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قضية اليوم

الراعي ينطق بلسان روما
تجاوز البطريرك بشارة الراعي كل خطوط القوى السياسية األخرى
الحمراء في ما يخص الوضع في سوريا ،متقدمًا الجميع ،بمن فيهم
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وحزب البعث والتيار الوطني الحر
وحزب الله وحركة أمل .هكذا ُيدخل الراعي ،الذي يرفض أن يكون في
املوقع الثاني أينما كان ،الكنيسة املارونية في مرحلة جديدة

غسان سعود
للدول مهما بلغت عظمتها سفارة واحدة
ف��ي ك��ل دول � ��ة .وح��ده��ا ال �ف��ات �ي �ك��ان تملك
س�ف��ارة ف��ي ك��ل ق��ري��ة ف��ي أن�ح��اء ال�ع��ال��م .ال
يحتاج الكرسي الرسولي إلى سفارة في
سوريا وال إلى قناة «الجزيرة» أو وكالة
سانا ليعرف ما يحصل في املدن السورية.
سينبئه مسيحيو املدن السورية والقرى
النائية ،التي ال تصلها م��واك��ب السفراء
وال كاميرات املصورين ،بكل ما يحصل
ع�ن��ده��م :ك��ل م��ا يسمعونه وي�ش��اه��دون��ه،
وكل تحليالتهم ومخاوفهم .يوفر هؤالء
ج �ه��ازًا دب�ل��وم��اس�ي��ًا ل�ل�ف��ات�ي�ك��ان ي�ت�ج��اوز
ب� �ع ��دي ��ده أه � ��م األج � �ه� ��زة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ً
واالستخبارية ف��ي ال�ع��ال��م ،فضال ع��ن أن
ص��دق�ي��ة م��ن ي�ك�ت��ب ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى شاكلة
اع �ت��راف ك�ن�س� ّ�ي أك �ب��ر بكثير م�م��ن يكتب
التقرير لقاء بدل مالي.

ه ��ذه ال ��دول ��ة ن�ف�س�ه��ا (ال �ف��ات �ي �ك��ان) ت��ول��ي
منذ عامني اهتمامًا استثنائيًا بما تطلق
عليه «الحفاظ على الوجود املسيحي في
الشرق» .وقد تعاظمت مخاوفها على هذا
ال�ص�ع�ي��د إل ��ى ح��د ال�ط�ل��ب م��ن ال�ب�ط��ري��رك
امل� ��ارون� ��ي ن �ص��ر ال �ل��ه ص �ف �ي��ر االس �ت �ق��ال��ة
وس�ه��رت على انتخاب البطريرك بشارة
ال� � ��راع� � ��ي ب ��وص� �ف ��ه األق� � � � ��در ب �ي��ن زم�ل�ائ ��ه
املطارنة املوارنة على تحقيق التطلعات
الفاتيكانية.
ح�ين ي��زور ال��راع��ي فرنسا إذًا ،ي�ك��ون في
حقيبته م�ل��ف م�ت�ك��ام��ل ع� ّ�م��ا ي�ح�ص��ل في
سوريا أعدته الدبلوماسية الفاتيكانية،
ً
ميدانية
يشمل هذا امللف :أوال ،معلومات ً
ع ��ن األوض � � ��اع ف ��ي س ��وري ��ا ،إض ��اف ��ة إل��ى
التحليالت وامل �خ��اوف .ثانيًا ،معلومات
ع ��ن ال �خ �ط��ط األج �ن �ب �ي��ة وال �س �ي �ن��اري��وات
ال��دول �ي��ة مل�ع��ال�ج��ة األزم ��ة ف��ي س��وري��ا (أو
ت� �ص� �ع� �ي ��ده ��ا) ،أع ��دت� �ه ��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة

من يعرف الراعي
جيدًا يعلم أنه ليس
بطريرك انفعال
أحد أسباب موقف
الراعي اكتشافه عدم
وجود خطة دولية
إلطاحة األسد

الفاتيكانية التي ُيروى الكثير عن نفوذها
واخ�ت��راق�ه��ا معظم أج�ه��زة االستخبارات
ومقاطعتها امل�ع�ل��وم��ات ب�ط��ري�ق��ة ن ��ادرة.
ثالثًا ،مجموعة أسئلة محددة وواضحة
ع��ن التدابير ال�ت��ي ت�ن��وي ال��دول العظمى
اتخاذها لتضمن «الحفاظ على الوجود
املسيحي في الشرق» ،بعد تأكد الكنيسة
م��ن أن تدخل ال�غ��رب ف��ي ال�ش��رق ال يلحق
غير الكوارث باملسيحيني.
ً
ف��ي ف��رن�س��ا ك��ان ب��رن��ام��ج ال��راع��ي ح��اف�لا،
ف�ب�م��وازاة لقائه رئيس ال��دول��ة الفرنسية
ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب ،التقى
ال��راع��ي ك��اردي �ن��ال ب��اري��س ،ال ��ذي يشغل
امل��وق��ع ال��دب�ل��وم��اس��ي األع�ل��م بما تطبخه
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة .ذه ��ب ال��راع��ي
ً
ً
ح ��ام �ل�ا م �ل �ف��ًا م �ت �ك ��ام�ل�ا .ك ��ان ��ت أس�ئ�ل�ت��ه
ب��ال �ت��ال��ي واض �ح��ة وم� �ح ��ددة .ي��ؤك��د أح��د
ال ��ذي ��ن واك� �ب ��وه ف ��ي ال ��زي ��ارة أن غ�م��وض
األج��وب��ة ك��ان يدفعه إل��ى التصعيد أكثر
ف��أك �ث��ر ،م ��رة ب�ع��د م ��رة ،ب �ش��أن األزم� ��ة في
س��وري��ا .م��ن ي �ع��رف ال��راع��ي ج �ي �دًا ،يعلم
أنه خالفًا لبعض أسالفه ،ليس بطريرك
انفعال ،بل بطريرك قلب وعقل .اختارته
الفاتيكان ألنه رجل قلم وورقة وحسابات
دق�ي�ق��ة .ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ال ب� ّ�د م��ن إع��ادة
ق� � ��راءة ت��أك �ي��د «ت �ف �ه �م��ه مل ��وق ��ف ال��رئ �ي��س
السوري بشار األسد» ،ومطالبته بإعطاء
«األسد فرصًا إضافية» .ساءل الغرب في
عقر داره« :عن أي ديموقراطية تتحدثون
ف��ي ظ��ل م��ا يحصل ف��ي ال� �ع ��راق؟» ،أج��اب
ن �ف �س��ه« :إن� �ه ��م (م� ��ن دون ت �ح��دي��د ه��وي��ة

تقـرير

 14آذار«ّ :سماحة البطريرك»

بات فريق  14آذار بال ّأي
مرجعية دينية تتبنى مواقفه
ّ
و«تبشر» بها .وفي ما يخص
العالقة ببكركي ،ال تزال هذه
القوى تحافظ على رباطة
جأشها ،وحذرة من الوقوع في
محظور املواجهة ،لكن يبدو
عبثيًا مشهد تبادل األدوار بني
مواقف القواتيني والعونيني
ّمن الكنيسة ،وهو ما يشير إلى
أن بكركي باتت بال جمهور
نادر فوز

ّ
مذلة الخروج من السلطة ّ
يخيم
بدأ شبح
نّ
على قوى  14آذار ،وما يتبي منذ أسابيع
ّ
أن ق��وى األك �ث��ري��ة ال�س��اب�ق��ة ت�خ�س��ر تباعًا
مواقع وشخصيات كانت موجودة « تحت
اإلبط » .وتتمحور هذه الخسارة تحديدًا
في خسارة قوى املعارضة دعم املؤسسات
ال��دي�ن�ي��ة ،ورب �م��ا ال �ع�لاق��ات م�ع�ه��ا  .فقوى
«ثورة األرز» ـــــ التي ولدت أساسًا من رحم
ش�ع��ار ت��آخ��ي األدي� ��ان وأب �ن��اء ال �ط��وائ��ف ــــ
تجد نفسها اليوم بال أي مرجعية دينية
ت� ّ
�ردد شعاراتها وت�س� ّ�وق لها ف��ي األدي��رة
والجوامع واألماكن الدينية ،حيث يجتمع
ال �ن��اس ع�ل��ى م�خ�ت�ل��ف م��واق�ع�ه��م الطبقية
والسياسية.
قبل سنتني ،في آب  ،2009خسرت قوى 14
آذار موقع مشيخة دار العقل ال��درزي��ة مع
استدارة رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي
(يومها) ،النائب وليد جنبالط .وقبل أقل
م��ن شهرين ،ب��دأت ق��وى األقلية الجديدة،

وت�ح��دي�دًا تيار املستقبل ،تشعر بابتعاد
ّ
املحصن منذ 15
دار اإلف�ت��اء ع��ن موقعها
ّ
عامًا بالقرب من آل الحريري .لم يتصور
ّ
أح � ��د ف ��ي ّه � ��ذه ال � �ق ��وى أن م �ط �ل��ق ع �ب��ارة
«أه � ��ل ال �س��ن��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ض ��اق ��وا ذرع � ��ًا»،
قبل ساعات من الدخول العسكري لقوى
امل� �ع ��ارض ��ة إل� ��ى ب� �ي ��روت ف ��ي أي � ��ار ،2008
ّ
ّ
أن ه ��ذا ال��رج��ل س�ي�ت�خ��ل��ى ع��ن م��واق�ف��ه و«
مبادئه» إلى جانب «العائلة».
ال � �ي� ��وم ،ت �ن �ظ��ر ق� ��وى  14آذار ب��ري �ب��ة إل��ى
ّ
ال�ت�ق��ل�ب��ات ال�ت��ي تشهدها م��واق��ف بكركي.
لطاملا ع� ّ�دت شخصيات األقلية الجديدة
هذا املوقع بمثابة حديقتها الخلفية ،نظرًا
إل ��ى ت��اري��خ ال�ك�ن�ي�س��ة امل��ارون �ي��ة واألدوار
السياسية التي أدتها على م� ّ�ر السنوات:
خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،ف��ي م��رح�ل��ة ات�ف��اق
ال�ط��ائ��ف ،ف��ي فترة «اإلح �ب��اط املسيحي »،
ف��ي ن��داء امل�ط��ارن��ة امل��وارن��ة وإب ��ان انطالق
« انتفاضة االس�ت�ق�لال» .م��اذا يحصل في
بكركي بعد « اس�ت�ق��ال��ة» ال�ب�ط��ري��رك نصر
ال� �ل ��ه ص �ف �ي ��ر؟ اإلج � ��اب� ��ة ب �س �ي �ط��ة :ج� ��اءت
املواقف األخيرة للبطريرك بشارة الراعي
ب �ش��أن س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه واالن �ت �ف��اض��ة في
س��وري��ا ،لتحسم سلبًا ه��واج��س فريق 14
آذار« :الراعي صار حقًا في املقلب املعادي».
ُ
ّ
وم� ��ن ي � ��زر م �ج��ال��س ال �ط ��رف�ي�ن ،ي �ل �ح��ظ أن
امل �ش �ه��د ان �ق �ل��ب ع �ل��ى ن �ح��و م �ع��اك��س ب�ين
أن �ص��ار ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ك �ت��ائ��ب من
جهة ،ومجالس التيار الوطني ّ
الحر وتيار
امل ��ردة م��ن جهة أخ ��رى .يتقبل العونيون،
ً
مثال ،للمرة األول��ى منذ ثمانينيات القرن
امل ��اض ��ي ،س�ل�ط��ة ص��ول �ج��ان ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل ��ارون� �ي ��ة ،ف�ي�م��ا ف �ق��د ال �ق��وات �ي��ون ثقتهم
ال �س �ي��اس �ي��ة ب ��ال ��راع ��ي وامل ��ؤس� �س ��ة ال �ت��ي
ي �م�ث �ل�ه��ا  .م ��ن ك� ��ان ي �خ ��ال أن ي �س �م��ع م��ن
م�س��ؤول ع��ون��يّ :
«بيضها ال�ب�ط��ري��رك» ،أو
من مسؤول في القوات« :املسيحية ليست
ع�ص��ا وص��ول�ج��ان��ًا وم��راك��ز ،ب��ل ه��ي دف��اع
عن املظلوم واملحتاج»! وانتشرت مواقف

ال� �ق ��وات� �ي�ي�ن ف ��ي امل� �ج ��ال ��س وع� �ل ��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي على اإلنترنت أمس،
حيث وص��ف بكونه «رئ�ي��س ح��زب البعث
في بكركي».
ت � �ب � � ّ�دل امل � ��واق � ��ف ب �ي��ن م �س �ي �ح �ي��ي  8آذار
ومسيحيي  14آذار ،ي��دف��ع إل��ى ال�ت�س��اؤل:
م ��ن ب �ق��ي م ��ن ج �م �ه��ور ال �ب �ط��ري��رك��ة ب�ع��د
ابتعاد جمهور القوات والكتائب وأنصار
ال�ب�ط��ري��رك ص�ف�ي��ر؟ ال أح ��د .ت��اري�خ�ي��ًا ،كل

العونيونّ :بيضها
البطريرك ،القواتيون:
المسيحية ليست صولجانًا
بل دفاع عن المظلومين

م��ن ك��ان��وا إل��ى ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا
ّ
ال يجدون دربًا إلى بكركي ،كما أن منطق
العونيني يبعدهم عن هذه السلطة ،وسط
ج �ه��د ي �ب��ذل��ه ع� ��دد م ��ن م �س ��ؤول��ي ال �ت �ي��ار
ملحاولة إقناع العونيني بإمكان ّ
تقبل هذه
الفكرة ً .
ونسبة إلى قوى املعارضةّ ،
تحول الراعي
ن �ت �ي �ج��ة م ��واق� �ف ��ه ال �ب��اري �س �ي��ة م ��ن غ�ب�ط��ة
البطريرك إلى «سماحة البطريرك» ،وهي
العبارة التي انتشرت أمس بني مسؤولي
ق� � ��وى  14آذار وأن� � �ص � ��اره � ��ا ،ال � ��ذي � ��ن ل��م
ً
ي�ج��دوا سبيال س��وى تغيير صفة الراعي
وت� �ح ��وي ��ره ��ا ع �ل ��ى ه � ��ذا ال �ن �ح ��و ل��وص��ف
«أفعاله» .لكن أليس انتقاد الراعي هجومًا
ع �ل��ى ال�ك�ن�ي�س��ة وان �ت �ق��اص��ًا م��ن م��وق�ع�ه��ا؟
هذا األمر يربك معظم األقليني ،حيث بات
ك��ل م��ن ي��ري��د ال�ت�ح� ّ�دث ع��ن م��واق��ف ال��راع��ي

ي�ض�ي��ف ال إرادي� � ��ًا ع �ب ��ارة «وذل � ��ك ح��رص��ًا
ع �ل��ى ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة امل ��ارون� �ي ��ة وم��وق �ع �ه��ا
التاريخي».
وعند سؤال قادة في  14آذار عن الخطوة
املنوي القيام بها ّ
للرد على مواقف الراعي،
ي�ج�ي��ب األق �ل� ّ�ي ��ون «ال ي� ��زال ال��وق��ت م�ب�ك�رًا
ل�ل�ح��دي��ث ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع» .وك ��ل آم��ال
ّ
ف��ري��ق  14آذار ت�ت��رك��ز ع�ل��ى إم �ك��ان إص��دار
البطريرك ف��ي الساعات املقبلة توضيحًا
مل��واق �ف��ه ،م��ا م��ن ش��أن��ه إن �ق��اذ األق �ل �ي��ة من
م��أزق �ه��ا .ل�ك��ن أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن ال�ق��وات�ي�ين
ت �ق� ّ�دم أم ��س ب �ط��رح ل �ق �ي��ادت��ه وغ �ي��ره��ا من
القيادات في «ثورة األرز» ،يفيد بضرورة
إع� ��ادة إح �ي��اء ص ��ورة ال �ب �ط��ري��رك ال�س��اب��ق
ن�ص��ر ال�ل��ه صفير ف��ي اإلع �ل�ام .وه��و ط��رح
ّ
ل�ق��ي رواج ��ًا ب�ين األق �ل �ي�ين ،وخ�ص��وص��ًا أن
صفير هو من سيترأس القداس السنوي
لذكرى «شهداء املقاومة اللبنانية».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ي ��رى ن��ائ��ب رئ �ي��س الهيئة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي ال � �ق� ��وات ،ال �ن��ائ��ب ج ��ورج
ع� ��دوان ،أن ك�ل�ام ال��راع��ي « ت�ب��ري��ر ل��وج��ود
س�ل�اح خ ��ارج ال ��دول ��ة ،وق �ي��ام دول ��ة داخ��ل
ال ��دول ��ة» ،م�ط��ال�ب��ًا ب ��أن ت��داف��ع ال ��دول ��ة عن
ّ
لبنان .وي�ش��دد على أن «امل�س��ار الطبيعي
ل �ل��دور امل�س�ي�ح��ي ه��و ح�م��اي��ة ال �ح��ري��ات»،
ّ
مشيرًا إلى أن «وتصوير املسيحيني كأنهم
ط��رف في سوريا ال يخدم املسيحيني وال
لبكركي».
الخط التاريخي
ّ
أم ��ا ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ف �ف��ض��ل أم ��س ن��واب��ه
الصمت ح�ي��ال م��واق��ف ال��راع��ي ،فيما ّ
عبر
ق� ��ادت� ��ه ف� ��ي م �ج��ال �س �ه��م ع� ��ن اس �ت �ي��ائ �ه��م،
ّ
مشيرين إلى أن «خطر األصولية السنية
ّ
ً
ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ن��ا أوال ،ل � �ك ��ون ال� �ح ��رك ��ات
األص��ول �ي��ة ت �ه��در دم �ن��ا ق�ب��ل دم أي ط��رف
أو ش �خ��ص م ��ن ط��ائ �ف��ة أخ� � � ��رى» .وش ��دد
ّ
املستقبليون ع�ل��ى أن ان�ب�ث��اق أي أكثرية
جديدة في سوريا «ل��ن ي��ؤدي إل��ى تأليف
أكثرية جديدة في املنطقة » ،مؤكدين مبدأ
ً
«لبنان أوال».

ال� � �ـ«ه � ��م») ي �س �ت �ع �م �ل��ون ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
ش�ع��ارًا لتغطية م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه» ،مشيرًا
إلى أن «تأزم الوضع في سوريا أكثر مما
ه��و ع�ل�ي��ه ،س�ي��وص��ل إل ��ى ال�س�ل�ط��ة حكمًا
أش��د م��ن الحكم ال�ح��ال��ي ،كحكم اإلخ��وان
املسلمني» .وال حاجة إلى االستفسار من
البطريرك عن املشكلة في حكم «اإلخوان».
فبالنسبة إليه ،النتيجة معلومة مسبقًا:
«امل �س �ي �ح �ي��ون ه �ن��اك س �ي��دف �ع��ون ال�ث�م��ن،
ً
ً
س��واء أك��ان ق�ت�لا أم ت�ه�ج�ي�رًا» .ف�ض�لا عن
خ�ش�ي��ة ال ��راع ��ي م��ن ن �ش��وء «ت �ح��ال��ف بني
ال �ح � ّك��م ال� ُّ�س �ن��ي ف ��ي س ��وري ��ا وإخ��وان �ه��م
السنة في لبنان».
ي��ؤك��د ب�ع��ض ال��ذي��ن ي��راف �ق��ون ال�ب�ط��ري��رك
تعبير األخ�ي��ر ف��ي م��ا يخص س��وري��ا عن
قناعاته ،التي ترسخت أكثر بعد سماعه
كالم املسؤولني الفرنسيني .فيما يتحدث
بعض املواكبني للراعي عن ثالثة أسباب
تدفعه إلى أن يقول في باريس ما ال يقوله
حتى حني يستقبل السفير ال�س��وري في
لبنان .وهذه األسباب هي:
ً
أوال ،املعلومات التي توافرت للبطريرك من
مصادر متنوعة ،أهمها تلك الفاتيكانية
منها التي سبق الكالم عنها ،عن تماسك
النظام السوري وسيطرته على مختلف
امل��دن السورية ،واحتفاظه بالحد األدنى
من القوة الشعبية والقدرات التفاوضية
الضروريتني لضمان استمراريته ،مقابل
عجز املحتجني عن االنطالق بـ«الثورة»،
ّ
الجدي للكلمة.
في املعنى
ثانيًا ،اكتشاف الراعي ع��دم وج��ود خطة
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المشهد السياسي
ّ

كالم باريس ّبدل حلفاء بكركي
ّ

األكثرية :أعاد الروح إلى نفوسنا

دولية جدية إلطاحة األسد أو حتى قرار
ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص .وي �ق��ول أح ��د م��راف�ق��ي
ال �ب �ط��ري��رك ف��ي زي ��ارت ��ه إن األخ �ي��ر سمع
كالمًا من بعض املسؤولني الفرنسيني عن
حق الشعوب في الحرية والديموقراطية
يشبه كثيرًا الكالم ال��ذي كان يسمعه من
أسالفهم عن حق اللبنانيني في الحرية
والسيادة واالستقالل ،كذلك سمع كالمًا
ج��ازم��ًا ب�ع��دم وج��ود نية أو خطة غربية
ل �ل �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك ��ري ف� ��ي س � ��وري � ��ا .وق ��د
ح ��رص ال ��راع ��ي ع �ل��ى ال� �س ��ؤال ع��ن ع�لاق��ة
القيادة الفرنسية وأجهزة االستخبارات
ب ��امل �ع ��ارض�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ،ف �ف��وج��ئ ب��أن
العالقة سطحية جدًا ،وأن التنسيق الذي
ازده��ر في السنوات القليلة املاضية بني
ب �ع��ض أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات األج�ن�ب�ي��ة
واالستخبارات السورية لم ينقطع بعد.
ثالثًا ،تأكد البطريرك من أن الغرب ال يرى
أي مشكلة ف��ي ال�ت�ح��ال��ف م��ع ال�ج�م��اع��ات
اإلسالمية املتشددة واإلخ��وان املسلمني،
م��ا دام ه ��ؤالء ي ��وف ��رون م�ص��ال��ح ال �غ��رب.
وتأكد أيضًا أنه ليس على ج��دول أعمال
ال��دول العظمى أي��ة إش��ارة إل��ى م��ا يعرف
ب�ح�ق��وق األق�ل�ي��ات الطائفية أو امل�خ��اوف
الفاتيكانية على مسيحيي ال �ش��رق .مع
العلم ب��أن ال��راع��ي ّ
يعبر في بعض كالمه
عن خشية فاتيكانية ،تتنامى يومًا تلو
اآلخر ،من التشدد اإلسالمي .واألكيد هنا
أن الراعي املدافع بقوة عن «ديموقراطية
لبنان التوافقية» ،سينحاز إل��ى تحالف
األق �ل �ي ��ات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،إذا ف� ��رض عليه

االخ �ت �ي��ار ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ح�ك��م األك �ث��ري��ة في
املنطقة.
م � � ��ا س � � �ب � ��ق ،إض � � ��اف � � ��ة إل � � � ��ى ال � �ن � �ق� ��اش� ��ات
امل�س�ت�ف�ي�ض��ة م��ع ص �ن��اع ال� �ق ��رار ال��دول��ي،
أك��دا ل�ل��راع��ي ،بحسب أح��د امل�ش��ارك�ين في
الزيارة ،أن الرئيس األسد في طريقه إلى
تجاوز األزمة ،وهو من دون شك باق في
امل��وق��ع ال �س � ّ
�وري األول .وال ش��ك ف��ي ه��ذا
السياق في أن ما من عاقل ك��ان سيتخذ
م��واق��ف كالتي ص��درت ع��ن ال��راع��ي أخيرًا
لو توافر لديه الحد األدنى من املعلومات
ّ
ال �ت��ي ت��رج��ح س �ق��وط ال �ن �ظ��ام .ول ��و ش��ك��ك
ال ��راع ��ي ب �ن �س �ب��ة واح � ��د ف ��ي امل �ئ ��ة ف ��ي أن
الرئيس السوري في طريقه إلى التنحي
كما تمنى عليه الرئيس األميركي ملا كان
قد قال بعض (ال كل) ما قاله.
م� �ع� �ل ��وم ��ات «األخ � � �ب � � ��ار» ت� ��ؤك� ��د أن أح ��د
امل� �ط ��ارن ��ة امل �ق ��رب�ي�ن ج � �دًا م ��ن ال �ب �ط��ري��رك
سيتوجه فور عودته والراعي من باريس
ّ
مسيحي كبير
إلى دمشق على رأس وفد
ل �ل �ق��اء ال��رئ �ي��س ال � �س� ��وري ب �ش ��ار األس� ��د.
فموقف ال��راع��ي ـــــ الفاتيكان ال ّ
يعبر عن
الكنيسة املارونية فحسب ،هذا هو موقف
ال �ك �ن��ائ��س ال �س��ري��ان �ي��ة واألرث ��وذك� �س� �ي ��ة
والكاثوليكية.
ق�ب��ل ال ��راع ��ي ،أع �ل��ن امل �ع��اون ال�ب�ط��ري��رك��ي
للروم األرث��وذك��س امل�ط��ران لوقا الخوري
أن «سوريا ه��دف ملؤامرة شريرة س��وداء
تضافرت عليها جميع أح��زاب الشيطان
ف ��ي األرض ،م ��ن آل �ه��ة ال �ب �ط��ش وال ��دم ��ار
وأبناء األفاعي».

ّ
ّ
التشدد اإلسالمي (أرشيف)
يعبر الراعي عن خشية فاتيكانية من

املواقف السياسية
أمس ،كانت رباعية الدفع،
حيث تمحورت حول أربعة
مواضيع :الكالم الباريسي
للبطريرك املاروني بشارة
الراعي عن سوريا وسالح
املقاومة ،املوقف
«املستقبلي» من رئيس
مجلس النواب نبيه بري،
مصير خطة الكهرباء في
مجلس النواب ،والحملة
االستباقية من املعارضة
للضغط على الحكومة قبل
استحقاق تمويل املحكمة
عندما قال البطريرك املاروني بشارة
الراعي كلمته الباريسية عن الوضع
ف��ي س��وري��ا وس�ل�اح ح��زب ال �ل��ه ،ك��ان
ب �ل�ا ش ��ك ي� �ع ��رف أن ك�ل�ام ��ه س�ي�ث�ي��ر
الكثير م��ن ردود ال�ف�ع��ل البيروتية،
ل� �ك� �ن ��ه ب ��ال� �ت ��أك� � ُي ��د ل � ��م ي� �ك ��ن ي �ت��وق��ع
العاصفة التي أث�ي��رت وال العبارات
ُ
ً
التي استعملت ،فضال عن أنه وهو
الحريص ف��ي ك��ل مناسبة على ذكر
سلفه ال�ب�ط��ري��رك ن�ص��ر ال�ل��ه صفير،
لم يخطر في باله أنه سيخلفه بهذه
ال�س��رع��ة ف��ي م��وق��ع امل��رض� ّ�ي عنه من
ف��ري��ق و«امل �غ �ض��وب» عليه م��ن آخ��ر،
إنما في املوقع املعاكس.
ف �ف��ري��ق  14آذار ال� ��ذي ل �ط��امل��ا الق�ت��ه
وأح� �ي ��ان ��ًا س �ب �ق �ت��ه م ��واق ��ف ص �ف �ي��ر،
ب� � ��دا ك� � ��أن م ��وق ��ف ال� � ��راع� � ��ي ،ص��دم��ه
(ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ف � ��ي م � �ك� ��ان آخ � � ��ر م��ن
ال� �ص� �ف� �ح ��ة) ،ب �ي �ن �م��ا ف� ��ري� ��ق  8آذار
ل ��م ي �ك �ت��ف أم � ��س ب ��االح �ت �ف ��اء ب �ك�لام
ال � �ب � �ط� ��ري� ��رك ال � �ح� ��ال� ��ي ،ب � ��ل ع �ك �س��ت
م ��واق� �ف ��ه م� ��ا ي �ش �ب��ه «ف� �ش ��ة ال �خ �ل��ق»
م � ��ن م ��رح� �ل ��ة ال� �ب� �ط ��ري ��رك ال� �س ��اب ��ق.
ف �ـ«ب �ف �خ��ر واع � �ت� ��زاز» ح� ّ�ي��ا ال��رئ �ي��س
إميل لحود املواقف األخيرة للراعي
«التي تندرج في خانة دور الصرح
ال �ب �ط��ري��رك��ي ت��اري �خ �ي��ًا ف ��ي م �ق��ارب��ة
الشؤون الوطنية واإلقليمية» .وقال:
«أت� ��ان� ��ا م ��ن ي ��ؤم ��ن ال� �ي ��وم ف ��ي س��دة
الزعامة الروحية والوطنية بأنه لن
تكون لنا قيامة إال بوحدتنا وقوتنا
وتصالحنا مع ذواتنا ومع محيطنا
األق � ��رب ق �ب��ل أن ي �ح��ل أوان ال�ح�ل��ول
الكبرى ،التي ق��د تأتي على حساب
ل� �ب� �ن ��ان ،وال س �ي �م��ا ف� ��ي امل ��وض ��وع
الفلسطيني» .ليختم بأن أمله كبير
بالبطريرك «الذي يمسك بيد الرعية
ويذهب بها إلى شاطئ األمان».
ومل� � ��وق� � ��ف ال� � � ��راع� � � ��ي ،ع � �ن� ��د ال� �ن ��ائ ��ب
ط �ل ��ال ارس� � �ل � ��ان ،ه � � ��دف وأك� � �ث � ��ر م��ن
ص �ف ��ة ،ال� �ه ��دف ه ��و «ل �ج ��م ال �ج �م��وح
االس � �ت � �ع � �م� ��اري ل� � �ل � ��دول ال� �غ ��رب� �ي � ّ�ة»،
ول��ذل��ك ه��و ب�ح�س��ب ارس�ل��ان «ي�م��ث��ل
ذروة الحكمة واملسؤولية من جانب
ه��ذه املرجعية اللبنانية امل��رم��وق��ة»،
وم��وق��ف «ت��اري�خ��ي ،وي��ذك��ر بمواقف
كبار البطاركة عبر التاريخ ويندرج
ف��ي س �ي��اق ال �ن �ه��ج ال �ق��وي��م ل�ل�ك��رس��ي
ال��رس��ول��ي ،ال ��ذي ل��و اس�ت�م�ع��ت ق��وى
االستعمار إلى تحذيراته ونصائحه
مل� ��ا ُدم � � ��ر ال� � �ع � ��راق وت � �م� ��زق ن�س�ي�ج��ه
ُ
االجتماعي وتقطعت أوصاله وه ّجر
أه � �ل� ��ه» .ووج� � ��ه إل� �ي ��ه ت �ح �ي��ة وط �ن �ي��ة
وعربية.
وبالنسبة إل��ى النائب قاسم هاشم،
ف��إن «ف�س�ح��ة األم ��ل وال��رج��اء ب��إن�ق��اذ
ل �ب �ن ��ان م� ��ن ب� ��راث� ��ن ال� �ف�ت�ن وإب � �ع� ��اده
ع� ��ن امل � ��ؤث � ��رات ال �س �ل �ب �ي��ة وس �ي��اس��ة

نواب حزب الله لـ «املستقبل» :بري من دعائم املقاومة ومشروعها (أرشيف ـ أ ف ب)
املغامرات» ،تبقى «من خالل املواقف
ال � � ��رائ � � ��دة وال � ��واض� � �ح � ��ة ل �ل �ب �ط��ري��رك
امل � ��ارون � ��ي» ،ال �ت��ي رأى أن �ه��ا «ت �ع� ّ�ب��ر
عن ق��راءة موضوعية واقعية نابعة
م ��ن ح ��س وط �ن ��ي ح �ك �ي��م ق � ��ادر ع�ل��ى
التعاطي مع التطورات والتحديات
وفق ما تقتضيه املصلحة الوطنية،
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ك ��ل ال �ض �غ��وط وامل ��واق ��ف
االرتجالية التي يحاول البعض زج
لبنان في زواريبها».
وقال النائب السابق وجيه البعريني
إن مواقف الراعي «أعادت الروح إلى
نفوسنا» ،فيما وصف رئيس تجمع
اإلص�ل�اح وال�ت�ق��دم خ��ال��د ال��داع��ي ،ما
ق��ال��ه ب��أن��ه «ك�ل�ام م�س��ؤول ي�ص��در عن
رجل مسؤول».

األكثرية تتضامن مع بري
رج � ��ل آخ� � ��ر ،ي � � ��زداد ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي��وم
ج �م��ع أط� �ي ��اف األك �ث ��ري ��ة ح ��ول ��ه ،هو
الرئيس نبيه ب��ري ال��ذي تلقى أمس
دعمًا قويًا من التيار الوطني الحر،
ح �ي��ث زاره ال ��وزي ��ر ج� �ب ��ران ب��اس�ي��ل
والنائب إبراهيم كنعان ،في حضور
ال� � ��وزي� � ��ر ع � �ل ��ي ح � �س ��ن خ � �ل � �ي ��ل .ول ��م
يخف باسيل ه��دف زي��ارة ب��ري «في
ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ت ��ي ي �ت �ع��رض ف�ي�ه��ا
الف� � �ت � ��راءات ت �ع ��ودن ��اه ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان،

باسيل من عين
التينة :من تعامل مع
إسرائيل في كل تاريخه
بات يتهم من قاومها
طوال عمره!

لجهة قلب الحقائق وتغييرها .ومن
ك��ان يتعامل دائ�م��ًا م��ع إس��رائ�ي��ل في
ك��ل ت��اري �خ��ه ،ب��ات يتهم م��ن قاومها
ط��وال ع�م��ره ،ب��ل وص�ل��ت ب��ه وقاحته
ال � ��ى درج� � ��ة ات� �ه ��ام ��ه ب��ال �ع �م��ال��ة .ك��ل
الناس ي��راد لهم أن ينسوا تاريخهم
وس� �ج �ل� �ه ��م ،وت� �غ �ي ��ر ك� ��ل ال �ح �ق��ائ��ق،
ف��ال��ذي ق �ت��ل رئ �ي��س ح �ك��وم��ة يسعى
ال � ��ى ك �ش��ف ح �ق �ي �ق��ة اغ �ت �ي ��ال رئ �ي��س
حكومة آخر» .وأضاف إن بري «ليس
ف��ي ح��اج��ة ال ��ى م��ن ي��داف��ع ع �ن��ه ،لكن
وصلنا ال��ى مرحلة تعبنا فيها من
ال ��وق��اح ��ة وال� �ك ��ذب وت �غ �ي �ي��ر امل �ع��ال��م
وال �ح �ق��ائ��ق وال� ��وص� ��ول ال� ��ى م��رح�ل��ة

ات �ه ��ام امل �ق��اوم�ي�ن وال ��ذي ��ن ب ��ذل ��وا ما
بذلوه ،بأمور مصاب بها من يوجه
االتهام ويعكسها على غيره».
ك��ذل��ك ل��م ي�ك�ت��ف ح ��زب ال �ل��ه ب�م��وق��ف
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد أول من أمس ،إذ تبعه أمس
ع �ض��وا ال�ك�ت�ل��ة ال �ن��ائ �ب��ان ع�ل��ي ع�م��ار
وحسني املوسوي ،فاتهم األول حزب
امل�س�ت�ق�ب��ل ورئ �ي �س��ه وإع�ل�ام��ه بأنهم
«دأب��وا على إث��ارة أج��واء التحريض
ف � ��ي ك � ��ل االت� � �ج � ��اه � ��ات ،وخ �ص ��وص ��ًا
تجاه املقاومة وحلفائها» ،وأن «آخر
أحقادهم» رمي بري «بتهم أوثق بهم
وأل �ص��ق بسلوكياتهم ،ف��ي محاولة
دن �ي �ئ ��ة م �ن �ه��م إلي � �ج� ��اد ال �ف �ت �ن��ة ب�ين
أبناء الصف الوطني الواحد ،لكنهم
خ �س �ئ��وا ،ف �ب��ري دع ��ام ��ة رئ �ي �س��ة من
دع��ائ��م امل�ق��اوم��ة وم �ش��روع امل�ق��اوم��ة،
وه� ��و ف ��ي ال �خ �ن��دق امل �ت �ق��دم ل �ل��دف��اع
ع��ن ل�ب�ن��ان امل�س�ت�ق�ب��ل ،وق ��د أب �ل��ى في
ح��رب ت�م��وز ب�ل ً
�اء م�ب��ارك��ًا م��ع حركته
ً
ل�ي�ك��ون م�س��اه�م��ًا ف �ع��اال ف��ي ان�ت�ص��ار
ت�م��وز ال�ت��اري�خ��ي» .وق��ال ل�ه��م« :ال لن
تخدشوا صورة املقاومني فالشهادة
م�ن�ه��م وال ي�ح�ت��اج��ون إل ��ى ش �ه��ادات
الخزي منكم» .ووص��ف املوسوي ما
يوجه إلى بري بأنه حديث افترائي
وتزوير ،وق��ال« :الرئيس بري ،قبلنا
وبعدنا ،من مدرسة عدم الركون الى
إسرائيل ،وال يمكن ألحد أن يتحدث
ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام ،وه ��ذا ال �ق��ول م��رف��وض
بالجملة وامل �ف��رق ،وليخيطوا بغير
ه ��امل� �س� �ل ��ة .ن� �ح ��ن وح � � � ��دة م� �ت ��راص ��ة
مل ��واج� �ه ��ة امل� �خ� �ط� �ط ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
وق ��د ب�ل�غ�ن��ا رش��دن��ا ل�ح�ف��ظ وح��دت�ن��ا
وكرامتنا».
ك � ��ذل � ��ك ه � ��ب م� �ع� �ظ ��م أع � � �ض � ��اء ك �ت �ل��ة
التحرير والتنمية وشخصيات في
األكثرية ،الستنكار استهداف بري،
ووضع بعضهم هذا االستهداف «في
س�ي��اق حملة ممنهجة ب��دأه��ا فريق
االرتهان ضد املقاومة ،ومن ثم ضد
الجيش» ،مؤكدين «أن م��ا فشل فيه
أسياد هذا الفريق لن يكون بمقدور
األزالم النجاح بهذا الدور املشبوه».
ل�ك��ن اإلش� ��ادة ب��ال��راع��ي وال ��دف ��اع عن
ب � ��ري ،ل ��م ي�ح�ج�ب��ا م ��وض ��وع ت�م��وي��ل
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة (ص �ف �ح��ة )5 – 4
ومواقف إضافية من خطة الكهرباء،
ب ��رز ف�ي�ه��ا وج ��ود ش�ب��ه إج �م��اع على
أن إق� � ��راره� � ��ا ف � ��ي م �ج �ل ��س ال � �ن� ��واب
س �ي �ك��ون م �ض �م��ون��ًا ،وش� ��ذ ع ��ن ذل��ك
ق��ول ال�ن��ائ��ب أح�م��د فتفت إن موقف
ن � ��واب ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل م ��ن م �ش��روع
ّ
الخطة سيتحدد بعد تستلم مجلس
النواب املشروع ،وأضاف« :فلننتظر
كيف سيصل امل �ش��روع إل��ى املجلس
وعندئذ نأخذ املوقف».
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في الواجهة

رسائل إلى المحرر
مات الجنني لكن
من املسؤول؟
م ��ا أورده ه� �ن ��ا ،ق �ص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
ح � �ص � �ل ��ت م � � ��ع زوج � � � �ت � � ��ي .ال� �ت ��ي
قصدت طبيبة نسائية في مدينة
النبطية ،فأكدت لها األخيرة بعد
ف�ح�ص�ه��ا ب �ت��اري��خ 25-06-2011
وفي مرحلتها األولى ،أن الجنني
ب �ح��ال��ة ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة ،وط �ل �ب��ت منها
العودة إليها بعد شهر تمامًا ،أي
ً
ف��ي  ،25-07-2011وف�ع�لا زارت�ه��ا
الحامل ،وأعطتها الطبيبة بعض
األدوي ��ة ّ
املثبتة للحمل ،وطلبت
م�ن�ه��ا أن ت��زوره��ا ف��ي -08-2011
 ،25ل �ك ��ن امل � � ��رأة ال� �ح ��ام ��ل ب� ��دأت
تشعر ب�ع��وارض لم تسمع عنها
من قبل ،فذهبت إلى الطبيبة في
 05-08-2011فعاينتها الطبيبة
ّ
وأك � ��دت ل�ل�ح��ام��ل أن ال �ج �ن�ين في
ّ
ح��ال��ة ط�ب�ي�ع��ي��ة ،وأوض �ح ��ت لها
ع ��ن ط ��ري ��ق ال � �ص� ��ورة ال �ص��وت �ي��ة
أين نبض الجنني .وطلبت منها
العودة نهاية شهر آب.
م��ع اق �ت��راب امل��وع��د ،ع ��ادت امل��رأة
ال� �ح ��ام ��ل ل �ل �ش �ع��ور ب ��ال� �ع ��وارض
ذاتها مع ن��زف .فذهبت ال��ى أحد
ّ
مستشفيات ب �ي��روت ،ح�ي��ث أك��د
ل �ه��ا ال�ط�ب�ي��ب ال �ن �س��ائ��ي امل �ن��اوب
ّ
ّ
طبيعية وقلبه
أن الجنني بحالة
ي �ن �ب��ض .وب �ع��ده��ا ب �ي ��وم ذه �ب��ت
ّ
امل� � ��رأة إل� ��ى ص �ي ��دا ل �ل �ت �ن��زه ،وإذ
ب�ه��ا ت�غ��رق ب��ال�ن��زف ف�ت��ذه��ب ال��ى
مستشفى في املدينة ،لتفحصها
ط �ب �ي �ب��ة ن �س��ائ �ي��ة ه� �ن ّ��اك وت��ؤك��د
ل �ه��ا أن ال �ح �م��ل م �ت��وق��ف م �ن��ذ 6
أس��اب �ي��ع ،وأن ال �ج �ن�ين م �ي��ت في
بطنها .فاملرأة لم تقتنع وذهبت
ال ��ى طبيبتها ف��ي ص �ب��اح ال�ي��وم
التالي ،التي قالت لها إن الجنني
ميت منذ  5أي��ام! ذهبت املريضة
ف� � ��ي ن � �ف� ��س ال � � �ي� � ��وم ال� � � ��ى ق ��اب �ل ��ة
ّ
ق��ان��ون� ّ�ي��ة ،ف ��أك ��دت ل �ه��ا األخ �ي��رة
أن ال �ج �ن�ي�ن م �ي��ت م �ن��ذ  6ال � ��ى 7
أس ��اب� �ي ��ع ،ث ��م اص �ط �ح �ب �ت �ه��ا ال��ى
ط�ب�ي�ب��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ففحصتها
األخ�ي��رة ،وقالت إن الجنني ميت
منذ  6أسابيع في بطن الحامل.
وق��د س� ّ�ب��ب ل�ه��ا ت�س� ّ�م�م��ًا ف��ي ال��دم
والتهابات في املعدة ك��ان يمكن
أن تودي بحياتها لو لم تكتشف
األمر.
ّ
وتسمم
الحامل خسرت جنينها،
ّ
نفسية
دمها ،وأصابتها صدمة
ّأدت إل ��ى اك�ت�ئ��اب�ه��ا ن �ف �س� ّ�ي��ًا .من
ي� �ت� �ح� �م ��ل امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ،وك� �ي ��ف
يحصل املرء على حقوقه ،وكيف
ي �م �ن��ع ت� �ك ��رار األم � ��ر م ��ع آخ��ري��ن،
وأي � � ��ن ه� ��ي ن� �ق ��اب ��ة األط � � �ب� � ��اء؟ أم
س�ي�ق��ال ل�ن��ا إن ه ��ذا ه��و ل�ب�ن��ان...
شاء من شاء وأبى من أبى؟
داني فحص ـــــ النبطية

♦♦♦

مايسترو
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«معهد امل��وس�ي�ق��ى ...ف��ي انتظار
املايسترو» ،وتحديدًا في معرض
ت��وص�ي�ف�ك��م ل �ـ«ب �ع��ض امل��رش�ح�ين
ّ
املعلنني» ،ال��ذي��ن أدرج�ت��م اسمي
ف��ي ع��داده��م؛ ورد على لسان ما
ّ
س�م�ي�ت�م��وه «أح ��د ال �ع��ارف�ي�ن» أن
ّحظوظي كبيرة على ال��رغ��م من
أني محسوب على ّ
القوات...
ّ
نسب
إن � ّ�ي أن�ف��ي نفيًا ق��اط�ع��ًا م��ا ّ
إلي من انتماء سياسي ،رغم أني
ع�ل��ى ع�لاق��ة ط� ّ�ي�ب��ة م��ع ال�ج�م�ي��ع،
ّ
ّ
أكاديميتي ّ
ّ
تتقدم
مع التأكيد أن
على ما سواها.
ّ
الدكتور وليد مسلم

ّ

ورط
ي
ن
م
المحكمة:
تمويل
َ ُ ّ

خرج مشروع أشغال
الكهرباء من دائرة الجدل
داخل الحكومة ،وبينها
واملعارضة ،كي يدخلها
استحقاق آخر هو تمويل
املحكمة الدولية .يتناقض
موقفا طرفي الحكومة
من التمويل ،لكن نزاعهما
يمسي شغفًا وال تمرينًا
ال ً
سهال ،عندما تكون األمم
املتحدة شريكًا في هذا
االستحقاق
نقوال ناصيف

ب �ع��د ط� � ّ�ي م� �ش ��روع أش� �غ ��ال ال �ك �ه��رب��اء
على نحو حافظ على تماسك حكومة
ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ووح��دت �ه��ا،
ُيفتح قريبًا ملف آخ��ر ال يقل تعقيدًا،
م��رش��ح ب ��دوره ل�ل�ت�ج��اذب ب�ين أك�ث��ر من
ط��رف ف��ي الحكومة ،ه��و تمويل لبنان
حصته السنوية في املحكمة الدولية.
وإذ بدت لخطة أشغال الكهرباء أهمية
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ق�ط��اع ال �خ��دم��ات في
ّ
ح �س��اب أف ��رق ��اء ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ك�ت�ك��ت��ل
ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل� ��اح ،ف �ع� ّ�ده��ا م�ح�ط��ة
أساسية تنقض ما سبقها في التعاطي
م��ع ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ي��دخ��ل م �ل��ف ت�م��وي��ل
امل �ح �ك �م��ة ف� ��ي ص� �ل ��ب وج � � ��ود ح �ك��وم��ة
ّ
ومبررها ،وهو
الرئيس نجيب ميقاتي
وقف التعاون مع املحكمة.
ب� ��ات ه� ��ذا ال �ت �ب��ري��ر أك �ث ��ر إل �ح��اح��ًا م��ع
تبلغ لبنان القرار االتهامي في اغتيال
الرئيس رفيق الحريري في  30حزيران،
أي ��ام ب�ع��د ت��أل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ،وت��وج�ي��ه
أصابعه إلى أربعة مسؤولني في حزب
ال�ل��ه متهمني ب��ال�ض�ل��وع ف��ي االغ�ت�ي��ال،
األم��ر ال��ذي لم تجبهه حكومة الرئيس
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ال� �ت ��ي ،رغ � ��م ان �ق �س��ام
ّ
م ��وق ��ف أف ��رق ��ائ� �ه ��ا م� ��ن امل �ح �ك �م ��ة ،ظ ��ل
يجمعها بتمويلها خيط رفيع وهمي،
هو انتظارهم ص��دور ال�ق��رار االتهامي
وط�م��أن��ات راح يطلقها ال��رئ�ي��س سعد
ّ
الحريري بأنه لن يسلم بقرار اتهامي
ّ
مسيس.
وم��ع أن أي��ًا من أفرقاء حكومة ميقاتي
ل ��م ي �خ��ض رس �م �ي��ًا ف ��ي ال �ت �م��وي��ل ،وال

ات� �خ ��ذ م ��واق ��ف ن �ه��ائ �ي��ة م� �ن ��ه ،م ��ا خ�لا
ت ��أك� �ي ��د رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة اس� �ت� �م ��رار
ت �ع��اون��ه م��ع امل�ح�ك�م��ة واح� �ت ��رام ل�ب�ن��ان
ت�ع� ّ�ه��دات��ه ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تعني ،أول ما
تعني بالنسبة إل �ي��ه ،اس�ت�م��رار لبنان
في تسديد حصته ّفي نفقات املحكمة،
يقارب األفرقاء املتحفظون عن التمويل
املسألة كاآلتي:
ّ
1ـــــ لم تؤلف حكومة ميقاتي كي تمثل
ام �ت��دادًا لحكومة ال�ح��ري��ري ف��ي عالقة
ل�ب�ن��ان ال��رس�م��ي ب��امل�ح�ك�م��ة ،وتسليمًا
أع� �م ��ى ب� �م ��ا ت� �ق ��وم ب� ��ه ت �ب �ع��ًا مل �ع��اي �ي��ر
غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�م�ن��اق�ش��ة وال �ش �ك��وك .بل
أط��اح�ه��ا أح��د امل�ل�ف��ات األك�ث��ر التصاقًا
باملحكمة والتحقيق الدولي وتعبيرًا
ع��ن تسييسها ،ف��ي ن�ظ��ر ه��ذا ال�ف��ري��ق،
ّ
ه��و ملف شهود ال��زور .عطل جلسات
ح �ك��وم��ة ال �ح��ري��ري ق �ب��ل أن ت�س�ق�ط�ه��ا
استقالة وزراء املعارضة آن��ذاك .وهو
ال�س�ب��ب ال �ظ��اه��ر إل ��ى اآلن ع�ل��ى األق ��ل.
األم� ��ر ال� ��ذي وض ��ع إخ � ��راج ل �ب �ن��ان م��ن
امل�ح�ك�م��ة ف��ي أول ��وي ��ة إط��اح��ة ح�ك��وم��ة
ً
ال �ح ��ري ��ري أوال ،ث ��م إط ��اح ��ة رئ�ي�س�ه��ا
وم � �ن � �ع� ��ه م� � ��ن ال� � � �ع � � ��ودة إل� � � ��ى رئ� ��اس� ��ة
ال�ح�ك��وم��ة ث��ان �ي��ًا ،ث��م ت�س�م�ي��ة ميقاتي
رئيسًا لحكومة ج��دي��دة ال تكون على
ص� ��ورة ال �ح �ك��وم��ة امل �س �ق �ط��ة ،وال على
ص ��ورة رئ�ي�س�ه��ا خ �ص��وص��ًا ،وتعكس
غ��ال�ب�ي��ة ن�ي��اب�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ذات م��وق��ف
سلبي مسبق م��ن املحكمة وال�ت�ع��اون
معها وتمويلها.
2ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي �ق��ول امل�ع�ن�ي��ون ال� �ب ��ارزون ب��رف��ض
امل �ح �ك �م��ة إن ال �ت �س��وي��ة ال� �ت ��ي أب��رم �ه��ا
ال �ح��ري��ري م��ع ق ��وى  8آذار ،وأط��اح�ه��ا
ح��زب ال�ل��ه برفضه اس�ت�م��رار الحريري
ع�ل��ى رأس ال�ح�ك��وم��ة ،ت�ض� ّ�م�ن��ت ب�ن��ودًا

ات �ص �ل��ت ب��امل �ح �ك �م��ة ك ��ان ��ت ف ��ي ص�ل��ب
التسوية َالسياسية آن��ذاك ،وفي صلب
َ
تنازالت ق ِبل بها الحريري ثمن بقائه
ّ
رئ �ي �س��ًا ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وأخ ��ص �ه ��ا اث �ن��ان،
هما سحب القضاة اللبنانيني ووقف

ال �ت �م��وي��ل .وح�ي�ن�م��ا ات �ف��ق م��ع ميقاتي
على ت��رؤس الحكومة ـــــ يقول ه��ؤالء ـــــ
لبث ه��ذان ال�ب�ن��دان ف��ي صلب التفاهم
معه.
ت��ال �ي��ًا ،ي� ��رى ه� � ��ؤالء ،ف ��ي إب� � ��راز م�غ��زى

يدخل وقف تمويل املحكمة في صلب وجود حكومة ميقاتي (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

كما الكهرباء،
تعثر التسوية
ال يفضي ّ
إلى إطاحة الحكومة
لم تؤلف حكومة
ميقاتي امتدادًا لحكومة
الحريري حيال التمويل

ّ

 14آذار تبدأ حملة استباقية
على هدي بيان عضو كتلة املستقبل
ال �ن �ي��اب �ي��ة س �م �ي��ر ال �ج �س��ر أول م��ن
أم��س ،ب��دأت ق��وى  14آذار م��ا يشبه
حملة التحذير م��ن تخلي الحكومة
ع ��ن «ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا» ب� �ش ��أن ت �م��وي��ل
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة بجريمة
اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري.
ع� �ض ��و ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب ��ل ،ال� ��وزي� ��ر
ال�س��اب��ق ج��ان أوغ��اس��اب�ي��ان ،رأى أن
ّ
«أي تلكؤ ف��ي ملف تمويل املحكمة
ً
ّ
الدولية يعد إخ�لاال بالتزامات لبنان
الدولية ،ويأخذ لبنان إلى مواجهات
م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي» .واس �ت �غ��رب
أوغاسابيان قول وزير العدل شكيب
ق��رط َ�ب��اوي «إن ه ��ذا األم ��ر ي�ج� َ�ب أن
ً
ي� �ن ��اق ��ش» س� ��ائ�ل��ا« :ك� �ي ��ف ي �ن��اق��ش

أم ��ر ال �ت��زم ب��ه ل�ب�ن��ان ت �ج��اه املجتمع
الدولي؟».
ب � ��دوره ،اق �ت��رح ع �ض��و ك�ت�ل��ة ال �ق��وات
ً
ال �ن �ي��اب �ي��ة ج � ��وزف امل �ع �ل��وف س�ب�ي�لا
إلقرار تمويل املحكمة لم يخطر على
ب ��ال أح ��د م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين س��اب�ق��ًا.
فقد رأى املعلوف أن إقرار ذلك البند
ال� �خ�ل�اف ��ي «ي �م �ك��ن أن ي� �ج ��ري ع�ب��ر
توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس
ال �ح �ك��وم��ة» .أم ��ا زم�ي�ل��ه ،ع�ض��و كتلة
امل �س �ت �ق �ب��ل خ��ال��د زه� ��رم� ��ان ،ف�ت��وق��ع
أال ت �ت �م �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة م ��ن االت� �ف ��اق
على بند ال�ت�م��وي��ل ،م��ؤك�دًا أن ال�ق��رار
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن س�ي�ك��ون
ل �ح��زب ال� �ل ��ه ،ال � ��ذي ي �ص��ف امل�ح�ك�م��ة
ب��اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وف ��ي ال �س �ي��اق ذات ��ه،

ك��رر ع�ض��و جبهة ال�ن�ض��ال الوطني
النيابية ،وزي��ر املهجرين عالء الدين
ت� ��رو ،م��وق��ف ك�ت�ل�ت��ه امل��ؤي ��د ل�ت�م��وي��ل
املحكمة ،إذ ق��ال« :لنا رأي�ن��ا الخاص
ف��ي امل ��وض � ُ�وع ،وس �ن��واف��ق ع�ل��ى بند
التمويل إذا طرح في مجلس الوزراء».
وأك � ��د ت� ��رو «أن ال �ج �س��م ال �ح �ك��وم��ي
غير معرض ل�لاه�ت��زاز بشأن ذل��ك»،
الف� �ت ��ًا «إل � ��ى وج � ��ود م ��وق ��ف واض ��ح
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان،
ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ب��امل�ح�ك�م��ة ،لكن
ب�ع�ي��د ع��ن ال �ت��زام ل�ب�ن��ان تمويلها أو
ع��دم��ه ،اع�ت�م��د رئ�ي��س مكتب ال��دف��اع
في املحكمة الخاصة يجريمة اغتيال
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ران�س��وا

رو ّسياسة امل�ع��ون��ة القضائية التي
ت�ن��ظ��م التمثيل ال�ق��ان��ون��ي للمتهمني
أم ��ام امل�ح�ك�م��ة ،ال��ذي��ن ل�ي�س��ت لديهم
ّ
م � ��وارد م��ال �ي��ة ت�م��ك�ن�ه��م م ��ن ت�ح� ّ�م�ّ�ل
أتعاب الدفاع عنهم .وعندما يتسلم
رئ�ي��س ق�ل��م امل�ح�ك�م��ة ،ه�ي��رم��ان ف��ون
هابيل ،طلب املعونة القانونيةّ ،
يقرر
م��ا إذا ك��ان ل��دى املتهم م��وارد مالية
ك��اف�ي��ة ،وي�ح�س��ب امل�ب�ل��غ ال ��ذي يمكن
أن ي�س�ه��م ف�ي��ه امل�ت�ه��م ل �ق��اء تكاليف
دفاعه .وال ُيطلب من املتهم أن يسهم
ف ��ي ت �ك��ال �ي� ّ�ف دف ��اع ��ه إال ف ��ي ح��ال
إدان�ت��ه .ويتولى رئيس مكتب الدفاع
م �س��ؤول �ّي��ة ت�ع�ي�ين م �ح��ام��ي ال ��دف ��اع،
يحاكمون
الذي يمثل املتهمني الذين
ّ
غيابيًا .وأما فريق الدفاع الذي يمثل
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َمن؟

وجهة نظرهم من تفاهمهم مع رئيس
الحكومة ،أن األخير ال يسعه أن يعطي
الغالبية النيابية الجديدة التي ّ
سمته
ّ
أق ��ل م� ّ�م��ا أع �ط��اه ال �ح��ري��ري ل�ه��ا عندما
ك��ان��ت أق �ل �ي��ة ،وأب ��رم ��ت م �ع��ه ال�ت�س��وي��ة

ً
غيابيا ،فيكون
املتهم الذي يحاكم
مثل أي ف��ري��ق دف��اع ع��ن أي متهم
آخ� � ��ر ،م ��ن ح �ي��ث ت �ش �ك �ي �ل��ه ،وم��ن
ح �ي ��ث امل � � � ��وارد امل ��وض ��وع ��ة ت�ح��ت
ّ
تصرفه .ويتألف فريق الدفاع من
�ام رئ �ي �س��ي ،وم �ح��ام م �ع��اون،
م �ح� ٍ
ومحام مبتدئ ،ومسؤول عن إدارة
القضية ،ومحقق ،ومساعد لغوي.
ً
وت �ش �م ��ل ه � ��ذه ال �س �ي ��اس ��ة أي ��ض ��ا
نفقات الخبراء والنفقات املتعلقة
يذكر أن ميزانية
بتحقيقات الدفاعّ .
امل�ع��ون��ة القضائية ت�م��ث��ل ب �ن� ً�دا من
ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة للمحكمة،
ُ َ
ست َ
خدم
وتعتمدها لجنة اإلدارة .وت
املساهمات ّ
املقدمة من لبنان ودول
أخرى في تسديدها.

5

كالم في السياسة

هل خرق الراعي ثوابت بكركي والفاتيكان؟
جان عزيز
ث��م نقضتها بالتخلي عنه ،وال يسعه
ك��ذل��ك االك �ت �ف��اء ب��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة من
دون ال�ش��روط امل�لازم��ة لها ،وه��ي وقف
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع امل �ح �ك �م��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
تمويل نفقاتها.
ّ
إال أن ه��ذا املوقف ال يمثل وجهة نظر
م�ي�ق��ات��ي ال ��ذي ل��م ي� �ت � ّ
�ردد ،ف��ي امل��رح�ل��ة
الطويلة من تأليف حكومته ،في تأكيد
احترام لبنان ّ
تعهداته الدولية وقرارات
ّ
مجلس األمن والتمسك بالعدالة ودعم
ّ
مسيسة.
محكمة دولية غير
ل�ل��رج��ل م��وق��ف مختلف أي �ض��ًا .ال ي��رى
ّ
ّ
ن �ف �س��ه ح � ��ل م� �ح ��ل ال� �ح ��ري ��ري ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ت�س��وي��ة ل��م ت�ع��د تطيق صاحبها ذاك،
وتخلى عنها ّ
عراباها اإلقليميان اللذان
باتا اآلن في نزاع مرير ،أي السعودية
وسوريا ،ولم يلتزم مسبقًا املضي في
ت �ل��ك ال �ت �س��وي��ة ،وي �ق ��ارب ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان
باملجتمع ال��دول��ي على ن�ح� ٍ�و يساعده
ع �ل��ى إم � ��رار م�ش�ك�لات��ه وم�ع��ال�ج�ت�ه��ا ال
مضاعفة تعقيداتها.
 3ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ت�ع��اط��ى امل�ع�ن�ي��ون ال� �ب ��ارزون مع
وق��ف التمويل على أن��ه م��وق��ف نهائي
غير قابل للمساومة ،وال للتحايل في
سبيل إخراجه من مجلس الوزراء تارة،
وم��ن مجلس النواب ط��ورًا .يقولون إن
امل �ط �ل��وب ل�ي��س إي �ج��اد م �خ��ارج إلق ��رار
التمويل ،بل رفضه تمامًا .يعكس هذا
ّ
ال�ت�ص��ل��ب إص� ��رار ه��ذا ال�ف��ري��ق ع�ل��ى أن
ّ
املكان الوحيد لبت رفض التمويل هو
بديل
مجلس الوزراء ،دونما البحث في ّ
آخر كمجلس النواب ،بالقول إن تعذر
إم� � ��راره ف ��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء يقتضي
االنتقال به إلى مجلس النواب باقتراح
قانون يقضي بإدخال بند إضافي إلى
ّ
يتضمن
م�ش��روع ق��ان��ون م��وازن��ة 2012
ت� �س ��دي ��د ل� �ب� �ن ��ان ح �ص �ت ��ه ف � ��ي ن �ف �ق��ات
املحكمة.
يقول ه��ؤالء أيضًا إن املشكلة ال تكمن
ف��ي البحث ّ
عمن ي� ّ
�ورط اآلخ��ر ،مجلس
ال � � � ��وزراء أو م �ج �ل��س ال � �ن � ��واب ،ب ��ل ف��ي
إشهار مجلس ال��وزراء املوقف القاطع،
وه� ��و رف� ��ض ال �ت �م��وي��ل ب� �ق ��رار ي �ص��دره
املجلس.
 4ـــــ على طرف نقيض من هذا الرفض،
ي� �ت� �خ ��ذ رئ� � �ي � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ورئ � �ي� ��س
الجمهورية ميشال سليمان ورئيس
ال �ح��زب ال �ت �ق� ّ�دم��ي االش �ت��راك��ي ال�ن��ائ��ب
وليد جنبالط موقفًا مناوئًا مشتركًا،
ه��و تأييدهم تمويل املحكمة انطالقًا
من اعتقادهم أن اإلخ�لال بهذا االلتزام
أم � � ��ام امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ث � ��م ح � �ي� ��ال امل �ج �ت �م��ع
ال��دول��ي ،يضع لبنان ف��ي موقف مربك
وي �ح� ّ�م �ل��ه إدان � � ��ة دول� �ي ��ة ل �ت �ن� ّ�ص �ل��ه م��ن
التزامات كانت قد أبرمتها معه ثالث
ح �ك��وم��ات م�ت�ع��اق�ب��ة ب�ي�ن ع��ام��ي 2005
و ،2011ترأس الرئيس فؤاد السنيورة
اثنتني منها والحريري الثالثة ،وأعاد
البيان الوزاري لحكومة ميقاتي تأكيد
احترام القرارات الدولية.
إال أن ت� �ش � ّ�ب ��ث س� �ل� �ي� �م ��ان وم �ي �ق��ات��ي
وج� �ن� �ب�ل�اط ب �ت �س��دي��د ل� �ب� �ن ��ان ح�ص�ت��ه
ّ
وتبريرهم إياها ،ال يمكنهم ـــــ بوزرائهم
ال� �ـ 12ـــــ م��ن ف��رض ق ��رار ال�ت�م��وي��ل ال��ذي
ي�ك�ت�ف��ي إلق � ��راره ب�ن�ص��اب ال�ن�ص��ف ،1+
وه� ��و ب�ي�ن ي� ��دي ال �غ��ال �ب �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
املمثلة بالرئيسني نبيه ب� ّ�ري وميشال
عون وحزب الله.
ي � �ض� ��ع ت � � � � ��وازن ال � � �ق� � ��وى ه � � ��ذا رئ� �ي ��س
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي إح� ��راج ح�ق�ي�ق��ي .وع�ل��ى
ّ
غ� ��رار م ��ا ج �ب��ه ع ��ون وت �ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واإلص �ل�اح ع�ن��دم��ا ع��ان��دا ف��ي م�ش��روع
أشغال الكهرباء إلى أن قبال بتسوية
ع�ل�ي��ه م��ع م�ي�ق��ات��ي ،م��ن غ�ي��ر أن يحمل
ع� � ��ون وزراء ه ع� �ل ��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة م��ن
الحكومة أو االعتكاف عن اجتماعاتها
في أحسن األحوال ،ال يتوقع املعنيون
ّ
حت
ال�ب��ارزون برفض التمويل ،إن رج ّ
غالبية  8آذار في مجلس ال��وزراء كفة
ال�ت�ص��وي��ت مل�ص�ل�ح��ة رف ��ض ال�ت�م��وي��ل،
استقالة رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة؛ إذ تستمر
إرادة البقاء داخل الحكومة ،برئيسها
وح�م��اي��ة األك�ث��ري��ة ال�ح��ال�ي��ة ،أق��وى من
إرادة التالعب بنصابها أو تعريضها
لإلطاحة.

