األربعاء  26تشرين األول 2011

 32صفحة

العدد  1547السنة السادسة

 1000ليرة

mercredi 26 octobre 2011 n o 1547 6 ème année

ّ

الدولية ّ
ّ
تعين ثمانية محامين للدفاع عن المتهمين األربعة
المحكمة

[]4

المملكة تبحث عن ملك

[]22

الحدث

العالم يحارب
ويكيليكس
[ 16ـ ]17

النهضة
لبناء تونس
جديدة
20

06

بيروت بـ «تتكلم تركي»:
السلطنة اللبنانيون
أحفاد
يطالبون ّ
بحصة

08

بنك للفقراء في لبنان
يستهدف  35ألف عائلة في
السنوات الخمس األولى

14
«خيبر» يجلو الحقائق
لألجيال ّ الحالية :يسري الجندي
ّ
الالسامية
على حافة

24

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (لوك ماكريغور  -رويترز)

ّ
وفد الجامعة العربية في ّ
دمشق اليوم وواشنطن تؤكد
عدم استدعاء سفيرها

26
ّ
عملية «الكردستاني» زيت
أجنبي على نار ّ
تركية

2

سياسة

األربعاء  26تشرين األول  2011العدد 1547

قضية اليوم

العونيون في خلوتهـم االتكال
ليست الخلوة التي عقدها تكتل التغيير
واإلص�ل�اح ،نهاية األسبوع املاضي ،مجرد
محطة عابرة .توصيات الخلوة بمثابة «أمر
عمليات» في حرب يراها العونيون أشبه ما
تكون بحرب تموز ،ويعتقدون أن وضعهم
فيها أكثر حرجًا مما كان عليه وضع حزب
الله في تلك الحرب
غسان سعود
م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ،ال ي �ك��اد ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي
ال �ح��ر ي �ت �ج��اوز ت �ح��دي��ًا ح �ت��ى ي�ص��ادف��ه
آخ� ��ر .ع �ل��ى ط��اول��ة ال �ع �ش��اء ف��ي امل�ط�ب��خ
ال�ض�ي��ق ف��ي ال��راب �ي��ة ،ث�م��ة رج��ل يعيش
ع �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات :م �ي �ش ��ال ع ��ون
يتحدى نفسه حني ال يجد من يتحداه.
ف��ي امل �س��اء ،ح�ي�ن ت�ض�ي��ف ال �س��ت ن��ادي��ا
بحنان بعض الزيت إلى صحن اللبنة،
وتختار له بضع زيتونات على ذوق��ه،
ي� �ج ��د ال � �ج � �ن� ��رال م �ت �س �ع��ًا م� ��ن ال �ص �ف��اء

ليغربل األفكار ويقاطع املعلومات التي
ت�ج�م�ع��ت ل��دي��ه .ف �ه��و ،خ�لاف��ًا ل�ك�ث�ي��ري��ن،
ّ
تعلم من جيبه ،ودف��ع ثمنًا باهظًا لكل
ه�ف��وة ارتكبها .وه��و يعلم أن التحدي
اليوم يكاد يكون أكبر من حرب تموز.
ف�ب�ع��دم��ا الم��س امل �ش��روع ال ��ذي اخ �ت��اره
ال �ج �ن��رال ق�ب��ل ب�ض�ع��ة أش �ه��ر االن�ت�ص��ار
وظ��ن ال�ع��ون�ي��ون أن�ه��م ارت��اح��وا أخ�ي�رًا،
ه��ا ه��م ي �ف��اج��أون ب��ال �ح��رب ت�ن�ت�ق��ل من
اس � �ت � �ه� ��داف م� �ب ��اش ��ر ل � �ح ��زب ال � �ل ��ه إل ��ى
اس �ت �ه��داف م�ب��اش��ر ل�ل�ح��زب وح��اض�ن�ت��ه
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وحليفه امل�ح�ل��ي .امل�ع��رك��ة لم

ت�ن�ت��ه إذًا .ي�ع�ت�ق��د ال �ج �ن��رال أن ال�ن�ظ��ام
ال� � �س � ��وري أدرى ب� �ت ��أم�ي�ن م �ق �ت �ض �ي��ات
ص� �م ��وده م �ن��ه ه� ��و .وح � ��زب ال� �ل ��ه ق��وت��ه
في مقاوميه .أما التيار الوطني الحر،
ف�ق��وت��ه تستمد م��ن كلمتني بسيطتني:
تغيير وإصالح.
ف ��ي ح� ��رب ت� �م ��وز ام �ت �ح �ن��ت ق� ��وة ح��زب
ال �ل��ه ون �ج��ح ف��ي االم �ت �ح��ان .ال �ي ��وم ،من
خ�ل�ال ح�ك��وم��ة ال�ث�ل��ث ال �ع��ون��ي امل�ع�ط��ل،
ُ
ت �م �ت �ح��ن ق � ��وة ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال �ح��ر.
بالنسبة إلى الجنرال ،يقول أحد نواب
بعبدا ،ال تختلف املشاركة العونية في
الحكومة بشيء عن مقاومة ح��زب الله
ف��ي ح��رب ت �م��وز .ك��ل م��ن أرادوا إف�ش��ال
ال�ح��زب ف��ي تلك املرحلة ي��ودون إفشال
التيار في هذه املرحلة .لو هزم الحزب
ي��وم�ه��ا ل�ب��دأت م��رح�ل��ة تقهقره شعبيًا،
وإذا هزم التيار اليوم ،فستبدأ مرحلة
ن�ه��اي�ت��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة .وال �ج �ن��رال أك �ث��ر من
ي�ع�ل��م ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر أن من
ت ��رق� �ب ��وا ع� �ش ��ري ��ن ع ��ام ��ًا وص� ��ول� ��ه إل ��ى
السلطة ،سئموا الشعارات والخطابات
ً
وي ��ري ��دون أع� �م ��اال .ول ��ن ي�ق�ت�ن��ع ه ��ؤالء
بتبرير عن خصوصية ميقاتي ،أو عن
وج� ��وب ال�ت�م�ه��ل ف��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر ألس �ب��اب
ت�ت�ع�ل��ق ب�ب�ن�ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �ف��اس��د ال�ق��ائ��م.
ويزداد التحدي جدية ،حني يقارن أحد
املقربني من الجنرال بني كيفية وقوف

ال �ت �ي��ار إل ��ى ج��ان��ب ال �ح��زب ف��ي ت�ح��دي��ه
ال �ت �م��وزي ،وك�ي�ف�ي��ة وق ��وف ال �ح��زب إل��ى
جانب التيار في تحديه الحكومي .كل
املقارنات هنا تقود إلى نتيجة واحدة:
الفرق كبير.
ي �ع �ت��ب ال� �ع ��ون� �ي ��ون ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��زب؟ ال،
ل�ي��س ك �ث �ي �رًا .ص ��دف أن ال �ح��زب ،بحكم
ال� �ت� �ح ��دي ��ات امل� �ح ��دق ��ة ب� � ��ه ،ت � �ح� ��ول ف��ي
ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة امل�ص�ي��ري��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ّ
ال �ع��ون �ي�ين« ،م ��ن ق ��وة س�ي��اس�ي��ة ت�س��ل��ف
ال �ق��وى األخ � ��رى ،إل ��ى ق ��وة ت�ل�ه��ث خلف
بعض األف��رق��اء طالبة تسليفها موقفًا
في هذه املرحلة» .يقتنع العونيون بأن
عليهم إذًا «تقليع» شوكهم الحكومي
وح� � ��ده� � ��م .ل �ك �ن �ه ��م ي� �ت ��وق� �ع ��ون م ��زي� �دًا
م ��ن ال �ت �ف �ه��م م ��ن ح � ��زب ال� �ل ��ه وح �ل �ف��ائ��ه
ل �ل �خ �ط��ر ال � ��ذي ت �م �ث �ل��ه خ� �س ��ارة م�ع��رك��ة
التغيير واإلص�لاح على تكتل التغيير
واإلصالح.
كل ما سبق حضر في خلفية اإلع��داد
ل� �خ� �ل ��وة دي� � ��ر م� � ��ار ال � �ي � ��اس ف � ��ي ب �ل ��دة
ال�ك�ن�ي�س��ة ،ق �ض��اء ب�ع�ب��دا .ف�ف�ي�م��ا يصر
خ �ص ��وم ال �ت �ي��ار ع �ل��ى االس� �ت� �م ��رار ف��ي
آت ،معهم
إيهام املواطنني بأن الربيع ٍ
ش �خ �ص �ي ��ًا ،ي � �ه ��رب ال �ت �ك �ت ��ل إل � ��ى دي ��ر
ل�ي�خ�ت�ل��ي ب�ن�ف�س��ه .ف��ي ك�ل�م��ة االف �ت �ت��اح،
خرج الجنرال للمرة األولى منذ أكثر
من ثالث سنوات عن التماهي الكامل

عون متوسطًا باسيل وكنعان في الخلوة (شربل نخول)
م ��ع ح� ��زب ال� �ل ��ه ،م �م �ي��زًا ب�ي�ن «أول ��وي ��ة
ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص� �ل��اح ال �ت��ي ه��ي
اإلص� �ل��اح» و«أول� ��وي� ��ة ش��ري �ك �ن��ا ال �ت��ي
ه ��ي امل � �ق� ��اوم� ��ة» .وأك� � ��د أن «امل� �ق ��اوم ��ة

تقـرير

ثقة أوروبية «عمياء» بتمويل المحكمة
حسن شقراني
َ
«من يبق في الخلف يخاطر بخسارة دعم
ُ
االت �ح��اد األوروب� � ��ي» .م��وق��ف ح ��ازم تطلقه
رئيسة البعثة األوروبية في لبنان أنجيلينا
إيخهورست ،في هذه األوقات الصعبة التي
تمر بها املنطقةُ .ت ّ
ّ
شدد عليه بعدما «أعادت

أوروب��ا ترتيب أولوياتها في املنطقة بعد
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ،ول �ك��ن ف��ي إط� ��ار تحقيق
ّ
واالقتصادية».
اإلصالحات السياسية
تبدو أوروبا حازمة في تعاملها مع لبنان.
ف�ل��دى س��ؤال�ه��ا ع��ن إم�ك��ان ف��رض عقوبات
ّ
ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ف��ي ظ��ل ال�ص�ع��وب��ات ال�س��ائ��دة
ً
حاليًا ،من تمويل املحكمة الدولية وصوال

إل ��ى ال �ع�لاق��ة م��ع س��وري��ا ،ت �ق��ول ال�س�ف�ي��رة
األوروب�ي��ة« :على لبنان اح�ت��رام التزاماته
ال��دول� ّ�ي��ة؛ بمعنى آخ��ر االس�ت�م��رار بتمويل
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،ف�ه��و ف�ع��ل ذل ��ك س��اب�ق��ًا
ّ
يستمر به حاليًا».
ويجب أن
لكن م��اذا ّ ع��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ت�س��ود حاليًا
ه� ��ذا امل� �ل ��ف ،ح �ي��ث االن �ق �س ��ام واض � ��ح بني
8:37 AM

فريقني في الحكومة؛ ّ
األول يرفض تسديد
ل �ب �ن��ان ح� ّ�ص �ت��ه م ��ن ال �ت �م ��وي ��ل ،وال �ث��ان��ي
ُ
يمضي مع التمويل؟ تجيب إيخهورست:
لاّ ً
ّ
«واثقون بأن الحكومة ستجد ح لتمويل
امل�ح�ك�م��ة» .ول ��دى س��ؤال�ه��ا ع��ن منبع ّه��ذه
ُ
ال �ث �ق��ة ،ال ت �ق� ّ�دم ال�س�ف�ي��رة ش�ي�ئ��ًا ،وت�ف��ض��ل
اإلجابة« :نحن واثقون بأنه سيكون هناك
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ّ
ّ
ألننا نرغب في أن ُي ّ
توصل إل��ى هذا
ح��ل،
ّ
ّ
الحل» .وال تتورع عن التعليق على موقف
ح��زب الله الرسمي ،ال��ذي ص��در ّأول أمس
على لسان أمينه العام ّ
السيد حسن نصر
ال �ل ��ه« .م ��وق ��ف ح ��زب ال �ل��ه واض � ��ح ،ون�ح��ن
موقفنا يبقى ثابتًا لجهة دع��وة الشركاء
ّ
ّ
اللبنانيني إلى إيجاد حل».
ُ
ق ��د ت �خ �ف��ي إي �خ �ه��ورس��ت م �ع �ل��وم��ات ع��ن
ّ
آل � ّ�ي ��ات م �ع��ي �ن��ة ل �ل��وص��ول إل� ��ى ال �ت �م��وي��ل.
ُي��رص��د ه��ذا ال�ج��و ف��ي حديثها ع��ن موقف
ّ
الحالية:
البلدان األوروب �ي��ة م��ن الحكومة
ّ
الرئيس
بحكومة
«رحب االتحاد األوروبي
ّ
نجيب ميقاتي ل��دى تأليفها ،وقلنا إننا
س�ن�ع�م��ل م�ع�ه��ا .ل�ك��ن م��ن امل �ه� ّ�م أن تحترم
ال�ت��زام��ات�ه��ا ال��دول�ي��ة وإظ �ه��ار ن�ت��ائ��ج على
ط��ري��ق اإلص�لاح��ات .وال ي��زال ه��ذا املوقف
ّ
نفسه اآلن» ،م��ع العلم ب��أن ح��وار أوروب��ا
«ي �ب �ق��ى م�ف�ت��وح��ًا م��ع ج�م�ي��ع األف ��رق ��اء في
ّ
لبنان ،وم��ن بينهم ح��زب ال�ل��ه» كما تؤكد
إيخهورست ،مشيرة في الوقت نفسه إلى
ن��وع م��ن ال��رض��ى ت�ج��اه األداء ال�ح�ك��وم��ي،
ّ
بالتوصل إلى
إذ يبدو «ال��وزراء ملتزمني
نتائج» في امللفات املختلفة املطروحة على
طاولة الحكومة.
ُ ّ
ّ
سيمثل
ويبدو أن احترام لبنان التزاماته
قاعدة املضي قدمًا في التعاون بني بيروت
والعاصمة األوروبية ،بروكسل .يقوم ذلك
التعاون على عالقة ب��دأت منذ ّعام ،1977
ّ
وترسخت ف��ي اتفاقية ش��راك��ة ُوق�ع��ت عام
ّ
ً
 ،2002وص��وال إل��ى اعتماد خطة عمل في
إط��ار السياسة األوروب�ي��ة للجوار في عام
 .2006وف ��ي إط ��ار آل� ّ�ي��ة ال �ش��راك��ة ،يحصل
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ه �ب��ات م �ق��داره��ا  150مليون
يورو خالل فترة  2011ــــ .2013
ّ
ُت ّ
شدد السفيرة على أن «القلق حاليًا هو
ّ
من أح��داث إضافية في سوريا» .وفي ظل
ه ��ذا ال ��وض ��ع« ،م ��ن امل �ه� ّ�م أن ي�ب�ق��ى ل�ب�ن��ان
ّ
التحوالت
ثابتًا ومستقرًا» .وبالنظر إلى
ّ
ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ال�ت��ي تعيشها س��وري��ا ،ت��ؤك��د
ال �س �ف �ي��رة أن «ال إج� �م ��اع أوروب � �ي � ��ًا ع�ل��ى
االع � �ت � ��راف ب��امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي ال� �س ��وري
االنتقالي».
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ابراهيم األمين

ً
يعجز العدو فعال
هل ّ
عن شن حرب قريبًا؟

على أنفسنا أوال
العونيون يجتمعون
في األديرة ،فيما
يعجز مسيحيو  14آذار
عن االلتقاء في قبو
كنيسة
«سنقاتل في
مجلسي النواب والوزراء
لتحقيق ما انتخبنا من
أجله

م��ن دون إ ص �ل�اح ال ت �م �ش��ي» ،ق �ب��ل أن
يستدرك« :واإلصالح من دون مقاومة
ال يمشي».
ال بد هنا من لحظ نقطتني أساسيتني
على ه��ام��ش مضمون ال�خ�ل��وة :األول��ى،
م� �ك ��ان ان� �ع� �ق ��اده ��ا :ف �ت ��زام �ن ��ًا م� ��ع ع�ج��ز
مسيحيي  14آذار عن إيجاد قبو كنيسة
ل�ي�ج�ت�م�ع��وا ب��ه ،ت�ف�ت��ح األدي� ��رة أب��واب�ه��ا
الس�ت�ق�ب��ال ال�ع��ون�ي�ين ،وي�ت�ح��دث رئيس
ال��ره�ب��ان�ي��ة األن �ط��ون �ي��ة األب��ات��ي داوود
رع � �ي� ��دي ع� ��ن ع �ه ��د ي �ج �م��ع ال��ره �ب��ان �ي��ة
وال � �ع� �م ��اد ع� � ��ون .ق� �ب ��ل ت �س �ل �ي��م ره �ب ��ان
ال ��دي ��ر أي �ق��ون��ة م� ��ار م �خ��اي��ل ل �ل �ج �ن��رال.
ال�ث��ان�ي��ة ،امل�ش��ارك��ون فيها :ف��إل��ى جانب
خمسة وع�ش��ري��ن نائبًا وع�ش��رة وزراء،
حضر خبراء م��ال وإع�لام وإح�ص��اء ات،
إض��اف��ة إل ��ى ن�ق��اب�ي�ين م�ث��ل ن�ع�م��ة اف ��رام
وح�ن��ا غ��ري��ب وغ �س��ان غ�ص��ن .وبحسب
أح��د امل �ش��ارك�ين ،ف�ه��م املجتمعون أنهم
أم ��ام ح �ل�ين« :االن �ح �ن��اء أم ��ام ال�ع��اص�ف��ة
واالك �ت �ف��اء ب��أخ��ذ م��ا ي�م�ك��ن أخ ��ذه على
ط��ري �ق��ة ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل غ��ال�ب��ًا،
أو تكثيف العمل النيابي والحكومي
ل�ي�ق�ت�ن��ع امل�ج�ت�م��ع ب��اس�ت�ح�ق��اق�ن��ا ال�ث�ق��ة
التي منحنا إياها» .اختار املجتمعون
ال� � �ح � ��ل ال � � �ث � ��ان � ��ي ،وف� � �ه� � �م � ��وا أن ل �ي��س
باستطاعة أح��د منهم ،حتى جيلبرت
زوي� ��ن وي��وس��ف ال�خ�ل�ي��ل ون �ب �ي��ل ن�ق��وال
وسليم سلهب وعباس هاشم ،أن يخرج
م ��ن ال ��دي ��ر ك �م��ا دخ� �ل ��ه :ال ب ��د أن ت�ف�ع��ل

ً ُ
روح التغيير واإلص�ل�اح ب��ه قليال .ق��دم
ش ��رح ع�ل�م��ي ت�ف�ص�ي�ل��ي ل�ك��ل م��ا يتعلق
ب�م�ش��روع امل��وازن��ة ،وش��رح آخ��ر لكل ما
يتعلق ب�س��وق ال�ع�م��ل واألج� ��ور .وعلى
ه��ام��ش ال �ن �ق��اش ب�ي�ن ال��وزي��ري��ن ش��رب��ل
ن �ح��اس وف ��ادي ع �ب��ود ،ب��دا واض �ح��ًا أن
ث �م��ة ف �ك��ري��ن اق �ت �ص��ادي�ي�ن ي �ت �ص��ارع��ان
ف ��ي ال �ت �ك �ت��ل .أس �ه ��م ذل� ��ك ف ��ي ت��وض�ي��ح
ن �ح��اس ل�ل�ك�ث�ي��ر م��ن أف� �ك ��اره ،وت��راك �م��ت
امل�ل�اح �ظ ��ات ل �ت �غ��دو ب �ع��ض ال �ن �ظ��ري��ات
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق .ح �ض��رت ف��ي ال�خ�ل��وة
ع��دة دراس��ات ،تظهر إحداها أن  29في
امل �ئ��ة ف�ق��ط م��ن ال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة اللبنانية
تستفيد م��ن ال��زي��ادة على األج��ور التي
تشغل الحكومة واللبنانيني بها .فيما
أظ �ه��رت دراس� ��ة أخ ��رى أن ال�ب�ط��ال��ة في
لبنان تتركز بني الشباب الذين تراوح
أع �م��اره��م ب�ين  23و 29ع��ام��ًا .وأش ��ارت
دراس��ة ثالثة إل��ى انخفاض مخيف في
م �ع��دالت م �ش��ارك��ة ال �ن �س��اء ف��ي م�ي��ادي��ن
العمل ،بحيث ال تتجاوز نسبتهن ربع
ال �ي��د ال �ع��ام �ل��ة ف��ي غ��ال�ب�ي��ة امل��ؤس �س��ات.
ت �ب�ي�ن ل �ل �ح��اض��ري��ن أن ق� �ي ��ادة ال�ج�ي��ش
ت �ت��وج��ه م �ن��ذ ع ��ام  1994ب��ال �ك �ت��اب تلو
اآلخر إلى مجلس الوزراء ،طالبة توفير
آلية لتسليح الجيش وتجهيزه للقيام
بجميع م�ه�م��ات��ه .ول��م ت� ِ�ع��ر ال�ح�ك��وم��ات
ال �ح��ري��ري��ة امل �ت �ع��اق �ب��ة ه� ��ذه ال �ك �ت��ب أي
اهتمام.
 30مليون دوالر هي القيمة املخصصة

ف��ي امل�ي��زان�ي��ة لتجهيز ال�ج�ي��ش .يمكنه
أن ي �ش �ت��ري س �ن��وي��ًا إذًا ن �ص��ف دب��اب��ة
ون � �ص� ��ف ص � � � � ��اروخ .ت� � �ق � ��ررت م �ت��اب �ع��ة
«ق��ان��ون ال�ب��رن��ام��ج» ال��ذي أع��دت��ه ق�ي��ادة
ال�ج�ي��ش ع�ب��ر وزي ��ر ال��دف��اع ف��ي مجلس
ال� ��وزراء وال�ك�ت�ل��ة ال�ع��ون�ي��ة ف��ي املجلس
النيابي :ه��ذا م�ش��روع ي��ري��د العونيون
ت �ح �ق �ي �ق��ه .ف ��ي وزارة ال � �ع� ��دل ،ت �ب�ي�ن أن
امل�ب�ل��غ امل�خ�ص��ص ف��ي امل��وازن��ة لتجهيز
امل� �ح ��اك ��م وق � �ص� ��ور ال � �ع� ��دل ال ي �ت �ج��اوز
ثالثمئة أل��ف دوالر ،فيما لبنان يدفع
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة  60م �ل �ي��ون دوالر.
وق ��دم ��ت دراس� � ��ة ع ��ن أوض� � ��اع امل �ح��اك��م
حيث تخزن امللفات كالقمامة وتسجل
ال�ق�ي��ود ب��أق�لام ال��رص��اص وي�ت��أخ��ر بت
ب �ع��ض ال� ��دع� ��اوى ع� �ق ��ودًا .وه �ن��ا أي�ض��ًا
ات� �ف ��ق ع �ل ��ى م �ج �م��وع��ة خ � �ط� ��وات ي�ن�ف��ذ
وزي��ر العدل شكيب قرطباوي بعضها
وال �ن��واب العونيون بعضها اآلخ��ر .ثم
ان�ت�ق��ل ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ن �ق��اش م�ف� ّ�ص��ل في
م �ع �ن��ى «اإلدارة امل��ال �ي��ة» وأث� ��ر اإلدارة
السيئة للمالية العامة على كل اإلدارات
وامل��ؤس �س��ات م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء .وه�ن��ا
ك ��ان ات �ف ��اق ع �ل��ى وج� ��وب إي�ل��اء دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة اه �ت �م��ام��ًا ن �ي��اب �ي��ًا ووزاري� � ��ًا
استثنائيني ،باعتباره املؤسسة شبه
ال ��وح �ي ��دة ال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى إع � ��ادة ض�ب��ط
األم ��ور .واس�ت�ع��رض ال�ح��اض��رون أيضًا
امللفات التي كلفوا قبل ع��ام متابعتها
ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ،ف��وج��د ك��ل نائب
ن�ف�س��ه أم ��ام م��ا ي�ش�ب��ه االم �ت �ح��ان :عبثًا
حاول البعض تبرير تقصيره ،البعض
ع ��رض ع��وائ��ق ج��دي��ة ت��واج��ه م�ش��اري��ع
ال �ق��وان�ي�ن ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،فيما
«ع � � ّ�رم» ب �ع��ض آخ ��ر ص� ��دره م �ع �ت �زًا بما
أن� �ج ��ز ،ف ��ي ح�ي�ن اس �ت �م��ع ف �ي��ه ال�ج�م�ي��ع
باهتمام بالغ إل��ى دراس��ة أعدها مدير
امل��ؤس�س��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ،ج��واد
عدرا ،تعرض نقاط القوة والضعف في
أداء معظم ال�ن��واب وال��وزراء العونيني،
م�س�ج�ل�ين امل�ل�اح �ظ��ات ب �م��ا ي �ج��ب ع�ل��ى
ك� � ��ل م� �ن� �ه ��م ت � �ع� ��زي� ��زه أو ت� �ج� �ن� �ب ��ه ف��ي
شخصياتهم.
ختامًا ،وزعت أمس في اجتماع التكتل
األس �ب��وع��ي ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي خلصت
إليها الخلوة والتي يمكن اختصارها
بما ل��ن ي��رد مكتوبًا فيها« :ال�ق�ت��ال في
مجلسي ال�ن��واب وال ��وزراء لتحقيق ما
انتخبنا من أجله :التغيير واإلص�لاح.
آخ ��ذي ��ن ب��االع �ت �ب��ار وج� ��وب م�ت��اب�ع�ت�ن��ا
أدق التفاصيل والعمل بنحو جماعي
ً
وم� ��وح� ��د ،م �ت �ك �ل�ين ع �ل��ى أن �ف �س �ن��ا أوال
وأخ �ي �رًا ،ألن أول��وي��ة شريكنا ه��ي غير
أولويتنا».

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
من  20إلى  30تشرين األوّ ل
مساء
حتى الساعة 8:00
ً
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في حديثه عبر قناة «املنار» ،أول من أمس ،استبعد األمني العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،عدوانًا إسرائيليًا وشيكًا على
لبنان أو على قطاع غزة في فلسطني .وه��و ،ضمنًا ،استبعد أي
ح��رب إسرائيلية على س��وري��ا ،ورأى أي�ض��ًا أن احتمال ال�ع��دوان
األميركي على إي��ران صار ضعيفًا ج�دًا ،قياسًا إلى ما كان عليه
ق�ب��ل س �ن��وات .ل�ك��ن ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه اس�ت�ع��ان ،ك��ال �ع��ادة ،بقاعدة
االحتياط الفقهية ،فقال إنه ال يجزم بعدم حصول ع��دوان .وهو
كالم كان األمني العام لحزب الله قد أبلغه إلى آالف الكوادر الذين
التقاهم على دفعات خالل األسبوعني املاضيني ،وإن كان قد لفت
ه��ؤالء إل��ى أن ال�ت�ق��دي��رات السياسية ال تعني البتة االس�ت��رخ��اء،
وخصوصًا أنه كان يتحدث أمام كوادر من الجسم الجهادي ،أي
ممن يعملون ليل نهار على مواجهة متطلبات الجهوزية لردع
أي عدوان إسرائيلي.
ً
م��ا ل��م يشرحه السيد نصر الله م�ط��وال ،ه��و اع�ت�ق��اده ،كما قيادة
ح� ��زب ال �ل��ه وال �ق �ي ��ادت ��ان اإلي ��ران� �ي ��ة وال� �س ��وري ��ة أي� �ض ��ًا ،بطبيعة
املعطيات والتقديرات التي تجعله يستبعد عدوانًا وشيكًا ،علمًا
بأنه يمكن تفسير موقفه بأنه ال يخص العدوان الوشيك ،بل أيضًا
احتماالت لجوء العدو إل��ى ع��دوان قريب .والفاصل الزمني بني
الوشيك والقريب هو أشهر ،وليس أسابيع أو أيامًا .وبالتالي،
إن م��ا ل��دي��ه م��ن معطيات ال يتعلق ف�ق��ط باملعطيات السياسية
املرتبطة بواقع املنطقة ،بل أيضًا بالقدرات اللوجستية واملالية
والنفسية والعمالنية واالستخبارية والشعبية لدى العدو .وفي
ه��ذه الحالة ،يمكن القول إن السيد نصر الله لم ينف وج��ود ما
يكفي لدى العدو من محفزات لشن حروب ،ال حرب واحدة ،لكنه
كان يقول صراحة إنه ليست لدى العدو القدرة اآلن على اتخاذ
قرار بالحرب.
من املعطيات السياسية ما ت��راه املقاومة تراجعًا كبيرًا في نفوذ
األميركيني على الصعيدين الرسمي والشعبي في العالم العربي.
فاملناخات القائمة بفعل الثورات العربية ،وإن لم تكن قد تحولت
بعد إلى وقائع متكاملة على صعيد
آل �ي��ات ال �ح �ك��م ،ت�ك�ف��ي ل�لاس�ت�ن�ت��اج أن
الشعوب العربية ،في تونس ومصر
وليبيا وال�ي�م��ن ،إض��اف��ة إل��ى س��وري��ا
ولبنان والعراق وعدد آخر من الدول
العربية واإلسالمية ،لن تقف مكتوفة
األيدي .وإذا كانت الحكومات السابقة
الحليفة ألميركا قد نجحت في منعها
من تحركات لدعم املقاومة أو تعطيل
العدوان ،فإن األمر لم يعد ممكنًا اآلن.
وبالتالي ،إن ق��درة ال��والي��ات املتحدة
ص��ارت م�ح��دودة للغاية في إم��رار مواقف وخ�ط��وات سياسية أو
أمنية أو دبلوماسية من النوع ال��ذي تستفيد منه إسرائيل كما
ع��ودت�ن��ا ال�ت�ج��ارب م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ًا ع�ل��ى األق ��ل .وب��ال�ت��ال��ي ،على
إسرائيل ـــــ ومعها الواليات املتحدة ـــــ األخذ في االعتبار أن الثورات
العربية ستترجم نفسها خطوات مختلفة إن شن العدو حربًا على
العرب في أي بلد كان.
األم ��ر ال�ث��ان��ي يتصل ب��ال�ح�س��اب��ات األم�ي��رك�ي��ة واألوروب� �ي ��ة ،حيث
هناك معاناة لم تتوقف إزاء الفشل الذي يصيب املشاريع الخاصة
بمنطقة الشرق األوس��ط ،وكذلك الصعوبات العسكرية واألمنية
واملالية الناجمة عن هذا الفشل .وإن حربًا إسرائيلية من شأنها
تعريض بقية املصالح األميركية واألوروبية للتهديد الفعلي .ومن
شأن مغامرة كهذه أيضًا ،هز ما بقي من أنظمة صديقة أو حليفة
ل�ل�غ��رب ،وب��ال�ت��ال��ي وض�ع�ه��ا ف��ي اخ�ت�ب��ار ق��د ي ��ؤدي إل��ى سقوطها
أس��رع مما ه��و م�ت��وق��ع .ك��ذل��ك إن ح��رب��ًا م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،ستفك أي
ضائقة يعانيها محور املقاومة على هذا الصعيد ،وخصوصًا في
سوريا ،وستمنح كذلك هذا املحور تغطية شعبية عارمة لخطوات
قد تتجاوز االستعدادات الخاصة باملواجهة العسكرية.
األم��ر الثالث يتعلق بالحسابات امليدانية ،وهنا يبدو أن قيادة
املحور امل�ق��اوم تتصرف بثقة كبيرة بالنفس ،وأنها ق��ادرة على
إل �ح��اق األذى الكبير ب�ك��ل ال�ك�ي��ان اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ال بجيشه فقط،
وأن ما يجري إعداده من جانب قوى املقاومة أو من جانب إيران
وس��وري��ا ،سيتيح هزيمة كبيرة وم��دوي��ة للجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
وسيفتح املنطقة أمام منطق مختلف .وتركن قيادة هذا املحور،
ك�ث�ي�رًا ،إل��ى أن ال �ع��دو ل�ي��س ج��اه �زًا ل�ش��ن ح��رب س��ري�ع��ة ،نظيفة،
ومضمونة النتائج .وهذا االتكال ،يأخذ في االعتبار أن الجهود
االستخبارية غير املسبوقة من جانب العدو ،وبالتعاون الوثيق
والفعال مع الواليات املتحدة وأجهزة أوروبية ،وحتى عربية ،لم
تحقق املطلوب على صعيد كشف جبهة املحور املقاوم .وبالتالي
س �ي��واج��ه ال �ع��دو م �ق��اوم��ة ال ي�ع�ل��م ال�ك�ث�ي��ر ع��ن ق��درات �ه��ا وال عن
خططها .ث��م إن ال�ع��دو يجهل م��ا ه��و أه��م ،لناحية حجم الجبهة
التي ستقوم بوجهه عمليًا وميدانيًا ،وسيجهل أيضًا طبيعة
املواجهة ومدتها الزمنية ومساحتها داخل األراضي املحتلة.
ّ
لكن السؤال األصعب :إذا كان العدو عاجزًا لهذه األسباب عن شن
ح��رب اآلن ،فهل سيقف «ي�ف��رك كفيه» ويلطم وج�ه��ه وه��و يترك
األي ��ام ت��أت��ي على م��ا بقي م��ن ق��وة ردع ��ه ،وي��رى بعيون واضحة
كيف أن خصومه ف��ي امل�ح��ور املمتد م��ن إي��ران إل��ى غ��زة ،يقوون،
ويشتد عودهم يومًا بعد ي��وم ،وت��زداد مساحة التأثير الخاصة
بهم ،ويزداد حضورهم الشعبي والسياسي والعمالني؟
االستنتاج البديهي والعظيم التأثير الذي يخرج به املرء إن كانت
إسرائيل عاجزة عن شن حرب خالل األشهر الستة املقبلة هو :لقد
صار بمقدور العرب إعداد العدة لإلجهاز على عدو فقد املبادرة
وفقد ال��ردع وفقد ال�ق��درة على الجنون أي�ض��ًا ...فهل ه��ذا واق��ع أم
خيال؟

أسباب سياسية
ترجح
ولوجستية ّ
استبعاد الحرب ،لكن
عدم حصولها خالل
أشهر قليلة يعني
بداية النهاية للعدو
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
صوتوا للعجيبة
ّ

استيقظت في السابعة صباحًا
ع� �ل ��ى ص� � ��وت رس � ��ال � ��ة ق �ص �ي��رة
وص� �ل ��ت إل� ��ى ه ��ات �ف ��ي« :ص� � ّ�وت
للبنانّ .
صوت للعجيبة .ساهم
ف ��ي ف� ��وز ب � �ل � ��دك .»...ن �ظ��رت إل��ى
ال �ب �ع �ي��د م ��ن ال� �ن ��اف ��ذة م �ت �ح� ّ�ي �رًا
ف��ي أم ��ريّ .
ألي عجيبة أص� ّ�وت:
مل �ش �ك �ل��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال �ع �ج �ي �ب��ة
ُ ّ
ال �ت��ي ل ��م ت� �ح ��ل م �ن��ذ ع� �ق ��ود؟ أم
ّ
ل�ت�ل� ّ�وث امل �ي��اه وال �ط �ع��ام؟ ف��ك��رت
ف��ي أن أص � ّ�وت إلح ��دى ال��دوائ��ر
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ...ل � �ل � �ض � �م ��ان؟ أم
مل�ص�ل�ح��ة ت�س�ج�ي��ل ال �س �ي��ارات؟
أم ل � �ل � �ك� ��ازي � �ن� ��و؟ أم مل� � �غ � ��ارات
ال � � � ��وزارات؟ س ��أص � ّ�وت ل�ل�ش��رك��ة
ّ
ال� �ت ��ي ت� �ن ��ظ ��ف ب� �ل ��دي ب��ال �س �ع��ر
األرخ ��ص ف��ي ال�ع��ال��م منذ ده��ر،
ّ
ول � ��م ت �ت �غ� ّ�ي��ر ب� �ع ��د .ف� ��ك� ��رت ف��ي
أن أص � � � � � ّ�وت ل �ع �ج �ي �ب ��ة زح� �م ��ة
ّ
ّ
ضبية ،وجسر جل
أوتوستراد
ال��دي��ب ،ال �ق��اب��ع ف��ي م�ك��ان��ه منذ
س�ن��وات! ه��و بالتأكيد عجيبة!
ال .ال .س� ��أص� � ّ�وت ل �ن �ف��ق س�ل�ي��م
ّ
س�لام ،ال��ذي أقطعه ك��ل ي��وم في
ط��ري �ق��ي إل� ��ى ال �ع �م��ل ،م�ت�ن�ش�ق��ًا
ّ
الغنية بالفيتامينات
ال �غ��ازات
ّ
امل �ق� ّ�وي��ة ل�ل�خ�ص��وب��ة ،أم أص��وت
للكسارات التي تنهش األخضر
وال� � � �ي � � ��اب � � ��س؟ أم ل� �ش ��واط� �ئ� �ن ��ا
ّل�اّ
ال�خ� ب��ة غير املستملكة لتسع
ّ
وتسعني سنة بطريقة شرعية؟
ال .ي �ج��ب أن أص � � � ّ�وت ل�ع�ج�ي�ب��ة
ّ
سأصوت لنظام ّ
السير
أق��وى...
ال �ع �ص��ريّ .إن ��ه عجيبة ف��ي ح��دّ
ّ
ّ
بنفسه،
ذات��ه ،ألن��ه ينظم نفسه ّ
وال ي �ح � ّت��اج إل � ��ى أي ت� ��دخ� ��ل...
أع �ت �ق��د أن �ن ��ي س ��أص � ّ�وت ل�لأم��ن
امل �م �س��وك :ل�ل�س��رق��ات ال�ي��وم� ّ�ي��ة،
ل �ح��وادث ال�س�ي��ر ال�ت��ي ن ��ادرًا ما
تحصل.
م� � � ��اذا ل � ��و ً ص � � ّ�وت � ��ت ل �ل �ب �ن��زي��ن،
ّ
األق ��ل كلفة ف��ي دول ال�ع��ال��م؟ ال،
ّ
س� ��أص� ��وت ل�ل�إن �ت ��رن ��ت ال �ف��ائ��ق
ال � �س� ��رع� ��ة ،ف� �ه ��و اح � �ت� ��ل امل ��رك ��ز
ال�ث��ال��ث ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي السرعة
(ل � �ك � ��ن ب � ��امل � �ق � �ل � ��وب) .ي � �ج� ��ب أن
أص � � � ّ�وت ل� �ش ��يء أه� � � ّ�م وأس� �م ��ى:
ّ
ّ
اللبناني الرفيع،
سأصوت للفن ّ
مل��اذا يقولون إن��ه «ه��اب��ط»؟ هو
ل�ي��س ه �ك��ذا! س��أص� ّ�وت للحفرة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األخ� � ��دود ال �ت��ي وق �ع��ت فيها
س � ّ�ي ��ارت ��ي ال � �ب � ��ارح � ��ة ...ح �س �ن��ًا،
س ��أص � ّ�وت ل �ن �ظ��ام �ن��ا ال �ط��ائ �ف��ي
ال�ع�ص��ري ،أم أص � ّ�وت لبطالتنا
امل �ن �خ �ف �ض��ة .س� ��أص� � ّ�وت ألدن ��ى
م� � �ع � � ّ�دل ه � �ج� ��رة ف � ��ي ال � �ع � ��ال � ��م...
ل� �خ ��ام ��س م ��رت� �ب ��ة ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م،
م��ن ح�ي��ث ح�ج��م ال��دي��ن ال �ع��ام...
ل� ��م أق � � � ّ�رر ب � �ع� ��د ...ح �س �ن��ًا ي�ج��ب
أن أن �ه��ض ألن م��وع��د ان �ق �ط��اع
ال�ك�ه��رب��اء ـــــ العجيبة ق��د ح��ان،
أكو قميصي بعد...
ولم ِ
ّ
غسان نعمة

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ

تعين  8محامين
الدولية
المحكمة
ّ

ّ
عينت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان محامني
لحضور جلسة ستنعقد في  11تشرين الثاني املقبل للنظر
في اإلجراءات الغيابية .أمام املحامني خيار رفض املحاكمات
بحجة أن ال دليل على وجود املتهمني في لبنان،
الغيابية ُ ّ
وبالتالي لم يبلغوا دعوات املحكمة وقراراتها
عمر نشابة
ع� نّّي� رئ �ي��س م�ك�ت��ب ال��دف��اع ف��ي املحكمة
ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة بلبنان ف��ران�س��وا رو،
أم � ��س ،ث �م��ان �ي��ة م �ح��ام�ي�ن ع ��ن امل�ت�ه�م�ين
األرب � �ع ��ة ل �ي �ح �ض��روا ال �ج �ل �س��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة
ُ
ل �غ��رف��ة ال ��درج ��ة األول � � ��ى ،ال �ت��ي س��ت�ع�ق��د
ف��ي  11ت �ش��ري��ن ال �ث��ان� ُ�ي امل �ق �ب��ل ف��ي مقر
املحكمة ف��ي اله��اي .خ� ّ�ص��ص محاميان
ّ
ّ ّ
لكل متهم ،وت��وزع��وا على النحو اآلت��ي:
امل �ح��ام��ي ال �ف��رن �س��ي م ��ن أص� ��ل ل�ب�ن��ان��ي
أن �ط��وان ق��رق�م��از وامل �ح��ام��ي البريطاني
ج ��ون آر دب �ل �ي��و دي ج��ون��ز ل �ل��دف��اع عن
مصطفى ب��درال��دي��ن .وامل�ح��ام��ي الكندي
يوجني أوساليفان واملحامي اللبناني
أم �ي��ل ع� ��ون ل �ل��دف��اع ع ��ن س �ل �ي��م ع �ي��اش.
امل �ح��ام��ي ال �ف��رن �س��ي ف�ي�ن�س��ان ك��ورس�ي��ل
البروس واملحامي املصري ياسر حسن
ل�ل��دف��اع ع��ن ح�س�ين ع�ن�ي�س��ي .وامل�ح��ام��ي
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي داي � �ف� ��د ي ��ون ��غ وامل� �ح ��ام ��ي
السويسري غويناييل ميترو للدفاع عن
أسد صبرا.
جلسة  11تشرين الثاني املقبل مخصصة
ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ق� � ��رار ال �س �ي��ر ب��امل �ح��اك �م��ات
ال� �غ� �ي ��اب� �ي ��ة ،ب� �ع ��د أن أك � � ��دت ال �س �ل �ط��ات
القضائية اللبنانية عجزها عن تنفيذ
م� ��ذك� ��رات ال �ت��وق �ي��ف وت �ب �ل �ي��غ امل�ت�ه�م�ين
التهم التي ّ
وجهها إليهم امل� ّ�دع��ي العام
دانيال بلمار في حزيران الفائت ،وبعد
أن ع� ّ�م �م��ت امل�ح�ك�م��ة م ��ذك ��رات ال�ت��وق�ي��ف
وقرار االتهام في وسائل اإلعالم .وكانت
ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ممثلة
ب��امل��دع��ي ال� �ع ��ام ل ��دى م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز

ال� �ق ��اض ��ي س �ع �ي��د م � �ي ��رزا ق ��د أك� � ��دت ف��ي
تقريرين رفعتهما إلى قاضي اإلجراءات
التمهيدية في املحكمة الدولية ،منذ آب
ال�ف��ائ��ت ،ع��دم ع�ث��وره��ا ع�ل��ى األش�خ��اص
ّ
املفصلة
األرب �ع��ة ،وع��رض��ت اإلج � ��راءات
التي اتخذتها للبحث عنهم.
م ��ا ه ��و دور امل �ح��ام�ي�ن ال ��ذي ��ن ع� ّ�ي�ن�ت�ه��م
امل �ح �ك �م��ة أم� ��س ف ��ي ج �ل �س��ة  11ت�ش��ري��ن
الثاني؟ بما أن ق��رار السير باملحاكمات
ال�غ�ي��اب�ي��ة ل��م ُي�ت�خ��ذ ب �ع��د ،ف ��إن امل�ح��ام�ين
الثمانية ُع ّينوا مؤقتًا لحضور الجلسة
وعرض مواقفهم من غيابية املحاكمات.
وي �م �ك �ن �ه��م أن ي �ع �ت��رض��وا ع �ل��ى ال �س �ي��ر
ب�م�ح��اك�م��ات ك �ه��ذه ،إم ��ا ألن �ه��م ي ��رون أن
الجهود لتبليغ املتهمني لم تكن كافية،
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ق��د ي� ّ�دع��ي امل�ح��ام��ون أن
ال دليل على وج��ود املتهمني في لبنان،
وبالتالي ف��إن إج ��راءات التبليغ ل��م تكن
مناسبة ألنها اقتصرت على لبنان (رغم

يمكن المحامين
االعتراض على السير
بالمحاكمات ألن الجهود
لتبليغ المتهمين لم
تكن كافية

تبليغ األنتربول) ،أو ألنهم يعتبرون أن
ال دليل على أن املتهمني األربعة على قيد
الحياة .يذكر أن طلب املحكمة م��ن دول
أخ��رى تبليغ املتهمني يستدعي توقيع
ت �ل��ك ال � ��دول ات �ف ��اق ت �ع ��اون م ��ع امل�ح�ك�م��ة
ال �خ��اص��ة ب �ل �ب �ن��ان ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت جميع
الدول التي يمكن أن تكون معنية باألمر
قد رفضت توقيع اتفاق كهذا بحسب ما
أك��د الرئيس ال��راح��ل للمحكمة القاضي
أنطونيو كاسيزي في تقريره الثاني إلى
األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة مطلع العام
الحالي (صفحة .)36
أم � ��ا إذا واف� � ��ق امل� �ح ��ام ��ون ع �ل��ى ال �س �ي��ر
ب��امل �ح��اك �م��ات ال �غ �ي��اب �ي��ة ،ف �ي �ت �ش��اورون
م ��ع م �ك �ت��ب ال� ��دف� ��اع ل�ت�ث�ب�ي�ت�ه��م ك��وك�ل�اء
املتهمني األرب �ع��ة ،ولتأليف ف��رق العمل
التابعة ل�ه��م .وي�ت��أل��ف ف��ري��ق ال��دف��اع عن
ّ ّ
كل متهم من عدد من الخبراء القانونيني
وم�ح�ق�ق�ين ،إذ إن ن �ظ��ام امل�ح�ك�م��ة يمنح
ص�لاح �ي��ات ل �ل��دف��اع ت � ��وازي ص�لاح�ي��ات
ّ
االدع� � � � ��اء .ي �ع �ن��ي ذل� ��ك أن م ��ن ص�لاح�ي��ة
املحامني استدعاء أشخاص لالستماع
إلى إفاداتهم ،ويمكن أن يطلبوا االطالع
ع� �ل ��ى م� �س� �ت� �ن ��دات رس� �م� �ي ��ة وم� �ح ��اض ��ر
تحقيق استند إليها املدعي العام بلمار.
يذكر أن ل��دى املدعي العام مهلة ثالثني
يومًا لتسليم فريق ال��دف��اع ،بعد تثبيت
املحامني ،كامل ملف املواد ّ
املؤيدة للقرار
ّ
ويرجح أن يطلب فريق الدفاع
االتهامي.
ً
مهال زمنية لدراسة امللف والتحقيق في
مضمونه قبل انطالق املحاكمات.

ملحة عن املحامني الثمانية
امل �ح ��ام ��ي ق ��رق �م ��از م �ن �ت �س��ب إل� ��ى ن�ق��اب��ة
املحامني ف��ي ب��اري��س ،وه��و وكيل اللواء
ج� �م� �ي ��ل ال� �س� �ي ��د خ �ل ��ال ف � �ت� ��رة اع �ت �ق��ال��ه
ّ
التعسفي ووكيله الحالي ف��ي ال��دع��اوى
التي رفعها في املحاكم الفرنسية بحق
السفير السابق جوني عبدو والرئيس
األول للجنة التحقيق الدولية ديتليف
م�ي�ل�ي��س .امل �ح��ام��ي ج��ون��ز م�ن�ت�س��ب إل��ى
نقابة املحامني في إنكلترا وويلز ،وهو

رئيس مكتب الدفاع في املحكمة الدولية فرانسوا رو

المشهد السياسي

جعجع يدعو إلى توقيف حامل العصا أو «ما يشبهها»
خطا الوزير مروان شربل خطوته األولى أمس في اتجاه حل
قضية السا ،فيما أكد وزير االتصاالت ّ
خلو بلدة ترشيش من
ّ
تمديدات شبكة حزب الله ،متعهدًا بعدم وصولها إلى البلدة
املذكورة .فهل سيؤدي «حل» املشكلتني إلى بطالة سياسية؟
م��رة أخ��رى ،ال يكاد ي��زاح��م ملف تمويل
املحكمة في املشهد السياسي غير بلدة
الس ��ا .فبعد إش �ك��ال أول م��ن أم ��س ،عقد
ّ
ّ
والبلديات م��روان شربل
الداخلية
وزير
اج �ت �م��اع��ًا أم � ��س ف ��ي ال � � � ��وزارة ل�ت�ح��دي��د
آل� � ّ�ي� ��ة مل �ع��ال �ج��ة ه � ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة .وأك � ��دت
م �ص ��ادر وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ل �ـ«األخ �ب ��ار»
أن أه� � ّ�م م��ا ت� ّ
�وص��ل إل �ي��ه االج �ت �م��اع هو
ّ
االتفاق على أن يرسل القاضي العقاريّ
ّ
مساحًا واح�دًا ،بعد أن اعتادت األطراف
امل �ت �ن��ازع��ة أن ي��رس��ل ك��ل م�ن�ه��ا م�س��اح��ًا.
وأسهم االجتماع في «امتصاص نقمة
األهالي إلى جانب استيعاب اعتراضات
ّ
املطرانية» .وض� ّ�م االجتماع ممثلني عن
أه��ال��ي ب�ل��دت��ي الس ��ا وأف �ق��ا ،وم�م�ث��ل عن
م �ط��ران �ي��ة ج��ون �ي��ة امل ��ارون� �ي ��ة ،وامل � ّ�س ��اح
املكلف بمسح أمالك السا فادي عقيقي.
ون �ت��ج م �ن��ه ،وف �ق��ًا ل �ل �ب �ي��ان ال� �ص ��ادر عن
الوزارة« ،وضع اآللية التي ستحدد على
أساسها العقارات وهوية مالكيها ،على
أن تبقى ال�ع�ق��ارات م��وض��وع ال �ن��زاع في
م�س��ار متابعة ال �ق �ض��اء» .وأش ��ار شربل
إل��ى االت �ف��اق ع�ل��ى ال�ت�ق��اء ك��اف��ة األط ��راف

م ��ع ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل،
ل�ل�س�ي��ر ب��آل �ي��ة ت�ك�ل�ي��ف م � ّ�س ��اح مختص
ل�ت��دوي��ن امل�س�ت�ن��دات واالع �ت��راض��ات من
جميع األفرقاء ،أو إرسالها إلى القاضي
العقاري الذي «يدرس هذه االعتراضات
إلعطاء كل ذي حق حقه» .وختم شربل
ب��ال�ت��أك�ي��د أن ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري وع��ده
ب��إي�لاء ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة االه �ت �م��ام ال�ك��اف��ي،
وإص � ��دار األح �ك��ام ف��ي أس ��رع م��ا يمكن،
متمنيًا أال تتجاوز املهلة آخر هذا العام.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى االج �ت �م��اع ،ق ��ال ال��وك�ي��ل
األب� ��رش� � ّ�ي مل�ن�ط�ق��ة الس� ��ا األب ش�م�ع��ون
ع��ون ل �ـ«األخ �ب��ار» إن «ال��وزي��ر ع� ّ�ب��ر ّ
عما
نطالب به وقراره جيد .ننتظر التنفيذ».
أم ��ا رئ �ي��س ب�ل��دي��ة الس ��ا ع �ص��ام امل �ق��داد،
ّ
ف��أك��د ب��دوره ل�ـ«األخ�ب��ار» رف��ض األهالي
ل�خ��ري�ط��ة امل �س��اح��ة ال �ع��ائ��دة ل �ع��ام 1939
ّ
وعدم السير فيها ،مؤكدًا التزام ما صدر
عن اجتماع الداخلية ،لناحية االعتماد
ّ
ع �ل��ى ق ��اض ع� �ق � ّ
�اري ي �ق � ّ�دم ل ��ه ك ��ل ط��رف
م�س�ت�ن��دات��ه ل�ي��أخ��ذ ال�ق��اض��ي ع�ل��ى ض��وء
املستندات قراره.
م��ن ج�ه�ت��ه ،واص ��ل رئ�ي��س ح��زب ال�ق��وات

ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة س� �م� �ي ��ر ج� �ع� �ج ��ع م� �ح ��اول ��ة
االس �ت �ف��ادة س�ي��اس�ي��ًا م��ن ه ��ذه القضية
العقارية ،فانطلق في حديثه مع وكالة
األن� � �ب � ��اء امل� ��رك� ��زي� ��ة م � ��ن ج �ل �س��ة ح �ق��وق
اإلنسان ووجوب متابعة القضاء للحق
العام ،وم� ّ�ر على ترشيش موصيًا وزير
االتصاالت نقوال صحناوي برفض ّ
مد
أي خ�ط��وط غ�ي��ر ش��رع�ي��ة ألي ج�ه��ة غير
ّ
ال ��دول ��ة ،وح � ��ط أخ� �ي� �رًا ف ��ي الس � ��ا .أش ��اد
باإلجراءات التي تتبعها الدولة ،معتبرًا
أن على القيادات واملواطنني «االنحناء
واإلش ��ادة وتقدير الخطوات التي تقدم
عليها السلطات املعنية في هذا امللف ،ألن
املطلوب هو فرض هيبة الدولة وتطبيق
القانون على الجميع بالتساوي»ّ .
وعبر
جعجع عن «ارتياحه لبيان عائلة املقداد
ّ
الذي استنكر كل عمل مخل باألمن ،وأكد
ً
دعم الدولة واحترام القوانني» ،آمال «أن
تحذو سائر العائالت حذو آل املقداد في
ّ
ع��دم تغطية أي م�خ��ل ب��األم��ن أو معتد
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون» .ل�ك��ن س��رع��ان م��ا توقف
ج �ع �ج��ع ع �ن��د ت� �ص ��دي أح � ��د امل��واط �ن�ي�ن
ل��رج��ال األم��ن أث�ن��اء قمعهم مخالفة في
ً
الس ��ا وم�ح��اول�ت��ه ال �ت �ع��رض ل�ه��م ح��ام�لا
«عصا أو ما يشبهها» في ي��ده ،مشددًا
على وج��وب إل�ق��اء القبض بسرعة على
املتطاولني على رجال األمن.

صحناوي :ال تمديدات في ترشيش
أم ��ا رئ �ي��س ت�ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح
ال� �ن ��ائ ��ب م �ي �ش ��ال ع� � ��ون ،ف��اك �ت �ف��ى ب�ع��د

اج �ت �م��اع ال�ت�ك�ت��ل ب ��اإلش ��ارة س��ري�ع��ًا في
م � ��وض � ��وع ت ��رش� �ي ��ش إل� � ��ى أن «ش �ب �ك��ة
اتصاالت حزب الله قديمة» .وأك��د عون
ع � ��دم وج� � ��ود ت� �م ��دي ��دات ف ��ي ت��رش �ي��ش،
معتبرًا أن تركيب إم��دادات خاصة على
ً
ال �ش �ب �ك��ة ال �ش��رع �ي��ة ل �ي��س أم � �رًا م �ق �ب��وال.
ون� ّ�ب��ه ع��ون إل��ى أن «امل�ق��اوم��ة ال يمكنها
ال �ت��واص��ل ع�ب��ر ال �ح �م��ام ال ��زاج ��ل» .وف��ي
اإلط ��ار ذات ��ه ،أع�ل�ن��ت وزارة االت �ص��االت
أن ال��وزي��ر ص�ح�ن��اوي ك�ل��ف ف��ري�ق��ًا فنيًا
من الوزارة بالكشف على «أعمال تنفيذ
امل � �ش� ��روع ال ��وط� �ن ��ي ل �ش �ب �ك��ات األل� �ي ��اف
البصرية التي تقوم بها شركة خاصة
ملصلحة ال� ��وزارة .وت�ب�ين نتيجة أعمال
الكشف عدم وجود أي تمديدات خاصة
ف��ي امل �س��ال��ك ال�ه��ات�ف�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
االتصاالت في بلدة ترشيش».
وب �ع �ي �دًا ع ��ن ت��رش �ي��ش ،خ � ّ�ص ��ص ع��ون
ال � �ج ��زء األك � �ب ��ر م ��ن م ��ؤت� �م ��ره مل�ه��اج�م��ة
الرئيس نجيب ميقاتي ال��ذي «ال يكون
قويًا إال بحماية املخالفات التي تبدو
جزءًا من سياسة الدولة» .وتحدث عون
عن شعور تكتله ب��أن الحكومة ال تريد
إق � ��رار م �ش��روع امل ��وازن ��ة ،م�ت�م�ن�ي��ًا أن ال
يكون إحساسه صحيحًا .ووصف كالم
السفيرة األميركية مورا كونيللي التي
زارته أول من أمس بالهادئ ،مؤكدًا أنه
ال يواجه أح �دًا ،ولكن «املجتمع الدولي
ه� ��و ال � � ��ذي ي ��واج� �ه� �ن ��ا ،وأي إج� � � ��راءات
يتخذها بحقنا إذا امتنعنا عن الدفع،
ن �ع �ت �ب��ره��ا ت �ع �س �ف �ي��ة واع �ت �ب��اط �ي��ة ،ألن
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تحليل إخباري

للمتهمين الـ4
معروف في األوساط القضائية ملرافعاته
ف � ��ي ال � � ��دف � � ��اع ع � ��ن أش � � �خ � ��اص م �ت �ه �م�ين
باالنتساب إلى تنظيم القاعدة وارتكاب
ج� ��رائ� ��م إره� ��اب � �ي� ��ة ،وك � � ��ان م �ح��ام �ي��ًا ف��ي
املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
ال �س��اب �ق��ة وامل �ح �ك �م��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة
الخاصة بسيراليون وفي محكمة العدل
األوروبية.
املحامي أوساليفان منتسب إلى جمعية
القانون في كولومبيا البريطانية ،وهو
أس �ت��اذ ق��ان��ون ف��ي ج��ام�ع��ة ل��وري�ن�س�ي��ان
ّ
ال �ك �ن��دي��ة .وك� ��ان ق ��د ت ��وك ��ل ع ��ن ع ��دد من
املتهمني في املحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة.
امل � �ح� ��ام� ��ي ع � � ��ون م �ن �ت �س ��ب إل � � ��ى ن �ق��اب��ة
امل �ح��ام�ين ف��ي ب �ي ��روت ،وه ��و أس �ت��اذ في
جامعة الحكمة ،كان قد ش��ارك في دورة
تدريبية لعناصر من قوى األمن الداخلي
في نقابة املحامني عرض خاللها مفهوم
السجن ودوره.
املحامي كورسيل البروس املنتسب إلى
ّ
نقابة املحامني في باريس ،تولى قضايا
دفاع في محاكم مغربية ،وكان محام في
املحكمة الدولية الخاصة ب��راون��دا وفي
املحكمة الجنائية الدولية.
امل� �ح ��ام ��ي ح� �س ��ن م �ن �ت �س��ب إل� � ��ى ن �ق��اب��ة
امل�ح��ام�ين ف��ي م �ص��ر ،وه ��و م��ن محافظة
بور سعيد .أما املحامي يونغ ،فينتسب
إل��ى نقابة املحامني ف��ي إنكلترا ووي�ل��ز،
وك � ��ان ق ��د ت �ح��دث ب��اس��م م �ك �ت��ب ال��دف��اع
ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ل �ب �ن��ان خ�ل�ال
م��ؤت�م��ر ع�ق��دت��ه ف��ي ن�ق��اب��ة امل �ح��ام�ين في
بيروت عام  .2010وكان يونغ عضوًا في
لجنة ب��ري�ط��ان�ي��ة للتدقيق ف��ي قانونية
استجواب أش�خ��اص متهمني ب��اإلره��اب
عام .2006
امل � �ح� ��ام� ��ي ال � �س� ��وي � �س� ��ري ال � �ب ��روف � �س ��ور
م �ي �ت��رو ،غ �ي��ر امل �ن �ت �س��ب إل� ��ى أي ن �ق��اب��ة،
ك��ان أح��د املحامني البارزين في محكمة
ي��وغ��وس�لاف�ي��ا ال�س��اب�ق��ة وص��اح��ب كتاب
«الجرائم الدولية واملحاكم االستثنائية»
(منشورات جامعة أوكسفورد .)2005

ً
ترشيش أوال
فداء عيتاني
ملرت مؤامرة ّ
ّ
الجميل ّ
مد خط الكابل
لوال النائب سامي
ال�ه��ات�ف��ي لشبكة االت �ص��االت األرض �ي��ة ل�ل�م�ق��اوم��ة م��رور
الكرامّ ،
وملرت معها املياه من تحت أقدام ترشيش من دون
ان تدري االخيرة ،ولتمكنت املقاومة من اجراء اتصاالتها
الهاتفية واستكمال منظومة التحكم والسيطرة لديها
م��ن دون حسيب او رق �ي��ب .ل�ك��ن ال ي��ا س ��ادة ،ف��ال�ب�لاد ال
تقبل بدولة ضمن الدولة ،وال بمنظومة اتصاالت ضمن
منظومة االتصاالت الرسمية .يجب أن تقف االمور عند
ً
حد ،ولذلك كان ال بد من ترشيش اوال.
عبثًا حاول فرع تنظيم «القاعدة في بالد الشام» اصدار
ب�ي��ان��ات تضليلية ل �ل��رأي ال �ع��ام ،إلل �ه��اء املسيحيني في
لبنان وفي املنطقة ،وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم
االم� ��ور ،ف�ت�ل��ك م �ح��اوالت ل�ل�ف��ت ال�ن�ظ��ر ل��ن ت�ع�م��ي نائبنا
الشاب عن سعيه الى التصدي للمؤامرات الكبرى .وسواء
أصدرت كتائب عبد الله عزام بيانًا يوم السبت الفائت أو
ّ
تتغير وجهته العقائدية قيد أنملة.
لم تصدر ،لن
ّ
ّ
والكتائب (كتائب عزام ال الجميل) ،التي يبدو أنها باتت
تعمل ملصلحة حزب الله ،أصدرت بيانًا يهدد النصارى،
إذا ذهبوا مذهب االقليات في لبنان وسوريا ،بالتصدي
ل�ه��م ،وق�ت��ال�ه��م .وه ��و ،ف��ي ك��ل االح� ��وال ،دع��ا أه��ل السنة
ف��ي لبنان ال��ى التسلح ،واالس�ت�ع��داد ل�ح��رب ،يبدو أنها
ستكون طائفية ،وطويلة ،وم��دي��دة ،وهدفها في لبنان
أولئك الذين يساندون النظام السوري .واألنكى أنه وسم
الحراك السوري ،فدعا الى االستعداد لعمليات تفجير
وتأطير للمنشقني عن الجيش ،وتوسيع االنشقاقات،
وضرب البنى التحتية للنظام وخطوط النقل.
ع �ل �م��ًا ان ال �ك �ت��ائ��ب ال �ت ��ي ت �م �ث��ل ت �ن �ظ �ي��م «ال� �ق ��اع ��دة ف��ي
ب�لاد ال �ش��ام» سبق ان دع��ت ف��ي بيانها م��ا قبل االخير
«ولتستبني سبيل املجرمني  »6الى االبقاء على سلمية
التحرك ،معلنة رفضها لعسكرة ال�ث��ورة السورية .لكن
اليوم ،ومع ّ
تحوالت املنطقة ،فإن التنظيم الدولي بفرعه
املحلي قد ّ
حول من وجهته التكتيكية ،ربما في مسعى
لجذب انظار النائب املتني ــــ ابنًا عن أب عن جد ــــ سامي
ّ
الجميل عن قضايا مركزية ،كمحاولة النزول الى مونو،
ومنعه م��ن ق��وات الجيش اللبناني ال��ذي يسيطر عليه
حزب الله (بحسب كتائب عبد الله عزام ايضًا).
ت�ع�ص��ف ال�ت�غ�ي�ي��رات ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة .رب �م��ا يسيطر
األم �ي��رك �ي��ون ع�ل��ى خ �ن��اق ث��ورات �ه��ا ،ورب �م��ا تشتعل في
اق ��اص ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وت �ت �غ �ي��ر االردن وامل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية وال�ج��زائ��ر ،وغيرها م��ن ال ��دول ،بعدما ب��دأت

ل�ي�ب�ي��ا وم �ص��ر وت��ون��س وال �ي �م��ن وس��وري��ا ت�ت�غ� ّ�ي��ر ،وق��د
ت �ت �ح��ول أن �ظ �م��ة ال �ح �ك��م ال� ��ى ان �ظ �م��ة ت�ع�ت�م��د ال�ش��ري�ع��ة
االسالمية على النمط التركي ــــ االطلسي ،او انظمة حكم
اسالمية سلفية ،أو انظمة أكثر ديموقراطية .كل املنطقة
ق�ل�ق��ة ،وك��ل ال �ن��اس ي��راق �ب��ون م��ا تحمله االع� ��وام املقبلة
في انظمة الحكم والعالقات البينية ،اال النائب املتني،
إذ إن عينه س��اه��رة على امل��ؤام��رات ال�ك�ب��رى ،على نمط
م� ّ�د خ�ط��وط ال�ه��ات��ف غير ال�ش��رع�ي��ة ،وم �ح��اوالت ال�ق��وات
السيطرة على مقر االمانة العامة لقوى  14آذار واصدار
بيانات الدفاع عن قوى  14آذار برمتها ،وباسم القوات
وحدها ،وربما االب واالبن ،والجد ايضًا.
االميركيون يبحثون كيف يغطون انسحابهم من العراق،
وك �ي��ف ي� ��ردون ال�ص�ف�ع��ة االي��ران �ي��ة ال �س��وري��ة ،وال�ن�ظ��ام
السوري يبحث في كيفية التخلص من معارضة تضم
كل شيء ،واملعارضة السورية تخشى تحول االمور الى
قيادة بعض الخارج املشبوه ،واالميركيون يخافون من
حركة اسرائيلية ما تورطهم في صراع في لبنان ،تحت
ح�ج��ج وم �ص��ال��ح م�خ�ت�ل�ف��ة ،ت �ب��دأ ب�ت�ح��رش��ات ح��دودي��ة،
وال تنتهي باستدراج املزيد من التمويل من الواليات
املتحدة ،والحفاظ على نمط الحياة االسرائيلية على
ح�س��اب ن�م��ط ال�ح�ي��اة االم�ي��رك�ي��ة ،اال ن��ائ�ب�ن��ا ال �ف��ذ ،فإنه
يبحث عن الغريب املتسلل الى ترشيش ،والذي قد ّ
يعد
ّ
العدة إلطالق رعد واحد وزلزال اثنان من ترشيش.
ي��دخ��ل االم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه على م�ح��اوالت تضليل
النائب ع��ن امل��ؤام��رة ال�ك�ب��رى ،وتمويهها ،فيضيف الى
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم �ي��رك �ي��ة وال� ��ى اس ��رائ �ي ��ل ،ال �ق��وى
التكفيرية ،مسميًا اي��اه��ا ب��االس��م ه��ذه امل ��رة ،وش��ارح��ا
عن دوره��ا في ال�ع��راق ،وم�ح��ذرًا من دوره��ا في املنطقة،
ومشيرًا الى مخاطرها على السنة والشيعة واملسيحيني
ف��ي آن معًا ،وداع�ي��ًا ال��ى تكاتف الجميع لصياغة حالة
جديدة في املنطقة.
ّ
الجميل عما يحصل
لكن كل ذلك ال يلهي النائب سامي
في خ��راج بلدة ترشيش ،ولحسن الحظ ،وبفضل وعي
رئيس البلدية هناك ،ال��ذي ينتمي هو ايضا ال��ى حزب
الكتائب ،وبعون الله ،تم احباط املؤامرة الكبرى.
ّ
الجميل،
تحار اي مهزلة تشاهد ،اهي كوميديا سامي ّ
ام النائب احمد فتفت ودم اطفال الرمل العالي ملا يجف
بعد ،كما ضيافة الشاي ،ام مأساة القوات اللبنانية التي
تدافع عن ال�ث��ورات العربية وقيم الحرية ،بعدما انهت
عقدًا ونصف عقد من السفك بدماء املسيحيني ،وبدأت
تخطط لتعاون مباشر مع واشنطن .ولبنان يقف امام
حرب اسرائيلية جديدة ...فتخيل.

