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على الغالف

جمعية كفى حشمة واحترام
ظنت جمعية
«كفى عنف واستغالل»
أن رفع شعار «القانون
صورتكم» سيحرج ّنواب
األمة لينتجوا قانونًا
يرضي طموحها على
صعيد حماية النساء
من العنف األسري.
هنا محاولة لتعريف
الجمعيات على صورة
بعض النواب في نظر
بعض اإلعالميات

غسان سعود
ت �ض��م ال �ل �ج �ن��ة امل �ك �ل �ف��ة إع � � ��داد ق��ان��ون
ً
يحمي النساء م��ن العنف األس��ري كال
من النواب السادة :سمير الجسر ،نبيل
نقوال ،ميشال الحلو ،جيلبيرت زوين،
غسان مخيبر ،علي ّ
عمار ،عماد الحوت،
علي عسيران وشانت جنجنيان.
ل�ن�ب��دأ م��ن ه� ��ؤالء ،ف�ق��د ص ��ودف وج��ود
أح ��ده ��م م � ��رة ف ��ي امل �ص �ع��د م ��ع إح ��دى
ال��زم�ي�لات ف��ي ق�ن��اة تلفزيونية دينية،
وب � �ع� ��د ام � �ت � �ن ��اع أح� � ��د امل� ��واط � �ن�ي��ن ع��ن
االن� � �ض� � �م � ��ام إل � �ي � �ه� �م ��ا ب� �س� �ب ��ب ض �ي��ق
املساحة ،توجه إليها سعادته بالقول:
«ش� �ك� �ل ��ه خ� � ��اف ي� �ت� �ه � ّ�ي ��ج» .ل� ��م ت�ل�ت�ف��ت
ال��زم�ي�ل��ة ،ف�ت��اب��ع ح�ض��رت��ه« :ي�م�ك��ن معه
ح � ��ق ،م� ��ا ه� ��و إن � ��ت ك �ت �ي��ر ب �ت �ه �ي �ج��ي».
ع �ن��ده��ا س �ح �ب��ت ال��زم �ي �ل��ة ن �ظ��رات��ه من
صدرها إلى عينيها ،قائلة« :إنت واحد
ب�لا أخ�ل�اق» .النائب نفسه ك��ان يساير
إح��دى امل��وظ�ف��ات ف��ي املجلس النيابي
قبل بضعة أي��ام ،فطمأنها إلى صحته
ً
قائال إن��ه دخ��ل املستشفى يومني فقط
وغادر .ابتسمت .تابع« :أهم شي يفوت
ويطلع ...الواحد».
ً
�ان م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة س � � ��أل م � ��رة
ن� ��ائ� ��ب ث � � � � ٍ
صحافية في موقع إلكتروني وجريدة
ع��رب �ي��ة ع ��ن «ث �م��ن امل �ق��اب �ل��ة» ،وع�ن��دم��ا
اعتذرت منه مبتسمة ،سألها إن كانت
تقدم «خدمات خاصة» .في اللجنة (ما

غيرها) ،نائب أمضى يومني يحدث كل
م��ن ال�ت�ق��اه ع��ن «ال �ش��ورت» ال ��ذي كانت
ت��رت��دي��ه ص�ح��اف�ي��ة ق��اب�ل�ت��ه ف��ي مكتبه،
ً
سائال معارفهما املشتركني إن كان قد
الزميلة نفسها
أخطأ بعدم «مد اليد»ّ .
اجتذبت نائبًا .ورغ��م تمنعها ،ال يجد
«س �ع��ادت��ه» رادع ��ًا ع��ن س��ؤال�ه��ا إث��ر كل
مكاملة هاتفية إن كان بإمكانه زيارتها
ـ�ـ�ـ�ـ ب �ع��د م�ن�ت�ص��ف ال �ل �ي��ل ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي شقتها.
ث�م��ة م�ح��اف��ظ اس�ت�ق��ى خ�ل�ال استقباله
صحافية معلومات عن مكان سكنها،
ول��م يلبث ب�ع��د أي ��ام أن ف��اج��أ وال��دت�ه��ا
ح�ي�ن وص ��ل إل ��ى م�ن��زل�ه��ا وق� ��رع ال �ب��اب
متوقعًا أن�ه��ا تسكن وح��ده��ا ،فطلعت
ف��ي وج �ه��ه األم« .ال �ق��ان��ون ص��ورت�ك��م »
ت �ق��ول ح�م�ل��ة «ك �ف��ى ع�ن��ف واس �ت �غ�لال».
وكان يجب أن تضيف «األخالق».
ه �ن��اك ن��ائ��ب ض ��رب ل�ص�ح��اف�ي��ة م��وع �دًا
ف ��ي م�ك�ت�ب��ه ف ��ي امل �ج �ل��س «ب �ع��د ان�ت�ه��اء
الدوام ليخلو لنا الجو» ،وإثر دخولها
امل �ك �ت��ب أج �ل �س �ه��ا ع �ل��ى ال �ك �ن �ب��ة ال على
ال�ك��رس��ي ،وق�ف��ز ليقفل ال �ب��اب ،ويجلس
بقربها (وك ��اد أن ي�ك��ون ف��ي حضنها).
فنهضت منفعلة وفتحت الباب قائلة:
«ن �ح��ن ه �ن��ا ل �ل �ش �غ��ل» .ف��أج��اب �ه��ا« :ك�ل��ه
ش �غ��ل ،ع �ل� ّ�ي أن أوط ��د ع�لاق�ت��ي ب��ك قبل
إعطائك املقابلة» .في مكتب آخ��ر ،أصر
نائب ،ممانع جدًا ،على اإلمساك بفخذ
إحدى الزميالت ،في ظل خشية غالبية
ال��زم �ي�لات م��ن امل� ��رور ب��ال �ق��رب م��ن أح��د

زم�لائ��ه ف��ي ال�ك�ت�ل��ة نفسها لتوجسهن
م ��ن ق ��رص ��ات ��ه .ف �ه��و «ي �ت �ل��ذذ ب��ال �ق��رص
وق��رص �ت��ه ت �ت��رك ع�ل�ام ��ة» ،ت �ق��ول إح��دى
ض�ح��اي��اه« .ال �ق��ان��ون ص��ورت�ك��م » تقول
ح�م�ل��ة «ك �ف��ى ع�ن��ف واس �ت �غ�ل�ال» .وك��ان
يجب أن تضيف «الحياء».
ه � �ن ��اك ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س ال� �ن� �ي ��اب ��ي ن� ��واب
ي� ّ
�ؤدون دور ك��ازان��وف��ا .واح��د م��ن كتلة
�ان م ��ن ال�ك�ت�ل��ة
امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع �ك��اري��ة .ث� � ٍ
ّ
مستقبلي كوراني .مازح
نفسها .ثالث
األخير إح��دى الزميالت م��رة حني علم
ً
أن موعد زواجها قريب قائال إن لديه
«مكتبًا خاصًا لالستشارة والتدريب»،
وضرب على صدره مرددًا« :أنا بعجبك
ب�ه��ا ال �ق �ص��ص» .راب ��ع ج�ب�ي�ل� ّ�ي ع��ون� ّ�ي؛
ي �ح��رص ع �ن��د اس�ت�ق�ب��ال��ه ام � ��رأة «ع�ل��ى
تزليطها» بعينيه كما ك��ان يقول مرة
ف��ي مجلس خ��اص .خامس زغ��رت��اوي،
ه��و زم �ي��ل ال ��راب ��ع ف��ي ال�ك�ت�ل��ة نفسها،
أدل��ى بدلوه في امل��وض��وع نفسه خالل
ال �ج �ل �س��ة ال �ح �م �ي �م �ي��ة ن �ف �س �ه��ا ،ف� ��رأى
أن «ال� ��رج� ��ل ال� � ��ذي ت �م��ر أم ��ام ��ه ام � ��رأة
وال ي �ط��ارد م��ؤخ��رت �ه��ا ب�ع�ي�ن�ي��ه ،ليس
ً
رج�لا» .وت��روي إح��دى الصحافيات أن
ه ��ذا ال �ن��ائ��ب ك ��ان ق �ب��ل س �ن��وات ضمن
وف� � ��د س� �ي ��اس ��ي ي � � ��زور إح � � ��دى ال� � ��دول
ال�ق��ري�ب��ة ،وك��ان��ت امل ��رأة ال��وح�ي��دة على
م�ت�ن ال� �ط ��ائ ��رة ،ف �ت �ه��ام��س م ��ع زم�ل�ائ��ه
خمس دقائق ثم اقترب منها بقميص
غالبية أزراره مفتوحة ،ليسألها عما

ليس من الضروري أن تكون بط ً
ال رياضي ًا لحضور
األلعاب األولمبية  2012في لندن.
سدد ببطاقتك فيزا في بلدك أو في الخارج
ّ
يخولك الفوز برحلة لحضور
وستدخل سحب ًا ّ
األلعاب األولمبية  2012في لندن.
استعد.go .
لم االنتظار؟ مكانك.
َ
ّ
يسري العرض من  5يناير حتى  5مارس.
للشروط واألحكام يُرجى زيارة visamiddleeast.com

بعيدًا عن
التحرش ،ثمة
نواب يتكلون
على الـ «إس إمس
إس» للتقرب من
بعض الزميالت
(أرشيف ــ هيثم
املوسوي)

تنوي فعله برفقتهم ،مالمسًا ركبتها
بركبته .ال �س��ادس ف��ي ال�ف��رق��ة بيروتي
ق ��ح ،ق ��ال ألح ��د ال�ص�ح��اف�ي�ين امل�ش�ك��وك
في هويتهم الجنسية مرة« :إن كنت ال
تريدني ،فاترك لي املصور أو مسؤول
اإلض��اءة» .السابع في الفريق بيروتي
أرم � �ن� ��ي أس� � ��دل س �ت ��ائ ��ر م �ك �ت �ب��ه ق�ب�ي��ل
وص � ��ول ال �ص �ح��اف �ي��ة وخ �ف��ف ال �ض��وء،
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التهيج واالنحراف
اب
نو
ّ
ّ
«االتجاه المعاكس»

ُ
تهافت بعض السياسيني على بعض الصحافيات يقابله
ت��ه��اف��ت لبعض ال��ص��ح��اف��ي��ات ع��ل��ى ب��ع��ض ال��س��ي��اس��ي�ين ،وال
سيما أن اإلعجاب املتبادل ـــــ الذي ال يفترض أن يبدأ بتحرش
ـــــ أثمر بعض العالقات الناجحة بني سياسيني وصحافيات.
ح�ين ي���روي أح��د ن���واب ع��ك��ار ع��ن «ع���روض» اإلعالميات
التي شهدها مكتبه ،يثق السامع ب��أن ق���درات بعضهن
السينمائية الجنسية أهم بكثير من موهبتهن التلفزيونية
أو الكتابية .وحني يقرأ أحد نواب املنت الرسائل التي تصل
إل��ى هاتفه من إح��دى الصحافيات في ساعات الصباح
األولى ،تستغرب كيف لم تهجره زوجته بعد .فيما تنتبه
بعض الصحافيات جيدًا إلى «تخفيف» بعض زميالتهن
ثيابهن قبل الدخول ملقابلة بعض السياسيني .وعلى هذه

ً
ق ��ائ�ل�ا «ج� �ه ��زت ال �غ ��رف ��ة ل �ت �ك��ون أك �ث��ر
روم��ان�س�ي��ة» .فنصحته ب��ال��ذه��اب عند
زوج �ت��ه وغ� ��ادرت .ث��ام��ن ال�ك��ازان��وف��ات،
م��ن إقليم ال�خ��روب .التاسع م��ن ص��ور.
وال �ع��اش��ر م��ن ب�ن��ت ج�ب�ي��ل .أم��ا ال�ب�ق��اع
فينافس البقاع األوس��ط ،لكل
الغربيَ َ ،
«ج��غ�لان» على األق��ل« .القانون
منهما
ص ��ورت �ك ��م» ت �ق��ول ح �م �ل��ة «ك �ف��ى عنف

واس �ت �غ�ل�ال» .وك ��ان ي�ج��ب أن تضيف:
شبعوا!؟».
بت
«ما ِ
ّ
ثمة نائب توقف عن الذهاب إلى املجلس
ال�ن�ي��اب��ي ل��م ي �ت��ردد ف��ي م�ح��اول��ة تقبيل
زم �ي �ل��ة ل ��م ي �ك��ن ق ��د م �ض��ى ع �ل��ى ت�ع��رف��ه
بها خمس دق��ائ��ق .ثمة ن��ائ��ب استقبل
إح � ��دى ال ��زم �ي�ل�ات ف ��ي م �ن��زل��ه ب� �ـ «روب
الحمام» ،وحرص عند الجلوس أمامها

الثياب يعلق الكثير من السياسيني أفعالهم.
بطلة الرواية األحدث على هذا الصعيد إعالمية شابة نجحت
في اإليقاع بأحد ن��واب بيروت ،ول��م تلبث أن أث��ارت إعجاب
زم��ي��ل��ه ف��ي ال��ك��ت��ل��ة ،ف��ب��دأ بمالحقتها ف��ي ال��رس��ائ��ل ،إل���ى أن
قررت مالقاته في نصف الطريق .وهكذا بدأ النائبان صراع
الفوز بها أو الحفاظ عليها .وبدآ تراشق االتهامات وتبادل
ال��ت��ه��دي��دات .فما ك��ان م��ن رئ��ي��س كتلتهما املفترضة إال أن
استدعى الصحافية ليطلب منها بداية اختيار أحد االثنني،
قبل أن يعرض عليها االبتعاد عن االثنني وسائر نواب كتلته،
مقابل الثمن املناسب .وكانت مفاجأته كبيرة حني اكتشف
أنها حصلت من أحد النائبني على كل ما ّ
حصله األخير من
رئيس الكتلةّ ،
وحبة مسك.

أن يظهر لها عدم ارتدائه شيئًا تحته.
ثمة ن��ائ��ب أخ�ب��ر صحافية ف��ي معرض
إجابته ع��ن اسئلتها ع��ن األوض ��اع في
م�ن�ط�ق��ة األش ��رف �ي ��ة أن� ��ه ي �ع �ش��ق ال�ك�ع��ب
العالي .وف��ي مقابلة أخ��رى م��ع النائب
نفسه سألها إن كان «بيطلعلي بوسة»
مقابل املعلومات الخاصة التي تطلبها.
مع العلم أن املقابلتني مسجلتان .نائب

آخ ��ر ع ��رض ع �ل��ى إح� ��دى ال��زم �ي�ل�ات أن
ت�ك��ون م�س�ت�ش��ارت��ه اإلع�لام �ي��ة ف��واف�ق��ت،
وحني ّ
هما ببحث شروط العمل تبني أن
عليها عدم املصاحبة« .تريد حبيبة أم
مستشارة إعالمية؟» ،سألت الصحافية.
فأجابها« :ال حاجة إلى حبيبة في ظل
أحتاج إلى خليلة» .ثمة نائبان
الزوجةُ ،
(أح ��ده� �م ��ا ذك � ��ر س ��اب �ق ��ًا) ال ي �ف �ت��رق��ان،

ي � �ح� ��اص� ��ران ّ
أي إع �ل�ام � �ي� ��ة ت ��زوره� �م ��ا
ب� �ن� �ظ ��رات «ت� �ل � ّ�ع ��ي ال� �ن� �ف ��س» ،وي �ت �ف��رج
أحدهما على اآلخر وهو يحاول إلصاق
ج �س��ده ب�ج�س��ده��ا .ع�ل��ى ه��ام��ش زي ��ارة
إحدى
أحد الوزراء عكار أخيرًا ،مازحت
ّ
الصحافيات نائبًا ّ
عما إذا كانت سنه
تمنعه م��ن ِّم��راف�ق�ت�ه��م ،ف��أج��اب�ه��ا إن��ه ال
ي��زال في عز شبابه ،وتابع« :أحسن ما
قلك تعي نجرب».
يروي إسكندر رياشي في هذا السياق
أن «ص �ح��اف �ي��ة ف��رن�س�ي��ة ع �ج ��وزًا أب ��دت
امتعاضًا من بعض تصرفات الجنرال
ساراي ،فقال لها :لو رجعت يا سيدتي
إل� ��ى ال � � ��وراء س �ت�ي�ن س �ن ��ة ،ول� ��و رج �ع��ت
أن��ا أرب �ع�ين س�ن��ة ،ل�ع��رف��ت ك�ي��ف أجعلك
تقبلني كل ما أريد وأقول».
بعيدًا عن التحرش ،ثمة ن��واب يتكلون
ع �ل��ى ال � �ـ «إس إم ��س إس» ل �ل �ت �ق��رب من
ب �ع��ض ال ��زم � �ي �ل�ات ،ب �ي �ن �م��ا ي �ت �ك��ل أح��د
الوزراء على الـ «واتس أب» ،فيما يواظب
ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ع�ل��ى ال�ت�غ��زل
بإحدى املذيعات عبر الـ«بي بي».
ال ب� � ّ�د أن ي �ق��رأ امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي بعض
إسكندر رياشي .ففي كتابته الصريحة
ل �ل �ت��اري��خ ال �ل �ب �ن��ان��ي ي � ��روي أن ال �ح��اك��م
ال� �ف ��رن� �س ��ي دي م � ��ارت � ��ل «ع� ��رك � �ه� ��ا» م��ع
عشيقته م��رة ،وانهال عليها بالشتائم،
ف��ردت بصوت أعلى م��ن ص��وت��ه« :غريب
كم يجب أن يكون املرء أزعر وقليل األدب
ليكون صاحب فخامة (أو سعادة)».

تقـرير

قضية الصدر ورفيقيه
ّ
معلومات وموقوفون جدد
عادت قضية اإلم��ام السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي
ع � ّ�ب ��اس ب ��در ال ��دي ��ن إل ��ى ال ��واج �ه ��ة ،أم ��س،
بوصول وفد ليبي ضم القاضيني محمود
اليسير وعبد اللطيف ق��دور إل��ى بيروت،
حيث التقيا وزي��ر الخارجية واملغتربني
ع��دن��ان م �ن �ص��ور ،وج ��رى ع ��رض آلخ ��ر ما
توصلت إليه التحقيقات في القضية.
وأعلن منصور ،بعد اللقاء ،أنه «ألول مرة،
تباشر السلطات الليبية التحقيق الجدي
وال�ف��اع��ل بقضية اإلم ��ام ال �ص��در» ،كاشفًا
«أن �ن��ا حصلنا ع�ل��ى ت��أك�ي��د م��ن السلطات
الليبية بأن الصدر لم يغادر ليبيا» ،الفتًا
ال ��ى وج � ��ود «أش� �خ ��اص س �ي �ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق
معهم على عالقة بالقضية ،وهناك أماكن
ّ
مخفية».
في ليبيا ال تزال
ّ
وذك � � � � ��رت م � � �ص� � ��ادر م� �ع� �ن ��ي ��ة ب� ��امل � �ل� ��ف أن
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي حصلت عليها الجهات
اللبنانية املتابعة لقضية اإلم��ام الصدر،
والسلطات الليبية ،تفيد بأن التحقيقات
ح ��ددت ح�ت��ى ال �ي��وم ال�ش�خ�ص�ين الليبيني
اللذين ُيشتبه في كونهما انتحال صفة كل
من اإلمام الصدر والشيخ يعقوب للتوجه
من ليبيا إلى إيطاليا في عام  .1978وأحد
امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه�م��ا م��وق��وف ل ��دى ال�س�ل�ط��ات
الليبية الجديدة ،فيما يعيش اآلخ��ر قيد
اإلقامة الجبرية .ورأت املصادر أن تحديد
هذين الشخصني يؤكد أن اإلمام ورفيقيه
لم يغادرا ليبيا.
وقالت املصادر إن الزيارة األخيرة للوفد
ال�ل�ب�ن��ان��ي امل�ك�ل��ف ب�م�ت��اب�ع��ة ال�ق�ض�ي��ة إل��ى
ليبيا أثمرت عن اتفاق بأن تتيح السلطات
ال �ل �ي �ب �ي��ة ل �ل �ط ��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي اس �ت �ج ��واب
امل ��وق ��وف�ي�ن .ول �ف �ت��ت م� �ص ��ادر ع��ائ �ل��ة أح��د
امل�خ�ت�ط�ف�ين ال �ث�لاث��ة إل ��ى أن ال�ت�ح�ق�ي��ق مع
سيف اإلس�لام القذافي ،اب��ن العقيد معمر
ال�ق��ذاف��ي ،ل��م يعد متاحًا بسهولة ،بعدما
ج � ��رى االت � �ف � ��اق ب�ي��ن ال �س �ل �ط ��ات ال �ل �ي �ب �ي��ة

�أكبر م�صرف في لبنان

من حيث �لموجود�ت و�الأرباح وتمويل �القت�صاد وخلق �لوظائف

في عد�د كبرى �لمجموعات �لم�صرف ّية �الإقليم ّية

خ�صائ�ص �لن�صاط �لمج ّمع في نهاية كانون �الأ ّول 2011

ال �ج ��دي ��دة وامل �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة ال��دول �ي��ة
ع�ل��ى أن ُت� ّ�ت� َ�ب��ع م�ع��ه إج � ��راءات م �ح��ددة في
�اء ع�ل��ى م�ع��اي�ي��ر املحكمة
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،ب �ن� ً
املذكورة .وقالت املصادر إن سيف اإلسالم
يدلي بمعلومات عن كل ما ُيسأل بشأنه،
لكنه يرفض اإلدالء بأي معلومات مرتبطة
بقضية اإلمام الصدر ورفيقيه.
وقالت مصادر إح��دى العائالت إن كل ما
ج ��رى ت��داول��ه خ�ل�ال األش �ه��ر امل��اض�ي��ة عن
القضية ثبت أن��ه غير صحيح ،م��ن خالل
ال � �ع� ��ودة إل � ��ى األش � �خ� ��اص ال ��ذي ��ن ُت �ن �س��ب
إليهم املعلومات املتداولة .وقالت املصادر
إن األم � ��ل ب ��وج ��ود اإلم� � ��ام ورف �ي �ق �ي��ه على
قيد الحياة ال ي��زال م��وج��ودًا ،وخ��اص��ة أن
ثمة مناطق شاسعة م��ن ليبيا ،وخاصة
ف��ي ال �ج �ن��وب ،ال ت ��زال خ��ارج��ة ع��ن سلطة
املجلس االنتقالي.
وق��ال��ت م�ص��ادر رسمية لبنانية إن الوفد
ال �ل �ي �ب��ي ال� ��ذي وص ��ل إل ��ى ب� �ي ��روت ،أم ��س،
مكلف م��ن س�ل�ط��ات ب�ل�اده بالتنسيق مع
الطرف اللبناني بشأن امللف .وأشارت إلى
أن الوفد سيجول على عدد من املسؤولني
اللبنانيني ،وسيلتقي عائالت املختطفني.
(األخبار)

  28.7مـــــــلــــيـــــــــار دوالر �أمـــــــيـــــــــركـــــــــي �إجـــــــمـــــــــالـــــــــــــي �لمـــــــــــوجـــــــــــــود�ت  24.8مـــــــلــــيـــــــــار دوالر �أمـــــــيـــــــــركـــــــــي �إجـــــــمـــــــــالـــــــــي ود�ئـــــــــــع �لـــزبـــــائــــن�لــــــخـــــا�صــــــة
  2.4مـــــــلــــيـــــــــار دوالر �أمـــــــيـــــــــركـــــــــي �إجـــــــمـــــــــالـــــــــي �الأمــــو�لّ
  365.2مـــــــليـــون دوالر �أميـــــركـــــــي حجم �الأربــــــــاح �ل�صـــــــافيـــــة فـــــي �لعـــام 2011بنمـ ـ ــو ن�سـبتــه  ٪3.7مق ــ�رن ًة مــع �لع ـ ــ�م  ,2010علـى�لرغـ ــم من تخـ�سـيــ�س مجـ ـ ــمل �لأرب ـ ــ�ح فـ ـ ــي
وحـ ــد�ت م�سر و�سـ ـ ــوريـ ــة ,و�ل ـب ــ�لغة  42مليـ ـ ــون دولر �أم ـي ــركي ,لموؤون�ت ن�ت ـ ـج ـ ــة ع ــن �لتـ ــقييم
�لإجـم�لي ( )collective provisionsعلى �سعيـد مــج ّمع� ,إلتز�م ً� ب�أ�س ـ ّد قو�عد �لحتــر�ز و�لإد�رة �لر�سي ــدة

مركز مالي منيع في مو�جهة تاأثير�ت �لظروف �الإقليم ّية
  ٪77.3نـــــــــ�صـبة تغطية �لديون �لمـــــ�صكوك بتــــح�صــــيــــــلهـا بمــــــوؤونــــــات نــــقد ّيــــةمخ�ص�صة ،وهي ت�صــــــــل �إلى  ٪104لـــــدى �حت�صـــــــــــاب �ل�صــمـــــــانـات �لعيـــــــــــنــ ّيــة
ّ
  ٪0.66فــــــــــقــــط ن�صبـــــــة �صافــــــي �لديـــــــون �لمــــــــ�صكوك بـتح�صيلها من �إجمـــــالي�لـــــــت�صليفــــــات ،دون �حـــــــت�صاب �لمـــــــخـــــزون �لمـــــج ّمـــــع للمــــــــــــوؤونــــــات �لعــــــا ّمة
�الإجمـــــــــالـــــــــــــ ّية ( ،)collective provisionsو�لــــــــبالـــــــغ  101ملــــــــيون دوالر �أمـــــــيـــــركي

مو ّؤ�صر�ت ج ّيدة للأد�ء و�لفعال ّية �لمال ّية
 نــ�صـــــــــــــــــبـــــــــــــــة �لـــ�صــــــــيـــولــــة �الأ ّولـــــــــ ّيـــــة �إلـــــى ود�ئـــــــــــع �لزبائـــــــــن ٪50.6 نــ�صـــــــــــــــــبـــــــــــــــة �لـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــلءة وفــــــــــــــــــــــــــــق "بــــــــــــــــــــــــــــازل ٪11 "2�لخا�صة �لعـــاد ّيـة ٪16.4
مــتــو�صــــــــط �لر�صــــــاميل
 نــ�صـــــــــــــــــبـــــــــــــــة �لـعـــائد علــــىّ
ّ
 -ن�صـــــــــــــــــــبــــــــــــــة �لكــــــــــــــــــــــــلــــفـــــــة �إلــــــــــــــى �لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردود ٪45.5

م�صرف لبناني �صامل في خدمة �لمو�طن و�القت�صاد �لمح ّلي
لبن�ن �سوي�سر� فرن�س� �لأردن �سورية م�سر �ل�سود�ن �ململكة �لعربيـّة �ل�سـعود ّية قطر جبل ط�رق �إم�رة مون�كو
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
دكتوراه اللبنانية
تصفية أم اصطفاء!
ت �ك �م��ن م �ش �ك �ل��ة امل� �ع� �ه ��د ال �ع��ال��ي
ل �ل��دك �ت��وراه ف ��ي اآلداب وال �ع �ل��وم
اإلن � �س ��ان� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف��ي
م � �خ� ��ال � �ف� ��ة اإلدارة ل � �ل � �ق ��وان �ي�ن
ً
وامل� ��راس � �ي� ��م ش � �ك �ل�ا وم �ض �م��ون��ًا،
إلرس��اء وجهة تصفوية مناطقيًا
وطبقيًا وطائفيًا ،في ظل المباالة
رئاسة الجامعة اللبنانية .فواقع
ال � �ح� ��ال ه � �ن ��اك ي � �ق ��وم ع� �ل ��ى ق� ��رار
ذات� � � ��ي ذي م� �ض� �م ��ون ت �ص �ف ��وي،
ب�ل�ا ه��وي��ة ق��ان��ون �ي��ة وأك��ادي �م �ي��ة،
م�خ��ال��ف ل�ل�م��رس��وم  ،900ولنظام
ال�ت�ع�ل�ي��م األوروب� � ��ي ( L.M.Dمقر
باملرسومني  14840و ،)2225الذي
ي �ع��د ال ��دك �ت ��وراه «ت �ج��رب��ة مهنية
ف ��ي م �ج��ال ال �ب �ح ��ث» ،ت � ��ؤدي إل��ى
اصطفاء عادل ألصحاب الكفاءة،
ال ت�ج��رب��ة تصفوية ت�ع��زز منطق
الفساد واإلفساد واملكرمات!
إن م � �ق� ��اط � �ع� ��ة ط � �ل � ��اب ال � �ع � �ل� ��وم
االج � �ت � �م� ��اع � �ي � ��ة ل�ل��ام � �ت � �ح� ��ان� ��ات،
وإص��راره��م على تطبيق القانون
رغ� � ��م امل � �ك� ��رم� ��ات ال � �ت� ��ي ع ��رض ��ت،
أدي ��ا إل��ى تسجيلهم وف��ق صيغة
ت �س �ت �ج �ي ��ب ج ��زئ � �ي ��ًا ل �ل �م ��رس ��وم
 ،900إال أنها مبنية على روحية
ال �ق��رار  ،2656وه��و ل��م ول��ن ينهي
امل �ش �ك �ل��ة ،ألن ال �س �ي��اق ال�ق��ان��ون��ي
ال��ذي أفضى إلى اإلق��رار بضرورة
تطبيق املرسوم  900على العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة ال ينبني ف�ق��ط على
ع��دم ان�ط�ب��اق امل��رس��وم  74عليها،
بل ايضًا على عدم قانونية القرار
 2656ألسباب عدة ،أهمها مخالفة
م �ض �م ��ون ��ه مل� �ض� �م ��ون ال� � � � � �ـL.M.D
األوروب ��ي ،لذلك ف��إن ه��ذا السياق
ي �ش �م��ل ح �ك �م��ًا ك ��ل ك �ل �ي��ات معهد
الدكتوراه.
ربما ال تدري غرفة الفك والتركيب
في املعهد أنها مكشوفة بالكامل
ل � ��دى ال� � �ط �ل��اب ،ال� ��ذي� ��ن ي � � ��رون أن
الثابت الوحيد هناك هو التصفية
اآلن� �ي ��ة وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .ف��ال�ت�خ�ل��ي
ال�ش�ك�ل��ي ع ��ن ب �ع��ض ت�ف��اص�ي��ل ال �ـ
 2656أتى في سياق املحافظة على
اّ
مضمونه التصفوي ،وإل فكيف
نفسر اقتراح قرارات جديدة مبنية
عليه ،تتضمن إج��راءات تعسفية
ع��دة ،كاستبدال األس�ت��اذ املشرف
بلجنة تقوم بالوظيفة التصفوية
للمباراة.
ل� � � ��م ي� � �ق � ��م ال � � � �ط� �ل� ��اب ب � � ��األس � � ��اس
ل �ل�اع � �ت� ��راض ع� �ل ��ى ع� � ��دم اك �ت �م��ال
ال �ت��واق �ي��ع ع�ل��ى ال� �ق ��رار  ،2656بل
لرفض مضمونه .لذلك فمحاولة
ش��رع �ن �ت��ه ب �ت��وق �ي��ع غ� ��ب ال �ط �ل��ب
م ��رف ��وض ��ة س �ل �ف��ًا ،ألن امل��راس �ي��م
ال�ن��اف��ذة تفرض تطبيق مضمون
 L.M.Dاألوروب � � ��ي ،وإال ف��ال �ـ 900
ي �ك��ون امل��رس��وم ال��وح�ي��د ال �س��اري
املفعول بشأن شهادة الدكتوراه.
إن التحرك الطالبي مستمر إلزالة
كل الحواجز التصفوية ،بما ُفيها
مركزة الـ  ،M2وقد يكون في املقبل
م��ن األي ��ام أم ��ام امل�ب�ن��ي ال��زج��اج��ي
ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون،
والحفاظ ّعلى الجامعة الوطنية
كإطار يوفر للمواطنني الحق في
العلم والترقي االجتماعي.
يوسـف كلوت
منسق لجنة املتابعة لطالب
املاستر والدكتوراه (العلوم
االجتماعية)

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.

المسيحيون قلقون من الربيع
ل:
الجمي
ّ
ّ

ّ
ّ
الكتائبيون التدخل
ال يريد
ّ
في الشؤون السورية ،من
دون أن يعني ذلك دعمًا
للنظام السوري .بل يضعون
موقفهم في خانة احترام ما
يقرره الشعب السوري ضمن
إطار احترام حقوق ّاالنسان
ّ
والديموقراطية ،لكنهم
ّ
يقرون بوجود خوف عند
املسيحيني من التغيير ،لذلك
ّ
سياسية
يعلنون اليوم شرعة
ثائر غندور

ق ��د ي� �ك ��ون م ��وق ��ف ح � ��زب ال �ك �ت��ائ��ب م��ن
األح� ��داث ف��ي س��وري��ا م��ن أك�ث��ر امل��واق��ف
التي ُت ّ
سجل لهذا الحزبّ .
منسق اللجنة
امل��رك� ّ
�زي��ة ف��ي ال �ك �ت��ائ��ب ،ال �ن��ائ��ب س��ام��ي
ُ
ّ
طرف
الجميل ،كرر القول إنه ال يمكن أي ّ
لبناني ،في  8أو في  14آذار ،أن يتدخل
ف��ي ال �ش� ً�أن ال� �س ��وري ،دع �م��ًا ل�ل�ن�ظ��ام أو
م�ن��اه�ض��ة ل ��ه .ي��ري��د ل �ل��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
وال �ق� ّ�وى ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة اح �ت��رام م �ب��دأ ع��دم
ّ
الجميل
التدخل بشؤون البلدين .لكن
ال ي�خ�ف��ي أن ق �ل��ب ف��ري �ق��ه ال �س �ي��اس��ي ال
يحمل املودة للنظام السوري« ،ال يمكن
أي نظام في سوريا أن يقوم بأسوأ مما
ق��ام ب��ه ه��ذا النظام بحقنا ،م��ن احتالل
وق�ت��ل واغ�ت�ي��ال وت��دم�ي��ر ف��ي مناطقنا»
ي� �ق ��ول ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل .االم� � ��ر ال� �ث ��ان ��ي ال� ��ذي
ّ
الجميل ف��ي مجالسه« ،هو
يتحدث ب��ه
اح �ت��رام ح �ق��وق االن �س��ان وح��ق الشعب
ال �س��وري ف��ي ت�ق��ري��ر م�ص�ي��ره ،ح�ت��ى لو
ً
انتخب بشار األسد رئيسًا مرة جديدة.
لكن هذا ال يمنع الكتائبيني من انتقاد
أداء الحكومة في هذا امللف».