سيمضي وقت ليس بقليل قبل أن تهدأ نفوس مسيحيي
بطرس
األقلية حيال كالم البطريرك املاروني مار بشارة ّ
الراعي األخير ،وخصوصًا أنه تناول موضوعني يمثالن
آخ ��ر األوراق ال �ت �ع �ب��وي��ة ل �ه ��ؤالء ف ��ي ال� �ش ��ارع امل�س�ي�ح��ي،
أي ح��زب ال�ل��ه وس��وري��ا .وث��ان�ي��ًا ألن ك�لام��ه ه��ذا ص��در في
ب��اري��س نفسها ،م��رب��ط خ�ي��ل ه ��ؤالء م�ن��ذ س�ت��ة أع� ��وام ،أي
تحديدًا منذ انقلب ج��اك شيراك على نفسه ،ورأي��ه بشأن
ض ��رورة ب�ق��اء ال�ج�ي��ش ال �س��وري ف��ي ل�ب�ن��ان ،ح�ت��ى م��ا بعد
التوصل الى سالم شامل وعادل في الشرق األوسط .وفي
حمأة اع�ت��راض مسيحيي األقلية على مضمون املوقفني
ُاملذكورين ،وحدها األحداث على األرض ،قد تفصل بني من
املحق وم��ن املصيب ،وم��ن املخطئ وم��ن املتوهم ،لكن مع
ذلك ثمة مسألة تظل واجبة البحث .أال وهي صدور ردود
فعل وتعليقات «تتهم» صاحب الغبطة في موقفيه هذين،
ب��ال �خ��روج ع��ن ث��واب��ت ب�ك��رك��ي وم��رج�ع�ي�ت�ه��ا ال��روح �ي��ة أو
الفاتيكان .وهو ما يستحق التدقيق في الوقت الراهن ،في
انتظار إعطاء الوقت للوقت ،ليحسم بني الصح والخطأ.
ً
ف �ف��ي م �س��أل��ة س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه أوال ،م��ن امل �ف �ي��د ال�ت��ذك�ي��ر
ب��أدب�ي��ات بكركي ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،إذ ال يمكن أي صاحب
لاّ
ذاكرة أو عقل ،ولو حتى سياسيًا ،إ أن يسترجع محطات
أساسية ومفصلية أربع ،قاربت فيها البطريركية املارونية
م��وض��وع س�لاح ح��زب ال�ل��ه .املحطة األول��ى بعد انسحاب
الجيش اإلسرائيلي من لبنان سنة  .2000يومها ب��ادرت
بكركي ،وبرعاية البطريرك صفير بالذات ،الى إطالق نداء
 20أي�ل��ول الشهير ،للمطالبة ب��إن�ه��اء ال��وج��ود العسكري
للجيش السوري ،بعد اندحار االحتالل اإلسرائيلي .وكان
الفتًا أن ه��ذا امل��وق��ف البطريركي ل��م ي��أت على ذك��ر سالح
حزب الله .يومها انقسم البلد حيال النداء .من جهة ،قام
اللقاء التشاوري ال��ذي تكفل بالهجوم على بكركي ،وبني
أع�ض��ائ��ه ال��رم��وز وال�ص�ق��ور ،أس�م��اء ب ��ارزة م��ن مسيحيي
األق �ل �ي��ة ال �ح��ال �ي�ين .وف ��ي امل �ق��اب��ل ق ��ام ل �ق��اء ق��رن��ة ش �ه��وان
امل��ؤي��د ل �ل �ن��داء وأص �ح��اب��ه ،ل �ك��ن رغ ��م ت �ن��اق��ض ال�ف��ري�ق�ين،
رفض البطريرك االن��زالق الى موقف من موضوع الحزب،
مشددًا على أن ه��ؤالء «م�ق��اوم��ون» ،حتى بعد االنسحاب
اإلسرائيلي.
املوقف نفسه تكرر بعد عام كامل .فعقب أحداث  11أيلول
 ،2001وفي غمرة الحملة األميركية على اإلرهاب ،وعشية
الحرب على أفغانستان ،حاول البعض ضم حزب الله إلى
«معركة» طالبان ،على طريقة «الشطف بزوم واحد» ،رغم
ً
التناقض العقائدي بني الطرفني املستهدفني .ومرة ثانية

وقفت بكركي مدافعة عن الحزب و«مقاوميه» و«سالحه».
حتى إنها رعت يومها اللقاء اللبناني للحوار ،الذي ّ
تكون
م��ن ممثلني ل�ح��زب ال�ل��ه وآخ��ري��ن م��ن «ح ��زب ال�ب�ط��ري��رك»،
وتنقلوا ب�ين مونترو ف��ي سويسرا واللقلوق ف��ي ضيافة
فارس سعيد ،تحصينًا ملوقف لبناني جامع ،في التضامن
مع «املقاومة».
مرة ثالثة أكثر تعبيرًا لم تتأخر إال سنة ونيف .ففي الربع
األول من سنة  ،2003بدأت واشنطن تعد العدة اإلعالمية
والسياسية والدبلوماسية لحربها على بغداد .وفي هذا
السياق جاء كولن ب��اول الى دمشق ،ونشطت عوكر على
الخطوط البيروتية ،لنسج شبكة عربية داعمة للهجوم
األم �ي��رك��ي ع�ل��ى ال �ع��راق .وف��ي ت�ل��ك ال �ح �م��أة ،ورغ ��م موقف
ح��زب الله امل�ع��ادي لنظام ص��دام حسني ،كانت محاوالت
م �ج��ددة لضمه ال��ى «ش�ط�ف��ة» ج��اي غ��اردن��ر وب ��ول بريمر
وغ��زوت �ه �م��ا .غ �ي��ر أن امل ��وق ��ف ال �ب �ط��ري��رك��ي ك� ��ان م�ط��اب�ق��ًا
ملحطتيه ال�س��اب�ق�ت�ين .ح�ت��ى إن ب�ي��ان��ًا ت��اري�خ�ي��ًا ص��در عن
مجلس األس��اق�ف��ة امل��وارن��ة ب��رئ��اس��ة ال�ب�ط��ري��رك صفير في
آذار م��ن ت�ل��ك ال�س�ن��ة ،رف��ض ال �ح��رب ،وأع �ل��ن ت�ض��ام�ن��ه مع
موقف بشار األسد منها ،حتى إنه أشاد حرفيًا «بحكمته
وبعد نظره» .وبعد أيامَّ ،
جر وليد جنبالط كل مسيحيي
البطريرك الى تالوة سبحة الوردية في بازيليك حريصا،
دفاعًا عن ال�ع��راق ،وراف�ض��ًا للحرب ،بعدما أفتى بنفطية
رايس وتمنى املوت لولفوفيتز.
أما املحطة الرابعة ،فكانت سنة  2005بالذات .ففيما كانت
 14آذار تولد في ساحة ال�ب��رج ،ك��ان البطريرك صفير في
البيت األبيض ،رافضًا ضم سالح حزب الله الى منطوق
املقاومة ألعضائه...
القرار  ،1559ومؤكدًا على الصفة
ِ
أم��ا م�س��أل��ة س��وري��ا وم��وق��ف ب�ك��رك��ي م�ن�ه��ا ،فقضية أكثر
دقة وحساسية وتعقيدًا .يكفيها اختصارًا ما أش��ار إليه
البطريرك الراعي نفسه من نموذج عراقي يخشى تكراره
في دمشق .النموذج املذكور تمثل في التهجير بل التطهير
وشبه اإلبادة التي حصلت هناك بعد االحتالل األميركي.
بعد سنتني على تلك املأساة ،سعى الفاتيكان لدى باريس
ملعالجة الوضع .فطلبت منه إدارة شيراك أواخر عام 2005
جمع رؤس��اء الكنائس الشرقية في روم��ا للتباحث معها
في األمر .يومها أرسلت باريس أحد دبلوماسييها يرافقه
وزي ��ر ح��ري��ري س��اب��ق ،إلب�ل�اغ أح �ب��ار الكنيسة رس��ال�ت�ين:
ً
أوال ض��رورة التسليم بانتهاء ال��دور املسيحي في لبنان
وامل�ن�ط�ق��ة ،وث��ان�ي��ًا تنظيم ه �ج��رة مسيحية ج�م��اع�ي��ة من
ً
العراق ،إقفاال للشكوى و«النق»...
كل هذا تعرفه بكركي ويعرفه الراعي ،ويعرفه املعترضون،
ويعرفون أكثر منه بكثير...

علم
و خبر

ما قل
ودل
خالل تسليم وفد من
القوات اللبنانية دعوة
إلى البطريرك بشار الراعي
للمشاركة في ذكرى «شهداء
املقاومة اللبنانية » ،أشار
القواتيون إلى ّ
تفهمهم عدم
ّ
تمكنه من املشاركة شخصيًا
في املهرجان ،طالبني منه
تسمية البطريرك السابق،
نصر الله صفير ،لتمثيله.

ّ
أئمة ّ
سوريون ملصلني في البقاع
ل��وح��ظ أن رج ��ال دي ��ن س��وري�ي�ن الج �ئ�ين م��ن األح � ��داث ف��ي س ��وري ��ا ،قد
تمركزوا في عدد من قرى البقاع ،وباتوا ّ
يؤمون صالة الجمعة في هذه
القرى ،وس��ط ترحيب من تيار املستقبل ،ال��ذي يجد في حضور رجال
ً
الدين هؤالء بديال عن رجال دار اإلفتاء.

ّتيار البزري
ي�ن��وي ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق لبلدية ص�ي��دا ،عبد ال��رح�م��ن ال �ب��زري ،اإلع�لان
خالل األي��ام املقبلة عن والدة تيار سياسي مؤيد له ،يهدف من خالله
والنائب
إلى استعادة القاعدة الشعبية التي كان يمثلها والده الوزير ّ
الراحل نزيه البزري .وسيمثل تيار البزري املحور األساسي لترشحه
إلى االنتخابات النيابية عام .2013

ميقاتي واإلعالم
ّ
ورد الراعي على الوفد
القواتي مؤكدًا أنه ال يمانع
ذلك أبدًا ،طالبًا منهم متابعة
األمر مع صفير ،الذي وافق
على تأدية املهمة ،علمًا بأن
صفير لم يكن يحضر القداس
السنوي شخصيًا خالل
السنوات املاضية ،بل كان
يرسل مطرانًا لينوب عنه.

ي �ت �ح� ّ�دث م �ط �ل �ع��ون ع �ل��ى أج � ��واء ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي ع��ن ن� ّ�ي�ت��ه
ال �ت �ح��رك ع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلع�ل�ام ��ي ف��ي ط��راب �ل��س ،وذل ��ك ع �ب��ر إ ًط�ل�اق
م�ن�ش��ور ط��راب�ل�س��ي دوري ي �ت �ن��اول م�س�ت�ج� ّ�دات امل��دي �ن��ة ،إض��اف��ة إل��ى
أخبار جمعية العزم والسعادة ونشاط الرئيس ميقاتي وأعماله في
الشمال.

محاولة فرار من رومية
ّ
اك�ت�ش��ف رج ��ال األم ��ن امل�ك��ل�ف��ون ح�م��اي��ة امل�ب�ن��ى «دال» ف��ي س�ج��ن روم�ي��ة
املركزي محاولة للهرب كانت ال تزال في مهدها ،إذ تبني أن مسجونني
مجهولني كانوا قد عملوا على نشر الحديد الصدئ ال��ذي يفصل بني
املبنى وب��اح�ت��ه ،وع�م�ل��وا على تمويه عملهم م��ن خ�لال وض��ع ال�بن في
َ
املكان الذي نشروا الحديد فيهُ .يذكر أن املبنى ذاته كان قد شهد عملية
فرار سجناء قبل أسابيع.
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متابعة

«هولسيم» تعيد «الكلنكر» إلى شاطئ البحر؟
مرة جديدة ترزح شكا تحت مشاكل التلوث التي ال
تنتهي .األهالي يعترضون ،والشركات تبرر ما تفعله
وتتعاطى مع املوضوع من منطلق ربحي ،أما أجهزة الدولة
فهي كالعادة :غائبة!

عودة «الكلنكر» تخالف اتفاقًا مسبقًا مع الشركة (أرشيف ــ بالل جاويش)

عبد الكافي الصمد
ال تنام شكا على ّ
هم بيئي حتى تستفيق
ّ
ع �ل��ى آخ � ��ر .ف �ب �ع��د ال �ت �س ��رب ال �ن �ف �ط��ي من
خزانات شركة الترابة الوطنية (هولسيم
ــــ السبع) عند شاطئ البحر مطلع تموز
امل ��اض ��ي ،واع� �ت ��راض أه��ال��ي ال �ب �ل��دة على
إعطاء البلدية ترخيصًا للشركة إلنشاء
كسارة جديدة ،استفاقت شكا على وضع
الشركة كميات م��ن م��ادة «الكلنكر» قرب
شاطئ البحر ،في خطوة تخالف اتفاقًا
مسبقًا يقضي بتعهدها بعدم وضع هذه
املادة على الشاطئ.
وك � ��ان ب �ع��ض أه ��ال ��ي ش �ك��ا ق ��د ف��وج �ئ��وا
ب��أك��وام «ال�ك�ل�ن�ك��ر» ت��رت�ف��ع شيئًا فشيئًا،
ّ
مسببة تطاير الغبار األسود في املناطق
املحاذية للموقع ،ووصولها إل��ى املنازل
واألحياء القريبة من املكان .وقد دفع ذلك
بعض املتضررين والناشطني البيئيني،
وال س �ي �م��ا ال �ن��اش��ط ب �ي��ار أب� ��ي ش��اه�ي�ن،
إلى االتصال باملدير العام ل��وزارة البيئة
ب ��رج ه�ت�ج�ي��ان وإي� �ص ��ال ال �ش �ك��وى إل �ي��ه،
لتقصي
فوعد األخير بإرسال لجنة فنية
ّ
الحقائق ال�ي��وم السبت ،كما أوض��ح أبي
ش ��اه�ي�ن ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» .وروى أن� ��ه «م �ن��ذ
جبال من مادة
نحو أسبوعني بدأنا نرى
ً
الكلنكر يرتفع عند شاطىء البحر ،خالفًا
لقرار محافظ الشمال وض��ع امل��ادة داخل
ه �ن �غ��ارات خ ��اص ��ة ،ن �ظ �رًا إل ��ى أض ��راره ��ا
البيئية ،وتأثيرها السلبي على ال�ث��روة
السمكية في شكا التي باتت في طريقها
ن �ح��و االن� � �ق � ��راض» .وأش� � ��ار أب� ��ي ش��اه�ين
�اء ع�ل��ى توصية
إل ��ى أن «ال� �ق ��رار ج ��اء ب �ن� ً
ات �خ��ذت �ه��ا ل �ج �ن��ة س��داس �ي��ة ّأل �ف �ه��ا وزي ��ر
ال�ب�ي�ئ��ة األس �ب��ق ج ��اك ج ��وخ ��ادري ��ان ع��ام
 ،1991وهي تضم إلى املحافظ ممثلني عن
وزارة البيئة ،ومثلهم عن الشركة ،إضافة
يمثل األه��ال��ي ،وكنت
إل��ى عضو س��ادس ّ

أن��ا شخصيًا ،وق��د راج �ع��ت وزي ��ر البيئة
السابق محمد رحال ،فأكد لي أن القرار ال
يزال نافذًا ،ولم ُيلغه أحد».
وأوض��ح الرجل أن الشركة «ماطلت منذ
ذلك الحني في تطبيق القرار ،بحجة أنه
مهال
ال ه�ن�غ��ارات لديها ،وبقيت تطلب
ً
إدارية حتى نفاد الستوك املوجود لديها،
إلى أن شرعت ،أخيرًا ،في إضافة كميات
من هذه املادة إلى املكان ،ما دفعني إلى
االت �ص��ال بالشركة إلب�لاغ�ه��ا رفضنا ما
�ردت ع �ل� ّ�ي إح ��دى امل��وظ�ف��ات
ت �ق��وم ب ��ه ،ف� � ّ
بأنه ال علم لها باألمر ،وستبلغ اإلدارة
به!».

مادة الكلنكر بعيدة
عن شاطئ البحر بين 7
و 8أمتار

تعاطي الشركة أثار حفيظة األهالي الذين
ُي �ع� ّ�دون عريضة سترفع إل��ى املسؤولني،
م ��ن أج � ��ل م �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك �ل��ة ،وت �ح��دي �دًا
بعدما انتشرت معلومات تفيد بأن مادة
«الكلنكر» ّ
تسبب أمراضًا سرطانية.
غير أن التطورات لم تقف عند هذا الحد،
إذ ع �م��دت ال �ش��رك��ة إل ��ى إط��ال��ة «داخ� ��ون»
ال �ف��رن ال�ق��دي��م ال ��ذي ينتج األس�م�ن��ت ،في
خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى إع ��ادة تشغيل ال�ف��رن

�وق��ف ن�ت�ي�ج��ة ت��زاي��د اإلق �ب ��ال على
ب �ع��د ت� ّ
�أن ��ه ي �ف �ت��رض،
�
ب
�ًا
�
م
�
ل
�
ع
�ت،
�
ن
�
�
م
�
�
س
األ
ش � ��راء
ّ
بحسب أبي شاهني ،إغالق الفرن ،بسبب
ع��دم وض��ع ال�ش��رك��ة «ف�لات��ر» ف��ي داخ��ون��ه
لتخفيف االنبعاثات السامة منه.
وب �ي �ن �م��ا أك � ��د أب � ��ي ش ��اه�ي�ن أن ك �ث �ي��ري��ن
ن �ص �ح��وه ب��ال �ت��وق��ف ألن ال� �ش ��رك ��ات ف��ي
شكا أق��وى من الدولة ،أص� ّ�ر على متابعة
نشاطه ،ألنه «ال يمكن أن نقبل أن يمتطي
ه � ��ذا األخ� �ط� �ب ��وط ال �ص �ن ��اع ��ي ظ �ه ��ورن ��ا،
وي� � �ل � � ّ�وث أرض � �ن� ��ا وس � �م� ��اء ن� ��ا وم �ي��اه �ن��ا
وهواءنا ونصمت».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ن�ف��ى امل��دي��ر اإلداري لشركة
الترابة الوطنية روجيه حداد ،في اتصال
م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ه ��ذه االت �ه��ام��ات ،م�ش��ددًا
على أن الشركة «تحاول منذ فترة طويلة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص م ��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
امل� ��دن� ��ي إلق� ��ام� ��ة ه� �ن� �غ ��ارات ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
لتغليف الكلنكر وغ�ي��ره م��ن الستوكات،
لكن الروتني اإلداري وتصنيف األراضي
ّ
يؤخراننا ،مع أن األرض التي نضع فيها
ّ
ال�س�ت��وك ت��اب�ع��ة ل �ن��ا» .وأوض ��ح أن «م��ادة
الكلنكر بعيدة عن شاطئ البحر بني  7و8
أمتار .وهذه بضاعة ثمنها أموال ،فكيف
نرميها ف��ي ال�ب�ح��ر؟» .وفيما ش��دد ح��داد
على «جديتنا في التعاطي مع البيئة»،
نفى وج��ود ف��رن ق��دي��م ف��ي ال�ش��رك��ة ينتج
األسمنت ،ألن «كل األفران حديثة ،ويوجد
أكثر من فيلتر يعمل وليس فيلترًا واحدًا،
ويمكن القول إن الوضع البيئي اليوم في
ّ
مما كان عليه قبل  5سنوات».
شكا أفضل ّ
وع��ن وض��ع كميات إض��اف�ي��ة م��ن «ستوك
الكلنكر» ف��ي امل �ك��ان ،ب� ّ�رر ح��داد ذل��ك ب��أن
«الستوك القديم ساعدنا في رفع إنتاجنا
وال �ح��ؤول دون ارت �ف��اع أس�ع��ار األسمنت
ف ��ي ال �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة ب �ع��د ت ��زاي ��د ال�ط�ل��ب
عليه ،لكن هذا الستوك قارب على النفاد،
فعملنا على زيادته».

تقرير

ّ
جبالة فريد الخازن في ذوق مصبح رغم أنف أهلها
في بيتنا ّ
جبالة .هذه
هي حال أهالي ّمنطقة ذوق
مصبح ،بعدما حل معمل
الباطون الجاهز «الجبالة»،
فريد هيكل
للنائب السابق ً
الخازن ضيفًا ثقيال في
مخالف
وبنحو
ديارهم،
ٍ
ٍ
للقانون
نانسي رزوق
«أه��ال��ي ذوق م�ص�ب��ح ي�ن�ت�ظ��رون ب�ف��ارغ
الصبر انتخابات عام « .»2013سنعارض
وج� � ��ود ج �ب��ال��ة ف ��ي ق �ل��ب ب �ل��دت �ن��ا ب �ق��وة
الحق وبحق ال �ق��وة»« .الجبالة ف��ي قلب
ذوق م�ص�ب��ح :س��رط��ان ب�ي�ئ��ي وع�م��ران��ي
ّ
واقتصادي»« .ذوق مصبح شكا ثانية؟
لن نقبل وسنقاوم».
م �ن��ذ ف �ت��رة ،ت �غ �ي��رت الف �ت��ات االس�ت�ق�ب��ال
ع�ن��د م��دخ��ل ب�ل��دة ذوق م�ص�ب��ح ،وداخ��ل
شوارعها .انقلبت من الفتات ّ
مرحبة إلى
ّ
وتتوعد.
أخرى تعلن العصيان
ت� ّ
�وع ��د ب��إس �ق��اط ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ف��ري��د
هيكل ال �خ��ازن ...م�ج��ددًا ف��ي االنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،اع �ت��راض��ًا ع �ل��ى م �ش��روع معمل
ال � �ب� ��اط� ��ون ال� �ج ��اه ��ز «ال � �ج � �ب� ��ال� ��ة» ،ع�ل��ى
إح��دى األراض��ي التابعة للبلدة عقاريًا.
ل��م ي �ك��ن األه ��ال ��ي ل�ي�ص�ل��وا إل ��ى ه �ن��ا ،لو
ل ��م ي �س �ت �ش �ع��روا األخ � �ط� ��ار امل �ت��أت �ي��ة م��ن
ق ��رار ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال �ق��اض��ي ب��إن�ش��اء
م�ع�م��ل ف��ي منطقة مصنفة للصناعات
«غير املزعجة وغير امل�ض� ّ�رة» .ليس هذا

ف �ح �س��ب ،ف��ال��رج��ل خ ��ال ��ف ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
ك�ي�ف�ي��ة االس �ت �ح �ص��ال ع�ل��ى ال�ت��راخ�ي��ص.
وب� �ح� �س ��ب األه � ��ال � ��ي وال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن ف��ي
البلدية ،استحصل على رخصة إنشاء
من وزارة الصناعة للشروع في تشييد
امل� �ع� �م ��ل« ،ع �ل �م ��ًا ب � ��أن امل� �ط� �ل ��وب م� ��ن أي
مؤسسة صناعية الحصول على رخصة
إنشاء ومن ثم رخصة بناء ليكتمل ملف
ال �ت��رخ �ي��ص ل� �ه ��ا» .وي �ف �ت��رض ب ��ه ك��ذل��ك
الحصول على رخصة بناء من البلدية،
وهو ما لم يحدث ،ألنه يبني على أرض
تابعة لها .فالبلدية معترضة على امللف
ألسباب منها «تصنيف املنطقة التي ال
ي��رد فيها أي ذك��ر إلم�ك��ان إن�ش��اء معامل
ب ��اط ��ون ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ع ��رض ال �ط��ري��ق
امل��ؤدي��ة إل��ى ال�ج�ب��ال��ة للتحفير املستمر
نتيجة ثقل اآلليات املستعملة في أعمال
الجبل».
اع �ت��رض رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة ش��رب��ل م��رع��ب،
على املشروع شبه املكتمل ،وكذلك فعل
مالكو وشاغلو األبنية امل�ج��اورة لعقار
ال�ج�ب��ال��ة ،ف��دع�م��وا ق��رار ال��رف��ض .غير أن
االع � �ت� ��راض ل ��م ي �ل��غ امل � �ش� ��روع؛ إذ أك�م��ل
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال� �ب� �ن ��اء ،م ��ا اس �ت��دع��ى
ت�ص�ع�ي�دًا مل��وق��ف األه��ال��ي ال��ذي��ن ه ��ددوا
ب��ال �ل �ج��وء إل� ��ى اع �ت �ص ��ام م �ف �ت��وح ح�ت��ى
ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال �ب �ه��م .ورغ� � ��م أن م�ج�ل��س
ش� ��ورى ال ��دول ��ة أص� ��در ق � ��رارًا م �ن��ذ نحو
شهر ـــــ شارف على نهايته ـــــ يفرض منع
ّ ً
العمل في بناء املجبل ملدة شهر ،معلال
ال�س�ب��ب ب �ض ��رورة اس�ت�ك�م��ال امل �ل��ف عبر
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات وامل�س�ت�ن��دات
ال�خ��اص��ة ب��ه م��ن غ��رف��ة ال�ص�ن��اع��ة ،إال أن
ال�ق��رار ل��م يشف غليل األه��ال��ي .فبحسب
ال��دك�ت��ور ي��وس��ف ك�م��ال ال�ح��اج ،املتحدث
باسم الحركة الشعبية املناهضة إلنشاء

ال �ج �ب��ال��ة« ،ي �ط��ال��ب أه��ال��ي ذوق مصبح
ب ��إب � �ط ��ال رخ � �ص� ��ة اإلن� � �ش � ��اء امل �م �ن��وح��ة
لجبالة «إلكا» ـــــ مؤسسة رشيد الخازن،
مشددين على طلب وقف التنفيذ بسبب
امل �خ��ال �ف��ات ال �ف��ادح��ة» .وق ��د ذك ��ر ال�ح��اج
أن ه �ن��اك ع ��ددًا م��ن ع�ل�ام��ات االس�ت�ف�ه��ام
ُ
تطرح حول الطريقة التي استحصل بها
الخازن على رخصة اإلنشاء.
اح � � �ت� � ��دم� � ��ت امل � � ��واج� � � �ه � � ��ة إذًا .ان � �ق � �س ��م
املتخاصمون إل��ى فريقني :أهالي البلدة
من جهة ،وال�خ��ازن من
ورئيس بلديتها ّ
جهة ثانية .وق��د وق��ع نحو أل��ف شخص
عريضة تدعم ق��رار رفض البلدية إعطاء
الرخصة ،معللني ذلك باألضرار الفادحة
التي ستلحق بمحيطهم في حال إنشاء
ّ
سيتلوث املحيط بالغبائر
الجبالة؛ إذ
واألوس ��اخ ،وستتعرض الطريق املؤدية

الخازن
خالف
القانون
في كيفية
اإلستحصال
على
التراخيص
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)

إل � ��ى ال� �ج� �ب ��ال ��ة ل �ل �ت �ح �ف �ي��ر ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى
ت�س��رب ال�س��وائ��ل امللوثة م��ن املعمل على
�ت
غ� ��رار ال �س��وائ��ل ال �ت��ي ت �س��رب��ت ف ��ي وق � ٍ
س��اب��ق م ��ن إل �ك��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ج �ع �ي �ت��ا .أض ��ف إل��ى
ذل ��ك ،ستنتج ال�ج�ب��ال��ة ،بحسب الخبير
ال�ب�ي�ئ��ي وال�ج�ي��ول��وج��ي د .ول �س��ون رزق،
«نوعني من االنبعاثات :األول��ى ستتأتى
عن احتراق الفيول ،أما الثانية فستكون
ع � �ب � ��ارة ع � ��ن غ � �ب� ��ار ال� �ب� �ح ��ص وال � ��رم � ��ول
والترابة أثناء عملية َ
الج ْبل التي ستزيد
نسبة الكبريت في الجو» .أضف إلى ذلك،
«أن املنطقة ستأخذ نصيبها من األضرار
االقتصادية كانخفاض أسعار العقارات
وامل �ب��ان��ي امل�ح�ي�ط��ة وت �ل��ك امل ��وج ��ودة في
ذوق م �ص �ب��ح ع �م��وم��ًا ب�ن�س�ب��ة  %30في
تقدير أولي» .ثمة نقطة سيئة أخرى ،هي
نسبة التكاليف الباهظة التي ستترتب

ع �ل ��ى ال �ب �ل ��دي ��ة ج� � ��راء أع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة
للطرقات ،حيث ستضطر إلى دفع رسوم
إضافية لتمويل مصالح فرد واحد .لكل
ه��ذه األس�ب��اب ،عقد األه��ال��ي مساء أمس
م ��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا ف ��ي م� �س ��رح ك�ن�ي�س��ة
ال��وردي��ة ،تخللته م��داخ�لات م��ن محامي
البلدية جاك عقيقي والخبير البيئي د.
ولسون رزق والدكتور يوسف الحاج.
ي��ذك��ر أن ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ف��ري��د هيكل
الخازن ك��ان قد ص� ّ�رح في لقاء صحافي
عقده في منزله في القليعات يوم األحد
ف��ي  14آب امل ��اض ��ي ،ت �س��اءل خ�لال��ه عن
أس �ب��اب م�ن�ع��ه ف��ي ال��وق��ت «ال � ��ذي تعمل
فيه محافر الرمل في مناطق أخ��رى من
لبنان ،وفي كسروان وحدها يمنع عليها
أن تعمل» ،مستنكرًا «دور القوى األمنية
التي ال تتجرأ إال على كسروان».
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متفرقات

قضية

النفايات تتراكم في يحمر الشقيف

من اعتصام سابق ملتعاقدين آخرين مع «الشؤون» (أرشيف)

ّ
االجتماعية» إلى القضاء قريبًا
متعاقدو «الشؤون

«األسر األكثر فقرًا» يفقر الشباب
هل هو ٌ
«هدر لألموال العامة»،
ٌ
أم «خيبة من اإلدارة العامة»؟
ما هي التسمية التي يمكن أن
تطلق على الخالف القائم حاليًا
بني وزارة الشؤون االجتماعية
و 330شابًا تعاقدوا معها،
ويطالبون اليوم بمستحقات
تضمنها العقود الواضحة،
بينما يرى ّالوزير وائل أبو
فاعور ،متسلحًا برأي شفهي
من ديوان املحاسبة ،أنهم ال
يستحقونها؟
مهى زراقط
ع�ن��دم��ا ت �ق� ّ�دم  330ش��اب��ًا إل��ى ال�ت�ع��اق��د مع
وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ،ف ��ي إط ��ار
برنامجها اإلص�لاح��ي ال��ذي ت�ع� ّ�ول عليه
ُ
ل �ل �ح� ّ�د م��ن ال �ف �ق��ر ،ط �ل��ب م�ن�ه��م ال�خ�ض��وع
ل � � ��دورات ت��دري �ب �ي��ة إل ��زام� �ي ��ة .ب �ع��ض ه��ذه
الدورات تقني ،وبعضها اآلخر اجتماعي
ه ��دف ��ه ت �ع �ل �ي �م �ه��م ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل
م ��ع ال �ع��ائ�ل�ات ال �ف �ق �ي��رة .ذل ��ك أن ب��رن��ام��ج
ال � ��وزارة ال ��ذي ت�ع�م��ل ع�ل�ي��ه ب��ال�ت�ع��اون مع
البنك ال��دول��ي ومكتب التعاون اإليطالي
والوكالة الكندية للدعم الدولي ،يستهدف
األسر األكثر فقرًا في لبنان.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن أح� �دًا ل��م ي �ب��ادر إل ��ى إج ��راء
دورات م �م��اث �ل��ة ل�ل�ق� ّ�ي�م�ين ع �ل��ى ال � � ��وزارة.
ّ
فيعلمهم أص��ول ال�ت�ع��ام��ل ،وحساسيته،
م ��ع ش � ّ�ب ��ان «ي �ح �ت��اج��ون إل� ��ى  500دوالر
ش�ه��ري��ًا» ك�م��ا ق��ال ل�ه��م م�س�ت�ش��ار ال��وزي��ر،
مضيفًا بالطبع« :لوال حاجتكم ملا وافقتم
على العمل بهذا الراتب ،وأنتم من حملة
اإلجازات»!!! وحسنًا فعل مستشار الوزير
عندما أض��اف ال�ع�ب��ارة األخ �ي��رة ،ألن هذا
يعني أن��ه ي�ع��رف وض��ع س��وق ال�ع�م��ل في
لبنان .الذي كشفته أخيرًا باألرقام نتائج
برنامج « »milesالذي ّ
أعده البنك الدولي
(أيضًا) بالتعاون مع وزارة العمل ،وفيه
أن نصف القوى العاملة عاطلة من العمل،
وأن معدالت البطالة األعلى هي ضمن فئة
ّ
متخرجي الجامعات.
ي �ع��رف ال �ق� ّ�ي �م��ون ع�ل��ى ال � ��وزارة إذًا وض��ع
الشباب ،لكنهم ال يترددون في استخدام
ّ
ه ��ذه امل �ع��رف��ة ل �ـ«ي �ه��ت��وا» ب �ه��ا م�ت�خ� ّ�رج��ي
ً
الجامعات ال��ذي��ن «وج ��دوا ع�م�لا» .رض��وا
بالـ  500دوالر ،وه��م ال ينكرون حاجتهم
إل ��ى ه ��ذا امل �ب �ل��غ امل �ت ��واض ��ع ،ب��دل �ي��ل أن�ه��م
ق�ص��دوا مكتب ال��وزي��ر للمطالبة ب��ه ،كما
ق�ص��دوا مكاتب رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ،رئيس
مجلس النواب ووزي��ر الصحة ...من دون
ج��دوى .ولم يعد أمامهم اليوم إال أمرين:
ّ
االع �ت �ص��ام ،أو ال�ق�ض��اء .ال �ح��ل األول ي��راه
ّ
القيمون على ال ��وزارة «زع��رن��ة سبقناكم
ّ
إل � �ي � �ه � ��ا»!!! ك� �م ��ا ق� �ي ��ل ل� �ه ��م أي � �ض� ��ًا .ال� �ح ��ل

ّ
الثاني ،أي القضاء ،ي��راه الشباب «الحل
الوحيد الذي تدفعنا إليه ال��وزارة ،والذي
سيجعلها تعطينا أكثر مما نطالب به،
ما يعني املزيد من هدر أم��وال الدولة ألن
ّ
تعسفها ف��ي اس�ت�ع�م��ال سلطتها ه��و ما
ّ
يدفعنا للجوء إلى التقاضي».
لكن قبل الوصول إلى االعتصام والقضاء،
ما هي قصة هؤالء الشباب؟
ه � ��م م � ��ن ح �م �ل ��ة اإلج � � � � � ��ازات ال �ج ��ام �ع �ي ��ة،
وبعضهم يحمل ش�ه��ادات ف��ي ال��دراس��ات
ال�ع�ل�ي��ا .ق ��رأوا إع�ل�ان��ات ع��ن ح��اج��ة وزارة
الشؤون االجتماعية إل��ى التعاقد مع من
يحملون كفاءاتهمّ .
تقدموا إل��ى الوظيفة
ّ
امل ��ؤق �ت ��ة ،ول� �ك ��ل دواف � �ع� ��ه .م �ن �ه��م م ��ن ك��ان
يحتاج إل��ى ّ
أي وظ�ي�ف��ة ،منهم م��ن اختار
دوامًا يناسبه ألنه يتابع دراسته فتخلى
عن وظيفته والتحق بهم ،ومنهم من وجد
ً
فيها مدخال إل��ى «ال��دول��ة» ،فتخلى أيضًا
ع� ّ�ن وظيفة ل��م تكن تعجبه والتحق بهم.
وق� �ع ��وا ع �ق �دًا ي �م �ت� ّ�د ع �ل��ى  13ش �ه �رًا ي�ب��دأ
العمل به في  1كانون األول  .2010وورد
حرفيًا في العقد «ح� ّ�ددت م��دة ه��ذا العقد
بثالثة عشر شهرًا تبدأ اعتبارًا من األول
م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون األول  2010ول�غ��اي��ة 31

«فتوى» ديوان
المحاسبة

يؤكد الوزير وائل أبو فاعور (الصورة)
ع ��دم أح �ق �ي��ة امل �ت �ع��اق��دي��ن ف��ي ت�ق��اض��ي
م�س�ت�ح�ق��ات�ه��م ب �م �ف �ع��ول رج �ع��ي ط��امل��ا
أن�ه��م ل��م ي�م��ارس��وا أعمالهم خ�لال هذه
امل��دة ،ويبني ق��راره ه��ذا على استشارة
شفهية م��ن دي ��وان املحاسبة .لكن أبو
ف��اع��ور ،ال يغلق ال�ب��اب تمامًا ف��ي وجه
امل �ط��ال��ب ،ك��اش �ف��ًا أن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
نجيب ميقاتي راج �ع��ه ف��ي ه��ذا امل�ل��ف،
لذلك «إذا رغبت الحكومة في أن تقرر
ّ
فلتقرره مجتمعة» .وعما
شيئًا بشأنه
ّ
إذا ك� ��ان س �ي �س �ت��رد امل �ب �ل��غ م ��ن ال��ذي��ن
تقاضوه ،قال إنه لم ّ
يقرر ذلك بعد «ألن
هذا يعني أن أطلب استشارة خطية من
ديوان املحاسبة ،وهذا ما لم أفعله بعد»!
الغريب أن الوزير السابق سليم الصايغ
ال ي�ج��د مشكلة ف��ي األم ��ر ،ف�ـ«ال�ق��ان��ون
واض� ��ح» ،راف �ض��ًا إض��اف��ة امل��زي��د «ل�ع��دم
الرغبة ف��ي ال��دخ��ول ف��ي س�ج��ال م��ع أبو
فاعور».

ك��ان��ون األول  .»2011وك� ��ان ي �ف �ت��رض أن
يلتحق امل�ت�ع��اق��دون بنحو  70م��رك �زًا من
مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة للوزارة
في مختلف املناطق اللبنانية .لكن الوزارة
ل��م تستدعهم ف��ي ال �ت��اري��خ امل �ح� ّ�دد ،علمًا
بأنهم ك��ان��وا موجودين دائ�م��ًا .يراسلون
الوزارة ،يهاتفونها ،يقصدونها ،ويتلقون
م��ن منسقي امل �ش��روع رس��ائ��ل إلكترونية
ت��ؤك��د االس�ت�م��رار ف��ي التعاقد واملحافظة
على حقوقهم .ويفيد مضمون املراسالت
م��ا ي��أت��ي« :حقوقكم محفوظة منذ إتمام
االت �ف��اق ،ن��واج��ه م�ش��اك��ل تقنية ون�ح��ن ال
ن� ��زال م�ل�ت��زم�ين ب �ب �ن��ود ال �ع �ق��د ون�ت��ائ�ج��ه،
فما عليكم سوى االنتظار أسبوعًا آخر».
وت ��أك� �ي� �دًا ل �ح �ف��ظ ال� �ح� �ق ��وق ،ي � ��رد ف ��ي ف��ي
رسالة إلكترونية إلى املتعاقدين ،بتاريخ
 15ح ��زي ��ران ال �ف��ائ��ت ،م��ن م �ن� ّ�س��ق امل� ��وارد
ال�ب�ش��ري��ة وال �ع �م��ل امل �ي��دان��ي ف��ي امل �ش��روع
ف ��ؤاد ب��ول� ّ�س اآلت ��ي «ف ��ي ن�ه��اي��ة األس �ب��وع
الفائت ،وقعت وزي��رة امل��ال ّ
(ري��ا الحسن)
ع �ل��ى أم� ��ر إح ��ال ��ة امل �ب��ال��غ امل� ��رص ��ودة لكم
ً
وبناء عليه فقد بات
عبر موازنة ال��وزارة،
واج �ب��ًا ت��أم�ين امل�خ�ص�ص��ات دف�ع��ة واح��دة
لجميع املتعاقدين نهاية الشهر الجاري
وبمفعول رجعي عن الفترة الكاملة التي
تلت تاريخ توقيع العقد».
وعلى الرغم من أن املتعاقدين ال يصفون
ع� �ق ��ده ��م ال � �ق ��ان ��ون ��ي ب� ��أن� ��ه ع� �ق ��د إي� �ج ��ار
خ ��دم ��ة ،ك �م��ا ي �ص �ف��ه دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة،
ال � � ��ذي ي ��أخ ��ذ ال � ��وزي � ��ر وائ � � ��ل أب � ��و ف ��اع ��ور
ب��رأي��ه (راج ��ع اإلط ��ار) .ف��إن امل ��ادة  634من
قانون املوجبات والعقود تنص على ما
ي��أت��ي« :م��ن ال�ت��زم القيام بعمل أو بخدمة
ول ��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إت�م��ام�ه��ا ب�س�ب��ب يتعلق
ّ
بمستأجره ،يحق له أن يتقاضى كل األجر
ال��ذي وعد به إذا كان قد بقي على ال��دوام
ّ
تصرف املستأجر ولم يؤجر خدمته
قيد
ّ
لشخص آخ � ��ر .»...وف��ي ك��ل األح � ��وال ،فقد
تقاضى ع��دد م��ن ال��ذي��ن التحقوا بالعمل
املستحقات بمفعول رج�ع��ي ع��ن األش�ه��ر
ال�ت��ي ل��م يعملوا خاللها .لكن أب��و فاعور
ت��راج��ع ع��ن االس�ت�م��رار ف��ي ال��دف��ع ،معتبرًا
أن ف��ي ه ��ذا األم ��ر «ه� ��درًا ألم� ��وال ال��دول��ة»
ّ
يتحمل ضميره ه��ذا األم��ر» وف��ق ما
و«ال
نقله مستشاره إلى الشباب الذين قصدوا
مكتبه.
امل �ت �ع ��اق ��دون ال ��ذي ��ن ت� �ح � ّ�رك ��وا ل�ل�م�ط��ال�ب��ة
بحقوقهم ،راف�ض�ين مقولة ّ
القيمني على
ال � ��وزارة إن �ه��م ي��ري��دون ت�ق��اض��ي امل ��ال من
دون ت�ع��ب ،أو إن�ه��م «ك��ان��وا يمصمصون
ّ
امل��ت��ة» ك�م��ا ق�ي��ل ل�ه��م أي �ض��ًا ،ألن «بعضنا
ّ
ت��رك عمله وال �ت��زم م�ع�ه��م» ،ص��دق��وا حجة
ّ
يتحمل صرف هذه األموال
الوزير بأنه ال
ل� �ه ��م ،ف� � �ب � ��ادروا إل � ��ى ت �ق ��دي ��م ال �ن �ص��وص
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي ت��ؤك��د حقوقهم م��ن دون
نتيجة .هذه النصوص سيحملونها إلى
القضاء قريبًا ...ربما يعتصمون قبل ذلك،
ف��ي خ�ط��وة أخ �ي��رة .ي�ك�ش�ف��ون أن�ه��م تلقوا
ع��روض��ًا ب�ح�ل��ول وس�ط�ي��ة ،ك��أن ي�ت�ن��ازل��وا
ع��ن ح�ق�ه��م م�ق��اب��ل ت�ج��دي��د ال �ع �ق��ود لسنة
إضافية «ملاذا نوافق وقد ضاعت سنة من
عمرنا ونحن ننتظر؟».

يعاني أهالي بلدة يحمر الشقيف من تراكم النفايات في الحاويات
وتكدسها على جانبيهما ،وفيها نفايات ناجمة عن ذبح
والبراميل ّ
اللحوم ،ونفايات منزلية مختلفة ،تؤدي مع ارتفاع حرارة الطقس إلى
فضال عن أنها أصبحت خالل الليل
انبعاث الروائح الكريهة منها،
ً
مرتعًا للكالب الشاردة والقطط ومصدرًا النبعاث الذباب والحشرات،
يمثل خطرًا بيئيًا وتهديدًا للصحة والسالمة العامة .ونقل مراسل
ما ّ
الوكالة الوكنية لإلعالم عن األهالي أنهم راجعوا البلدية مرارًا ،التي
بدورها أحالت املوضوع على اتحاد بلديات الشقيف الذي تتباطأ
شاحناته في نقل النفايات من البلدة لعدم وجود مكب لتصريفها.
وناشد األهالي البلدية واالتحاد العمل على نقل النفايات من الشوارع
واألحياء بعدما باتت مصدرًا للمرض ،ملوحني بالتصعيد والسلبية إن
لم َّ
تلب مطالبهم البيئية ،وبالتوجه الى محافظ النبطية القاضي محمود
املولى لتقديم شكوى ضد هذا االستهتار بصحتهم وسالمة أوالدهم.

اكتشاف نفق جديد تحت املاء في جعيتا
أعلنت شركة «ماباس ـــــ لبنان»
اكتشاف نفق جديد تحت املاء في
مغارة جعيتا وصالة تحت املاء مع
مجرى مياه جديد .رئيس الشركة،
نبيل حداد أعلن هذا االكتشاف في
مؤتمر صحافي ،عقده أمس ،في صالة
مسرح مرفق جعيتا السياحيُ ،محاطًا
بالفريق اللبناني للغطس املؤلف من
جو خوري ،جوزيف شربني وحبيب
حداد ونجيب نجيب .وقال حداد إنه منذ عام  2004يجري فريق
من الغطاسني اللبنانيني املتطوعني تجارب عديدة الكتشاف دهاليز
مائية في مغارة جعيتا بمواكبة فعالة من إدارة املغارة ،حيث عثر
على معبر مائي أثار الفضول العلمي للتعرف إليه ،وقد تطلب األمر
جهودًا مضنية واستخدام تقنية حديثة مكلفة للنفاذ عبر املمر ،إلى
ّ
حيث انكشفت صالة جديدة» .وأضاف« :تمكنا ألول مرة في الشرق
األوسط من وضع خريطة ثالثية األبعاد لهذا الجزء املكتشف
تحت املاء ،والتصوير الجوفي يمثل سبقًا علميًا في تسجيل أول
فيلم ألعماق مكتشفة داخل مغارة في ّ الشرق األوسط» .ورأى أن
«الجهود التي بذلها الفريق اللبناني تمثل تحديًا وتجاوزًا للخبرات
األجنبية في اكتشاف العالم الجوفي للمغاور خاصة تلك املغمورة
باملياه»ّ .
وشدد حداد على أن «هذا العمل هو بحث علمي بحت لن
يتحول إلى وجه سياحي».

مندوبو «اللبنانية» يناقشون سلسلة الرتب والرواتب
دعا رئيس مجلس املندوبني في رابطة األساتذة املتفرغني في
الجامعة اللبنانية املندوبني إلى عقد جلسة استثنائية ،العاشرة من
صباح األربعاء املقبل ،في مقر الرابطة ـــــ بئر حسن .وتناقش الجلسة
موضوع سلسلة الرواتب املقدمة من الرابطة إلى وزير التربية والتعليم
العالي واتخاذ التوصيات بشأنها.

حريق في بلدة معركة
ّ
شب ،أمس ،حريق كبير في الجانب الغربي لبلدة معركة للمرة الثانية
في غضون ثالثة أيام ،وأتت النيران على أكثر من عشر دونمات من
األراضي املزروعة باألشجار املثمرة واألعشاب اليابسة.
وعمل الدفاع املدني وأهالي البلدة على إهماد الحريق الذي استمر
ألكثر من ساعتني.

تدشني طريق باتوليه الرئيسية بتمويل إيطالي
احتفلت بلدية باتوليه (قضاء صور) ،برعاية قائد الكتيبة اإليطالية
األولى العقيد سيفانو دي سارا ،بتدشينها مع مكتب التعاون املدني
ـــــ العسكري التابع للقوة اإليطالية العاملة ضمن إطار القوة الدولية
املوقتة في الجنوب «اليونيفيل» مشروع تأهيل الطريق الرئيسية للبلدة
بهبة بلغت كلفتها اإلجمالية  30ألف يورو .يبلغ طول الطريق  800متر
بعرض  4أمتار ،وهي تربط باتوليه ببلدة دير قانون النهر .وقد شكر
رئيس بلدية باتوليه عبد الرؤوف فرحات ،الجهود التي تبذلها القوة
اإليطالية في الجنوب ،منوهًا باإلنجازات العديدة للجنود اإليطاليني
في بلدة باتوليه خصوصًا ،وفي منطقة صور عمومًا ،والفتًا إلى
«أن املشاريع التي أنجزتموها في بلداتنا ّ
تعبر عن قدرتكم الكبيرة
على تحديد حاجات السكان املحلينيّ ،
وتعبر أيضًا عن مدى سهولة
انخراطكم في مجتمعنا وفي بيئتنا»ّ .قدم في ختامه فرحات دروعًا
ّ
تقديرية للضباط اإليطاليني.
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تقرير
من حسن حظ السجناء أنه ال أشغال شاقة في لبنان .لكن من سوء حظهم أنه ال أشغال
«كريمة» ،مقابل مردود مالي لهم ،رغم أن القانون ينص على ذلك .أسوة بكثير من أنظمة
السجون في العالم

ّ
ال أشغال شاقة ...وال «ناعمة»
في سجون لبنان
محمد نزال

ث�م��ة ع�ق��وب��ة جنائية ي�ن��ص عليها ق��ان��ون
ال �ع �ق��وب��ات ال �ل �ب �ن��ان��ي اس �م �ه��ا «األش� �غ ��ال
ال�ش��اق��ة» .لكن إب��راه�ي��م ،السجني املحكوم
عليه بهذه العقوبة ،ال يعلم عنها شيئًا.
تنتظر منه ج��واب��ًا إيضاحيًا ،فيرد عليك
ً
سائال« :صحيح ،ما هي األشغال الشاقة
ه� ��ذه ،ت ��رى ه��ل ي �ق �ص��دون ب�ه��ا ال�ح�ف��ر في
الصخر كما نشاهد في األف�ل�ام املصرية؟
ص � ��راح � ��ة ،ال أع� � �ل � ��م» .ت� �س ��أل ق ��اض� �ي ��ًا ع��ن
طبيعة هذه العقوبة ،التي تنزلها محاكم
الجنايات باستمرار باملحكومني ،فيجيب:
«ال علم ّ
لدي عن مدى تطبيقها في لبنان،
لكن م��ا أع��رف��ه أن تحديد طبيعة األشغال
ون��وع �ي �ت �ه��ا ي �ع��ود ل �ل �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى إدارة
قاض آخر يؤكد أن هذه العقوبة
السجون»ٍ ً .
كان معموال بها في السابق ،قبل أن يردف:
«صدقني .مجرد إرس��ال البشر إلى سجن
ً
رومية ّ
يعد أشغاال شاقة لهم ،شاقة جدًا».
إذًا ،ي �م �ك��ن إض ��اف ��ة امل� � ��ادة  45م ��ن ق��ان��ون
ال �ع �ق ��وب ��ات إل � ��ى ج ��ان ��ب ك �ث �ي��ر م ��ن امل � ��واد
ال �ق��ان��ون�ي��ة غ�ي��ر امل �ع �م��ول ب �ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان،
رغ��م النص الصريح عليها ،وإن اختلفت
األس�ب��اب .وتنص امل��ادة امل��ذك��ورة على أنه
«يجبر املحكوم عليهم باألشغال الشاقة
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب��أش �غ��ال م �ج �ه��دة ،تتناسب
وجنسهم وعمرهم ،سواء في داخل السجن
أو في خارجه» .على كل ح��ال ،ربما يكون
عدم العمل وفقًا للقانون هذه ّ
املرة ،في هذه
امل��ادة تحديدًا ،أم�رًا إيجابيًا بالنسبة إلى
ً
امل�ح�ك��وم ب��األش�غ��ال ال�ش��اق��ة ،ألن��ه ،أوال :لم
تعد تدرج هذه العقوبة بكيفيتها القديمة
في القوانني الحديثة لدى كثير من الدول،
وذل��ك انطالقًا من مبدأ «أنسنة» القوانني،
م��ا يستدعي تعديالت ف��ي النصوص في

«قجة» من عرق جبينهم
ّ
قبل نحو  6أشهر ،خرج حسني من سجن
روم �ي��ة ب�ع��د  5س �ن��وات .خ ��رج ك�م��ا دخ��ل،
ف��ارغ ال�ج�ي��وب م��ن أي ل�ي��رة .ل��م يكن يملك
أجرة التاكسي التي أقلته إلى بيروت ،حيث
عمه .عاد الشاب إلى السجن بعد 3
منزل ّ
أشهر فقط ،بعد عملية سرقة ضبط أثناء
تنفيذها .ربما ما كان ليعود إلى السجن
لو خرج منه وبحوزته مبلغ من املال «من
ع��رق ج�ب�ي�ن��ه» يسعفه إل��ى ح�ي�ن .ف��ي ه��ذا
اإلط ��ار ،ي��ذك��ر أن امل ��ادة  131م��ن م��رس��وم
ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون ت �ن��ص ع �ل��ى أن «أج ��ور
ال �س �ج �ن��اء ال �ع � ّ�م ��ال ت �ح �ف��ظ ف ��ي ص �ن��دوق
ال �س �ج��ن ،وال ي �ح��ق ل�ل�س�ج�ين ال �ع��ام��ل أن
ّ
يتصرف إال بنصف حصته ،أما النصف
اآلخر فيحفظ له كأمانة إلى حني إتمام مدة
حبسه ،فيقبض م��ا ت��راك��م لحسابه دفعة
واح��دة عند خ��روج��ه م��ن ال�س�ج��ن»ُ .يشار

إل��ى قانون تنفيذ العقوبات ،ال��ذي أنجزته
لجنة اإلدارة والعدل النيابية أخيرًا ،يربط
اس�ت�ف��ادة السجناء م��ن خفض العقوبات
ب �ق��اع��دة ح �س��ن ال �س �ل��وك ،ول �ك��ن إذا ك��ان
ال �س �ج�ين ال ي �ع �م��ل ،وال ن �ش��اط��ات أخ ��رى
ي��زاول�ه��ا ،فكيف للمعنيني ،وال�ح��ال كذلك،
تحديد ّ
ماهية حسن السلوك؟ جواب أحد
ّ
محله ،مسألة تحتاج
املعنيني« :تساؤل في ّ
إلى حل»!

لبنان ،وثانيًا ،ألنه ،بحسب وزير الداخلية
م ��روان ش��رب��ل ،ف��إن ال�س�ج�ن��اء «ال �ل��ي فيهم
ك��اف �ي �ه��م ،وه � ��م ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي س� �ج ��ون ال
ً
تصلح أصال لعيش البهائم».
ولكن ،بعيدًا عن األشغال الشاقة ،ماذا عن
األش�غ��ال «الناعمة» واملريحة ،التي يمكن

َ
عامة السجناء ،مهما كانت عقوباتهم ،أن
يزاولوها مقابل أجور مالية؟ هذا اإلجراء
اإلصالحي غير موجود في سجون لبنان
ال�ي��وم ،على رغ��م وج��ود ن��ص صريح على
وج ��وب تفعيله بحسب التفصيل ال ��وارد
م��ن امل��ادة  117إل��ى امل��ادة  131م��ن مرسوم

تنظيم السجون الصادر عام .1949
ول�ي��س خ��اف�ي��ًا أن إج ��راء تشغيل السجني
مقابل أجر مالي ،وهو أمر قائم في معظم
سجون العالم ،كفيل بحل كثير من املشاكل
التي تحصل في السجون ،أهمها أن املعني
يشعر بالرضى عن ذاته عندما يصبح قادرًا

على جني امل��ال ،ما يزيد من ثقته بنفسه
ويجعله ال يحتاج إلى عطف أو «حسنة»
اآلخرين ،إضافة إلى ميزة «تعبئة» الوقت
(ال� �ب� �ط ��يء ج � �دًا داخ� � ��ل ج � � ��دران ال �س �ج��ن)،
وب��ال�ت��ال��ي ت �ض��اؤل ن�س�ب��ة ل �ج��وء السجني
إلى سلوكيات تدمر ما بقي لديه من أمل،

أمن الناس

على
فكرة
واصلت لجنة حقوق االنسان النيابية
اجتماعاتها ،في اطار اعداد الخطة
الوطنية لحقوق االنسان ،فعقدت
اجتماعا أمس برئاسة النائب غسان
مخيبر وحضور النائبني ايلي كيروز
وحكمت ديب وممثلني عن وزارات
الداخلية والبلديات ،الدفاع والعدل،
وممثل عن املدعي العام التمييزي
وممثلني عن نقابتي املحامني
في بيروت والشمال وجمعيات
اهلية ومدنية .وخصص االجتماع
ملراجعة الجزء املرفق من املسودة
(صفر) من الخطة لتكون جاهزة
ملناسبة اليوم العاملي لحقوق
االنسان في العاشر من كانون
االول املقبل

عمال ّ
جريمة أرنون يكشفها ّ
محطة لغسل السيارات
كامل جابر
أوق � � ��ع ق� �ي ��ام ح .ن .غ .م� ��ن ب� �ل ��دة ك �ف��رك�لا
بغسل س�ي��ارة م��ن ن��وع م��رس�ي��دس ،تحمل
ال ��رق ��م  140259ن ،ف ��ي م �ح �ط��ة ال �ض ��اوي
ف ��ي ب� �ل ��دة امل� ��روان � �ي� ��ة ،ف ��ي ق �ب �ض��ة ال �ق��وى
األمنية والقضائية .إذ عثر عمال املحطة
ال �س��ودان �ي��ون ،خ�ل�ال ع�م�ل�ه��م ،ع�ل��ى أش�ل�اء
جلد رأس ودماغ وعظام أسنان بشرية في
داخلها ،تبني الحقًا أنها تعود لجثة قتيل
يدعى علي أحمد غريب ( )1958م��ن بلدة
ال�خ�ي��ام ،اتهم ح .ن .غ .بقتله ،وخصوصًا
ب�ع��دم��ا ع�ث��رت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ع�ل��ى الجثة
الحقًا في خراج بلدة أرنون.
اتصل العمال بصاحب املحطة ،وأخبروه
ً
ب��أن شخصًا أت��ى ليال لغسل سيارة فيها
آث��ار دم��اء وأش�ل�اء ج�ث��ة ،وادع ��ى ب��أن��ه نقل
ف �ي �ه��ا ج��ري �ح��ًا ج � ��راء ح � ��ادث س �ي��ر .وص��ل
صاحب املحطة وأخفى مفاتيح السيارة،
بعدما علم بأن الرجل أغرى العمال بمبلغ
مئتي دوالر أميركي من أجل غسل السيارة،
وات �ص��ل ب��اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش اللبناني
ف��ي ص�ي��دا ،ال�ت��ي أوع ��زت إل��ى استخبارات
الجيش في النبطية إللقاء القبض على ح.
ن .غ .وبدأت معه رحلة التحقيق.

بني نقل جريح في السيارة ،وحجة ثانية
وثالثة ،ص��ار صاحب السيارة متهمًا ،إذ
جعله ت �ض��ارب أق��وال��ه ي��دخ��ل أك�ث��ر فأكثر
في دائرة الشك ،إلى أن اعترف عصر اليوم
ال�ت��ال��ي ،بعد ظهر الخميس ال�ف��ائ��ت ،بأنه
أط �ل��ق ال� �ن ��ار ع �ل��ى ع �ل��ي أح �م��د غ��ري��ب من
مسافة قريبة جدًا بسبب تحرشه بزوجته،
وأن ��ه أل �ق��ى ج�ث�ت��ه ف��ي خ ��راج ب �ل��دة أرن ��ون.
ّ
ال�ق��وى األمنية حضرت م��ع املتهم ،فدلهم
إل��ى طريق فرعية في بلدة دي��ر الزهراني،
ثم نحو بلدة أرنون .وفي بركة مياه قديمة
تقع ف��ي خ��راج ال�ب�ل��دة ،ب�م�ح��اذاة أرض آلل
ال �ص �ل ��ح ،ت � ��زرع ق �م �ح��ًا مل �ص �ل �ح��ة م �ش��روع
«س�ن�ب�ل��ة ال �خ �ي��ر» ،ع �ث��رت ال �ق ��وى األم�ن�ي��ة
على الجثة مهشمة ال��رأس ،وقد ألقيت من
ارتفاع مترين لتستقر بني رك��ام الحجارة
واألوساخ في البركة.
حضرت إل��ى امل�ك��ان ق��وى أمنية وقضائية
م��ع األدل ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة .ون�ق�ل��ت ج�ث��ة القتيل
إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ال �ح �ك��وم��ي ف��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة،
ليعاينها طبيب القضاء الدكتور علي ديب
وي�ص��رح ب��أن ال��وف��اة حصلت ف��ورًا بسبب
طلق ن��اري من بندقية صيد ( 12ملم) من
م�س��اف��ة ق��ري�ب��ة أدت إل��ى تهشم ال ��رأس من
الجهة اليسرى وتطاير أج��زاء من الدماغ

مهشمة الرأس،
الجثة
ّ
ّ
وقد ألقيت من ارتفاع
لتستقر في البركة
مترين
ّ

والفك واألس�ن��ان والشعر ،وأخ��ذت ّ
عينات
منها لتحديد ساعة الوفاة.
وت� �ب�ّي�نّ ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق أن ال �س �ي��ارة ت�ع��ود
للقتيل الذي خرج مع املتهم «بملء إرادته»،
بحسب معلومات من أقارب القتيل أكدت أن
االثنني كانا على عالقة سابقة ،وتربطهما
عالقات تجارية ،وأن املتهم أتى إلى منزل
القتيل ق��راب��ة ال��راب �ع��ة م��ن ع�ص��ر األرب �ع��اء
الفائت وخرجا معًا في مهمة شراء سيارة،
ول��م يعد بعدها القتيل إل��ى منزله .ونفى
األق � � ��ارب أن «ت� �ك ��ون ه �ن��اك دواف� � ��ع أخ ��رى
الرت�ك��اب مثل هكذا جريمة» ،ورج�ح��وا أن

ت�ك��ون ه�ن��اك «خ�لاف��ات شخصية ومالية»
وط��ال�ب��وا «ب��إن��زال ح�ك��م اإلع� ��دام بالجاني
امل � �ج� ��رم» .وذك � � ��رت م� �ص ��ادر ال �ت �ح �ق �ي��ق أن
املتهم أعطى عدة روايات عن وجود الدماء
واألش�ل��اء ف��ي س �ي��ارت��ه ،م��ا ج�ع��ل ال�ش�ك��وك
ً
تؤكد أن فعال جرميًا حصل ،وبمواجهته
بذلك أفاد بأنه اشترى السيارة حديثًا من
شخص م��ن الخيام وبداخلها ه��ذه اآلث��ار
ً
والبقايا ،ث� ّ�م ع��اد وأن�ك��ر ق��ائ�لا إن��ه اشترى
ّ
ال �س �ي��ارة م��ن ب �ي��روت وه ��ي م �س��روق��ة وإن
ص��اح �ب �ه��ا ن �ق��ل ب��داخ �ل �ه��ا ج ��رح ��ى ،إال أن
ّادع��اءه السابق بأنه يقوم بغسل سيارته
بعدما نقل مصابًا جراء حادث سير جعل
الشكوك والظنون تدور حوله فقط.
وك� � � ��ان ق � �ي� ��ام امل� �ت� �ه ��م وه � � ��و م � ��ن امل �ن �ط �ق��ة
الحدودية ،من بلدة كفركال ،بغسل السيارة
ف��ي منطقة ال��زه��ران��ي التي تبعد أكثر من
ً
أربعني كيلومترًا عن مسقط رأس��ه ،عامال
آخ��ر ألن ي��دور امل��زي��د م��ن الشبهات حوله.
وبعد البحث والتحري اللذين قامت بهما
األج�ه��زة ،تبني لها أن وال��د املتهم موقوف
ف��ي س�ج��ن روم �ي��ة ب�ت�ه�م��ة ت��روي��ج ع�م�لات
مزورة مع شقيق آخر له ،ما جعل شكوكها
ت��رك��ز ع�ل��ى أن ث�م��ة ج��ري�م��ة ارت�ك�ب��ت يجب
الكشف عن مالبساتها.

العدل
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أخبار القضاء واألمن

مرسوم تنظيم السجون ينص على أن
الدولة ّ
تقدم األدوات الالزمة للعمل
واملعامل (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ن��زالء السجن ،فبعضهم ي��ري��دون سجائر
أو أغ��راض��ًا لالستخدام اليومي ،لكنهم ال
يملكون املال الالزم ،لذا تراهم يعملون في
ترويج املخدرات لدى بعض ّ
التجار داخل
السجن» .وي�س��أل« :مل��اذا ال تمكننا الدولة
من العمل في النجارة وح��دادة السيارات
أو الحدادة االفرنجية ،ومل��اذا ال يفتتحون
ً
معامل خياطة ومصانع بالستيك مثال،
نحن مثل الناس في الخارج ،ما من مهنة
أو صنعة إال تجد من يتقنها بيننا».
ُي��ذك��ر أن م��رس��وم تنظيم ال�س�ج��ون ينص
على أن «الدولة ّ
تقدم األدوات الالزمة للعمل
يجلب السجناء هذه
واملعامل ،ويجوز أن
ّ
األدوات وتبقى لهم .وتشغل املعامل تحت
إدارة ل�ج�ن��ة إداري � ��ة ت �ك��ون م �س��ؤول��ة ل��دى
وزير الداخلية ،وتؤلف من مدير الداخلية
أو منتدب عنه (رئيسًا) وامل� ّ�دع��ي العام أو
م�ع��اون��ه (ن��ائ��ب رئ �ي��س) ،إض��اف��ة إل��ى قائد
الكتيبة وقائد السجن» .ال�س��ؤال ،أي��ن هي

يجزم شربل بأن
الحديث عن تشغيل
السجناء اليوم ال يفيد ألنه
ال إمكان لذلك

مثل تعاطي امل�خ��درات أو افتعال املشاكل
وال�ش�ج��ارات التي تصبح مع الوقت عادة
لديه .وألنه ال أحد يشعر باأللم كصاحبه،
يؤكد أح��د السجناء ،القابع خلف ج��دران
رومية منذ  4سنوات ،أن مسألة التشغيل
مقابل أجور «كفيلة بحل  %90من مشاكل

هذه اللجنة اليوم؟ الجواب بكل بساطة...
غير موجودة.
ال �ن��ائ��ب غ � ّ�س ��ان م�خ�ي�ب��ر ،ال� ��ذي وض ��ع في
ً
اآلون��ة األخيرة تقريرًا مفصال عن أوضاع
ال �س �ج��ون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،أوض� ��ح أن امل�ع��ام��ل
امل�ن�ص��وص على إنشائها ك��ان��ت قبل عام
 1975قائمة ،وكان السجناء يجنون مردودًا
ماليًا من العمل فيها ،ولذلك يفترض إعادة
ً
إقامتها .يعطي مخيبر مثاال على سجن
زح�ل��ة ،ال�ك��ائ��ن ف��ي منطقة زراع �ي��ة ،بحيث
«يمكن إفساح املجال للسجناء للعمل في
حقول الزراعة ،وهذا إج��راء معمول به في
كثير م��ن دول ال�ع��ال��م ،وم�ن�ه��ا دول قريبة
مثل األردن ،إضافة إلى املصانع واملعامل
املختلفة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي��ؤك��د رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة «ع ��دل
ورح�م��ة» (التي تعنى ب��أوض��اع السجون)
األب ه��ادي ّ
عيا أن تفعيل عمل السجناء،
ال � ��ذي ي �ن��ص ع �ل �ي��ه ال� �ق ��ان ��ون ،ه ��و «ال �ح��ل
األس��اس��ي ب��رأي��ي مل�ش��اك��ل ال�س�ج��ون ،املهم

أن ي�ش�ع��ر ال �س �ج�ين ب��أن��ه ش �خ��ص م�ن�ت��ج،
وبعدها سيرى الجميع النتائج اإليجابية
ً
س��ري �ع��ًا» .وي��وض��ح ع� ّ�ي��ا أن ث�م��ة «أش �غ��اال
خفيفة م��وج��ودة ال�ي��وم ف��ي سجن رومية،
ون� �ح ��ن ن� �ش ��رف ع �ل �ي �ه��ا ،ول� �ك ��ن ال ي�ع�م��ل
ف�ي�ه��ا إال ن�ح��و  60سجينًا ف�ق��ط م��ن أص��ل
آالف .وب��امل �ن��اس �ب��ة ،ه �ن��اك ط ��اق ��ات مهمة
ب�ي�ن ال �س �ج �ن��اء ،ف�ب�ع�ض�ه��م ل��دي��ه ش �ه��ادات
أكاديمية مهمة ،ومنهم م��ن ل��دي��ه موهبة
ال�ك�ت��اب��ة األدب �ي��ة .االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ؤالء ال
ت�ح�ت��اج إل ��ى م �ص��ان��ع ،ب��ل ي�م�ك��ن ج�م��ع ما
ل��دي �ه��م وف ��ق خ �ط��ة م �ع �ي �ن��ة» .وي �ش �ي��ر إل��ى
«ن �م��اذج م��ن ال�س�ج��ون ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،حيث
ت��أت��ي ش��رك��ات ك�ث�ي��رة ب�م�ش��اري��ع أشغالها
وتضعها بني أي��دي السجناء ،كل بحسب
اختصاصه ،في مقابل عائدات مالية» ،لذا
«يمكن ال��دول��ة ف��ي لبنان أن تجري عقودًا
من هذا النوع مع الشركات التجارية التي
ل��دي�ه��ا ص�ن��اع��ات مختلفة ،وتحيلها إل��ى
ال �س �ج��ون إلن �ج ��ازه ��ا ،وف ��ق خ �ط��ة تضمن
امل��راق �ب��ة وال�ت�س�ل�ي��م» .وي�ل�ف��ت ع� ّ�ي��ا إل ��ى أن
بعض املسؤولني «ال يمتنعون عن البناء
فحسب ،بل يهدمون ما يبنيه اآلخ��رون»،
م�ش�ي�رًا ال��ى م �ش��روع زراع ��ي (م�ش�ت��ل ورد)
ُعمل به سابقًا في رومية ،وكان يستوعب
بعض السجناء ويتقاضى ال��واح��د منهم
نحو  20أل��ف ل�ي��رة ف��ي ال �ي��وم ،إل��ى أن قرر
أحد الضباط خربطة هذا املشروع ألسباب
غير مفهومة».
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال ��ذي وع��د ال�س�ج�ن��اء ب��أال
ّ
ي�ن�س��ى م �ع��ان��ات �ه��م ،وال � ��ذي ع��ل��ق ك�ث�ي��رون
ً
منهم آماال عريضة عليه في مسألة العمل
داخل السجون ،علمًا بأنه هو املسؤول عن
اللجنة املفترض وجودها قانونًا ،كما أنه
ً
ك��ان ،قبل أك�ث��ر م��ن  20ع��ام��ًا ،م �س��ؤوال عن
سجن رومية .يقول« :الحرب األهلية خربت
كل شيء .قبلها كان بعض السجناء ينهون
ّ
مدة عقوبتهم وال يخرجون من السجون،
ّ
مصرين على إنهاء العمل الذي بني أيديهم
ق�ب��ل أن ي �غ��ادروا .وك��ان��وا يحصلون على
مردود مالي وكان بعضهم يرسل املال إلى
ذوي��ه أي�ض��ًا .ل�ك��ن ،ال�ي��وم ض��اق��ت السجون
ك �ث �ي �رًا ،واألم ��اك ��ن ال �ت��ي ك��ان��ت مخصصة
للعمل وضع فيها سجناء ،وقد ُتلفت ّ
عدة
ِ
ال �ع �م��ل» .وي �ج��زم ش��رب��ل ب��أن ال�ح��دي��ث عن
تشغيل السجناء ال�ي��وم ال يفيد ،ألن��ه «ال
إم�ك��ان ل��ذل��ك» .ويلفت ال��ى أن ق��رار موافقة
مجلس النواب على بناء سجون جديدة،
في املحافظات ،سيسمح «حتمًا» بالعمل
وف��ق م��رس��وم تنظيم السجون .ه�ك��ذا ،إلى
أن أن ت �ب �ن��ى ال �س �ج��ون ،وإل � ��ى أن ي�ب��اش��ر
لسجني أن ي��ردد:
السجناء ال�ع�م��ل ،يحلو
ّ
«ق��وم ف��وت ن��ام وص�ي��ر ح�ل�ام ،إن��و السجن
صار سجن ،مش ...زريبة».