علم
و خبر
رغم جهد رئيس
الجمهورية ،فازت
الئحة التيار الوطني
الحر كاملة في انتخابات
موظفي الكازينو
ّ

ّ
يخص
دولتنا حرة من أي التزام في ما
تمويل املحكمة».
وك��ان��ت ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ق��د أعلنت
أم� ��س أن ج��ول��ة ن��ائ��ب م �س��اع��د وزي� ��رة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ش��ؤون ال�ش��رق
األدن � ��ى ج��اي��ك واالس ع �ل��ى امل �س��ؤول�ين
اللبنانيني شملت رؤس ��اء الجمهورية
وال � � �ن � ��واب وم� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء وح ��اك ��م
م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ووزي � � ��ر امل � ��ال ال �س��اب��ق
م �ح �م��د ش� �ط ��ح .وش� � ��دد خ �ل��ال ل �ق��اءات��ه
على أن تلبية لبنان لجميع التزاماته
ال ��دول� �ي ��ة ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا ت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة
ال�خ��اص��ة بلبنان وال�ت�ع��اون معها ،هي
«حاجة لبنانية».
أما كتلة املستقبل النيابية ،فاستنكرت
إث � � ��ر اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا األس� � �ب � ��وع � ��ي« ،أش � ��د
االس �ت �ن �ك��ار رف ��ض األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب
ال �ل ��ه ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه ت�م��وي��ل
املحكمة» .ورأت الكتلة في موقف نصر
الله «إص ��رارًا على مواجهة اللبنانيني
وم �ن �ع �ه��م م ��ن ال ��وص ��ول إل ��ى ال�ح�ق�ي�ق��ة،

ما قل
ودل
وك��ذل��ك ع�ل��ى م��واج�ه��ة املجتمع ال��دول��ي
وإق � �ح � ��ام ل �ب �ن ��ان ف� ��ي م � �ع� ��ارك ت �ع��رض��ه
مل �خ��اط��ر غ �ي��ر م �ح �م��ودة ع �ل��ى أك �ث��ر من
صعيد».

فوز عوني في الكازينو
وبعيدًا ع��ن امللفات اليومية ،ك��ان الفتًا
أم��س ال�خ�ب��ر ال� ��وارد م��ن ك��ازي�ن��و لبنان،
ح� �ي ��ث ف � � ��ازت الئ � �ح ��ة ال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي
ال �ح��ر وح �ل �ف��ائ��ه ك��ام �ل��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
موظفي الكازينو .وتمثل هذه النتيجة
م �ف��اج��أة ذات دالالت س�ي��اس�ي��ة ،بسبب
الجهد االستثنائي ال��ذي يبذله رئيس
الجمهورية ميشال سليمان عبر صهره
املرشح إلى االنتخابات النيابية املقبلة
ع ��ن دائ � � ��رة ك � �س� ��روان ون � � ��واب ك� �س ��روان
السابقون لتعزيز نفوذهم ف��ي كازينو
لبنان ،ومحاصرة التيار الوطني الحر
فيه.

ميقاتي في السعودية
على صعيد آخر ،ترأس الرئيس ميقاتي
الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك في
م��راس��م ت�ش�ي�ي��ع ول � ّ�ي ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي
األم �ي ��ر س �ل �ط��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز .وف��ي
تصريح م��ن ال��ري��اضّ ،
عبر ميقاتي عن
«ت��أث��ره ل�غ�ي��اب األم �ي��ر س�ل�ط��ان ب��ن عبد
العزيز الذي كان أحد الرجاالت البارزين
في األمة العربية واإلسالمية ،وركنًا من
أرك��ان اململكة السعودية الذين أسهموا
ّ
وتطورها».
في نهضتها

بعثت وزارة الخارجية
إلى رئاسة مجلس الوزراء
مشروع الترفيعات
الدبلوماسية من الفئة
الثانية إلى الفئة األولى.
ُ َ َ
وينتظر أن يخضع املشروع

ممثالن للمفتي
َ
بعث مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بممثلني عنه للتعزية
بوفاة ّ
ولي العهد السعودي سلطان بن عبد العزيز .أحدهما رافق الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،ف�ي�م��ا س �ي��راف��ق اآلخ ��ر رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �س��اب��ق سعد
الحريري .وقد نقل قباني إلى املستشفى أمس لعالج عارض صحي ّ
ألم به.

جزيني ّيدعي على حمدان
ت�ق��دم امل�ن� ّ�س��ق ال �ع��ام ل�لإع�لام ف��ي ت�ي��ار املستقبل ،أي�م��ن ج��زي�ن��ي ،ب��دع��وى
قضائية ضد أمني الهيئة القيادية في حركة املرابطون العميد املتقاعد
مصطفى حمدان الذي وصف جزيني بـ«عصفور صغير ّ
تربى في الغرف
األميركية واألوروب �ي��ة» .ويطالب جزيني ح�م��دان بتعويض بقيمة 300
مليون ليرة.

سابقة مستقبلية جديدة
لبعض التعديالت قبل
طرحه على مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر عونية أن
ّ
يصر
النائب ميشال عون
على االطالع على أسماء
جميع املرشحني املوارنة
للتعيني سفراء .وأشارت
املصادر إلى أن الخالف
األساسي في هذا امللف بني
عون وسليمان بشأن اسم
السفير اللبناني
في إيطاليا.

رفعت البلديات املحسوبة على تيار املستقبل في عكار عشرات الالفتات
دفعة واح��دة لتهنئة بعض ط�لاب امل��درس��ة الحربية بنجاحهم ،وبعض
ض�ب��اط األم��ن ال��داخ�ل��ي ال�ع�ك��اري�ين بترقياتهم .وش�ك��رت بعض الالفتات
عضو كتلة املستقبل النائب خالد زهرمان لجهوده في ترقية ضابط.
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تحقيق
فوجئ موفدا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما علما أن تعداد الجالية التركية
التي قدمت إلى لبنان منذ مئة عام طلبًا للرزق يصل إلى  80ألف شخص ،سيحتفلون في  29الجاري
بعيد إعالن الجمهورية

بيروت بـ «تتكلم تركي»
مصطفى عاصي
يقع مقر «جمعية جيل املستقبل» في حي
الوتوات في بيروت .للوهلة األولى ،تبدو
كأنها جمعية تابعة لـ «تيار املستقبل».
االل �ت �ب��اس ف ��ي االس � ��م ،أدى إل ��ى تكسير
مركزها ف��ي أح��داث  7أي��ار  ،2008لكنها،
في الواقع ،الجمعية التركية األنشط في
لبنان .فقد تأسست ع��ام  ،1997واشترت
بتبرعات أبناء الجالية مقرًا قيمته 120
أل��ف دوالر .وه��ي التي نظمت االستقبال
الشعبي ل��رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي ،رج��ب
طيب أردوغان ،يوم زار لبنان في تشرين
 .2010امل �ن �ت �م��ون إل �ي �ه��ا ،ه ��م ال��ذي��ن
أول ّ
اص�ط��ف��وا أم��ام ف�ن��دق فينيسيا وأج�ب��روا
الزائر على الترجل واملصافحة ،والحقًا،
على إرسال موفدين من وزارة الخارجية
الى بيروت لالطالع على أوضاع الجالية
ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ك ��ن م �ك �ت �ش �ف��ة ب� �ع ��د .وش �ب ��اب
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ،أي� � �ض � ��ًا ،ه � ��م م � ��ن ي �ن �ظ �م��ون
باستمرار زيارات تهنئة للكتيبة التركية
العاملة ضمن القوات الدولية في جنوب
لبنان أثناء األعياد .وإلى ذلك ،يستقبلون
الجنود األتراك أثناء مرورهم في بيروت،
وينظمون لهم ج��والت سياحية قصيرة
للتعرف على العاصمة.

ف��وج��ئ م��وف��دا أردوغ ��ان عندما علما أن
ت�ع��داد الجالية التركية التي قدمت الى
لبنان منذ مئة عام طلبًا للرزق يصل إلى
 80الف شخص .تكشف غولشان ساغالم
املنتدبة من سفارة بالدها ملتابعة شؤون
الجالية التركية مع السلطات اللبنانية
َ
املوفدين أثمرت سريعًا ،حيث
أن زي��ارة
َ
س� ُ�ي �ف��ت �ت��ح ف ��ي ال� �ق ��ري ��ب ال� �ع ��اج ��ل م��رك��ز
ث �ق��اف��ي ت ��رك ��ي م ��ؤل ��ف م ��ن ط �ب �ق �ت�ين ف��ي
وس��ط ب�ي��روت ب ��إدارة م�ن��دوب م��ن أنقرة
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ال�ت��رك�ي��ة،
وت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ�ت�ين ال�ت��رك�ي��ة واإلن�ك�ل�ي��زي��ة
واستضافة نشاطات متنوعة.
ع�م�ل�ي��ًا ،ب ��دأ ل �س��ان ب �ي��روت ي��رط��ن بلغة
ك �م��ال أت� ��ات� ��ورك ،م��ؤس��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
ال ��ذي أط ��اح ال �ح��رف ال�ع��رب��ي واس�ت�ب��دل��ه
ب ��ال�ل�ات� �ي� �ن ��ي .ق� �ب ��ل ن� �ح ��و ع� ��ام �ي�ن ب� ��دأت
جمعية «جيل املستقبل» تنظيم دورات
لتعليم اللغة التركية ف��ي ب �ي��روت ،على
ي��د أس��ات��ذة منتدبني م��ن وزارة التربية
ال� �ت ��رك� �ي ��ة .اإلق � �ب � ��ال ف � ��اق ال � �ت ��وق ��ع :ذوو
األص� ��ول ال�ت��رك�ي��ة ي��دف�ع�ه��م ال�ح�ن�ين إل��ى
تعلم اللغة األم ،واللبنانيون معجبون
بـ«تركيا أردوغان».
وم �ن��ذ س� �ن ��وات ،ب � ��دأت ال �ج��ال �ي��ة تحيي
املناسبات التركية .في ّ 19أي��ار املاضي،

اح �ت �ف �ل��ت ب � �ي ��وم ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة.
ال �ي��وم ال ��ذي أع �ل��ن ف�ي��ه أت ��ات ��ورك تحرير
«ج ��ون � �س ��ون» م ��ن ال �ف��رن �س �ي�ي�ن .ف ��ي 23
ن �ي �س��ان ،اح�ت�ف�ل��ت ب�ع�ي��د ال �ط �ف��ل ،وذه��ب
ً
 23ط�ف�لا م��ن دار األي �ت��ام اإلس�لام�ي��ة الى
أن�ق��رة وال�ت�ق��وا أردوغ ��ان ورئ�ي��س الدولة
عبد الله غول ،وقدموا رقصة فولكلورية
لبنانية .وطبعًاُ ،
سيحتفل بعيد إع�لان
الجمهورية الذي يصادف في  29تشرين
أول الجاري.
أخ �ي �رًا ،ب��دأ أت ��راك لبنان يتململون مما
ُ
ي �س �م��ون��ه «ال �ت �ه �م �ي��ش» .وب � ��دأت ت�س�م��ع
م� �ن� �ه ��م ل � �غ� ��ة ج� � ��دي� � ��دة م � �س � �ت� ��وح� ��اة م��ن
ت �ص��اع��د ال � ��دور ال �ت��رك��ي ال �س �ي��اس��ي في
املنطقة .ق��رر ه��ؤالء املطالبة بحصة من
«قطعة الجبنة» اللبنانية والخروج من
ش��رن �ق��ة ال �ح��ري��ري��ة ال �س �ي��اس �ي��ة .تكشف
س� ��اغ�ل��ام ذات االط � �ل� ��اع ال � ��واس � ��ع ع�ل��ى
ش��ؤون الجالية التركية وشجونها عن
«ل �ق��اء ج ��ريء» ج�م��ع ش�ت��اء  2010األم�ين
ال �ع��ام ل�ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل أح �م��د ال�ح��ري��ري
وم�م�ث�ل�ين ع��ن ج�م�ع�ي��ة ج �ي��ل امل�س�ت�ق�ب��ل،
ورابطتي الصداقة التركية ـــــ اللبنانية
في طرابلس وصيدا .في ذلك االجتماع،
أب� �ل� �غ ��ت س � ��اغ �ل��ام ال � �ح � ��ري � ��ري ،ب �ل �غ ��ة ال
تحتمل االل�ت�ب��اس ،أن االت ��راك ف��ي لبنان

يفتتح قريبًا مركز ثقافي تركي في وسط املدينة (مروان طحطح)
يرغبون ف��ي شكل جديد للعالقة م��ع آل
الحريري .عالقة طرف مع طرف ،ال عالقة
ط� ��رف م �ح �س��وب ع �ل��ى ط � ��رف ،وأن � ��ه «ل��م
ً
يعد مقبوال م��ن أح��د ع��دم أخ��ذ الحيثية
التركية في الحسبان» .بعد صمت قال
ال �ح ��ري ��ري «أن� �ت ��م م �ح �س��وب��ون ع�ل�ي�ن��ا».
ف�ج��اءه ال��رد على شكل تنبيه بمقاطعة
االنتخابات اقتراعًا« :إذا كنا محسوبني

ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف��ة السنية ف��أع�ط��ون��ا حصة،
كما األرمن وبقية َاألقليات .في انتخابات
 2013لن نقبل أن ننتخب فقط ،بل يجب
ُ
أن ننتخب أيضًا».
ن�ج��ل ال�ن��ائ�ب��ة ب�ه�ي��ة ال �ح��ري��ري س ��أل في
ال �ج �ل �س��ة ع� ��ن ع � ��دد األت � � � ��راك ف� ��ي ل �ب �ن��ان
وع� �م ��ن «ي � �م� ��ون» ع �ل �ي �ه��م ،واع� � � �دًا ب�ن�ق��ل
م� �ج ��ري ��ات االج � �ت � �م� ��اع إل� � ��ى (ال ��رئ� �ي ��س)

إضراب «اللبنانية» :اجتماع فاعتصام ...فدخان أبيض؟
على
فكرة
«يا شعبي قوم وطالب،
مع املعلم والطالب ،من دون
قوة وحدتنا ،ما منحقق مطالب»
عكس هذا الهتاف املشهد في
ساحة رياض الصلح حيث انضم إلى
املعتصمني رئيس مجلس املندوبني
د .وسيم حجازي وعضوا الهيئة
التنفيذية د .عصام خليفة ود.
بسام الهاشم واملندوبان النقابيان
د .شفيق شعيب وإبراهيم زين
ّ
الدين .ورأى حجازي أن الجامعة
بقيت ابنة غير شرعية للسلطة
حتى قام أهلها أساتذة وطالبًا
بنضاالت مشتركة أدت إلى
اكتسابها الشرعية وأصبحت
الجامعة الوطنية الوحيدة بني
الجامعات التي نبتت كالفطر ،وما
زالت تظلل أكبر نسبة من طالب
لبنان .وفيما لفت رئيس مجلس
ّ
املندوبني إلى أن وقوف األساتذة
والطالب جنبًا إلى جنب دليل عافية،
طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها
في إعطاء األساتذة حقوقهم
وعودتهم إلى طالبهم.

فاتن الحاج
ه ��ل ي �ط��رد االج �ت �م ��اع ،ال� �ي ��وم ،ب�ي�ن وزي ��ر
التربية حسان دي��اب والهيئة التنفيذية
لرابطة األس��ات��ذة املتفرغني في الجامعة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال � �ش � �ي � �ط� ��ان م� � ��ن ت �ف��اص �ي��ل
التفاوض على سلسلة الرتب والرواتب،
فيخرج الحل الذي يكفل حقوق األساتذة
وال� �ط�ل�اب م �ع��ًا؟ وه� ��ل ت� �ق � ّ�رش اإلش� � ��ارات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي رش �ح��ت ع��ن االج �ت �م��اع
األخير مع رئيس الحكومة تصورًا عمليًا
يسدل الستار على إض��راب مستمر منذ
خمسة أسابيع؟
األساتذة ينتظرون أن تتوافق العروض
امل��ادي��ة م��ع خصوصيتهم ال�ت��ي ّ
تميزهم
ّ
الحد األدنى
عن باقي القطاعات ،وتلبي
من طموحاتهم ومتطلبات موقعهم ،وإن
ب��دأوا يتجاوبون ،كما علمت «األخ�ب��ار»،
مع ط��روح تسووية عرضها املسؤولون،
ش� � ��رط م � ��راع � ��اة م� �ت� �م� �م ��ات ال� � ��رات� � ��ب ،أي
إعطائهم ب��دالت زي��ادة ساعات التدريس

(األن �ص �ب��ة) واألب �ح ��اث وغ �ي��ره��ا .وكشف
ّ
رئ� �ي ��س ال ��راب� �ط ��ة د .ش ��رب ��ل ك � �ف� ��وري أن
ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي أع �ل��ن ص��راح��ة
أنه سيضع مشروع القانون على جدول
أعمال مجلس الوزراء فور جهوزه.
أما الطالب ،فخرجوا إلى الشارع ليقولوا
لحكومة «كلنا وال�ع�م��ل»« :ن��ري��د ال�ع��ودة
إل ��ى م �ق��اع��د ال� ��دراس� ��ة ،أع �ط ��وا األس ��ات ��ذة
ح�ق��وق�ه��م امل�ح�ق��ة ف ��ورًا ،ف�ل��م ي�ع��د يتحمل
ال �ع��ام ال��دراس��ي ال�ت��أخ�ي��ر أك �ث��ر» .وتعهد
امل �ع �ت �ص �م��ون ال ��دف ��اع ع ��ن ج��ام �ع��ة بنيت
ب �ت �ض �ح �ي��ات ال� �ش� �ع ��ب ،راف � �ض �ي�ن إدخ � ��ال
قضيتها في البازار السياسي.
وب��ان�ت�ظ��ار االج �ت �م��اع م��ع وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة،
وض � �ع� ��ت ال� ��راب � �ط� ��ة أم� � ��س ال � � � ��رأي ال� �ع ��ام
اللبناني ف��ي ص��ورة ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي َّ
مر
ب�ه��ا اإلض � ��راب ،وب ��دا رئ�ي�س�ه��ا واث �ق��ًا من
صوابية خيار التحرك ح�ين ق��ال« :لسنا
ف��ي ورط��ة ،ومقتنعون بمطالبنا املحقة،
ول��ن ن�ت��راج��ع ع�ن�ه��ا» .وأش ��ار ك�ف��وري إلى
ّ
أن «ال�ح�ك��وم��ة ل��م تكن على ق��در ك��اف من

التحق األساتذة بالطالب في االعتصام (مروان طحطح)

لسنا في ورطة
ولن نتراجع عن مطالبنا
المحقة

املسؤولية ل�ل��دور املطلوب منها كراعية
لهذه الجامعة ومسؤولة عن توفير جودة
التعليم والجهاز البشري املتخصص».
وكانت الصدمة الكبرى ،ب��رأي��ه ،بمقاربة
امل�س��ؤول�ين ال�خ��اط�ئ��ة ،وال��دخ��ول ف��ي ب��اب
البازار واملساومات ،وليس أقلها محاولة
ان� �ت ��زاع ب �ع��ض امل �ك �ت �س �ب��ات ال �ت��ي حصل
عليها األساتذة بفعل نضاالتهم الطويلة،
وف��ي مقدمها سلسلة ال��روات��ب الخاصة
ّ
بهم .ورأى رئيس الهيئة أن أي «تعديل
ال يحترم ق��اع��دة امل �س��اواة وال �ت�لازم التي
كانت سائدة لن يكون ملبيًا لطموحات
األساتذة بما يدفعهم للعودة إلى قاعات
التدريس واملختبرات في كليات الجامعة
وم �ع��اه��ده��ا ال �ت��ي ه �ج��روه��ا ب �ع��د إع�ل�ان
اإلضراب».
وك � ��رر ك� �ف ��وري ال �ت��أك �ي��د «أن ال ��راب �ط ��ة ال
تستهتر بحقوق ال�ط�لاب ول��ن تقبل بأن
ي �ك��ون��وا ض �ح �ي��ة امل �م��اط �ل��ة ول� ��ن ت��دع�ه��م
يخسرون عامهم ال�ج��ام�ع��ي» .ول�ف��ت ،ردًا
لاّ
ّ
على سؤال ،إلى أن املكاسب ال تتحقق إ
بتحرك األساتذة والطالب معًا ،وقد ثبت
ذلك تاريخيًا.
وإذا ك��ان م�ش��روع ق��ان��ون السلسلة يأتي
ف��ي ص � ��دارة ال �ت �ح��رك ،ف ��إن ه ��ذا ال ينسي
ال � ��راب � �ط � ��ة ،ك� �م ��ا ق� � ��ال ك� � �ف � ��وري ،امل �ط ��ال ��ب
اإلصالحية األخ��رى ،ومنها تعيني عمداء
أصيلني وفقًا للقانون  66وإع��ادة ال��روح
إلى مجلس الجامعة املعطل منذ سنوات،
ّ
التفرغ أمام املتعاقدين بالساعة
فتح باب
وامل�س�ت��وف�ين ال �ش��روط األك��ادي �م �ي��ة ضمن

معايير الكفاءة والحاجة وإع��داد ملفات
األس� ��ات� ��ذة امل �س �ت��وف�ي�ن ال � �ش ��روط ل��دخ��ول
امل �ل��اك ،ورف � ��ع ال �غ�ب�ن ال�ل�اح ��ق ب��امل��وظ�ف�ين
وإع � � � ��داد س�ل�اس ��ل خ ��اص ��ة ب �ه ��م ت �ع �ت��رف
بحقوقهم وخصوصيتهم ف��ي الجامعة.
من جهته ،تحدث أمني اإلعالم في الرابطة
د .نزيه خياط عن تضامن غير مسبوق من
جميع األساتذة على اختالف انتماءاتهم
ف��اج��أ ال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ون
إليها .وق��ال إن معركة ال��روات��ب ل��ن تكون
املحطة ال��وح�ي��دة ،ب��ل ستتبعها محطات
نقابية بامتياز تنقل الجامعة من موقع
لتوفير الخدمات واملحسوبيات إلى مكان
لتطوير املعرفة واإلنسان اللبناني.
عمليًا ،ينتظر أن تناقش الهيئة التنفيذية
م � ��ع م �ج �ل ��س امل� � �ن � ��دوب �ي��ن ،ال� � � ��ذي ي �ع �ق��د،
العاشرة من صباح غد الخميس ،الخطة
املستقبلية للتحرك في ضوء مستجدات
الحوار مع الحكومة.
ع�ل��ى امل�ق�ل��ب اآلخ ��ر ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ساحة
ري��اض الصلح ،تجمع نحو مئتي طالب
في الجامعة اللبنانية ّ
عرفوا عن ّأنفسهم
ّ
بأنهم طالب مستقلون ،وقالوا إنهم أتوا
من مختلف املناطق اللبنانية ليجتمعوا
ح��ول جامعتهم ال��وط�ن�ي��ة ض��د امل�ش��اري��ع
التحاصصية .أك ��دوا أن ال��رب�ي��ع العربي
وص� ��ل إل� ��ى ل �ب �ن��ان وس �ي �س �ت �م��ر ال�ط�ق��س
ربيعًا لوقت طويل .سألوا الحكومة عن
س�ب��ب ت��أخ�ي��ر ت�ع�ي�ين ال �ع �م��داء األص�ي�ل�ين
وت��أل�ي��ف مجلس الجامعة وم��ا املقصود
من ربط ال�ق��رارات املتعلقة بالجامعة من
تعيني الرئيس إل��ى تحديد امل��وازن��ة إلى
قانون التفرغ باألهواء السياسية وعدم
خضوعها للمعايير األك��ادي�م�ي��ة .رفعوا
الفتات ب��رز منها« :الجامعة اللبنانية...
وه �ل��أ ل� ��وي� ��ن؟ ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ت� �خ ��رج؟؟؟».
هتفوا« :علمنا فرج الله حنني علينا حق
وبحقك
الطالب دين ،قوم لحقنا يا طالب
ّ
ق��ول وط��ال��ب وه�ي��دا ال�ع��ام ال��دراس��ي منو
ل�ع�ب��ة ك ��راس ��ي» .وي �ع��د ال �ط�لاب الج�ت�م��اع
ي� �ع� �ق ��دون ��ه ،ال �ث ��ال �ث ��ة م� ��ن ب �ع ��د ظ �ه ��ر غ��د
ال� �خ� �م� �ي ��س ،ف� ��ي امل� �ج� �م ��ع ال� �ج ��ام� �ع ��ي ف��ي
الحدث.
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متفرقات
طموح أبناء الجالية إلى احتالل مواقع
سياسية يبدأ بعضوية في بلدية بيروت،
ويمر بالنيابة ،ويصل ال��ى حد املطالبة
بمقعد وزاري .ت�ق��ول غ��ول�ش��ان« :ل��و كان
لبنان يحترم ما قدمته إليه تركيا لكان
�وزي��ر م��ن أب �ن��اء
م��ن امل �ف ��روض اإلت �ي ��ان ب� ً
ال�ج��ال�ي��ة ال �ت��رك �ي��ة» ،س��ائ �ل��ة« :مل� ��اذا يحق
لألرمن بوزيرين؟ هم  120ألفًا ونحن 80
ألفًا ،أعطونا على األقل نصف ما تعطونه
ل�ل�أرم��ن» .ه��ذا ال�ط�ل��ب أس�م�ع��ه م�ن��دوب��ون
َ
املوفدين اللذين
عن الجالية التركية الى
أرسلهما أردوغان قبل ثالثة أشهر ،والى
املسؤولني في سفارة بيروت .يقول أحد
الذين التقوا املوفدين إنه طلب من تركيا

بدأ أتراك لبنان
يتململون من
«التهميش» ويطالبون
بحصة
ّ

سعد الحريري ،وترتيب لقاء معه ،لكن
ال �ل �ق��اء ل ��م ي �ح �ص��ل .ال� �س ��ؤال ع ��ن ال �ع��دد
أثار حفيظة الحاضرين .تلفت غولشان
ال��ى أن «الحريرية السياسية» ،من أيام
ال� �ح ��ري ��ري األب إل � ��ى ال� �ح ��ري ��ري االب � ��ن،
ت �ع��اط��ت م ��ع األت� � � ��راك ف ��ي ل �ب �ن��ان ك �ع��دد
وكأصوات انتخابية« ،لكننا ال نقبل أن
نكون عددًا .نحن نوعية».

ممارسة الضغط على الدولة اللبنانية.
ويسأل« :ملاذا ايران والسعودية وفرنسا
واميركا تدعم أتباعها في لبنان ،ونحن
ال تدعمنا الدولة التركية؟».
وف� ��ي س �ي��اق م � ��واز ،ي �ط��ال��ب ال �ك �ث �ي��ر من
اللبنانيني األتراك بنقل السفارة التركية
م� ��ن ال ��راب� �ي ��ة ال � ��ى ال� �ع ��اص� �م ��ة .ف� ��ي ل �ق��اء
م ��ع ش �ب ��اب أت� � ��راك ي �ه �م��س أح ��ده ��م ب��أن
1:24 PM
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ُ
الجالية تدعم السفارة ال العكس .ترجع
غولشان ساغالم السبب الى أن  %95من
أف��راد الجالية مجنسون ،ل��ذل��ك تتجنب
السفارة التدخل في األم��ور التي تتعلق
بهم ،ك��ي ال يقال إنها تتخطى األنظمة
اللبنانية .وتدخلها يقتصر على األمور
املرتبطة بالدولة التركية ،كتدخلها «يوم
هاجم األرم��ن معرضًا للشركات التركية
ف��ي ال�ب�ي��ال ،ووزع ��وا مناشير ت��دع��و إلى
مقاطعة البضائع التركية».
يتفاعل أتراك لبنان مع بلدهم األم على كل
املستويات .فهم على الصعيد الرياضي،
ً
مثال ،يتابعون دوري كرة القدم التركية
بشغف .بعضهم أدى الخدمة اإلجبارية
ف ��ي ال �ج �ي��ش ال �ت ��رك ��ي ،وب �ع �ض �ه��م اآلخ ��ر
أداها في الجيش اللبناني .وهم يطالبون
ب�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة م��ع ل�ب�ن��ان ت�ن��ص على
االكتفاء بتطبيق خدمة عسكرية واحدة
على غ��رار االتفاقية بني تركيا وسوريا،
ك�م��ا ي�ط��ال�ب��ون بخفض ب��دل اإلع �ف��اء من
الخدمة والبالغ  5500يورو .وفي الفترة
األخ �ي��رة ،عممت ال �س �ف��ارة ال�ت��رك�ي��ة على
أت� ��راك ل�ب�ن��ان ق ��رار ال �ب��دء ب�م�ن��ح ج ��وازات
ال �س �ف��ر مل ��ن ل ��م ي� � ّ
�ؤد ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
خالفًا ملا كان ساريًا.
ان ��دم ��ج االت� � ��راك ف ��ي ال �ح �ي��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ل�ك�ن�ه��م م��ا زال � ��وا ي�ح��اف �ظ��ون ع�ل��ى خيط
ُ
رفيع من الخصوصية .ال تؤكل محاشي
«ال� � � ��دومل� � � ��ا» أو «ال� � �ك � ��وس � ��ر» ال �ش �ب �ي �ه��ة
بالتبولة اللبنانية إال في بيوت عائالت
ب �ي��روت ال�ت��رك�ي��ة ،م�ث��ل ع�م�ي��رات وال�ح��اج
ّ
وزين وإسطنبولي وفتاح .وال يمكن أن
تستبدل الحلوى صبيحة العيد بأكلة
ال�ب��رغ��ل وال�ل�ح��م إال ف��ي ال�ب�ي��وت التركية
أيضًا .أدخلت ع��ادات تركية قديمة على
ح �ف�ل�ات ال ��زف ��اف .وق ��د ي� �ت ��زوج ال �ش �ب��اب
األت � � ��راك ب��ال �ف �ت �ي��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات» ،ل�ك��ن
األفضلية تبقى دائ�م��ًا «للفتاة التركية
األصل».
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مخاتير القيطع يحتجون
على «سوء املعاملة في قلم نفوس العبدة»
نفذ عدد من مخاتير منطقة القيطع ـ ـ ـ عكار ،اعتصامًا رمزيًا أمام قلم
نفوس العبدة احتجاجًا على املعاملة السيئة التي يلقونها من موظفي
القلم املذكور باالضافة إلى ما سموه الفوضى والرشى من املوظفني.
وأكد املخاتير في بيان أنهم لن ينجزوا «أي معاملة للمواطنني حتى
تنفيذ مطالبنا» ،الفتني إلى أن «هناك بطئًا متعمدًا من موظفي القلم
في إنجاز وضياع الوثائق واملعامالت وعدم احترام املختار وما يمثل».
وأكدوا أنه «تم تقديم شكاوى إلى محافظ الشمال عما يجري» ،داعني
وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى «اتخاذ التدابير الكفيلة
بحسن سير العمل ،ونقل مركز قلم النفوس إلى مكان يليق بأهمية
املنطقة وأهلها».

الدفاع املدني يجلي ركاب زورق معطل
نجح فريق البحث واإلنقاذ ،التابع لوحدة اإلنقاذ البحري االقليمية في
الدفاع املدني ،في إجالء أفراد طاقم زورق تاه في عرض البحر بعد
تعرض ّ
ّ
املحرك لعطل طارئ .وجاء في بيان صادر عن املديرية العامة
للدفاع املدني في وزارة الداخلية والبلديات إنه «عند الساعة  17,30من
بعد ظهر يوم االثنني  ،2011/10/24وإثر ورود نداء استغاثة من مجموعة
مؤلفة من خمسة أشخاص تاهت في عرض البحر بعد ّ
تعرض محرك
زورقها لعطل طارئ ،انطلق فريق البحث واإلنقاذ التابع لوحدة اإلنقاذ
البحري االقليمية في الدفاع املدني فور تبلغه النداء ،منفذًا عملية بحث
شاملة تمكن بموجبها من تحديد الهدف على بعد  10كيلومترات غرب
شاطئ عمشيت ،وأجلى أفراد طاقم الزورق املحاصرين وسحب الزورق
املعطل الى شاطئ جونيه».

ورشة عمل عن التراث في معهد الفنون الجميلة
افتتحت في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ـ ـ ـ الحدث ،ورشة
العمل التأهيلية التي ينظمها املعهد وبرنامج التعاون االوروبي املتوسطي
ضمن مشروع التراث املتشارك .وقد ّقدم منظم الورشة د .محمود شرف
ً
الدين ملحة عن أهداف مشروع التراث املتشارك ،آمال أن «تسهم مجموعة
املحاضرات واملداخالت في اإلضاءة على ما يعنيه موضوع الورشة وهو
ً
التراث املعاصر الذي يثير في حد ذاته جدال فكريًا وأكاديميا».
وشرح رئيس مشروع التراث املتشارك االيطالي روميو رابيللي آلية
تنظيم هذا املشروع في مجموعة من الدول املطلة على البحر املتوسط
واختيار الجامعة اللبنانية لتنظيم هذه الحلقة الثامنة .فيما ّنوه د.
أكرم قانصو باسم رئيس الجامعة ،في حضور هذه النخبة من
االختصاصيني بـ«موضوع التراث العمراني وعرض خبراتهم في بيروت
بمشاركة الباحثني اللبنانيني وأمام االساتذة والطالب».

ورشة عمل عن املناهج الجامعية في اللويزة
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افتتحت جامعة سيدة اللويزة ورشة عمل تدريبية إقليمية حول «التربية
من أجل تنمية مستدامة» ،انطالقًا من ضرورة إعادة توجيه أنظمة
التعليم العالي الحالية ملعالجة التنمية املستدامة ،من تنظيم جامعة كريت
اليونانية وبالتعاون مع جامعة الحكمة ـ ـ ـ لبنان ،وجامعة سيدة اللويزة
التي تستضيف اللقاء .ويهدف املؤتمر إلى «تدريب املعنيني من أجل
رؤية خاصة في حقل التربية التي تسعى إلى تمكني األشخاص تحمل
مسؤولياتهم من أجل تحقيق مستقبل مستدام ألن التحديات التربوية
تستلزم برامج جامعية متقدمة ،إن كان على مستوى املناهج أو الطرق
التعليمية املبتكرة».

جمعية نسروتو تحتفي بعيدها
ملناسبة عيد جمعية نسروتو ،احتفل راعي أبرشية زحلة املارونية
وضواحيها ،املطران منصور حبيقة ،بالذبيحة اإللهية بمشاركة رئيس
الجمعية املرشد العام للسجون األب مروان غانم ولفيف من الكهنة .وقد
ألقى املطران حبيقة عظة شدد فيها على أهمية عمل الجمعية وعنايتها
بشؤون املدمنني على املخدرات والكحول ،إذ أعادت بجهودها الحثيثة
ّ
الطبيعية.
تأهيل مجموعة من الشباب املدمن إلى الحياة
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تقرير
من بنغالدش انطلقت الفكرة عام  ،1974ووصلت الى لبنان في نهاية عام  .2011إنه «بنك
الفقراء» .مهمته تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لغير امليسورين من اللبنانيني ،أو
تطوير أعمال بعضهم .يبدأ ًالقرض بـ  500دوالر ،وعند سداد القرض يمكن العميل أن
يحصل على قرض أكبر ،وصوال الى  100ألف دوالر .الفائدة املفترضة  ،%10وارتفاعها
يعود إلى سبب« :البنك ال يربح ،وبالتالي ّ
يمول نفسه بنفسه» .فما قصة «بنك الفقراء»؟

بنك «الفقراء» في لبنان
ينطلق بعد  6أشهر ويستهدف  35ألف شخص خالل  5سنوات
رشا أبو زكي
ف ��ي ع� ��ام  1974ن �ش��أ م �ص��رف خ��اص
ب ��ال� �ف� �ق ��راء ف � ��ي ب� �ن � �غ �ل�ادش ب �ت �ج��رب��ة
ف ��ري ��دة ف ��ي ال� �ع ��ال ��م .ل ��م ي ��ؤس ��س ه��ذا
ال� �ب� �ن ��ك ش� �خ ��ص ل � ��ه ب� � ��اع ط� ��وي� ��ل ف��ي
ال �ع �م��ل امل �ص ��رف ��ي ،وال م �ت �م��ول كبير
ينطلق من نظرية «الشفقة» أو إعطاء
«حسنة» للفقراء ،بل أستاذ اقتصاد
اس� �م ��ه م �ح �م��د ي ��ون ��س .ش � �ع ��اره ك��ان
ّ
أن ك��ل البشر ،بمن فيهم األك�ث��ر فقرًا،
موهوبون بدافعية ال حدود لها ،وأن
انعدام فرصة إقراض الفقراء ّ
تحد من
هذه املواهب ،إذًا ال بد من هذا املنطلق
م��ن إن �ش��اء ص �ن��دوق ي �ق��رض ال �ف�ق��راء،
وي �ش �ج �ع �ه��م ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء م �ش��اري��ع
صغيرة ومتوسطة .ومنذ ذلك الوقت،

ب � � ��دأت ت �ن �ت �ش��ر ف� �ك ��رة ب� �ن ��ك ال� �ف� �ق ��راء،
وت �ن �س��ب ال� ��ى ي ��ون ��س ،ل �ت �ص��ل أخ �ي �رًا
الى لبنان ،بعدما دخلت الى عشرات
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة األخ ��رى .ب�ن��ك ال�ف�ق��راء
س �ي �ت��وج��ه إذًا ال � ��ى م �ع��دم��ي ل �ب �ن��ان.
س �ي �ن �ط �ل��ق خ �ل��ال س �ت ��ة أش� �ه ��ر ك�ح��د
أق �ص��ى ،وي �م �ت��د ف��ي م��رح�ل�ت��ه األول ��ى
ف�ت��رة  5س �ن��وات ،ل�ي�ق��رض ح��وال��ى 35
أل��ف ل�ب�ن��ان��ي ف�ق�ي��ر .إال أن ال�لاف��ت في
امل � �ش� ��روع أن ال� �ف ��ائ ��دة امل� �ق ��دم ��ة ع�ل��ى
ه ��ذا ال �ق��رض س�ت�ك��ون ب�ن�س�ب��ة  10في
املئة .يقول أصحاب املشروع إن هذه
الفائدة ستسهم في استمرارية البنك،
ب�ح�ي��ث س �ي �م��ول ال �ف �ق��راء ص�ن��دوق�ه��م
ال�خ��اص ،ويوسعون بأنفسهم دائ��رة
املستفيدين من القروض ،إال إذا قررت
ش �خ �ص �ي��ات أو م �ن �ظ �م��ات دول� �ي ��ة أو

عربية أو محلية دع��م البنك لخفض
نسبة هذه الفائدة...
ف �ق��د ت �ن��اق �ل��ت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام خ�لال
ال � �ي� ��وم �ي�ن امل� ��اض � �ي �ي�ن خ� �ب ��ر م ��واف �ق ��ة
«م�ص��رف لبنان» على تأسيس «بنك
ال � �ف � �ق� ��راء» ،ض �م ��ن م � �ش� ��روع ب��رن��ام��ج
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي للتنمية «أج �ف �ن��د»،
ملكافحة الفقر في العالم العربي .وجاء
اإلع �ل�ان ع�ل��ى ل�س��ان رئ�ي��س «أج�ف�ن��د»
طالل بن عبد العزيز ،خالل مباحثات
أجراها مع وزير الشؤون االجتماعية
وائ� ��ل أب ��و ف ��اع ��ور ف ��ي م �ق��ر «أج �ف �ن��د»
ف��ي ال ��ري ��اض ،ف�م��ا ه��ي ت�ف��اص�ي��ل ه��ذا
املشروع؟
ي �ش ��رح أب� ��و ف ��اع ��ور ل� �ـ «األخ � �ب � ��ار» أن
ه ��ذا امل �ش ��روع أدخ �ل �ت��ه «أج �ف �ن��د» ال��ى
 11دول� � ��ة ع ��رب� �ي ��ة ،وك� � ��ان ال �ب��رن��ام��ج

27

نحو مصرف تنموي

فرعًا

يقول املدير التنفيذي لبرنامج «أجفند»
ناصر قحطاني إنه بعد انتهاء املرحلة
األولى ،من املمكن أن يتحول «بنك الفقراء»
الى مصرف تنموي من دون توزيع أرباح على
املساهمني في البنك ،بحيث يستقبل إيداعات
ويدعم استثمارات ،لكن ضمن الهدف املرسوم
ُللبنك ،فيجري االستثمار في املشاريع التي
أطلقت من خالل عمالء البنك ،واستقبال
َ
ودائعهم ،وبذلك ُيخلق نظام تشاركي
وتضامني يوسع قاعدة املستفيدين .ويلفت
قحطاني الى أنه تلقى وعودًا بتحويل بنك
الفقراء من مؤسسة الى مصرف في املستقبل،
ويجري البناء على هذه الوعود.

هو عدد فروع بنوك
الفقراء في  5دول
عربية ،أنشأها برنامج
«أجفند» ،بينها  13فرعًا
في اليمن 10 ،في األردن،
 2في البحرين ،فرع في
مصر وآخر في سوريا،
على أن يحمل لبنان
الرقم .28

ي� �ن� �ت� �ظ ��ر م � ��واف� � �ق � ��ة م� � �ص � ��رف ل� �ب� �ن ��ان
مل� �ب ��اش ��رة امل � � �ش� � ��روع .ب� �ع ��دم ��ا ح�ص��ل
على الترخيص منذ حوالى أسبوع،
س�ي�ب��دأ ال �ب��رن��ام��ج ب��إج��راء م�ع��ام�لات��ه
اإلداري ��ة وتأليف مجلس إدارت��ه على
ُ َ
نحو رسمي ،لتطلق أعماله كمؤسسة
ال كمصرف تجاري .يشرح أبو فاعور
أن م�ه�م��ة «ب �ن��ك ال �ف �ق��راء» ه��ي ت�ق��دي��م
ق��روض صغيرة لبناء ق��درات األف��راد
وال�ع��ائ�لات اإلنتاجية ،بحيث يجري
ت�م�ك�ين م �ش��روع إن �ت��اج��ي ص �غ �ي��ر ،أو
خ �ل��ق م �ش��روع ج��دي��د إلدخ � ��ال ال��ذي��ن
ال ي �م �ت �ل �ك��ون رأس � �م ��ال أول � �ي ��ًا ،ض�م��ن
م�ن�ظ��وم��ة اإلن� �ت ��اج .ك�ي��ف سيستطيع
ه ��ذا ال �ب �ن��ك ت �ح��دي��د ال �ف �ق ��راء؟ يجيب
أب ��و ف ��اع ��ور أن االت� �ف ��اق م ��ع ب��رن��ام��ج
«أجفند» يقضي باالرتكاز على قاعدة
املعلومات التي ستنتج عن إحصاءات
وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية ،املتعلقة
ب �ب��رن��ام��ج «دع � ��م األس � ��ر األك� �ث ��ر ف �ق �رًا
ف��ي ل �ب �ن��ان»« ،وب��ال �ت��ال��ي ،ب�ع��د إن�ش��اء
املؤسسة املالية املستقلة هذه ،سيبدأ
العمل على إيجاد آلية لربطها بوزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ض �م��ن ق��اع��دة

امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة ل��دي�ه��ا» .ويلفت
أبو فاعور الى أن مجلس ادارة «بنك
ال�ف�ق��راء» مؤلف م��ن ستة متمولني أو
رجال أعمال ،عرب ولبنانيني.
يبلغ رأس مال «بنك الفقراء»  5ماليني
دوالر ،يقول املدير التنفيذي لبرنامج
«أجفند» ناصر قحطاني لـ «األخبار».
َ
معتمدًا
يشرح أن هذا املشروع أصبح
في عدد كبير من الدول العربية ،منها
ً
اليمن ،البحرين ،وص��وال الى
األردن،
ُ
س ��وري ��ا ،إذ أع �ل��ن ب ��دء امل� �ش ��روع منذ
حوالى خمسة أشهر ،كما افتتح البنك
فرعًا له في سيراليون ،كذلك بتمويل
عربي .ي��رى قحطاني أن ه��ذه البنوك
ت� �خ ��دم األج � �ي � ��ال ال � �ق ��ادم ��ة ل �ت��وس �ي��ع
ال � �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي ��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة،
وي�س�ت�ه��دف ت�ط��وي��ر اإلن �ت��اج وزي ��ادة
ف � � � ��رص ال � �ع � �م� ��ل وخ � � �ف � ��ض م � �ع� ��دالت
ال� �ب� �ط ��ال ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا ب �ي�ن ال �ف �ئ��ات
ال � �ق ��ادرة ف�ع�ل�ي��ًا ع �ل��ى اإلن � �ت ��اج .ي�ق��ول
إن��ه أصبح باستطاعة ش��اب متخرج
م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق��رض
صغير فور انتهاء دراسته ،للتأسيس
مل �ش��روع إن �ت��اج��ي ض�م��ن اخ�ت�ص��اص��ه

قطاعات

تجارة

تراجع مبيعات السيارات الجديدة %6.45
ان�خ�ف��ض ع��دد ال �س �ي��ارات ال �ج��دي��دة امل�ب�ي�ع��ة خ�لال
التسعة األول��ى من السنة الجارية بنسبة
األشهر
ً
 ،%6.45مقارنة بالفترة نفسها من السنة املاضية،
لتتراجع أيضًا عن املستوى الذي كانت عليه عام
 2009بنسبة .%0.5
فبحسب إحصاءات جمعية مستوردي السيارات
ال�ج��دي��دة ع��ن ح�ج��م امل�ب�ي�ع��ات ح�ت��ى ن�ه��اي��ة أي�ل��ول
 ً ،2011باعت ش��رك��ات ال�س�ي��ارات  25904س�ي��ارات،
مقارنة ب�ـ 27690سيارة في الفترة نفسها من عام
 ،2010و 26043سيارة عام  .2009وفي شهر أيلول
�ارات امل�ب�ي�ع��ة بنسبة
وح� ��ده ،ان�خ�ف��ض ع ��دد ال �س �ي� ً
 %2.32إلى  3118سيارة ،مقارنة بـ 3192سيارة في
الفترة نفسها من عام .2010
أم� ��ا ال �ح �ص��ص ال �س��وق �ي��ة ،ف �ل��م ت �ش �ه��د ت �غ� ّ�ي��رات
كثيرة ،إن على صعيد منشأ السيارات ،أو على
صعيد حصص العالمات التجارية والشركات
املحلية في هذه السوق .فاإلحصاءات تشير إلى
أن ال�س�ي��ارات ال�ك��وري��ة الصنع ال ت��زال تستحوذ
ع�ل��ى ح� ّ�ص��ة األس ��د ف��ي ال �س��وق بنسبة %39.87

يعمل «بنك الفقراء» على تمكني الشباب ومساعدتهم على االنتاج (أرشيف ــ بالل جاويش)

من مجمل املبيعات ،أو ما يعادل  10329سيارة،
أي ب � ��زي � ��ادة ن �س �ب �ت �ه��ا  %29.13ع� ��ن ح� ّ�ص �ت �ه��ا
ف��ي ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة .وت��أت��ي
السيارات اليابانية الصنع في املرتبة الثانية،
ّ
بحصة سوقية تبلغ  ،%31.5أو ما يعادل 8162
�ارة ،ع�ل�م��ًا ب��أن�ه��ا ت��راج�ع��ت بنسبة %27.94
س �ي� ً
مقارنة بالسنة املاضية .في املرتبة الثالثة هناك
السيارات األوروبية الصنع ،التي بلغت حصتها
 ،%21.9أو م��ا ي�ع��ادل  5671س �ي��ارة ،بانخفاض
نسبته  .%14.28أما السيارات األميركية الصنع،
فحصتها  ،%5.87أو م��ا ي �ع��ادل  1522س �ي��ارة،
ب��ان �خ �ف��اض ن�س�ب�ت��ه  .%1.62وق ��د ب�ل�غ��ت ح� ّ�ص��ة
ال �س �ي��ارات الصينية  ،%0.85أو م��ا ي �ع��ادل 220
سيارة ،أي بزيادة نسبتها .%9.45
واستحوذت شركة «ناتكو» على  ،%24.08وشركة
«رس��ام�ن��ي ي��ون��س» على  ،%18.24و«سنتشوري
موتور كو» على  ،%15.78و«بسول حنيني» على
 ،%7.26و«بي يو أم سي» على .%5.14
(األخبار)

الميزان التجاري

 11188مليون دوالر العجز التجاري
ارت �ف��ع ال �ع �ج��ز ف��ي امل� �ي ��زان ال �ت �ج��اري ف��ي ن�ه��اي��ة
األش�ه��ر التسعة األول ��ى م��ن السنة ال�ج��اري��ة إلى
 11188مليون دوالر ،مقارنة مع  10174مليون
دوالر خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ع ��ام  ،2010أي
بزيادة نسبتها  ،%9.6وبزيادة نسبتها %17.3
مقارنة مع  9536مليون دوالر في الفترة نفسها
من عام .2009
لكن املالحظ في اإلحصاءات الشهرية الصادرة
عن إدارة الجمارك ،أن الضعف ال��ذي كان سائدًا
خالل األشهر الثالثة األولى من هذه السنةّ ،
تحول
خ�ل�ال األش �ه��ر ال�لاح �ق��ة إل ��ى ن �م� ّ�و ف��ي ال�ت�ص��دي��ر
ي� �خ ��ال ��ف ك� ��ل ال� �ت ��وق� �ع ��ات امل �ت �ص �ل��ة ب� ��األوض� ��اع
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ش�ه��ده��ا ل�ب�ن��ان وامل�ن�ط�ق��ة .ففي
أش �ه��ر ت �م��وز وآب وأي �ل ��ول م��ن ال�س�ن��ة ال �ج��اري��ة،
زادت الصادرات  %38و %17و %16على التوالي،
ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��ا ك ��ان ��ت ف ��ي أش� �ه ��ر ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي
وشباط وآذار قد تراجعت  %5و %11و %5على
التوالي.
ع �ل��ى أي ح� � ��ال ،اس � �ت� ��ورد ل �ب �ن��ان خ �ل��ال ال �ف �ت��رة

ّ
وصدر
املذكورة ،بما قيمته  14418مليون دوالر،
بما قيمته  3230مليون دوالر .وفي شهر أيلول
وح��ده ،اس�ت��ورد لبنان بما قيمته  1792مليون
دوالر ،مقارنة مع  1310ماليني في أيلول السابق،
وص� ّ�در بما قيمته  334مليون دوالر مقارنة مع
 289مليونًا في أيلول .2010
أما لجهة السلع املستوردة ،فقد احتلت املنتجات
امل�ع��دن�ي��ة الئ�ح��ة امل �س �ت��وردات بنسبة ( %19م��ن
أصل مجمل الواردات) ،تلتها املعدات الكهربائية
بنسبة  %11ثم املنتجات الكيماوية بنسبة %9
ومعدات النقل واملعادن العادية بنسبة  %8لكل
منهما.
أم��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال� �ص ��ادرات ،ف�ق��د اح�ت��ل ال�ل��ؤل��ؤ
واألحجار الكريمة الئحة التصدير بنسبة %35
(م ��ن أص ��ل م�ج�م��ل ال � �ص� ��ادرات) ،ت�ل�ت��ه ص� ��ادرات
امل� � �ع � ��ادن ال � �ع ��ادي ��ة ب �ن �س �ب��ة  ،%14ث� ��م امل� �ع ��دات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ،%12وم �ن �ت �ج��ات األغ��ذي��ة
واملنتجات الكيماوية بنسبة  %8لكل منهما.
(األخبار)

اقتصاد
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تقرير

أسعار خدمة «الجيل الثالث» من  10الى  99دوالرًا

ُ
تطور ٌ
ٌ
كبير في سبل تواصل الناس
« »Alfaتطلق عروضها لإلنترنت السريع:

رأسمال البنك  5ماليين
دوالر ويسهم فيه
 7رجال أعمال بينهم
لبنانيون

ً
م �ث�ل�ا ،أو أن ي �ق��در ش ��اب آخ ��ر يمتلك
م��وه �ب��ة أو ف �ك��رة ان �ت��اج �ي��ة م ��ن دون
ام�ت�لاك رأس امل ��ال ،ع�ل��ى ال��دخ��ول ال��ى
سوق العمل .يشرح قحطاني أن عدد
املستفيدين من ق��روض بنوك الفقراء
وص ��ل ال ��ى م �ل �ي��ون م�س�ت�ف�ي��د ،وح�ت��ى
اآلن ل��م ُي�ح�ك��م ع�ل��ى أي ب�ن��ك بالفشل،
وبالتالي ال يتوقع س��وى نجاح هذا
املشروع في لبنان.
َ
خ�ط��ة «أج �ف �ن��د» ف��ي ل�ب�ن��ان أن ُي�ط��ل��ق
«بنك الفقراء» خالل ستة أشهر كحد
أق� �ص ��ى ،ب �ح �س��ب ق �ح �ط��ان��ي .ع �ل��ى أن
يصل ع��دد املستفيدين من البنك الى
 3آالف ع�م�ي��ل ف��ي ال�س�ن��ة األول� ��ى ،و7
آالف و 500مستفيد في السنة الثانية،
وم��ن ث��م  13أل��ف مستفيد ف��ي السنة
الثالثة ،و 25أل��ف مستفيد في السنة
ً
الرابعة ،وصوال الى  35ألف مستفيد
ف��ي ال�س�ن��ة ال �خ��ام �س��ة .وم ��ن املحتمل
أن يرتفع ه��ذا ال�ع��دد بحسب طلبات
ال� �ق ��روض ،واالل � �ت� ��زام ب��ال �س��داد «ف�ق��د
وص ��ل ع ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن ف ��ي األردن
الى  100الف عميل من عام  2006الى
اآلن ،وبالتالي يمكن أن يحقق لبنان

ه ��ذا امل� �ع ��دل» .وي �ب��دأ ال �ق��رض ب �ـ 500
دوالر ،ويمكن أن يصل ال��ى  100الف
دوالر للعمالء الذين يلتزمون بسداد
ق ��روض � �ه ��م ،وب� ��ذل� ��ك ت �ك �ب��ر م �ش��اري��ع
املقترضني شيئًا فشيئًا.
«ل �ب �ن ��ان ي �ح �ت��اج ال � ��ى ع �ش��ري��ن ب�ن�ك��ًا
للفقراء» يوضح قحطاني ،إذ إن عدد
ال�ق��ادري��ن على اإلن �ت��اج وال يمتلكون
امل ��ال لتنفيذ م�ش��اري��ع ه��و األك �ب��ر في
الدول العربية.
ول�ب�ن��ان ،كما ال ��دول العربية ،يحتاج
ال � � ��ى ه � � ��ذه ال� �ن ��وع� �ي ��ة م � ��ن ال � �ق� ��روض
ل�ل�ش��اب��ات وال�ش�ب��اب غ�ي��ر امل�ي�س��وري��ن.
امل� � �ص � ��ارف ال� �ق ��ائ �م ��ة ح ��ال� �ي ��ًا ت �ت��وج��ه
ب �ق��روض �ه��ا ال� ��ى األث� ��ري� ��اء وأص �ح��اب
املصانع واملتمولني ،و«بنك الفقراء»
س �ي �س��د ه� ��ذه ال �ث �غ��رة امل� ��وج� ��ودة ف��ي
عمل املصارف التجارية ،ال بل إن هذا
البنك سيكون الوحيد الذي يستطيع
أن يقدم إلى العميل قرضًا أكبر كلما
سدد قرضه السابق .وبالتالي يمكن
من خ�لال عمل البنك تثبيت فكرة أن
الفقراء ال يريدون صدقات ،بل يريدون
من يساعدهم على البدء باإلنتاج.
لكن م ��اذا ع��ن م�ع��دل ال�ف��ائ��دة املرتفع؟
هل سيستطيع الفقراء دفع  10في املئة
على كل قرض يحصلون عليه؟ يقول
قحطاني إن «بنك الفقراء» ليس كسائر
البنوك ،فهو ليس لديه م��ودع��ون وال
أرب��اح ،وبالتالي فائدة الـ  10في املئة
ه��دف�ه��ا ت�م��وي��ل ال�ب�ن��ك ن�ف�س��ه بنفسه،
وتغطية تكاليفه .ويشرح أن البنك لن
ي ��ورط ال �ن��اس ف��ي م�ش��اري��ع ستتعثر،
بل سيقترح مشاريع إنتاجية مربحة،
وب ��ذل ��ك ي�ص�ب��ح ب��اس �ت �ط��اع��ة ال�ع�م�لاء
س��داد أقساطهم من فائض أرباحهم.
يلفت قحطاني إلى أن الفائدة في بنك
الفقراء في األردن انخفضت من  12الى
 6في املئة ،بسبب حصول البنك على
الدعم والتمويل.

حسن شقراني
قبل ُ 17ع��ام��ًا ،وف��ي مبنى زج��اج��ي يقع في
ب �ي ��روت ،أط �ل �ق��ت ف��ي ل �ب �ن��ان رس �م �ي��ًا خ��دم��ة
ّ
الهاتف الخلوي؛ غير أن تلك التجربة لم تكن
ّ
ُعند حسن ال�ظ��ن .أم��س ،وف��ي املبنى نفسه
ّ
أط�ل�ق��ت خ��دم��ة ج�ّ�دي��دة تتعلق ب��االت�ص��االت
الجوالة أيضًا ،إنما عند مستوى مختلف
كليًا.
ّ
ف �ب�ع��د أق � ��ل م ��ن أس �ب ��وع ع �ل��ى إع �ل��ان وزارة
ّ
االت� � �ص � ��االت أن خ ��دم ��ة «ال� �ج� �ي ��ل ال �ث ��ال ��ث»
ُ
ً
للهاتف الخلوي ستصبح متاحة ابتداء من
تشرين الثاني  ،2011أطلقت شركة «،»Alfa
ّ
الخاصة من املبنى ال��ذي تشغله في
رزمها
منطقة فرن الشباك.
ّ
ُ
ّ
اللبنانيون أن تصبح هذه الخدمة
ويترقب
بمتناولهم لالستهالك بعد شهر ُع ّد مرحلة
ّ
تجريبية شملت  4آالف مشترك من الشركة
امل ��ذك ��ورة وم ��ن زم�ي� ُل�ت�ه��ا ف��ي ال �ق �ط��اع «mtc
 ..»touchوك � ��ان ق ��د أع� �ل ��ن ع ��ن ال �ت� ّ
�وج �ه��ات
ل�ل�ان �طل��اق ب �ه��ذه ال �خ��دم��ة ف ��ي ن �ي �س��ان ع��ام
.2010
«ت ��واف ��ر خ ��دم ��ة ال �ج �ي��ل ال �ث��ال��ث ف ��ي ل�ب�ن��ان
س� ُ�ي �ح��دث ت �ط��ورًا ك �ب �ي �رًا ف��ي س �ب��ل ت��واص��ل
ّ
ال� �ن ��اس» .ه �ك��ذا ع��ل��ق امل��دي��ر ال� �ع ��ام ،رئ�ي��س
م�ج�ل��س اإلدارة ف��ي ش��رك��ة « »Alfaم ��روان
حايك (في الصورة مع أداة « )»Dongleخالل
م�ن��اس�ب��ة إط�ل�اق ال �خ��دم��ة .ف�ت�ج��رب��ة الهاتف
ُ
ال �خ �ل��وي ف ��ي ل �ب �ن��ان س��ت �ص �ب��ح أك �ث��ر غنى
«ع�ب��ر ت��وف�ي��ر س��رع��ات ع��ال�ي��ة ل�لإن�ت��رن��ت في
ّ
ً
ّ
متطورة
كل مكان ،فضال عن توفير خدمات
ّ
ّ
جديدة مثل خدمة اتصال الصوت والصورة
( )Video Callالتي ستكون بمتناول جميع
حاملي األج�ه��زة الخلوية القابلة لتشغيل
تقنية الجيل الثالث».
ل�ك��ن م��ا ه��ي ال �س��رع��ات وال �س �ع��ات امل�ت��اح��ة،
ّ
واألهم ما هي مستويات األسعار املطروحة؟
ّ
ّ
ت�ت�ي��ح ال�ت�ق�ن��ي��ة ال�ت��ي ط ��ورت ع�ل��ى أس��اس�ه��ا
ش � �ب � �ك ��ات ال � �ه� ��ات� ��ف ال � �خ � �ل� ��وي ف � ��ي ل �ب �ن��ان
( )+HSPAم�ع� ّ�دل س��رع��ة نظرية ي ��راوح بني
 42ميغابيت في الثانية ( )Mb/sو.Mb/s 84
لكن هذا يبقى نظريًا ،فيما واقعيًا ستراوح
ّ
ال �س��رع��ة وف �ق��ًا مل�ع�ط�ي��ات ال�ب�ع��د ع��ن محطة
ّ
البث وعدد املشتركني على املحطة نفسها،
ب�ين  Mb/s 7.2وMb/s 14.4؛ وف��ي أوض��اع
مثالية قد تصل السرعة إلى .Mb/s 21
وتختلف هذه السرعات مع اختالف طريقة
االشتراك .وقد ّ
حددت «( »Alfaوشركة «mtc
ّ ً
 ،)touchث�ل�اث ط ��رق ل�ل�اش �ت��راك :أوال ،عبر
اس �ت �خ��دام ال �خ��دم��ة ع �ل��ى ش��ري �ح��ة ال�ه��ات��ف
الخلوي مباشرة ( )SIM Cardلالستفادة من
تقنية « »3Gباتصاالت ال�ص��وت ،الصوت/
الصورة إضافة إلى اإلنترنت ( .)Dataثانيًا،

عبر اشتراك يشمل فقط اإلنترنت (Mobile
ُ
 )Broadbandح �ي��ث ت �س �ت �خ��دم ال �ش��ري �ح��ة
ف ��ي أج� �ه ��زة االت� �ص ��ال ب��اإلن �ت��رن��ت ال� �ج � ّ�وال
ُ
( )Tabletsال �ت��ي ت �ع� ّ�د أش �ه��ره��ا ال� � � �ـ«»iPad؛
وي� ّ
�ؤم��ن ه��ذا الخيار أيضًا إرس��ال الرسائل
النصية ( .)SMSثالثًا ،عبر اس�ت�خ��دام أداة
« »Dongleت��وض��ع ف�ي�ه��ا ش��ري �ح��ة «»SIM
ّ
وت��وص��ل ب�ج�ه��از ال�ح��اس��وب ( )PCليتمتع
املستهلك باتصال عالي السرعة باإلنترنت.
ُي �ش��ار ه �ن��ا إل ��ى ّأن ال �ش��رك��ة ت� ّ
�ؤم��ن أج �ه��زة
توزيع ( )Routersإلتاحة االتصال لخمسة
أج�ه��زة ف��ي امل �ن��ازل ،ول�ح��دود  30ج�ه��ازًا في
الشركات.
وك �م��ا ك��ان��ت ق��د أع �ل �ن��ت وزارة االت �ص��االت
ّ
ّ
س��اب�ق��ًا ،أك��د م ��روان ح��اي��ك أن كلفة العرض
ّ
املعياري ستبلغ  19دوالرًا يؤمن سعة 500
ّ
ميغابايت ش�ه��ري��ًا ( )MB/mوك�ل�ف��ة ك��ل 1
 MBإض��اف� ّ�ي��ة  8س�ن�ت��ات .ل�ك��ن ه �ن��اك أيضًا
ّ
اشتراك بكلفة أقل تبلغ  10دوالرات شهريًا،
ُ
يؤمن ّ .MB 100أما باالتجاه صعودًا ،فت ّ
ّ
قدم
ّ
ال �ش��رك��ة ع��رض��ًا ك�ل�ف�ت��ه  32دوالرًا ي��ؤم��ن 1
 ،GBوعرضًا كلفته  79دوالرًا بسعة ،GB 3
ً
وص��وال إلى عرض كلفته  99دوالرًا شهريًا
ّ
يؤمن .GB 5
ُ
ّ
كذلك ،تقدم الشركة عرضًا مرنًا ال يقوم على
االش� �ت ��راك ال �ش �ه��ري ب��ل وف �ق��ًا ل�ل�ح��اج��ة إل��ى

أجهزة الهاتف الخلوي
التي تتوافق وتقنية
« »3Gنسبتها  %40إلى
الهواتف الجوالة في لبنان

استهالك السعات ( )!Pay as you Goبكلفة
ّ
ّ
 50سنتًا لكل  MBواح��د .مع العلم أن كلفة
االتصال صوتًا وصورة وفقًا لهذه الطريقة
تبلغ  40سنتًا للدقيقة الواحدة.
ّ
ول�ل�ت��وض�ي��ح ف ��إن غ��ال�ب�ي��ة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن من
امل ��رح �ل ��ة ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ام� �ت ��دت ش �ه �رًا
ّ
ّ
مجانية ،لم يتخط استهالكهم .GB 3
وكانت ّ
ّ
«ول��ذا فإننا نعتقد أن ال�ع��روض املطروحة
ّ
تؤمن الحاجة الحالية ،وإذا تبينّ أن هناك
حاجة إضافية فال مانع من زيادة السعات
ّ
امل �ت��واف��رة ف��ي ظ��ل ت��أك�ي��د وزارة االت �ص��االت
ّ
ّ
أن تلك السعات متاحة» علق م��روان حايك.
ّ
كذلك أوض��ح أن تغطية « »Alfaعبر تقنية
« »3Gستشمل  %30م��ن املشتركني اب�ت� ً
�داء
ّ
تتوسع تدريجًا
م��ن الشهر املقبل ،على أن
ّ
لتشمل كل املشتركني في الفصل الثاني من
.2012
العام
ّ
ُ
وم��ن امل�ت��وق��ع أن تعلن « »mtc touchقريبًا
رزم �ه��ا ال �خ� ّ
�اص��ة؛ وه ��ي ك��ان��ت ق��د أص ��درت
ّ
ّ
أخيرًا بيانًا تؤكد فيه أن املرحلة األولى من
التغطية تبدأ في ّ
األول من تشرين الثاني
وت �ش �م��ل ال �ت �غ �ط �ي��ة ف ّ�ي �ه��ا ب� �ي ��روت وص �ي��دا
ّ
تتوسع التغطية
وطرابلس .ومن املتوقع أن
لتشكل جميع األراضي اللبنانية.
ّ
وستكون ال��رزم كلها متاحة لجميع أن��واع
الخطوط (املدفوعة سلفًا والخطوط الحقة
ال ��دف ��ع)ُ ،
وي �م �ك��ن االط �ل��اع ع �ل��ى ال�ت�ف��اص�ي��ل
ّ
الخاصة بالعروض على موقعي الشركتني
على شبكة اإلنترنت.
ّ
عمومًا ،ليس هناك أدنى ّ
شك في أن االتصال
ال �خ �ل��وي ع �ب��ر ال �ج � ّي��ل ال �ث��ال��ث ه��و التقنية
الرائجة عامليًا ،بيد أنها ليست األكثر حداثة،
إذ هناك «الجيل الرابع» (ما ُيرمز إليه تقنيًا
بعبارة « .)»Long Term Evolutionلكن في
منطقة ال�ش��رق األوس��ط ُي�ع� ّ�د لبنان م��ن بني
ال��رواد على هذا الصعيد إذ لم يعد يسبقه
لاّ
ف��ي ال�ت�ط� ّ�ور ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع إ السعودية
ّ
واإلم � � ��ارات ،ب�ح�س��ب ت�ن��وي��ه ح��اي��ك .وح��ت��ى
البلدان التي اعتمدت تقنية « »3Gقبل لبنان
بوقت ال بأس به ،مثل مصرُ ،ت ّ
عد فيها هذه
التقنية أدن��ى من املستوى ال� ّ�ذي يسود في
لبنان من حيث السرعة املتوفرة لالتصال
ّ
بالحد األدنى.
باإلنترنت
ّ
ع �ل��ى أي ح � ��ال ف� � ��إن ع � ��دد أج � �ه ��زة ال �ه��ات� ّ�ف
الخلوي التي تتوافق وتقنية « »3Gيمثل
 ّ %40من الهواتف الجوالة في لبنان؛ ومن
املتوقع أن ترفع الخطوات التحديثية التي
ُ
ت �ط� ّ�ب��ق ه� ��ذه ال �ن �س �ب��ة ع �ل��ى ن �ح��و م�ل�ح��وظ
م ��ع ان � �ج ��ذاب امل�س�ت�ه�ل�ك�ين أك �ث ��ر ل�ل�ه��وات��ف
ّ
ال��ذك �ي��ة ( )Smartphonesوح��ت��ى ال �ه��وات��ف
الحديثة غير الذكية لالستفادة من نوعية
اتصال صوتي عالية الجودة ،ومن اتصال
باإلنترنت عالي السرعة.