م��ا ُي��ري��ده ال�ج�م� ّ�ي��ل أي �ض��ًا ه��و ال�ح�ف��اظ
على ال��داخ��ل اللبناني م��ن أي انعكاس
ّ
يتخوف من الكالم
ملا يجري في سوريا.
ال� ��ذي ُي �ق ��ال ع ��ن إم �ك��ان� ّ�ي��ة ال ��دع ��وة إل��ى
للنظام وم�ع��ارض��ة له،
ت�ظ��اه��رة م��ؤي��دة
ّ
ّ
لبنانية
وم��ن ال�ح��دي��ث ع��ن ت��دخ��ل ق��وى
في الداخل السوري.
ُيخالف النائب الشاب الرأي السائد في
قوى  14آذار بأن سقوط النظام السوري
ي�ع�ن��ي ح�ك�م��ًا ان�ه�ي��ار ح��زب ال �ل��ه .ب��رأي��ه
ي �م �ت �ل��ك ال� �ح ��زب م ��ن ال� �ق ��وة ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة
ّ
ّ
والتنظيمية م��ا يسمح له
والعسكرية
ّ
ّ
بالحفاظ على حيثيته السياسية في
ل �ب �ن��ان .ال ب��ل ي�ع�ت�ق��د ال�ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ون ب��أن
ّ
قوة حزب الله ستزيد« ،فبدل أن تكون
ّ
مرجعية قوى الثامن من آذار منقسمة
ُ
بني سوريا وحزب الله ،ستصبح كلها
ع�ن��د ح��زب ال �ل��ه» ،بحسب م��ا ُي�ن�ق��ل عن
ّ
الجميل.
ي �ع �ت �ق��د ال � �ن ��ائ ��ب ال � �ش � ��اب أن امل ��رح �ل ��ة
ُي� �م� �ك ��ن أن ت � �ك� ��ون ف� ��رص� ��ة ل �ل �ب �ن��ان �ي�ين
ل �ك��ي ُي �ع��ال �ج��وا م �ش��اك �ل �ه��م ال��داخ �ل� ّ�ي��ة،
م ��ن ال� �ن� �ظ ��ام ال �س �ي ��اس ��ي إل � ��ى ّ امل �ش��اك��ل
ّ
واالجتماعية ،لكنه ال يرى
االقتصادية
أن الجميع راغب في الدخول في حوار،.
علمًا أن ه��ذا ال يعني أن ح��زب��ه يوقف
امل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا .ال� �ح ��وار م��ع
ّ
فرنجية مستمر ،ومع
النائب سليمان
ّ
الحلفاء في  14آذار بالطبع .طيب ،ماذا
عن حزب الله؟ يقول النائب الشاب ملن
يلتقيهم إنه مستعد وراغب في مباشرة
حوار مع الحزب .ال ُيريد وضع شروط
م �س �ب �ق��ة م� ��ن ن � ��وع أن ج� � ��دول األع� �م ��ال
يكون محصورًا ببند
املشترك يجب أن ّ
ّ
س�لاح امل�ق��اوم��ة ،لكنه ي��ؤك��د أن النقاش
ح��ول ال�س�لاح ي�ج��ب أن ي�ك��ون ج��زءًا من
ه ��ذا .ه �ن��اك ح��اج��ز ل��م ي�ن�ك�س��ر ب�ع��د مع
ح ��زب ال �ل��ه .ال �ح��اج��ز ال ��ذي ت �ح� ّ�دث عنه
الفتى الكتائبي ف��ي ّأول إط�لال��ة ل��ه من
ب ��رمل ��ان « :2009ن� �ع� �ت ��رف ب �م �ق��اوم �ت �ك��م
وش� �ه ��دائ� �ك ��م ،ون �ن �ت �ظ��ر م �ن �ك��م امل� �ث ��ل».
االع � �ت � ��راف ال � ��ذي ي �ط �ل �ب��ه ال �ج �م� ّ�ي��ل م��ن
الحزب ُيختصر باآلتي« :عليهم اإلقرار

ب��أن ه�ن��اك  80ف��ي امل�ئ��ة م��ن املسيحيني
ناضلوا في سبيل قضية ،قد ال ّ
يؤيدها
ال �ح��زب ،ل�ك�ن�ه��م ن��اض �ل��وا ف��ي سبيلها،
وق��دم��وا ال�ت�ض�ح�ي��ات وال �ش �ه��داء ،وه��ذا
ليس أمرًا خاصًا بحزب الكتائب .بل إن
ّ
اللبنانية
هذا النضال قامت به الجبهة
ال � �ت ��ي ض� �م ��ت ب � �ي ��ار ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل وك �م �ي��ل
ش�م�ع��ون وس�ل�ي�م��ان ف��رن�ج� ّ�ي��ة وم�ي�ش��ال
ع � ��ون» .ي��ري��د س��ام��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل اع �ت��راف��ًا
ً
بهذا الفريق وبما ّ
قدمه مدخال للحوار.
هذا ما قاله للنائب نواف املوسوي في

دردش��ة ف��ي أروق ��ة مجلس ال �ن��واب بعد
املشادة الكالمية بينهما.
ُي� � �ق � � ّ�ر رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � ��رك � � ّ
�زي � ��ة ف��ي
ح� ��زب ال �ك �ت��ائ��ب ب ��وج ��ود ق �ل��ق وخ ��وف
ع �ن��د امل�س�ي�ح�ي�ين ت �ج��اه م ��ا ي �ج��ري ف��ي
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ل�ك�ن��ه ي��ؤم��ن ب �ض��رورة
اح �ت��رام ال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة وم ��ن ت��أت��ي به
إل � ��ى ال� �س� �ل� �ط ��ة ،ض� �م ��ن إط � � ��ار ال �ح �ف��اظ
ع� �ل ��ى األق � �ل� � ّ�ي� ��ات .ي �س �ت �ن��د إل � ��ى وث �ي �ق��ة
ش�ي��خ األزه� ��ر ،ال �ت��ي ت��دع��و إل��ى اح �ت��رام
ال�ت�ع� ّ
�ددي��ة .ك�م��ا ع�م��ل ح��زب��ه ع�ل��ى إع��داد

ّ
الجميل :حزب الله سيقوى إذا سقط النظام السوري (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

تقـرير

الراعي :إعادة الدور المسيحي تبدأ بتطهير سياسي
البطريرك بشارة الراعي
قلق من دخول دوامة
املصالحات وعقم الحوار.
بحث في سبل جمع اللبنانيني
واملسيحيني ّ
وتوصل إلى
ّ
كل ذلك «تبويس
أن
نتيجة
ّ
للحى» .فيفضل اليوم
العمل على املستوى
املسيحي ،فينتقد الزعامات
الطائفية ويسعى إلى ضرب
االصطفاف الحاد
نادر فوز
ب ��دأ ال�ب�ط��ري��رك امل ��ارون ��ي ب �ش��ارة ال��راع��ي
يشعر ب�ـ«س�خ��ون��ة» األوض ��اع وصعوبة
إدارة األزم ��ة وم��دى تأثير األخ �ي��رة على
ال� �ج� �م� �ي ��ع ،وأول� � �ه � ��م امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ون .ي ��وم
وص��ل إل��ى بكركي حمل ش �ع��ارات كثيرة
ّ
وق ��ال مل��ن ح��ول��ه إن أول��وي �ت��ه إع� ��ادة دور
املسيحيني وتثبيتهم ف��ي دول�ت�ه��م .بعد
اشهر في ه��ذا املوقع ،استخلص الراعي
الكثير م��ن األم ��ورّ ،أول �ه��ا م��ا يمكن نقله
ع�ل��ى ال�ن�ح��و اآلت ��ي« :مشكلة املسيحيني

ليست في أطماع الطوائف األخرى فقط،
ه��ي ف��ي األس ��اس نتيجة ص��راع الزعماء
امل �س �ي �ح �ي�ين ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��م ،وامل� ��وارن� ��ة
تحديدًا».
ّ
يعبر الراعي أمام العديد من ضيوفه عن
انزعاجه من ح��دة الخالف وال�ص��راع بني
ك��اف��ة األط � ��راف امل�س�ي�ح�ي��ة ،م��ا ي ��ؤدي إل��ى
ً
تدمير التمثيل املسيحي وشرذمته .مثال،
ال� �ص ��راع ب�ي�ن ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال سليمان
والعماد ميشال عون في الحكومة الحالية
«ي �ض��رب م�ل��ف ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وي �ح��ول دون
ّ
ات �خ��اذ أي ق ��رار بتطوير تمثيل الطائفة
ف��ي امل��ؤس�س��ات» .ونتيجة ل��ذل��ك ،يتحدث
ال ��راع ��ي ب �ك��ل وض� ��وح ع��ن م �ه� ّ�م��ة «إع� ��ادة
صياغة الدور املسيحي بعد الطائف».
ال ي �ع ��ارض ال ��راع ��ي ات �ف ��اق ال �ط��ائ��ف وال
ّ
ن � ّ�ص ��ه ب� ��ل ي �ع �ت �ب��ر ،ب �ح �س��ب زواره ،أن
ّ
م �م��ارس��ة االت �ف ��اق وت�ط�ب�ي�ق��ه «ي�ت�ط��ل�ب��ان
إع� � ��ادة ن� �ظ ��ر» .ي �ض �ي��ف« :ذه �ن �ي��ة بعض
األف ��رق ��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ض� ّ�ي�ع��ت ال �ط��ائ��ف».
لكن العنصر األه� ّ�م في هذا الخلل ،يقول
ّ
مقربون من البطريرك ،يكمن في ضعف
ال�ع�لاق��ات املسيحية ال��داخ�ل�ي��ة .وتهديد
امل �ن��اص �ف��ة ب�ي�ن امل �س �ي �ح �ي�ين وامل �س �ل �م�ين
وضياعها ،بحسب البطريرك عائد إلى
الصراع املسيحي ــ املسيحي.
يبحث ال�ب�ط��ري��رك ع��ن ح��ل ل ّ�ص��راع عمره
أكثر من عشرين سنة ،لم تجف دماؤه بعد
في أغلبية النفوس .ماذا يمكن للراعي أن
يفعل في مواجهة هذه املعضلة؟
ّ
ّ
أق � ��ل م ��ا ي �م�ك��ن ق��ول��ه أن ال �ب �ط��ري��رك فقد

إي � �م� ��ان� ��ه ب � � ��أن ت �ص �ط �ل��ح ال � �ع �ل�اق� ��ة ب�ين
األط � ��راف امل�س�ي�ح�ي��ة .ف��ي األص � ��ل ،كيف
يمكن ألح��د ال�ع�م��ل ع�ل��ى م�ص��ال�ح��ة بني
ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون وس�م�ي��ر جعجع؟
وب �ي�ن س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة وج �ع �ج��ع؟ أو
تمتني العالقة وإزال��ة نقاط التنافر بني

الحوار مع حزب اهلل
أك� ��د ال �ب �ط��ري��رك امل� ��ارون� ��ي ب �ش��ارة
الراعي أن حوار بكركي مع حزب الله
يحل محل طاولة الحوار وليس
«ال ّ
ح� � ��وارًا س �ي��اس �ي��ًا» .ودع � ��ا ال ��راع ��ي
جميع األط��راف ال��ى «املحافظة على
حرية لبنان واستقالله وسيادته»،
ّ
مشيرًا إلى أن «املسيحي ح��اول أن
يعيش وح ��ده ،وك��ذل��ك امل�س�ل��م ،لكن
ه��ذه امل�ع��ادل��ة ل��م تنجح لتحل مكان
العيش املشترك».

ّ
ّ
الجميل وعون؟
والجميل؟ أو بني
األخير
ّ
األه��م من هذا أن الراعي بات يعلم أيضًا
ّ
ّ
ويضم هذا
أن أي حوار يرأسه في بكركي
الرباعي وغيره من األقطاب املسيحيني،
ّ
يتعدى ما ّ
يسمى «تبويس اللحى».
لن
ّ
يقول من زار الراعي أخيرًا إن البطريرك
ال ي��ري��د ال��دخ��ول ف��ي ّ
دوام ��ة ع�ق��م ال�ح��وار
ال ��وط �ن ��ي ،وال ي��رغ��ب ب �ت �ك��رار ال �ت �ج��ارب
الفاشلة ،أو املراهنة على تقريب وجهات
نظر بعيدة سنوات ضوئية بعضها عن
بعض.
فهو يعرف أن��ه ما أن تطأ أق��دام الزعماء
بوابة بكركي ،خروجًا ،سيعود كل منهم
إل��ى عامله ون��اس��ه ،إل��ى االحتقان وال� ّ
�دس
والبحث عن نشوة إسقاط الخصم .هذه
النتيجة ،رغ��م صعوبة ّ
تقبلها ،إال أنها
ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن وع��ي ال��راع��ي مل��ا يحصل على
ّ
م�ق��رب��ة م�ن��ه وت� ��دل ع�ل��ى إدراك � ��ه لحقيقة
م��ا ي�ج��ري ف��ي «ص�ف��وف��ه» .كيف سيعالج
األزمة إذًا؟
ال � �ح ��ل أص � �ع ��ب م� ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع .ف��امل �خ��رج
الوحيد الذي ّ
توصل إليه الراعي ،بحسب
من يداومون على زيارته ،يقضي باآلتي:
«ي� �ج ��ب ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ح ��ري ��ر امل �ج �ت �م��ع
املسيحي م��ن قياداتهم ال�ت��ي ج� ّ�رت��ه منذ
عقود إلى ال�خ��راب» .سرعان ما يستدرك
ّ
البطريرك هذه النظرية ،فيؤكد أن الهدف
ل �ي��س أب� � �دًا إق� �ص ��اء ال ��زع �م ��اء وال إب �ط��ال
أح��زاب �ه��م ،ف �ه��ذا ض ��رب م��ن ال �ج �ن��ون .بل
إن امل� �ط� �ل ��وب ه� ��و «إخ � � � ��راج امل �س �ي �ح �ي�ين
م��ن ال�ش�خ�ص��ان�ي��ة» ،أي ف�ق��ط ال�ع�م��ل على
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تحليل إخباري

العربي
الكتائبيون
ال يختلف
ّ
مع البطريرك بشارة الراعي
في الخوف على مستقبل
المسيحيين

5

مجلس وطني لبناني
وث� �ي� �ق ��ة م� ��ن ه � ��ذا ال � �ن� ��وع ُي� �ع� �ل ��ن ع �ن �ه��ا
ّ
الجميل في املؤتمر الذي
الرئيس أمني
ُيعقد ال�ي��وم تحت «التغيير ف��ي العالم
ال� �ع ��رب ��ي وال � �ت � �ع� � ّ
�ددي� ��ة» ،وه � ��و م��ؤت �م��ر
ي�ف�ت�خ��ر ال�ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ون ب�ع�ق��ده ف��ي لبنان
بسبب امل�ش��ارك��ة ال��دول� ّ�ي��ة ال��واس�ع��ة فيه
ّ
أوروبية تحكم بلدانها.
من قبل أحزاب
وي � �ق� ��ول ال �ك �ت ��ائ �ب � ّ�ي ��ون إن� �ه ��م ي �ع �م �ل��ون
على األم��ر عينه بالتنسيق م��ع الدولة
ّ
التركية أيضًا.
ّ
ال ي�خ�ت�ل��ف ال�ك�ت��ائ�ب��ي��ون م��ع ال�ب�ط��ري��رك
بشارة الراعي في الخوف على مستقبل
املسيحيني ،من دون أن ي��أخ��ذوا موقفًا
واض�ح��ًا م�م��ا ُيعلنه ال�ب�ط��ري��رك .وينقل
ّ
زوار ال �ج �م � ّ�ي ��ل ع �ن ��ه أن «ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ال
ُيمكن أن تتجاوز سقف بكركي ،ألنها
امل��رج �ع� ّ�ي��ة ال��وط �ن� ّ�ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ن��ا» .م��ن ه�ن��ا ،ف��إن ال �ح��زب ل��ن يخالف
رأي ب �ك��رك��ي ف��ي ال �ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ي،
خ �ص��وص��ًا أن ال �ط ��رف�ي�ن ي �ت �ف �ق��ان ع�ل��ى
اعتبار أن قانون الستني هو األسوأ بني
مختلف القوانني ،وال ُيمكن القبول به
ّ
ّ
الجميل ،بحسب زواره،
م�ج��ددًا .ي��ؤك��د
أن ال�ك�ت��ائ��ب غ�ي��ر م�ن�غ�ل�ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
ان�ت�خ��اب��ي ب�ح� ّ�د ذات ��ه ،ب��ل منفتحة على
ال �ن �ق��اش ب �م��ا ي �ض �م��ن ص� ّ�ح��ة ال�ت�م�ث�ي��ل
املسيحي ،وه��ي على اس�ت�ع��داد لتقديم
اقتراح قانون ملجلس النواب ،إذا تبينّ
أن النقاش بات غير مجد خارجه.
ال� ��واض� ��ح أن ال �ك �ت��ائ��ب ح��ري �ص��ة ع�ل��ى
أخ ��ذ م��وق��ف ت � ّ�ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وال �ن��ائ��ب
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ف��ي االع�ت�ب��ار ع�ن��د بحث
أي م � �ش� ��روع ان� �ت� �خ ��اب ��ي ،ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال
يعني االل�ت��زام بسقف  14آذار« ،فنحن
م �ت �ح��ال �ف��ون م� ��ع  14آذار ع �ل ��ى ث�ل�اث��ة
ع� �ن ��اوي ��ن :س� �ي ��ادة ل �ب �ن ��ان ،امل ��وق ��ف م��ن
س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه وامل �ح �ك �م��ة ال��دول� ّ�ي��ة.
ّ
وخ ��ارج ه��ذا االت �ف��اق ل �ك��ل ف��ري��ق ح��ري��ة
ّ
ال �ت �ص��رف وال �ت �ن �س �ي��ق» .ل �ك��ن ال�ج�م��ي��ل
يجزم بأن مرشحي الكتائب سيكونون
ّ
(املسيحية)
موجودين في كل ال��دوائ��ر
م ��ا ي �ع �ن��ي أن ك �ت �ل��ة ال �ك �ت��ائ��ب ي �ج��ب أن
تكون أكبر من خمسة نواب.

فداء عيتاني
ق ��رر ب�ع��ض م��ن ف��ي أم��ان��ة  14آذار االن �ت �ق��ال م��ن ال�ق��ول
إلى البيانات .خطوة كبيرة وال شك ،تتوافق مع حجم
التغييرات في املنطقة ،ال بل تتوافق مع الشرارة التي
أطلقت التغييرات في املنطقة ،وتعيد إلى  14آذار ألقها
الذي ّ
شع على الدول العربية ،وربما العالم قاطبة ،حني
انطلقت ف��ي ح��رك��ة سلمية (بأغلبها) م��ن أج��ل إخ��راج
ال�ج�ي��ش ال �س��وري م��ن ل�ب�ن��ان ،ول��م تستعمل ال�ع�ن��ف إال
على بضع مئات من العمال السوريني الذين قتلوا في
الشوارع وأحرقت خيم كان ي��أوون إليها ليرتاحوا من
تعب «احتالل لبنان».
 14آذار ،اليوم ،قررت أن ما يحصل في سوريا يستدعي
العمل ال�ج��اد .انتبه الشباب في األم��ان��ة العامة إل��ى أن
الشيوخ فيها باتوا بطيئي الحركة ،مترهلني ،وسطيني
ربما ،وص��اروا َ
أميل إلى إمضاء الوقت وهم يتحدثون
فقط في املجالس عن مساوئ النظام السوري ،وأهمية
ث��ورة األرز .ات�خ��ذ ال�ش�ب��اب ال �ق��رار بالتحرك س��ري�ع��ًا .ال
ب��د م��ن تشكيل م��ا مل��واك�ب��ة ال �ث��ورة ف��ي س��وري��ا ودعمها
ورفدها ،وإعداد لبنان للمرحلة املقبلة.
ّ
ال�ث��ورة في سوريا قد تعجز عن تذكر أسماء أكثر من
 3أشخاص من املجلس الوطني السوري ،هذا املجلس
ال ��ذي ي �غ� ّ�رد فيجيبه ح�س��ون  14آذار ال�ح�ك�ي��م ،وي�ع��ود
املجلس ليبيع جلد الدب قبل اصطياده ،ويعلن مواقف
ّ
عما ستتخذه الدولة السورية في املرحلة املقبلة ،بعد
سقوط النظام ،وكأنه ال مجلس نواب سوريًا سينتخب
وله القرار ،وال حكومة تملك صالحيات تقرر ما ستقوم
به ،بل ثوار سيحكمون كما حكم البعث ،وإذا ما ّ
تجرأ
ميشال كيلو أو قدري جميل على إطالق موقف أو كلمة
جرت معاقبته كما سبق أن عاقبهم النظام.
وألن املجلس الوطني ال�س��وري ّ
يغرد لتسمعه األمانة
العامة لقوى  14آذار ،ومن هم متأثرون بها من عواصم
ال�ق��رار ،وألن املجلس الوطني م�ع��زول ع��ن القتل الدائر
في الشارع ال�س��وري ،وبعيد عن تنسيقيات ال�ث��وار ،أو
قسم كبير منها ،وألن األمانة العامة لقوى  14آذار تدير
كوكب األرض عمومًا ،فقد قررت األمانة العامة التنازع
الديموقراطي على فكرتني.
األول��ى يطرحها شباب ث��وار األرز ال��ذي��ن ق��رروا إنشاء
مجلس وطني لبناني ،على غ��رار م��ا ج��رى تأليفه في
ليبيا وسوريا ،ولكن ليس لتغيير النظام في لبنان ،بل
لتغيير املوجودين فيه حاليًا ،ولدعم الثورة السورية،
واالس �ت �ع��داد للمرحلة املقبلة ،ورب�م��ا ل��زي��ادة املساحة

املعطاة للشباب ف��ي األم��ان��ة العامة ف��ي  14آذار .ولكن
ه��ذا النفس ال�ث��وري املتقدم أزع��ج الشيوخ ف��ي األمانة
العامة .ربما املجلس الوطني اللبناني سيعلن الحقًا
ال� �ث ��ورة ع �ل��ى ّال �ن �ظ��ام ،وس�ت�ت�ح��د ال �ط��وائ��ف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
امل �ت �ن��ازع��ة س��ن��ة وش�ي�ع��ة وم ��وارن ��ة وأق �ب��اط��ًا ح �ت��ى في
م��واج �ه��ة ال �ن �ظ��ام ال �ل �ب �ن��ان��ي امل �ت �خ �ل��ف ،وت �س �ي��ر خلف
إسقاط النظام اللبناني املرتبط بإيران ،من أجل دولة
القانون واملؤسسات التي تمثلها نائلة معوض وأبقار
املساعدات األورو ــــ أميركية للمزارعني في كل من ّ
بشري
وزغرتا وجوارهما.
ولتنفيس ه��ذا النفس ال �ث��وري بامتياز ال��ذي يتالقى
مع املجلس الوطني السوري ،ويرفد الثورة في سوريا
باملزيد من الزخم بعد  11شهرًا من انطالقتها ،جاءت
الفكرة الثانية .فقد قرر الشيوخ في األمانة العامة القيام
بخطوة استباقية ،تقتضي عقد ل�ق��اء وط�ن��ي لبناني
موسع ،يضم كل شخصيات ق��وى  14آذار ،إضافة إلى
كل القوى التي على يمني األمانة العامة ويسارها ،وكل
من هم في الوسط ،وأولئك الذين ال يريدون أن يكونوا
ضمن تركيبة  14آذار ولكنهم ّ
يؤيدون طروحاتها.
وه�ن��ا ال ب��د م��ن ط��رح م�لاح�ظ��ة .فبعد سبعة أع ��وام من
النزاع الداخلي الحاد ،لم يعد هناك تقريبًا أي شخصية
تذكر خارج االصطفاف الداخلي ،وخاصة بعد اشتعال
األوض ��اع ف��ي س��وري��ا ،حيث ج��رى إق�ن��اع م��ن ل��م يقتنع
سابقًا باالنحياز الواضح إلى أحد املحورين في البالد.
وبالتالي فإن اللقاء الوطني قد يضم في أحسن األحوال
م�م�ث�لّ�ين ع��ن ول �ي��د ج �ن �ب�لاط وع ��ن ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،إن
أحسنا التفاؤل بما سيكون.
ال �ل �ق��اء س�ي�ك��ون أم��ام��ه ت �ح� ّ�د ج��دي��د ،أال وه ��و م��واج�ه��ة
امل��رح �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة ل �س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ،وال �ع��ودة
إل ��ى ال �ط��ائ��ف األص� �ل ��ي ،ول �ي��س ذاك ال� ��ذي ّ
زوره رف�ي��ق
الحريري ورفاقه من فريق الوصاية السورية ،وااللتزام
ّ
تسمى في وقت
بالشرعية العربية نفسها التي كانت
سابق االعتدال العربي ،والشرعية الدولية املمثلة طبعًا
بالسفير فوق العادة جيفري فيلتمان.
بينما يموت الناس كل ي��وم في سوريا في ن��زاع حاد،
وت �ت��دخ��ل ك ��ل ال� � ��دول م ��ن امل �ع �س �ك��ري��ن ال��رئ �ي �س �ي�ين في
ّ
ويتغير العالم م��ن حولنا ،ال ي��زال
ال�ش��ؤون ال�س��وري��ة،
مناضلو األم��ان��ة العامة ،شيبهم وشبابهم ،يعتقدون
أن�ه��م ي�ح��رك��ون السياسة اإلقليمية وال��دول �ي��ة ،بعد أن
ح ��رروا ال�ب�لاد باملشالح ال�ح�م��راء وال�ب�ي�ض��اء .واملسألة
هنا ليست ّ
نيات بيضاء ،ولكن ذاك��رة مثقوبة وخيال
عقيم.

علم
و خبر
ّليون يكافئ املوتى

يجب العمل على
تحرير المجتمع لمسيحي
جرته
من قياداته التي ّ
إلى عقود الخراب

إخ��راج الناس من سطوة الزعماء وكسر
االص �ط �ف��اف��ات ال �ح��اص �ل��ة .امل �ط �ل��وب إذًا
إح� � ��داث ان� �ق�ل�اب ف ��ي ال �ج �س��م ال�س�ي��اس��ي
املسيحي ،وبلغة أخرى ،يريد الراعي كما
ّ
عبر في أحد مجالسه ،عما معناه «ضرب
م ��دى ت��أث �ي��ر ال ��زع ��ام ��ات امل�س�ي�ح�ي��ة على
الناس ،لصالح االنتماء السياسي وليس
ال �ش �ح �ص��ان��ي» ،وال �ح��د م��ن ك��ل م��ا يقف
بوجه إص�لاح ال��دور املسيحي وتكريس
املناصفة.
فالراعي يعلم تمامًا أن حربًا على الزعماء
املسيحيني م��ن شأنها قلب ال�ن��اس على
ش�خ�ص��ه ورب �م ��ا م ��ن ث ��م ع �ل��ى ال�ك�ن�ي�س��ة.
يسهل عليه إص ��دار تعميم لإلكليروس
بالتصويب على هذه النقطة في عظاتهم
كل يوم أحد في محاولة توعية شاملة ،ما
ّ
قد ّ
يجر املسيحيني شيئًا فشيئًا باتجاه
بكركي ،وما يساعد على زعزعة ما يحلو
للبطريرك تسميته «الشخصانية» .لكن
رأس الكنيسة امل��ارون �ي��ة ي��ري��د أن تأتي
هذه الخطوة مدنيًا ،بال أثواب كهنوتية
وال مناسبات دينية.

ل �ه��ذا ال� �غ ��رض ،ق ��ام ال ��راع ��ي ق �ب��ل أش�ه��ر
ب �ت �س��وي��ق ه� ��ذا ال �ت �ص � ّ�ور ف ��ي م�ج��ال�س��ه.
اس �ت ��دع ��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات
وال � ��وج � ��وه وح � ّ�دث� �ه ��ا ب� �ه ��ذه ال ��روح� �ي ��ة.
ّ
أك ��د ل �ه��ا أن ب��إم �ك��ان��ه رع��اي �ت �ه��ا وت��أ ّم�ين
ال�غ�ط��اء ال�ل�ازم لحركة سياسية مبشرة
بكسر ط��وق األح ��زاب وال��زع��ام��ات .بحث
ال ��راع ��ي ع��ن آل �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه األف �ك��ار،
وأق�ن��ع الشخصيات املستقلة ب�ض��رورة
تجمع ّ
ّ
إيجاد ّ
«تجمع
يوحدها .فانبثق
ّ
املسيحيني املستقلني» أو «لقاء حريصا»
الذي أطلق اجتماعاته في  8كانون األول.
ّ
التجمع واضحة :أنا
عالقة الراعي بهذا
راع �ي �ك��م ل �ك�ن��ي ل �س��ت ق��ائ��دك��م وال صلة
تنظيمية ل��ي ب�ك��م .وت ��رك ه��ذا األم ��ر في
ن �ف��وس ال �ش �خ �ص�ي��ات امل�ع�ن�ي��ة ان�ط�ب��اع��ًا
ّ
ب��أن «رغ�ب��ة ال�ب�ط��ري��رك ت��دع��و إل��ى القيام
ّ
ب �ه �ي �ك �ل �ي��ة ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل� �ه ��ذا ال �ت �ج ��م ��ع»،
ب�ح�س��ب أح ��د امل �ش��ارك�ين ف �ي��ه .وم ��ن ه��ذا
املنطلق ،ب��دأت ه��ذه املجموعة منذ أي��ام
ب��ال�ت��وج��ة إل ��ى «ال� �ك ��وادر امل�س�ي�ح�ي��ة ،من
رج ��ال أع �م��ال وم�ث�ق�ف�ين وج��ام �ع �ي�ين ،قد
ي�ش �ك �ل��ون ب �ع��د أش �ه��ر ج�س�م��ًا تنظيميًا
نخبويًا من شأنه شق طريقه في الحياة
السياسية».
ي ��رى ال �ب �ط��ري��رك ،وال �ق� ّ�ي �م��ون ع�ل��ى «ل�ق��اء
ح��ري �ص��ا» أن ن�س�ب��ة ن�ج��اح�ه��م «ف�ي�ف�ت��ي
ف �ي �ف �ت��ي» .ن �س �ب��ة م �ت �ف��ائ �ل��ة ع �ل��ى أب� ��واب
ان�ت�خ��اب��ات نيابية وأزم� ��ات سياسية ال
فيها للمستقلني وال مستقبل لغير
دور ّ
املصطفني في املحاور.

ما قل
ودل
في إطار البحث عن
حل ملشكلة التعيينات
اإلدارية ،قال مقربون من
رئيس الجمهورية ميشال
سليمان إن الحل الوحيد
لهذه العقدة يكمن في
تعديل الدستور ،وحصر

صالحية تعيني موظفي
الفئة األولى بيد رئيس
البالدّ .
ورد سياسيون
سمعوا هذا الكالم بالقول
إن مجلس الوزراء عاجز
عن تأمني التوافق على
تعيني موظف واحد ،فكيف
سيتمكن من التوافق على
تعديل الدستور؟

فوجئ موظفو مديرية اآلث��ار ب��أن ق��رار وزي��ر الثقافة ،غابي ليون،
ال�ق��ا ّض��ي ب �ص��رف م�ك��اف��آت أواخ ��ر ع��ام  ،2011ت�ض�م��ن اس��م ُموظف
م�ت��وف��ى وآخ��ر متقاعد .ومل��ا ّ
تنبه أح��د امل��وظ�ف�ين ل�لأم��ر ،ل��م تصرف
املكافأة .في املقابل ،عاقب ليون موظفني آخرين بقرارات حسم 10
أيام من رواتبهم ،بذريعة تسريبهم معلومات الى وسائل اإلعالم.

إزالة الفتات «ربيع طرابلس»
أزال��ت بلدية طرابلس ف��ي غ�ض��ون  48س��اع��ة جميع ال�لاف�ت��ات التي
ُرفعت في املدينة وهي تحمل توقيع «ربيع طرابلس» ،بعد اتصاالت
ّ
متذرعني
معها مقربون من القوى السياسية في املدينة،
أج��راه��ا
ّ
بأن البلدية وقعت منذ فترة وثيقة شرف تمنع تعليق الالفتات ،وأن
ً
عليها االلتزام بالوثيقة ،فضال عن تطبيق القانون .وكانت الالفتات
ّ
املذكورة قد حملت انتقادات مبطنة لكل من الرئيس نجيب ميقاتي
ووزراء املدينة ونوابها ،تتهمهم بإهمال املدينة وتناسي مطالبها.

شكوى طاشناقية
يشتكي ص�ن��اع� ّ�ي��ون م �ق� ّ�رب��ون م��ن ح ��زب ال�ط��اش�ن��اق م�م��ا يصفونه
بـ«تقاعس» وزي��ر الصناعة فريج صابونجيان لجهة ع��دم تقديم
اقتراحات قوانني لدعم الصناعة« ،رغم أن عددًا من الصناعيني ّ
قدم
له ّ
عدة اقتراحات في هذا املجال».