محاكم

نجت من القصف االسرائيلي ولم تنج من االغتصاب
ذات ل �ي �ل��ة ،رأى ش��وق��ي (إس� ��م م�س�ت�ع��ار)
ً
فتاة واقفة على طريق عام .كان ذلك قبل
 5س�ن��وات ،خ�لال ع��دوان تموز بالضبط.
كانت تائهة وأهلها في األس��اس غ��ادروا
منزلهم في الضاحية الجنوبية ،هربًا من
القصف اإلسرائيلي .فقد األهل أثر ابنتهم
البالغة م��ن العمر  13ع��ام��ًا ،وأق��ام��وا في
ح��دي�ق��ة ال�ص�ن��ائ��ع م��ع ح�ش��ود ال�ن��ازح�ين.
ط �ل �ب��ت ال �ف �ت��اة م ��ن ش ��وق ��ي م �س��اع��دت �ه��ا،
فأخذها إلى منزل ذويه ،حيث أقامت ّ
مدة
هربت من املنزل.
أسبوع تقريبًا .وبعدها،
ً
ل �ك��ن ش��وق��ي ش��اه��ده��ا ص��دف��ة ب �ع��د أي��ام
ع�ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش ال �ب �ح��ري .اف�ت�ع��ل معها
م�ش�ك�ل��ة أث �ن��اء م �ح��اول �ت��ه إج �ب��اره��ا على
ال �ع��ودة .وص ��ادف م��رور دوري ��ة م��ن ق��وى
األمن ،فأوقفتهما بعد اإلشتباه بأمرهما،
وأحالتهما على التحقيق .أف��ادت الفتاة
مرات ّ
أن شوقي مارس الجنس معها ّ
عدة
خالل أسبوع ،بعد أن وعدها بالزواج .من
جهته ،اعترف الشاب بما ذكرته ،ولكن «ما
حصل كان برضاها» .واجهه املحقق بأن
الفتاة قاصر ،وأن ممارسة الجنس معها
باملبدأ تعد «جرمًا يعاقب عليه القانون».
ع� �ن ��ده ��ا ،أن� �ك ��ر ع �ل �م��ه ب �ك��ون �ه��ا ق ��اص� �رًا،
ً
م �ع �ل�لا األم� ��ر ب�ـ«ش�ك�ل�ه��ا ال� ��ذي ال ي��وح��ي

والد الفتاة رفض
إخضاعها للمعاينة
الطبية ولم ّيدع على أحد

ذل ��ك» .وف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة م��ن التحقيق
م��ع ال �ف �ت��اة ،ب �ح �ض��ور م �ن��دوب األح � ��داث،
أفادت أنها كانت هربت من منزل ذويها،
ق�ب��ل أن ي� �غ ��ادروا امل �ن��زل ب�س�ب��ب القصف
اإلسرائيلي ،فتاهت حتى التقت بشوقي
ال��ذي أخ��ذه��ا إل��ى منزل ذوي��ه ،وعاشرها
«م�ع��اش��رة األزواج» ،ط��وال م� ّ�دة مكوثها
معه ،حتى «أصابه امللل منها» ،فطردها
من املنزل ،ثم ضربها «على الكورنيش».
اس �ت ��دع ��ت ال� �ق ��وى األم �ن �ي ��ة وال � ��د ال �ف �ت��اة
ل�لإس �ت �م��اع إل �ي ��ه .أف� ��اد األخ �ي ��ر أن اب�ن�ت��ه
ه��رب��ت م ��ن امل� �ن ��زل س��اب �ق��ًا ،م �ب��دي��ًا «ع ��دم

ُ
ال��رغ �ب��ة ب � ّ
�اإلدع ��اء ع �ل��ى أي ش �خ��ص ذك��ر
في املحضر» رافضًا إجراء معاينة طبية
لها! وبمتابعة التحقيق مع الشاب ،كرر
إفادته التي أدلى بها في التحقيق األولي،
لكنه ه��ذه امل��رة أب��دى «اس�ت�ع��دادًا ل�ل��زواج
بالفتاة» .إال أن الزواج لم يحصل ،وبقيت
القضية لدى القضاء ّ
مدة  5سنوات ،إلى
أن أصدرت محكمة الجنايات في بيروت
برئاسة القاضية هيالنة اسكندر الحكم
فيها .استدعي شوقي إلى املحكمة ،فتبينّ
أن ��ه م��وق��وف ف��ي ال�س�ج��ن ب�ق�ض�ي��ة أخ��رى
(قضية قتل يحاكم فيها ببعبدا) .وأف��اد
بأنه ال يعرف شيئًا عن الفتاة منذ رآها
آخ��ر م� ّ�رة قبل أك�ث��ر م��ن  5س�ن��وات .وب�ن� ً
�اء
ع �ل��ى األدل � � ��ة ،ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب�ت�ج��ري��م
ش��وق��ي بالجناية امل�ن�ص��وص عليها في
امل� ��ادة  505م��ن ق��ان��ون ال �ع �ق��وب��ات (ف�ق��رة
أول��ى) وإن��زال عقوبة األشغال الشاقة به
ّ
ملدة  3سنوات ،وتخفيضها إلى األشغال
ال �ش ��اق ��ة مل� ��دة س �ن��ة ون �ص ��ف ال �س �ن ��ة .ف��ي
املقابل ،لم ُيعرف شيء عن مصير الفتاة،
إذ ل ��م ت �ت �ط��رق امل �ح �ك �م��ة إل� ��ى ه� ��ذا األم ��ر
ل �ك��ون وال ��ده ��ا «ل ��م ي�ت�خ��ذ ص �ف��ة ّ
اإلدع � ��اء
الشخصي».
م .ن.

جثة على اوتوستراد فرن الشباك  -التحويطة
عثر صباح أمس على جثة رجل (بني العقدين الخامس والسادس من
العمر) مصابة بطلق ناري في الرأس ،مرمية على اوتوستراد فرن
الشباك  -التحويطة الذي يربط منطقة «سوق االحد» بجامعة الحكمة.
وحضرت على الفور االجهزة االمنية وباشرت تحقيقاتها ،وقد نقلت
الجثة الى مستشفى بعبدا الحكومي ،بعدما كشف عليها الطبيب
الشرعي وافاد ان صاحب الجثة قتل قبل ساعة من العثور عليها.

قنبلتان صوتيتان في الشويفات
أقدم مجهوالن على منت دراجة نارية سوداء على رمي قنبلتني صوتيتني
في محلة الشويفات .وفي التفاصيل أن أحدهما رمى القنبلة االولى بني
بلدية الشويفات وكنيسة السيدة ،وبعد مالحقتهما من قبل دورية من
حرس البلدية أقدما على رمي القنبلة الثانية في منطقة حرجية قرب
محطة ميالد للمحروقات .ولم تنتج عن القنبلتني أية أضرار ،فيما فر
الفاعالن الى جهة مجهولة ،وهما موضع مالحقة بعد معرفة بعض من
مالمحهما ونوع الدراجة التي يستقالنها.

سرقة كابالت كهربائية في جزين
سرق مجهولون ليل أول من امس كابالت كهرباء تابعة لشركة كهرباء
لبنان على طريق عام حيتولة في منطقة جزين .وقد باشرت القوى
االمنية التحقيقات ملعرفة الفاعلني.

توقيف  30شخصا الرتكابهم افعاال جرمية
اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي في بيان انه ضمن إطار
مهامها في مجال حفظ األمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف
أنواعها ،تمكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2011/09/08
أفعاال جرمية على كافة األراضي
من توقيف  30شخصًا إلرتكابهم
ً
اللبنانية ،بينها 5 :بجرائم مخدرات 7 ،بجرائم سرقة 5 ،بجرم ضرب
وايذاء 2 ،بجرم خطف ومحاولة اغتصاب 6 ،بجرائم :تزوير ،تهديد
وابتزاز عبر االنترنت ،احتيال ،نشل ،تهجم على دورية ،اساءة امانة ،و5
مطلوبني للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

اعتصام في صور دعما للجيش
احتشد عشرات املواطنني من صور ومنطقتها
امام ثكنة الجيش اللبناني في املدينة أمس ،في
تحرك عفوي« ،دعما للجيش اللبناني واستنكارا
لكل محاوالت التطاول عليه» .وعلى وقع االغاني
الوطنية ،رفع املحتشدون الفتات اكدت ان الجيش
اللبناني «خط احمر» و«من غير املقبول التعرض
له بأي شكل من االشكال» .كما رفع املشاركون
االعالم اللبنانية وصور قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،وشددوا على «ان املؤسسة العسكرية الوطنية التي تمثل
مختلف فئات الشعب اللبناني بعيدة كل البعد عن الطائفية واملذهبية،
وقدمت الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن حريته وكرامته
ويجب ان تبقى بمنأى عن كل التجاذبات السياسية ،وال يحق ألي كان
مهما عال شأنه تجاوز هذه املؤسسة ولفظ اي كلمة بحقها».

ندوة في ايطاليا عن «القانون الدولي وتقنيات السالح»
انعقدت في مدينة سان ريمو في ايطاليا ندوة دولية عن «القانون الدولي
االنساني وتقنيات السالح» ،نظمها املعهد الدولي للقانون االنساني،
من  8الى  10ايلول الحالي ،في حضور مشاركني من نحو  50دولة.
وقد شارك من لبنان العميد الدكتور علي عواد الذي رأى «ان الرئيس
املدني والقائد العسكري للقوات يتحمالن وفقا الحكام القانون الدولي
االنساني ،املسؤولية العامة عن تأمني احترام هذا القانون ،وعليهما اتخاذ
القرار الذي يسبب اقل قدر من الخطر» .وقال« :على الرئيس املسؤول اخذ
االحتياطات الالزمة في اختيار نوع االسلحة املستخدمة ،بحيث تسبب
اقل اضرار ممكنة بني املدنيني ،وعليه تطبيق قاعدة التناسب القانونية في
جميع االحوال ،اي ال يجوز االفراط في استخدام القوة بما ال يتناسب مع
الهدف االمني او العسكري حتى ال يدخل في محظور العنف املفرط».

األمن العام يصادر افالمًا خالعية
أعلنت املديرية العامة لألمن العام في بيان أمس انه «بعد ورود
شكاوى الى املديرية عن تكاثر بيع االفالم الخالعية والجنسية بواسطة
فتيان يتخذون من الطرق واملستديرات واالشارات الضوئية نقاطًا
لبيع هذه االفالم تحت غطاء انها أفالم كوميدية او لالطفال ،ونتيجة
االستقصاءات التي قامت بها املديرية تم توقيف شخص ومصادرة
االفالم ودهم االماكن التي يتم فيها تزويد الباعة واالسواق بهذه
االفالم املمنوعة .وشملت املداهمات مناطق عدة حيث تمت مصادرة
كميات كبيرة من االقراص املدمجة واالفالم .وقد اودع املوقوفون الجهة
القضائية املعنية».
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¶ عبد الحليم فضل اهلل

¶

مشكلة األجور ..بين المعالجة المالية والحل االقتصادي
ت�ص�ح�ي��ح األج� ��ور م �ج��ددًا .ال ش��ك ف��ي أن ��ه مطلب
محق ،بل هناك ما يشبه اإلجماع على أن فاتورة
التضخم س� ّ�دده��ا األج� ��راء م��ن ق��وت ي��وم�ه��م ،وأن
نظامنا الضريبي يعمل بطريقة معكوسة :ينقل
ّ
ويحول
ال�ث��روة ممن ال يملكون إل��ى من يملكون،
امل��داخ �ي��ل م��ن امل�ن�ت�ج�ين إل ��ى غ �ي��ر امل �ن �ت �ج�ين .لكن
ال �ص �ح �ي��ح أي �ض��ًا ه ��و أن م ��ا خ �س��ره األج � � ��راء في
السنوات املاضية لم يكسبه أرباب العمل بقدر ما
ّ
واملتكسبون
استحوذ عليه املعتاشون على الريع
م��ن غ�ي��ر ج �ه��د ،وع �ل��ى ه ��ؤالء ي�ج��ب أن ي�ق��ع ع��بء
ً
ال�ت�ص�ح�ي��ح .ق��د ال ي�ك��ون س�ه�لا ت�ت� ّ�ب��ع ه��ذا امل�س��ار
بدقة ،فاألرقام غير واضحة ،وآخ��ر تقدير لحصة
األج��ور م��ن ال��دخ��ل ك��ان ع��ام  ،1997وح� ّ�دد حينها
ب�ـ .%35حجبت التقديرات بعد ذلك ،إال أن الدالئل
ّ
تشير إل��ى ان�ك�م��اش م��ط��رد ف��ي األج ��ور وفقدانها
نقاطًا مئوية إضافية.
ت�ف�ت��رض ال�ج�ه��ات ال��دول�ي��ة أن املشكلة ليست ّفي
حصة األجور من مجموع املداخيل ،وال في تدني
مستويات األج��ر ،بل هي في ضعف مرونة سوق
ّ
العمل .وال تترك هذه الجهات فرصة إال تذكر فيها
السلطات اللبنانية بضرورة إق��رار سلة إج��راءات
وت �ش��ري �ع��ات ت �ع��ال��ج ه ��ذا ال �ض �ع��ف ،م �ث��ل تسهيل
عمليات التوظيف وتبسيط إجراءات الصرف من
الخدمة.
من الخطأ القول إن هناك قيودًا مفرطة على سوق
العمل في لبنان ،بل تدخالت الدولة فيها تقل عن
امل �ط �ل��وب .فتصحيح األج� ��ور ي�ح�ص��ل ف��ي ف�ت��رات
م�ت�ب��اع��دة ج �دًا ،وال �ع�ل�اوة ال�ت��ي منحت ع��ام 2008
ً
مثال ّ
رممت ما ال يزيد على  %20من التآكل املتراكم

ل �ن��راج��ع ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ن�م��ا ف�ي�ه��ا االق �ت �ص��اد في
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة .فما ب�ين ع��ام��ي  2003و،2009
بلغ متوسط النمو االسمي والحقيقي  %10و%6
سنويًا على ال�ت��وال��ي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،زاد االستهالك
اس �م �ي��ًا ب �م �ع��دل  %8.5س �ن��وي��ًا ،ف ��ي م �ق��اب��ل %14
لنمو تكوين رأس املال الثابت في القطاعني العام
والخاص .وه��ذا مؤشر جيد انعكس إيجابًا على
نسبة االستثمار للناتج التي ارتفعت من %19.2
الى  .%34.3كما زاد االدخار من معدل سالب %2-
من الناتج املحلي القائم إلى  %6.6تقريبًا.
ل�ك��ن م�ك��اس��ب ال�ن�م��و ت �ف��اوت��ت بني
قطاع وآخر في املدة نفسها .وكان
ن �ص �ي��ب ال �ق �ط ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت�ش�غ��ل
ال �ج��زء األك �ب��ر م��ن ال �ع �م��ال أق ��ل من
غيرها .فالنمو الحقيقي للزراعة
وال � �خ� ��دم� ��ات ك� � ��ان ع� �ل ��ى ال� �ت ��وال ��ي
 %3و %4.5س �ن��وي��ًا ،أي أق� ��ل م��ن
م � �ت ��وس ��ط م � �ع� ��دل ال� �ن� �م ��و ال � �ع� ��ام،
وس �ج �ل��ت ال �ص �ن��اع��ة ن �م �وًا س��ال�ب��ًا
م� � �ق � ��داره  %3-س� �ن ��وي ��ًا ،ف �ت��راج��ع
ً
نصيبها من الناتج إل��ى  %7.5ن��زوال من ،%11.7
ول��م تسجل اإلدارة العامة كذلك ّ
أي نمو حقيقي
يذكر ط��وال امل��دة .املهم في األم��ر هو أن القطاعات
األربعة تستوعب ثالثة أرب��اع قوة العمل ،وتؤمن
طلبًا على عمالة متنوعة االختصاص والتأهيل.
وفي املقابل كان قطاع البناء األوفر حظًا ،إذ حقق
نموًا حقيقيًا بلغ ثالثة أضعاف معدل النمو العام
في امل��دة نفسها ( %19سنويًا) ،مع أن��ه يستوعب
ّ
التنوع تقل نسبتها عن عشر حجم
عمالة قليلة

لقيمة األج��ر ،قبل أن يقضمها التضخم الحقًا أو
ربما مسبقًا .وب��وس��ع أرب��اب العمل أيضا هيكلة
مؤسساتهم بتكاليف معقولة وبالطريقة التي
يرونها مناسبة ومتى يشاؤون ،أما الحد األدنى
لألجور فمجرد تدبير حسابي ال قيمة فعلية له،
ّ
ألنه يقل عن الحد األدنى االقتصادي املحدد وفق
ع��وام��ل ال �ع��رض وال �ط �ل��ب ،وي �س��اوي ن�ص��ف دخ��ل
خط الفقر لعائلة متوسطة الحجم .وفي السنوات
املاضية ،ظهر أن منحنى نمو اإلنتاجية كان على
تواضعه أعلى من منحنى نمو األجر النقدي ،ما
يدل على أن التشريعات والعوامل
املقللة من مرونة سوق العمل ،في
ح��ال وج��وده��ا ،ت��ؤث��ر على العمال
أكثر من غيرهم.
إذا لم تكن املشكلة في سوق العمل،
ف �ه��ل ه ��ي ف ��ي األداء االق �ت �ص ��ادي
ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ج ��ذب األم� ��وال
من الخارج للتعويض عن تدهور
اإلن�ت��اج�ي��ة وت��راج��ع اإلن �ت��اج؟ ه��ذا
أق ��رب إل ��ى ال� �ص ��واب ،ل�ك��ن املشكلة
على نحو أدق هي في النمط غير املتوازن للنمو،
ال ��ذي ال ي�س�ه��م ف��ي ت�ن�م�ي��ة س ��وق ال �ع �م��ل ،وي ��ؤدي
ّ
إلى انتفاخ القطاع غير املنظم ،ويزيد من تبعية
االقتصاد لألنشطة املرتبطة باملزايا التنافسية
ّ
األولية واملادية (املوقع ،ضيق الرقعة الجغرافية)...
أكثر من املزايا املعرفية واملبتكرة (األيدي العاملة
امل ��ؤه� �ل ��ة .)..ول��ذل��ك ي � ��زداد االع �ت �م��اد ع �ل��ى ع��ام�ل��ي
األرض والرأسمال النقدي أكثر من االعتماد على
العمالة.

مكاسب النمو تفاوتت
بين قطاع وآخر في
المدة نفسها

ال �ي��د ال �ع��ام �ل��ة .ل��م ت�ن�خ�ف��ض ح�ص��ة األج ��ر نتيجة
زيادة البطالة أو بطء نمو اليد العاملة ،بل بسبب
تآكل القيمة الحقيقية ملتوسط األج��ور ،ولضعف
ال�ع�لاق��ة ب�ين اإلن�ت��اج�ي��ة وال�ت�ح�ص�ي��ل ال�ع�ل�م��ي من
ن��اح�ي��ة وع��وائ��د ال�ع�م��ل م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى .بعض
الدراسات القياسية أظهرت ارتباطًا غير قوي بني
مستوى التحصيل العلمي ومعدل األج��ر ،وتبينّ
استطالعات أجريت بني الطالب الجامعيني عدم
وج��ود ف��ارق نوعي ف��ي التوقعات بشأن إمكانية
ال��دخ��ول إل��ى س��وق ال�ع�م��ل ب�ين ط�ل�اب ال�ج��ام�ع��ات
املختلفة .املشكلة ه��ي إذًا ف��ي طبيعة النمو ال��ذي
ّ
ال يحفز الطلب على العمالة املؤهلة ،وه��ذا يأتي
ض �م��ن اآلل � �ي ��ات ن �ف �س �ه��ا امل� �ن� �ح ��ازة إل� ��ى ق �ط��اع��ات
وطبقات دون غيرها .في السنوات األربع املاضية
ً
مثال لم تحرك الحكومة ساكنًا لنجدة املؤسسات
الصناعية ذات املدخالت الكثيفة من الطاقة ،بعد
ارتفاع أسعار النفط ،فانخفضت القيمة املضافة
للقطاع ككل .لنتذكر هنا أن الصناعة تستوعب
م ��روح ��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن ال��وظ��ائ��ف وأع � � ��دادًا ك�ب�ي��رة
م��ن العمال ،وتساعد كذلك على ردم الفجوة بني
القطاعات واملناطق وتعزز التشابك في ما بينها.
املطالبة ب��زي��ادة حصة األج��ور ف��ي الناتج ليست
شأنًا اجتماعيًا فقط بل حاجة اقتصادية أيضًا.
والحل هو اقتصادي ومالي في الوقت نفسه .هذا
ي��دع��و ال��ى رب��ط األج��ر باإلنتاجية والتضخم في
آن معًا ،وليس بأحدهما دون اآلخ��ر ،وإل��ى إع��ادة
ٍ
ت��وزي��ع النمو ب�ين القطاعات على نحو يتناسب
مع ه��دف قيام اقتصاد منتج يستوعب الطاقات
العاطلة.

متابعة

انتخابات نقابة
«أوجيرو» ّ
معرضة
للطعن واإلبطال

انطلقت العملية االنتخابية لنقابة
م � �س � �ت � �خ� ��دم� ��ي وم� � ��وظ � � �ف� � ��ي «ه� �ي� �ئ ��ة
أوج � � �ي � � ��رو» ب ��أب� �ش ��ع ال � � �ط� � ��رق .ي �ق��ود
رئيس مجلس اإلدارة ـــــ امل��دي��ر العام
ع �ب��د امل �ن �ع��م ي ��وس ��ف ،وم ��دي ��ر خ��دم��ة
املشتركني ج��ورج أس�ط�ف��ان ،هجومًا
ش ��رس ��ًا ع �ل��ى امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ح �س��وب�ين
على أطراف «معادية» ،أي حركة أمل،

تجسس على الموظفين
في إطار الضغط الذي يمارسه عبد املنعم يوسف وجورج
أسطفان لالستحواذ على أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس
نقابة موظفي أوجيرو ،تقول املعلومات إن يوسف طلب
إلى إدارة شؤون املوظفني املحسوبة عليه ،القيام بدور
فاعل في تجميع معلومات غير وظيفية عن العمال
واملستخدمني إلخضاع كل من ال يلتزم بتوجيهاته

حزب الله ،القومي ،الحزب الشيوعي
وال � �ت � �ي � ��ار ال� ��وط � �ن� ��ي ال � �ح� ��ر وب �ع ��ض
م�ن��اص��ري ت�ي��ار املستقبل املستائني
م��ن اإلدارة ...فهما يعتقدان ،بحسب
املحيطني بهما ،أنه يجب تدجني هذه
األط � ��راف وم�ن�ع�ه��ا م��ن ال��وص��ول إل��ى
النقابة التي ُتستخدم للهجوم على
وزي� ��ر االت � �ص ��االت ،ل �ك� ّ�م أف��واه �ه��م أو
حرمانهم حقوقًا وظيفية بالترهيب.
ف� ��ي ه� � ��ذا اإلط � � � � ��ار ،أص � � ��در أس �ط �ف��ان
ت �ع �م �ي �م��ًا ي �ق �ض��ي ب� ��إج� ��راء م �ن��اق�لات
موقتة ل��رؤس��اء ف��روع الشبكات مل� ّ�دة
تقل عن الشهر ،من  19أيلول ولغاية
 15تشرين األول .ه��ذا التعميم صدر
ف � ��ي ت� ��وق � �ي� ��ت س � �ي� ��اس� ��ي وب � ��أه � ��داف
�رش��ح
م �ش �ب��وه��ة .ف��امل��دي��ر امل ��ذك ��ور م� ّ
مل� ��رك� ��ز ن �ق �ي ��ب ع � �م� ��ال وم �س �ت �خ��دم��ي
أوج �ي��رو بعدما انتهت م� ّ�دة والي��ة 6
حدد
أعضاء في مجلس النقابة الذي ّ
انتخاباته في  12تشرين الثاني؛ إذ
موظف إلى موقع
ليس مبررًا نقل أي ّ

قطاعات

تجارة

تراجع الحركة التجارية بني  15و%25
أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس،
أن حركة األس��واق التجارية في عيد الفطر كانت
مقبولة نسبيًا ،لكنها بقيت أض�ع��ف م��ن الحركة
املسجلة خالل الفترة نفسها من عام  ،2010مشيرًا
إلى أن كل مقاييس النشاط التجاري في عام 2011
ه��ي أضعف بكثير م��ن ع��ام  ،2010ع��ازي��ًا ذل��ك إلى
أن «االنتعاش كان يحصل خالل أيام أو أسابيع،
بينما الركود يطول ألشهر».
وق��ال شماس إن��ه في األشهر الثمانية األول��ى من
ال �ع��ام ال� �ج ��اري ،ك ��ان ت �م��وز ال�ش�ه��ر ال��وح �ي��د ال��ذي
ً
سجل نشاطًا تجاريًا مقبوال ،وفي السبعة الباقية
ك��ان��ت ال�ح��رك��ة «ع��اط �ل��ة» .م��ن ه�ن��ا ال م�ج��ال لبناء
أي ن�ش��اط اق�ت�ص��ادي أو ت�ج��اري سليم وف��ق هذه
األس��س .ونظرًا إلى زي��ادة األعباء التشغيلية ،من
املفترض أن يتوافر للتجار وغيرهم من أصحاب
العمل إمكانية التقاط األنفاس؛ إذ من املعلوم أن
شهر رمضان املبارك هو شهر صعب على الدورة
ال �ت �ج��اري��ة ،ول�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن وط ��أت ��ه ن� �ع � ّ�ول على
الفترة السابقة والالحقة ،إنما هذا العام تحديدًا

آخ ��ر مل� � ّ�دة ق �ص �ي��رة ،ف�م��ا ه��و ال �غ��رض
التحكم بمفاصل االنتخابات؟
سوى
ّ
م��ا ي �ع��زز ه ��ذه ال�ش�ب�ه��ة أن م�ض�م��ون
ال� �ق ��رار ّال� �ص ��ادر أول م ��ن أم� ��س ،غير
اعتيادي وال ه��دف له س��وى الضغط
على العمال واملستخدمني للحصول
على أصواتهم االنتخابية .فبحسب
ال �ت �ع �م �ي��م ال � � ��ذي اق � �ت ��رح ��ه امل �س ��اع ��د
ال �ع �م�ل�ان��ي ل �ل �ش��ؤون ال �ف �ن �ي��ة ح �س��ام
سعد( ،تيار املستقبل)ُ ،نقل  23رئيس
مفصل
ف��رع ف��ي مهمة «إع ��داد تقرير ّ
عن تقويمه للفرع ال��ذي ُكلف إدارت��ه،
وتقديم اقتراحات لتطويره».
ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ق �ل �ب��ت ه � ��ذه امل �ن ��اق�ل�ات
الوضع في مديرية خدمة املشتركني
حيث يعمل نحو  800موظف ،منهم
 300ال ي��دي �ن��ون ب ��أي والء ل�ي��وس��ف
وال ألس � �ط � �ف ��ان ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ص � ��اروا
ه��دف��ًا للتدجني واإلخ �ض��اع بواسطة
املديرين الجدد .فقد ُنقل رؤساء غير
محسوبني على ي��وس��ف أو أسطفان

إل � ��ى م ��دي ��ري ��ات غ��ال �ب �ي��ة م��وظ �ف �ي �ه��ا
م�ح�س��وب��ون ع�ل��ى ت�ي��ار املستقبل ،ما
يعطل أي دور لهم ،فيما ُنقل رؤساء
ّ
م�ح�س��وب��ون ع�ل��ى ي��وس��ف وأس�ط�ف��ان
إل � � ��ى م� ��دي� ��ري� ��ات م� �ع� �ظ ��م م��وظ �ف �ي �ه��ا
«أع � � � � � ��داء» ي� �ج ��ب إخ � �ض ��اع � �ه ��م .ف �م��ن
صالحيات رؤساء الفروع إبداء الرأي
ف��ي ال �س��اع��ات اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي ت ��وزع
يمينًا وش�م��اال على «امل��وال�ي�ن»ّ ،
وهم
ً
الذين ي�ح� ّ�ددون في تقويمهم إلنتاج
امل� ��وظ� ��ف وع �م �ل ��ه إذا ك � ��ان ي�س�ت�ح��ق
«البونس السنوي» أو ال ،فكل موظف
عليه عالمة سوداء يقصى.
املفارقة أن أسطفان يخضع للمحاكمة
ب�ش�ب�ه��ة «ال� �ت ��زوي ��ر وإس� � ��اءة األم��ان��ة
واالختالس والغش وعرقلة املصالح
العامة ومصالح املواطنني بتوجيه
ّ
من يوسف» بعد «تزويره مستندين
يفيدان بتسلم  3124كيلوغرامًا من
الكابالت لزوم وزارة االتصاالت».
م .و

ولألسباب املحلية واإلقليمية املعروفة ،لم نتمكن
ّ
م��ن تكوين االح�ت�ي��اط امل�ط�ل��وب .وإذ ذك��ر بأنه في
الشهرين األول�ي�ن م��ن  2011أع�ل��ن أن نسبة النمو
االقتصادي تكاد تكون هذا العام  1أو  2في املئة،
وهذا ما يظهر اليوم ،قال شماس إنه أمام القطاع
ال �ت �ج��اري ال �ي ��وم س �ي �ن��اري��وي��ن ،األول :إذا بقيت
األوضاع مستقرة كما هي عليه رغم كل الضجيج،
«فقد نقفل هذا العام بتراجع يصل إلى حدود 15
في املئة» .أما السيناريو الثاني فهو :إذا تفاقمت
األوضاع فالتراجع سيكون بنسبة  25في املئة .من
هنا تبقى االح�ت�م��االت لنتائج الحركة التجارية
ّ
السيئ واألس��وأ .وق��ال إن هذه
في ه��ذا العام ،بني
ّ
ّ
املعطيات ت��دل على أن ع��رض مكونات االقتصاد
يفوق بكثير الطلب الداخلي عليها ،ما يشير إلى
ّ
بنيويًا
حاجة دائمة إلى طلب خارجي بات عنصرًا
في املعادلة االقتصادية اللبنانية .وهذه الحقيقة
ال�ع�ل�م�ي��ة ه ��ي ف ��ي رس ��م امل �س��ؤول�ي�ن مل �ع��رف��ة كلفة
التشنجات السياسية التي تحصل في لبنان.
(املركزية)

اتصاالت

اإلنترنت مجاني في حديقة الصنائع
أطلق وزير االتصاالت نقوال صحناوي يوم أمس
في «حديقة الرئيس رينيه معوض» ـــــ الصنائع،
خدمة اإلنترنت املجاني ّ
لرواد الحديقة ،وقد حضر
الحفل وزي��ر العمل شربل نحاس ،ووزي��ر اإلع�لام
وليد الداعوق .وحديقة الصنائع هي الثانية بعد
«حديقة السيوفي» في األشرفية ضمن مبادرة من
وزارة االت �ص��االت ،بتمويل م��ن جمعية املصارف
وبمشاركة شركة «سوديتيل» ،إلط�لاق اإلنترنت
املجاني في عدد من الحدائق العامة في مختلف
املناطق اللبنانية .وتحدث كل من الرئيس املدير
ال �ع ��ام ل �ش��رك��ة «س��ودي �ت �ي��ل» ب��ات��ري��ك ف��اراج �ي��ان،
رئيس جمعية امل�ص��ارف ج��وزف طربيه ،محافظ
بيروت ناصيف قالوش ،ممثل بلدية بيروت خليل
برمانا ،والوزير نحاس.
وش �ك��ر ال ��وزي ��ر ص �ح �ن��اوي ال ��وزي ��ر ن �ح��اس على
املبادرة التي أطلقها زمن توليه وزارة االتصاالت
ب � ��ال � �ت � �ع � ��اون م� � ��ع ج� �م� �ع� �ي ��ة امل� � � �ص � � ��ارف وش� ��رك� ��ة
«سوديتيل» .وشكر كذلك بلدية ب�ي��روت ،متمنيًا
عليها أن تزيد ال�ح��دائ��ق ،املتنفس األخ�ض��ر ألهل

بيروت .وأض��اف« :طموحنا أن تكون لكل لبناني
ال�ق��درة على ام�ت�لاك ج�ه��از كمبيوتر وال�ن�ف��اذ إلى
اإلن �ت��رن��ت بكلفة م�ق�ب��ول��ة .وس �ب��ق أن أق � ّ�ر مجلس
ال� � ��وزراء اق �ت��راح �ن��ا ب�خ�ف��ض ال �ت �ع��رف��ة ح �ت��ى %80
وزيادة السرعة بني  4و 8مرات ،واملرسوم سيطبق
بدءًا من األول من تشرين األول املقبل».
ول � �ف� ��ت ص� �ح� �ن ��اوي إل� � ��ى أن ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ه��ي
األول� � ��ى ف ��ي م �س �ي��رة ت �ح��دي��ث ق �ط ��اع االت� �ص ��االت
وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة .وأش ��ار إل��ى طموحه إل��ى أن تكون
لكل لبناني كهرباء على م��دار الساعة (،)24/24
ومياه شفة وتغطية صحية ،على أن تكون تكلفة
هذه الخدمات مقبولة ومتاحة لجميع اللبنانيني.
ً
وت��اب��ع ق��ائ�لا إن «اللبنانيني ي��راق�ب��ون َم��ن يعمل
في سبيل توفير الخدمات األساسية لهم بالكلفة
األف�ض��ل ،وأدع��وه��م إل��ى محاسبتنا إذا ِح��دن��ا عن
النهج» .وأض��اف« :بيروت للجميع ،وأن��ا ابن
هذا
ُ
االش��رف �ي��ة أس � � ّ�ر ع �ن��دم��ا أزور ن��اس �ه��ا وأح �ي��اء ه��ا
وحدائقها».
(األخبار)
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قضية
ّ

يوميًا ،ترد شكاوى من مواطنني عن حاالت رفع السرية املصرفية عن حساباتهم على نحو جائر واعتباطي وخارج ّ
ّ
آلية القانون .هذه إحدى الوقائع الغريبة التي
أخرجها مدير شركة « »MEAوحاكم مصرف لبنان

سالمة والحوت :شراكة في استغالل السلطة

محمّد وهبة ،حسن شقراني
ف��ي  30ح��زي��ران ع��ام  ،2010أرس ��ل رئيس
م �ج �ل ��س إدارة ش� ��رك� ��ة ط� � �ي � ��ران ال� �ش ��رق
األوس� ��ط ( ،)MEAم�ح� ّ�م��د ال �ح��وت ،كتابًا
إل ��ى م �ص��رف ل �ب �ن��ان ي�ط�ل��ب ف �ي��ه م�ت��اب�ع��ة
ق�ض�ي��ة اح �ت �ي��ال ع�ل��ى ال �ش��رك��ة .ف��ي ال�ي��وم
التالي مباشرة ،أص��درت هيئة التحقيق
ال �خ ��اص ��ة ف ��ي امل � �ص� ��رف ،ب ��رئ ��اس ��ة ح��اك��م
مصرف لبنان رياض سالمة (الهيئة التي
ت�ه�ت��م ب�ق�ض��اي��ا ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال) ،ق ��رارًا
بتجميد ح �س��اب��ات أش �خ��اص م��ن عائلة
واح��دة ورف��ع السرية املصرفية عنها ،من
دون أي تدقيق ب��ادع��اءات الحوت وصلة
األشخاص املشمولني بطلبه لرفع السرية
عن حساباتهم وتجميدها .شمل القرار 6
أشخاص ،بينهم املتهم األساسي (ق .ح،).
وأختاه (م .ح .وت .ح ،).إضافة إل��ى أخيه
(ع .ح ).وزوجته (ع .ق ).وابنه (ص .ح).
ووفقًا للرسالة التي تلقاها سالمة وعمل
ّ
بمضمونها م��ن دون أدن��ى تحقيق ،ف��إن
ّ
م �ح� ّ�م��د ال �ح��وت ي��ت �ه��م امل �ع �ن� ّ�ي األس��اس��ي
ف��ي القضية (ق .ح ).ب��إدارة عملية «س��وء
ائ �ت �م��ان واح �ت �ي ��ال ب�ق�ي�م��ة ث�ل�اث��ة م�لاي�ين
دوالر أميركية في فرعّ الشركة ( )MEAفي
كانو ـــ نيجيريا» ،وبأنه «عمد إلى ّتهريب
تلك األم ��وال إل��ى ل�ب�ن��ان» .كذلك ف��إن��ه «من
ّ
خ�لال اللقاءات معه أف��اد ب��أن ج��زءًا كبيرًا
منها ك��ان ملصلحة شقيقه (ع .ح ...).كما
أف��اد ع��ن ح��رك��ة حسابات ب�ين شقيقه (ع.
ح ).وشقيقته (م .ح.»).
التي توافرت
املعلومات
القضية بحسب
ّ
ـ«األخبار» من جانب أحد املحقق معهم
ل ّ
معقدة؛ وم��ا يزيد األم��ور تعقيدًا وغرابة
ّ
ه��و رف��ض م��راج��ع ق�ض��ائ� ّ�ي��ة مطلعة على
ّ
ه��ذه القضية التعليق عليها .غير أن ما
ّ
ُي�ث�ي��ر ال��ري �ب��ة ف��ي امل��وض��وع ه��و أن هيئة
التحقيق اتخذت قرارًا مباشرًا في غضون
ّ
ّ
 24ساعة (أو حتى أق��ل) ،يخالف القواعد
القانونية لعملها.
فبحسب ّ
املادة الثامنة من قانون مكافحة
ت �ب �ي �ي��ض األم � � ��وال (ال� �ق ��ان ��ون ال ��رق ��م 318
الصادر في  20نيسان « )2001بعد تدقيق
الهيئة ضمن مهلة ثالثة
املعلومات ،تتخذ ّ
أي��ام عمل ق��رارًا مؤقتًا بتجميد الحساب
أو الحسابات املشبوهة مل� ّ�دة خمسة أيام
قابلة للتجديد ّ
مصدر
مرة واحدة إذا كان
ّ
ُ
ً
األموال ال يزال مجهوال أو إذا اشتبه بأنه
تبييض أموال».
ناجم عن جرم
ّ
ُ
وت �ض �ي ��ف امل � � � ّ�ادة إن � ��ه «ف� ��ي خ�ل��ال امل�ه�ل��ة
امل��ذك��ورة ،ت�ق��وم الهيئة بتحقيقاتها في
ش��أن ال�ح�س��اب أو ال�ح�س��اب��ات املشبوهة،
ّإم��ا م�ب��اش��رة أو ب��واس�ط��ة م��ن تنتدبه من
أع�ض��ائ�ه��ا أو امل �س��ؤول�ين امل�ع�ن�ي�ين لديها
أو م��ن ّ
تعينه م��ن ب�ين م�ف� ّ�وض��ي امل��راق�ب��ة،
ّ
وي� �ق ��وم ك� ��ل م ��ن ه � ��ؤالء ب �م �ه �م��ات��ه ،ش��رط
ال �ت �ق� ّ�ي��د ب��ال �س��ري��ة وم � ��ن دون أن ُي �ع �ت� ّ�د
تجاهه بأحكام القانون» الخاص بسرية
امل�ص��ارف وال �ص��ادر ف��ي ع��ام  .1956وبعد
إج� ��راء ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ل�ازم��ة وخ�ل�ال مهل
التجميد املؤقت للحساب أو للحسابات
ُ
ُ
املشبوهة ،تتابع امل � ّ�ادة نفسها« ،ت�ص��در
ّ
ال �ه �ي �ئ��ة ق � ��رارًا ن �ه��ائ �ي��ًا إم � ��ا ب �ت �ح��ري��ر ه��ذا
ّ
الحساب إذا لم يتبينّ لها أن مصدر تلك
األم ��وال غير م�ش��روعّ ،
وإم��ا برفع السرية
امل �ص��رف �ي��ة ع ��ن ال �ح �س��اب أو ال �ح �س��اب��ات
املشتبه فيها وم��واص�ل��ة تجميدها»ّ .أم��ا
في ح��ال ع��دم إص��دار الهيئة أي ق��رار بعد
انقضاء املهلة ،توضح امل � ّ�ادة القانونية،
ُ
«فيعتبر الحساب ّ
محررًا حكمًا».
ّ
وّف��ي ب�ن��ده��ا ال��راب��ع ،ت�ق��ول امل ��ادة الثامنة
إن� � ��ه «ع� �ن ��د امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى رف � ��ع ال �س��ري��ة
ُ
امل�ص��رف�ي��ة ،على الهيئة أن ت��رس��ل نسخة
ّ
ط�ب��ق األص ��ل ع��ن ق��راره��ا ال�ن�ه��ائ��ي املعلل
ّ
إل��ى ك��ل من النائب العام التمييزي وإلى
الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها
وإل� � ��ى ص ��اح ��ب ال� �ع�ل�اق ��ة وإل� � ��ى امل �ص��رف
ّ
املعني وإلى الجهة الخارجية املعنيةّ ،إما
مباشرة أو بواسطة امل��رج��ع ال��ذي وردت
املعلومات عن طريقه».
إذًا ،امل� � � ّ�ادة ال �ق��ان��ون �ي��ة واض �ح ��ة ل�ن��اح�ي��ة
ت �س �ل �س��ل اإلج � � � � � ��راءات ع �ل �م �ي��ًا ل �ل �ت� ّ
�وص��ل
إل � ��ى ق� � ��رار ب ��رف ��ع ال� �س ��ري ��ة امل� �ص ��رف � ّ�ي ��ة أو
ّ
املعنية إذا ما أظهرت
تحرير الحسابات

محمد الحوت
التحقيقات وج ��وب ذل ��ك؛ وه��و ت�م��ام��ًا ما
خالفه قرار الهيئة املمهور بتوقيع حاكم
م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة ف��ي ّ
األول
م��ن ت� ّ�م��وز ع ��ام ( 2010ي�ح�م��ل ال �ق��رار رق��م
!)20120/12/43/2
ُّ
ف � �ق ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال� � ��ذي ات � �خ ��ذ ب ��اإلج� �م ��اع،
ّ ً
«أوال ت�ج�م�ي��د ال�ح�س��اب��ات
ي�ف�ي��د ب��اآلت��ي:
مباشرة أو غير مباشرة
بصورة
العائدة
ُ
لألسماء الواردة أدناه (ذكرت آنفًا األحرف
األول�ي��ة منها حرصًا على اح�ت��رام قواعد
ع � ��دم اإلف� � �ص � ��اح) ل � ��دى ج �م �ي��ع امل� �ص ��ارف

رياض سالمة

قرارات هيئة التحقيق
الخاصة ال يمكن
ّ
المراجعة فيها حتى
حد السلطة
لتجاوز ّ

وامل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة ف��ي ل�ب�ن��ان
ب��االن �ف��راد أو ب��االش �ت��راك ،ورف ��ع ال�س��ري��ة
امل�ص��رف�ي��ة عنها ل��دى امل��راج��ع القضائية
امل �خ �ت� ّ�ص��ة» .وف ��ي م � ّ�ادت ��ه ال �ث��ان �ي��ة ،ي�ق��ول
ّ
القرار إن الهيئة ق� ّ�ررت «تكليف أم�ين سر
الهيئة إب�لاغ نسخة طبق األص��ل عن هذا
ّ
القرار إلى كل من النائب العام التمييزي
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال �ع �ل �ي ��ا ب �ش�خ��ص
رئيسها وامل �ص��ارف وامل��ؤس �س��ات املالية
املعنية وأصحاب العالقة».
وهكذا يكون قرار الهيئة قد خالف بنودًا

م ��ن ال� �ق ��ان ��ون امل ��رع ��ي اإلج� � � ��راء ال �خ��اص��ة
ب �م�ك��اف �ح��ة ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال ف ��ي ل �ب �ن��ان؛
م �خ��ال �ف��ة ت �ط��رح ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �س��اؤالت
ف��ي ش ��أن ال�ص�لاح�ي��ات امل �ن��وط��ة بالهيئة
وب��رئ�ي�س�ه��ا ري ��اض س�ل�ام��ة .أب ��رزه ��ا :هل
ّ
ّ
املصرفية
ُيمكن بكل بساطة رفع السرية
ّ
ع��ن أي ك��ان ح��ت��ى قبل إت�م��ام التحقيقات
ك��ام �ل��ة وال �ت � ّ
�وص ��ل إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة ن�ه��ائ�ي��ة؟
وهل يعتبر سالمة أنه يتربع على عرش
«دك � ��ان» وي �ف �ت��ح ف��ي امل �ج��ال أم� ��ام ن��دي�م��ه
ّ
يقتص ساعة يشاء من
محمد الحوت لكي
شركائه التجاريني ،بمعزل عن أي تدقيق
أو تحقيق ب�م��دى ص� ّ�ح��ة االدع� ��اء؟ وكيف
يبرر سالمة استمرار تجميد الحسابات
ورفع السرية املصرفية عنها ،على الرغم
من أن معظم الذين شملهم القرار لم يتبينّ
وج��ود ح��رك��ة ف��ي حساباتهم بعد واقعة
االختالس التي ّ
يدعيها الحوت؟
بحسب مصادر معنية ،فإن ما يرسل إلى
النيابة العامة يكون مبنيًا على «الشبهة»
وب �ع��د درس امل ��وض ��وع .إذا ت �ب�ّي�نّ وج��ود
أمر ج� ّ�دي يتعلق بالشكوى املرفوعة إلى
الهيئة املصرفية العليا مخالف لقانون
مكافحة تبييض األم ��وال ال��رق��م  ،318وال
س�ي�م��ا امل � ��واد األول � ��ى وال �ث��ان �ي��ة وال�ث��ال�ث��ة
وال��راب �ع��ة م �ن��هُ ،ي�ت�خ��ذ ق ��رار وي �ح� ّ�ول إل��ى
النيابة ال�ع��ام��ة« .ف�ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،هناك
م �ئ��ات ال �ش �ك��اوى أو ال�ك�ت��ب امل��رف��وع��ة من
أف � � ��راد وش� ��رك� ��ات إل � ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�ت��دق�ي��ق
وال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض��اي��ا م ��ن ه ��ذا ال �ن��وع،
ل�ك��ن ال �ق��رار امل�ت�خ��ذ ه��و ع �ب��ارة ع��ن تدبير
اح �ت��رازي م�ب�ن� ّ�ي ع�ل��ى شبهة اخ �ت�لاس أو
س��رق��ة للمال ال�ع��ام ،كما ه��ي ح��ال��ة شركة
طيران الشرق األوس��ط ،لكن القرار املعلل
يبقى داخليًا وال يرسل إلى النيابة العامة
إال بعد أن تطلبه هي».
إذًا ،ه ��و ق� ��رار م�ب�ن��ي ع �ل��ى ال �ش � ّ�ك ت�ت�خ��ذه
الهيئة املصرفية العليا ،لكن الضالعني
في القانون املالي يؤكدون أن املبدأ العام
املبني على مواد القانون  318التي ّ
تحدد
ّ
آلية دراسة القرارات وإصدارها ،وال سيما
املادة الثامنة منه ،تشير إلى أن استنفاد
اآللية كلها خ�لال  24ساعة يعيب القرار،
أي يجعله قرارًا استنسابيًا أو كيديًا.
ف ��ال� �ق ��اع ��دة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،ب �ح �س��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ش� ��ورى ال ��دول ��ة ال �س��اب��ق ي��وس� ّ�ف
س� �ع ��د ال� �ل ��ه ال � � �خ � ��وري ،ت� �ق ��ول إن � ��ه ي �ح��ق
للمشتبه فيه الدفاع عن نفسه وأن تتاح
ل��ه ه��ذه ال�ف��رص��ة« .ف ��إذا ك��ان��ت آل�ي��ة اتخاذ
القرارات وإصدارها بحسب املادة الثامنة
م��ن ال�ق��ان��ون  ،318وإذا ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك أي
�ان مخالف ،فعلى الهيئة
ن��ص قانوني ث� ٍ
إصدار القرار على مرحلتني» .السبب وراء
ه��ذا األم��ر ي�ع��ود ،بحسب ال�خ��وري نفسه،
«إل��ى ض��رورة توفير ح��ق ال��دف��اع للفريق
امل �ع �ن��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ال ي �ج ��وز ات� �خ ��اذ ك��ل
القرارات واختصارها في يوم واحد ،وإال
ف��إن ال �ق��رار ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ع�ي��ب ج��وه��ري،
إذ ي�ج��ب أن ي�ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق» .وال�ت�ح�ق�ي��ق
«يفسح املجال أمام الفريق املعني بالدفاع
عن موقفه ،ال بل من الواجب منحه مهلة
كافية للدفاع عن نفسه ،وال سيما إذا كان
ملف القضية ك�ب�ي�رًا ،ألن ح��رم��ان الفريق
املعني من حق الدفاع يبطل العمل الذي
تقوم به السلطة».
ّ
ولكن لألسف ،فإن قرارات الهيئة ال يمكن
املراجعة فيها حتى في حاالت تجاوز حدّ
السلطة ،كما هي الحالة الراهنة .فالبند
الثالث من ّ
املادة الثامنة من القانون الرقم
 318يفيد باآلتي« :ال تقبل قرارات الهيئة
أي طريق من طرق املراجعة العادية وغير
ال �ع� ّ
�ادي��ة اإلداري � ��ة أو ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،ب�م��ا في
ّ
ذل��ك املراجعة لتجاوز ح��د السلطة» .هذا
األمر يفتح أسئلة كبيرة عن إعطاء حاكم
م �ص ��رف ل �ب �ن��ان م �ث��ل ه� ��ذه ال �ص�لاح �ي��ات
االس�ت�ن�س��اب�ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن ف�ي�ه��ا ت�ج��اوز
ّ
حد السلطة من دون أي من طرق املراجعة
وال �ن �ق��ض .ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك م�ط��ال�ع��ات
دامت القرارات التي
قانونية تؤكد أنه ما ّ
تصدرها الهيئة غير موقعة باسم الشعب
اللبناني ،فهي قابلة للطعن وامل��راج�ع��ة،
ألنها ليست هيئة قضائية ،بل هيئة ذات
طابع قضائي ،أي يمكن اعتبارها إدارية
ويمكن الطعن بها.
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رحيل

هذا والدي
زين خيري شلبي*
بدأت عالقتي بالكتابة باكرًا ،وقبل
أن أدرك معنى أن أك��ون ك��ات�ب��ًا .مع
ذل��ك ،كنت أتعامل مع فكرة الكتابة
على أن�ه��ا ش��يء ع��ادي .ول� َ�م ال وأن��ا
أرى وال� ��دي خ �ي��ري ش�ل�ب��ي يمتهن
الكتابة ،ووظيفته التي ّ
أسجلها في
أوراق املدرسة الرسمية هي «كاتب
صحافي»؟ كنت أعتقد حينها أنني
أكتب قصصًا وألغازًا لألطفال على
غ��رار م��ا كنت أق��رأه ملحمود سالم،
وخصوصًا ف��ي السلسلة العظيمة
«املغامرون الخمسة» .وكنت أعطي
ألبي ليقرأ ما أكتبه ،فيحتفظ بتلك
الكتابات ،وال يقول لي رأي��ه ...حتى
رأي��ت في أحد األي��ام من عام 1982
واح��دة ّ
مما كنت أعتبرها قصصًا،
منشورة في مجلة األطفال العظيمة
«ماجد» اإلماراتية وعليها توقيعي.
وك��ان ع�م��ري وقتها تسع س�ن��وات.
لقد أرسلها والدي إلى املجلة ...ذلك
األب ال��ذي كنت ح��ائ�رًا بسبب عدم
مدحه ملا أكتبه ،فتح لي من دون أن
أش�ع��ر ب��اب��ًا ل��م أس�ت�ط��ع إغ�لاق��ه بعد
ذلك أبدًا.
* ابن الراحل وصحافي
في «األهرام»

المنسية
خيري شلبي حكواتي الهوامش
ّ
صاحب «وكالة عطية» أغمض عينيه
في لحظة غفلة ،ليفقد األدب العربي أحد
أهم أعمدة السرد في الستينيات .الكاتب
العارف بأسرار املدينة ،خاض معركته ضد
االستبداد واملتأسلمني حتى الرمق األخير
القاهرة ــ محمد شعير
ُ
ف� �ج� �ع ��ت م� �ص ��ر ي � � ��وم أم � � ��س ب��رح �ي��ل
أح��د أب ��رز أدب��ائ�ه��ا ومثقفيها خيري
شلبي ( )1938ال��ذي ّ
شيعته العائلة
واألص � ��دق � ��اء ي � ��وم أم � ��س إل � ��ى م �ث ��واه
األخير في قرية «شباس عمير» ،في
دل �ت��ا ال �ق ��اه ��رة .ل ��م ي �ك��ن م��ري �ض��ًا .في
الثانية فجر الجمعة ،اتصل بصديق
ً
عمره إبراهيم أص�لان .تحدثا طويال
ك �م��ا اع � �ت� ��ادا ف ��ي ش� � ��ؤون ال �ص �ح��اف��ة
وال �ث �ق��اف��ة وش� �ج ��ون ال �س �ي��اس��ة .ع��اد
ش �ل �ب ��ي ب� ��ذاك� ��رت� ��ه إل� � ��ى أرب �ع �ي �ن �ي��ات
ّ
ال � �ق ��اه ��رة ،م� �ت ��ذك� �رًا ص �ح��اف��ة م�ح�م��د
ال �ت��اب �ع��ي وم �ص �ط �ف��ى أم� �ي��ن .وف �ج��أة
أنهى املكاملة ليستكمل كتابة مقاله.
طلب من زوجته كوب لنب دافئ .ذهبت
ل�ت�ع� ّ�ده ،وع��ادت ّ لتفاجأ ب��ه وق��د ف��ارق
الحياة .ظنت أنها مجرد مزحة منه،
ه��و امل �ع��روف بمقالبه م��ع األص��دق��اء.

ّ
صرخت« :أكيد إنت بتهزر معايا».
الذين يعرفون صاحب «موال البيات
وال� � �ن � ��وم» ي� �ع ��رف ��ون ع �ش �ق��ه ل �ل �ح �ي��اة.
ه ��و أح � ��د خ � �ب ��راء ال � �ق ��اه ��رة ،ال� �ع ��ارف
بأسرار املدينة ،وحواريها ،وأزقتها،
وم�ط��اع�م�ه��ا ،وب ��ارات �ه ��ا ...وم�ق��اب��ره��ا!
ُ ّ
ح �ي �ث �م��ا ت � � � � َ�ول وج � �ه ��ك ،ت �ج��د خ �ي��ري
شلبي ،عارفًا بتاريخ املكان والزمان.
عمله في اإلذاعة واملسرح والصحافة
أت � ��اح ل ��ه أن ي �ع ��رف ك �ث �ي��ري��ن م�ع��رف��ة
ّ
ع �م �ي �ق��ة أه �ل �ت ��ه ألن ي ��دخ ��ل ك��وال �ي��س
والثقافة والفن في مصر ،ما
السياسة ً
انعكس براعة في كتابة فن البورتريه
ال � ��ذي أص � ��در م �ن��ه أرب� �ع ��ة أج� � ��زاء ،عن
شخصيات سياسية وثقافية وفنية
مصرية وعربية وعاملية.
الذين ّيعرفون «العم خيري» يعرفون
أيضًا أنه أحد ملوك الكالم في العالم
عندما
العربي .ال يمكنك أن تستوقفه
ّ
ي �ب��دأ س ��رد ح �ك��اي��ات��ه .دائ �م ��ًا م ��ا ك��ن��ا
ن �س��أل��ه م �ت��ى س�ي�ك�ت��ب س �ي��رت��ه ،وك��ان
ي� � � ّ
�رد« :ال أم �ل��ك ح ��ق ن �ش��ر م ��ا أع� ��رف،
ّ
ألن� �ه ��ا ح� �ك ��اي ��ات ت� �خ ��ص اآلخ� ��ري� ��ن»!
ل �ك��ن ال �ع��م خ �ي��ري ن �ش��ر ق �ب��ل أي� ��ام من
رحيله الجزء األول من سيرته «أنس
ال�ح�ب��اي��ب» (ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للكتاب)
ع ��ن أي � ��ام ال �ط �ف��ول��ة وال� �ت� �ش ��رد ،وأه ��ل
قريته املنسيني ،وطقوسهم السحرية،
وال�ك�ت��ب ال�ت��ي س�ح��رت خياله وق��ادت��ه

إل��ى عالم األدب .وتوقف عند بدايات
ك �ت��اب��ة ال �ق �ص��ة ال��روم��ان �س �ي��ة ،واع � �دًا
�زاء
ال�ق��ارئ باستكمال السيرة ف��ي أج� ّ
أخ��رى ...لكن الحياة لم تعطنا ما كنا
نتوقع.
ص��اح��ب «ال ��وت ��د» ي �ت��رك أك �ث��ر م��ن 70
ك�ت��اب��ًا ت�ض�ع��ه ف��ي م�ك��ان��ة م�ت�ف��ردة في
ت��اري��خ ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،رغ��م ظ��روف
ال�ح�ي��اة ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي واج �ه �ت��ه .ك��ان
ص ��اح ��ب م ��درس ��ة خ ��اص ��ة ،م�ن��اق ّ�ض��ة
رب �م��ا مل ��درس ��ة ال �ح��داث��ة ال �ت��ي م��ث�ل�ه��ا
إداور ال� � �خ � ��راط .ش �ل �ب��ي ك � ��ان ي�ك�ت��ب
ع �ل��ى األرض ،ع ��ن ال ��واق ��ع وال � �ت ��راب،
ع��ن الهوامش املنسية .لغته ه��ي لغة
ه ��ؤالء ال�ب�ش��ر امل�ط�ح��ون�ين .ف��ي السنة
األخ � �ي� ��رة ك� ��ان ف ��رح ��ًا ،ف �ق��د أص�ب�ح��ت
رواي� � ��ات� � ��ه «ب� �ي� �س ��ت س� �ي� �ل ��ر» (أف� �ض � ّ�ل
مبيعات) تنفد بعد ص��دوره��ا .لكنه
ك� ��ان ي� ��رى أن ك �ت �ب��ه ال �س��اب �ق��ة م �ج��رد
ّ
تمارين على الكتابة ،وأن أيامه املقبلة
ستشهد ان�ف�ج��ارًا إب��داع�ي��ًا .راح يحلم
بأن يكتب أخيرًا ما يريد ،بعد الصدى
ا ّل��واس��ع ال��ذي لقيه أدب ��ه ،وخصوصًا
ً
أن��ه شكى ط��وي�لا م��ن قلة ع��دد ال�ق��راء،
وت �ج��اه��ل ال�ن�ق��د مل��ا ي�ك�ت��ب ،وت�ج��اه��ل
ال�ي�س��ار ل��ه ،ك��أن االن�ض�م��ام إل��ى حزب
يساري تحت األرض أو فوقها يعطي
للكاتب مشروعية.
َ
ف��ي م�ك�ت�ب�ت��ه ،ي �ض��ع ش�ل�ب��ي ص��ورت��ي

قبل أيام من رحيله،
نشر الجزء األول من
سيرته «أنس الحبايب»
عن أيام الطفولة
والتشرد

ي� �ح� �ي ��ى ح � �ق� ��ي ون � �ج � �ي� ��ب م� �ح� �ف ��وظ.
يستعني بهما عند مواجهة اإلحباط:
األول هو أكثر الرواد تأثيرًا فيه لغويًا
وأسلوبيًا ومعرفيًا .أما محفوظ ،فهو
ّ
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه م � ّ
�ؤس ��س ف ��ن ال ��رواي ��ة
ف��ي الثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،ورائ ��د التكنيك
ال� ��روائ� ��ي .ك�لاه �م��ا «ت �م �ي �م��ة» ع�ن��دم��ا
يصيبه اإلحباط .يرفع رأسه ليستمد
م �ن �ه �م��ا ط ��اق ��ة م �ع �ن��وي��ة وق� � ��درة ع�ل��ى
املقاومة .ورغ��م أن عوامله تختلف عن
ع ��وال ��م م �ح �ف��وظ ،ك� ��ان ي� ��رى ص��اح��ب
ّ
«نوبل» أن خيري كتب عن القرية ما
يكتبه .قرية
ل��م يستطع أح��د آخ��ر أن
ّ
ع��م خ�ي��ري ق��ري��ة سحرية ،لكنه سحر
فقد خبر قاع القرية الحقيقي
الواقعّ .
بحكم تنقله بني قرى مختلفة من أجل
العمل ،بدءًا من عامل «تراحيل» (عمال
يجولون القرى للعمل مقابل طعامهم
فقط) ،إلى حداد ونجار وخياط.
ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ه��اج��ر إل��ى ال�ق��اه��رة في

ّ
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،ف ��ض ��ل ع �ي��ش ح �ي��اة
ال� �ص� �ع ��ال� �ي ��ك أي� � �ض � ��ًا .ق � � ��دم رواي� �ت� �ي ��ه
ال� � �ف � ��ات� � �ن� � �ت �ي��ن« :ص� � � ��ال� � � ��ح ه � �ي � �ص� ��ة»،
و«م �ن��ام��ات ع��م أح �م��د ال �س �م��اك» ،عن
ت �ج��رب��ة امل��دي �ن��ة ال �ه��ام �ش �ي��ة ،م�ع�ت�م�دًا
ع�ل��ى ص��داق��ات��ه بشخصيات بسيطة
التقاها أثناء إقامته في املقابر .لكن
أليست ه��ذه الحياة الثرية باملعاناة
راف �دًا أساسيًا في إب��داع ال��راح��ل؟ كان
يقول دومًا« :كنت سأصبح كاتبًا في
كل األح��وال .ورث��ت اإلحساس باللغة
عن والدي الذي كان شاعرًا وسياسيًا
م �ح �ب �ط��ًا .ل �ك��ن ل ��و اس� �ت� �م ��رت ظ ��روف
ع��ائ�ل�ت��ي االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى م��ا ك��ان��ت
عليه باعتبارها من الطبقة الوسطى
العليا ،كنت سأكتب ربما ع��ن عوالم
أرق ��ى ط�ب�ق�ي��ًا» .ورب �م��ا ك��ان إح�س��اس��ه
باللغة هو الذي دفع طه حسني إلى أن
يختاره لكتابة السيناريو للمسلسل
اإلذاع ��ي املقتبس ع��ن سيرته الذاتية
الشهيرة «األيام».
ف��ي أي��ام��ه األخ �ي��رة ،ك��ان ي�ت��اب��ع بدقة
تفاصيل الثورة املصرية ،يقلق حينًا،
وي� �ف ��رح أح� �ي ��ان ��ًا .ل �ك �ن��ه ك� ��ان ي��واص��ل
معركته ض��د القمع وال��دي�ك�ت��ات��وري��ة،
وت �ح��دي � ّدًا ض��د ال �ت �ي��ارات امل�ت��أس�ل�م��ة،
معتبرًا أن��ه لو ق� ِّ�در للتيار الديني أن
يحكم م�ص��ر« ،ف�س�ن��واج��ه دي�ك�ت��ات��ورًا
يستحيل إزاحته»!