باختصار
◄ احتجاجًا على «خفض التدرج السنوي»
أع�ل��ن امل�ج�ل��س التنفيذي لنقابة مستخدمي ال�ص�ن��دوق
ال��وط�ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي اإلض� ��راب ي��وم الخميس
في  27من الجاري «ردًا على ما ُيحاك ض� ّ�د الضمان».
وع �ق ��د امل �ج �ل��س اج �ت �م��اع��ًا ل �ب �ح��ث ق � ��رار م �ج �ل��س إدارة
الصندوق في جلسته األخيرة ،القاضي بخفض التدرج
ال �س �ن��وي «م� ��ن دون أي اع �ت �ب��ار مل �ط��ال��ب امل�س�ت�خ��دم�ين
وحقوقهم».
◄ اللقاء الطبقي البورجوازي
اس �ت �خ��دم��ت ه�ي�ئ��ة م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�لات�ح��اد
العمالي ال�ع��ام ه��ذا ال��وص��ف للتعبير ع��ن استغرابها ملا
نتج من لقاء الهيئات االقتصادية في ّ
مجمع «بيال» لجهة
ّ
إنكار حق العامل في العمل الالئق واألجر العادل.
◄ املؤتمر النقابي يوم األحد
دعت رابطة موظفي اإلدارة العامة جميع موظفي اإلدارات
العامة إل��ى املشاركة في املؤتمر النقابي ال��ذي ستعقده
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة ،ع�ن��د ال �ع��اش��رة م��ن ق�ب��ل ظهر

األح ��د امل �ق �ب��ل ،ف��ي ق�ص��ر األون �ي �س �ك��و ،وأك� ��دت رفضها
لقرار مجلس ال��وزراء األخير املتعلق بتصحيح الرواتب
واألج ��ور ،معلنة تمسكها بمبدأ ال��زي��ادات وف��ق النسب
املئوية على الشطور وبما يتناسب مع نسبة التضخم
التي تخطت الـ 100في املئة.
وأك� ��دت أه�م�ي��ة رف ��ع ق�ي�م��ة ال��درج��ة وت�ح��ري�ك�ه��ا ،وإع ��ادة
احتساب التعويض العائلي على أساس  75في املئة من
الحد األدن��ى الجديد لألجور ،وب��دل النقل على أس��اس 2
في املئة منه ،ودفع املعاش التقاعدي وتعويض الصرف
م��ن الخدمة على أس��اس كامل ال��رات��ب األخ�ي��ر للموظف.
وج��ددت الرابطة رفضها ألي زي��ادة على الضريبة على
ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة وامل �ح��روق��ات ،وط��ال �ب��ت ال�ح�ك��وم��ة وك��ل
امل�س��ؤول�ين املعنيني بضبط األس�ع��ار وتحديد السقوف
العليا لألرباح ،وخصوصًا على السلع واملواد الغذائية.
◄ املطالبة بتعويضات عن أضرار العاصفة
عقد م��زارع��و منطقة الضنية ،امل�ت�ض��ررون م��ن عاصفة
ال �ب��رد األخ �ي��رة ال�ت��ي سببت أض ��رارًا ف��ادح��ة ف��ي موسم
ال �ت �ف��اح وامل � ��زروع � ��ات ،ل� �ق � ً�اء ت� �ش ��اوري ��ًا ف ��ي ق ��اع ��ة ب �ل��دة
ق��رص�ي�ت��ا ،ورأوا ف��ي ب �ي��ان أن ه��ذه األض� ��رار الجسيمة
ّ
تمثل ك��ارث��ة اجتماعية واقتصادية طالت امل��زارع�ين في

بلدات بقرصونا ،نمرين ،قرصيتا ،السفيرة ،كفربنني،
الحازمية ،بيت الفقس ،بقاعصفرين وعني التينة ،حيث
أث ��رت م�ب��اش��رة ع�ل��ى ل�ق�م��ة عيشهم ب��اع�ت�ب��اره��ا مصدر
دخلهم الوحيد.
وطالبوا الحكومة ومؤسساتها بالقيام بالدور املطلوب
عبر الهيئة العليا لالغاثة وإرسال لجنة كشف بإشراف
الجيش اللبناني إلحصاء األض��رار والتعويض الفوري
على املزارعني املتضررين ،وبعدم االستمرار في إطالق
ال ��وع ��ود ،وخ �ص��وص��ًا أن م��وس��م ال �ش �ت��اء ع �ل��ى األب� ��واب
والزراعة هي موردهم الوحيد ،محذرين من أن استمرار
التعاطي الرسمي بهذه الطريقة من شأنه أن ي��ؤدي إلى
مواقف تصعيدية إليصال الحقوق إلى أصحابها وللكف
عن استخدام سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد.
◄ مركز معفى من الضرائب
ق ��ال ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة (ال �ص��ورة)
إن ال�ه��دف ال ينحصر بتنظيم س��وق أو إن�ش��اء بورصة
ل�لأس�ه��م ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف�ح�س��ب« ،إن �م��ا ن�ح��ن ن�ت�ط�ل��ع ألب�ع��د
م��ن ذل��ك ،ون�ه��دف الن�ش��اء م��رك��ز رب�م��ا ي�ك��ون معفى من
الضرائب ،إذا تمت املوافقة عليه من الحكومة اللبنانية،
ويمكن أن تتسجل فيه صناديق عاملية ،وفيه مؤسسات

إدارة األم� ��وال ،م��ؤس�س��ات ل�ه��ا ع�لاق��ة ب��ال�ـ  trustوي�ك��ون
تحت إش��راف هيئة االس��واق املالية حفاظًا على سمعة
لبنان».
واشار سالمة في احتفال لجمعية األسواق املالية إلى أن
لبنان م� ّ�ر بظروف صعبة ،وه��و ال ي��زال يمر بمراجعات
من مؤسسات عاملية لتقويم االئتمان،
وق� ��د أدى ت �ص��رف ه� ��ذه امل��ؤس �س��ات
األخ�ي��رة ال��ى حد كبير من السلبيات،
لكن ،وبما أننا حافظنا على صدقيتنا
وسددنا كل األموال ،وبفضل النموذج
امل �ص��رف��ي امل �ح��اف��ظ ال� ��ذي اع �ت �م��دن��اه،
تجنبت األسواق في لبنان ردود الفعل
التي حصلت في اوروبا ،بل على العكس فقد انخفضت
الفوائد وزادت السيولة ونحن ننتظر هذه السنة ارتفاعًا
في الودائع بني  7و . %10
أما الليرة اللبنانية فهي عنوان الثقة وقد أثبتت متانتها
من جراء ثقة األسواق ولدى مصرف لبنان كل االمكانات
للمحافظة على اس�ت�ق��رار سعر ص��رف ال�ل�ي��رة .إن هذه
الثقة هي ركيزة مهمة أدت الى زيادة في التسليف بنسبة
 %15وه ��ي م��ن أب� ��رز رك��ائ��ز اس �ت �ق �ط��اب األم � ��وال نحو
املصارف اللبنانية».
(وطنية ،مركزية)
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بلديات
تحقيق

تقلص
السياسة ّ
من اثنتي عشرة بلدية إلى أربع ،وصل عدد البلديات
املنضوية ًفي «اتحاد بلديات البقاع األوسط» .األسباب
سياسية أوال ،ثم جغرافية ،وإن كان االتحاد لم يفقد
األمل بعد من عودة بعض البلديات إليه ،وخصوصًا أنه
فخور باإلنجازات التي حققها .إنجازات ال تلغي العوائق،
وأبرزها التداخل العقاري
أسامة القادري

كل
تحظى ّ
بلدية بنحو
 60مليون
ليرة سنويًا
(األخبار)

ّ
ك� � ��ان ال� ��وض� ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ي م� �ت ��أزم ��ًا
بشدة عام  ،2006ومعظم اللبنانيني
م �ن �ق �س �م��ون ب � �ح� � ّ�دة ب�ي��ن ف ��ري� �ق ��ي 8
و 14آذار .ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل� ��ك ،لم
ي �ح��ل ه ��ذا األم� ��ر دون والدة ات �ح��اد
بلديات البقاع األوس ��ط ،واستطاع
ال�ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى االت �ح��اد أن يضموا
اثنتي عشرة بلدية إليه .إال أن هذا
ً
ال �ن �ج��اح ل ��م ي �ع� ّ�م��ر ط ��وي�ل�ا ،ودائ �م��ًا
بسبب السياسة ،التي ازدادت ّ
حدة
امل��واق��ف ف�ي�ه��ا ب�ي�ن ط��رف��ي ال �ص��راع،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ب �ي�ن م �ن��اص��ري �ه �م��ا ،م��ا
أدى إل� ��ى خ � ��روج ب �ل��دي��ة ب ��ر ال �ي��اس
السابقة من االتحاد .وهذا ما فرض
على بلديتي م�ج��دل عنجر وعنجر
ال� �خ ��روج ب ��دوره �م ��ا ،ب �ع��دم��ا ف�ق��دت��ا
الشرط األساسي النضمامهما إلى
االت �ح��اد ،وه��و ال�ت��داخ��ل الجغرافي،
ألن املجدل مرتبطة بعنجر ،وعنجر
م��رت �ب �ط��ة ب �ب��ر ال� �ي ��اس ،وب� ��ر ال �ي��اس
مرتبطة بتعنايل.
وف ��ي امل �ق �ل��ب اآلخ � ��ر ،خ��رج��ت ب�ل��دي��ة
ش� �ت ��ورا ال �ت ��ي ح ��ال ��ت دون ت��واص��ل
االت � � �ح � ��اد ج� �غ ��راف� �ي ��ًا م � ��ع ت �ع �ل �ب��اي��ا
وسعدنايل .بعد نتائج االنتخابات
األخيرة للبلديات ،لتلحق بها بلدية
ج��دي �ت��ا إل ��ى ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زحلة ،وأيضًا العتبارات سياسية.

تقرير

إنجاز مدخل بعلبك الجنوبي الشرقي ينتظر التمويل
البقاع ـ رامح حمية
ت � �غ� ��رق م ��دي� �ن ��ة ب �ع �ل �ب��ك ي ��وم� �ي ��ًا ف��ي
زح �م��ة س �ي��ر خ��ان �ق��ة .ش � ��وارع ت�غ� ّ�ص
ب �س �ي��ارات أب �ن��اء امل��دي �ن��ة وزائ��ري �ه��ا،
وح� �ت ��ى س � ّ�ي ��اح �ه ��ا .ع �ن��اص��ر م �ف��رزة
ّ
س� �ي ��ر ب �ع �ل �ب��ك ي� �ن� �ت� �ش ��رون ع� �ن ��د ك ��ل
تقاطع فيها ،يؤازرهم عدد من أفراد
شرطة بلدية بعلبك ،التي زادت من
جهتها ع��دي��د ال�ش��رط��ة ل��دي�ه��ا بغية
تسهيل حركة املرور ،وتقليص نسبة
االزدح��ام دون ج��دوى .فاملدينة التي
تتوسع عمرانيًا واقتصاديًا ،والتي
ت�ض��اع�ف��ت أح �ي��اؤه��ا ال�س�ك�ن�ي��ة على
ن �ح��و ك�ب�ي��ر خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة،
ل ��م ت �ش �ه��د ش ��ق ط ��رق ��ات ج ��دي ��دة ،أو
ت��أه�ي��ل م��داخ�ل�ه��ا امل �ت �ع��ددة ،ح�ت��ى إن
حبر قرار شق وتعبيد األوتوستراد
القديم للمدينة ،في ستينيات القرن
ً
املاضي ،بقي بديال عن الزفت ،حتى
يومنا هذا.
وإزاء ذل��ك ،كان سعي اتحاد بلديات
بعلبك ،م�ن��ذ ب��داي��ة والي �ت��ه الحالية،
َّ
إلى العمل على توفير مداخل مؤهلة
تليق بمدينة الشمس األثرية ،وتكون
جاهزة الستقبال زوارها وسياحها،
ومن بينها املدخل الجنوبي الشرقي
م��ن ّ
دوار دورس ب��ات �ج��اه ب �ل��دة عني

ً
ب� ��ورض� ��اي ،وص� � ��وال إل� ��ى مستشفى
ب� �ع� �ل� �ب ��ك ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي وم � �ت � �ن� ��زه� ��ات
امل��دي �ن��ة .ال�ط��ري��ق ال �ت��ي ي�ب�ل��غ طولها
خمسة كيلومترات توفر شبكة ربط
سريعة باملدينة دون ولوج مدخلها
ال �ج �ن��وب��ي وأس ��واق� �ه ��ا ،وه ��ي تشهد
ح ��ال� �ي ��ًا ورش � � ��ة ت ��أه� �ي ��ل م� ��ن ت�ع�ب�ي��د
وإقامة حواجز وسطية ،لكن يبدو أن
األع�م��ال فيها ستقتصر على إنجاز
نصف املدخل فقط ،حتى جسر بلدة
عني ب��ورض��اي ،دون النصف الباقي
ال � ��ذي ي ��وص ��ل إل� ��ى امل ��دي �ن ��ة .وت�ك�م��ن
م�ش�ك�ل��ة ع ��دم إك �م��ال أع �م��ال ال�ت��أه�ي��ل
من جسر عني بورضاي حتى املدينة
في «غياب التمويل ،واقتصاره على
ال �ق �س��م األول م� ��ن امل � �ش� ��روع ف �ق��ط»،
بحسب رئيس اتحاد بلديات بعلبك
ـ«األخ�ب��ار»
ب�س��ام رع��د .وف��ي ح��دي��ث ل� ّ
أشار رعد إلى أن االتحاد وقع بداية
ش� �ه ��ر ح � ��زي � ��ران امل� �ن� �ص ��رم ات �ف��اق �ي��ة
م ��ع «ال �ص �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
العربية» للمساهمة في تمويل القسم
األول من مشروع إكمال مدخل مدينة
ب�ع�ل�ب��ك ال �ج �ن��وب��ي ال �ش��رق��ي ،مل�س��اف��ة
 2كيلومتر ،بمبلغ  500أل��ف دوالر،
على أن يسهم اتحاد بلديات بعلبك
ب�م�ب�ل��غ  550أل ��ف دوالر ،ف ��ي م�ق��اب��ل
ت��وف�ي��ر «م�ج�ل��س اإلن �م��اء واإلع �م��ار»

املبلغ الباقي وقيمته  450ألف دوالر،
ل�ت�ص�ب��ح ك �ل �ف��ة امل� �ش ��روع اإلج �م��ال �ي��ة
 1,5م �ل �ي ��ون دوالر .أع � �م� ��ال ال �ق �س��م
األول من املشروع تكاد تشارف على
االن �ت �ه��اء ،ب ��دءًا م��ن األق�ن�ي��ة الخاصة
بمياه األمطار مرورًا بتعبيد الطريق
وإق��ام��ة ح��واج��ز وج��زر وسطية ،لكن
رع � ��د ي � ��رى ّأن «األع � �م � ��ال ب ��اإلك �م ��ال،
وإذا ل� ��م ي �ن ��ف ��ذ ال �ق �س ��م ال� �ب ��اق ��ي م��ن
ال�ط��ري��ق ح�ت��ى م�ت�ن��زه��ات امل��دي�ن��ة (3
ك �ل��م) ،ف�س�ي�ك��ون عملنا ن��اق�ص��ًا ،ول��ن
ي�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة وزوار
امل ��دي� �ن ��ة» ،م �ط��ال �ب��ًا وزارة األش� �غ ��ال
ال�ع��ام��ة ب��أن «ت��أخ��ذ دور ّه ��ا وتساعد
على إنجاز الطريق املصنفة رئيسية،
وخصوصًا أن وزير األشغال العامة
غازي العريضي يدرك أهمية الطريق
التي تمثل رديفًا للمدخل األساسي
ل �ل �م ��دي �ن ��ة م � ��ن ج� �ه ��ة ق� �ل� �ع ��ة ب �ع �ل �ب��ك
األثرية».
وف� ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب� ��ات ُي�ع�ت� َ�م��د
على ط��ري��ق دورس ـــــ ع�ين ب��ورض��اي
ف��ي س��ائ��ر امل�ن��اس�ب��ات ال�ت��ي ت�ق��ام في
املدينة ،وآخرها ذكرى تغييب السيد
م��وس��ى ال �ص��در وم �ه��رج��ان ال�ت�س��وق
والسياحة .وقد كشف رعد أن اتحاد
ب�ل��دي��ات بعلبك حاليًا ب�ص��دد إع��داد
دراس� ��ة مل �ش��روع أوت��وس �ت��راد دائ ��ري

ح � � ��ول م ��دي� �ن ��ة ال� �ش� �م ��س ب��أك �م �ل �ه��ا،
األم � ��ر ال � ��ذي «ي ��وف ��ر زخ �م��ًا ع�م��ران�ي��ًا
واقتصاديًا وسياحيًا» ،وهو ما بدا
الفتًا بعد املباشرة في أعمال تأهيل
القسم األول من طريق دوار دورس ـــــ
عني بورضاي.
ت �م��وي��ل ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي م ��ن م �ش��روع
التأهيل ليس املشكلة الوحيدة التي
تواجه اتحاد بلديات بعلبك ،بل ثمة
م �ش �ك �ل��ة أخ � ��رى ف �ن �ي��ة ب �ح �س��ب رع ��د،
يجري العمل على تذليلها بدراسات
هندسية .فأعمال التأهيل ستنتهي
ق��ري �ب��ًا ع �ن��د ج �س��ر ع �ي�ن ب ��ورض ��اي،
«الذي ّ
يعد ّ
يتجاوز عرضه
ضيقًا» (ال
ً
ال� �ع� �ش ��رة أم� � �ت � ��ار) ،م� �ق ��ارن ��ة ب �ع��رض
ال� �ط ��ري ��ق ال��رئ �ي �س �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ع��دى
ع �ش��ري��ن م� �ت� �رًا .ف �ق��د أوض � ��ح رئ �ي��س
ات� �ح ��اد ب �ل��دي��ات ب �ع �ل �ب��ك أن ال�ج�س��ر
يحتاج إلى «دراسة هندسية لطريقة
ُ
ال�ع�م��ل ال �ت��ي س��ت�ع�ت�م��د» ،ك��اش�ف��ًا أن��ه
م� �ح ��ل اه � �ت � �م� ��ام ح ��ال� �ي ��ًا م � ��ن خ� �ب ��راء
«ال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة»،
وم��ن مهندسني كفوئني ف��ي بعلبك،
م��رج �ح��ًا إم �ك��ان ال �ل �ج��وء إل ��ى أع �م��دة
إضافية بهدف توسيعه واملحافظة
على الطرقات الجانبية الفرعية التي
تصل الطريق الرئيسية بأحياء بلدة
عني بورضاي.

هكذا رست أشرعة االتحاد على أربع
بلديات فقط ،هي :قب الياس ،مكسه،
بوارج واملريجات ،علمًا بأن األخيرة
ال تزال تنتظر انتخاب مجلس بلدي
ّ
لها بعدما ُعطلت االنتخابات فيها
ب �س �ب ��ب خ �ل��اف � ��ات ع� �ل ��ى ال �ح �ص��ص
ال�ط��ائ�ف�ي��ة بي��ن األط � ��راف امل�ت�ن��اف�س��ة.
ّ
وال�ك��ل يتذكر أن الخالف انطلق من
عدم املوافقة على كسر العرف املتفق
ع �ل �ي��ه ب � ��أن ت� �ك ��ون رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س
للطائفة السنية ،ونيابتها للطائفة
ّ
املسيحية .هكذا تسلمت بلدية قب
ال �ي��اس رئ��اس��ة االت �ح��اد باعتبارها
أكبر البلدات البقاعية ،وأنيط موقع
نائب الرئيس ببلدية ب��وارج .أي أن
ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال �ب �ق��اع األوس� ��ط لم
يشهد معركة انتخابية على منصب
ال��رئ�ي��س ون��ائ�ب��ه ،خ�لاف��ًا مل��ا شهدته
االن�ت�خ��اب��ات البلدية ف��ي ق��ب الياس
م ��ن م �ع��رك��ة «ش� ��رس ��ة» ،اس�ت�خ��دم��ت
ف� �ي� �ه ��ا ج� �م� �ي ��ع أن � � � � ��واع «األس � �ل � �ح� ��ة
االن � � �ت � � �خ � ��اب � � �ي � ��ة» ،ع � �ل � ��ى ال � �ط ��ري � �ق ��ة
اللبنانية ،م��ن م��ال ون�ف��وذ سياسي
وإع�لام��ي ،وخصوصًا أن�ه��ا اتخذت
أبعادًا سياسية أكثر منها عائلية.
رئ � �ي� ��س االت � � �ح� � ��اد ،ف � �ي� ��اض ح� �ي ��در،
اع � �ت� ��ذر ع� ��ن ع � ��دم ال� �ح ��دي ��ث ب�س�ب��ب
ً
أش�غ��ال��ه ،م��وك�لا مهمة ال�ح��دي��ث عن
االت� � �ح � ��اد وإن� � �ج � ��ازات � ��ه وت �ح��دي��ات��ه
إل� ��ى ع �ض��و االت � �ح� ��اد ،رئ� �ي ��س ب �ل��دة

جنيف

بعد جولة له في أرجاء قلعة بعلبك األثرية ،زار رئيس
بلدية جنيف بيار موديه ،بلدية بعلبك ،حيث كان
في استقباله رئيس البلدية هاشم عثمان وأعضاء من
املجلس البلدي .وقد أعلن موديه على أثرها «إمكان
حصول شراكة بني مدينتي بعلبك وجنيف ،والتعاون
للمساهمة في إنماء املدينة سياحيًا وبيئيًا ،وذلك
من خالل عدة مشاريع ،في مقدمها مكافحة مشكلة
التلوث ،والعمل على زيادة املساحات الخضراء وفق
مشاريع تشاركية» .وكان موديه قد جال على عدد من
البلدات اللبنانية ،وبحث مع رئيس بلدية جبيل زياد
الحواط مشروع متحف املتحجرات الذي ستؤهله
بلدية جبيل بمساندة بلدية جنيف ،انطالقًا من
خبرتها الطويلة في هذا املجال ،كما اطلع على
املدينة،
املجمع البلدي املنوي إنشاؤه عند مدخل ً
ال��ذي سيعكس ت��راث املدينة األثرية ،إضافة إلى
مشروع القرية الرياضية.
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أخبار

ّاتحاد البقاع األوسط
م �ك �س��ه ،خ�ل�ي��ل امل �ي��س .األخ �ي��ر ي�ب��دأ
حديثه م��ن السياسة ،ش��ارح��ًا كيف
تناقص عدد البلديات املنضوية في
االت �ح��اد «نتيجة ال��واق��ع السياسي
انسحبت بعض ال�ب�ل��دي��ات ،م��ا أدى
إل ��ى ت��راج��ع ب �ل��دي��ات أخ ��رى ل�ف�ق��دان
ً
ال� �ت ��راب ��ط ال� �ج� �غ ��راف ��ي .م� �ث�ل�ا ب �ل��دي��ة
ب� ��ر ال � �ي� ��اس ام �ت �ن �ع��ت ع� ��ن ال ��دخ ��ول
الع � �ت � �ب ��ارات س �ي��اس �ي��ة ح �ي �ن �ه��ا ،م��ا
ح� ��ال دون وص � ��ول ب �ل��دي �ت��ي م�ج��دل
عنجر وعنجر ال��ى االت �ح��اد ،بعدما
ف �ق��دت��ا ع��ام��ل ال �ت��واص��ل ال�ج�غ��راف��ي
الذي على أساسه تقوم االتحادات».
ل �ك��ن ال ��وض ��ع اخ �ت �ل��ف ال� �ي ��وم ،إذ إن
املجلس ال�ب�ل��دي ال�ح��ال��ي لبلدية بر
ال� �ي ��اس ،وأي� �ض ��ًا م�ج�ل�س��ي ب�ل��دي�ت��ي
م �ج��دل ع�ن�ج��ر وع�ن�ج��ر ،ق��دم��وا ق��رار
مجالسهم باملوافقة على االنضمام
الى االتحاد« ،ونحن اليوم بانتظار
م��واف �ق��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة» .أس �ب��اب
أخ� � � ��رى الن � �س � �ح ��اب ال � �ب � �ل ��دي ��ات م��ن
االت�ح��اد ،ه��ي النموذج ال��ذي ّ
تقدمه
ب� �ل ��دي ��ة ش� � �ت � ��ورا ،ال� �ت ��ي «ع � � ��وض أن
ت � �ك� ��ون ف� ��ي ات � �ح� ��ادن� ��ا ،ذه � �ب� ��ت ال ��ى
اتحاد بلديات قضاء زحلة ليتولى
رئ� �ي� �س� �ه ��ا م� �ن� �ص ��ب ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
ّ
تنضم بلديتا
االت�ح��اد ،وبسببه ل��م
ت�ع�ن��اي��ل وس �ع��دن��اي��ل إل ��ى ات �ح��ادن��ا
لعدم التالصق العقاري مع البلدات
الباقية في االتحاد» .إزاء هذا الواقع،
ي�خ��رج امل�ي��س ب�خ�لاص��ة أن االت�ح��اد
ي �ع �م��ل ع �ل ��ى ال� �خ ��دم ��ات اإلن �م��ائ �ي��ة
املتشابكة عقاريًا.
ويلفت امليس إلى أن هذه اإلشكاالت،
التي وقعت ،وقفت حاجزًا أمام عدة
مشاريع ك��ان االت�ح��اد يعمل عليها:
«م �ش �ك �ل��ة امل �ش��اك��ل ف ��ي ق ��رى ال�ب�ق��اع
األوس��ط ،بدءًا من ب��وارج واملريجات
وج ��دي �ت ��ا وش � �ت� ��ورا وت �ع �ن��اي��ل ،ه��ي
ال �ص��رف ال �ص �ح��ي ،ال ��ذي ي�ص��ب في
األن � �ه ��ار ال �ت ��ي ت �م��ر ف ��ي ق ��ب ال �ي��اس

وش �ت��ورا وب ��ر ال �ي��اس .وإذا ل��م يكن
ه�ن��اك ت�ع��اون ب�ين ه��ذه البلديات أو
اتحاد يحضنها ،فال يمكن أن يقام
أي م �ش ��روع ج �م��اع��ي وال ي�م�ك��ن أن
ّ
ت �ح��ل مشكلة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي من
دون ح ��ل م�ش�ك�ل��ة ج��دي �ت��ا وش �ت��ورا
اللتني تنضويان في اتحاد بلديات
قضاء زحلة».
وف��ي الحديث عن إن�ج��ازات االتحاد
واملشاريع التي يعمل عليهاّ ،
يكرر
رئ �ي��س ب �ل��دي��ة م�ك�س��ه خ�ل�ي��ل امل�ي��س
ع �ب��ارة «ف��ي االت �ح��اد ق ��وة» ،معتبرًا
أن م � ��ا اس � �ت � �ط ��اع ات� � �ح � ��اد ب �ل ��دي ��ات
«األوس� � � � � ��ط» إن� � �ج � ��ازه ع � �ج ��زت ع�ن��ه
ات � �ح� ��ادات أخ� � ��رى .وي � �ع � ّ�دد ف ��ي ه��ذا
اإلط� � ��ار ب �ع��ض اإلن� � �ج � ��ازات ،وم�ن�ه��ا
«ال �ت��وأم��ة م��ع مقاطعتي مومبريال
وب��ول�ف��ور ف��ي ف��رن�س��ا ،ه��ذه ال�ت��وأم��ة
جاءتنا بعدة مساعدات من تجهيز
مركز الدفاع املدني بسيارات آليات
وم �ع ��دات» .أم��ا امل �ش��روع األه � ّ�م فهو
مشروع معمل لفرز النفايات «وقد
ح� � ّ�ددن� ��ا م �ك��ان��ًا وس �ط �ي��ًا ف ��ي ق�ط�ع��ة
أرض ف��ي ب �ل��دة ب��ر ال �ي��اس ،وأع�ط��ى
مجلسها البلدي املوافقة على إنشاء
امل �ع �م��ل ،وق� ��د ع ��اي ��ن م� �ن ��دوب ��ون م��ن
م��وم�ب��ري��ال وب��ول �ف��ور قطعة األرض
ه ��ذه ،ع�ل��ى أن ي�ب��اش��ر ال�ع�م��ل خ�لال
األشهر املقبلة» .ويرى خليل امليس
ّ
أن هذا األمر يمكنه أن «يحل مشكلة
ن�ف��اي��ات ب�ل��دي��ات األوس ��ط وج��زء من
بلديات البقاع الغربي ،وهي مشكلة
تؤرق الجميع ،عدا عن االختناق من
رائحة دخ��ان النفايات التي ال تزال
تعالج بالحرق ،لعدم قدرة بلدياتنا
ع �ل��ى ك�ل�ف��ة رم �ي �ه��ا ف��ي م �ك� ّ�ب زح �ل��ة،
الذي يتقاضى عن كل طن واحد 13
ّ
دوالرًا» .وتمهيدًا لحل هذه املشكلة،
اس�ت�ط��اع االت �ح��اد أن ي��ؤم��ن س�ي��ارة
«ل �ك �ن ��س» ال� �ط ��رق ��ات ،ع� ��دا ع ��ن ع��دة
شاحنات مخصصة لنقل النفايات،

ومجهزة بأحدث املواصفات.
إن � �ج� ��از آخ � ��ر ي� �ح ��رص امل� �ي ��س ع�ل��ى
ذك ��ره ه��و ت��أس�ي��س م�ك�ت��ب ل�لات�ح��اد
ب�ي��ن ب� �ل ��دت ��ي م �ك �س��ه وق � ��ب ال� �ي ��اس،
ُ
«ج� ّ�ه��ز بمختلف أن ��واع امل�ف��روش��ات
واألج� �ه ��زة ال �ح��دي �ث��ة .ك�م��ا اش�ت��ري�ن��ا
مجهزة بمكنسة لتنظيف
بوبكات
ّ
الشوارع ،ونقابة لتكسير الصخور،
وب� ّ�ح��اش��ة ل��زرع الشجر ،إض��اف��ة إلى
ب �ي��ك آب ل�ن�ق��ل ال ��ردم� �ي ��ات» .يسهب
امل�ي��س ف��ي تفنيد األع �م��ال ال�ت��ي قام

قد تنخرط بر الياس
ومجدل عنجر وعنجر
في االتحاد قريبًا
المشروع األهم معمل
لفرز النفايات سيقام
في بر الياس

ب �ه��ا االت� �ح ��اد ف ��ي ال �ب �ل ��دات األرب � ��ع،
ّ
ف ��ي إش� � ��ارة م �ن��ه إل� ��ى أن ح �ص��ة ك��ل
ب�ل��دي��ة م��ن االت �ح��اد  60م�ل�ي��ون ليرة
سنويًا .وفي هذا اإلطار ،يرى امليس
أن ال �ت��واف��ق ه��و س �ب��ب ن �ج��اح عمل
االت �ح��اد« ،ول��رئ�ي�س��ه ك��ل الفضل في
ال ��وص ��ول إل ��ى اإلن � �ج� ��ازات م ��ن دون
ت �م �ي �ي��ز .ون� �ج ��اح ال �ع �م��ل اإلن �م��ائ��ي
واالج � �ت � �م � ��اع � ��ي م ��رت � �ب ��ط ارت � �ب ��اط ��ًا
وثيقًا بالنشاط وامل�ت��اب�ع��ة ،لتتقدم
ال�ض��روري��ات على الكماليات ،وه��ذا
ما ّ
ميز اتحادنا عن غيره».

◄ تشجير مداخل قرى جبل
عامل

أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� �ع ��وائ ��ق ال �ت��ي
ي� �ع ��ان� �ي� �ه ��ا االت� � � �ح � � ��اد ال � � �ي� � ��وم وف� ��ي
املستقبل ،فيشير امليس إلى مشروع
إنشاء محطات تكرير ملياه الصرف
ّ
تصب في أنهر وأقنية
الصحي التي
ت � �ج� ��ري ض� �م ��ن ن � �ط� ��اق ق � ��ب ال� �ي ��اس
وم�ك�س��ه وت�ع�ن��اي��ل .ي�ق��ول «أح��د ه��ذه
ال �ع��وائ��ق ي�ت��داخ��ل م��ع ق��رى االت �ح��اد
ع �ق��اري��ًا ف��ي م�ن��اط��ق آه �ل��ة ب��ال�س�ك��ان
وباملؤسسات التجارية ،ومع بلديات
منضوية في اتحاد آخر ،بحجة أنها
متشابكة عقاريًا مع بلدات في اتحاد
آخر .ولو كان هذا التشابك في أراض
س �ل �ي��خ ك �ب �ل��دي��ة ج��دي �ت��ا ،ع �ق��ارات �ه��ا
وتشابكها مع بلدات اتحادنا ،لكنها
ان �ض��وت ف��ي ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زح�ل��ة» .وم��ن هنا ّ
يشدد على أهمية
االن � �ض� ��واء ف ��ي ات� �ح ��اد ك �ب �ي��ر يجمع
ع��ددًا أك�ب��ر م��ن ال�ب�ل��دات ،وخصوصًا
أن «أي م �ش��روع ي �ق��دم إل ��ى أي جهة
مانحة أو رسمية ال يؤخذ كمشروع
ف��ردي ،ب��ل كمشروع جماعي ،وه��ذه
ه��ي م�ي��زة ع�م��ل االت �ح ��اد» .وع��ن حل
مشكلة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ،ل�ف��ت إل��ى
أن االتحاد ّ
قدم مشاريع عدة إلنشاء
محطات تكرير للمياه املبتذلة في
عدد من القرى« ،الكلفة مرتفعة جدًا
وال يستطيع االتحاد أن ينشئها في
الوقت الحاضر .ونحن بانتظار أي
ج�ه��ة م��ان�ح��ة لتتبنى ه��ذا امل �ش��روع،
رغ� ��م أن ال �ش �ب �ك��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل�ق��رى
االتحاد جديدة وجاهزة ألن تتصل
بمحطات تكرير».
وع��ن عالقة العمل البلدي اإلنمائي
مع «أهل السياسة» ،يقول« :في بلدنا
ال ي�م�ك��ن أي ع �م��ل أن ي ��رى ال�ن�ج��اح
م��ا ل��م يكن قائمًا على التواصل مع
س �ي��اس �ي��ي امل �ن �ط �ق��ة وم��راج �ع��ات �ه��م.
ك �ث �ي �رًا م��ا ت �ح��اس��ب ال �ب �ل��دي��ات على
مواقفها السياسية املغايرة للفريق
السياسي القائم».

تقرير
زينكو هاوس

بقرصونا ـ الضنية تواجه نكباتها بـ«اللحم الحي!»
عبد الكافي الصمد
أك�ث��ر م��ن «ن�ك�ب��ة» ت�ع��رض��ت ل�ه��ا بلدة
بقرصونا ف��ي أع��ال��ي ج��رود الضنية
ف� ��ي ال � �س � � ُن� ��وات األخ � � �ي� � ��رة ،م� ��ا ج�ع��ل
بلديتها امل ّ
كونة من  15عضوًا ،غير
ق ��ادرة على مواجهتها ومعالجتها
وح��ده��ا ،ف��ي ض��وء اإلم�ك��ان��ات املالية
ال�ض�ع�ي�ف��ة ال �ت��ي ت�م�ل�ك�ه��ا ،وال��وض��ع
االق �ت �ص ��ادي ال �ص �ع��ب أله ��ال ��ي ب�ل��دة
ي�ع�ت�م��دون بأغلبيتهم ع�ل��ى ال�ق�ط��اع
الزراعي لتأمني حاجياتهم.
ّ
أولى هذه النكبات كان
تصدع مبنى
امل ��درس ��ة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ال �ب �ل��دة ع��ام
 ،2004نتيجة زح��ل األراض� ��ي بفعل
األم � �ط ��ار ال �غ ��زي ��رة وال �س �ي ��ول ش �ت��اء
ذل� ��ك ال� �ع ��ام ،م ��ا دف� ��ع إدارة امل��درس��ة
ي��وم�ه��ا إل��ى اس�ت�ئ�ج��ار مبنى سكني
وت �ح��وي �ل��ه إل � ��ى م� ��درس� ��ة ،ب��ان �ت �ظ��ار
ّ
إي � �ج� ��اد ح � ��ل ف �ع �ل��ي مل �ش �ك �ل��ة امل �ب �ن��ى
ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�م��درس��ة .ي�ك�ش��ف رئيس
بلدية بقرصونا محمد بكور في هذا
املجال لـ«األخبار» أن البلدية ّ
«قدمت
ط �ل �ب��ًا إل� ��ى وزارة ال �ت��رب �ي��ة م ��ن أج��ل
ترميم املبنى وإعادة تأهيله ،لكن لم
يتم ال�ت�ج��اوب معنا ،م��ا أب�ق��ى وضع
املدرسة على حاله».
ثانية ه��ذه النكبات تمثلت ف��ي عدم

إن� �ج ��از ال� �ج ��زء األخ� �ي ��ر م ��ن م �ش��روع
ط��ري��ق سير ـــــ ال�ه��رم��ل ،ال��ذي يقضي
ب��إن �ش��اء ج �س��ر ف� ��وق وادي ال �ح �م��ام
يربط بني بلدتي نمرين وبقرصونا،
وي ّ
ُ
عد حسب الخرائط أعلى جسر في
الشرق األوسط ،ما جعل البلدة تدفع
ثمن ع��دم استكمال امل�ش��روع ،وح� ّ�ول
ش��وارع �ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة وال�ض�ي�ق��ة ،إل��ى
ً
معبر بديل ووح�ي��د ص�ع��ودًا ون��زوال
لعشرات الشاحنات والسيارات التي
تعبر الطريق يوميًا في االتجاهني،
م ��ا ت �س �ب��ب ب �ت �ك��اث��ر ال �ح �ف��ر ع�ل�ي�ه��ا،
وازدح � � � ��ام ك �ب �ي��ر ت �ش �ه��ده ف ��ي ف�ص��ل
ال �ص �ي��ف ت �ح��دي �دًا ،ت��راف��ق م��ع وق��وع
إشكاالت بني األهالي والسائقني كان
ّ
يجري تجاوزها وحلها ك��ل م��رة ،إال
تسببت
أن املشكلة بقيت بال حل ملا
ّ
به من أض��رار .الشهر املاضي تنفس
أهالي البلدة الصعداء ،بعدما ّ
أقرت
ح �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي
تمويل إن�ج��از ال�ج��زء األخ�ي��ر الباقي
م� ��ن ال � �ط ��ري ��ق ،ول ��زم� �ت ��ه إل � ��ى إح� ��دى
ال �ش��رك��ات ،م��ا «أع �ط��ى األم ��ل أله��ال��ي
البلدة بانتهاء معاناتهم قريبًا ،بعد
م��راج �ع��ات ع��دي��دة أج��روه��ا ف��ي ه��ذا
الشأن» ،حسب بكور.
ثالثة هذه النكبات أصابت بقرصونا
أواخ� ��ر ش�ه��ر أي �ل��ول امل��اض��ي ،عندما

ضربت موجة َب� َ�ر ْد القسم األكبر من
م��وس��م ال �ت �ف��اح ف ��ي ال �ب �ل��دة ،وك� ّ�ب��دت
املزارعني خسائر تفوق قدرتهم على
ال �ت �ح� ّ�م��ل ،م ��ا ج �ع �ل �ه��م ي�س�ت�ن�ج��دون
بالجهات املعنية على أمل التعويض
عليهم.
ي��وض��ح ب �ك��ور أن «م �ع �ظ��م امل��زارع�ي�ن
في بقرصونا هم من صغار املالكني،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ال � �خ � �س� ��ارة ت�ق�ض��ي
على كل ما يملكون» ،مشيرًا إل��ى أن
«القطاع ال��زراع��ي ف��ي البلدة يحتاج
إل ��ى دع ��م ي �ف��وق ق� ��درة ال �ب �ل��دي��ة على
ّ
تحمله ،وخصوصًا لجهة التعويض
وال� � ��دع� � ��م واإلرش � � � � � ��اد م � ��ن ج � �ه� ��ة ،أو
ش��ق ط��رق��ات زراع �ي ��ة إل ��ى ال�ب�س��ات�ين
ُ
ال�ت��ي استحدثت عند أط ��راف البلدة
ً
امل �ت��رام �ي��ة م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،وص ��وال
إلى جرود منطقة مربني قرب حدود
الهرمل».
ال ت �ت��وق��ف م �ش��اك��ل ب �ق��رص��ون��ا عند
ه ��ذا ال� �ح � ّ�د ،ف �ه��ذه ال �ب �ل��دة ال �ت��ي بلغ
ع��دد ناخبيها ف��ي ان�ت�خ��اب��ات 2010
ح�س��ب ل��وائ��ح ال�ش�ط��ب  2581ناخبًا،
ل ��م ت �س �ت �ط��ع االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن م��وس��م
االص� �ط� �ي ��اف ،رغ� ��م ك��ون �ه��ا م�ت��اخ�م��ة
لبلدتي س�ي��ر وب�ق��اع�ص�ف��ري��ن ،وهما
م��ن أب ��رز م�ص��اي��ف ال�ض�ن�ي��ة ،نتيجة
«س � ��وء وض� ��ع ط��رق��ات �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة،

لجهة ضيقها وحاجتها إلى جدران
ً
دع� ��م ،ف �ض�ل�ا ع��ن ع ��دم إن �ج��از شبكة
ال � �ص ��رف ال �ص �ح��ي ع �ل��ى ن �ح��و ت ��ام،
وتضررها من تسرب مياه الري إلى
طرقاتها نتيجة اهتراء قنوات ّ
الري
ال�ت��ي ت�ح�ت��اج إل��ى ص�ي��ان��ة» ،وف��ق ما
يشرح بكور.
ال ُيخفي ب�ك��ور سعيه إل��ى إك�م��ال ما
أنجزه سلفه في البلدة «التي تحتاج
إل��ى ال�ك�ث�ي��ر» ع�ل��ى ح��د ق��ول��ه ،مشيرًا
إل��ى أن�ن��ا «ن�س�ع��ى ج��اه��دي��ن لتزفيت
م��ا أمكن م��ن ال�ط��رق��ات الداخلية قبل
حلول موسم الشتاء ،وإنشاء قنوات
ل �ت �ص ��ري ��ف م � �ي� ��اه األم � � �ط� � ��ار ،وب� �ن ��اء
ج ��دران دع��م مل��واج�ه��ة مشكلة الزحل
واالن �ه �ي ��ارات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا بعض
األراض� ��ي ال��زراع �ي��ة ،وص�ي��ان��ة شبكة
م�ي��اه ال �ص��رف ال�ص� ّ�ح��ي ح��رص��ًا على
عدم حصول تلوث».
ّ
تتقدم ب�ب��طء لتضع
بقرصونا ال�ت��ي
ن �ف �س �ه��ا ع �ل ��ى خ� ��ارط� ��ة االص �ط �ي ��اف
ف��ي الضنية ،ي��رى بكور أن «توسيع
ط��رق��ات �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة وش� ��ق ط��رق��ات
ج � � ��دي � � ��دة ،واالع � � �ت � � �ن� � ��اء ب� �م ��راف� �ق� �ه ��ا
الطبيعية م��ن أح��راج وينابيعّ ،
تعد
امل��دخ��ل الرئيسي ل��ذل��ك» ،م��ن غير أن
ُي �خ �ف��ي أم �ل��ه «ب��إن �ش��اء م��رك��ز ج��دي��د
ً
للبلدية بدال من الحالي».

بدأ اتحاد بلديات جبل عامل (داني األمني)
بتنفيذ م �ش��روع ت�ش�ج�ي��ر م��داخ��ل ق��رى
االتحاد ،التي يبلغ عددها نحو  13طريقًا
تربط قرى االتحاد في ما بينهاّ .
وقدرت
األشجار املطلوبة بحدود  8000شجرة.
ويتضمن املشروع زراع��ة ّ
وري ومتابعة
تشحيل وتنظيف محيط األش�ج��ار ملدة
سنتني على األقل .وقد بدأ العمل بالطريق
ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ل��دت��ي رب ث�لاث�ين م��ن جهة،
وبني حيان من جهة أخرى ،ويبلغ طولها
 4000م�ت��ر ط��ول��ي ع�ل��ى ال�ج�ه�ت�ين ،حيث
زرع��ت فيها نحو  600شجرة (خ��روب،
ك �ي �ن��ا ،أك��اس �ي��ا) .ك��ذل��ك أن �ج��زت ال�ط��ري��ق
ً
التي تربط ب�ين القنطرة ن��زوال إل��ى وادي
السلوقي وص�ع��ودًا لجهة قبريخا ويبلغ
طولها  3000متر ط��ول��ي على الجهتني،
وق� ��د غ ��رس ��ت ف �ي �ه��ا ن �ح��و  550ش �ج��رة
(خروب ،أكاسيا ،كينا) ،علمًا أنه سيعمل
على متابعة ال��ري وفقًا الحتياجات كل
نوع ،وباملتوسط مرتني في األسبوع لكل
ال �ط��رق .وم��ن امل�ت��وق��ع أن تنتهي املرحلة
األولى من عملية تشجير كل الطرق نهاية
شهر كانون األول .2011

◄ اتحاد زغرتا يلتقي مخاتير
قرى بال بلديات

اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س ات �ح ��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زغ ��رت ��ا ط��ون��ي س �ل �ي �م��ان م �خ��ات �ي��ر ق��رى
وب� �ل ��دات ال ��زاوي ��ة ال �ت��ي ال ب �ل��دي��ات ف�ي�ه��ا،
وج ��رى ن �ق��اش م �ط��ول ح ��ول اح�ت�ي��اج��ات
وم� �س� �ت� �ل ��زم ��ات إن � �ه � ��اض ه� � ��ذه ال � �ق� ��رى.
وق ��د ش ��دد امل�خ��ات�ي��ر خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،على
ض � � ��رورة ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��م ك �م��ا ي �ج��ري
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ب �ل��دي��ات ،ب�ح�ي��ث ت�ص��رف
لهم املخصصات ،وتحول إل��ى حسابات
م�ص��رف�ي��ة يستعملونها وف��ق ال�ح��اج��ات
ال�ض��روري��ة ل�ق��راه��م ،بعد وض��ع دراس��ات
للمشاريع التي ينوون تنفيذها ،وتكون
ع�م�ل�ي��ة ال �ص��رف ت �ح��ت م��راق �ب��ة ال�ج�ه��ات
املختصة من قبل الدولة .كذلك كان اتفاق
ع�ل��ى ض ��رورة إج ��راء ج ��ردة ح �س��اب مع
املراجع الرسمية املعنية في القائممقامية
وامل�ح��اف�ظ��ة ،وح�ت��ى ف��ي ال��داخ�ل�ي��ة ،ملعرفة
ح �ج��م األم � � ��وال امل �خ �ص �ص��ة ل �ك��ل ق��ري��ة.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال �ت��واف��ق ع�ل��ى قيام
لجنة مشتركة مهمتها متابعة الوضع
املالي املشار إليه ،ومراجعة املراجع املعنية
للحصول على املستحقات العائدة للقرى،
ووضع برامج عمل ومشاريع للتنفيذ.

◄ ّ
الحد من الكوارث في جبيل

استقبل رئيس بلدية جبيل زياد الحواط
(الصورة) في دار البلدية ،مندوبة األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ل�ب��رن��ام��ج ال �ح��د من
مخاطر الكوارث مرغريتا فلستروم ،في
إط��ار متابعة م��وض��وع الحد م��ن مخاطر
الكوارث من زالزل وحرائقّ .
وقدم الحواط

ً
ش ��رح ��ًا م �ف �ص�ل�ا ع ��ن اإلج � � � � ��راءات ال �ت��ي
ستتخذها البلدية كمرحلة أول��ى لتأمني
ال �س�ل�ام��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��واط �ن�ين م ��ن خ�لال
فرض مواصفات معينة لرخص تشييد
األبنية بما يقاوم الزالزل والحرائق.
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الواقع
بمطارقه املتالحقة على عظامي
ّ
أنحني حتى أصبح حضني
ً
وحني أرفع رقبتي قليال
َّ
ألتفقد الفراغ وما فاتني
ُ
تركته َّ
يتكون
أجد الهالل الذي
ً
مشنقة مكتملة
كم ُ
بكيت
كي يشيخ اسمي
كساع مسترسل على ّ
دراجة
ٍ
ٍ
هي برهة
ْ
وهم الوقت الذي ّ
يمر
هكذا أهلكني الهجر
وما هالني
ّ
ّ
أننا انتهينا ألف مرة وأكثر
دون أن أنسى
في ّ
مرة
اسمك
من ديوان «رشق الغزال»

سوزان ًعليوان ال تشبه أحدًا

قصيدتها تطرح سؤاال وجوديًا ّ
ملحًا،
يتجاوز املشاغل العابرة .الشاعرة اللبنانية
املنكفئة على ذاتها ّوضعت عبوة جمالية
تحت كل جملة ،تاركة لشظاياها أن تتبعثر
في مخيلة القارئ .عودة إلى صاحبة التجربة
ّ
املتفردة مع صدور ديوانها «رشق الغزال»
إيلي عبدو

تنصرف لغة س��وزان عليوان ()1974
إلى الداخل ،تتفقد األحشاء املعطوبة.
برقة تربت على كتف أمل�ه��ا ،وتدعوه
إل � ��ى ال� �ق �ص �ي ��دة .م ��ا ن � �ق ��رأه ف ��ي ن��ص
ال� �ش ��اع ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ي �ت �ع��دى ح��رف��ة
الشكل ليخوض عراكًا أسلوبيًا عنيفًا
م ��ع امل �ع �ن��ى .ص��اح �ب��ة « ك��ائ��ن اس�م��ه
ال�ح��ب» ال تقتنع بسهولة بما تقوله
قصيدتها .تريد لهذا القول أن يناور
ويعبث ويغامر.
هذا الضجر من املعنى ،يجعل العالقة
م ��رك� �ب ��ة ب �ي��ن س � � � ��وزان وق �ص �ي ��دت �ه ��ا.
صاحبة «كراكيب الكالم» التي تنجز
ف��ي ال �ش �ك��ل ب �ن��اء م�ت�م��اس�ك��ًا م��ده�ش��ًا،
ت� �ف� �ت ��ح امل � �ض � �م� ��ون ع� �ل ��ى اح� �ت� �م ��االت
ش � �ت� ��ى .امل � �ع ��ان ��ي ت ��رت� �ط ��م ب �ب �ع �ض �ه��ا

داخ� ��ل ال �ق �ص �ي��دة ال� ��واح� ��دة ،ال سيما
ّ
أن ع �ل �ي ��وان ت �ن �ح��از ف ��ي ن�ص��وص�ه��ا
إل��ى نسج املناخات وتنظيم أجزائها
وليس إلى إيصال معنى محدد ضمن
ت�ص�ع�ي��د ش �ع��ري م ��أل ��وف .ث�م��ة ع�ب��وة
جمالية ومعرفية تحت ك��ل جملة ،ال
تنفجر في وجه القارئ مباشرة ،لكن
شظاياها تترك أثرًا في مخيلته.
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ي� ��أت� ��ي دي ��وان� �ه ��ا
ال� �ج ��دي ��د «رش � � ��ق ال � � �غ� � ��زال» (إص � � ��دار
خ ��اص) .ال�ق�ص��ائ��د امل�ك�ت��وب��ة ب�ع��ذوب��ة
وانسيابية ال توضح هذه املرة معالم
ال �ق ��ول ال �ش �ع��ري .ص��اح �ب��ة «م�ص�ب��اح
ك �ف �ي��ف» ت ��ري ��د ه �ن��ا ال� �ت� �ق ��اط امل �ع �ن��ى
م��ن آالم وأس�ئ�ل��ة م��ن دون خ��دش ه��ذا
امل�ع�ن��ى ب��ال��وض��وح امل�ب��اش��ر .ال�ع��ذوب��ة
عند عليوان تنسحب على املضمون
ك�م��ا ع�ل��ى ال �ش �ك��ل .ت �ق��ول ف��ي قصيدة
«مل�ل�اق ��اة األي ��ائ ��ل»« :ف ��ي ق �ف��ار أع ��دو/
أنشد نبعًا /ال تأسره حفرة /نشيدًا
أرح ��ب م��ن ث�ق��وب ال �ن��اي��ات /ل��و ت�ق� ِّ�رب
ّ
ال�ق�ط�ب�ين /أل�ف��ة أف ��ق /ل��و أن ال�ح�ي��اة/
ت� �ف ��اح ��ة ت � �ح � ��اورن � ��ا /ف � ��ي امل � �ع ��ان ��اة/
ن ��واة م�ع�ن��ى /ك��ل م�ص�ب��اح /يتخطى
صاحبيه /وللرياح العاتية /بصيرة
ص�ق��ر /وم�ل�م��س س �م��اء» .ف��ي قصائد
أخرى ،تبقى صاحبة «مخبأ املالئكة»
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ت��دوي��ر م��ا ت��ري��د ق��ول��ه
داخ� ��ل ق�ص�ي��دت�ه��ا ال �ق �ص �ي��رة ن�س�ب�ي��ًا،

ل �ك �ن �ه��ا ت �س �ع��ى ه �ن��ا إل � ��ى ال�ت�خ�ف�ي��ف
م ��ن ب �ع �ث��رة ه ��ذا ال� �ق ��ول وض �ب �ط��ه في
تركيب أسلوبي يعتمد الفكرة أساسًا
النسجامه أكثر مما يعتمد املناخ .نقرأ
ُ
أحببت كسرني»:
في قصيدة «كل ما
«ألش �ب ��اح أش �ك��و /ل�ش�م��س ش �ت��اء في
شباك /لغراب يراقص غصنا غائمًا/
ل�ب�ق�ع��ة ق�ل�ب��ي ع �ل��ى ق �م �ي �ص��ي /ل��رج��ل
ثلج ون ��ادل وم�ج�ه��ول عبر األس�ل�اك/
لهمهمة ف�ي��روز /لتذكرتك امل�ه��دورة/
لرفاق الحفل والحانة /لغيابك الذي/
في غيابك /صار صديقي».
تمتلك علوان حساسية كتابية خاصة
ال تسمح لها ب�ت��رك م�ف��ردة زائ ��دة في
قصيدتها .الحذف عند س��وزان ليس
تقنية أسلوبية هدفها تنظيف النص
م ��ن ث ��رث ��رت ��ه ف �ق ��ط .ال� �ش ��اع ��رة ت�ن�ح��ت
ً
ً
جملتها مفردة مفردة ،تطرد الكلمات
ال �ت ��ي ال ت �ن��اس��ب إي �ق��اع �ه��ا ال��داخ �ل��ي
ُ
«لست
خارج النص .تقول في قصيدة
التراب» « :كي أنتشي بعودة الجسد/
وليست ال��روح م��ن حجر /ألنحتها/
وأح��رر حصانًا /إل��ى صهيله /داخل
الصخرة العمالقة /أصغي /العاشق
تعدني /ليس
أناء فارغِ /أعدني /و ال ِ
الشروق على عاتقنا /وللربيع أزهار
هشة /على مهلها تهوي /ومهارات
إل � � ��ه /ل� �ن ��ا أع� � �م � ��ار /ك � ��أق � ��واس ق� ��زح/
قصيرة /يسبقها ويليها الطوفان».

كثافة القصيدة
تجسيد لحذف جواني
اختار التحرر من زوائد
العالم

ك� � ��أن ال � �ح � ��ذف ف � ��ي ق� �ص ��ائ ��د ال �ك �ت ��اب
يرتبط بحذف جواني اختار التحرر
من زوائ��د العالم واالنكفاء إلى الذات
ٍّ
لقراءتها ببطء وتأن« .واجب الشاعر
أن يقدم النص من غير زوائ��د» تقول
س ��وزان ل �ـ«األخ �ب��ار» ق�ب��ل أن تضيف:
«أع� �م ��ل ف ��ي ق �ص �ي��دت��ي ع �ل��ى إي �ص��ال
امل�ع�ن��ى ك�م��ا ي ��راد ل��ه أن ي�ص��ل ت�م��ام��ًا.
املعنى يجب أن ي�ك��ون واس�ع��ًا عميقًا
وليس فضفاضًا».
َّ
ل ��م ت �ت �خ��ل ص��اح �ب��ة «ال أش �ب��ه أح � �دًا»
ع ��ن ه � ��ذه ال �ق �س ��وة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع
ال �ق �ص �ي ��دة وض �ب �ط �ه��ا ف� ��ي ح �م ��والت
ش� �ع ��وري ��ة م �ك �ث �ف��ة ح �ي�ن اس �ت �خ��دم��ت
ال �ي��وم��ي وال �ع��اب��ر ،وط��رح��ت ال�ع�لاق��ة
م ��ع ال �ح �ب �ي��ب ف ��ي ب �ع��ض ق �ص��ائ��ده��ا،
ت�ق��ول ف��ي «ال�ض�ب��اب وب��رد ديسمبر»:
«وع�ل�ب��ة ث�ق��اب ف��ي ج�ي�ب��ي /وقصيدة
ف � ��ي ال� � �ب � ��ال /ع� �ن� �ي ��دة ع� �ص� �ي ��ة /ع�ل��ى
م� �ص� �ط� �ب ��ة ن� ��ائ � �ي� ��ة /ق � �ب� ��ل أن أل � �ق� ��اك
بدقائق /واألطفال /وأكياس األعياد/

ف��ي املحطة القديمة ال�ف��اح�م��ة /حيث
ال �ج ��رذان ح �م��ام ال ي�ط�ي��ر /ال �ق �ط��ارات
ت �ش �ط��ر ال � �ه � ��واء /وامل� �ش ��اه ��د /أوت � ��ار
ف ��ي إس� �م� �ن ��ت /ال �ق �ض �ب��ان ال� �ه ��ارب ��ة/
ال �ع��اب��رون ع ��اب ��رون /وع �ل��ي ك��ال�ع��ادة
أن أعتني /بمساحة وق��ت ال تقاس/
بمفردي .»... /ال مكان هنا للتفاصيل
امل�م�ل��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ف�ي��ض ف��ي ال �ث��رث��رة،
ّ
سيما أن عليوان تنحاز إلى القصيدة
امل�ع��رف�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ال��ج امل��واض �ي��ع من
زاوي��ة عميقة وش��دي��دة الخصوصية،
بعيدًا عن التسطيح .تشرح الشاعرة
رؤي� �ت� �ه ��ا ل �ل �ي��وم��ي وك �ي �ف �ي��ة ت �ن��اول��ه
ف��ي ال �ق �ص �ي��دة «ح�ي�ن ن �ق��رأ ال�ق�ص�ي��دة
ال�ي��وم�ي��ة ف��ي ال �غ��رب ن�ج��ده��ا مختلفة
عن القصيدة التي تكتب عندنا .هذه
النوعية من القصائد ال تعني الذهاب
إلى التسطيح ،اليومي تفصيل عابر
ي�ف�ت��ح ع�ل��ى م �ع��ان ك��ون�ي��ة ووج��ودي��ة،
وإال تحول إلى خواطر ومذكرات».
ت�ق��ول س ��وزان ع �ل �ي��وان« :ال اع ��رف إذا
ك ��ان ن�ص��ي ي�س�ت�ط�ي��ع ت��رم�ي��م أع�ط��اب
وج��ودي��ة نعاني منها .ال��رك��ام الهائل
ح��ول �ن��ا ي �ح �ت��اج إل � ��ى أش � �ي ��اء ك �ث �ي��رة
ل �ل �ت �خ �ل��ص م � �ن� ��ه .ن � �ن� ��ام ع� �ل ��ى ج �ث��ث
ونستيقظ على جثث .الثورات العربية
وضعتنا أمام أعطابنا .اكتشفنا هول
العدو الداخلي .ال أع��رف أين سنكون
عام  2012أو .»2013

نقد

عبد الزهرة زكي :عن السيارات والرصاص والدم
حسين بن حمزة
في ديوانه «شريط صامت» (امل��دى
ـــ ب�غ��داد) ،وه��و الخامس ل��ه ،يسعى
عبد الزهرة زكي ( )1955إلى تأريخ
وق� � � ��ائ � � � ��ع وم� � �ش� � �ه � ��دي � ��ات
حياتية ليس من عادتها
ً
يظن أن الشعرية
أن ت �ف �س��ح م� �ج ��اال ك��اف�ي��ًا
ل� �ت ��أم�ل�ات ال �ش �ع ��ر وب� ��طء
زخرفة أمام أهوال
ٌ
االس� � � � � �ت� � � � � �ع � � � � ��ارات .إن � �ه � ��ا
العراقي
الموت
«ن �ص��وص ع��ن ال�س�ي��ارات
وال� � � � ��رص � � � ��اص وال� � � � � � ��دم»،
ب�ح�س��ب ال �ع �ن��وان ال �ف��رع��ي ل�ل��دي��وان
الذي يكاد يكون ترجمة طبق األصل
مل ��ا ي �ح��وي��ه م ��ن «إج� ��اب� ��ات ش�ع��ري��ة
ع ��ن أس �ئ �ل��ة امل� � ��وت ال� �ي ��وم ��ي ،ح�ي��ث
ُيصاغ املشهد الشعري بالقرب من

األس�ل�ح��ة وع �ي��ون ال�ق�ت�ل��ة» ،بحسب
ش� �ه ��ادة ال� ��روائ� ��ي وال �ب��اح��ث ق��اس��م
محمد عباس على الغالف.
َ
إي � �ح� ��اءت م �م��اث �ل��ة ت � ِ�ع � ُ�دن ��ا ب�ك�ت��اب��ة
ساخنة وم�ب��اش��رة ع��ن أح��داث أكثر
ّ
س� �خ ��ون ��ة .ك � � ��أن ال� �ش ��اع ��ر ال� � ّع ��راق ��ي
ي�س�ت��أذن ذائ�ق�ت�ن��ا ف��ي ال�ت�خ��ف��ف من
ش�ع��ري��ة ق �ص��وى ،مل�ص�ل�ح��ة معاينة
اآلالم ال� � �ت � ��ي ت� �ن� �ب� �ع ��ث م� � ��ن ق �ت �ل��ى
ال �ت �ف �ج �ي��رات ال� �ج � ّ�وال ��ة وم�خ�ط��وف��ي
ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ،وض �ح��اي��ا
االح�ت�لال األم�ي��رك��ي .يتحول الشعر
إلى معجم إسعافي لتأويل مفردات
ال �ف �ق��دان وال ��رع ��ب وال� ��دم� ��ار ،بينما
ً
يصبح البقاء على قيد الحياة نجاة
ً
ق �ص �ي��رة َأو ت��أج �ي�لا مل ��وت م�ح�ت��وم:
«ل��ن يلحق ب��ال�س�ي��ارة ال�ت��ي أم��ام��ه/

ُ
السيارة التي في الخلف لن تلحق
ُ
ب � ��ه /وال� �ث ��ال� �ث ��ة ال� �ت ��ي اج � �ت ��ازت ��ه ل��م
ت�ن�ف�ج��ر /ث �م��ة م � ًت �س� ٌ�ع ل �ل �ح �ي��اة» .ما
ن �ق��رأه أق��ل س��رع��ة م��ن تقنية الخبر
ال�ع��اج��ل ،وأك�ث��ر عناية باملشهد من
ان �ت �ه��اك ال �ك ��ام �ي � ّ�رات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ّ ّ
لجثث القتلى ،لكنه يظل أقل جودة
من الشعر املكتوب من دون إيعازات
مباشرة وضاغطة.
ي�ن�ج��ح ص��اح��ب «ك �ت��اب ال �ف��ردوس»
( )2000أح �ي��ان��ًا ف ��ي االق � �ت� ��راب م��ن
ال �ح��دث ع�ل��ى ن�ح��و م ��وارب ،ملتقطًا
ان �ط �ب��اع��ات أع �م��ق م� ّ�م��ا ي �ب��دو على
ال�س�ط��ح« :ب�ين ال�ق��دم�ين املضرجتني
ب� ��ال� ��دم /أس� �ف ��ل امل� �ق �ع ��د /ل ��م ي�ن�ت�ب��ه
ع�م��ال اإلن �ق��اذ لهاتف ي��رن /سيارة
اإلسعاف تنطلق بالجسد القتيل/

وي ��رت� �ف ��ع ال � ��دخ � ��ان ب� �ع� �ي� �دًا /وي� �م � ّ�ر
ً
ال� �س ��ائ� �ق ��ون ن ��اظ ��ري ��ن وج � �ل ��ا /إل ��ى
ال � �ح � �ط� ��ام /ووس� � � ��ط ال� � � � ��دم /أس ّ �ف��ل
لاّ
امل� �ق� �ع ��د /ال� �ه ��ات ��ف ي � � ��رن» .إ أن �ن ��ا
ن� �ص� �ط ��دم ب �ب �س��اط��ة م� �ت� �م ��ادي ��ة ف��ي
وص � ��ف ه � ��ذه امل� �ش� �ه ��دي ��ات .ي ��راه ��ن
ال �ش��اع��ر ع �ل��ى األث � ��ر امل �ب��اش��ر ال ��ذي
س �ت �ت��رك��ه ال �ق �ص �ي��دة ع �ل��ى ال� �ق ��ارئ،
أكثر من اهتمامه بإطالة تأثير هذا

ّ ّ
األثرٌ .قد ُيظن أن الشعرية املطلوبة
ٌ
زخ��رف��ة وج �م��ال �ي��ات م�ج��ان�ي��ة ،أم��ام
ْ
أه � ��وال امل� ��وت ال �ع��راق��ي ،ل �ك��ن ه�ن��اك
ممارسات وطرائق الستدارج اللغة
ال �ب �س �ي �ط��ة ن �ف �س �ه��ا إل� ��ى ش �ع��ري� ّ�ة ال
ت�ت�ع��ارض م��ع م��وض��وع�ه��ا .يتحقق
جزء من هذه املمارسات في قصائد
مثل« :الدم يحفر مجراه» و«سيطرة
وه �م �ي��ة» و«ال� �ح ��ارس ال�ش�خ�ص��ي»،
ّ
و«ت� �ح ��ت األق � � � ��دام» ،إال أن ال �ج��ودة
ّ
ّ
ت�ظ��ل محكومة ب��ال�ت�ف��اوت ،ط��امل��ا أن
النصوص مشغولة بتأويل املشهد
الحياتي املباشر ،بممارسات لغوية
ً
الديوان نبال
مباشرة .هكذا ،يمتلك ً
إي��دي��ول��وج �ي��ًا ووج� ��اه� ��ة س�ي��اس�ي��ة
يتفوقان على أسباب الشعر العابرة
لوجاهات مماثلة.
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سيرة مستعادة

على هامش محاضرة بونوا بيترز متى يعود جاك دريدا إلى الجزائر؟
احتفلت املدينة
البيضاء على طريقتها
بالذكرى الثامنة لرحيل
فيلسوف التفكيكية،
مستعيدة مسيرته
ّ
ّ
والشخصية.
الفكرية
مناسبة للبحث عن موقع
دريدا الراهن من الذاكرة
ّ
الثقافية في الجزائر
الجزائر ــ فائزة مصطفى
رغ � � ��م أه� �م� �ي ��ة امل� �ل� �ت� �ق� �ي ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
ال �ت��ي ت �ن��اول��ت س �ي��رة ج ��اك دري� ��دا في
ال� �س� �ن ��وات األخ� � �ي � ��رة ،ت� �ك ��اد ف�ل�س�ف�ت��ه
وف � �ك� ��ره وك� �ت� �ب ��ه ت � �ك ��ون غ ��ائ� �ب ��ة ع�ل��ى
ن�ح��و م�ل�ح��وظ ع��ن ب��رام��ج الجامعات
ال�ج��زائ��ري��ة .ان�ص��راف الجزائريني عن
االهتمام بإرث دريدا ،الذي دعم بقوة
السبب فيه كونه
ال�ث��ورة ال�ج��زائ��ري��ةّ ،
م�ح�س��وب��ًا ع��ن غ�ي��ر ح ��ق ع�ل��ى األق ��دام
ال� �س ��وداء (ال�ف��رن�س�ي�ين ال��ذي��ن أق��ام��وا
في الجزائر خالل االستعمار) وربما
يعود ألصوله اليهودية .لهذا ،تحضر
ذاك � ��رة ال �ف �ي �ل �س��وف وال �ك��ات��ب ال�ك�ب�ي��ر
( 1930ــ  )2004في املجتمع الجزائري
على نحو شحيح ،وإن لم يكن صاحب
نظرية التفكيك محسوبًا على بقايا
االس�ت�ع�م��ار ال�ف��رن�س��ي .ل �ه��ذا ال�س�ب��ب،
جاءت املحاضرة التي ألقاها تلميذه
ّ
بونوا بيترز أخيرًا في الجزائر ،لتبث
َ
نفسًا جديدًا في إرثه .الناقد والروائي
ورس ��ام ال�ش��رائ��ط امل �ص� ّ�ورة ،ج��اء إل��ى
ال�ج��زائ��ر ب��دع��وة م��ن «وك��ال��ة اإلش�ع��اع
ال �ث �ق ��اف ��ي» ،ل �ي �ح �ك��ي ع ��ن ال�ف�ي�س�ل��وف
ال ��راح ��ل ف ��ي ذك � ��رى رح �ي �ل��ه ال �ث��ام �ن��ة.
وك ��ان ��ت م �ح��اض��رت��ه ف ��ي «دي� � ��وان دار
عبد اللطيف» في الجزائر العاصمة،
ف��رص��ة لتقديم ك�ت��اب��ه «ث�ل�اث س�ن��وات
م ��ع دري � � ��دا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ دف ��ات ��ر ك ��ات ��ب س �ي��رة»
(فالماريون ــ .)2010
ت� �ح � ّ�دث ب �ي �ت��رز ب��إس �ه��اب ع ��ن س�ي��رة
صاحب «الكتابة واالختالف» .هو لم
ي�ك��ن ف��رن�س�ي��ًا ق��ط ،ب��ل ج��زائ��ري��ًا حتى
ال �ن �خ��اع ،ي�ن�ح��در م��ن أس ��رة أن��دل�س�ي��ة
ق� ��دم� ��ت م � ��ن ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال إل � � ��ى ش �م ��ال
أف ��ري �ق �ي ��ا ،م ��ع ه� �ج ��رات امل��ورس �ك �ي�ي�ن
ويهود سفرديم ،إثر سقوط غرناطة.
ك ��ان ب �ي �ت��رز م ��ن امل �ق��رب�ي�ن م ��ن دري � ��دا،
وحظي بفرصة االط�لاع على رسائله
وأرشيفه الخاص .وف��ي كتابه «ثالث
س�ن��وات م��ع دري ��دا» ،يخصص جانبًا
م�ه�م��ًا ل�ط�ف��ول��ة أس �ت ��اذه ،م �ش��ددًا على
تأثير نشأته ف��ي الجزائر على صقل
شخصيته وتكوينها .لهذا ،استرسل
في الحديث عن حياته االستثنائية،
م �ن��ذ م ��ول ��ده ف ��ي ح ��ي األب � �ي ��ار وس��ط

ال�ج��زائ��ر العاصمة ع��ام  ،1930م��رورًا
ً
بعالقته م��ع وال� ��ده ،ال ��ذي ك��ان ع��ام�لا
في مؤسسة النبيذ .ع� ّ�رج أيضًا على
والظاهرة» من
طرد صاحب «الصوت
رغم ّأنه كان ّ
املدرسة عام ّ ،1942
مميزًا
ب�ي�ن رف ��اق ��ه .وج � ��اء ت �س��ري �ح��ه ب�س�ب��ب
التمييز العنصري ،ال��ذي ط��اول ذوي
األصول اليهودية ،بعد إنزال النازيني
ف��ي ال �ج��زائ��ر م�ط�ل��ع ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة
الثانية.
هذا التمييز عده بيترز نقطة فاصلة
ف��ي ح �ي��اة دري� � ��دا ،ل �ك��ون��ه م �ث��ل داف �ع��ًا
ق��وي��ًا إلص� � ��راره ع �ل��ى ال � �ق ��راءة بعمق
ّ
وص � �ب� ��ر .راح ي �ع ��ل ��م ن �ف �س��ه ب �ن �ف �س��ه،
وي�ك�ت�ش��ف روس � ��و ،ون �ي �ت �ش��ه ،وج �ي��د،
وس��ارت��رّ .
تميزه في ك��رة القدم ،جعله
في املقابل« ،رياضي تفكير» ،ومنحه
ُّ
التحمل والتركيز
مقدرة رهيبة على
وامل�ل�اح �ظ��ة .ع ��ام  ،1949ع ��اش دري ��دا
م �ح �ط��ة م �ف �ص �ل �ي��ة ف� ��ي ح� �ي ��ات ��ه ،ح�ين
غ��ادر موطنه باتجاه ب��اري��س ،ليقيم
ف��ي م��درس��ة داخلية ،ويتابع دراسته
ال �ث��ان��وي��ة .وج��د اب��ن ال�ت��اس�ع��ة عشرة
نفسه أمام مدينة تحترف الفكر والفن
واألدب .ودف �ع ��ه ذل ��ك إل ��ى االح �ت �ك��اك
ب��ال�ن�خ�ب��ة امل�ث�ق�ف��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ،ف�ج��اور
ألتوسير وف��وك��و وب��وردي��و وآخ��ري��ن.
وه� �ن ��اك ب� ��دأ ن �ض��ال��ه ض ��د ال �ح��رك��ات
االستعمارية ،متبنيًا الفكر اليساري.
دري� � ��دا ال � ��ذي ق� ��ال ف ��ي أح� ��د ح ��وارات ��ه
ال�ص�ح��اف�ي��ة« :ك��ان��ت امل��درس��ة جحيمًا
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � � � � ّ�ي» ،ف �ش��ل ف� ��ي اج �ت �ي��از
م �س��اب �ق �ت�ي�ن ل�ل�ال �ت �ح ��اق ب��ال �ج��ام �ع��ة.