توازن مدافن
ق��دم��ت بلدية ب�ي��روت قطعة أرض ل��دار الفتوى ف��ي منطقة شاتيال
لتخصيصها لدفن املوتى ،قبل أن ُي ّ
عدل القرار بتقسيم هذه القطعة
بني دار الفتوى واملجلس اإلسالمي الشيعي األعلى ،بنسبة  75في
املئة للدار و 25في املئة للمجلس.
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تحليل إخباري

اإلسرائيلية
فايز كرم :كأس الويسكي أخطر من االستخبارات
ّ
حسن عليق
ل��م يعد ف��ي قضية فايز ك��رم أي لبس .هو
عميل إسرائيلي .الحكم م�ب��رم ،وال مجال
للطعن به بعد اليوم .عميل ،وال شيء غير
ذل��ك .ل��م يعد ي�ج��دي ال �ص��راخ ب�ـ«م��ؤام��رة»
ع�ل��ى ف��اي��ز ك ��رم ،أب�ط��ال�ه��ا ف��رع امل�ع�ل��وم��ات
وب � �ع� ��ض ض � �ب� ��اط ال � �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة،
وبعض القضاء ،وفايز ك��رم نفسه .حاول
ج��زء م��ن سياسيي ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
ت�س��وي��ق ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ط� ��وال أش �ه��ر .أم��ا
ال�ي��وم ،ومنذ أن أص��درت محكمة التمييز
العسكرية حكمها قبل يومني ،فلم يعد من
ح��ق أح ��دّ ،
أي أح ��د ،أن ينبس ببنت شفة
حول براءة كرم .إنه عميل إلسرئيل.
وإذا ك ��ان ث �م��ة م ��ؤام ��رة ق ��د ارت �ك �ب��ت ،ف��إن
مرتكبيها نفذوها ملصلحة ك��رم ،ال ضده.
وهذه املؤامرة أدت إلى تعريض كامل ملف
مالحقة عمالء إسرائيل لخطر التشكيك،
بذرائع مختلفة .على املستوى السياسي،
ق �ي ��ل إن ف � ��رع امل� �ع� � ّل ��وم ��ات «ت� ��اب� ��ع ل �ت �ي��ار
امل�س�ت�ق�ب��ل» ،وي�ص��ف��ي ح�س��اب��ات سياسية
مع التيار الوطني الحر .أما على املستوى
ال �ق �ض��ائ��ي ،ف��ارت �ض��ى ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري
لنفسه ،وبدرجتيه (الدائمة والتمييز) ،أن
يتصرف مع عميل كما لو أنه سرق مبلغًا
من املال ليؤمن قوت يومه ،ومن دون كسر
أو خلع.
وه� ��ذه امل� ��ؤام� ��رة ،ك �ث��ر ط� ّ�ب��اخ��وه��ا .بعض

ال� �ع ��ون� �ي�ي�ن ل� ��م ي �خ �ج �ل��وا م� ��ن ال � �ق� ��ول ف��ي
الجلسات الضيقة« :وإن يكن .ليس فايز
ك ��رم ال�ع�م�ي��ل ال�س�ي��اس��ي ال��و ٌح �ي��د .مل ��اذا ال
يوقف ف�لان أو ع�ل�ان» .وب�ع��ض آخ��ر منهم
وصل إلى حد النقاش في «مفهوم العمالة:
ه� ��ل ك� ��ل م� ��ن ال� �ت� �ق ��ى إس ��رائ� �ي �ل �ي ��ًا ي�ص�ب��ح
ّ
ً
عميال؟» ،وكأن األمر غير مسلم به.
امل�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��دائ �م��ة م�ن�ح��ت ك��رم
أوس � � ��ع األس� � �ب � ��اب ال �ت �خ �ف �ي �ف �ي��ة .ح�ك�م�ت��ه
بالعقوبة الدنيا .وبذريعة وضعه الصحي،
خفضت محكوميته .تجاهلت تلك املحكمة
كون العميل كرم ضابطًا سابقًا ،وبالتالي،
ينبغي تشديد العقوبة بحقه ،وخاصة أنه
كان يتولى رئاسة فرع مكافحة التجسس
ف��ي ال �ج �ي��ش .وت �ج��اه �ل��ت أي �ض��ًا أن م�ئ��ات
املوقوفني في لبنان ،وعشرات الذين أنزلت
بهم عقوبات مشددة ،يعانون من أمراض
مزمنة .بعضهم يصارع م��رض السرطان
خلف القضبان ،ول��م ي��رأف بهم أح��د .فما
هي أسباب النزعة اإلنسانية التي هبطت
على املحكمة ف��ي غفلة م��ن ال��زم��ن؟ ال أحد
يعلم.
ب �ع��د امل�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��دائ �م��ة ،ي��أت��ي
دور النيابة العامة التمييزية ،بشخص
ال� �ق ��اض ��ي س �ع �ي��د م� � �ي � ��رزا .دور ال �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة ه ��و ت�م�ث�ي��ل ال �ح��ق ال� �ع ��ام .ح�ق��وق
ال � �ن� ��اس .ف ��ي ق �ض��اي��ا م �م��اث �ل��ة ،ال وج ��ود
مل � ّ�دع�ي�ن ش�خ�ص �ي�ين .ال �ح��ق ال �ع ��ام ب�ع�ه��دة
النيابة العامة .وه��ي األكثر تشددًا خالل

س �ي��ر ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة .وف� ��ي ح ��االت
خاصة ،تكون أكثر تشددًا من أولياء الدم
وامل�ظ�ل��وم�ين .وه ��ؤالء ،لهم صفة «االدع ��اء
ب ��امل ��ال» ال أك �ث��ر .أم ��ا ق �ض��اء االدع� � ��اء ،فله
ص�ف��ة «االدع � ��اء ال �ع ��ام» .وف ��ي ال� ��دول التي
ل�ه��ا س�ي��اس��ات واض �ح��ة ت�ح��دد ال �ع��دو من
ال�ص��دي��ق ،وتقيم ألمنها القومي وزن��ًا ،ال
ي�م�ك��ن أن ي �ص��در ح�ك��م ب�س�ج��ن ج��اس��وس
ملدة سنتني ،وتقف النيابة العامة مكتوفة
األي � ��دي ،م��ن دون ال�ط�ع��ن ب��ال�ح�ك��م وط�ل��ب
ت� �ش ��دي ��ده .أم � ��ا ف� ��ي ب �ل��اد األرز ،ف�ف�ع�ل�ه��ا
القاضيان سعيد م�ي��رزا وص�ق��ر ص�ق��ر .لم
يطعنا بحكم ك��رم األول��ي ،رغ��م أنهما قاال
لسائليهما إنهما سيفعالن ذلك.
ث��م أت��ى دور محكمة ال�ت�م�ي�ي��ز العسكرية

أبناء الطبقة
السياسية ال ُيعاقبون ولو
على جرم الخيانة

ال�ت��ي ت��رأس�ه��ا القاضية أل�ي��س شبطيني،
م ��رش �ح ��ة رئ� �ي ��س ال� �ج �م� �ه ��وري ��ة ل��رئ��اس��ة
مجلس القضاء األعلى .ارتفع قدر املعاملة
اإلنسانية ل�ك��رم ،م��ن دون أي م�ب��رر ُي��ذك��ر.
ف�ب�ع��دم��ا منحته امل�ح�ك�م��ة األول� ��ى أس�ب��اب��ًا
تخفيفية ،وخفضت عقوبته إلى األشغال
الشاقة املؤقتة ملدة سنتني ،مع تجريده من
حقوقه امل��دن�ي��ةّ ،
وس�ع��ت محكمة التمييز
م ��ن م �ف �ه��وم ه� ��ذه األس � �ب ��اب ال�ت�خ�ف�ي�ف�ي��ة،
ف �ح � ّ�ول ��ت األش � �غ� ��ال ال �ش ��اق ��ة امل ��ؤق �ت ��ة إل��ى
ال �ح �ب��س ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ،أع� � ��ادت إل �ي ��ه ك��ام��ل
حقوقه املدنية .وطوال اليومني املاضيني،
ج��رى ت�ب��ادل رس��ال��ة نصية على الهواتف
تفيد ب��أن ال�ق��ان��ون اللبناني ي�ج� ّ�رم تكرار
«ال�س�ك��ر ال�ظ��اه��ر» بالتجريد م��ن الحقوق
املدنية .وبالتالي ،يصبح كأس الويسكي،
بنظر ّ
مطبقي القانون اللبناني ،أخطر من
االستخبارات اإلسرائيلية.
وب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ه��زل ال�ق��ان��ون��ي ،ثمة دالالت
ب��ارزة للحكم املبرم الصادر بحق العميل
كرم ،ربما أخطرها:
ّ
نسبي .إذ
 1ـــــ ال�ع��داء اللبناني إلسرائيل
ك�ي��ف يستقيم أن ت�ب�ق��ي ال�ح�ل�ي�ف��ة األوث ��ق
ل �ل��دول��ة ال �ع �ب��ري��ة ،أي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األميركية ،جاسوسًا إسرائيليًا (جوناثان
ب� � � � ��والرد) ف� ��ي ال� �س� �ج ��ن م� �ن ��ذ ع � ��ام ،1986
وت� ��رف� ��ض اإلف � � � ��راج ع� �ن ��ه ،ف �ي �م��ا س �ي �خ��رج
عميل إلسرائيل من السجن في لبنان بعد
سنتني م��ن توقيفه ،رغ��م خ�ط��ورة موقعه

وماضيه ،واإلمكانات التي كانت متاحة له
على الصعيد السياسي ،وهو الطامح إلى
ما هو أرفع من عضوية مجلس النواب؟
 2ـــــ ل�ي��س ف��ي ل�ب�ن��ان إج �م��اع ع�ل��ى مفهوم
«األمن القومي» .فثمة من منح نفسه حق
ال�ق��ول إن التعامل م��ع ال�ع� ّ
�دو ال ي�ع� ّ�د ّ
مسًا
خطيرًا باألمن القومي اللبناني ،وإال ،ملا
ُ
ضعت (في حالة فايز كرم
كانت الجريمة و ِ
تحديدًا) في مصاف الجنح والجرائم غير
الشائنة التي ال توجب ح��رم��ان مرتكبها
من الحقوق املدنية.
 3ـــــ ثمة محاولة للقول إن «أب�ن��اء الطبقة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ال ُي� �ع ��اق� �ب ��ون.
والحديث هنا ليس عن التخلف عن دفع
ف��ات��ورة ال�ك�ه��رب��اء وط ��رد ح ��راس القصور
للجباة ،ب��ل ع��ن الخيانة العظمى .فمن ال
سند لهم من العمالءُ ،يحكمون باإلعدام
أو بالسجن امل��ؤب��د أو ب��األش�غ��ال الشاقة
ل �س �ن�ين ط��وي �ل��ة (وه � ��م ي �س �ت �ح �ق��ون ذل� ��ك).
أم��ا ع�م�لاء ال�ص��ف األول ،وه��م ممن يجب
التشدد بحقهم أكثر من غيرهم ،فلهم ما
يقيهم شر العقوبة الحقيقية.
 4ـــــ ُيظهر الحكم أن الدولة اللبنانية آخذة
ي��وم��ًا ب �ع��د آخ ��ر ب��االض �م �ح�ل�ال ،ول ��م يبق
منها س��وى شبح هزيل .فبعض القضاء،
املفترض أن��ه الضامن األول للعدالة ،قرر
ت��وج�ي��ه رس��ال��ة ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت�ث�ب��ت أن أخ��ذ
ال �ح��ق ب��ال �ي��د أج � ��دى ف ��ي ه ��ذه ال� �ب�ل�اد من
الوقوف تحت قوس العدالة.

المشهد السياسي

أسعار الفوائد تستنفر ميقاتي
وسط االنشغال السياسي بقضايا إهدار
امل��ازوت املدعوم والكهرباء ،وضع رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي على رأس جدول
أعماله ملف املالية العامة ،ليترأس أمس
االجتماع الثالث في غضون أقل من ثالثة
أي ��ام ،للبحث ف�ي��ه .وض��م اج�ت�م��اع أم��س،
إل ��ى م �ي �ق��ات��ي ،وزي � ��ري امل� ��ال واالق �ت �ص��اد
محمد ال�ص�ف��دي ون�ق��وال ن�ح��اس ،إضافة
إل��ى حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة.
وقالت مصادر مطلعة على أج��واء اللقاء
إن � ��ه ت ��رك ��ز ح � ��ول ق �ض �ي��ة ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
عجز امل��وازن��ة ،طبقًا ل�ـ«م�ق��ارب��ة» ميقاتي
ل��وض��ع امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة .ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر
ً
إلى أن وقتًا طويال من االجتماع خصص
ل�ل�ب�ح��ث ف��ي م �ل��ف ال �ف��وائ��د ع �ل��ى س �ن��دات
ال �خ ��زي �ن ��ة ،وض� � � ��رورة ال �ب �ع��ث «ب��رس��ال��ة
عملية لألوساط املالية واملصرفية ،تفيد
بأن الحكومة اللبنانية قادرة على اإلدارة
الحسنة مللفاتها ،لكي ال تؤثر أي مؤشرات
سلبية على تصنيف لبنان ،وتاليًا على
س�ع��ر ال �ف��ائ��دة» .ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى أن
رفع أسعار الفائدة «سيكون كارثيًا ،ألن
كل نقطة إضافية ترفع األعباء بنحو 900
مليار ليرة» .وأكدت املصادر أن «أحدًا في
ل�ب�ن��ان أو خ��ارج��ه ل��م ي �ت��داول ب�ف�ك��رة رف��ع
الفوائد ،لكن ينبغي العمل استباقيًا من
أجل منع تدهور األوضاع املالية».
ونفت مصادر مطلعة على مداوالت اللقاء
أن يكون البحث قد تطرق إلى «تهديدات»
ع �ض��و م�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة امل �ص��ارف
فرانسوا باسيل بعدم تمويل عجز الدولة
اللبنانية .وأكدت «أن هذا التهديد يدخل
في إط��ار املساومة الهادفة إل��ى إجهاض
طرح فرض ضرائب على فوائد السندات».
وبعد االجتماع ،أوضح وزير املال محمد
ال� �ص� �ف ��دي «أن ال �ب �ح ��ث ت � �ن� ��اول ال��وض ��ع
االقتصادي عمومًا واإلج ��راءات الواجب
ات� �خ ��اذه ��ا ل�ت�ح�ف�ي��ز ال �ن �م��و ،إض ��اف ��ة ال��ى
م��وض��وع امل��وازن��ة وم��واض�ي��ع أخ��رى تهم
املواطنني».
على صعيد آخ��ر ،ج��دد ميقاتي لوفد من
دار ال�ف�ت��وى دع��اه إل��ى ح�ض��ور االحتفال
ال � ��ذي س�ت�ق�ي�م��ه دار ال �ف �ت��وى ف ��ي ذك ��رى
امل ��ول ��د ال �ن �ب ��وي ،ت�م�س�ك��ه ب �ث��واب��ت ال� ��دار
«ف��ي ض��وء ما تمر به املنطقة من أح��داث

وتطورات وملا فيه املصلحة العليا للبنان
وللمسلمني في هذا البلد».

نتائج التحقيقات السورية

ّ
في مجال آخ��ر ،تسلم رئيس الجمهورية
م � ��ن األم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �ل ��س األع � �ل ��ى
السوري ـــــ اللبناني نصري خوري نتائج
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي أج ��رت� �ه ��ا ال �س �ل �ط��ات
ال � �س� ��وري� ��ة ب � �ش� ��أن إط � �ل ��اق ق� � � ��وات األم � ��ن
ال �س��وري��ة ال �ن��ار ع�ل��ى زورق ،ق�ب��ال��ة ب�ل��دة

العريضة األس�ب��وع الفائت ،وقتل خالله
فتى لبناني في السادسة عشرة من عمره.
كذلك «واكب» سليمان التحقيقات بشأن
قضية املازوت واطلع من وزير االقتصاد
وال�ت�ج��ارة ن�ق��وال ن�ح��اس على املعلومات
امل�ت��واف��رة ع��ن ه��ذه القضية ،وم��ن ك��ل من
رئ �ي��س ال�ت�ف�ت�ي��ش امل ��رك ��زي ج� ��ورج ع��واد
ورئيس دي��وان املحاسبة عوني رمضان
على الخطوات املتخذة للتحقيق في هذه
املسألة وتحديد املسؤوليات.

جعجع :إلى مجلس األمن
وب �ع �ي �دًا ع��ن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،وب �ع��د األم��ان��ة
العامة لقوى  14آذار التي رحبت ببيان
«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري» امل�ت�ض�م��ن
رؤي �ت��ه ل�ل�ع�لاق��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�س��وري��ة
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ن � ّ�وه رئ�ي��س ح��زب ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ف� ��ي م��ؤت �م��ر
ص�ح��اف��ي ف��ي م �ع��راب ب��ال�ب�ي��ان ،ورأى أن��ه
«م ��دخ ��ل ل �ت �ص��وي��ب ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ل�ب�ن��ان
وس��وري��ا ،وت�ض�م��ن ن�ق��اط��ًا عملية ف��ي ما

خ��ص ال�ع�لاق��ة اللبنانية ـــــ ال�س��وري��ة ()...
ل�ك��ن ال �ع �ب��رة ت�ب�ق��ى ف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ» .وع�ل��ى
خلفية ح��ادث��ة ال�ع��ري�ض��ة ،ط��ال��ب جعجع
ال�ح�ك��وم��ة ب� �ـ«أن ت��أخ��ذ امل �ب��ادرة وتطالب
ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ب��اع �ت��ذار وب��إي �ق��اف
ن �ه��ائ��ي مل �ث��ل ه ��ذه األع� �م ��ال ،وب� ��أن تقطع
العالقة مع الحكومة السورية وتلجأ الى
مجلس األمن».

جنبالط :التسوية في سوريا سياسية
ومن موسكو ،أعلن رئيس جبهة النضال
ال��وط �ن��ي ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط «أن ال
ب��دي��ل ع��ن ال�ت�س��وي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة
على املبادرة العربية في سوريا» .ودعا،
ب �ع��د ل �ق��ائ��ه وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس � ّي��ة،
س �ي ��رغ ��ي الف � � � ��روف ،روس � �ي� ��ا إل � ��ى ح ��ض
النظام السوري على وقف العنف ،متهمًا
النظام بأنه هو من بدأ بالعنف .وأكد أنه
ل��م ي�ت�ن��اول خ�ل�ال م�ح��ادث��ات��ه ف��ي روس�ي��ا
م��وض��وع تنحي الرئيس ال�س��وري بشار
األسد وتسليم صالحياته.

حزب الله يهاجم بان

جدد ميقاتي
لوفد من
دار الفتوى
تمسكه
بثوابت الدار
في ضوء
ما تمر به
املنطقة
(ارشيف)

بيان
من جهة أخ��رى ،اتهم حزب الله في
ٍ
األم�ين العام لألمم املتحدة ب��ان كي مون
بنقل مجتزأ لنتائج زيارته للمنطقة إلى
ٍ
ج�ل�س��ة اإلح��اط��ة ال�ش�ه��ري��ة مل�ج�ل��س األم��ن
ال��دول��ي «إذ إن��ه ل��م ي�ت�ط��رق م��ن ق��ري��ب أو
م��ن بعيد ف��ي ت�ق��ري��ره إل��ى ق�ض��اي��ا بالغة
ال�خ�ط��ورة ع�ل��ى األم ��ن وال �س�لام ال��دول�ي�ين
( )...م �ث��ل امل �م��ارس��ات ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ضد
ً
ً
الشعب الفلسطيني قتال واعتقاال ،وكذلك
اإلج � � � ��راءات امل �ح �م��وم��ة ل �ت �ه��وي��د ال �ق��دس
الشريف وضم األراض��ي الفلسطينية من
خالل الخطوات االستيطانية التي زادت
بشكل لم يسبق له مثيل».

بلمار يواصل الوداع
وواص ��ل أم��س امل��دع��ي ال�ع��ام ف��ي املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،دان�ي��ال بلمار،
زي� ��ارت� ��ه ال ��وداع� �ي ��ة ل �ل �ب �ن��ان ،ف � ��زار وزي ��ر
ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي ،ب�ع��دم��ا التقى
رئ�ي�س��ي ال�ج�م�ه��وري��ة وال�ح�ك��وم��ة ووزي ��ر
الدفاع وقائد الجيش ومدير استخبارات
الجيش.

العدل
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أخبار القضاء واألمن

تحقيق

مقتل عامل سوري بسالح صيد

الضجيج في األمن العام لم يهدأ بني مؤيد ورافض للترقية (األخبار)

ّ
ترقية مفتشي األمن العام:

التسوية املطروحة مجحفة وظاملة

ّرد رئيس الجمهورية
ميشال سليمان اقتراح قانون
ترقية  18مفتشًا في األمن
العام رغم حيازته إجماع اللجان
النيابية الثالث .وقد ُطرح
مخرج وسط بمنح ًاملفتشني
رتبة مالزم ّأول بدال من رتبة
نقيب ،لكن أصحاب العالقة
ونوابًا من اللجان يرون أن
التسوية مجحفة وظاملة
رضوان مرتضى

ل ��م ُي ��رف ��ع ال �ظ �ل��م ع ��ن  18م �ف �ت �ش��ًا وث�ل�اث��ة
ض�ب��اط ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن ال�ع��ام
بعدُ .ب ّح صوتهم طوال تسع سنوات ،لكن
ّ
ح��ق�ه��م ال ي ��زال م�م�ن��وع��ًا ع�ن�ه��م .ل�ي��س ه��ذا
ّ
ف�ح�س��ب ،ف��ال �ت��وج��ه ي�ن�ب��ئ ب ��أن «ال�ت�س��وي��ة
ُ
امل � �ط � ��روح � ��ة» س ��ت ��ذه ��ب ال� �س� �ن�ي�ن ال �ت �س��ع
امل��اض�ي��ة ه ��درًا .ف��رغ��م االع �ت��راض املسبق،
يتردد أن التوجه ينحو صوب التصويت
على «م�خ��رج» لترقية املفتشني إل��ى رتبة
ً
م�لازم ب��دال م��ن نقيب .التسوية املفترضة
ُ
ال ت��رق��ى إل��ى م��ا ي�ط��ال��ب ب��ه امل�ف�ت�ش��ون ،إذ
يؤكد ه��ؤالء موقفهم القائل «ن��ري��د حقنا
ب��ال�ك��ام��ل» .أض��ف إل��ى ذل ��ك ،ف��إن التسوية
املذكورة ظاملة بحق الضباط الثالثة الذين
يحملون رتبة مالزم أول (داني أبو جودة
ودان��ي إسحاق وبهيج مشموشي) ،إذ إن
ه ��ؤالء ال �ث�لاث��ة ل��ن ي�س�ت�ف�ي��دوا م��ن ال��رت�ب��ة
املمنوحة على اإلطالق.
ف ��ي ج �ل �س��ة ل �ج �ن��ة اإلدارة وال � �ع� ��دل ال �ت��ي
ُعقدت نهار األربعاء املاضي لبحث اقتراح
قانون ترقية املفتشني ،تقدم النائب علي
عمار باقتراح لحل املشكلة .رأى أن األزمة
وص �ل��ت إل ��ى ح��ائ��ط م �س��دود ،ف �ط��رح منح
املفتشني رتبة مالزم أول مع إعطائهم سنة
أقدمية .ورغ��م علمه ب��أن أصحاب العالقة
غ �ي��ر راض�ي��ن ب �ه��ذه ال �ص �ي �غ��ة ،ب�ح�س��ب ما
يؤكد أحد املفتشني ،أشار إلى أن البطريرك
ّ
بشارة الراعي اتصل ّبه متمنيًا إنهاء أزمة
املفتشني ومنحهم حقهم .هنا تدخل وزير
الداخلية والبلديات م��روان شربل .انطلق
شربل في كالمه ليقول إنه يمثل املديرية
العامة لألمن العام ،مؤكدًا «أنا أوافق على
االق� �ت ��راح امل � �ط ��روح» ،ل �ك��ن ال �ن��ائ��ب سمير
ً
ال�ج�س��ر ق� ّ�اط�ع��ه ق��ائ�لا« :ي��ا م�ع��ال��ي ال��وزي��ر
بعرفك ح��ق��اوي ،وه��ول الشباب مظلومني
منذ عام  .»2002وقد أش��ار الجسر إلى أن
امل�ض��ي ب�ه��ذا االق �ت��راح يعني إب �ق��اء الظلم
عليهم وحرمانهم من الحق الذي يفترض
أال ي�ت�ج� ّ�زأ  .وأك �م��ل ح��دي�ث��ه م�ت� ّ
�وج�ه��ًا إل��ى
ال ��وزي ��ر ش��رب��ل« :أن� ��ا م�ع��ي م�س�ت�ن��دات إذا
شفتا أكيد رح ّ
تغير رأيك».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ن�ق��ل أح ��د امل�ف�ت�ش�ين

ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ال �ن��ائ �ب�ين س�م�ي��ر ال�ج�س��ر
وروبير غانم أكدا لهم أنهما ماضيان حتى
ال�ن�ه��اي��ة إل��ى ج��ان�ب�ه��م .وإذ ي��ؤك��د املفتش
ن�ف�س��ه أن «ال �ن��ائ��ب روب �ي ��ر غ��ان��م ك ��ان قد
اقترح في جلسة سابقة أن يكون هناك حل
وس��ط حفاظًا على التراتبية العسكرية»،
يلفت إل��ى أن األخ�ي��ر «ع��اد وأك��د أن ه��ؤالء
ال�ش�ب��ان م�ظ�ل��وم��ون وم��ن م�ه�م��ات مجلس
النواب رفع الظلم عنهم» .ويشير املفتش
املذكور إلى أن معظم األط��راف السياسية
مستغربًا إصرار املديرية
متعاطفة معهمّ ،
على منعهم من حقهم.
وسط األخذ والرد الحاصلني ،يظهر جليًا
«ظ�ل��م امل��دي��ري��ة وت�ق��اع��س ال�ق�ض��اء املتمثل
في مجلس ش��ورى ال��دول��ة» ،إذ إن املنطق
ّ
ي�ح��ت��م أن ي�ق��ول ال�ق�ض��اء كلمته ،ل�ك��ن ه��ذا
م��ا ل��م ي�ح�ص��ل .ف��رغ��م م ��رور ت�س��ع س�ن��وات
على تقدم أصحاب العالقة بالطعن أمام
م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ،ل ��م ي �ت �ح � ّ�رك ال �ق��اض��ي
امل�ع�ن��ي لحسم ال �ن��زاع .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق،

إبطال الدورة

ي��ذك��ر أح��د املعنيني أن ع ��زوف مجلس
ش� ��ورى ال ��دول ��ة ت �س��ع س �ن��وات ع��ن ب� ّ�ت
ال �ن ��زاع ي �ط��رح ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �س��اؤالت،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ب � ّ�ت ن ��زاع ك �ه��ذا ال ُي�ع� ّ�د
سابقة ،إذ إنه في حالة مشابهة ،تتعلق
باملباراة التي أجريت في  2006لتطويع
مالزمني من فئة مفتشني ممتازين وما
فوق ،من دون حيازة إج��ازة ،واملعروفة
ـ ،56قرر مجلس شورى الدولة
ب��دورة ال�
إبطالهاُ ،وألغيت ال��دورة التدريبية ّ
جراء
ق�ي��ام اإلدارة ب�ت�ع��دي��ل واح ��د ف��ي معدل
إحدى املواد بعد إجراء االمتحان ،كذلك
ي�ش�ي��ر إل ��ى ح� ُ�ال��ة م�ش��اب�ه��ة ج ��رت ع��ام
 ،1988عندما أجريت دورة تطويع ملئة
مفتش ،طعن  12منهم في النتائج أمام
ترقيتهم
مجلس شورى الدولة ،فجرت ُ
إل��ى رت�ب��ة نقيب بمفعول رج�ع��ي أس��وة
بزمالئهم الباقني .انطالقًا من ذلك ،وبما
أن ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن س��اب�ق��ة ،ف��إن ترقية
ُ
املفتشني ال��واح��د والعشرين لن تحدث
ً
خلال في التراتبية ،كما ُيشاع.

ُي �ن �ق��ل ع ��ن أح� ��د ال � �ن� ��واب وص� �ف ��ه ال��وض��ع
ب �ـ«ال �ك��ارث��ي» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ال �ع��دال��ة في
هذه الحالة تقتضي إبطال الدورة .ويؤكد
ّ
النائب أن ذلك لن ّ
يعد سابقة ،مذكرًا ُ بحالة
مشابهة حصلت عام  ،2007عندما أبطلت
دورة مماثلة لألسباب نفسها.
وب��ال�ع��ودة إل��ى إم ��رار اق �ت��راح ال�ق��ان��ون في
مجلس النواب في املرة املاضية ،يذكر أن
القضية أحدثت جلبة كبيرة ،ال سيما أن
امللف كان ال يزال عالقًا أمام مجلس شورى
ال��دول��ة .وإزاء ذل ��ك ،انقسمت امل��واق��ف وال
يؤكد رافضو منح الترقية
تزال .فمن جهةُ ،
ُ
ً
للمفتشني أنها إذا أق� ّ�رت فستحدث خلال
في التراتبية العسكرية ،باعتبار أن اقتراح
ال�ق��ان��ون يلحظ ت��رق�ي��ة املفتشني املعنيني
إل��ى ُرت �ب��ة نقيب ب�م�ف�ع��ول رج �ع��ي ،وب��ذل��ك
ُ
ستقلب اآلية داخل املديرية األمنية لجهة
أداء التحية والرتبة العسكريةُ ،فيصبح
ال��رئ�ي��س م��رؤوس��ًا ف��ي ع ��دد م��ن ال �ح��االت.
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ي� �ت� �ح ��دث م� �ن ��اص ��رو إق� � ��رار
اق �ت��راح ال �ق��ان��ون ع��ن ظ�ل��م س� ُ�ي��رف��ع بفضل
النواب .وسط ذلك ،يقف عدد من املفتشني
املظلومني ف��ي ح��ال��ة ح�ي��رة ،ويستغربون
الهجمة التي يتعرضون لها من زمالئهم
في السلك ،مشيرين إلى أنه رغم املخالفات
ال �ج ��وه ��ري ��ة ال� � ُت ��ي ط ��اول ��ت أص � ��ل م� �ب ��اراة
التطويع ال�ت��ي أج��ري��ت ع��ام  ،2002والتي
فإنهم يقبلون
ك��ان م��ن األ ّج��دى إل�غ��اؤه��اّ ،
تحصيل حقهم ولو جاء متأخرًا.
ل�ق��د ح��از اق �ت��راح ال�ق��ان��ون إج �م��اع اللجان
النيابية الثالث (لجنة الدفاع والداخلية،
لجنة اإلدارة والعدل ،لجنة املال واملوازنة)،
وج��رى إم��راره في الجلسة العامة ملجلس
النواب ،ورغم ذلك فإن رئيس الجمهورية
ّ
رده إل ��ى ال �ل �ج��ان إلع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف �ي��ه .لقد
ط��ال أم��د الظلم على املفتشني والضباط.
رئيس الجمهورية واملديرية العامة لألمن
يتحملون املسؤولية .منذ
العام والقضاء
ُ
يومنيُ ،رفعت الجلسة وأرج��ئ التصويت
على االقتراح إلى األربعاء املقبل .أنظار 21
عسكريًا في األمن العام شاخصة باتجاه
امل�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي .ف�ه��ل ي �ع��ود ال �ح��ق إل��ى
أصحابه؟
حصلت على
قد
كانت
«األخبار»
يذكر أن
ُ
ملف بشأن مباراة التطويع التي أجريت
بتاريخ  2002/4/4بموجب القرار رقم 217
ال �ص��ادر ع��ن وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات،
آنذاك ،الياس املر ،الذي حدد «شروط تعيني
مالزمني في األمن العام من حملة اإلجازة
اللبنانية في الحقوق» ،وال��ذي يؤكد أنها
ّ
تضمنت عددًا من املخالفات ناهز عددها
 ،13أب��رزه��ا مخالفة ش��رط ال�س��ن امل�ح��ددة
س��اب�ق��ًا ،وق �ب��ول خ�م�س��ة ض �ب��اط ت �ج��اوزوا
ّ
ال �ح��د األق �ص��ى امل �ح� ُ�دد ل�ل�ع�م��ر .ك��ذل��ك ف��إن
النفساني أع�ي��د مل��ن رس��ب فيه،
االخ�ت�ب��ار
ُ
ونتائج االختبار ألغيت حتى بعد إعادة
إج��رائ��ه .وتحدثت أوراق امللف عن خفض
ّ
معدل االختبار الرياضي إلى عالمة ،20/5
ً
ت �س �ه �ي�لا مل ��ن خ �ش��ي رس ��وب ��ه ،ورغ � ��م ذل��ك
أش ��ارت إل��ى ق�ب��ول ضابطني ح��ازا أق��ل من
خمسة على عشرين.

ُنقل العامل السوري وليم محمد الحمد ( 25عامًا) إلى مستشفى
عالء الدين في الصرفند (خالد الغربي) ،مصابًا في بطنه
بطلق ناري من بندقية صيد .ولم تفلح جهود الفريق الطبي
في املستشفى بإنقاذ حياته؛ نظرًا إلى خطورة إصابته ،فتوفي
بعد نصف ساعة من محاولة األطباء وقف نزف دموي حاد في
شريانه األبهر.
وأوضح الطبيب محمد عالء الدين «أن الحمد كان مصابًا بطلق
ناري من بندقية صيد ،وبدا من اإلصابة أن فوهتها المست
مباشرة بطن القتيل فمزقت شرايينه وأحدثت فجوات في ظهره
خرج منها خردق الطلق الناري» .وتجمع عشرات السوريني أمام
منزل الضحية على مفرق بلدة البيسارية وأقاموا ً
عزاء بانتظار
نقل الجثة إلى سوريا.
قائال« :كانت
أما والد محمد الحمد ،فأوضح ظروف مقتل نجلهً ،
لديه بندقية صيد وأطلق النار على نفسه داخل املنزل» ،مؤكدًا
أن ال خصومة البنه مع أحد« ،وهو يعمل منذ سنوات في منطقة
الزهراني التي قصدها من مسقط رأسه ،منطقة السلمية في ريف
حماه».

اختفاء مواطن من بلدة ينطا
اختفى املواطن زياد الحلبي ،في ظروف غامضة من بلدة ينطا ـــــ
قضاء راشيا.
ويعمل الحلبي راعيًا للماشية في منطقة العرقوب .وقد تقدم
ذووه بشكوى في هذا الخصوص لدى مخفر درك حاصبيا،
وبدأت التحقيقات لكشف مالبسات اختفائه.

ضبط أسلحة وذخائر في كفرزبد
دهمت قوة من الجيش اللبناني ليل أول
من أمس (نقوال أبو رجيلي) ،منزل
اللبناني بالل ش ،في بلدة كفرزبد (شرقي
زحلة) ،وضبطت داخله كمية من األسلحة
ّ
الحربية وذخائرها .مسؤول أمني أوضح
لـ«األخبار» أن القوة الداهمة أوقفت صاحب
املنزل وثالثة أشخاص كانوا معه هم:
سمير ورمضان ش .وعلي ر .وقادتهم إلى
أحد مراكزها ،بعدما فتشت مزرعة لتربية
األغنام يملكها رعاة من آل ش .تقع في جرود البلدة على سفح
ّ
الشرقية .وفي وقت الحق علمت «األخبار»
سلسلة جبال لبنان
أنه ُأخلي سبيل املوقوفني في ساعة متقدمة من الليلة نفسها
ألسباب مجهولة.

إحراق مكتب مختار بلدة الشرقية
أقدم مجهولون ليل أول من أمس على إحراق مكتب مختار بلدة
الشرقية (النبطية) هاني عبد الرؤوف شعيب الواقع في ساحة
البلدة .وأتت النيران على كامل محتويات املكتب ،بما فيها من
مستندات وأموال وسجالت نفوس أبناء البلدة .وادعى شعيب
لدى مخفر الدوير على مجهول وحضرت دورية من قوى األمن
الداخلي واألدلة الجنائية واألجهزة األمنية املعنية إلى املكتب
وعاينت الحريق ،وأجرت كشفًا ميدانيًا وباشرت في التحقيقات.

سرقة كابالت كهرباء في صور
ادعى رئيس بلدية دير عامص (قضاء صور) سمير حجيج،
أمس ،لدى مخفر قانا بسرقة كابالت الكهرباء املمتدة ما بني
ً
وبناء عليه توجه آمر مخفر درك بلدة
بلدتي دير عامص وكفرا.
َ
قانا وفتح محضرًا بالسرقة .يذكر أن هذه املرة الثانية التي ُتسرق
فيها الكابالت املذكورة.