ذلك الحنين الغامض إلى الموت
القاهرة ـــ محمد خير
اس�ت�ي�ق��ظ ك �ع��ادت��ه ف �ج �رًا ،ف ��رد أوراق
ال�ك�ت��اب��ة ،أم �س��ك ب �ص��دره ف �ج��أة ،لكنه
ً
ل ��م ي �ت �م� ّ�س��ك ب ��روح ��ه ط ��وي�ل�ا ،أف�ل�ت�ه��ا
ب �ب �س��اط��ة« .ع� ��م» خ �ي��ري ش�ل�ب��ي رح��ل
بال أل��م ،بمهارة خبير في امل��وت .قبل
ّ
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة ،ت�ع��ط�ل��ت
س� � �ي � ��ارة ص � ��اح � ��ب «م � � ��وال
أصدقاؤه الموتى
البيات وال�ن��وم» في طريق
والمهمشون
ّ
«ص �ل��اح س ��ال ��م» ال �س��ري��ع.
على
والهائمون
االنحراف
استطاع
بالكاد
ّ
ن �ح ��و ال� �ي� �م�ي�ن ،ت� ��وغ� ��ل ف��ي
وجوههم
م �ن �ط �ق��ة امل� �ق ��اب ��ر ال �ق��دي �م��ة
ّ
« ّق � � ��اي� � � �ت� � � �ب � � ��اي» ،ت� �ع ��ط� �ل ��ت
ال�س�ي��ارة ل�ك��ن��ه اس�ت�ط��اع ال�ع�ث��ور على
ميكانيكي م��ن س�ك��ان امل�ق��اب��ر .انهمك
ال �ع��ام��ل ف��ي ال�ت�ص�ل�ي��ح ،ب�ي�ن�م��ا جلس
ال��روائ��ي ع�ل��ى ك��رس��ي ق��دي��م يستكمل

كتابته .ت��داف�ع��ت الكلمات ب�لا عائق.
وج ��د ف��ي ج � ّ�و امل �ق��اب��ر ال �س��اك��ن شيئًا
غامضًا لم يفهمه .منذ تلك الحادثة،
أن� �ف ��ق األع � � � ��وام ال �ط ��وي �ل ��ة ي �ك �ت��ب ف��ي
غرفة في املقابر .أصدقاؤه هم املوتى
وأص ��دق ��اؤه ��م م ��ن ع �م��ال وم�ه� ّ�م�ش�ين
وه� ��ائ � �م �ي�ن ع� �ل ��ى وج� ��وه � �ه� ��م .ه �ن ��اك
ك�ت��ب أع �م��ال��ه ال �ك �ب��رىّ ،
ورس� ��خ نفسه
ك ��أح ��د أه� ��م أع� �م ��دة ال� �س ��رد ف ��ي ج�ي��ل
ال �س �ت �ي �ن �ي��ات .ب �ع��د س � �ن ��وات أخ � ��رى،
تفسير ال�ح�ن�ين ال�غ��ام��ض إل��ى
ح ��اول ّ
امل��وت بأنه الحنني إلى «ف��وة» املدينة
األثرية التي تحوي  365مسجدًا وقبة
أث��ري��ة ب�ع��دد أي ��ام ال�س�ن��ة م�ن��ذ العصر
اململوكي .هناك ،قضى طفولته حيث
ولد في محافظة «كفر الشيخ» ،وحفر
التاريخ وآثار املوتى مكانًا عميقًا في
قلبه...
ال � � �ك� � ��ات� � ��ب امل � � �ت � � �ع� � ��دد االه� � �ت� � �م � ��ام � ��ات

وال� �ط� �م ��وح ��ات ،أن �ه ��ى  70ك �ت��اب��ًا ب�ين
رواي � ��ة وق �ص��ة ق �ص �ي��رة ون �ق��د وب�ح��ث
ً
م � �س ��رح ��ي ،ف � �ض �ل�ا ع � ��ن ك � �ت ��اب ��ات ف��ن
ال �ب��ورت��ري��ه .اه �ت �م��ام��ات ال ت �ش��ي بها
طفولته الصعبة والقاسية واملتقلبة
إلى درج��ة العمل مع عمال التراحيل.
ت �ع� ّ�رف ب��اك �رًا إل ��ى وج ��ه آخ ��ر للحياة
نادرًا ما كتب عنه األدباء ،ألنهم نادرًا
ما عايشوه .قادته حياته بعد ذلك ،أو
ربما قادها هو ،إلى املزيد من طريدي
املدن وسكان الهوامش .صاغ ذلك كله
ع�ب��ر ع�م��ره ال ��روائ ��ي ،لكنه ت�ب�ل��ور في
«وكالة عطية» األشد تعبيرًا عن عامله
الروائي .هنا ،يعتدي الطالب املتفوق
ف ��ي م �ع �ه��د امل �ع �ل �م�ي�ن ع �ل��ى أس � �ت ��اذه،
فيطرد من املعهد ،ويسقط فجأة من
سقف مستقبله الزاهر إلى قاع املدينة
بني الصعاليك واملهمشني واملجرمني
الذين تجمعهم «وكالة عطية» .املكان

هنا هو البطل .مع ذلك ،فكل شخصية
تستحق البطولة.
ف� ��ي ح �ي ��ات ��ه ال �غ �ن �ي ��ة ،ال �ت �ق ��ى ش�ل�ب��ي
أغ � ��رب ال� �ن ��اس ،ل �ك��ن ي �ص �ع��ب ت �ص� ّ�ور
أن��ه التقى ك��ل ه��ذه النماذج العجيبة
ف ��ي ع �م��ر واح� � ��د .ال ب ��د م ��ن أن� ��ه م�ن��ح
ش�خ�ص�ي��ات��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن ن�ف�س��ه حتى
ان��زاح��ت م��ن تخوم ال��واق��ع إل��ى ح��دود
ال �ف��ان �ت��ازي��ا .ه �ك��ذا ي �ب��دو األم� ��ر أك�ث��ر
ف ��ي رواي � �ت� ��ه «ص ��ال ��ح ه �ي �ص��ة» ال ��ذي
ه��و «م�ل��ك الكحيانني» ،ألن��ه «كحيان

بكل الطرق» .ثالثيته «األم��ال��ي» التي
ت�ك��ون��ت م��ن «أول �ن ��ا ول � ��د»« ،وث��ان�ي�ن��ا
ال �ك��وم��ي» و«ث��ال�ث�ن��ا ال � ��ورق» تحولت
إل� � ��ى م �س �ل �س��ل «ال � �ك� ��وم� ��ي» ع� �ل ��ى ي��د
امل � � �خ� � ��رج م� �ح� �م ��د راض � � � � � ��ي .ل� � ��م ي �ك��ن
التحويل إل��ى الفنون البصرية ن��ادرًا
ف��ي أدب ش�ل�ب��ي ،ل�ك��ن ال�ف�ض��ل األب�ق��ى
ظ��ل للسرد ال��روائ��ي ،رب�م��ا باستثناء
«س��ارق الفرح» قصته القصيرة التي
ّ
حولها داود عبد السيد عام  1995إلى
إحدى عالمات السينما املصرية.
رحل الرجل الذي لم يكف عن الكتابة
وال �ب �ح��ث وال �ع �م��ل امل� ّ
�ؤس �س��ي (ت��ول��ى
رئ� ��اس� ��ة ل �ج �ن��ة ال �ق �ص ��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
األعلى للثقافة ورئاسة تحرير مجلة
«الشعر» .)...كان له في كل ذلك نشاط
واف��ر وخ�لاف��ات وص��داق��ات وع ��داوات.
ّ
ت��رك ك��ل ذل��ك ورح ��ل بيقني وح�ي��د أن
السرد وسيلته الضرورية للحياة.
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هوامش الثورة

يوسف بعلوج ...يروي ثورة الكرامة
«الربيع العربي» سيترك
آثاره على األدب بال شك.
لقد بدأت منذ اآلن تتضح
معالم ّ
النص الجديد من
خالل أعمال تبتعد عن
الذات واألسئلة الوجودية،
لتنجرف وراء أحالم
التغيير .وقفة مع كاتب
جزائري شاب كان شاهدًا
على تحقق الحلم التونسي
بنغازي ــــ محمد األصفر
ّ
ي� �ب ��دو أن األدب ال� �ع ��رب ��ي س�ي�ش�ه��د
ت�غ� ّ�ي��رات ق��ري�ب��ًا ،وسيبتعد ع��ن ال��ذات
وط � ��رح األس �ئ �ل ��ة ال ��وج ��ودي ��ة ب�ف�ض��ل
ال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت من
ت��ون��س ل�ت�ع��م ب�ق�ي��ة ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة.
شاب جزائري لم تعلن بالده ثورتها
ب� �ع ��د رغ � ��م أن� �ه ��ا م ��رش� �ح ��ة ل�ل�ان ��دالع
ف ��ي أي وق � ��ت ،ي �ع �ي��ش ث� � ��ورات ال� ��دول
امل� �ج ��اورة ،وي �ش��ارك ف��ي إره��اص��ات�ه��ا
األولى من خالل التدوين اإللكتروني
وااللتحام بالناشطني التونسيني في
تظاهراتهم ووقفاتهم االحتجاجية.
ي��وس��ف ب�ع�ل��وج ،ه��ذا ال�ش��اب الرحالة
سافر إلى تونس قبل الثورة وبعدها.
ورصد الحياة في بالد الطاهر الحداد،
وقارنها بحذر ببعض مظاهر الحياة
ف��ي ال�ج��زائ��ر .ال يشعر ب��أن ال�ث��ورة قد
قامت في تونس فقط .لقد قامت أيضًا
في بلد املليون ونصف املليون شهيد

م�ن��ذ أي ��ام االس�ت�ع�م��ار ال�ف��رن�س��ي ،لكن
سرقها املجاهدون املزيفون والساسة
وال � �ت � �ج ��ار وامل � �ج � ��رم � ��ون .ف� ��ي ت��ون��س
التقى فعاليات ثقافية وسياسية من
مختلف األط�ي��اف ،ح��اوره��ا بصراحة
وبعفوية وم��ن دون أي إع��داد مسبق
ل�لأس �ئ �ل��ة .أس �ع �ف �ت��ه ف ��ي ذل� ��ك ث�ق��اف�ت��ه
ال� �ج� �ي ��دة واق � �ت� ��راب� ��ه وام � �ت� ��زاج� ��ه ف��ي
املشهد املغاربي من خ�لال مشاركاته
ونشاطاته اإللكترونية .ط��رح أسئلة
محرجة أحيانًا .أسئلة كأنها تحقيق،
إذ ال بد من أن يعرف القارئ كل شيء،
وأن يقف على حقيقة األوض� ��اع ...لم
ي�ح�م��ل م�ع��ه ع��دة ال�ص�ح��اف��ي التقنية
ال�ك�ب�ي��رة ،وم�ي��زان�ي�ت��ه امل��ال�ي��ة بسيطة
ج � �دًا .س�ل�اح��ه ه��ات �ف��ه ال �خ �ل��وي ال ��ذي
اس �ت �خ��دم��ه ك ��آل ��ة ت �ص��وي��ر وم �س� ّ�ج��ل
ل �ل �ص��وت .أف � ��رغ ح� ��وارات� ��ه ع �ل��ى م�ه��ل
وب� �ك ��ل أم� ��ان� ��ة ّ
ودون � � �ه � ��ا .وب�ت�ش�ج�ي��ع
م � ��ن ب� �ع ��ض امل � �ب� ��دع �ي�ن ال� �ج ��زائ ��ري�ي�ن
والتوانسة ،انخرط في تدشني كتابه
عن ث��ورة تونس فكان «على جبينها
ث��ورة وكتاب ــــ ح��وارات تونسية بعد
الثورة» (منشورات فيسيرا ــــ الجزائر).
وها هو يصدر العمل ليكون حاضرًا
في «معرض الجزائر الدولي للكتاب»
الذي يقام هذا الشهر.
ّ
قسم بعلوج الكتاب إل��ى أج��زاء عدة
ً
ّ
سمى كل جزء «جبني» ،فنجد مثال:
«ج �ب�ي�ن ال �س �ي��اس��ة» ،ال � ��ذي ي�ح�ت��وي
ع �ل ��ى خ �م �س��ة ح � � � ��وارات م� ��ع ك� ��ل م��ن
رئيس ال�ح��زب االش�ت��راك��ي اليساري
التونسي محمد الكيالني ،مسؤول
ال � �ع�ل��اق� ��ات ف � ��ي ح� � ��زب «ال� �ت� �ج ��دي ��د»
سليم بن عرفة ،املناضلة الحقوقية
س� �ه ��ام ب� ��ن س � ��دري � ��ن ،رئ� �ي ��س ح ��زب
ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي عبد
الرزاق الهمامي ،والقيادي في حزب

«الفزاعة»

«على جبينها ثورة
سيقدم ضمن
وكتاب»
َّ
معرض الجزائر خالل أيام

Verdun - Istanbul
starting 50,000L.L.
From August 22nd till September 17th
With every purchase
starting 50,000L.L. from any
of the participating Verdun
shops or restaurants (with
the festival sticker on their
front door), get a coupon
and the chance to be one
of the lucky 8 who will
win a trip for 2 to Turkey.
facebook/verdun-istanbul

w w w. ve r d u n s t r e e t . c o m

راب�ط��ة الكتاب األح��رار جلول عزونة،
الكاتب واألكاديمي محمود طرشونة،
ال�ك��ات��ب وال�ص�ح��اف��ي س�م�ي��ر س��اس��ي،
ال �ن��اش��ر وال�ص�ح��اف��ي ك ��ارم ال�ش��ري��ف،
وأص� �غ ��ر روائ � ��ي ت��ون �س��ي ش � ��ادي بن
حميدة.
وال � �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن
الكاتب ال�ش��اب يوسف
ب � �ع � �ل� ��وج م� � ��ن ن �ش �ط ��اء
امل ��دون ��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ّ
إن
امل � � � �ع� � � ��روف� �ي� ��ن ،إذ
ّ
ّ
ّ
تعرف مدونة ّ «الفزاعة»
م� ��دون � �ت� ��ه «ال� � �ف � ��زاع � ��ة»
معروفة جدًا في الوسط
عن نفسها بأنها مدونة
اإللكتروني ،وهو أيضًا
عامة ثقافية فنية ،ذات
يكتب الشعر الحديث،
اهتمامات بمجاالت أخرى
وي�س�ه��م ف��ي الصحافة
تخص التدوين واإلعالم
الجزائرية عبر العديد
ال���ج���دي���د .ت��خ� ّ�ص��ص
من املقاالت ذات النكهة
املدونة قسمًا للجزائر.
ال�ت�ه�ك�م�ي��ة وال �س��اخ��رة.
ال� �ك� �ت ��ب ع � ��ن ال� � �ث � ��ورات
وفي آخر املقاالت التي
س�ت�ت��واص��ل ،وال �ث��ورات
كتبها يوسف بعلوج،
وط � �ن � �ه� ��ا ك� � ��ل ال � �ع� ��ال� ��م،
واحدة تعود إلى الشهر
وال ت �خ �ت��زل ف ��ي م �ك��ان
امل��اض��ي ،حيث يهاجم
واح � � � ��د .ه � ��ذا ج ��زائ ��ري
ب���ع���ل���وج امل��ث��ق��ف�ين
يكتب عن ثورة تونس،
الجزائريني الذين وقفوا
وذاك م � �ص� ��ري ي �ك �ت��ب
ع��ن ث ��ورة ل�ي�ب�ي��ا ،وتلك
إلى جانب النظام الليبي
مغربية تكتب عن ثورة
ضد شعبه.
س � ��وري � ��ا ...س �ت �ت��واص��ل
www.alfazzaa.com
ال�ك�ت��اب��ات ع��ن ال �ث��ورات
ال �ع��رب �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا
ّ
م ��ن ك ��ت ��اب ل ��م ت �ق��م ف��ي
ب� �ل��اده� � ��م ث � � � ��ورة ب� �ع ��د.
وه ��ذا األم ��ر يمنحنا إس�ق��اط��ًا نفسيًا
عميقًا مِل��ا يشعر ب��ه ال�ش�ب��اب العربي
ت � �ج ��اه أن �ظ �م �ت �ه��م ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وم ��ا
ي �ض �ط��رم ف��ي ق�ل��وب�ه��م م��ن ن �ب��ض حر
ينتظر ربع فرصة كي يزغرد.

«النهضة» عبد اللطيف املكي.
أي �ض��ًا ن �ج��د «ج �ب�ي�ن ال �ت ��دوي ��ن» ال ��ذي
ي� �ض � ّ�م ح� ��واري� ��ن م ��ع ك ��ل م � ��ن :امل � ��دون
وال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ال �ت ��ون �س �ي ��ة امل ��وق� �ت ��ة امل� � � � � ّ
�دون س�ل�ي��م
ع �م��ام��و ،ورئ �ي �س��ة ج�م�ع�ي��ة امل��دون�ي�ن
التونسيني فاطمة الرياحي.
أم� � ��ا ال� �ج� �ب�ي�ن ال � �ث� ��ال� ��ث ،ف� �ه ��و «ج �ب�ي�ن
الكتابة» الذي يشمل خمسة حوارات
أجريت مع كل من :الروائي ومؤسس
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مدير «الجزيرة» في عيـ
الوقائع الغريبة في صعود ّ
وضاح خنفر

ّ
األرض تهتز تحت قدمي الرجل القوي في
ّ
ّ
القطرية ،بعد املعلومات التي
املحطة
«ويكيليكس» .من هو هذا
كشفتها
ّ
اإلعالمي الذي حقق صعودًا سريعًا ،وكسب
حماية أمير قطر ،وكثيرًا من األعداء؟
الياس مهدي

ش�ظ��اي��ا وي�ك�ي�ل�ي�ك��س ت�ص�ي��ب وض��اح
خ�ن�ف��ر! ال��رج��ل ال ��ذي ب��ره��ن ع��ن ق��درة
خ � � ��ارق � � ��ة ع � �ل� ��ى ت� � � �ح � � � ّ�دي خ � �ص� ��وم� ��ه،
وم� ��واج � �ه� ��ة ال� �ض� �غ ��وط ال �س �ي��اس �ي��ة،
�وث �ق��ة يصعب
ي��واج��ه ال �ي��وم ت�ه�م��ة م� ّ
تكذيبها أو الشك في مصدرهاّ .إنها
وث��ائ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ،ال �ت��ي كشفت
أخ �ي �رًا ع��ن وج ��ود ت �ع��اون وث �ي��ق بني
املدير العام لقناة «الجزيرة» ووكالة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
 ،DIAوعن تلقي اإلعالمي الفلسطيني
ت�ق��اري��ر ش�ه��ري��ة م��ن ال��وك��ال��ة ع��ن أداء
«ال� � �ج � ��زي � ��رة» ف � ��ي ت �غ �ط �ي��ة األح� � � ��داث
املرتبطة بأميركا ومصالحها (راجع
املقال أدناه).
إذًا وص� �ل ��ت وث� ��ائ� ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
ش �خ �ص �ي��ًا إل � � ��ى ال � ��رج � ��ل ال� � �ق � ��وي ف��ي
«الجزيرة» ،وها هو يقف في مواجهة
«ف �ض �ي �ح��ة» ق ��د ال ي �ت �م� ّ�ك��ن م ��ن ح� ّ�ل�ه��ا
ب��دب �ل��وم��اس �ي �ت��ه امل� �ع� �ه ��ودة .وإن ك��ان
اإلع�ل�ام ��ي امل� �ع ��روف ق ��د ام �ت �ن��ع حتى
�رد ع� �ل ��ى م � ��ا ن �ش��ره
ال � �س ��اع ��ة ع � ��ن ال � � � � ّ
م��وق��ع ج��ول�ي��ان أس��ان��ج ،ف ��إن كثيرين
ّ
�وق�ع��ون ص��دور ب�ي��ان أو تعليق أو
ي�ت� ّ
تسريب لخنفر قريبًا ،رغ��م أن الرجل
ن� ��ادرًا م��ا ي�ع� ّ�ل��ق ع�ل��ى ك��ل م��ا ي�ط��اول��ه
من أخبار أو اتهامات ،لكن هذه املرة،
ج ��اءت وث��ائ��ق «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ل�ت�ب��رز
رب �م��ا ج��ان �ب��ًا م ��ن س � ّ�ر ص �ع��ود خنفر
ّ
وتدرجه السريع في «الجزيرة».
ي�ع��ود ت��اري��خ ال��وث��ائ��ق امل�ن�ش��ورة إل��ى
 20ت �ش��ري��ن األول (أك� �ت ��وب ��ر) .2005
وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريني
ب�ين وك��ال��ة االس �ت �خ �ب��ارات العسكرية
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل�ـ«ال�ج��زي��رة» م��ن خالل
م�س��ؤول��ة ال�ش��ؤون ال�ع��ام��ة األميركية.
ّ
�رف�ين ،تعهد
وخ�لال ال�ل�ق��اءات ب�ين ال�ط� َ
خ �ن �ف��ر ت �ع��دي��ل األخ � �ب ��ار ال �ت ��ي ت��زع��ج
الحكومة األميركية أو حذفها تمامًا.
وبينما اعتصمت قناة «الرأي والرأي
اآلخ� � ��ر» ب��ال �ص �م��ت ،م ��ن دون خ ��روج
أي ن ��اط ��ق رس �م ��ي ب��اس �م �ه��ا ي��وض��ح
ح �ق �ي �ق��ة امل � �س� ��أل� ��ة ،ي �ن �ت �ظ��ر ال �ج �م �ي��ع
م��ا س�ي�ق��ول��ه خ�ن�ف��ر ف��ي أق� ��رب ف��رص��ة
للدفاع ع��ن نفسه ،مستائلني إن كان
س �ي �خ��رج ه ��ذه امل � ��رة أي �ض��ًا م�ن�ت�ص�رًا

من معركته الجديدة .معركة ستكون
ال ش� � � ّ�ك األص � �ع � ��ب ف � ��ي م� �س� �ي ��رة ه ��ذا
اإلعالمي الفلسطيني املحسوب على
ال� �خ ��ط «اإلس �ل��ام� � ��ي» .ك �ي��ف ال ،وه��و
�وث �ق��ة ،س� ّ�رب �ه��ا م��وق��ع
ي��واج��ه ت�ه�م��ة م� ّ
«ويكيليكس» ،الذي دافع خنفر نفسه
ع�ن��ه وع ��ن ص��دق�ي�ت��ه ف��ي ال �س��اب��ق ،بل
كان من ّ
السباقني إلى نشر تسريباته
على الشاشة القطرية.
وض ��اح خنفر امل��ول��ود ع��ام  1968في
ق��ري��ة ال��رام��ة (ج �ن��وب غ��رب ج�ن�ين في
فلسطني) ،تمتلئ سيرته بالتحديات
ج�لا طموحًا،
واملواقف التي جعلته ر ً
فنجح في الوصول إلى أعلى منصب
ف ��ي ه� ��رم أك �ب��ر ف �ض��ائ �ي��ة ع��رب �ي��ة ع��ام
 ،2003أي بعد ست سنوات فقط على
ال�ت�ح��اق��ه ب�ه��ا م��راس�ل ً�ا ص�ح��اف�ي��ًا ع��ام
.1997

بداية غامضة
ال ب��د م��ن ال�ع��ودة إل��ى ب��داي��ات وض��اح
خ�ن�ف��ر ف ��ي «ال� �ج ��زي ��رة» ل�ف�ه��م حقيقة
امل ��أزق ال ��ذي ي�م� ّ�ر ب��ه ح��ال�ي��ًا اإلع�لام��ي
املثير ل�ل�ج��دل .ت�خ� ّ�رج خنفر م��ن كلية
الهندسة في «الجامعة األردنية» عام
 ،1990والتحق بعدها بقسم الفلسفة
ف ��ي ك �ل �ي��ة اآلداب ،ث� � ّ�م أك �م��ل دراس �ت��ه
ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي ج �ن��وب
أفريقيا .التحق بالفضائية القطرية
ص�ح��اف� ّ�ي��ًا ف��ي ق�س��م ال��ري��اض��ة ،ليجد
ن�ف�س��ه الح �ق��ًا ف��ي ق�س��م امل��راس �ل�ين في
القناة اإلخبارية ،حيث عمل
مراسال
ً
م��ن جنوب أفريقيا لتغطية األح��داث
ف ��ي ال � �ق ��ارة ال� �س� �م ��راء .ث ��م وص� ��ل إل��ى
الهند لتغطية تداعيات ال�ح��رب على
أف �غ��ان �س �ت��ان ب �ع��د أح� � ��داث  11أي �ل��ول
(س �ب �ت �م �ب ��ر)  .2001الح � �ق� ��ًا ،ال �ت �ح��ق
بزميله تيسير علوني في أفغانستان
بعد سقوط «حركة طالبان» وقصف
م�ك�ت��ب «ال �ج��زي��رة» ف��ي ك��اب��ول ،حيث
ع �م��ل م ��راس �ل ً�ا ل �ل �ق �ن��اة ط �ي �ل��ة خ�م�س��ة
أشهر.
وم� ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان إل� ��ى ال � �ع� ��راق ،ق��ام
خ �ن �ف��ر ب �ت �غ �ط �ي��ة أخ � �ب� ��ار ال �ع �م �ل �ي��ات
ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ل�اح �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي في
مختلف محافظات بالد الرافدين ،قبل
أن يتسلم إدارة مكتب «الجزيرة» في
ب �غ��داد .وك��ان��ت ه��ذه امل��رح�ل��ة تحديدًا
ه � ��ي ن� �ق� �ط ��ة ال � �ت � �ح� ��ول ف � ��ي م �س �ي��رت��ه
اإلعالمية ،فانتقل بعدها من مراسل
م� �ي ��دان ��ي إل � ��ى إدارة ش� � ��ؤون ال �ق �ن��اة
اإلخبارية في الدوحة عام  .2003وفي
ش�ب��اط (ف �ب��راي��ر) م��ن ع��ام ُ ،2006ع�ِّي�نِّ
مديرًا عامًا لـ«شبكة ال�ج��زي��رة» ،التي
ت�ض��م مختلف ال�ق�ن��وات وامل��ؤس�س��ات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ـ«ال � �ج � ��زي � ��رة» ،ب� �م ��ا ف�ي�ه��ا
ال � �ق � �ن ��ات ��ان اإلخ � �ب� ��اري � �ت� ��ان ال �ع��رب �ي��ة

واإلنكليزية ،و«ال�ج��زي��رة الوثائقية»
وال � �ق � �ن � ��وات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة .أم� � ��ا ال� �س � ّ�ر
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ه��ذه ال�ن�ق�ل��ة ال�س��ري�ع��ة من
ال�ع�م��ل امل �ي��دان��ي إل ��ى م�ك��ات��ب اإلدارة،
فيبقى لغزًا ال يعرف تفاصيله سوى
خنفر نفسه ،والجهات القطرية التي
ق� ّ�ررت نقله إلى مكاتب ال��دوح��ة ...وإن
�ؤك ��د أن أم� �ي ��ر دول ��ة
ك� ��ان ب �ع �ض �ه��م ي � ّ
قطر حمد بن خليفة آل ثاني اختاره
شخصيًا خلفًا للقطري جاسم العلي.
مثل تعيني خنفر مفاجأة مدوية
وقد ّ
ف ��ي ك��وال �ي��س ال �ق �ن��اة اإلخ� �ب ��اري ��ة ،لم
يتوقعها عدد كبير من زمالئه ،الذين
ّ
ل��م ي � َ�روا فيه ال��رج��ل امل�ن��اس��ب ،بسبب
ت�ج��رب�ت��ه ال�ف�ت�ي��ة ال �ت��ي ل��م ت�ت�ع� ّ�د س� ّ�ت��ة
أع� � � ��وام ،ووج � � ��ود أس � �م ��اء ك �ب �ي��رة م��ن
م��ؤس�س��ي ال�ق�ن��اة ك��ان��ت تستحق ه��ذا
املنصب .أما األهم ،فهو أن هذا القرار
أثار حفيظة بعض القطريني ،ممن لم
يهضموا فكرة تعيني مدير فلسطيني
بدال من إعالمي قطري.
للقناةً ،
خ� �ن� �ف ��ر ،ال� � � ��ذي ي � �ق� ��ول ب �ع �ض �ه��م إن ��ه
يتقاضى راتبًا خياليًا ،حصد الكثير
م ��ن األل� � �ق � ��اب ،أب� ��رزه� ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ه ف��ي
املرتبة الثامنة بني أكثر الشخصيات
العربية تأثيرًا في العالم العربي عام
 ،2008وف��ق مجلة «أراب�ي��ان بيزنس»،
واملرتبة األولى بني اإلعالميني العرب.
وف��ي  ،2010حل في املرتبة السادسة
ضمن أق��وى عشر شخصيات عربية،
وف��ق تصنيف مجلة «ف��ورب��س» .لعل
ّ
ك��ل م��ا س�ب��ق دف��ع ك� ّ�ت��اب��ًا وصحافيني
ضد
قطريني إلى
شن حملة انتقادات ّ
ّ
متهمني
خنفر ف��ي الصحف املحليةّ ،
إي� ��اه ب��إق �ص��اء ال� �ك ��وادر ال �ق �ط��ري��ة .في
امل�ق��اب��ل ،ي��روي بعض اإلع�لام�ي�ين في
«ال�ج��زي��رة» أن اإلع�لام��ي الفلسطيني
ح��اول كسب ثقة زم�لائ��ه ف��ي بداياته.
ُ
وي �ن �س��ب إل �ي ��ه ب �ع �ض �ه��م ال �ف �ض��ل ف��ي
ت��رق �ي��ة ع ��دد م ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ين ال��ذي��ن
ك��ان��وا ي�ش�ع��رون بالتهميش ،قائلني
وعمم
ّإن��ه داف��ع عنهم لرفع رواتبهمّ ،
االس �ت� �ف ��ادة م ��ن ال � �ع �ل�اوات ال �خ��اص��ة،

ب � �ع ��دم ��ا ك � ��ان � ��ت ح � �ك � �رًا ع � �ل ��ى ب �ع��ض
املذيعني النجوم.
وض � � � ��اح خ �ن �ف ��ر ال� � � ��ذي ي� �ن � ُ�س ��ب إل �ي��ه
ّ
حامال أفكارًا
بعضهم أيضًا أن��ه ج��اء
ً
ت�غ�ي�ي��ري��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال�ت�ح��ري��ري��ة
ل�ل�ق�ن��اة ،وداف� ��ع ع��ن ح �ق��وق امل��راس�ل�ين
امل �ي��دان �ي�ين ،واج ��ه ف��ي امل �ق��اب��ل م��وج��ة
انتقادات «صامتة» من داخل املحطة،
وخصوصًا من جانب املذيعني الذين
ات�ه�م��وه ب�م�ح��اول��ة «ت�ق��زي�م�ه��م» .وه��و
م��ا ك � ّ�رره أي�ض��ًا ع��دد م��ن الصحافيني
البارزين الذين ُي� َ�ع� ّ�دون من مؤسسي
يهضموا تهميشهم .أما
ال�ق�ن��اة ،ول��م
ِ
هو ،فتابع عمله من دون االلتفات إلى
منتقديه ،محيطًا نفسه بمجموعة من
الكوادر املعروفة بميولها اإلسالمية،
م��ن ب�ي�ن�ه��م ب�ش�ي��ر ن��اف��ع وأي �م��ن ج��اب
ال �ل ��ه ،ك �م��ا أس �ن��د ع� ��ددًا م ��ن امل�ن��اص��ب

امل �ه �م��ة إل� ��ى ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وم��وظ �ف�ين
ّ
موالني
لتوجهاته اإليديولوجية.
وق� � ��د ي � �ك ��ون أب � � ��رز م� ��ا س �م �ع �ن ��اه م��ن
انتقادات للرجل ،ص��در عن إعالميني
استقالوا م��ن املحطة احتجاجًا على
سياسته .هكذا قال اإلعالمي املصري
حافظ امليرازي« :خنفر شخص مهذب،
ل�ك� ّ�ن��ه يفتقر إل��ى ال�خ�ب��رة الصحافية
امل� �ط� �ل ��وب ��ة إلدارة م �ح �ط ��ة م �م��اث �ل��ة،
ف �ل�ا ي �ك �ف��ي م� �ث�ل ً�ا أن ت� �ك ��ون م ��راس�ل ً�ا
نشيطًا لتصبح م��دي �رًا ل�ق�ن��اة بحجم
«ال � �ج� ��زي� ��رة»» .أم� ��ا ل �ي �ن��ا زه� ��ر ال��دي��ن،
ف �ق��ال��ت« :م ��ا ت�غ�ي��ر ف��ي ال �ج��زي��رة بعد
وصول وضاح خنفر إلى إدارتها هو
طريقة تعاطيه املتعالية مع املوظفني،
وإغالق أبوابه أمامهم ،حتى وصل به
األمر إلى إلغاء االجتماعات الخاصة
ب��امل��ذي �ع�ين ،واج �ه ��ة ال �ق �ن��اة ،ك �م��ا أن��ه

أحاط نفسه
بمستشارين
ومساعدين مشهورين
بميولهم اإلسالمية

تلميذ نجيب لالستخبارات األميركية
ليال حداد

ّ
الظواهري وبن الدن في شريط بثته «الجزيرة» ()2001

ّ
ل��م ي �ن� ُ�ج وض� ��اح خ�ن�ف��ر م��ن ارت � ��دادات
«وي� �ك� �ي� �ل� �ي� �ك ��س» .وم� � ��ع ن� �ش ��ر امل ��وق ��ع
ال �ش �ه �ي��ر ل �ب��رق �ي��ة «خ �ط �ي ��رة» ت�ف�ض��ح
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ـ«ش�ب�ك��ة
ال� �ج ��زي ��رة» و«وك� ��ال� ��ة االس �ت �خ �ب��ارات
العسكرية األميركية» ،بات اإلعالمي
الفلسطيني ّفي موقع ال ُيحسد عليه
ح�ت�م��ًا .إذًا وض� ��اح خ�ن�ف��ر ال ��ذي ع��رف
كيف ُيخمد كل الحرائق التي اندلعت
في «الجزيرة» ،يبحث اليوم بال ّ
شك
ع� ��ن م� �خ ��رج الئ � ��ق ي �ب �ع��د ع �ن ��ه ت�ه�م��ة
الرضوخ لإلدارة األميركية في تحديد
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ت �ح ��ري ��ري ��ة ل �ل �ف �ض��ائ �ي��ة

السياسة نفسها التي
القطرية .وهي
ّ
ّ
ط ��امل ��ا أك� � ��د خ �ن �ف��ر أن � �ه ��ا «ال ت�خ�ض��ع
لضغوط».
وج��اء ف��ي البرقية ال�ت��ي تحمل الرقم
 05doha1765وي �ع��ود ت��اري�خ�ه��ا إل��ى
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ّ
أن م� �س ��ؤول ��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
وزارة الدفاع األميركية زارت وضاح
خنفر «ملناقشة أح��دث تقارير وكالة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
عن قناة «الجزيرة» واملضمون املزعج
ال��ذي ينشره م��وق��ع «ال�ج��زي��رة ن��ت»».
وأوض��ح خنفر للمسؤولة األميركية
أنه ُي ّ
عد ردًا مكتوبًا على النقاط التي
ذك ��ره ��ا ال �ت �ق��ري��ر األم� �ي ��رك ��ي ،وي �ط��ال

أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس)
وأي�ل��ول (سبتمبر) .وأوض ��ح أن أكثر
املواضيع التي أثارت استياء الحكومة
األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي
للفضائية القطرية قد جرى التخفيف
م ��ن ح � ّ�دت� �ه ��ا .وط� �ل ��ب م �ن �ه��ا «ت��رت �ي��ب
طريقة إرس��ال ال�ت�ق��اري��ر» ،مشيرًا إلى
أنه وجد أحدها على «آلة َالفاكس»!
إال أن ال �ت �ع��اون ب�ين ال �ط��رف�ين ال يقف
عند حدود تبادل التقارير ،بل تظهر
البرقية املرسلة م��ن س�ف��ارة ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ف ��ي ال� ��دوح� ��ة أن امل �س��ؤول��ة
األم �ي��رك �ي��ة أب �ل �غ��ت خ �ن �ف��ر أن� ��ه «رغ ��م
ان�خ�ف��اض التغطية السلبية عمومًا
منذ شباط (فبراير) ،شهد شهر أيلول

(سبتمبر) ارتفاعًا ّمقلقًا لهذه النوعية
م��ن ال �ب��رام��ج» .ول��خ �ص��ت آخ ��ر تقرير
للحكومة األم�ي��رك�ي��ة ع��ن «ال�ج��زي��رة»،
ّ
ّ
ف�ق��ال��ت ب��وض��وح إن امل�ش�ك�ل��ة تتعلق
باعتماد املحطة على مصدرين في ما
ّ
يتعلق بتغطية األح��داث ف��ي ال�ع��راق،
إل��ى جانب مشاكل «تحديد املصادر،
ِّ
املحرضة ،والفشل في إحداث
واللغة
ت� ��وازن م��ع وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر امل�ت�ط��رف��ة،
واستخدام أشرطة اإلرهابيني».
أما وضاح خنفر من جهته ،فذكر في
اللقاء نفسه «مالحظاته» على التقرير
األم� �ي ��رك ��ي ع� ��ن ت �غ �ط �ي��ة «ال� �ج ��زي ��رة»
َ
شهري تموز (يوليو) وآب
ال��ذي طال
ّ
(أغ�س�ط��س) .وع��ل��ق ب��داي��ة على تقرير
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ـن« ...ويكيليكس»
صرف العديد من أفراد الطاقم القديم،
واستبدله بمستشارين ومساعدين ال
عد لهم وال حصر .كان يتدخل في كل
ّ
كبيرة وصغيرة تخص املذيعات ،إلى
درج��ة أن��ه وصفهن بتماثيل الشمع،
وأص� � � ��در ت �ع �م �ي �م��ًا م �ن �ع �ه��ن ف� �ي ��ه م��ن
انتعال الكعب العالي».

ّ
األميركية :هل الترويج
االستخبارات
لنب الدن ك��ان بمباركة من العم سام؟
تحد حقيقي واجهه خنفر،
وكان أول ّ
ي � ��وم ُأث � �ي � ��رت ات� �ه ��ام ��ات ف� ��ي وس ��ائ ��ل
إع�ل�ام غ��رب�ي��ة ،زع�م��ت ب��أن إدارة قناة
«الجزيرة» تورطت في تسليم اإلدارة
األميركية ص��ورًا تلفزيونية ّ
صورها
فريق املحطة الذي رافق املال داد الله،
واستخدمتها ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة في
تحديد مكان إقامة القائد الطالباني
في والية هلمند ،مما أدى إلى اغتياله
عام .2007
وك � ��ان � ��ت االن� � �ت� � �ق � ��ادات ب � �ش� ��أن ال �خ��ط
التحريري لـ«الجزيرة» تتصاعد من
ال ��داخ ��ل أي �ض��ًا ،ف �ب��ات ال��رج��ل ي��واج��ه
خ �ص ��وم ��ًا م� ��ن داخ � � ��ل م �ج �ل��س إدارة
القناة ،أبرزهم عبد العزيز آل محمود،
ال ��ذي أق��ال��ه خنفر م��ن رئ��اس��ة تحرير

آب ال� ��ذي ح �م��ل ف ��ي ص�ف�ح�ت��ه األول ��ى
عنوان «العنف في ال�ع��راق» .هنا ذكر
جملة وردت ف��ي التقرير ت�ق��ول «بعد
انتهاك املحطة لالتفاق ال��ذي جمعها
ّ
باملسؤولني األم�ي��رك�ي�ين ،»...معلنًا أن
ه��ذا «االت� �ف ��اق» ك��ان ش�ف�ه�ي��ًا« ،ون�ح��ن
كمؤسسة إخبارية ال يمكننا توقيع
اتفاقيات من هذا النوع.»...
ل �ك��ن اإلع�ل�ام ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي س��رع��ان
ّ
م � ��ا ت� �خ ��ط ��ى ال� �ش� �ك� �ل� �ي ��ات ل �ي �ع �ل��ن أن
ال � �ن � �ق� ��اط ال � �ت� ��ي ّذك� ��رت � �ه� ��ا ال� �ت� �ق ��اري ��ر
األم �ي��رك �ي��ة ت �ص��ن��ف ف ��ي ث�ل�اث ف �ئ��ات:
«ب� �ع� �ض� �ه ��ا أخ� � �ط � ��اء ب �س �ي �ط ��ة ي �م �ك��ن
أن ن�ق�ب�ل�ه��ا ون �ص� ّ�ح �ح �ه��ا ،وب�ع�ض�ه��ا
م �ق �ت �ب��س م ��ن خ � ��ارج س �ي ��اق ��ه» .وه �ن��ا

اس� �ت� �ف ��اض ش ��ارح ��ًا ط��ري �ق��ة ت�ح�ق�ي��ق
ّ
ق� �ن ��اة «ال � �ج� ��زي� ��رة» ل� �ل� �ت ��وازن ف ��ي ب��ث
أخ�ب��اره��ا« :املحطة ق��د تعرض وجهة
ن�ظ��ر ش�خ��ص ف��ي ب��رن��ام��ج م�ع�ّي�نّ ُ()...
توازنها
وتعود لتعرض وجهة نظر
ِ
في البرنامج نفسه أو في وقت الحق
من اليوم نفسه ،بما أن «الجزيرة» هي
ّ
قناة تبث  .»24 /24أم��ا الفئة الثالثة
ّ
ف �ه��ي ت �ل��ك ال �ت��ي ي�ص�ع��ب ح��ل �ه��ا ،مثل
ّ
ب ��ث ال�ف�ض��ائ�ي��ة ال �ق �ط��ري��ة «ل�لأش��رط��ة
�ة» .وه� �ن ��ا أب� �ل ��غ امل �س��ؤول��ة
اإلره� ��اب � �ي� � ّ
األميركية «اننا سنستمر باستعمال
ه� � ��ذه األش� � ��رط� � ��ة ،ل� �ك ��ن ال� � �س � ��ؤال ه ��و:
ك �ي��ف س �ن �س �ت �خ��دم �ه��ا؟» م �ش �ي �رًا إل��ى
َ
أن األش��رط��ة ت�ش��اه��د م ��رارًا وتخضع

«الجزيرة» ومسلسل االتهامات
أثناء إدارت��ه للمحطة القطرية ،واجه
خ �ن �ف��ر ض �غ ��وط ��ًا أم �ي ��رك �ي ��ة وغ��رب �ي��ة
وح� � �ت � ��ى ع � ��رب� � �ي � ��ة ،س� �ب� �ب� �ه ��ا ان� � �ف � ��راد
«ال� �ج ��زي ��رة» ف ��ي ب ��ث أش ��رط ��ة ف�ي��دي��و
للقيادي ال�س��اب��ق لتنظيم «ال�ق��اع��دة»
أس��ام��ة ب��ن الدن .وك��ان ه��و ي��داف��ع عن
سياسة ال�ق�ن��اة بحجة ع��رض «ال��رأي
وال � ��رأي اآلخ � ��ر» .م��ا ي �ط��رح ت �س��اؤالت
ال � �ي� ��وم ،ب �ع ��د ان� �ك� �ش ��اف ت ��واط� �ئ ��ه م��ع

«ال �ج ��زي ��رة ن� ��ت» .وس �ب��ب ال� �ع ��داء بني
الرجلني هو خ�لاف بشأن السياسية
ال �ت �ح��ري��ري��ة ،إذ ل ��م ي �ك��ن آل م�ح�م��ود
ي �س� �ت� �س �ي ��غ س � �ي � �ط� ��رة اإلس �ل��ام � �ي �ي��ن،
وال �ت ��وج ��ه اإلخ � ��وان � ��ي ،ع �ل��ى س�ي��اس��ة
القناة ،وال سيما في طريقة التعاطي
مع الخالف الفلسطيني الداخلي قبل
االنقسام.

املنعطف الكبير
في  ،2007أي في السنة نفسها التي
خرجت فيها فضيحة داد الله ،أصدر
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ق �ط��ري ت�م�ي��م ب��ن حمد
مرسومًا ،أبعد بموجبه وضاح خنفر
وعد
من عضوية مجلس إدار القناةّ .
بعضهم ذل��ك ب�م�ث��اب��ة ب��داي��ة النهاية
ل�خ�ن�ف��ر .ل�ك��ن ال��رج��ل ظ��ل م��دي �رًا ع��ام��ًا
للشبكة ،رغم عزله من عضوية مجلس
اإلدارة ،ب �ي �ن �م��ا ُع �ِّي� نِّ�� «خ� �ص� �م ��ه» آل
محمود في عضوية املجلس .وازداد
خصوم خنفر في هذه املرحلة وسط
ت� �ن � ّ�ب ��ؤات ق ��وي ��ة ب�ت�ن�ح�ي�ت��ه وت��رش �ي��ح
اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة ال � � �ج � ��زائ � ��ري � ��ة ،وإح� � � ��دى
م��ؤس �س��ات ال �ق �ن��اة ،خ��دي �ج��ة ب ��ن قنة
لخالفته ،نظرًا إلى قربها من الشيخة
م ��وزة ب�ن��ت ن��اص��ر ،زوج ��ة أم�ي��ر دول��ة
قطر .وأثار هذا األمر حساسية بينها
وبني خنفر ،بلغت حد القطيعة ،رغم
ترشحها للمنصب.
نفي بن قنة علنًا ّ
وخ �ل��اف � ��ًا ل� �ل� �ت ��وق� �ع ��ات ،ع � � ��رف خ �ن �ف��ر
م��رة أخ ��رى ك�ي��ف ينتصر ف��ي معركة
ج��دي��دة ،واح�ت�ف��ظ بمنصبه ،وأح��اط
نفسه بعدد من املستشارين ،ما أثار
حفيظة زم�لائ��ه ،الذين رأوا أن��ه بسط
هيمنة «اإلخوان» على القناة ،وفرض
حاجزًا بينه وبني زمالئه في املحطة،
ما أدى إلى ّ
تعرض بعضهم لعقوبات
وإق � �ص ��اء م �ه �ن��ي .ه �ك ��ذا ك� ��ان وض ��اح
خ �ن �ف��ر ي ��دي ��ر ب � �ه ��دوء وث� �ق ��ة ج �ب �ه��ات
ال�ص��راع ه��ذه ،مستندًا إل��ى دع��م قوي
من القيادة القطرية ،عرف جيدًا كيف
يحتفظ به ،إذ حصد نجاحات كبيرة
من خالل توسيع عمل الشبكة وفتح

في عام ُّ 2007اتهمت
المحطة القطرية
ّ
بالمساعدة على
اغتيال المال داد اهلل

للمنتجة .وع ��ن ق�ل��ق األم�ي��رك�ي�ين من
ّ
ال �ل �غ��ة ال�ت�ح��ري�ض�ي��ة ال �ت��ي ت �ب��ث على
«ال� �ج ��زي ��رة» ،أع �ل��ن خ�ن�ف��ر أن امل�ح�ط��ة
ّ
تتمتع بسلطة فقط على مراسليها،
«فيما املشكلة تكمن ف��ي األش�خ��اص
الذين نجري مقابالت معهم».
أما الفقرة السادسة فحملت عتبًا من
وض��اح خنفر على اإلدارة األميركية
بسبب تقاريرها ع��ن أداء «الجزيرة»
ّ
«ال�ت��ي ت��رك��ز فقط على السلبيات (...
ً
) ف��إن�ه��ا ال ت�ش�ي��ر م �ث�لا إل ��ى امل�س��اح��ة
التي أعطيناها للمتحدثني الرسميني
األميركيني.»...
وم��ن قناة «ال�ج��زي��رة» انتقل الحديث
إلى املوقع اإللكتروني للمحطة الذي

مكاتب دول�ي��ة ،إل��ى جانب التغطيات
الناجحة ،وخصوصًا خ�لال العدوان
على غزة عامي  2008و.2009
وب �ي��ن ال � �ح �ي�ن واآلخ� � � � ��ر ،ك ��ان ��ت ت �ب��رز
اتهامات جديدة لقناة «الجزيرة» بعقد
صفقات سرية مع اإلدارة األميركية،
والتغاضي عن جرائمها في العراق،
لكن خنفر أظ�ه��ر دبلوماسية رفيعة
مستغال حادثة
في رد تلك االتهامات،
ً
نشر وثائق تفضح الرئيس األميركي
األس�ب��ق ج��ورج ب��وش ،وال��وزي��ر األول
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال� �س ��اب ��ق ط ��ون ��ي ب �ل �ي��ر،
باستهداف قناة «الجزيرة» أثناء غزو
العراق .ومن العدوان على غزة ،مرورًا
ب��االن �ق �س��ام ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال ��داخ �ل ��ي،
�وال إل� ��ى ال � �ث� ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،ل��م
وص � � � ً
ت �ت ��وق ��ف االن � �ت � �ق� ��ادات ال� �ت ��ي ط ��اول ��ت
«ال �ج ��زي ��رة» م��ن ق �ب��ل ب�ع��ض األن�ظ�م��ة
ال �ع��رب �ي��ة ،وم ��ن ق�ب��ل م�ح� ّ�ل�ل�ين ات�ه�م��وا
ال �ق �ن��اة ب� �ـ «ع � ��دم ال �ح �ي ��اد ،وال �ت �ع��ام��ل
ب�م�ن�ط��ق م� � ��زدوج ،وال �ك �ي��ل ب�م�ك�ي��ال�ين
ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ال� �ث ��ورات» .ه �ك��ذا ّات�ه�م��ت
امل �ح �ط��ة ب��دع��م ال �ث ��ورت�ي�ن ال�ت��ون�س�ي��ة
وامل � �ص� ��ري� ��ة ،وال� �ت� �غ ��اض ��ي ع� ��ن ث� ��ورة
ال�ش��ارع البحريني ،وامل�ض��ي ف��ي دعم
االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال � �س� � ّ
�وري� ��ة إل � ��ى م��رح �ل��ة
التزوير والتحريض...

«الرأي اآلخر» والـ CIA
أم� � ��ا االت� � �ه � ��ام امل � �ب ��اش ��ر األول ال � ��ذي
ت �ل� ّ�ق��اه وض � ��اح خ �ن �ف��ر ب��ال �ت �ع��ام��ل مع
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي ��رك �ي ��ة ،ف� ّ
�وج �ه��ه
إل �ي��ه ال �ق �ي��ادي ف��ي «م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفسطينية» ص��ائ��ب ع��ري�ق��ات ،ق��ائ ً�لا
إن خ �ن �ف��ر «ي � �ت � �ع� ��اون م� ��ع م �ن��دوب�ي�ن
لالستخبارات األميركية تحت غطاء
صحافي»! وجاء هذا االتهام بعد نشر
«ال �ج��زي��رة» وث��ائ��ق ت�ف�ض��ح ال�ت��واط��ؤ
ب�ين السلطة الفلسطينية واالح�ت�لال
اإلسرائيلي.
وب � � �م� � ��وازاة ذل � � ��ك ،ت ��واص� �ل ��ت م� �ع ��ارك
وضاح مع زمالئه في القناة ،وبقدر ما
كان يحصد دعمًا رسميًا ،كان يخسر
زمالء «وحلفاء» سابقني استقالوا من
ال�ق�ن��اة ،متهمني إي��اه ب��االن�ح��راف عن
خطها التحريري .وأب��رز املستقيلني
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ح��اف��ظ امل �ي��رازي،
�وال إلى غسان بن
ويسري ف��ودة ،وص� ً
ج ��دو ،وع ��دد م��ن امل��ذي�ع��ات م�ث��ل لونة
الشبل ،ولينا زه��ر ال��دي��ن ....بينما لم
يفهم ك�ث�ي��رون إل��ى ال�ي��وم س��ر إقصاء
سامي حداد وتوقيف برنامجه.
وف ��ي م��واج �ه��ة ت �ل��ك االت� �ه ��ام ��ات ،ك��ان
املدير العام لـ «شبكة الجزيرة» ينكر
وي� ينّ�رف��ض ح �ص��ره ف��ي غ �ط��اء سياسي
قائال
مع  ،أو تهمة إقصائه لزمالئه،
ً
إن ��ه ك ��ان ي�ت�ع��ام��ل م��ع ص�ح��اف�ي�ين من

ي �ب��دو أن� ��ه ي��زع��ج اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة
أكثر م��ن املحطة ،إذ أش��ارت مسؤولة
ال �ش ��ؤون ال �ع��ام��ة إل ��ى م��وض��وع نشر
ع �ل��ى ال � �ـ«ال � �ج ��زي ��رة ن� � ��ت» ،وي �ح �ت��وي
ع�ل��ى «ش �ه��ادة ح�ي��ة م��ن ت�ل�ع�ف��ر» ،وق��د
ن �ش��رت ف��ي امل��وض��وع ن�ف�س��ه «ص ��ورة
ّ
أوراق م �ل��ط �خ��ة ب ��ال ��دم ��اء وم �ث �ق��وب��ة
ب��ال��رص��اص» .ويضغط املشاهد على
ثقوب الرصاص للوصول إلى شهادة
ع� �ش ��رة «ش � �ه� ��ود ع � �ي� ��ان» م �ف �ت��رض�ين
يصفون العمليات العسكرية األخيرة
ف��ي تلعفر (ش �م��ال غ ��رب ال� �ع ��راق) .لم
ّ
يتردد خنفر في إظهار «حسن ّنيته»،
ّ
ف ��أوض ��ح أن ��ه «اط� �ل ��ع ع �ل��ى امل��وض��وع
وأزال ص ��ورت �ي�ن (ط � �ف �ل�ان م �ص��اب��ان

أك �ث��ر م��ن خ�م�س�ين ج�ن�س�ي��ة ،م�ع�ت�م�دًا
ع �ل��ى ك � �ف ��اءة ك ��ل م �ن �ه��م ،إل � ��ى ج��ان��ب
ع ��ودة صحافيني س�ب��ق أن استقالوا
من القناة مثل إبراهيم هالل ،وأحمد
الشيخ ،وجمال ريان وآخرين.
وض � ��اح خ �ن �ف��ر ،ال ��رج ��ل ال � �ه� ��ادئ ،ذو
اللحية الخفيفة ،أظهر طيلة السنوات
امل� ��اض � �ي� ��ة ح� �ن� �ك ��ة دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ف��ي
ال �ت �ع��اط��ي م��ع األزم � ��ات ال �س��اب �ق��ة .في
املقابل ،ف��إن امل�س��ؤول «امللتزم دينيًا»
ل ��م ي �ج��د ي ��وم ��ًا ح ��رج ��ًا ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م� � ��ع األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن واإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي�ن
وم�ح��اورت�ه��م ف��ي واش�ن�ط��ن وال��دوح��ة
ودول ع� � ��دة ،ب� ��ل إن ال �ج �م �ي��ع ي��ذك��ر
ّ
م� �ص ��اف� �ح� �ت ��ه ل � � ��وزي � � ��رة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ال�ت��ي
اع� �ت ��رف ��ت ب� �ق ��وة وت ��أث� �ي ��ر ال� �ق� �ن ��اة ف��ي
نتمكن من
عهده ،كما ترددت أنباء لم
ّ
تأكيدها ،عن استقباله رئيسة «حزب
ك��ادي�م��ا» اإلس��رائ�ي�ل��ي تسيبي ليفني
في مكتبه في الدوحة.
إذًا «امل� ��راس� ��ل ال �ح ��رب ��ي» ال � ��ذي أث�ب��ت
أن��ه يجيد التعاطي م��ع التناقضات،
يقف اليوم في مواجهة تهمة موثقة،
ق��د تكون األك�ث��ر إح��راج��ًا ف��ي مسيرته
امل�ه�ن�ي��ة ،ف�ه��ل سيفلت م �ج��ددًا؟ أم أن
م ��وق ��ع «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ال � � ��ذي أح� ��رج
س�ي��اس�ي�ين ب��ارزي��ن وع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا من
ال �ح �ك��وم��ات واألن �ظ �م��ة ،س�ي�ض��ع ح�دًا
ل �ط �م��وح��ات رج � ��ل ح �ق��ق ال �ك �ث �ي��ر م��ن
اإلنجازات و ...األعداء؟

أس� ّ�رة املستشفى وام��رأة مصابة
على ِ
ّ
ف ��ي وج �ه �ه��ا إص ��اب ��ة ب ��ال� �غ ��ة)» .ل �ك��ن
املسؤولة األميركية لم تقف عند هذا
ال�ح� ّ�د ،بل واصلت انتقاد ما بقي من
امل��وض��وع نفسه ح�ت��ى وع��ده��ا خنفر
بإزالة املوضوع عن املوقع« ،لكن ليس
ف��ورًا ،ألن ذلك سيثير الريبة» .ويبدو
الجزيرة» فهم
أن املدير العام لـ«شبكة
ّ
الدرس جيدًا ،فأبلغ املسؤولة أنه قال
للعاملني في املوقع إنه يتعينّ عليهم
إرس� ��ال م �س� ّ�ودة ألي م ��ادة ت�ن�ش��ر في
ّ
قسم «تغطية خ��اص��ة» ليطلع عليها
ً
قبل نشرها .ثم أنهى حديثه قائال« :ال
ّ
أق��ول إن ه��ذه األش�ي��اء ل��ن تتكرر على
ُّ
َ
ّ
مستمرة»!
املوقع ،لكنها عملية تعلم

خالل تظاهرة
منددة بخنفر
في الضفة
الغربية مطلع
العام الحالي
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كمال الصليبي :تأريخ لما يُسمّى لبنان
أسعد أبو خليل*
ليت الصليبي واصل اهتمامه بالشرق األوسط
ّ
واملسيحية والتوراة
بدل تاريخ األردن
ّ
تدرك كم ّ
تغير فكر كمال الصليبي وتطور ،وكم
ّ
ّ
تغيرت شخصيته ،من خالل املقارنة بني رثائه
ف��ي «ال�س�ف�ي��ر» ورث��ائ��ه ف��ي «ال �ن �ه��ار»« .ال�ن�ه��ار»
ّ
العربية،
ب��ال�ك��اد ذك��رت��ه ،أم��ا ال�ج��ري��دة ال�ق��وم� ّ�ي��ة
ف �ق��د أف � � ��ردت ل ��ه م �س��اح��ة واس � �ع ��ة م ��ن امل ��راث ��ي
واملدائح مع مقالة لطالل سلمان على الصحفة
ّ
األولى .األمر غريب ملن يتمتع بذاكرة معاصرة؛
ّ
ألن ك �م��ال ال�ص�ل�ي�ب��ي ك��ان «ن �ب� ّ�ي» «ال �ن �ه��ار» في
ال �س �ت �ي �ن �ي��ات وأوائ� � � ��ل ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،وك��ان��ت
ّ
ّ
الجمهورية وتاريخها.
تستفتيه ف��ي ك��ل أم��ور
ّ
ك� ��ان «م �ل �ح��ق ال �ن �ه��ار» ب� �ص ��ورة خ ��اص ��ة ي��زه��و
بإطالالت الصليبي على صفحاته .و«السفير»
م��ا ك��ان��ت إط�لاق��ًا م�ن�ب�رًا ل�ل��رج��ل ع�ن��د ان�ط�لاق�ت��ه.
في بداياته ،ك��ان الصليبي رم�زًا للفكر الوطني
اللبناني ،وق��د عمل مستشارًا أكاديميًا لنادي
ّ
ّ
األميركية في
اللبنانية» في الجامعة
«الرابطة
ّ
ّ
بيروت ،عندما كان النادي تجمعًا لالنعزاليني
وال�ف��اش� ّ�ي�ين ف��ي ال�ج��ام�ع��ة .لكن ك�م��ال الصليبي
ّ
ّ
وتغير كثيرًا .ما ع��اد الرجل ينتمي إلى
تغير،
الفكر ّالذي أطلقه على صفحات «النهار» .انتقل
من ضفة إلى أخ��رى .لكن الرحلة لم تكن سهلة،
ولم تكن ببساطة ما جاء في بعض املراثي التي
ّ
ّ
صورت انتقاله مثل انتقال نقوال فتوش من 14
إلى  8آذار.
ينبغي أن ُيقال مديح في حق كمال الصليبي.
ّ ُ
الرجل ّ
(علمية) تناقض
توصل إلى استنتاجات
م��واق �ف��ه ال �ت��أري �خ� ّ�ي��ة وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة وم�ن�ط�ل�ق��ات��ه
ّ
النظرية على م��دى س�ن��وات ،فجاهر بمعارضة
نفسه على العلن ،وكتب تأريخًا يناقض ما بدأه
ف��ي م�ش��روع��ه التأريخي للبنان .وامل � ّ
�ؤرخ ال��ذي
ّ
كان لسنوات فخرًا للفكر االنعزالي ،تحول إلى
ّ
ّ
واليساريني في لبنان.
القوميني العرب
بطل عند
ّ
لكن بعض رث��اء الصليبي ش��وه بعض مواقفه؛
ً
إذ كاد يدخله عنوة في  8آذار .والرجل لم ينبذ
ُ ّ
فكره وتأريخه ّ
األولي عن لبنان مبكرًا ،كما كتب
ّ
مسعود ضاهر في «الحياة» .العملية استغرقت
منه سنوات ،وساعد في تبلورها دور األحزاب
ال�ي�م�ي�ن� ّ�ي��ة ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة ف��ي ال �ح��رب األه �ل� ّ�ي��ة .مقت
ّ
الصليبي ك��ل أح��زاب اليمني الفاشي اللبناني،
ّ
األهلية.
بعد اندالع الحرب ّ
م � �ح � �ظ ��وظ م � ��ن ت � �س� ��ن� ��ى ل � ��ه ح � �ض � ��ور ص� �ف ��وف
الصليبي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة .أن��ا درس��ت
ّ
العربية» في أوائل
عنده مادة «تاريخ الجزيرة
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،وك� ��ان ك �ت��اب��ه «ت ��اري ��خ ال �ج��زي� ّ�رة
ال�ع��رب� ّ�ي��ة» ّ (أو «ت��اري��خ للجزيرة ال�ع��رب� ّ�ي��ة»؛ ألن��ه
ّ ّ
ق��ال لنا إن��ه اخ�ت��ار ال�ع�ن��وان ك��ي ي��ؤك��د أن هناك
ّ
أك �ث��ر م��ن ت��اري��خ ل�ل�ج��زي��رة) ق��د ص ��در ل �ت��وه عن
دار «ك ��راف ��ان» .ال �ك �ت��اب ف��ر ّي��د ف��ي س�ل�س�ل��ة كتب
هوامش
الصليبي ا ّل�ت��أري�خ� ّ�ي��ة؛ إذ إن��ه ال ي��درج
ّ
ف �ي��ه .ق ��ال إن ��ه أراد م��ن ال �ق��ارئ أن ي�ف�ت��رض أن��ه
ّ
استهلك كل املراجع عن املوضوع ،وهو بالفعل
فعل ذل��ك بأكثر من لغة .ال تسأل الصليبي في
موضوع إال يشفي غليل السائل بجواب مفيد.
وك��ان يجيب ب�لا ّ
تبجح أو ّادع ��اء .ك��ان أسلوبه
ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ش�ب�ي�ه��ًا ب �ك �ت��اب �ت��ه :أن �ي��ق ال �ع �ب��ارة
وواثقًا من معلوماته من دون غرور .وهو أيضًا
راو م �ش� ّ�وق ،ي�م��زج ب�ين م �ص��ادر ع � ّ�دة للتاريخ،
ٍ
ّ
والشفهية وال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة .أذك��ر عندما
املكتوبة
ّ
حدثنا عن رحلته إلى داخل الربع الخالي ،وعن

معرفته ب��ال �ف��وارق ب�ين امل�ن��اخ��ات ّ ف��ي ال�ج��زي��رة.
لم تذكر مقاالت رث��اء الصليبي أن��ه كان ّ
مؤرخًا
وع��ال��م آث ��ار م �ع��ًا .أذك ��ر ك�ي��ف ك ��ان ي�ح� ّ�دث�ن��ا عن
تضاريس ال�ج��زي��رة ال�ع��رب� ّ�ي��ة .وف��ي ذاك الصف،
ّ
ت�ع��ل�م��ت م �ن��ه ح��ب ّك �ت��اب «ل �س��ان ال� �ع ��رب» الب��ن
منظور .كان يقول إنه ال يفيد فقط في البحث عن
أصل الكلمة ومعناها ،بل يفيد في ملء أوقات
الفراغ .اكتشفت ذلك عندما ابتعت نسختي من
القاموس .وفي جامعة ّ
تمرست في تقليد الرجل
ّ
األبيض وثقافته ،كان الصليبي يحاول التعمق
ّ
العربية وتراثها.
في اللغة
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�درب الصليبي ع�ل��ى أي ��دي م�س�ت�ش��رق�ينَ ،
ت� ّ
بمن
فيهم برنارد لويس الذي أشرف على أطروحته.
وتدريبه االستشراقي (باملعنى اإليجابي للكلمة
م ��ن ح �ي��ث اس �ت �ع �م��ال ل �غ��ات ع � � ّ�دة ف ��ي األب �ح��اث
وال�ت�م�ح�ي��ص ف��ي امل��راج��ع وامل� ��زج ب�ي�ن ع ��دد من
ّ
االجتماعية في الكتابة) أفاده كثيرًا في
العلوم ّ
كثير االهتمام بأصل الكلمات
كان
ه
ألن
أبحاثه؛
واشتقاقاتها .أذك��ر ّأن�ن��ي ق��رأت ل��ه ورق��ة ّ
قدمها
ف��ي م��ؤت �م��ر ت��اري �خ��ي ع��ن ك�ل�م��ة «ح �ض��رم��وت».
وك��ان ذل��ك ب��داي��ة انكبابه على م��وض��وع تاريخ
ّ
ال �ت��وراة .وك�ت��ب سيرته ال��ذات� ّ�ي��ة م��ن دون تكلف
أو م�ب��ال�غ��ات .ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر ع��ن «رأس ب�ي��روت»
ال � �ت ��ي أح � � � � ّ�ب .ل� �ك ��ن رأس ب � �ي� ��روت ه� ��ي م��دي �ن��ة
ج��ام�ع� ّ�ي��ة تعكس ال �ج� ّ�و ال�ل�ي�ب��رال��ي ال ��ذي يحيط
ّ
ّ
التاريخية .والثناء على رأس
الجامعية
باملدن
ّ
بيروت فيه من الراحة البورجوازية بجغرافيا
الصفاء الطبقي .نجحت رأس ب�ي��روت ف��ي منع
ّ
التنوع الطبقي إلى أحيائها ،وحافظت
امتداد
ّ
أيضًا على تنوع من لون واح��د .أما الكالم على
ف��رادة ل��رأس ب�ي��روت ،فقد نفى الصليبي نفسه
عندما قارنها بمدينتي «أوكسفورد» بريطانيا
ّ
و«ك �م �ب��ردج» أم �ي��رك��ا ،م��ع أن امل �ق��ارن��ة تصطدم
ب �ن �ف��ور ال �ت��راب��ط ب�ي�ن ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة وح�م�ل��ة
نْ
نْ
املذكورتي.
املدينتي
جوائز نوبل في
ل �ك � ّ�ن ب� ��داي� ��ة ك� �م ��ال ال �ص �ل �ي �ب��ي ك ��ان ��ت وال ش��ك
ً
ً
منعزال ومنفصال
ُمتأثرة ،ال بهوى لبنان كيانًا
ّ
ع��ن ت��اري �خ��ه ف �ق��ط ،ب��ل أي �ض��ًا م �ت��أث��رة ب� ّ�ال�ه��وى
ال�ص�ه�ي��ون��ي ل �ب��رن��ارد ل��وي��س ،ال ��ذي ت��وض�ح��ت
ّ
ّ
السياسية أكثر فأكثر ،على ّ
مر السنوات.
نياته
ال ينخرط برنارد لويس في مشروع أو يباشر
ً
ع �م�ل�ا أك��ادي �م �ي��ًا إال ي �ك��ون م�ن�ط�ل�ق��ه امل�ص�ل�ح��ة
ّ
ّ
ال �ص �ه �ي��ون��ي��ة .ن �ح��ن ن �ت �ح��دث ع ��ن رج ��ل ن��اص��ر
ّ
عسكر ّ
االستبدادية من منظار
تركيا في الحقبة
مصلحة إس��رائ�ي��ل (وك��ان��ت ل��ه جلسات حميمة
مع كنعان إفرين).
لم تكن كتابة تاريخ لبنان منفصلة عن كتابة
ط��ه :ح ��اول ل��وي��س ش�ي�خ��و (ال�ع��ال��م
ت��اري��خ م�ح�ي� ُ
امل �ت �ع� ّ�ص��ب وامل� �ن� �ك ��ر ل �ل �ح �ق��ائ��ق إذا ل ��م ت �ت��واف��ق
م��ع رؤي �ت��ه ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة) ذل��ك ف��ي ك�ت��اب� ْ�ي «ل�ب�ن��ان:
ّ
ّ
واجتماعية» ،كذلك دأبت جهود
علمية
مباحث
االس � �ت � �ش� ��راق ال� �ي� �س ��وع ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ه �ن��ري
الم��ان��س ،ع�ل��ى رس��م ُم�ت�خ� ّ�ي��ل ع��ن ت��اري��خ لبنان
ّ
الطائفية لدولة االستعمار
يتوافق مع ال��رؤي��ة
الراعية لنشوء دول��ة الكيان اللبناني .المانس،
كما الحظ الصليبي في ما بعد في كتاب له صدر
في  1979بالتحديدّ ،
روج لفكرة ُ لبنان «امللجأ»
ّ
ّ
ّ
التي تلقفتها املراجع الطائفية املؤسسة للكيان
بالكثير من الترحاب .كانت كتابة تاريخ لبنان
ّ
جزءًا من كتابة تاريخ ما حوله .لكن فيليب حتي
سبق الصليبي في كتابة تاريخ لبنان املنفصل
ّ
في كتابه «لبنان في التاريخ» .يحاول حتي في
كتابه جاهدًا أن يبرز فضائل الشعب في لبنان
ّ
العلمية تمنعه
بمعزل عن محيطه ،لكن أمانته
م��ن ال��ذه��اب ب�ع�ي�دًا؛ إذ ي��ذك��ر ف��ي م�ق� ّ�دم��ة كتابه
«اإلنجازات واإلسهامات ّ
املميزة للشعوب التي
ّ
احتلت» لبنان .لم يقل شعب لبنان .لم يستطع أن
ّ
ّ
يتحدث عن «الشعب اللبناني على مر التاريخ»
على نسق التاريخ الرسمي اللبناني املبني على
ص��ورة األي��دي��ول��وج�ي��ا ال�ت��ي حكمت ف��ؤاد أف��رام
البستاني وسعيد عقل وجواد بولس ،وغيرهم
ممن أفسد عقول الناشئة .هؤالء مسؤولون عن
ّ
ّ
اللبنانية املستعصية ال�ت��ي تتجلى
األم ��راض
في مسابقات أكبر صحن بطاطا وأكبر صحن
ّ
ك��وس��ى م �ح �ش��ي .ل �ك��ن ف�ي�ل�ي��ب ح��ت��ي ي�ف�ق��د تلك
ّ
ّ
ّ
يتحدث ع��ن «ال�ف��ردي��ة»
العلمية عندما
األم��ان��ة
ّ
ال�ت��ي حكمت ال�ب�ل��د (وال ي�ح��دد مساحته ت��ارك��ًا
ّ
للمخيلة ال��رس�م� ّ�ي��ة ك��ي ت�ط��اب��ق ح��دود
ال�ع�ن��ان
ّ
الدولة الحديثة على تعميمات املؤرخ).
ّ
أي أن أه �م� ّ�ي��ة ك �ت��اب «ت ��اري ��خ ل�ب�ن��ان ال�ح��دي��ث»
ل �ك �م��ال ال �ص �ل �ي �ب��ي ،ال � ��ذي ص� ��در ف ��ي م�ن�ت�ص��ف
الستينيات ب��اإلن�ك�ل�ي� ّ
�زي��ة ،ك��ان��ت ف��ائ�ق��ة .وعتها
ّ
ّ
اليمينية في جريدة «النهار» ونشرت
املؤسسة
ّ
نسخة ع��رب��ي��ة ع��ن ال�ك�ت��اب ،وص��اح�ب�ت��ه بحملة
ع��ارم��ة أدت ف�ي�ه��ا دورًا م�ت�ع��اظ�م��ًا ب�ح�ك��م حجم
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كمال الصليبي
(أرشيف ــ
مروان بو
حيدر)