ه� �ك ��ذا ع � ��اد إل � ��ى ال � �ج ��زائ ��ر ،وال �ت �ح��ق
ب� ��امل� ��درس� ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي م��دي �ن��ة
ال �ق �ل �ي �ع��ة ،وع �م ��ل ف ��ي ت��رج �م��ة ب�ع��ض
امل� �ق ��االت ،ل�ي�ك�س��ب ع�ي�ش��ه م��ع زوج�ت��ه
امل� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة ال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة م � ��ارغ � ��ري � ��ت
أوك ��وت ��وري � �ي � ً�ه ،ف ��ي وق � ��ت ك ��ان ��ت ف�ي��ه
الجزائر غارقة في ثورتها.
ف��ي م�ط�ل��ع ع ��ام  ،1960أص �ب��ح دري ��دا
أستاذًا للفلسفة واملنطق في «جامعة
السوربون» ،حيث بقي أربع سنوات.
في تلك املرحلة ،كانت انطالقة «آخر
ّ
ال �ف�ل�اس �ف��ة» ،ال� ��ذي أل� ��ف أك �ث��ر م ��ن 80
كتابًا تسائل إرث غيره من الفالسفة،
مبتكرًا مصطلحات ج��دي��دة ف��ي لغة
موليير.
ف � ��ي م � �ح ��اض ��رت ��ه امل� � �ط � � ّ�ول � ��ة ،ت � �ط � ّ�رق
ب�ي�ت��رز إل ��ى م��وق��ف دري� ��دا م��ن ال �ث��ورة
ال� �ج ��زائ ��ري ��ة .ف �ق��د ب � � ّ�رر ع� ��دم ت��وق�ي�ع��ه
«ب� �ي ��ان  »121ال � ��ذي ض� � ّ�م ال �ك �ث �ي��ر من
امل �ث �ق �ف�ين ال �ف��رن �س �ي�ين ،ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
سارتر ،وسيمون دو بوفوار ،ملساندة
الثوار الجزائريني ،ومناهضة جرائم

في ذروة الثورة
الجزائرية أدان سياسة
فرنسا االستعمارية

بالدهم في الجزائر .والسبب بحسب
ّ
بيترز أن وض��ع دري��دا في ذل��ك الحني
كان حرجًا جدًا ،مع وجود عائلته في
الجزائر ،وعالقته املتوترة مع اإلدارة
ال �ف��رن �س �ي��ة ب �س �ب��ب م ��وق �ف ��ه ال �ن �ق��دي
م�ن�ه��ا ،ك�م��ا يلحظ ال��روائ��ي الفرنسي
ّ
ّ
أن شخصية م�ع��ل�م��ه ،ل�ط��امل��ا تميزت
بالتريث ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات وتبني
امل � ��واق � ��ف« .ف� �ق ��د ك � ��ان ي �ح �ت ��اج دوم� ��ًا
إل ��ى وق ��ت ل�ت�ف�ك�ي��ك أي ظ ��اه ��رة ي��ري��د
دراستها» ،يقول بيترز .وهذا في رأيه
سر اهتمام دريدا بالقضايا العاملية،
ك �م �ن��اه �ض �ت��ه ن � �ظ ��ام «األب ��رت � �ه ��اي ��د»
ف � ��ي ج � �ن� ��وب أف ��ري � �ق � �ي ��ا ،وم� �س ��ان ��دت ��ه
القضية الفلسطينية (راج��ع اإلط��ار).
فـ«السياسة كانت مفتاح فكر دري��دا
الفلسفي» كما يقول.
ل�ي�س��ت امل �ح��اض��رة ال �ت��ي اح�ت�ض�ن�ه��ا
«دي� � ��وان دار ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف» أخ �ي �رًا،
أول��ى امل�ب��ادرات التي ّ
تكرم فيلسوف
التفكيك .عام  ،2006احتفت الجزائر
ب��ال��ذك��رى ال�ث��ان�ي��ة ل��وف��اة دري� ��دا ع��ام
 ،2006في ملتقى دول��ي حمل عنوان
«ع � �ل� ��ى خ� �ط ��ى ج � � ��اك دري� � � � � � ��دا» ،ك ��ان
ي �ع��د اس �ت �ث �ن� ً
�اء ف��ي امل �ش �ه��د ال�ث�ق��اف��ي
ال�ج��زائ��ري ...إال أن اع�ت��راف املؤسسة
ال��رس�م�ي��ة ال�ج��زائ��ري��ة بمكانة دري ��دا،
ل��م يشجع على حضور فعلي ل��ه في
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��رب��وي��ة .وب�ح�س��ب مدير
«منشورات ال�ب��رزخ» سفيان حجاج،
ّ
ف� � ��إن «ت �غ �ي �ي��ب ب �ع ��ض امل �ث �ق �ف�ي�ن ف��ي
الجزائر ليس مرتبطًا بشخص جاك
دري� ��دا ف �ق��ط ،إذ ال ن ��رى ف��ي ال�ج��زائ��ر

ش��ارع��ًا يحمل اس��م ك��ات��ب ي��اس�ين أو
ً
محمد ديب مثال» .وعن دور النخبة
الثقافية ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام ف��ي إع��ادة
بعث األسماء املستبعدة عن الخريطة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال� �ج ��زائ ��ري ��ة ،وخ �ص��وص��ًا
«األق��دام السوداء» ،أمثال ألبير كامو
ّ
وبيار بورديو ،يرى حجاج أن دوره
ك�م�ث�ق��ف ون ��اش ��ر ،ي�ك�م��ن «ف ��ي إع ��ادة
نشر كتب املثقفني الفرنسيني ذوي
األص� ��ول ال �ج��زائ��ري��ة ،ت�م��ام��ًا ك ��دوري
ف��ي ن�ش��ر أع �م��ال كاتب
ي��اس�ي�ن ،واب ��ن خ�ل��دون
وغيرهما».
ف� � � ��ي ذروة ال� � � �ث � � ��ورة
ال � � � �ج � � ��زائ � � ��ري � � ��ة ،أدان
دري ��دا س�ي��اس��ة فرنسا
االس�ت�ع�م��اري��ة ،وطالب
ب� �ن ��وع م ��ن االس �ت �ق�ل�ال
ال� ��ذي ي�ك�ف��ل ال�ت�ع��اي��ش
ب � �ي � ��ن ال� � � �ج � � ��زائ � � ��ري� �ي ��ن
وال� � �ف � ��رن� � �س� � �ي �ي��ن ،ك �م��ا
ّ
يذكر الجميع أن دريدا
ك� � � ��ان م� � ��ن امل� � �ب � ��ادري � ��ن
األوائ� � � � � ��ل إل � � ��ى إن � �ش ��اء
«ح � � � � ��رك � � � � ��ة مل � � �س� � ��ان� � ��دة
املثقفني والصحافيني
منذ أوائ���ل الثمانينيات
ال� � � �ج � � ��زائ � � ��ري� �ي ��ن» ع � ��ام
إيجابية
مواقف
دريدا
ل
سج
ّ
ّ
 ،1993بهدف حمايتهم
من القضية الفلسطينية،
من كابوس االغتياالت
وانتقد السياسة اإلسرائيلية
ال � � � � �ت� � � � ��ي ط� � ��اول � � �ت � � �ه� � ��م
ف��ي األراض���ي املحتلة ،ما
ع �ل��ى ي ��د امل � ��د ال��دي �ن��ي
جعله م��ك��روه�ًا م��ن قبل
امل � �ت � �ط� ��رف .اغ� �ت� �ي ��االت
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا ك �ت��اب
ال��ل��وب��ي��ات الصهيونية،
وف � �ن ��ان ��ون ك� �ث ��ر ،ع�ل��ى
وخصوصًا في فرنسا .هكذا،
غ� ��رار ال �ص �ح��اف��ي عمر
اتهم بمعاداة السامية من
أورت � �ي �ل��ان ،وال ��روائ ��ي
وغيبت املؤسسة
ال � � �ط� � ��اه� � ��ر ج � � ��اع � � ��وط،
جهةّ ،
الرسمية فكره من
الثقافية
وامل�ف�ك��ر ال �ش��اب بختي
ّ
ّ
جهة أخرى.
ب��ن ع ��ودة ال ��ذي اغتيل
ع��ام  .1996وللمفارقة،
ّ
ف � � � ��إن ب � ��ن ع � � � ��ودة ك� ��ان
ق� ��د ن �ظ ��م م� ��ع ب��اح �ث�ين
آخرينّ ،أول مؤتمر عن جاك دريدا في
«جامعة وه��ران» ع��ام ّ .1994يومها،
دعوه إلى املشاركة ،لكنه لم يستطع.
وك � � ��ان ك � �ت ��اب «ال � �ح� ��داث� ��ة وم� � ��ا ب�ع��د
الحداثة» لبختي بن عودة من الكتب
ال �ن �ق��دي��ة األول � ��ى ف��ي ال �ج��زائ��ر ،ال�ت��ي
ّ
قدمت قراءة تحليلية لفكر دريدا.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى ّأن دري � ��دا ي�ع��دّ
من أب��رز الشخصيات التي واجهت
موجة اإلسالموفوبيا ،بعد أح��داث
 11أي� � �ل � ��ول ،ك� �م ��ا ك� � ��ان ع� �ل ��ى ح��اف��ة
ال�ظ�ف��ر ب �ـ«ج��ائ��زة ن��وب��ل» ل��وال موته
ب� �ع ��د ص � � � ��راع ط� ��وي� ��ل م � ��ع س ��رط ��ان
البنكرياس ،عن عمر يناهز الرابعة
والسبعني .ح�ين ف��ارق�ن��ا ّقبل ،2004
ك ��ان ي�س�ت�ع� ّ�د ل �ل �م��وت ،ك ��أن ��ه ف��رص��ة
ً
أخ��رى للحياة .أل��م يقل م��رة« :امل��وت
هو طريقة لنكون بجانب الحياة».
فهل ُ
سيعاد اعتبار ج��اك دري��دا في
مسقط رأسه؟

فكي
بين ّ
الكماشة
ّ

فالش
■ وس��ط م��ا ت�ش�ه��ده ال�س��اح��ة الفلسطينية ال��داخ�ل�ي��ة،
يفتح «امل�ج�ل��س الثقافي للبنان ال�ج�ن��وب��ي» باب
ال�ن�ق��اش ح��ول ال��وض��ع الفلسطيني ال��راه��ن .ف��ي ضوء
ع�ن��اوي��ن «األم ��م امل�ت�ح��دة ،امل�ب��ادل��ة ،امل�ص��ال�ح��ة» ،يدعونا
املجلس إل��ى ن��دوة ي�ت�ح� ّ�دث فيها امل��دي��ر ال�ع��ام لـ«مركز
الزيتونة ل�ل��دراس��ات واالس�ت�ش��ارات» محسن صالح،
والصحافي املتخصص في الشأن الفلسطني حلمي
موسى ،ب��إدارة الباحث محمد املجذوب .اللقاء عند
السادسة من مساء الغد في قاعة املجلس في شارع
املزرعة (بيروت) .لالستعالم01/703630 :
■ للسنة الثالثة على التوالي ،تبادر «جمعية أصدقاء
الفيلم العربي ف��ي ب��رل�ين» ،إل��ى تنظيم «مهرجان
الفيلم العربي ف��ي ب��رل�ين» .ينطلق املهرجان ف��ي 2
ّ
ويستمر حتى ال�ـ 10
تشرين الثاني (نوفمبر) ّ املقبل
منه ،وعلى برنامجه محطات تكريمية لسينما مارون
ب �غ��دادي ،وب��ره��ان علوية ،وعمر أم �ي��رالي ...كما

ّ
ّ
خالل
يخصص حيزًا للفكاهة في السينما العربية ،من ّ
ع��رض أف�ل�ام س��اخ��رة ،وس�ي��اس�ي��ة ن��اق��دة ،ك��ذل��ك ينظم
املهرجان ن��دوة تجمع املخرجة املغربية زكية طاهري،
واملنتج املغربي أحمد بو شعلة ،والسينمائيني املصريني
داود عبد ال�س�ي��د ،وش��ري��ف ال�ب�ن��داري ،وف�ي��وال شفيق،
والناقد املصري كمال رمزيwww.alfilm.de .
■ تواصل العازفة واملوسيقية
ج ��وي ��ل خ � � ��وري (ال� � �ص � ��ورة)
س �ل �س �ل��ة م� �ح ��اض ��رات� �ه ��ا ع��ن
امل��وس�ي�ق��ى امل �ع��اص��رة ،ب��دع��وة
م��ن «ج�م�ع�ي��ة ال�س�ب�ي��ل» .في
أم �س �ي��ة م��وس �ي �ق �ي��ة ي�ت�خ�ل�ل�ه��ا
تحليل مقطوعات موسيقية،
س �ت��أخ��ذن��ا خ � ��وري إل� ��ى ع��ال��م
ج��ون كيج ( 1912ــــ .)1992
تحت ع�ن��وان «تأليف مفتوح»،

ستحكي عن تجربة املوسيقي واملؤلف والفيلسوف
والشاعر األميركي ،الذي رافق ميرس كونينغهام في
إرس ��اء ق��واع��د ال��رق��ص ال�ح��دي��ث ،وك��ان م��ن املجددين
في املوسيقى بني أبناء جيله .اللقاء عند السابعة من
مساء الجمعة  28تشرين األول (أكتوبر) ،في «املكتبة
العامة لبلدية ب�ي��روت» (مونو ــ ب�ي��روت) .لالستعالم:
01/203026
الفنية ّ
■ خالل مسيرته ّ
املوزعة بني رسم ونحت ،أقام
روبير حلو ( 1958ـــ آذار /مارس  )2011معرضني
فقط .ك��ان التشكيلي اللبناني ال��راح��ل يفضل العمل
ف��ي محترفه ،بعيدًا ع��ن األض ��واء .بعد م��رور أشهر
على رحيلهّ ،
يكرمه فضاء «كتانه كونيغ» (تانيت)
م��ن خ�ل�ال م�ع��رض مل�ن�ح��وت��ات��ه ب�ع�ن��وان «ك�لاس�ي��ك»،
ّ
يستعيد من خالله إنتاجه الغزير الذي بقي في الظل.
ً
يحتوي املعرض على  11عمال ،لم تعرض في السابق،
وسيفتتح عند السادسة من مساء الثالثاء  1تشرين

ّ
يستمر حتى  3كانون
الثاني (نوفمبر) املقبل ،على أن
األول (ديسمبر) .لالستعالم01/738706 :
■ يشتغل أالن واصويان ( )1966تماثيله الصغيرة
امل �ل� ّ�ون��ة ب��ال �ص �م��غ ،وال �خ �ش��ب وال �س �ي �ل �ي �ك��ون .ب�ع��دم��ا
استضافت معرضه ال�ف��ردي األول «مدينة دودج��و»
قبل ع��ام�ين ،تفتتح ص��ال��ة «ج��ان�ين رب�ي��ز» (ال��روش��ة
ـ�ـ ب �ي��روت) معرضًا ج��دي�دًا للتشيكلي اللبناني عند
ال �س ��ادس ��ة م ��ن م �س��اء األرب � �ع� ��اء  9ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
ّ
ويستمر حتى  26منه .لالستعالم:
(نوفمبر) املقبل،
01/805061
■ ف��ي ص��ال��ة «ذا ران�ي�ن��غ ه��ورس��ز» ،ت�ع��رض مريم
أميني مجموعة لوحات ،وتجهيزات ،وأعمال فيديو،
تحت ع�ن��وان «خ��واط��ر ال�ص�م��ت» .تستلهم الفنانة
اإليرانية الطبيعة ،والحيوانات ،والتاريخ ،لتخلق عاملًا
شبيهًا بالحلم .لالستعالم01/562778 :
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مسلسل

يسري الجندي على حافة الالسامية؟
محمد عبد الرحمن
«خيبر» الحصن ال�ي�ه��ودي الشهير في
الجزيرة العربية الذي اقتحمه املسلمون
ف��ي ال �ع��ام ال �س��اب��ع م��ن ال �ه �ج��رة ب�ق�ي��ادة
ّ
الرسول ،سيشكل عنوان أحدث مشروع
تاريخي درامي ليسري الجندي .في هذا
ّ
سيجدد املؤلف املصري البارز
املشروع،
تعاونه م��ع امل�خ��رج محمد عزيزية بعد
نحو عام ونصف العام على مسلسلهما
ال� �ت ��اري� �خ ��ي «س � �ق� ��وط ال � �خ �ل�اف ��ة» ال� ��ذي
ت� �ن ��اول امل� ��ؤام� ��رات ال �ت��ي ح��اك �ه��ا بعض
ي �ه ��ود أوروب � � ��ا م ��ن أج� ��ل ال �ق �ض��اء ع�ل��ى
اإلمبراطورية العثمانية تمهيدًا إلقامة
دولتهم املزعومة على أرض فلسطني.
ال �ق �ض �ي��ة ش �غ �ل��ت ب� ��ال ي �س ��ري ال �ج �ن��دي
ً
طويال وتحديدًا منذ العام  1968عندما
ق� ّ�دم مع املخرج حسن ال��وزي��ر مسرحية
«م��ا ح��دث ل�ل�ي�ه��ودي ال�ت��ائ��ه م��ع املسيح
املنتظر» التي أعاد تقديمها على مسرح
«الهناجر» عام  2007بعنوان «القضية».
وها هو يتلقى عرضًا من املنتج هاشم
ال�س�ي��د أح��د ال�ش��رك��اء ف��ي «إي�ك��وم�ي��دي��ا»
ال�ق�ط��ري��ة ،لتقديم ع�م��ل درام ��ي أراد فيه
ّ
أن «يحكي لألجيال الحالية كيف كان
يهود خيبر يحيكون املؤامرات واملكائد
مل �ن��ع ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة م ��ن ال �ن �ه��وض
واالس� �ت� �م ��رار ،ف �ج��اءت ال �ح��رب ض ��رورة
ملنعهم م��ن ب�ل��وغ م��آرب �ه��م» .والسياسة
نفسها تعتمدها حاليًا إس��رائ�ي��ل وفق
م��ا يقول الجندي ل�ـ«األخ�ب��ار» ،مضيفًا:
«ال�ع�ق�ي��دة ل��م تتغير ون �ظ��رة االس�ت�ع�لاء
امل��وج �ه��ة ل�ل�ع��رب ب�ق�ي��ت ك�م��ا ه ��ي» .لكن
أليس عمله معاديًا للسامية يخلط بني
ال�ي�ه��ود ك�ط��ائ�ف��ة دي�ن�ي��ة وب�ي�ن اس��رائ�ي��ل
ب��وص �ف �ه��ا ك �ي��ان��ًا س �ي��اس �ي��ًا ق��ائ �م��ًا على
ال �ع �ن �ص��ري��ة واالح� � �ت �ل��ال؟ ه� �ن ��ا ،ي�ج�ي��ب
ُ
«لست ضد
صاحب «السيرة الهاللية»:
ال��دي��ان��ة ال�ي�ه��ودي��ة ،ب��ل ض��د العنصرية
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ع� �ل ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا ال� �ف� �ك ��رة
الصهيونية .هذه األخيرة اعتمدت على
م �غ��ال �ط��ات ت��اري �خ �ي��ة وأف� �ك ��ار ك��اذب��ة تم
نشرها بني األجيال الحالية من العرب
وامل�س�ل�م�ين ،وآن األوان ل �ع��ودة ال��وع��ي،
ّخصوصًا بعد الثورة املصرية» ،مضيفًا
أنه يقوم بواجبه إزاء هذا األمر من خالل
الدراما.
ً
ال� �ج� �ن ��دي ي �م �ت �ل��ك ت ��اري� �خ ��ًا ط� ��وي �ل�ا م��ع
ً
الدراما التاريخية .قدم قبال مسلسالت
ع��دي��دة م�ن�ه��ا «م�لاع �ي��ب ع�ل��ي ال��زي �ب��ق»،
و«ال� � �س� � �ي � ��رة ال � �ه�ل��ال � �ي� ��ة» ،و«ال � � �ط� � ��ارق»
و«ج�م�ه��وري��ة زف�ت��ي» و«ن��اص��ر» وأخ�ي�رًا
«س �ق��وط ال�خ�لاف��ة» ال ��ذي أنتجته أيضًا
ّ
املتحمسة ـــــ على
ش��رك��ة «إي�ك��وم�ي��دي��ا»

حد تعبيره ـــــ لهذه النوعية من املشاريع
ع� �ك ��س ال � �ع� ��دي� ��د ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن ال� �ش ��رك ��ات
الخاصة .ويشير إلى أنه ليس صحيحًا
ت �ع� ّ�رض ت�ل��ك األع �م��ال ل�ل�خ�س��ارة امل��ادي��ة
لكنها «أوهام ّ
يروجها من يتهربون من
واجبهم نحو الوطن».
وي � �ش � ��دد ال � �ج � �ن ��دي ع� �ل ��ى أن ال � �ظ� ��روف
ال�ت��ي تشهدها ال�س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة حاليًا
ت ��دف ��ع ب �م �س �ل �س��ل «خ� �ي� �ب ��ر» وغ� �ي ��ره م��ن
األع �م��ال التاريخية إل��ى ال��واج�ه��ة حتى
ت �ص��ل إل ��ى ال �ج �ي��ل ال �ح��ال��ي ال �ك �ث �ي��ر من
األف� �ك ��ار وال �ح �ق��ائ��ق ال �ت��ي غ��اب��ت عنهم
ط��وال العقود املاضية ،فما «يحدث في
إسرائيل حاليًا وأسلوبها في التعامل
م��ع م �ص��ر وال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال يختلف
ك �ث �ي �رًا ع �م��ا ك� ��ان ي� �ح ��دث داخ � ��ل ح�ص��ن
خيبر وال عما فعله اليهود مع البابليني
وال� ��روم� ��ان وروس� �ي ��ا ال �ق �ي �ص��ري��ة حتى

أملانيا مطلع القرن املاضي وكراهيتهم
الدائمة لكل الشعوب وتعاليهم املستفز
لكل م��ن ه��و ليس ي�ه��ودي��ًا» .ورغ��م نفيه
ّ
مل�ع��اداة السامية ،إال أن حديث الجندي
ال ي�خ�ل��و ف ��ي ب �ع��ض امل ��واض ��ع م ��ن ه��ذه
الصفة .م��ع ذل��ك ،ال يكترث ألي حمالت
ّ
ه�ج��وم ق��د ت�ش��ن عليه بسبب املسلسل

يبدأ المخرج محمد
عزيزية بدراسة نص
«خيبر» بهدف تحديد
مواقع التصوير

لكونه اعتاد ذلك منذ وقت طويل .ورغم
أن� ��ه غ �ي��ر م �ت �ي �ق��ن م ��ن ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��س
ال� ��ذي أدى إل ��ى م �ن��ع م��وا ّص �ل��ة ع ��روض
مسرحية «القضية» ،إال أن��ه ال يستبعد
وج� � ��ود ض� �غ ��وط اس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ورس��ت
ّ
على السلطة آنذاك ،خصوصًا أن العمل
ك ��ان م��ن إن �ت��اج وزارة ال �ث �ق��اف��ة .ب�ع��دم��ا
ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ا ك �ّب �ي �رًاُ ،م� � � ِّ�ددت ع��روض
امل� �س ��رح� �ي ��ة .إال أن � � ��ه ف� �ج ��أة وم � ��ن دون
م�ق��دم��ات ،ص��در ق��رار بإيقاف املسرحية
وع ��دم ب�ث�ه��ا ت�ل�ف��زي��ون�ي��ًا م��ن دون إب ��داء
األسباب.
ال يستطيع الجندي الدخول حاليًا في
تفاصيل املشروع .إذ ما زال في مراحل
الكتابة األولى ،بالتالي ليس من املؤكد
لحاق املسلسل برمضان املقبل ،وهو ما
يجعل خ�ط��وة اخ�ت�ي��ار املمثلني مؤجلة
حتى يبدأ املخرج محمد عزيزية بدراسة

ال�ن��ص تفصيليًا ب�ه��دف ت�ح��دي��د م��واق��ع
التصوير .لكن الجندي توقع أن يكون
ال�ع�م��ل ضخمًا إن�ت��اج�ي��ًا بسبب طبيعة
امل ��رح �ل ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ت �ن��اول �ه��ا،
ضاربًا املثل بمسلسل «سقوط الخالفة»
ال � ��ذي ت �ط �ل��ب ال �ع �م��ل ع �ل �ي��ه ج �ه �دًا ف��وق
ال�ع��ادة رغ��م أن��ه ي��دور ف��ي ب��داي��ات القرن
ال�ع�ش��ري��ن .ورأى ال �ج �ن��دي ف��ي مسلسل
«خ�ي�ب��ر» ان�ع�ك��اس��ًا ل�ت��أث�ي��ر ال �ث��ورة على
ال� ��درام� ��ا ال �ع��رب �ي��ة ال ّ�ت��ي ب��ات��ت م�ط��ال�ب��ة
بمجاراة ال��واق��ع .لكنه انتقد ف��ي الوقت
نفسه تقديم أع�م��ال درام �ي��ة ع��ن ال�ث��ورة
ّنفسها لكونها ل��م تكتمل بعد .إذ يرى
أن��ه يجب تقديم رؤي��ة نقدية ال دعائية
ألي نظام حتى ل��و ك��ان ث��وري��ًا ،بالتالي
ال ب��د م��ن أن تكتمل ال��دائ��رة التاريخية
ل � �ل � �ث� ��ورة ح � �ت ��ى ي �ت �م �ك ��ن م � ��ن ال �ك �ت ��اب ��ة
عنها.

مصير «شجر الدر»
ما زال مصير مسلسل «شجر الدر»
معلقًا .رغم انحياز يسري الجندي
(ال���ص���ورة) ل��س�لاف فواخرجي
لبطولة العمل امل��ؤج��ل منذ
عامني ،تتوالى الترشيحات من
جهات أخرى عديدة آخرها كان
ترشيح صابرين .فيما خرجت
الهام شاهني من الحسابات رغم
أنها أعربت أكثر من م��رة عن
رغبتها في تقديم الدور .ويؤكد
ّ
الجندي أن املسلسل ال يركز
الشخصية ذاتها بل يضيء على
العصر الذي عاشت فيه ،تمامًا
كما فعل مع شخصية الرائدة
النسوية ه��دى ش��ع��راوي التي
قدمتها ف���ردوس عبد الحميد
في مسلسل حمل عنوان «مصر
الجديدة».

عباس النوري في مشهد من
«سقوط الخالفة»

ريموت كونترول

ّ
عال
في الحكومة ...توتر ٍ

«أخبار املستقبل»

أسود وأزرق ...على برتقالي

< 21:00

ّ
ف��ي ظ ��ل االض �ط ��راب ��ات وال � �ث ��ورات في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ه ��ل ت�ص�م��د ح�ك��وم��ة
ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي؟ وم � ��اذا عن
ال �خ�ل�اف��ات ب�ي�ن ال� � � ��وزراء؟ ي �ط��رح علي
ح �م��ادة ه��ذه األس�ئ�ل��ة ف��ي حلقة الليلة
من «االستحقاق» على ضيفيه :الوزير
ال�س��اب��ق محمد عبد الحميد بيضون
(الصورة) والصحافي جورج علم.

otv

< 21:30

النائب في «تكتل التغيير واإلص�لاح»
زياد أسود (الصورة) ،وعضو املكتب
السياسي في «تيار املستقبل» راشد
فايد ،هما ضيفا جان عزيز في حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب��رن��ام��ج «ب�ي��ن ال �س �ط��ور».
وت �ن��اق��ش ال�ح�ل�ق��ة ال �ت �ط��ورات امل�ح�ل�ي��ة،
وإع � ��ادة ت�م��وض��ع ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،إل��ى
جانب مواقف بكركي األخيرة.

دساتير حسب الطلب

«تلفزيون لبنان»

80’ s fever

< 20:30

ملاذا ّ
تحول مطلب تغيير الدستور إلى
قاعد تنطلق منها ال�ث��ورات ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي؟ ه��ل يمكن تفصيل دساتير
ع �ل��ى ق �ي��اس ال �ح �ك��ام ال� �ع ��رب؟ ي�ط��رح
ط��ان�ي��وس دع�ي�ب��س ه ��ذا امل��وض��وع في
حلقة الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «ال �ي��وم غ �دًا»
على ضيوفه :عصام سليمان ،محمد
اشركي وعماد طارق البشري.

lbc

< 21:30

الليلة يعيدنا مالك مكتبي إلى ثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي وتسعينياته م��ن خالل
األغ��ان��ي التي اشتهرت ف��ي تلك الفترة:
سمير حنا ،وجورجيت صايغ ،وأحمد
دوغ��ان (ال �ص��ورة) ...سنستعيد الليلة
أغنيات كل هؤالء مباشرة على الهواء،
ف��ي ح�ل�ق��ة ف�ن�ي��ة ب��ام �ت �ي��از م��ن ب��رن��ام��ج
«أحمر بالخط العريض».

شريهان في «سوق النساء»

«نايل سينما»

< 22:30

تعرض قناة «نايل سينما» فيلم «سوق
ال�ن�س��اء» ،بطولة ش��ري�ه��ان (ال �ص��ورة)،
وح �س�ي�ن ف �ه �م��ي ،وم �ح �م ��ود ح �م �ي��دة،
وت �ح �ي��ة ك ��اري ��وك ��ا ،وإخ� � � ��راج ي��وس��ف
فرنسيس .وتدور أحداث الشريط حول
صحافية تتابع قضية انتحار فتاة ،إال
ّأن التحقيق في املوضوع قد يؤدي إلى
مشاكل عدة تطال عائلتها.

هؤالء قاوموا النازية

arte

< 21:40

م��ن ه��ي امل�ق��اوم��ة ال�ت��ي ح��ارب��ت النازية
في أوروب��ا؟ الليلة سنكتشف الجواب
عن هذا السؤال ضمن سلسلة خاصة
تعرضها  arteللمخرج برنار ج��ورج.
ج��ول��ة ف��ي  14ب�ل�دًا أوروب �ي��ًا ي�ق��وم بها
ال��وث��ائ �ق��ي ل �ن �ت �ع� ّ�رف م��ن خ�لال �ه��ا على
م��واط�ن�ين ك��ان��وا ف��ي ص�ف��وف محاربة
النازيني.
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حريات

رشيد نيني ظلمه القضاء ...وطعنه ذوو القربى
ّ
طعنتان تلقاهما صاحب
القلم األحمر :األولى حكم
بالسجن ملدة سنة،
قضائي ّ
والثانية تخلي صديقه
وشريكه محمد العسلي عنه
وتصفية «إرثه» في جريدة
«املساء» التي كانت األوسع
انتشارًا في اململكة
الرباط ــ محمد الخضيري
بعد القبض عليه في نيسان (أبريل)
امل��اض��ي ،ه��ا ه��ي محكمة االستئناف
ف��ي ال��دار البيضاء تصدر حكمًا على
رش �ي��د ن �ي �ن��ي ب��ال �س �ج��ن س �ن��ة واح ��دة
ّ
نافذة وغرامة مالية .الحكم جاء ليعزز
املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة ق�ب��ل أش�ه��ر،
ح�ك��م
ّ
ل�ي��دخ��ل م �ل��ف م��دي��ر ج��ري��دة «امل �س��اء»
امل� �غ ��رب� �ي ��ة ،وك� ��ات� ��ب ال� �ع� �م ��ود األك� �ث ��ر
شعبية في اململكة في نفق مسدود.
جاء الحكم على مدير الجريدة ،األكثر
مبيعًا في اململكة ،ليدق آخر املسامير
في نعش آم��ال عائلته واملقربني منه،
ّ
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال �ص �ح��اف��ي أودع ال�س�ج��ن
ب�ت�ه�م��ة ن �ش��ر «أخ� �ب ��ار زائ� �ف ��ة» ت�ن�ت�ق��د
ع�م��ل ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال��داخ�ل�ي��ة
املعروف اختصارًا بـ«الديستي».
معاناة نيني استمرت في السجن ،إذ
كانت عائلته ومحاموه ينقلون أخبارًا
مزر يعيشه وراء القضبان،
عن وضع ٍ
إل��ى جانب وضعه ف��ي جناح سجناء
الحق العام ،حرم صاحب القلم األحمر
م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى األوراق واألق �ل�ام
ّ
والجرائد .هذه األوض��اع أزمت حالته

النفسية وال�ص�ح�ي��ة ،م��ا ب��دا واض�ح��ًا
خ�ل�ال ج �ل �س��ات امل �ح��اك �م��ات ال �ت��ي ب��دا
ف �ي �ه��ا ض� ��ام � �رًا وآث � � ��ار اإلج � �ه� ��اد ع�ل��ى
م�لام�ح��ه .لكنه ك��ان يحفظ ابتسامته
وي � � ��رف � � ��ع ش � � � � ��ارة ال � �ن � �ص � ��ر ل� �ع ��ائ� �ل� �ت ��ه
ومل � � �ص� � � ّ�وري ال � �ج� ��رائ� ��د ال� ��ذي� ��ن ك ��ان ��وا
يحضرون الجلسات.
ج� � �ل� � �س � ��ات امل� � �ح � ��اك� � �م � ��ة االب� � �ت � ��دائ� � �ي � ��ة
واالس �ت �ئ �ن��اف �ي��ة ش� �ه ��دت ال �ع ��دي ��د م��ن
«ال�ت�ج��اوزات» حسب دف��اع نيني ،فلم
ي �ح��اك��م وف �ق��ًا ل� �ـ«ق ��ان ��ون ال �ص �ح��اف��ة».
ّ
ورأى ال��دف��اع أن امل�ح��اك�م��ة سياسية
وباطلة بسبب غياب أي أدلة قانونية
ّ
تورط موكله.
ّ
وي � �ب� ��دو أن ال� �ح� �ك ��م ل� ��م ي ��رت� �ك ��ز ع�ل��ى
أعمدة ال��رأي التي ك��ان مدير «املساء»
يكتبها ي��وم�ي��ًا ف��ي ج��ري��دت��ه ،وه��و ما
دف��ع ال�ه�ي�ئ��ات ال��داع�م��ة ل��ه إل��ى وص��ف
امل �ح��اك �م��ة ب��ال �س �ي��اس �ي��ة .ف�ي�م��ا راج ��ت
ّ
معطيات بأن الصحافي األكثر شهرة
ب�ين زم�لائ��ه ذه��ب ض�ح�ي��ة ص ��راع بني

«ما في متلو» على mtv
باسم الحكيم
حان وقت العودة .عادل كرم ونعيم
ح�ل�اوي وروال ش��ام�ي��ة ع ��ادوا إل��ى
ّ
 ،mtvويطلون على املشاهدين غدًا
الخميس .ل��ن ي�ع��ودوا ف��ي برنامج
ّ
ينضمون إل��ى املخرج
 ،SL Chiبل
ناصر فقيه وزميليهما ف��ي فريق
«ال ي �م��ل» ع� ّ�ب��اس ش��اه�ين وأن �ج��و
ريحان ليخرجوا ببرنامج «ما في
ً
ابتداء من الغد
متلو» الذي يعرض
على قناة «أم.تي.في».
عشر سنوات غابوا خاللها قسرًا
عن الحبيب األول ،وصنعوا خبرة
ّ
إضافية بني تلفزيون «املستقبل»
ّ
ّ
والتجارب الدرامية والسينمائية.
غ�ي��ر أن األس �م��اء ال�ث�لاث��ة ارتبطت
ف� ��ي ذه� � ��ن ال � �ن� ��اس ب� �ب ��رن ��ام ��ج SL
 Chiل�ل�م�خ��رج ش ��ادي ح �ن��ا .ه�ك��ذا،
ّ
سيطل ف��ري��ق «ال ي�م��ل» ف��ي خلطة
م � ��ن االس � �ك � �ت � �ش� ��ات االج� �ت� �م ��اع � ّ�ي ��ة
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،م��ع ه��ام��ش أك�ب��ر من
ّ
ال �ح� ّ
شخصيات
�ري��ة ،ت�ت�ي��ح ع ��ودة
ُ
ط� �ل ��ب م� ��ن امل � �خ� ��رج ف �ق �ي��ه ح��ذف �ه��ا
بحكم الطبيعة املحافظة لتلفزيون
«امل�س�ت�ق�ب��ل» ،وأب��رزه��ا شخصيتا
مجدي ووجدي ،ومستر لغات.
ه� � � �ك � � ��ذا ،ان� � �ت� � �ه � ��ى ال� � �ت� � �ع � ��ام � ��ل م��ع
«املستقبل» م��ن دون أن يستوفي
ف��ري��ق «ال ي �م��ل» ال �ح �ق��وق امل��ادي��ة
املستحقة ل��ه ف��ي ذم��ة املحطة منذ
آذار (م��ارس) املاضي .يقول ناصر
فقيه لـ«األخبار»« :خالل اجتماعي
باملدير التنفيذي للمحطة رم��زي
ّ
ج �ب �ي �ل��ي ،وع� ��دن� ��ي ب� �ح ��ل األم � � ��ور،
لكنني شعرت ب��أن األج ��واء ت��زداد
ّ
ك��آب��ة» .ورغ ��م أن��ه ي��رى أن «األم ��ور
تتجه إل��ى األس��وأ» داخ��ل الشاشة
ّ
ال��زرق��اء ،ي��ؤك��د فقيه أن��ه ل��ن يتخذ
ّ
أي إج � ��راء ق��ان��ون��ي «ألن امل�س��ائ��ل
ُ ّ
امل��ال �ي��ة س��ت �ح��ل ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ع��ام
ال �ج��اري ،أو م�ط�ل��ع ال �ع��ام امل�ق�ب��ل».

ّ
وي��وض��ح ب ��أن «ل��دي�ن��ا ت��اري�خ��ًا مع
«الجماعة» (املستقبل) ،ونجحنا
م�ع��ًا ف��ي ب��رن��ام��ج «ال ي �م��ل» ط��وال
�ارض اللجوء
عشر سنوات .ل��ذا أع� ّ
إلى القضاء كي ال يقال إننا قليلو
الوفاء».
ّ
ال ش��ك ف��ي أن وض ��ع ب��رن��ام��ج «ال
يمل» ومعه برنامج «أب��و ري��اض»
ال ��ذي ت�ح��ول إل��ى «ش�غ�ل��ة وع�م�ل��ة»
يختلف ع��ن ب�ق� ّ�ي� ّ�ة ال �ب��رام��ج .ه��ذان
ال �ب��رن��ام �ج��ان ح��ق �ق��ا أع �ل ��ى ن�س�ب��ة
مشاهدة للمحطة ّ
وأم�ن��ا إعالنات
«املستقبل»
لها .وم��ع ذل��ك ،اضطر
ّ
إل � ��ى ال �ت �ض �ح �ي��ة ب ��االث� �ن�ي�ن ،ل �ك��ن��ه
ح ��اف ��ظ ع �ل��ى م ��وع ��ده م ��ع ح�ل�ق��ات
خاصة من «ال يمل» ( )Best ofفي
سهرة االثنني.
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ب��رن��ام��ج «ّم� ��ا في
م �ت �ل��و» ،ي�ش�ي��ر ف�ق�ي��ه إل ��ى أن� ��ه «م��ا
م��ن ت�ع��دي��ل أس��اس��ي ع�ل��ى ال�ف�ك��رة،
ّ
ب ��ل س �ت �ظ��ل ح�ل�ق��ات�ن��ا ق��ائ �م��ة على
االس� �ك � �ت � �ش ��ات االن � �ت � �ق� ��ادي� ��ة ال �ت��ي
تسخر م��ن ال��وض�ع�ين االجتماعي
وال �س �ي��اس��ي» .وي �ث �ن��ي ف�ق�ي��ه على
«االح � �ت� ��راف� � ّ�ي� ��ة ال� �ع ��ال� �ي ��ة ل � �ـ »mtv
ّ
ال�ت��ي ي�ط��ل عليها «ح�ي��ث سيكون
ّ
ل��دي�ن��ا م�س��اح��ة أوس ��ع م��ن ال�ح��ري��ة
وس � � �ن � � �ت � � �ط� � ��رق إل� � � � � ��ى م � ��واض� � �ي � ��ع
اج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ك ��ان ��ت م �ح �ظ ��ورة ف��ي
«املستقبل»».
ومع دخول فريق «ال يمل» إلى ،mtv
ينضم منافس قوي لبرنامج «بس
م ��ات وط ��ن» (أل.ب� ��ي.س� ��ي) امل�ت��رب��ع
ّ
االنتقادية منذ
على عرش البرامج
سنوات .بينما عجز برنامج CIA
(أم.ت � ��ي.ف � ��ي) ع��ن ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ج��اح
املتوقع لكونه ال يخاطب املواطن
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ب��ل «ال � � ��ذوات» ب�ص��ورة
خ��اص��ة .والّ �س��ؤال ال �ي��وم :م��ا ال��ذي
سيغري عشاق البرامج الساخرة
في سهرة الخميس؟
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أجنحة السلطة في املغرب.
وإن ك��ان��ت ه �ي �ئ��ة ال ��دف ��اع ق ��د أح�س��ت
ّ
بظلم القضاء في قاعة املحاكمة ،فإن
ّ
بظلم أكبر من أقرب
يحس
الصحافي
ّ
مقربيه في الجريدة .إنه شريكه ومالك
أكبر حصة من األسهم املخرج محمد
ّ
العسلي ال��ذي ت�ن��ك��ر لنيني ،إذ بسط
سيطرته على الجريدة وعلى مؤسسة
«املساء ميديا» ،وألغى مطبوعات عدة
للمؤسسة ،مثل مجلة «أوال» الناطقة
بالعربية ،و puceالناطقة بالفرنسية.

منظمة العفو الدولية:
الصحافي المغربي
سجين الرأي

كما ّ
سرح مجمل املحررين والعاملني
ف� � ��ي امل � �ج � �ل � �ت �ي�ن ،ب� �ع� �ض� �ه ��م ب �ط ��ري �ق ��ة
«ت�ع�س�ف�ي��ة» .ك��ذل��ك ،أق ��دم ع�ل��ى تغيير
ع��دد م��ن امل �س��ؤول�ين ع��ن ال�ت�ح��ري��ر في
ال �ج ��ري ��دة ،وط� ��رد امل �ق��رب�ي�ن م ��ن نيني
على رأس شركة التوزيع «الوسيط»،
وب�ع��ض أق��ارب��ه ال�ع��ام�ل�ين ف��ي اإلدارة.
ّ
وه ��و م��ا دف ��ع ك�ث�ي��ري��ن إل ��ى ال �ق��ول إن
العسلي يرغب في تصفية إرث رشيد
نيني م��ن «امل�س��اء» والسيطرة التامة
عليها.
مسلسل «تصفية» نيني من «املساء»
ت�م� ّ�ي��ز ب�ت�ع�ي�ين م��دي��ر ج��دي��د ل�ل�ج��ري��دة
هو مدير مكتبها في طنجة عبد الله
ال��دام��ون ،وم�ن��ح نيني ص�ف��ة الرئيس
امل��ؤس��س .ال�ص�ف��ة ح�س��ب امل �ق� ّ�رب�ين من
نيني لم تكن إال طريقة لبقة لتنحية
الرجل عن رأس مؤسسته الصحافية.
ف� ��ي ظ� ��ل ه � ��ذا ال� �ت ��وت ��ر ال� � ��ذي ش �ه��دت��ه
«امل � �س� ��اء» ،أف � ��ادت ت �ق��اري��ر ع��ن وج��ود
م �ش��اك��ل م��ال �ي��ة وان �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر في
مبيعات الصحيفة قارب النصف .لكن
حتى اآلن ،ال تتوافر معطيات رسمية
عن املوضوع ،ويرفض املشرفون على
املؤسسة التعليق على هذه التقارير،
ّ
م �ك �ت �ف�ين ب��ال �ت��أك �ي��د أن امل ��ؤس �س ��ة م��ا
زال� ��ت ت �ت��رب��ع ع �ل��ى ع ��رش امل�ط�ب��وع��ات
ف� ��ي امل� � �غ � ��رب .ال � �ع� ��امل� ��ون ب �خ �ب ��اي ��ا م��ا
ّ
ي�ق��ع ف��ي «امل �س��اء م�ي��دي��ا» ي��ؤك��دون أن
م��ال��ك امل��ؤس�س��ة ب�ل��غ ط��ري�ق��ًا م �س��دودًا،
ول � ��ن ي ��واص ��ل امل � �ش� ��روع ب �ع��د خ ��روج
نيني م��ن ال�س�ج��ن .وأدى ال�ح�ك��م على
نيني إل��ى م��وج��ة ان�ت�ق��ادات .وخرجت
منظمة العفو الدولية لتصف الحكم
ب��ال �س �ي��اس��ي ،م �ط��ال �ب��ة ب� ��اإلف� ��راج ع��ن
نيني ال��ذي يجري «استهدافه بسبب
انتقاداته ّالسلمية للسلطات املغربية»
معتبرة أنه من «سجناء الرأي».

◄ أعلنت «الشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلن �س ��ان» أن م�ب�ن��ى ق �ن��اة «ال �س �ع �ي��دة» ،في
العاصمة اليمنية ،ت�ع� ّ�رض للحرق والتدمير
ب�ع��د ق�ص�ف��ه ب��األس�ل�ح��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة .ك��ذل��ك قتل
م��وظ��ف ف ��ي ال �ق �ن��اة ،وأص �ي ��ب آخ ��ر ع �ل��ى يد
قناصة .واستنكرت الشبكة «استمرار الحملة
الهادفة الى تكميم األفواه وإرهاب العاملني في
الحقل اإلعالمي في اليمن» .يذكر أن املحطة
ت��أس �س��ت ع ��ام  2007ك� ��أول ق �ن��اة ف�ض��ائ�ي��ة
يمنية خاصة.
◄ ص � ّ�ور أح�م��د حلمي امل�ش��اه��د النهائية
م��ن فيلمه السينمائي ال�ج��دي��د «إك��س الرج»
ّ
في «مدينة اإلنتاج اإلعالمي» .ومن املتوقع أن
تبدأ عملية املونتاج سريعًا كي يلحق الشريط
ب�م��وس��م ال �ع��رض ف��ي ع�ي��د األض �ح��ى امل�ق�ب��ل.
الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ،وإخ��راج
شريف عرفة ،ويشارك في بطولته إلى جانب
حلمي كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها
إيمي ،وإبراهيم نصر...
◄ أقفلت إدارة م��وق��ع فايسبوك الحساب
الشخصي ألحد األعضاء الفرنسيني بعدما
نشر على صفحته الخاصة صورًا عن لوحة
«أصل العالم» لغوستاف كوربيه ،التي تظهر
ال�ع�ض��و ال�ن�س��ائ��ي .ورف ��ع ص��اح��ب ال�ح�س��اب
دع��وى على املوقع بتهمة ّ
التعدي على حرية
ال �ت �ع �ب �ي��ر .وق� ��د أك� ��د م �ح��ام �ي��ه أن ف��اي�س�ب��وك
يخلط بني الفن واإلباحية« ،اللوحة التي يعود
تاريخها إلى عام  1866معروضة في متحف
ّ
أروسي» ،قال املحامي في دفاعه عن موكله.
◄ بعدما أنهت تصوير حلقات برنامجها
«ص� � ��وال» ،ت �ض��ع أص��ال��ة ن �ص��ري ال�ل�م�س��ات
األخ�ي��رة على ألبومها الجديد املتوقع طرحه
مطلع ع��ام  .2012وتتعاون النجمة السورية
ف��ي ع�م�ل�ه��ا ه ��ذا م��ع ال �ش �ع��راء ه �ش��ام ال �ج��خ،
وأي �م��ن ب�ه�ج��ت ق �م��ر ،وامل�ل�ح�ن�ين إي �ه��اب عبد
الواحد ،وجان ماري رياشي ،ومحمد ضياء.
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على الغالف

حرب على ويكيليكـ

الشعوب ّ
تغير حكامها ،ومواطنو العالم
يصرخون بشعار واح���د ض��د ن��ظ��ام مالي
متوحش ،واالعالم خرج عن السيطرة ونزل الى
الشارع .وفي هذه األثناء ،يواصل النظام املالي

ّ
السياسية ،حربه
العاملي ،متحالفًا مع السلطة
على «ويكيليكس» السكات وسيلة تواصل
ّ
أساسية بيد الشعوب ّ املطالبة بالعدالة
ّ
والحرية .حصار مالي فتاك ،قضايا مرفوعة

أسانج لـ «األخبار» :سنقاتل للنهاية
املؤسسة التي أزعجت أنظمة العالم تقف اليوم وجهًا لوجه أمام «جيوشها».
ٍّ
واشنطن .فهل تنحاز الشعوب
من
بأوامر
فرضت
التي
املالية
للمقاطعة
ى
تتصد
«ويكيليكس»
ُ
يعمل ّ على انتزاع حقوقها من السلطات؟ أم أن «ويكيليكس» ستهزم في النهاية؟ جوليان
إلى من ّ
أسانج يؤكد أنه لن يبقى مكتوف اليدين في مواجهة الـ«مؤامرة»
صباح أيوب
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة تعاقب
«وي� �ك� �ي� �ل� �ي� �ك ��س» ...و«وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
ت �س �ت �ن �ج��د ب � �ن ��ا .ه� ��ي ح� � ��رب م �ع �ل �ن��ة،
غير م�ت��وازن��ة ال�ق��وى ب�ين دول��ة كبرى
وم ��ؤس� �س ��ة غ �ي��ر ح � ّك��وم �ي��ة ال ت�ب�غ��ي
ال� � ��رب� � ��ح .ف� �ه ��ل ي� �ل� �ت ��ف ال � �ع� ��ال� ��م ح ��ول
م ��ن ي �ت �ح� ّ�دى األن �ظ �م��ة ال �ت ��ي ت�ت�ح�ك��م
ُ
بحياتنا ،أم تترك الساحة «آمنة» من
جديد ملن يتالعب بمصائر الشعوب
في الخفاء؟
ن� � ��داء أخ� �ي ��ر أط �ل �ق �ت��ه «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
أول م��ن أم ��س ع�ل��ى ل �س��ان مؤسسها
جوليان أسانج ،معلنة وقف نشر آالف
الوثائق الجديدة بغية التركيز على
ّ
ح ��ل األزم �ت��ة ال �ت��ي سببتها مقاطعة
معظم شركات تحويل األموال ،إضافة
إلى «بنك أوف أميركا».
«القضية أكبر من «ويكيليكس» .هي
قضية س �ي��ادة» ،ه�ك��ذا يصف أسانج
امل �ع��رك��ة ال �ح��ال �ي��ة« .س �ن �ق��ات��ل» ،كلمة
ك� ّ�رره��ا م��ؤس��س م��وق��ع «ويكيليكس»
م� ّ�رات عديدة ،خ�لال حديثنا الهاتفي
م�ع��ه أم ��س« :س�ن�ق��ات��ل ض��د ال��رق��اب��ة»،
«س� �ن� �ق ��ات ��ل ل �ح �م ��اي ��ة ح� ��ق ال �ش �ع��وب
باملعرفة»« ،سنقاتل من أج��ل وسائل
إع�ل�ام غ�ي��ر م�ن�ح��ازة ت�ن�ق��ل حقيقة ما
ي�ج��ري داخ��ل امل��ؤس�س��ات واألن�ظ�م��ة».
«امل � � �ق � ��ات � ��ل» ال � � �ش � ��اب ح � � ��دد ج �ب �ه��ات
املعركة أيضًا« :سنكون على الجبهة
السياسية ،الجبهة التقنية ،والجبهة
ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل ��ال �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ك ��ل ما
نصبو إليه».
م �ع��رك��ة ال ��رج ��ل ال� ��ذي أزع� ��ج األن�ظ�م��ة
الكبرى ،غير بعيدة عن العالم العربي
ال��ذي ت��أث��رت أح��داث��ه بالحقائق التي
ن�ش��رت�ه��ا «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» خ�ل�ال ال�ع��ام
ال�ح��ال��ي .ل ��ذا ،ي�ش��رح أس��ان��ج أن��ه «م��ع
ك��ل املتغيرات التي تحدث ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي ،ال��وق��ت اآلن ليس للراحة بل
للسعي إلى إحالل أنظمة ديموقراطية
ب �ش �ك �ل �ه��ا ال� �ك ��ام ��ل .ول �ت �ح �ق �ي��ق ذل� ��ك،
يجب أن نضمن أن ال يكون هناك أي
راب ��ط م��ع األن�ظ�م��ة ال�ق��دي�م��ة» .أس��ان��ج
ي�س� ّ�م��ي م�ص��ر ك �ـ«م�ث��ال ح�ي��ث املعركة
م �س �ت �م��رة ل �ت �ح �ق �ي��ق م ��ا ي �ط �م��ح إل �ي��ه
الشعب» .ويضيف« :يجب أن تحرص
ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ال�ق�ت��ال لنيل
ديموقراطيات ج��دي��دة والن�ت��زاع حق
امل��واط �ن�ين ب��ال �ت��واص��ل ف��ي م��ا بينهم
على نحو سليم ّ
وحر».
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى «م �ع��رك��ة ال �س �ي��ادة»
ك �م ��ا س � ّ�م ��اه ��ا ،ي� �س ��أل أس� ��ان� ��ج« :ه ��ل
ً
م��ن ال �ص��واب م �ث�لا ،أن ي �ك��ون حاملو
بطاقات «فيزا ك��ارد» في لبنان تحت
سيطرة واشنطن ،رغم أن حساباتهم
امل � �ص� ��رف � �ي� ��ة م� � ��ودع� � ��ة ف� � ��ي م � �ص� ��ارف
لبنانية؟» .هو أمر غير منطقي ،لكنه
ال��واق��ع .وال��دل�ي��ل أن ال أح��د يستطيع
تحويل األم��وال من بطاقته املصرفية
إل � � ��ى ح � �س � ��اب «وي � �ك � �ي � �ل � �ي � �ك ��س»؛ ألن

واش �ن �ط��ن أص � ��درت أم � �رًا ب��امل�ق��اط�ع��ة!
«ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ع��ال��م أن ي ��رى أن تلك
ال� �ب� �ط ��اق ��ات امل ��ال� �ي ��ة ه ��ي أدوات ب�ي��د
السلطة ف��ي واشنطن» يقول أسانج،
م �س �ت �خ �ل �ص��ًا« :ه � � ��ذا ك �ل ��ه ف� ��ي خ��دم��ة
النظام السياسي الفاسد .هي مؤامرة
بكل معنى الكلمة».
م� � � ��اذا ع � ��ن ال� �ح �م �ل ��ة ال � �ت� ��ي أط �ل �ق �ت �ه��ا
«ويكيليكس» أمس لجمع التبرعات؟
ً
ه ��ل س �ت��وق �ف��ون ع�م�ل�ك��م ف �ع�ل�ا إذا ل��م
ت� �ت ��واف ��ر امل� �ب ��ال ��غ امل� �ط� �ل ��وب ��ة؟ ي�ج�ي��ب
أسانج« :كل نشاط نقوم به يحتاج إلى
ً
تمويل .كنا محظوظني فعال بوجود
عدد من املمولني ال��ذي دعمونا طوال
هذه الفترة .لكن ما زالت لدينا مشكلة
مادية .ونحن واثقون من أن ممولينا
ّ
سيكرسون جهودهم معنا ،للقضاء
على املقاطعة املصرفية التي فرضت
علينا» .رج��ل امل�ف��اج��آت يعد بإطالق
«ت �ق �ن �ي��ات ج ��دي ��دة س �ت �س �ه��ل ال �ع �م��ل

«ويكيليكس» تعيش
اآلن على  5%من التمويل،
وهي ال تكفي حتى نهاية
العام الجاري
أسانج يعد بإطالق تقنيات
جديدة لكشف فساد
األنظمة الحاكمة
لجيل ج��دي��د م��ن وس��ائ��ل الكشف عن
ف�س��اد األن�ظ�م��ة ال�ح��اك�م��ة ،وسيعلنها
في  28تشرين الثاني املقبل».

سياسة ّلي الذراع

ّ
ه��و اع�ت��راف علني ،مل��ن ال ي��زال يشكك
بعمل «ويكيليكس» ،بأن كل ما نشره
امل��وق��ع م��ن وث��ائ��ق دبلوماسية تابعة
ل �ل �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن ع��واص��م
العالم كلها ،هي صحيحة .الواليات
املتحدة لم ّ
ترد رسميًا على الفضائح
ال�ك��ارث�ي��ة ال �ت��ي ط��ال�ت�ه��ا ب�ع��د الكشف
ع��ن خ�ب��اي��ا ت�ق��اري��ره��ا ال��دب�ل��وم��اس� ّي��ة،
لكنها قررت معاقبة «الواشي» فشنت
حربًا سياسية ـــــ مالية شرسة عليه
ّأدت إل��ى خ�ن�ق��ه .ه��ي ت��ري��د م�ح��وه من
ال ��وج ��ود ،ألن ق�ض�ي��ة «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س»
ّ
تجسد وج��ه الصراع املباشر بني من
يحيا من خ�لال السيطرة على البشر
ّ ً
عماال أو موظفني )...ومن
(مواطنني أو
يريد التحرر من ذلك.
ع �م��ر «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ل �ي��س م ��ن ع�م��ر
«فضيحة الوثائق الدبلوماسية» ،ال
بل أقدم من ذلك .لكن الواليات املتحدة
ل��م ت �ت �ح� ّ�رك ق�ب��ل ك��ان��ون األول .2010
فقيام «ويكيليكس» في نيسان 2010
ب�ع��رض ش��ري��ط فيديو ت��اب��ع للجيش
األميركي يكشف استهداف مروحية

أم �ي��رك �ي��ة مل��دن �ي�ين ع��راق �ي�ين وق�ت�ل�ه��م،
ل��م ي�غ�ض��ب اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،ال�ت��ي
تعرف أن أح �دًا ال يجرؤ أو يستطيع
م�ح��اس�ب�ت�ه��ا ع �ل��ى ف�ع�ل�ت�ه��ا ت �ل��ك .لكن
العفاريت كلها استيقظت عندما قرر
أح ��ده ��م ف �ت��ح «ص � �ن ��دوق ال �ع �ج��ائ��ب»
ال � �خ� ��اص ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ات األم �ي ��رك �ي ��ة
ال �خ��ارج�ي��ة وت�ع��ري�ت�ه��ا أم ��ام ال�ح�ل�ف��اء
ّ
واألعداء والحكام والشعوب...
س �ي��اس��ة ل� � ّ�ي ال � � ��ذراع ب � ��دأت س�ي��اس�ي��ًا
ب �ع��د ي ��وم�ي�ن م ��ن ب� ��دء ن �ش��ر ال��وث��ائ��ق
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال� �س ��ري ��ة ف� ��ي خ�م��س
ص � �ح � ��ف ع � ��امل� � �ي � ��ة .ح� �ي� �ن� �ه ��ا ه � � ��ددت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب �م�لاح �ق��ة امل��وق��ع
وامل� � �س � ��ؤول �ي��ن ع � �ن ��ه ب �ت �ه �م ��ة «خ � ��رق
ق��وان�ين ال�ت�ج�س��س» .ث��م ت��ول��ى بعض
ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ال �ج �م �ه ��وري�ي�ن ع�م�ل�ي��ة
ال � �ه � �ج � ��وم ع � �ل� ��ى أس� � ��ان� � ��ج ش �خ �ص �ي��ًا
وامل �ط��ال �ب��ة ب�ق�ت�ل��ه :ال �ج �م �ه��وري م��اي��ك
ه��وك��اب��ي ق��ال علنًا إن��ه «ي�ج��ب إع��دام
جوليان أسانج» ،واملرشحة السابقة
لرئاسة الجمهورية ساره بالني دعت
إلى «مطاردته حتى النهاية».
ّ
ميدانيًا
ثم بدأت الحرب تتخذ طابعًا
م �ب��اش �رًا :ف��ي األول م��ن ك��ان��ون األول
 2010ط �ل ��ب ج� ��و ل� �ي� �ب ��رم ��ان ،رئ �ي��س
ل�ج�ن��ة األم ��ن ال�ق��وم��ي ف��ي ال�ك��ون�غ��رس
األم �ي��رك��ي م��ن م��وق��ع «أم � ��ازون» وق��ف
استضافة موقع «ويكيليكس»ّ ،
فلبي
ط �ل �ب��ه .وب� �ع ��د ي ��وم�ي�ن أع �ل �ن��ت ش��رك��ة
التحويل امل��ال��ي عبر اإلن�ت��رن��ت «ب��اي
بال» أنها أوقفت الحسابات الخاصة
بالهبات املوجهة إلى «ويكيليكس»،
ت �ب �ع �ت �ه��ا ش��رك �ت��ا «م ��اس �ت ��ر ك � � ��ارد» و
«ف � �ي � ��زا» ث� ��م «ب� �ن ��ك أوف أم � �ي ��رك ��ا» و
«وي �س �ت��رن ي ��ون� �ي ��ون» ...ول ��م تقتصر
املقاطعة على املجال املالي األميركي
فقط ،بل امتدت لتشمل أوروبا أيضًا.
وفي نهاية شهر كانون األول سحبت
ش��رك��ة «آب� � ��ل» خ��دم��ة «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س»
م ��ن أج �ه��زت �ه��ا ب �ع��د أرب �ع ��ة أي� ��ام على
إط�لاق�ه��ا ،وك��ان م��ن امل�ق��رر أن تحصل
«وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ع �ل��ى ن �ص��ف األرب � ��اح
التي ستجنيها «آبل» من تلك الخدمة
امل��دف��وع��ة .وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ي�ق��ول
امل � �س� ��ؤول� ��ون ف� ��ي «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» إن
مواقعهم تتعرض باستمرار للخرق
م��ن ج �ه��ات أم �ن �ي��ة واس �ت �خ �ب��اري��ة ،ما
يضطرهم إل��ى ابتكار وسائل حماية
متطورة جدًا كل مرة.
«وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ت�ع�ي��ش اآلن ع�ل��ى %5
م��ن ال �ت �م��وي��ل ،وه ��ي ال ت�ك�ف��ي لنهاية
العام ال�ج��اري .ل��ذا ،أوق��ف املوقع نشر
أي جديد ،وفي حوزته الكثير الكثير
ك�م��ا ي �ق��ول .وأط�ل�ق��ت امل��ؤس�س��ة حملة
«ويكيليكس بحاجة إليكم» للراغبني
ف��ي ال�ت�ب��رع ح��ول ال�ع��ال��م ب�غ�ي��ة إن�ق��اذ
املشروع والتصدي لحرب سياسية ـــــ
مالية فرضت على املؤسسة «لحرمان
املواطنني معرفة ما ّ
تخبئ أنظمتهم
ومؤسساتهم عنهم» يقول أسانج في
شريط الحملة اإلعالني.