أشغال إسرائيلية في الشطر املحتل من العباسية
بدأت ،أمس ،ورشة فنية إسرائيلية مجهزة بجرافة وحفارة ،أعمال
تحصني وتدشيم لنقطة املراقبة املحاذية للشريط الشائك داخل
الشطر املحتل من بلدة العباسية .وتشمل األشغال رفع سواتر
ترابية وإقامة دشم وحفريات .وتجري األشغال في ظل انتشار 4
دبابات من نوع «ميركافا» و 3سيارات مصفحة من نوع «هامر»
على طول املنطقة املشرفة على نقطة االشغال ،وخصوصًا عند
الطرف الشرقي ملوقع الضهرة.
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تحقيق
ّ
كل كارثة تفترض وجود تنسيق بني األجهزة
ما يفتقده لبنان (أرشيف ــ مروان طحطح)

إدارة الكوارث
فسوح؟
تولد من رحم ّ
يفترض أن تنتهي لجنة
األشغال النيابية من إعداد
مشروع قانون إلنشاء هيئة
إدارة الكوارث خالل أيام ،ال
أسابيع ،كما أكد رئيسها
النائب محمد قباني .هكذا
انتظر املسؤولون وقوع كارثة
جديدة لحقن أنفسهم بجرعة
حماسة وإطالق الوعود .فهل
تبرد هذه الحماسة قبل
إبصار الهيئة النور وإصدار
مراسيمها التطبيقية؟

ربى أبو عمّو
ح �ي�ن ي ��دخ ��ل ال �ي ��اب ��ان ��ي م �ك��ان��ًا ج ��دي� �دًا،
يسارع إل��ى ّ
تفحصه ،ويختار في ذهنه
ال��رك��ن األك �ث��ر أم��ان��ًا ل�لاح�ت�م��اء ف��ي ح��ال
وق ��وع ك��ارث��ة .بالنسبة إل �ي��ه ،ال يتطلب
األمر تفكيرًا على اإلطالق .تقوده الفطرة
إل� ��ى ال� �ت� �ص � ّ�رف امل�ل�ائ ��م ب �ع��دم��ا اك�ت�س��ب
على م� ّ�ر السنوات ثقافة الكارثة .دخلت
ح�ي��ات��ه ال�ي��وم�ي��ة وأض�ي�ف��ت إل��ى غ��رائ��زه.
ّ
كأنها ثقافة ُو ِل ��دت م�ع��ه ،ل�ك��ن اللبناني
يجهلها ت�م��ام��ًا ،ع�ل�م��ًا أن ب�ل�اده ت�ن��درج
ضمن الخانة «ب» ل�ل�ك��وارث الطبيعية،
أي الوسط.
ُ
ال تبنى ه��ذه الثقافة م��ن ال�ع��دم .تحتاج
إلى املأسسة والتنظيم ،تمهيدًا لدخولها
صلب حياتنا ال�ي��وم�ي��ة .م��ن ه�ن��ا ،تكمن
الحاجة إل��ى إن�ش��اء ج�ه��از ُيعنى ب��إدارة
ال� � �ك � ��وارث .رك� ��ز رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة األش �غ ��ال
ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل وال�ط��اق��ة وامل �ي��اه النائب
محمد قباني ،كما يقول ،خالل السنوات
الثماني السابقة ،على تقديم توصيات
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �ه ��دف إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة إلدارة
ال�ك��وارث .يقول إن��ه الرجل شبه الوحيد
ال��ذي تبنى القضية ،باستثناء اق�ت��راح
ّ
الجميل
كان تقدم به الوزير السابق بيار
(كان عضوًا في لجنة األشغال) عام 2001
إلنشاء وحدة لترقب الكوارث الطبيعية،

قضايا «اللبنانية» بني اإلصالح والتوازنات
فاتن الحاج

طالبت الرابطة بوقف التعاقد مع املدربني لحني تسوية املصالحات (أرشيف ــ مروان طحطح)

ل��ن ت�ت�ك��رر ت�ج��رب��ة ال �ع��ام  2008ول��ن تكون
ه �ن ��اك «إي � ��د وإج� � ��ر» ف ��ي ت �ف��ري��غ أس ��ات ��ذة
ج ��دد ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ه ��ذا ليس
ك�ل�ام ��ًا «ش �ع �ب��وي��ًا» ب ��ل ت �ع �ه��د ص � ��ادر ع��ن
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة
املتفرغني د .ش��رب��ل ك�ف��وري بعد اجتماع
عقدته الهيئة أمس مع رئيس الجامعة د.
ّ
عدنان ّ
السيد حسني .وقال كفوري إن ملف
ال�ت�ف��رغ ب��ات ف��ي م��رح�ل��ة م�ت�ق��دم��ة ،م�ش��ددًا
على أهمية إي�ج��اد آلية مستقبلية ثابتة
معيارها الحاجة والكفاءة.
في املقابل ،طالبت الهيئة ،بحسب كفوري،
رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ب� ��اإلس� ��راع ف ��ي تطبيق
ق��ان��ون ال�ت�ف��رغ ف��ي خ�ط��وة إص�لاح�ي��ة في
م � ��وازاة إق� ��رار س�ل�س�ل��ة ال ��روات ��ب ال�ج��دي��دة
وزوال األسباب التخفيفية لخرق القانون.

وال� �خ� �ط ��وة ال �ث��ان �ي��ة ه ��ي زي � � ��ادة أن �ص �ب��ة
األس� ��ات� ��ذة  75س��اع��ة ب �م��ا ي�ن�س�ح��ب على
الشواغر والتعاقد ّ بالتفرغ.
م��ن جهتها ،ستكثف ال��راب�ط��ة االت�ص��االت
لتسريع طرح السلسلة على جدول أعمال
الهيئة العامة للمجلس النيابي تمهيدًا
إلقرارها بالشكل ّ الذي أقرت به في اللجان
النيابية .مستحقات املتعاقدين واملدربني
ك��ان��ت أي�ض��ًا ب�ن�دًا أس��اس�ي��ًا ف��ي االج�ت�م��اع،
حيث دعت الرابطة إلى وقف التعاقد على
م�س�ت��وى امل ��درب�ي�ن ل�ح�ين ت�س��وي��ة أوض ��اع
امل �ص ��ال �ح ��ات .وق� ��د رف� ��ض ك� �ف ��وري ات �ه��ام
أي ج �ه��ة ب �ت��أخ �ي��ر امل �س �ت �ح �ق��ات م�ك�ت�ف�ي��ًا
بالقول« :لن نعيش تحت رحمة النكايات
واالش� � �ت� � �ب � ��اك ب �ي��ن ال � �س � �ل � �ط� ��ات ،ون� �ح � ّ�م ��ل
امل�س��ؤول�ي��ة إلدارة ال�ج��ام�ع��ة إذا تقاعست
ف��ي ت��أخ�ي��ر ال �ج��داول ول� ��وزارة امل ��ال إذا لم
تصرف االعتمادات».

وأث��ار املجتمعون ض��م خ��دم��ات األس��ات��ذة
ال ��ذي ��ن دخ� �ل ��وا امل �ل��اك ب �ع��د ال� �ع ��ام ،1995
ف�ط�ل�ب��ت ال��راب �ط��ة ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع� ّه��ا ب�ش��أن
تسوية أوضاعهم وخصوصًا أنها أعدت
ّ
اق �ت��راح ق��ان��ون فيما ت�ب�ين ل�ه��ا أن اللجنة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي اإلدارة امل ��رك ��زي ��ة أع ��دت
م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي امل�ل��ف نفسه .م��ن هنا،
اقترحت الرابطة تأليف هيئة استشارية
ق��ان��ون�ي��ة ت�ك��ون مهمتها دراس ��ة ال�ط�ع��ون
وك��ل مشاريع القوانني وامل��راس�ي��م .وجرى
ب �ح��ث م �س �ت �ف �ي��ض ب� �ش ��أن ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��ام
«األل .أم .دي» واشتباك الصالحيات بني
ّالكليات ومعاهد الدكتوراه .وقال كفوري
إننا «طالبنا بقوننة املعاهد على قاعدة
أنها ليست واحة مستقلة عن الكليات».
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ت�ع�ي�ين امل��دي��ري��ن ،ت�ح��دث
ك� �ف ��وري ع ��ن ال� �ك� �ف ��اءة ض �م��ن ال� �ت ��وازن ��ات
الطائفية التي باتت مراعاتها عرفًا.

هدم مبنى نقابة الصيادين في صور
آمال خليل
ل��م تكن ك��ارث��ة ان�ه�ي��ار املبنى السكني في
األش��رف�ي��ة سببًا إلق ��دام ب�ل��دي��ة ص��ور على
ه��دم مبنى نقابة ال�ص�ي��ادي��ن ف��ي املدينة.
ف��امل �ب �ن��ى امل �ت �ص� ّ�دع أن �ش��ئ ف ��ي ع ��ام 1988
ّ
على طبقتني ت��وزع�ت��ا على س��وق للسمك
ومقر لنقابة الصيادين ،وبقي كذلك إلى
أن خ� ّ�ص��ص م �ش ��روع اإلرث ال �ث �ق��اف��ي في
املدينة ،منذ أكثر من عشر سنواتّ ،
حيزًا
كبيرًا لتأهيل امليناء ومحيطه.
ي��وم�ه��ا ،أوص��ت ال��دراس��ات ب �ض��رورة هدم
املبنى الحالي واستبداله بمبنى آخر في
امل �ك��ان ذات� ��ه ،ي�ت�م�ت��ع ب �م��واص �ف��ات حديثة
ّ
تلبي حاجات الصيادين وأع��داده��م التي

ت� ��زداد ب��اس�ت�م��رار و«ع� ��دة ال �ش �غ��ل» .ك��ذل��ك
ل�ح��ظ امل �ش��روع تجميل واج �ه��ات األب�ن�ي��ة
امل �ق��اب �ل��ة ل �ل �م �ي �ن��اء ،ال �ت��ي ت �م �ث��ل ج�غ��راف�ي��ًا
«أص � � � ��ل» م ��دي� �ن ��ة ص� � ��ور ق� �ب ��ل أن ي �ت �م��دد
االنتشار العمراني والسكاني إل��ى أنحاء
أخرى فيها.
أول م ��ن أم � ��س ،أزال� � ��ت ال �ش��رك��ة امل�ت�ع�ه��دة
املبنى ورف�ع��ت ال ��ردم ونظفت امل�ك��ان .لكن
ال�ج��راف��ات التي غالت ضربًا ف��ي ال�ج��دران
وال� �غ ��رف ،ل��م ت�ص�ن��ع م �ش �ه �دًا درام �ي ��ًا ول��م
«ت�ه� ّ�جّ��ر» أص �ح��اب امل �ك��ان م��ن ال�ص�ي��ادي��ن.
فقد وفرت لهؤالء مبنى آخر كان قد أنجز،
أخ� �ي� �رًا ،ب �م �ح��اذاة امل ��رف ��أ ال �ت �ج��اري يضم
غرفًا خاصة بهم م��ن أج��ل حفظ شباكهم
وتخزينها .وفي هذا اإلطار ،يلفت مسؤول

وح ��دة ال��دع��م التقني ال�ت��اب�ع��ة للمشروع،
ّ
أش��رف صفي ال��دي��ن ،إل��ى أن عملية الهدم
ت��أت��ي ض�م��ن امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ش��روع
اإلرث الثقافي امل �م� ّ�ول م��ن وك��ال��ة التنمية
الفرنسية ،وال�ت��ي تطال امليناء وتجميل
واج� �ه ��ات األب �ن �ي��ة امل �ح �ي �ط��ة واس �ت �ح��داث
األرص � �ف� ��ة ف� ��ي س ��اح ��ة ال� �س ��راي ��ا وإن� �ش ��اء
س�ن�س��ول ج��دي��د .وف�ي�م��ا ت�س�ت�ع��د اآلل �ي��ات
للبدء بورشة تشييد مبنى جديد للنقابة،
سأل بعض الصيادين عن دور الدولة في
رعايتهم ف��ي مقابل م��ا ت�ق��وم ب��ه الجهات
املانحة التي تنفق ماليني ال��دوالرات على
ّ
تأهيل األب�ن�ي��ة وتجميلها .وي��ذك��ر ه��ؤالء
ّ
�أن فئة الصيادين ّ
تعد الفئة األكثر فقرًا
ب�
ف��ي امل��دي �ن��ة ل�ن��اح�ي��ة إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا امل��ادي��ة

الصيادون عن
سأل ّ
رعايته مقابل تأهيل
األبنية وتجميلها

املتواضعة وغياب التقديمات االجتماعية
ّ
وال �ض �م��ان ال �ص �ح��ي ،م��ع ال �ع �ل��م ب� ��أن أح��د
ّ
أه � ��داف امل �ش ��روع ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل �م��ول�ين
ي �ت �م �ث��ل ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال �س �ي��اح �ي��ة ع �ب��ر ط� ��رق م �خ �ت �ل �ف��ة ،م�ن�ه��ا
إنشاء سوق مفتوح لبيع السمك.

تجدر اإلشارة إلى أنه طوال الفترة املاضية
الق ��ى امل �ب �ن��ى اع �ت ��راض ��ات ب�س�ب��ب «ب�ن��ائ��ه
عشوائيًا في زمن الفوضى وارتفاعه على
رص�ي��ف م�ي�ن��اء ال�ص�ي��ادي��ن امل�ن�ج��ز ب��دوره
على املرفأ الفينيقي».
وك ��ان ق��د س�ب�ق��ت ت�ش�ي�ي��د امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د
ل�ل�ص�ي��ادي��ن أش �غ��ال ع ��دة ان ��درج ��ت ضمن
مشروع تأهيل امليناء .فقد أنجزت وزارة
األش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة وال� �ن� �ق ��ل ورش � � ��ة ب �ن��اء
السنسول الشمالي للميناء بهدف حماية
ّ
ح��وض��ه م ��ن األم� � ��واج ال �ع��ات �ي��ة .ث ��م ت��ول��ت
ال� � ��وزارة ت�ن�ظ�ي��ف ال �ح��وض ل�ل�م��رة األول ��ى
منذ عقود عبر سحب أطنان من األوساخ
والترسبات املتراكمة والناجمة عن التلوث
وتحويل مياه الصرف الصحي باتجاهه.

مجتمع

الجمعة  27كانون الثاني  2012العدد 1620

متفرقات
ّ
ظل عالقًا على جدول األعمال الحكومية.
باستثناء مشروع الجميل ،ينفي قباني
علمه بأي محاولة إلنشاء هيئة مماثلة،
ع�ل�م��ًا أن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام األس� �ب ��ق ل�ل��دف��اع
ّ
يتحدث
امل��دن��ي ،العميد رف�ي��ق الفغالي،
ع� ��ن وج � � ��ود م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون م �ت �ك��ام��ل
إلنشاء جهاز يتولى إدارة الكوارث منذ
عام  ،1984ال ينقصه إال إصدار املراسيم
التطبيقية ،وبعض اإلض��اف��ات التي قد
تكون فرضتها التطورات التكنولوجية.
اقتصرت م�ح��اوالت قباني على إص��دار
ت��وص �ي��ات ،وال �س �ب��ب «رف� ��ض ال�ح�ك��وم��ة
ال �ق ��اط ��ع إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ب � ٌح �ج��ة وج ��ود
الهيئة العليا لالغاثة» .رفض كان كافيًا
بالنسبة إلى رئيس لجنة األشغال لعدم
القفز ف��وق التوصيات نحو العمل على
إعداد مشروع قانون ،إلى أن وقعت كارثة
فسوح .هكذا ،نضطر في لبنان إلى شكر
ال �ك��ارث��ة ل��دف�ع�ه��ا امل�ع�ن�ي�ين إل��ى ال�ت�ح� ّ�رك.
ح� �ت ��ى م� ��دي� ��ر ب ��رن ��ام ��ج األم � � ��م امل �ت �ح ��دة
اإلن�م��ائ��ي ف��ي لبنان سيف ال��دي��ن أب��ارو،
ق��الّ :
«رب ض��ارة نافعة» .فالبرنامج بدأ
ال �ع �م��ل ف��ي إط� ��ار ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك مع
ّ
الحد
الحكومة اللبنانية على م�ش��روع
من مخاطر الكوارث منذ عام .2010
يشرح قباني أن دور الهيئة «ال يقتصر
على منح الضحايا التعويضات الالزمة،
بل الترقب والتخطيط واالستعداد قبل
وق��وع الكارثة ،والتعامل معها ،والعمل
ع �ل��ى ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن أض � ��راره � ��ا» ،الف �ت��ًا
إل��ى «ض��رورة ترميم النفس ،إل��ى جانب
األب �ن �ي��ة وال �ج �س��ور وال� �ط ��رق ��ات» .ي�ب��دو
ً
م �ت �ف��ائ�ل�ا ب �ت �ص��دي��ق م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون،
ال��ذي يتوقع االن�ت�ه��اء م��ن إع ��داده أوائ��ل
األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،ع��ازي��ًا ه��ذه اإليجابية
إل��ى ّ
تغير موقف الحكومة ب��دءًا من عام
 ،2010حني طلب رئيسها في ذلك الوقت،
سعد ال�ح��ري��ري ،م��ن البرنامج اإلنمائي
لألمم املتحدة تبني وحدة خاصة للعمل
ع �ل��ى االس �ت �ع ��داد ل �ل �ك��ارث��ة ،ث ��م ح�م��اس��ة
رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.

ٌ
اطمئنان طغى على حماسة املسؤولني
امل �ع �ت��ادة ب �ع��د وق� ��وع ال � �ك ��وارث ،ال �ت��ي ال
تلبث أن تتبخر.
أص� � ّ�ر ق �ب��ان��ي ع �ل��ى اإلش � ��ادة ب��ال�ح��ري��ري
وامليقاتي ،علمًا أن��ه لم يحصل أي تقدم
على األرض منذ ع��ام  ،2010باستثناء
ح� �م�ل�ات ال �ت��وع �ي��ة ال� �ت ��ي ق ��ادت �ه ��ا األم ��م
امل� �ت� �ح ��دة ،وت ��دري� �ب� �ه ��ا ال � ��دف � ��اع امل ��دن ��ي،
وإعداد الدراسات ،إلخ .ماذا عن مشروع
القانون؟ يوضح أنه سيتضمن ضرورة
ت ��أم�ي�ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع ��ن امل� �خ ��اط ��ر ال �ت��ي
ت �ه� ّ�دد ل �ب �ن��ان ،وت �ح��دي��د م��واق��ع ال� ��زالزل
وق ��وت� �ه ��ا ،وت� ��أم �ي�ن امل� ��راف� ��ق األس��اس �ي��ة
خ�ل�ال ال �ك��ارث��ة ،وت��دع �ي��م م�ب��ان��ي ال��دف��اع
امل��دن��ي واإلط �ف��اء وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات لتكون
م �ق��اوم��ة ل� �ل ��زالزل ،إض��اف��ة إل ��ى امل� ��دارس
ودور العبادة واإلدارات الرسمية ودور
السينما وسائر األبنية املشابهة .ولفت
إلى ضرورة بناء املستشفيات في جميع

ثمة مشروع
قانون إلدارة الكوارث منذ
عام 1984

امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء،
ً
متسائال «إذا انهار جسر جنوب صيدا
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،وق �ط��ع ال�ج�ن��وب عن
ب ��اق ��ي امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ف �ه��ل ه �ن��اك
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ك��اف �ي��ة وم �ج �ه��زة مل�ع��ال�ج��ة
الناس»؟
م��اذا ع��ن اإلم�ك��ان��ات امل��ادي��ة أو التمويل.
ي�ج�ي��ب ق �ب��ان��ي« :ه ��ذا ل�ي��س ع�م�ل��ي ،لكن

دائ�م��ًا ه�ن��اك إم�ك��ان وأول��وي��ات» .أم��ا عن
ً
ت��واف��ر ه ��ذه اإلم �ك��ان��ات ف �ج��أة ،فمرتبط
ب �ح �م��اس��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ه �ي �ئ��ة ك �ه��ذه ت�ت�ط�ل��ب ه�ي�ك�ل��ة ال �ب �ل��د من
ج��دي��د .ي�ق��ول «ارت �ب��ك البلد بكامله بعد
ح��ادث��ة انهيار املبنى ،ف�م��اذا يحصل لو
وق��ع زل � ��زال» ،مضيفًا إن��ه «ل�ي�ل��ة ان�ه�ي��ار
املبنى ،تفقد امل�ط��ران مطر املكان وس��أل:
هل يوجد رأس؟ فأتاه الجواب بالنفي».
ل��ذل��ك ي �ص��ر ع �ل��ى ض � ��رورة إن �ش��اء هيئة
إلدارة الكوارث.
ينقص لبنان ال��رأس إذًا .أم� ٌ�ر يركز عليه
أب��ارو ،إلى جانب تعزيز ثقافة الكوارث.
وي �ش��رح أن امل �ش��روع يعمل ع�ل��ى تقديم
اقتراحات للحكومة عن أفضل املعايير
املؤسساتية والقانونية املعتمدة دوليًا
ف��ي ت��ول��ي ش ��ؤون ال� �ك ��وارث ،والتنسيق
ب �ي�ن ج �م �ي��ع ال � � � � ��وزارات امل �ع �ن �ي��ة ل��وض��ع
خ�ط��ة وط�ن�ي��ة إلدارة ال� �ك ��وارث ،تمهيدًا
لعرضها على مجلس ال��وزراء إلقرارها،
يليها إجراء مناورات تطبيقية وتدريب
امل� �ع� �ن� �ي�ي�ن ،وت � �ق� ��وي� ��م ال� �ب� �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة
األساسية وامل��دن ذات الكثاقة السكانية
(ب �ي��روت وط��راب�ل��س) ،وتحصني الفئات
امل�س�ت�ض�ع�ف��ة ،وإن �ش��اء وت �ط��وي��ر أج�ه��زة
اإلنذار املبكر ،إضافة إلى التوعية.
ي � �ش � � ّ�دد أب � � � ��ارو ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة امل ��أس �س ��ة
وال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن األج � �ه� ��زة ،األم � ��ر ال ��ذي
ي �ف �ت �ق��ده ل �ب �ن��ان .وق� ��د ظ �ه��ر األم � ��ر جليًا
بعد وق��وع ك��ارث��ة ف�س��وح ،حيث تصرف
املسؤولون وفقًا لرد الفعل ال التخطيط
امل �س �ب��ق .ف��ي رأي� ��ه ،إذا ت ��واف ��رت اإلرادة،
ي�م�ك��ن ت�ف�ع�ي��ل ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي وق ��ت ق�ص�ي��ر،
لكن تكريس ثقافة ال�ك��وارث يحتاج إلى
سنوات من العمل .سنوات ستتكرر فيها
ص� ��ورة وزراء ال��داخ �ل �ي��ة م � ��روان ش��رب��ل
والصحة حسن خليل واألشغال العامة
غ� ��ازي ال �ع��ري �ض��ي ،م��رت�ب�ك�ين ف��ي ك��ارث��ة
ف �س��وح ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ك��ان ن�ظ��راؤه��م زي��اد
ب ��ارود وم�ح�م��د خليفة وال�ع��ري�ض��ي في
كارثة الطائرة اإلثيوبية قبل عامني؟

قرار الحكومة عن التوتر العالي :حكي جرايد
مهى زراقط
ال م �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق��ة ل� ��دى أه ��ال ��ي ع�ين
ن �ج��م وع�ي�ن س �ع��ادة ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ق��رار
مجلس ال� ��وزراء ال��ذي يتعلق باملوافقة
ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال م� ّ�د خ��ط ال�ت��وت��ر العالي
ف��ي منطقتهم .ال�ن� ّ�ص ال ��وارد ف��ي ال�ق��رار
ال ��رس� �م ��ي ،ال � �ص � ��ادر أم � � ��س ،ه� ��و ج�م�ل��ة
ّ
تتكرر كلما أث�ي��ر امل��وض��وع ف��ي مجلس
ال� � � ��وزراء« :امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ع� ��رض وزارة
الطاقة واملياه استكمال تنفيذ األشغال
امل�ت�ب�ق�ي��ة ل��وص �ل��ة امل �ن �ص��وري��ة – امل�ت�ن».
ال� �ب ��اق ��ي «ح� �ك ��ي ج� ��راي� ��د» ت� �ق ��ول أم �ي �ن��ة
س� � ّ�ر ج �م �ع �ي��ة إن� �م ��اء ع�ي�ن ن �ج ��م ،ك� ��ارول
ابراهيم .ذلك أن «الباقي» ،هو معلومات
ن�ق�ل�ت�ه��ا ال �ص �ح��ف ع ��ن ق � � ��رارات مجلس
ال � ��وزراء ،وم�ض�م��ون�ه��ا أن ال��دول��ة ق� ّ�ررت
فتح الباب أم��ام من يرفض من األهالي
السكن تحت خط التوتر العالي ،ليبيع
م�س�ك�ن��ه ل �ل��دول��ة ب �س �ع��ر ع � ��ادل ت�ع��رض��ه
الهيئة العليا لإلغاثة عليهم ،وفي حال
رفضهم البيع عليهم التزام قرار مجلس
ال��وزراء ال��ذي سينفذ في مهلة أقصاها
ّ
 10ش �ب��اط امل �ق �ب��ل ،وك��ل �ف��ت وزارة امل��ال
بتخمني املساكن التي يرغب أصحابها
في بيعها.
ال ي � �ب� ��دو ال� � �ق � ��رار غ� �ي ��ر م� �ت ��وق ��ع ل �ج �ه��ة
املضمون ،فالحديث عن تعويضات قد
تدفع ألهالي املنطقة عمره من عمر هذه
ّ
القضية .وهو حل كان األهالي يعتقدون
أن��ه سيكون «آخ��ر ال��دواء» بالنسبة إلى
ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ف�ش�ل��ت ح�ت��ى ال �ي��وم في
إقناع االهالي بحججها ،كما ّ
أصرت في
امل�ق��اب��ل ع�ل��ى ع��دم االس�ت�م��اع إل��ى حجج
األهالي ،أو أخذها بعني االعتبار .وهي
ل��و ك��ان��ت تسمعهم ،لكانت ع��رف��ت أنهم
ل ��ن ي��واف �ق��وا ع �ل��ى ب �ي��ع ب �ي��وت �ه��م .ت�ق��ول
ابراهيم« :أرضنا ال تباع ،وم��ا يقومون
ب � ��ه ه � ��و ع� �م ��ل م ��اف � �ي ��ات وض � �غ� ��ط ع �ل��ى
املواطنني .أنا أشك في أن هناك مشاكل

حقيقية ل��زي��ادة ال�ت�ق�ن�ين .ه��ذه ضغوط
تمارس إلرهابنا» .ابراهيم تستعيد ما
ّ
تردد قبل أربعة أشهر عن قرار الحكومة
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ل �ت �ح��اور م ��ع األه ��ال ��ي
«ل�ك��ن ل��م تتشكل لجنة ،ول��م يتصل بنا
أح��د منذ ذل��ك ال�ت��اري��خ للتفاوض معنا
ّ
يتكرر ال�ي��وم .لم
ح��ول أي ش��يء .واألم��ر
ّ
ي�ت�ص��ل ب �ن��ا أح� ��د ،ول ��م ن�ت�ب��ل��غ أي ق ��رار.
ّ
يتصرفون وحدهم ،كأنهم يضعون
هم

سابقة؟
ي �ع��رف م�ع�ظ��م امل�ت��اب�ع�ين ل�ق�ض�ي��ة ال�ت��وت��ر
العالي ف��ي املنصورية أن أح��د األس�ب��اب،
التي كانت ّ
تقدمها وزارة الطاقة لتبرير
رف �ض �ه��ا م � � ّ�د خ� ��ط ال� �ت ��وت ��ر ج ��وف� �ي ��ًا ،ه��و
ع��دم رغبتها ف��ي تكريس سابقة تسمح
ّ
املتضررين
ب��ارت�ف��اع أص��وات اللبنانيني
م��ن املشكلة ذات �ه��ا ف��ي مختلف امل�ن��اط��ق.
لكن السؤال ال��ذي يطرح اليوم :أال يشكل
قرار الحكومة باالستمالك سابقة أيضًا؟
هل يمكن إحصاء املناطق التي سيطالب
أهاليها أيضًا بمعاملتهم باملثل؟
أمينة ّ
سر جمعية إنماء عني نجم تذهب
ف��ي سؤالها أبعد م��ن ذل��ك ،لتتهم الدولة
بالهدر .تقول« :كم يبلغ ثمن الشقق التي
ّ
ستتملكها الدولة؟ هو بالتأكيد أضعاف
قيمة طمر ال�خ��ط أو تمريره جوفيًا .هل
ّ
يعقل أن يحصل كل هذا الهدر في أموال
ال ��دول ��ة ك��رم��ى ل �ش��ري��ط ك �ه ��رب ��اء؟ أم ألن
وزيرًا في الحكومة ال يريد االعتراف بأنه
أخطأ؟».

امل��رآة ويحكون مع أنفسهم» .الفتة إلى
أمر اساسي «املشكلة أنهم غير معترفني
بالخطر».
ب � ��دوره ،ي�ض��ع ال �ن��اش��ط امل ��دن ��ي ،ال��داع��م
ّ
ل�ت�ح� ّ�رك األه��ال��ي ،رج��ا ن�ج�ي��م« :ك ��ل ه��ذا
ال �ح �ك��ي ن �ض �ع��ه ف ��ي م �ص ��اف ال �ت �ه��دي��د.
ه��م ي�ع��رف��ون أن��ا س�ن��رف��ض ال�ب�ي��ع ،لذلك
ع �م��دوا إل ��ى ه ��ذه ال �خ �ط��ة ح �ت��ى ي�ق��ول��وا
ّ
مخربني وخارجني عن القانون .لو
إننا
أن�ه��م ي�م��ارس��ون األم ��ور بشكل طبيعي
ل� �ك ��ان ��وا أص � � � ��دروا ق� ��راره� ��م ع �ل ��ى ش�ك��ل
ق��ان��ون ،واستطاع املواطنون عندها أن
ي�ت�ق� ّ�دم��وا ب�ش�ك��وى ل��دى مجلس ش��ورى
ال��دول��ة لكنهم أح��ال��وا األم��ر ،كما ق��رأن��ا،
إلى الهيئة العليا لإلغاثة ّ
ليبرروا دفع
األموال .كيف سنطعن بالقرار؟ أين حق
املواطن في امللكية الشخصية؟» .نجيم
ي��رى أن ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ي�ج��ري التعامل
فيها م��ع ه��ذا امل�ل��ف ه��ي تمهيد لتكرار
س�ي�ن��اري��و م�ب�ن��ى ف� ّ�س��وح ف��ي االش��رف�ي��ة:
«لقد انهار املبنى بعد السماح ألصحابه
بالبناء وفق معايير ومواصفات تغيرت
مع مرور الزمن.
وهذا ما يحصل في املنصورية ،يريدون
أن ّ
يمدوا الخط وفق معايير تعود إلى
ّ
ال �ع��ام  1999ون�ح��ن ن �ق��دم ل�ه��م دراس ��ات
ال �ع��ام  .»2011وي�ل�ف��ت إل ��ى أن ال�ح��دي��ث
ع ��ن ش � ��راء ل �ل �ب �ي��وت ،ي �ع �ن��ي أن ال ��دول ��ة
ستشتري وفق حساباتها لعدد البيوت
امل�ت�ض��ررة ه��ي  58ب�ي�ت��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
الكنيسة! (على بعد خمسة أمتار) «في
ح�ين أن حساباتنا تصل إل��ى  350بيتًا
ألن �ن��ا ن �ق �ي��س ح �ج��م ال �خ �ط��ر ب� �ن � ً
�اء على
املواصفات العلمية الحديثة» .ويختم:
«إذا ك ��ان ��وا ي ��ري ��دون أن ي �ح �ك��وا م�ع�ن��ا،
ف�ن�ح��ن ن��رف��ض ال�ب�ح��ث ف��ي م��وض��ع بيع
ً
ال�ب�ي��وت .ي�ج��ب أوال أن ن �ح� ّ�دد ال�خ�ط��ر»،
م ��ؤك� �دًا ض � � ��رورة ع � ��دم ت �ض �ي �ي��ع ال��وق��ت
ّ
و«ت�م��ري��ر الخط جوفيًا ،وه��و ل��ن يكلف
أكثر من  40مليون دوالر».

لقاء سياسي ــ بلدي من أجل كهرباء صيدا
عقد لقاء في بلدية صيدا (خالد الغربي) ،أمس ،خصص لبحث أزمة
انقطاع الكهرباء ،وحضره نائبا املدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة
بهية الحريري ،وشخصيات بلدية .ولفت السنيورة في مداخلة له ،إلى
أن «الكهرباء كانت حتى  ،24/24 ،1998لكن في  1999توقف العمل
على توفير امكانات جديدة» ،مؤكدًا أن الدولة ركبت محوالت «970
ميغاوات جديدة ،واحد  450في الزهراني وواحد  450في طرابلس وفي
بعلبك  35وفي صور  ،»35مستنتجًا أن أسباب التراجع اليوم تعود إلى
«زيادة الطلب وتدني مستوى الصيانة للمعامل القديمة» .ورأى رئيس
الحكومة األسبق ،أن الحال ناتجة «عن الوضع السياسي الذي ساد
خالل السنوات من  1999ـ  2001حيث لم نستطع ان نزيد «كيلوات»
واحدًا اضافيًا خالل هذه السنوات» .وأصدرت البلدية بيانًا بعد اللقاء
أعلنت فيه «بدء تحرك بلدي وشعبي للمطالبة بحل أزمة الكهرباء»،
أما التوصيات فخلصت إلى «تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد بلديات
صيدا ـ الزهراني للتعاطي بجدية مع أصحاب املولدات الكهربائية لجهة
ضبط التسعيرة وساعات التغذية بالتيار الكهربائي بكلفة مقبولة».
وفي سياق آخر ،ومن صيدا أيضًا ،اتهم السنيورة وزير الطاقة جبران
باسيل بـ«إثارة الفتنة عندما يتحدث عن حصة بيروت بالتغذية على
حساب املناطق».

تجمع « إغالق مطمر الناعمة» يهاجم شربل
أعلن «التجمع إلغالق مطمر الناعمة» أن «مرسوم رقم  7374تاريخ 13
كانون الثاني سنة  2012توزيع عائدات الصندوق البلدي املستقل عن
عام  ،2010هو مخالف للقانون ويستوجب الطعن لدى مجلس شورى
الدولة» .وقال التجمع في بيان له ،إن هذا املرسوم «يوزع العائدات على
البلديات للعام  2010ويتجاهل موافقة مجلس الوزراء في جلسته
املنعقدة بتاريخ  2010/9/1توسيع مطمر الناعمة لجهة قضاء عاليه في
اراض تقع ضمن النطاق البلدي لبلديتي عبيه  -عني درافيل وبعورته،
عبر إنشاء خلية جديدة على مساحة  ٦آالف متر مربع ،سمحت
بتمديد عمر املطمر الى خمس سنوات إضافية» .واتهم منسق التجمع
ّ
الداخلية والبلديات ،مروان شربل ،بـ«توزيع عائدات
نديم حمزة وزير
البلديات في مخالفة صريحة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء ذات
ً
الصلة» سائال إياه عن «مصير مشروع املرسوم الالزم تطبيقًا لقرار
مجلس الوزراء رقم  ، 55وملاذا ال يحال الى مجلس الوزراء بعدما أحيل
ً
على وزارة املال ،التي أبدت الرأي ،وأحيل الى مجلس شورى الدولة ،عمال
باملادة  57من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة وأبدى رأيه ايضًا».
وختم حمزة بيان التجمع بدعوة املجالس البلدية في الناعمة ـ قضاء
الشوف ،عبيه ـ عني درافيل وبعورته ـ قضاء عاليه ،إلى تقديم الطعن
لدى مجلس شورى الدولة إلبطال املرسوم.

قسم جديد في مستشفى بعبدا الحكومي
افتتح وزير الصحة العامة ،علي حسن خليل ،القسم الجديد في
مستشفى بعبدا الحكومي ،كما وضع حجر األساس لترميم وتأهيل
أقسام إضافية ،تجعل طاقة املستشفى قادرة على استيعاب 120
سريرًا .ولفت خالل االفتتاح إلى وجود «عقد مع الجهة امللتزمة حدد
بسنتني» على أن تقوم وزارة الصحة بالتوازي بـ«إعداد التجهيز الالزم
لربح الوقت ووضع املستشفى بكل طاقته».
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تحقيق
الغضب يسيطر على املستأجرين واملالكني .زيادة االجور التي انعكست زيادة في
االيجارات القديمة بنسبة  %16،5ال تلبي طموحات مالكي املساكن واملحال التجارية ،في
حني ان املستأجرين يهددون بنصب الخيم في شوارع لبنان وأزقته رفضًا ألي زيادة جديدة
تلحق بإيجارتهم .اما لجنة االدارة والعدل فتعد بقانون جديد لاليجارات بعد  4اشهر،
لتصب بمضمون قانونها زيتًا اضافيًا على نار الخالف «التاريخي» بني املستأجر واملالك!