دور الجريدة السياسي في لبنان ما قبل الحرب
ّ
ّ
أهمية
األه�ل� ّ�ي��ة .لكن أه�م� ّ�ي��ة ال�ك�ت��اب ال ت�ق��ل ع��ن
ّ
كمال الصليبي وشجاعته في مراجعته النقدية
لتاريخ لبنان ،ولتأريخه هو بالذات في حقبة
ّ
الحقة .ويعترف الصليبي في مقدمة كتابه بأن
أستاذه السابق ،برنارد لويس نفسه ،هو الذي
طلب منه وضع الكتاب .ليس ذلك باألمر العابر.
ل �ق��د ح �ص��ل ف ��ي م��رح �ل��ة ص �ع ��ود ق ��وم ��ي ع��رب��ي
ّ
يشكك بالكيانات املصطنعة املجاورة إلسرائيل،

تحول المؤرخ من فخر
كيف ّ
للفكر االنعزالي إلى بطل عند
القوميين العرب واليساريين
ولويس غير بعيد عن الهوس بمصلحة الدعاية
ّ
ّ
الصهيونية في كل ما يتصل بالتاريخ املعاصر
ّ
والحديث للشرق األوسط ،إن لم يكن قبل (أي أن
مشكلة لويس ال تنحصر بمشاكل االستشراق
ّ
ّ
ّ
و«أزليته»،
لكيانية لبنان
التقليدي) .إن الترويج
إذا أردن��ا استعمال مصطلحات فريق إسرائيل
في لبنان ،يتطابق مع مشروع الترويج للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي وع �ل��ى أس ��س ُم �ت �ش��اب �ه��ة .اخ �ت�لاق
ّ
ّ
اللبنانية وترسيخها ك��ان��ا مواتيني
الكيانية
ّ
ّ
ج �دًا ل�ل�ف�ك��رة ال�ص�ه�ي��ون��ي��ة ال �ت��ي ت �ح��رك ب��رن��ارد
لويس.
ل �ك��ن ك �ت��اب ال�ص�ل�ي�ب��ي ي �ش �ك��و م ��ن ع �ل��ل أخ� ��رى.
الكاتب بقي ط��وال سني عمره يطلق تعميمات
ّ
اللبنانية على أس��اس
ّوأوص��اف��ًا ع��ن ال�ط��وائ��ف
أن �ه��ا ك�ت��ل م �ت� ّ
�راص��ة .والصليبي ال يختلف مع
املعاصر الذي يرفض فكرة
النهج االستشراقي
ّ
العربي العلماني ،م��ع ّأن��ه ه��و انتقل م��ن حامل
ل �ف �ك��رة ال �ط��ائ �ف� ّ�ي��ة «ال� �ب ��ن ��اءة» ،ع �ل��ى ق ��ول ك�م��ال
ي��وس��ف ال �ح��اج ،إل��ى شطب مذهبه ع��ن ال�ه� ّ
�وي��ة.
ويبرز «املسيحي» في رواي��ة الصليبي مختلفًا
ع��ن أق��ران��ه وم� ّت�م� ّ�ي�زًا ع�ن�ه��م ،ف�ي�ق��ول ف��ي الكتاب
امل� ��ذك� ��ور« :امل �ث ��ق ��ف امل �س �ي �ح��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ال ��ذي
ّ
ّ
نسبيًا ،لم يعان التوتر
عاش في ظ��روف سهلة
عاناه التركي واملصري والسوري وحتى
ال��ذي
ُ
ّ
اللبناني املسلم (الح�ظ��وا أن الصليبي ل��م يقل
ك�ل�م��ة «ع��رب��ي» ف��ي امل�ق�ط��ع ص ،143 .ترجمتي
ّ
اإلنكليزية) .ويسهب الصليبي في
عن النسخة
ّ
ّ
تعداد فضائل كتاب عصر النهضة «املسيحيني»
ّ
«فلسفية» ال وج��ود لها إلى
(وينسب كتابات

ّ
ّ
ظ عند الوصول
ناصيف اليازجي) ،لكنه يتحف ّ
إلى اسم يوسف األسير ليقول إنه لم يصل إلى
«مرتبة» اليازجي والبستاني ،من دون محاولة
فهم األسباب.
ورواي� � ��ة ال�ص�ل�ي�ب��ي ع ��ن ال�ح�ق�ب��ة امل �ع��اص��رة في
ّ
ت��اري �خ��ه ،م�ث��ل ال�ق�س��م امل�ت�ع��ل��ق ب �ح��وادث ،1958
ّ
ّ
ص�ف��ت
ال �ت��زم��ت ج��ان��ب ال��رج �ع��ي��ة ال� ّل�ب�ن��ان��ي��ة وو ّ
أع�م��ال امل�ع��ارض��ة ب �ـ«اإلره��اب��ي��ة» ،ك��ذل��ك ف��إن��ه لم
ّ
يتورع عن استخدام عبارة «الغوغاء املسلمني».
ّ
وال�ل��اف� ��ت أن ت��اث �ي��ر ع � � ��دوان ن� �ش ��وء إس��رائ �ي��ل
ّ
الحربية ل��م يشغل الكاتب بتاتًا في
وأعمالها
ّ
الكتاب .ول��م يتغير كثيرًا عبر السنوات عندما
ّ
األهلية في  .1976وكان
وضع كتابه عن الحرب
ّ
الصليبي كان على صداقة
عداؤه (السياسي ألن
ّ
وط �ي ��دة م ��ع ع ��دد م ��ن امل �ث��ق �ف�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين،
وم�ن�ه��م م��ن ك��ان ن��اش�ط��ًا ف��ي م�س�ي��رة ال�ت�ح��ري��ر)
ّ
الفلسطينية ظ��اه �رًا .وك ��ان تحليله
ل�ل�م�ق��اوم��ة
ّ
للصراع في لبنان في كتابه نسخة غير معدلة
ّ
ّ
الجميلّ :
يكرر كيف أن الزعماء
عن خطاب بيار
ّ
املسلمني ك��ان��وا أس��رى للمقاومة الفلسطينية،
وك� ��ان امل �س �ل �م��ون ي �ف �ت �ق��رون إل ��ى ع�ن�ص��ر ال �ق� ّ�رار
الذاتي في تحليله .ولم يكن الصليبي قد توقف
النظام
في الكتاب املذكور عن إغداق املدائح على
ّ
اللبناني ،فيقول ع��ن لبنان م��ا قبل ال�ح��رب إن��ه
ّ
ّ
ّ
ديموقراطية يشترك
ليبيرالية
«جمهورية
كان
ّ
في صنع القرار فيها املسلمون واملسيحيون».
ّ
(ص .)53 .لم ُي ّ
الطائفية مفهومًا
عرض الصليبي
وممارسة للنقد التاريخي الذي انتهجه الزميل
أس��ام��ة م�ق��دس��ي ف��ي ك�ت��اب��ه «ث �ق��اف��ة ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة»
(الذي صدر في ترجمة ممتازة عن «دار اآلداب»).
امل�ق��دس��ي ي�ن� ّ�وه ب��دور ال �خ��ارج االس�ت�ع�م��اري في
ّ
الطائفية ،وال ّ يتعاطى معها على أساس
صنع
عاطفة أو غريزة تؤثر في الجمع.
ّ
النقدية ال��ذات� ّ�ي��ة في
ظ�ه��رت م��راج�ع��ة الصليبي
 1979ف��ي ك�ت��اب��ه «م�ن�ط�ل��ق ت��اري��خ ل �ب �ن��ان» ،لكن
قبل ظهور «بيت بمنازل كثيرة» ،يجب التنويه
�ؤرخ �ي�ن ال �ي �س� ّ
ب �ف��ري��ق م ��ن امل � ّ
�اري�ي�ن وال �ق��وم� ّ�ي�ين
العرب الذين سبقوا الصليبي في تشكيكه في
ّ
الطائفية لتاريخ لبنان :أمثال مسعود
السرديات
ّل�اّ
ّ
ّ
ضاهر ووجيه كوثراني وحسان ح� ق (مع أن
ّ
للمؤرخ
األخير «أشرف» على أطروحة دكتوراه
ّ
رس �ت��م غ ��زال ��ة) وأح �م��د ب �ي �ض��ون (م ��ع أن ك�ت��اب
األخير عن رياض الصلح ،والكتابة عن الصلح
ّ
األي� ��ام ،يعتنق ال �س� ّ
دارج ��ة ه��ذه ّ
الرسمية
�ردي��ة
ُم� �ج � ّ�ددًا) وآخ ��ري ��ن ك�ث��ر ف��ي م��ا ب �ع��د .الصليبي
ي �ع ��رض ال� �س � ّ
�ردي ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ت��اري��خ ل�ب�ن��ان
ُ ّ
ّ
ّ
بصحتها وي�ق��دم ال�ت��أري��خ املوضوعي
وي�ش��ك��ك
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ّ
التاريخية ُامل ّ
جردة»،
املبني على «وعي الحقيقة
ّ
وكأن هناك حقيقة ُم ّ
جردة .قد تفيد باالستعانة
بالتشكيك املابعد الحداثوي هنا .لكن الكتاب
ّ
ّ
تضمنتها
الفرضيات التي
يدحض الكثير من
ّ
ك�ت��ب ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة امل ��ارون � ّ�ي ��ة .ي �ت �ح��دث الصليبي
بأمانة عن حقبة االستعمار الصليبي ،ويشير
إلى الخالفات والصراعات في صفوف الطائفة
ّ
ّ
يصر التاريخ الكنسي التقليدي
املارونية ،فيما
ّ
على ت��وح��د الترحيب الشعبي للطائفة بقدوم
مستعمري الرجل األبيض.
ل�ك��ن ك�ت��اب «ب�ي��ت ب�م�ن��ازل ك�ث�ي��رة» ق�ط��ع الصلة
ال��رح �م� ّ�ي��ة ب�ي�ن ال �ص �ل �ي �ب��ي وال �ي �م�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان��ي
الطائفيُ :ي ّ
فسر ذل��ك ُس� ّ�ر الجفاء ال��ذي واجهت
به جريدة «النهار» املحتضرة وف��اة الصليبي.
ّ
ّ
تغير منهج ُال��رج��ل وف�ك��ره وس��ل��ط ال�ض��وء على
ِّ
األ ّس��اط �ي��ر امل��ؤس �س��ة ل�ل�ك�ي��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي .ك��ذل��ك
ّ
لبنانية ت��اري�خ� ّ�ي��ة.
ف��إن��ه س�خ��ر م��ن ش�خ�ص� ّ�ي��ات
كم كان الصليبي يستسيغ في سنواته األخيرة
ال�س�خ��ري��ة م��ن «أب �ط��ال ال�ت��اري��خ ال�ل�ب�ن��ان��ي» مثل
فخر الدين وبشير الشهابي ،وسخر كذلك من
لقب األم��راء ال��ذي حصل عليه بعض امللتزمني
ّ
ّ
العثمانية (لكن يبدو أن
في لبنان في الحقبة
لقب اإلم��ارة عزيز على قلب طالل أرس�لان الذي
ّ
زين به جرس منزله في مدينة واشنطن ،أثناء
ّ
س�ن��وات دراس�ت��ه الجامعية ،كما أخ�ب��رن��ي زائ��ر
أم �ي��رك��ي (م� ��ده� ��وش) ل � ��ه) .ودح � ��ض ال�ص�ل�ي�ب��ي
ف �ك ��رة «ل �ب �ن��ان ك �م �ل �ج��أ ل�ل�أق �ل � ّ�ي ��ات» ال �ت ��ي ع�م��ل
عليها ب�م�ث��اب��رة ه�ن��ري الم��ان��س (ت�ف�ي��د ال�ع��ودة
إل� ��ى دراس� � ��ة ع ��ن الم ��ان ��س أدرج � �ه� ��ا ال�ص�ل�ي�ب��ي
ف��ي  1962ف��ي ك�ت��اب «م� ّ
�ؤرخ��و ال�ش��رق األوس��ط»
ّ
ل �ب��رن��ارد ل��وي��س وب�ي�ت��ر ه��ول��ت ،ل�ت�ب�ي��ان ت�ط��ور
ّ
ّ
التأريخية) .واملثير لإلعجاب أن
نظرة الصليبي
ّ
الصليبي كان يعلم أن مراجعته ستقضي على
ّ
مرجعية كتبه ودراسته السابقة ،ولم يكن ذلك
ّيضيره .بالعكس ،كان من التواضع إلى درجة
أن��ه ي��زه��و ب��اإلن�ت��اج األك��ادي�م��ي ل�ت�لام��ذت��ه ،مثل
مروان البحيري وعبد الرحيم أبو حسني.
أما بعد ذلك الكتاب ،فقد انصرف الصليبي إلى
م��واض�ي��ع أخ ��رى ،مثل كتابه ع��ن ت��اري��خ األردن
ّ
املسيحية والتوراة .وكتابات
وكتبه عن تاريخ
ّ
الصليبي عن تاريخ املسيحية والتوراة آملتني:
ّ
ك�ن��ت أف��ض��ل أن ي�ن�ص��رف إل ��ى إخ�ت�ص��اص��ه في
ّ
ت ��اري ��خ ال� �ش ��رق األوس � ��ط ال �ح��دي��ث وامل �ت��وس��ط.
ُ
ك��ذل��ك ،ل��م ت��ؤخ��ذ ت�ل��ك ال�ك�ت��ب ع�ل��ى محمل ال�ج� ّ�د
ّ
ّ
املختصني ف��ي ال�غ��رب .وق��د ت��أل��م الصليبي
ب�ين
ّ
ّ
للردود الغربية والعربية التي رافقت صدورها.
أذكر عندما لقيته في التسعينيات ،أثناء زيارة

له ألميركا ،كم كان حانقًا على اإلعالم السعودي
ّ
ال ��ذي ش ��ن ع�ل�ي��ه ح�م�ل��ة ش �ع��واء .روى ل��ي كيف
ّ
ّ
ّ
أن ج�غ��راف��ي��ًا س�ع��ودي��ًا خضع لضغط ق��اس من
حكومته كي ينبذ كتابًا له بأسماء املدن والقرى
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ك��ان الصليبي ق��د اعتمد عليه .قال
ّ
ّ
فعل ذلك وهو على فراش
إن الرجل اضطر إلى ّ
ّ
امل��وت ،كما ق��ال .وأذك��ر أن��ه خص بالنقد جريدة
األمير سلمان وأوالده« ،الشرق األوسط» .سألته
عن سبب الغضب السعودي عليه ،فقال :األمر
واض ��ح .يخشى آل س�ع��ود أن تستولي الحركة
ّ
تأكدت ّ
ّ
صحة
الصهيونية على شبه الجزيرة ،لو
تاريخ الصليبي .وبالفعل ،ما إن مات الصليبي
حتى طلع سمير عطا الله بمقال يعيد فيه النقد
ال�س�ع��ودي ال�س��اب��ق لكتاب «ال �ت� ّ�وراة ج��اءت من
ج��زي��رة ال �ع��رب» .لكن م��اذا ت�ت��وق��ع غير ذل��ك من
أم�ث��ال سمير عطا ال�ل��ه وج�ه��اد ال�خ��ازن وسائر
أب��واق األم��راء؟ لست ُم ّ
ختصًا بالتاريخ القديم،
ّ
ّ
لكنني أع�ت�ق��د أن الصليبي ب��ال��غ ف��ي االع�ت�م��اد
على عنصر أس�م��اء ال�ق��رى وامل ��دن ،على حساب
عناصر مثل علم اآلثار ومراجع أخرى.
ّ
بعدما حط الصليبي رحاله في األردن (عندما
ّ
ت�ح� ّ�ول��ت ب �ي��روت ال�غ��رب��ي��ة ع�ل��ى ي��د امليليشيات
ال� �ط ��ائ� �ف � ّ�ي ��ة إل � � ��ى م� ��رت� ��ع ل� �خ �ط ��ف امل �س �ي �ح� ّ�ي�ي�ن
واألج � ��ان � ��ب) ،ك �ت��ب «ت ��اري ��خ األردن ال �ح��دي��ث».
ل��م ي�ض��ف ال �ك �ت��اب إل ��ى رص �ي��د ال�ص�ل�ي�ب��ي .على
العكس ،فقد كتب الرفيق جوزيف مسعد أفضل
ّ
نقد للكتاب في مجلة «دراسات الشرق األوسط»
ّ
الصادرة هنا .يقول جوزيف ،وهو مؤلف كتاب
ّ ّ
الهاشمية ،إن الكتاب
مرجعي عن نشوء اململكة
ّ
ي �م��ث��ل «ت�ف�س�ي��ر ال �ه��اش �م� ّ�ي�ين ل �ت��اري��خ األردن».
ّ
ويضيف أن تأريخ الديوان امللكي لألردن صدر
ّ
�ن لم
م��ن ق�ب��ل ع�ل��ى أ ّي ��دي ع ��دد م�ّ�ن ال �ك��ت� ّ�اب ال��ذي� ّ
امللكية على أنها
يحاولوا أن يقدموا السردية
م��وض��وع� ّ�ي��ة ،ك�م��ا ف�ع��ل ال�ص�ل�ي�ب��ي .وال�ص�ل�ي�ب��ي
ّ
يأخذ جانب امللكني (عبد الله وحسني) في كل
نزاعاتهما وصراعاتهما وم��ؤام��رات�ه�م��ا ،حتى
في مجازر أيلول األسود.
يمكن االستدالل على آراء الصليبي األخيرة في
عدد من املقابالت الطويلة التي أجراها ،إن في
«السفير» أو في «املستقبل العربي» (آب .)2010
وفي تلك املقابلة ،يفصح الصليبي عن الكثير
من مكنوناته .وفي مقابلة «املستقبل العربي»
يبدي الكثير من اآلراء التي ال تتفق مع الصورة
ّ
القوميني
التي أراده ��ا ل��ه معجبوه ال�ج��دد م��ن
ّ
واليساريني .يقول الصليبي عن مقاومة
العرب
ّ
إسرائيل ف��ي لبنان« :ال أؤي��د وج��وده��ا .لبنان
ّ
يتأذى من وجودها .دائمًا تأتي إسرائيلّ ،
فتدمر
ّ
التحتية .وأسأل ماذا تفعل املقاومة
بنية لبنان
في لبنان غير تعريضنا للخطر الدائم؟ ...وهي
ّ
م�ق��اوم��ة تشكل خ� ّط�رًا على اإلن �س��ان اللبناني
ومصالح لبنان ك��اف��ة» .ه��ذا ال�ك�لام ل��م ي��رد في
ّ
مرثيات الصليبي في «السفير» أو في
أي من
ّ
«األخ �ب��ار» .طبعًا ،ال يخل ذل��ك ب��وج��وب تقدير
ّ
العلمية ألب�ح��اث الصليبي ،لكن رحلة
القيمة
ت� �ح � ّ�ول ال �ص �ل �ي �ب��ي ل ��م ت �ص��ل إل� ��ى خ��وات �ي �م �ه��ا
ّ
املرجوة من وجهة نظر اليسار أو املقاومة في
لبنان .كذلك كان الصليبي يقول (كما ورد في
ّ
م�ق��اب�ل��ة م��ع ص�ق��ر أب��و ف�خ��ر ف��ي «ال�س� ُف�ي��ر») إن
الشعب اللبناني هو الذي أساء إلى املستعمر
العثماني ،أو الفرنسي ،كما ق��ال في مقابالت
أخرى ،ال العكس .وكان يرفض نكران «فضائل»
االستعمار الفرنسي ّفي لبنان .وبالنسبة إلى
�ؤرخ حرص على الدقة في التعبير ،فقد ّ
م� ّ
عبر
ّ
بضيق شديد وتعميمات غير علمية عن العرب
ً
ّ
اللبنانيني كشعب) .ت�ج��ده ،م�ث�لا ،يقول
(وع��ن
ل�ـ«امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��رب��ي»« :األي��دي��ول��وج �ي��ا قتلت
العقل العربي» .ذلك القول الذي يحكم باإلعدام
على  350مليون ع��رب��ي ،يضاهي التعميمات
ّ
ّ
الكالسيكية عن العرب واملسلمني.
االستشراقية
خ�س��ر ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ب�غ�ي��اب ك �م��ال الصليبي
مؤرخًا ج� ّ
ّ
ّ
متنوعة وعميقة
�ادًا وعاملًا ،ذا ثقافة
ّ ُ
ّ
وواس�ع��ة .وشجاعة الصليبي النقدية تسجل
ل� ��ه خ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي م� �س ��خ وط � ��ن ي �ن �ش �غ��ل ف�ي��ه
ّ
طائفية
الكثير م��ن األك��ادي�م� ّ�ي�ين ف��ي ص��راع��ات
ّ
ميليشياوية .ونجح الصليبي كاتبًا :عرف
أو
ّ
ك��ي ي�ك�ت��ب ل�ل�ع��ام��ة ب�ل�غ��ة أن�ي�ق��ة وس �ه �ل��ة .جعل
الصليبي من ق��راءة التاريخ متعة أكيدة .أذكر
ّأن صديقه رالف كرو روى لنا ّ
سر مهارته كاتبًا،
ّ
ف �ق��ال :إن ال�ص�ل�ي�ب��ي ،ب �ع��د أن ي �ف��رغ م��ن إع ��داد
ّ
مخطوطته ،يعيد قراءتها مرة أخيرة ويحذف
م�ن�ه��ا ك��ل ك�ل�م��ة أو ج�م�ل��ة أو م�ق�ط��ع ال ينقص
حذفه من معنى املخطوطة أو مضمونها .لكن
ت�ق��دي��ر أع �م��ال ال�ص�ل�ي�ب��ي م��ن ق�ب��ل ّف��ري��ق واح��د
ّ
في لبنان يؤكد مقولة الصليبي أن��ه ال تاريخ
ّ
ّ
جامعًا للبنانيني واللبنانيات .حتى في تقويم
الصليبي اختلفوا.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :
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دور اإلسالميين في
االنتفاضة السورية
سالمة كيلة*
دور ال � �ق ��وى اإلس�ل�ام� �ي ��ة م � �ح ��دود ف ��ي االن �ت �ف��اض��ة
وتضخم دوره��م الخارجي هو نتاج تلك الهامشية
الداخلية
ّ
ي�ب��دو أن السلطة ف��ي س��وري��ا واإلس�لام�ي�ين توافقا
على اع�ت�ب��ار االن�ت�ف��اض��ة إس�لام�ي��ة .ت��ري��ده��ا السلطة
ك��ذل��ك ل�ت�خ��وي��ف األق �ل �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ،وت �ب��ري��ر القمع
لتخويف البلدان
الشديد ال��ذي تمارسه ،لكن أيضًا ّ
اإلمبريالية من «الخطر اإلسالمي» .لكنني لست هنا
ف��ي مجال الحديث ع��ن موقف السلطة ،ب��ل ع��ن وهم
اإلسالميني ،الذين ّ
صدقوا رواي��ة السلطة ،وعاشوا
ّحالة انتشاء هائلة ،إلى الحد الذي جعلهم يحسبون
أنهم السلطة منذ اآلن ،وبالتالي أن ينشطوا خارج
س ��وري ��ا ل �ت��رت �ي��ب «ال �س �ل �ط��ة ال� �ج ��دي ��دة» ل �ك��ي ت�ك��ون
سلطتهم.
ّ
ال ش��ك ف��ي أن امل�ل�اح��ظ مل �س��ار االن �ت �ف��اض��ة يتلمس
مسألتني :األولى هي انطالق التظاهرات من الجوامع
أي��ام الجمعة ،وال�ث��ان�ي��ة ت ��رداد الكثير م��ن التعابير
الدينية اإلسالمية في تلك التظاهرات .وسيتلمس
امل��راق��ب أي �ض��ًا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ش�ع��ارات
اإلسالمية في وسائل اإلعالم التي تنقل التظاهرات،
ّ
وأيضًا أن كثيرًا من املواقع التي «تدعم» االنتفاضة
إسالمي ،حتى تلك
على شبكة اإلنترنت ذات طابع
ّ
املسماة «الثورة السورية» ،التي بدت كأنها الناطقة
ّ
باسم االنتفاضة .وبالتالي ،سيكون التقدير هو أن
سيطرة إسالمية كاملة تحكم االنتفاضة.
ّجعل ذل��ك الوضع جماعة اإلخ��وان املسلمني تعتقد
ّ ّ
أن �ه��ا ت �ق��ود االن �ت �ف��اض��ة ،وأن ك ��ل امل�ت�ظ��اه��ري��ن «م��ن
أع�ض��ائ�ه��ا» ،أو على األق��ل م��ن امل��ؤي��دي��ن ل�ه��ا .وب��دأت
ّ
ت�ت�ص��رف ك�م��ن يملك أغلبية ال�ش�ع��ب ،وأن م��ن حقه
ت�ح��دي��د طبيعة ال�س�ل�ط��ة ال �ج��دي��دة «دي�م��وق��راط�ي��ًا»،
فالحكم هو لـ«األغلبية» ،كما هو متعارف عليه.
ط�ب�ع��ًا ،ل�ي��س امل �ه��م م��ا ي �ق��ول ال �ف��رد أو ال �ح��زب عن
ذات � ��ه ،امل �ه��م م ��ا ي�ح�ص��ل ف ��ي ال ��واق ��ع .وف ��ي أح �ي��ان
كثيرة ،يقود العجز الذاتي إلى توهمات وتخيالت
ال ع�لاق��ة ل�ل��واق��ع ب�ه��ا ،ت��ؤس��س لعنجهية مفرطة.
ّ
يتصور امل��رء ما يريده ،ال ما هو عليه.
وبالتالي،
ّ
وال شك في أن وجود جماعة اإلخوان املسلمني في
ّ
محرمًا بقانون يحكم ب��اإلع��دام على
س��وري��ا ،ك��ان
ّ
ك��ل ع�ض��و ،ول��ذل��ك أص�ب�ح��ت ف��ي ال �خ��ارج م��ن دون
مقدرة على بناء تنظيمي في الداخل .وأشير إلى
ّ
أن امل��رح�ل��ة ال�ت��ي اش�ت�ع��ل فيها ال �ص��راع ،تقتضي
املحاسبة على تسعير ال�ص��راع الطائفي م��ن قبل
الجماعة ،كما بالرد السلطوي على األح��داث .لكن
هل كافأ الشباب الذي ّ يخوض االنتفاضة الجماعة
على دوره��ا ذاك ،أم أن��ه اتخذ موقفًا سلبيًا منها؟
ّ
فهي خلفت قتلى ومعتقلني ومفقودين ،وتشددًا
في القمع ،وإهانات.
ّ
م��ن ال��واض��ح أن االنتفاضة عفوية ،وع�م��اده��ا فئات
اجتماعية مفقرة ب��األس��اس (م��ع م�ش��ارك��ة واضحة
لفئات وسطى) ،وهي َّ
محركة من الشباب الذي يمثل
نسبة كبيرة في املجتمع ،ومن العاطلني من العمل.
وه��ؤالء لم يتعاطوا العمل السياسي ،ومعلوماتهم
السياسية م�ح��دودة أو حتى معدومة (س��وى نخب
ال �ش �ب��اب ال ��ذي ل��ه ع�لاق��ة م��ا ب��ال�س�ي��اس��ة) .ول �ق��د ب��دأ
الخروج من الجوامع تقليدًا لتجربة مصر ،واستفادة
ّ
ظهر أن ذلك هو املكان الوحيد الذي يمكن أن
منها ،إذ ّ
يجمع ما يمثل نواة تظاهرة .ومن بدأ ذلك هم شباب
يساري أو علماني ،كشكل من أشكال الدفع لتفجير
ان �ت �ف��اض��ة م ��ا ،ت��أث �رًا ب �م��ا ج ��رى ف��ي م �ص��ر وت��ون��س
(وطبيعة معتقلي أي��ام  15و 16آذار ت��وض��ح ذل��ك).
ّ
بعد درع ��ا ،ب��دأ ان�ض�م��ام ال�ف�ئ��ات الشعبية ،لكن ظل
فعل هؤالء قائمًا نتيجة التوسع البطيء لالنتفاضة،
وأص�ب��ح هناك م��دن وق��رى ت�ش��ارك بكاملها تقريبًا،
ّ
رغ ��م أن ال �ع��بء األس � ��اس ب�ق��ي ع �ل��ى ال �ش �ب��اب املفقر
واملهمش ،وفي الغالب البسيط الثقافة ،مع مشاركة
من بعض كادرات أحزاب املعارضة اليسارية ،أو من
كادر يساري مستقل ،وهو ما كان ّ
يلون التنسيقيات
بالتشارك مع إسالميني ليسوا مسيسني ،وال على
توافق مع اإلخوان املسلمني.
ظ�ه��ر إس�ل�ام �ي��ون ي�ن�ت�م��ون إل ��ى اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين،
وأي �ض ��ًا إل ��ى ح ��زب ال �ت �ح��ري��ر ،ل �ك��ن ح �ض��وره��م ك��ان
هامشيًا .ولقد كان وج��ود حزب االتحاد االشتراكي
ً
في االنتفاضة أكبر ،مثال .لكن كل الوجود السياسي
ظ ��ل م � �ح� ��دودًا ف ��ي خ �ض��م ان �ت �ف��اض��ة م ��ن امل �ف �ق��ري��ن
واملهمشني والبسطاء ،الذين تقوم االنتفاضة على
فعلهم العفوي ،الناتج من الحالة االقتصادية التي
فرضها نهب املافيات في ّ ظل استبداد حقيقي .كان
واضحًا لهؤالء املفقرين أنهم في صراع مع السلطة،
سلطة تلك املافيا.
ّ
إن غياب الثقافة السياسية عمومًا ،وغياب األحزاب
عن البيئة الشعبية (وانحصارها في نخب) ،جعل
عفوية النشاط ترتبط ب�ش�ع��ارات تمتح م��ن الوعي
التقليدي .وذل��ك أم��ر طبيعي ف��ي تلك ال �ح��االت ،وال

ّ
يعبر بالتالي عن انتماء سياسي .وكان ذلك يختلط
ب �ش �ع ��ارات ت �ط��رح �ه��ا ن �خ��ب ال �ش �ب��اب ال �ت��ي الم�س��ت
السياسة بصيغة أو أخرى ،فظهرت شعارات الحرية
وال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة ،وض ��د االس �ت �ب��داد وال �ف �س��ادّ .لقد
ح� ّ�رض خطاب السلطة ال��ذي اتهم االنتفاضة بأنها
ّ
س�ل�ف�ي��ة وب� ��أن اإلخ � ��وان ه��م م��ن ي �ح� ّ�رك �ه��ا ،ع�ل��ى رف��ع
ش �ع��ارات م�ث��ل «ال سلفية وال إره� ��اب ،ال �ث��ورة ث��ورة
ش �ب��اب» ،وأي �ض��ًا «ال سلفية وال إخ � ��وان» .ش �ع��ارات
ترددت في املدن واملناطق التي كانت محسوبة على
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن (ب��ان �ي��اس وت ��ل ك �ل��خ وح �م��ص وح �م��اة
وال� �ت ��ل ،وح �ت��ى ح� � ��وران ال �ت��ي ل ��م ت �ح �س��ب ع�ل�ي�ه��م).
وت�ك��ررت تلك الشعارات ي��وم الجمعة التالي إلعالن
اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين امل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �ف��اض��ة ،بعد
ّ
أس��اب�ي��ع م��ن ان�ط�لاق�ه��ا ،وظ��ل��ت ت�ت�ك��رر ب�ع��دئ��ذ ،وه��و
األم ��ر ال ��ذي ك��ان يشير إل��ى رف��ض ال��رب��ط بالسلفية
وب� ��اإلخ� ��وان امل �س �ل �م�ين ،وت��وض �ي��ح ح�ق�ي�ق��ة ال �ح��راك
ك �ح��راك ع �ف��وي ش�ع�ب��ي ي �ط��رح م�ط��ال��ب دون خلفية
ّ
يتقصد توضيح
فكرية أو سياسية .وك��ان الشباب
ّ
ذلك ليس تقية ،بل نتيجة موقف واضح بأن املسألة
تتعلق بالوضع الذي يعيشه ،وبضرورة التحرر من
السيطرة الشمولية للسلطة.
م��ا ال ب��د م��ن ت��وض�ي�ح��ه ه��و ض � ��رورة ال�ت�م�ي�ي��ز بني
الوعي الذي يحكم االنتفاضة ،ويجعل الشعارات أو
ّ
الهتافات إسالمية في كثير من الحاالت ،وبني أن ذلك
هو نتاج انتماء سياسي إلى حركة اإلخوان املسلمني
من معظم تلك الجموع .فليس الشعار اإلسالمي هو
ملك الحركة ،وال الخروج من الجوامع هو نتاج قصد
سياسي مسبق .رف�ع��ت تلك ال�ج�م��وع ش�ع��ار ال��دول��ة
املدنية ،وشعارات رفض التدخل اإلمبريالي ،وأكدت
ّ
أن الشعب السوري واحد ،من دون تمييز على أساس
ديني أو طائفي أو إثني ،وه��ذا هو أس��اس املواطنة
التي ال تتسق م��ع ال��دول��ة الدينية أو ذات املرجعية
الدينية.
وإذا ك ��ان ال��وع��ي ال�س�ي��اس��ي ب�م��ا ه��و وع ��ي ال�ب��دي��ل
ّ
غائبًا ،فإن ما هو مرفوض من قبل املنتفضني واضح
ُ
وأشير إليه في الشعارات ،وه��و ال يسير في اتجاه
ّ
دعم تيار ديني ،أو حتى دعم كل املعارضة ،بل ال يزال
ّ
يعبر عن مكنون الطبقات الشعبية ،من دون شكل
سياسي متبلور .وربما ذلك هو سياق تطور الصراع
في املرحلة املقبلة ،إذ ال بد من أن يتبلور ذاك الشكل
لكي يصبح ممكنًا انتصار االنتفاضة بشكل نهائي.
ّ
إن التفسير الشكلي ملا يجري ،جعل اإلخوان املسلمني
ينشطون في ّ الخارج لصياغة بديل تحت سيطرتهم،
انطالقًا من أنهم على الطريق إلى السلطة .وإذا كانت
مسألة املشاركة في السلطة الحالية مطروحة عبر
وساطة تركية منذ سنتني تقريبًا ،وه��و ما جعلهم
يوقفون «الصراع» مع السلطة ،ويؤكدون وطنيتها،
ّ
فإن األمور تجري اآلن انطالقًا من أن تصبح الحركة
ه��ي أس ��اس ت�ح��ال��ف ي��ؤس��س مجلسًا «وط �ن �ي��ًا» ،أو
انتقاليًا ،أو حكومة انتقالية لكي يجري االع�ت��راف
ً
الدولي بها ،بديال من النظام .وهي تعقد املؤتمرات
وت� �ن ��اور ل �ل��وص��ول إل ��ى ذل� ��ك .وق ��د ت�ن�ش��ط ف��ي إط��ار
«ال�ت��واف��ق» ال��ذي ج��رى ،لكي تصبح ح��رك��ة اإلخ��وان
امل�س�ل�م�ين ج ��زءًا م��ن «ال�ن�ظ��م ال �ج��دي��دة» ال �ت��ي ت��ؤدي
اإلمبريالية األميركية دورًا في تكوينها .فقد رفعت
اإلمبريالية األميركية «الفيتو» على مشاركتها في
ّ
النظم ال�ت��ي ه��ي قيد ال�ت�ك� ّ�ون ،وأص�ب�ح��ت تعتقد أن
«معجزة إلهية» قد حدثت ّ
ومهدت لها الطريق إلى
السلطة.
ّ ّ
املشكلة هي أن كل ذلك ينعكس سلبًا على االنتفاضة،
ّ
�اءات السلطة بالطابع األصولي
ألن��ه يعزز م��ن إدع � ّ
ل�لان �ت �ف��اض��ة ،ك��ذل��ك ف��إن��ه ي�ظ�ه��ر اإلع � ��داد ال �خ��ارج��ي
ّ
التصور بإمكان
لـ«السلطة ال�ج��دي��دة» ،م��ا يستتبع
تدخل إمبريالي ،يتعزز ببعض التصريحات التي
تطلق في الخارج ،املرتبطة ببناء تشكيالت سياسية
ّ
التصور (مثل املجلس الوطني أو املجلس
تؤكد ذاك
االنتقالي أو الحكومة االنتقالية) .يعزز ذلك من تردد
وت�خ��وف فئات اجتماعية يجب أن تكون ف��ي صلب
ّ
ض�ع�ه��ا امل �ف �ق��ر ،ف�ق��ط ألن ذل��ك
االن �ت �ف��اض��ة ،نتيجة و ّ
«البديل» يخيفها ،رغم أنه وهمي ،وبالتالي ،نتيجة
ف �ش��ل امل �ع��ارض��ة ف ��ي ال ��داخ ��ل ف ��ي ت��وض �ي��ح طبيعة
الصراع وأدوار القوى ،وانغماس بعض «النخب» في
الخوف من البديل األصولي أو من الحرب الطائفية.
ّ
م��ا يمكن أن ي�ق��ال ه��و أن دور «ال �ق��وى اإلس�لام�ي��ة»
ّ
م �ح��دود ،ب��ل ه��ام�ش��ي ،ف��ي االن�ت�ف��اض��ة ،وأن تضخم
دوره��ا الخارجي هو نتاج تلك الهامشية الداخلية.
وكما في تونس ومصر ،ليس من إمكان ملشاركتهم
في «النظم الجديدة» إال من خالل التوافق مع املافيات
الحاكمة ،وبتوافق إقليمي و«دولي» .أما االنتفاضة
فبديلها مختلف جذريًا ،ويتأسس على تغيير ّ
كلية
النمط االقتصادي القائم .ذلك النمط الذي سيعطى
ّ
كل بركات اإلخوان املسلمني لكي يستمر كنمط ريعي
م��اف �ي��اوي ،م��ا يجعل ال �ص��راع واض �ح��ًا م��ع «ال�ن�ظ��ام
الجديد».
* كاتب عربي
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الملف  10سنوات غيـ

ترددات الزلزال
ّ
عشر سنوات
تمضي على هجمات
 11سبتمبر /أيلول.
العالم ّ
تغير كثيرًا
منذ ذلك اليوم ،ولم تبق بقعة
على الكرة األرضية لم تنل
نصيبها من شظايا االنفجار
الذي هز قلب الواليات املتحدة.
وفي األمن ،كما في السياسة
واالقتصاد وحتى في األحوال
الجوية ،لم يبق شيء على
حاله ،بل صار  11سبتمبر
تاريخًا مفصليًا ،ما قبله ال
يشبه ما بعده.
حدث كبير جاء فاتحة للقرن
الحادي والعشرين ،ولينقل
البشرية من طور إلى آخر
عنوانه األزمات والحروب
وعودة الغزو واالستعمار،
وخصوصًا الى منطقتنا
العربية التي شهدت احتالل
عاصمة الرشيد تحت ستار
كذبة كبيرة هي أسلحة
الدمار الشامل .عشر سنوات
والعالم كله ال يزال يعيش
على ترددات الزلزال الذي
ضرب أميركا ،ومنطقتنا
العربية في قلب املعمعة ،فهي
من جهة تواجه تداعيات ذلك
الحدث سياسيًا واقتصاديًا
وأمنيًا ،ومن جهة ثانية تشهد
ربيع االحتجاجات الشعبية،
التي بدأت سلمية في تونس
ّ
ومصر ،وتخضبت بالدم في
ليبيا واليمن وسوريا
(األخبار)

 11أيلول:
الجمـر
والرماد
أمام النصب التذكاري
لهجمات  11أيلول في
بنسلفانيا (جايسون كون
ــ رويترز)
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ـرت العالم
أكاذيب وحقائق

أسئلة ذهبت مع الريح
أظهر استطالع رأي سنة  2006أن  %33من األميركيني
يعتقدون بتورط حكومتهم في تفجيرات  11سبتمبر .سبب
هذا االعتقاد هو اللغط الذي أحاط بنتائج التحقيق .وفي
الذكرى العاشرة ازداد االلتباس وكبرت األسئلة ،وآخر املآخذ
يقف عند مسألة اغتيال أسامة بن الدن والشك في صدقية
روايتها الرسمية
بشير البكر
ع �ش ��ر س � �ن� ��وات م � ��رت ع �ل ��ى أح� � � ��داث 11
سبتمبر ،ولكنها ل��م تكن كافية لجعل
ال �ص ��ورة واض �ح��ة ف��ي أذه� ��ان ق�ط��اع��ات
واسعة عبر العالم عمومًا ،واألميركيني
ع�ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص .وه �ن��اك أسئلة
كثيرة ظلت بال أجوبة تراود أوساطًا من
الشعب االميركي بشأن صحة وشفافية
امل � �ع � �ل ��وم ��ات ال � �ت� ��ي ق ��دم� �ت� �ه ��ا األج � �ه� ��زة
الرسمية ،ويذهب التشكيك نحو نتائج
التحقيقات ال�ت��ي قدمتها ل�ج��ان عديدة
من األجهزة املختصة في االستخبارات
وامل � �ب� ��اح� ��ث ال� �ف ��درال� �ي ��ة وال� �ك ��ون� �غ ��رس،
�رد ذل��ك إل��ى ع��دم اس�ت�ي�ع��اب ال�ش��ارع
وم � ّ
رد الفعل
لطبيعة
اليوم
حتى
األميركي
ّ
ّ
تصرفت من خالله إدارة الرئيس
ال��ذي
االم �ي��رك��ي ال�س��اب��ق ج ��ورج ب ��وش حيال
حدث بهذه األهمية والخطورة .وال تقف
حيرة األميركي العادي فقط عند الظالل
امل �ع �ت �م��ة ال �ب��اق �ي��ة م ��ن ب �ع��د ال �ه �ج �م��ات،
واأللغاز التي لم تجد تفسيرات واضحة
ل �ه��ا ،ب��ل ت �ع��ود إل ��ى ال � ��وراء ل�ل�ب�ح��ث في
أس �ب��اب التقصير األم �ن��ي ال �ف��ادح ال��ذي
س �م��ح ب �ه��ذا االخ� �ت ��راق ال�ك�ب�ي��ر م��ن قبل
مصنفة
مجموعة ك��ان��ت ف��ي غالبيتها
ّ
إرهابية وخطيرة ،ولذا كانت مرصودة
ومتابعة من طرف أجهزة االستخبارات
االم�ي��رك�ي��ة ف��ي خ��ارج ال��والي��ات املتحدة
وداخلها.
أك� �ث ��ر م ��ن أل� ��ف ض �ح �ي��ة م ��ن امل �ف �ق��ودي��ن
ُ ّ
وت �ح� ّ�دد
ف��ي ال�ب��رج�ين ل��م ي�ت�ع��رف إل�ي�ه��م ُ
ه��وي��ات �ه��م ح �ت��ى ال � �ي� ��وم ،وال� �ع ��دي ��د م��ن
ال�ع��ائ�لات ل��م تتلق ب�ي��ان��ات رس�م�ي��ة عن
م �ف �ق��ودي �ه��ا .أس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ظ �ل��ت تكبر
ب� �ش ��أن أس � �ب� ��اب ال� �خ� �ل ��ل ،ه� ��ل ه� ��و ن��اب��ع
م ��ن اع� �ت� �ب ��ارات ف �ن �ي��ة أم ه ��و م �ق �ص��ود؟
ال �ك �ث �ي��رون م ��ن ال ��ذي ��ن ي �ث �ق��ون ب �ق ��درات
أميركا الخارقة ال يصدقون العجز عن
تقديم حصيلة نهائية تضع تفاصيل
ال �ح��دث ف��ي ن�ص��اب��ه ،ول ��ذا ت �ح� ّ�ول قطاع
واسع من الحائرين إلى توجيه اتهامات
بالتواطؤ إلدارة ج��ورج ب��وش ،ونسبة
 33ف��ي امل �ئ��ة ل�ي�س��ت ق�ل�ي�ل��ة ،إن �ه��ا تعني
ثلث الشعب األميركي .ه��ؤالء يعتقدون
أن إدارة بوش متواطئة في التفجيرات،
�ص��رة،
وم�ث�ل�ه��م أو أك �ث��ر ي�ع�ت�ب��رون�ه��ا م�ق� ّ
ول��م تقم بواجبها على أح�س��ن وج��ه ،ال
ف��ي لحظة ح�ص��ول ال�ه�ج�م��ات ،وال على
صعيد تقديم حصيلة منطقية بشأنها.
ظ �ه��رت رواي� ��ات ك�ث�ي��رة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال� �ع� �ش ��ر ،ف ��ي إط� � ��ار م � �ح� ��اوالت ت�س�ل�ي��ط
االض��واء على جوانب من امل��أس��اة .ومن
أم �ي��رك��ا إل ��ى أوروب� � ��ا ،ت �ق��دم ال �ع��دي��د من
الخبراء والباحثني في الشؤون االمنية
والسياسية ب��أط��روح��ات ع��دي��دة ،تضع
إدارة بوش في مرمى االتهام .وبعيدًا عن
نظرية املؤامرة ،هناك إجماع في أوساط
ه��ذه الفئات على أن هناك جانبًا خفيًا
ف��ي هجمات  11سبتمبر عملت االدارة

عن قصد على طمسه ،وينطلق البعض
م��ن األج� ��واء ال�ت��ي سبقت ه��ذا ال�ت��اري��خ،
وك��ان��ت فاتحتها انتخاب ج��ورج بوش
ب �ط��ري �ق��ة م� ��وارب� ��ة .وي ��رك ��ز ه � ��ؤالء ع�ل��ى
شخصية بوش املأزومة وغير الخاضعة
ل� �ض ��واب ��ط م �ن �ط �ق �ي��ة ،وك� ��ذل� ��ك ت��رك �ي �ب��ة
الفريق الذي أحاط به ،وهو في غالبيته
م ��ن ع��ال��م ال� �س�ل�اح وال� �ب� �ت ��رول وال �ي �م�ين
الرجعي املحافظ واألوس ��اط املسيحية
الصهيونية .وليس سرًا أن هذا الخليط
ح �م��ل م �ش��روع��ًا خ��اص��ًا ل �ل �ق��رن ال �ح��ادي
والعشرين ،وكانت توحده أهداف الغزو
ال �ع �س �ك��ري ل ��وض ��ع ال� �ي ��د ع �ل��ى ال �ط��اق��ة
وم� �ص ��ادره ��ا وط � ��رق إم� ��داده� ��ا ،إض��اف��ة
إل ��ى ت�ن�ش�ي��ط ت �ج ��ارة ال� �س�ل�اح ،وت�ق��وي��ة
م �ع �س �ك��ر ال �ي �م�ي�ن ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،وف �ت��ح
م��واج �ه��ة م ��ع اإلس �ل ��ام ،ال� �ع ��دو ال �ج��دي��د
للغرب بعد انهيار الشيوعية واالتحاد
السوفياتي.
ت�ط��ور األح� ��داث ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال��دول��ي،
خ�ل�ال والي �ت��ي ب ��وش األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة،
زاد م� � ��ن ق� � � ��وة ح � �ج� ��ج امل � �ش � �ك � �ك �ي�ن ف��ي
ال��رواي��ة الرسمية ألح��داث  11سبتمبر.
وق � � � ّ�وى م �ن �ه��ا ال� �ه� �ج ��وم ال� �ك ��اس ��ح ع�ل��ى
م ��دى س� �ن ��وات ع� ��دة ،وم ��ن ذل ��ك اح �ت�لال
أفغانستان وال�ع��راق وتقويض السلطة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإع� � ��ادة اح �ت�ل�ال م�ن��اط��ق
ال �ح �ك��م ال ��ذات ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وت�س�م�ي��م
ال��رئ �ي��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ي ��اس ��ر ع ��رف ��ات،
ومحاولة فرض مشروع الشرق األوسط
الكبير بالقوة ،وعدوان تموز على لبنان
س �ن��ة  .2006وظ� �ه ��رت دراس � � ��ات وك�ت��ب
ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وأوروب � � ��ا ت�ق��دم
أطروحات تتحدث عن بحث إدارة بوش
عن ذرائع كبيرة من أجل إطالق حروبها
ف� ��ي ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر م� ��ن ال� �ع ��ال ��م ،ح�ي��ث
الثروات الهائلة والجغرافيات العصية
وامل� �ع� �ق ��دة وال �غ �ن �ي ��ة ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ذات � ��ه،
إض��اف��ة إل ��ى ال �ت �ح��دي امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ال��ذي
تمثله ال�ق��وى الناهضة ف��ي ش��رق آسيا
كالصني .وعلى مدى السنوات املاضية،
ت�م�ح��ورت األط ��روح ��ات ح��ول جملة من
االسئلة والقضايا ،منها مشروع «مافيا
بوش» الحتالل العراق قبل  11سبتمبر،
وض ��رورة البحث ع��ن م�س��وغ��ات للقيام
ب��ذل��ك ،وي�ع�ط��ف ال�ك�ث�ي��رون ه��ذا التوجه
على تصريح وزير الدفاع في تلك الفترة
دون��ال��د رامسفيلد ال��ذي رأى أن العراق
ه��و امل�س��ؤول ع��ن هجمات  11سبتمبر،
لا
وه �ن��اك ق � ��راءات ك�ث�ي��رة ت�ت��وق��ف ط��وي� ً
عند عائلة ب��وش وموقفها م��ن ال�ع��راق،
حيث فشل األب في إطاحة صدام حسني
ف��ي ح��رب عاصفة الصحراء سنة 1991
ونزوع االبن إلى األخذ بثأر أبيه ،إضافة
يمثله النفط ال�ع��راق��ي م��ن إغ��راء
إل��ى م��ا ّ
ل��دى محيط ب��وش .واألط��روح��ة الثانية
تنطلق من العالقات الخاصة والتجارية
بني عائلتي بوش وبن الدن ،التي تذهب
ب�ع�ي�دًا ف��ي ال �ق��دم ،ول��م تعكرها املسيرة
ال�ج�ه��ادي��ة ال�ت��ي ب��دأه��ا أس��ام��ة ب��ن الدن

ب�ع��د ع��ودت��ه م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي مطلع
التسعينيات ،وكان عمادها جمع شمل
األف �غ��ان ال �ع��رب ح��ول م �ش��روع للتغيير
باالعتماد على ال�ق��وة املسلحة ،وهناك
ُ
توقف عندها دائمًا ،وهي تتمثل
واقعة ي ّ
ف��ي زي ��ارة م�ج�م��وع��ة م��ن االس�ت�خ�ب��ارات
االم � �ي� ��رك � �ي � ��ة ل� ��زع � �ي� ��م ال� � �ق � ��اع � ��دة خ�ل��ال
اس �ت �ش �ف��ائ��ه ف ��ي دب ��ي ق �ب��ل ش �ه��ري��ن من
هجمات  11سبتمبر .واألطروحة الثالثة
ه ��ي م��راق �ب��ة االس �ت �خ �ب��ارات األم�ي��رك �ي��ة
نفذت الهجمات ،وهنا
للمجموعة التي ّ
ُنشرت كمية كبيرة من املعلومات ،تبدأ
ب��إع�ط��اء القنصلية االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ج��دة
لتأشيرات دخ��ول ملجموعة السعوديني
م��ن ال�ق��اع��دة ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي االع��داد
وتنفيذ الهجمات ،ثم إن املجموعة التي
ك��ان��ت ف ��ي امل ��ان �ي ��ا ،م ��ن أم� �ث ��ال امل �ص��ري
م�ح�م��د ع�ط��ا وال�ل�ب �ن��ان��ي زي� ��اد ال �ج��راح،
أك� ��دت امل �ع �ل��وم��ات ال�لاح �ق��ة أن أف��راده��ا

وجه ثلث الشعب
ّ
األميركي اتهامات
بالتواطؤ إلى إدارة
جورج بوش
أسئلة كثيرة لم تجد
أجوبة حتى اليوم تدور
حول غموض الرواية
الرسمية

ك� ��ان� ��وا ت �ح ��ت م � � ��رأى وم ��راق � �ب ��ة أج �ه ��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة واألمل ��ان� �ي ��ة،
تسنى
ول��م يجب أح��د على س��ؤال كيف ّ
وتركوا
لهؤالء دخول
الواليات املتحدة ُ
من دون مراقبة ،وهم ُ
عدون لعمل بهذا
ي
ّ
ال �ح �ج��م؟ وي� �ض ��اف إل� ��ى ذل� ��ك ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال �خ��اص ب��امل��دم��رة األم �ي��رك �ي��ة «ي ��و اس
اس ك ��ول» ف��ي ال�ي�م��ن ف��ي ت�ش��ري��ن األول
سنة  ،2000والذي انتهى إلى مسؤولية
طويال عن
القاعدة ،وهنا جرى الحديث
ً
إم�ك��ان للحيلولة دون حصول هجمات
 11س �ب �ت �م �ب��ر ،ذل � ��ك أن االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
وامل �ب��اح��ث ت��وص�ل�ت��ا إل ��ى ت�ح��دي��د هوية
ب� �ع ��ض م �خ� ّ�ط �ط��ي ال� �ه� �ج ��وم وم �ن �ف��ذي��ه
وج ��رى ال��رب��ط ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن امل�س��ؤول�ي��ة
ع ��ن ع �م �ل �ي �ت��ي ال �س �ف ��ارت�ي�ن االم �ي��رك �ت�ين
ف��ي نيروبي ودار ال�س�لام ف��ي آب ،1998
وق ��ام ج �ه��ازا «س ��ي آي إي ��ه» و «أف بي
آي» ب �ت �ت �ب��ع ب� �ع ��ض أف� � � ��راد امل �ج �م��وع��ة
م� ��ن دب � ��ي إل � ��ى ب ��ان� �ك ��وك وك� ��واالمل � �ب� ��ور،
وج � ��رى ال �ت �ج� ّ�س��س ع �ل��ى اج�ت�م��اع��ات�ه��م
وتصويرهم .وم��ن األم��ور الغريبة جدًا،
ال �ت ��ي ظ �ل��ت ل �غ �زًا ح �ت��ى اآلن ،أن اث �ن�ين
م��ن ه��ؤالء ،هما ن��واف الحازمي وخالد
امل� �ح� �ض ��ار ،ج� ��رى ال �ت ��أك ��د م ��ن دوره� �م ��ا
ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ات ال � �ث �ل�اث ،وف� ��ي ال �ع��اش��ر
م��ن سبتمبر ُع� ّ�م��م اسماهما ف��ي برقية

أرسلت ل��وزارة الخارجية االميركية من
أجل عدم تمكينهما من تأشيرة لدخول
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ول�ك��ن امل�س��أل��ة كانت
بال فائدة ،ألنهما كانا قد دخال األراضي
األميركية قبل ذلك ،وشاركا في العملية،
وه �م��ا م��ن ق ��ادا ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي ارت�ط�م��ت
بجدار البنتاغون.
أس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ل� ��م ت �ج��د أج� ��وب� ��ة ح�ت��ى
اليوم تتعلق بموقف ال��والي��ات املتحدة
م��ن ال �س �ع��ودي��ة وال �ي �م��ن ف��ي م��ا يتعلق
بالحرب على اإلرهاب .ورغم أن واشنطن
ت ��وص� �ل ��ت إل� � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج م� ��ؤك� ��دة ب �ش��أن
اح �ت �ض��ان ال ��ري ��اض وص �ن �ع��اء لتنظيم
«ال�ق��اع��دة» ،فقد استمرت العالقات كما
ه ��ي ح �ت��ى ال� �ي ��وم .وف ��ي ال �ح��ال��ة األول ��ى
حفلت ال�ص�ح��ف االم�ي��رك�ي��ة بمعلومات
ع��ن ت �م��وي��ل ال �ق��اع��دة م��ن ط ��رف ه�ي�ئ��ات
رس �م �ي��ة س �ع��ودي��ة وأم� � ��راء م ��ن ال�ع��ائ�ل��ة
الحاكمة وإصدار فتاوى من قبل شيوخ
السلفية ت�ح��ض ع�ل��ى اإلره� ��اب .وي��ؤك��د
ّ
ال�ص�ح��اف��ي ال�ف��رن�س��ي ،اري��ك ل ��ورون ،في
كتابه «الجانب املخفي من  11سبتمبر»،
أن األج � � � �ه� � � ��زة ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ت� �ت� �ح � ّ�م ��ل
م�س��ؤول�ي��ة ف��ي  11س�ب�ت�م�ب��ر ،وي�ت�ح��دث
ع��ن وف��اة ث�لاث��ة م��ن األم ��راء السعوديني
بطريقة غ��ام�ض��ة ،ب�ع��دم��ا ج��رى توجيه
ات � �ه� ��ام� ��ات إل � � ��ى ال � �س � �ع ��ودي� ��ة ب �ت �م��وي��ل
القاعدة.
أم � ��ا ف ��ي ال� �ح ��ال ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ،ف � ��إن ال �ح �ك��م
ال�ي�م�ن��ي ال� ��ذي س� ��ارع إل ��ى ت �ب� ّ�ن��ي دع��وة
ب��وش للحرب على اإلره��اب ،استمر في
التستر على نتائج التحقيقات بصدد
ّ
مهاجمة امل��دم��رة «ي��و اس اس ك��ول» في
مرفأ عدن .ورغم أن العملية كانت األولى
للقاعدة ف��ي ص��ورة رسمية ،ل��م تضغط
الواليات املتحدة على مدى سنوات على
حكم الرئيس اليمني لتسليم املطلوبني،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ب �ق �ي��ت ال �س �ع ��ودي ��ة وال �ي �م��ن
ب�ي�ئ��ة ح��اض�ن��ة حقيقية للتنظيم ال��ذي
شارك بفعالية في العمليات العسكرية
ل�ل�ق��اع��دة ف��ي ال� �ع ��راق .وإل ��ى ال �ي��وم ي�ع� ّ�د
التنظيم ال �س �ع��ودي ال�ي�م�ن��ي م��ن أنشط
ف��روع ال�ق��اع��دة ،ولكن ال��والي��ات املتحدة
ل ��م ت �ت �خ��ذ إج � � � ��راءات ف �ع �ل �ي��ة ض ��د ح�ك��م
ص��ال��ح ال � ��ذي أك� ��د م �س ��اع ��دوه أن� ��ه على
صلة وثيقة باالستخبارات األميركية،
وأن��ه ه��و م��ن ّ
رب��ى ال�ق��اع��دة واحتضنها
واس� �ت� �خ ��دم� �ه ��ا ف� ��ي ح� ��روب� ��ه ال��داخ �ل �ي��ة
والخارجية.
أسئلة كثيرة لم تجد أجوبة حتى اليوم
ت ��دور ح��ول غ�م��وض ال��رواي��ة الرسمية،
وت � � �ج� � ��اوز ص � � ��دى األس � �ئ � �ل� ��ة ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة إل ��ى ال �ع��ال��م ك �ل��ه .ول ��م تقتصر
ال �ش �ك��وك ع �ل��ى ال � ��رأي ال� �ع ��ام ،ب ��ل أش�ك��ل
األم� ��ر ع �ل��ى أوس � ��اط أم �ن �ي��ة وأك��ادي �م �ي��ة
وإعالمية .الكل يتساءل عن سبب عدم
إقدام سالح الجو األميركي على إسقاط
الطائرات املخطوفة ،ومل��اذا ُأبعد جهاز
وأسند
املباحث الفدرالية عن التحقيق ُ
إلى الجيش الذي اعتبر نتائجه من بني
وتحفظ على نشره؟ وما
أس��رار ال��دول��ة
ّ
ه ��ي امل � �ب ��ررات ال �ت��ي ح��ال��ت دون إج ��راء
ت�ح�ق�ي��ق ف��ي امل �ض��ارب��ات ف��ي ال �ب��ورص��ة
ع�ش�ي��ة ال�ه�ج�م��ات وب �ع��د وق��وع �ه��ا ،وم��ن
هم الذين استفادوا من اختالل األسواق
املالية ،ه��ذا إض��اف��ة إل��ى الغموض ال��ذي
أح � ��اط ب��ان �ه �ي��ار ال �ب��رج�ي�ن ،وه� ��ل ك��ان��ت
هنالك متفجرات مزروعة في داخلهما؟
وال � �س� ��ؤال األك� �ب ��ر ه ��و م ��ا ه ��ي م �ب ��ررات
إص� ��دار ق��ان��ون ي �ح� ّ�د م��ن ال �ح��ري��ات بعد
أسبوع من الهجمات؟
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أميركا :الفاشية تقطف ثمار الشحن العنصري
بعد عشرة أعوام على
أحداث  11أيلول ،من املمكن
القول إن التغير األبرز في
حياة األميركيني كان ازدياد
العنصرية تجاه اآلخرين ،وال
سيما املسلمون .األمر لم
يكن وليد لحظة ،بل بفعل
جمعيات وحركات أخذت
حي ّزًا من املشهد ،وباتت
تؤثر بنحو كبير على الرأي
العام
نزار عبود
م �ش �ه��د رك � ��اب ال �ق �ط��ار ال �ص �ب��اح��ي في
ن�ي��وي��ورك ل��م يتغير على م��دى خمسة
أع � � � � � ��وام .ع � � ��دد م � ��ن ي � �ط ��ال ��ع ال �ص �ح��ف
ض �ئ �ي��ل ق �ي��اس��ًا ب ��رح�ل�ات م �م��اث �ل��ة ف��ي
م��دن أوروب �ي��ة ،وغالبية الصحف التي
ّ
يقرأونها إما ت��وزع مجانًا وتركز على
ّ
اإلع�ل�ان ��ات ،أو أن �ه��ا م�ح��ل�ي��ة إل ��ى أبعد
ال� �ح ��دود وال ت �ت �ن��اول ق �ض��اي��ا ال �ع��ال��م.
معظم الركاب ّ
يسدون آذانهم ّ
بسماعات
ل�ي�س�ت�م�ع��وا إل ��ى م��وس�ي�ق��اه��م املفضلة
بصوت ع��ال .ليس هناك ثقافة طاغية
تجمع سكان املدينة التي ّ
تعد عاصمة
الفردية الرأسمالية .إنهم ال يتناقشون
ب �ج��دي ��ة ف� ��ي ال� �س ��اح ��ات ال� �ع ��ام ��ة ع�ل��ى
طريقة هايدبارك كورنر في لندن .وما
دام��ت األم��ور ال تعني أحدهم مباشرة،
ف��إن �ه��ا ت �ب �ق��ى ف ��ي دائ � � ��رة ال� �ج ��دل ع�ل��ى
مستوى النخب ال��ذي��ن ينقلون آراء ه��م
ّ
إلى السكان في برامج الحوار اإلذاعية
والتلفزيونية املسائية ،أو عبر مواقع
النقاش املنتشرة على اإلنترنت.
س�ك��ان ن�ي��وي��ورك بعد م��رور  10أع��وام
ع�ل��ى ه�ج�م��ات  11سبتمبر ،ن�ج��وا من
كارثة إعصار «أيرين» ،التي كان يمكن
أن تلحق بهم أض��رارًا أف��دح بكثير من
ذاك الهجوم اإلرهابي ،ال��ذي ترك ندبًا
ك�ب�ي�رًا ف��ي ع �م��ران امل��دي �ن��ة وف ��ي ذاك ��رة
الحي الجنوبي من جزيرة مانهاتان.
ن��اط �ح��ات س �ح��اب ج ��دي ��دة ب � ��رزت في
امل�ك��ان .وأخ��رى ال ت��زال في ط��ور البناء
بالرغم م��ن ش� ّ�ح امل ��وارد ،وغ�ي��اب األف��ق
االق� �ت� �ص ��ادي ب �ع��د ان � � ��زالق االق �ت �ص��اد
األم� �ي ��رك ��ي إل � ��ى أص� �ع ��ب وأع� �ق ��د أزم ��ة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال��رأس �م��ال �ي��ة ع ��ام ��ة .أزم ��ة
ت � � ��ؤدي دورًا ف� ��ي ت �س �ع �ي��ر ال �ح �م�ل�ات
الشوفينية على األقليات في أوروب��ا،
ك�م��ا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .والخشية
ك � ��ل ال �خ �ش �ي ��ة ف � ��ي أوس � � � ��اط ال �ج��ال �ي��ة
اإلسالمية األميركية من أن تتمخض
ع �ش��ر س� �ن ��وات م ��ن ال �ح �ق��ن اإلع�ل�ام ��ي
إل ��ى ع�م�ل�ي��ات إره��اب �ي��ة ت �ط��ال �ه��م ،كما
حدث من تلطيخ لواجهة أحد مساجد
والي ��ة ميتشغان أخ �ي �رًا .أم��ا م��ا ج��رى
ف��ي ال�ن��روي��ج ق�ب��ل ش�ه��ري��ن م��ن تفجير
م�ب�ن��ى ح�ك��وم��ي وارت �ك ��اب ال�ن��روي�ج��ي،
أن��درز بريفيك ،م�ج��زرة راح ضحيتها
 76ن��روي �ج �ي��ًا وج � ��رح ال� �ع� �ش ��رات ،فله
جذوره التحريضية العقائدية في فكر
التيارات املعادية لإلسالم في الواليات
املتحدة وتمويل صناديق وجمعيات
م�ن�ظ�م��ة ت�ع�م��ل ل�ي��ل ن �ه��ار ع�ل��ى تعبئة
ال� ��رأي ال �ع��ام األم �ي��رك��ي ض��د املسلمني
واإلس �ل��ام .ف��وج��د ال�ب��اح�ث��ون أن ب�ي��ان
بريفيك التأسيسي ،امل��ؤل��ف م��ن 1500
ص�ف�ح��ة ،ت�ض� ّ�م��ن م�ئ��ات اإلش � ��ارات إل��ى
أس �م��اء وأف �ك��ار ي �ن��ادي ب�ه��ا متطرفون
يمينيون في الواليات املتحدة ينتمون
إلى مراكز أبحاث ومواقع متعصبة في
بغضها للمسلمني.
ربما لم يعلم املجتمع األميركي الكثير
عن تلك املنظمات والهيئات الخفية ،إال