بحق مؤسس املوقع ،وخروق استخبارية لعمل
«ويكيليكس» السري… املؤسسة االعالمية
الجريئة ت��رزح تحت الضغوط ،والعراقيل
تحاصرها من كل صوب .كيف يرى مؤسس

الرأسمالية يلتـ
أخطبوط
ّ

كارتل التحويالت
ُاملالية اإللكترونية ،الذي
ت ّ
عد  Visaأحد أعمدته
ّ
األساسية ،هو فوق القانون
بسيطرة املال ،فيما
مؤسسات ّ
ّ
تروج للقانون
مثل
ونشر الحقائقّ ،
«ويكيليكس» ،تئن من
جفاف السيولة
حسن شقراني

«ال�ق�ض� ّ�ي��ة ال�ت��ي أسقطت ك��ارت��ل  Visaو
 .»... Mastercardتحت هذا العنوان كتب
املحامي لويد قسطنطني ّ
قصة مقاضاة
الشركتني العمالقتني عند بداية األلفية
ع�ل��ى خلفية دع ��وى رف�ع�ت�ه��ا مجموعة
ّ
ّ
ّ
انضمت إليهم
األميركيني،
التجار
من
الح�ق��ًا ال�ش��رك��ة ال�ع�م�لاق��ة «.»Wal-Mart
ّ
ك��ل �ف��ت ه� ��ذه ال ��دع ��وى ال �ش��رك �ت�ين نحو
 3.5م�ل�ي��ارات دوالر ع�ب��ارة ع��ن غرامات
ت�س��وي��ة ل�ت�ج��اوزه�م��ا ق��ان��ون امل�ن��اف�س��ة،
واالعتماد على احتكارهما في السوق
للسيطرة على األسعارّ .
تكبدت «»Visa
ن�ح��و  %60م��ن ت�ل��ك ال �غ��رام��ة ،وال�ب��اق��ي
دفعته زميلتها.

ف��ي ال ��واق ��عُ ،ع� � ّ�دت ه ��ذه ال�ق�ض� ّ�ي��ة نقطة
ان �ط�لاق ل�ك�س��ر ح�ل�ق��ة اح�ت�ك��ار ص��ان� َ�ع��ي
ال �ب �ط��اق��ات امل �ص��رف �ي��ة .وف ��ي ال �س �ن��وات
ال�ت��ي ت�ل��ت ب� ّ�ت ال� ّق�ض�ي��ةُ ،رف�ع��ت دع��اوى
م�م��اث�ل��ة ع�ل��ى ض��ف�ت��ي األط �ل �س��ي .وم�ن��ذ
ع � ��ام ت� �ح ��دي� �دًا ،ل� �ج ��أت ال �ش ��رك �ت ��ان إل��ى
ت �س��وي��ة م ��ع وزارة ال� �ع ��دل األم �ي��رك� ّ�ي��ة
أي�ض��ًا ف��ي قضية خ� ّ
�اص��ة ب�ع��دم اح�ت��رام
ق��وان�ين امل�ن��اف�س��ة .وف��ي آخ��ر ع��ام ،2010
ّ
توصلت « »Visaإل��ى تسوية أخ��رى مع
ّ
املفوضية األوروب �ي��ة خ��اص��ة باألكالف
التي ّ
يتكبدها املستهلك لدى الدفع عبر
ّ
بطاقاتها املصرفية.
دع � ��اوى ك �ث �ي��رة ،وت �س��وي��ات ب�م�ل�ي��ارات
ال� � � � � � � ��دوالرات ،وال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة :ل � ��م ي �ت �غ� ّ�ي��ر
ش��يء! فالشركتان تبقيان الوحيدتني
امل �س �ي �ط ��رت�ي�ن ف � ��ي م � �ي � ��دان ال �ب �ط ��اق ��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال�ب�لاس�ت�ي�ك� ّ�ي��ة ،وشبكتهما
ّ
تمتد كاألخطبوط في كل املعمورة.
ّ
ل �ن ��أخ ��ذ ال � ��والي � ��ات امل ��ت� �ح ��دة وح ��ده ��ا،
تسيطر شركة « »Visaحاليًا على نحو
 %73م��ن عمليات ال�ش��راء عبر بطاقات
ّ
الشحن ( ،)Debit Cardsوأق��ل بقليل من
نصف سوق بطاقات االعتماد (Credit
ّ
ّ .)Cardsأم � ��ا ف ��ي أوروب� � � ��ا ،ف � ��إن ح� ّ�ص��ة
ّ
اإلجمالية تقارب
الشركتني من السوق
( %97يبقى  %3فقط خ��ارج إط��ار هذا
ّالكارتل).
إنها بيئة احتكارية بامتياز في مجال
ال�ت� ّح��وي�لات امل��ال �ي��ة اإلل �ك �ت��رون� ّ�ي��ة ال�ت��ي
ُيتوقع أن تتجاوز قيمة الدفعات فيها

السويد  vsأسانج :عدالة
ينتظر أنصار جوليان
أسانج املوعد الجديد الذي
يتوقع أن تعلنه املحكمة
العليا في لندنّ ،قبل اواخر
الشهر الجاري ،لبت الطعن
الذي قدمه مؤسس موقع
ويكيليكس ضد تسليمه
إلى السويد ملواجهة
اتهامات باالعتداء الجنسي
بسام القنطار
املفارقة أن الحصار املالي الذي يواجهه
م ��وق ��ع وي �ك �ي �ل �ي �ك �ـ��س ،ال ي �ط � ّ�ب ��ق ع�ل��ى
الحساب الذي انشأته لجنة الدفاع عن
اسانج عبر موقع خصص لرصد كل ما
يتعلق بمسار املحاكمة http://www.
 swedenversusassange.comويحمل
شعار «سوف تسود العدالة».
جلسات محاكمة اسانج في بريطانيا
ّ
ش ��ك� �ل ��ت م� � � ��ادة س� �ج ��ال� �ي ��ة ذات ط��اب��ع
ح �ق��وق��ي وس� �ي ��اس ��ي .ف� �خ�ل�ال ج�ل�س��ات

َ
االس�ت�م��اع ف��ي تموز امل��اض��ي ،ل��م يتوان
محامي الدفاع بن إيمرسون في وصف
امل�ح��اك�م��ة ب �ـ«ال �ج �ن��ون» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
أس��ان��ج ضحية ت�ط��اب��ق ب�ين القانونني
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي وال � �س� ��وي� ��دي ،وأن� � ��ه ج ��رى
استخدام غير مناسب ملذكرة التوقيف
األوروبية التي لم تقدم الوصف الدقيق
واملناسب للمزاعم والتهم الوجهة اليه.
وال ي� �خ� �ش ��ى ف � ��ري � ��ق ال� � ��دف� � ��اع ت �س �ل �ي��م
أس��ان��ج إل��ى ال�س��وي��د ،ب�ق��در ت�خ��وف��ه من
ان تستخدم ال�س��وي��د م��ا ي�ع��رف بحالة
«االستسالم املؤقت» ،وهو ما قد يؤدي
إل��ى تسليمه س��ري��ًا ،وبسرعة قياسية،
إلى الواليات املتحدة ملواجهة اتهامات
منفصلة تتعلق بتسرب م�ئ��ات اآلالف
من الوثائق الحكومية السرية من خالل
م��وق��ع ويكيليكس ،م��ا ق��د ي��واج��ه معه
عقوبة اإلعدام.
ً
مل � ��اذا ي �ح��اك��م اس ��ان ��ج ،وه� ��ل ه ��و ف �ع�لا
ضحية مكيدة جنسية؟
منذ ص��دور مذكرة التوقيف االوروبية
ف��ي ح �ق��ه ،ت��رك��ز ال �ن �ق��اش ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي م��ا ب��ات
يعرف بـ«قضية السويد مقابل اسانج»
ـ �ـ �ـ �ـ ع �ل��ى ص �ح��ة م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف ال�ت��ي
ص��درت بحقه ،لكونه مقيمًا ف��ي لندن.
ويستند ه��ذا ال�ن�ق��اش إل��ى خلفية عدم
قانونية ال��دع��وى التي تقدمت بها كل
آنا أردي��ن وصوفيا فيلني على أسانج،
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ضد الجميع
ـس جوليان ّ
موقع «ويكيليكس» املعركة الحالية؟ ماذا
يقول للشعوب العربية وبماذا يعد؟ ماذا
عن ضخامة املقاطعة املالية التي تنفذها
شركات «ماستركارد» و «فيزا» و «باي بال» و

«ويسترن يونيون» ،ومدى تأثيرها على حياة
املؤسسة؟ وهل سـ«ينجو» أسانج من القضايا
املرفوعة ضده بتهم االعتداء الجنسي التي
تهدد بسجنه وبترحيله الى السويد ،ومنها

ّ
ال��ى ال��والي��ات املتحدة؟ املؤكد أن الفتى
املقاومة ،دفاعًا عن املوقع
املشاغب يواصل ّ
ّ
االلكتروني الذي هز عروش الديموقراطية
ّ
الغربية

الحرية
ّ
ـف على فارس ّ
املدفوع نقدًا في عام  .2012هذا ال
قيمة ّ
يعني أن��ه ليس ه�ن��اك الع�ب��ون آخ��رون،
ّ
ولكن تأثيرهم يبقى هامشيًا.
أب� � � � ��رز األم � �ث � �ل � ��ة ع � �ل� ��ى م� � � ��دى س �ي �ط ��رة
أخ �ط �ب��وط ال �ت �ح��وي�ل�ات امل ��ال � ّ�ي ��ة ي�ظ�ه��ر
في حالة «ويكيليكس» .فالحظر الذي
فرضته الشركتان املذكورتان ّأدى إلى
خ�س��ارة امل��وق��ع اإللكتروني الشهير 50
م �ل �ي��ون دوالر ع� � ّب ��ارة ع ��ن ت �ح��وي�لات/
تبرعات غير محققة .وبعدما كان ّ
ّ
معدل

ّ
التبرعات يبلغ  100أل��ف ي��ورو شهريًا
في ع��ام  ،2010لن يتجاوز ه��ذا العام 7
آالف يورو.
ه � � ��ذا ال � �ح � �ظ ��ر امل � � �ف� � ��روض م � ��ن ك ��ارت ��ل
التحويل املصرفي العاملي ،ال يعود فقط
إلى إجراءات اتخذتها شركتا البطاقات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة .ف�ف��ي ك��ان��ون ّ
األول ،2010
فرض املصرف األميركي األكبر «Bank
 ،»of Americaوشركة التحويل النقدي
اإلل�ك�ت��رون��ي «( »PayPalت��اب�ع��ة للموقع

اإلل�ك�ت��رون��ي الشهير  ،)eBayوش��رك��ات
عديدة أخرى ،حظرًا على «ويكيليكس».
ح� �ظ � ٌ�ر ع� � � ّ�ده ج ��ول� �ي ��ان أس� � ّ�ان� ��ج م� �ه � ّ�دد ًَا
ُ
لوجود ّ
مؤسسته ،بحيث إنه إذا ّ لم تلغ
ّ
هذه العقوبات فإن املوقع سيتوقف عن
العمل في نهاية العام الجاري.
ه�ك��ذا ي�ك��ون ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي ال�ع��امل��ي قد
ن�ج��ح ف��ي إس �ك��ات أص� ��وات ال�ه��ام�س� ّين
ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ح ��ول ال �ع��ال��م ،ال ��ذي ��ن م��ث��ل
امل � ��وق � ��ع ال � � � ��ذي ي � � �ق � ��وده ذل � � ��ك ال � �ش ��اب

األوسترالي األشقر متنفسًا لهم.
ف�م�ع��رك��ة ج��ول �ي��ان أس��ان��ج ت �ح� ّ�ول��ت من
م �ع��رك��ة إلظ� �ه ��ار ح �ق �ي �ق��ة س �ي��اس �ي��ة أو
اجتماعية أو ثقافية إل��ى م�ع��رك��ة ض� ّ�د
ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ال �ق��ائ��م .وك �م��ا ب��دا
ال�ع��ال��م م� ّ
�دج�ن��ًا إل��ى ح ��دود ّ
معينة ل��دى
ّ
ص ��دور ب��رق�ي��ات دب�ل��وم��اس��ي��ة خ�ط�ي��رة،
ي�ب��دو أي�ض��ًا جبانًا ف��ي تعاطي النظام

معدل
بعدما كان ّ
التبرعات يبلغ  100ألف يورو
ّ
شهريًا في عام  ،2010لن يتجاوز
هذا العام  7آالف يورو

أسانج
ّ
«يحتل» وسط
لندن مع
املحتجني
(لوك
ماكغريغور
ــ رويترز)

املالي العاملي بوقاحة مع قطع التمويل
عن «ويكيليكس».
أح � ��د أم �ث �ل ��ة ال ��وق ��اح ��ة ال � �ظ ��اه ��رة ك ��ان
تعليق املستشار القانوني ّ
األول لدى
« ،»PayPalج��ون مولر ،غ��داة إع�لان بدء
ّ
ّ
الحظرُ :علق العمل بالحساب املتعلق
ّ
ب�ـ«وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ن�ظ�رًا إل��ى أن سياسة
االس� �ت� �خ ��دام امل �ق �ب��ول��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا
« »PayPalتحظر ع�ل��ى م�ن� ّ�ظ�م��ة ّ
معينة
اس �ت �خ��دام ال�خ��دم��ة إذا ك��ان��ت «ت�ش� ّ�ج��ع،
ت��� ّ
�روج ،ت �س� ّ�ه��ل أو ت � ّ
�وج ��ه آخ ��ري ��ن إل��ى
االنخراط في نشاط غير قانوني».
املضحك في تصريح ّ ه��ذا املحامي هو
وصفه قرار الحظر بأنه «صعب »!
ّ
تستمر شركات ــــ القرارات
على أي حال،

الصعبة (!) بتحقيق املاليني من ج� ّ�راء
احتكارها ال�س��وق .فعلى سبيل املثال،
بلغت اإليرادات الصافية لشركة «»Visa
في الفصل الثالث من العام املالي 2011
(األشهر الثالثة املنتهية في  30حزيران
ّ
مسجلة نموًا
 883 )2011مليون دوالر،
بنسبة  %23م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام ال�س��اب��ق،
حيث بلغت قيمة الحواالت عبر قنوات
هذه الشركة  941مليار دوالر.
ّ
وعشية إعالن الشركة نتائجها للفصل
ُ
ال ��راب ��ع ،ي �ف �ي��د ح �س��اب س��ري��ع وب�س�ي��ط
لتعميم ه��ذه األرق ��ام على ال�ع��ام املالي
ب�م�ج�م�ل��ه ،ب ��أن أرب � ��اح ال �ش��رك��ة ستبلغ
 3.5مليارات دوالر للعام املالي  2010ــــ
.2011
ّ
ّأم� ��ا « »Mastercardف �ق��د ح��ق �ق��ت خ�لال
النصف ّ
األول من العام الجاري أرباحًا
ص��اف�ي��ة بلغت  1.2م�ل�ي��ار دوالر ،بنمو
نسبته .%28.2
ّ
على ّ
أي حال ،فإن عمل هذه الشركات هو
مع املصارف ،وهنا الوضع مؤسف جدًا؛
فالسيطرة ت��زداد مع رفع األك�لاف التي
ُ
تفرض في نهاية املطاف على املستهلك،
ّ
ومع زيادة الدعم ملنظمات مثل «»KKK
ّ
العنصرية
(كوكالكس كالن األميركية)
وم� �ح ��ارب ��ة م � ّ
�ؤس� �س ��ات ت� �ح � ّ�رري ��ة م�ث��ل
«ويكيليكس»! في املقابل ،ال ترتفع ضدّ
ه��ذا السلوك س��وى أص��وات باهتة (في
ً
ال �ب��رمل��ان األوروب � ��ي م �ث�لا) ت�ت�ح� ّ�دث عن
كسر االحتكار ،غير أن السيطرة ال تنفكّ
تزداد متانة.

أوروبية في خدمة األنكل سام
ف��ي األول م��ن أي�ل��ول  ،٢٠١٠بعدما قبل
رئيس ّ
االدع��اء السويدي فتح القضية،
ق�ب��ل أن ت �ك��ون ف��ي  ٢٠آب  ٢٠١٠م�ج��رد
ط �ل��ب ن�ص�ي�ح��ة م ��ن ال �ش��رط��ة ب �ش��أن ما
يمكنهما ال �ق �ي��ام ب��ه ض��د ال��رج��ل ال��ذي
ً
م ��ارس ال�ج�ن��س معهما ك�ل�ا ع�ل��ى ح��دة،
ي��وم��ي  ١٤و ١٧آب .الئ �ح��ة االت� �ه ��ام لم
تتضح بكاملها ،رغم الحديث عن عدم
اس �ت �خ��دام ال��واق��ي ال��ذك��ري م��ع األول ��ى،
وم �م��ارس��ة ال �ج �ن��س م ��ع ا ّل �ث��ان �ي��ة وه��ي
ن��ائ�م��ة ،وه��ي أف �ع��ال يصنفها ال�ق��ان��ون
ال� �س ��وي ��دي ب��أن �ه��ا ح� � ��االت إك � � ��راه غ�ي��ر
مشروع ومضايقة جنسية واغتصاب.
وتتميز ورق��ة فريق ال��دف��اع ع��ن اسانج
التي قدمت الى املحكمة البريطانية في
ت�م��وز امل��اض��ي بتركيزها ال�ن�ق��اش على
ال �ع �ي��وب ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ت �ش��وب م��ذك��رة
التوقيف االوروب�ي��ة ،لكونها ال تستند
ال ��ى ت �ه��م واض �ح ��ة ،ول �ك��ون ال��وق��ائ��ع ال
تتطابق مع السلوك املزعوم بأنه جريمة
ج�ن�س�ي��ة ،وان االدع � ��اء ب��وج��ود ج��رائ��م
جنسية ،ف��ي م��ا ل��و كانت صحيحة في
السويد ،فإنها ال تتطابق مع التعريف
البريطاني لهذا النوع من الجرائم ،كما
أن ه��ذه املذكرة استندت ال��ى تحقيقات
أول� �ي ��ة أج��رت �ه��ا ال �س �ل �ط��ات ال �س��وي��دي��ة
بطريقة غير منصفة وتشوبها عيوب
اجرائية عدة.

ت�ت�ض�م��ن م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف االوروب� �ي ��ة
ادع��اء آردي��ن بأنها تعرضت ال��ى إك��راه
غ �ي��ر م �ش��روع اث �ن��اء م �م��ارس��ة ال�ج�ن��س
م��ع اس��ان��ج ليلة  ١٣آب  ٢٠١٠ف��ي منزل
املدعية في ستوكهولم عبر اعاقة حرية
تحركها اثناء العملية الجنسية .وقالت
آردين ،في شهادتها امام الشرطة ،انها
حاولت تحريك جسمها «بقصد البحث
ع� ��ن ال� ��واق� ��ي ال� ��ذك� ��ري ك� ��ي ي�س�ت �خ��دم��ه
اس��ان��ج قبل عملية ال��ول��وج» .وتضيف
امل ��ذك ��رة« :الح �ق��ًا ،ع�ن��دم��ا ش�ع��ر أس��ان��ج
بحركاتها الغريبة ،توقف وسألها عن
دوافعها فطلبت منه استخدام الواقي،
فما كان منه اال أن توقف ووضع الواقي
قبل اكمال العملية الجنسية» .وتخلص
مذكرة الدفاع الى ان ادعاء آردين بأنها
تعرضت الكراه غير مشروع غير مبرر،
وان ما قام به اسانج قبل وضع الواقي
كان مجرد مداعبة جنسية ،وانه عندما
طلب منه ان يضع الواقي فعل ذلك من
دون ت� � ��ردد» .الح �ق ��ًا ،وخ �ل��ال م�م��ارس��ة
ال �ج �ن��س ،ت��وق�ف��ت آردي� ��ن اك �ث��ر م��ن م��رة
ب�ق�ص��د ال�ت�ث�ب��ت م ��ن اس �ت �خ��دام اس��ان��ج
ل �ل��واق��ي ،ل�ي�ت�ب�ين ب�ع��د ان �ت �ه��اء العملية
ال �ج �ن �س �ي��ة وج� � ��ود ث �ق��ب ف� �ي ��هّ .
وادع� � ��ت
آردين ان اسانج ثقبه عن قصد .وخالل
التحقيق ،اف��ادت آردي��ن بأنها مارست
الجنس مع اسانج مرات عدة ،ويوميًا،

اسلوب كافكا
ل��م ي�ت��وان الكاتب االم�ي��رك��ي جون
بلغر عن وصف العدالة االميركية
التي تنتظر اسانج بأنها اقرب الى
«اسلوب كافكا» ،نسبة الى فرانز
ك��اف�ك��ا ،رائ��د الكتابة التشاؤمية،
الذي قبل في احدى رواياته حكم
امل� ��وت ال� ��ذي اص � ��دره ع�ل�ي��ه وال ��ده
وغرق.
وف��ي رس��ال��ة رفعها ال��ى الحكومة
االس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة ،ي � �ق � ��ول امل� �ح ��ام ��ي
البريطاني غاريث بيرس«ُ :يسلط
ع�ل��ى رق �ب��ة اس��ان��ج س �ي �ف��ان .فهو
ي��واج��ه خ�ط��ر تسليمه ال ��ى ع��دال��ة
م �ح �ك �م �ت�ين م �خ �ت �ل �ف �ت�ين ل �ي��واج��ه
م ��زاع ��م ب ��ارت� �ك ��اب ��ه ج��ري �م �ت�ي�ن ال
ينطبق عليهما الوصف الجرمي
في النظام القضائي لبالده .حياته
م�ه��ددة اكثر م��ن اي وق��ت مضى،
ومن الواضح ان الدوافع السياسية
تغطي على ال��دواف��ع الجنائية في
مسار محاكمته».

طيلة فترة اقامته عندها ،ليتبني انها
ادع��ت بأنه ف��ي ليلة  ١٨آب ق��ام بعملية
االي �ل�اج دون اس �ت �خ��دام ال��واق��ي ،وان�ه��ا
استغربت ه��ذا االم��ر ،فما ك��ان منها اال
ان ق �ف��زت ع��ن ال �س��ري��ر وأك �م �ل��ت نومها
ع�ل��ى ف ��راش م��وض��وع ع�ل��ى االرض في
ال �غ��رف��ة ن �ف �س �ه��ا .وح � ��ول ه ��ذه ال��واق �ع��ة
تقول مذكرة الدفاع« :انه ملن املستغرب
ان يكون رد فعل ام��رأة تعرضت الك��راه
غ �ي��ر م �ش��روع أث �ن��اء م �م��ارس��ة ال�ج�ن��س
مجرد االنتقال م��ن السرير ال��ذي جرت
ف�ي��ه عملية االك� ��راه امل��زع��وم ال��ى ف��راش
قرب هذا السرير ،بدل االنتقال الى غرفة

عيوب تقنية تشوب مذكرة
التوقيف االوروبية لكونها ال
تستند الى تهم واضحة
اخرى على اقل تقدير ،او مغادرة املنزل
نهائيًا ،او الطلب الى اسانج مغادرته».
وف��ي حالة فيلني ،تبينّ  ،بحسب مذكرة
ال� �ت ��وق� �ي ��ف ّادع � � ��اؤه � � ��ا أن � �ه ��ا ت �ع��رض��ت
ل�لاغ�ت�ص��اب م��ن اس��ان��ج ح�ين ب ��ادر ال��ى
م�م��ارس��ة ال�ج�ن��س م�ع�ه��ا اث �ن��اء ن��وم�ه��ا،
س��ة
وان � �ه ��ا ك ��ان ��ت ف ��ي وض �ع �ي��ة م �ي��ؤو ّ
وغ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى م �ن �ع��ه! وه �ن��ا ت�ف��ن��د

م��ذك��رة ال��دف��اع اس �ت �ج��واب امل��دع�ي��ة من
ق �ب��ل ال �ش ��رط ��ة ال �س ��وي ��دي ��ة ل �ي �ت �ب�ين ان
ادع��اء ه��ا بأنها اغتصبت ك��ان في املرة
الرابعة التي مارست فيها الجنس مع
اسانج ليلة  ١٦آب حني استضافته في
منزلها في مدينة انكوبنغ ،وأنها كانت
«نصف نائمة» أثناء بدء عملية الولوج
التي حصلت من دون استخدام الواقي.
وب �س �خ��ري��ة واض� �ح ��ة ،ت �ض �ي��ف م��ذك��رة
ال��دف��اع «ان االدع��اء بأنها كانت نصف
نائمة يعني ايضًا بأنها كانت نصف
مستيقظة ،علمًا ان املحادثة التي جرت
بني فيلني واسانج بعد انتهائهما من
م�م��ارس��ة ال�ج�ن��س ،فيها ادان ��ة السانج
لكونه مازحها ردًا على سؤالها له :ماذا
ستفعل إذا تبني الحقًا اني حامل منك؟
بالقول :السويد بلد جيد لينجب فيه
املرء أوالدًا».
ف��ي الخالصة ،ليس معلومًا بعد م��اذا
سيكون عليه القرار النهائي للمحكمة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ح��ول ت��رح�ي��ل اس��ان��ج ال��ى
ال �س ��وي ��د ،ع �ل �م��ًا ان ه� ��ذا االم � ��ر ي�ت��وق��ع
ح��دوث��ه بنسبة ع��ال�ي��ة ،اال اذا حصلت
م� �ف ��اج ��أة ،ك �م��ا ي ��أم ��ل ان� �ص ��ار اس ��ان ��ج،
ال��ذي��ن ي �ص��رون ع�ل��ى ان م��ا ح��دث معه
في السويد كان مكيدة مدبرة لاليقاع
به ،في بلد ترتفع فيه معايير توصيف
الجرائم الجنسية الى اقصى حد.
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مع اقتراب نهاية العام ،يبدأ العد العكسي لالنسحاب غامضًا في ما يتعلق ببقاء عدد من املدربني األميركيني في
األميركي من العراق .انسحاب كثر الحديث عنه وعن تبعاته بالد الرافدين ،يعمد بعض العراقيني ،من ساسة ومراقبني،
على واشنطن وبغداد على السواء .وفيما ال يزال الوضع إلى التخويف من تأثير االنسحاب على الوضع األمني للبالد.

أميركا والعراق :انسحاب مـ
هل سنفلت من القيود؟
صائب خليل*
ي�م��ر ال�ع��راق�ي��ون ال �ي��وم ب�م�ف�ت��رق ال �ط��رق األخ�ط��ر
على مستقبلهم منذ احتالل بالدهم في ،2003
ف��امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي��واج�ه��ون�ه��ا ل�ي�س��ت ف��ي تمديد
وج��ود ال�ق��وات األميركية وحدها (حسم أوباما
أمره منذ أيام بعدم التمديد) ،بل ماذا سيحصل
بعد «الخروج» األميركي من البالد.
تنتشر ال�ق��واع��د ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي 130
من دول العالم ،بغير رضى شعوبها .وكما في
ال ��دول األخ ��رى ،تبخرت ف��ي ال �ع��راق م��ع السنني
السعادة واالمتنان لتلك القوات لتخليصهم من
الديكتاتور الذي سبق أن دعمته القوات نفسها،
أكثر م��ن م��رة ف��ي امل��اض��ي .فمشاهد سجن «أب��و
غريب» وغيرها من الجرائم املقززة التي ارتكبها
الجيش األميركي ولواحقه ف��ي ال�ع��راق ،ال ت��زال
ماثلة للعيان ،إضافة إلى دوام العنف واإلرهاب
ف��ي ال �ب�لاد ،م��ا ي��زي��د ع��دد امل��ؤم�ن�ين ب��أن الجيش
األم�ي��رك��ي يتعمد تصعيد اإلره� ��اب ،إن ل��م يكن
يديره كله...
ي �ك��رر دع� ��اة ب �ق��اء االح� �ت�ل�ال ف��ي ال� �ع ��راق ث�ي�م��ات
ب � �س � �ي � �ط ��ة ،ف � ��االح � � �ت �ل��ال «ض � � � � � � ��روري ل �ح �م ��اي ��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ،و«ق ��وات �ن ��ا ل ��م ت�ك�ت�م��ل ب �ع��د»،
و«ليست لدينا حماية لسمائنا» ،ونحتاج إلى
«الدعم اللوجستي» ،ومحاربة «تنظيم القاعدة»
و«اإلره � � � � ��اب» ،وي �ن �ب �غ��ي ح �م��اي �ت �ن��ا م ��ن أخ �ط��ار
ّ
«البعث وجيش امل�ه��دي ودول ال �ج��وار» .كما أن
ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ض ��روري ��ة ل��دع�م�ن��ا إي�ج��اب�ي��ًا
م��ن األم� ��م امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ت��ري� ّ�د أن ت�ب�ق��ي علينا
أحكام «الفصل السابع» ،كما أنها «ضمان ضد
االحتقان الطائفي» ،و«صداقة أميركا ضرورية
لنا» و لـ«االقتصاد» ،والتقدم العلمي ...الخ.

ال ت�ح�ت��اج ت�ل��ك ال�ح�ج��ج إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن الجهد
ل ��دح� �ض� �ه ��ا ،ف � ��ادع � ��اء ح� �م ��اي ��ة ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة
وح �م��اي��ة ال� �ع ��راق م ��ن «ال� �ب� �ع ��ث» ،ي �ف �ن��ده ت��دخ��ل
ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ع��راق�ي��ة
األخيرة ،وضغطها على املؤسسات االنتخابية
والدستورية وحتى القضائية لفرض مرشحني
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات م ��ن ب �ق��اي��ا ال �ب �ع��ث ال� � ��ذي ج ��اءت
«ل �ت �ح��رر» ال �ع��راق م�ن��ه ،ح�س��ب ق��ول�ه��ا .ح��دا ذل��ك
ب��رئ �ي��س ال � � � ��وزراء ،أن ي� �ه ��دد ،ألول م � ��رة ،ب�ط��رد
ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي .وف ��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات األخ �ي��رة
التي جرت بشأن املفوضية العليا لالنتخابات،
الشديدة الفساد ،كشفت النائبة حنان الفتالوي
ّ
أن امل �ف��وض �ي��ة ك��ان��ت ت�س�ل��م ال �ج �ي��ش األم �ي��رك��ي
صناديق االقتراع سرًا!
أما موضوع الحماية فهو حجج فارغة ،فال يوجد
ش ��يء اس �م��ه «اك �ت �م��ال ال� �ق ��وات» ،وت�ط�م��ح ال ��دول
باستمرار إل��ى زي��ادة قواتها ،وأواله��ا الواليات
املتحدة نفسها التي تمتلك جيشًا يعادل جيوش
ّ
العالم مجتمعة .كما أن تلك الحاجات تحدد على
أس ��اس ت�ق��دي��ر ح�ج��م ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي يتعرض
ّ
ل�ه��ا ال�ب�ل��د ،وي�ت�ف��ق ال�س��اس��ة ال�ع��راق�ي��ون ع�ل��ى أن
ذلك الحجم اآلن يساوي «صفرًا» ،ولم يعد أحد
يتحدث ع��ن «التهديد اإلي��ران��ي» ،ف�لا يبقى من
تهديد إال من الجهات الصديقة ألميركا .وتبينّ
ّ
التجربة مع الكرد أن القوات األميركية لن تمنع
أصدقائها ،كما أنها ل��ن تساعد على استعادة
م��ا استقطعه ويستقطعه ه ��ؤالء ـــــ ال�ك��وي��ت أو
السعودية أو األردن ـــــ من أراض وثروات عراقية.
إضافة إلى كل ذلك ،اتهم العديد من السياسيني
الواليات املتحدة بـ«عرقلة حصول العراق على
أسلحة» إلبقاء جيشه ضعيفًا ،وليس العكس.
ال يبقى إذًا لالحتالل إال أن يفرض نفسه بالقوة

امل��دع��وم��ة ب��اإلع�لام وال�ع�م�لاء .ل��ذل��ك فهو يسعى
إل��ى استغالل الوقت للسيطرة على املؤسسات
املالية والسياسية على البالد ،وإحكام الخناق
على املؤسسات األمنية والعسكرية ،وتخريب
ّ
أي محاوالت لنهضة البالد.
الجالدين
عمومًا ،عمل األميركيون على إع��ادة
عراقي يحتفل
ّ
بموت القذافي
إلى الحكم في البلدان التي «يحررونها» ،ألنهم
ّ
األسبوع املاضي في اك �ت �ش �ف��وا أن ه� ��ؤالء ه��م خ �ي��ر م��ن ي�خ��دم�ه��م في
بغداد
ال�ن�ه��اي��ة .وه ��م ي�ع�م�ل��ون ال �ي��وم ف��ي ال �ع��راق على
(علي السعدي ــ
أ ف ب)

إعادة بقايا الصداميني إلى الحكم ،وخاصة في
الجيش واألمن .وبلغ اشمئزاز الناس من ذلك أن
اضطر السفير األميركي في العراق إلى التأكيد
ّ
أن دولته ال تعمل على إعادة البعث إلى الحكم!
ك ��ان خ �ي��ار أم �ي��رك��ا ألول س�ف�ي��ر ل�ه��ا ف��ي ال �ع��راق
ذا م �ع �ن��ى ع �م �ي��ق ،ف �ل��م ي �ت��م اخ �ت �ي��ار خ �ب �ي��ر ف��ي
«اإلعمار» كما يفترض أن يستنتج من الخطاب
األم�ي��رك��ي ،ب��ل خبير ف��ي صنع خ�لاي��ا اإلره ��اب،
يطارد حيثما حل من قبل الناشطني في العالم،
ج ��ون ن�ي�غ��روب��ون�ت��ي ال ��ذي ت ��درب ع�ل��ى صناعة
اإلرهاب أثناء توليه سفارة بالده في هندوراس،
ف��أغ��رق��ت دول أم �ي��رك��ا ال��وس �ط��ى ف��ي ح� ��وادث ال
تشبه في وحشيتها إال ما عرفته شوارع العراق
ب�ع��د اح �ت�لال��ه .وك ��ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال��دالئ��ل
وامل��ؤش��رات على العالقة ال��وط�ي��دة ب�ين اإلره��اب
والجيش األميركي .ومثل العديد من العمليات
ّ
اإلجرامية السابقة ،فقد تبينّ أن إرهابيي جريمة
النخيب األخ�ي��رة ك��ان ق��د أطلق سراحهم أخيرًا
م��ن س�ج��ن أم �ي��رك��ي ي �ب��دو أن ��ه ع �ب��ارة ع��ن م��رك��ز
لتدريب اإلرهابيني.
أم ��ا أن �ص��ع األدل � ��ة ق� ��وة ،ف �ل��م ي�ك��ن أق ��ل م��ن إل�ق��اء
ّ
متلبسني
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ع�س�ك��ري�ين ب��ري�ط��ان�ي�ين
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة «ان �ت �ح��اري��ة» ب�ت�ف�ج�ي��ر شخص
ب ��أج� �ه ��زة إط� �ل ��اق ع� ��ن ب� �ع ��د ،ض �ب �ط��ت م �ع �ه �م��ا،
وق �ت �ل �ه �م��ا ش��رط �ي�ين ق �ب��ل ال �ق �ب��ض ع �ل �ي �ه �م��ا ،ثم
إنقاذهما بواسطة ال��دب��اب��ات البريطانية التي
ح�ط�م��ت ال�س�ج��ن ال ��ذي ك��ان��ا ف �ي��ه .وف ��ي م��ا بعد،
ّ
تكفل التجاهل اإلعالمي بأن يجعلنا ننسى أن
البريطانيني كانا يحمالن جهاز تفجير عن بعد!
وي� �س� �ع ��ى األم � �ي ��رك � �ي ��ون إل� � ��ى إح � �ك� ��ام ال �ق �ب �ض��ة
ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ي� ��ش واألم � � � � ��ن م� � ��ن خ � �ل ��ال م� �ح ��اول ��ة
ّ
ف ��رض «أص��دق��ائ �ه��م» ل�ت�س��ل��م ال� � ��وزارات األم�ن�ي��ة

نهاية االحتالل من وجهة النظر الوطنيّة
أحمد الناصري*
م��ن وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ،ج��اء
االح � �ت �ل�ال ل �ي �ب �ق��ى ،وه � ��و ال ي� �خ ��رج وال ي �ط��رد
وينتهي إال بمقاومة وطنية شاملة ومتنوعة
طويلة النفس ،تستند ال��ى بعد وطني ثقافي
وت� ��اري � �خ� ��ي ،ت� �ق ��وده ��ا ح ��رك ��ة وط� �ن� �ي ��ة ت �ط��رح
ب��رن��ام �ج �ه��ا ال ��وط �ن ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ول �ي��س
ع��ن ط��ري��ق ال�ت��واف��ق وال�ت�ه��ادن م��ع االح �ت�لال أو
ال�ت�ع��اق��د م �ع��ه .ف��امل�ه�م��ة ال��وط�ن�ي��ة ه��ي م��واج�ه��ة
أه ��داف االح �ت�لال االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي تستند
الى العقلية اإلمبراطورية األميركية والصراع
العاملي الشرس على مصادر الطاقة ،وهشاشة
منطقتنا وحماية األنظمة التابعة (السعودية
وأخ� ��وات � �ه� ��ا ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج) وت� ��أم �ي�ن إس��رائ �ي��ل
وم �ح��اص��رة إي � ��ران وال �ع �م��ل ال ��واس ��ع وامل �ت �ن��وع
ل�ل�ت�س�ل��ل وال �ت �غ �ل �غ��ل ف ��ي ال �ت �ح��رك��ات ال �ع��رب �ي��ة
الشعبية الجارية في أكثر من بلد عربي.

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

اآلن ،م��ن جديد يتحرك ويتقدم االخ�ت�لاف بني
موقفني حول االحتالل وبقائه ،أو خروجه في
نهاية العام الجاري ،أي بني االحتالل واإلدارة
امل �ح �ل �ي��ة وب �ي�ن امل ��وق ��ف ال��وط �ن��ي ال� ��ذي ي��رف��ض
االحتالل بجميع أشكاله ودرج��ات��ه .فاالحتالل
يسعى إلى البقاء من خالل اعتماده على أعوانه
الذين أتى بهم ،من خالل محاولة تقسيم املجتمع
وتشطيره ،وح��ل مؤسسات ال��دول��ة وتدميرها
وع��رق�ل��ة إع��ادت�ه��ا أو ال�س�م��اح ببنائها امل�ش� ّ�وه،
على أسس املحاصصة الطائفية التي تتعارض
م��ع مفهوم ب�ن��اء ال��دول��ة الوطنية ال�ح��دي�ث��ة ،أو
عبر تفجير األوضاع األمنية الهشة ،والتلويح
ب�خ�ط��ر ال �ت �م��دد وال �ن �ف��وذ اإلي ��ران ��ي ،ك �ق��ول حق
يراد به استمرار باطل االحتالل .كذلك ال يجب
أن ن�ن�س��ى ال �ك�ل�ام امل �غ��رض وامل�ل�ت�ب��س ع��ن ع��دم
ج�ه��وزي��ة ال �ق��وات العسكرية ال�ع��راق�ي��ة (مل ��اذا لم
الجوية ،ما يجعل
تجهز بعد؟) وانعدام القوة ّ
العراق مكشوفًا من الجو (وك��أن��ه مكشوف من
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ال �ج��و ف �ق��ط!) واس �ت �م��رار وج ��ود خ�ط��ر ال�ق��اع��دة
اإلرهابي ،وفرق املوت الطائفية األخ��رى ،ودور
اإلرهاب الغامض واملنظم الذي يجري تحريكه
ّ
حسب أجندة خاصة .تلك كلها مخاطر جدية
وحقيقية تحدق بوطننا وشعبنا .لكن السؤال
(الوطني) الرئيسي هو :هل لالحتالل واإلدارة
مصلحة وقدرة على حل تلك
الطائفية املحلية
ّ
ّ
املسبب لها؟
املشاكل ومعالجتها ،أم أنهما
ال ي� � ��زال االح � �ت�ل��ال ي �ط �ل��ق رس ��ائ� �ل ��ه امل� �ت ��وات ��رة
باتجاهات مختلفة ،ويقوم بنشاطات وزيارات
م�ت�لاح�ق��ة ع �ب��ر ق �ن��وات ع ��دي ��دة ،ل �ف��رض قضية

جرى اللجوء الى خديعة
الحاجة إلى قوات تدريب
أميركيّة ال يعرف عددها
ت�م��دي��د ب �ق��اء ق ��وات االح �ت�ل�ال ف��ي ب�ل�ادن��ا ،وه��و
ي� �ع ��رف ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا وت ��أث� �ي ��ره ��ا امل� �ب ��اش ��ر ع�ل��ى
األط ��راف القابعة ف��ي املنطقة ال�خ�ض��راء ،حيث
يقيم الجميع ال��ى جانب أكبر س�ف��ارة أميركية
ف ��ي ال �ع��ال��م ،ب �م��ؤس �س��ات �ه��ا ال�ع�ل�ن�ي��ة وال �س��ري��ة
ورم��زي �ت �ه��ا ال �ب��ال �غ��ة ،وح �ي��ث ي� ��زور م ��ن ي��دع��ى
ب��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �س �ف �ي��ر األم� �ي ��رك ��ي ،في
خ��رق فاضح ذي دالل��ة لكل األع ��راف والتقاليد
الدبلوماسية.
وي� ��ري� ��د االح � �ت�ل��ال ال� �ب� �ق ��اء ،م� ��ن خ �ل��ال ت �ع��دي��ل
املعاهدة األمنية ،والتعديل مطروح ،وهو ليس
مسألة صعبة ،ما يعني تحويل االح�ت�لال الى

احتالل تعاقدي من خالل املعاهدة وما يسمى
ال�ع�لاق��ات االستراتيجية املتميزة .كما يسعى
إلى تحقيق فرض التبعية والهيمنة السياسية
مقصودة حققها االحتالل
كنتيجة ومحصلة
ّ
العسكري .املشكلة اليوم أنه ليس هناك أحد من
أط��راف العملية السياسية يقف علنًا وينطلق
من موقف وطني واضح وسليم ضد االحتالل،
إل��ى جانب التأثير األميركي الكبير والواضح
في عموم الحياة السياسية العراقية ،من خالل
ً
جهات وعناصر يعملون مع االحتالل مباشرة
أو جهات خاضعة له.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك أطراف عديدة ونافذة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء ت�ح�ت��اج ال��ى ب�ق��اء ق��وات
االح�ت�لال لحمايتها ،ضمن الصفقة األصلية،
ّ
مسمى ك��اذب وخ��ادع وه��و الحفاظ على
تحت
«التجربة الديموقراطية الفتية» .كما أن هناك
إم �ك��ان �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة وس �ه �ل��ة ل�ت�ف�ج�ي��ر األوض� ��اع
األم� �ن� �ي ��ة ال� �ه� �ش ��ة ،وال � �ق� ��ول ب �ض �ع��ف اس �ت �ع��داد
وج �ه��وزي��ة ال�ج�ي��ش وال �ق��وى األم�ن�ي��ة وال �ع��ودة
الى أهمية بقاء قوات االحتالل ،ذلك إلى جانب
ال �ت��أث �ي��ر ال ��واس ��ع وال �ك �ب �ي��ر ل �ل �ق��وى اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والخارجية (إيران والسعودية وغيرهما) على
القرار الداخلي باتجاهات مختلفة.
وي �ج��ب ال �ت �ن �ب��ه ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ال �ع �ل �ن �ي��ة ل�ل�أح��زاب
ال�ك��ردي��ة ببقاء ق��وات االح �ت�لال و«ال �ت �ب��رع» لها
بأراض في كردستان إلقامة قواعد ثابتة عليها.
كذلك هناك ازدواجية التصريحات وتناقضها
بني السر والعلن ،وبني املفاوضات والجلسات
ال �س��ري��ة ال�غ��ام�ض��ة وال �ت �ص��ري �ح��ات اإلع�لام �ي��ة،
واللجوء الى خديعة الحاجة إلى قوات تدريب
أميركية ال يعرف عددها وتسليحها وقواعدها.
لقد لعبت الخسائر البشرية واملادية الكبيرة،

رأي
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ً
هؤالء القلة يقابلهم من يرى االحتالل مسؤوال عن التدهور األميركي أوباما مساء الجمعة املاضي .لكن ،ماذا عن
األمني ورعاية اإلرهاب في العراق .إذًا ،االنسحاب األميركي السفارة /القاعدة األميركية في بغداد ورجال واشنطن
حاصل ،وقبل عطلة عيد امليالد املقبل ،كما قال الرئيس الذين استوطنوا الوزارات واملناصب؟

ـلغوم وتركة ثقيلة
قواعد ال يسري عليها القرار
وال �ع �س �ك��ري��ة ،وك ��ذل ��ك ت� � ّ�م خ �ل �س��ة وع� �ل ��ى ن�ح��و
م �ش �ب��وه ت �م��ري��ر ات �ف��اق �ي��ات ب�ي�ن ال� �ع ��راق وح�ل��ف
ال �ن��ات��و ،وم��ن دون أن ي�ث�ي��ر اإلع �ل�ام امل�ح�ل��ي ّأي��ة
أسئلة حول املوضوع.
إذا ك��ان��ت أم �ي��رك��ا وت��واب �ع �ه��ا وأص ��دق ��اؤه ��ا قد
يئسوا من إقناع الشعب العراقي بفائدة الوجود
األم �ي��رك��ي ل�ي�ق�ب�ل��ه ،ف�ه��م ل��م ي �ي��أس��وا م��ن إره��اب��ه
ل�ي�ق�ب�ل��ه .وب��ال �ف �ع��ل ،ي �م �ك��ن أن ت�ك�ت�ش��ف ش �ع� ّ�ورًا
متزايدًا بني املؤيدين للوجود األميركي بأنهم
إنما يقبلون خوفًا م��ن بطش واشنطن ،وليس
اق �ت �ن��اع��ًا ب �ه��م .أح ��د امل��داف �ع�ي�ن ع��ن ب �ق��اء ال �ق��وات
األميركية يصف األمر على النحو اآلتي« :وجود
القوات األميركية في العراق قد يؤدي إلى مزيد
من االستقرار ،ويعزز العملية السياسية ،عندما
تشعر الواليات املتحدة باالطمئنان إلى توجه
ال �ع��راق ن�ح��و ع�لاق��ة استراتيجية م�ع�ه��ا» .وه��و
ّ
يكشف أن امل��وض��وع ل�ي��س ل�ح�م��اي��ة ال �ع��راق ّمن
أخطار ما ،بل الهدف هو طمأنة أميركا إلى أننا
س�ن�ك��ون «ل �ط �ف��اء» دائ �م��ًا ،وم��رت�ب�ط�ين ب�ـ« ّع�لاق��ة
استراتيجية» معها« ،ع�لاق��ة» تقدر هي أنها ال
يمكنها أن تقنعنا بها إال بوجود قوات عسكرية
ت�خ�ي�ف�ن��ا ب �ه��ا ،إن رف �ض �ن��ا ت �ل��ك ال �ع�ل�اق��ة ي��وم��ًا،
أو طلبنا ت�غ�ي�ي��ره��ا .ق ��وات تستطيع أن تحدد
بواسطتها تفسيرها للبنود وشروط تنفيذها،
وك��ل م��ا ت��رك غ��ام�ض��ًا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال��رم��ادي��ة في
االتفاقات.
أميركا إذًا تكشف وجهها القبيح تدريجًا ،لكي
ال ي �ت �س� ّ�ب��ب ب �ص��دم��ة ك �ب �ي��رة ،وي �ت �س �ل��ل ال �خ��وف
إلى تفكير الناس تدريجًا وتبدو املبررات التي
يقدمها ال�خ��وف «أس�ب��اب��ًا» منطقية للقبول بما
يريده األميركيون في نهاية املطاف.
* كاتب عراقي

جمال محمد تقي*
ّ
ال يختلف اثنان في العراق على أن األميركيني
يريدون استمرارًا لبقائهم العسكري فيه ،حتى
ل ��و ن��اق��ض ذل ��ك ّ
أي وع� ��ود س��اب �ق��ة أو ات �ف��اق��ات
مبرمة أو برامج انتخابية لالستهالك الداخلي
األم� � �ي � ��رك � ��ي ،أو خ � �ط� ��اب� ��ات ل� �ت ��رط� �ي ��ب خ ��واط ��ر
ّ
العراقيني .وم��ن نافلة القول إن الفضل في ذلك
اإلجماع العراقي يعود إلى األميركيني أنفسهم،
ف�ك��ل أح��ادي��ث م�س��ؤول�ي�ه��م ال��ذي��ن زاروا ال �ع��راق
خالل الستة أشهر األخيرة كانت تصب في ذلك
ّ
االت �ج��اه .ك��ذل��ك ف��إن ع��دم حسم أي قضية عالقة

سد فراغ القوات المنسحبة
عبر منتسبي شركات الحماية
الخاصة األميركية
من القضايا امللحة ،وتركها للقائمني عليها هو
أسلوب أميركي مكرر يخدم توجههم القاضي
بالبقاء ،بحجة ضمان عدم انزالق الوضع برمته
نحو الهاوية.من تلك القضايا العالقة لدينا عدم
الجدية ف��ي تسليح الجيش ال�ع��راق��ي وتدريبه،
واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ف �خ �ي��خ ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ب �غ��داد
ّ
وتعمد حالة التراخي أمام تزايد النفوذ
واربيل،
اإليراني لجعل تدخل إيران مدعاة إلثارة الذعر
ال�ط��ائ�ف��ي ب�ي�ن أب �ن��اء ال �ش �ع��ب ،وم ��ن ث��م ال�ت�لاع��ب
امل��وس �م��ي ب ��األوض ��اع األم �ن �ي��ة س�ل�ب��ًا وإي �ج��اب��ًا،
ورف��ع ال�ي��د ع��ن وع��ود إع��ادة اإلع �م��ار ،والتنصل
ال �ن��اع��م م��ن م��وض��وع إخ � ��راج ال� �ع ��راق م��ن تحت

اّ
طائلة البند السابع .كذلك يجب أل ننسى عدم
املباالة بالتصرفات االستفزازية التي تقوم بها
الكويت ،فيما كان األميركيون أنفسهم يزيدون
ً
م ��ن ت �ه��دي��دات �ه��م ل �س��وري��ا م� �ث�ل�ا ،ب �ح �ج��ة ت��أث�ي��ر
مواقفها السلبية على استقرار الوضع العراقي.
ه� ��م ي� �غ� �ض ��ون ال � �ط� ��رف ع� ��ن ت� ��دخ�ل��ات ال �ك��وي��ت
وتركيا وإيران ،لغاية في نفس يعقوب ،غرضها
األساسي إحداث مزيد من التعقيدات واتخاذها
ذرائع إلطالة عمر البقاء األميركي في العراق.
ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ق�ل��ب ب �غ��داد ه��ي ق��اع��دة
أميركية ث��اب�ت��ة ،وه��ي أك�ب��ر س�ف��ارة لتلك ال��دول��ة
ف��ي ال �ع��ال��م ،يعمل فيها م��ا ي �ق��ارب م��ن  10آالف
ع �س�ك��ري وم ��دن ��ي .ف�ي�ه��ا ق��اع��دة ج��وي��ة ص�غ�ي��رة
وم��رك��ز اس�ت�خ�ب��اري م�ت�ق��دم وق ��وات خ��اص��ة .أم��ا
القنصليات الخمس املنتشرة في شمال العراق
وو ّس �ط��ه وج�ن��وب��ه ،ف�ه��ي األخ ��رى ق��واع��د ثابتة،
لكنها بحجم أص�غ��ر م��ن ق��اع��دة ب �غ��داد .إض��اف��ة
إل� ��ى ت �ل��ك ال �ق ��واع ��د ال �ت ��ي ي �خ �ت �ل��ط ف �ي �ه��ا ال�ع�م��ل
الدبلوماسي باالستخباري والعسكري ،هناك
قواعد عسكرية صرفة تتخصص في السيطرة
ع �ل ��ى األج � � � ��واء ال� �ع ��راق� �ي ��ة وع� �ل ��ى ك� ��ل األن �ش �ط��ة
ال� � ��راداري� � ��ة ،وأخ � � ��رى م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
ال �ك��وم��ان��دو ،وأخ ��رى ف��ي اإلس �ن��اد .وم�ع�ظ��م تلك
القواعد العسكرية م��وزع��ة حاليًا ق��رب مطارات
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا ال �ق �ن �ص �ل �ي��ات
األم �ي��رك �ي��ة .ذل� ��ك إض ��اف ��ة إل� ��ى امل �ع �س �ك��رات ذات
امل �ع��دات ال�ث�ق�ي�ل��ة ،وه ��ي أرب �ع��ة رئ�ي�س�ي��ة م��وزع��ة
على ب�غ��داد والبصرة وامل��وص��ل وص�لاح الدين،
وفرعية موزعة على الناصرية والكوت والحلة
ّ
وكركوك وأرب�ي��ل .إن االنسحاب القادم ال يشمل
ك��ل تلك ال�ق��واع��د ،وال ك��ل ال �ق��وات ال�ب��ال��غ عددها
حاليًا حوالى  50الف عسكري ،بل سيعيد توزيع

بعض القواعد وتنظيمها ودمجها بعضها مع
بعض ،وسيجري االستغناء عن بعضها اآلخر.
لقد بنى املحتل في العراق قواعد من نوع آخر،
وحفر خ�ن��ادق ال يعسكر فيها العسكريون ،بل
ل�ي�ت�ه��اف��ت إل �ي �ه��ا ال �ط��ائ �ف �ي��ون وامل �ن��اط �ق �ي��ون من
األت �ب��اع ل�ي�غ��ذوا ان�ق�لاب��ًا على املنظومة القيمية
للوطنية العراقية ،لتحل محلها قيم املكونات
امل �ت �غ��ال �ب��ة .م �ك��ون��ات س �ت �ك��ون ال�ح�ل�ق��ة امل��رك��زي��ة
امل� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي امل� � �ش � ��روع االح � �ت�ل��ال� ��ي مل � ��ا ب �ع��د
ّ
االن �س �ح��اب ال �ع �س �ك��ري ال �ك �ل��ي ،ألن «ف�ص�ف�ص��ة»
املجتمع ال�ع��راق��ي ال��ى م�ك��ون��ات غ�ي��ر متجانسة
ت �ن��دف��ع إل � ��ى م �ص �ي��ر ال� �ت� �ص ��ادم ال� � ��ذي ي �ت��وس��ل
اس �ت��دع��اء ال�ح�م��اي��ة م��ن ال �خ ��ارج ،ه��ي املحصلة
األكثر خطورة في كل تداعيات عملية االحتالل
ب��رم�ت�ه��ا .ونتيجة ل�لأزم��ة امل��ال�ي��ة ال�خ��ان�ق��ة التي
يمر بها االقتصاد األميركي ،سيجري تخفيف
نفقات الوجود االحتاللي الرسمي في العراق من
خالل ترشيق العدد الباقي الى ما دون النصف،
وتحميل امليزانية العراقية ج��زءًا من التكاليف.
وس�ت�ن�ف��ق األم � ��وال ال�ع��راق�ي��ة أم�ي��رك�ي��ًا م��ن خ�لال
تركيز عطاءات مناقصات التسليح على شركات
أميركية محترفة ،وم��ن خ�لال س��د ف��راغ ال�ق��وات
املنسحبة بمنتسبي شركات الحماية الخاصة
األم �ي��رك �ي��ة ،ال �ت��ي ال ت ��ؤدي خ��دم��ات�ه��ا للحكومة
العراقية ،إال بمقابل مالي ضخم.
القواعد األميركية التي ال يشملها االنسحاب من
كثيرة ْ ،وهي ال ترحل إال بسقوط املشروع
العراق ُ
األميركي امل َهن َدس كقاعدة انطالق نحو الشرق
األوسط الكبير .وذلك السقوط ال يأتي مجانًا أو
تلقائيًا ،بل هو محصلة ملشروع املقاومة الذي ال
يزال في طوره األول.
* كاتب عراقي

خروجهم ليس باختيارهم
ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م� � ��ع ح� � � ��رب ض� � � � ��روس أخ� � � � ��رى ف��ي
أفغانستان ،دورًا كبيرًا في ق��رار أوباما سحب
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة م��ن بل��ادن��ا .ق ��رار ت��راف��ق مع
تفجر األزمة املالية الحادة في أميركا وأوروبا.
ل�ك��ن ب�ع��ض امل�خ�ط�ط�ين األم�ي��رك�ي�ين ف��ي اإلدارة
وخارجها يرون إمكانية االستمرار والبقاء في
ال �ع��راق لتحقيق امل�ص��ال��ح األم�ي��رك�ي��ة فيه وفي
عموم املنطقة.
إن ق�ض�ي��ة ان �س �ح��اب االح� �ت�ل�ال أو ب� �ق ��اءه ،ال��ى
ج ��ان ��ب ق� �ض ��اي ��ا ال � �ح� ��رب وال� � �غ � ��زو وال �ت �ج��رب��ة
السياسية الطائفية واإلرهاب والقتل الجماعي
والفساد والتخريب االقتصادي واالجتماعي
وال�ث�ق��اف��ي ،وج�م�ي��ع ال�ن�ت��ائ��ج ال�ك��ارث�ي��ة األخ��رى
ال � �ت� ��ي ت� �ك ��رس ��ت وأن � �ت � �ج� ��ت وض � �ع� ��ًا م� �ش � ّ�وه ��ًا،
تستدعي تجديد املوقف الوطني وتفعيله من
تلك القضايا الرئيسية الخطيرة ،ووضع قضية
االح� �ت�ل�ال وم �ه �م��ة ط � ��رده وال �ت �خ �ل��ص م �ن��ه في
موقعها الصحيح من املهام والقضايا الوطنية.
ي� �ح ��دث ذل � ��ك ع �ب��ر ت �ط��وي��ر وت �ع �م �ي��ق ال �ت �ح��رك
وال �ن �ض ��ال ال �ش �ع �ب��ي ل �ي��أخ��ذ أب� �ع ��ادًا س�ي��اس�ي��ة
وم�ط�ل�ب�ي��ة واض� �ح ��ة وم �ت �ص��اع��دة ،إل� ��ى ج��ان��ب
ك��ل أش �ك��ال ال�ع�م��ل املمكنة وامل�ن��اس�ب��ة ،كمدخل
وط��ري��ق ص��ائ��ب ن�ح��و ال�ت�خ�ل��ص م��ن «العملية
السياسية» وكوارثها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
ّ
إن مهمة طرد وإنهاء االحتالل وآثاره هي مهمة
وطنية رئيسية ذات أب�ع��اد ثقافية وسياسية
وتاريخية ،ال بد من إنجازها للعودة الى حالة
س�ي��اس�ي��ة وط �ن �ي��ة اع �ت �ي��ادي��ة ،ول �ب �ن��اء مجتمع
ودول��ة على أس��س وطنية طبيعية ،تقوم على
مبادئ الفكر الوطني.
* كاتب عراقي

صباح علي الشاهر*
ب�ع��د س��اع��ات م��ن إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق في
التاسع من نيسان  ،2003ظهر مواطن عراقي
على شاشة الجزيرة ليصرخ بوجه األميركيني:
ّ
«صدام وأسقطتوه ،خلصتونا منه ،فلماذا أنتم
ب��اق��ون ،ارح �ل��وا!» .ك��ان ملوقف امل��واط��ن العراقي
مغزى ،وإشارة ذات داللة .بعد أيام قليلة ،كانت
ُ
نعوش الجنود امللفوفة بالعلم األميركي تنقل
س �رًا م��ن ال �ع��راق إل��ى أم�ي��رك��ا ،إي��ذان��ًا بانطالق
أسرع مقاومة احتالل في التاريخ.