المستأجرون والمالكون غاضبون
اإليجارات القديمة تزداد  %16،5وال تلحق عقود ما بعد 1992
رشا أبو زكي
ارت�ف��ع ال�ح��د االدن ��ى ل�لأج��ور ال��ى 675
ألف ليرة .لحق الشطر األول من األجر
زي � ��ادة ب �م �ع��دل  100ف��ي امل �ئ��ة .ذه�ب��ت
«س �ك��رة» األج� ��ور ،ح��ان وق��ت «ف �ك��رة»
أخ � ��رى .م� ��اذا ع ��ن االي � �ج� ��ارات؟ ينص
ال�ق��ان��ون على رف��ع االي �ج��ارات بنسبة
ت ��وازي ن�ص��ف ال��زي��ادة ال�لاح�ق��ة على
الشطر األول م��ن األج ��ر .م�ع�ل��وم .غير
أن االض ��اف ��ي ه ��و ال ��زي ��ادة امل�ق�ط��وع��ة
التي لحقت باألجور في العام ،2008
وه��ي بنسبة  66ف��ي امل �ئ��ة .وبالتالي
فإن الزيادة التي ستلحق بااليجارات
ي�م�ك��ن اح�ت�س��اب�ه��ا ع �ل��ى ق��اع��دة ط��رح
ال� � �ـ 66ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ال� �ـ  100ف��ي امل �ئ��ة،
وهكذا تصبح الزيادة على االيجارات

ه ��ي ن �ص��ف ال� � �ـ 33ف ��ي امل �ئ ��ة ،أي 16،5
ف��ي امل�ئ��ة .ه��ذه ال��زي��ادة ت�ط��اول حصرًا
االيجارات القديمة الخاضعة للقانون
رق��م  ،92/160اي ال�ع�ق��ود ال�ت��ي يعود
تاريخها الى ما قبل عام .1993
القانون واض��ح في هذا االط��ار ،اال أن
ال��زي��ادة املعلنة أدخ �ل��ت املستأجرين
واملالكني القدامى في زوبعة الخالفات
ال��دائ �م��ة .امل �س �ت��أج��رون ي��رف �ض��ون أي
زي��ادة تطرأ على ايجاراتهم ،املالكون
ي��رف�ض��ون ن�س�ب��ة ال��زي��ادة «ال��زه �ي��دة»
برأيهم ،ويطالبون بتحرير االيجارات
القديمة .الزوبعة القديمة  -الجديدة
ت �ج��رف ك��ال �ع��ادة االي� �ج ��ارات م��ا بعد
ال �ع��ام  ،1992اذ إن امل��ال�ك�ين ي �ص� ّ�رون
ف��ي ك��ل م��رة ترتفع فيها االج��ور على
أن الزيادة يجب أن تطاول االيجارات

ال�ج��دي��دة ،بحجة أن ارت�ف��اع التضخم
يحصل على املالك كما املستأجر .في
املقابل ،رفع وزير الشؤون االجتماعية
وائل بو فاعور اقتراح قانون تعديلي
للقانون املتعلق ب��االي�ج��ار التملكي،
ل �ي �ط��رح ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء خ�لال
االسابيع املقبلة ،اال أن للقانون هذا
معارضني ،وم��ن الطرفني! ي��دور ملف
االي �ج��ارات ف��ي حلقة م�ف��رغ��ة .ف��ي ظل
ال �ت��راب��ط ال �ق��ان��ون��ي وال �ع��رف��ي ال�ق��ائ��م
ب�ين األج��ر واالي �ج��ار ،تصبح زي��ادات
غالء املعيشة نقمة ال نعمة .األكيد أن
زيادة الشطر االول من األجر ال تطاول
إط�ل�اق��ًا االي� �ج ��ارات ال �ج��دي��دة .ي�ش��رح
عضو لجنة االدارة والعدل نعمة الله
اب��ي نصر ،اذ إن كل عقود االي�ج��ارات
م��ا ب�ع��د ال �ع��ام  1992ه��ي ع�ق��ود ح��رة،

210

االيجار التملكي

آالف

أجرى وزير الشؤون االجتماعية وائل بو
فاعور (الصورة) ،تعديالت على قانون
ّ
اإليجار التملكي رقم  .767ويتضمن:
ً
إعفاء من رسم الترخيص بالبناء ،رسوم
الفراغ ،والتأمني ،وفك التأمني ،واإلفراز
واإلنشاءات ،على العقارات املشتراة
ّ
ً
إعفاء من رسوم
بهدف اإليجار التملكي.
الطابع على جميع العقود واملعامالت
ّ
ّ
املنظمة تحقيقًا لإليجار التملكي .زيادة
عامل االستثمار العام للعقار املخصص
ّ
لإليجار التملكي بما يعادل عامل االستثمار
لاّ
السطحي حدًا أقصى شرط أ تزيد اإلضافة
على طابق واحد...

هو عدد العائالت
الخاضعة لقانون
االيجارات ،160/1992
بينهم  170عائلة من
ذوي الدخل املحدود الى
عائالت شديدة الفقر .ويرى
تجمع املستأجرين أن عدم
ايجاد مساكن بديلة لهذه
العائالت سيؤدي
الى تشريدهم

انهيار مبنى االشرفية يعيد البحث في االيجارات القديمة (مروان طحطح)
ال ت ��رت �ب ��ط ب � ��أي ش �ك ��ل م� ��ن االش� �ك ��ال
بالزيادة الطارئة على األج��ور ،اذ إن
هذه العقود تخضع للتفاوض ما بني
امل��ال��ك وامل�س�ت��أج��ر ح �ص �رًا ،ال�ت�ف��اوض
ال ��ذي ُي�ك�ت��ب ع�ل��ى اوراق رس�م�ي��ة وال
يمكن ال��رج��وع عنها ال��ى حني انتهاء
العقد املوقع بني الطرفني .اذن ،زيادة
األجور تزيد معها االيجارات القديمة
املعقودة ما قبل العام .1992
ف��ي م��ا يتعلق ب��االي �ج��ارات ال�ق��دي�م��ة،
ي �ش��رح امل �ح��ام��ي ن�ب�ي��ل اب ��و ج ��ودة أن
ه��ذه ال��زي��ادة تخضع لعاملني :األول،
إذا زاد املالك االيجار في العام 2008
ب�ن�س�ب��ة  33ف ��ي امل� �ئ ��ة ،ف �ه��و ب��ال�ت��ال��ي
س� �ي ��رف ��ع االي� � � �ج � � ��ارات ب� �ع ��د ال � ��زي � ��ادة
االخ�ي��رة على االج��ور بقيمة  16،5في
املئة .الثاني ،في حال عدم قيام املالك
ب��زي��ادة االي�ج��ار في العام  ،2008فهو
ب��ال�ت��ال��ي س�ي��رف��ع االي �ج��ار اب �ت� ً
�داء من
الشهر املقبل بنسبة  49،5في املئة.
ال � ��زي � ��ادة ع �ل��ى االي � � �ج � ��ارات ال �ق��دي �م��ة
م� ��رف� ��وض� ��ة م � ��ن ق � �ب ��ل امل� �س� �ت ��أج ��ري ��ن
ال�ق��دام��ىّ .
منسق تجمع املستأجرين
ح� �س� �ي ��ب ق � �ي � �ل� ��وح رأى أن ال � ��دول � ��ة

م �س��ؤول��ة ع��ن ال �ش �ه��داء امل�س�ت��أج��ري��ن
ال��ذي��ن س�ق�ط��وا ف��ي م�ب�ن��ى االش��رف �ي��ة.
امل�م��اط�ل��ة ف��ي ح��ل مشكلة االي �ج��ارات
القديمة ،وع��دم ايجاد صيغ قانونية
لتعويضهم او ت��أم�ين مساكن بديلة
ل�ه��م ت��وص��ل امل�س�ت��أج��ري��ن ال ��ى امل ��وت.
يلفت الى أن املالكني القدامى وبعض
املسؤولني استغلوا قضية االشرفية
للتسويق لتحرير االيجارت القديمة،
ً
ب ��دال م��ن ال�ت�ع��اط��ف م��ع امل�س�ت��أج��ري��ن.
أي��ن ل�ج�ن��ة االدارة وال �ع��دل النيابية؟
أي� � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة؟ ي �س��أل
ق � �ي � �ل ��وح .ف� ��امل � �ش� ��روع ال� � � ��ذي ت ��درس ��ه
ل �ج �ن��ة االدارة وال � �ع ��دل ه � ّ�و م �ش��روع
مضاد ملصالح الفقراء ،ويفصل على
ق�ي��اس أص �ح��اب االم�ل�اك وامل�ض��ارب�ين
ال �ع �ق ��اري�ي�ن وأص � �ح� ��اب ال� � �ث � ��روات .اذ
ل��م ي�ع��د ي��وج��د ف��ي ب �ي��روت س ��وى 70
ع �ق ��ارًا ل �ل �ب �ي��ع ،وع� ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ين
يدفعون باتجاه اص��دار ق��ان��ون ظالم
ل�لاي �ج��ارات ي�س�م��ح ل�ت�ج��ار ال �ع �ق��ارات
بهدم االبنية القديمة وان�ش��اء اخ��رى
للدخول في عالم املضاربة العقارية،
وذل � � � � ��ك ع � �ل� ��ى ج � �ث� ��ث امل � �س � �ت ��أج ��ري ��ن

تقرير

املصارف تحاول إطاحة عقد العمل الجماعي
محمد وهبة
ّ
يستعد ات�ح��اد نقابات موظفي امل�ص��ارف
ل � �خ � ��وض م � �ع ��رك ��ة ق ��اس � �ي ��ة م � ��ع ج �م �ع �ي��ة
م �ص��ارف ل �ب �ن��ان ،ب�ع��دم��ا ع� ّ�م�م��ت األخ �ي��رة
ع �ل��ى امل� � �ص � ��ارف ،وأب� �ل� �غ ��ت وزارة ال �ع �م��ل
أي � �ض� ��ًا ،أن� �ه ��ا أوق � �ف� ��ت م� �ف ��اوض ��ات ال �ع �ق��د
ال�ج�م��اع��ي م��ع ال�ن�ق��اب��ة ،م �ش� ّ�ددة ع�ل��ى أنها
ّ
ستطبق ال�ع�ط��اءات ال ��واردة فيه حتى 31
ك��ان��ون األول  2011ف�ق��ط ،أي إن��ه ل��ن يكون
ق��ائ�م��ًا خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق زي� ��ادة األج� ��ور ال�ت��ي
أقرها مجلس ال��وزراء أخيرًا .هذه الخطوة
ّ
الهجومية تعكس قلقًا واسعًا لدى موظفي
املصارف من أن أصحاب املصارف عازمون
ع �ل��ى إط ��اح ��ة ع �ق��د ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ،من
خ�لال ض��رب ب�ن��وده ورف��ض تطبيقها ،في
سابقة ّ
تعد األخطر على ديمومة عملهم،
وع �ل��ى اح� �ت ��رام ال �ق ��وان�ي�ن .ق� ��رار ال�ج�م�ع�ي��ة
ب ��إن� �ه ��اء ب� �ن ��ود ال� �ع� �ق ��د ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة 2011
اتخذ م��ن ط��رف واح��د ،ف��ي اجتماع ط��ارئ
للجمعية العمومية الثالثاء املاضيُ .عقد

االجتماع بحضور ع��دد كبير م��ن أعضاء
ال�ج�م�ع�ي��ة ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ط�ل��ب م�ج�ل��س إدارة
ُ
امل � �ص� ��ارف .أع � � ّ�د ل�لاج �ت �م��اع ج �ي �دًا ف�ج��رى
االت �ص��ال ب�ك��ل األع �ض��اء واإلص� ��رار عليهم
للحضور ومناقشة عقد العمل الجماعي،
ق �ب��ل ص� � ��دور م ��رس ��وم األج � � ��ور ال�خ�م�ي��س
امل �ق �ب��ل ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة .ث ��م ج��رى
الترويج للخطوة التي يقترحها مجلس
إدارة جمعية امل �ص ��ارف ،وال �ت��ي تتضمن
وق��ف العمل بعقد العمل ال�ج�م��اع��ي ،على
أس� ��اس أن ت�ط�ب�ي�ق��ه ب �ع��د إق � ��رار «ال� � ��زودة»
ّ
يكلف امل �ص��ارف مبالغ ط��ائ�ل��ة ،ستدفعها
ل�ل�م��وظ�ف�ين وس �ت��أك��ل م��ن أرب��اح �ه��ا أي�ض��ًا.
يشرح األمني العام لجمعية مصارف لبنان
مكرم صادر ،الخلفية األساسية التي ُبني
عليها االج �ت �م��اع ،ال ��ذي ع�ق��دت��ه الجمعية
العمومية ،فيقول إن ما جرى فعليًا ،هو أن
العمل الجماعي مع اتحاد
مفاوضات عقد
ّ
نقابات املوظفني تأخرت بسبب انتخابات
االت �ح��اد ،لكنها ح�ين ب��دأت ف��ي مطلع عام
 2011ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �س �ن ��ة ،ل ��م ي�ت��وص��ل

ال�ف��ري�ق��ان إل��ى نتيجة .ب�ع��د ذل ��ك« ،تبلغنا
م��ن االت� �ح ��اد ،ب��إرادت �ه��م ،أن �ه��م س�ي�ل�ج��أون
إل ��ى إج� � ��راءات ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم ال �ت��وص��ل إل��ى
ات �ف��اق ،وب��ال�ت��ال��ي ك��ان ال ب� ّ�د ملجلس إدارة
الجمعية وأعضائها من اتخاذ قرار بوقف
امل �ف��اوض��ات أي �ض��ًا ،واالس �ت �ع��داد ملواجهة
إج � � ��راءات االت � �ح� ��اد .وب��ال �ت��أك �ي��د ال ع�لاق��ة
مل ��رس ��وم ت�ص�ح�ي��ح األج � ��ور ب ��األم ��ر» .غير
أن املطلعني على امل�ف��اوض��ات ،ي��ؤك��دون أن
االج �ت �م��اع ال �ط��ارئ ُع�ق��د ب�ع��د ت��وص�ي��ة من
املستشار القانوني للجمعية ،ذلك أن بعض
ب �ن��ود ال �ع �ق��د م��رت �ب �ط��ة ت �م��ام��ًا بتصحيح
األج � ��ور ،ول �ه��ا ان �ع �ك��اس��ات إي�ج��اب�ي��ة على
روات � ��ب م��وظ �ف��ي امل� �ص ��ارف ،وع �ل��ى بعض
التقديمات الواردة فيه .فعلى سبيل املثال،
ت � ��زداد ت �ق��دي �م��ات امل �ن��ح امل��درس �ي��ة وامل �ن��ح
الزوجية ومنح ال ��والدة ومنح الجامعات
وفق نسبة الزيادة التي تقرها الدولة على
الشطر األول ،أي بنسبة  %100في الحالة
القائمة ،ف�ت��زاد املنح املدرسية على الولد
ال ��واح ��د م��ن  2.750م�ل�ي��ون ل �ي��رة إل ��ى 5.5

تتهرب من
المصارف ّ
زيادة نسبتها %100على
منح المدارس والجامعات
والزواج والوالدات

ماليني ليرة ( ،)...فيما تنص الفقرة الثانية
من امل��ادة  9من عقد العمل الجماعي ،على
أن رواتب موظفي املصارف تلحقها «زيادة
إضافية على زي��ادة غ�لاء املعيشة بنسبة
 %25من الزيادة الالحقة على الشطر األول
م��ن األج� ��ر ،ع�ل��ى أن تحتسب ع�ل��ى رصيد
األج��ر ال��ذي ل��م تلحقه زي��ادة ال��دول��ة… في
هذا اإلطار تأتي خطوة جمعية املصارف،
لكنها الذريعة التي ّ
تقدمها تحمل الكثير
م��ن ب��ذور ال�خ�لاف م��ع النقابة ،فهي تؤكد
أن ال�ع�ق��د ال يستمر ب�ع��د ان�ت�ه��ائ��ه ،ب��ل إن
ال�ع�ط��اءات ال ��واردة فيه تستمر «لكنه أمر

خ��اض��ع لالجتهاد كثيرًا» بحسب ص��ادر.
ّ
غير أن مسؤولي اتحاد النقابات يؤكدون
أن بنود العقد تستمر إلى حني االتفاق على
عقد جديد .فرغم أن فترة العقد انتهت في
نهاية  ،2009إال أنه يلحظ استمرار اإلطار
ال �ق��ان��ون��ي ل��رع��اي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ط��رف�ين.
أم��ا بالنسبة إل��ى امل�ف��اوض��ات ،ف��إن اتحاد
ن �ق��اب��ة امل��وظ �ف�ي�ن س �ي��ذه��ب ب��ات �ج��اه طلب
عقد جلسات وساطة رسمية مع الجمعية
بواسطة وزارة العمل« ،إذ ال عالقة للنقابة
بصياغة بنود العقد السابق ،وال عالقة لها
باملفاوضات التي كانت دائرة حول زيادة
األج � � ��ور ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ح��اض��رة
طيلة الوقت في اجتماعات لجنة املؤشر،
وغيرها من اللقاءات مع رئيس الحكومة
ن �ج �ي��ب م �ق��ات��ي ،ال � ��ذي رع� ��ى االت � �ف ��اق بني
الهيئات االق�ت�ص��ادي��ة واالت �ح��اد العمالي.
أما كل ما فعله وزير العمل شربل نحاس،
فهو قوننة هذا االتفاق ،فلماذا لم يعترض
ممثلو جمعية املصارف على االتفاق الذي
جرى برعاية ميقاتي؟».
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ورقة عمل

ّ
بأولويات مختلفة
الحكومة  -أوروبا :تعاون
المستأجرون
يهددون
القدامى ّ
بنصب الخيم في
شوارع لبنان في حال
اقرار تحرير االيجارات

ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ي أك �ث��ر م��ن  85ف��ي امل�ئ��ة
منهم ال��ى ف�ئ��ة ال�ف�ق��راء وذوي ال��دخ��ل
امل �ح��دود .أي��ن ت�ع��وي��ض املستأجرين
ال�ق��دام��ى؟ س��ؤال ث��ان يطرحه قيلوح.
اذ يرى أن قانون االيجارات الذي يتم
اع��داده سيحرر االي�ج��ارات تدريجيًا،
وس�ي��رم��ي امل�س�ت��أج��ري��ن ف��ي ال �ش��وارع
ل �ك��ون ال ��دول ��ة ل ��م ت�ع�م��ل ع �ل��ى اي �ج��اد
اي ب��دي��ل س �ك �ن��ي او ت �ع��وي �ض��ي ،في
حني ان من احتل منازل اآلخ��ري��ن في
الحرب حصل على تعويضات كبيرة،
تعويضات بعضهم قبضها أكثر من
 4م��رات .يؤكد قيلوح ان املستأجرين
سينصبون الخيم ف��ي ش��وارع لبنان
في حال اقرار تحرير عقود االيجارات
ال�ق��دي�م��ة .أم ��ا االي �ج��ار ال�ت�م�ل�ك��ي فهو
ل �ي��س س ��وى م� ��ادة اع�لام �ي��ة رخ�ي�ص��ة
يستخدمها بعض املسؤولني لكسب
االص � ��وات ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
امل�ق�ب�ل��ة ،اذ إن امل��ال��ك غ�ي��ر م�ل��زم ببيع
م�ن��زل��ه ال��ى امل�س�ت��أج��ر ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن
ه ��ذا امل �ش��روع ل�ي��س س ��وى ح�ب��ر على
ورق .من جهة اخرى ،االيجار التملكي
ي �ح �ت��اج ال� ��ى ب� �ن ��اء ال� ��دول� ��ة ل ��وح ��دات

سكنية لكي ينتقل اليها املستأجرون
ال��ذي��ن ي��رف��ض امل��ال��ك ب�ي�ع�ه��م امل �ن��ازل
التي يعيشون فيها ،فهل ال��دول��ة في
وارد توفير املساكن البديلة؟ ال بل هل
اع�ل�ن��ت ع��ن امل �ب��اش��رة ب �ه��ذا امل �ش��روع؟
يشدد قيلوح على ان املستأجرين لن
يتخلوا عن مطلبهم بتعويضهم 40
ال��ى  50ف��ي امل�ئ��ة م��ن قيمة االي�ج��ارات
ال�س��ائ��دة ،وتجميد االي �ج��ارات لعشر
سنوات الى أن تقدم الدولة للمستأجر
مفتاحًا مقابل مفتاح.
رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� � ��دف� � ��اع ع � ��ن ح �ق ��وق
امل ��ال� �ك�ي�ن ال � �ق ��دام ��ى ج � � ��ورج رب��اح �ي��ة
يرفض هو اآلخر التحرير التدريجي
ل�لاي�ج��ارات القديمة .ي��رى ان املالكني
اس � �ت � �ث � �م� ��روا ام � ��وال� � �ه � ��م ف� � ��ي ال� �ب� �ن ��اء
التأجيري ،ف��إذا باستثمارهم يصبح
م �ل �ك��ًا ل �ل �م �س �ت��أج��ري��ن ،واذا ب��ال �ن��واب
ي � ��داف � �ع � ��ون ع � ��ن ه � � � ��ؤالء وي� �ط ��ال� �ب ��ون
ب �ت �ع��وي �ض �ه��م .ي �ق ��ول رب��اح �ي��ة إن م��ا
يجري في مجلس النواب «مسخرة».
ويلفت إل��ى ان ال��زي��ادة ال�لاح�ق��ة على
االي� �ج ��ارات ب�ن�س�ب��ة  16،5ف��ي امل �ئ��ة ال
ت�ل�ح��ق اي زي� ��ادة فعلية ب��االي �ج��ارات
القديمة .يقول «النواب والناس كلهم
ض��د امل��ال�ك�ين ،ل�ك��ن ،نحن لنا ح�ق��وق..
فلينظروا الى حقوقنا ايضًا».
اب ��ي ن�ص��ر ي��ؤك��د م��ن ج�ه�ت��ه ان لجنة
االدارة وال� �ع ��دل وص �ل��ت ال ��ى ت�ص��ور
واض � � ��ح ح� � ��ول ت� �ح ��ري ��ر االي � � �ج� � ��ارات،
ب �ح �ي��ث س �ي �ص��در ق ��ان ��ون االي� �ج ��ارات
ال� �ج ��دي ��د ب �ع ��د  3ال � ��ى  4اش� �ه ��ر ح� �دًا
أق� �ص ��ى .س �ت �م��دد االي� � �ج � ��ارات مل � ��دة 6
س�ن��وات ،م��ع زي��ادة سنوية بقيمة 20
في املئة ،حتى الوصول الى التحرير
النهائي للعقود التأجيرية في السنة
السادسة ،لتصبح االيجارات القديمة
موازية لاليجارات السائدة .ويواكب
ه ��ذه اآلل �ي��ة ت�س�ه�ي�لات ف��ي ال �ق��روض
السكنية ومراسيم تصدر تباعًا.

باختصار
◄ تصحيح األجور في الجريدة الرسمية
صدر أمس في الجريدة الرسمية ،مرسوم رقم  7423القاضي بتعيني ّ
الحد األدنى الرسمي
ألج��ور املستخدمني وال��ع��م��ال الخاضعني لقانون العمل ،ونسبة غ�لاء املعيشة بعد إلغاء
امل��رس��وم رق��م  500ال��ص��ادر في  14تشرين األول  2008وال��ذي ّأدى إل��ى رف��ع ّ
الحد األدن��ى
الرسمي لألجور إلى  500الف ليرة واعطاء زي��ادة غالء معيشة مقطوعة بقيمة  200ألف
ليرة.
ّ
ويشير املرسوم إلى أنه اعتبارًا من أول شباط « 2012يعينّ
الحد االدن��ى الرسمي لألجر
ّ
والحد األدنى الرسمي لألجر اليومي بمبلغ  30ألف ليرة».
الشهري بمبلغ  675ألف ليرة،
أما بالنسبة إلى غالء املعيشة فهي تحتسب اعتبارًا من أول شباط  2012وفق اآللية التالية:
ــــ لغاية االحتساب ،ينزل من األجر مبلغ  200ألف ليرة الذي كان قد أضيف بحكم املرسوم
رقم  500امللغى.
ـــ تطبق على الرصيد زي��ادة غالء معيشة نسبتها  %100على الشطر االول منه (أي بعد
تنزيل الـ 200ألف) ،حتى مبلغ  400الف ليرة ،على أال تقل الزيادة عن  375الف ليرة.
وتطبق زيادة بنسبة  %9على الشطر الثاني من الرصيد الذي يزيد عن  400ألف ليرة ،وال
يتجاوز مليونًا ونصف مليون ليرة.
ــــ يؤخذ باالعتبارُ ،وتحسم من الزيادات ّ
املقررة ،الزيادات التي ُمنحت منذ تاريخ 2010/1/1
وامل��وص��وف��ة ص��راح��ة بعقد أو ن��ظ��ام أو ف��ي السجالت أو ب��ق��رار م��ن السلطة الصالحة في
ً
املؤسسات العامة (كاملصالح املستقلة مثال) بأنها طرأت بسبب غالء املعيشة والتي شملت
جميع أجراء املؤسسة أو شملت فئة معينة من األجراء في املؤسسة ،وإذا كانت هذه الزيادات
توازي الزيادة املقررة أو تقل عنها .أما إذا كانت تفوق الزيادات املقررة فال يجوز خفضها.
(األخبار)

ّ
«مصفوفة» تفرز القطاعات بني محظوظ ومهمل وغير مصنف كليًا
حسن شقراني

« 1إل��ى  »5ه��و س� ّ�ل��م تقويم األول� ّ
�وي��ات لكل
م �ح��ور م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات واإلدارات
ّ
التي تتضمنها خطة العمل ب�ين الحكومة
اللبنانية واالتحاد األوروب��ي .من اإلصالح
ً
االن�ت�خ��اب��ي وص ��وال إل��ى ق�ط��اع االت �ص��االت،
ت �ت �ن� ّ�وع ط ��روح ��ات ح �ك��وم��ة «ك �ل �ن��ا ل�ل�ع�م��ل»
وم� �ع� �ه ��ا «إم� � �ك � ��ان � ��ات ال� � ��دع� � ��م» م � ��ن ج��ان��ب
األوروب� �ي�ي�ن .ه�ن��اك  8م �ح��اور ل�ل�ت�ع��اون في
ّ
الخطة التي صيغت في إطار سياسة الجوار
ّ
واملسماة للمناسبة «مصفوفة
األوروبية –
ّ
خطة العمل» وه��ي :الديموقراطية وحقوق
اإلنسان والحريات األساسية ،حكم القانون
واستقالل القضاء ،اإلصالح األمني ،تنمية
ال �ق �ط��اع��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ت �ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ،االت� � �ص � ��االت ،اإلص� �ل ��اح امل ��ال ��ي،
تحسينات شبكة الحماية االجتماعية.
ّ
وف ��ي ك ��ل م �ح��ور ت �ط��رح ال�ح�ك��وم��ة م�ج��االت
أولوياتها واقتراحاتها للعمل على اجتراح
الحلول فيها ،كما ُيطرح ما ُيمكن أن ُي ّ
قدمه
األوروبيون من دعم .ويراوح هذا الدعم بني
بناء ال �ق��درات ،تقديم ال��دع��م التقني ،تأمني
ال �خ �ب��رات ،ال �ت��دري��ب ،التصميم وال�ت�ط��وي��ر،
ً
وصوال إلى «زيادة املوارد ّ
املالية»
الرقابة....
ّ
غير أن ه��ذا ال��دع��م امل��ال��ي املباشر ال ُيرصد
لاّ
إ في بند «الالجئني الفلسطينيني» حيث
ّ
ّ
يقترح األوروبيون زيادة املوارد املخصصة
لوكالة الـ«.»UNRWA
ّ
كيفية
ال�لاف��ت ف��ي املصفوفة امل�ط��روح��ة ه��و
ّ
األولويات
توزيع النقاط وبالتالي تحديد
– م��ن  1إل��ى  2.75أول��وي��ة «منخفضة» ،من
ّ
«متوسطة» وم��ن  4إلى
 3إل��ى  3.75أولوية
 5أول��وي��ة «مرتفعة» .طبعًا ليس هناك من
م�ي��دان يحصل على ك��ل ال�ن�ق��اط لكي يكون
لاّ
ال �ت �ق �ي �ي��م م ��وض ��وع �ي ��ًا ،وإ ل �ك��ان��ت ه �ن��اك
ّ
حتمية لتخصيص كل موارد الدولة املتاحة
لتحقيق التغيير املطلوب .لكن ف��ي املقابل
ه �ن��اك م� �ج ��االت ال ت �ح �ص��ل ع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ف
باملطلق مثل اإلنماء ال��زراع��ي .وهي مسألة
ً
غريبة فعال نظرًا ألهمية تطوير هذا القطاع
بعدما ّأدى إهماله طوال السنوات املاضية
إل��ى ت��راج��ع مساهمته ف��ي الناتج إل��ى دون
ّ
 %5رغ��م أن م �ع� ّ�دل اع�ت�م��اد ال�ع��ائ�لات عليه
للعيش يصل إل��ى  %45ف��ي بعض املناطق
مثل عكار.
وم ��ن ّب�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات امل �ه� ّ�م��ة األخ � ��رى غير
امل �ص ��ن �ف ��ة ه� �ن ��اك «ال � �ط� ��اق� ��ة» وه � ��ي م �س��أل��ة
غريبة أيضًا مع ازدي��اد ّ
حدة أزمة الكهرباء
ال �ت��ي ت �م� ّ�ر ب�ه��ا ال �ب�لاد ووص� ��ول ال�ع�ج��ز في
ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة إل��ى ن�ح��و  %48م��ن الطلب
ّ
ّ
اإلنتاجية
اإلجمالي في ظ��ل ضعف ال�ق��درة
وازدي ��اد م�ع� ّ�دالت ال�ه��در الفني وغير الفني
(ال � �س� ��رق� ��ة) .وه� �ن ��ا أول � � ّ
�وي � ��ة ال �ح �ك��وم��ة ه��ي
ت �ط��وي��ر االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ل ��زي ��ادة اإلن �ت��اج
مل �ل�اق� ��اة ال �ط �ل ��ب امل � �ت� ��زاي� ��د .واالق � � �ت� � ��راح ه��و
ت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ات ق �ط ��اع ال �ك �ه��رب��اء ال�ت��ي
أع� ّ�دت �ه��ا ال � � ��وزارة امل �خ �ت� ّ�ص��ة وال �ت ��ي تشمل
اإلن� � �ت � ��اج ،ال � �ع� ��رض وال� �ط� �ل ��ب إض� ��اف� ��ة إل ��ى
اإلطار القانوني .وفي السياق أيضًا تقترح
الحكومة استكمال اجراءات البدء بالتنقيب
عن النفط والغاز في املياه اللبنانية وإقامة
ّ
أنبوب غاز ساحلي وتطبيق الخطة الوطنية
ّ
األوروبيون دعمهم
لكفاءة الطاقة .ويعرض
ّ
والتخصص.
التقني للتطوير
ّ
وح ��ت ��ى ف ��ي ق� �ط ��اع امل � �ي ��اه ل �ي��س ه� �ن ��اك أي
ّ
تصنيف لألولوية حيث تكتفي املصفوفة
ّ
بذكر أن األولوية هي «تطبيق االستراتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل� �ل� �م� �ي ��اه» ،وت ��ذك ��ر ف ��ي ال �ج��ان��ب
التنفيذي تحسني إدارة النفايات وتطبيق
االس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ات امل � � ��وج � � ��ودة وت �ط �ب �ي��ق
املناطق
مناهج مدمجة إلدارة املياه وإدارة
ّ
ال�س��اح�ل� ّ�ي��ة .وم�ي��ادي��ن ال�ع�م��ل غ�ي��ر املصنفة
األخ � ��رى ه��ي «ف� ��رض ال �ق��ان��ون» ف��ي م�ح��ور
«اإلصالح األمني»« ،استكمال تشركة قطاع
االت� �ص ��االت ل��زي��ادة ف��اع�ل�ي�ت��ه وش�ف��اف�ي�ت��ه»،
تطوير األدوات ال�لازم��ة للدمج االجتماعي
ومواجهة الفقر إضافة إلى تطوير القنوات
ّ
الوطنية.
اإلعالمية
ّ
ول � �ك� ��ن م � ��ا ه � ��ي امل � � �ح� � ��اور ال � �ت� ��ي ت �خ��ص �ه��ا
امل� �ص� �ف ��وف ��ة ب ��أع� �ل ��ى ال � �ع�ل��ام� ��ات ،وم� � ��ا ه��ي
املجاالت ذات األولوية املنخفضة؟
اقتصاديًا هناك مجاالن يتمتعان بأولوية
مرتفعة عند ال�ح�ك��وم��ةّ .
األول ه��و «تطوير

ال �ت �ج��ارة» ب�ع�لام��ة  .4.5وأول��وي��ة الحكومة
في ه��ذا املجال هي القيام بما يلزم لزيادة
التنافسية ف��ي األس ��واق ال��دول� ّ�ي��ة ،وتقترح،
كخطوات تنفيذية ،أن يصبح لبنان عضوًا
ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال � �ت � �ج ��ارة ال� �ع ��امل � ّ�ي ��ة ()WTO
ً
وص��وال إل��ى االنتهاء من استراتيجية دعم
الصادرات والترويج لها.
ّ
ُ
وي�ش��ار إل��ى أن انضمام لبنان إل��ى املنظمة
ّ
الدولية – رغ��م ك��ل املالحظات التي تكتنف
ّ
يتحول
هذه العملية في إطار نقاش عاملي
املتقدم والنامي – ُيعدّ
ّ
صراعًا بني العاملني
أح� ��د ال � �ش� ��روط األوروب� � �ي � ��ة األس ��اس� �ي ��ة ف��ي
املجال االقتصادي للمضي قدمًا في تأمني
الدعم للجار املتوسطي؛ ُت ّ
عد بروكسل هذا
ّ
اإلجراء بأنه أحد اإلصالحات الضرورية.
ّأم��ا املجال الثاني فهو عملية االندماج في
ّ
ال �س��وق األوروب� �ي ��ة امل�ش�ت��رك��ة وي ��رك ��ز فيها
األوروبي
الطرفان – أي الحكومة واالتحاد
ّ
– على أهمية تطوير اإلح �ص��اءات وتبني
ّ
«خ ��ط ��ة وط �ن �ي��ة أس ��اس� �ي ��ة» ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك.
ويحظى هذا املجال بعالمة  .4كذلك تطرح
الحكومة تطبيق ق��ان��ون حماية املستهلك
ال � �ص� ��ادر ع � ��ام  2007إض ��اف� ��ة إل � ��ى ت�ف�ع�ي��ل
الوطني لحماية املستهلك.
املجلس ّ
ُ
صنف األولوية بـ 4نقاط في ما ّ
خص
ماليًا ،ت
العمل على «تحسني ّ
معدل الدين العام إلى
ّ
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي» .وتنفيذيًا تتحدث
الورقة عن تشغيل وحدة إدارة الدين العام
ف� ��ي وزارة امل � � ��ال وت� �ط ��وي ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل� �ل� �م ��دي�ي�ن ال� �ق� �ص� �ي ��ر وامل � �ت� ��وس� ��ط ف � ��ي ه ��ذا
اإلط��ار ،وتطرح «مراجعة النظام الضريبي
ّ
العامة»
بهدف تحسني آلية توزيع املنافع
و«ت �ح �س�ين ال�ف��اع�ل�ي��ة وال �ع��دال��ة ف��ي ال�ن�ظ��ام