أن تأثيرها على الرأي العام األميركي،
غ �ي��ر امل �ت �ع� ّ�م��ق ب� ��األم� ��ور ال �ع �ق��ائ��دي��ة،
يبقى بالغًا .ذل��ك أن بساطة األميركي
ت�ج�ع�ل��ه س��ري��ع ال �ت �ج��اوب م��ع األف �ك��ار
املعلبة ال �ج��اه��زة ،يتقبلها بقليل من
التمحيص وال �ش� ّ�ك ،وال يعطي أهمية
ألبعادها وتأثيراتها على مستقبله.
م ��ن ت �ل��ك ال �ش �خ �ص �ي��ات امل ��ؤث ��رة ،ال�ت��ي
ت �ش��اه��د غ��ال �ب��ًا ع �ل��ى ق �ن��وات إخ �ب��اري��ة
مثل «ف��وك��س ن�ي��وز» ال�ب��اح��ث امل�ع��ادي
للمسلمني روب� ��رت س�ب�ن�س��ر ،ص��اح��ب
موقع يدعى «جهاد ووت��ش» .سبنسر
كان من كبار امللهمني لفاشية بريفيك
ال��دم��وي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت غايتها التحذير
م��ن «خ�ط��ر أس�ل�م��ة ال �غ��رب» و«تحطيم
الثقافة الغربية» .وهناك أيضًا موقع
«أط � �ل� ��س ش � ��راغ � ��ز» ،ل �ب��ام �ي�ل�ا غ� �ي�ل�ار،
الوثيقة الصلة بسبنسر .يقول الباحث
األميركي ،فايز شاكر ،إن اسم سبنسر

ورد  162م��رة ف��ي ال�ب�ي��ان التأسيسي
ل�ح��رك��ة ال�ف��اش�س�ت��ي ال �ن��روي �ج��ي ،فيما
ظهر اسم باميال غيالر  12مرة .وهناك
إشارات إلى دافيد هوروفيتس صاحب
موقع «مركز الحرية» الذي ّ
يروج أفكار
الكراهية ضد املسلمني.
أما مارك سايجمان ،الضابط السابق
ف ��ي االس �ت �خ �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة «س ��ي.
آي.إي ��ه» والخبير ف��ي ش��ؤون مكافحة
اإلره� � ��اب ،ف �ق��ال ،ف��ي م �ق��ال��ة ل��ه أخ �ي � ّرًا،
«إن كتابات املعادين للمسلمني توفر
األرض � �ي ��ة ال �ف �ك��ري��ة ال �ت ��ي خ� ��رج م�ن�ه��ا
ب��راي�ف�ي��ك .وال�خ�ط��اب وح��ده ال يمر من
دون تكلفة».
م �ن��ذ أي� �ل ��ول  ،2001ع ��رف ��ت ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ف �ي �ض��ان��ات م��ن امل�س�ت�ش��رق�ين
امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف � ��ي «ع� � �ل � ��م اإلره � � � ��اب
اإلس �ل��ام � ��ي» ال� �ت ��ي ت� �غ ��ذي أح � �ق� ��ادًا ل��ن
تنمحي آثارها في املدى القريب .ولقد

عناصر من فوج إطفاء نيويورك يؤدون التحية لذكرى  11أيلول (بريان سنايدر ــ رويترز)

تاريخ الواليات المتحدة مليء
بحاالت شيطنة طوائف وجاليات
بأكملها
منذ  2001عرفت الواليات
المتحدة فيضانات من
المستشرقين الذين غذوا األحقاد

غ��رف بريفيك النرويجي منها ونشر
دع��اي��ة ل �ه��ا ف��ي ب�ي��ان��ه ال �ط��وي��ل ،منها
«م��رك��ز السياسة األم�ن�ي��ة» ،و«منتدى
ال �ش��رق األوس� � ��ط» ،و«م� �ش ��روع ت�ح��ري
اإلرهاب» ،وجميعها تحذر من مخاطر
«تسلل الشريعة اإلسالمية وهيمنتها
على ال�غ��رب» وتهديدها «لكل م��ن هو
غير مسلم».
ه ��ذه امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال�ي�م�ي�ن�ي��ة
امل�ت�ط��رف��ة ،ال�ت��ي تنشر أف �ك��ارًا إرهابية
وت �ح��ض ع �ل��ى ال �ع �ن��ف ض��د األق �ل �ي��ات،
تتضارب مباشرة م��ع خطط مكافحة
اإلرهاب التي تتبعها اإلدارة األميركية.
خ � �ط� ��ط ت � ��رم � ��ي ف� � ��ي ن � �ه� ��اي� ��ة امل � �ط� ��اف
إل � ��ى إش � � ��راك ال� �ح� �ك ��وم ��ات وال �ش �ع��وب
اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال�ح��رب على ّاملتطرفني
اإلسالميني ،وتعقبهم ملا يمثلونه من
ت�ه��دي��د ل�ل�م�ص��ال��ح ال �غ��رب �ي��ة .ال ل�ش��يء
إال ألن الواليات املتحدة وأوروب��ا معًا
ع��اج��زت��ان ع ��ن م �ح��ارب��ة اإلس �ل��ام بما
يمثله من نحو  1.4مليار نسمة .وهذه
ال �ح��رك��ات ب��ره �ن��ت ع �ل��ى أن �ه��ا تشجع
ال �ش �ب��ان امل �س �ل �م�ين ع �ل��ى ت �ب �ن��ي أف �ك��ار
تنظيم «القاعدة».
تاريخ الواليات املتحدة مليء بحاالت
ش�ي�ط�ن��ة ط��وائ��ف وج��ال �ي��ات بأكملها.
وم ��ن ال�س�ه��ل ع�ل��ى امل�ف�ك��ري��ن ال�ش��اذي��ن
رس ��م ص ��ور ن�م�ط�ي��ة وت�ع�م�ي�م�ه��ا على
م� ��واط � �ن�ي��ن ال ي� �ت� �م� �ت� �ع ��ون ب �ح �ص��ان��ة
ع� �ق ��ائ ��دي ��ة .ه � ��ذه األف � �ك � ��ار وال �ح �م�ل�ات
م ��ورس ��ت ف ��ي ال �س ��اب ��ق ض ��د ال �ط��ائ �ف��ة
امل �س �ي �ح �ي��ة ال� �ك ��اث ��ول� �ي� �ك� �ي ��ة .وس� � ��ادت
العقيدة امل� ّك��ارث�ي��ة ف��ي الخمسينيات،
ال� � �ت � ��ي ص� ��ن � �ف� ��ت ك� � ��ل م � �ع � �ت� ��رض ع �ل��ى
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ب��أن��ه «ش�ي��وع��ي
ه ��دام» ،ومنعت حتى ق��ادة عسكريني
غ ��رب � �ي �ي�ن ،م� �ث ��ل ال � �ق ��ائ ��د ال �ب��ري �ط��ان��ي
م��ون �ت��ي غ� ��وم� ��ري ،ال � ��ذي ق� ��اد ال� �ق ��وات
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي أوروب� � ��ا خ�ل�ال ال �ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،م��ن زي ��ارة ال��والي��ات
املتحدة .وخالل الحرب العاملية الثانية
ن �ف �س �ه��ا ُج� ِّ�م �ع��ت ال �ج��ال �ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة
ف��ي م�ع�س�ك��رات اع �ت �ق��ال ف��ي ال�ص�ح��راء
ب �ع ��د ت �ج ��ري ��د أف � ��راده � ��ا م� ��ن أم�ل�اك �ه��م
وإف�ق��اره��م ت�م��ام��ًا ،بحجة الخشية من
«الطابور الخامس» .وتحت الحذر من
تغلغل ال�ش�ي��وع�ي��ة وال �غ��زو «األص �ف��ر»
إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،م�ن��ع الجنس
الصيني ل�ع��دة ع�ق��ود م��ن ال�ه�ج��رة إلى
بالد العم سام.
ع � �م ��دة ن � �ي� ��وي� ��ورك م ��اي� �ك ��ل ب �ل��وم �ب��رغ
ش� ّ�ب��ه ح�م�ل��ة ال�ت�خ��وي��ف م��ن امل�س�ل�م�ين،
م� ��ن خ �ل��ال ال� �ت� �ص ��دي إلن � �ش� ��اء امل ��رك ��ز
اإلس�لام��ي ال�ق��ري��ب م��ن م��وق��ع البرجني
ف� ��ي م ��ان� �ه ��ات ��ان ،ب ��امل �ش ��اع ��ر امل �ع ��ادي ��ة
ل �ل �ك��اث��ول �ي��ك ال� �ت ��ي س� � ��ادت ف ��ي ال �ق��رن
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر .حينها م�ن��ع الكاثوليك
م ��ن م �م��ارس��ة ع �ب��ادات �ه��م ،ب ��ل ت�ع��رض
رجال الدين منهم للتوقيف والتنكيل.
ُ َ
ولم تنب أبرشية كاثوليكية ،في شارع
باركلي القريب من مكان برجي مركز
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل��ي ف��ي ن �ي��وي��ورك حتى
أواخ ��ر الثمانينيات م��ن ال�ق��رن نفسه.
وكانت هجمات  11أيلول  2001حافزًا
ك�ب�ي�رًا ل�ت�ك��وي��ن ه�ي�ئ��ات وم�ن�ظ�م��ات قد
ت �ك��ون ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر ف��ي نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي ال�س�ن��ة
امل�ق�ب�ل��ة .وأص ��وات املسلمني املعتدلني
ال ت � � ��زال ت �س �م��ع ع� �ل ��ى ن� �ط ��اق ض � ّ�ي ��ق؛
ألن ك�س��ب أص� ��وات ال�ن��اخ�ب�ين يحتاج
إل ��ى خ �ط��اب أق ��رب إل ��ى م�ش��اع��ر ع��ام��ة،
صنعتها أج�ه��زة إع�ل�ام متحيزة .بعد
عشرة أعوام من الهجمات ينظر  37في
املئة من األميركيني إلى اإلس�لام بعني
الرضى ،حسب استطالع نظمته شبكة
«أي ��ه .ب��ي .س��ي» ـــــ وواش�ن�ط��ن ب��وس��ت،
فيما ُيظهر استطالع آخر ،أجرته مجلة
ت��اي��م ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ،أن  28ف ��ي امل�ئ��ة
م��ن الناخبني ال يؤمنون ب��أن م��ن حق
املسلمني التمثيل في املحكمة العليا.
وهناك نسبة الثلث ترفض ترشيح أي
مسلم لرئاسة الواليات املتحدة.
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األعمال مستمرة في الـ «غراوند زيرو» في نيويورك (أوديد باليتي ــ أ ب)

«غراوند زيرو» ال يزال بانتظار إعادة اإلعمار
ال يزال موقع الهجوم،
الذي بات يعرف باسم
«غراوند زيرو» ،في انتظار
إعادة اإلعمار التي قد
تحتاج إلى خمس سنوات
إضافية ،ليبقى املوقع
خالل هذه الفترة مزارًا
وحائط مبكى

م��ا ك ��ان أح ��د ي�ن�ت�ظ��ر أن ت �ط��ول ف�ت��رة
إع � � � ��ادة ب � �ن ��اء م �ج �م��ع م� �ب ��ان ��ي م��رك��ز
التجارة العاملي في مانهاتن التحتا
ف��ي م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ع�ش��ر س �ن��وات.
وه � �ن� ��اك ت � �ق� ��دي� ��رات ب� � ��أن ال� �ف� �ت ��رة ق��د
ت�ت�ج��اوز  15ع��ام��ًا ،بعد إل�غ��اء الكثير
مبان ذات
من املشاريع والتخلي عن
ٍ
قيمة تاريخية ،مثل كنيسة للطائفة
األرثوذكسية اليونانية .طالت فترة
ال�ب�ن��اء م��ع أن ب�ن��اء ال �ب��رج�ين ،اللذين
ُ
اس��ت�ه��دف��ا بالهجومني االن�ت�ح��اري�ين،
لم يستغرق س��وى ثالثة أع��وام .لهذا
التأخير مضاعفات نفسية وم��ادي��ة،
م � ��ا ك � � ��ان أص� � �ح � ��اب ال � � �ق� � ��رار ي � � ��ودون
مواجهتها في أي وقت.
يبدو موقع االن�ف�ج��ار (غ��راون��د زي��رو
ـــــ التعبير الذي استخدم في األساس
لتفجير القنبلة ال�ن��ووي��ة األول ��ى في
مدينة هيروشيما اليابانية) ،املمتد
على  16هكتارًا من املساحة العقارية،
مبان ونصب
ورشة عمل في مجموعة
ٍ
ت��ذك��اري��ة ومحطات ق�ط��ارات األن�ف��اق.
الورشة ال تعمل بالوتيرة والحماسة
نفسيهما؛ ففي ج��وان��ب منها ،هناك
ج �ه��د ح �ث �ي��ث ،وف � ��ي ج ��وان ��ب أخ ��رى
ه�ن��اك تلكؤ ي�ص��ل إل��ى ح��د ال�ت��راج��ع.
والحرج شديد من تأخر األعمال فيها
ألس� �ب ��اب م�ع�ظ�م�ه��ا م � ��ادي وال �ب �ع��ض
م �ن �ه ��ا ي � �ع� ��ود مل� �ص ��اع ��ب ل��وج �س �ت �ي��ة
وإداري� � � � ��ة .ك� ��ان األم� �ي ��رك� �ي ��ون ،ال��ذي��ن
شعروا بأنهم طعنوا في الصميم من
«غ��زوة م��ان�ه��ات��ن» ،ينتظرون شيئني
م��ن إع ��ادة ال�ب�ن��اء ال �س��ري��ع :اس�ت�ع��ادة
الهيبة وت��أك�ي��د ق��درة األم�ي��رك��ي على
ً
إع��ادة صنع املعجزات أوال ،والثاني
م �ح��و آث� ��ار االع� �ت ��داء م��ن ال ��ذاك ��رة في
أقصر وقت ممكن وإعادة املنظر الذي
تميزت ب��ه مدينة ناطحات السحاب

ببناء أبراج أعلى من تلك التي دمرت.
ف��ي ي ��وم ن�ك�ب��ة ن �ي��وي��ورك ع ��ام ،2001
تعهد عمدة املدينة رودي جولياني،
وح � ��اك � ��م ال � ��والي � ��ة ج� � � ��ورج ب ��ات ��اك ��ي،
والرئيس ج��ورج دبليو ب��وش ،إعادة
ب �ن��اء م��وق��ع م��رك��ز ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي
وم �ب��ان �ي��ه ف� ��وق ال �ع �ق��ار ال � ��ذي ت �ع��ود
غالبية ملكيته لهيئة ميناء نيويورك
ونيوجرسي .قال جولياني« :سنعيد
البناء .وسنخرج م��ن ك��ل ه��ذا أصلب
ع � � ��ودًا م � ��ن ال� �ن ��اح� �ي� �ت�ي�ن ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة» .ول ��م ي �ن��س ال�ت��رك�ي��ز
على أن املنظر العام للمدينة يجب أن
عهده.
يعود إلى سابق ّ
إع � ��ادة اإلع� �م ��ار ت �م��ث��ل ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
األميركيني تحديًا أله��داف من أرادوا
ت��دم �ي��ر أك �ث��ر م ��ن امل �ب ��ان ��ي ،ك �م��ا ف�ه��م
امل� �س ��ؤول ��ون رس ��ال ��ة امل ��رت �ك ��ب .ق��ال��وا
إن ال �ف��اع �ل�ين أرادوا ت��دم �ي��ر ال�ه�ي�ب��ة
وض ��رب االق �ت �ص��اد وت�ح�ط�ي��م األن ��ف.
ل �ك��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ب �ع��د ع�ش��رة
أع � ��وام م��ن ال �ج �ه��د وال �ع �م��ل وال �ق �ت��ال،
وب �ع��د إن� �ف ��اق زه� ��اء ت��ري �ل �ي��ون دوالر
ُ ّ
�رت ف�ي��ه دول
ف��ي م�ج�ه��ود ح��رب��ي دم � � ُ
ك��أف�غ��ان�س�ت��ان وال� �ع ��راق ،وق �ت��ل مئات
األالف م��ن األب ��ري ��اء ،ال ت� ��زال ت�ع� ُ�ان��ي
ع �ق��دة اس �ت �ع ��ادة ال �ه � ُي �ب��ة .ن �ع��م ،ق�ت��ل
أس � ��ام � ��ة ب � ��ن الدن ،وأس � � �ق� � ��ط ن �ظ ��ام
ط��ال �ب��ان ون �ظ ��ام ص� ��دام ح �س�ي�ن .لكن
الواليات املتحدة لم تتمكن من إعادة
ب �ن��اء األب � ��راج وامل �ب��ان��ي امل�ح�ي�ط��ة ،ما
ي �ج �ع��ل س � �ك ��ان ن � �ي� ��وي� ��ورك ي � � ��زورون
امل�ك��ان بشعور م��ن ال��زه��و واالنتصار
وتناسي املاضي.
لكن يبقى وقع الهزيمة مسيطرًا على
ال �ن �ف��وس ،ال �ت��ي ت �ب��دو ح��زي�ن��ة ف��ي كل
ذك� ��رى .ه��ل ي�ع�ج��ز أك �ب��ر اق �ت �ص��اد في
ال �ع��ال��م ع��ن إع� ��ادة ب �ن��اء ه ��ذه املنطقة

ب��ال�س��رع��ة امل�ط�ل��وب��ة؟ س ��ؤال ي ��دور في
ب��ال املعنيني وال��زائ��ري��ن ،ال��ذي��ن غالبًا
م� ��ا ي � ��ذرف � ��ون ال � ��دم � ��وع ،أو ي �ط �ل �ق��ون
ص�ي�ح��ات م�ط��ال�ب��ة ب��ال �ث��أر واالن �ت �ق��ام.
ت �ح��ول م��وق��ع ال �ب �ن��اء إل ��ى م ��زار آلالف
ّ
يحج
السياح .ه��ؤالء يتوجهون كمن
إلى مزار أو ضريح .صورة ال تشبه ما
قبل الهجمات بتاتًا .كثيرون يضعون
أكاليل ال��زه��ور على نصب الضحايا
م��ن امل��وظ�ف�ين ورج ��ال اإلط �ف��اء .وج��وم
وح��زن يخيمان على وج��وه الزائرين.

تضم المباني الجديدة التي
يجري تشييدها برج مركز التجارة
العالمي بعلو  1776قدمًا
بعد عشرة أعوام لم يكتمل
سوى مبنى واحد ،هو الرقم  7من
مركز التجارة العالمي
إن��ه ل�ي��س م�ظ�ه�رًا ي��وح��ي ب��أن امل��دي�ن��ة
ان�ت�ص��رت على نكبتها .ب��ل ّ
يعبر عن
مدى عمق الجرح ال��ذي تركه الحادث
ف��ي ال�ن�ف��وس .ج��رح ل��م تستطع األي��ام
وحروب الثأر أن تدمله.
كان يفترض أن تنبع عملية البناء من
ح��اج��ة اس�ت�ث�م��اري��ة ع�ق��اري��ة ل�ك��ي تنال
املشاريع الدعم االستثماري الالزم .لكن
املستثمرين الذين اكتووا باالنهيارات،
وي �ع��ان��ون م��ن ع� ��زوف امل� �ص ��ارف على
اإلق��راض بعد تدهور س��وق العقارات،
�دواع وط �ن �ي��ة
ال ي� �ت� �ح ��رك ��ون ع � � ��ادة ل� � � � � ٍ
وش � � �ع � � ��ارات س� �ي ��اس� �ي ��ة ب� �ح� �ت ��ة .ال �ك��ل
ي �ع��رف م ��أزق ال �ع �ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة في
الحي املالي األميركي األول .قال الري

سيلفرستني ،ص��اح��ب ض�م��ان مكاتب
مركز التجارة العاملي بعيد الهجمات:
«ستكون مأساة املآسي أال نعيد بناء
هذا القسم من نيويورك .ألنه سيمنح
اإلرهابيني النصر الذي يسعون إليه».
م��ع ذل ��ك ،ب�ع��د ع�ش��رة أع ��وام ل��م يكتمل
س ��وى م�ب�ن��ى واح � ��د ،ه ��و ال ��رق ��م  7من
مركز التجارة العاملي .وهناك مبنيان
آخ � � ��ران ف ��ي ط � ��ور ال� �ب� �ن ��اء ،ه �م��ا م��رك��ز
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل��ي ورق��م  150م��ن ش��ارع
غرينتش .واملبنى األخير يعرف برقم
 4م��ن م��رك��ز ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل��ي .وه�ن��اك
حديث عن إيقاف العمل بأربعة أبراج
في القسم الشرقي ألسباب مالية.
وتتكون املباني الجديدة التي يجري
ت �ش �ي �ي��ده��ا م� ��ن ب � ��رج م ��رك ��ز ال �ت �ج ��ارة
العاملي بعلو  1776قدمًا (من ضمنها
ه��وائ��ي اس�ت�ق�ب��ال وإرس � ��ال) وس�ي�ك��ون
أط � ��ول م �ب �ن��ى ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة.
�دواع وط�ن�ي��ة،
واخ �ت �ي��ر ال �ع��دد  1776ل � � ٍ
ف �ه��و ذك� � ��رى ت��وق �ي��ع إع� �ل��ان اس �ت �ق�لال
الواليات املتحدة عن بريطانيا .وهناك
أي �ض��ًا ال �ن �ص��ب ال �ت��ذك��اري ل�ل�ض�ح��اي��ا،
ال� ��ذي ص�م�م��ه األم �ي��رك��ي ب�ي�ت��ر ووك ��ر،
واإلس��رائ �ي �ل��ي األم �ي��رك��ي م��اي�ك��ل أراد.
والنصب على شكل بستان فيه أشكال
للبرجني ونوافير م�ي��اه .وم��ن املنتظر
افتتاحه يوم غد.
متحف ال�ف�ن��ون ال��ذي ك��ان م�ق��ررًا منذ
 2004يتعرض أيضًا للتعطيل وجرى
تحجيمه إل��ى م�ج��رد م�س��رح جويس،
ألن ش ��رك ��ة امل � �س� ��ارح ان �س �ح �ب��ت م�ن��ه
الع� �ت� �ب ��ارات أه �م �ه��ا ض �ي��ق ذات ال�ي��د
وض � �ي ��ق امل � �س� ��اح� ��ة .ك ��ذل ��ك ت��راج �ع��ت
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ت �م��وز  2008ع��ن إع��ادة
بناء الكنيسة الوحيدة التي دمرتها
الهجمات.
نزار...
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العراقية لبوش
اإللياذة
ّ

ّ
مؤسسة تنتهي ّ
كل إمبراطورية بحاجة إلى أسطورة ِّ
مدتها كل فترة ،ما يحتم إيجاد
ّ
ملحمة بديلة توفر الغطاء الشعبي لتوسيع رقعة اإلمبراطورية .أكذوبة تورط العراق
بهجمات  11أيلول كانت األسطورة املؤسسة للقرن األميركي الجديد

ّ
تصدر تشيني معسكر مخترعي أكذوبة مسؤولية العراق عن الهجمات (أرشيف ــ أ ب)

أرنست خوري

اج�ت�م�ع��ت ك��اف��ة ال� �ظ ��روف امل��وض��وع�ي��ة
والذاتية لتجعل من هجمات  11أيلول
«إل �ي ��اذة» ج ��ورج ب��وش االب ��ن وإدارت� ��ه،
واألي �ق ��ون ��ة ال �ت��ي ب��ات��ت ت �ب��رر ألم�ي��رك��ا
ف �ع��ل ك ��ل ش� ��يء ت �ح��ت ش �ع��ار «ال �ح��رب
على اإلرهاب» .وألنه «في البدء كان 11
أي �ل��ول» بالنسبة إل��ى معظم م��ا حصل
ف��ي عاملنا ف��ي العقد األخ�ي��ر ،ك��ان ال ّبد
من أن يكون العراق في صدارة ضحايا
 11أي� �ل ��ول .ه �ك��ذا ك��ان��ت ت�ه�م��ة ض�ل��وع
ّ
تتصدر
عراق صدام حسني بالهجمات
األك ��اذي ��ب ال � �ـ 11ال �ت��ي ب ��ررت ب�ه��ا إدارة
ب��وش االب��ن احتاللها ل�ب�لاد ال��راف��دي��ن،
وظ �ه��ر ت�ه��اف �ت �ه��ا ع �ل��ى م ��راح ��ل ف ��ي ما
ّ
بعد .وألن كل شيء مدروس في الحياة
السياسية األميركية بنحو تخرج فيه
اعترافات وال أجرأ ،وقرارات وال أصوب،
لكن بال جدوى ،فقد صدر تقرير «لجنة
ّ
 11أي �ل��ول» ب�ع��د أق��ل م��ن ع��ام ع�ل��ى ش��ن
الحرب على ال�ع��راق ،ليخلص إل��ى عدم
وج��ود أي راب��ط ب�ين ال �ع��راق وهجمات
 11أي� �ل ��ول ،ب�ي�ن�م��ا ل ��م ت�ت�م�ك��ن ال�ل�ج�ن��ة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن ت �ب��رئ��ة ال �س �ع��ودي��ة ت�ب��رئ��ة
كاملة من تورطها في الهجمات .وألن
معظم اللجان السياسية األميركية ال
ّ
تضمن قراراتها مفاعيل رجعية ،جاء
ت�ق��ري��ر «ل�ج�ن��ة  11أي �ل ��ول» ب�ل�ا ن�ت��ائ��ج؛
ّ
إذ إن ك��ل م��ا ك��ان يجب أن يحصل في
ّ
العراق كان قد حصل بالفعل .لكن حتى
يقيمون وزن��ًا للجانهم
األميركيون ال ّ
القانونية؛ إذ ت��أخ��ر اع�ت��راف مسؤولي
إدارة بوش بنتائج اللجنة ،ولم ينعكس
ق��راره��ا بتبرئة ال�ع��راق وص ��دام حسني
من مسؤولية الهجمات على الخطاب
اإلعالمي والسياسي لكثيرين من أركان

اإلدارة ،حتى بعدما باتت هذه التهمة
أضحوكة املاليني في قلب أميركا؛ فبعد
ع��ام ك��ام��ل ع�ل��ى ص ��دور نتيجة «لجنة
 11أيلول» ،نقلت صحيفة «الغارديان»
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ع ��ن ب� ��وش ق ��ول ��ه ،ف ��ي 29
حزيران  2005لجنوده املحتلني للعراق:
«ال تنسوا دروس  11أيلول  ،2001أنتم
ت �ق��ات �ل��ون ه �ن��ا (ف� ��ي ال � �ع� ��راق) م ��ن أج��ل
مستقبل األم��ن األم�ي��رك��ي» .وعلى ّ
ذم��ة
الصحافي البريطاني ،روب��رت فيسك،
ّ
ف� ��إن وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��رك��ي ال�ج��دي��د،
ّ
رج��ل االس�ت�خ�ب��ارات ل�ي��ون بانيتا ،ك��رر
ه ��ذه ال �ك��ذب��ة ف��ي ب �غ��داد خ�ل�ال زي��ارت��ه
ال�ع��راق�ي��ة األول� ��ى ك��وزي��ر ل�ل��دف��اع خ�لال
ال � �ع� ��ام ال � � �ج � ��اري .رب � �م ��ا ك � ��ان األج � ��دى
ببانيتا تغيير اقتناعات  33في املئة من
مواطنيه األم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن ال ي��زال��ون
ي �ع �ت �ق��دون أن ه �ج �م��ات أي � �ل ��ول ك��ان��ت
مؤامرة من اإلدارة األميركية نفسها!
وق��د ي�ك��ون بانيتا ه��ذا أدرى رج��ل في
العالم ببراءة العراق ورئيسه السابق
ّ
م��ن هجمات نيويورك وواش�ن�ط��ن؛ ألن
ال � � ��وزارة ال �ت��ي ي��دي��ره��ا ح��ال �ي��ًا ،ارت ��أت
م �ع��اي��دة األم�ي��رك�ي�ين مل�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
السنوية الخامسة للحرب في العراق،
ب�ك�ش�ف�ه��ا ف ��ي آذار  ،2008ع ��دم وج ��ود
ع�لاق��ات م�ب��اش��رة ب�ين ال �ع��راق وتنظيم
ال�ق��اع��دة ف��ي هجمات أي �ل��ول ،م��ن خالل
دراستها  600ألف وثيقة رسمية عراقية،
وع� � ��دة آالف م ��ن س� �ج�ل�ات اس �ت �ج��واب
مسؤولي نظام صدام حسني.
ُ
اعتمدت الزمة ُّ
تورط
على أي أساس إذًا
ّ
وصدامه بـ 11أيلول؟ حصل ذلك
العراق
إثر كشف وكالة االستخبارات املركزية
األميركية «سي آي إيه» وثيقة مزعومة
ت�ش�ي��ر إل� ��ى وج � ��ود ع�ل�اق��ة ب�ي�ن تنظيم
«ال �ق��اع��دة» وص � ��دام ح�س�ين ف��ي تنفيذ

غوانتنامو :فشل أوباما األكبر
كان معتقل غوانتنامو
جزءًا أساسيًا من الحرب
على اإلرهاب التي شنتها
واشنطن عقب  11أيلول،
فهو مكان مناسب
العتقال املتهمني ،من
دون الخوف من مطالبتهم
بحقوقهم ّاملدنية،
وخصوصًا أن العديد منهم
تعرض للتعذيب

ديما شريف
أثناء حملته االنتخابية ،كرر الرئيس
األم �ي��رك��ي ّب � ��اراك أوب ��ام ��ا ك �ث �ي �رًا أم ��ام
ن��اخ �ب �ي��ه أن � � ��ه س� �ي� �ك ��ون م �خ �ت �ل �ف��ًا ع��ن
سلفه ج��ورج ب��وش االب��ن ،وخصوصًا
ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق اإلن �س��ان وال�ح��ري��ات
العامة التي انتهكت كثيرًا في أعقاب
 11أي � �ل � ��ول وت �ص �ع �ي ��د ال � �ح � ��رب ع �ل��ى
اإلره� � � � ��اب ،داخ� � ��ل ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وخ��ارج�ه��ا .ك��ان أوب��ا ّم��ا حينها يصف
سجن غوانتنامو ب��أن��ه «ف�ص��ل حزين
التاريخ األميركي» ،وقبل انتخابه
في
ّ
وع��د بأنه في ح��ال وصوله إل��ى البيت
ّ
األبيض فإن املعتقل سيغلق في .2009
في  22كانون الثاني  ،2009بعد يومني
على انتقاله إلى البيت األبيض ،طلب
أوباما من إدارته اتخاذ كل اإلجراءات
ال �ل��ازم � ��ة إلي � �ق� ��اف امل� �ح ��اك� �م ��ات ب�ح��ق
معتقلي سجن ال�ج��زي��رة الكوبية ملدة
 120ي��وم��ًا ،م��ن أج ��ل دراس� ��ة ملفاتهم
وت �ح��دي��د م��ا إذا ك��ان��وا س�ي�خ�ض�ع��ون
ل� ّل�م�ح��اك�م��ة أو ال .ف ��ي ال� �ي ��وم ال �ت��ال��ي،
وقع الرئيس على أمر تنفيذي يقضي
ب� ��إغ �ل�اق ال �س �ج ��ن خ �ل��ال س �ن ��ة .2009
ّ
ك�م��ا أن اإلدارة وج ��دت س�ج�ن��ًا مثاليًا
ف ��ي إي �ل �ي �ن��وي ل�ت�ن�ق��ل إل �ي��ه امل �س��اج�ين،
وب� ��دأت إج� � ��راءات ش��رائ��ه م��ن ال��والي��ة.
بعد أق��ل م��ن عامني ب��أي��امّ ،ف��ي السابع
م��ن ك��ان��ون األول  ،2011وق� ��ع أوب��ام��ا
نفسه على قانون نفقات وزارة الدفاع
ال��ذي اح�ت��وى بندًا يمنع نقل معتقلي
غ ��وان� �ت� �ن ��ام ��و ال� �ب ��اق�ي�ن ف� �ي ��ه ،أي 171
شخصًا ،إلى األراضي األميركية أو إلى
دول �ه��م أو أي دول ��ة ت��ري��د استقبالهم،

م�غ�ل�ق��ًا ب��ال �ت��ال��ي ال� �ب ��اب ،م��ؤق �ت��ًا ،أم ��ام
اغالق السجن الشهير.
هكذا استثمر الرئيس األميركي قضية
السجن م��ع مناصري حقوق اإلنسان
والناخبني التقدميني واملستقلني ،قبل
انتخابه ،ليعود ويتراجع عن وع��وده
التي ّ
عدت ثورية خالل الحملة .إذ رأى
ّ
البعض أن اوب��ام��ا ،لو حقق نصف ما
وع��د ب��ه ،ألح��دث انقالبًا ف��ي السياسة
ّ
األم �ي��رك �ي��ة ،داخ �ل �ي��ًا وخ ��ارج� �ي ��ًا ،ل�ك��ن
ناخبيه ومناصريه اكتشفوا فيه ،بعد
وصوله إل��ى السلطة ،ام�ت��دادًا للعهود
الديموقراطية السابقة ،وحتى لبعض
الجمهورية منها.
ّ
ل � �ك� ��ن م� �س� �ت� �ش ��اري ��ه وامل � �ق� ��رب�ي��ن م �ن��ه
يدافعون عنه في مسألة غوانتنامو.
إذ ي��رى ه��ؤالء ّأن ّ
نية الرئيس كانت
ّ
ص��ادق��ة ،لكن وزارة العدل اصطدمت
بمعوقات قانونية ولوجستية بعد
ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي  .2009ع �ن ��دم ��ا ب ��دأ
امل��وظ �ف��ون دراس� ��ة م�ل�ف��ات املعتقلني،
اس �ت �ج ��اب ��ة ألم � ��ر ال ��رئ� �ي ��س ال �ج ��دي��د،
اك �ت �ش �ف��وا ع� ��دم وج � ��ود م �ل �ف��ات بحق
ع ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �س��اج�ي�ن ،ليقتصر
األم � ��ر ع �ل��ى ت �ح �ق �ي �ق��ات ه �ن��ا وه �ن��اك،
ي�ت�ط�ل��ب ج�م�ع�ه��ا ف��ي م�ل�ف��ات م��وح��دة
ف� �ت ��رة ط ��وي �ل ��ة .ول� ��ذل� ��ك ،ب �ع��د ان �ت �ه��اء
مهلة ال�ـ  120يومًا ،ع��ادت املحاكمات
ل�ل�ع�م��ل ،وف ��ي ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،2009
ق�ب��ل ش�ه��ري��ن م��ن ان�ق�ض��اء امل � ّ�دة التي
ح ��دده ��ا ف ��ي أم � ��ره ّ ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب��داي��ة
العام ،قال أوباما إنه «قد ال نتمكن من
ّ
الوقت املحدد» .ظن
إغالق السجن في
ّ
املتحمسون للرئيس أنه قد يغلق في
العام التالي ،لكن مرت  ،2010واألمور

ع �ل��ى م ��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ،وه� ��ا ه ��ي 2011
تنتهي وال�س�ج��ن م�ك��ان��ه ،يستضيف
أش�خ��اص��ًا رم��اه��م حظهم املتعثر في
طريق الكاوبوي األميركي.
ل� ��م ي �ص �ب��ح غ ��وان �ت �ن ��ام ��و س �ج �ن��ًا إال
ف��ي أع �ق��اب  11أ ّي �ل��ول ،ليرتبط اسمه
ب��ال�ه�ج�م��ات ،م � ��ذاك .ف�ه��و ك ��ان ق��اع��دة
عسكرية احتفظت بها واشنطن من
أيام عالقاتها الجيدة مع كوبا ،بداية
القرن املاضي ،وكانت تستخدم إليواء
املهاجرين الكوبيني والهايتيني غير
ال�ش��رع�ي�ين ح�ت��ى  ،1993ح�ين اعتبره

بين كانون الثاني 2009
وقع أوباما
وكانون الثاني ّ 2011
قرارين بإغالق المعتقل وإبقائه
في العمل
القضاء األميركي غير قانوني .وحني
ّ
ب ��دأت ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ت�ع�ت�ق��ل ك��ل
م��ن ل��ه ل�ح�ي��ة ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان نهاية
 ،2001ولم تعد سجون كابول تتسع
لهم ،اعتمدت القاعدة سجنًا لكونها
بعيدة عن األراضي األميركية.
ً
أول ع�ش��ري��ن معتقال وص �ل��وا ف��ي 11
كانون الثاني  ،2002ليلحق بهم ،775
بعد سنوات،
أف��رج ع��ن امل�ئ��ات منهمّ ،
ً
ح�ي�ن اك �ت �ش��ف امل �ح �ق �ق��ون أن �ه ��م ف�ع�لا
أب ��ري ��اء ،ف�ي�م��ا اس�ت�ق�ب�ل��ت دول أخ��رى
بعض املعتقلني في سجونها ،ومنها
ب�ع��ض ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ودول ثالثة
اس �ت �ق �ب �ل��ت م ��ن ل ��م ت �ث �ب��ت ع �ل �ي��ه ت�ه��م
اإلرهاب ،لكن دولته األم ال تريده.

أك �ث��ر م��ا ارت �ب��ط ب��ه اس ��م غ��وان�ت�ن��ام��و
ه��و ق �ض��اي��ا ال �ت �ع��ذي��ب ال� ��ذي ت�ع��رض
ل� ��ه ال� �س� �ج� �ن ��اء ع� �ل ��ى أي � � ��دي م�ح�ق�ق��ي
وك� ��ال� ��ة االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
أو امل �ت �ع��اق��دي��ن م�ع�ه��ا وم ��ع ال�ج�ي��ش.
وت�ح��دث الكثيرون ممن خ��رج��وا منه
ع ��ن ت �ق �ن �ي��ات اإلغ � � � ��راق ،االن �ت �ه��اك��ات
ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال �ت �خ��دي��ر ،واالض �ط �ه��اد
ال� ��دي � �ن� ��ي .أدى ذل � ��ك إل � ��ى م � �ح ��اوالت
انتحار بني السجناء ،نجح بعضها.
وادع��ى بعض من خدموا في السجن
ّ
م ��ن ال �ج �ي��ش األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��أن ب�ع��ض
ال �س�ج �ن��اء ت��وف��وا ج� ��راء ال �ت �ع��ذي��ب ،ال
انتحارًا.
ّ
ال ي��زال السجن يمثل م��ادة سجالية
ك �ب �ي��رة ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،على
املستوى السياسي والقانوني ،وبني
ّ
املواطنني .إذ إن املدافعني عن بقائه ال
ي��ري��دون نقل ّالسجناء إل��ى األراض��ي
األم �ي��رك �ي��ة ألن �ه��م س�ي�ت�م�ت�ع��ون ف��ورًا
ب �ح �ق��وق إن �س��ان �ي��ة ب �س �ي �ط��ة ،ت��رف��ض
اإلدارات األميركية املتعاقبة منحهم
إياها في الجزيرة الكوبية .وأدى ذلك
ال��ى ن�ق��اش كبير ل��م ينته ح��ول مكان
محاكمة ن��زالء املعتقل :ه��ل يتم ذلك
ف��ي م �ك��ان إق��ام �ت �ه��م ،أو ي�ن�ق�ل��ون إل��ى
األراض��ي األميركية من أجل محاكمة
م��دن�ي��ة؟ دع��اة ال�ح��ل األول ال ي��ري��دون
تكبيد داف �ع��ي ال �ض��رائ��ب تكلفة نقل
املتهمني وتأمني الحماية للمحكمة،
ّ
إذ يصر هؤالء على أن تنظيم القاعدة
سيستغل الفرصة ليشن هجومًا ما
ع�ل��ى م�ك��ان ان�ع�ق��اد امل�ح��اك�م��ة .وي��ردد
ّ
ه ��ؤالء أن ال�س�ج��ن ه��و امل �ك��ان املثالي
لبعده عن أي تجمع سكاني كبير.

الملف
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بعد  5ساعات من
الهجمات ،كان اتهام
العراق جاهزًا

هجمات  11أي�ل��ول .ظهرت الوثيقة ،ثم
ّ
اختفت .أي��ن؟ قلة يعرفون .لكن الكاتب
األم �ي��رك��ي ،رون س��اس�ك�ي�ن��د ،ادع ��ى أن��ه
ي�ع��رف الحقيقة ،فنشر ك�ت��اب��ًا بعنوان
«الطريق إلى العالم» ،وقال فيه إن البيت
األبيض هو من أص��در األوام��ر بفبركة
نص الرسالة املفترض أن تكون موجهة
من رئيس جهاز االستخبارت العراقية
جليل ح�ب��وش ،إلى
ف��ي حينها ،ط��اه��ر
ّ
ص ��دام ح �س�ين .وب �م��ا أن ��ه ال مسؤولية
ّ
ج �ن��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �س �ي ��اس ��ي ،ف ��إن
أرك��ان إدارة ب��وش ال ي�ت��رددون بتأليف
ك�ت�ب��ًا تتضمن اع �ت��راف��ات ب�خ�ف��ة ات�ه��ام
ال �ع��راق أو ص ��دام ح�س�ين ب��ال�ت��ورط في
هجمات الخريف األميركي .آخر البدع
ك��ان��ت ل��وزي��ر ال��دف��اع األس �ب��ق ،دون��ال��د
رامسفيلد ،ال��ذي تنافس ألش�ه��ر حول
َمن يمكنه اتهام العراق أكثر بهجمات
أي � �ل ��ول ،وذل � ��ك م ��ع ك ��ل م ��ن ن��ائ �ب��ه ب��ول
وولفويتز ونائب الرئيس ديك تشيني
وم �س �ت �ش ��اره ل� �ش ��ؤون األم� � ��ن ال �ق��وم��ي
ل��وي��س ليبي وري�ت�ش��ارد ب�ي��رل وامل��دي��ر
السابق لـ«سي آي إيه» جيمس وولسي،
ورئ �ي ��س م��رك��ز ال �س �ي��اس��ات ال��دف��اع�ي��ة
ف ��ران ��ك غ��اف �ن��ي وال �غ �ن��ي ع ��ن ال�ت�ع��ري��ف

وليام كريستول وآخرين .ه��ؤالء كانوا
أب ��رز أس �م��اء س��ارع��وا ،ب�ع��د م�ض��ي أق��ل
من  5ساعات على هجوم البرجني ،إلى
التحدث عن عالقة مباشرة بني العراق
ّ
وج ��زاره من جهة ،و 11أيلول من جهة
أخ� ��رى .ل�ك��ن ت �ق��اري��ر ك�ث�ي��رة ت �ج��زم ب��أن
َ
رجلني كانا ّ
عرابي ضرب العراق انتقامًا
ل�ـ 11أيلول :تشيني ،وولفويتز قبل أي
شخص آخر ،حتى قبل رامسفيلد الذي
ً
اتهم ك�لا من ال�ع��راق وليبيا وال�س��ودان
وإي ��ران ب��ال�ت��ورط .االع�ت��راف��ات املتأخرة
ش�م�ل��ت ال �ج �م �ي��ع ،م��ن ب�ي�ن�ه��م تشيني،
الذي ّ
هونها على نفسه وقال في :2009
«لم أر أي دليل يؤكد تورط صدام حسني
بهجمات  11أيلول .أش��ارت تقارير إلى
تورطه في وقت ما ،لكن تبني في نهاية
املطاف أنه ليس كذلك».
وأم� � � ��ام ال �ت �س ��اق ��ط ف� ��ي اإلص � � � ��رار ع�ل��ى
امل �ه��زل��ة ف ��ي ت �ب��ري��ر االح � �ت�ل��ال ،ظ�ه��رت
الوثيقة الذهبية ،ال�ت��ي أع�ف��ت الجميع
م��ن التحليل ف��ي منطق ارت�ب��اط ص��دام
ونظامه بهجمات أيلول من عدمه .إنها
إعالن مبادئ «مشروع القرن األميركي
الجديد» عام  1997الذي وقعت عليه 25
شخصية ب��ارزة من املحافظني الجدد،
منهم رامسفيلد وول�ف��وي�ت��ز وتشيني
وليبي وآخ��ري��ن م��ن رم ��وز إدارة بوش
زم��ن النكبة األيلولية .وف��ي مشروعهم
ـــــ اإلع �ل��ان ،ت�ش��دي��د ع�ل��ى ض� ��رورة غ��زو
العراق .وألن رجال السياسة األميركيني
«ت�ع��رف��ون�ه��م م��ن ع�س�ك� ّ
�ري�ي�ه��م» ،تحدث
ال� �ج� �ن ��رال وي �س �ل��ي ك �ل��ارك ف ��ي م�ق��اب�ل��ة
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ض �م��ن ب��رن��ام��ج «واج �ه ��ة
الصحافة» ،عن وج��ود «جهود منظمة
خالل خريف عام  2001لتحميل صدام
ح�س�ين امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ال�ه�ج�م��ات وع��ن
مشكلة اإلرهاب».

محاكمات مدنية أم عسكرية؟
أبرز من ينتظر املحاكمة اليوم من نزالء غوانتنامو هو خالد الشيخ محمد ،الذي
اعترف في  ،2007باملشاركة في تخطيط وتنفيذ ثالثني اعتداء ،منها  11أيلول،
وتفجيرات بالي في أندونيسا وقتل الصحافي األميركي دانيال بيرل ،التخطيط
لقتل جيمي كارتر ،التخطيط لتفجير جسور في نيويورك ،التخطيط لتفجير
مبان في إيالت في اسرائيل ،وغيرها حول العالم.
ومنذ أن اتخذ ال�ق��رار لبدء محاكمته التي اعتمدت مدينة نيويورك مركزًا لها،
تدور املعركة بني جبهتني :جبهة املحاكمات املدنية ،وجبهة املحاكمات العسكرية.
ّ ّ
�روج ك��ل ط��رف مل�م� ّ�ي��زات اق�ت��راح��ه ،واألس �ب��اب ال�ت��ي تجعله أف�ض��ل م��ن اآلخ��ر.
وي �
ّ
مناصرو الحل املدني ي��رون أن اإلدارة الحالية ستكون ّ
وفية ملبادئها في حال
فرض ذلك النوع من املحاكمات على باقي املتهمني ،ورفضت االستجابة ملطالب
الجمهورينيّ .
لكن بعض الديموقراطيني يخافون من ردة الفعل الجمهورية على
قرار مماثل ،إذ سيشنون حملة شعواء على اإلدارة ،ويحاولون إضعافها في أي
استحقاق انتخابي آت ،وخصوصًا ّأن الرئيس أوباما على أبواب إعادة انتخابه
م�ج��ددًا ،نهاية ال�ع��ام املقبل .كما ّأن بعض استطالعات ال��رأي ال�ت��ي أج��ري��ت في
األشهر املاضية تشير إلى تدني نسبة القبول باملحاكمات املدنية بني الناخبني.
إذ بينّ استطالع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» ومحطة «آي بي سي» ّأن 59
في املئة من الناخبني يفضلون املحاكمات العسكرية ،مقابل  35في املئة ممن
يفضلون املحاكمات املدنية .كذلك ،في حال اتخاذ وزارة العدل القرار ووافق عليه
الرئيس ،قد يمنع الكونغرس ،الذي يسيطر فيه الجمهوريون على مجلس النواب،
التمويل عن املحاكمات ،كي يعرقلوا عملها.
في الجانب اآلخ��ر ،ي��رى مناصرو املحاكمات العسكرية ّأن اإلدارة ستربح في
ّ ّ
ألنه األكثر شعبية بني الناس .كما سترتاح من ّ
هم الهجوم
حال اعتماد ذلك الحل
الجمهوري عليها وتبرهن ّأن مقولة «الديموقراطيني يعتمدون اللني والضعف مع
اإلرهاب» خاطئة .ويقول املتفائلون بهذا الحل ّإن اإلدارة يمكنها رعاية تعاون بني
الحزبني ،وه��و أم��ر محبب ل��دى أوب��ام��ا ،في تلك املسألة .لكن قد تتعرض اإلدارة
ّ
النتقادات كبيرة إذا اعتمدت الحل العسكري ،ألنها بقيت سنتني ال تتحدث سوى
ف��ي م��وض��وع املحاكمات امل��دن�ي��ة ،م��ا سيضعفها أكثر ب�ين ناخبيها الليبراليني
ً
والتقدميني .كما سيعتبر ّأن الرئيس اختار حال أسهل سياسيًا ليتجنب املتاعب،
عوض الدفاع عن آرائه ومعتقداته.
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تآكل تدريجي
للحريات والقيم اإلنسانية
جمانة فرحات
أن تتعرض لتفتيش دقيق في املطارات
وامل ��وان ��ئ ف�ق��ط ل�لاش�ت�ب��اه ف��ي أن ��ك من
أص � ��ول ع ��رب �ي��ة .أن ت �ك ��ون ات �ص��االت��ك
ال �ه��ات �ف �ي��ة وم ��راس�ل�ات ��ك اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
خ��اض�ع��ة للمراقبة م��ن دون ع�ل�م��ك .أن
يجري اعتقالك ونقلك إلى مكان ّ
سري
م��ن دون أن يتطلب تحقيق ذل��ك عناءً
كبيرًا .أن تضطر إل��ى تعبئة استمارة
مليئة بالبيانات ملجرد تحويلك مبلغًا
ماليًا م�ح��دودًا .ممارسات كانت حتى
م��ا قبل ال�ح��ادي عشر م��ن أي�ل��ول ٢٠٠١
يصعب ت�خ� ّ�ي��ل ح��دوث �ه��ا .ل�ك��ن م��ا قبل
ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر م ��ن أي� �ل ��ول ل �ي��س ك�م��ا
بعده على اإلط�لاق ،إن داخل الواليات
امل �ت �ح��دة ،أو ف ��ي أي ب�ق�ع��ة أخ � ��رى في
ال�ع��ال��م ،ب�ع��دم��ا ت�ح��ول��ت ال�ح��ري��ات إل��ى
ال �ض �ح �ي��ة األب � � ��رز ت �ح��ت س� �ت ��ار األم ��ن
ومتطلباته.
متطلبات جعلت من عمليات استقطاب
ّ
ّ
املشرعني لسن قوانني متشددة مسألة
ال تحتاج إلى أي جهد ،في ظل هاجس
ال �خ��وف امل�ن�ت�ش��ر م��ن ت �ك��رار سيناريو
 11أي �ل��ول ،وه��و م��ا ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ص��راح��ة
عضو الكونغرس األميركي بيتر كني
الذي يرأس لجنة مجلس النواب لألمن
الداخلي ،بدفاعه عن هذا التوجه قبل
ً
أي � ��ام ،ق ��ائ�ل�ا «إج� � � ��راءات م �ث��ل «ق��ان��ون
ب ��ات ��ري ��وت» ،وع �م �ل �ي��ات ال�ت�ف�ت�ي��ش في
امل� �ط ��ارات ،وأم ��ن امل ��وان ��ئ ،ك��ل ذل ��ك هو
ب��ال�ت��أك�ي��د أف �ض��ل م��ن اح� �ت ��راق ال �ن��اس
ح �ت��ى امل � ��وت أو االض � �ط� ��رار إل� ��ى رم��ي
أنفسهم من ارتفاع  106طبقات».
وال� �ظ ��اه ��رة ال �ت��ي ب � ��دأت ف ��ي ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ف��ي أع�ق��اب  11أي�ل��ول س��رع��ان
م��ا ت�ح� ّ�ول��ت إل��ى ع��دوى ع� ّ�م��ت مختلف
دول ال �ع��ال��م .ف �ش �ه��دت دول أوروب �ي ��ة،
م�ث��ل ف��رن�س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا ،ال �ت��ي ك��ان��ت
ت �ت �غ �ن ��ى ب �س �ج �ل �ه��ا ف � ��ي ال� � ��دف� � ��اع ع��ن
ح�ق��وق اإلن �س��ان ،تعزيزًا غير مسبوق
ل�ص�لاح�ي��ات ق ��وات ال�ش��رط��ة والجيش
ف � ��ي م� �ق ��اب ��ل ت �ق �ل �ي��ص ال� ��رق� ��اب� ��ة ع �ل��ى
مشروعية أعمالهم تحت ستار حماية
األمن ومكافحة اإلرهاب .الحال نفسها
ف��ي أمل��ان�ي��ا ال �ت��ي ت�ت�ج��ه ع�ل��ى م��ا يبدو
إل ��ى إق� ��رار ت�ع��دي�لات ق��ان��ون�ي��ة ج��دي��دة
ت�م�ن��ح ال�س�ل�ط��ات ال �ح��ق ف��ي ال�ح�ص��ول
على البيانات الشخصية م��ن البنوك
ً
والسجالت الرسمية ،فضال عن إجبار

املحامني ومستشاري الضرائب تزويد
س �ل �ط��ات األم� ��ن ب��امل �ع �ل��وم��ات املتعلقة
ب �ح��رك��ة رؤوس أم � � ��وال زب��ائ �ن �ه��م ف��ي
ح��ال شكهم في أنها قد تخدم أنشطة
إرهابية ومشبوهة.
ُّ
أم��ا عربيًا ،فاتخذ اإلره��اب ذريعة في
ال�ع��دي��د م��ن دول املنطقة ل�لإب�ق��اء على
ق��وان�ين ال �ط��وارئ إلس�ك��ات امل�ع��ارض�ين
ب�ح�ج��ة م�ك��اف�ح��ة اإلره� � ��اب ،ك�م��ا ك��ان��ت
ال� � �ح � ��ال ع �ل �ي ��ه ف � ��ي م� �ص ��ر وال � �ج ��زائ ��ر
وس ��وري ��ا ،ق �ب��ل ان � ��دالع االح �ت �ج��اج��ات
الشعبية فيها .وفي السعودية ،لم تجد
منظمة «ه�ي��وم��ن راي�ت��س ووت ��ش» في
مشروع قانون اإلره��اب الجديد ،الذي
ت�س�ع��ى ال��ري��اض إل��ى اع �ت �م��اده ،س��وى

المسلمون والمهاجرون
يتصدرون
والمعارضون
ّ
المتضررين من
قائمة
ّ
قوانين مكافحة اإلرهاب
م�ح��اول��ة ل �ـ«إض �ف��اء ال�ص�ف��ة القانونية
ع�ل��ى م �م��ارس��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة غير
ال�ق��ان��ون�ي��ة» ،بعدما خلصت إل��ى «أن��ه
يجمع امل�ع��ارض��ة السياسية السلمية
ب �م��رت �ك �ب��ي أع � �م� ��ال ال �ع �ن ��ف ف� ��ي ص��ف
واحد».
وإن ك��ان تقليص الحريات ّ
تحول إلى
س�م��ة م�ش�ت��رك��ة ف��ي جميع دول ال�ع��ام،
فإن بعض الفئات ًدون األخرى وجدت
نفسها أكثر عرضة النتهاك حقوقها.
ف� �ف ��ي خ� �ض ��م ه� � ��ذه األج� � � � � ��واء ،وج � ��دت
األق �ل �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ،وخ��اص��ة املسلمة
منها ،نفسها ف�ج��أة أن�ه��ا وض�ع��ت في
دائ ��رة االت �ه��ام ب��ال �ت��ورط أو التعاطف
م��ع اإلره � ��اب ح�ت��ى ي�ث�ب��ت ع�ك��س ذل��ك،
ف �ب ��ات ��ت أن �ش �ط �ت �ه��ا م �ن ��ذ ذل � ��ك ال �ح�ي�ن
تخضع لرقابة لصيقة ،وذلك بالتزامن
مع اجتياح ظاهرة «اإلسالموفوبيا»
ال��دول الغربية وتشكيلها مبررًا لسن
ق��وان�ين ت �ط��ال امل�س�ل�م�ين دون غ�ي��ره��م،
ً
م�س�ت�ف�ي��دة م��ن ان �ت �ش��ار أف �ك��ار ال�ي�م�ين

ال تزال اإلجراءات األمنية مشددة حتى في موقع الهجوم في نيويورك (لوكاس جاكسون ــ رويترز)

امل�ت�ط��رف .ضحايا إض��اف�ي��ون للوضع
الجديد الناشئ ف��ي أع�ق��اب  11أيلول،
ّ
تجسدوا في املهاجرين الذين بات ينظر
إليهم على أنهم مشتبه فيهم بالتسلل
ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �م��ال ت �خ��ري �ب �ي��ة ،ف�ت�ح��ول��ت
ح �ي��ات �ه��م إل� ��ى ج �ح �ي��م ف ��ي م�ع�س�ك��رات
االع� �ت� �ق ��ال ال �ج �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ح��رص��ت
ال � � ��دول ع �ل��ى إب �ق��ائ �ه��م ف �ي �ه��ا ت�م�ه�ي�دًا
إلع��ادت �ه��م إل ��ى دول� �ه ��م .ال�ص�ح��اف�ي��ون
أيضًا لم يكونوا في منأى عن تداعيات
مرحلة م��ا بعد  11أي �ل��ول ،بعدما غدا
ّ
سياسات الدول
أي انتقاد يوجه ضد ّ
يصنف أنه يصبّ
في مكافحة اإلرهاب
في خانة دع��م اإلره��اب ،ويمنح ال��دول
ال��ذري�ع��ة العتقالهم ،حيث وص��ل عدد
الصحافيني املحتجزين في عام 2010
إلى .145
ون �ت �ي �ج��ة ل� �ه ��ذه امل � �م ��ارس ��ات ،ل ��م ت�ك��ل
امل �ن �ظ �م ��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة وال �ن ��اش �ط ��ون
امل��داف �ع��ون ع��ن ح�ق��وق اإلن �س��ان ،ط��وال
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،م��ن رف ��ع ال�ص��وت
ّ
املتعمد للقضاء
عاليًا ،منتقدة التوجه
ع �ل��ى ال� �ح ��ري ��ات ،وخ �ص ��وص ��ًا ب�ع��دم��ا
ت� �ب�ّي�نّ ف ��ي أع � �ق ��اب م� � ��رور  10س �ن��وات
ع�ل��ى أح ��داث ال �ح��ادي ع�ش��ر م��ن أي�ل��ول
أن ت�ش��دي��د ال �ق��وان�ين ل��ن ي�ت��وق��ف عند
ح � ّ�د م �ع�ي�ن ،ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك��س م ��ن ذل��ك
ّ
يزداد باطراد ،مستفيدًا من إبداء فئات
واس� �ع ��ة م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن اس �ت �ع��داده��م
للتضحية بحرياتهم.
ّ
استعداد تجلى م��ن خ�لال االستطالع
الذي نشر قبل أيام ،وأشار إلى أن ثلثي
سكان الواليات املتحدة على استعداد
ل �ل �ت �ض �ح �ي��ة ب� �ب� �ع ��ض ال �خ �ص��وص �ي��ة
والحريات في الكفاح ضد اإلرهاب ،في
مقابل إبداء  54في املئة فقط ميلهم إلى
الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم في
حال أجبروا على االختيار بينها وبني
ح�م��اي��ة ال �ن��اس م��ن اإلره��اب �ي�ي�ن ،فيما
ل��م ي�ج��د ال��رئ �ي��س ال �ف �خ��ري ل�ل�ف��درال�ي��ة
ال ��دول� �ي ��ة ل �ح �ق��وق اإلن � �س � ��ان ،ب��ات��ري��ك
ب� ��ودوان ،م��ن تلخيص أف�ض��ل للوضع
ال � ��ذي آل� ��ت إل �ي ��ه ال �ح ��ري ��ات وال �ح �ق��وق
بعد كل هذه السنوات سوى القول إن
«ال��دع��اي��ة ال�ت��ي تستمد شرعيتها من
ان�ت�ه��اك��ات ال�ح�ق��وق وال�ح��ري��ات بحجة
مكافحة اإلرهاب والتي جرى نقلها من
خ�ل�ال االس�ت�غ�لال وال�ت�لاع��ب بالخوف
أدت إل��ى التخلي التدريجي عن القيم
األساسية لإلنسانية».
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الملف

 11أيلول:
الجمـر والرماد

السبت  10أيلول  2011العدد 1508

 10سنوات غيرت العالم

المخططة سلفًا ...على
أفغانستان :الحرب
ّ

لم يكن غزو أفغانستان
بسبب هجمات  11أيلول؛
فالخطة كانت ّ
معدة
سلفًا ،وهذه الحرب لم
تكن لتقع لوال تواطؤ
جميع الدول ،من إيران إلى
الهند وباكستان وروسيا،
وبمباركة إسالمية
سلوم
شهيرة ّ

ع� � �ش � ��ر س� � � �ن � � ��وات ع� � �ل � ��ى ال� � � �ح � � ��رب ف��ي
أفغانستان ،وال تزال اإلدارة األميركية
ت�ت�خ�ب��ط وت � ��دور ف��ي م �ح��ور ال �ت �س��اؤل
اآلت ��ي :ك�ي��ف س�ن�خ��رج م��ن أفغانستان
ّ
ب�ن�ه��اي��ة س �ع �ي��دة؟ أو ع�ل��ى األق� ��ل كيف
سنخرج بأقل الخسائر املمكنة؟ وكيف
ستنتهي حربنا العاملية على اإلرهاب
بصيغة ّ
مشرفة؟
تبحث أميركا ع��ن إن �ج��ازات ،فتجدها
ب �ض��رب ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق ��اع ��دة» وحليفته
«طالبان» عبر «قصقصة» أجنحتهما
ّ
ق�ب��ل ق�ط��ع رؤوس �ه �م��ا .وال ش � ّ�ك ف��ي أن
ّ
هذا ما تحقق ،ولعله اإلنجاز الوحيد
لها ،ال��ذي حققته وكالة استخباراتها
«س� � ��ي آي إي � � ��ه» ب� �م� �س ��اع ��دة ش ��رك ��ات
ال�ح��رب ال�خ��اص��ة .ففي برنامج خاص
ب � � ��دأ ت �ط �ب �ي �ق��ه م� �ن ��ذ  ،2004ن �ج �ح��ت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ف ��ي ق �ت��ل ع �ش��رات
ال �ق �ي��ادات ف��ي «ط��ال �ب��ان» و«ال �ق��اع��دة»
(أك �ث��ر م��ن  ،)60ق�ب��ل أن ت�غ�ت��ال أخ�ي�رًا
أرف��ع مسؤولني في «ال�ق��اع��دة» ،زعيمه
أس � ��ام � ��ة ب � ��ن الدن وم � � �ع � ��اون ال ��زع �ي ��م
الجديد (أيمن الظواهري) عبد الرحمن
ع� �ط � ّ�ي ��ة .ب��اس �ت �ث �ن��اء ب� ��ن الدن ،ق��ام��ت
ال � �ق� ��وات األم �ي ��رك �ي ��ة ب �ت �ص �ف �ي��ة م�ع�ظ��م
ك � ��وادر «ال �ق ��اع ��دة» م��ن خ�ل�ال ض��رب��ات
ج � ّ�وي ��ة ش �ن �ت �ه��ا ط ��ائ� ��رات االس �ت �ط�ل�اع
داخ � ��ل امل �ن ��اط ��ق ال �ق �ب �ل �ي��ة ،ب�ي�ن ه ��ؤالء
شيخ منصور ،وعبد الباسط عثمان،
وص ��ان ��ع ال �ق �ن��اب��ل ،م �ن �ص��ور ال �ش��ام��ي،
قائد عسكر الظل ،عبد السعيد الليبي،
وزميله زهيب ال��ذه��ب ،وق��ائ��د الشبكة
الداخلية للتنظيم صالح الصومالي،
واملدرب عبد الله حماس الفلسطيني،
وامل� �ط �ل ��وب ف ��ي ت �ف �ج �ي��ري ال �س �ف��ارت�ين

األم�ي��رك�ي�ت�ين ف��ي ت�ن��زان�ي��ا وك�ي�ن�ي��ا في
 ،1998أسامة الكيني .وفي  2008سقط
عبد الله عزام السعودي ،ورئيس فرع
االستخبارات في «القاعدة» أبو جهاد
املصري ،وخبير املتفجرات أبو حمزة،
وأب��و ح��ارث السوري ورئيس برنامج
أسلحة الدمار الشامل وصانع القنابل
ف ��ي «ال� �ق ��اع ��دة» ،أب ��و خ �ب��اب امل �ص��ري،
وزم�ي�ل��ه أب��و ل�ي��ث ال�ل�ي�ب��ي ،إض��اف��ة إل��ى
األكبر لنب الدن.
االبن
ّ
ب��رن��ام��ج م��ث��ل ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري للحرب
ال� �ت ��ي ام � �ت ��دت إل � ��ى ب ��اك �س �ت ��ان ،وع � � ّ�ده
امل��دي��ر ال�س��اب��ق ل�ـ«س��ي آي إي ��ه» (وزي��ر
الدفاع الحالي) ،ليون بانيتا« ،اللعبة
ال��وح �ي��دة ف��ي ال �ب �ل��دة» .ل��ذل��ك ،ت�ح��اول
اإلدارة األميركية تعظيم إنجازها في
ه ��ذا امل� �ج ��ال ل�ت�غ�ط�ي��ة ه��زي�م�ت�ه��ا على
األرض.
ً
فضال عن ذلك ،فشل التحالف الدولي،
بقيادة أميركية ،رغم كل محاوالته ،في
وض��ع أس��س ب �ن��اء ن�ظ��ام دي�م��وق��راط��ي
وح �ك��وم��ة ن�ظ�ي�ف��ة وق ��وي ��ة ق � ��ادرة على
الحلول مكانه .وبعد حرب كلفت آالف
األرواح وأك �ث��ر م��ن  450م�ل�ي��ار دوالر
(تتحدث أرق��ام عن  1تريليون دوالر)،
ال ي ��زال ال�ف�س��اد يعشش ف��ي الحكومة
وإدارات �ه��ا ،واألف �ي��ون ُي�غ��رق ال�ب�لاد من
مشرقها إل��ى مغربها .ح��اول��ت اإلدارة
ُ
األميركية بالترغيب والترهيب أن تلزم
الحكومة األفغانية بمحاربة الفساد
ّ
واألفيون ،ولكن عبثًا بما أن من تتهم
بالفساد هم أمراء حرب وأكبر حلفائها
(وأول� �ه ��م أح �م��د وال� ��ي ق ��رض ��اي ،ال��ذي
قتلته «طالبان») .كذلك ،لم يقدر حلف
األطلسي والقوات األفغانية مجتمعة
على إلحاق الهزيمة بـ«طالبان» ،فكيف
ب��ال �ق��وات األف �غ��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ف�ت�ق��ر إل��ى
املعدات والتدريب الالزمني؟
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أم��ر ت�ت�ب��اه��ى به
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،وي�ت�ع�ل��ق ب�ح�ق��وق
امل� � ��رأة ،ت �ح��دي �دًا ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة تعليم
ال� �ف� �ت� �ي ��ات ،ب �ع ��دم ��ا ك ��ان ��ت «ط ��ال� �ب ��ان»
ت�ح�ظ��ر ع�ل�ي�ه��ن ال �ع �ل��م .ل �ك��ن ال �ح��ري��ات
املدنية والسياسية لم تحقق أي ّ
تقدم،
وج�م�ي��ع االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت منذ
الغزو شابها التزوير (وآخرها إعادة
انتخاب الرئيس حميد قرضاي) .وفي
م �ج��ال ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،لم
تنب املساعدات الدولية دولة تستطيع
االعتماد على نفسها ،واعتمدت على
استراتيجيات غير مستديمة ،وهذا ما
استنتجته لجنة العالقات الخارجية

كانت
أفغانستان
حبة في
أول ّ
عنقود «الحرب
على االرهاب»
(أرشيف ــ
أ ف ب)

أطلعت أميركا الهند وإيران
وروسيا وباكستان على خطتها
للغزو قبل االعتداءات

ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س ال � �ش � �ي � ��وخ األم � �ي � ��رك � ��ي،
ً
ّ
م �ش �ي��رة إل ��ى أن م �م��ارس��ات امل��ان�ح�ين
خلقت «ثقافة التبعية في أفغانستان
وش ��وه ��ت ت �ح��ري��ر األس � � ��واق ون �ش��رت
القلق».