سيتأثر النفوذ األميركي
في أفغانستان والعراق
بالخروج من بالد الرافدين
ل� ��م ي �ك ��ن ق �ت �ل��ى ال� �ج� �ن ��ود األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ب�س�ب��ب
مواجهتهم للجيش العراقي أو فلوله ،فالجيش
ت��رك سالحه في أرض املعركة ،وغ��ادر امليدان،
وك ��ذل ��ك ف �ع��ل ع �ن��اص��ر ال� �ش ��رط ��ة ،وامل ��وظ �ف ��ون
ك��اف��ة .فجأة أصبحت ال�ب�لاد ب�لا حكومة ،وبال
س�ل�ط��ة م��ن أي ن ��وع .مل ��اذا ت�لاش��ى ال�ج�ي��ش من
دون م� �ق ��اوم ��ة ،وم � ��ن دون م� �ف ��اوض ��ات ،وم��ن
دون إع�ل�ان اس�ت�س�لام ح�ت��ى؟ كيف يمكن َ
قائد
الجيش ،ووزير الدفاع ،ورئيس األركان ،وقادة
الصفوف ،وقادة الفيالق ترك أتباعهم ،املكلفني
بقيادتهم ،بدون توجيه وبال أوامر ،يواجهون
مصيرهم وحدهم ،حتى إنهم كانوا ال يعرفون

م � ��اذا ي �ف �ع �ل��ون ب �م��ا ف ��ي ع �ه��دت �ه��م م ��ن أس�ل�ح��ة
ومعدات؟
لو حدث ذلك في أي بلد في العالم القتيد قادة
الجيش إلى املحاكم .لكن ق��ادة الجيش ووزير
ال��دف��اع ذه �ب��وا ب��أرج�ل�ه��م إل ��ى قّ ��وات االح �ت�لال
وس �ل �م��وا أن �ف �س �ه��م ،واألغ� � ��رب أن �ن��ا ن�س�م��ع من
يصف هؤالء باألبطال.
س �ق �ط��ت ب� �غ ��داد ب ��أق ��ل م ��ن س��اع �ت�ي�ن ،ودون �م ��ا
ّ
مقاومة .ال أهمية لتبجح البعض ،وادعائه بأن
ب�غ��داد ل��م تسقط ول��ن تسقط ،ف��إذا ك��ان دخ��ول
األم �ي��رك �ي�ين ل �ب �غ��داد واح �ت�لال �ه��م ل�ه��ا ال يعني
سقوط املدينة ،فماذا يمكن أن ُيسمى ذلك إذًا؟
م ��ن ي� �ع ��ود ب ��ذاك ��رت ��ه إل� ��ى أي � ��ام امل ��واج� �ه ��ة ب�ين
العراقي وقوات الغزو ،ينتابه إحساس
الجيش ّ
عميق ب��أن��ه ل��م تتح لجيشنا ف��رص��ة املواجهة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وال ف��رص ُ��ة امل �ق��اوم��ة ،ال ف��ي ب�غ��داد
فقط ،التي كان من املتعذر ،وفق أكثر املحللني
ً
ت�ف��اؤال ،سقوطها بأقل من ستة أشهر ،بل في
كامل التراب العراقي .ومن يقارن بني مقاومة
مدينة بالغة الصغر في جنوب العراق لقوات
االح� �ت�ل�ال ،ال �ت��ي ام �ت��دت ل �ع��دة أس��اب �ي��ع ،وب�ين
س �ق��وط امل ��دن ال �ك �ب��رى ح�ت��ى م��ن دون م�ق��اوم��ة
(البصرة ،ب�غ��داد ،وامل��وص��ل) ُيصاب بالدهشة
املصحوبة بالشك.
ك��ان��ت أم�ي��رك��ا ت��أم��ل ت�ح��وي��ل ال �ع��راق ال��ى ب��ؤرة
ج � ��ذب ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ل� �ك ��ن ال� �س� �ح ��ر ان� �ق� �ل ��ب ع�ل��ى
الساحر ،إذ أصبحت التجربة العراقية في ظل
االحتالل األميركي كابوسًا ،وأسوأ مثال يمكن
أن ُيقدم لدول املنطقة.
ّ
عندما تخطى عدد قتالها األل��ف ،ب��دأت أميركا
ُ
تفكر عمليًا ف��ي االنسحاب م��ن محرقة ال�ع��راق.
محرقة لم تقتصر فقط على قتلى تجاوز عددهم

األربعة آالف ،بل وصل األمر إلى الخسائر املادية
الفلكية التي ت�ج��اوزت مئات امل�ل�ي��ارات ،إضافة
هيبتها ،وانكشاف ضعفها،
إل��ى فقدان أميركا
ّ
ّ
إذ ّ
استراتيجيوها بأنها غير قادرة على شن
أقر
حربني في موقعني ،وفي آن واحد.
ّ
لذلك ،فإن خروج الجيش األميركي من العراق
حاجة أميركية ،ولكن كيف يكون ذلك الخروج،
وعلى أي نحو؟
ّ
أغلب الظن أن أميركا تريد إيقاف النزف الذي
ع��ان��ت وت�ع��ان��ي م�ن��ه ،إذ م��ن امل�ت��وق��ع أن تسعى
إل��ى ال�خ��روج م��ن أفغانستان أي�ض��ًا ،ربما بعد
خ��روج�ه��ا م��ن ال �ع��راق بقليل ،م��ن دون خسارة
ال�ن�ف��وذ ال ��ذي حصلت ع�ل�ي��ه ،أو ح�ت��ى التقليل
ّ
منه .إال أن األم��ر ال يتعلق برغبة أميركا ،فهي
ل ��م ت �خ��رج ب�م�ح��ض إراد ّت� �ه ��ا ورغ �ب �ت �ه��ا ،وه��ي
ْ
إن ل��م ت�خ��رج بهزيمة ف��إن�ه��ا س�ت�خ��رج بنصف
هزيمة على األق ��ل .ولنصف الهزيمة تبعات،
كما سيكون لالعبني اآلخ��ري��ن س��واء في امللف
األفغاني ،أو امللف العراقي كلمتهم التي على
واشنطن ال االستماع لها فقط ،بل مراعاتها.
وق� �ب ��ل ه � ��ذا وذاك ،ه� �ن ��اك م ��وق ��ف ال �ع��راق �ي�ي�ن،
وب��األخ��ص ال��راف �ض�ين ل�ل��وج��ود األم �ي��رك��ي في
بالدهم ،وهم موجودون ّ
بقوة اآلن على الساحة
وي�م�ل�ك��ون ال �ق� ّ�وة وال �ق ��درة ع�ل��ى ال� ��رد ،ووق�ت�م��ا
ّ
ً
وبناء على ذل��ك ،ف��إن النفوذ األميركي
ش��اؤوا.
سواء في العراق ،أو أفغانستان سيتأثر كثيرًا
ف ��ي ح��ال��ة ال� �خ ��روج ال �ع �س �ك��ري األم �ي ��رك ��ي من
ال�ب�ل��دي��ن ،وت�ل��ك م�س��أل��ة ينبغي أن يستثمرها
ال�ع��راق�ي��ون ،وك��ذل��ك األف �غ��ان ،لتعزيز موقعهم
ّ
ال �س �ي��ادي ،ك�م��ا أن ع�ل��ى دول املنطقة التعامل
وفق ذلك املعطى.
* كاتب عراقي
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«النهضة» تحرز أكثر من  %40من أصوات

املجلس التأسيسي في
كشفت النتائج غير الرسمية النتخابات
ّ
تونس ،أمس ،ما سبق ّ
وبينته التسريبات التي أكدت حصول اإلسالميني،
من حركة النهضة ،على حصة األسد من األصوات .الحركة التي أعلنت
نتائجها الخاصة طمأنت الداخل والخارج إلى أنها لن تقصي أحدًا

مشاورات لبناء مؤسسات
ممثلة لكافة األطياف
ُ
حتى وقت متأخر من مساء أمس ،لم تعلن
ال��ن��ت��ائ��ج ال��رس��م��ي��ة الن��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س
التأسيسي في تونس ،التي أجريت األحد
املاضي .بيد أن حركة النهضة اإلسالمية
ب��ق��ي��ادة ال��ش��ي��خ راش���د ال��غ��ن��وش��ي أعلنت،
ً
نقال عن إحصاءاتها غير الرسمية ،أنها
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أك��ث��ر م���ن  40ف���ي امل��ئ��ة من
مقاعد الجمعية التأسيسية الجديدة.
وق���ال م��دي��ر الحملة االنتخابية للحركة
ع���ب���د ال���ح���م���ي���د ال����ج��ل�اص����ي ال��������ذي أع���ل���ن
ال���ن���ت���ائ���ج م����ن أم������ام م���ق���ر «ال���ن���ه���ض���ة» ف��ي
تونس العاصمة ،إن هذا يعني أن حركته
أص��ب��ح��ت اآلن للشعب ال��ت��ون��س��ي وليس
ألنصارها فقط.
وت���اب���ع ال���ج�ل�اص���ي أن ال���ح���رك���ة س��ت��ش��رع
ف��ي أق���رب وق���ت ممكن ف��ي إج����راء سلسلة
م���ن االت����ص����االت وامل����ش����اورات «ل��ل��وص��ول
إلى مؤسسات ديموقراطية ممثلة لكافة
أطياف الشعب التونسي» ،مضيفًا بقوله
«ولن نقصي أحدًا عن مفاوضاتنا».
وتابع أن الحركة ستتعاون مع مجتمع
األعمال للنهوض ب��األح��وال االجتماعية
واالق���ت���ص���ادي���ة .وأك����د ال���ح���رص ع��ل��ى ب��ذل
ق��ص��ارى الجهد م��ن أج��ل تأليف حكومة
ائ��ت�لاف��ي��ة ،م��ع��ل��ن��ًا أن ال��ح��رك��ة ه���ي حاليًا
ب����ص����دد إع����������داد ح����زم����ة م�����ن اإلج�����������راءات
ال��ع��اج��ل��ة ال���ت���ي ت��ل ّ��ب��ي ح��اج��ي��ات ال��ش��ع��ب
التونسي.
وشدد أيضًا على حق الرأسمال الوطني
ف��ي تنمية ال��ب�لاد وإي��ج��اد م��واط��ن العمل
ً
و«ال����ك����س����ب وال������ث������راء امل�������ش�������روع» ،ق���ائ�ل�ا
«نطمئن األسواق واألطراف الدولية وكل
الشركاء والفاعلني االقتصاديني على كل
مصالحهم ف��ي تونس وعلى االلتزامات
التي أبرمتها الدولة التونسية».
وأعرب رئيس الحملة عن ارتياح قيادات
النهضة للخطاب التوافقي ملجمل الطبقة
السياسية التونسية ،مشيرًا إلى الحاجة
امللحة ف��ي املستقبل إل��ى ثقافة سياسية
ج�����دي�����دة ي����ك����ون ل���ل���م���ع���ارض���ة ف���ي���ه���ا ح��ق
االحتجاج واالختالف والتشاور.
وف��ي ّ
رده على اس��ت��ف��س��ارات الصحافيني
ب���خ���ص���وص زي���������ارات رص���دت���ه���ا وس���ائ���ل
ّ
اإلعالم أمس لكل من األمني العام للتكتل
الديموقراطي من أج��ل العمل والحريات
مصطفى بن جعفر ،ورئيس حزب املؤتمر
م��ن أج���ل ال��ج��م��ه��وري��ة منصف امل��رزوق��ي،
ورئ����ي����س����ة امل����ج����ل����س األع�����ل�����ى ل���ل���ح���ري���ات
س��ه��ام ب��ن س��دري��ن ،مل��ق��ر ال��ح��رك��ة ،أوض��ح
ال��ج�لاص��ي أن ه���ذه االت���ص���االت ت��أت��ي في
إط���ار م���ش���اورات تتعلق ف��ي ج��ان��ب منها
باملسائل االقتصادية واالجتماعية.
زع����ي����م ح�������زب ال���ت���ك���ت���ل م�����ن أج�������ل ال���ع���م���ل
وال��ح��ري��ات (ي���س���اري) ،أع��ل��ن م��ن ناحيته
أن «امل����ش����اورات ب����دأت م��ع ك��اف��ة ال��ش��رك��اء
السياسيني ،بمن فيهم «النهضة» ،وهي
م���ت���واص���ل���ة ف����ي ان���ت���ظ���ار إع���ل��ان ال��ن��ت��ائ��ج
ال���ن���ه���ائ���ي���ة» ل��ل�ان����ت����خ����اب����ات ،م���ع���رب���ًا ع��ن
ّ
لتحمل أعلى املسؤوليات في
«استعداده
حال حصول توافق».
ً
وف���ض�ل�ا ع���ن ن��ت��ائ��ج ان���ت���خ���اب���ات ال���داخ���ل
ال���ت���ون���س���ي ،ج�������اءت ح��ص��ي��ل��ة األص�������وات
ال��ت��ي ح��ص��دت��ه��ا «ال��ن��ه��ض��ة» ف��ي ال��خ��ارج
ّ
مشابهة ،بما أن الحركة املذكورة حصلت
أي���ض���ًا ع���ل���ى ن���ص���ف امل���ق���اع���د امل��خ��ص��ص��ة
لتونسيي املهجر وامل��ق ّ��درة ب��ـ  18مقعدًا.
وف���ي ف��رن��س��ا ،ح��ي��ث ت��ع��ي��ش أك��ب��ر جالية

تونسية (أكثر من نصف مليون شخص)،
فازت «النهضة» بأربعة مقاعد من أصل
ال��ع��ش��رة امل��خ��ص��ص��ة للجالية التونسية
في البالد ،بحسب النتائج النهائية التي
أعلنتها الهيئة االنتخابية صباح أمس.
وأك�����د م���س���ؤول���ون ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة
املستقلة لالنتخابات أن «النهضة» هي
أول ف���ائ���ز ف���ي االن���ت���خ���اب���ات ف���ي دائ���رت���ي
فرنسا (شمال  33,70في املئة) و(جنوب
 30,23في املئة) من األصوات.
وح�������ص�������ل ح����������زب «امل�������ؤت�������م�������ر م��������ن أج�����ل
الجمهورية» (يسار وطني) الذي يتزعمه
منصف امل��رزوق��ي على مقعدين ب���ـ12,55
في املئة ،بينما نال «التكتل الديموقراطي
ل���ل���ع���م���ل وال�����ح�����ري�����ات» (ي�����س�����ار) ب���زع���ام���ة
مصطفى ب��ن جعفر مقعدين أي��ض��ًا .أم��ا
«ال��ق��ط��ب ال��دي��م��وق��راط��ي ال���ح���داث���ي» ،فقد
حصل على مقعد واحد ،إضافة إلى مقعد
للمرشح املستقل الهاشمي الحامدي.
أما على صعيد تطورات الداخل التونسي
ال��ذي دخل سريعًا في مرحلة مفاوضات
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ق��د س��ارع

لن يشارك
نجيب الشابي
في ائتالف
مع حركة
الغنوشي
(زبير سويسي
ــ رويترز)

ال��ف��ائ��ز األك���ب���ر ،زع��ي��م «ال��ن��ه��ض��ة» الشيخ
الغنوشي ،إل��ى ال��ج��زم ب��أن حركته «ضد
اح��ت��ك��ار السلطة واالس��ت��ب��داد ،وبالتالي
ف��إن��ه��ا ل��ن ت��ن��ف��رد بتسيير ش���ؤون ال��ب�لاد
وح����ده����ا» ،ب��ح��س��ب ح��دي��ث إل����ى صحيفة

ّ
«الشروق» الجزائرية نشرته أمس .وذكر
ال���غ���ن���وش���ي ب�����أن «ح����رك����ة ال��ن��ه��ض��ة ظ��ل��ت
ت��ن��اض��ل دائ���م���ًا م���ن أج����ل وق����ف االح��ت��ك��ار
واالس����ت����ب����داد» ،م��ل ّ��م��ح��ًا ف���ي ال���وق���ت ذات���ه
إل���ى وج����ود ب��ع��ض ال���ت���ج���اوزات امل��رت��ك��ب��ة

ّ
ض��د ال��ح��رك��ة ،ل��ك��ن��ه ش���دد ع��ل��ى االع��ت��راف
بالنتيجة «إن جرت بطريقة نزيهة».
ف�������ي امل�������ق�������اب�������ل ،أع������ل������ن رئ������ي������س ال�����ح�����زب
الديموقراطي التقدمي (العلماني) نجيب
الشابي أنه لن يشارك وحزبه في ائتالف

الشعب اختار التوجه المحافظ ...وال حكم بال ائتالفات
كثيرة هي األمور
التي يمكن استنتاجها
من نتائج االنتخابات
التونسية ،غير أن أهمها
هو اختيار الشعب
للتوجه املحافظ الذي لن
يكون قادرًا على الحكم
وحده من دون التكتالت
األخرى

تونس ــ نزار مقني
قد ال تختلف آراء املواطنني التونسيني
ك���ث���ي���رًا ع����ن آراء ال����خ����ب����راء ال��س��ي��اس��ي�ين
ال��ت��ون��س��ي�ين ،لكنها ت��ع ّ��ب��ر أك��ث��ر ع��ن ع��دم
امل��ف��اج��أة بنتائج االنتخابات التي أدت
إلى إقصاء تيارات سياسية تاريخية في
البالد .فاملحللون السياسيون يشيرون
ف���ي امل��ج��م��ل إل���ى أن «ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي
اختار التوجه املحافظ» أكثر من التوجه
ال���ت���ح���رري ،وه����و م���ا أك�����ده ل���ـ«األخ���ب���ار»
أستاذ األنظمة السياسية املقارنة ،رئيس
قسم ال��ع��ل��وم السياسية بكلية الحقوق
وال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ت��ون��س ،ال��دك��ت��ور
ح��م��ادي ال��ردي��س��ي .وي��ض��ي��ف ال��ردي��س��ي
ف��ي م��داخ��ل��ت��ه أن «ال��ع��دي��د م��ن املعطيات
تداخلت لنصل اليوم إلى هذه النتيجة
ال����ت����ي ح���س���م ف���ي���ه���ا ال���ش���ع���ب ال���ت���ون���س���ي
الصراع الذي ّ
تأجج في الشهور املاضية
بشأن الهوية ،بأن اختار أحزابًا محافظة
ج��اءت ف��ي بياناتها االنتخابية حماية
ال���ه���وي���ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس��ل�ام����ي����ة ك��ه��وي��ة
لتونس».
ال������ردي������س������ي ف ّ
������س������ر رأي�����������ه ب���������أن ن���ت���ائ���ج
االن����ت����خ����اب����ات ق ّ�����وض�����ت ال����ح����رك����ات ذات
االت��ج��اه ال��ي��س��اري ،وع ّ��وض��ت��ه��ا ب��أح��زاب
ذات توجه تقليدي محافظ .وأض��اف أن
«األح���زاب اليسارية وقعت في مستنقع
ال����ص����راع ع���ل���ى ال���ه���وي���ة ع���ن���دم���ا ط��رح��ت
ُ
للنقاش ،وهو ما جعلها تمنى بهزيمة
كبيرة في نتائج االنتخابات األخيرة».
وعن تركيبة املجلس التأسيسي املقبل،
يشير الرديسي إلى أن «التكتالت نقطة
وقع حسمها منذ مدة في نطاق املجلس،
وخ���ص���وص���ًا أن األن����ب����اء ت��ش��ي��ر إل�����ى أن
حركة النهضة ستعقد تحالفات مع كل
م��ن ح���زب امل��ؤت��م��ر م��ن أج���ل الجمهورية
مل��ن��ص��ف امل�����رزوق�����ي ،وامل���ؤت���م���ر م����ن أج���ل
ً
الجمهورية ،وهو ما يوفر تكتال بغالبية

ساحقة في صلب املجلس التأسيسي».
هذا املجلس الذي مهمته األساسية تبقى
كتابة دستور جديد لتونس تعيش به
البالد على امتداد األجيال املقبلة ،والذي
سيطرح طبيعة النظام السياسي املقبل
وم���ش���اري���ع أب������واب ال���ق���وان�ي�ن األس��اس��ي��ة
للحياة ال��ع��ام��ة ،وي��ش��ي��ر إل��ي��ه ال��ردي��س��ي
بأنه سيكون «نظامًا برملانيًا» ،وهو ما
ط��رح��ت��ه ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة ف��ي برنامجها
األساسي ،وكذلك ما يدافع عنه إلى ّ
حد
ما حزب املؤتمر من أجل الجمهورية.
ال����ردي����س����ي ل�����م ي���خ���ف رف����ض����ه مل���ث���ل ه���ذا
النظام ال��ذي طرحته الحركة اإلسالمية
وس�������ت�������ح�������اول إم�������������������راره ف��������ي امل����ج����ل����س
ال��ت��أس��ي��س��ي ،مضيفًا أن طبيعة النظام
البرملاني قد تقود إلى نظام محاصصة
غ��ي��ر دي��ن��ام��ي��ك��ي ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ت��ون��س،
م��س��ت��ش��ه��دًا ف����ي ه�����ذا ال���ن���ط���اق ب��ال��ن��ظ��ام
السياسي البرملاني في لبنان.
وع������ل������ى ع�����ك�����س ّم�������ا ت�����ط�����رح�����ه ال����ح����رك����ة
اإلس�ل�ام���ي���ة ،ي��ف��ض��ل ال��ردي��س��ي أن ي��ك��ون
ال���ن���ظ���ام ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ب�لاد ق��ائ��م��ًا على
أس�������اس ن����ظ����ام ش���ب���ه رئ����اس����ي ب���رمل���ان���ي،
وه���و ال��ن��ظ��ام امل��ع��ت��م��د ف��ي ف��رن��س��ا ،وه��و
البند نفسه ال��ذي ّ
نصت عليه «األح��زاب
ال����خ����اس����رة» ف����ي االن���ت���خ���اب���ات األخ����ي����رة،
وم��ن��ه��ا ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي التقدمي
وال���ق���ط���ب ال���دي���م���وق���راط���ي ال���ح���داث���ي ذي
ال��ت��وج��ه��ات اإلي���دي���ول���وج���ي���ة ال��ي��س��اري��ة،
وال����ت����ي ك���ان���ت م���ن���ذ ال���ب���داي���ة م����ع خ��ط��وة
تحوير الدستور التونسي لسنة 1959
ليكون مواكبًا للحظة الراهنة.
الرديسي أكد أن حركة النهضة ستفشل
في تأليف حكومة وحدة وطنية ،لرفض
ال��ت��ق��دم��ي وال��ق��ط��ب ال��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��ا في
صلب جهاز تنفيذي واح���د ،وأن��ه يبدو
أن الحركتني ستتجهان نحو املعارضة،
وخصوصًا أن م��دة املجلس التأسيسي
لن تستمر أكثر من سنة واحدة ،وهو ما

سيجعل النهضة تلجأ إلى قيام حكومة
أغ���ل���ب���ي���ة وح���ك���وم���ة ائ����ت��ل�اف وط����ن����ي م��ع
ّ
الحركات التي ستتكتل معها.
معطيات الرديسي واستنتاجاته تأتي
ف����ي ت���وق���ي���ت ق���ال���ت ف���ي���ه م����ص����ادر ق��ري��ب��ة
م��ن امل��ط��ب��خ ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة النهضة
ل��ـ«األخ��ب��ار» أن زع��م��اء الحركة واملؤتمر
وال����ت����ك����ت����ل اج����ت����م����ع����وا مل���ن���اق���ش���ة إم����ك����ان
التحالف في صلب املجلس التأسيسي
وت��ك��وي��ن ك��ت��ل��ة أغ��ل��ب��ي��ة م��ط��ل��ق��ة .وه���و ما
ً
يطرح س��ؤاال كبيرًا بشأن ه��ذه التجربة
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة األول�������ى ال���ت���ي «ت��ج��م��ع
أطرافًا سياسية ال يعرف بعضها بعضًا
ج�����ي�����دًا» ،ح���س���ب ت��ع��ب��ي��ر ال���دب���ل���وم���اس���ي
ال��ت��ون��س��ي ال���س���اب���ق ،امل��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي
عبد الله العبيدي ،الذي يضيف أن هذه
ّ
االن���ت���خ���اب���ات خ���ل���ف���ت م���ش���ه���دًا س��ي��اس��ي��ًا
تتمازج فيه  3فئات سياسية متنوعة؛
أواله�����ا ف��ئ��ة س��ي��اس��ي��ة م��ت��أث��رة ب��ال��غ��رب،
وف�����ئ�����ة س����ي����اس����ي����ة ض������د ال�������غ�������رب ،وف���ئ���ة
سياسية ثالثة بينهما ،وهي الفئة التي
ّ
عبر عنها بالفئة «الدستورية» املتأثرة
بالفكر البورقيبي.
ّ
تلك البروقيبية التي أث���رت على تاريخ
ت����ون����س م���ن���ذ االس����ت����ق��ل�ال ل�����م ت���ج���ن ّ
أي
ن���ت���ائ���ج ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��أس��ي��س��ي��ة.
ك��ل�ام ال��ع��ب��ي��دي ي����دل ع��ل��ى أن ال��ت��ون��س��ي
إذًا اخ���ت���ار ال��ق��ط��ع م���ع ال��ح��ق��ب��ة ال��س��اب��ق��ة
والتنظيم السياسي الذي طرحه الرئيس
ً
التونسي الراحل ،وهو ما يدحضه قائال
إن «ال����دس����ات����رة» ب���ع���د س���ق���وط ع��رش��ه��م
السياسي توجهوا بنسبة  90ف��ي املئة
ن���ح���و ال���ن���ه���ض���ة وال�����ت�����ي�����ارات امل��ح��اف��ظ��ة
األخ������رى .وي��ش��ي��ر ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق إل��ى
«أن��ه يجب أن ّ
يعم ال��ح��وار بني التيارات
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ص��ع��دت ع��ل��ى مستوى
امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ل��ي��دف��ع ذل����ك ب��ات��ج��اه
االس���ت���ق���رار» .وي��ع��ط��ي ال��ع��ب��ي��دي أه��م��ي��ة
ق��ص��وى ل��ل��ح��وار ب�ين ال��ق��وى السياسية
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«التأسيسي»
م��ع «ال �ن �ه �ض��ة» .أم��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د مالمح
املرحلة السياسية املقبلة على البالد ،فقد
تحدثت مصادر تونسية لـ«األخبار» عن
مالمح خالف بني رئيس الحكومة املؤقتة
الباجي قائد السبسي من جهة ،والجيش
ال�ت��ون�س��ي م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب �ش��أن ال ��دور
امل�ن��اط باملجلس التأسيسي املنبثق عن
االنتخابات األخيرة ،وما إذا كان تأليف
ال �ح �ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة س �ي��أخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار
التقسيمات ال�ت��ي أف��رزت�ه��ا االن�ت�خ��اب��ات،
أو أنها ستكون حكومة تكنوقراط ،فيما
تنحصر مهمة امل�ج�ل��س التأسيسي فب
إعداد الدستور الجديد.
وكانت االنتخابات التاريخية ليوم األحد
ق��د ن��ال��ت ث �ن��اء ال �ع��ال��م ب��أج�م�ع��ه ت�ق��ري�ب��ًا،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا أك ��د م��راق �ب��و االت �ح��اد
األوروبي «شفافيتها» ،رغم إشارتهم إلى
«تجاوزات ال معنى لها» تخللتها عملية
االقتراع.
ول�ف�ت��ت ال�ب�ع�ث��ة األوروب� �ي ��ة إل ��ى أن «ه��ذه
االن �ت �خ��اب��ات ت��رج�م��ت اإلرادة ال��واض�ح��ة
للشعب التونسي في أن تحكمه سلطات
منتخبة ديموقراطيًا».
ب��دوره��م ،أش��اد م��راق�ب��و املنظمة الدولية
للفرنكوفونية ب�ـ«ال�ت�ن�ظ�ي��م ال��رائ��ع ألول
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ح � ��رة وش� �ف ��اف ��ة ف� ��ي ت ��اري ��خ
ت��ون��س» ،كذلك أش��ادوا على نحو خاص
«باإلقبال الكثيف للتونسيني عليها».
وحذت واشنطن حذو االتحاد األوروب��ي
وروس �ي��ا وع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن زع �م��اء ال�ع��ال��م
ب �ت �ه �ن �ئ��ة ال �ت ��ون �س �ي�ي�ن ع� �ل ��ى إن� �ج ��ازه ��م.
وأش � � � ��ادت وزي� � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ه� �ي�ل�اري
كلينتون بأول انتخابات حرة في تونس،
ً
واص� �ف ��ة إي ��اه ��ا ب��أن �ه��ا «م� �ث ��ال» ي�ح�ت��ذى
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال � �ع ��ال ��م ،ودع� � ��ت امل �ج �ل��س
ال�ت��أس�ي�س��ي ال ��ذي س�ي�ت��أل��ف نتيجة ه��ذه
االنتخابات الى العمل بشكل «مفتوح».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ال �ح��ال �ي��ة ل �ي �ص �ل��وا إل� ��ى إق� � ��رار دس �ت ��ور،
خ��اص��ة م��ع ب��داي��ات وج ��ود ت�ك�ت�لات في
ص �ل ��ب امل� �ج� �ل ��س .إذًا ،ال� �ت� �ح ��دي األب � ��رز
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ع �ب �ي��دي اآلن ه ��و خلق
وفاق وطني بني القوى السياسية التي
نجحت في االنتخابات.
ورغ��م م��ا تطرحه التحديات السياسية
اآلن� �ي ��ة ف ��ي ت ��ون ��س ،ف� ��إن م �ح �م��د ط��وي��ر،
اإلع�لام��ي واملحلل السياسي التونسي،
ي � ��رى أن ت��رك �ي �ب��ة امل �ج� �ل ��س ال �س �ي��اس��ي
معقولة ج �دًا بعد االن�ت�خ��اب��ات ،ويشرح
موقفه بأنه ال يوجد أي تيار يستطيع
فرض أجندته السياسية« ،إذًا ،ال بد من
وفاق بني تلك األحزاب ،لتحقيق ما يرنو
إل�ي��ه الشعب التونسي م��ن االنتخابات
التأسيسية».
ويشير محمد في تصريحه لـ«األخبار»
إل ��ى أن امل �ع��ارض��ة امل�ق�ب�ل��ة س �ي �ك��ون لها
شأن كبير في مراقبة تصرف الحكومة،
مضيفًا أن مفهوم امل�ع��ارض��ة «س ّ
ـيتغير
بعد ال�ع��رس ال��دي�م��وق��راط��ي التونسي».
ورغ � � � � ��م ك � � �ث � ��رة االن � � � �ت � � � �ق � � ��ادات ل� �ن� �ت ��ائ ��ج
االن �ت �خ��اب��ات ،إال أن محمد متفائل بما
أف��رزت��ه ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ،حيث يفسر
ذل ��ك ال �ت �ف��اؤل ب ��أن ت��ون��س «ل ��ن ت�ت��راج��ع
ً
إل ��ى ال� � ��وراء» ،م�ع�ل�لا رأي ��ه ب ��أن األغ�ل�ب�ي��ة
ال �ت��ي س�ت�ن�ش��أ ف��ي امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ه ��ي ال �ض��ام �ن��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أح�ل��ام امل�ج�ت�م��ع
التونسي م��ا دام أح��د ل��م يحقق أغلبية
امل �ق��اع��د ف ��ي امل �ج �ل��س امل �ق �ب��ل ،وأن م��دة
املجلس عام واحد .فإذا لم تحقق النهضة
م��ا قدمته ف��ي برنامجها ،فسيكون ذلك
بمثابة «حفر قبرها بيدها».
وع��ن كيفية تعامل ال�غ��رب م��ع الحكومة
ال �ت ��ون �س �ي ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ،ي �ش �ي��ر امل �ح �ل��ل
ال�س�ي��اس��ي إل ��ى أن ال �غ��رب ودول ال�ع��ال��م
ب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة ت �ن �ت �ظ��ر ن �ت��ائ��ج «ت �ج��رب��ة
دي �م��وق��راط �ي��ة ن��اش �ئ��ة» ف ��ي أول � ��ى دول
الربيع العربي.

انقسام جديد في الشارع التونسي

اإلسالميين :خيبة وفرحة وامتعاض
فوز
ّ

منذ اللحظات األولى لبدء خروج نتائج انتخابات املجلس التأسيسي في تونس ،ظهر
االنقسام العمودي بني املهللني بانتصار اإلسالميني ،واملحذرين من «الكارثة املرتقبة».
ّ
غير أن جميع املشاعر ال تزال مضبوطة في خانة سلطة ــ معارضة
ُب �ع �ي��د ب � ��روز ال � �ش� ��ذرات األول� � ��ى ل�ن�ت��ائ��ج
انتخابات املجلس التأسيسي التونسي،
وإع �ل ��ان ح ��رك ��ة «ال �ن �ه �ض��ة» اإلس�ل�ام �ي��ة
ف��وزه��ا ب�ن�ص�ي��ب األس� ��د ،ت �س��ارع خ��روج
ردود الفعل على النبأ منذ بزوغ الخيوط
األول� ��ى م��ن أش �ع��ة ش�م��س ي ��وم أم ��س في
الشوارع التونسية ،وعلى أثير اإلذاعات
وش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون امل �ح �ل �ي��ة .بشكل
منطقي ،انقسمت ردود الفعل تلك بني
خ��ائ��ب وم ��واف ��ق ع �ل��ى م �ض��ض وس�ع�ي��د.
ب�ي�ن ال�خ�ي�ب��ة وال �س �ع��ادة ،ك��ان��ت ال��وج��وه
ف��ي ال �ش ��ارع ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن ن�ف�س�ه��ا م��ن دون
أي س��ؤال ،وح�ت��ى م��ن دون أي إش��ارة أو
إيماءة .يجيبك أحد الخائبني« :النهضة
استولت على السلطة ،واليوم دخلنا في
عهد من ظ�لام دام��س ،قد ندخل معه في
دوام��ة عنف ال طائل منها» .هكذا يعرب
ع � �ص ��ام ،أح � ��د ط �ل �ب��ة ال� �ح� �ق ��وق ورئ �ي��س
ج�م�ع�ي��ة ت�ع�ن��ى ب��ال �ت �ع��اون األوروب � � ��ي ـــــ
ال �ت ��ون �س ��ي ،ع ��ن م� �ش ��اع ��ره ،م �ت��وق �ع��ًا أن
يصبح الدين «هو املعيار الذي ستقيس
�اس».
ب��ه النهضة ،صاحبة السلطة ،ال�ن� ّ
وف��ي س�ي��اق ت �ش��اؤم ع �ص��ام ،ف��إن��ه ي�ح��ذر
من أن عهدًا جديدًا من الطغيان سيبدأ،
ول�ك��ن ه��ذه امل��رة ف��ي «نسخة دي�ن�ي��ة» مع
حكم الشيخ «ق��ائ��د ال �ث��ورة» (ف��ي إش��ارة
إلى زعيم النهضة راشد الغنوشي).
عصام الغاضب ي��رى أن «أفضل ما فعله
ال��دي�ك�ت��ات��ور زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن علي كان
إقصاء اإلسالميني عن الحياة السياسية»،
ليستنتج أن «النهضة» اليوم ستتدخل
ف��ي ك��ل «م�ج��ري��ات ح�ي��ات�ن��ا» ،وأن تونس
«ستصبح مثل إي� ��ران ،حيث سيحكمنا
قائد الثورة اإلسالمية التونسية» ،مثلما
ي �ح �ك��م امل�ل�ال ��ي ف ��ي ط� �ه ��ران وق � ��م .وج�ه��ة
نظر ّ
يعبر عنها هذا الشاب الغاضب من
ص �ع��ود ال �ت �ي��ار اإلس�ل�ام ��ي ع �ل��ى ح�س��اب
ال �ت �ي��ارات «ال��وس �ط �ي��ة» ذات ال�ت��وج�ه��ات
«الحداثية» ،بحسب تعبير وليد ،الصديق
املقرب لعصام.
وب ��ال ��ده� �ش ��ة واالس � �ت � �غ� ��راب ن�ف�س�ي�ه�م��ا،
استقبلت ح �ي��اة ،إح ��دى ال�ن��اش�ط��ات في
املجتمع امل��دن��ي ،نبأ ص�ع��ود «النهضة»
ك � ��أق � ��وى ج� �ه ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ب�ل��اد،
م��ؤك��دة أن االن�ت�خ��اب��ات «شابتها بعض
التجاوزات التي ال بد للقضاء من الحسم
فيها قبل إعالن النتائج النهائية» .كالم
ح �ي��اة ل��م ي �ط��اب��ق ال �ب �ت��ة م��ا أورده ب�ي��ان
بعثة م��راق�ب��ي االت �ح��اد األوروب � ��ي ،ال��ذي
ّ
أقر بنزاهة االنتخابات رغم أنها شابتها
ب �ع��ض ال �ت �ج ��اوزات ال �ت��ي ل��م ت��ؤث��ر على
العملية اإلنتخابية «بما أنها لم تتجاوز
 3في املئة من مكاتب االقتراع».
تلك النظرة املتشائمة إزاء فوز «النهضة»،

ج�ع��ل ب�ع��ض ال �ش �ب��اب ال�ع�ل�م��ان��ي ي�خ��رج
ص��راح��ة ف��ي ت�ظ��اه��رات ف��ي ش��ارع محمد
ال�خ��ام��س قبالة مقر هيئة االن�ت�خ��اب��ات،
ليعرب عن سخطه من فوز هذه الحركة.
ت�ظ��اه��رة ش�ه��دت شتمًا واض �ح��ًا لبعض
وج � � ��وه ال� �ح ��رك ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ول��زع �ي��م
ق��ائ�م��ة «ال�ع��ري�ض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة» الهاشمي
ال �ح ��ام ��دي .وق ��د اس �ت �غ��رب امل �ت �ظ��اه��رون
صعود الحامدي بتلك الطريقة املفاجئة،
وح �ص��ول��ه ع �ل��ى  30م �ق �ع �دًا م ��ن م�ق��اع��د
«امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي» ،ف �ي �م��ا س�ق�ط��ت
أح� � � � ��زاب «ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة» أخ� � � ��رى ف � ��ي أول
اخ�ت�ب��ار للديموقراطية ف��ي ت��ون��س .ذلك
االختبار السياسي الصعب هو «عسير
الهضم» بالنسبة إلى الناشط السياسي

والدة فكر معارض
جديد لم يكن حاضرًا
في تونس عند ناشطين
يرفضون فوز «النهضة»

اليساري الشاب أيمن ،الذي أقر صراحة
ب��دي�م��وق��راط�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات ون��زاه�ت�ه��ا،
م� �ب ��دي ��ًا ف � ��ي ال � ��وق� ��ت ن �ف �س��ه م �ع��ارض �ت��ه
لصعود الحركة اإلس�لام�ي��ة إل��ى ص��دارة
انتخابات «التأسيسي» .وت�س��اءل أيمن
ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخ �ب��ار» ،م��ن أم��ام مقر
ه �ي �ئ��ة االن � �ت � �خ ��اب ��ات ،ع� ��ن أس � �ب� ��اب ه ��ذا
التشكيك باالنتخابات من املتظاهرين،
ّ
مضيفًا أن «االن �ت �خ��اب��ات ك��ان��ت بمثابة
ع � ��رس ل �ل��دي �م��وق��راط �ي��ة ،ول� �ك ��ن ال �ك �ل �م��ة
األخ � �ي� ��رة ج� � ��اءت م ��ن ال �ش �ع ��ب ،وع�ل�ي�ن��ا
بالتالي قبول النتائج والرضوخ لإلرادة
ّ
الشعبية» .ويتابع أيمن أن على القوى
ال �خ��اس��رة أن ت�ل�ج��أ إل ��ى امل �ع��ارض��ة ،وأن
ت��راق��ب م��ا ت�ق��وم ب��ه «ال�س�ل�ط��ة ال�ج��دي��دة»
ال �ت ��ي س�ت�ن�ب�ث��ق م ��ن ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات
«ال�ت��أس�ي�س��ي» .ك�ل�ام ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ح��ال��ة من
ال��رض��ى ع�ل��ى م��ا آل��ت إل�ي��ه األوض� ��اع في
ت ��ون ��س ب �ع��د االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة،
ول �ك �ن��ه ي �ت��رج��م ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه ح��ال��ة
تخوف من املستقبل السياسي للبالد.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ش �ي��ر ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي أح��د
األح � � ��زاب ال �ق��وم �ي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة خ��دي�ج��ة
بن ساسي ،إل��ى أن «النهضة» انتصرت

مناصرون لـ «النهضة» يحتفلون بنصر حركتهم (زبير سويسي ــ رويترز)

وامل �ن �ص��ف امل� ��رزوق� ��ي ك ��ذل ��ك ،وب��ال �ت��ال��ي
«علينا قبول ذلك والعمل على عدم إمرار
مشاريعهما في الدستور املقبل» .وتجزم
بأنها ،بقدر ما تستطيع ،وبـ«االستعانة
بقلمها ،أن تفضح م��ا خ�ف��ي ع��ن األع�ين
من تصرفات النهضة وتعرية أجندتها
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ال ��دي ��ن ال على
البرنامج السياسي في حد ذاته».
ال �ج��دي��د ف��ي امل ��وض ��وع أن ح��دي��ث أي�م��ن
ً
وخ��دي �ج��ة ي �ع �ب��ران ف �ع�لا ع��ن والدة فكر
معارض جديد لم يكن حاضرًا في تونس،
وهو «فكر موجود في الدول ذات التقاليد
الديموقراطية في أوروبا والغرب» ،على
حد تعبير أيمن نفسه .وقد قسمت نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��اص �م��ة إل ��ى م�ن�ط�ق�ت�ين:
م�ن�ط�ق��ة م �س��ان��دة ل �ص �ع��ود «ال �ن �ه �ض��ة»،
وخصوصًا في األحياء الشعبية جنوب
ال�ع��اص�م��ة وغ��رب �ه��ا ،وم�ن�ط�ق��ة أخ ��رى في
األحياء الراقية ترفض ذلك «االكتساح»
ال�ه��ائ��ل ل�ل�ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي املجلس
التأسيسي .في األحياء الشعبية ،حيث
رص ��دت «األخ �ب��ار» أج ��واء ال�ت�ج��اوب مع
ن �ت ��ائ ��ج االن � �ت � �خ ��اب ��ات ،ي �م �ك��ن م�لاح �ظ��ة
ال�ن�س��اء يطلقن أس��اري��ره��ن ب��ال��زغ��اري��د،
بينما ال��رج��ال يتبادلون التهانئ بفوز
«اإلسالم» على أهل «اإللحاد».
وف��ي ال �س �ي� ّ�اق ،ي�ق��ول ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ،ال��ذي
ت �ن��اه��ز س ��ن ��ه ال � � � �ـ ،70إن «ف � ��وز ال�ن�ه�ض��ة
ه��و تعبير ع��ن ال �ت��زام الشعب التونسي
بهويته اإلس�لام�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة» .ويتابع:
«نريد أن نوصل رسالة إلى العالم تفيد
ب��أن تونس ليست تلك ال�ب�لاد املنسلخة
عن هويتها» .وبلغة ٍّ
تحد ،يختم كالمه
بـ«نحن مع النهضة ومع النهج اإلسالمي
في الدستور ،ولو كره الكارهون».
إح � ��دى ال �ن �س��وة ال� �ح ��اض ��رات أم � ��ام أح��د
امل �ق� ّ�ار امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ح��رك��ة ،ت�ل�ف��ت إل��ى أنها
«غ �ي��ر خ��ائ�ف��ة م��ن ال �ح��رك��ة» ،ع�ل��ى ق��اع��دة
أن حقوقها ك�م��رأة ستضمنها الحركة.
ح �ت��ى إن �ه��ا ت �ش��رح رأي �ه ��ا ب��أن �ه��ا ليست
خ��ائ�ف��ة م��ن ق�ض�ي��ة ت �ع��دد ال ��زوج ��ات؛ ألن
الحركة حسمت املوضوع في برنامجها
االنتخابي .وقد جعل مشهد النسوة أمام
مقر النهضة املحلي ،جنبًا إلى جنب مع
ال��رج��ال ي�ع�ب��رن ع��ن س�ع��ادت�ه��ن ،م��راس��ل
إح � ��دى ال �ق �ن ��وات األم �ي��رك �ي��ة ي �ع �ل��ق ب��أن
ً
«النهضة استطاعت فعال كسب الرهان»
السياسي .رغ��م ذل��ك ،يطرح ه��ذا الرهان
ال �ع��دي��د م��ن اإلش �ك��ال �ي��ات ع�ل��ى امل��راق�ب�ين
الدوليني ،بشأن الكيفية التي ستتعامل
بها البلدان الغربية والقريبة مع سلطة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ت� ��ون� ��س ت� �غ� �ل ��ب ع �ل �ي �ه��ا
التوجهات اإلسالمية.
نزار...

ّ
السعودية:
مفتي
ال سياسية في الحجّ
ّ
حذر مفتي السعودية ،الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن
محمد آل الشيخ ،أمس ،الحجاج
من «األعمال والتصرفات
التي تخل باألمن» ،مشيرًا الى
أن الحج «ليس ميدانًا لتنفيذ
أجندات سياسية» .ونقلت
وكالة األنباء السعودية (واس)
عن آل الشيخ قوله ،في رسالة
ّ
وجهها إلى الحجاج ،بمناسبة
اقتراب عيد األضحى ،إن «الله
تعالى لم يجعل فريضة الحج
ميدانًا للمهاترات واملساومات
ورفع الشعارات الجاهلية،
والسعي لتحقيق مصالح
خاصة ،وأهداف معينة ،أو
استغالله ألغراض وأجندات
سياسية ،أو دعوة مذهبية
مقيتة ،أو غير ذلك من األهداف
واملقاصد السيئة»ُ .يذكر أن
صدامات ضخمة وقعت بني
حجاج إيرانيني وعناصر
األمن السعوديني في مكة أثناء
موسم الحج عام  1987أدت إلى
مقتل نحو  400حاج وعنصر
أمن بينهم  275إيرانيًا في
حينها.
(يو بي آي)

األزهر ّ
يحرم العنف
ّ
العربية
ضد االنتفاضات
ّ
جدد شيخ األزهر ،الشيخ
أحمد الطيب (الصورة)،
أمس ،إدانته استخدام العنف

ضد «االنتفاضات الشعبية
السلمية» في البالد العربية
املطالبة بالحرية والكرامة
والعدالة االجتماعية ،مؤكدًا
ُحرمة «املمارسات العنيفة»
التي تمارسها بعض األنظمة
«املستبدة» .وطالب األزهر كل
األطراف بـ«وقف استخدام
العنف ضد االنتفاضات
السلمية ،والكف عن املعاملة
غير اإلنسانية التي ُيعامل بها
الجرحى والقتلى خالل تلك
االنتفاضات».
(يو بي آي)

«الربيع العربي» ّ
سبب قمعًا
كشف تقرير صادر عن
«اتحاد روابط حقوق االنسان
ـ املنظمة الحقوقية» ،التي
تتخذ من باريس مقرًا لها،
أمس ،أن االنتفاضات العربية
ّ
مثلت دافعًا التخاذ تدابير
قمعية في بلدان عدة في
العالم .وقال املسؤولون في
املنظمة الحقوقية إن اعتقاالت
وعمليات تعذيب ال تزال تطاول
أشخاصًا حتى في بلدان
شهدت تغييرات حكومية.
(أ ف ب)

 22العالم

األربعاء  26تشرين األول  2011العدد 1547

قضية

ّ
السعودية:

رحيل ّ
ولي العهد السعودي،
األمير سلطان ،صباح السبت
املاضي ،ستكون له تداعيات
مباشرة على الوضع الداخلي
في اململكة ،وخصوصًا لجهة
ترتيب شؤون الحكم والعائلة
على نحو يحفظ االستقرار
والتوازن ،في ظل قلق عام
من صعود وزير الداخلية
األمير نايف الذي يوصف
بـ«املخيف»

بشير البكر
«ل ��و أن امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ه ��و ال � ��ذي رح��ل
ً
فجأة ملا كانت السعودية على هذا القدر
م��ن القلق وال�ت��وت��ر واالض �ط��راب» .هكذا
لخص مصدر سعودي وقع رحيل الرجل
الثاني في السعودية ،األمير سلطان بن
عبد العزيز .وقال إن الترتيبات الخاصة
برحيل امللك تكون في ال�ع��ادة روتينية،
ّ
وت�ت�م�ث��ل ف��ي ت��ول��ي ول � ّ�ي ال�ع�ه��د ال�ع��رش
ب �ص��ورة ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،وم��ن ث��م ت �ج��رى بقية
اإلج � � ��راءات وف ��ق ال �ق��واع��د امل�ت �ب �ع��ة .لكن
رحيل األمير سلطان جاء ليكسر القاعدة
القديمة من الناحية التقنية للمرة األولى
ف��ي ت��اري��خ امل�م�ل�ك��ة ،وس�ي�ك��ون امل�ل��ك عبد
الله أول ملك سعودي يختار ّ
ولي عهده
ملرتني .وتبدو مهمة امللك مزدوجة ،فهو
أم ��ام ص�ف�ح��ة ق��دي�م��ة م��ن ت��اري��خ اململكة
انطوت برحيل سلطان ،وعلى عاتقه يقع
ثقل فتح صفحة جديدة ،وسط مخاوف
داخلية وخارجية من انتقال الحكم إلى
الذي
األمير نايف وزير الداخلية ،الرجل ّ
يحوز إجماع من هم حوله لكونه يمثل
قطب املحافظة واألكثر قربًا من املؤسسة
ال��وه��اب�ي��ة امل �ت �ش��ددة ،ال �ت��ي ت �ع��ارض كل
انفتاح سياسي واجتماعي وديني.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ي �ب��دو امل �ل��ك ع �ب��د ال�ل��ه
م�ط��ال�ب��ًا ،ع�ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة ،ب ��أن يقف
إزاء ج�م�ل��ة م ��ن االس �ت �ح �ق��اق��ات ال �ه��ام��ة.
االستحقاق األول هو تعيني وزي��ر دفاع
ج��دي��د ي �ح��ل ف ��ي م��وق��ع األم �ي ��ر س�ل�ط��ان
ال� ��ذي ي �ت��ول��ى ال� � ��وزارة م�ن��ذ س �ن��ة .1962
وي �ك �ت �س��ي ه� ��ذا األم � ��ر ص �ع��وب��ة ب��ال�ن�ظ��ر
ال��ى ع��وام��ل ع��دة .أول �ه��ا أن ال� ��وزارة ّ
تعد
ش �ب��ه إق �ط��اع �ي��ة ك��ام �ل��ة ل�لأم �ي��ر س�ل�ط��ان
منذ خمسني سنة ،فهو وحده املقرر في
وزارة ت �ع��ادل م��وازن�ت�ه��ا ن�ص��ف م��وازن��ة
امل �م �ل �ك��ة ال �س �ن��وي��ة ،وال � �ج� ��زء األس ��اس ��ي
م �ن �ه��ا ي � �ص� ��رف ف � ��ي ص� �ف� �ق ��ات ال �ت �س �ل��ح
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ك��ان ل�ل��والي��ات املتحدة
منها ،على ال� ��دوام ،حصة األس ��د .وأدار
األم� �ي ��ر س �ل �ط��ان ه� ��ذه ال� � � ��وزارة ب �ص��ورة
م �ب��اش��رة .وح�ي�ن تشعبت مسؤولياتها
وزادت ،ع �ه��د ال ��ى ن�ج�ل��ه األك �ب ��ر األم �ي��ر
خ��ال��د بتولي شؤونها منذ سنة ،1991
وتحديدًا خالل عملية عاصفة الصحراء،
حني تحولت اململكة إل��ى قاعدة للقوات
األميركية والجيوش األجنبية والعربية
التي ش��ارك��ت ف��ي ح��رب تحرير الكويت،
وت��ول��ى خ��ال��د ف��ي ح�ي�ن�ه��ا ل ��واء ال�ق�ي��ادة
من الجانب العربي ال��ى جانب الجنرال
األميركي نورمان شوارزكوف الذي قاد

الجو في السعودية
مشحون بالقلق
وترقب لما ستؤول إليه
اجتماعات مجلس العائلة
وهيئة البيعة
المنتظر من التعديل
الوزاري إرضاء العديد من
أمراء الصف الثاني الذين
ينتظرون دورهم في
الحكم

امللك عبد الله خالل
جنازه األمير سلطان
في الرياض أمس (فايز
نور الدين ـ أ ف ب)

ليبيا

«االنتقالي» يطلب تمديد مهمة األطلسي ...وسيف اإلسالم في الطريق إلى النيجر
أس ��دل ال �س �ت��ار ع�ل��ى آخ ��ر ف �ص��ول نهاية
الزعيم الليبي معمر القذافي بعد أقل من
اسبوع على مقتله في سرت ،حيث ُدفن
أم��س ف��ي م�ك��ان س��ري م��ع اب�ن��ه املعتصم
بالله ،فيما برز تطور ميداني في مدينة
س��رت ،حيث قتل  100شخص بانفجار،
وط �ل �ب��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ل �ي �ب �ي��ة ال �ج��دي��دة
تمديد مهمة حلف شمالي األطلسي في
ليبيا «شهرًا على األقل».
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط وامل � � ��ال ف ��ي امل �ك �ت��ب
التنفيذي للمجلس ال��وط�ن��ي االنتقالي
ال �ح��اك��م ،ع �ل��ي ال �ت��ره��ون��ي ،ف��ي ب�ن�غ��ازي
(ش � � ��رق) «أط� �ل ��ب م ��ن ال �ح �ل��ف األط �ل �س��ي

ال �ب �ق��اء ش �ه �رًا اض��اف �ي��ًا ع�ل��ى األق� ��ل» بعد
اع�لان الحلف نيته انهاء مهمته في 31
تشرين األول الجاري.
من ناحية ثانية ،يشارك رئيس املجلس
الوطني االنتقالي مصطفى عبد الجليل
اليوم في مؤتمر «لجنة األصدقاء لدعم
ليبيا» الذي يضم املسؤولني العسكريني
ل�ح�ل��ف ش�م��ال��ي االط�ل�س��ي ف��ي العاصمة
القطرية الدوحة.
في هذه األثناء ،قال وزير االعالم الليبي
امل ��ؤق ��ت ،م �ح �م��ود ش� �م ��ام ،إن اث �ن�ي�ن م��ن
امل��وال�ي�ن ل�ل�م�ج�ل��س االن �ت �ق��ال��ي «امل��وث��وق
ّ
ب�ه�م��ا» ،تسلما جثمان ال��زع�ي��م املخلوع

معمر القذافي لدفنه س�رًا ف��ي الصحراء
الليبية ب�ع��دم��ا ص�ل��ى «م�ف�ت��ي ال�ق��ذاف��ي»
على جثته املتحللة .وأض ��اف ش�م��ام أن
«هناك فتوى من رئيس مجلس اإلفتاء
ب �خ �ص��وص م �ك��ان دف ��ن ه ��ذه ال �ج �ث��ة وال
أستطيع ان أق��ول على وج��ه ال��دق��ة م��اذا
كانت الفتوى ،لكنها تتعلق بأنه ال ُيدفن
ف��ي م�ق��اب��ر امل�س�ل�م�ين وال ُي��دف��ن ف��ي قبر
معلوم حتى ال يثير فتنة ،وبالتالي هذا
هو االتجاه العام في هذا املوضوع».
وف��ي ح ��ادث دم ��وي ج��دي��د ،أع�ل��ن محمد
ليث ،وهو قائد كتيبة في قوات املجلس
االن �ت �ق��ال��ي ،أن «ان �ف �ج��ارًا ك�ب�ي�رًا وق��ع في

خزانات الوقود في مدينة سرت أدى إلى
سقوط أكثر من مئة قتيل و 40جريحًا»،
مشيرًا الى ان االنفجار ناجم عن شرارة
من مولد كهربائي وضع في جوار خزان
للوقود.
من جهة ثانية ،ذك��رت صحيفة «األه��رام
ال �ي��وم» أن س�ي��ف اإلس�ل�ام ال�ق��ذاف��ي نجل
العقيد الراحل ،يختبئ في منطقة «باو»
ع �ل��ى ال �ح ��دود ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت �ش��ادي��ة تحت
ح �م��اي��ة زع �ي��م ح��رك��ة ال� �ع ��دل وامل� �س ��اواة
خليل إب��راه �ي��م ،وق ��ال امل �ص��در إن سيف
اإلس� �ل ��ام ت �ح��ت ح �م��اي��ة إب ��راه� �ي ��م ب �ن� ً
�اء
على توصية القذافي له بحماية أسرته

واإلشراف عليها مقابل األموال الضخمة
ال �ت��ي ق� ّ�دم �ه��ا ل��ه وخ� ��رج ب �ه��ا م��ن ل�ي�ب�ي��ا.
وأشار إلى أن التعويذة التي وجدت مع
القذافي بعد قتله هي إح��دى تعويذتني
أهداهما خليل إبراهيم للقذافي واحدة
لحمايته م��ن األع �ي��رة ال�ن��اري��ة واألخ��رى
ل�ل�إخ �ف��اء ،ب�ح�س��ب م ��ا ي�ع�ت�ق��د م�ن�س��وب��و
حركة العدل واملساواة.
ً
لكن ممثال عن قبائل الطوارق في شمال
النيجر ،قال إن سيف اإلسالم «بات على
م �ش��ارف ال �ح ��دود ال �ن �ي �ج��ري��ة ،ل��م ي��دخ��ل
النيجر بعد لكنه ليس بعيدًا منها .يبدو
أنه يتقدم بمواكبة مقاتلني سابقني من
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عربيات
دوليات
ّ
هنية يهنئ عبد الجليل

البحث عن ملك
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة واألج�ن�ب�ي��ة .والعامل
ً
الثاني هو أن امللك عبد الله أب��دى ميال
الى معاودة األمير عبد الرحمن بن عبد
العزيز ممارسة مهماته في إدارة شؤون
ال� � ��وزارة ب �ع��د ان �ق �ط��اع دام س �ن��وات ع��دة
بسب ح��رده على خلفية ق��رار امل�ل��ك عبد
الله سنة  2009بتعيني األمير نايف في
م��وق��ع ال �ن��ائ��ب ال �ث��ان��ي ل��رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء .وي �ش �غ��ل األم �ي ��ر ع �ب��د ال��رح�م��ن
موقع نائب وزير الدفاع منذ سنة 1983
ب �ق ��رار م ��ن ش�ق�ي�ق��ه امل �ل��ك ف �ه��د ،ول ��م تكن
هناك خالفات ملحوظة بينه وبني األمير
سلطان أو ابنه خالد ،وذلك لكون سلطان
وع �ب��د ال��رح �م��ن ي �ن �ح��دران م��ن أم واح ��دة
هي حصة السديري ،ويأتي ترتيب عبد
الرحمن في الوالدة بعد سلطان مباشرة،
وهو يبلغ من العمر  82سنة.
املشكلة الرئيسية بالنسبة إلى امللك عبد
ال�ل��ه ليست ف�ق��ط ف��ي اس �ت��رض��اء شقيقه
عبد الرحمن ،الذي أبدى عدم رضى على
ت�ج��اوزه في تراتب السن وتعيني نايف
األص�غ��ر منه ع�م�رًا ف��ي والي��ة ال�ع�ه��د ،بل
ف��ي إع��ادة ترتيب وزارة ال��دف��اع بصورة
مختلفة عن الطريقة التي أدارها سلطان،
وخ �ص��وص��ًا ل�ج�ه��ة ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ري
داخ � �ل � �ه� ��ا ،وع� �ب ��ر ع� ��ن ن �ف �س��ه م� ��ن خ�ل�ال
س �ي��اس��ة ال� �ع� �م ��والت ،وم �ن �ه��ا م ��ا ت�ح��ول
إل��ى ف�ض��ائ��ح دول �ي��ة ك�م��ا ه��ي ال �ح��ال في
«صفقة اليمامة» سنة  1985التي كلفت
السعودية  86مليار دوالر ،وعرفت باسم
صفقة العصر وبلغت عمولتها  2مليار
دوالر حسب الصحافة البريطانية ،التي
كشفت سنة  2007أن املفاوض األساسي
م��ن ال�ج��ان��ب ال�س�ع��ودي ه��و نجل األمير
سلطان ،األمير بندر .وال يقف األمر هنا،
ف��ال �س �ع��ودي��ون ي�ت�ح��دث��ون ع��ن م�ل�ي��ارات
ال � ��دوالرات ال�ت��ي ت��ذه��ب ل�لأم�ي��ر سلطان
وأوالده من مشتريات األسلحة .وتؤكد
مصادر سعودية أن امللك عبد الله مارس
ض �غ ��وط ��ًا م �ن ��ذ اع� �ت�ل�ائ ��ه ال � �ع� ��رش س�ن��ة
 2005م��ن أج ��ل ض �ب�ّ�ط اإلن� �ف ��اق ف��ي ه��ذا
امل�ي��دان ،لكنه ل��م ي��وف��ق ف��ي ص��ورة تامة،
ول��م يستطع أن ي�ح� ّ�د م��ن ن�ف��وذ شقيقه
س�ل�ط��ان ،وت ��ورد ب��رق�ي��ات «ويكيليكس»
أن ��ه ح ��اول إع �ف��اء خ��ال��د ب��ن س�ل�ط��ان من
مهمة نائب وزير الدفاع في نهاية 2009
بعد فشله في محاربة الحوثيني ،لكنه لم
يتمكن من ذلك.
االس �ت �ح �ق��اق ال �ث��ان��ي ه��و ع �ق��د اج�ت�م��اع
مجلس العائلة و«هيئة البيعة» من أجل
اختيار ّ
ولي العهد ،خلفًا لألمير سلطان.
وهذا أول امتحان لـ«هيئة البيعة» التي

أس�س�ه��ا امل �ل��ك ع�ب��د ال �ل��ه س�ن��ة  2006من
أجل تالفي مطبات طريقة التداول على
الحكم في السعودية التي أرساها امللك
املؤسس عبد العزيز آل سعود القائمة
ع �ل��ى ال �ت �ق��ادم ف ��ي ال �س ��ن .وق ��د اع�ت�ب��رت
ه� ��ذه اآلل� �ي ��ة غ �ي��ر م�ت�م��اش�ي��ة م ��ع ال��زم��ن
وعاجزة عن تلبية شروط املرحلة التي
ت�ح�ف��ل ب��ال �ت �ن��اف��س ع �ل��ى امل ��واق ��ع ،األم ��ر
ال��ذي أث��ار خ�لاف��ات داخ��ل العائلة ،ومن
ّ
هنا أراد امللك عبد الله أن يسن نظامًا
أساسه توافق العائلة ،وعليه ُينتظر أن
يعمل ألول م��رة مجلس العائلة وهيئة
البيعة ضمن تناسق واحد ،وأي خلل أو
خ�لاف من شأنه أن ينعكس على وفاق
ال �ع��ائ �ل��ة ،وي�ش�ك��ل س��اب�ق��ة ت��اري�خ�ي��ة في
سياق نظام الحكم السعودي ال��ذي قام
على قاعدتني .اتخاذ القرارت باألغلبية،
واح � �ت� ��رام ت��رات �ب �ي��ة ال� �س ��ن .ول� ��م ي �خ��رق
ق��ان��ون األخ�ي��رة إال ف��ي حالتني .األول��ى:
ال�ت�ن��ازل ع��ن ال�ح��ق ف��ي ال�ع��رش أو والي��ة
ال �ع �ه��د .وال �ث��ان �ي��ة :ص� ��دور ق� ��رار ع��ائ�ل��ي
بإعفاء صاحب ال�ع��رش أو والي��ة العهد
بسبب عدم األهلية للحكم ،مثلما حصل
مع امللك سعود سنة .1964
أم ��ا االس �ت �ح �ق��اق ال �ث��ال��ث امل �ط��روح أم��ام
امللك عبد الله فهو إجراء تعديل حكومي
ك �ب �ي��ر ،ي� �ه ��دف ال� ��ى أم� ��ري� ��ن .األول م��لء
الشواغر الوزارية التي ستنشأ من جراء
رحيل سلطان وتصعيد نايف الى والية
العهد .ويتعلق األمر هنا بأهم وزارتني
وهما الدفاع والداخلية .وإذا كان تعيني
وزي� ��ر دف� ��اع ج��دي��د أم � �رًا ال ن �ق��اش ف�ي��ه،
ف��إن��ه ي�ب��دو صعبًا تعيني وزي��ر داخلية
في الظرف الراهن ،فاألمير نايف ،سواء

ت��ول��ى والي ��ة ال�ع�ه��د أو ال ،ف��إن��ه ال يبدو
في وارد التخلي عن الداخلية ،وترفيعه
ال��ى موقع ول��ي العهد ال يلزمه قانونيًا
ب��ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ال ��داخ �ل �ي ��ة ،وم� �ث ��ال ذل��ك
س�ل�ط��ان ال ��ذي ج�م��ع ب�ي�ن م�ن�ص�ب��ي ول��ي
العهد والدفاع .وفي كل األحوال ،ال يبدو
أن وزارة الداخلية ستخرج عن سيطرة
وإش� ��راف األم �ي��ر ن��اي��ف ال ��ذي ع�م��ل منذ
سنوات عدة على تولية ش��ؤون ال��وزارة
ل�ن�ج�ل��ه األم �ي��ر م �ح �م��د ،ال� ��ذي ع �ه��د إل�ي��ه
بملف محاربة القاعدة ،ويعتبر نجاحه
ف��ي ه��ذا امل �ي��دان م�ص��در ق��وة ل��ه ،يؤهله
أكثر من غيره لتولي الوزارة بعد والده.
واألم � � ��ر ال �ث ��ان ��ي امل �ن �ت �ظ��ر م ��ن ال �ت �ع��دي��ل
ال � ��وزاري ه��و إرض� ��اء ال �ع��دي��د م��ن أم ��راء
ال�ص��ف الثاني ال��ذي��ن ينتظرون دوره��م
في الحكم منذ زمن طويل ،من أمثال بندر
ب��ن س�ل�ط��ان وخ��ال��د ب��ن س�ل�ط��ان وت��رك��ي
الفيصل ...الخ .فاألمير خالد يضع عينه
على وزارة الدفاع خلفًا لوالده ،واألمير
بندر يطمح الى وزارة الداخلية انطالقًا
من موقعه الحالي كمسؤول عن شؤون
األمن القومي ،واألمير تركي يتطلع الى
وزارة الخارجية ،خلفًا لشقيقه سعود
الفيصل ،ال��ذي يعاني متاعب صحية،
وسرت أنباء عن طلبه التقاعد ،لكن امللك
عبد الله رفض.
قرارات امللك عبد الله وخطواته في هذا
االت�ج��اه تتطلب مقاربة مختلفة لسبب
رئ�ي�س��ي ه��و أن �ه��ا رب �م��ا ك��ان��ت األخ �ي��رة
ف ��ي ف �ت��رة والي �ت ��ه ال �ت��ي ت�ج�م��ع أوس ��اط
س �ع��ودي��ة ع �ل��ى أن �ه��ا ل ��ن ت �ط��ول بسبب
مرضه ال�ش��دي��د ،فهو خ��رج م��ن العملية
ال �ج��راح �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة خ�ل�ال س �ت��ة أش �ه��ر،

ويواصل العالج في قصره ،وهناك من
يؤكد أنه يعيش في شبه غيبوبة دائمة
بسب األدوي ��ة ،وت�ق��در أوس��اط سعودية
مطلعة أنه لن يتمكن من استعادة قواه،
ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س ق��د ي �ف��ارق ال�ح�ي��اة في
أي ل�ح�ظ��ة ،إذ إن اس�ت�ج��اب�ت��ه الجسدية
ل �ل��أدوي � ��ة ت � �ب� ��دو ب �ط �ي �ئ ��ة ،ون � �ظ � �رًا إل ��ى
ال�س��ن ( 88س �ن��ة) ،ف��إن ت��أث�ي��ر العمليات
الجراحية يمكن أن يصير عكسيًا.
خ �ط��وات ع�ب��د ال �ل��ه ح�ت��ى ت �ك��ون مجدية
وذات مفعول يجب أن تتسم بمزايا عدة.
أوال ،ينبغي أن ت�ك��ون م �ت��وازن��ة تحفظ
حقوق الجميع ،وخصوصًا األم��راء من
جيل األب�ن��اء الذين يتقدمون في السن،
ويشعرون بغنب حقيقي لعدم إعطائهم
فرصة الوصول الى مراتب املسؤوليات
ال �ع �ل �ي��ا ،وي �ن �ظ��ر ه� ��ؤالء ال ��ى أب �ن��اء عبد
العزيز الذين يتداولون العرش كقطيع
م��ن ال��دي�ن��اص��ورات الهرمة ال�ت��ي تعيش
ف��ي زم ��ن غ��اب��ر ،وي �ع �ت �ب��رون أن �ه��م أول��ى
ب �ق �ي��ادة امل�م�ل�ك��ة ألن �ه��م أ ّق� ��رب ال ��ى م��زاج
األجيال الشابة التي تمثل أكثر من 60
ّ
وتحس
في املئة من املجتمع السعودي،
أنها غير ممثلة في هيئات الحكم التي
يتم تشكيلها وف��ق ط��رق بالية .وثانيًا
أال تكون مؤقتة ،لكي تؤسس للمرحلة
ً
امل�ق�ب�ل��ة ،م��ن دون أن ت�ت��رك م �ج��اال لفتح
ن ��زاع ��ات ب �م �ج��رد وف ��ات ��ه .وث��ال �ث��ًا ،يجب
أن ت �ض��ع ض ��واب ��ط ت�م�ن��ع ال �ت��راج��ع عن
خ��ط اإلص�ل�اح ��ات ال� ��ذي س ��ار ع�ل�ي��ه في
السنوات األخ�ي��رة ،وآخ��ره��ا ك��ان إدخ��ال
امل� � ��رأة ال� ��ى م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ،وإع �ط ��اء
هامش من الحريات السياسية.
وف � � � ��ي ك � � ��ل األح � � � � � � � � ��وال ،ي� � �ظ � ��ل ه ��اج ��س
ال�س�ع��ودي�ين امل�ب��اش��ر ال �ي��وم ه��و صعود
األم�ي��ر ن��اي��ف ،وإمكانية توليه العرش،
وي�ق��ول م�ص��در س�ع��ودي إن ال�ج��و العام
في السعودية مشحون بالقلق والتوتر.
وه �ن��اك ت��رق��ب مل��ا ي�م�ك��ن أن ت� ��ؤول إل�ي��ه
اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ج �ل��س ال �ع ��ائ �ل ��ة وه �ي �ئ��ة
ال �ب �ي �ع��ة ،ورغ � ��م أن ال �غ��ال �ب �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى
ع �ل��ى اق �ت �ن��اع ب ��أن ن��اي��ف س �ي �ك��ون رج��ل
املرحلة املقبلة ،فإن السعوديني يحسون
بأنه آن األوان لكي يحلموا بملك آخ��ر،
س� � ��واء وص� �ل ��ت ري� � ��اح ال ��رب� �ي ��ع ال �ع��رب��ي
للسعودية أو ل��م ت�ص��ل .وه�ن��اك اقتناع
ع��ام في األوس��اط الداخلية والخارجية
ب��أن اململكة ف��ي ظ��ل ت��ول��ي األم�ي��ر نايف
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة س �ت� �ك ��ون م �خ �ت �ل �ف��ة ،وأن
التوتر املوجود سوف يتطور الى تذمر
علني ،األمر الذي يرشح اململكة للدخول
في مرحلة من االضطرابات.