مراجعة النظام الضريبي
لتحسين آلية التوزيع
وزيادة العدالة فيه

ُ
الضريبي» .كذلك تشير الورقة إلى «تحسني
التدقيق امل��ال��ي الخارجي وإص�ل�اح (إدارة)
امل��ال�ي��ة ال�ع� ّ�ام��ة وال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة».
وفي املجال املالي أيضًا ،تتحدث الورقة عن
استكمال تطبيق توصيات صندوق النقد
ال��دول��ي ف��ي إط��ار ب��رن��ام��ج تقييم الخدمات
املالية .لكن ال�لاف��ت ه��و ذك��ر «خفض الهوة
الضريبية» و«تقديم ضريبة على األرب��اح
ال��رأس�م��ال�ي��ة» (األرب � ��اح ال �ع �ق� ّ
�اري��ة) كبندين
معزولني في كعب الصفحة الخاصة بالشق
امل��ال��ي .وه��ي م�س��أل��ة م�ح� ّ�ي��رة ن �ظ �رًا ألهمية
ت�ل��ك األرب� ��اح ال��رأس�م��ال� ّ�ي��ة ف��ي ج�ع��ل النظام
ال �ض��ري�ب��ي أك �ث��ر ع��دال��ة وف ��ي ال��وق��ت نفسه
ّ
العامة.
الحفاظ على استقرار أرقام املالية
ّ
ك��ذل��ك ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن خ�ط��ة العمل
امل�ق�ت��رح��ة وال �ت��ي ت�ع�ب��ر ع�ن�ه��ا امل�ص�ف��وف��ة ال
ُ
تشير أبدًا إلى الضريبة على القيمة املضافة
ب��أي ش�ك��ل ،رغ��م أهمية النقاش حولها في
جعل ال�ض��رائ��ب أك�ث��ر ع��دال��ة ورغ��م أن ورق��ة
ال��رئ�ي��س نجيب ميقاتي البديلة للموازنة
ت�ف�ت��رض رف ��ع نسبتها م��ن  %10إل ��ى %15
للسلع الكمالية.
ومن املجاالت األخرى التي تحظى بأولوية
مرتفعة ُي��رص��د ال�ق�ط��اع ال�ص� ّ�ح��ي ب �ـ 4نقاط
ّ
تتحدث الحكومة عن «إطالق النقاش
وفيه
حول التغطية الصحية الشاملة مع التركيز
ع�ل��ى ال�ع�ن��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األس��اس �ي��ة لجميع
امل � ��واط� � �ن �ي��ن» .وه � �ن� ��اك م� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م �ي��ة
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ب �ل��دي��ة ( 4.5ن� �ق ��اط) ،ت��روي��ج
ال �ن �ش ��اط ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ( 4ن � �ق� ��اط)« ،إدارة
السجون» ( 4.5ن�ق��اط) ،اإلص�لاح القضائي
( 4نقاط) مواجهة الفساد وترويج الحكومة
نقاط) ،إدارة األزم��ات ومواجهة
الجيدة (ّ 4
اإلرهاب وتجنب الصراعات ( 4نقاط)...
وفيما يبرز مجال «تحسني بيئة األعمال»
و«ال�ن�ق��ل» ب�ين م�ج��االت األه�م�ي��ة املتوسطة
ُ
ب �ـ 3.5ن�ق��اط و 3ن�ق��اط على ال�ت��وال��ي ،ترصد
األول��وي��ة املنخفضة ف��ي م�ج��االت اإلص�لاح
االنتخابي وح�ق��وق اإلن�س��ان (كالهما 2.5
نقطة فقط!) والالجئني الفلسطينيني...
ّ
وف � � ��ي ظ � � ��ل ت� � �ف � ��اوت م� �س� �ت ��وي ��ات األه� �م� �ي ��ة
وامل�لاح �ظ��ات عليها ،يبقى امل �ه� ّ�م إذا كانت
لاّ
ال�ن��واي��ا ص��اف�ي��ة أ ت�ت�ح� ّ�ول امل�ص�ف��وف��ة إل��ى
ّ
متاهة كما ّ
تحول شعار «كلنا للعمل» إلى
ّ
«كلنا ّ
ضد العمل».
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بدائل
تعليق
عام التعاونيات الزراعية
رامي زريق
أطلقت منظمات األمم املتحدة املعنية
بالغذاء والزراعة أخيرًا شعار «:٢٠١٢
السنة العاملية للتعاونيات» ،مرفقًا
ببرنامج عمل يهدف إلى تفعيل دور
التعاونيات الزراعية في الدول الفقيرة
كوسيلة أساسية ملكافحة الفقر الريفي
ودعم األمن الغذائي .ولفتت في بيانها إلى
أن التعاونيات تنشط في جميع القطاعات
االقتصادية ،وتضم أكثر من  ٨٠٠مليون
ّ
منتسب ،وتوفر  ١٠٠مليون فرصة عمل.
وتجاوز اإلنتاج العام للتعاونيات الثالثمئة
األكبر في العالم عتبة التريليون دوالر
عام  .٢٠٠٨أما البرازيل التي شهدت
خالل العقد املاضي نموًا زراعيًا سريعًا،
فقد أنتجت تعاونياتها  ٣٧في املئة من
الناتج الزراعيّ ،أي أكثر من  ٥في املئة من
الناتج العام .ويمثل العمل التعاوني املسار
األكثر نجاحًا في تمكني صغار املنتجني
من دخول السوق ومواجهة احتكار
الشركات الكبرى لألسمدة والبذور على
سبيل املثال ،إضافة إلى مساهمته في
تقوية القدرة التفاوضية للضعفاء .عامليًا،
تؤدي التعاونيات الزراعية والغذائية دورًا
أساسيًا في األمن الغذائي وتحسني
معيشة الفقراء .لكن لبنان ،كعادته ،يشذ
عن القاعدة .فرغم وجود مئات التعاونيات
الزراعية ،ال يزال األمن الغذائي يتدهور
مقابل ازدياد عدد فقراء الريف.
ويرى معظم املراقبني أن التجربة التعاونية
في لبنان لم تكن ناجحة بمعظمها ،رغم
التمويل الدولي الذي بلغ ماليني الدوالرات
لبعض التعاونيات الزراعيةٌ .
واقع مرتبط
بغياب اإلطار القانوني املالئم لحماية
حقوق املنتسبني ،وانعدام املساواة في
تطبيق القانون بني املواطنني .ووسط
غياب هذه املعايير ،تصبح التعاونيات أداة
سياسية أخرى في يد بعض النافذين ال
تساهم إال في تثبيت عالقات القوة التي
تميز النظام السائد.

الموسمية
سهل الميذنة يفقد زراعاته
ّ
يتميز سهل امليذنة
(شرق كفررمان) الوحيد في
منطقة النبطية بخصوبة
فائقة .لكن بعد أكثر من
عشر سنوات على تحرره من
االحتالل اإلسرائيلي ،تحول
إلى مجموعة من البساتني
في ظل تراجع الزراعات
املوسمية التي اعتاد
تصدرها

جودة
تاريخية

كامل جابر
ق�ب��ل ن�ح��و ش�ه��ر ،وج��د امل� ��زارع علي
ح �س�ي�ن ح� �م ��زة ف �ج �ل��ة ض �خ �م��ة (11
ك �ي �ل��وغ��رام��ًا) .ل ��م ي �س �ت �غ��رب األم� ��ر،
ً
ق � ��ائ �ل��ا« :ل� �ي ��س غ ��ري� �ب ��ًا ع� �ل ��ى س�ه��ل
امل � �ي� ��ذن� ��ة أن ي� �ع� �ط ��ي ف� �ج� �ل ��ة ب� �ه ��ذا
ال �ح �ج ��م؛ ف ��أرض ��ه خ �ص �ب��ة وت ��واق ��ة
ل �ل��زرع ال ��ذي ُح��رم��ت إي ��اه س �ن��وات».
على الفور ،يتذكر حمزة خصائص
ه� � ��ذا ال� �س� �ه ��ل ال� � � ��ذي ل� �ط ��امل ��ا ت �م �ي��ز
ب ��ال ��زراع ��ات امل��وس �م �ي��ة وم ��ا ي�ع��رف
بخضار ال�ش�ت��اء أو ال�ص�ي��ف .اعتاد
املزارعون إرسال هذه الزراعات إلى
سوق االثنني في النبطية أو القرى
املجاورة ،حيث ُيقبل عليها الناس
لطيب مذاقها.
ه��دم االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي الكثير
ّ
م��ن م �ي��زات ال �س �ه��ل .ق��ل��ت ال��زراع��ات
املوسمية ،علمًا بأن الناس اعتادوا

ال يرتفع سهل امليذنة أكثر من  450مترًا عن سطح البحر ،إال أن
وقوعه في منخفض بني جبال عالية ّ
ميز مناخه الزراعي ،وجعل
أي زراعة فيه ناجحة (األخبار)

نتاج امليذنة .يقول امل��زارع عبد الله
ع�ل��ي أح �م��د إن «س �ه��ل امل �ي��ذن��ة ك��ان
ح �ت��ى أواس� � ��ط خ�م�س�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن
امل ��اض ��ي م�خ�ص�ص��ًا ل ��زراع ��ة ال ��ذرة
ال �ص �ف��راء وال �ب �ن��دورة وال �ب��اذن �ج��ان
وال�ف�ل�ف��ل وامل ��اش ص�ي�ف��ًا .أم��ا ش�ت� ً
�اء،
فتحتل ال�ح�ن�ط��ة م�س��اح��ات واس�ع��ة
من السهل ،إضافة إلى الجزر األحمر
واللفت والفجل وامللفوف» .ويلفت
إل��ى أن «بستانًا واح �دًا ك��ان يمتلكه
آل ال��زي��ن بمساحة تقل ع��ن عشرين
دون�م��ًا اكتفى ب��زراع��ة الحمضيات،
ف �ي � ّم��ا ان � �ص� ��رف ال � �ف �ل�اح ��ون ال ��ذي ��ن
ي�م��ث�ل��ون غ��ال�ب�ي��ة أب �ن��اء ال �ب �ل��دة إل��ى
ال��زراع��ات املوسمية ألنها تطعمهم
ً
وشتاء وتدر عليهم ما تيسر
صيفًا
من مصروف البيت والعائلة».
ل��م ي�ع��د آل ال��زي��ن ي�م�ت�ل�ك��ون معظم
األراض� � � � ��ي ف� ��ي ال� �س� �ه ��ل .وت �ح��ول��ت
األرض ال �ب��اق �ي��ة (ي �م �ل �ك �ه��ا ال �ن��ائ��ب
ع �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف ال � ��زي � ��ن) م� ��ن زراع � ��ة
ال� ��دراق وال �خ��وخ إل��ى ال�ت��رك�ي��ز على
أص�ن��اف م�ح��دودة م��ن الحمضيات،
تتوسطها بركة اصطناعية ترويها
ص �ي �ف��ًا وش� � �ت � � ً
�اء .ت � �ح � ّ�ول ج � ��اء ب�ع��د
ال �ت �ح��ري��ر ع� ��ام أل� �ف�ي�ن .أم� ��ا ب�س��ات�ين
آل ال��زي��ن ال �ت��ي م �ي��زت أرض �ه��م قبل
االحتالل ،فقد خربها اإلسرائيليون
وح��ول��وه��ا إل��ى أرض ب��ور ط��وال 15
عامًا.
ً
وي �ت��اب��ع أح �م��د ق��ائ�ل�ا إن «م ��ا يلفت
االنتباه هو البساتني التي انتشرت
ف � ��ي أرض ال � �س � �ه ��ل وح � �ل � ��ت م �ح��ل
م�س��اح��ات واس�ع��ة ك��ان��ت مخصصة
ل� �ل ��زراع ��ات امل��وس �م �ي��ة ال� �ت ��ي غ�ط��ت
م �ع �ظ��م أراض� � ��ي ال �س �ه��ل أي � ��ام م�ج��د
ال� ��زراع� ��ة ف ��ي ك� �ف ��ررم ��ان» .وي��وض��ح
أن ال� �ب� �س ��ات�ي�ن «ل� �ي� �س ��ت أك � �ث� ��ر م��ن
م �ك �م��ل ل �ب �ي ��وت ودور ع � ��دة زرع� ��ت
ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر ل�لاس�ت�ه�لاك ال�خ��اص
واملحدود» ،منتقدًا «السماح بإنشاء
م� � �ن � ��ازل وم � �ت � �ن� ��زه� ��ات ع � �ل ��ى أرض
زراع �ي��ة خ�ص�ب��ة ت�غ��ذي�ه��ا مجموعة
م��ن الينابيع وت�ع��وم ف��وق بركة من
ً
املياه بدال من تشجيع الزراعة ،علمًا
ب��أن زراع ��ة أب�ن��اء ك�ف��ررم��ان مطلوبة
وم ��رغ ��وب ��ة ،وأس ��واق � �ه ��ا م� �ت ��واف ��رة،
وت�ب��اع منتجاتها بأسعار تميزها
عن الخضار املستوردة».
في سوق االثنني في النبطية ،تحتل
مواسم الخضار التي ينتجها سهل

امليذنة وبعض حقول كفررمان ركنًا
أساسيًا في السوق ،يقصدها الزوار
لـ«صيتها التاريخي» .ورغم تراجع
ع��دد امل��زارع�ي�ن امل��وس�م�ي�ين ف��ي ه��ذه
املنطقة ،ال تزال بعض حقول السهل
«ت� �ح ��اف ��ظ ع �ل ��ى س �م �ع��ة ال � ��زراع � ��ة».
وي �ل �ف ��ت أح� �م ��د إل � ��ى أن «أص� �ح ��اب
البساتني يضطرون إلى بيع بعض
إنتاجهم ل�لأس��واق بأسعار تغطي
نفقات خدمتها والعناية بها ،ألنها
تحمل بنحو الفت».
اح� �ت� �ل ��ت زراع � � � ��ة األف � � ��وك� � ��ادو ح �ي �زًا
أساسيًا من أراضي السهل ،ودخلت
األس��واق الجنوبية بكميات كبيرة،
وان �ت �ش��رت م�ع�ه��ا أش �ج��ار م�ت�ن��وع��ة
ك��ال �ح �م �ض �ي��ات (ح ��ام ��ض وب��رت �ق��ال
وأب� � � � ��و ص� �ف� �ي ��ر وك� �ل� �م� �ن� �ت�ي�ن وأب� � ��و
س ��رة وي��وس �ف��ي) ّوال� �ج ��وز ،إض��اف��ة
إل � ��ى أش � �ج� ��ار ال � �ع ��ن ��اب وال ��ري� �ح ��ان
(ح� �ن� �ب�ل�اس) وال �س �ف��رج��ل وال �خ ��وخ
واملشمش وال��دراق .ورغم أن السهل
ال ي��رت �ف��ع أك� �ث ��ر م ��ن  450م� �ت� �رًا ع��ن
س �ط��ح ال� �ب� �ح ��ر ،إال أن وق� ��وع� ��ه ف��ي
منخفض بني جبال عالية جدًا ّ
ميز
م�ن��اخ��ه ال ��زراع ��ي ،وج �ع��ل أي زراع ��ة
فيه تتكلل بالنجاح والعطاء.
ال شك في أن نقص عدد املزارعني في
ك�ف��ررم��ان بسبب االح �ت�لال املباشر
للسهل م��دة  15ع��ام��ًا ،وب�ي��ع القسم
األكبر من أراضيه لغير أبناء البلدة،
واس � �ت � �ب� ��دال م �ع �ظ��م س� �ك ��ان ال �ب �ل��دة
الزراعة بحرف ومهن حرة ،أسهمت
في تراجع نتاج السهل .لكن حمزة
يلفت إلى أن «أرضه الخصبة ال تزال
تواقة للعطاء ،علمًا بأن الزراعة ،في
ظل تطور الوسائل واملعدات ،لم تعد
بحاجة إلى جهد كبير ،لذلك نتمنى
على أصحاب األراض��ي العودة إلى
استثمارها بالزراعة أو تضمينها
مل��ن ي��رغ��ب ،ل �ي �ع��ود ال �ل��ون األخ �ض��ر
وي �ط �غ��ى ع �ل��ى ح �ق��ول ال �س �ه��ل ،إل��ى
جانب البساتني التي ال تقل أهمية
ع��ن ال��زراع��ة امل��وس�م�ي��ة» .وي��ؤك��د أن
ال�ف�ج�ل��ة ال�ع�م�لاق��ة ال�ت��ي خ��رج��ت من
ح�ق��ل س�ه��ل امل �ي��ذن��ة ،وه ��ي صالحة
ل�ل�أك ��ل ،ل �ي �س��ت ال ��وح� �ي ��دة .ب ��ل ث�م��ة
أخريات تشبهها ،ولو أنها أقل وزنًا
وح �ج �م��ًا» .وي��ذك��ر أن «ب �ع��ض ثمار
القثاء (املقتي) بلغت مترًا ونصف
م�ت��ر ف��ي أرض ال�س�ه��ل ،ح��ال�ه��ا ح��ال
العديد من الزراعات املوسمية».

مواسم

عدل حرارة الصيف
«البوصفير» الشتوي ُي ّ

ّ
ك�ع��ادت�ه��ن ك��ل ش �ت��اء ،تستعد س�ي��دات
امل� � �ن � ��ازل ل� �ج ��ول ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن إع � ��داد
املربيات والعصائر .خالل هذه الفترة
من السنة ،يميل لون ثمرة «النارنج»
امل�ع��روف ف��ي لبنان ب�ـ«أب��و صفير» أو
«بو صفير» نحو االصفرار ،على غرار
الحامض ،ما يعني أن النضوج تسلل
إلى اللب والقشرة ،وبات املوسم يانعًا
وجاهزًا للقطاف واملائدة.
ليس البحث ع��ن ثمار ال�ـ«ب��و صفير»
ص �ع �ب��ًا ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �س��اح �ل �ي��ة أو
ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن ل �ه��ذه
ال �ش �ج ��رة م� �ي ��زات ع � ��دة .ه ��ي م �ع �م��رة،
قادرة على ّ
تحمل تقلب املناخ ،ودائمة
الخضرة .دخلت البيوت قبل أشجار
الليمون وال�ح��ام��ض ،زي�ن��ت حدائقها
وك� � ��ان� � ��ت م � �ح� ��ط اه � �ت � �م � ��ام ال � �س � �ك� ��ان.
ف �ع �ص �ي��ره��ا ال �ب��رت �ق��ال��ي ،رغ� ��م ح��دت��ه
اللطيفة ،يمنح ال�ط�ع��ام نكهة ل��ذي��ذة.
ويقول األستاذ في املدرسة الفندقية
ح��ات��م مفلح إن «ص�ح��ن ال �ف��ول ي��زداد

ل��ذة حني ينعشه حامض البوصفير،
إذ يعطيه نكهة خاصة ومميزة».
ت �ع� ّ ّ�د س �ي��دات امل �ن��ازل ش ��راب ال�ن��ارن��ج
املكثف بعد نضوج الثمرة ف��ي فصل
الشتاء .يحل الصيف فيقدمنه عصيرًا

مخففًا مع امل��اء .لهذه الثمرة سحرها
ال�خ��اص ،فحلوها نابع م��ن م��ره��ا ،إن
ف��ي «ل��ذع �ت �ه��ا» ال�خ�ف�ي�ف��ة ف��ي ال �ش��راب
ّ
امل� �ح ��ل ��ى ب ��ال� �س� �ك ��ر ،أو ف� ��ي امل ��رب� �ي ��ات
املصنوعة من قشرتها.

تمتاز شجرة البوصفير بقدرتها على ّ
تحمل التقلبات املناخية (األخبار)

وفي السياق ،تقول سالم شمس الدين
(ع��رب �ص��ال �ي��م)« :ع�ل�م�ت�ن��ي أم ��ي صنع
مربى البوصفير منذ سنوات» .لذلك،
تنتظر املوسم «بفارغ الصبر» ،الفتة
إلى أن «إع��داد العصير أو املربى منه
ليس باألمر السهل» .لثمر البوصفير
قدرة عالية على االحتمال ،لكن يحتاج
عصره أو تقشيره إلى عناية خاصة.
ع �ن��د ص �ن��اع��ة امل ��رب ��ى ،ت �غ �س��ل شمس
الدين الثمار جيدًا قبل تجفيفها ،ثم
ُ ّ
ت�ق��ط��ع ال�ق�ش��رة ع�م��ودي��ًا إل��ى «ح ��زوز»
بعد تقشير ال�غ�لاف الخارجي بشكل
بالطبقة الداخلية
ناعم ،مع االحتفاظ ّ
ال�ب� ّي�ض��اء .ب�ع��ده��ا ،ت�ل��ف ال�ق�ش��رة (كما
ت �ل��ف ال �ش �ط �ي��رة) وت��رب �ط �ه��ا ب�خ�ي��وط
لتحافظ على التفافها .عند االنتهاء
من اللف ،تضع القطع امللفوفة باملياه
ل �ث�لاث��ة أو أرب �ع��ة أي � ��ام ،ش ��رط تغيير
املياه مرات عدة للتخلص قدر اإلمكان
من القشور امل��رة ،ثم تغليها مع امل��اء،
ّ
على أن تتخلص منه الحقًا.

لم تنته شمس الدين من اعداد املربى.
الخطوة التالية هي سكب القطر املعد
سلفًا ف��وق قطع البوصفير املسلوقة
وامل � �ج � �ف � �ف ��ة ،وغ� �ل� �ي� �ه ��ا م� � �ج � ��ددًا ح �ت��ى
النضوج .بعدها ،تفصل قطع النارنج
ع��ن ال�ق�ط��ر ل�ي�ق��دم ال�ق�ش��ر ال�ح�ل��و على
شكل شرائح جافة خالية من الخيوط،
مع إمكانية رش بعض السكر الناعم
ع�ل�ي�ه��ا ،أو ح�ف�ظ�ه��ا ع�ل��ى غ ��رار م��رب��ى
التفاح.
غالبًا ما تحتاج العصائر الحمضية
ال �ن �ق �ي��ة إل� ��ى غ �ل��ي م ��ع امل � ��اء وال �س �ك��ر
ق� �ب ��ل ت �ق��دي �م �ه��ا ش� ��راب� ��ًا م �ن �ع �ش��ًا م��ع
ق �ط��ع ال �ح �ل��وى( .ي �ت��م ت��ذوي��ب ال�س�ك��ر
ف ��ي امل� ��اء ع �ل��ى ن ��ار ه ��ادئ ��ة ،وي �ض��اف
ع�ص�ي��ر ال�ل�ي�م��ون وي �ت��رك ل�ي�غ�ل��ي م��دة
عشر دقائق حتى يصبح سميكًا .ثم
يسكب املحلول السكري فوق عصير
النارنج الساخن ،يقلب جيدًا ويترك
ليبرد).
ك .ج
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تراث وآثار
مهب الهدم؟
البيوت التراثية في
ّ

ّ
دب الرعب في نفوس
اللبنانيني بعد كارثة انهيار
مبنى ّ
فسوح في األشرفية.
عن
انطلقت عملية البحث ّ
البيوت واملساكن التي تمثل
خطرًا على السالمة العامة.
لكن الخوف هو من التهديد
بجرف البيوت التراثية
املجمد هدمها

صندوق وطني
للترميم

جوان فرشخ بجالي
ي �ع��ود زق� ��اق ال �ب�ل�اط إل ��ى ال��واج �ه��ة ه��ذا
األس� �ب ��وع م ��ع ع� ��ودة ال �ح��دي��ث ع ��ن ه��دم
مبنى قصر عكر .فصاحب البيت القديم
ال��ذي ك��ان ف��ي ستينيات ال�ق��رن املاضي
معلمًا ث�ق��اف�ي��ًا م�ه�م��ًا ،ي�ح�ل��م م�ن��ذ أشهر
(راج ��ع ع��دد األخ �ب��ار  ١٥٣٧الجمعة ١٤
ت�ش��ري��ن األول  ) ٢٠١١ب�ت�ح��ري��ر ال�ع�ق��ار
وه� ��دم ال �ب �ي��ت الس �ت �ب��دال ال �ق �ص��ر ب�ب��رج
ع��ال ،ي��در عليه م�لاي�ين ال� ��دوالرات .وفي
محاولة قانونية لوقف أعمال التخريب،
أدخلت ال��وزارة منذ شهر واح��د القصر
ف ��ي الئ� �ح ��ة ال� �ج ��رد ال � �ع� ��ام .ه� �ك ��ذا ،ب�ع��د
انتظار دام أكثر من سنة ،وم��ن دون أي
م�ب��رر م�ن�ط�ق��ي ،ب��ات��ت ال �ع �ق��ارات الثالثة
املتالصقة في زقاق البالط (قصور عكر
وحنينة وزيادة) محمية قانونيًا.
لكن صاحب العقار يحمل في يده اليوم
إذن ��ًا ب��ال�ه��دم م��وق�ع��ًا م��ن ب�ل��دي��ة ب�ي��روت،
فهل تحاول ه��ذه األخ�ي��رة ال��دخ��ول على
خط األبنية التراثية ملساعدة أصحابها
على التخلص منها ،كما ك��ان متوقعًا؟
(راج ��ع ع��دد األخ �ب��ار  ١٦١٤الجمعة ٢٠
كانون الثاني .)٢٠١٢
ينفي وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة غ��اب��ي ل�ي��ون األم��ر،
ل�ك��ون ال� ��وزارة ه��ي ال�ج�ه��ة ال��وح�ي��دة في
ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �ب� ّ�ت ق ��رارات
الهدم ،ال البلدية.
ّ
ل �ك��ن م��ا ي�ح�ص��ل ه��و أن ب �ل��دي��ة ب �ي��روت
�ام ج� ��ردة ك��ام�ل��ة
ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى إت �م� ّ
مل �ن��ازل ب �ي��روت ال �ت��ي ت�م��ث��ل خ �ط �رًا على
ال�س�لام��ة ال�ع��ام��ة ،فهل ستدخل م��ن هذا
الباب إلى ملف البيوت التراثية للتأكيد
أن بعضها ،وخصوصًا املمنوع هدمه

استغالل الجثث لتقرير إن كانت البيوت التراثية خطرًا على السالمة العامة أمر ممنوع (أرشيف ــ مروان طحطح)
غير صالح للسكن؟
ي� �ق ��ول م ��ؤس ��س ج �م �ع �ي��ة ح �م��اي��ة ت ��راث
ّ
بيروت جورجيو صفير ،إن االتصاالت
ّ
نشطت بعد ان�ه�ي��ار مبنى ف��س��وح على
ّ
خلفية أن هناك 50عقارًا مجمدًا هدمها
غير صالحة للسكن.
وي��ؤك��د ل�ي��ون أن��ه «اس�ت�ب��ق ه��ذا ال��وض��ع
وأوض ��ح ف��ي جلسة مجلس ال� ��وزراء أن
استغالل الجثث لتقرير إن كانت البيوت
التراثية خطرًا على السالمة العامة ّأمر
م�م�ن��وع؛ ف��ال�ب�ي��وت ال�ت��اري�خ�ي��ة ال تمثل
في املبدأ خطرًا؛ ألن القدم ليس العامل
األس��اس��ي للتصدع ،وإن ك��ان��ت املباني
ال�ت��ي تعاني ت�ص��دع��ات يجب ترميمها
ال ه��دم�ه��ا .ول��و أت��ى ت�ق��ري��ر ال�ب� ّل��دي��ة عن
البيوت التراثية ليؤكد أنها تمثل خطرًا
على السالمة العامة ،فستطلب ال��وزارة
إخ�ل�اء ه ��ا ل�ت��رم�ي�م�ه��ا ال ل�ه��دم�ه��ا .ي��ؤك��د
ّ
ليون «أن البلدية ال الوزارة تلزم صاحب
ال �ع �ق��ار ق��ان��ون��ًا ب��ال�ت��رم�ي��م ت�ح��ت طائلة
املسؤولية ،وإن ل��م تفعل ذل��ك فستكون
ّ
أهمية
قد أخلت بواجباتها» ،مشيرًا إلى
ّ
ال �ت �ع��اون م��ع ال �ب �ل��دي��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن��ه
كلما أرادت ال� ��وزارة دع�م��ًا ق��ان��ون�ي��ًا في
ق �ض �ي��ة ال �ب �ي��وت ال �ق��دي �م��ة ،ت �ت��وج��ه إل��ى

محافظ بيروت لتلبية النداء!
وي �ع��رب ال��وزي��ر ع��ن ن�ي�ت��ه ب �ب��دء ت�ع��اون
ح �ق �ي �ق��ي م ��ع ال �ب �ل ��دي ��ة .وي �ل �ف��ت إل � ��ى أن
ال��رخ�ص��ة ال �ت��ي يحملها ص��اح��ب قصر
ع� �ك ��ر ه � ��ي ل� �ب� �ن ��اء س � � ��ور ح � � ��ول ال �ب �ي��ت
استغلها ألغ��راض أخ��رى .فهل توجهت
ش��رط��ة ال�ب�ل��دي��ة إل �ي��ه ل�ت��وق��ف األع �م��ال؟
ال ،يقول ليون ،بل طلبت وزارة الثقافة
م ��ن وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ت �ن �ظ �ي��م دوري� � ��ات
ح��ول القصر للتأكد م��ن توقف األعمال
التخريبية.
ت�خ��ري��ب ق�ص��ور زق��اق ال�ب�لاط ه��و امللف
ال� �س ��اخ ��ن ال� � ��ذي ت �ع �م��ل ع �ل �ي��ه ال� � � ��وزارة،
وس �ي �ك��ون امل� �ح ��ك مل �ع��رف��ة ج��دي �ت �ه��ا ف��ي

تلزم البلدية صاحب العقار
قانونًا بالترميم تحت
طائلة المسؤولية

التعاطي مع البيوت القديمة .ففي الجزء
امل�ق��اب��ل لقصر ع�ك��ر يقبع ق�ص��ر حنينة
ال ��ذي ت��زي��ن واج �ه �ت��ه م�ن��ذ أش �ه��ر فجوة
ّ
تكاد تودي باملبنى .يشير ليون إلى أن
ال ��وزارة أرسلت إل��ى مالك العقار (سعد
ال��دي��ن ال � ��وزان وش ��رك ��اه) إن � ��ذارًا ت�ح��ذره
فيه بضرورة إغ�لاق الفجوة للمحافظة
على القصر .لكن صاحب العقار ،العضو
ال� �س ��اب ��ق ف ��ي ب �ل��دي��ة ب � �ي� ��روت ،ل ��م ي��أب��ه
ل�لإن��ذار أو بمن أرس�ل��ه ،بل ت��رك الفجوة
مفتوحة على عينك يا تاجر!
يرفض الوزير هذا الواقع ،ويعد بإرسال
�ان ،وف ��ي ح ��ال ع ��دم االس�ت�ج��اب��ة
إن� ��ذار ث� � ٍ
يحال امللف على القضاء اللبناني.
وف� ��ي ان �ت �ظ��ار أن ي ��واج ��ه م��ال��ك ال �ع �ق��ار
ال� � �ق � ��اض � ��ي ،ت � �ح ��رم ��ه ال� � ��دول� � ��ة امل �ل�اي �ي�ن
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ب �ن��اء ل��م ي �ع��د يحتمل
لاّ
ال� �ت ��رم� �ي ��م .وع� �ل ��ى أم � ��ل أ ي ��دع ��م م�ل�ف��ه
ب�ت�ق��ري��ر م��ن ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ،ي�ب�ق��ى ملف
ال �ب �ي ��وت ال �ق��دي �م��ة ف ��ي ع� �ه ��دة ال� � � ��وزارة.
وح��ول التعاطي م��ع ه��ذا ّ امل�ل��ف الشائك
َّ
واملسيس ،يقول الوزير إنه سيقوم بكل
م��ا ه��و قانوني ليحمي البيتني ويمنع
هدمهما .ويبقى أن يحصل وفريقه على
الدعم اللوجستي لهذه القضية.

ثالثة آالف سنة من الزجاج الفينيقي
ال��زج��اج ،ه��ذه امل ��ادة األول �ي��ة ف��ي حياتنا
ال� �ي ��وم� �ي ��ة ،ك ��ان ��ت ف� ��ي امل� ��اض� ��ي م� ��ن أه ��م
ُ
الكماليات وأكثرها .اكتشف الزجاج قبل
 5000سنة ف��ي مصر ،لكن م��دن الشاطئ
اللبناني اشتهرت بصناعته وتطويره،
ليصبح من أعمدة التجارة عبر املتوسط
للفينيقيني .هذا ما أكده الدكتور دايفيد
واي �ت �ه ��وس ،امل �خ �ت��ص ب �ت��اري��خ ال ��زج ��اج،
وم ��دي ��ر م �ت �ح��ف ك��ون �ي �غ��ي ل� �ل ��زج ��اج ف��ي
الواليات املتحدة .يقول وايتهوس« :ظهر
ال��زج��اج ف��ي األل��ف ال��راب��ع ق.م ف��ي منطقة
ال�ش��رق األوس��ط عندما اكتشف اإلن�س��ان
أن مزج رمال البحار والكلس وامللح على
درج� ��ة ح � ��رارة ع��ال �ي��ة ت�ن�ت��ج م �ن��ه عجينة
ال��زج��اج .وك��ان��ت ه��ذه امل ��ادة الصلبة من
مكونات التجارة عند الكنعانيني (3500
ـــــ  1200ق.م ،).فكانوا يصدرونها كمادة
أول�ي��ة .وب��دأت عملية النحت الدقيق في
ال��زج��اح ع�ن��دم��ا اك�ت�ش��ف اإلن �س��ان القديم
مبدأ القالب ،فكان ينحت كل التفاصيل
واألش �ك ��ال ال �ت��ي ي��ري��ده��ا ف��ي ال �ش �م��ع ،ثم
ي�ج��وف��ه وي �ض��ع ب��داخ�ل��ه ال��زج��اج ال��ذائ��ب
فيدخل في كل التفاصيل ويأخذ شكلها،
وح �ي �ن �م��ا ي� �ب ��رد ي �ك �س��ر ال� �ق ��ال ��ب وت �ب �ق��ى

القطعة ال �ف��ري��دة وال��وح �ي��دة؛ ألن القالب
ي �س �ت �ع �م��ل م � ��رة واح� � � ��دة .ب� �ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة
توصل الحرفيون الكنعانيون إلى إنتاج
قطع زجاجية صغيرة في منتهى الدقة،
لكنها ك��ان��ت تفتقر إل��ى ال�ش�ف��اف�ي��ة التي
ل��م تكن معروفة ب�ع��د .وازده ��رت صناعة
الزجاج حتى دم��ار امل��دن الكنعانية سنة
 1200ق.م ،.لكن سرعان ما عادت صناعة
الزجاج إلى الواجهة.
دخلت في صناعة الزجاج أنماط زخرفية
جديدة ،باإلضافة إلى استعمال مجموعة
واسعة من األلوان .كذلك اكتشف الزجاج
ال �ش �ف��اف وال� ��زج� ��اج امل �ن �ف ��وخ .وم� ��ن غير
امل�ع�ل��وم ك�ي��ف ظ �ه��رت ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ،لكن
من املؤكد أنها ظهرت في فينيقيا ،وعلى
األرج� ��ح ف��ي م��دي�ن��ة ص �ي��دا ال �ت��ي يصفها
املؤرخ الروماني الشهير بلينوس القديم
بأنها «مدينة الزجاج ومهد املرايا وزجاج
الشبابيك» .وأتاحت هذه الطريقة تسريع
اإلنتاج ورفع أعداد القطع املنتجة يوميًا،
فتحول مبدأ استعمال القطع الزجاجية
من رفاهية مطلقة ال يقدر عليها إال امللوك
وك �ب��ار األغ �ن �ي��اء إل ��ى ق �ط��ع م�ن�ت�ش��رة في
املنازل ولم تعد حكرًا على أحد.