خطة حاضرة للغزو
ح �ك��اي��ة «امل � ��ؤام � ��رة» ال ت�ن�ح�ص��ر ف�ق��ط

باعتداءات  11/9نفسها ،بل أيضًا في
عملية غ��زو أف�غ��ان�س�ت��ان .لقد تحدثت
ت�ق��اري��ر صحافية أميركية ع��ن تأليف
ج �ب �ه��ة ت� �ح ��ال ��ف س� � ّ�ري� ��ة ب�ي��ن روس� �ي ��ا
والواليات املتحدة والهند وإيران ّ
ضد
ُ
ن �ظ��ام «ط ��ال� �ب ��ان» .ون� �ش ��رت أن �ب ��اء في
صيف  ،2001أي قبل اع�ت��داءات ،11/9
ت�ف�ي��د ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ه �ن��دي��ة أع��رب��ت

هكذا استغلت إسرائيل الحدث األميركي
بعد الحادي عشر من أيلول ،سعى
أرييل شارون إلى استغالل الحدث إسرائيليًا
وتحويل معركته مع الفلسطينيني إلى
جزء من «الحرب على اإلرهاب» ،وحظي
بدعم أميركي غير مشروط
فراس خطيب
في عام  ،2001استطاع أرييل شارون
أن يهزم إيهود ب��اراك في االنتخابات
امل � �ب� ��اش� ��رة ع� �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال �ح �ك��وم��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .ك ��ان ص �ع��ود ال �ج �ن��رال
امل �ت �ق��اع��د اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا ب �ع��د ت��وق �ع��ات
ع ��دي ��دة ب �ن �ه��اي��ة ح �ي��ات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة،
وخصوصًا بعد تصاعد نجم بنيامني
القرن
نتنياهو منتصف تسعينيات ّ
امل��اض��ي .ب��داي��ة األل�ف�ي��ة الثالثة مثلت

م��رح �ل��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ب �ك��ل م��ا ت�ح�م��ل من
�ان س �ي��اس �ي��ة ،ح �ي��ث ح �م �ل��ت ب�ين
م� � ّع � ٍ
ّ
معقدةّ ،
أهمها نهاية
طياتها ظروفًا
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
وان� �ه� �ي ��ار ات �ف ��اق �ي ��ة «ك� ��ام� ��ب دي �ف �ي��د»
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ق� �ب ��ل ت ��وق� �ي� �ع� �ه ��ا ،وان� � � ��دالع
ً
االنتفاضة الثانية ،وص��وال إل��ى فشل
رئ �ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�س��اب��ق
إيهود باراك وانهيار وحدة «إسرائيل
ّ
واحدة» التي ألفها .كانت تلك املرحلة،
كفيلة ب��إع��ادة «الليكود» م��ن الحطام
لتحييه في مرحلة سياسية جديدة.
ف��ي ذل��ك ال�ع��ام أي�ض��ًا ،ل��م تبق املرحلة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة م �ح �ص ��ورة ب��ال �ص��راع
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،ب ��ل دخ��ل
ال �ع��ال��م إل� ��ى م��رح �ل��ة م ��ا ب �ع��د أح� ��داث
ال �ح��ادي عشر م��ن أي �ل��ول ،وم��ا تبعها
من «حرب على اإلرهاب».
ل ��م ت �ت��أث��ر ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��ري��ة ب �ق �ي��ادة
ش��ارون ف��ي حينه مباشرة م��ن حطام
م��رك��ز ال�ت� ّ�ج��ارة ال�ع��امل��ي ،لكن ال�ظ��روف

ال �س �ي��اس �ي ّ��ة امل � ��ول � ��ودة م� ��ا ب� �ع ��د ت�ل��ك
الحادثة مثلت مرحلة جديدة دخلها
العالم .ف��ي ذل��ك ال�ح�ين ،أعلن الرئيس
األم �ي ��رك ��ي ج � ��ورج ب� ��وش ح��رب��ه على
«اإلره ��اب» ،وح��اول ش��ارون استغالل
الحرب املعلنة لالستفادة في تحويل
ال � �ص� ��راع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي
م��ن دول ��ة محتلة وش�ع��ب واق ��ع تحت
االح�ت�لال إل��ى «ح��رب إسرائيلية على
اإلره � � � � ��اب» .وب � � ��دأت م ��رح �ل ��ة ص��داق ��ة
جديدة ،تصاعدية بقوتها ،بني البيت
األب �ي��ض وت��ل أب �ي��ب ،وص ��ار امل��وق�ف��ان
اإلسرائيلي واألم�ي��رك��ي موقفًا واح�دًا
م��وح �دًا ،ف ��إذا ك��ان ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي
السابق بيل كلينتون ُي َع ّد من أصدقاء
إسرائيل التاريخيني ،صار بوش االبن
َّ
أشد صداقة ،ورفع من مجال التنسيق
ب �ي�ن ال ��دول � �ت �ي�ن ،وت � �ق� � ّ�رب م ��ن ال �ي �م�ين
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وم� �ن ��ح ح �ك��وم��ة أري �ي��ل
ش ��ارون ال �ض��وء األخ �ض��ر لعملياتها
العسكرية ضمن االن�ت�ف��اض��ة الثانية

ّ
وأهمها «السور الواقي» في عام 2002
ض��د «اإلره� ��اب الفلسطيني» .وج��رى
تدمير كل مرافق السلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية املحتلة واجتياح
جنني ،باإلضافة إلى حصار الرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في
ً
مبنى امل�ق��اط�ع��ة ف��ي رام ال�ل��ه ،وص��وال
إلى استشهاده عام .2004
ل� ��م ي �ق �ت �ص��ر ال � �ت ��واف ��ق األم � �ي ��رك ��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف ��ي ت �ل��ك امل ��رح �ل ��ة ع�ل��ى
العمليات العسكرية التكتيكية ،بل
ك��ان ال �ت �ع��اون اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا يتمحور
ب �م �ج �م �ل��ه ح� � ��ول ف� � ��رض ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال � �خ � �ط� ��وات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ع� �ل ��ى أرض
ال � ��واق � ��ع ،أه � ّ�م� �ه ��ا إن � �ه� ��اء ب� �ن ��اء ج� ��دار
الفصل ورسالة الضمانات األميركية
ال �ت��ي م�ن�ح�ه��ا ب ��وش االب� ��ن ل �ش ��ارون،
وت�ض�م�ن��ت ض��م ال�ك�ت��ل االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة
ال �ك �ب��رى إل ��ى ح� ��دود ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ري��ة
وع��دم انسحاب إسرائيلي إلى حدود
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام  .1967كذلك

ّ
ت�ج��ن��د األم �ي��رك �ي��ون ل��دع��م ع�م�ل�ي��ة فك
االرت� � �ب � ��اط ع� ��ن غ � ��زة وح� �ص ��اره ��ا م��ن
ال � �خ� ��ارج ب �ع ��د ع� �ق ��ود م� ��ن االح � �ت �ل�ال.
فالدولة التي كانت «وسيطًا» إلنهاء
الصراع نهاية عام  ،1999تحولت إلى
داع� ��م غ �ي��ر م �ش��روط ل �ل��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة
بعد أح��داث ال�ح��ادي عشر م��ن أيلول،
م��ن دون أن ي�ك��ون لتلك األح ��داث ذكر
مباشر.
في العام املاضي ،كتب معلق الشؤون
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س»،
ي��وئ �ي��ل م ��ارك ��وس ،م �ق��ال��ة ت �ن ��اول من
خ�ل�ال� �ه ��ا ت� ��أث � �ي� ��رات أح� � � � ��داث ع �م �ل �ي��ة
الحادي عشر من أيلول على العالقات
َّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األم �ي��رك �ي��ة ب�ق��ول��ه إن
ت��ل أب�ي��ب ،بعد العملية خ��اف��ت م��ن أن
َّ
ي�ت�ه�م�ه��ا األم �ي��رك �ي��ون «ب � ��أن رف�ض�ه��ا
ال �ت��وص��ل إل ��ى ح��ل م��ع الفلسطينيني
ّ
فجر الكراهية التي َّأدت إلى العملية».
َّ
َّ
ل �ك ��ن م ��ارك ��وس أض � ��اف أن م ��ا ح��دث
ك��ان عكس التوقعات ،مشيرًا إل��ى أنه

الملف

السبت  10أيلول  2011العدد 1508

«اإلرهاب»
ع��ن تأييدها لخطة أميركية عسكرية
ً
لغزو أفغانستان ،وأن ك�لا من طهران
ون�ي��ودل�ه��ي ت�ع�ه��دت��ا ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة
لعملية عسكرية م �ح��دودة ض� ّ�د نظام
ُ
«ط� ��ال � �ب� ��ان» إن ل� ��م ت �ف �ل ��ح ال �ع �ق��وب��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة .وف � ��ي ال� �ف� �ت ��رة ن�ف�س�ه��ا،
أي ق �ب �ي��ل اع � �ت� ��داءات  ،11/9ل��وح�ظ��ت
ت�ح��رك��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة وورش ��ات عمل
م�ت�ن�ق�ل��ة ب�ي�ن روس �ي��ا وإي � ��ران وال �ه �ن��د.
وقال مسؤولون هنود إن عمل طهران
ونيودلهي سيقتصر على دور «تسيير
وتسهيل» العملية ،فيما تتولى القوات
األم�ي��رك�ي��ة وال��روس�ي��ة املهمة القتالية
ب�م�س��اع��دة ط��اج�ك�س�ت��ان وأوزب�ك�س�ت��ان
بهدف دف��ع ق��وات «ط��ال�ب��ان» على بعد
 50ك �ي �ل��وم �ت �رًا ع ��ن م� ��زار ال �ش��ري��ف في
شمال أفغانستان.
ليستُ الهند وإي��ران وروس�ي��ا وحدها
ال�ت��ي أط�ل�ع��ت على ال�خ�ي��ار العسكري؛
فقد ت�ح��دث م�س��ؤول��ون باكستانيون،
بينهم وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�س��اب��ق نياز
ن ��ائ ��ك ،ع ��ن خ �ط��ة أم �ي��رك �ي��ة ع�س�ك��ري��ة
تستهدف أسامة بن الدن و«طالبان»،
وق ��ال ��وا إن �ه��م خ� �ب ��روا ذل ��ك م ��ن ط��ري��ق
مسؤولني أميركيني ،وعلموا أن الخطة
س�ت�ن�ف��ذ ف ��ي م�ن�ت�ص��ف ت �ش��ري��ن ّ
األول.
ّ
وأش� ��اروا إل��ى أن األم�ي��رك�ي�ين ي��ري��دون
تسليمهم بن الدن ،وإن لم يحصل هذا،
ّ
فإنهم يعتزمون ش��ن ه�ج��وم عسكري
ب�ه��دف إل �ق��اء ال�ق�ب��ض أو ق�ت��ل ب��ن الدن
وزعيم «طالبان» املال عمر .أما الهدف
األوس � ��ع ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ف �ه��و إس �ق��اط ن�ظ��ام
«ط��ال �ب��ان» وف� ��رض ح �ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة
ب� �ق� �ي ��ادة «امل� �ع� �ت ��دل�ي�ن» األف � �غ � ��ان ،ع�ل��ى
األرجح برئاسة امللك األفغاني السابق
ظاهر شاه .وكانت تقضي الخطة بأن
تنطلق العملية من طاجكستان ،حيث
يوجد مستشارون وعمالء أميركيون.
ّ
وأك��د امل�س��ؤول الباكستاني ف��ي حينه
أن ه �ن��اك  17أل ��ف ج �ن��دي روس� ��ي في
حالة تأهب للمشاركة في العملية.
إذًا ،ال �خ �ط��ة ك ��ان ��ت ج� ��اه� ��زة ،وم��وع��د
إطالق صفارة البداية أيضًا ،وصادف
أن وق � �ع� ��ت ال� �ه� �ج� �م ��ات ع� �ل ��ى ب ��رج ��ي
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل�ي�ين ب�ح�س��ب ال�ت��وق�ي��ت
املرسوم ،ليكون السبب املباشر للغزو.
وح �ت��ى إن امل �س��ؤول�ي�ن ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين
ش �ك �ك��وا ف ��ي أن ي �ت��راج��ع األم �ي��رك �ي��ون
ع ��ن خ�ط�ت�ه��م إن ُس �ل��م ب ��ن الدن ف�ق��ط،
ف��ال �ه��دف إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،وه ��و ه��دف
ما كان باإلمكان تحقيقه ما لم يصب
ف��ي مصلحة دول ال �ج��وار وت�ع��اون�ه��ا،

«ل�ح�س��ن حظنا ه��ذا ل��م ي�ح�ص��ل .على
ال �ع �ك��س ،ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف�ج�ي��ري��ة ق� ّ�رب��ت
إس��رائ �ي��ل ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ب�ك��ل ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ع��اون ب ��أم ��ور اإلره� � ��اب،
ومنحت الرئيس ب��وش سببًا ليكون
صديقًا مع شارون».
وب��ال �ف �ع��ل ،ح �ص��ل ت �ق ��ارب إس��رائ�ي�ل��ي
اس �ت �خ �ب ��اري أم� �ي ��رك ��ي .وق� � ��ال م�ح�ل��ل
ال� � �ش � ��ؤون االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة ل�ص�ح�ي�ف��ة
«ه��آرت��س» ،ي��وس��ي م�ي�ل�م��ان ،إن��ه ّبعد
عملية الحادي عشر من أيلول« ،تبنت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة أس� ��س ال �ح��راس��ة
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ل ��اء م� � ��ت م��ع
ح��اج� ّ�ي��ات�ه��ا» .ول�ف��ت إل��ى أن االع�ت��راف
ب �ق��درة إس��رائ �ي��ل ف��ي ه��ذا امل �ج��ال َّأدى
«إل� ��ى ت�ح�س�ين ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن أج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ب �ل��دي��ن»،
م�ض�ي�ف��ًا أن ه� ��ذا ال �ت �ق��ارب ظ �ه��ر «ف��ي
زي��ارة رئيس ال �ـ«إف بي آي» روبيرت
مولر إلسرائيل في عام .»2003
رئ�ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي ال�ح��ال��ي،

جدي
تهديد ّ
ع��ززت السلطات ف��ي نيويورك
اإلج � � ��راءات األم �ن �ي��ة ع�ب��ر نشر
امل ��زي ��د م ��ن ع �ن��اص��ر ال �ش��رط��ة
مدججني ب��ال�س�لاح ،وذل��ك بعد
تحذير رسمي من تهديد جدي،
لكنه غير م��ؤك��د بالقنبلة قبل
ثالثة أيام على الذكرى السنوية
ال�ع��اش��رة الع �ت��داءات  11أي�ل��ول.
وق ��ال ��ت وزارة األم � ��ن ال �ق��وم��ي:
«ه� �ن ��اك ت �ه��دي��د م� �ح ��دد ،ج��دي
ل�ك�ن��ه غ�ي��ر م ��ؤك ��د» .وأض��اف��ت:
«ل � �ق� ��د ات � �خ� ��ذن� ��ا وس � �ن ��واص ��ل
ات �خ��اذ ك��ل اإلج � � ��راءات ال�لازم��ة
ملواجهة اي ت�ه��دي��دات ج��دي��دة».
وق��ال مسؤولون فدراليون في
واش� �ن� �ط ��ن ،رف � �ض ��وا ال �ك �ش��ف
عن هوياتهم ،إن هناك تهديدًا
ً
إره � ��اب� � �ي � ��ًا م� �ح� �ت� �م�ل�ا ي �ش �م��ل
سيارات مفخخة يستهدف إما
العاصمة واشنطن أو نيويورك.
ول��م يعط امل�س��ؤول��ون تفاصيل
ً
ع ��دة ،إال أن م �س��ؤوال أميركيًا
أوض��ح أن «األولوية هي التيقظ
من» سيارات مفخخة.
(أ ف ب)

وأول �ه �م��ا اي � ��ران وال �ه �ن��د ،إض��اف��ة إل��ى
ط��اج�ك�س�ت��ان وأوزب �ك �س �ت��ان وروس �ي��ا.
أم��ا باكستان التائهة بني حليفني في
حينها (طالبان وواشنطن) فأدت دور

الحياد اإليجابي؛ إذ لم تمانع الغزو،
لكنها لعبت على تناقضات الحرب كي
تضمن أن وارث الحكم ف��ي ك��اب��ول لن
ُيسقط نفوذها التاريخي.
من جهة ثانية ،كان يفترض بالرئيس
ج � � ��ورج ب� � ��وش أن ي� ��وق� ��ع خ� �ط ��ة غ ��زو
أف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي  ،9/9أي ق�ب��ل ي��وم�ين
م ��ن  ،11/9ت ��اري ��خ ال �ه �ج��وم ،ل �ك �ن��ه لم
ي �ف �ع��ل ذل � � ��ك .وب � �ع ��د وق � � ��وع ال ��واق� �ع ��ة،
وجهت إدارة بوش تحذيرًا إلى كابول
بتسليم بن الدن أو مواجهة العواقب.
رفض نظام «طالبان» تسليم بن الدن
،ال� ��ذي ي�س�ت�ض�ي�ف��ه م�ن��ذ  ،1996ول�ك�ن��ه
ق ��ال إن ��ه س�ي�ت��ول��ى م�ح��اك�م�ت��ه بنفسه
إن ق ��دم ��ت ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة األدل � ��ة
التي تدينه .طبعًا ،ه��ذا لم يكن كافيًا،
وخ � � ��رج ال ��رئ � �ي ��س ب� � ��وش ف � ��ي خ �ط��اب
ت��اري�خ��ي ليتساءل« :مل ��اذا يكرهوننا؟
ي �ك��ره��ون ح��ري �ت �ن��ا» .وي �ص�ن��ف ال�ع��ال��م
ب�ين األش ��رار واألخ�ي��ار ويعلنها حرب
«م��ن ليس معنا فهو ض� ّ�دن��ا» ،وحربًا
صليبية ،قبل أن يتراجع بعدما أثارت
ّ
حلفاءه املسلمني عليه ،زاعمًا أنها زلة
لسان .وقعت الحرب وارتكبت القوات
األطلسية بقيادة أميركية جرائم بحق
ُ
اإلنسانية ال تحصى في أفغانستان،
وس � �ق ��ط امل� ��دن � �ي� ��ون ق �ت �ل��ى ف� ��ي ق�ص��ف
عشوائي.
رغ ��م م��ا ت �ق � ّ�دم ،ق��د ي �ك��ون م��ن امل�ب��ال�غ��ة
ّ
ف��ي م�ك��ان ال �ق��ول إن االع �ت ��داءات كانت
م� ��ؤام� ��رة ب� �غ ��رض غ � ��زو أف �غ��ان �س �ت��ان،
ف��ال �خ �ط��ة ك ��ان ��ت ج� ��اه� ��زة وال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ع �ل��ى م�ب��ارك��ة
ال �ج �م �ي��ع ،ل ��م ت �ك��ن ب �ح��اج��ة إل ��ى م �ب� ّ�رر
ف��ي ظ��ل ال�ن�ظ��ام ال��دول��ي ال�ح��ال��ي ال��ذي
تربعت على عرشه من دون منازع بعد
سقوط االتحاد السوفياتي .إضافة إلى
ً
احتمال قيام «القاعدة» فعال بمهاجمة
الواليات املتحدة على أرضها كضربة
استباقية إلدراكه بالخطة.

فلسطين:
الضحية المكتومة
ّ

لم يكن الفلسطينيون بمنأى عن أحداث  11أيلول
األميركية .ورغم غياب أي شبهة عن ارتباط فلسطني،
مباشرة بالهجمات ،إال أنها كانت ممن دفعوا الثمن ،وال تزال

من مواجهة قرب إحدى مستوطنات الضفة الغربية املحتلة أمس (جعفر اشتيه ــ أ ف ب)

حسام كنفاني
ك � ��ان ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ف ��ي  11أي �ل��ول
 2001ي �س �ت �ع ��دون إلح � �ي� ��اء ال ��ذك ��رى
األول � � ��ى لل��ان �ت �ف��اض��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت��ي
اندلعت في  28أيلول  2000إثر دخول
رئ �ي��س ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود آن � ��ذاك ،أري�ي��ل
ش ��ارون ،إل��ى املسجد األق�ص��ى .كانت
االن�ت�ف��اض��ة ف��ي ذروت �ه��ا ،وأص��داؤه��ا
ت�ش�غ��ل ال �ش��ارع ال �ع��رب��ي م��ن محيطه
إلى خليجه ،غير أنها فجأة أصبحت
على هامش ال�ح��دث بعدما تصدرت
ال �ش��اش��ات م �ش��اه��د ال �ط ��ائ ��رات وه��ي
ت �ص �ط��دم ف ��ي ب��رج��ي م��رك��ز ال �ت �ج��ارة
العاملي في نيويورك.
غ�ي��ر أن ال�ب�ق��اء ع�ل��ى ال�ه��ام��ش ل��م ي��دم
ً
طويال ،بعدما سارعت إسرائيل إلى
رك��وب موجة «الحرب على اإلره��اب»
لتصوير الفلسطينيني ومقاومتهم
ب��أن �ه��م ج ��زء ال ي �ت �ج��زأ م��ن امل�ن�ظ��وم��ة
ال �ت��ي ي �س �ي��ر ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ف��ي
رك� �ب� �ه ��ا ،م �س �ت �ف �ي��دة م� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات
االس �ت �ش �ه��ادي��ة ال �ت��ي ك ��ان امل �ق��اوم��ون
الفلسطينيون ينفذونها ضد أهداف
إسرائيلية خالل االنتفاضة وقبلها.
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ل ��م ت �ك��ن ب�ح��اج��ة
إل � ��ى ال �ت �ح��ري��ض اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع�ل��ى

تبنى رؤية
جورج بوش ّ
أرييل شارون باعتبار الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات «إرهابيًا»

زادت هجمات  11أيلول من ّ
الود بني إسرائيل وأميركا (أرشيف ــ أ ف ب)
بنيامني نتنياهو ،يتخذ الخط نفسه
شارون في تصوير الحياة
الذي اتبعه
َّ
ّ
ويصور
السياسية على أنها محاور.
َّ«ال �ه �م��وم» األم�ن�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
أنها قضية ضد «منظمات إسالمية»
ول �ي �س��ت ق �ض �ي��ة ت��اري �خ �ي��ة س�ي��اس�ي��ة
ق��ائ �م��ة ع َّ�ل��ى اح� �ت�ل�ال ش� �ع ��ب .ول �ي��س
ص��دف��ة ،أن��ه ق��ال ف��ي أكثر م��ن مناسبة
َّ
إن ح �م��اس ف��ي ق �ط��اع غ ��زة ه��ي «ف��رع
للقاعدة» ،وهي مصطلحات أوجدتها
ال�ح��ال السياسية بعد ال �ح��ادي عشر
م ��ن أي� �ل ��ول ،ح �ي��ث ي� �ح ��اول ن�ت�ن�ي��اه��و
ص��رف النظر عن القضية الجوهرية.

وبحسب مقال لعاموس هارئيل العام
املاضي ،فإنه على الرغم من وطأة قدم
الجهاد العاملي فيّ غزة ،إال أنه ال يزال
ب�ع�ي�دًا ع��ن أن ي�م��ث��ل ت �ه��دي �دًا حقيقيًا
على إسرائيل.
وزير الجبهة الداخلية متان فيلنائي،
ال ��ذي ك��ان وزي� �رًا ف��ي ح�ك��وم��ة ش��ارون
ع��ام  ،2001اس�ت��ذك��ر ف��ي ح��دي��ث ملوقع
«وال � �ل ��ا» اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ت �ل��ك األح � ��داث
وكأنها «حدثت باألمس» ،مشيرًا إلى
أن بوش االبن «أعلن قبل عقد الحرب
ع �ل��ى اإلره� � � � ��اب .ون� �ح ��ن ف ��ي ح � ��رب ال
هوادة فيها».
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ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،وال س �ي �م��ا ف ��ي ظ��ل
اإلدارة ال�ج�م�ه��وري��ة ب��رئ��اس��ة ج��ورج
ب��وش االب��ن واليمني املتصهني ال��ذي
ك ��ان ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى ال�س�ي��اس��ة ف��ي تلك
الفترة .ف��إدارة ج��ورج ب��وش سارعت،
منذ اليوم األول لتوليها الحكم ،إلى
سحب يدها من عملية التسوية ،التي
أولتها إدارة بيل كلينتون كل اهتمام
طوال السنوات الثماني لحكمه .حجة
اإلدارة الجديدة كانت ترتيب ملفات
البيت ال��داخ�ل��ي ،ال��ذي دخ�ل��ت أح��داث
أي �ل��ول ف��ي ص �ل �ب��ه ،ل�ي�ت�ح��ول اه�ت�م��ام
اإلدارة من الداخل إلى الخارج بنحو
ع� � ّ�م م �ع �ظ��م دول ال� �ع ��ال ��م ،وال س�ي�م��ا
الشرق األوسط.
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ل��م ي �ك��ون��وا بعيدين
ع��ن ال �ت �ح� ّ�ول ب��ال�س�ي��اس��ة األم�ي��رك�ي��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ت �ب �ن��ى ج� ��ورج
ب��وش رؤي ��ة أري �ي��ل ش� ��ارون ،باعتبار
ال��زع �ي��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي��اس��ر ع��رف��ات
أن ��ه «إره� ��اب� ��ي» ،رغ ��م أن األخ �ي��ر ك��ان
ق ��د س� ��ارع إل ��ى إع�ل��ان ال �ت �ض��ام��ن مع
األم �ي��رك �ي�ي�ن ،وال �ك �ث �ي��رون ال ي��زال��ون
ي�ت��ذك��رون ص ��وره وه��و ي�ت�ب��رع ب��ال��دم

ل� �ض� �ح ��اي ��ا ال � �ه � �ج� ��وم ف � ��ي ال � ��والي � ��ات
املتحدة.
ل� ��م ت ��دخ ��ل األراض� � � � ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
م� �ب ��اش ��رة ف� ��ي ص � � ��ورة ال � �ح� ��رب ع�ل��ى
اإلره� � � � � � � ��اب ،ل� �ك� �ن� �ه ��ا ك � ��ان � ��ت ض �ح �ي��ة
مكتومة ،وصورها جاءت في الخلفية
وفق الذرائع نفسها التي شن خاللها
الرئيس األميركي الجمهوري حربه
األولى في أفغانستان ،ومن ثم الثانية
ّ
يجهز ب��وش جيوشه
ف��ي ال �ع��راق .ل��م
ل�ل��دخ��ول إل��ى األراض� ��ي الفلسطيني،
على اعتبار أن املهمة ك��ان يقوم بها
أري�ي��ل ش��ارون على خير وج��ه .يكفي
أن��ه ص� ّ�دق على ع��زل أب��و عمار وقطع
أي ات� �ص ��ال م �ع��ه ،وه ��و م ��ا ل �ح �ق��ه به
الذين ي��دورون
تباعًا الزعماء العرب
ّ
في الركب األميركي ،وتكفل الجيش
اإلسرائيلي بالباقي.
ً
ل��م ينتظر أري�ي��ل ش ��ارون ط��وي�لا قبل
أن ي��دخ��ل ف ��ي ح��رب��ه ال �خ��اص��ة على
«اإلره� ��اب» .ففي  29آذار ّ ،2002
فجر
االستشهادي عبد الباسط عودة ،من
«كتائب عز الدين القسام» ،نفسه في
وسط فندق ب��ارك في نتانيا قرب تل
أب�ي��ب ،ليقتل  30إسرائيليًا .العملية
كانت الذريعة التي اتخذتها إسرائيل
ل �ش��ن ع � ��دوان «ال� �س ��ور ال ��واق ��ي» على
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وم�ح��اص��رة الزعيم
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي م �ق��ر امل �ق��اط �ع��ة في
رام ال�ل��ه .ح�ص��ار ل��م ينته إال بخروج
أب��و ع�م��ار مريضًا إل��ى ف��رن�س��ا ،حيث
ت ��وف ��ي ب� �ظ ��روف غ ��ام �ض ��ة ،م ��ا س�م��ح
بتغيرات بالسلطة ترضى عنها إدارة
ب ��وش ،ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د رع��ت إض�ع��اف
موقع عرفات على حساب استحداث
منصب رئيس وزراء تواله في الفترة
األولى محمود ّ
عباس (أبو مازن) ثم
أحمد قريع (أبو العالء) ،بعد الخالف
الذي استعر بني عرفات ّ
وعباس.
س �ي��اق أح� ��داث غ�ي��ر م��رت�ب��ط م�ب��اش��رة
بأحداث  11أيلول ،غير أنه استلهم من
سياقاتها التالية ،وال سيما الحرب
على اإلره ��اب ،التي أدرج��ت املقاومة
الفلسطينية ،العسكرية والسياسية،
تحت بندها ،وال تزال.
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إسالمية لسوريا
إيران تطرح مساعدة
ّ
سجلت «جمعة الحماية الدولية» ،التي شهدتها املدن السورية،
زرياة األمين العام أمس ،سقوط عدد من القتلى ،وسط طرح إيراني الستضافة اجتماع مدفيديف يرى
ً
«إرهابيين» في المعارضة
لجامعة الدول العربية «يضم دوال إسالمية تكون قادرة على مساعدة سوريا لحل مشاكلها»
ّ
تبدأ اليوم وسط
ومستعد لمناقشة قرار
ّ
تعتيم اعالمي
لألمم المتحدة
نظمت العديد من املدن السورية تظاهرات
ج��دي��دة ،أم��س ،ت��رك��زت ف��ي حمص ودرع��ا
وإدلب ،رفعت للمرة األولى شعار «جمعة
ال�ح�م��اي��ة ال��دول �ي��ة» ف��ي م��واج�ه��ة ال�ن�ظ��ام،
ال � � ��ذي ص� � ّ�ع� ��دت ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت ��رك �ي ��ة م��ن
انتقاداتها له ،فيما دعاه حليفه اإليراني
إل ��ى ال �ح��وار م��ع م�ع��ارض�ي��ه .أم ��ا روس �ي��ا،
ال �ت��ي اس�ت�ق�ب�ل��ت م�م�ث�ل�ين ع ��ن امل �ع��ار ًض��ة،
ف��أرس�ل��ت إش� ��ارات م�ت�ع��ددة ،م�ت�ح��دث��ة عن
وجود «إرهابيني» بني صفوف املعارضة،
بالتزامن مع إبداء انفتاحها على مناقشة
م �س��ودة ق ��رار أم �م��ي ح ��ول س��وري��ا ضمن
ش ��روط م �ح��ددة ،ف��ي ح�ين م��ن املنتظر أن
يبدأ األمني العام لجامعة الدول العربية،
ن �ب �ي��ل ال �ع ��رب ��ي ،ال� �ي ��وم زي� � ��ارة ل�ل�ع��اص�م��ة
ال� �س ��وري ��ة دم � �ش� ��ق ،س �ت �س �ت �م��ر ل �س��اع��ات
قليلة .وأف��ادت معلومات عن تلقي جميع
املسؤولني في الجامعة العربية تعليمات
من العربي بوقف التصريحات اإلعالمية
ح �ت��ى ت�ن�ت�ه��ي ال ��زي ��ارة وي �ع��ود ل�ل�ق��اه��رة،
وي �ك �ت��ب ت �ق ��ري �رًا ل �ع��رض��ه ع �ل��ى اج �ت �م��اع
م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ي ��وم االث �ن�ين
املقبل.
ميدانيًا ،نقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن
املرصد السوري لحقوق االنسان اشارته
إل��ى س�ق��وط أرب�ع��ة مدنيني ب�ن�ي��ران ق��وات
األمن السورية ،فيما أعلنت هيئة الثورة
ال �س��وري��ة م�ق�ت��ل  8أش �خ ��اص .أم ��ا رئ�ي��س
امل��رك��ز ال�س��وري ل�لإع�لام وح��ري��ة التعبير،
م� ��ازن دروي� � ��ش ،ف��أك��د ل �ـ«ي��ون��اي �ت��د ب��رس
إنترناشونال» ،مقتل  5أشخاص ،مشيرًا
إلى سقوط « 3أشخاص في مدينة حمص
(ب��اب س�ب��اع وك��رم ال��زي��ون وب��اب دري��ب)،
ب�ي�ن�م��ا ق �ت��ل اث �ن ��ان ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة إدل� ��ب»،
وأض��اف إن ع��ددًا لم يحدده من الجرحى،
سقط في حمص وإدلب ودرعا وفي ريف
دمشق التي شهدت تظاهرات في عدد من
أحيائها.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق االنسان،

فلسطين

املحتجون طالبوا بارسال مراقبني دوليني إلى سوريا (أ ف ب)
خرجت تظاهرات حاشدة في مدن سراقب
وسرمني وبنش وتفتناز وجرجناز وخان
شيخون ومعرة النعمان.
وف ��ي ح �م��ص ،أش� ��ار امل��رص��د إل ��ى خ��روج
«أك �ث��ر م��ن  20أل��ف متظاهر ف��ي ح��ي دي��ر
ً
بعلبة» ،ف�ض�لا ع��ن ج��رح  6أش�خ��اص في
حي الخالدية .كذلك خرجت تظاهرات في
«مدن الرسنت و تلبيسة والقصير» ،فيما
أشارت لجان التنسيق املحلية الى «قطع
االتصاالت والتيار الكهربائي عن مدينة
تلبيسة».
أم� ��ا ف ��ي دي� ��ر ال � � ��زور ،ف ��أف ��اد امل ��رص ��د ع��ن
ان �ط�ل�اق ت �ظ��اه��رات ح��اش��دة م��ن م�س��اج��د
امل��دي �ن��ة ،ف�ي�م��ا ش �ه��دت ال�ع��اص�م��ة دم�ش��ق
تعبئة اقل من املدن األخرى ،اذ تظاهر أكثر
من  150شخصًا في حي ب��رزة .وفي ريف
دمشق ،ذك��رت لجان التنسيق املحلية أن
«ستة جرحى ،بعضهم في حالة خطيرة،
سقطوا في الكسوة» .وفي جنوب البالد،
ذك� � ��رت ال� �ل� �ج ��ان أن «ن� �ح ��و م �ئ��ة ش�خ��ص
ت�ظ��اه��روا ف��ي ال �س��وي��داء» ،فيما تعرضت
تظاهرة في نوى في درعا إلى اطالق نار،
ً
فضال عن «قطع االتصاالت عن مدن داعل
والحراك والجيزة وطفس ونوى وإبطع»،
وفقًا للمرصد السوري لحقوق االنسان.
ك � ��ذل � ��ك أع� � �ل � ��ن امل� � ��رص� � ��د وف� � � � ��اة ال �ش �ق �ي��ق
ال�س�ب�ع�ي�ن��ي ألح� ��د اب � ��رز ال �ض �ب��اط ال��ذي��ن

ان �ش �ق ��وا ع ��ن ال �ج �ي��ش ال � �س � ��وري ،ح�س�ين
ال� �ه ��رم ��وش ،ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان م �ح �ت �ج �زًا ل��دى
ق � ��وات األم � ��ن اث� ��ر ع �م �ل �ي��ة ق ��ام ��ت ب �ه��ا ف��ي
قرية ابلني في منطقة جبل الزاوية ،فيما
نقلت «سانا» عن مصدر عسكري حديثه
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ «ع�م�ل�ي��ة ن��وع �ي��ة» ف��ي املنطقة
أس �ف��رت ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن «أف� ��راد تلك
املجموعات اإلرهابية بني قتيل وجريح»،
ً
ف�ض�لا ع��ن «اس�ت�ش�ه��اد ث�لاث��ة م��ن عناصر
القوة األمنية وج��رح ثالثة آخرين».كذلك
نقلت وك��ال��ة األن�ب��اء ال�س��وري��ة ع��ن مصدر
مسؤول في حماه نفيه «إط�لاق ن��ار على
متظاهرين في جامع اإلحسان».
وتأتي هذه التطورات امليدانية ،بالتزامن
مع استقبال روسيا ممثلني عن املعارضة
السورية ّ
وجهوا إليها دعوة للقيام بدور
«أك�ث��ر إي�ج��اب�ي��ة» ف��ي األزم ��ة ،غ��داة تنديد
ال ��رئ �ي ��س ال� ��روس� ��ي دي �م �ت ��ري م��دف �ي��دي��ف
ب � ��وج � ��ود «اره � ��اب� � �ي �ي��ن» وم� �ت� �ط ��رف�ي�ن ف��ي
صفوف املعارضة ،وتلميحه الى استعداد
ب�لاده ملناقشة ق��رار لألمم املتحدة بشأن
سوريا ،لكنه شدد على وجوب «أال يقوم
ع �ل��ى إدان� � ��ات م �ن �ح��ازة ألف �ع��ال ال�ح�ك��وم��ة
والرئيس األسد».
وأع ��رب رئ�ي��س املنظمة الوطنية لحقوق
اإلن �س��ان ،ع�م��ار ال �ق��رب��ي ،ع�ق��ب مباحثات
م ��ع امل �م �ث��ل ال� �خ ��اص ل �ل��رئ �ي��س ال ��روس ��ي

م �ي �خ��ائ �ي��ل م��ارغ �ي �ل��وف ،ع ��ن األس � ��ف ألن
«امل��وق��ف ال��روس��ي يتغير ببطء أكثر مما
ك��ان متوقعًا» .وفيما نفى رئيس املكتب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤت� �م ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ر أن ت �ك��ون
زيارته إلى روسيا مع ممثلني آخرين عن
املعارضة لالجتماع بمسؤولني سوريني،
أش��ار ال�ق��رب��ي إل��ى أن امل�ع��ارض��ة السورية
ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ل �ل �ج �ل��وس وراء ط��اول��ة
امل� �ف ��اوض ��ات وال� �ب ��دء ب��ال �ح��وار ال��وط �ن��ي،
ب �ش��رط وق ��ف إراق � ��ة ال ��دم ��اء ،وس �ح��ب كل
ال� �ق ��وات م ��ن امل � ��دن ال� �س ��وري ��ة ،وم�ح��اك�م��ة
ّ
املذنبني الذين نكلوا بالسكان املساملني.
أم� � ��ا م ��ارغ � �ي � �ل ��وف ،ف� ��أوض� ��ح أن امل ��وق ��ف
ال��روس��ي ينطلق م��ن ض ��رورة ح��ل األزم��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي س��وري��ا ب�س�ب��ل سياسية،
مشيرًا إل��ى أن وف �دًا م��ن مجلس الشيوخ
ال ��روس ��ي س� �ي ��زور س ��وري ��ا ق��ري �ب��ًا ،ف�ي�م��ا
س�ي�ل�ت�ق��ي م �س �ت �ش��ارة ال��رئ �ي��س ال �س��وري
بثينة شعبان في موسكو االثنني املقبل.
في هذه األثناء ،برز موقف جديد للرئيس
اإلي ��ران ��ي ،م�ح�م��ود اح �م��دي ن �ج��اد ،حيال
األزم� ��ة ال �س��وري��ة ،أب ��دى خ�لال��ه اس�ت�ع��داد
ً
ب �ل�اده الس �ت �ض��اف��ة اج �ت �م��اع «ي �ض��م دوال
اس�ل�ام� �ي ��ة ت� �ك ��ون ق� � � ��ادرة ع �ل ��ى م �س��اع��دة
س ��وري ��ا ع �ل��ى ح ��ل «م �ش ��اك �ل �ه ��ا» ،ب�ي�ن�م��ا
وج��ه رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ت��رك��ي ،رج��ب طيب
أردوغان ،انتقادًا ّجديدًا للرئيس السوري
بشار األس��د ،م�ح��ذرًا اي��اه ب��أن «حكمه قد
دام ،إذا استمر في قمع
ينتهي على نحو ٍ
االحتجاجات».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال دبلوماسيون إن مبعوثني
من ال��دول السبع والعشرين األعضاء في
االتحاد األوروب��ي أعطوا موافقة مبدئية
على فرض حظر على االستثمار في قطاع
ال �ن �ف��ط ال � �س� ��وري ،ك �م��ا أع �ل �ن��ت ال�ح�ك��وم��ة
اليابانية تجميد أصول الرئيس السوري
بشار األسد و 14شخصية سورية أخرى.
(أ ب  ،أ ف ب ،يو بي أي ،رويترز)

ّ
بان يدعم «الدولة» وواشنطن تصر على «الفيتو»

ف��ي مقابل التهديد األم�ي��رك��ي باستخدام
حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن ّ
ضد
إع�ل�ان ال��دول��ة الفلسطينية ،ج � ّ�دد األم�ين
ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،ب��ان ك��ي م��ون ،أمس
تأييده إلق��ام��ة دول��ة فلسطينية ،وق��ال إن
هذا االستحقاق كان يجب أن يحصل منذ
فترة طويلة ،فيما دع��ا مبعوث الرباعية
طوني بلير إلى استئناف املفاوضات.
وق � � ��ال ب � ��ان ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،خ �ل��ال زي � ��ارة
ألوستراليا ،إن «رؤية الدولتني التي تتيح
إلس��رائ �ي��ل والفلسطينيني ال�ع�ي��ش جنبًا
إلى جنب في سالم وأمن ،هي رؤية ال تزال
صالحة وأن��ا أدعمها بالكامل» .وأض��اف:
«أن��ا أدع��م تطلعات الفلسطينيني (لقيام)
دولة فلسطني املستقلة ذات السيادة التي
كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة».
وت� � ��أت� � ��ي ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ب � � ��ان ف� � ��ي ال� ��وق� ��ت
ال� ��ذي ي �ت��أه��ب ف �ي��ه ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون لطلب
االع � �ت� ��راف ب��دول �ت �ه��م ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة،
وهو ما تعارضه ّ
بشدة الواليات املتحدة
وإس ��رائ� �ي ��ل وي �ث �ي��ر ان �ق �س��ام��ًا ب�ي�ن ال� ��دول
األوروب � � �ي� � ��ة .وك ��ان ��ت ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
ق� ��د أع �ل �ن ��ت رس �م �ي ��ًا وص � ��راح � ��ة ،أول م��ن
أم��س ،أن�ه��ا ستستخدم ح��ق النقض ّ
ضد
االع �ت��راف ب��ال��دول��ة الفلسطينية ف��ي االم��م
امل �ت �ح��دة .وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،فيكتوريا ن��والن��د:
«ي�ج��ب أال ي�ك��ون م�ف��اج�ئ��ًا ،ق�ي��ام ال��والي��ات
املتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيني
في نيويورك ملحاولة إقامة دولة ال يمكن

ال �ت��وص��ل إل�ي�ه��ا إال ع�ب��ر ال �ت �ف��اوض .لذلك
ن �ع��م ،إذا ُص � � ِّ�وت ع �ل��ى ش ��يء ف ��ي مجلس
األم��ن ،فستستخدم الواليات املتحدة حق
النقض».
ب��دوره ،رأى بلير أن مسعى الفلسطينيني
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�ض��وي��ة ك��ام�ل��ة ف��ي األم��م
امل �ت �ح��دة س �ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة ص��رخ��ة ي ��أس،
ودعا إلى حملة جديدة إلعادة مفاوضات
ال�س�لام ب�ين إس��رائ�ي��ل والفلسطينيني إلى
مسارها .وق��ال« :أتفهم تمامًا خيبة األمل
ال� �ت ��ي ي �ش �ع��ر ب �ه��ا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون .ك�ل�ن��ا

محبطون م��ن ه��ذا ال��وض��ع .ن��ري��د أن نرى
تقدمًا نحو السالم ونحو حل الدولتني».
وأضاف أن «أي إيماءات تتحقق من طريق
اإلع�لان من جانب واحد تكون تعبيرًا عن
اإلحباط ،وقد تكون مفهومة لهذا السبب،
لكنها ال تؤدي إلى دولة فلسطينية».
وأوض��ح بلير أن الطريقة الوحيدة إلقامة
دول� � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ي ع �ب��ر ال �ت� �ف ��اوض،
مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،ق��ال دائمًا إن��ه يفضل املفاوضات.
وأضاف« :لذا ،أعتقد أنه من اآلن وحتى ما

كرسي خشبي لدولة فلسطني يحاكي مقاعد األمم املتحدة (مجدي محمد ــ أ ب)

سيحدث في األمم املتحدة علينا أن نعمل
ب �ج��د ش��دي��د ف��ي م �ح��اول��ة إلع � ��ادة عملية
التفاوض إلى مسارها».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ي�ج��ري وزي ��ر الخارجية
األمل��ان��ي ،غيدو فسترفيلي ،زي��ارة للشرق
األوسط إلجراء محادثات مع اإلسرائيليني
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .وال �ت �ق��ى أم ��س ال��رئ�ي��س
الفلسطيني م�ح�م��ود ع�ب��اس وي��رت�ق��ب أن
يتوجه اليوم إلى عمان للقاء امللك األردني
ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،قبل
أن ينتقل إل��ى ت��ل أب�ي��ب وال �ق��دس املحتلة
للقاء رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ون�ظ�ي��ره اإلس��رائ�ي�ل��ي أف�ي�غ��دور
ليبرمان .وقال املتحدث باسمه ،أندرياس
ب�ي�ش�ك��ي ،إن «وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة سيبحث
م �ج��ددًا ف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�س�ب��ل املمكنة
الستئناف املفاوضات املباشرة» في إطار
عملية السالم .وع��ن املسعى الفلسطيني،
ق ��ال« :م ��ا ي�ع�ت��زم ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون تقديمه
ال ي��زال غير واض��ح كثيرًا؛ ألن املحادثات
داخل القيادة الفلسطينية لم تنته» .وتأتي
زي � ��ارة ف�س�ت��رف�ي�ل��ي ق �ب��ل ال ��زي ��ارة امل��رت�ق�ب��ة
لوزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين
آشتون للمنطقة األسبوع املقبل.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أك��د س�ك��ان م�ح�ل�ي��ون في
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة أن م �س �ت��وط �ن�ين ك�ت�ب��وا
ش �ع��ارات مسيئة ل�لإس�لام وال�ن�ب��ي محمد
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع �ب��ري��ة ع �ل��ى م �س �ج��د ب �ي��رزي��ت
الكبير شمال رام الله.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
مصر :تظاهرات
تدعو إلى تسليم السلطة
تظاهر مئات آالف املصريني،
عقب صالة الجمعة ،أمس ،في
ميدان التحرير في وسط القاهرة
وفي مدن أخرى ،ملطالبة املجلس
األعلى للقوات املسلحة بتسليم
السلطة للمدنيني .وقال خطيب
الجمعة ،مظهر شاهني« ،لن
ينجحوا في أن ينسونا قضيتنا
ولو قطعوا رقابنا» .ولم تشارك
جماعة اإلخوان املسلمني في
التظاهراتّ ،
فردد املتظاهرون
هتافات ّ
ضدها أيضًا .وفي مدينة
اإلسكندرية ،هتف املتظاهرون
بسقوط املجلس العسكري،
وقال مصدر أمني إن متظاهرين
رشقوا نقطة شرطة بالحجارة.
كما ألقى عشرات من املتظاهرين
الحجارة على قوات الجيش أمام
ديوان عام محافظة السويس.
(رويترز)

أنباء عن مقتل
اللواء األحمر
تزامنًا مع تظاهر مئات اآلالف من
املحتجني ،عقب صالة الجمعة،
في أنحاء اليمن ،سرت أنباء
متضاربة عن مقتل اللواء املنشق
علي محسن األحمر (الصورة).

وأكدت وسائل إعالم ،محسوبة
على الحكومة ،مقتل اللواء
األحمر .لكن مصدرًا عسكريًا
تابعًا للواء األحمر نفى ُ«أن يكون
قائد الفرقة األولى ّ
مدرع قتل»،
ورأى أن ما يجري تداوله محض
شائعات .في هذه األثناء ،احتشد
املتظاهرون في ميدان التغيير
في صنعاء ،بحماية الفرقة األولى
مدرع .ودعا إمام الصالة الشيخ
فؤاد الحميري «الطبقة الصامتة
الى االلتحاق بالثورة».
(يو بي آي ،أ ف ب)

ليبيا :اشتباكات
على مشارف بني وليد
سبقت موعد انتهاء مهلة
استسالم مدينة بني وليد للثوار
الليبيني اشتباكات عنيفة أمس
بني الثوار ومقاتلني موالني للزعيم
املخلوع معمر القذافي ،بالقرب من
املدينة التي يعتقد بوجود سيف
اإلسالم القذافي مختبئًا فيها.
وقال القائد امليداني للثوار عبد
الله الخزامي «تدور اشتباكات
عنيفة بني قواتنا وموالني للقذافي
في مواقع قريبة جدًا من بني
وليد» .وأضاف «تتعرض قواتنا
للقصف بصواريخ من نوع غراد،
ونرد على مصادر النيران».
وذكر أن «الثوار بلغوا أبواب
املدينة ،وأول إحيائها بات أمامنا،
لكننا لن ندخلها حتى تنتهي
املهلة املمنوحة لالستسالم» بعيد
منتصف ليل أمس.
(أ ف ب)
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◄

وفيات

►

ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه  11أيلول
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا
الغالي املرحوم الحاج
علي محمد حيدر
(أبو حسني)
أوالده :ال �ح ��اج ح �س��ن ،م �ح �س��ن ،م�ح�م��د،
عباس واملرحوم حسني
شقيقه :الحاج عبد الحسن
أصهرته :الحاج إبراهيم قبيسي ،حسني
ي��اس�ين ،محمد ن�ع�م��ة ،أح�م��د أك ��ر ،نضال
ياسني ومحمود شاهني
اآلس� �ف ��ون :آل ح �ي��در وآل ي��اس�ين وع�م��وم
أهالي بلدتي الخيام والقصيبة.

مبوب

◄ مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم خديجة علي عبيد،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .03/948836
فقد ج��واز سفر باسم علي احمد ح��اوي
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .70/802368
فقد جواز سفر باسم احمد عثمان ضاهر
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .70/141179
فقد جواز سفر باسم سعاد محمد توبة،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/176421
فقد جواز سفر باسم محمد نجيب صفي
ال ��دي ��ن ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/864354
فقد ج��واز سفر باسم س�لام نعيم بزي،
لبنانية الجنسية .ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/612457
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ف ��اط �م ��ة ح�س��ن
م��وس��ى ،لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/991294
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م سميحة محمد
عليق ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/609533

في المكتبات
إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالنات 27

للبيع
للبيع شقة ديلوكس ـ سليم سالم ،داخل
م �ج �م��ع أب� � � ��راج ب � �ي� ��روت ال �س �ك �ن��ي ـ ط 8
03/731729 :Tel - $450.000

غادر ولم يعد
غ � � � ��ادرت ال� �ع ��ام� �ل ��ة KEFEY HAGOS
 GEBREMEDHINم� � ��ن ال� �ت ��اب� �ع� �ي ��ة
اإلثيوبية منزل مخدومها .الرجاء ممن
ي�ج��ده��ا أو ي�ع�ل��م ع�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا االت �ص��ال
على الرقم 03/233440

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

تخصص يف مجال اإلع�لام املكتوب
هل لديك تجربة و/أو ّ
تحديدا ً؟ هل لديك ثقافة عامة ،وذائقة فن ّية ،واهتاممات
ثقاف ّية ،أدب ّية وفن ّية وفكريّة؟ هل تتابع /تتابعني اإلعالم بشكل
عام ،وهل لديك مقدرة عىل الكتابة والنقد والتحليل؟ هل أنت
متمكّن (ة) من اللغة العرب ّية ،وتتقن /تتقنني لغات أجنب ّية؟
هل لديك نظرة نقديّة إىل حركة املجتمع واإلبداع؟ مّربا كان
يه ّمك إذا ً االلتحاق بفريق «األخبار» ،لفرتة تجريب ّية يف مرحلة
أوىل .اإلعالن يتو ّجه بشكل أسايس إىل شبان /شابات دون
الثالثني ،مقيمني /مقيامت حكامً يف بريوت .الكتابة إىل التحرير
عىل العنوان التايلhr@al-akhbar.com :

◄
جانب َمن ّ
يهمه األمر
املوضوع :دعوة لالشتراك في استدراج
عروض تلزيم مفروشات
ّ
ّ
الجعفرية
الشرعية
املرجع :املحاكم
ندعوكم لالشتراك باستدراج العروض
العائد لتلزيم م�ف��روش��ات ل��زوم املحاكم
الشرعية الجعفرية .وف��ي ح��ال رغبتكم
بذلك عليكم الحضور إلى مبنى املحكمة
امل� ��ذك� ��ورة ـ� �ـ األون �ي �س �ك��و ،ب �ج��ان��ب كلية
التربية ،مقابل ثكنة فخر الدين ،الطابق
ال� � �س � ��ادس ،م �ك �ت��ب ال �س �ي ��د ع �ل ��ي ح�س��ن
ل�لاط�لاع وال�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ل��ف التلزيم
خالل أوق��ات ال��دوام الرسمي من الساعة
التاسعة ولغاية الساعة الثانية عشرة
من كل يوم عمل لغاية اليوم الذي يسبق
تاريخ االستدراج.
ت �ج��رى ع�م�ل�ي��ة االس � �ت� ��دراج ف��ي ال�س��اع��ة
ال �ع��اش��رة ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر م��ن ي ��وم ال�ث�لاث��اء
الواقع فيه .2011/10/4
ُ
ت �ض � ّ�م ه ��ذه ال ��دع ��وة إل ��ى ال �ع ��رض ال ��ذي
ّ
ي �ج��ب أن ي �س��ل��م إل� ��ى م �ك �ت��ب امل �ح��اس �ب��ة
السيد علي حسن ،الطابق السادس ،قبل
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن ي��وم االث�ن�ين
الواقع فيه .2011/10/3
رئيس املحكمة الشرعية الجعفرية
العليا
الشيخ حسن عواد
التكليف 1367
مناقصة عامة
رقم /3448م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع
ف�ي��ه  2011/10/1ت �ج��ري وزارة ال��دف��اع
ال��وط �ن��ي ـ �ـ �ـ امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ل ��إدارة ـ�ـ�ـ
مصلحة ال �ق��وام��ة ف��ي ق��اع��ة امل�ن��اق�ص��ات
ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي مبنى عفيف معيقل ـ�ـ�ـ أول
ط��ري��ق ال �ح��دث م�ن��اق�ص��ة ع��ام��ة ل�ت�ل��زي��م:
تحقيق لوازم إدارية لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /5م
ع إ /م ق 1/تاريخ  2011/6/28والتعديل
 5/1ال � ��وارد ت�ح��ت رق ��م /8م ع إ/م ق1/
تاريخ .2011/8/12
َ
يمكن مل��ن يرغب االش�ت��راك في املناقصة
العامة ه��ذه االط�لاع على دفتر الشروط
ال �خ��اص ف��ي امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��إدارة ـــ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع الوطني ـــ املديرية العامة
لإلدارة ـــ مكتب عقد النفقات ـــ اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2011/9/7
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 1370
إعالن
ص � ��ادر ع ��ن دائ� � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن �ب �ط �ي��ة في
املعاملة التنفيذية رقم 2007/158
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ب�ن��ك ات ��ش.أس.ب ��ي.س ��ي
الشرق األوسط املحدود.
ّ
املنفذ عليه :عبد الله محمد ديب ـــ الدوير.
السند التنفيذي :استنابة دائ��رة تنفيذ
ً
ب�ي��روت رق��م  2002/138تحصيال لدين
ط��ال��ب التنفيذ البالغ  23.000.000ل.ل.
(ث�لاث��ة وع �ش��رون مليون ل�ي��رة لبنانية)
عدا الرسوم والفوائد واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ.2002/1/16 :
تاريخ تبليغ اإلنذار.2005/12/19 :
تاريخ قرار الحجز 2006/7/15 :وتاريخ
تسجيله .2006/9/9
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
 2007/10/29وت� � � ��اري� � � ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه
.2008/6/16
العقار املوصوف:
 800س�ه��م أم �ي��ري م��ن ال�ع�ق��ار  1896من
م�ن�ط�ق��ة ال ��دوي ��ر ال �ع �ق��اري��ة وه� ��و ع �ب��ارة
ع��ن قطعة أرض بعل سليخ يقع ضمن
م �ن �ط �ق��ة ام � �ت� ��داد س �ك �ن��ي ل �ب �ل��دة ال ��دوي ��ر
بالقرب من ملعب ن��ادي الليطاني وهو
صالح للبناء.

إعالنات رسمية

►

مساحة كامل العقار 1014 :م.2
ّ
ت �خ �م�ي�ن ح �ص ��ة امل� �ن ��ف ��ذ ع �ل �ي ��ه15.210 :
د.أ( .خمسة عشر أل�ف��ًا وم�ئ�ت��ان وعشرة
دوالرات أميركية).
ّ
الطرح ألسهم أميرية املنفذ عليه9126 :
د.أ( .تسعة آالف ومئة وستة وعشرون
دوالرًا أميركيًا).
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
تاريخ املزايدة ومكانها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2011/10/6ال�س��اع��ة 12.00
ظهرًا أم��ام حضرة رئيس دائ��رة التنفيذ
في النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف أع �ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب
ب��ال�ش��راء إي��داع ب��دل ال�ط��رح ف��ي قلم هذه
ّ
ال ��دائ ��رة ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�ص��رف��ي منظم
ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ
م�ح��ل إق��ام��ة ل��ه ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا وإال ع� ّ�د
ق �ل �م �ه��ا م �ق��ام��ًا م� �خ� �ت ��ارًا ل� ��ه م� ��ا ل� ��م ي�ك��ن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ،ودفع
الثمن وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن قضائي
ب�ت��اري��خ  2011/9/8ق��رر رئ �ي��س ال�غ��رف��ة
االبتدائية املدنية في النبطية القاضي
ً
محمد مازح /املناوب عمال بأحكام املادة
 512أ.م.م .نشر خ�لاص��ة ع��ن االس�ت��دع��اء
امل � �ق� ��دم م� ��ن ف� �ض ��ل ال� �ل ��ه غ � � ��ازي ب��وك��ال��ة
املحامي أحمد ترحيني برقم 2011/557
الذي يطلب بموجبه شطب دعوى حكم
قرار إشارة تسجيل :باستدعاء مقدم من
ناهية عبد الله أبو سمرا ضد دعد عبيد
أب��و سمرا ومختار إب��ل السقي وغيرهم
ب �م��ادة ت��زوي��ر التسجيل أث �ن��اء املساحة
رق ��م ي��وم��ي  395ت��اري��خ  1972/7/6عن
صحيفة العقار رق��م  /3996إب��ل السقي
م �ه �ل��ة االع� � �ت � ��راض ع � �ش ��رون ي ��وم ��ًا ت�ل��ي
النشر.
عن رئيس القلم
أحمد معتوق
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
ّ
م� ّ
�وج��ه إل��ى امل�ن��ف��ذ عليه ي��وس��ف حسيب
فرح املجهول محل اإلقامة
ت �ن��ذرك ه ��ذه ال ��دائ ��رة س �ن �دًا ل�ل�م��ادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور إليها
ل�ت�س� ّ�ل��م اإلن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي امل� ّ
�وج��ه إل�ي��ك
ّ
ف��ي امل�ع��ام�ل��ة رق��م  2011/1145املتكونة
ب�ي�ن��ك وب�ي�ن ورث� ��ة امل ��رح ��وم س�م�ي��ر ف��رح
وهم :ديانا نقوال ــ لوران وآالن ــ وشربل
سمير فرح بخالل  /25/يومًا من النشر
واتخاذ محل إقامة مختار ضمن نطاق
ال ��دائ ��رة وإال ع � ّ�د ق�ل�م�ه��ا م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا
ّ
ت�ت�ب��ل��غ ب��واس�ط�ت��ه ك��ل األوراق امل��وج�ه��ة
إليك في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
2011/9/8
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل ��ب م �ص �ط �ف��ى إب ��راه � �ي ��م خ �ل ��ف س�ن��د
ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ع ��ن ض��ائ��ع ل�ل�ق�س��م  21من
العقار  3854منطقة املصيطبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن قضائي
ت��دع��و امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن �ي��ة في
النبطية برئاسة القاضي املناوب محمد
ب ��ري وع �ض��وي��ة ال �ق��اض �ي�ين ك��ري��م ح��رب
وش � � ��ادي زرزور س� �ن� �دًا ألح � �ك ��ام امل � ��ادة
 15أ.م.م .وامل� ��ادة  3م��ن ال �ق��ان��ون 82/16
املستدعى ض��ده��م ورث��ة ط��ال��ب إبراهيم
م��ن ك �ف��ررم��ان وم�ج�ه��ول��ي م�ح��ل اإلق��ام��ة
الستالم نسخة عن االستدعاء املقدم من
محمد ال��زي��ن بوكالة املحامي مصطفى
م� ��ؤذن ب �م��وض��وع إزال � ��ة ش �ي��وع ل�ل�ع�ق��ار
/376ك�ف��ررم��ان برقم  2011/529واتخاذ

محل إقامة في نطاق املحكمة والجواب
خ�ل��ال ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا ت �ل��ي ال �ن �ش��ر وإال
سيتم إبالغكم بقية األوراق وال �ق��رارات
بواسطة التعليق على ردهة املحكمة.
عن رئيس القلم
أحمد معتوق
إعالن بيع باملعاملة 2011/33
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2011/9/23ال �س��اع��ة ال �ح ��ادي ��ة ع�ش��رة
ّ
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه يحيى
خليل الحداد ماركة كيا  Picantoموديل
 2009رق ��م /101941/ط ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وكيله املحامي وسام كرم البالغ
 $/12508/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2500/واملطروحة بسعر  $/2000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالى /1.344.000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح ��دد إل � ��ى م� � ��رأب ال �ب �ن��ك ف ��ي ب �ي��روت
الحمراء مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ب�لال ال�ع��زي بوكالته عن
ب� �س ��ام وم �ح �م��د س ��ام ��ي وول � �ي ��د س��ام��ي
زكريا بصفتهم ورث��ة فاطمة عهد ناظم
ال�ق��دس��ي س�ن��دي تمليك ب��دل ع��ن ضائع
ب ��اس ��م م ��ورث �ت �ه ��م /ف��اط �م��ة ع �ه��د ن��اظ��م
القدسي (س��وري��ة) بالقسمني  2و 13من
العقار  1681منطقة املصيطبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1198 :
ّ
امل �ن��ف��ذ :ال �ي��اس س�م�ي��ر ال �ن �ه��ري وكيلته
املحامية تانيا يوسف.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي �ه��م :أدي � ��ب وم ��ارل�ي�ن ول�ي�ل��ى
وم� � �س � � ّ�رة ع � �ب� ��ود ح� �ن ��ا دوم� �ي� �ن� �غ ��وس ـ �ـ �ـ
مطانيوس وتيدرا حنا النهري مجهولي
اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م��ن دائ ��رة
تنفيذ ط��راب�ل��س رق��م  2010/782ت��اري��خ
 2011/4/12واملتضمنة متابعة التنفيذ
على العقار  /577جبرائيل.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل العقار  /577جبرائيل وهو عبارة
ع��ن أرض ب �ع��ل س�ل�ي��خ ي�غ�ط�ي�ه��ا ال �ب�لان
ال � �ب ��ري واألع� � �ش � ��اب ال� �ب ��ري ��ة ،م �س��اح �ت��ه:
 17401م ،2يحده غربًا :العقاران /578/
و ،/609/ش � ��رق � ��ًا :ط� ��ري� ��ق ع � � ��ام ض �ه��ر
ً
ال �ل �ي �س �ي �ن��ة ،ش � �م� ��اال :ال � �ع � �ق ��اران /578/
و /609/وحدود منطقة ضهر الليسينة
العقارية ،جنوبًا :طريق عام.
ت� � ��اري� � ��خ ق � � � ��رار ال � �ح � �ج� ��ز،2010/1/4 :
ت��اري��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
.2010/2/16
التخمني والطرح /104406/ :د.أ.
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2011/10/13الساعة  10:30أمام رئيس
دائ� � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ح �ل �ب��ا .ل �ل��راغ��ب ال ��دخ ��ول
ب��امل��زاي��دة دف ��ع م �ث��ل ب ��دل ال �ط��رح امل �ق��رر
ن �ق �دًا أو ت �ق��دي��م ك �ف��ال��ة ق��ان��ون �ي��ة واف �ي��ة
واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق دائرة
ت�ن�ف�ي��ذ ح�ل�ب��ا إذا ك ��ان م�ق�ي�م��ًا خ��ارج�ه��ا
وإال ع� ّ�د قلم ه��ذه ال��دائ��رة مقامًا مختارًا
له ودف��ع ع�لاوة على البدل مبلغ مليون
ل.ل .ك�ن�ف�ق��ات ت��دف��ع أم��ان��ة ب��اس��م دائ ��رة
تنفيذ حلبا وعلى الشاري رس��م الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
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اللبنانية
الرياضة
ّ

يحمل فريق
النجمة لقب
املسابقة سبع
مرات ،منها
خمس متتالية
(مروان طحطح)

يبدأ الفصل األول من موسم كرة القدم الجديد بإطالق كأس النخبة لتكون اختبارًا للنوادي ملعرفة إمكاناتها قبل بداية
الدوري الشهر املقبل .إال أن «النخبة» فاقدة لزخمها لكون أركانها يعتبرونها محطة تحضيرية أكثر منها بطولة رسمية

ّ
بطولة النخبة  :2011اسم ليس على مسمى
أحمد محيي الدين

ّ
تمثل بطولة كأس النخبة لكرة القدم
اف�ت�ت��اح��ًا ل�ل�م��وس��م ال �ك��روي ال�ج��دي��د
 ،2012 – 2011حيث ستنطلق اليوم
بلقاء العهد ،حامل األلقاب الرسمية
النخبة والسوبر وال��دوري والكأس،
م ��ع ال ��راس �ي �ن ��غ ع �ل��ى م �ل �ع��ب ب �ل��دي��ة
ب��رج ح�م��ود (ال�س��اع��ة  )16:30ضمن
امل�ج�م��وع��ة األول ��ى ال�ت��ي ت�ض��م أيضًا
ال �ن �ج �م ��ة ،ف �ي �م��ا ي �ل �ع��ب غ �دًا
ال �ص �ف��اء م ��ع األن � �ص� ��ار ع�ل��ى
م �ل �ع��ب امل ��دي� �ن ��ة ال��ري��اض �ي��ة
( )16:30ضمن الثانية والتي
تضم املبرة أيضًا.
إال أن ه � ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام  1996ل ��م تعد
ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام ال� �ن ��وادي
واملنافسة على لقبها ،إذ إن
معظمها يعتبرها محطة من
محطات التحضير للموسم
الجديد.
والقاسم املشترك األب��رز بني
م �ع �ظ��م األن � ��دي � ��ة ه� ��و ال �ش��ح
امل� � ��ادي ف ��ي ص �ن��ادي �ق �ه��ا ،م��ا
يؤثر سلبًا على جهوزيتها،
إذ ب��دل أن تنطلق التمارين
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ال�ف��ائ��ت
يبدو العهد مرشحًا
ت �ن �ت �ظ ��ر ال� � �ف � ��رق ال �ل �ح �ظ ��ات
ملواصلة حصد
البطوالت بقيادة مدربه األخ � � �ي� � ��رة ل �ت �س �ت �ع ��د خ ��وف ��ًا
م ��ن زي � � ��ادة األع � �ب� ��اء امل ��ادي ��ة
ثيو بوكير (الصورة)
اإلض��اف �ي��ة ،واألم� ��ر ينسحب
في
بعد إحرازه الرباعية
على الالعبني األجانب حيث
وتعود
املوسم املاضي.
ت �ن �ت �ظ��ر ال� �ف ��رق ن �ه��اي��ة ف �ت��رة
الخسارة األخيرة للفريق التواقيع لتتعاقد معهم على
«ال � �ص ��ورة» أو ع �ب��ر ال�س�ي��رة
األصفر في نهائي إحدى
ال��ذات�ي��ة م��ن دون إخضاعهم
املسابقات إلى الكأس
السوبر عام  2009عندما ل� � �ت� � �ج � ��رب � ��ة ،وم� � � � ��ن ي �خ �ض ��ع
ل �ل �ت �ج��رب��ة ي �ت � ّ�م غ ��ض ال�ن�ظ��ر
سقط أمام النجمة
عنه بحجة أنه غير الئق.
ّ
6-7
بركالت الترجيح
ه��ذه «ال�س�م�ف��ون�ي��ة» ت�ع��ودن��ا
سلبًا.
بعد تعادلهما
عليها مطلع ك��ل م��وس��م ،إال
أن ه ��ذا امل��وس��م ي�ن�ت�ظ��ر منه
الكثير ،إذ يتوقع أن يقوم االتحاد ،أبو
اللعبة ،بخطوات مساعدة للنوادي
وأوالها عودة الجمهور ،واألمر هذا
ب��ات قيد التنفيذ بعد االجتماعات

العهد
«حاصد
البطوالت»

ال�ت��ي ع�ق��ده��ا ال��رئ�ي��س ه��اش��م حيدر
مع وزي��ر الشباب والرياضة فيصل
ك��رام��ي وأن ��دي ��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى ،ثم
إيجاد الطرق اإلعالنية والتسويقية
لدعم الصناديق املالية.
وت� �ع ��ود ب �ط��ول��ة ال �ن �خ �ب��ة «ي �ت �ي �م��ة»،
إذ إن معظم ال�ف��رق املشاركة ال ت��زال
ق �ي��د ال �ت �ح �ض �ي��ر وان� �ت� �ق ��اء ال�لاع �ب�ين
املحليني ،حتى إن باب التواقيع الذي
أقفل قبل  72ساعة ل��م يلحظ سوى
ت �ع��اق��د امل �ب��رة م��ع ال �ب��رازي �ل��ي اومل�ي��ر
تكسييرا ألفيش كالعب أجنبي.