وزير النفط الليبي علي الترهوني
(عبد الله دوما ــ أ ف ب)

ال � �ط ��وارق ،ل �ك��ن ال ي�م�ك�ن�ن��ي ت��أك �ي��د ه��ذه
املعلومة بعد».
وفي السياق ،نسبت صحيفة «الشروق»
ال�ج��زائ��ري��ة ،ال��ى م�ص��در م�ق��رب م��ن عائلة
القذافي املقيمة في الجزائر حاليًا ،قوله
إن «ع��ائ�ل��ة ال�ق��ذاف��ي املتمثلة ف��ي زوج�ت��ه
صفية وابنته عائشة ونجليه هنيبعل
العاجل
وم�ح�م��د ،ستتوجه ف��ي ال�ق��ري��ب
ّ
إلى دولة جنوب إفريقيا ...قريبًا» .وتوقع
املصدر أن يلتقي هؤالء مع سيف اإلسالم
وأخ �ي��ه ال �س��اع��دي ،ف��ي ج �ن��وب إف��ري�ق�ي��ا،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن م �ج �م��ل أم� � ��وال ال �ق��ذاف��ي
موجودة في جنوب أفريقيا.
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «التايمز»

أم��س أن ول��ي ال�ع�ه��د ال�ب��ري�ط��ان��ي األم�ي��ر
تشارلز بعث رسالة مؤرخة في 7حزيران
 2007إل��ى العقيد القذافي دع��ا فيها إلى
ت�ح�س�ين ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة
وليبيا .وقالت الصحيفة إن رسالة األمير
تشارلز ُعثر عليها في قصر يستخدمه
س�ي��ف اإلس �ل��ام ،وت�م�ث��ل إح��راج��ا ج��دي�دًا
بسبب ال��رواب��ط ال�ت��ي أقامتها املؤسسة
البريطانية مع نظام القذافي.
وف� ��ي امل� ��واق� ��ف ،ق� ��ال ال ��رئ �ي ��س اإلي ��ران ��ي
محمود أحمدي نجاد ،إن الدول الغربية
دعمت القذافي عندما كان ذلك يناسبها،
لكن قذفته بالقنابل عندما لم يعد يخدم
غرضها من أجل «نهب» الثروة النفطية

ل �ل �ي �ب �ي��ا .وأوض� � � ��ح ن � �ج� ��اد ،خ �ل��ال ك�ل�م��ة
ألقاها في مدينة «بيرجند» في محافظة
خراسان الجنوبية« ،أن البعض يعتقد
ب��أن ه��ذا ال�ش�خ��ص (ال �ق��ذاف��ي) ق�ت��ل لكي
ال ي �ب��وح ب� ��أس� ��راره ض��ده��م ك �م��ا ف�ع�ل��وا
بـ(أسامة) بن الدن ،وخاصة األموال التي
دف�ع�ه��ا إل��ى ب�ع��ض ال��زع �م��اء األوروب �ي�ي�ن
ل �ي �ف��وزوا ب��االن �ت �خ��اب��ات» .ب� ��دوره ،أع��رب
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ع �ل��ي أك�ب��ر
ص��ال �ح��ي ع ��ن أم� �ل ��ه ب� ��أن ي� �ك ��ون ال �ن �ظ��ام
ال�ل�ي�ب��ي ال�ج��دي��د ب�ي��د ال�ش�ع��ب وأن يقوم
ع�ل��ى أس ��اس «ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال��دي�ن�ي��ة»
ومنع التدخالت األجنبية.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

سلطان إلى مثواه األخير
ش��ارك في تشييع ول ّ��ي العهد السعودي ،األمير سلطان ،ال��ى جانب امللك عبد الله بن
عبد العزيز ،عصر أم��س ،ع��دد غفير م��ن الشخصيات العاملية واإلس�لام��ي��ة والعربية.
وأظهرت قنوات التلفزيون امللك واضعًا كمامة ،جالسًا على كرسي ،يحيط به إخوته
من كبار السن في العائلة املالكة ،والعديد من األمراء يشاركون في الصالة في مسجد
اإلمام تركي بن عبد الله .وحضر الجنازة رئيس املجلس العسكري في مصر ،حسني
طنطاوي ،والرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر حمد بن خليفة وأمير الكويت
صباح األحمد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،ونائب الرئيس السوري
ف���اروق ال��ش��رع وملك األردن عبد الله ال��ث��ان��ي .كما حضر شقيق ملك امل��غ��رب ورئيس
ال���وزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،إض��اف��ة ال��ى نائب الرئيس األميركي ج��وزي��ف بايدن،
ووزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي.
(أ ف ب)

هنأ رئيس الحكومة الفلسطينية
املقالة اسماعيل هنية (الصورة)
رئيس املجلس االنتقالي في
ليبيا ،مصطفى عبد الجليل
بـ«االنتصار الكبير للثورة
الليبية» .وأكد مكتب هنية في
بيان أن «رئيس الوزراء هنأ رئيس
املجلس الوطني االنتقالي والشعب
الليبي وجموع الثوار باالنتصار
الكبير التي حققته الثورة الليبية

على الظلم والطغيان» .وقال
إن «للثورة الناجحة في ليبيا
تداعيات ايجابية على القضية
الفلسطينية ودعم الحقوق
الفلسطينية الثابتة في الحرية
وتقرير املصير» .وأضاف أن
«انتصار الثورة الليبية هو
انتصار للثورة الفلسطينية على
املحتل ،لذا شعرنا بفرحة غامرة
يوم انتصاركم واعالنكم تحرير
كامل التراب الليبي ،وشعرنا بأن
امال جديدا يشرق على فلسطني
من طرابلس وبنغازي».
(أ ف ب)

أمير الكويت يدعو البرملان
والحكومة إلى إنهاء خالفاتهما
دعا امير الكويت الشيخ صباح
االحمد الصباح أعضاء مجلس
االمة والحكومة امس ،الى انهاء
خالفاتهم الحادة ،مشيرًا الى ان
احتجاجات املعارضة «تجاوزت
كل الحدود وتخطت ثوابتنا
الوطنية» .وقال األمير خالل
افتتاح الدورة الجديدة في مجلس
االمة «يؤملني ما يعانيه وطننا
من توتر وتأزيم سياسي بني
مجلس االمة والحكومة وانحدار
لغة الخطاب السياسي» .وندد
بـ«التشكيك من دون دليل وبرهان
بتهم الرشوى والفساد والخيانة
والعمالة».
(أ ف ب)

بريطانيا :قضية فساد
ّ
بحرينية
تتعلق بشركة
ألقى مكتب مكافحة الفساد
في بريطانيا القبض على رجل
األعمال فيكتور دحدلة ،ووجهت
إليه تهم فساد متعلقة بعقود
امداد الومنيوم للبحرين.
وقال املكتب في بيان أول من
أمس «أفرجت عنه الشرطة بكفالة
مشروطة ويمثل أمام محكمة
مدينة وستمنستر في 31
تشرين االول .»2011
وذكر املكتب ان دحدلة يحمل
الجنسيتني البريطانية والكندية
ويعيش في حي بلغرافيا في
لندن ،وثمة ادعاء بأنه دفع رشى
للمسؤولني في شركة الومنيوم
البحرين (البا) اململوكة للدولة
بشأن عقود مع شركة الكوا
األميركية.
(رويترز)
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وفد الجامعة العربية في سوريا اليوم
واشنطن تؤكد عدم استدعاء سفيرها ...ومبعوث صيني في دمشق

تستعد العاصمة السورية
دمشق اليوم الستقبال وفد
من الجامعة العربية ،في
الوقت الذي حرصت فيه وزارة
الخارجية األميركية أمس
على التأكيد أنها لم تستدع
سفيرها لدى دمشق روبرت
فورد ،وطلبت منه فقط
«القدوم إلى واشنطن إلجراء
مشاورات»
ب��ان �ت �ظ��ار زي � ��ارة وف ��د ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
امل� �ف� �ت ��رض ��ة إل� � ��ى س � ��وري � ��ا ال � � �ي � ��وم ،ك��ان��ت
ال �ت �س��ري �ب��ات ال� �ت ��ي ت� ��وال� ��ت أم � ��س ك�ف�ي�ل��ة
ب ��إي� �ض ��اح ج � ��زء م� ��ن ال� � �ص � ��ورة امل��رت �ب �ط��ة
ب��امل �ن �ح��ى ال � ��ذي س �ت��أخ��ذه ال � ��زي � ��ارة .ف�ف��ي
موازاة تأكيد مندوب سوريا لدى الجامعة،
يوسف أحمد ،أن نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم
م� ّ
�رح��ب ب��ه ف��ي س��وري��ا ب��اع �ت �ب��اره رئ�ي�س��ًا
لوفد اللجنة ،كشفت مصادر دبلوماسية
ع��رب�ي��ة أن ت ��رؤس ب��ن ج��اس��م ل�ل��وف��د «أم��ر
ت �ق� ّ�دره ال�ق�ي��ادة ال�ق�ط��ري��ة» وج ��دول أع�م��ال
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ق �ط ��ري ،ف �ي �م��ا ت�ح��دث��ت
م �ص��ادر أخ ��رى ع��ن أن ال��زي��ارة ستقتصر
على القصر الجمهوري السوري.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال � � ��رأي» ال�ك��وي�ت�ي��ة عن
م �ن ��دوب س��وري��ا ل ��دى ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
تأكيده أن بن جاسم ّ
مرحب به في سوريا،
وأن «دمشق تفتح أبوابها ألي مسؤول أو
ق�ي��ادة عربية» ،فيما ك��ان مصدر مسؤول
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ي��وض��ح أن س��وري��ا
وج� �ه ��ت ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال� ��وزاري� ��ة
ال �ع��رب �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ح��ل األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
بكامل هيئتها ،بما فيها الرئاسة القطرية،
لزيارة دمشق.
وعن ترؤس بن جاسم للجنة قال املصدر
«إن األصل في األمر أن يترأس الشيخ حمد
الوفد العربي ،وه��و أم��ر ّ
مرحب به عربيًا
وك��ذل��ك س��وري��ًا ،وف�ق��ًا ل�ل��رد ال �س��وري على
املبادرة العربية .أما إذا كان الشيخ حمد
سوف يسافر إلى سوريا أو ال ّفي ظل توتر
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وال�ت�ح��ف��ظ ال�س��وري
السابق على الرئاسة القطرية ،فهذا أمر
تقدره القيادة القطرية» .وأضاف «ال يمكن
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ح�س��م م�ث��ل ه��ذه األم� ��ور ،فقد
ي �ط��رأ ج��دي��د ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ج ��دول أع�م��ال
الشيخ حمد يضطره إلى إرسال ممثل له،

صورة وزعتها رويترز تظهر محتجني في منطقة حوال قرب حمص أول من أمس (رويترز)
إال أن الجامعة العربية لم تبلغ أي شيء
حتى اآلن».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أوض � ��ح م �ص ��در ع��رب��ي
لوكالة «آك��ي» اإليطالية أن ال��وزراء العرب
ل ��ن ي �ل �ت �ق��وا ف ��ي ال �غ��ال��ب ب� ��أي م ��ن أط� ��راف
املعارضة السورية خالل الزيارة القصيرة
لدمشق ،وستقتصر زيارتهم على القصر
ال� �ج� �م� �ه ��وري ف� �ق ��ط ،ب� �ه � ُ�دف االط� �ل� ��اع م��ن
القيادة السورية على ما أنجز من املبادرة
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ص � ��درت م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر
الجاري ،بعد االجتماع االستثنائي لوزراء
الخارجية العرب.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ت��واص �ل��ت ال �ت �س��ري �ب��ات
ع ��ن م �ض �م��ون االج� �ت� �م ��اع ال� �ع ��رب ��ي ال ��ذي

أخ ��رج امل �ب ��ادرة ،إذ ذك ��رت م �ص��ادر عربية
لـ«األخبار» أنه «خالل البحث في ما يمكن
ال�ق�ي��ام ب��ه إذا رف�ض��ت السلطات السورية
اق �ت��راح ال �ح��وار (ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة)،
الخارجية السعودي سعود
اق�ت��رح وزي��ر ّ
الفيصل أن يتبنى مجلس الجامعة قرارًا
ب �س �ح��ب س� �ف ��راء ّك ��اف ��ة ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة».
وأض � � ��اف � � ��ت« :ت � �ل� ��ق� ��ف وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
القطري حمد بن جاسم آل ثاني االقتراح
ال� �س� �ع ��ودي ،وأراد إض��اف �ت��ه إل� ��ى ال �ب �ي��ان
الخاتمي لالجتماع ،إال ان عددًا من الوزراء
اعترضوا على تضمني البيان هذه الفقرة،
ف�م��ا ك��ان م��ن س�ع��ود الفيصل إال أن طلب
م��ن ح�م��د ب��ن ج��اس��م ع��دم تضمني البيان

الفيصل اقترح سحب
سفراء كافة الدول
العربية من دمشق
ووزراء عرب رفضوا

ال �خ �ت��ام��ي ال �ف �ق ��رة ال �ت �ه ��دي ��دي ��ة» .وأك� ��دت
امل�ص��ادر أن التوجه الخليجي يهدف إلى
أن ت �ك��ون ق�ض�ي��ة س �ح��ب ال �س �ف��راء خ�ط��وة
جماعية ،علمًا بأن معظم الدول الخليجية
سبق لها أن سحبت س�ف��راء ه��اّ .
ورجحت
املصادر أن ّ
تمهد هذه الخطوة لالعتراف
ب��امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ال � �س� ��وري امل� �ع ��ارض
ً
ممثال للشعب السوري.
وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال �ت �س��ري �ب��ات ع ��ن طبيعة
زي � ��ارة ال ��وف ��د ال �ع��رب��ي م ��ع دع� ��وة أط�ل�ق�ه��ا
ت�ي��ار ب�ن��اء ال��دول��ة ال�س��وري��ة امل �ع��ارض إلى
«ض��رورة إيجاد مكتب دائم لوفد املبادرة
ّ
العربية ملتابعة تنفيذ ما ُيتفق عليه ،وأن
تكون لهذا املكتب حرية التنقل والحضور
ف��ي ك��اف��ة امل �ن��اط��ق ال �س��وري��ة ،وخ�ص��وص��ًا
مناطق االحتجاج».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،سعت ال��والي��ات املتحدة
أم � ��س إل � ��ى ال �ت ��أك �ي ��د أن ع� � � ً�ودة س �ف �ي��ره��ا
ل ��دى دم �ش��ق ح�ت�م�ي��ة ،ن��اف �ي��ة أن ت �ك��ون قد
اس �ت��دع �ت��ه ،ف��ي إش � ��ارة إض��اف �ي��ة إل ��ى ع��دم
رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي خ �ل��ق أزم� ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة مع
دمشق .وقالت املتحدثة باسم الخارجية
األميركية فيكتوريا نوالند إن «واشنطن
في دمشق
لم تسحب أو تستدعي سفيرها ً
روب��رت ف��ورد وفقًا ملا أوردت��ه خطأ بعض
وس��ائ��ل اإلع �ل ��ام» ،وأض ��اف ��ت «إن �ن��ا ن��ري��د
ف��رص��ة للتشاور م�ع��ه ،وال�ت�ح��دث معه عن
كيفية رؤيته للوضع في دمشق .الوضع
ه� �ن ��اك م �ت��وت��ر ج � � �دًا ،ون ��ري ��د أن ن� �ق ��دم ل��ه
ً
قليال من الوقت للراحة ،وأؤك��د من جديد
ُ
أن��ه ط�ل��ب م�ن��ه ال �ع��ودة إل��ى ال��وط��ن إلج��راء
مشاورات ،ولم ُيسحب».
وأض��اف��ت ّ
«أود أن أق��ول إننا نتوقع عودة
السفير ف ��ورد إل��ى دم�ش��ق ب�ع��د استكمال
امل�ش��اورات التي يجريها ،وسيكون لزامًا
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ت��وف�ي��ر األم ��ن له
ع�ن��د ع��ودت��ه ،وال ��وف ��اء ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا وف�ق��ًا
التفاقية فيينا ،تمامًا كما نفعل في حماية
ال�س�ف�ي��ر ال �س ��وري ع �م��اد م�ص�ط�ف��ى ه�ن��ا»،
ّ
وذلك بعدما أكدت أن األخير لم يبلغها أنه
ُ
استدعي أو أعيد إلى دمشق.
ّ
وف ��ي م� ��وازاة ال�ت�ه��دئ��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ج ��ددت
الصني أم��س دعوتها السلطات السورية
إل � � ��ى ت �ل �ب �ي��ة م� �ط ��ال ��ب ش �ع �ب �ه��ا وت �ن �ف �ي��ذ
وع ��وده ��ا ب ��اإلص�ل�اح .وأش � ��ارت امل�ت�ح��دث��ة
ب ��اس ��م ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ج �ي��ان��غ ي � ��و ،إل � ��ى أن
مبعوث ال�ص�ين ال�خ��اص للشرق األوس��ط
وو سيكه ،س�ي��زور س��وري��ا ومصر اب�ت� ً
�داء
من اليوم حتى الثالثني من الشهر الحالي،
فيما ذك ��رت م �ص��ادر ف��ي دم�ش��ق أن نائب
وزير الخارجية واملغتربني فيصل املقداد
سيصل إل��ى العاصمة ال��روس�ي��ة موسكو
غدًا.
(أ ف ب ،أ ب ،رويترز ،يو بي آي)

مقتل  7جنود في كمين ...والمجلس الوطني يدعو إلى إضراب عام
ق �ت��ل  7ج �ن��ود س ��وري�ي�ن ع �ل��ى م �ش ��ارف ب �ل��دة م�ع��رة
النعمان في كمني نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم
م�ن�ش�ق��ون ع��ن ال�ج�ي��ش ،ف��ي وق � ٍ�ت ج��دد ف�ي��ه املجلس
ال��وط �ن��ي امل �ع ��ارض دع��وت��ه إل ��ى ت��أم�ين ح�م��اي��ة دول�ي��ة
للمدنيني .ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان تأكيدهم
ان��دالع اشتباكات بني الجيش ومنشقني عند حاجز
مقام على املدخل الجنوبي لبلدة معرة النعمان.
وأوض ��ح أح��د ال�س�ك��ان ،ق��دم اس�م��ه على أن��ه رائ��د في
مكاملة هاتفية مع الوكالة ،أن «معركة باألسلحة النارية
ان��دل�ع��ت ع �ص �رًا ع�ن��د ال�ح��اج��ز ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي يحرسه
جنود وأفراد من االستخبارات العسكرية» ،الفتًا إلى
أن «ال�ح��اج��ز ه��وج��م ردًا على عملية عسكرية الليلة
امل��اض �ي��ة اس�ت�ه��دف��ت امل�ن�ش�ق�ين ال��ذي��ن ي�ق�ي�م��ون ح��ول
مصنع للدجاج على مشارف معرة النعمان».
من جهته ،أفاد املرصد السوري لحقوق االنسان بأن
الهجوم استهدف قافلة مؤلفة «من اربعني حافلة امن

وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة االره��اب»،
م��ا أدى إل��ى مقتل سبعة م��ن عناصر القافلة بينهم
ضابط.
وف� ��ي ح �م��ص ،اك� ��د امل ��رص ��د ال �ع �ث��ور ع �ل��ى «ج �ث �م��ان
رج� ��ل م �س��ن م �ت �ح��در م ��ن ح ��ي االن � �ش� ��اءات وم� ��ؤذن
بأحد مساجدها على طريق ت��دم��ر» ،مشيرًا إل��ى أن
«م�ج�م��وع��ة م��ن الشبيحة ك��ان��ت ق��د اخ�ت�ط�ف�ت��ه» فجر
أم��س .وت�ح��دث امل��رص��د ع��ن ح��دوث «اط�ل�اق رص��اص
في أحياء البياضة والخالدية والقرابيص في حمص»،
ً
فضال عن اعتقال «تسعة اشخاص على حواجز في
مدينة حمص ،باالضافة إلى اعتقال سبعة مواطنني
ع �ل��ى ح��اج��ز ع �ن��د م��دخ��ل ب �ل��دة ت�ل�ب�ي�س��ة» ووص ��ول
«تعزيزات أمنية إلى بلدة الحولة» التي شهدت أول من
أمس اشتباكات.
من جهتها ،أشارت وكالة األنباء السورية «سانا» إلى
تشييع جثامني  6من قوات حفظ النظام ،فيما نقلت

اعترافات لعدد من األشخاص حول مشاركتهم في
أعمال عنف .ووفقًا ل�ـ«س��ان��ا»« ،أق��ر اإلره��اب�ي��ان عالء
أح �م��د ن�ن��ه وش�ق�ي�ق��ه ول �ي��د أح �م��د ن�ن��ه ب��امل�ش��ارك��ة مع
مجموعات إرهابية مسلحة في االعتداء على مفرزة
األم��ن العسكري ف��ي إدل��ب وق�ت��ل عناصرها إضافة
إلى تهريب أسلحة من تركيا إلى الرمل الفلسطيني
ب��ال�ل�اذق �ي��ة» .ك��ذل��ك «اع� �ت ��رف اإلره ��اب ��ي م��ؤي��د غ�ن��ام
باالشتراك في عمليات تهريب أسلحة وذخ�ي��رة من
تركيا والقيام بتهريب كميات من املازوت إلى تركيا».
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،دع��ا املجلس الوطني ال�س��وري من
اسطنبول أمس السوريني إلى املشاركة في اإلضراب
ً
ال �ع��ام امل �ق��رر ال �ي��وم م�ق��دم��ة إلض��راب��ات أش�م��ل وأك�ب��ر
ً
«وصوال إلى العصيان املدني» .وقال املجلس في بيان
نشر على صفحته على موقع التواصل االجتماعي
«ف��اي �س �ب��وك» إن� ��ه «ي ��دع ��و ج �م �ي��ع أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب في
ً
املحافظات واملدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة

إخوانهم في درع��ا وحمص ودي��ر ال��زور وغيرها من
املناطق من خالل إعالن اإلضراب العام يوم األربعاء
 26تشرين األول» .وأضاف أن هذا اإلضراب «مقدمة
ً
إلضرابات أشمل وأكبر وصوال إلى العصيان املدني
ال �ق��ادر ع�ل��ى إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ب��ال�ق��وى ال��ذات�ي��ة للشعب
السوري العظيم».
م ��ن ج �ه� ٍ�ة ث��ان �ي��ة ،ان �ت �ق��د امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ف ��ي ب�ي��ان
منفصل نقلته وك��ال��ة «اس��وش�ي�ي�ت��د ب ��رس» م �ب��ادرة
الجامعة العربية لحل األزم��ة ف��ي البلد العربي ألنها
تقترح ب��دء ح��وار بني النظام واملعارضة في وق��ت ما
زال��ت فيه السلطات تواصل حملتها على املحتجني،
ومبديًا خشيته من أن م�ب��ادرة الجامعة ال تميز بني
ال�ض�ح��اي��ا وال� �ج�ل�اد .ك��ذل��ك دع ��ا إل ��ى «ح �م��اي��ة دول�ي��ة
للمدنيني» ،وإلى السماح ملراقبني دوليني بالدخول فورًا
إلى سوريا لتقويم الوضع.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)
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ّ
«الوطني» يحذر صالح من املراوغة ...قتلى في صنعاء وتعز
جددت املعارضة اليمنية أمس تأكيدها رفض الحوار مع
النظام ،فيما توصل الجيش اليمني إلى اتفاق تهدئة مع اللواء
املنشق علي محسن األحمر والشيخ صادق األحمر لم يحل دون
سقوط قتلى في صنعاء وتعز
ح� ��ذر امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل �ق ��وى ال �ث ��ورة
السلمية ف��ي ال�ي�م��ن أم��س م�م��ا وصفها
ب��أس��ال�ي��ب م��راوغ��ة «ب�ق��اي��ا ال �ن �ظ��ام» في
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي الداعي
ل�ن�ق��ل ال�س�ل�ط��ة ف ��ي ال �ي �م��ن ،وخ�ص��وص��ًا
أن ت ��رح �ي ��ب ص ��ال ��ح ب ��ال� �ق ��رار ج � ��اء ف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ف�ي��ه ق��وات��ه ت��واص��ل
استهداف املحتجني واملدنيني في عدد
من املحافظات.
وق ��ال امل�ج�ل��س ،ف��ي ب�ي��ان أص ��دره أم��س،
إن «ال �ن �ظ��ام ي �ه��دف م ��ن وراء ذل ��ك إل��ى
ج��ر الجميع إل��ى امل��واج�ه��ات املسلحة»،
مشددًا على أن النقطة املحورية تتمثل
ف��ي ت��أم�ين ص��ال��ح ع�م�ل�ي��ة ن�ق��ل السلطة
وت�ن�ح��ي رأس ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ه��و أس��اس
املشكلة» ،مشيرًا إلى أن «إنفاذها يؤدي
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ج��زء األع �ظ��م م��ن ال �ق��رار
وي �ت��وق��ف ع�ل�ي�ه��ا إن �ف ��اذ ب��اق��ي ال �ب �ن��ود،
وال �ت �ق��دم خ �ط ��وات ن �ح��و ال� �ح ��ل» .ول�ف��ت
امل �ج �ل��س إل � ��ى أن � ��ه «م � ��ن دون ذل � ��ك ف��إن
(النظام) سيظل يهدر الوقت ويستهلكه
وي�س��رف ف��ي تعميق امل�ش�ك�لات القائمة
ب��ل وإدخ��ال ال�ب�لاد ف��ي أت��ون الصراعات

وال �ن��زاع وال�ف��وض��ى غ�ي��ر ع��اب��ئ بنتائج
سياساته العبثية على ح��اض��ر الوطن
ومستقبله».
وب �ش��أن دع� ��وة ن �ظ��ام ص��ال��ح امل �ع��ارض��ة
إلى الحوار ،قال املجلس الوطني «يعلم
القاصي والداني أن هذا الحوار ال طائل
وال جدوى منه» .وأضاف «الحوار الذي
يدعو إليه اآلن هو ح��وار ملجرد الحوار
واس� �ت� �ه�ل�اك ل �ل��وق��ت ألن م ��ا ي � ��دور وم��ا
ت �م��ارس��ه ال�س�ل�ط��ة ه��و أع �م��ال عسكرية
وع��رض ق��وة وم�ح��اول��ة ف��رض أم��ر واق��ع
ي �ت��وه �م��ون ب��إم�ك��ان�ي��ة ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��ي ظل
ثورة شعبية متصاعدة وصامدة» .وأكد
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي أن ال� �ث ��ورة الشعبية
ماضية في تحقيق أهدافها».
�ت ذك��ر
ت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ف��ي وق � ٍ
ف�ي��ه م��وق��ع «امل �ص��در أون�ل�اي��ن» أن وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ي �م �ن��ي أب� ��و ب �ك��ر ال �ق��رب��ي،
س�ل��م ي ��وم ال�س�ب��ت امل��اض��ي س �ف��راء دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي واالت �ح��اد
األوروب� � � � � ��ي ،م � �س� ��ودة وث� �ي� �ق ��ة ت�ت�ض�م��ن
رؤي��ة ال�ن�ظ��ام ل�لآل�ي��ة التنفيذية املزمنة
للمبادرة الخليجية ،في إطار ما وصف

ومعارضيها توصلوا إلى اتفاق لوقف
فوري الطالق النار بهدف إزالة املظاهر
امل�س�ل�ح��ة .ب ��دوره ��ا ،أك ��دت ال �ف��رق��ة اول��ى
مدرع ،بقيادة اللواء املنشق علي محسن
األح� �م ��ر وم �ك �ت��ب ش �ي��خ ق �ب��ائ��ل ح��اش��د
حصول االت�ف��اق ،م��ن دون أن يمنع ذلك
من استمرار سماع دوي االنفجارات في
شمال العاصمة اليمينة أو في تعز.
وقتل شخص وأصيب العشرات بجروح
عندما استهدفت القوات املوالية لصالح
ت �ظ��اه��رة ان�ط�ل�ق��ت م ��ن س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر
ب�ج��ام�ع��ة ص �ن �ع��اء ،ف�ي�م��ا أك ��دت م�ص��ادر
ط�ب�ي��ة م�ق�ت��ل ث�م��ان�ي��ة أش �خ ��اص بينهم
ً
طفل وام��رأت��ان ،ف�ض�لا ع��ن اص��اب��ة أكثر
م��ن ث�لاث�ين ج ��راح ب�ع�ض�ه��م خ �ط��رة ،في
ال �ق �ص��ف ال �ع �ن �ي��ف ال� ��ذي ش�ن�ت��ه ال �ق��وات
املوالية لصالح على أح�ي��اء سكنية في
مدينة تعز.
في غضون ذلك ،أعلن أطباء ومسؤولون
ف��ي الجيش اليمني أن ط��ائ��رة عسكرية
يمنية تحطمت لدى هبوطها في مدرج
م�ط��ار ق��اع��دة ال�ع�ن��د ال�ج��وي��ة بمحافظة
لحج بجنوب اليمن أمس ،مما أدى إلى
م�ق�ت��ل ت�س�ع��ة أش �خ��اص ب�ي�ن�ه��م ثمانية
مهندسني سوريني .ونقلت جثث القتلى
وال �ج��رح��ى إل ��ى مستشفى اب ��ن خ�ل��دون
امل� ��رك� ��زي ب �ح��وط��ة ل �ح��ج ح �ي��ث ف��رض��ت
س �ل �ط��ات األم� � ��ن ح ��راس ��ة م� �ش ��ددة ع�ل��ى
املستشفى ومنعت االقتراب منه.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

بـ«التعامل اإليجابي» مع ق��رار مجلس
األم��ن خلت م��ن أي ح��دي��ث ع��ن استقالة
صالح.
وط�ب�ق��ًا ل�ه��ذه امل �ص��ادر ف��إن ه��ذه ال��رؤي��ة
تتضمن ع��دة م��راح��ل ،تتلخص املرحلة
األول� ��ى ف��ي ت��وق�ي��ع ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س عبد
رب��ه م�ن�ص��ور ه��ادي ع�ل��ى امل �ب��ادرة ،بعد
ال�ح��وار على إدخ��ال التعديالت الالزمة
ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ي�م��ا ت�ن��ص أه ��م ب �ن��ود امل��رح�ل��ة
الثانية على ضرورة أن تسمي املعارضة
مرشحها لرئاسة الحكومة .كما تتحدث
امل � �س� ��ودة ع ��ن إج � � ��راء ان �ت �خ ��اب ��ات وف �ق��ًا
للسجالت االنتخابية الحالية ،وب��إدارة
لجنة القضاة التي شكلها صالح نهاية
العام املاضي ورفضتها املعارضة.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أع�ل��ن م�ص��در حكومي
أم � � � ��س أن ق � � � � ��وات ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �ي� �م� �ن ��ي

تحطم طائرة
عسكرية يمنية يودي
بحياة ثمانية مهندسين
سوريين

استراحة
كلمات متقاطعة

sudoku
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عموديًا
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شوبان
فردريكوالكوت
حل الشبكة الماضية :ديريك

اعلن ممثلو ادعاء أميركيون أن
السوري محمد سويد املتهم
بالتجسس على املحتجني
املناهضني للحكومة السورية
في الواليات املتحدة كان «يجري
اتصاالت منتظمة مع مسؤولني
رفيعي املستوى في الحكومة
السورية منهم السفير السوري
لدى الواليات املتحدة» عماد
مصطفى.
(رويترز)

العملتان الروسية والصينية
على قائمة املصرف املركزي
السوري

اعالن تأسيس
حركة «سوريا الوطن»

حل الشبكة 963

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.

واشنطن :املتهم السوري
بالتجسس كان على صلة بعماد
مصطفى

نقلت صحيفة «الوطن» السورية
أمس عن حاكم مصرف سوريا
املركزي اديب ميالة (الصورة)،
قوله إن العملتني الروسية
والصينية أضيفتا إلى قائمة
أسعار صرف العمالت الصادرة
عن املصرف تحسبًا التخاذ
االتحاد األوروبي عقوبات أشد
على سوريا .وقال ميالة إن
هذه العقوبات «في حقيقتها
عقوبات موجهة للشعب السوري،
بعكس ما يقولون» ،الفتًا إلى
أن «الحكومة السورية والسلطة
السورية تحاوالن حماية الشعب
من هذه العقوبات» .يأتي ذلك في
وقت تسعى فيه االدارة األميركية
إلى الحصول على دعم حلفائها
في أوروبا بخصوص فرض
عقوبات اضافية «ازاء اعضاء
في الحكومة السورية متورطني
في قمع فعاليات االحتجاج
الجماهيرية وانتهاك حقوق
االنسان» ،وفقًا ملا أكده وكيل
وزارة الخزانة األميركية املكلف
بمكافحة تمويل االرهاب.
(رويترز)

أفقيا

-1ن�ه��ر ف��ي فلسطني م��ن منابعه الحاصباني ف��ي لبنان –  -2رئيس جمهورية كوبي راح��ل
ً
صريعا – شرائع –
عزله فيدل كاسترو – وال��دة –  -3ألم – إحدى القارات الخمس –  -4وقع
عيب –  -5كبرياء وعجرفة وغطرسة وخيالء – وحدة وزن –  -6فوز وربح في الحرب – زوال
األثر – حرف جر –  -7صياح – مرقاة من خشب أو حجر –  -8من أقدم رجال التوراة – ّ
مقيد
ومربوط –  -9أحد فصول السنة – حيوان يشبه الدب أعداده في العالم على إنقراض – -10
شاعر فلسطيني راحل

عربيات
دوليات

أعلن في دمشق ،أمس ،تأسيس
حركة اجتماعية سياسية
مستقلة باسم «سوريا الوطن»،
دعت إلى رفض كل اشكال العنف
املجتمعي والسياسي والى تفعيل
القوانني واملراسيم االصالحية
التي صدرت خالل الفترة
ً
املاضية ،فضال عن رفضها
للتدخل الخارجي .وقالت رئيسة
الحركة مجد نيازي خالل اإلعالن
عن حركتها «إن جزءًا مهمًا من
األزمة يرجع الى سوء إدارة األزمة
في بدايتها وتغليب الحل األمني
على الحل السياسي» .وشددت
على أن شباب حركة «سوريا
الوطن» «يريدون ثورة اصالح
وتغيير ال ثورة احقاد وانتقام،
فانتصار الدولة على شعبها ال
ّ
يعد انتصارًا والعكس صحيح».
(يو بي آي)
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قضية

ّ
قصة ارتباط حزب العمال الكردستاني بأجندات أجنبية قديمة قدم القضية الكردية .في
األمس كانت دول الجوار متهمة وإسرائيل والواليات املتحدة ،أما اليوم فالتركيز هو على ايران
وسوريا ،الباحثتني عن إعاقة الدبلوماسية التركية الجديدة ،أكان تجاه الثورات العربية ،أم إزاء
استضافة أكبر قواعد الدرع الصاروخية األطلسية .هنا نبذة عن هذا السجال داخل تركيا

ّ
عملية «الكردستاني»
ّ
زيت أجنبي على نار تركية؟
اسطنبول ــ فاطمة كايابال

متهمتان
أوروبا وأميركا ّ
بعيدًا عن اتهام ايران أو سوريا بالوقوف جديًا خلف صدور قرار التصعيد
العسكري األخ�ي��ر ل�ح��زب العمال الكردستاني ض��د األه ��داف التركية ،يرى
عدد من الصحافيني األت��راك أن املتهم األول بدعم «العمال الكردستاني» أو
على األقل بالتغطية على نشاطاته وتمويله ،هو دول أوروبية أكثر مما هو
سوريا أو ايران؛ فالكاتب أوكان مودريس أوغلو ،على سبيل املثال ،يرى أن
ً
هناك اتصاال مباشرًا بني قيادة حزب عبد الله أوجالن (الصورة) ،من جهة،
ّ
ّ
والسلطات البريطانية م��ن جهة أخ��رى ،إض��اف��ة إل��ى أن فرنسا «غير ج��ادة
ف��ي التنسيق م��ع تركيا ض��د ال�ح��زب االره��اب��ي» .ويضيف م��ودري��س أوغلو
ّأن أملانيا هي «بمثابة ّ
املقر (االع�لام��ي والتمويلي) لعدد من ك��وادر الحزب
الكردي ،كما أن الواليات املتحدة ال تفعل كل ما بوسعها ملساعدة تركيا في
هذا املجال».

ّ
ف ��ي ك ��ل م� ��رة ي �ن��ف��ذ ف �ي �ه��ا ح� ��زب ال �ع �م��ال
الكردستاني عملية كبيرة ضد الجيش
التركي ،تتكاثر التقارير التي ترجح أن
يكون القرار الكردي بالعملية على األقل
م��دع��وم��ًا م��ن إح ��دى ال� ��دول امل� �ج ��اورة أو
البعيدة ال�ت��ي ت��ري��د تصفية حساباتها
ّ
فرضية
القديمة أو ال�ج��دي��دة م��ع أن �ق��رة.
ّ
ي�ت�ب��ن��اه��ا ك�ت��اب وم�ح�ل�ل��ون ك�ث��ر ألس�ب��اب
ع��دي��دة ،أول �ه��ا طبيعة القضية ال�ك��ردي��ة
وت �ش �ت �ت �ه ��ا ب �ي��ن  4دول ل� �ط ��امل ��ا ك��ان��ت
العالقات في ما بينها متنافرة ومتوترة.
ثانيها أن ب�ع��ض ف ��روع ال �ح��زب ال�ك��ردي
(أكان الـ  pkkالتركي أو البيجاك االيراني
أو االت �ح��اد ال��دي�م��وق��راط��ي  pydال�س��وري
أو األح ��زاب ال�ك��ردي��ة ال�ع��راق�ي��ة القومية)
سبق لها أن تعاونت بالفعل في حقبات
معينة م��ع أنظمة ال��دول األرب��ع بعضها
ض��د ب�ع��ض .م��ن ه�ن��ا ،ج��اءت عملية يوم
ً
االرب�ع��اء امل��اض��ي ،التي أوقعت  24قتيال
للجيش ال�ت��رك��ي ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ه��اك��اري،
ّ
ف��ي ع ��ز م��رح �ل��ة ت �ص��اع��د م �ش��اك��ل ت��رك�ي��ا
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة م ��ع دول ال �ج ��وار،
ً
ب��دءًا بسوريا م��رورًا ب��إي��ران وص��وال إلى
إس��رائ�ي��ل .انطالقًا م��ن ذل��ك ،ك��ان طبيعيًا
أن ُي�ك �ت��ب ال�ك�ث�ي��ر ح ��ول أن ال�ع�م�ل�ي��ة من

من تظاهرة لقوميني أتراك يطالبون باالنتقام من «العمال الكردستاني» في إسطنبول (مراد سيزر ــ رويترز)
تنفيذ «العمال الكردستاني» ،لكن القرار
بتنفيذها مدعوم ،إن لم يكن صادرًا ،من
إح��دى دول ال�ج��وار .عملية ي��وم األربعاء
ُ
ال �ت��ي ت �ع��د ث��ان��ي أك �ب��ر ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة
ي �ن �ف��ذه��ا ال � �ح� ��زب ال � �ك � ��ردي م �ن ��ذ ،1999
وراب � ��ع أش� ��رس ال �ع �م �ل �ي��ات م �ن��ذ ع�س�ك��رة
الحركة القومية ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا عام
 ،1984ل��م ي�ك��ن ينقصها س��وى مسارعة
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � ��ان
إل � ��ى ات � �ه ��ام «م� ��راك� ��ز ق� � ��وى» (أج �ن �ب �ي��ة)،
ُلتثار الشكوك ح��ول احتمال ت� ُّ
�ورط دول
خ��ارج �ي��ة ف �ي �ه��ا .ل �ك��ن امل�ل�اح �ظ��ة نفسها
ال�ت��ي أطلقها أردوغ � ��ان ،ج ��اءت ملتبسة
وح�م�ل��ت إش� ��ارات إل��ى ع��دم رغ�ب��ة رئيس
ال��وزراء التركي باتهام ايران وال سوريا،

عملية التسوية

اقتراح أميركي بتجميد جزئي لالستيطان مع ضمانات
القدس المحتلة ـ فادي أبو سعدى
ذك� � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «م � �ع� ��اري� ��ف» ،أم� � ��س ،أن
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة اق �ت��رح��ت أخ� �ي� �ر ًًا على
دول� � ��ة االح � �ت�ل��ال ت �ج �م �ي��د أع � �م� ��ال ال �ب �ن��اء
ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات ج��زئ�ي��ًا م��ن دون إع�ل�ان
ذل��ك رسميًا ،م��ن أج��ل إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام
استئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
وي� �ق� �ض ��ي ه � � ��ذا االق� � � �ت � � ��راح ،ك� �م ��ا أوردت
ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ب ��أن ال ت �ق��وم إس��رائ �ي��ل ببناء
أحياء جديدة في الضفة الغربية ،وبأن ال
تجري أعمال بناء خ��ارج الحدود الراهنة
للمستوطنات .وت �ق��وم اإلدارة األميركية
ب�ت�ق��دي��م ض �م��ان��ات للفلسطينيني ب��أن�ه��ا
ستتخذ إج ��راءات ص��ارم��ة ض� ّ�د إسرائيل،
ف ��ي ح � ��ال خ��رق �ه��ا ال �ت �ف��اه �م��ات ال �خ��اص��ة
بالبناء في املستوطنات.
وتشمل ه��ذه اإلج ��راءات الصارمة إص��دار
ب�ي��ان استنكار ض� ّ�د إس��رائ�ي��ل ف��ي مجلس
األم��ن ال��دول��ي ،وال�ت�ه��دي��د ب��إل�غ��اء صفقات
ب�ي��ن إس ��رائ � �ي ��ل ودول غ ��رب �ي ��ة أخ � � ��رى ل��م
تسمها .م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،تلتزم واشنطن
بعدم توجيه االنتقادات إلى إسرائيل على

مقلص في
خلفية أعمال بناء على نطاق ّ
املناطق املحددة للمستوطنات.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي �ج �ت �م��ع م �م �ث �ل��و ال�ل�ج�ن��ة
الرباعية الدولية ،في القدس املحتلة اليوم،
بموفد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،يتسحاق مولخو ورئيس طاقم
ال �ت �ف��اوض الفلسطيني ص��ائ��ب ع��ري�ق��ات.
وبحسب مصادر الصحيفة ،فإن هذا اللقاء
يأتي في محاولة عقد اجتماع محتمل بني
نتنياهو ،ورئ �ي��س السلطة الفلسطينية
محمود عباس الستئناف املفاوضات.
وف � � ��ي اإلط� � � � ��ار ن� �ف� �س ��ه ،ت � �ح� ��دث ع ��ري� �ق ��ات
ل �ص �ح �ي �ف��ة «ه � ��آرت � ��س» ع ��ن ن �ي��ة ال�س�ل�ط��ة
الفلسطينية مطالبة الرباعية بممارسة
ال� �ض� �غ ��وط ع �ل ��ى إس ��رائ� �ي ��ل ل �ل��إف � ��راج ع��ن
معتقلني فلسطينيني ،بمن فيهم القيادي
ف� ��ي ح ��رك ��ة «ف � �ت� ��ح» م � � � ��روان ال� �ب ��رغ ��وت ��ي،
واألم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة أح�م��د
س � �ع � ��دات .وق � � ��ال إن ه � ��ذا امل �ط �ل ��ب «ل �ي��س
�اء
ش��رط��ًا الس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات ،ب��ل وف � ً
ب�ت�ع�ه��دات» ،ف��ي إش��ارة ال��ى تعهد لرئيس
ال��وزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أوملرت
باإلفراج عن معتقلني فلسطينيني في حال

استكمال صفقة شاليط.
ٍّ
وف � � ��ي رد غ� �ي ��ر م� �ب ��اش ��ر ع� �ل ��ى ال� �ع ��رض
األم �ي��رك��ي ،دع��ا وزي ��ر خ��ارج�ي��ة إس��رائ�ي��ل
أفيغدور ليبرمان عباس إل��ى االستقالة
م��ن م�ن�ص�ب��ه ،م�ش�ي�رًا إل��ى ّأن ��ه أك�ب��ر عقبة
ف��ي ط��ري��ق ال �س�لام .ووص ��ف ع�ب��اس بأنه
عقبة يجب إزال�ت�ه��ا ،وق��ال «اذا م��ا كانت
ه �ن��اك ع�ق�ب��ة واح� ��دة ي�ج��ب إزال �ت �ه��ا ،فهي
محمود عباس» ،مشيرًا ال��ى أن «م��ا قاله
عباس عن احتمال استقالته من منصب
رئ��اس��ة السلطة ليس بمثابة تهديد ،بل
هو بمثابة بركة» .وأضاف «األمر الوحيد
ال� ��ذي ي�ه�ت��م ل ��ه ع �ب��اس ه ��و أن ي��ذك��ر في
ك�ت��ب ال �ت��اري��خ أن ��ه ال�ش�خ��ص ال ��ذي جلب
الدولة الفلسطينية واملصالحة مع حركة
ح�م��اس» .ورأى أن��ه «إذا ما ذه��ب عباس،
ف �س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك ف ��رص ��ة اف� �ض ��ل إلع � ��ادة
اط�ل�اق عملية ال �س�ل�ام .ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ال ��ذي ��ن ي �م �ك��ن إس��رائ �ي��ل
ال � �ت � �ح� ��اور م� �ع� �ه ��م ،ال ي ��وج ��د ن� �ق ��ص ف��ي
الفلسطينيني ال��ذي��ن تعلموا ف��ي ال�غ��رب،
م�ث�ق�ف��ون ب�ق�ي��م غ��رب �ي��ة ي�م�ك�ن�ن��ا ال�ح��دي��ث
معهم».

وج � � � ّ�دد ال� ��وزي� ��ر اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال�ي�م�ي�ن��ي
املتطرف رفضه تجميد البناء في الضفة
والقدس املحتلة ،رافضًا أية بوادر حسن
نية تجاه السلطة الفلسطينية والرئيس
عباس بعد إنجاز صفقة تبادل األسرى.
ب � � ��دوره ،ح � ��اول رئ �ي��س ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ري��ة
ش� �م� �ع ��ون ب� �ي ��ري ��ز ،ال �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ح ��دة
ت�ص��ري�ح��ات ل�ي�ب��رم��ان ،وق ��ال إن��ه ي��رى أن
القيادة الفلسطينية الحالية التي يمثلها
ع� �ب ��اس ورئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء س�ل��ام ف �ي��اض
ج ��دي ��ة وم �ه �ن �ي��ة وت �ت �ط �ل��ع إل � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ال�س�لام .وق��ال «ه��ذه القيادة تمثل القوى
الفلسطينية امل�ع�ت��دل��ة ،وه��ي ق ��ادرة على
التوصل الى سالم دائم».
ردًا
عباس
من
ليبرمان
واستدعى موقف
ّ
ف �ت �ح��اوي��ًا ،ف �ح��ذرت ال �ح��رك��ة م��ن مخطط
اسرائيلي يستهدف املس بحياة الرئيس
أب� � ��و م � � � ��ازن ،وع � � ��دت م� ��واق� ��ف ال �ح �ك��وم��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي ع �ب��ر ع�ن�ه��ا ل�ي�ب��رم��ان
«إرهاب دولة ،تمارسه حكومة االحتالل»،
م �ه� ّ�ددة ب��أن أي م �س��اس ب�ح�ي��اة ال��رئ�ي��س
سيقلب األوض ��اع ف��ي املنطقة رأس��ًا على
عقب.

بدليل ّأن الرجل رب��ط ت� ُّ
�ورط ه��ذه املراكز
(األج �ن �ب �ي��ة) «ال �خ �ف� ّ�ي��ة» م��ن ن��اح �ي��ة دع��م
«ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ،ب��أس�ب��اب تعود
لرغبتها ب�ـ«ع��رق�ل��ة ال�ت�ط��ور االق�ت�ص��ادي
ال� ��ذي ت �ش �ه��ده ت��رك �ي��ا» ،ول ��م ي��رج��ع ذل��ك
إل��ى أس �ب��اب سياسية تتعلق بتحوالت
ّ
الدبلوماسية التركية .أضف إلى ذلك أن
الترجمة الفورية ملواقف أردوغان أوحت
بتحميل ع��واص��م أوروب �ي ��ة امل�س��ؤول�ي��ة،
أكثر م��ن ط�ه��ران أو دم�ش��ق ،بما أن��ه بعد
س ��اع ��ات ف �ق��ط ع �ل��ى ح� �ص ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة،
استدعى الوزير التركي لشؤون االتحاد
األوروبي ،إغمني باغيش ،سفير االتحاد
األوروب� � � ��ي ل� ��دى أن� �ق ��رة ،وأب �ل �غ��ه رس��ال��ة
ش ��دي ��دة ال�ل�ه�ج��ة ف �ح��واه��ا أن ت��رك �ي��ا لن

ما قل
ودل
قالت وزيرة الخارجية األميركية
السابقة ،كوندوليزا رايس ،إن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي السابق ،إيهود
أوملرت ،كان مستعدًا للوصول إلى
اتفاق مع الفلسطينيني يشمل
تحويل القدس إلى عاصمتني من دون
تقسيمها .وكتبت رايس في سيرتها
الذاتية« :ال شرف أعلى» ،أن أوملرت
عرض لها في أحد اللقاءات رؤيته
للحل مع الفلسطينيني ،وتتضمن
نحو  %94من أراضي الضفة مع تبادل
أراض ،أن تكون القدس عاصمتني.
ٍ
وفي ما يخص الالجئني ،أوضح أوملرت
أنه سيكون مستعدًا الستيعاب
خمسة آالف ليس أكثر ،لكن استقالة
أوملرت حولته إلى «بطة عرجاء».
(األخبار)
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عربيات
دوليات

تسمح بأن تبقى دول أوروبية معينة «في
م��وق��ع امل�ت�ف��رج» ع�ل��ى العمليات ال��دام�ي��ة
ّ
للحزب الكردي الذي يتمتع بوضع شبه
شرعي في هذه الدول األوروبية ،رغم أنه
ُم� َ
�درج على الئحة التنظيمات االرهابية
لالتحاد.
ّ
غ �ي��ر أن إح � ��دى ال �ص �ح��اف �ي��ات ال �ل��وات��ي
َ
ح�ض��رن االج�ت�م��اع ،ال��ذي عقده أردوغ��ان
مع ممثلي وسائل االعالم ،والذي تخلله
اتهام «مراكز قوى خفية» بدعم «العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ،وه��ي ي��اس�م�ين شونغار
ّ
(م��ن صحيفة ط��رف) ،كتبت أن أردوغ��ان
ك ��ان ي�ق�ص��د س��وري��ا ب�ك�لام��ه ع��ن «م��راك��ز
ّ
ّ
الخفية» .ووف��ق انطباعاتها ،فإن
القوى
ّ
ّ
أن�ق��رة تشعر ب��أن «ال�ع��م��ال الكردستاني

إسرائيل

يخسر من شعبيته حاليًا ،بالتالي فهو
ّ
ي��ت�ب��ع س�ل��وك��ًا ان�ت�ح��اري��ًا بتوجيهات من
ّ
القيادة السورية» .وتشير شونغار إلى أن
املسؤولني األتراك واثقون من وجود رابط
م��ا ب�ين احتمال س�ق��وط النظام ال�س��وري
م ��ن ج� �ه ��ة ،وارت � �ف � ��اع وت� �ي ��رة ال �ع �م �ل �ي��ات
العسكرية ل�ـ«ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» من
ّ
جهة أخ��رى .وتضيف أن الحزب الكردي
ح��ال�ي��ًا ي�ض��ع ن�ف�س��ه ب�ت�ح��ال��ف وث �ي��ق مع
ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د ،ف��ي مقابل
اصطفاف أكراد العراق إلى جانب تركيا
م �ن��ذ ال�ع�م�ل�ي��ات امل �ت �ص��اع��دة أخ �ي �رًا ضد
املدنيني والعسكريني األت ��راك .وتوضح
الصحافية ف��ي «ط��رف» أن «ال�ع�لاق��ة بني
تركيا وأك��راد العراق لم تكن يومًا جيدة
ّ
إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د» ،ب��دل�ي��ل أن رئ�ي��س اقليم
ك ��ردس� �ت ��ان ال � �ع� ��راق م �س �ع��ود ال �ب ��رزان ��ي
«غاضب للغاية إزاء العمال الكردستاني،
ويستعد لترجمة غضبه قريبًا».
ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ � � � ��ر ،ي� �ش� �ع ��ر «ال � �ع � �م ��ال
ال �ك ��ردس �ت ��ان ��ي» ب� ��أن أخ� �ط ��اء ال �س �ي��اس��ة
ً
الخارجية التركية «تفتح مجاال واسعًا
ُللمناورة أم��ام��ه» ،وه��و ما ورد في مقال
نشر قبل حصول العملية املذكورة على
وكالة « ،»anfاملقربة من الحزب الكردي،
وأب ��رز م��ا ج��اء ف�ي��ه« :إن املنطقة املمتدة
ً
م��ن اي��ران وال�ع��راق وس��وري��ا وص��وال إلى
ل �ب �ن��ان ب��ات��ت م�ف�ت��وح��ة ع �م��ودي��ًا وأف�ق�ي��ًا
أمام عمليات حزب العمال الكردستاني،
وت��رج �م��ة ه� ��ذا ال ��وض ��ع س �ت �ظ �ه��ر ق��ري�ب��ًا
َ
ج �دًا ،يجب أال ُينظر إل��ى ه��ذه الوضعية
ال � �ج� ��دي� ��دة ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ت� �ح ��ال ��ف م��ؤق��ت
ي �ه��دف إل� ��ى إرغ � ��ام ت��رك �ي��ا ع �ل��ى ال �ع��ودة
ع��ن سياساتها الخارجية ،ب��ل كتحالف
ّ
اس �ت��رات �ي �ج��ي ودائ� � � � ��م» .وع ��ل ��ق ال �ك��ات��ب
ال�ب��ارز ف��ي صحيفة «رادي �ك��ال» سنغيرز
شاندار على مضمون هذا املقال بالقول
ّ
إن «م��ا نفهمه منه ه��و أن ح��زب العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ارت �م��ى ف��ي أح �ض��ان اي��ران
وس � ��وري � ��ا ب �س �ب��ب خ� � �ي � ��ارات ال �س �ي��اس��ة
ّ
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ،ب��ال�ت��ال��ي ف ��إن اي��ران
وج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ال �خ��اض �ع��ة ل�ل�س�ي�ط��رة
االي��ران �ي��ة ،أي س��وري��ا ول �ب �ن��ان ،ت�ح� ّ�ول��ت
�زب ال �ع �م ��ال
إل� � ��ى ق � ��اع � ��دة ع �م �ل �ي ��ات ل � �ح� � ّ
الكردستاني ضد تركيا» .وحذر شاندار
من أن هذه االستراتيجية الجديدة التي
ي�ت �ب �ع�ه��ا ال� �ح ��زب ال � �ك� ��ردي خ��اط �ئ��ة ج �دًا
ّ
لسبب بسيط ،وهو أن «املحور االيراني
ً
ـــــ ال �س��وري ل��ن ي ��دوم ط��وي�ل�ا ،وسنشهد

أخطاء السياسة الخارجية
التركية تفتح ايران
والعراق وسوريا ولبنان
أمام عمليات العمال
الكردستاني

ح �م ��ام دم داخ � ��ل ت��رك �ي��ا س�ي�ت�س�ب��ب ف��ي
حلول كارثة كبيرة على األكراد».
لكن بعيدًا ع��ن فرضية ال�ض��وء األخضر
االقليمي ،ال��ذي يمكن أن يكون قد سمح
للحزب الكردي بتنفيذ عمليته األخيرة،
ف��إن وزي��ر الخارجية االي��ران��ي علي أكبر
ص ��ال� �ح ��ي ،خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه األخ � �ي� ��رة إل��ى
أن �ق��رة وال �ت��ي ُوض �ع��ت ف��ي خ��ان��ة طمأنة
السلطات التركية إل��ى اس�ت�م��رار تحالف
ط �ه��ران م��ع أن �ق��رة ض��د «ال �خ �ط��ر ال �ك��ردي
االره��اب��ي املشترك»ّ ،
تطرق إل��ى موضوع
ل �ط��امل��ا ح � � ّ�رك أق �ل��ام ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،وه��و
االع �ل ��ان ال �خ ��اط ��ئ ال � ��ذي أوردت � � ��ه وك��ال��ة
أن �ب��اء األن��اض��ول ال�ت��رك�ي��ة الحكومية في
م �ن �ت �ص��ف أي � �ل ��ول امل� ��اض� ��ي ،وي �ف �ي��د ب��أن
السلطات االيرانية اعتقلت مراد كرايالن،
وه ��و ال��رج��ل األق� ��وى ال �ي��وم ف��ي «ال�ع�م��ال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي» ب �ع��د ال��زع �ي��م ال �ت��اري �خ��ي
ل �ل �ح��زب ،ع �ب��د ال �ل��ه أوج� �ل ��ان ،امل �س �ج��ون.
وك �ب ��رت ال �ق �ض �ي��ة ع �ن��دم��ا خ ��رج ك��راي�ل�ان
ب �ك��ذي��ب ل �ل �خ �ب��ر ،وف ��ي م ��ا ب �ع��د اض �ط� ّ�رت
الوكالة التركية ّ الحكومية لالعتذار عن
ال�خ�ط��أ ال ��ذي ك��ذب �ت��ه ط �ه��ران أي �ض��ًا؛ لكن
بني التكذيب الكردي وانكشاف تفاصيل
الخطأ الذي وقع فيه مراسل «األناضول»،
ّ
بعدما ظن أن الرجل املعتقل هو كرايالن،
بينما الصحيح أن��ه ك��ان ال�ق�ي��ادي ّاآلخ��ر
ف��ي «ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ك��رات ق��را ،تضخمت
ال� �ق� �ص ��ة ،ون � �ش� ��رت م � �ق� ��االت وت �ح �ل �ي�ل�ات
خ �ل �ص��ت إل � ��ى أن ال� �س� �ل� �ط ��ات االي ��ران� �ي ��ة
اع�ت�ق�ل��ت ب��ال�ف�ع��ل ك ��راي�ل�ان ع �ل��ى ال �ح��دود
االيرانية ـــــ التركية ،غير أنها عادت لتفرج
عنه بعدما «أبرمت اتفاقًا معه ينص على
تصعيد الهجمات ضد الجيش التركي»،

وفق عدد من ُ التقارير الصحافية .ومنذ
ذل ��ك ال ��وق ��ت ن �س� َ�ي��ت ال �ق �ض �ي��ة ،إل ��ى حني
أع� � ��اد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة ،ب��ول �ن��ت
أرينش ،املسؤول أيضًا عن وكالة األنباء
الرسمية امل��ذك��ورة ،التذكير ب�ه��ا ،عندما
أعلن أنه سيحقق في ّ
صحة مجموعة من
املقاالت نشرها الكاتب في صحيفة «يني
ش �ف��ق» ع �ب��د ال�ب�ك�ي��ر ِس �ل �ف��ي ،ال� ��ذي أورد
معطيات تفيد بأن اي��ران تساعد مقاتلي
«ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي» ،وأن �ه��ا أق��ام��ت،
على سبيل املثال ،مستشفى ميدانيًا في
ب �ل��دة أوروم� �ي ��ة مل�ع��ال�ج��ة ج��رح��ى ال�ح��زب
ف��ي امل �ع��ارك ال��دائ��رة م��ع الجيش التركي.
ّ
وبحسب رواية الصحافي ِسلفي ،فإن مراد
كرايالن زار املستشفى املذكور في ،2010
واعتقلته ال�س�ل�ط��ات االي��ران �ي��ة ،وب ��دل أن
إلى األتراك تفاوضت معه .وتكمل
تسلمه ّ
ّ
القصة بأنه ،نتيجة تلك املفاوضات ،فإن
ح��زب «بيجاك» ،ال��ذي يعد بمثابة الفرع
االي ��ران ��ي ل �ح��زب ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي،
غ��ادر ج�ب��ال قنديل وان��دم��ج مقاتلوه في
ص �ف ��وف «ال� �ع� �م ��ال ال �ك ��ردس �ت ��ان ��ي» .وق��د
ت �ج��د ت �ل��ك ال ��رواي ��ة ب �ع��ض ال �ص��دق �ي��ة في
نفسه قبل
اعتراف «العمال الكردستاني»
ُ
يومني ،بأن  7مقاتلني من صفوفه قتلوا
ف��ي عملية ي��وم االرب �ع��اء ف��ي ه��اك��اري5 ،
ً
منهم ايرانيون ُ(يعتقد أنهم كانوا أصال
يقاتلون في حزب بيجاك) وواحد سوري
وواحد فقط تركي.
وف � � � � ��ي ت � �ع � �ل � �ي � �ق� ��ه ع � � �ل� � ��ى ج� � �م� � �ي � ��ع ه� � ��ذه
ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ،ي ��رى ال �ك��ات��ب ال�ت��رك��ي
ال� �ب ��ارز ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ص � �ب� ��اح» ،م�ح�م��د
ّ
ألتان ،في حديث مع «األخ�ب��ار» ،أن املهم
ل �ي��س م �ع��رف��ة م ��ن ي �ق��ف خ �ل��ف «ال �ع �م��ال
ال � �ك ��ردس � �ت ��ان ��ي» ،ب� ��ل ف� �ه ��م ك� �ي ��ف ي�م�ك��ن
ّ
إن�ه��اء وح��ل امل�س��أل��ة ال�ك��ردي��ة .ويختصر
أل �ت ��ان ال ��وض ��ع ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال �ت��ال��ي :ما
ّ
تتوصل إل��ى إي�ج��اد حل
دام��ت تركيا ل��م
جذري للمسألة ،فإنها ستظل تعاني من
م �ح��اوالت دول خ��ارج�ي��ة الس�ت�غ�لال ه��ذا
الوضع املتفجر .كالم مشابه يخلص إليه
الصحافي ش��ان��دار أي�ض��ًا ،عندما يجزم
ب��أن الطريقة ال��وح�ي��دة لحل املسألة هي
ب��ال�ت�ف��اوض م��ع «ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي»
ّ
ل �ت��أم�ي�ن ال � �ظ� ��روف امل�ل�ائ �م ��ة ل �ك��ي ي �س��ل��م
أس�ل�ح�ت��ه ،ب �م��وازاة ال�ت�ف��اوض السياسي
مع الحزب الكردي املعترف به من تركيا،
أي «ال �س�ل�ام وال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ل�لات�ف��اق
على حلول سياسية.

«تدبير هنيبعل» :إسرائيل ّ
تشرع قتل جنودها ملنع خطفهم

علي حيدر
م �ث �ل �م��ا ي �ح �ص��ل ف� ��ي أع � �ق� ��اب ك� ��ل إخ �ف ��اق
ت ��واج� �ه ��ه ال� ��دول� ��ة ال� �ع� �ب ��ري ��ة ،س� � ��واء ع�ل��ى
امل� � �س� � �ت � ��وى ال � �ع � �س � �ك� ��ري أو األم � � �ن� � ��ي أو
السياسي ،تحاول املؤسسة اإلسرائيلية،
الع َبر
بكافة أجهزتها حاليًا ،استخالص ِ
م ��ن ال �ص �ف �ق��ة األخ � �ي� ��رة ل �ت �ب��ادل األس � ��رى،
وذلك بهدف االستفادة منها في مواجهة
التحديات واالستحقاقات املقبلة.
وف��ي ال�س�ي��اق ،كشفت صحيفة «يديعوت
أح ��رون ��وت» أن ج�ي��ش االح �ت�ل�ال سيعيد
بحث «تدبير هنيبعل» الذي يقضي بمنع
أسر أي جندي إسرائيلي على يد املقاومة
ب��أي ث�م��ن ،ول��و ك��ان الثمن مقتل الجندي
اإلس��رائ �ي �ل��ي ن�ف�س��ه .وت��أت��ي أه�م�ي��ة إع��ادة
ب�ح��ث ه��ذا ال�ت��دب�ي��ر ان�ط�لاق��ًا م��ن امل�خ��اوف
م��ن أن ت�ش�ج��ع ص�ف�ق��ة ت �ب��ادل األس� ��رى مع
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ،ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ت�ح��ري��ر
 1027أسيرًا محررًا في مقابل اإلف��راج عن
ال �ج �ن��دي ج �ل �ع��اد ش��ال �ي��ط ،ع �ل��ى م�ح��اول��ة
تكرار عمليات أسر إضافية ،بهدف تحرير
ب��اق��ي األس ��رى واملعتقلني الفلسطينيني.

والالفت أن املؤسسة العسكرية ال تتعامل
مع ه��ذا االحتمال نظريًا ،بل ت��راه تهديدًا
جديًا وحقيقيًا .ل�ه��ذاَ ،أم��ر رئيس األرك��ان
ب�ن��ي غ��ان�ت��س ب�ت��وج�ي��ه ت�ع�ل�ي�م��ات ل�ل�ق��ادة
العسكريني تحول دون نجاح أي محاولة
«خ �ط��ف» ج �ن��ود إس��رائ �ي �ل �ي�ين ج � � ُ�دد ،ول��و

ك ��ان ذل ��ك ث�م�ن��ه خ �س��ارة ح�ي��ات�ه��م .وف�ي�م��ا
أش��ارت «يديعوت» إلى أن تدبير هنيبعل
إج� ٌ
�راء محفوظ عن ظهر قلب في الجيش
منذ حقبة الثمانينيات ،يبدو واضحًا أن
ال �ه��دف األس��اس��ي م�ن��ه ه��و ال�ت�ش��دي��د على
أول ��وي ��ة ال� �ح ��ؤول دون أس ��ر ج �ن��دي ح��ي،

جنود إسرائيليون يتابعون مشاهد االفراج عن شاليط (إريك غايالر ــ رويترز)

ّ
انطالقًا من قاعدة أن الجندي الحي يكلف
إس��رائ �ي��ل ك �ث �ي �رًا ع�ل��ى امل �س �ت��وى الشعبي
وال �س �ي��اس��ي .وب�ن�ت�ي�ج��ة م��ا ي�ن�ط��وي عليه
التدبير من حساسية استثنائية للجيش
وال�ج�م�ه��ور ،لفتت «ي��دي�ع��وت» إل��ى أن كل
ق��ائ��د ف��ي ال�ج�ي��ش ي�ن�ق��ل األم ��ر ال�ع�س�ك��ري
بنحو مختلف ،إذ كان يمكن عشية عملية
«الرصاص املصهور» أن نرى قائد كتيبة
ف ��ي ل � ��واء «غ� ��والن� ��ي» ي ��دع ��و ج� �ن ��وده إل��ى
ت �ح��اش��ي ال �ت �ع ��رض ل �ل �خ �ط��ف م �ه �م��ا ك��ان
الثمن ،وإن اض�ط��روا إل��ى تفجير أنفسهم
بقنبلة ي��دوي��ة ل�ل�ح��ؤول دون أس��ره��م .أما
ق��ائ��د ل � ��واء «ال� �ن ��اح ��ال» ال �س��اب��ق ،ال�ع�ق�ي��د
م��وت��ي ب � � ��اروخ ،ف �ق��د ّ
وج � ��ه أم� � �رًا ل �ج �ن��وده
بتفادي التعرض لالختطاف ،ولو اضطرّ
زمالؤه إلى إطالق النار عليه .في املقابل،
أك��دت «يديعوت» أنه ال انسجام بني كافة
ال�ق��ادة ف��ي الجيش ب�ش��أن امل��وق��ف م��ن هذا
األم ��ر .ف��ي ظ��ل ه��ذه األج � ��واء ،ي�ت�ع�ين على
رئيس األرك��ان ،بحسب «يديعوت» أيضًا،
أن ي�ض��ع س�ي��اس��ة م��وح��دة وواض �ح��ة ،من
امل ��ؤك ��د أن �ه��ا س�ت�ث�ي��ر ن �ق��اش��ًا ج�م��اه�ي��ري��ًا
واسعًا.