وف � ��ي ال �ع �ص ��ر ال� ��روم� ��ان� ��ي ،ب ��ات ��ت امل� ��دن
ال �ف �ي �ن �ي �ق �ي��ة امل� �ص ��در األول ل �ل ��زج ��اج ف��ي
اإلمبراطورية .ويقول وايتهوس إنه ُعثر
على قطع زجاجية كتب عليها «صنعها
إن �ي ��ون» ال ��ذي ق��د ي �ك��ون اس ��م م�ص�ن��ع أو
حرفي مركزه في الصرفند .وتكاثر الطلب
ع �ل��ى األوان � � ��ي ال ��زج ��اج �ي ��ة .وف� ��ي ال �ف �ت��رة
ال �ب �ي��زن �ط �ي��ة اس �ت �م��رت وت� �ي ��رة ال�ص�ن��اع��ة
وب��دأت القطع تلبس رداء ال��دي��ن الجديد
فظهرت الصلبان على القطع الزجاجية
ُ
وأنتج قرع للحجاج لنقل الزيت املقدس
وم�ي��اه األردن .وف��ي ال�ع�ص��ور اإلسالمية
اش� � �ت� � �ه � ��رت م � �ص� ��ان� ��ع ص � � � ��ور وب� � �ي � ��روت
بابتكارها طرق إدخال املعادن كالنحاس
على الزجاج للحصول على بريق داخلي.
وخالل الفترة الصليبية ،استحوذ تجار
البندقية على  3000سنة من الخبرة بني
م ��دن ص ��ور وص� �ي ��دا ،وأس� �س ��وا م�ص��ان��ع
ل�ل��زج��اج ف��ي ج��زي��رة م��وران��و ال�ت��ي م��ا إن
خ �ب��ا ن �ج��م ص �ن��اع��ة ال ��زج ��اج ف ��ي امل �ش��رق
ف��ي ال�ق��رن ال�خ��ام��س عشر امل �ي�لادي حتى
اس� �ت� �ح ��وذت ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارة وب ��ات ��ت ه��ي
املصدر األساسي له.
ج .ب.

ع�����ادة م���ا ي��ص��ع��ب ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين
ت��ص��دي��ق أن ب��ي��وت��ه��م ت��راث��ي��ة ويجب
إدراج���ه���ا ع��ل��ى الئ��ح��ة ال��ج��رد ال��ع��ام.
ويبدأ كابوسهم حينما يدركون أن
ترميمها وت��أه��ي��ل��ه��ا م��ن واجباتهم
ت���ج���اه ال���ت���اري���خ ،ال���دول���ة وامل���واط���ن�ي�ن.
ف���ال���ق���ل���ي���ل م�����ن ورث�������ة ت���ل���ك ال���ب���ي���وت
ال��ق��دي��م��ة ي��ح��ل��م��ون ح��ق��ًا بترميمها
وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا ،ال��ق��س��م األك��ب��ر
ي��ح��ل��م ب��ب��ي��ع ال��ع��ق��ار وج��ن��ي امل�لاي�ين
(وخ��ص��وص��ًا ف��ي ال��ع��اص��م��ة وامل���دن
الكبيرة) .لكن حينما ت��درج البيوت
ع���ل���ى ال����ج����رد ال����ع����ام ،ي��ص��ب��ح ال��ب��ي��ع
وال��ه��دم شبه مستحيلني ،وي��ج��ازي
عليهما القانون .ل��ذا ،يجب أن يأتي
اإلدراج وفرض الترميم والتأهيل مع
تسهيالت حياتية وعملية ،وإال فقد
يكون التصنيف من األمور املجحفة،
وخصوصًا عندما ال يكون مالكو
ال��ع��ق��ار م���ن أص���ح���اب امل�ل�اي�ي�ن .ل���ذا،
يجب على مؤسسات الدولة أن تجد
ً
ل��ه��م ح�ل�ا وس��ط��ًا ي��ض��م��ن م���ن جهة
هوية البلد وتاريخه ،ويعطيهم من
جهة أخرى حافزًا ودعمًا للمحافظة
ع��ل��ى ه����ذا ال���ت���اري���خ .م���ن ه��ن��ا ت��أت��ي
ض���رورة إن��ش��اء ص��ن��دوق ع��ام لدعم
ترميم البيوت التراثية ،يستفيد منه
ف��ي آن واح��د م��ن يعشقون بيوتهم
القديمة وم��ن يتوقون إل��ى ترميمها
وتأهيلها ،وم��ن ورث ال��ب��ي��وت وي��ود
اس����ت����ث����م����اره����ا ،ل����ك����ن ل���ي���س���ت ل���دي���ه
اإلمكانات املادية لذلك الغرض.
ح���ت���ى اآلن ل����م ت���ك���ن ال�����دول�����ة ت��م��ل��ك
أي ت��س��ه��ي�لات ل����ه����ؤالء ال����ن����اس ،إال
ت��ق��دي��م ال��خ��ب��رة ال��ف��ن��ي��ة م���ن موظفي
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�لآث��ار .ل��ك��ن يمكن
إي����ج����اد م���ؤس���س���ة وط���ن���ي���ة ل��ت��رم��ي��م
األبنية التراثية والتاريخية مماثلة
للمؤسسة العامة لإلسكان ،تشرف
عليها وزارة ال��ث��ق��اف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارت�����ي االق��ت��ص��اد وامل�����ال ،وت��ك��ون
مهمتها ت��وف��ي��ر امل��ب��ال��غ ال��ض��روري��ة
لترميم البيوت التاريخية بقروض
طويلة األمد وفوائد منخفضة .وهذا
ما سينعش قطاع الترميم في لبنان.
فهناك العديد من البيوت القديمة في
ب��ي��روت وامل����دن ال��س��اح��ل��ي��ة األخ����رى،
وفي القرى أيضًا ،القسم األكبر منها
بحاجة ماسة إلى ترميم قد تتعدى
كلفته كلفة البناء ،ما يدفع أصحاب
العقارات إلى تناسي املوضوع وترك
البيوت مهملة إلى درجة تعريضها
لخطر االنهيار ،وبالتالي خسارتها
على الصعيد الفردي والوطني.
إذا قدمت الدولة دعمًا ماديًا ملموسًا
م��ع الحماية القانونية لألبنية عبر
اإلدراج ف��ي ال��ج��رد ال��ع��ام ،فسيعمل
ورث�����ة ه����ذه ال���ب���ي���وت ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة
عليها وت��رم��ي��م��ه��ا وت��أه��ي��ل��ه��ا ،حتى
إن البعض منهم قد يبحث في طرق
الستثمار هذه املباني حتى يتحول
ال���ق���رض إل����ى م������ردود م�����ادي ط��وي��ل
األم���د ،وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون اإلدخ����ال في
الجرد حافزًا ،ال «قصاصًا» وطنيًا.
جوان...
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كتب
تأريخ اللحظة

هيا إلى« ...الثورة»
فواز طرابلسيّ :
ريتا فرج

إنه زمن ُ
تراجع اإليديولوجيات
ملصلحة القضايا املشتركة ،هذا
ما يخلص إليه الباحث اللبناني في
كتابه الجديد عن «دار ّ
الريس» الذي يرصد
عملية االنتقال الديموقراطي في العالم
ّ
التطرق إلى موقع اليسار
العربي ،من دون
في الحراك الشعبي ،والحصاد اإلسالموي
لهذا الربيع

ي� �س� �ت� �ن ��د ك� � �ت � ��اب ف � � � � ��واز ط ��راب� �ل� �س ��ي
«ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ث ��ورة» (دار ال��ري��س
ــــ  )2012إل��ى قسمني أس��اس�ين :األول
عبارة عن دراسات تتطرق إلى عملية
ال �ت �ح��ول ال��دي �م��وق��راط��ي ف ��ي ال �ع��ال��م
العربي .والثاني عبارة عن مجموعة
من املقاالت تتعقب «الربيع العربي»
ال � ��ذي اس �ت �ه��ل ف �ت��وح��ات��ه م ��ع «ث� ��ورة
الكرامة» في تونس.
الكتاب الذي يهديه مؤلفه إلى ذكرى
امل �ن��اض �ل�ي�ن ،ال �ي �م �ن��ي ج� ��ار ال �ل��ه عمر
النعيمي،
والبحريني عبد ال��رح�م��ن
ً
ال �ل ��ذي ��ن ي �ش �ه��د ب �ل��داه �م��ا ان �ت �ف��اض��ة
ع� � �س� � �ي � ��رة ،ال ي � �ص� ��ل إل� � � ��ى م �س �ت ��وى
ّ
امل� �ش ��روع ال �ف �ك��ري امل �ت �ك��ام��ل .إال أن��ه
ي��ؤس��س إلش�ك��ال�ي��ات تمهيدية يمكن
ال �ت��وس��ع ب�ه��ا ودرس� �ه ��ا ،وخ�ص��وص��ًا
في ما يتعلق بالنتائج األولية التي
أرستها الثورات العربية.
ف� ��ي ال �ق �س ��م األول ،ي� �ج ��ري ص��اح��ب
«ت� ��اري� ��خ ل �ب �ن��ان ال� �ح ��دي ��ث» م �ق��ارن��ة
ت��اري �خ �ي��ة ب�ي�ن ال �ت �ج��رب �ت�ين ال�غ��رب�ي��ة
وال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ال �ح��ري��ة
وامل �س��اواة ،وب�ين النفط واالس�ت�ب��داد،
وال�ع��روب��ة وال��دي�م��وق��راط�ي��ة .وق�ب��ل أن
يتوجه الكاتب واألكاديمي اللبناني
إلى عمق موضوعهّ ،
يقدم رؤية نقدية
استشعار
في الفرضيات التي عالجت
ّ
األزم ��ات ف��ي العالم العربي ،وح��ذرت
م��ن مخاطر االن�ف�ج��ارات االجتماعية
والسياسية؛ فهي في الغالب تطرقت
إل��ى جدلية الديموغرافيا والتنمية
وع�ل�اق �ت �ه �م ��ا ب� �م ��ا ي �س �م �ي��ه ال �ك��ات��ب
ّ
«االس �ت �ث �ن��اء اإلس�ل�ام ��ي» ال ��ذي ي��ول��د
العنف الجهادي.
لكن االنتفاضات العربية كما يخلص
ال� �ك ��ات ��ب أث� �ب� �ت ��ت ع� � ��دم ج � � ��دوى ه ��ذه
النظريات« ،فهي لم تنطلق من اتجاه
سلفي ،بل اتخذت وجهة ديموقراطية
تحققت باسم الشعب ال األم��ة .شعار
األم� ��ة ـ�ـ�ـ�ـ ب �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع �م��ا يحمله
م��ن م�ض�م��ون إس�لام��ي ت�ح��ت مفهوم
ال�ج�م��اع��ة ـ�ـ�ـ�ـ ت��راج��ع ل�ص��ال��ح ال�ش�ع��ب.
وه��ذا التحول النوعي م��ن امل��ؤش��رات
ال � � ��دال � � ��ة ،خ � �ص ��وص ��ًا إذا م � ��ا ق � ��ورن
ب��ال �ع �ب��ارات ال �ج ��دي ��دة ال �ت��ي حملها

ال�ش��ارع العربي في ث��ورات��ه املطلبية.
وهي إن دلت على شيء ،فعلى تراجع
اإليديولوجيات (أقله عند الشريحة
ال �ش �ب ��اب �ي ��ة امل �ت �ع �ل �م��ة ال � �ت ��ي ش�ك�ل��ت
ال� ��وق� ��ود ال �ف �ع �ل��ي ل� �ل� �ح ��راك ال�ش�ع�ب��ي
العربي) ملصلحة القضايا املشتركة:
أي الحرية العمل الخبز»ّ .
ث �م��ة ن �ق �ط��ة أس��اس �ي��ة ي �ع��ق��ب ع�ل�ي�ه��ا
صاحب «املاركسية وبعض قضايانا
ال�ع��رب�ي��ة» ت�ت�م�ث��ل ف��ي ت�ف�ك�ي��ك نظرية
«النقصان الديموقراطي» ذات املنابع
االس �ت �ش��راق �ي��ة ال �ت ��ي ج �ع �ل��ت ال �ع��ال��م
ّ
مقسمًا إل��ى م�ح��وري��ن :م�ح��ور غربي
متقدم وديموقراطي ،ومحور عربي
متخلف وغ�ي��ر م��ؤه��ل للدمقرطة .ما
تقدم به طرابلسي يحيلنا على الجهد
ال�ف�ك��ري ال��ذي ب��ذل��ه بعض الغربيني،

ثنائية الشعب والنظام
تعيدنا إلى زمن حركات
التحرر الوطني

أي ورث � ��ة األدب � �ي� ��ات االس �ت �ش��راق �ي��ة.
ه� ��ؤالء ن �ظ��روا إل ��ى ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي/
اإلسالمي من زاوية عجزه عن إحداث
أي ان� �ت� �ق ��ال ن� ��وع� ��ي ،ورأوا أن ه ��ذا
ال�ع��ال��م «م�ي��ت س�ي��اس�ي��ًا» وغ�ي��ر قابل
المتصاص الحداثة السياسية .وهذه
النظريات وجدت حيزًا لها عند جزء
ال يستهان به من املفكرين الغربيني،
وفي طليعتهم «بطريرك االستشراق»
برنارد لويس الذي رد عليه طرابلسي
في مقالة تحت عنوان «برنارد لويس
والديموقراطية العربية».
م��ا ج��رى وي�ج��ري ف��ي ال�ع��ال��م العربي
ثورة حقيقية على املفاهيم .وفي هذا
السياق ،ي��درس الكاتب املصطلحات
ال� �ت ��ي اس �ت �خ��دم �ه��ا ال� � �ث � � ّ�وار ال� �ع ��رب،
ويموضعها تحت شعارين أساسيني

«ال � �ش � �ع� ��ب ي� ��ري� ��د إس� � �ق � ��اط ال� �ن� �ظ ��ام»
و«عمل ،حرية ،خبز» .وي��رى صاحب
«ص �ل�ات ب�ل�ا وص ��ل ـ�ـ�ـ م�ي�ش��ال شيحا
واإليديولوجيا اللبنانية» أن ظهور
ثنائية الشعب والنظام يعيدنا إلى
«ع �ه��ود ح��رك��ات ال �ت �ح��رر ال��وط �ن��ي»،
في حني ّأن الشعار الثاني ّ
يعبر في
ال ��درج ��ة األول � ��ى ع ��ن ث � ��ورة م�ط�ل�ب�ي��ة،
حيث جزء منها اجتماعي وجزء آخر
سياسي.
ّ
ي ��رى ط��راب �ل �س��ي أن ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي
«ي��رق��ى إل��ى مستوى ال �ث��ورات وليس
م� � �ج � ��رد ح� � ��رك� � ��ات ع� � � ��اب� � � ��رة» .وه� � ��ذه
ال �خ�ل�اص��ة ت��دف �ع �ن��ا إل ��ى ط ��رح ث�لاث��ة
أسئلة :من أين تبدأ الثورة؟ من العامل
السياسي ،أم من املجتمعي والديني
والثقافي؟ وكيف يمكن الحديث عن
ثورات فعلية من دون إجراء التحديث
ال�ل�ازم للبنى االجتماعية والثقافية
ّ
وال��دي �ن �ي��ة؟ أال ي�ع�ن��ي ذل ��ك أن األزم ��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة ت �ع �ك��س أزم � ��ة امل�ج�ت�م��ع؟
امل� �ه ��م ف� ��ي «ال ��رب� �ي ��ع ال � �ع� ��رب� ��ي» ،ك�م��ا
خلص العديد من مراقبي التحوالت
الراهنة ،هو كسر الخوف الذي أسقط
ال �ج �م �ه��وري��ات ال ��وراث� �ي ��ة ف ��ي م�ص��ر
واليمن وتونس وليبيا حتى اآلن.
م ��ؤش ��ر آخ� � ��ر ي �ك �ش��ف ع� �ن ��ه ص��اح��ب
«ص � ��ورة ال �ف �ت��ى ب��األح �م��ر ـ�ـ�ـ�ـ أي� ��ام في
ال �س �ل��م وال � �ح� ��رب» ف ��ي ال� �ج ��زء األول
م��ن ك�ت��اب��ه ه��و «ع �م��ق ال �عل��اق��ات بني
ال� �س� �ل� �ط ��ات االس � �ت � �ب� ��دادي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وم ��ؤس �س ��ات ال��رأس �م��ال �ي��ة امل�ت�ع��ومل��ة
ال ��دول� �ي ��ة» ،وه� ��ذا امل��ؤش��ر ال يقتصر
على األن�ظ�م��ة العسكرية ال�ت��ي تزيت
ب� � ��رداء ال �ج �م �ه��وري��ة .ب ��ل ي �ب��دو أك�ث��ر
حضورًا في األنظمة امللكية ،وتحديدًا
في امللكيات النفطية ،فلماذا صمدت
األنظمة السياسية /االستبدادية في
امللكيات وسقطت في الجمهوريات؟
ال يجيبنا طرابلسي عن هذا التساؤل
امل � �ش� ��روع ب��ال �ش �ك��ل امل� �ط� �ل ��وب ،ل�ك�ن��ه
يوجه نقدًا متماسكًا للديكتاتوريات
النفطية ف��ي أك�ث��ر م��ن م��وض��ع داخ��ل
كتابه.
م ��ن امل �ه��م اإلش � � ��ارة ه �ن��ا إل� ��ى م�س��أل��ة
أساسية عالجها الكاتب؛ إذ يناقش
أط� ��روح� ��ات امل �ف �ك��ر األمل� ��ان� ��ي ي��ورغ��ن
ه ��اب ��رم ��اس ع� ��ن دور امل � �ج� ��ال ال �ع ��ام

وال � �ف � �ض� ��اء ال� �ح� �ض ��ري ف� ��ي ال �ت �ح��ول
ال��دي�م��وق��راط��ي ف��ي إط ��ار م��ن امل�ق��ارن��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ب�ين ال�ت�ج�ّ�رب�ت�ين الغربية
وال �ع ��رب �ي ��ة .ك ��ذل ��ك ف ��إن ��ه ي �ع ��رج ع�ل��ى
أطروحة إدوارد سعيد «االستشراق»
وي�ع�م��ل ع�ل��ى ق� ��راءة ال�ت�ط��ور ال�ف�ك��ري
ّ
ع� � �ن � ��ده ،م ��وظ� �ف ��ًا خ �ل��اص � ��ات امل� �ف ��ك ��ر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال� � ��راح� � ��ل ل � �ل� ��رد ع �ل��ى
ّ
اإلش �ك��ال �ي��ات ال�ح�ت�م�ي��ة ال �ت��ي رأت أن
ّ
عصي على الدمقرطة.
العالم العربي
ّ
ال �ج��زء ا ُل�ث��ان��ي ي�ت�ك��ون م��ن مجموعة
مقاالت نشرت في صحيفة «السفير»،
وه� � � ��ي ع � � �ب� � ��ارة ع� � ��ن ك ��رون ��ول ��وج � �ي ��ا
سياسية تتعقب الربيع العربي ،رغم
ّ
ُ
أن ب�ع�ض�ه��ا ك �ت��ب ق �ب��ل ه ��ذه امل�ح�ط��ة
ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ال� �ك ��اش� �ف ��ة .م� ��ن ت��ون��س
إل � ��ى م �ص��ر وم � ��ن ال �ي �م��ن إل � ��ى ل�ي�ب�ي��ا
وم ��ن س��وري��ا إل ��ى ال �ب �ح��ري��ن ،ي��رص��د
ص ��اح ��ب «ق� �ض� �ي ��ة ل� �ب� �ن ��ان ال��وط �ن �ي��ة
وال��دي�م��وق��راط�ي��ة» ال �ث��ورات الشعبية
الهادرة.
وع � �ل ��ى إي � �ق� ��اع ال �ض �ج �ي ��ج ال � �ث� ��وري،
ي�ك�ش��ف ط��راب�ل�س��ي ع��ن ن�ت��ائ��ج أول�ي��ة
م � �ه � �م� ��ة ،م� � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا ت � �ب � �ل� ��ور «ق� � ��وة
اجتماعية /سياسية ثالثة مستقلة»،
و «ح� �م ��اي ��ة األن� �ظ� �م ��ة االس� �ت� �ب ��دادي ��ة
العربية ،الجمهورية منها والنفطية
ال �س�لال �ي��ة ،ل�ل�س�ي�ط��رة اإلم �ب��ري��ال �ي��ة»،
وت � �ض� ��اف إل � ��ى ه ��ات�ي�ن ال �ن �ت �ي �ج �ت�ين،
أخ ��رى تتمثل ف��ي ت�ج�ل�ي��ات امل�ش�ت��رك
ال��وط �ن��ي ال ��ذي ع�ك�س�ت��ه ث ��ورة م�ي��دان
ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر ،ت � �ح � ��دي � �دًا ف� � ��ي ال � �ص �ل�اة
املسيحية ـــــ اإلسالمية املشتركة .وال
ّ
شك في أن ثقافة التجهيل التي ّأسس
لها النظام السابق ببراثنه الرجعية،
ه ��ي ال �ت ��ي أن �ت �ج��ت ه� ��ذا ال� �ش ��رخ ب�ين
ِّ
مكونات الشعب املصري ،فهل تتابع
«ث ��ورة ال�ن�ي��ل» ح��راك�ه��ا ت�ج��اه م��ا هو
ثقافي ومجتمعي على قاعدة ترسيخ
الشراكة الوطنية؟
ك� � �ت � ��اب «ال � ��دي� � �م � ��وق � ��راط� � �ي � ��ة ث � � � ��ورة»
بدراساته ومقاالته ،يرصد التحوالت
األول �ي��ة ل�لان�ت�ق��ال ال��دي�م��وق��راط��ي في
العالم العربي ،ويصل إلى خالصات
مهمة .لكن الكاتب لم يعالج قضيتني
م�ه�م�ت�ين :م��وق��ع ال �ي �س��ار ال �ع��رب��ي في
ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي ودوره ،وال�ح�ص��اد
اإلسالموي للربيع العربي.

رواية

الهوية المتشظية
ميثم سلمان:
ّ
حسين السكاف

ّ
«أح �ل��م ب��ال �خ�لاص م��ن ك ��ل األق�ن�ع��ة
التي تراكمت على سحنتي .اسمي
ل �ي��س اس �م��ي .وط �ن��ي ل �ي��س وط �ن��ي.
مهنتي ليست مهنتي .بيئتي ليست
حسبت
بيئتي .لغتي ليست لغتيّ ّ .
املتجمد أنني
بلجوئي إل��ى منفاي
س��أن �ه��ي س �ن�ين ال�ت�ه�م�ي��ش وال �ع��وز
ّ
ألصدق
التي عاثت بحياتي .لم أكن
ّ
أن ك � �ن � ��دا س� �ت� �ض ��اع ��ف م � ��ن ت �ل �ك��ؤ
مسيرتي.
ال �ل �غ��ة ض��اع �ف��ت م �ن �ف��اي وأض ��اف ��ت
ق �ش��رة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ج �ل ��دي .ق�ش��رة
ّ
ت�ت�ص��ل��ب م��ع ال��وق��ت ،ل� ّت�غ��دو قناعًا
أع� �ج ��ز ع ��ن إزاح� � �ت � ��ه» .إن � �ه ��ا م�ح�ن��ة
ع��راق�ي��ة ب��ام�ت�ي��از .ال�ب�ح��ث ع�ب�ث��ًا عن
هوية ،وأسئلة أخ��رى باتت مألوفة
ّ
نتلمس إجاباتها بمرارة
«عراقيًا»،
وضبابية ،في باكورة ميثم سلمان
( )1970ال ��روائ� �ي ��ة «ق� �ش ��ور ب�ح�ج��م
ال ��وط ��ن» ال� �ص ��ادرة أخ �ي �رًا ع��ن «دار
ف�ض��اءات» .يحاول الكاتب العراقي

املقيم في كندا ،االهتداء إلى سحنة
أص� �ل � ّ�ي ��ة ل�ل�إن� �س ��ان ال � �ع� ��راق� ��ي ،إل ��ى
إنسانيته قبل التشويهّ .
يحمل بطل
رواي � �ت� ��ه «م �ح �م��د أو ح� �س�ي�ن» ه��ذه
ّ
ْ
املهمة ،ليكشف لنا أن ما ِم��ن حدث
ت��اري�خ��ي ش�ه��ده ال �ع��راق ـــــ سياسيًا
ً
لاّ
كان أو دينيًا ـــــ إ أضاف قشرة أخرى
على كدسات من القشور واألقنعة،
ص� ��ارت ت�ث�ق��ل ك �ي��ان ال �ع��راق��ي« .ه��ل
أن� ��ا ع ��رب ��ي أم م �س �ل��م أم ع ��راق ��ي أم
ك�ن��دي؟ ه��ل اسمي محمد أم حسني
أم م�س�ت��ر ك��اب��ي ك �م��ا ي �ن��ادون �ن��ي؟»
ّ
ف��ي ك �ن��دا ،ي�ش�ع��ر ب�ط��ل ال��رواي��ة ب��أن
ّ
َ
صبغتي اإلره ��اب وال�ت�خ��ل��ف باتتا
األكثر ظهورًا على سحنته ،تضاف
إليها «نعوت» مثل :عربي ،ومسلم،
وواف � � � ��د ،والج � � ��ئ ،ي �ت �ح� ّ�س �س �ه��ا ف��ي
نظرات اشمئزاز خاطفة ،يرمقها به
ابن البلد األصلي.
ّ
لكن بطل الرواية أدم��ن ب��دوره لعبة
األقنعة تلك ،منذ أن أجبرته الحرب
ع�ل��ى ال �ف ��رار ،وارت � ��داء ق �ن��اع شقيقه
األكبر حسنيّ ،
مدرس التاريخ الذي

ّ
ت ��وف ��ي ب �س �ب��ب م� ��رض ع� �ض ��الّ .أم ��ا
ق�ن��اع��ه األك �ب��ر ،ف �ص��ار ب �ل��ده ال �ع��راق
ال � ��ذي ي�ح�م�ل��ه ك��ال �ه� ّ�م ال �ث �ق �ي��ل على
ُ
�دخ��ل س�ل�م��ان ال �ق��ارئ إل��ى
ص ��دره .ي� ِ
ع��ال��م االح �ت�لال األم�ي��رك��ي ،ليسمعه
أزي��ز ال��رص��اص ودوي االن�ف�ج��ارات،
وع� � ��وي� � ��ل ال� � �ن� � �س � ��اء ،واس � �ت � �غ� ��اث� ��ات
األط � �ف ��ال .م ��ن م �ن �ف��اه ال �ك �ن��دي ،ك��ان
البطل يراقب «الجحافل األميركية
ومعاونيها من الدول األخرى ،وهي
ترج اليابسة واملاء والجو ،بزحفها
املهول نحو الوطن» .يعيش املغترب
ح� ��ال� ��ة ام� � �ت � ��زاج ال � �ف � ��رح ب ��ال� �خ ��وف،
وه � � � ��و ي � �ش � �ه� ��د ع � � ��ن ب� � �ع � ��د س� �ق ��وط
ال� �ط ��اغ� �ي ��ة ،وي �خ �ت �ب��ر ه �ل��ع اح �ت�ل�ال
بالده.
«ه ��ل أن ��ا ع��رب��ي؟» ه ��ذا ه��و ال �س��ؤال
ّ
جدلية الذي تطرحه الرواية.
األكثر
س � ��ؤال ي �ج �ع��ل م ��ن «ق� �ش ��ور ب�ح�ج��م
ً
ال��وط��ن» ،تختلف قليال ع��ن طبيعة
أغ�ل��ب ال��رواي��ات ال�ع��راق�ي��ة ال�ص��ادرة
بعد االحتالل األميركي .يكتب ميثم
س�ل�م��ان« :س��أل��ت أب��ي م��رة ع��ن أصل

«قشور بحجم الوطن»
باكورة الكاتب العراقي
المقيم في كندا

ج ��دي األول ،ق� ��ال« :ه ��و ع��رب��ي ق� ّ�ح،
جاء من جزيرة العرب» .قلت« :يعني
أنه غريب على أرض الرافدين!» قال:
«الزمن يمحو الفوارق بني األصلي
وال� � ��واف� � ��د» .إش � � � ��ارات ال ت �خ �ل��و م��ن
ّ
همس عميق ،ي�ح��اول أن يقول ب��أن
ال�ع��راق ٌ
بلد محتل منذ زم��ن طويل،
وم ��ا االح� �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي إال حلقة
م��ن سلسلة اح�ت�لاالت متراكمة ،قد
ً
ال ت �ن �ت �ه��ي« ...ه ��ل ج ��اء ج ��دي ف�ع�لا
م ��ع ال �ف��ات �ح�ي�ن ال � �ع� ��رب؟ أم أن� ��ه م��ن
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ع��رب�ي��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة الساكنة
أرض ال��راف��دي��ن؟ أم أن��ه م��ن السكان
األصليني الذين أجبروا على تغيير
ديانتهم تحت ح��د ال�س�ي��ف؟» حالة
التشتت التي يعيشها بطل الرواية،
تصيبه باإلحباط ،وتلبسه شعورًا
بالالجدوى ،فيصرخ منتفضًا على
واق��ع ي��راه م� ّ�رًا« :متى أعيش مثلما
أرغ� ُ�ب ولو ليوم واح��د؟» وما ثورته
ت�ل��ك إال إع �ل�ان ب��االن �ت �ح��ار ،إذ ي�ع� ّ�د
ّ
السم ،حني يختار توديع
كأسًا من
اليقظة القاسية.
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شعر

عواد ناصر :أوجاع
مهربة
ّ ّ
عراقية ّ

لمحات
ّ
◄ ق� �ب ��ل أن ي � �ت ��ول ��ى م �ن �ص��ب
ّ
األم�ي�ن ال�ع��ام للجامعة ال�ع��رب��ي��ة،
ش �غ��ل ن �ب �ي��ل ال �ع��رب��ي م��واق��ع
دبلوماسية ّ
مهمة داخ��ل مصر
وخ��ارج�ه��ا ،أت��اح��ت ل��ه أن يكون
ً
ّ
سياسية
م �س��ؤوال ع��ن م�ل�ف��ات
خ �ط �ي��رة ط� � ��وال ن �ص��ف ال �ق��رن
امل � ��اض � ��ي .ف� ��ي ك� �ت ��اب ��ه «ط ��اب ��ا
كامب ديفيد الجدار العازل
ـــــ ص��راع ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة من
مجلس األم��ن إل��ى املحكمة
ال��دول� ّ�ي��ة» (دار ال �ش ��روق) ،ي�س��رد ال�ع��رب��ي ملف
امل�ف��اوض��ات امل�ص��ري��ة /اإلسرائيلية ،كرئيس للوفد
امل�ص��ري ف��ي تلك امل�ف��اوض��ات .الكتاب ش�ه��ادة على
ّ
ّ
الدبلوماسية املصرية كما اختبرها املؤلف.
تاريخ

تظل السياسة هاجسًا يتحرك تحت سطح
مختاراته «أحاديث املارة» الصادرة عن «دار املدى».
يأتي ديوان الشاعر العراقي املقيم في لندن بعد
امتناع عشرين سنة عن النشر ،متضمنًا غالبية
نتاجه في العقدين األخيرين
حسين بن حمزة
ي� �ت ��داخ ��ل ال� �ه ��اج ��س ال� �س� �ي ��اس ��ي م��ع
ال � �ه ��اج ��س ال � �ش � �ع ��ري ل� � ��دى ال �ش ��اع ��ر
ال� �ع ��راق ��ي ع � � ��واد ن ��اص ��ر ( .)1950ال
ي �خ �ت �ص��ر ه� � ��ذا ال � �ت� ��داخ� ��ل ت �ج��رب �ت��ه،
ّ
ل�ك��ن السياسة تظل هاجسًا يتحرك
ّ
تضمها
تحت سطح القصائد ال�ت��ي
مختارات شعرية ص��درت له بعنوان
«أحاديث امل��ارة» (دار امل��دى) .تحضر
السياسة بنحو م�ب��اش��ر ،أو م��وارب،
�ار
أو ت� � � ��ذوب ك � �م� ��وض� ��وع� � ٍ
�ات وأف� � �ك � � ٍ
�ار ش�ع��ري أوس��ع.
إن�س��ان�ي��ة داخ ��ل إط � ٍ
ال يستغرب القارئ ذل��ك ما دام أغلب
الشعر العراقي املعاصر ،وخصوصًا
ت � �ج� ��ارب ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ق� ��د ت ��زام ��ن
ظهوره ونضوجه مع حالة سياسية
مضطربة ش�ه��دت قمعًا واس �ت �ب��دادًا،
�روب ع �ب �ث �ي��ة
ق� �ب ��ل أن ت �ن �ت �ه ��ي ب � � �ح� � � ٍ
�ار دول � ��ي واح� �ت�ل�ال أم �ي��رك��ي.
وح� �ص � ٍ
ظ�ه��رت ب��داي��ات ع ��واد ن��اص��ر ف��ي تلك
الحقبة .ش��ارك ف��ي أمسيات طالبية.
ن �ش��ر ب��واك �ي��ره ف ��ي ص �ح��اف��ة ال �ح��زب
الشيوعي العراقي .لم ُيكتب للتجربة
أن ت � ��واص � ��ل ن� �ض ��وج� �ه ��ا ال �ط �ب �ي �ع��ي
إل��ى ج ��وار ت �ج��ارب أق��ران��ه ،إذ دفعت
القبضة القمعية لنظام صدام حسني
بمعظمهم إل��ى امل�ن��اف��ي .ه �ك��ذا ،وج��د
ال�ش��اع��ر نفسه ف��ي ب�ي��روت ف��ي نهاية
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .ع �م��ل ف ��ي ال �ص �ح��اف��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ث ��م ال �ت �ح��ق ب�م�ق��ات�ل��ي
ال � �ح� ��زب ال� �ش� �ي ��وع ��ي ف� ��ي ك ��ردس� �ت ��ان
ال�ع��راق ،وع��اد بعد ث�لاث سنوات إلى
دمشق ،ومنها إلى لندن التي ال يزال
مقيمًا فيها منذ عام .1992
ك�ت��ب ن��اص��ر ق�ص�ي��دة التفعيلة بلغة
م �ت �ي �ن��ة ذات إي� �ق ��اع ��ات غ �ي��ر ع��ال �ي��ة،