تحضيرات األندية
العهد :ي �ب��دو ب �ط��ل ل �ب �ن��ان م��رش�ح��ًا
لالحتفاظ باللقب ،بالنظر الى حجم
االس�ت�ع��دادات وق��وة عناصر الفريق
ال �ت��ي ت �ع��د األب � ��رز م�ح�ل�ي��ًا ،أض ��ف أن
النادي يتطلع إل��ى املنافسة القارية
ب �ع��د ال �ت �ع��اق��د م ��ع امل � � ��درب األمل ��ان ��ي
املحنك ثيو بوكير والظهير الدولي

محمد ب��اق��ر ي��ون��س ،وه��و سيعتمد
ف��ي ب �ط��ول��ة ال�ن�خ�ب��ة ع �ل��ى ال�ع�ن��اص��ر
املحلية ،في مقدمها أفضل العب في
لبنان حسن معتوق والع��ب الوسط
ال � ��دول � ��ي ه �ي �ث ��م ف � ��اع � ��ور وامل� �ه ��اج ��م
م � �ح � �م� ��ود ال � �ع � �ل� ��ي وح� � �س �ي��ن دق� �ي ��ق
وال � �ح� ��ارس م �ح �م��د ح �م��ود وع �ب��اس
ك �ن �ع��ان وع� �ب ��اس ع �ط��وي «أون �ي �ك��ا»
وأحمد زريق العائدين من خوضهم
فترة تدريبات مع املنتخب الوطني.
النجمة :ال ي ��زال ال�ف��ري��ق «ال�ن�ب�ي��ذي»
ق�ي��د اإلع � ��داد وال �ت �ط��ور ،إذ ال يمكن
الحكم على مستواه بسبب السياسة
ال � �ج � ��دي � ��دة امل� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي ال � �ن� ��ادي
وه � ��ي االت � �ك� ��ال ع �ل��ى ذوي األع� �م ��ار
ال�ص�غ�ي��رة ،ب�ع��د ال�ث�ب��ات ع�ل��ى النجم
ال �س��اب��ق م��وس��ى ح� ّج�ي��ج ع�ل��ى رأس
الجهاز الفني .وتمثل ع��ودة موسى
ال ��ى «ب �ي �ت��ه» داف �ع��ًا ق��وي��ًا الس�ت�ع��ادة
حيوية الفريق الجماهيرية .ويعتمد
ح �ج �ي��ج ،ال� ��ذي ب ��دأ ع�م�ل��ه ق �ب��ل نحو

ينتظر أن يقوم
االتحاد بخطوات
مساعدة للنوادي
أوالها عودة الجمهور

ش� �ه ��ري ��ن ،ع �ل��ى م ��زي ��ج م ��ن ع �ن��اص��ر
الخبرة كعباس عطوي وخالد حمية
وأكرم املغربي ،والشباب مثل :محمد
ش �م��ص وم �ص �ط �ف��ى ش ��اه�ي�ن وع �ل��ي
فحص ،إضافة الى تعاقده مع حسن
املحمد وعلي علوية وأحمد طهماز
واستعادة املوقوف علي حمام ،علمًا

لمحة تاريخية:
النجمة األكثر تتويجًا
طبع نادي النجمة كأس النخبة بطابعه الخاص؛ إذ كان له
شرف التتويج بلقب النسخة األولى بفوزه على األنصار 0-1
في املباراة النهائية سجله أحمد بورة ،ثم اعتلى الفريق
النبيذي منصة البطولة  6مرات أخرى ،بينها خمس متتالية
بني عامي  2001و 2005وأيضًا  .1998وأحرز األنصار اللقب
مرتني  1997و 2000والهومنمن مرة واحدة عام 1999
والعهد مرتني  2008و( 2010الصورة) والصفاء مرة أيضًا في
 ،2009بينما ألغيت البطولة مرتني عام  2006بسبب العدوان
اإلسرائيلي و 2007بسبب منع الجمهور .وال يزال نهائي 2005
األبرز بني كل املباريات؛ إذ جمع أيضًا قطبي الكرة اللبنانية،
وكانت الغلبة للنبيذي بثالثية نظيفة ،علمًا بأن األنصار
كان يقوده عامذاك املدرب العراقي عدنان حمد .أما النتيجة
األبرز فكانت في الدور نصف النهائي لنسخة  2004عندما
اكتسح النجمة غريمه التقليدي األخضر .2-6

بأن النجمة ّ
توج باملسابقة  7مرات،
منها خمس متتالية.
الراسينغ :يرى رئيس نادي الراسينغ
ج ��ورج ف��رح أن امل�س��اب�ق��ة النخبوية
تمثل فترة تحضيرات للفريق حيث
ّ
ت�س��ل��م دف ��ة ال �ت��دري��ب امل � ��درب سعيد
ّ
وطعم الفريق بعدد كبير
جريديني
من الشبان عبر فرق الفئات العمرية
من أكاديمية اتلتيكو مثل جاك متى
وفيليب ب��اول��ي ون ��ادر ج��اب��ر وعلي
سليمان وعباس سويدان ،وذلك بعد
االستغناء ع��ن ع��دة مخضرمني هم:
ربيع أبو شعيا والحارس سركيس
اس�ك��دج�ي��ان ال�ل��ذي��ن ت�ح��وال ال��ى ك��رة
ال �ص��االت ،وس��رك�ي��س عباجيان الى
ه��وم �ن �ت �م��ن وامل � �ي � ��ري ال � ��ى ال �ص �ف��اء
ورياض قبيسي ومحمود شحود.
وي��أم��ل ف��رح أن يصل ال��راس�ي�ن��غ الى
امل � ��راح � ��ل اإلق� �ص ��ائ� �ي ��ة ،وخ �ص��وص��ًا
بعد خوض عدد كبير من املباريات
ال � ��ودي � ��ة ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى ج �ه ��وزي ��ة
الالعبني وتحديدًا الشباب منهم.
الصفاء :أطلق النادي األصفر وصيف
العهد في مسابقتي الدوري والكأس،
تحضيراته قبل حوالى شهر ،حيث
ّ
ت �س��ل��م اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة غ� �س ��ان أب��و
ّ
دي ��اب .وت�ع��د تشكيلة الفريق قوية،
اذ تضم عناصر دول�ي��ة مثل املدافع
علي السعدي والع��ب الوسط خضر
س�ل�ام ��ة وال� � �ح � ��ارس زي� � ��اد ال �ص �م��د،
إضافة الى املغربي ط��ارق العمراتي
ال��ذي ع��اد ال��ى التمارين بعد إج��ازة
ال �ص �ي��ف .وي� �ض ��اف إل �ي �ه��م ع� ��دد من
ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال� �ج� �ي ��دي ��ن م� �ث ��ل م �ح �م��د
ق ��رح ��ان ��ي وه �ي �ث��م ع� �ط ��وي وم �ح �م��د
زي��ن طحان وعمر عويضة ،وتعاقد
الفريق مع عماد امليري من الراسينغ
والفلسطيني محمد بالوني وعالء
مزهر اللبناني املقيم في دبي .ورأى
م��دي��ر ال �ف��ري��ق ي��وس��ف ب�ع�ل�ب�ك��ي أن
ال�ص�ف��اء ي��دخ��ل امل�ن��اف�س��ة الس�ت�ع��ادة
ال�ل�ق��ب وأن امل�ج�م��وع�ت�ين ّ ص�ع�ب�ت��ان،
وأن ك � ��أس ال �ن �خ �ب��ة ت �م��ث��ل ع �ن��وان��ًا
لبطولة الدوري.
األن��ص��ار :ي �ع��ان��ي أح ��د أع� ��رق األن��دي��ة
اللبنانية من أزم��ة إداري��ة وتمويلية
ح � ��ادة ،أدت ال ��ى ت �ف��ري��غ ال �ف��ري��ق من
ع��دة عناصر هامة ،مثل علي ناصر
ال��دي��ن ومحمد ب��اق��ر ي��ون��س ،كما أن
تمارين الفريق توقفت مرتني بسبب
املشاكل املادية .ويشير املدير الفني
جمال طه الى أن السياسة الجديدة
ه� ��ي االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال� �ش� �ب ��اب ب�ع��د
رف ��ع ع ��دد م�ن�ه��م ال ��ى ال �ف��ري��ق األول،
م �ث ��ل ح �س�ي�ن اب ��راه� �ي ��م ( 17س �ن ��ة)،
وعلي جواد ( 18سنة) وقاسم مناع
ومحمود كجك ،وأضاف «سنستغل
بطولة النخبة للدفع بهم الكتساب
خبرة قبل انطالق الدوري» ،وحافظ
ال�ف��ري��ق ع�ل��ى ع��دد م��ن ش�ب��ان��ه ال��ذي��ن
ب � ��رزوا امل ��وس ��م امل ��اض ��ي ،م �ث��ل رب�ي��ع
ع� �ط ��اي ��ا وم� �ح� �م ��د ع � �ط ��وي وم �ح �م��د
ح� �م ��ود وال� � �ح � ��ارس ح �س ��ن م �غ �ن �ي��ة،
ف �ي �م��ا س �ي �غ �ي��ب ع� ��دد م �ن �ه��م ب��داع��ي
اإلص��اب��ة مثل سامي ال�ش��وم وأحمد
الخضر وأحمد أيوب ونبيل بعلبكي
وال �ب��رازي �ل��ي رام� ��وس ال ��ذي سيكون
األج �ن �ب��ي ال��وح �ي��د م��ع األن �ص ��ار في
املوسم العتيد.
ّ
املبرة :رأى أم�ين س� ّ�ر ال�ن��ادي حسني
ف�ض��ل ال �ل��ه أن ك ��أس ال�ن�خ�ب��ة محطة
أساسية على طريق اإلعداد للموسم
ال�ج��دي��د ،ح�ي��ث ب ��دأت ال�ت�م��اري��ن قبل
شهر وخ��اض الفريق ع��دة مباريات
�واد م�ح�ل�ي��ة ،وذل��ك
ودي� ��ة م��ع ع ��دة ن � � ٍ
بعد تجديد الثقة مع امل��درب أسامة
ال �ص �ق��ر م ��ن دون إج� � ��راء أي تغيير
م � �ل � �م ��وس ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د ال�ل�اع� �ب�ي�ن
املحليني ،باستثناء مغادرة الالعبني
علي فياض ومحمد كاظم.
وع�ل��ى صعيد األج��ان��ب ،ت� ّ�م التعاقد
م��ع امل �ه��اج��م ال �ب��رازي �ل��ي أومل �ي��ر (19
سنة) ال��ذي أظهر ق��درات فنية عالية
خ�لال ال�ت�م��اري��ن وامل�ب��اري��ات ال��ودي��ة،
وت�س�ي��ر ال�ت�م��اري��ن ي��وم�ي��ًا ،وستبقى
امل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي داف� �ع ��ت ع ��ن أل� ��وان
امل �ب��رة امل��وس��م امل��اض��ي ب�ع��د تجديد
ال�ث�ق��ة ب �ه��ا ،إض��اف��ة ال ��ى ت��رف�ي��ع ع��دد
من الشبان الذين برزوا في بطوالت
الفئات العمرية املوسم املاضي.
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اللبنانية
السلة
ّ
ّ

كرة الصاالت

اللقيس وتوبة إلى الرياضي

مواجهة الجريحني في الفوتسال
تفتتح امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة م��ن ال ��دوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت الليلة
ال �س��اع��ة  20.00ب �م��واج �ه��ة م �ب��اش��رة
ب �ي�ن ال �ج��ري �ح�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب ال �ب �ت��رون
وال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ل �ل �ع �ل ��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ع�ل��ى م�ل�ع��ب مجمع
الرئيس إميل لحود الرياضي.
ول��م يحصل الفريقان على أي نقطة
ح� �ت ��ى اآلن ب� �ع ��د ث� �ل��اث م � ��راح � ��ل ،إذ
ي �ح �ت��ل  AUSTامل� ��رك� ��ز ق �ب ��ل األخ �ي ��ر
أم��ام البترون ،لذا فإن اللقاء سيكون
ّ
ف��رص��ة ل�ك��ل منهما م��ن أج��ل تحقيق
ف��وز أول ،وخ�ص��وص��ًا أن مستواهما
بدا متقاربًاّ .
من هنا ،يتوقع أن تكون ّاملباراة قوية،
من دون إمكان ترجيح كفة فريق على
آخر ،رغم أن فريق الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا ق� ّ�دم مستوى
ّ
طيبًا في مباراته األخيرة أمام الندوة
القماطية.
ّ
وي � �خ� ��وض ك � ��ل م� ��ن أول س �ب��ورت��س
امل�ت�ص��در وال �ص��داق��ة وص�ي�ف��ه ب�ف��ارق
األه� � � � � � ��داف «ب� � � ��روف� � � ��ة» أخ � � �ي� � ��رة ق �ب��ل
م��وق �ع �ت �ه �م��ا امل ��رت� �ق� �ب ��ة ف� ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة.
وي �ل �ع��ب أول س �ب��ورت��س ف ��ي ض�ي��اف��ة
قوى األمن الداخلي غدًا الساعة 20.00
على ملعب الرئيس لحود ،في مباراة
ي��ري��د م��ن خ�لال�ه��ا «األس� ��ود» تحقيق

ف ��وز راب � ��ع ت��وال �ي��ًا م ��ن أج ��ل ال�ح �ف��اظ
على الصدارة التي ستعطيهم دافعًا
معنويًا قبل مالقاتهم ال�ص��داق��ة في
األس � �ب ��وع امل �ق �ب��ل .وي �ت �ط �ل��ع ال �ج �ه��از
الفني ألول سبورتس في هذه املباراة
الى تجربة كل االستراتيجيات التي
ّ
ل��ق �ن �ه��ا ل�ل�اع �ب �ي��ه م ��ن أج � ��ل ال �ح��رص
ع�ل��ى ج�ه��وزي�ت�ه��م مل��واج�ه��ة أي ظ��رف
خ�لال م�ب��اراة القمة م��ع الغريم ،علمًا
ب��أن جميع صفوفه مكتملة م��ن دون
وجود إصابات.
وي �ل �ع��ب غ� � �دًا أي� �ض ��ًا وف � ��ي ال �ت��وق �ي��ت
عينه فريق الندوة القماطية ،صاحب
املركز الثالث برصيد ست نقاط ،مع
ضيفه فريق جامعة القديس يوسف،
ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع ب��رص�ي��د ث�لاث
نقاط ،على ملعب الصداقة.
من جهته ،يحل الصداقة ضيفًا على
ال �ق �ل �م��ون االث �ن�ي�ن ف��ي خ �ت��ام امل��رح�ل��ة
على ملعب الرئيس لحود أيضًا عند
الساعة  .20.00وسيغيب عن الصداقة
محمود دقيق بسبب اإلصابة ومروان
زورا ال ��ذي ي�ق�ض��ي ش�ه��ر ال�ع�س��ل في
تركيا .وتحوم الشكوك حول مشاركة
ال� � � �ح � � ��ارس س� ��رك � �ي� ��س أس� �ك ��دج� �ي ��ان
وكريستيان عيد ومصطفى سرحان
وج��ون��ي ك��وت��ان��ي ب��ان �ت �ظ��ار تمرينة
اليوم للوقوف على جهوزيتهم بعد
اإلصابة.

أخبار رياضية
مؤتمر صحافي
لفريق «موتورتيون»

تستمر أن��دي��ة ك��رة ال�س�ل��ة ف��ي ت�ع��زي��ز صفوفها
قبل انطالق البطولة ،نهاية الشهر املقبلُ .
وعلم
ّ
أن الالعبني حسن اللقيس وحسني توبة وقعا
أول من أمس على كشوف النادي الرياضي .أما
ال�لاع��ب غ��ال��ب رض��ا فمن امل�ف�ت��رض أن تتوضح
ص��ورة الفريق ال��ذي سيلعب له ه��ذا املوسم ،إذ
تشير امل�ع�ل��وم��ات ال��ى اح�ت�م��ال ات�ف��اق��ه م��ع أح��د
ال �ف��رق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال� ��ذي ق��د ال ي �ك��ون ال�ح�ك�م��ة،
قبل السفر الى بطولة آسيا ،إضافة الى وجود
فريق صيني.
فرصة أخ��رى له وه��ي اللعب مع
ٍ
ّ
صينيني أب��دي��ا اهتمامهما
وي �ب��دو أن ف��ري�ق�ين
ب��رض��ا ،ب��ان �ت �ظ��ار م �ش��اه��دت��ه ف��ي ب �ط��ول��ة آس�ي��ا
األسبوع املقبل.
ويبدو أن الشانفيل سيواجه مشكلة مع العبه
األج�ن�ب��ي س��ام ه��وس�ك��ن ،ال��ذي م��ن امل�ف�ت��رض أن
يلعب معه املوسم املقبل بعد حصول هوسكن
 300ألف دوالر،
على عقد من فريق صيني بقيمة ّ
ما قد يعيد حسابات األميركي املجنس لبنانيًا.
ويأتي االهتمام الصيني بعد القانون الجديد
الذي أصبح يعطي أي فريق صيني الحق بضم
الع��ب أجنبي إض��اف��ي ،ش��رط أن يكون آسيويًا.
وهذا ما قد يشجع الفرق الصينية على التعاقد
مع العبني لبنانيني إذا ب��رزوا في بطولة آسيا
التي ستنطلق في  15الجاري في مدينة ووهان
الصينية وتستمر حتى  25منه.
بدوره ،نجح هوبس في استعادة جناحه حسني
الخطيب بعدما كان األخير قريبًا من اإلنضمام
إلى صفوف الشانفيل.
(األخبار)
العب البترون جان بيار بشعالني (األخبار)

استراحة
كلمات متقاطعة

926

49 27 60

sudoku

س� �ي� �ك� �ش ��ف ف � ��ري � ��ق «م � ��وت � ��ورت� � �ي � ��ون»
للراليات النقاب عن سياراته وسائقيه
ال��ذي��ن س�ي�خ��وض��ون م�ن��اف�س��ات رال��ي
ل�ب�ن��ان ال��دول��ي ال �ـ  ،34وذل ��ك ف��ي حفل
وم ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ي �ق �ي �م �ه �م��ا ع�ن��د
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �س ��اب � �ع ��ة وال � �ن � �ص� ��ف م��ن
مساء الثالثاء  13ال�ج��اري ف��ي مطعم
ّ
ويضم
 Republicفي عمارة شلهوب.
ال� �ف ��ري ��ق س �ب �ع��ة س ��ائ� �ق�ي�ن ه� � ��م :ب�ط��ل
ل�ب�ن��ان روج �ي��ه ف�غ��ال��ي وع �ب��دو فغالي
ون�ي�ك��والس أم�ي��ون��ي ون�ي��ك جورجيو
وتامر غندور وشفيق بولس وجورج
خزامي.

فروسية في فاليه كلوب
ي�ن�ظ��م االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�ف��روس�ي��ة
مسابقتي «التحدي الدولي في القفز»
WJC World Jumping Challenge
ل�ع�م��ر  15س �ن��ة وم ��ا ف ��وق وال �ب �ط��ول��ة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��أوالد CHIC Children`s
 14 – 12 ( international classicsسنة)
لعام  ،2011ب��إش��راف االت�ح��اد الدولي
ل �ل �ف��روس �ي��ة  FEIع �ل��ى م ��رم ��ح ن ��ادي
ف��ال �ي��ه ك �ل��وب ع �ي �ن �ط��ورة ال� �ي ��وم ،ب ��دءًا
م��ن ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا ،وغ �دًا
ب ��دءًا م��ن ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة والنصف
ص �ب��اح��ًا ،ع �ل��ى أن ت �ق��ام أي �ض��ًا األح��د
مسابقتان في الفئتني  Nو.E

نتائج اللوتو اللبناني
نتائج زيد
ج� ��رى م �س ��اء أم� ��س س �ح��ب زي� ��د رق� ��م 916
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.95054 :
¶ الجائزة األولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـــــ عدد األوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5054 :
ــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.054 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.54 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
امل� � �ب � ��ال � ��غ امل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة ل� �ل� �س� �ح ��ب امل � �ق � �ب ��ل:
 75.000.000ل.ل.

أفقيا

-1سياسي وأدي��ب س��وري راح��ل لبناني األص��ل لعب دورًا ب��ارزًا ف��ي النضال الوطني م��ن أجل
�رأس الحكومة ّ
عدة م� ّ�رات –  -2أحرف متشابهة – فنانة لبنانية ومن عائلة ّ
اإلستقالل وت� ّ
فنية
ّ
–  -3شهر هجري كريم – للنداء –  -4نعم بالروسية – منطقة في شرق فرنسا تتميز بالثروة
ّ
الحرجية –  -5مدينة جزائرية – ماركة سيارات –  -6مرفأ إيطالي على األدرياتيك – ُيستعمل
ّ
عمودية فرعونية – حاجز أو بحيرة مائية –  -8قادم – من أجمل
على ظهر الخيل –  -7آثارات
الطيور على اإلطالق –  -9بترول – نوتة موسيقية – زاوية –  -10صحافي لبناني راحل

عموديًا
 -1عاصمة جزيرة مارتينيك من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية –  -2مدينة أميركية في نبراسكا
على ميسوري – بصق من فمه – ّ -3
دج��ن الحيوان – أنشد ترتيلة – ضمن –  -4املنتصف أو
ُ
النصف من كل شيء –  -5قرية في جنوبي لبنان قرب النبطية وحصن صليبي يعرف بقلعة
ّ
للتمني – عائلة شاعر وصحافي لبناني –  -7من الحيوانات
الشقيف – ماركة سيارات – -6
– فور أو إثنان باألجنبية –  -8من الطيور – مدينة فرنسية – من األشجار –  -9عائلة مخرج
سينمائي هندي راحل – نحفر البئر – ّ
ضم ما في فكه األعلى منها على ما في فكه األسفل غيظًا
أحد من نفسه أو ما يدرك بالقوى الباطنة
أو حردًا –  -10ما يجده كل ٍ

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1سهل البقاع –  -2وي – ّ
حج – صراع –  -3رطل – يلب – زل –  -4الفرند – سوا –  -5يم – املرء – -6
ّ
صحف – ّنماس –  -7ين – عب – كمال –  -8نجابههم – بد –  -9و و و و و – فري –  -10فريد الخازن

عموديًا

 -1سور الصني –  -2هيطل – حنجور –  -3لفيف – ا و ي – ّ -4أح – رم – عبود –  -5لجني – ّنبهوا – -6
ّلدام – هول –  -7قصب – الكم –  -8آر – سمسم – فا –  -9عازور – أبرز –  -10عالء الدين

حل الشبكة 925

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

9926
22
7

8
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11

ّ
بمراسالته مع
اليد اليمنى
إشتهر
.)1949كان
(-1862سابق.
مصرداخلية
)2007فيووزير
بريطانيا
(-1938
مغربيلملك
سياسياألعلى
الممثل
الثمانينات الى نهاية
األولى
بداية
العالمية
النظام من
الحرب
خاللفوق
الثاني
والرجلعلي
حسين بن
الثاني
للحسنمكة
شريف
ّ = 11+4+9
سهل■
الصرة
 =■10+9+11يربط
 = 7+10+5+1أحزان
غلب الفارس ■
الصوت ■
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التسعينات طائر حسن
= 3+8+2+6
الفهم= بواسطتي
4+8

والكوت
ميالني كالين
حل الشبكة الماضية :ديريك
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الرياضة الدولية

ٌ
األندية ضد املنتخبات :حرب ال نهاية لها
مشكلة األندية واملنتخبات تتفاقم
مع كل استحقاق للثانية ،وذلك بسبب
حرص األولى على العبيها ،ما نجم عنه
حملة قادتها األندية ّ
وتوجتها باجتماع
لرابطتها خلص إلى الطلب بتقليص
عدد املباريات الدولية الودية
حسن زين الدين
ي�ب��دو م�س��ؤول��و ات �ح��ادات ك��رة ال�ق��دم
ف� ��ي م ��وق ��ف ال ي� �ح� �س ��دون ع �ل �ي ��ه؛ إذ
إن ح �م �ل��ة ش � �ع ��واء ي� �ق ��وده ��ا م��درب��و
األندية ومسؤولوها عليهم ،سببها
االستحقاقات الوطنية للمنتخبات
التي باتت تسبب شرخًا بني الطرفني.
ه �ك��ذا ب ��ات م��درب��و األن��دي��ة ّ
يحملون
املنتخبات مسؤولية اإلصابات التي
تطال الالعبني ،متناسني ف��ي الوقت
عينه ّ
كم املباريات التي يشارك فيها
ه � ��ؤالء م ��ع أن��دي �ت �ه��م ف ��ي ال �ب �ط��والت
املحلية والقارية ،ما ّ
يسبب إرهاقهم
بنحو رهيب.
ٍ
وع� � � �ن � � ��دم � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق األم � � � ��ر
ب �م �ص ��ال ��ح األن� � ��دي� � ��ة ،ت�س�ق��ط
جميع االعتبارات ،وإن كانت
وط� �ن� �ي ��ة .األن � ��دي � ��ة ال ت �ع��رف
ال� �ك� �ي ��ل ب �م �ك �ي ��ال�ي�ن ف � ��ي ه ��ذا
امل �ج��ال؛ إذ ك�ي��ف ت�ف�ع��ل وه��ي
تصرف املاليني على العبيها
�دف م � �ح� ��دد ف��ي
م � ��ن أج� � ��ل ه � � � ٍ
ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ،ه ��و تحقيق
البطوالت ،وبالتالي األرب��اح
امل� � ��ادي� � ��ة .امل � �ع� ��ادل� ��ة واض� �ح ��ة
ب�ي�ن ال� �ن ��ادي وال �ل�اع� ��ب :امل ��ال
ي � � ��وازي ال �ع �ط ��اء وامل �ج �ه ��ود،
ب�ي�ن�م��ا ي �ب��دو األم � ��ر مختلفًا
ب� �ي� ��ن امل� � �ن� � �ت� � �خ � ��ب وال� �ل ��اع � � ��ب
ح � �ي ��ث إع � �ل� ��اء ش � � ��أن ال ��وط ��ن
ال تقتصر مشاكل
ه��و األه ��م ،وب��ال�ت��ال��ي يصبح
األندية مع املنتخبات
«طبيعيًا» ف��ي ه��ذه ال�ح��ال أن
على إصابات الالعبني،
ي�ص��ف األمل ��ان ��ي ك� ��ارل هاينز
أيضًا.
بل على خالفاتهم
روم �ي �ن �ي �غ �ي��ه رئ� �ي ��س ب��اي��رن
وهذا ما حصل قبل أيام
م�ي��ون�ي��خ امل �ب��اري��ات ال��دول �ي��ة
مع البرتغاليني ريكاردو الودية بالـ«تافهة».
م��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق أي �ض��ًا ،أت��ت
كارفاليو (الصورة)
َ
«هجمة» مدربي األندية على
مدافعي ريال
وبيبي
مدريد اإلسباني بشأن من االتحادات الوطنية في اآلونة
األخ �ي��رةّ ،
وأول م��ن استهلها
يكون أساسيًا منهما
ك� ��ان األمل ��ان ��ي ي ��ورغ ��ن ك�ل��وب
مع املنتخب ،ما أدى
م��درب بوروسيا دورتموند،
ّ
معسكر
إلى ترك األول
ال � � ��ذي ش� � ��ن ه� �ج ��وم ��ًا ع �ن�ي �ف��ًا
بالده .وكادت األمور
على االت�ح��اد الباراغواياني،
وذل ��ك ب�ع��د ت �ع��رض مهاجمه
تتفاقم في النادي
ال� � �ه � ��داف ل� ��وك� ��اس ب ��اري ��وس
لوال تدخل مواطنهما
إلصابة خطرة بعد مشاركته
كريستيانو رونالدو
م��ع ب �ل�اده ف��ي ب�ط��ول��ة «ك��وب��ا
ملصالحتهما.
ام� �ي ��رك ��ا» ،م ��ا وض� ��ع ال�ل�اع��ب
في موقف ال يحسد عليه بني
إرض��اء كلوب وال��وق��وف عند
خاطر مسؤولي بالده.
ً
ال��وض��ع ل��م ي�ك��ن أف �ض��ل ح��اال
م��ع اإلي �ط��ال��ي ف��اب�ي��و كابيللو م��درب
م �ن �ت �خ��ب إن �ك �ل �ت ��را؛ إذ ح� ّ�م �ل��ه ن ��ادي
أرس� � �ن � ��ال م� �س ��ؤول� �ي ��ة إص� ��اب� ��ة الع ��ب
ال��وس��ط ج��اك وي�ل�ش�ي��ر مل��دة شهرين،
ما دفع األول إلى الخروج عن صمته،
م �ل �ق �ي��ًا ب ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال � �ن� ��ادي
لسماحه لالعب في قضاء عطلة بعد
امل �ب��اراة أم��ام س��وي�س��را ف��ي تصفيات
ك � ��أس أوروب � � � ��ا ،ال� �ت ��ي ش �ع��ر خ�لال �ه��ا
ً
باأللم بدال من معالجة إصابته التي
تفاقمت مع انطالق املوسم الجديد.
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � ��وق � � ��ت ،ك� � � ��ان «ال � �س � �ي� ��ر»
االس �ك��وت �ل �ن��دي أل �ي �ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون
مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ينتقد امل �ب��اري��ات ال��دول �ي��ة ،ال بسبب
ع � ��دده � ��ا ف� �ح� �س ��ب ،ب � ��ل مل ��واع� �ي ��ده ��ا،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف ��ي م �س��اب �ق �ت��ي «ك��وب��ا
أم�ي��رك��ا» وك��أس أفريقيا ،مشيرًا إلى
أن�ه��ا «س�ت�خ� ّ�رب األن��دي��ة األوروب �ي��ة»،

مشاكل من
نوع آخر

ّ
حمل يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند االتحاد الباراغواياني مسؤولية إصابة باريوس (اينا فاسبيندير ــ رويترز)

برنامج ونتائج البطوالت األوروبية الوطنية في نهاية األسبوع

وصف رومينيغيه
المباريات الدولية
الودية بالـ«تافهة»،
ّ
بينما طالبت األندية
بتقليص عددها

حيث يمكن موافقة فيرغيسون رأيه
ف � ��ي خ � �ص� ��وص ه� ��ات �ي�ن ال �ب �ط��ول �ت�ي�ن
ال �ل �ت�ي�ن ت �ن �ظ �م��ان ك ��ل ع ��ام�ي�ن ب�ع�ك��س
ك� � ��أس أوروب� � � � ��ا وك � � ��أس آس � �ي ��ا ك� ��ل 4
سنوات.
أم ��ا األن��دي��ة األوروب� �ي ��ة م��ن جانبها،
ّ
فتكتلت سريعًا للدفاع عن مصالحها،
وذل��ك في اجتماع رابطتها قبل أيام،
ال��ذي طالبت فيه االت�ح��ادي��ن الدولي
واألوروب� ��ي بتقليص ع��دد املباريات
ال��دول�ي��ة ال��ودي��ة لتصبح  6مباريات
ً
بدال من .11
ب� ��ال � �ط � �ب ��ع ي� � �ب � ��دو امل� � ��وق� � ��ف م � �ع � �ق � �دًا،
ف� �ف ��ي ج � ��ان � ��ب ،األن� � ��دي� � ��ة ل � ��ن ت� �س ��اوم
ع �ل��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ،وف� ��ي ج ��ان ��ب آخ��ر
امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ب�ح��اج��ة م��اس��ة
إلى املباريات الودية لتطبيق الخطط
واالنسجام بني الالعبني.
ً
ً
إال أن الحل يبدو سهال وسهال جدًا؛
ّ
إذ ي �ك �ف��ي أن ي ��وط ��د م ��درب ��و األن��دي��ة
ع�لاق��ات �ه��م ب �م��درب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات كما
ه ��ي ال �ح ��ال ب�ي�ن م��وري �ن �ي��و وي��واك �ي��م
لوف مدرب أملانيا الذي يريح العبيه
م �س �ع ��ود أوزي � � ��ل وس� ��ام� ��ي خ �ض �ي��رة
م ��ن ب �ع��ض امل �ب��اري ��ات ك��رم��ى لعيني
األول!

إنكلترا (املرحلة الرابعة)
 السبت:أرسنال × سوانسي ()17.00
إفرتون × أستون فيال ()17.00
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي × وي � �غ� ��ان
()17.00
ستوك سيتي × ليفربول ()17.00
سندرالند × تشلسي ()17.00
ولفرهامبتون × توتنهام ()17.00
ب ��ول �ت ��ون × م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
()19.30
 األحد:نوريتش سيتي × وست بروميتش
()15.30
فوالم × بالكبيرن ()18.00
 االثنني:كوينز ب��ارك رينجرز × نيوكاسل
(.)22.00
إسبانيا (املرحلة الثالثة)
 السبت:ري� � ��ال س ��وس� �ي� �ي ��داد × ب��رش �ل��ون��ة
()19.00
فياريال × إشبيلية ()19.00
ريال مدريد × خيتافي ()21.00
فالنسيا × أتلتيكو مدريد ()23.00
 -األحد:

ريال بيتيس × مايوركا ()13.00
راس �ي �ن ��غ س ��ان �ت ��ان ��در × ل�ي�ف��ان�ت��ي
()17.00
أوساسونا × سبورتينغ خيخون
()19.00
راي��و فاليكانو × ري��ال سرقسطة
()19.00
إسبانيول × أتلتيك بلباو ()23.00
 االثنني:ملقة × غرناطة (.)22.00

أزد ألكمار × فيتيس ()20.45
دي غرافشاب × نيميغن ()20.45
أدو دن هاغ × فالفيك ()20.45
ه�ي��راك�ل�ي��س × أي��اك��س أم �س �ت��ردام
()21.45
 األحد:هيرنفني × غرونينغن ()13.30
بريدا × فيينورد ()15.30
فينلو × ايندهوفن ()15.30
إكسلسيور × أوتريخت (.)17.30

فرنسا (املرحلة الخامسة)

إيطاليا (املرحلة االولى)

 السبت:أجاكسيو × فالنسيان ()20.00
بوردو × إيفيان ()20.00
كاين × تولوز ()20.00
ديجون × ليون ()20.00
سانت اتيان × ليل ()20.00
سوشو × لوريان ()20.00
مرسيليا × رين ()22.00

ميالن – التسيو 2-2

 األحد:مونبلييه × نيس ()18.00
نانسي × أوسير ()18.00
ب��اري��س س��ان ج�ي��رم��ان × بريست
(.)22.00
هولندا (املرحلة الخامسة)
 السبت:رودا × تفنتي انشكيده ()19.45

ال�س��وي��دي زالت ��ان ابراهيموفيتش
( )29وان �ط��ون �ي��و ك��اس��ان��و ()33
مليالن ،واألملاني ميروسالف كلوزه
( )12والفرنسي جبريل سيسيه
( )21لالتسيو.
أملانيا (املرحلة الخامسة)
اوغ �س �ب��ورغ  -ب��اي��ر ليفركوزن
4-1
سيدني س��ام ( 6و )72وستيفان
ك �ي �س �ل �ي �ن��غ ( )23وال �س ��وي �س ��ري
ايرين دي��ردي��وك ( )79لليفركوزن،
والياباني هاجيمي هوساغاي ()5
ألوغسبورغ.

رياضة 31

السبت  10أيلول  2011العدد 1508

كرة المضرب
ّ
فالشينغ ميدوز تترقب نصف نهائي طاحن بني ديوكوفيتش وفيديرر
أص �ب �ح��ت ب �ط��ول��ة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
امل� �ف� �ت ��وح ��ة ،آخ � ��ر ال� �ب� �ط ��والت األرب � ��ع
ال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي ك � � ��رة امل � � �ض� � ��رب ،أك �ث ��ر
ح� � �م � ��اوة ،ب� �ع ��دم ��ا أف� � � ��رزت م� �ب ��اري ��ات
ال��دور رب��ع النهائي مواجهة طاحنة
ف ��ي ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ب �ي�ن ال �ص��رب��ي
ن ��وف ��اك دي��وك��وف �ي �ت��ش امل �ص �ن��ف أول
والسويسري روجيه فيديرر الثالث.
وع � � �ب� � ��ر دي � ��وك � ��وف� � �ي� � �ت � ��ش ال � � � ��ى دور
األرب �ع��ة ب �ف��وزه ع�ل��ى م��واط�ن��ه يانكو
ت�ي�ب�س��اري�ف�ي�ت��ش امل �ص �ن��ف ال�ع�ش��ري��ن
 6-7و 7-6و 0-6و 0-3ثم باالنسحاب.
أما فيديرر فقد تخطى الفرنسي جو
ويلفريد تسونغا ال�ح��ادي عشر 4-6
و 3-6و.3-6
وس� �ت� �ك ��ون امل ��واج� �ه ��ة ال ��راب� �ع ��ة ع�ل��ى
ال � �ت ��وال ��ي ف� ��ي ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب�ين
ديوكوفيتش وف�ي��دي��رر ح��ام��ل اللقب
خمس مرات في فالشينغ ميدوز.
وس � �ي � �خ ��وض ال � �ف ��ائ ��ز م � ��ن م ��واج �ه ��ة
دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش وف � �ي ��دي ��رر ال �ن �ه��ائ��ي

ي��وم االث �ن�ين ب�ع��د ف�ش��ل املنظمني في
ت�ع��وي��ض ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع ع��ن يومي
ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب� � �ع � ��اء ،ح �ي��ث ت��أج�ل��ت
امل� �ب ��اري ��ات ب �س �ب��ب األم � �ط� ��ار ،ف�ت��أج��ل
ن�ه��ائ��ي ال��رج��ال ال��ى االث �ن�ين ونهائي
السيدات الى األحد ،في ظل اعتراض
ك�ب�ي��ر م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ع �ل��ى ال �ض��واب��ط
التي يفرضها النقل التلفزيوني ،اذ

ق��ال دي��وك��وف�ي�ت��ش« :ب �ص��راح��ة ،لست
سعيدًا .هناك مسابقة ك��أس ديفيس
ف��ي األس �ب��وع ال�ت��ال��ي .ال �ع��ام امل��اض��ي،
خ�ض��ت ال�ن�ه��ائ��ي ي��وم االث �ن�ين ،تركت
ال �ث�ل�اث��اء ووص �ل��ت األرب� �ع ��اء ول�ع�ب��ت
الجمعة .هذا مستحيل».
ول��دى ال�س�ي��دات ،تأهلت الدنماركية
كارولني فوزنياكي ،الساعية الى أول

نوفاك ديوكوفيتش (أ ب)

روجيه فيديرر (أ ف ب)

لقب كبير ف��ي مسيرتها ،ال��ى نصف
النهائي بفوزها على األملانية أندريا
بتكوفيتش العاشرة  1-6و.6-7
وتلتقي فوزنياكي وصيفة  2009مع
األميركية سيرينا وليامس الثامنة
وال� �ع� �ش ��ري ��ن وب� �ط� �ل ��ة  1999و2002
و 2008وال�س��اع�ي��ة ال��ى اللقب الكبير
الرقم  ،14التي تغلبت على الروسية
اناستازيا بافليوتشنكوفا السابعة
عشرة  5-7و.1-6
ك ��ذل ��ك ت��أه �ل��ت ال� ��ى ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي
األملانية انجيليك كيربر على حساب
االي �ط��ال �ي��ة ف�لاف�ي��ا بينيتا  4-6و6-4
و ،3-6لتلتقي األوس�ت��رال�ي��ة سامنتا
س� �ت ��وس ��ور ال �ت ��اس �ع ��ة ال� �ت ��ي ق�ط�ع��ت
الطريق على الروسية فيرا زفوناريفا
ال � �ث ��ان � �ي ��ة ووص � �ي � �ف� ��ة ب� �ط� �ل ��ة ،2010
وأح �ب �ط��ت ح�ل�م�ه��ا ب��ال �ت �ت��وي��ج بلقب
كبير ح�ين أخ��رج�ت�ه��ا م��ن ال ��دور رب��ع
النهائي بفوزها عليها  3-6و 3-6في
ساعة و 7دقائق فقط.

الفورموال 1

التجارب ّ
الحرة في مونزا تنبئ بمعركة بني ريد ُبل وماكالرين
يبدو أن النزال في سباق
جائزة إيطاليا الكبرى
ُ
سيكون بني فريقي ريد بل
رينو وماكالرين مرسيدس
بعدما أظهرت التجارب
الحرة التي أجريت أمس
أنهما األسرع على حلبة
مونزا

ك � ��ان س ��ائ ��ق م ��اك �ل�اري ��ن م��رس �ي��دس
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي ل � ��وي � ��س ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون
األس � ��رع ف��ي ج��ول��ة ال �ت �ج��ارب ال �ح��رة
األول � � ��ى ل �ج ��ائ ��زة إي �ط��ال �ي��ا ال �ك �ب��رى،
امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة م ��ن ب�ط��ول��ة
العالم لسباقات س�ي��ارات الفورموال
 ،1ب�ي�ن�م��ا ك ��ان س��ائ��ق ري ��د ُب ��ل ري�ن��و
األمل��ان��ي سيباستيان فيتيل األس��رع
في جولة التجارب الثانية.
في الجولة األول��ى ،قطع هاميلتون،
ب� �ط ��ل ال� �ع ��ال ��م  ،2008أس � � ��رع ل� �ف ��ة ب�ـ
 1.23.865دق� �ي� �ق ��ة ب� �م� �ع ��دل س��رع��ة
ّ
وسطي  248.671كلم /س��اع��ة ،وح��ل
أم � � ��ام زم� �ي� �ل ��ه ف� ��ي ال� �ف ��ري ��ق م��واط �ن��ه
ج �ن �س��ون ب ��ات ��ون ،ب �ط��ل  ،2009فيما
ج ��اء س��ائ �ق��ا ري ��د ُب ��ل ري �ن��و األمل��ان��ي
س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ب� �ط ��ل 2010
واألوسترالي مارك ويبر في املركزين
ال �ث��ال��ث وال ��راب ��ع ع�ل��ى ال �ت��وال��ي أم��ام
األمل� ��ان� ��ي أدري � � � ��ان س ��وت �ي ��ل (ف � ��ورس
إينديا).

وف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ق �ط��ع فيتيل
أس � ��رع ل �ف��ة ب��زم��ن  1.24.010دق�ي�ق��ة
بمعدل سرعة وسطي  248.242كلم/
ّ
متقدمًا على هاميلتون .وجاء
ساعة،
األمل��ان��ي املخضرم ميكايل شوماخر
(م��رس �ي��دس ج��ي ب��ي) ب�ط��ل ال�ع��ال��م 7
م��رات في املركز الثالث أم��ام سائقي
ف� �ي ��راري ال �ب��رازي �ل��ي ف�ي�ل�ي�ب��ي م��اس��ا
واإلس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو أل��ون �س��و بطل
 2004و.2005
وت��راج��ع وي�ب��ر ال��ى امل��رك��ز ال �س��ادس،
ّ
كما هي حال باتون الذي حل سابعًا.
وت � �ق� ��ام ال� �ت� �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ال �ي��وم
ال� �س ��اع ��ة  15.00ب �ت��وق �ي��ت ب� �ي ��روت،
والسباق غدًا في التوقيت عينه.
 ترتيب السائقني الخمسة األوائ��لفي الجولة األولى:
 -1ال �ب��ري �ط��ان��ي ل ��وي ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
(م ��اك�ل�اري ��ن م ��رس� �ي ��دس) 1.23.865
دقيقة

 -2ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ج� �ن� �س ��ون ب ��ات ��ون
(ماكالرين مرسيدس)  1.24.786د
 -3األملاني سيباستيان فيتيل (ريد
ُبل رينو)  1.25.231د
 -4األوس�ت��رال��ي م��ارك وي�ب��ر (ري��د ُبل
رينو)  1.25.459د
 -5األمل��ان��ي أدري� ��ان س��وت�ي��ل (ف��ورس
إينديا مرسيدس)  1.26.550د
 ترتيب السائقني الخمسة األوائ��لفي الجولة الثانية:
 -1األملاني سيباستيان فيتيل (ريد
ُبل رينو)  1.24.010دقيقة
 -2ال �ب��ري �ط��ان��ي ل ��وي ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
(ماكالرين مرسيدس)  1.24.046د
 -3األمل � � ��ان � � ��ي م � �ي � �ك ��اي ��ل ش ��وم ��اخ ��ر
(مرسيدس جي بي)  1.24.347د
 -4البرازيلي فيليبي ماسا (فيراري)
 1.24.366د
-5اإلس � � �ب� � ��ان� � ��ي ف � ��رن � ��ان � ��دو أل ��ون� �س ��و
(فيراري)  1.24.433د.

بطولة العالم للراليات

رالي أوستراليا :حادثان للوب وأوجييه يهديان هيرفونن صدارة اليوم األول
ل � ��م ي �ح �م ��ل ال � �ي � ��وم األول م � ��ن رال � ��ي
أوس� �ت ��رال� �ي ��ا ،امل��رح �ل��ة ال� �ع ��اش ��رة م��ن
بطولة العالم للراليات ،سوى األنباء
ال�س�ي�ئ��ة ل�ف��ري��ق س�ي�ت��روي��ن ،اذ خ��رج
ب�ط��ل ال�ع��ال��م ال�ف��رن�س��ي سيباستيان
ل��وب عن املسار في املرحلة الخاصة
ال ��راب� �ع ��ة وت � �ع� � ّ�رض ل � �ح� ��ادث ،والق ��ى
زميله ومواطنه سيباستيان اوجييه
مصيرًا مشابهًا بعدما صدم سيارته
ب� �ش� �ج ��رة خ �ل ��ال امل ��رح � �ل ��ة ال �خ ��اص ��ة
السادسة وهو متصدر للسباق.
واس� �ت� �ف ��اد ث �ن��ائ��ي ف � ��ورد ال �ف �ن �ل �ن��دي
ميكو هيرفونن وي��اري ماتي التفاال
م��ن م �ص��ائ��ب ال�ف��رن�س�ي�ين ل�ي�ت�ص��درا
ّ
�وان
ال��رال��ي ،اذ ت�ق��دم األول ب�ف��ارق  7ث� ٍ
عن زميله.
وب��رز أوج�ي�ي��ه على م�تن «سيتروين
دي أس  »3ف��ي ب��داي��ة ال�س�ب��اق ،فيما
ان ��زل �ق ��ت س� �ي ��ارة زم �ي �ل��ه ل� ��وب ت�ح��ت
امل �ط��ر ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة وانقلبت
على جانبها ،ف��ي خطأ ن��ادر للبطل
الفرنسي ال��ذي كان يلقي نظرة على
األوقات الفرعية ولم ينتبه لتعليمات
م �س��اع��ده دان �ي ��ال إي �ل �ي �ن��ا ،ع�ل�م��ًا ب��أن

هيرفونن على «فورد فييستا» في اليوم األول من رالي أوستراليا (أ ف ب)
خ ��روج ��ه األخ� �ي ��ر ع ��ن امل� �س ��ار ي �ع��ود
ال��ى ع��ام  2009في رال��ي أكروبوليس
اليوناني.
وبعد خروج لوب ،اعتمد أوجييه ً
أداء
ح��ذرًا ،فأفسح املجال أم��ام النروجي

ب �ت��ر س��ول �ب��رغ ب �ط��ل ال �ع��ال��م ال�س��اب��ق
(س �ي �ت��روي��ن دي أس  )3وال�ف�ن�ل�ن��دي
ياري ماتي التفاال للفوز باملرحلتني
الرابعة والخامسة ،قبل ان يصطدم
بشجرة في املرحلة السادسة.

وض � �غ� ��ط الت� � �ف � ��اال م� � �ح � ��رزًا امل ��رح� �ل ��ة
السادسة ،قبل دخول هيرفونن على
ال�خ��ط م�ت�ف� ّ�وق��ًا ف��ي ال�س��اب�ع��ة وم�ع��ززًا
صدارته للترتيب ،ثم فاز باملرحلتني
ال �ث��ام �ن��ة وال �ت��اس �ع��ة ،ق �ب��ل ان ينهي
ال �ف �ن �ل �ن �ج��ي ي ��وم ��ه ب� ��إح� ��راز امل��رح �ل��ة
العاشرة.
وي� �ب ��دو ه �ي��رف��ون��ن ال��وح �ي ��د ال �ق ��ادر
على خرق سيطرة ثنائي سيتروين،
ال �ت��ي ت �ت �ص��در ت��رت �ي��ب ال �ص��ان �ع�ين بـ
 333نقطة ،مقابل  242ل�ف��ورد ،وهو
ي�ب�ح��ث ع��ن ل�ق�ب��ه األول ه ��ذا امل��وس��م
منذ تتويجه في السويد في شباط
ّ
امل��اض��ي ،وق��د ع��ل��ق« :ك��ان��ت ال�ظ��روف
صعبة للغاية ،وزلقة كثيرًا».
وي �ت �ض �م��ن ال ��رال ��ي ال ��واق ��ع ف ��ي غ��رب
وج � �ن ��وب وش � �م ��ال ك ��وف ��س ه ��ارب ��ور
ع �ل ��ى ض� �ف ��اف امل �ح �ي ��ط ال � �ه � ��ادئ 26
م ��رح �ل ��ة خ ��اص ��ة ع �ل ��ى م �س ��اف ��ة 369
كلم .وتقام  10مراحل خاصة أخرى
ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي ق�ب��ل اخ�ت�ت��ام��ه غ�دًا
بست م��راح��ل خاصة على مزيج من
امل �س��ارات ال�ح�ص��وي��ة وال �ط��رق داخ��ل
الغابات.

أصداء عالمية
غياب روبن  3مباريات إضافية
سيفتقد بايرن ميونيخ األملاني جهود
جناحه الدولي الهولندي اريني روبن
(الصورة) ثالث مباريات اضافية ،بعد
تعرضه اللتهاب في محالبه أبعده أيضًا
عن مباراتني سابقتني وعن
تصفيات كأس أوروبا  2012مع
منتخب بالده.
ولن يشارك روبن في مباراة
فريقه ضد فرايبورغ اليوم في
الدوري املحلي ،وفي اللقاء املهم
ضد فياريال اإلسباني في
الجولة األولى من دوري أبطال
اوروبا منتصف األسبوع املقبل ،وعلى
األرجح في مواجهة شالكه في الدوري بعد
أربعة ايام.

برنوفيتش يخلف كرانكيار في
تدريب مونتينيغرو
ّ
كلفت خسارة منتخب مونتينيغرو أمام
ويلز في تصفيات كأس اوروبا  2012إقالة
مدرب األول الكرواتي زالتكو كرانكيار
وتعيني برانكو برنوفيتش مكانه ،بحسب ما
ذكر االتحاد املونتينيغري لكرة القدم.
وعلل رئيس اتحاد مونتينغرو النجم
اليوغوسالفي السابق ديان سافيسيفيتش
قراره بالقول« :بعدما ّ
تحول الفريق من
وضعية جيدة نافس فيها على املركز األول،
أصبحنا اآلن نواجه مهمة صعبة أمامنا
إلنهاء التصفيات في أحد املركزين ّ
األولني»،
وتابع« :من البديهي أننا نتراجع الى الوراء،
كما أن الفريق خسر حيويته في املباراتني
األخيرتني ويتعينّ علينا أن نقوم ّ
برد فعل».

اعتداء على فوتشينيتش ثمنه 20
ألف يورو!
لم يهنأ املونتينيغري ميركو فوتشينيتش
بعد انتقاله للعيش في مدينة تورينو
للعب مع فريقها يوفنتوس ،قادمًا من
العاصمة روما حيث كان يلعب في صفوف
تعرض الالعب خالل ّ
فريقها ،إذ ّ
تجوله
في أحد الطرقات ،جنوب املدينة ،العتداء
من قبل شخصني يستقالن دراجتني في
محاولتهما لسرقته .وفي حني أن الصحف
اإليطالية نقلت أن الالعب استطاع الدفاع
عن نفسه ،زعمت أن الشخصني نجحا في
سرقة ساعته التي يبلغ ثمنها  20ألف
يورو.

سقوط االتحاد السوري لكرة القدم
ّأدت استقالة خمسة من أعضاء اللجنة العليا
في االتحاد السوري لكرة القدم ،كان آخرهم
مفيد الذنب ،الى فقدان االتحاد نصابه.
وأشار ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد
الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية
سورية) الى أن هذه االستقاالت تعني فقدان
االتحاد شرعيته ،وبالتالي ستقوم القيادة
الرياضية السورية بإعالم االتحاد الدولي
لكرة القدم بهذا األمر وتشكيل لجنة موقتة
إلدارة شؤون اللعبة.
وكان الشارع الرياضي السوري قد طالب
باستقالة اتحاد الكرة بعد فضيحة إقصاء
منتخب سوريا من تصفيات مونديال
 2014إلشراكه الالعب جورج مراد الذي
سبق له أن لعب ملنتخب السويد عام ،2005
بيد أن فاروق سرية رئيس اتحاد الكرة أكد
عدم مسؤولية اتحاد الكرة عن هذا الخطأ
ورفض االستقالة.
(أ ف ب ،األخبار)
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خواتم 3
أنسي الحاج

قــــــــارئ
■ «خيانات اللغة والصمت»
ّ
تلق ُ
يت من «دار الجديد» كتابًا بعنوان «خيانات اللغة والصمت»
للشاعر والصحافي ال��س��وري ف��رج بيرقدار .نقرأ في الشرح
على الغالف األخير« :كان اعتقاله آخر ّ
مرة بسبب انتمائه إلى
حزب العمل الشيوعي ،في  31آذار  1987بعد أربع سنوات من
ّ
التخفي واملالحقة .أحيل ،عقب ست سنوات من التوقيف ،على
ّ
محكمة أم��ن الدولة العليا في دمشق ،فأصدرت بحقه حكمًا
ّ
بالسجن خمسة عشر عامًا مع األعمال الشاقة والحرمان من
ّ
الحقوق ّ
والسياسية .بعد أربعة عشر عامًا من االعتقال
املدنية
قضاها ما بني فروع األمن وسجن تدمر الصحراوي وسجن
صيدنايا العسكري ،أفلحت الحملة ّ
الدولية املطالبة باإلفراج عنه
ّ
السورية على ذلك» .واليوم يقيم في أسوج.
في حمل السلطات
ملاذا يعتقل شخص بتهمة االنتماء إلى حزب شيوعي؟ وكيف
يستمر «توقيفه» ست سنوات!؟ توقيف بال محاكمة .توقيف
ّ
ف��ي م��ا يشبه التغييب ال��ك��اب��وس��ي ،ب��ل أف��ظ��ع ،ألن��ه��ا ح��ال��ة من
التعليق النفسي باملقلوبّ ،
وربما الجسدي أيضًاَ ،فمن يردع؟
وما يعيب أيضًا أن بيرقدار ،الشاعر والصحافي ،لم ينل من
ّ
ّ
والصحافيني العرب ّأي اهتمام ،ورغم
اتحادي الكتاب العرب
ّ
ّ
والصحافيني الفلسطينيني عام
انتسابه إل��ى ات��ح��اد ال��ك��ت��اب
ّ
ٌ
عضو فيه».
« ،1981لم يجرؤ هو اآلخر على االعتراف بأني
ّ
أدعو كل مسرور بكونه غير معتقل إلى مطالعة هذا الكتاب،
ّ
ع��ل��ه ي��ق ّ��در معنى ك��ون��ه طليقًا ،أو ،بالعكس ،ي��ق ّ��رر أن ال فرق
ّ
ّ
«حريته» وعدمها داخ��ل مجتمعات تمييز فيها
جوهريًا بني
ّ
ب�ين ي��وم ف��ي املعتقل وس��ن��ة وأل���ف س��ن��ة ،ألن السجن هنا هو
للرعب واإلهانة ،وهو انتفاء معايير الحساب أو الرحمة ،وهو
اآلخرة.
ّ
ّ
ما هو السجن في العالم العربي؟ إنه الوجه الحقيقي للسلطة.

■ الجرح ال الوحي
ً
ّ
بداية محتملة لبلوغ ٍّ
نفضل أن يكون ّ
حب
الحب البشري
دعنا
ِ لاّ
ّ
إل��ه ّ��ي ،ال العكس .دعنا نفضل الينبوع الكسير على الش ل
الخطير ،والجرح على الوحي.
َ َ ْ
ّ
ُّ
شخص
شخص َي ْحنيه ح��ب شخص ،إنما من
ال ت��خ��ف من
ٍ
ٍ
ْ
تخف من رجل ُ
مذهوب ّ
يغار على ام��رأة ،بل من
بحب الله .ال
ٍ
ٍ
إنسان ُ
يغار على الله.
ٍ

ّ
سينمائية
■ بشاعات
ٌ
حلم بتخليص حلم من كوابيس.
ّ
تتذرع بالواقعية ،والعذر ٌ
ٌ
حلم بتنقية السينما من مبيدات ّ
قبيح
كالذنب.
ح��ل ٌ��م ب��إل��غ��اء جميع امل��ش��اه��د ال��ج��ارح��ة وامل��ق��رف��ة م��ن السينما
(التوليد ،نوبات املخاض ،تنظيف األسنان ،قضاء الحاجة ،خلع
ّ
ّ
الداخلية أو ارتداؤهاّ ،
شم األصابع للتأكد من رائحتها،
املالبس
بروز ّ
طيات األندروير تحت الفستان ،التهام الدجاج مع انغماس
ّ
السكني في بطن الذي ُي َ
ُ
طعن،
تلعيب
َيدي الرجل في شعر املرأة،
ّ
مشاهد النوم والشخير وسائر النشاطات امل��ق��ززة ،الجوارب
ً َْ
��داء وخلعًا ،ـــــ وخصوصًا للرجال ـــــ أصابع القدمني ،تبادل
ارت

َ
الكالم من فم إلى فم كأن ف َم َوي الشخصني قارورتا طيب ال
فوهتا أمعاءّ ،
عمليات الجراحة ،إع�لان الفتاة عن ذهابها إلى
ّ
ّ
كأنها ُت ْط ِلق نكتة ،مشاهد ّ
ّ
والبقية طويلة).
التقيؤ...
الحمام
نجت السينما م��ن ب��ش��اع�� ٍة كبيرة بفضل ك��ون ال��ش��اش��ة بال
َ ْ
َْ
رائ��ح��ة .مشاهد كاملذكورة آنفًا تخنق خنقًا .الرائحة ليست
ّ
املختصة ب��األن��ف وح���ده ،ب��ل املشمومة أيضًا ب��األذن
الرائحة
ّ
والعني والذاكرة والخيال ومختلف الحساسيات.
السينما أجمل حلم اخترعه القرن العشرون .تلطيخ األحالم
أبشع جريمة.

■ بخالء ()3
لفرط ما نرى كم يخسر البخالء ببخلهم من آيات كان يمكن
ّ
أن ُيحققوها بعدم البخل ،ال نأسف ل�لآي��ات ب��ل نشفق على
ّ ّ
يظن أن��ه ح ّ��ي بينما هو نزيل خ��زان�� ٍة مقفلة.
البخالء .البخيل
ّ
كيف يحيا البخيل والحياة إنفاق؟ كيف ّ
والحب إنفاق؟
يحب
كيف يشعر وال��ش��ع��ور إن��ف��اق؟ كيف يسكر ،يستمتع ،يقرأ،
يصغيُ ،يشاهد ،كيف يمشي وكل واحدة من هذه إنفاق؟
لاّ
َ
ْ
ال يربط البخيل بالحياة إ املوت .البخل ّأول القفل والقبر آخره

■ وأوأة
ْ
��ظ  )Èه��ن��اك ت��ف ّ��ه��م ،اي ،إس��رائ��ي��ل ت��ف ّ��ك��ر ف��ي ّ
نوعية
«اي (أل��ف
ّ
تسليحها ،اي ،في دخول مئات من الجنود املصريني ،اي ،إلى
سيناء ،ايّ ،
حاليًا ،اي اي ،من هنا أنطلق ،اي ،إلى النظر ،اي ،في،
ّ
واإلسرائيلية ،اي اي»...
اي ،توافق املصالح ،اي ،املصرية ،اي،
ٌ
مقطع صغير م��ن تصريحات أدل���ى بها م��س��ؤول إسرائيلي
ّ
ّ
لفضائية ّ
ّ
حرفيًا بدون زي��ادة .كل كلمتني ثالث يضع
عربية.
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي املتكلم بالعربية حرف  .Èعندما كنا نسمع نشرة
ُ
ّ
العربية من إذاعة إسرائيل كنا ن ْع َجب لرصانة املذيع
األخبار
ْ
وسالمة اللغة وحسن النطق .لو بقيت إسرائيل على نمطها
اإلذاع����ي ال��ق��دي��م لظللنا م��خ��دوع�ين بتلك ال��ص��ف��ات .االرت��ج��ال،
واالرتجال التلفزيوني خاصةَ ،ك َشف العورات .ال ّ
أظن ّأن هناك
أسمج من هذا اللفظ .لغة ّ
بأمها وأبيها تصبح مبطوحة على
ََ
َْ
ّ
مخدات مترامية من حرف  .Èجلغة مهروقة بسماجة ولد ال
يعرف لسماجته حدودًا .واألفظع ليس أن معظم اإلسرائيليني
ّ
بالعربية ّ
يشوهونها على هذا النحو ،بل ّإن العديد
الناطقني
ْ
ّ
َْ َ
ْ
َ
من عرب فلسطني املحتلة بات نطقهم يعرج ويسكع ويوأوئ
بهذه الطريقة.
ّ
ّ
ّ
خطأ أساتذة اللغة أنهم يعلمونها بالكتب عوض أن يعلموها
بالصوت .القواعد للذاكرةّ ،أما اللفظ ،فهو لألصول وللذوق قبل
األصول.
ّ
وأوأة العربية نكبة ثانية.

■ أكثر
فوق القانون ،هناك أكثر.
فوق الفضيلة ،هناك أكثر.
ف���وق امل��م��ت��از وال��ب��ه��اء وال���وف���اء وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ج���ود وامل����روءة
وسائر األخالق

هناك دائمًا أكثر.
ّ
إن��ه ُالب ْعد ال��ذي نستسلم إل��ى اف��ت��راض وج���وده فيما ال نعود
قادرين على االستيعاب وال على التحليل .األفق الذي يتراءى
ّ ّ
ّ
مما كنا ننتظر.
وراء األفق .شيء كنا ننتظره فيأتينا بأكثر
ما هو هذا ُالب ْعد؟
وه��������ل ه������و ال����������ذي ي�����وق�����ظ ح����اج����ت����ن����ا إل�����ي�����ه أم ن�����ح�����ن ،وف����ي
ل�����ح�����ظ�����ة م������ج������ه������ول������ة ،ن�������وج�������د ل���������ه ظ��������������روف ال�����ك�����ي�����ن�����ون�����ة؟
ّ
ُ
ٌ
برهان
هذا األكثرُ ،ب ْرهان ُه في املتلقي املنفعل هو على العموم
صغير .برهانه األعظم هو في الفاعل ،في امل��ال��ك ،مالك «هذا
األك��ث��ر» بريشته أو نغمه أو ق��ل��م��ه ،تطير ب��ه ِنعمته فتصله
باملصادر معلومة ومجهولة.
ًّ
ٌ
عفوية شبه معتذرة ،أو تنسكب ساحقة ،نعمة
نعمة تنسكب
املرة ،أقوى ّ
هيَ ،ملن ينفعل بها هذه ّ
مما هي ملالكها.

■ قارئ
أنشر أحيانًا ما تجعلني ّردة الفعل عليه أرتبك وأرت���اب في
مفاهيمي.
ّ
َ
غالبًا ما أتخيل القارئ توأمًا لي فأستسلم إلى الكتابة كمن
ّ
�ّل�اّ ً
يستسلم إل���ى ت ّ��أم�لات��ه .ول��ع��ل ل��ه��ذا م��ح ف��ي ال��ك��ت��اب ال في
جريدة .وفي جملة التباساتي ّأني ّات ُ
خذت من الصحافة كتابًا
لي قبل الكتاب.
ليس ال��ق��ارئ واح���دًا هنا وه��ن��اك .إذا أردن���ا تشبيهًا سطحيًاّ
قلنا :قارئ الجريدة سائح في مقهى ،وقارئ الكتاب كاهن في
ّ
ّ
كرسيه املغلق يصغي إلى معترف .يحق للمعترف ما ال يحق
لاّ
ّ
للمارة أمام املقهى وال لج سه.
حرية ال يعرفها الكاتب ،هي ّ
في جميع الحاالت للقارئ ّ
حرية
ّ
نوع آخر ،والصحيح
َمن
يختار .أما ٌالكاتب ،فخياراته هي من ٍ
ّ
ّ
أنها كلها ف��روض وانضباطات ،واالختيار فيها من مرتبة
َ
َ
ال��ق َ��در أو م��ص��ارع��ة ال��ق َ��در ،وال أث��ر ه��ن��اك ل��ح ّ
��ري��ة َم ْ���ن ّ
يتفرج
ويختار.
ّ
ّ
َ
عابئ بمن
يظن الكاتب أحيانًا أن��ه يكتب لنفسه وحدها غير
ٍ
ّ
ٌّ َ ّ
سيقرأ ،وه��و ظ��ن بناء وواه��م معًا .حتى في النسك ومنتهى
ُ
ّ
الصامت
التوحد واالنقطاع عن اآلخر يستحيل أن ال يخاطب
َ ْ ٌ
شيئًا ،فكيف بالكاتب ،والكتابة أخ��ذ للحياة من قلبها .هناك
ّ
ٌ
ٌ
قارئ ُم َّ
قارئ ّ
ّ
تخيل هو
يتوجه الكاتب إليه،
بالقوة
على األقل
في ّ
الحد األدنى الوجه اآلخر أو الوجوه األخرى للكاتب نفسه.
ّ ً
القارئ هو الكاتب نفسه أوال ،الكاتب هو قارئ لنفسه يفصله
حسه النقدي .القارئ اآلخر« ،الغريب»ٌ ،
عن كتابته ّ
«إله يحكم»
ٌ
كما ّ
سماه بلزاك .مالك قد يسقط معك أو شيطان قد ينتزع
بفضلك خالصه.
ّ
ّ
َمن هو القارئ املثالي؟ إنه الذي يقرأ .أما القارئ املرغوب ،فهو
ّ
الذي يعيد القراءة .وحتى ُيعيد القراءة َو َجب أن تكون بينه وبني
الكاتب موجة مشتركة ّ
أشد ّقوة من موجة الهوى ّ
األولي .إعادة
القراءة هي االمتحان األقسى للكتابة.
َْ
وهناك قارئ َيطلع على ما يطالع مثلما تطلع الشمس .وقارئ
ُ
الزارع األرض.
ُيخصب ما يقرأ مثلما ُيخصب
القارئ املثالي هو َمن يجعله الكاتب َينسى.

تغيب هذه الصفحة أسبوعني في إجازة.