إسرائيل ّ
تصدق على
تبادل األسرى مع مصر
قال مسؤولون حكوميون إن
مجلس الوزراء اإلسرائيلي
ّ
املصغر ّ
أقر باإلجماع ،أمس،
اإلفراج عن  25سجينًا
مصريًا ،مقابل إفراج مصر
عن األميركي اإلسرائيلي
إيالن غرابيل املشبته في قيامه

بالتجسس.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
(الصورة) بأن عملية املبادلة
ستحصل يوم  27تشرين
األول ،أي الخميس .وقال وزير
الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان للصحافيني إنه يأمل
«اإلفراج عن (غرابيل) في أسرع
ما يمكن» ،ونفى بشدة مشاركة
غرابيل في أي أنشطة ّ
تجسس.
وكان غرابيل قد اعتقل في
ُّ
ّ
يتجسس
مصر ،واتهم بأنه كان
لتجنيد عمالء ومراقبة األحداث
في الثورة التي أطاحت الرئيس
حسني مبارك ،حليف الواليات
املتحدة وإسرائيل في شباط.
(رويترز)

االحتالل يغلق ّ
مؤسستني
في القدس
أغلقت الشرطة اإلسرائيلية
أمس ّ
مؤسستني ،على اعتبار
أن واحدة منهما تابعة لحركة
«حماس» واألخرى تابعة للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني،
في القدس الشرقية املحتلة.
وقال الناطق باسم الشرطة
اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد
«أغلقت الشرطة اإلسرائيلية،
بأمر من مفتش الشرطة
العام الجنرال يوحنان دانينو،
ّ
مؤسستني ،واحدة تابعة
لحركة حماس في ضاحية
البريد شمال القدس ،وأخرى
تابعة للجبهة الشعبية في حي
شعفاط ،ملدة شهر لكل منهما
قابلة للتجديد» .وقال شهود
عيان إن الشرطة أغلقت جمعية
«القدس للتنمية» في ضاحية
البريد ،وجمعية «شعاع» في
حي شعفاط ،وهي جمعية تعنى
بتقوية املرأة املقدسية وتمكينها.
(أ ف ب)

مقتل فلسطيني في نفق
أفاد مصدر ّ
طبي فلسطيني،
أمس ،بأن شابًا فلسطينيًا
قضى إثر انهيار نفق في رفح
على الحدود بني قطاع غزة
ومصر .وقالت اللجنة العليا
لإلسعاف والطوارئ في غزة،
في بيان ،إن «الشاب أحمد اربيع
( 29عامًا) ،وهو من سكان خان
يونس ،توفي في انهيار نفق في
حي البرازيل» في رفح.
(أ ف ب)
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ّ
ويحتلون مبنى رسميًاّ
ّ
شرطيو مصر يواصلون إضرابهم
استبعدت اللجنة االنتخابية في مصر  8مرشحني أبرزهم
املتهم باغتيال مبارك ،في وقت رافق فيه اضراب عناصر
من الشرطة بهدف زيادة الرواتب وتطهير الشرطة ،احتالل
زمالئهم ملبنى رسمي بالغردقة
ت��زام �ن��ًا م��ع م��واص �ل��ة أك �ث��ر م��ن  30أل��ف
شرطي مصري االضراب احتجاجًا على
روات �ب �ه��م امل�ت��دن�ي��ة وان �ت �ش��ار ال�ف��اس��دي��ن
ف��ي أج �ه��زة ال �ش��رط��ة ،ع �م��دت مجموعة
م��ن عناصر الشرطة ال��ى اح�ت�لال مبنى
ّ
رس �م��ي ف ��ي ال� �غ ��ردق ��ة .وأك � � ��دت م �ص��ادر
أم �ن �ي��ة أن م �ئ��ات ال �ش��رط �ي�ين امل�ص��ري�ين
اجتاحوا مقر األمن في منتجع الغردقة
امل �ط��ل ع�ل��ى ال�ب�ح��ر األح �م��ر م�م��ا اض�ط��ر
رئ �ي �س��ه ال � ��ى م � �غ� ��ادرة امل �ب �ن��ى م ��ن ب��اب
خلفي ..فيما واص��ل ثالثة آالف شرطي
ت�ظ��اه��ره��م ل�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
قرب وزارة الداخلية في القاهرة وكثفوا
االع �ت �ص��ام��ات أم ��ام م��راك��ز ال �ش��رط��ة في

مختلف أنحاء البالد .ويقوم أكثر من 30
ألف شرطي من أصحاب الرتب املتدنية،
أي ن �ح��و ع �ش��ر م �ج �م��ل ال �ش��رط �ي�ي�ن ف��ي
ال �ب�لاد ،ب��إض��راب للمطالبة ب��زي��ادة في
الرواتب وتحسني ظروف العمل وتنحية
ق�ي��ادي�ين ف��ي ال�ش��رط��ة ووزارة الداخلية
يمارسون مسؤوليات منذ عهد الرئيس
ح�س�ن��ي م �ب��ارك.وي �ج��ري ه ��ذا اإلض� ��راب
بينما تشهد البالد تصعيدًا في املطالب
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
مثل التربية والصناعة والنقل ،ما يزيد
ف��ي ت�ف��اق��م أوض ��اع االق �ت �ص��اد ال ��ذي هو
ً
أص�ل�ا متضرر بسبب انهيار السياحة
واالس� �ت� �ث� �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة وال �غ �م��وض
السياسي السائد منذ سقوط مبارك في
شباط املاضي.
في هذه األثناء ،أعلنت اللجنة الفرعية
ل� �ف� �ح ��ص أوراق امل� ��رش � �ح�ي��ن ل� �خ ��وض
ان�ت�خ��اب��ات مجلسي ال�ش�ع��ب وال �ش��ورى
في محافظة األقصر املصرية استبعاد
 8م��رش �ح�ي�ن أب� ��رزه� ��م امل �ت �ه��م ب��اغ �ت �ي��ال

ح�س�ن��ي م� �ب ��ارك ،أح �م��د ح �س�ين ش�م�ي��ط.
وأوض� ��ح امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي لصحيفة
«ال� �ي ��وم ال �س��اب ��ع» امل �ص��ري��ة أن ال�ل�ج�ن��ة
ق � � ��ررت اس �ت �ب �ع ��اد امل ��رش� �ح�ي�ن ألس �ب ��اب
مختلفة ،أب��رزه��م «امل��دع��و أح�م��د حسني
ش �م �ي ��ط ،وذل � � ��ك ل� �ع ��دم ت �ق��دي �م��ه أوراق
الخدمة العسكرية».وشميط ،م��ن قرية
حاجر الضبعية غرب األقصر ،وهو أحد
الكوادر البارزة في الجماعة اإلسالمية،
وشارك منذ أواخر الثمانينيات بالعديد
من محاوالت االغتيال لشخصيات هامة
أب��رزه��ا م�ب��ارك ف��ي العاصمة اإلثيوبية
أدي � ��س أب ��اب ��ا ع ��ام  1995ب �ع��دم��ا ح ��اول
اغتيال وزير الداخلية األسبق زكي بدر.
الى ذلك ،قضت محكمة القضاء اإلداري
ف ��ي ال �ق��اه��رة ب �ح��ق امل �ص��ري�ين امل�ق�ي�م�ين
ف��ي ال �خ��ارج ف��ي اإلدالء ب��أص��وات�ه��م في
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال��رئ��اس �ي��ة
واالستفتاءات في لجان اقتراع تقام في
سفارات بالدهم.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

عربيات
دوليات
الفروف :املحظورون
األميركيون لدينا
أكثر من الروس لدى واشنطن
قال وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف (الصورة)
أمس ،إن القائمة الروسية
السوداء ألميركيني محظور
دخولهم روسيا أطول من
الالئحة األميركية للمسؤولني
الروس املمنوع دخولهم الى
الواليات املتحدة ،املشتبه في
ارتباطهم بوفاة املحامي سيرغي
ماغنيتسكي .ونقلت وكالة األنباء
الروسية «نوفوستي» عن الفروف
قوله إن «الئحتنا ّ
موسعة أكثر»،
موضحًا أن القائمة الروسية تضم

إيران
رغم الضغوط السياسية ،وسعت السلطات القضائية اإليرانية تحقيقاتها واعتقاالتها ،التي شملت مسؤولين
ومصرفيين ورجال أعمال في أكبر فضيحة مالية في تاريخ البالد

اعتقاالت جديدة في فضيحة االختالسات
وس�ع��ت السلطات القضائية اإلي��ران�ي��ة ،أم��س ،تحقيقاتها بشأن
قضية االختالس املصرفي ،التي توصف بأنها أكبر فضيحة مالية
في تاريخ البالد ،واعتقلت  9متهمني إضافيني ،في وقت تتواصل
فيه املساعي األميركية لتشديد العقوبات على النظام اإليراني،
بسبب املؤامرة املزعومة الغتيال السفير السعودي لدى واشنطن.
وق��ال امل��دع��ي ال�ع��ام اإلي��ران��ي غ�لام محسني إج�ه��ي إن ع��دد الذين
اس�ت�ج��وب��وا ف��ي القضية ح�ت��ى اآلن ب�ل��غ  67ش�خ�ص��ًا ،إض��اف��ة ال��ى
اع�ت�ق��ال  31ف��ي قضية ال �ـ  2.6م�ل�ي��ار دوالر .وأش ��ار ال��ى أن��ه ج��رى
التحقيق مع عدد غير محدد من املسؤولني الحكوميني ،وأن رجال
ً
أعمال ومصرفيني كانوا من بني أول  22معتقال .ولم ينف وجود
ً
ضغوط سياسية ،قائال «هناك بعض الضغوط ،وه��ذا متوقع أن
نتعرض لضغوط بسبب هذه القضية الضخمة».
وفي ملف العقوبات الغربية على إيران ،أعلن وكيل وزارة الخزانة
امل�ك�ل��ف بمكافحة ت�م��وي��ل اإلره� ��اب ف��ي اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،ديفيد
كوهي ،أن الواليات املتحدة تسعى إلى نيل تأييد أوروبا لتشديد
العقوبات على إيران .وقال إنه اجتمع مع مسؤولني بريطانيني في
لندن أول من أمس لبحث فرض عقوبات جديدة تركز على دخول
إيران النظام املالي العاملي .وأضاف «يجب أن تحاسب إيران على
هذا املخطط» ،في إشارة الى مؤامرة اغتيال سفير السعودية لدى

ما قل
ودل
وصف املبعوث األميركي
لكوريا الشمالية ،ستيفن
بوسوورث ،املحادثات بني
مسؤولني أميركيني وكوريني
شماليني في امللف النووي الكوري
الشمالي التي اختتمت ،أمس ،في
جنيف بـ«اإليجابية جدًا والبناءة»،
مشيرًا إلى أن الطرفني سيبقيان
على تواصل من خالل بعثة الشمال
في األمم املتحدة .وأضاف:
«سنعود إلى العاصمتني ونتشاور
أكثر ،وسيكون الوفدان على اتصال
من خالل قناة نيويورك ،أي
بعثة كوريا الشمالية
في األمم املتحدة».
(يو بي آي)

الواليات المتحدة
تسعى إلى نيل تأييد
أوروبا لتشديد العقوبات
على طهران

واشنطن ،عادل الجبير ،التي نفت السلطات اإليرانية أي صلة لها
بها.
وأش� ��ار ك��وه�ين ال ��ى أن أي ع�ق��وب��ات ج��دي��دة س�ت�ك��ون أي �ض��ًا ج��زءًا
م��ن الجهود الرامية ل��ردع إي��ران ع��ن مواصلة السعي إل��ى تطوير
قدراتها النووية ،وأنها قد تستهدف البنك املركزي اإليراني .وأكد
«سنستمر في بحث أمر تلك املؤسسات املالية الضالعة في أنشطة
االن�ت�ش��ار ال �ن��ووي اإلي��ران �ي��ة ،وسنستمر ف��ي م�ح��اول��ة ع��زل�ه��ا عن
القطاع املالي الدولي».
م��ن جهة ثانية ،دع��ت الصني الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة إلى
ح��ل امل�س��أل��ة ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال �ح��وار .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة
أنباء الصني الجديدة «شينخوا» عن املتحدثة باسم الخارجية
الصينية جيانغ ي��و ،قولها خ�لال مؤتمر صحافي في العاصمة
ب�ك�ين ،إن «ال �ص�ين مقتنعة ب�ش��دة ب��أن ال �ح��وار وامل �ف��اوض��ات هما
الطريقة األفضل لحل املسألة النووية اإليرانية» .وأضافت «نأمل
أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التعاطي مع املوضوع
ّ
�رورة أن تعمد
بموضوعية ،وم��ن دون
انحياز» .وش��ددت على ض� ّ
الوكالة إلى إج��راء تعاون ّ
فعال مع إي��ران ،وأداء دور بناء في حل
املسألة النووية اإليرانية عبر املحادثات الدبلوماسية.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي)

قتلى زلزال جنوب تركيا يالمسون الـ 500
ال ت��زال أنباء ال��زل��زال العنيف ال��ذي ضرب
م �ح��اف �ظ��ة ف� ��ان ج �ن��وب ش� ��رق ت��رك �ي��ا ي��وم
األح� ��د امل ��اض ��ي ،ت�ح�ت��ل ص � ��دارة األح� ��داث
ال �ت��رك �ي��ة ،ع �ل��ى ح �س��اب ت� �ط ��ورات امل �ع��ارك
امل � �س � �ت � �م� ��رة داخ� � � � ��ل األراض � � � � � ��ي ال� �ت ��رك� �ي ��ة
وال �ع��راق �ي��ة ،ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وم�ق��ات�ل��ي ح��زب
ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي ،ع�ل��ى ض ��وء تأكيد
ال �ج �ي��ش اق �ت �ح��ام دب ��اب ��ات ون ��اق�ل�ات جند
تركية األراض��ي العراقية الشمالية ،وهو
ما استمر «العمال الكردستاني» في نفيه.
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ت ��داع� �ي ��ات زل� � � ��زال ال �ـ
 7.2درج � ��ات ،ف�ق��د أع�ل�ن��ت إدارة ال �ك��وارث
والطوارئ أن عدد القتلى ارتفع إلى ،432
م��ع إص��اب��ة  ،1352وه��و م��ا ي�ن��ذر بتحقق
ال�ت��وق�ع��ات ب��أن ي�ص��ل ع��دد ال�ض�ح��اي��ا إل��ى
عتبة األلف ،إثر بلوغ عدد املباني املنهارة
 .2262وقد تمكن رجال اإلنقاذ من انتشال
ط�ف�ل��ة رض �ي �ع��ة ع �ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ع�م��ره��ا
أسبوعان من بني ذراعي أمها ،التي ال تزال
على قيد ال�ح�ي��اة أي�ض��ًا ،لكنها محاصرة
ت �ح��ت األن� �ق ��اض ب �ع��د م � ��رور ي��وم�ي�ن على
ال � ��زل � ��زال .وك ��ان ��ت األم ت �ض��م رض�ي�ع�ت�ه��ا

إل��ى ص��دره��ا عندما وص��ل رج��ال اإلن�ق��اذ،
ً
وك��ان��وا يحاولون أم��س إن�ق��اذ األم ،فضال
عن جدة ال تزال على قيد الحياة أيضًا.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ارت�ف�ع��ت وت�ي��رة الغضب
ل��دى املنكوبني من سكان مدينة إرجيس،
التي تضم  75ألف نسمة ،واألكثر تضررًا
م ��ن ال � ��زل � ��زال ،وذل � ��ك ب �ع��د ق �ض��ائ �ه��م ل�ي�ل��ة
ث��ان �ي��ة ف ��ي ال � �ع ��راء وال � �ب ��رد وال � �خ ��وف م��ن
هزات ارتدادية .وطاول غضب السكان كل
األطراف ،وخصوصًا الحكومية منها ،بما
أن «كل ما يعطوننا إي��اه هو خبز وم��اء»،
ب�ح�س��ب ش �ه ��ادات م�ن�ك��وب�ين م��ن امل�ن�ط�ق��ة،
وه� ��و م ��ا رك � ��زت ع �ل �ي��ه ص �ح��ف امل �ع��ارض��ة
ال �ت��رك �ي��ة ،ل �ت �ه��اج��م ال �ت �ق �ص �ي��ر ال�ح�ك��وم��ي
ف��ي إغ��اث��ة امل �ن �ك��وب�ين .وك� ��ان الف �ت��ًا ت�ق��دي��م
رئ�ي��س إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق ،مسعود
ال �ب��رزان��ي ،مبلغ م�ل�ي��ون دوالر للسلطات
التركية كمبادرة رمزية ملساعدة ضحايا
زل��زال ف��ان .وع�ل��ى صعيد النبأ ال��ذي ورد
م�س��اء أول م��ن أم��س ،ع��ن اق�ت�ح��ام عشرين
دب��اب��ة وث�ل�اث�ي�ن ش��اح�ن��ة ع�س�ك��ري��ة تركية
ش � �م� ��ال ال � � �ع � ��راق ب ��ات � �ج ��اه م� �ع� �س� �ك ��رات ل �ـ

«العمال الكردستاني» في وادي هفتانني،
ح �ي��ث ت� �ق � ّ�در ال �س �ل �ط��ات ال �ت��رك �ي��ة أن 400
مقاتل م��وج��ودون فيها ،فقد نفى الحزب
املستهدف وم �س��ؤول أم�ن��ي ع��راق��ي صحة
هذا األمر .وقال مسؤول حرس الحدود في
منطقة دهوك العراقية ،العقيد حسني تمر،
إن��ه «ال ي��وج��د أي ت��وغ��ل ل�ل�ج�ن��ود األت ��راك
داخ� ��ل األراض� � ��ي ال �ع��راق �ي��ة» .ب� � ��دوره ،أك��د
مسؤول العالقات الخارجية لحزب العمال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي أح �م��د دن �ي��س أن «ال �ق ��وات
ال �ت ��رك �ي ��ة ل� ��م ت ��دخ ��ل أراض� � � ��ي ك ��ردس �ت ��ان
ال �ع��راق» .غير أن م�ص��ادر عسكرية تركية
ج��زم��ت بصحة ال�خ�ب��ر ،ووص �ف��ت الحملة
بأنها «أعقد عملية عسكرية على الحدود
م�ن��ذ ت��وغ��ل ال�ج�ي��ش ال�ت��رك��ي ع�ب��ر ال�ح��دود
األسبوع املاضي» ،كما نقلت قناة «أن تي
في» التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش
ن �ج��دت أوزل ق��ول��ه إن ال�ه�ج�م��ات ال�ج��وي��ة
ً
التركية قتلت م��ا ب�ين  250و  270مقاتال
كرديًا ،وأصابت  210آخرين ،ودمرت كثيرًا
من مخازن السالح في شمال العراق.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

عددًا أكبر من عدد األشخاص
املدرجني على القائمة األميركية.
وأضاف إن روسيا تحتفظ بالحق
في تعديل الالئحة وفي توسيعها.
وكانت وزارة الخارجية الروسية
قد أعلنت يوم السبت املاضي
إعداد «قائمة سوداء» فيها أسماء
األميركيني املحظور دخولهم إلى
روسيا ،ردًا على «قائمة سوداء»
أميركية فيها أسماء موظفي
دولة روس محظور دخولهم إلى
الواليات املتحدة.
(يو بي آي)

األطلسي :اقتراح الدرع
ّ
الصاروخية ّ
ّ
تميز بالشفافية
أعلن ممثل حلف شمال
األطلسي في القوقاز وآسيا
الوسطى ،جيمس أباثوراي ،أمس،
أن الحلف يرى أنه اقترح على
روسيا «مستوى غير مسبوق
من الشفافية والتعاون» بشأن
مشروع الدرع الصاروخية ،بينما
تصر موسكو على املطالبة
بضمانات خطية ،تؤكد أن الدرع
ال تمثل خطرًا عليها.
(أ ف ب)

نواب بريطانيا يختارون
البقاء في االتحاد األوروبي
رفض النواب البريطانيون أمس
اقتراحًا بإجراء استفتاء عام
يختار فيه الشعب ما إذا كان
يريد بقاء البالد داخل االتحاد
األوروبي ،أو إنهاء هذه العضوية،
لكن التصويت مثل انتكاسة
سياسية لرئيس الوزراء ديفيد
كاميرون ،بعدما أظهر أنه يواجه
حركة تمرد قوية داخل حزبه.
وصوت  483نائبًا في مجلس
العموم ضد إجراء االستفتاء
املقترح ،فيما أيده  111نائبًا،
من بينهم  80نائبًا من حزب
املحافظني ،أي ربع نواب الحزب
تقريبًا ،وقد أعلن هؤالء املحافظون
أنهم لن يمتثلوا لتعليمات رئيس
الوزراء ،وسيصوتون ملصلحة
االستفتاء بسبب معارضتهم
بقاء بلدهم داخل االتحاد.
(أ ف ب)
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مبوب
◄

وفيات

►

ذكرى
تصادف اليوم األربعاء ذكرى مرور ثالثة
أيام على وفاة املرحوم
الحاج وجدي صالح الدين الحاج
ول �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ت�ت�ل��ى آي� ��ات م��ن ال��ذك��ر
ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح ��ه ال �ط��اه��رة ب�ع��د ص�لاة
العصر ف��ي ق��اع��ة الشيخ أح�م��د ال��زع��رت ـ
مسجد الديماسي ـ برجا
كما تقبل ال�ت�ع��ازي للرجال وال�ن�س��اء في
منزل شقيقه ال�ل��واء علي .وي��وم الجمعة
ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  /28ت �ش��ري��ن األول 2011
م��ن ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ولغاية
ً
مساء للرجال والنساء
الساعة السابعة
وف��ي ق��اع��ة ب��رغ��وث ـ ج��ام��ع الخاشقجي ـ
قصقص ـ بيروت.
اآلسفون :آل الحاج ،آل الخضري ،وعموم
أهالي برجا

◄

مبوب

►

مفقود
ُ
فقد جواز سفر باسم سميرة جهاد عمار
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/197573
ُ
فقد جوازا سفر باسم ياسني عبد الكريم
دك � � ��روب وف ��اط �م ��ة ع �ب��د ال �ك ��ري ��م دك � ��روب
لبنانيا الجنسية ،ال��رج��اء ممن يجدهما
االتصال على الرقم 70/847650
ُ
فقدت إقامة باسم worke Molabelayneh
إثيوبية الجنسية ،ال��رج��اء ممن يجدها
االتصال على الرقم 03/584270

للبيع
راق جدًا
للبيع ـــ الفنار ـــ روف تريبلكس ٍ
 700م ،2منظر رائع على البحر وبيروت.
هـ.03/212118 :

◄
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا في
إج��راء اس�ت��دراج ع��روض لشراء إش��ارات
ض ��وء ليلية ل�خ��ط بكفيا ـــــ ف�ي�ط��رون ـــــ
حاالت  66ك.ف.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط من
مصلحة الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــــ
طريق النهر.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع فيه 2011/11/11
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2011/10/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
إيلي سعاده
التكليف 1623
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية2002/2469 :
املنفذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
املنفذ عليه :عباس محمود نحله.
السند التنفيذي وقيمة ال��دي��ن :سندات
وك �ش��ف ح �س��اب وع �ق��د ال�ت�ع��ام��ل بقيمة
/9358.80/دوالرًا أميركيًا عدا اللواحق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ2002/10/1 :
ت � ��اري � ��خ ت� �ب� �ل� �ي ��غ اإلن � � � � � ��ذار ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي:
2007/11/27
تاريخ قرار الحجز2008/12/14 :
تاريخ تسجيله2008/1/3 :
تاريخ وصف العقار2008/4/9 :
تاريخ تسجيله2008/5/22 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها
القسم  A 16من العقار  2081املصيطبة
وه ��و ع �ب��ارة ع��ن ال�ق�س��م ال �س��ادس عشر
م ��ؤل ��ف م� ��ن م ��دخ ��ل وص � ��ال � ��ون وط� �ع ��ام
وغ��رف �ت�ي�ن وم �ط �ب��خ وح �م��ام�ي�ن وش��رف��ة
وش ��رف ��ة م �ق �ف �ل��ة وح � ��وض زه � ��ور ط��اب��ق
راب � ��ع ول � ��دى ال �ك �ش��ف ال �ح �س��ي ت �ب�ين أن
املواصفات مطابقة للمندرجات أعاله.
حدود العقار  2081املصيطبة:
ً
ـ شماال :العقار 2080
ـ شرقًا :العقار  2083و2079
ـ جنوبًا :أمالك عامة
ـ غربًا :أمالك عامة
م�س��اح��ة ال�ق�س��م  A 16م��ن ال�ع�ق��ار 2081
املصيطبة  99م.م .تسعة وتسعون مترًا
مربعًا.
ـ تخمني ال�ق�س��م  A 16م��ن ال�ع�ق��ار 2081
املصيطبة وفقًا لتقرير الخبير :تسعون
الف دوالر أميركي.
ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
ت�ن�ف�ي��ذ ب� �ي ��روت :ارب �ع��ة وخ �م �س��ون ال��ف
دوالر أميركي.

إعالنات رسمية

►

موعد املزايدة ومكان إجرائها:
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ال ��واق ��ع ف�ي��ه 2011/12/2
الساعة  10.30أمام حضرة رئيس دائرة
تنفيذ بيروت في مكتبه في قصر العدل.
وعليه تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد
ال�ع�ل�ن��ي ل�ل�م��رة االول ��ى ال�ق�س��م  A 16من
ال �ع �ق��ار  2081امل �ص �ي �ط �ب��ة وامل ��وص ��وف
اع�ل�اه .فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء تنفيذًا
ألح �ك��ام امل ��واد  973و 978و 983اص��ول
محاكمات مدنية ان يودع باسم رئيس
دائ� � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت ق �ب ��ل امل �ب ��اش ��رة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد
امل �ص��ارف امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا لبدل
ال�ط��رح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار في
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه أو
ل��م يسبق ل��ه أن ع�ين مقامًا مختارًا فيه
واال ع��د ق�ل��م ال ��دائ ��رة م�ق��ام��ًا م �خ �ت��ارًا له
وعليه ايضًا خالل ثالثة ايام من تاريخ
ص��دور االحالة اي��داع كامل الثمن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة أو أحد املصارف املقبولة تحت
طائلة اع��ادة املزايدة بزيادة العشر واال
فعلى عهدته يضمن النقص وال يستفيد
م ��ن ال� ��زي� ��ادة وع �ل �ي��ه ك��ذل��ك دف� ��ع ال�ث�م��ن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
البالغ خمسة باملئة من دون حاجة الى
ان��ذار او طلب وذل��ك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار باإلحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2011/1294 :
امل�ن�ف��ذ :ش��رك��ة ف �ي��دوس ش.م.ل .وكيلها
األس� �ت ��اذ ب �ي��ار ح� ��رب ال �ت��ي ح �ل��ت محل
ال � �ح� ��اج� ��ز األس� � ��اس� � ��ي ب� �ن ��ك س��وس �ي �ت��ه
ج�ن��رال بموجب ال�ق��رار ال�ص��ادر بتاريخ
2011/05/26
املشترك بالحجز :بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيله األستاذ محمد ديب
امل� �ن� �ف ��ذ ع� �ل� �ي ��ه :س �م �ي��ر ي� ��وس� ��ف ن �خ��ول
كفردالقوس
السند التنفيذي :كشف ح�س��اب وسند
ت �م �ث �ي��ل ب �ق �ي �م��ة  /76.918.51/دوالرًا
أميركيًا ومبلغ  /15.093/دوالرًا أميركيًا
عدا الفوائد والرسوم والنفقات
تاريخ الحجز2009/10/22 :
تاريخ محضر الوصف2010/06/04 :
امل�ط��روح للبيع :كامل العقار رق��م /27/
رشعني
مساحته/3090/ :م2
العقار عبارة عن ارض بور سليخ خالية
م��ن االش �ج��ار ب�ع�ي��دة ع��ن ال�ط��ري��ق ال�ع��ام
عبر ط��ري��ق فرعية ح��وال��ي أرب�ع�ين مترًا
ت�ب�ل��غ واج�ه�ت�ه��ا ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ف��رع�ي��ة
ح��وال��ي ع�ش��ري��ن م �ت �رًا وه ��ي مستطيلة
ال �ش �ك��ل ي� �ح ��ده م ��ن ال� �غ ��رب ط ��ري ��ق ع��ام
ً
وش��رق��ًا ال�ع�ق��ار  /26/وش �م��اال ال�ع�ق��اران
 /25/و /581/وجنوبًا ال�ع�ق��اران /29/

و./30/
قيمة التخمني/208.575.000 :ل.ل.
بدل الطرح/125.145.000/ :ل.ل.
م��وع��د امل ��زاي ��دة :ن �ه��ار األرب� �ع ��اء ال��واق��ع
فيه  2011/12/07الساعة الواحدة امام
رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا .على الراغب
ب��ال�ش��راء أن ي��دف��ع ب��دل ال�ط��رح أو تقديم
ك�ف��ال��ة ق��ان��ون�ي��ة ض��ام�ن��ة وات �خ ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق ال��دائ��رة ودف��ع رسوم
التسجيل ورسم الداللة البالغ  5باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يبلغ الى
امل�ن�ف��ذ عليها م��ي ع�ب��ود غ��رف��ة ال��رئ�ي��س
فيصل مكي مجهولة محل االقامة
ً
ع�م�لا ب��أح�ك��ام امل ��ادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب� �ي ��روت ب� ��أن ل��دي �ه��ا ف��ي
امل �ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رق ��م 2011/1435
إن ��ذارًا اج��رائ�ي��ًا موجهًا اليكم م��ن طالب
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ل ��ي ع� �ب ��د ال � �ك ��ري ��م األس� �ع ��د
ن��ات �ج��ًا ع��ن ط �ل��ب ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار ال�ق��اض��ي
امل �ن �ف��رد امل��دن��ي ف��ي ب �ي��روت (اي� �ج ��ارات)
رق��م  2011/78القاضي ب��إخ�لاء املأجور
الكائن في الطابق االول الناحية الغربية
من العقار  702الرميل.
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم اإلنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا ع �ل��ى ن �ش��ر ه ��ذا االع �ل�ان
وع�ل��ى تعليق نسخة ع�ن��ه وع��ن االن ��ذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة اإلنذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحكم أص��وال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب رياض فؤاد مالعب بصفته وكيال
ع��ن نعيم سليم حمزة سند ملكية بدل
ضائع عن حصة موكله في العقار 1250
عبيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب رياض فؤاد مالعب بصفته وكيال
عن سعيد حسني فرج أحد ورثة حسني
م �ح �م��ود ف ��رج وامل ��وص ��ى ل��ه م��ن حسني
محمود فرج سند ملكية بدل ضائع عن
ح�ص��ة ح�س�ين م�ح�م��ود ف ��رج ف��ي ال�ع�ق��ار
 1284كفرمتى
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
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الرياضة الدولية

«باريس سان جيرمان يريد بيكام لرفع ّ
معدل بيعه للقمصان» .تصريح جريء أمس لرئيس االتحاد االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني ،ويشير
بوضوح الى كيفية ّ
تحول العبي كرة القدم في بعض االحيان الى سلعة تجارية الهدف منها رفع املنسوب املالي لالندية

االستفادة
املادية من بيكام
وراء تهافت
األندية عليه
(داني مولشوك ــ
رويترز)

ّ
ّ
عندما يتحول العبو الكرة إلى سلعة تجارية
شربل ّ
كريم
ال ي �خ �ف��ى ع �ل��ى أح� ��د ان ك� ��رة ال �ق��دم
ه��ي اك �ث��ر ال��ري��اض��ات ال� �ق ��ادرة على
ّ
ينجر
«غسل دماغ» الرأي العام الذي
خ � �ل ��ف ك � ��ل ش � � ��يء ي� �ش ��اه ��ده
داخ� � ��ل امل �س �ت �ط �ي� ّ�ل االخ �ض��ر
وحوله .لذا لم يوفر املعلنون
شيكاتهم ال�ك�ب�ي��رة ليكونوا
ج��زءًا من اللعبة بالنظر الى
ان ح�ض��وره��م فيها سيترك
ال محالة أثره على املتابعني
ال� ��ذي� ��ن س �ي �ن �ج��ذب��ون ح�ت�م��ًا
ال��ى «ال�ب�ض��اع��ة» امل�ع��روض��ة،
م��ا ي��رف��ع ب��ال �ت��ال��ي م��ن قيمة
العائدات.
واخ � � � �ت� � � ��راق ع� � �ق � ��ول ال � �ن� ��اس
عبر ك��رة ال�ق��دم يأخذ أبعادًا
واس� � � � �ع � � � ��ة ج � � � � � � �دًا ،وه � � � � ��ؤالء
ي�ق�ت�ن�ع��ون ب�ط��ري�ق��ة س��ري�ع��ة
ب�ك��ل ش��يء ي�م� ّ�ت ال��ى اللعبة
يأمل تشلسي أن
بصلة ،فيذهبون ال��ى تقليد
يستعيد فرناندو
ن�ج��وم�ه��ا ع�ب��ر ش� ��راء جميع
سريعًا؛
توريس ملعانه
التجهيزات التي يستخدمها
من
إذ تشير الكثير
ه��ؤالء ف��ي حياتهم اليومية
نقل
املصادر إلى أن
الكروية .واالكيد ان قمصان
الالعبني التي تحمل ارقامهم
النادي اللندني لإلسباني
واس� � �م � ��اء ه � ��م ه � ��ي ال �س �ل �ع��ة
من ليفربول إلى لندن
االك�ث��ر طلبًا ف��ي عالم الكرة،
ليس بسبب قدراته
وم��ن خاللها تنعش االندية
التهديفية فقط ،بل
خ ��زائ� �ن� �ه ��ا امل� ��ال � �ي� ��ة وت ��رف ��ع
ألنه يسير على خطى
م ��ن م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ال �س �ن��وي��ة
ّ
كان
ديفيد بيكام حيث
وت�ع��زز حضورها ف��ي سوق
بيعًا
قميصه األكثر
االن� � �ت� � �ق � ��االت ،وااله � � � ��م ان �ه��ا
في إنكلترا في العامني
ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى اس�ت�م��راري�ت�ه��ا
ال �ت��ي ال ت �ك��ون اال م��ن خ�لال
املاضيني.
االب �ق��اء ع�ل��ى ال��وض��ع امل��ال��ي
مستقرًا.
وانطالقًا م��ن ه��ذه النقطة ،ال تمانع
االن ��دي ��ة اس �ت �ق��دام الع ��ب م��ا ل�غ��اي��ات
ت�ج��اري��ة ،اذ سلكت معظمها ال��درب
ال� �ت� �ج ��اري ف ��ي ص �ف �ق��ات ع � ��دة ب�غ�ي��ة
االس �ت �ف ��ادة م ��ن االس� � ��واق امل�ف�ت��وح��ة

على خطى
بيكام

نتائج البطوالت االوروبية الوطنية
اسبانيا (املرحلة العاشرة)
غرناطة – برشلونة 1-0
شافي هرنانديز (.)33
إيطاليا (املرحلة التاسعة)

اليبزيغ – أوغسبورغ 1-0
أونترهاخينغ – بوخوم 4-1
فيورث – بادربورن 0-4
كأس الرابطة اإلنكليزية
(الدور الرابع)

أرسنال – بولتون 1-2
ف��اب��ري��س م��وام �ب��ا ( )47ل �ب��ول �ت��ون،
يوفنتوس – فيورنتينا 1-2
ل � � � �ي � � ��ون � � ��اردو ب � ��ون � ��وت� � �ش � ��ي ( )13وال� ��روس� ��ي أن ��دري ��ه أرش ��اف�ي�ن ()54
واليساندرو ماتري ( )65ليوفنتوس ،وال�ك��وري الجنوبي ب��ارك تشو يونغ
واملونتينيغري ستيفان يوفيتيتش ( )56ألرسنال.
( )58لفيورنتينا.
ألدرشوت تاون  -مانشستر
يونايتد 3-0
كأس أملانيا
ال�ب�ل�غ��اري دي�م�ي�ت��ار ب��رب��ات��وف ()15
(دور الـ )32
وم��اي �ك��ل اوي� ��ن ( )41واالك � � ��وادوري
بوروسيا دورتموند  -دينامو لويس أنطونيو فالنسيا (.)48
دريسدن 0-2
ال �ب��ول��ون��ي روب � ��رت ل��وف��ان��دوف�س�ك��ي كارديف سيتي – بيرنلي 0-1
مايسون (.)40
( )30وماريو غوتزه (.)65
كريستال باالس – ساوثمبتون
هوفنهايم – كولن 1-2
ال� �ن� �ي� �ج� �ي ��ري ت �ش �ي �ن �ي ��دو اوب� ��اس� ��ي 0-2
( )41وم��وس��ون��ا ( )50لهوفنهايم ،دارين أمبروز ( )73وايستر ( 82من
ركلة جزاء).
والصربي ماتو جايالو ( )6لكولن.
فورتونا دوسلدورف  -ميونيخ
0-3 1860
ب �ن �ج��ام�ي�ن ( 15خ �ط��أ ف ��ي م ��رم ��اه)
وروسلر ( 39و.)90

كأس الرابطة الفرنسية
(الدور الرابع)

مرسيليا – لنس 0-4
ه� ��اي� ��دن � �ه� ��اي � �م� ��ر  -ب� ��وروس � �ي� ��ا أن��دري��ه بيار جينياك ( )14والغاني
م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ ( 4-3ب��رك�لات أندريه أي��وو ( )67ولويك ريمي (82
الترجيح بعد تعادلهما  .)0-0و.)90

ام ��ام� �ه ��ا .وي � �ب� ��رز ه � ��ذا االم� � ��ر ك �ث �ي �رًا
تحت عنوان «ديفيد بيكام» ،الشاب
الوسيم واالنيق وصاحب الصرعات
في قصات الشعر واملالبس ،وعارض
االزي ��اء ح�ت��ى .ف�ه��ذا ال�لاع��ب ال��ذي لم
يقف ي��وم��ًا ب�ين اف�ض��ل ث�لاث��ة العبني
ف��ي ال�ع��ال��م ،ك��ان اك�ث��ر الناجحني في
م�ج��ال ال�ت�س��وي��ق وزي ��ادة ث��روت��ه من
خ�لال م��ردود املبيعات او نشاطاته
الترويجية واالع�لان�ي��ة ،ول�ي��س عبر
لعب الكرة فقط .لذا لم يكن مستغربًا
ان��ه رغ��م ت��راج��ع م�س�ت��وى ب�ي�ك��ام في

اعتمد ريال مدريد
على سياسة جلب
النجوم الجاذبين لالموال

االع � � ��وام االخ � �ي� ��رة ،ال ي � ��زال ال�ل�اع��ب
ه ��دف ��ًا الن� ��دي� ��ة ب� � � ��ارزة ف� ��ي اوروب� � � ��ا،
والتي تحاول دائمًا كسب حضوره
ب��أل��وان �ه��ا ول ��و ألش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة خ�لال
توقف الدوري االميركي ،حيث يلعب
مع لوس أنجلس غاالكسي .وقد برز
ه��ذا االم��ر في املرتني اللتني استعار
ف �ي �ه �م ��ا م � �ي�ل��ان االي � �ط � ��ال � ��ي ال �ن �ج��م
االن �ك �ل �ي��زي ف��ي  2009و 2010حيث
خاض معه  18و 11مباراة فقط على
التوالي.
وب� ��ال � �ح� ��دي� ��ث ع� � ��ن ل� � � ��وس أن �ج �ل ��س
غاالكسي ،فإن ّ
تحول بيكام عام 2007
ال ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ك ��ان صفقة
ت�ج��اري��ة ب�ك��ل م��ا للكلمة م��ن معنى.
وإذ ّ
قدرت هذه الصفقة بـ 250مليون
دوالر سيحصل عليها الالعب ،فإن
شركة «أدي��داس» التي تحاول فرض

ح� �ض ��وره ��ا ف� ��ي ال � �س� ��وق االم �ي ��رك ��ي
شاركت ايضًا في تمويلها ،متأكدة
م ��ن ان ال �ق �م �ص��ان ال �ت ��ي س�ي�ب�ي�ع�ه��ا
غ��االك �س��ي وت �ح �م��ل م��ارك �ت �ه��ا واس��م
ّ
بيكام سيتخطى عددها كل االرق��ام
ال �ق �ي��اس �ي��ة .وه � ��ذه خ �ط ��وة س�ت�ك��ون
ع �م�ل�اق��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ال� �ي� �ه ��ا ،ل�ك��ون�ه��ا
س��اع �ي��ة ال� ��ى ف� ��رض ح �ض ��وره ��ا ف��ي
ال� ��والي� ��ات امل �ت ّ�ح��دة ح �ي��ث امل�ن��اف�س��ة
قوية مع املصنع املحلي «نايكي».
وق � �ص� ��ة اس � �ت � �غ �ل�ال ب� �ي� �ك ��ام ك �س �ل �ع��ة
ت�ج��اري��ة ت �ب��رز ح��ال�ي��ًا ب��وض��وح عبر
ت�ه��اف��ت ان��دي��ة ع��دة ف��ي اوروب� ��ا على
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى خ ��دم ��ات ��ه ،رغ � ��م ان
م �س �ت��واه أص �ب��ح ع ��ادي ��ًا ج� � �دًا ،وه��و
ح �ت��ى ال ي� �ب ��دو الم� �ع ��ًا ف ��ي أم �ي��رك��ا،
فبالتأكيد ان االم��ور ستكون صعبة
عليه كثيرًا في اي بطولة اوروبية.
وال تقتصر ه��ذه االم ��ور عند بيكام
وغاالكسي ،إذ ان فريقه السابق ريال
مدريد االسباني لطاملا اعتمد على
تمويل نفسه من خالل سياسة جلب
النجوم الجاذبني لالموال من خالل
بيع القمصان ،وقد ذهب فلورنتينو
ب�ي��ري��ز ف��ي م��وس��م  2009ال ��ى ال�ق��ول
ّ
سيحصل  300مليون ي��ورو من
إن��ه
ج��راء امل�ت��اج��رة بقمصان البرتغالي
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو وال �ب��رازي �ل��ي
ك ��اك ��ا ب� �ع ��دم ��ا ص� � ��رف  136م �ل �ي��ون
يورو الستقدامهما الى «سانتياغو
برنابيو».
أم ��ا آخ ��ر االف �ك��ار ال�ت�ج��اري��ة ل�لان��دي��ة
االوروبية الطامعة باالموال الكثيرة،
ف�ه��ي ال�ت�ع��اق��د م��ع الع �ب�ين م��ن ش��رق
ال � �ق� ��ارة االس� �ي ��وي ��ة ح �ي��ث االس� � ��واق
دس�م��ة ،وي��ذه��ب املشجعون ال��ى ّ
حد
ال� �ه ��وس ف ��ي ش � ��راء ق �م �ص��ان ن �ج��وم
الكرة ،وأكثر من ذلك عندما يختص
األم ��ر ب�م��واط��ن ل�ه��م ،ف��أص�ب��ح العبو
ك��وري��ا الجنوبية وال�ي��اب��ان والصني
ي��وازون بقيمتهم اولئك البرازيليني
او االرجنتينيني او أي من القادمني
من خارج أوروبا.
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أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

ّ
املنتخب الوطني في رعاية لجنة أهلية
قد يكون انشاء «لجنة أهلية لدعم املنتخبات
الكروية» خطوة جديدة في عالم الرياضة اللبنانية التي
تعيش على مساعدات ال تغني وال تسمن من الدولة أو على
هبات شخصية ذات دوافع بعيدة عن الرياضة
أحمد محيي الدين
قلما تشهد الرياضة اللبنانية عامة
م �ب ��ادرات ّ ل��دع��م امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
ال�ت��ي ت�م��ث��ل ل�ب�ن��ان ف��ي ش�ت��ى املحافل
وال� �ب� �ط ��والت ال �خ��ارج �ي��ة ،وال� �ت ��ي م��ن
امل �ف �ت��رض ان ت �ك ��ون ب��رع��اي��ة ال ��دول ��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �م �ث �ل��ة ب� � � ��وزارة ال �ش �ب��اب
ّ
وال��ري��اض��ة ،وه ��ذا األم ��ر ت�ج��ل��ى أم��س
مع اطالق «لجنة أهلية لدعم املنتخب
الوطني» من شخصيات دفعها حبها
ل�ل�ع�ب��ة ول�ل�ف��ري��ق ال��وط �ن��ي ال ��ى ان�ش��اء
ص� �ن ��دوق ت ��دي ��ره ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ع��اون
وال �ت �ش��اور م��ع ادارة ال�ل�ع�ب��ة متمثلة
ب��ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ات �ح��اد ،وال �ه��دف
االس��اس��ي دع ��م امل�ن�ت�خ�ب��ات ب�م��ا ي��رى
االتحاد انه مهم وضروري لكنه يعجز
ّ
وضمت هذه اللجنة التي أعلنها
عنه.
رئ �ي��س االت� �ح ��اد ه��اش��م ح �ي��در أم��س
ع ��ددًا م�م��ن ت�ع��اط��وا ال �ش��أن ال��ري��اض��ي
وال ي ��زال ��ون ،وه ��م ب�ح�س��ب التسلسل
االب �ج��دي :خليل اب��راه �ي��م ،بهيج اب��و
ح �م��زة ،محمد اب��و دروي� ��ش ،ام��ل اب��و
زي��د ،ع�م��اد جمعة ،ف��ادي روم��ان��وس،
ه � �ن� ��ري ش � �ل � �ه ��وب ،ج � � ��ورج ش � �ه� ��وان،
وض��اح ال �ص��ادق ،اده��م طباجة ،بيار
كاخيا ،شريف وهبي وهاشم حيدر،
إض��اف��ة ال��ى ع��دد م�م��ن ت�ح�ف�ظ��وا على
ذك ��ر اس �م��ائ �ه��م .ك �م��ا ك��ان��ت ال �ف��رص��ة
م��ؤات�ي��ة لرئيس االت �ح��اد ليناشد كل
ميسور مقتدر محب لوطنه االنضمام
الى اللجنة واملساهمة في دعم أبطال

ال � ��وط � ��ن .وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف��ي
وق��ت ب ��دأت ف�ي��ه ك��رة ال �ق��دم اللبنانية
تستفيق م��ن س�ب��ات�ه��ا ال�ط��وي��ل حيث
الزمتها الخيبات واألزم��ات املتكررة،
إض��اف��ة ال��ى ضعف مستواها بسبب
القحط ال��ذي ض��رب صناديق األندية
ج � ��راء غ �ي��اب ال �ج �م �ه��ور ع ��ن امل�ل�اع��ب
وك��ذل��ك غ�ي��اب االع�ل�ان��ات ،وانسحبت
هذه االم��ور أيضًا على املنتخب الذي
«وض ��ع ف��ي ال�ث�لاج��ة» ليتقهقر م��رارًا
وتكرارًا في الترتيب العاملي لالتحاد

الدولي للعبة.
وت � �ط� ��رق ال� �ح ��دي ��ث ام � ��س إل � ��ى ع� ��ودة
ال�ج�م�ه��ور ال ��ذي ب ��دأ ي �ع��ود ت��دري�ج�ي��ًا
ال � ��ى امل � ��درج � ��ات م� ��ع ان � �ط �ل�اق ب �ط��ول��ة
ال ��دوري ،وان ال�ع��دد سيتزايد باطراد
كلما أص��اب��ت ه��ذه الخطوات نجاحًا،
إال أن حيدر دع��ا في كلمته الجمهور
ال �ك��روي ال��ذي س�ي��رت��اد امل��درج��ات الى
التحلي ب��ال��روح واالخ�ل�اق الرياضية
والتشجيع الحضاري لتسهيل عملهم
م ��ع امل� �س ��ؤول�ي�ن األم� �ن� �ي�ي�ن ل �ع��ودت �ه��م
بشكل طبيعي عما قريب.
وحضر الحفل الذي أقامه حيدر أمس
على ش��رف العبي املنتخب وجهازيه
االداري وال �ف �ن��ي واالع �ل��ام ال��ري��اض��ي
ع��دد من الشخصيات التي تم ذكرها
إضافة الى املدير العام لوزارة الشباب
ال� ��ري� ��اض� ��ة زي� � ��د خ� �ي ��ام ��ي ال � � ��ذي م�ث��ل
الوزير فيصل كرامي ،ورئيس اللجنة

تأتي هذه الخطوة
الهامة في اطار
بناء منتخبات وطنية
لكافة الفئات

انطالق ثانية مراحل السلة
األومل�ب�ي��ة ان �ط��وان ش��ارت�ي�ي��ه وأع�ض��اء
اللجنة ورؤساء اتحادات.
ويحمل مشروع اللجنة االهلية لدعم
املنتخب في طياته عناوين كثيرة قد
ت �ك��ون ن�ق�ط��ة ان �ط�ل�اق ل��ري��اض��ات ع��دة
ب�ع��دم��ا ك��ان��ت امل� �ب ��ادرات ال �ف��ردي��ة هي
السبيل لتحقيق انجازات لبنانية في
الخارج مع بعض الدعم «السياسي»
ألهداف معروفة من جانب الطامحني
الى لعب األدوار البعيدة عن الرياضة
من بوابة املالعب.
وت��أت��ي ه��ذه الخطوة الهامة ف��ي اط��ار
بناء منتخبات وطنية لكافة الفئات
تكون قادرة على الوصول بلبنان الى
أب �ع��د األدوار ف��ي مختلف ال�ب�ط��والت
الخارجية ،وقد وضع االتحاد التأهل
ال ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أس األم� ��م اآلس �ي��وي��ة
 2015في أوستراليًا هدفًا أوليًا.
وك � ��ان الف �ت ��ًا غ �ي ��اب ع� ��دد م ��ن أع �ض��اء
االتحاد وهم االمني العام رهيف عالمة
ورئ �ي ��س ل�ج�ن��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط�ن�ي��ة
أحمد قمر الدين لكونه معنيًا ،إضافة
ال��ى رئ�ي��س لجنة امل�س��اب�ق��ات محمود
ال ��رب �ع ��ة ،م ��ا ي �ط��رح ع�ل�ام ��ة اس�ت�ف�ه��ام
حول ما اذا كانت هذه الخطوة تحظى
ب ��إج �م��اع ات � �ح� ��ادي او رآه � ��ا ال�ب�ع��ض
خطوة فردية من رئيس االتحاد.
وس� �ي� �ض ��رب ال ��داع � �م ��ون واالداري � � � ��ون
والجمهور م��وع�دًا للقاء املنتخب في
مناسبتني ،األولى عندما يحل ضيفًا
ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ال �ج��ول��ة
ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ال �ت �ص �ف �ي��ات اآلس �ي��وي��ة
املؤهلة ال��ى م��ون��دي��ال  2014والثانية
ع �ن��دم��ا ي�س�ت �ض �ي��ف ن �ظ �ي��ره ال �ك ��وري
الجنوبي على ملعب املدينة الرياضية
في  15تشرين الثاني املقبل ،إذ يأمل
كثيرون ان يكون هذا اللقاء مهرجانًا
رياضيًا على غرار املباراة التي تعادل
فيها مع الكويت  2-2بحضور أكثر من
ثالثني الف متفرج.

عالمة استفهام
حول ما إذا كانت
هذه الخطوة تحظى
بإجماع اتحادي

الفورموال 1

لوتوس يستغني عن فكرة االعتماد على شاندوك في الهند

كارون شاندوك سائق لوتوس رينو (ديفيد لو ــ رويترز)
ه ��ذا امل��وس��م ل��م ت�م�ن�ح��ه االس �ت �ع��داد
األمثل للمشاركة في السباق املقبل،
ل��ذا اتخذنا ه��ذا ال�ق��رار الصعب جدًا
ب �ع��دم م�ش��ارك�ت��ه ف��ي س �ب��اق األح ��د»،
وواص� � � � � � ��ل« :م� � � ��ن ال � � � �ض� � � ��روري ج � �دًا
بالنسبة إلى الفريق أن نحسم املركز
العاشر ف��ي  ،2011ليمنحنا منصة

انطالق ملواصلة النمو».
من جهته ،قال شاندوك« :أشعر بخيبة
أم� ��ل ب��ال �غ��ة ل �غ �ي��اب��ي ع ��ن أول س�ب��اق
ج ��ائ ��زة ك� �ب ��رى ت �س �ت �ض �ي �ف��ه ال �ه �ن��د»،
وت��اب��ع« :أث ��ق ب��أن��ه ك ��ان ق� ��رارًا صعبًا
بالنسبة إلى طوني ،وأعتقد أنه تألم
الت � �خ� ��اذه ،وخ �ص ��وص ��ًا أن� ��ه ت��رب�ط�ن��ا

مواجهة الجريحني في الفوتسال
تنطلق اليوم املرحلة الـ 11من بطولة لبنان
لكرة القدم للصاالت بلقاءين ،إذ سيكون
األول فرصة أخيرة للبترون للهروب من
الهبوط الى الدرجة الثانية عندما يحل
ضيفًا على  AUSTفي مجمع الرئيس
لحود (الساعة  ، ،)20:00فيما يستضيف
اول سبورتس قوى األمن الداخلي على
ملعب السد ( .)21:00وتستكمل املرحلة
غدًا عندما يلتقي الصداقة ،املتصدر وحامل
اللقب ،وضيفه القلمون على ملعب الصداقة
( ،)19:00وجامعة القديس يوسف مع الندوة
القماطية في مجمع لحود (.)20:00

خوري في املجلس األوملبي االسيوي
شارك اللواء سهيل خوري عضو املكتب
التنفيذي للمجلس االوملبي اآلسيوي في
االجتماع الذي عقده املكتب برئاسة الشيخ
أحمد الفهد األحمد الصباح في العاصمة
التركمانية عشق آباد .وقد اطلع املكتب
على التحضيرات العائدة لاللعاب اآلسيوية
الصيفية والشتوية والشاطئية وااللعاب
داخل الصاالت من خالل العرض الذي
ّقدمته اللجان التنظيمية لهذه االلعاب في
الدول املستضيفة .الى ذلك عرض اللواء
خوري مع الشيخ الفهد في اجتماع خاص
عددًا من القضايا الرياضية اآلسيوية
والعربية واللبنانية.

خسارة للصداقة
في معسكره الروماني

بات للمنتخب الوطني صندوق خاص ممول من رجال األعمال (محمد عزاقير ــ رويترز)

تبخرت آم��ال السائق الهندي ك��ارون
ش ��ان ��دوك ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي أول س�ب��اق
للفورموال  1تستضيفه بالده ،بعدما
ق� ��رر ف ��ري ��ق ل ��وت ��وس ري �ن ��و م��واص �ل��ة
االعتماد على سائقيه الحاليني.
وش � � � ��ارك ش� � ��ان� � ��دوك ،وه� � ��و ال �س ��ائ ��ق
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ل� �ف ��ري ��ق ل � ��وت � ��وس ،ف��ي
سباق أملانيا ضمن بطولة العالم هذا
امل��وس��م ،لينعش آم��ال��ه ف��ي امل�ش��ارك��ة
ف��ي س�ب��اق ال�ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى ال�ه�ن��دي،
ل �ك��ن ط��ون��ي ف��رن��ان��دي��ز م��ال��ك ال�ف��ري��ق
أك ��د أن ال�س��ائ�ق�ين ،ال�ف�ن�ل�ن��دي هايكي
كوفاالينن ،واإليطالي يارنو ترولي،
سيشاركان في سباق األحد املقبل.
وق� ��ال ف��رن��ان��دي��ز ف ��ي ب �ي��ان ل ��ه« :ف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي أث��ق ف�ي��ه ب��أن جماهير
ك �ث �ي��رة ف ��ي ال �ه �ن��د ك��ان��ت ت��رغ��ب في
م �ش��اه��دة ك� � ��ارون ف ��ي ال �س �ب��اق ي��وم
األح ��د ،فإنني اض �ط��ررت إل��ى اتخاذ
أف�ض��ل ق ��رار بالنسبة إل��ى مستقبل
ال � �ف ��ري ��ق» ،وت� ��اب� ��ع« :وب �ي �ن �م��ا أق � � ّ�در
األس � �ب � ��اب ال �ع��اط �ف �ي��ة وراء رغ �ب �ت��ه
ال�ش��دي��دة ف��ي امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�س�ب��اق،
فإنني أدرك أن مشاركاته املحدودة

تفتتح اليوم املرحلة الثانية من بطولة لبنان
لكرة السلة بمباراتني ،اذ يلتقي املتحد مع
ضيفه هوبس في طرابلس (الساعة ،)18:00
فيما يحل الحكمة ضيفًا على انيبال زحلة
في زحلة ( .)18:00وتتابع املرحلة غدًا
بمباراتني أيضًا ،اذ يلتقي الرياضي مع
ضيفه بجة في املنارة ( ،)19:00والشباب
حوش األمراء مع ضيفه انترانيك في زحلة
(.)19:00

ع�لاق��ة ط�ي�ب��ة ج� �دًا ب�ع�ض�ن��ا ب�ب�ع��ض»،
ّ
واس �ت �ط��رد« :ال �ف��ري��ق ف��ض��ل االع�ت�م��اد
على الخبرة في ه��ذه املرحلة ،لكنني
سأرافقه في نيودلهي ورأسي مرفوع
عاليًا ،ألنني فعلت كل ما في وسعي
داخل وخ��ارج السيارة ،وخاصة على
م ��دار األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ،لكي
ُ
أظهر لطوني أنني أستحق البقاء في
الفورموال  1فترة طويلة».
وس�ي�ك��ون ن��اراي��ن ك��ارث�ي�ك�ي��ان ،سائق
«أتش آر تي» ،الوحيد من الهند الذي
سينافس في سباق بالده.
م��ن جهة أخ��رى ،أع��رب األمل��ان��ي نيكو
روزب��رغ ،سائق «مرسيدس جي بي»
ً
ع��ن أم�ن�ي�ت��ه ب��ال�ب�ق��اء أم� �دًا ط��وي�ل�ا مع
فريقه ،ولم يخف أنه في مفاوضات مع
األخير بهذا الشأن .وقال روزب��رغ ردًا
على س��ؤال عما اذا كانت املفاوضات
م��ع م��رس �ي��دس ق��ائ�م��ة ب �ش��أن تجديد
العقد «نعم ،إنها كذلك» ،مضيفًا« :لقد
ً
تحدثنا عن تمديد العقد أمدًا طويال،
ألن �ن ��ي أش �ع ��ر ب ��ال ��راح ��ة م ��ع ال �ف��ري��ق،
وبأنني ثابت العزيمة».

خاض فريق الصداقة ،وصيف بطل لبنان
لكرة اليد ،أولى مبارياته ضمن املعسكر
االعدادي الذي يقيمه الفريق في رومانيا،
والذي يستمر حتى األول من تشرين
الثاني املقبل حيث خسر امام ريشيستا،
بطل كأس رومانيا  ،2010بفارق هدفني
 ،30 – 28علمًا ان الفريق اللبناني انهى
الشوط األول متقدمًا بفارق ثالثة اهداف
 .13 – 16ويستعد الصداقة للمشاركة في
بطولة النوادي اآلسيوية في الدمام حيث
يلعب ضمن املجموعة الثانية الى جانب
الخليج السعودي ،مضيف البطولة ،والشباب
الكويتي ونفط الجنوب العراقي وسيباهان
أصفهان االيراني والجيش القطري.

رماية على األطباق لـ«التيار»
نظمت لجنة الشباب في قضاء بعبدا في
التيار الوطني الحر دورة في الرماية على
االطباق في حقل نادي ليبانون كاونتري
في عيتات .وأحرز ايلي ماضي (هيئة
كفرشيما) املركز االول بإصابته  25طبقًا
من  ،25أمام ايلي خوري (هيئة الشياح) 24
طبقًا ،وروالن سعادة (هيئة وادي شحرور
العليه)  23طبقًا.
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أشخاص

فاضل الربيعي
األنثروبولوجي المشاكس ال تكفيه األسطورة

في «مكتبة اليدن» في هولندا ،وقع على آالف املخطوطات العربية التي ُّ
تعج باألخطاء والخطايا.
ّ
ّ
ّ
العربية القديمة ،من السبي البابلي،
املرويات
املشوقة في ًإعادة بناء
من هناك ،بدأ رحلته
إلى حقائق أورشليم والتوراة ،وصوال إلى املناخات العظيمة ،وسيرة امرئ القيس ...الكاتب
ّ
الفردية ،في مناهج أكاديمية صارمة
واألنثربولوجي العراقي يطمح إلى تأصيل ممارساته
خليل صويلح

في مشروعه
الموسوعي
«فلسطين
المتخيلة :أرض
ّ
التوراة في
اليمن القديم»،
نسف النظريات
االستشراقية
المتعلقة
بفلسطين

ّ
ك ���� ّ
�أي م� �ث� �ق ��ف ع � � ��راق � � ��ي ،ف � ��إن
خصومه أك�ث��ر م��ن أص��دق��ائ��ه.
ال� �ش� �ي ��وع ��ي ال � �س� ��اب� ��ق ،ه �ج��ر
ص � �ف� ��وف ال � �ي � �س� ��ار ال� �ع ��راق ��ي
ب �ت��أث �ي��ر وع � ��ي آخ� � ��ر ،راك �م �ت��ه
ت �ج��ارب امل�ن�ف��ى وان �ك �س��ارات األح �ل�ام.
ه � �ج� ��رات� ��ه امل� �ت�ل�اح� �ق ��ة ب �ي��ن أك � �ث� ��ر م��ن
منفى ان�ت�ه��ت ب��ه إل��ى ه��ول�ن��دا .امل��ادي��ة
ال ��دي ��ال �ك �ت �ي �ك �ي ��ة ق � ��ادت � ��ه ع� �ب ��ر دروب
ّ
م �ت �ع� ّ�رج��ة إل� ��ى األس � �ط� ��ورة .ه �ن��ا ح��ط
ف ��اض ��ل ال ��رب �ي �ع ��ي رح � ��ال � ��ه .ق ��رب ��ه م��ن
ّ
تضم
«مكتبة اليدن» في هولندا التي
آالف املخطوطات العربية املجهولة،
ش�ج�ع��ه ع �ل��ى ن �ب��ش ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي
القديم ،من موقع أنثربولوجي ...وإذا
ب��ه أم��ام م� ّ
�دون��ة ضخمة ّ
تعج بأخطاء
التاريخ وخطاياه .منذ ه��ذه اللحظة،
قرر صاحب «عشاء املأتم» إعادة بناء
املرويات العربية القديمة ،وتصحيح
تاريخ فلسطني على وجه الخصوص.
هكذا ب��دأ مشروعه املوسوعي بكتاب
«ف �ل �س �ط�ين امل �ت �خ� ّ�ي �ل��ة :أرض ال� �ت ��وراة
ف��ي اليمن ال�ق��دي��م» ،ناسفًا النظريات
االستشراقية عن فلسطني التوراتية.
حكاية السبي البابلي لليهود كانت
م �ف �ت��اح��ه ف ��ي إع � ��ادة رس� ��م ت �ض��اري��س
امل � �ك� ��ان ،وإذا ب� ��ه ي �ق��ع ف� ��ي ال� �ي� �م ��ن ،ال
ف��ي ف�ل�س�ط�ين .ن�س��أل��ه ع��ن م��رج�ع�ي��ات��ه
ال� �ت ��ي اس �ت �ن��د إل �ي �ه��ا ف ��ي أط ��روح ��ات ��ه
ً
امل� �غ ��اي ��رة ،ف �ي �ش �ي��ر أوال إل� ��ى ال� �ت ��وراة
املكتوبة بالعبرية القديمة ،والنقوش
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال�ش�ع��ر ال�ج��اه�ل��ي ،وقبل

ذلك أحد أهم املراجع التاريخية التي
ً
ج � ��رى إه �م��ال �ه��ا ط� ��وي�ل��ا ،وامل �ق �ص��ود
ب ��ه ك� �ت ��اب ال �ه �م ��دان ��ي «ص� �ف ��ة ج��زي��رة
ال � �ع � ��رب» .ي� �ق ��ول م� ��ؤك � �دًا« :م � ��ا وص �ف��ه
الهمداني لجغرافية األمكنة ،يتطابق
حرفيًا مع نصوص التوراة العبرية».
وي �ض �ي ��ف ب ��ان� �ف� �ع ��ال« :مل� � � ��اذا ي�ص�م��ت
اآلث� ��اري� ��ون وامل� ��ؤرخ� ��ون ع ��ن ال�ن�ق��وش
الحميرية التي ُعثر عليها في مواقع
ّ
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة؟» .ق �ب��ل أن ي �ج �ي��ب« :ألن
ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي روي ب�ص��وت اآلخ��ر،
وبتأثير القراءة االستشراقية للتوراة
التي ّ
رسخت معتقدات زائفة ،أطاحت
امل ��روي ��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وج ��رى إه �م��ال ما
رواه الطبري واملسعودي وابن األثير
ب��اع�ت�ب��اره م��روي��ات أس �ط��وري��ة ،وه��ذا
م ��ا ك � � ّ�رس ن �ظ��رة ازدرائ � �ي� ��ة ل�ن�ص��وص
اإلخباريني العرب .مهمتي هي فصل
م��ا ه��و أس �ط��وري ع� ّ�م��ا ه��و ت��اري�خ��ي».
ال ت �ت��وق��ف امل �ف��اج��أة ع �ن��د ه ��ذا ال �ح� ّ�د.
ص ��اح ��ب «أب � �ط� ��ال ب�ل�ا ت� ��اري� ��خ» ي �ق��ول
ً
م �ت �ح� ّ�دي��ًا «اع �ط �ن��ي م� �ث ��اال واح � � �دًا في
ّ
ال�ت��وراة يذكر مدينة ال�ق��دس؟» ،مذكرًا
ب��أن ه��ذه املدينة ك��ان اسمها «إيلياء»
في العهد الروماني ،ال القدس ،وتاليًا
ليس ه�ن��اك ن��ص إخ�ب��اري ع��ن القدس
قبل الفتح اإلسالمي.
ت �ت �ح��دث ال � � �ت � ��وراة ،وف� �ق ��ًا مل� ��ا ي�س�ج�ل��ه
ال ��رب� �ي� �ع ��ي ،ع� ��ن أورش � �ل � �ي� ��م وم �ك��ان �ه��ا
ال � �ج � �غ� ��راف� ��ي ف � ��ي ال� �ي� �م ��ن ول � �ي� ��س ف��ي
ف �ل �س �ط�ين« .ه � ��ذا م ��ا أث �ب �ت �ت��ه ال �ن �ق��وش
اآلش��وري��ة والبابلية ،فهي تذكر تسع
ح�م�لات س�ب��ي ج��رت ف��ي ال�ي�م��ن ،ال في
فلسطني» .لكن ،مل��اذا رسخت املرويات

ال �ت��اري �خ �ي��ة ح ��ادث ��ة ال �س �ب��ي ال �ب��اب �ل��ي
على ّأن�ه��ا وق�ع��ت ف��ي فلسطني؟ ّ
يفسر
ص ��اح ��ب «ح �ق �ي �ق��ة ال �س �ب��ي ال �ب��اب �ل��ي»
ب �ق��ول��ه« :ال �س �ب��ب ه ��و اح �ت �ك��ار رواي� ��ة
ال �ف��اج �ع��ة ال �ت��ي ج ��رى ت �ك��راره��ا الح�ق��ًا
ً
ب��رواي��ة «املحرقة» بوصفها استكماال
ل �ل�اض � �ط � �ه� ��اد ال � �ت� ��اري � �خ� ��ي ل� �ل� �ي� �ه ��ود،
وترسيخ دور الضحية التاريخية ،وما
علينا إال أن نعود إلى تاريخ الطبري
ّ
ال ��ذي ي ��ورد ب��وض��وح أن غ��زو نبوخذ
نصر كان إلى اليمن ال إلى فلسطني».
ان�ط�لاق��ًا م��ن ه��ذه الكشوفات امل�غ��اي��رة،
ي �ص ��ل ال ��رب �ي �ع ��ي ف� ��ي أط ��روح� �ت ��ه إل ��ى
ّ
استنتاج راسخ وهو أن اليهودية دين
ّ
عربي قديم ،وأن التوراة كتاب من كتب
ّ
اليمن ،وأن أورشليم ليست هي القدس،
ومكانها في اليمن وليس في عسير،
كما قال املفكر الراحل كمال الصليبي
في كتابه «التورات جاءت من الجزيرة
ّ
العربية» .والسبب أن عسير ال تتسع
ك�م�س��رح ل�ل�أح��داث ،وينبغي توضيح
ال �ف��رق ب�ين ب�ن��ي إس��رائ �ي��ل كقبيلة من
ج�ه��ةٍ  ،وك��دي��ن م��ن ج�ه��ةٍ ث��ان�ي��ة .لكن أال
ت �ح �ت��اج ه ��ذه ال ��رؤي ��ة إل ��ى خ�ل�خ�ل��ة ما
رسخه املخيال االستشراقي عبر مئات
األب�ح��اث التي باتت وق��ائ��ع تاريخية؟
ي�ق��ول« :ليس ل� ّ
�دي أي��ة أوه��ام ب��أن هذه
ّ
األف�ك��ار ستنتصر قريبًا ،ب��وج��ود ق��وة
إع�ل�ام �ي��ة ه��ائ �ل��ة ت�ه�ي�م��ن ع �ل��ى ال �س��رد
التاريخي .يكفي أن نسعى إلى كتابة
تاريخنا من منظور نقدي ،بعيدًا عن
ّ
األكذوبة االستشراقية ،ولعل ما أنجزه
إدوار سعيد ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق خلخل
هذه النظرة إلى ّ
حد كبير».
ض� ��اد ل�ل�أط ��روح ��ات
ه � ��ذا ال� �ن� �س ��ف امل � � ّ
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال ي�ت��وق��ف ع�ن��د تاريخية
ف �ل �س �ط�ي�ن ،ب� ��ل ي � �ت � �ع � ّ�داه إل � ��ى ق �ض��اي��ا
ش��ائ�ك��ة أخ ��رى .ف��ي ك�ت��اب��ه «أب �ط��ال بال
ت ��اري ��خ» ي�م�ي��ط ال �ل �ث��ام ع ��ن شخصية
امرئ القيس ،ليكشف عن  24شخصية
ت�ح�م��ل ه ��ذا االس ��م ب�ص�ف��ات مختلفة،
ف �ه��ل ه ��و ال �ش��اع��ر ،أم امل �ل��ك ال�ض�ل�ي��ل،
ّ
أم ال� �ف ��ارس؟ «إن� �ه ��ا أخ �ط��اء امل��روي��ات
ال�ش�ف��اه�ي��ة ال �ت��ي ان�ت�ه��ت إل ��ى دم ��ج كل
ه ��ذه ال �ص �ف��ات ب�ص��اح��ب م�ع�ل�ق��ة «ق�ف��ا
ن� �ب � ِ�ك»» ،ي �ق��ول .اس �ت �غ��راق��ه ف��ي تفنيد
األس� �ط ��ورة ،وت�ص�ف�ي�ت�ه��ا م��ن ش��وائ��ب
الخرافة ،ونسل الخيوط التاريخية من
نسيجها ،ي�ب��دو للوهلة األول ��ى كمن
ّ
يحرث في امل��اء ،لكن صاحب «يوسف
وال � �ب � �ئ ��ر» ال ي �ع �ب��أ ب� �ه ��ذه امل� �ع ��وق ��ات،
استنادًا إل��ى وقائع تاريخية تنطوي
ع�ل��ى دالئ ��ل مهملة ف��ي خ��زان��ة ال�ت��راث
العربي ،وفي املكتشفات األثرية التي
ي �ج��ري ال�ت�ع�ت�ي��م ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا ،وف��ي
ق � ��راءة ال �ش �ع��ر ال �ج��اه �ل��ي م ��ن م�ن�ظ��ور
مختلف بوصفه معجمًا ثريًا لألمكنة
التاريخية.
يعمل ف��اض��ل ال��رب�ي�ع��ي ع�ل��ى أك�ث��ر من
�ت واح��د ،ع��دا «حقيقة
م�ش��روع ف��ي وق� ٍ
ال�س�ب��ي ال�ب��اب�ل��ي :ال�ح�م�لات اآلش��وري��ة
ع� �ل ��ى ال � �ج ��زي ��رة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� �ي� �م ��ن»،
و«غ� � � � ��زال ال �ك �ع �ب ��ة ال� ��ذه � �ب� ��ي :ال �ن �ظ��ام
ال� �ق ��راب ��ي ف� ��ي اإلس � �ل � ��ام» ،ف �ه ��و ي�ض��ع
اللمسات األخيرة على كتابه «املناحة
ال �ع �ظ �ي �م��ة» ،وه � ��و ق � � ��راءة ف ��ي ت��اري��خ

ال�ن��دب والعنف الجسدي ،إذ يتجاوز
طقس ع��اش��وراء ،ليعيده إل��ى ج��ذوره
األول � ��ى ال �ت��ي ت�م�ت� ّ�د إل ��ى خ�م�س��ة آالف
ع��ام قبل امليالد ،عندما كانت املناحة
تجري على «تموز وعشتار» في بالد
ال��راف��دي��ن ،و«إي��زي��س وإي��زوري��س» في
ً
مصر الفرعونية .يشرح فكرته قائال:
«هذه املناحة جزء من ثقافة بكائية ال
ّ
مستمرة إل��ى اليوم ،وتاليًا فهي
ت��زال
ليست ب��دع��ة ،كما تنظر إليها بعض
ال �ط��وائ��ف ،فطقس ال �ن��واح ع�ل��ى تموز
انتقل الحقًا إلى بيوت العبادة ،واتخذ
ً
أشكاال مختلفة في التعبير عن ثقافة
محلية محمولة على وعي أسطوري».
وه� �ن ��اك ك� �ت ��اب آخ� ��ر س �ي �ص��در ق��ري�ب��ًا
ب �ع �ن ��وان« :إس� � ��اف ون ��ائ �ل ��ة :أس �ط��ورة
الحب األبدي في الجاهلية».
ً
ال يبدو فاضل الربيعي متفائال بواقع
م��راك��ز ال�ب�ح��وث العربية الرسمية في
تبني أفكاره املثيرة للجدل ،فهو يصفها
بأنها «مضيعة للوقت والجهد» .يأمل
ب �ظ �ه ��ور م� ��درس� ��ة ل�ل�أن �ث��رب��ول��وج �ي�ي�ن
ال �ع��رب ،ت��ؤس��س ت �ي��ارًا ج��دي �دًا لنسف
األط ��روح ��ات االس �ت �ش��راق �ي��ة ،ودح��ض
م �ق��والت �ه��ا ال��زائ �ف��ة ،وت��أص �ي��ل م�ن��اه��ج
بحث تاريخية في الجامعات لزعزعة
ال� �ن� �ظ ��رة ال �ق ��دي �م ��ة ل �ل �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
واإلس� �ل��ام� � ��ي .أول � � ��ى ه � ��ذه امل � �ح� ��اوالت
ف��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،ات �ف��اق م�ج�م��وع��ة من
األن �ث��رب��ول��وج �ي�ين ال �ع��رب ع �ل��ى إع�ل�ان
حركة «مفكرون ّ
ضد التزوير» ،مهمتها
ت� ��أس � �ي� ��س ت� � �ي � ��ار ن� �ق ��دي
ل �ل �ت��وراة ،وإط �ل�اق موقع
إل �ك �ت ��رون��ي ع �ل��ى ش�ب�ك��ة
اإلن � � �ت� � ��رن� � ��ت ك � � ��ي ي� �ك ��ون
ً
فضاء للسجال والتأريخ
املضاد.
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تواريخ
1952
الوالدة في بغداد
1976
صدور مجموعته القصصية األولى ّ
«أيها
البرج يا عذابي» في بغداد
1979
غادر بغداد إلى تشيكوسلوفاكيا ،ثم إلى
عدن في اليمن الجنوبي وعمل محررًا في
صحيفة «الثوري»
1996
استقر في هولندا ّ
ّ
وتفرغ للبحث في التاريخ
واألسطورة
2011
أنجز خمسة كتب ،صدر منها «حقيقة
السبي البابلي» ،و«غزال الكعبة الذهبي»
(دار جداول ـ ـ بيروت)