م �س �ت��درج��ًا ص ��وره ��ا امل � ��وزون � ��ة إل��ى
ت� ّ
�أم� ّ�ل أب �ط��أ م��ن ح��رك�ت�ه��ا امل�ف�ت��رض��ة.
ت�ج��ن��ب ك�ت��اب��ة ق�ص��ائ��د ط��وي�ل��ة أع�ف��اه
من التنامي الدرامي الذي (قد) يطيح
امل� �ع ��ان ��ي مل �ص �ل �ح��ة األداء اإلي �ق��اع��ي
ّ
وال� � �ب �ل��اغ � ��ي .ه� � �ك � ��ذا ،ظ� ��ل� ��ت ال � ��درام � ��ا
ال �ن �ف �س �ي��ة وآالم� � �ه � ��ا داخ � � ��ل ق �ص��ائ��د
قصيرة ومتوسطة الطول ،ومكتوبة
ب �ح �س��اس �ي��ة م �ت��أن� ّ�ي��ة ت � � � ّ
�االت
�ؤرخ ح� � ٍ
شخصية ومشاهد واقعية تحدث في
ُ
امل�ن�ف��ى ،أو تستعاد م��ن س�ي��رة املكان
ّ
األول ،أو ت �س��ج��ل ت �ج��رب��ة ن�ض��ال�ي��ة
م� �ب ��اش ��رة ف� ��ي ك� ��ردس � �ت� ��ان .األش� �ك ��ال
ُ
ينجب طفل
ليست مهمة ما دام «من
امل �ع �ن��ى ال ي �س �م��ع ن �ث��ر امل��وس �ي �ق��ى»،
وما دام الشاعر يبحث عن القصيدة
ال �ض��ائ �ع��ة« :أن ��ا ال�ق�ص�ي��دة ال�ض��ائ�ع��ة
التي لم يعثر عليها الشاعر /بعد أن
ّ
بحث عني كثيرًا /في كل مر ٍة ّيعتقد
ّ
بأنه عثر ّ
علي /فيكتبني /لكنني لم
أكن أنا القصيدة الضائعة».
تصدر املختارات بعد امتناع عشرين
ّ
وتضم غالبية نتاج
سنة عن النشر،
ال�ش��اع��ر ف��ي العقدين األخ�ي��ري��ن ،إلى
ج ��ان ��ب ق �ص��ائ��د أخ� � ��رى م �ن �ت �ق��اة م��ن
مجموعاته السابقة .ال نرى تغيرات
درام��ات�ي�ك�ي��ة أو منعطفات مفصلية
ف��ي ان�ت�ق��ال�ن��ا ال��زم �ن��ي ب�ين ال�ق�ص��ائ��د.
ّ
ك� ��أن ص��اح��ب «م ��ن أج ��ل ال �ف��رح أع�ل��ن
قصيدة واحدة
كآبتي» ( ،)1982كتب
ّ
ت�ط� ّ�ورت داخ��ل نفسها .كأنه حفر ّ في
امل��وض��ع ال ��ذي ب��دأ ب��ه ،بينما تكفلت
ال �خ �ب��رة وامل �م��ارس� ً�ة ب�ج�ع��ل م�ك��ون��ات
ال�ق�ص�ي��دة م�ط��واع��ة أك �ث��ر ،ومعجمها
أكثر استقرارًا .هكذا ،تصبح الكتابة
نفسها موضوعًا للشعر« :ي��ا أب� ٌ�ي/:
ّ
أنا ٌ
بيت طاملا اختل بنائيًاَ /ع��روض

قصائد الوطن
والمنفى في زمن
االحتالل األميركي
ٌ
خ��ام��ل وال�ل�ي��ل ف��ي ال�ب�ي��داء /ه��ذا وت� ٌ�د
راخ ،ب �ف �ع��ل ال � �ك � ��أس ،ل �ك ��ن س �ب �ب��ي/
ٍ
ّ
يجعل «ميري» تحسن الظن بجدوى
خ �ب �ب��ي /وذراع� � ��ا م��ري��م األن��دل �س �ي��ة/
تسقطان اآلن ٌم��ن حافة ك��أس الجن/
وال ��دن� �ي ��ا ب �ل ��اغ ك � � � ٌ
�ات
�اذب ع� ��ن ف ��اع�ل ٍ
ف ��اع�ل�ات ف ��اع�ل ْ
ّ
�ات /م �ث��ل ن ��ص ي��دع��ي
ٍ
ّ
قول الحقيقة /مثل نصي».
ت �س� ّ�رب��ت م ��وض � ّ�وع ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة إل��ى
ّ
ال� �ق� �ص� �ي ��دة ،ل �ك��ن �ه��ا ظ ��ل ��ت م�ح�ت�ف�ظ��ة
ب �ع�ل�اق �ت �ه��ا ال � �ق� � ّ
�وي� ��ة م� ��ع م� ��وروث � ��ات
الشعرية العربية الكالسيكية ،وعالقة
م �س �ت �ج � ّ�دة م� ��ع ش �ع ��ري ��ة ال �ت �ف��اص �ي��ل
وال� �ح� �ي ��اة ال �ي ��وم �ي ��ة .ف ��ي ال �ح��ال �ت�ي�ن،
ّ
ظلت مذاقات الوطن واملنفى تتناوب
ع�ل��ى ال �ح �ض��ور .ف��ي ق�ص�ي��دة «رس��وم
م�ت�ح��رك��ة» ،تحضر ال �ح��رب« :القصة
مسلية /وكوميدية بامتياز /الطفل

�ال أم � ��ام ش��اش��ة
ي �ض �ح��ك ب� �ص � ٍ
�وت ع � � ٍ
ً
ال �ت �ل �ف��زي��ون /واألم ،وح � �ي ��دة ،تكتب
رسالة إل��ى األب /في جبهة الحرب/
ح �ي ��ث ي �ه �ط��ل امل� �ط ��ر ب� � �غ � ��زارة /ع�ل��ى
أجساد عارية» ،وفي قصيدة «تحية
ٍ ّ
العلم» يوثق زم��ن االح�ت�لال« :دخلوا
ّ
ع �ل �ي �ن��ا ب �ت��دب �ي� ٍ�ر م �س �ب� ٍ�ق ف �ع��رف �ن��ا أن
ٌ
ال �ك �ت��اب��ة ت �ح��ت ال �ق �ص ��ف /س �ل �ح �ف��اة
ٌ
ّ
مذعورة تقتفي أثر نفسها تحت ظل
ً
الدبابة الغريبة /من اآلن فنازال يقف
ح �م��وراب��ي ع ��اري ��ًا ،ب �م��واج �ه��ة ال�ك�ل��ب
امل� � � ّ
�درب ف ��ي أب ��و غ ��ري ��ب» ،ب�ي�ن�م��ا في
قصيدة «إل��ى أب��ي جعفر امل�ن�ص��ور»،
ي�س�ت�ع�ي��د س �ي��رة ب �غ ��داد ال �ت��ي فتكت
ب��أب �ن��ائ �ه��ا« :ق� �ل � ُ�ت ال ت �ب� ِ�ن �ه��ا /ي ��ا أب��ا
جعفر /سوف تطردنا واحدًا واحدًا/
ٍ
وس �ت �ك �س��ر أج �ن �ح��ة ال �ع �ن��دل �ي��ب ب�م��اء
ُ
َ
َ
شناشيلها /ليت تعدل ّ
عما نويت/
ِ
فكعبتنا م��ا ان�ت�ض��ت سيفها عندما
ُّ
تستبد بنا /ثم
أبصرت فيلها /ما بنا
ُ
ّ
تبنها /إنها
يودي بنا حبنا /قلت ال ّ ِ
فتكت ب��اب�ن�ه��ا» .ه�ك��ذا ،ظ��ل��ت قصائد
ع��واد ناصر محكومة باإلصغاء إلى
ش� ��روط ال ��واق ��ع ال �ض��اغ��ط« .ال �ش��اع��ر
أخ �ط��ر امل �ه ��رب�ي�ن /ب�ي�ن دول � ��ة ال��واق��ع
ودول � ��ة ال �خ �ي��ال» ،ي �ق��ول ف��ي ق�ص�ي��دة
«شظايا» ،لكن هذا النوع من التهريب
ي�ظ��ل ت��رف��ًا ف��ي زم��ن م��ن ال��دك�ت��ات��وري��ة
واالحتالل واملنفى.

مجلة
ّ

«أكاديميا» الجامع أم الجامعة؟
ناجي الخشناوي
م� � ��ن «ج � ��ام� � �ع � ��ة م� � �ن � ��وب � ��ة» (ت� ��ون� ��س
ال �ع ��اص �م ��ة)ُ ،ول � ��د ال� �ع ��دد ّ
األول م��ن
«أك��ادي �م �ي��ا» ب�ع��د ع ��ام ع�ل��ى ال �ث��ورة.
ّ
ُ
ّ
الشهرية التي تعنى بالشؤون
املجلة
الجامعية ال�ت��ون�س�ي��ة ،ول ��دت كبيرة
ً
ش � �ك�ل��ا وم� �ض� �م ��ون ��ًا وأف� � �ق � ��ًا أي� �ض ��ًا،
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ب � � ��ذرة أول � � ��ى مل� �ش ��روع
إع�لام��ي م�ت�ك��ام��ل ،س�ي�م� ّ�ر م��ن املجلة
ال��ورق �ي��ة إل ��ى اإلل �ك �ت��رون� ّ�ي��ة ،ف��إذاع��ة
«أك ��ادي � �م � �ي ��ا أف .أم ».ل �ي �ص��ل إل ��ى
تلفزيون «أكاديميا .تي .في.».
ّ
ال ي �ح �ي��ل اس� ��م امل �ج ��ل ��ة إل� ��ى ال�ن�س��ق
األك��ادي�م��ي كتابة وتفكيرًا ،ب�ق��در ما
يحيل إلى فضاء تسقط فيه الحواجز
ّ
تضم املجلة 72
بني األقالم واألفكار.
صفحة باللغتني العربية والفرنسية،
ّ
وتهتم بالشؤون الجامعية ،والحياة
ّ
ّ
الطالبية .يتمحور العدد األول حول
ال �ث ��ورة ال �ت��ون �س� ّ�ي��ة ،ب�ع��د م� ��رور ع��ام
كامل عليها .وقد حمل غالف العدد
ع �ن��وان «ث � ��ورة ب� ��رأي م ��ال ع��اط�ف��ي/

أردت��م ع�ب�ي�دًا ...هاكم متمردين» .في
العدد األول من هذا املنجز ال��دوري،
ي� �ك� �ت ��ب رئ � �ي� ��س «ج� ��ام � �ع� ��ة م� �ن ��وب ��ة»
ش �ك��ري امل �ب �خ��وت (امل ��دي ��ر امل �س��ؤول)
االف � �ت � �ت� ��اح � �ي� ��ة ،إل � � ��ى ج � ��ان � ��ب ص� ��ور
بتوقيع حسني عمروش الطالب في
املعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات
ال �ت �ص �م �ي��م .ف ��ي ال� �ع ��دد أي� �ض ��ًا ن� ّ�ص
لرئيس تحرير القسم ال�ع��رب��ي عبد
السالم الككلي ال��ذي تشهد ساحات
النضال النقابي والسياسي صوالته
وجوالته.
ك� ��ذل� ��ك ي� �ح� �ت ��وي ال� � �ع � ��دد ّ
األول م��ن
«أك��ادي �م �ي��ا» ع�ل��ى م �ق��االت ف��ي عمق
ال �ح��دث ال �ط�لاب��ي ال �ت��ون �س��ي ال �ي��وم؛
إذ ي �خ �ص��ص م �ل �ف��ًا مل �س��أل��ة ال �ن �ق��اب
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ،وت��داخ��ل
امل��ؤس �س��ة ال �ج��ام �ع� ّ�ي��ة ب��ال �ف �ض��اءات
ال��دي�ن� ّ�ي��ة ،تحت ع�ن��وان «مل��اذا الخلط
ب�ين الجامع وال�ج��ام�ع��ة؟» .ويتناول
ال�ع��دد أي�ض��ًا دور ال�ش�ب��اب ف��ي ث��ورة
ال� �ش ��ري� �ح ��ة ال� ��رق � �م� � ّ�ي� ��ة ،وم��وس �ي �ق��ى
ّ
التمرد .وكما
االحتجاج ،ومناخات

تزامن إطالق
الشهرية مع
المجلة
ّ
ّ
«معركة النقاب»

أش � � ��ار امل� �ب� �خ ��وت ف� ��ي اف �ت �ت��اح� ّ�ي �ت��ه،
ّ
ستكون املجلة أرضًا خصبة لألقالم
ّ
الجامحة واألفكار املتقدة ،والصور
الطافحة بالخيال وال�ح��ب كصورة
الطالبة التشيلية كاميال باييخو،
ال � �ت ��ي ت� �ح � ّ�ول ��ت إل� � ��ى رم � � � ٍ�ز ل �ل �ط�لاب
الثائرين حول العالم.
ّ
ت� �ج ��در اإلش � � � ��ارة إل � ��ى أن االح �ت �ف ��اء
ب � �ص � ��دور ال � �ع � ��دد األول م � ��ن م �ج �ل��ة
«أك��ادي �م �ي��ا» ،ح�ض��ره ع��دد كبير من
املثقفني واإلع�لام�ي�ين والجامعيني،
ف��ي ّ
مقدمتهم وزي��ر التعليم العالي
امل �ن� �ص ��ف ب� ��ن س� ��ال� ��م ،ال � �ق � �ي ��ادي ف��ي
«ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة» .وت��زام��ن ذل��ك مع
«م �ع ��رك ��ة ال� �ن� �ق ��اب» ال� �ت ��ي أش�ع�ل�ت�ه��ا
م � �ج � �م ��وع ��ات س� �ل� �ف� �ي ��ة داخ � � � ��ل ح ��رم
«ج ��ام� �ع ��ة م� �ن ��وب ��ة» ،ل� �ف ��رض دخ� ��ول
املنقبات إل��ى «كلية اآلداب والفنون
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة» .ح � ��راك دف� ��ع ب��ال �ط�لاب
واألس ��ات ��ذة إل ��ى ال ��دخ ��ول ف��ي ح��رك��ة
اح �ت �ج��اج �ي��ة م� �ت ��واص� �ل ��ة ،ل�ت�ح�ي�ي��د
ال�ج��ام�ع��ة ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف ال�س�ي��اس��ي
والتجاذبات اإليديولوجية.

◄ ي� �ه ��دي ال� � �ق � � ّ
�اص وامل � �ت ��رج� ��م امل � �ص� ��ري أح �م��د
ّ
القصصية «قطعة
الخميسي ( )1948مجموعته
ليل» إل��ى «املستقبل ال��ذي ال يأتي أب �دًا» .العمل
ّ
يضم
الصادر عن «دار الكتب خان للنشر والتوزيع»
ّ 12
قصة«،هي حصيلة عمل ج� ّ�اد وط��وي��ل ،وإدراك
ناضج ملفهوم الكتابة ووظيفتها» ،بحسب الناقد
املصري عالء الديب.
◄ ص � � � � � � ��در ع � � � � ��ن «م � � ��رك � � ��ز
دراس ��ات ال��وح��دة العربية»
ك� � �ت � ��اب «ال� � � �ش � � ��رق األوس� � � ��ط
امل�ت�غ� ّ�ي��ر :ن�ظ��رة ج��دي��دة إل��ى
ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة»،
وي � �ت � �ن� ��اول م� ��وض� ��وع ال �ت �غ �ي �ي��ر
ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة .ي �ج �م��ع ال �ك �ت��اب
أب �ح��اث��ًا ل �ب��اح �ث�ين وأك��ادي �م �ي�ين
ع � ��رب ،ح ��رره ��ا ب �ه �ج��ت ق��رن��ي،
ت� �ح ��اول أن ت �ت �ج ��اوز ال�ت�ف�ك�ي��ر
امل�ح��اف��ظ امل� ��وروث ف��ي التحليل
االجتماعيّ .
ويميز الكتاب بني صنفني من التغيير:
ّ
املباغت الذي يأتي من دون مقدمات ،كأنه «االنفجار
الكبير» ،والهادئ الثابت ،الذي يكاد ال ُيلحظ وجوده،
وإن كان يتطور تدريجيًا في عملية تراكمية.
◄ ت �ن��زع رواي� ��ة «امل �خ ��دوع ��ون» (دار امل �ع��ارف،
 )2012للكاتب املغربي أحمد املديني ،إلى تصوير
عالم واقعي من خ�لال الخيال .تتقاطع في الرواية
ِسير شخصيات من املغرب واملشرق ،بني باريس
ّ
الفردية
وبيروت والرباط .تجعل الرواية من املآسي
ّ
بوتقة لتفتح الرغبة .عمل يحتفي بالوجدان والذاكرة،
م��ن خ�ل�ال ش�خ�ص� ّ�ي��ة ه� ��اء ،ال �ت��ي ت �س��رد ق� ّ�ص�ت�ه��ا،
وقصة غانم ،واملخدوعني اآلخرين.
◄ ع��اش أورس��ون ويلز كنجم
أس � �ط� ��وري ( 1915ـ� �ـ ،)1985
وم��ا زال يحتفظ بتلك الصورة
ح�ت��ى ب�ع��د م��رور أك�ث��ر م��ن رب��ع
ق��رن ع�ل��ى رح�ي�ل��ه .السينمائي
ّ
واملمثل األميركي الشهير ،مثل
م �ح��ورًا للكثير م��ن ال��دراس��ات
وال �س �ي��ر« .دار امل ��دى» تقترح
س� �ي ��رة ج� ��دي� ��دة ب �ل �غ��ة ال� �ض ��اد،
لصاحب «املواطن كاين» .يحمل
ال � �ك � �ت ��اب ع � �ن � ��وان «أورس � � � ��ون
ويلز وقصص حياته» ،للكاتب األميركي بيتر
ّ
العربية املترجم عارف حديفة.
كونراد ،ونقله إلى
لسنا هنا أمام سرد ّ
لقصة حياة ويلز ،بقدر ما هو
ّ
تتبع للحكايات التي ابتدعها املمثل عن حياته.
ّ
سردياته في «مجنون
◄ يواصل فيصل فرحات
م��ن ب�ي��روت ـ�ـ قصة إي�ق��اف ال�ح��رب ف��ي لبنان»
(الفارابي) .بعدما روى طفولته وشبابه في أعمال
ً
أجزاء من سيرة
أخرى ،يحكي الكاتب اللبناني هنا
جرت معه في نيويورك ،في صيف وخريف .1989
◄ في كتابه «أرى املعنى( »..دار اآلداب) ،يتجه
القاص هشام البستاني نحو فضاءات أسلوبية
وتعبيرية يتشابك فيها اإلي �ق��اع املوسيقي م��ع ما
يحمله النص م��ن ص��ور شعرية ولغة أدب�ي��ة .كتابه
ينفتح أك�ث��ر ع�ل��ى ت�ق�ن�ي��ات ق�ص�ي��دة ال�ن�ث��ر الحديثة
والفن التشكيلي واملسرحي والسينما.
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رادار

اإلعالم الرسمي اليمني سقط صالح ،تحيا الثورة!
صنعاء ــــ جمال جبران
ال���غ���ائ���ب ع����ن م���ت���اب���ع���ة ص���ح���اف���ة ال��ي��م��ن
الرسمية خالل الشهر املاضي ،سيحتاج
إل���ى وق���ت ك��ي ي��س��ت��وع��ب االن���ق�ل�اب ال��ذي
ح��ص��ل ف��ي دائ����رة اإلع��ل�ام ال��ح��ك��وم��ي ،أو
ما ّ
يسمى «املطبخ الرسمي» .بعدما كان
هذا اإلعالم ناطقًا باسم جاللة «الرئيس
علي عبد الله صالح» ،صار ناطقًا باسم
الشباب والشعب والثورة.
وحتمًا ،سيحتاج هذا الغائب إلى وقت
ّ
ط��وي��ل وه���و ي��ق��ل��ب ص��ف��ح��ات «ال���ث���ورة».
ق��ب��ل ش��ه��ر ف��ق��ط ،ك��ان��ت ه����ذه الصحيفة
ال��رس��م��ي��ة األول������ى ف���ي ال��ب��ل��د ت��ت��ف��ن��ن في
نشر مقاالت تستهدف معنويات شباب
ال��ث��ورة ،وت��ش ّ��وه ص��ورت��ه��م .ال��ي��وم ،باتت
«الثورة» تحكي عن عودة «توكل كرمان

ال���ى س��اح��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي ص��ن��ع��اء ،وع��ن
ت��ع��ه��ده��ا م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تحقيق
أه���داف ال��ث��ورة الشبابية» .وه��ن��ا يتذكر
ّ
املرء أن كرمان هي ذاتها ّ الفتاة التي قال
عنها اإلع�لام الرسمي إنها إيرانية ،إثر
ف���وزه���ا ب��ج��ائ��زة «ن���وب���ل» ل��ل��س�لام .األم���ر
نفسه ينطبق على «الجمهورية» ،ثانية
الجرائد الرسمية في البالد (تصدر من
تعز ،جنوبي صنعاء) ّ ...فما الذي حدث؟
بدأت الحكاية عندما وقع علي عبد الله
ص��ال��ح م��ب��ادرة خليجية ّ
ّ
لتنحيه
تمهد
ع���ن ال���ح���ك���م ،وت���أل���ي���ف ح��ك��وم��ة ت��واف��ق��ي��ة
برئاسة املعارضة ،على أن يجري تقاسم
الحقائب الوزارية مناصفة بينها وبني
ّ
ح�����زب ال����رئ����ي����س .ه���ن���ا ق�����ال ك���ث���ي���رون إن
ص��ال��ح س��ي��ص ّ��ر ع��ل��ى اال ّح��ت��ف��اظ ب����وزارة
اإلع�ل�ام ،لكن امل��ف��اج��أة أن��ه قبل مغادرته

الحالي،
النهائية لليمن مطلع األسبوع
ّ
ّ ً
تخلى صالح عن وزارة اإلع�لام ،مفضال
ّ
مع ذلك ،شكك آخرون في
حقائب أخرىّ .
الخطوة ،وقالوا إنه لن يسمح للمعارضة
ّ
بإمساك وزارة اإلعالم التي تتولى تلميع
صورته أمام العالم الخارجي ،لكن األمر
ل��م يكن ب��ه��ذه ال��س��ه��ول��ة .ظ��ه��رت سيطرة

سيطرت المعارضة على
الصحافة الحكومية
ومارست اإلقصاء تمامًا
كنظام صالح

امل��ع��ارض��ة ع��ل��ى اإلع��ل��ام ال��ح��ك��وم��ي عبر
استبدال اللغة الرسمية القديمة بأخرى
ت��ظ��ه��ر ه����ذه ال��ص��ح��ف ك���وس���ائ���ل ت��اب��ع��ة
للمعارضة .وت��ك َّ��رس ذل��ك عبر استبعاد
رؤساء تحرير تلك الصحف ،الذين كانوا
ً
ي��ت��ص��ل��ون م��ب��اش��رة ب��ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي.
ُ
واس�����ت�����ب�����دل ه��������ؤالء ب�����ق�����ادة ص��ح��اف��ي�ين
ات��خ��ذوا موقفًا مساندًا ل��ل��ث��ورة .ك��ل هذا
�������رارات رس��م��ي��ة
ب���ال���ت���وازي م���ع ص�����دور ق ُ
ب���إع���ادة ال��ص��ح��اف��ي�ين ال��ذي��ن ف��ص��ل��وا من
وظائفهم في الصحف الحكومية بسبب
انحيازهم للثورة.
لكن بعد تحرير الصحافة الرسمية من
ق��ب��ض��ة ن���ظ���ام ص���ال���ح ،ارت��ف��ع��ت أص����وات
إعالمية مستقلة ،أكدت على ضرورة عدم
تكرار أحزاب املعارضة للخطيئة نفسها
التي اقترفها النظام ،عندما أمسك بزمام

اإلع�ل�ام ال��رس��م��ي وجعله ناطقًا بصوت
واح�������د ،وأق����ص����ى إع��ل�ام ّ����ي����ي امل���ع���ارض���ة.
خ���رج���ت ه����ذه األص�������وات ب��ع��د ت��ص��رف��ات
ت���ش���ي���ر إل������ى ط���ري���ق���ة ال���ع���م���ل اإلع�ل�ام���ي���ة
الحالية ،التي تقودها املعارضة ،وتسير
مدفوعة برغبات انتقامية الحتكار اللغة
اإلع�ل�ام���ي���ة ،وج��ع��ل��ه��ا م��ع��ب��رة ع���ن ط��رف
واح��د .ف��إذا بلعبة اإلقصاء ذاتها تعود،
لكن مع انقالب أدوار الالعبني .ويبدو أن
الخروج من هذه الحالة لن يكون ممكنًا
م��ن دون إل��غ��اء وزارة اإلع��ل��ام ،وت��أل��ي��ف
هيئة إعالمية عليا مشتركة من مختلف
أط���راف العمل السياسي ف��ي اليمن ،كي
ي��ك��ون ه���ذا اإلع��ل�ام م��ل��ك��ًا ل��ل��ج��م��ي��ع .وف��ي
غ���ي���اب ه�����ذه ال���خ���ط���وة ،س���ت���ب���دو ال���ث���ورة
ككيان م��ش ّ��وه يعيد إن��ت��اج امل��اض��ي ،وال
يرى إال بعني واحدة.

حريات

بوتفليقة
يريد تركيع
«الوطن»
الجزائر ــ مراد طرابلسي
يبدو أن السلطات الجزائرية بدأت تبتكر
أس��ال��ي��ب ج��دي��دة للضغط ع��ل��ى اإلع��ل�ام.
وآخ����ر ال��ض��ح��اي��ا ك��ان��ت «ال����وط����ن» ،أك��ب��ر
ال��ص��ح��ف ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ف��رن��س��ي��ة ّ ف���ي بلد
املليون ونصف املليون شهيد .تلقت إدارة
امل��ط��ب��وع��ة رس��ال��ة م��ن ص��ن��دوق الضمان
االجتماعي يطالبها فيها بتسديد مبلغ
قيمته  220م��ل��ي��ون دي��ن��ار ج���زائ���ري (م��ا
ي���ق���ارب ث� ّل�اث���ة م�ل�اي�ي�ن دوالر) ت��ع��وي��ض��ًا
ّ
���اب امل��ت��ع��ام��ل�ين
ع���ن «م���ؤخ���ر ت���أم�ي�ن ال���ك���ت ّ
بالقطعة ،وامل��ت��ع��اون�ين امل��ؤق��ت�ين للفترة
ّ
املمتدة بني  2005و .»2011
في حديثه مع «األخبار» ،استنكر مدير
ال���ج���ري���دة ع���م���ر ب���ل���ه���وش���ات «ال���ض���غ���وط
السياسية ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال��ن��ظ��ام ضد
ال��ص��ح��ي��ف��ة مل��ن��ع��ه��ا م���ن إظ���ه���ار ال��ح��ق��ائ��ق
ب��ش��أن اإلدارة املفلسة ل��ل��ب�لاد» ،مضيفًا
ّ
أن «السلطة استخدمت أسلوبها القديم
في الضغط على الصحف التي تزعجها.
ك����ان����ت ف����ي ال����ب����داي����ة ت��س��ت��ع��م��ل وس���ائ���ل
ضغط مختلفة مثل املطابع الحكومية،
وش��رك��ات اإلع�لان��ات ،وإدارة الضرائب...
وه������������ذه امل������������رة اس�����ت�����خ�����دم�����ت ص�����ن�����دوق
ال����ض����م����ان االج���ت���م���اع���ي س��ل�اح����ًا ض��دن��ا

ضغوط

ألننا مستقلون بمطبعتنا ،وإعالناتنا،
وملفنا الضريبي نظيف.»...
ت��أت��ي ال��ض��غ��وط بعد سلسلة تحقيقات
ن���ش���رت���ه���ا ال���ص���ح���ي���ف���ة «ت�����ن�����اول أح���ده���ا
ال��ت�لاع��ب ف��ي ال��ل��وائ��ح االن��ت��خ��اب��ي��ة ،كما
ن��ش��رن��ا تحقيقًا آخ���ر ي��ك��ش��ف أن تغطية
ن���ف���ق���ات ال����ع��ل�اج ال����خ����ارج����ي ح���ك���ر ع��ل��ى
املنتسبني إلى اإلدارة العليا ولعائالتهم»
ي��ق��ول ب��ل��ه��وش��ات .وي��ض��ي��ف أن «ال��ن��ظ��ام
ي���ري���د أن ت��ب��ق��ى م���م���ارس���ات م��م��اث��ل��ة في
ال��ده��ال��ي��ز ،وال تظهر ل��ل��ج��م��ه��ور» .هكذا
ي ّ
��رج��ح أن يكون ه��ذان التحقيقان سببًا

م��ب��اش��رًا ل��ه��ذه الحملة ،وي��ق��ول إن هيئة
الضمان االجتماعي نفسها أكدت سابقًا
ّ
أن العالقة مع الجريدة جيدة.
ّ
ّ
وي������ذك������ر ب����ل����ه����وش����ات ب��������أن ف�������رض ه����ذه
امل��س��ت��ح��ق��ات امل���ال���ي���ة أم����ر غ��ي��ر ق��ان��ون��ي،
ّ
ألن م���ط���ل���ب ت����س����دي����د م���س���ت���ح���ق���ات ع��ن
ال��ص��ح��اف��ي�ين ال�����ذي ي��ع��م��ل��ون ب��ال��ق��ط��ع��ة
سبق أن طرح للنقاش قبل ثالث سنوات،
لكن الحكومة تراجعت عنه بعد اجتماع
لاّ
بني م ك الصحف ووزي��ر العمل الطيب
ل��وح ،انتهى باتخاذ ال��وزي��ر ق��رارًا بطرد
مدير الضمان االجتماعي في العاصمة

ّ
ّ
لتسببه بـ«هذا اإلزعاج» .ويقول إن أغلب
الصحافيني الذي يتعاونون تعاونًا غير
ّ
ث���اب���ت م���ع ال��ص��ح��ي��ف��ة ه���م م���وظ���ف���ون في
أماكن أخرى بدوام كامل ،وبالتالي ،فإن
ه��ذه املؤسسات تدفع عنهم مستحقات
الضمان.
ّ
ويذكر أن فريقًا من الخبراء يعمل على
إع������داد وث��ي��ق��ة ط��ع��ن ب��م��ط��ال��ب ال��ض��م��ان
االج���ت���م���اع���ي ب���ال���ط���رق ال��ق��ان��ون��ي��ة ،على
أن ت����ق ّ����دم خ��ل��ال أس���ب���وع�ي�ن ح���س���ب ع��م��ر
ب���ل���ه���وش���ات ،ورب���م���ا دخ����ل ال���ط���رف���ان في
معركة قضائية طويلة األمد.

ّ
ف��ي ع��ام  1990أل��ف��ت مجموعة من
الصحافيني ما يشبه التعاونية التي
أطلقت صحيفة «الوطن» .وتعرضت
هذه األخيرة للتوقيف مرات عدة حني
ُ
كانت تطبع في املطابع الحكومية.
أما األسباب فكانت طبعًا سياسية وإن
ّ
غلفها النظام بحجج تقنية ومالية،
ّ
مثل «التأخر في دفع تكاليف الطبع».
لكن قبل عشر سنوات ،دخلت «الوطن»
في شراكة مع صحيفة «الخبر» للطبع
ّ
في مطبعة مستقلة ،وه��و ما ساعد
ّ
الجريدتني على التخلص م��ن بعض
الضغوط .وحتى الساعة ،ال تستفيد ّأي
من املطبوعتني من اإلعالنات الرسمية،
وبالتالي فإنهما تعتمدان فقط على
ّ
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ،كما ي��ؤك��د مدير
«الوطن» عمر بلهوشات (الصورة).

ريموت كونترول

خبايا «األثيوبية» عند كلود

mtv

< 20:45

ب �ع��د ص� ��دور ّال �ت �ق��ري��ر ال �ن �ه��ائ��ي ف��ي
أس� �ب ��اب ت �ح��ط��م ال �ط ��ائ ��رة اإلث �ي��وب �ي��ة
ع��ام  ،2010ت�ف�ت��ح ك �ل��ود أب��و ناضر
«تحقيق»
هندي في حلقة الليلة من
ً
على شاشة  mtvهذا امللف ،كاشفة
الكثير م��ن الخفايا التي ل��م يذكرها
التقرير ولم يضئ اإلعالم عليها من
قبل.

النواب أيضًا يسرقون الكهرباء

«الجديد»

< 21:15

ت�ف�ت��ح غ� ��ادة ع �ي��د ف��ي «ال �ف �س��اد» على
ش��اش��ة «ال �ج��دي��د» م��وض��وع ال�ك�ه��رب��اء
في لبنان ،وتسأل عن أسباب انقطاع
التيار ،والخالف السياسي الذي يمنع
العمل على تحسني هذا القطاع .كذلك
نشاهد في البرنامج تقريرًا عن ّ
تهرب
بعض النواب وال��وزراء من دفع فواتير
املولدات.

من يذكر «األخوان فليفل»؟

«الجزيرة»

< 16:05

تعرض قناة «الجزيرة» بعد ظهر اليوم
وث��ائ �ق �ي��ًا ب �ع �ن��وان «األخ � � ��وان ف�ل�ي�ف��ل».
ون�ك�ت�ش��ف ف��ي ال �ش��ري��ط س �ي��رة ح�ي��اة
م �ح �م��د وأح� �م ��د ف�ل�ي�ف��ل ال �ل��ذي��ن ل� ّ�ح�ن��ا
أب��رز األناشيد القومية والوطنية مثل
ّ
ونتعرف
«موطني» ،و«نحن الشباب».
أي� �ض ��ًا إل � ��ى خ �ي��ارات �ه �م��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
واملشاكل التي ّ
تعرضا لها نتيجة لذلك.

الفيوتشر تحتفل بـ 25« ...يناير»

«أخبار املستقبل»

< 21:00

ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «رادار
ّ
 ،»360يطرح مهند الخطيب املوضوع
امل �ص��ري ف��ي ال��ذك��رى األول ��ى الن�ط�لاق
«ثورة  25يناير» .أما في املحور الثاني،
ّ
فيتابع امل�ل��ف ال�س��وري ف��ي ظ��ل سحب
ال ��دول الخليجية ألعضائها م��ن بعثة
امل��راق �ب�ي�ن .وخ� ّ�ص��ص امل �ح��ور األخ �ي��ر
للتطورات اليمنية.

 Arab Idolبدأ التصويت

lbc

< 20:45

نستمع في «آراب أيدول» إلى املشتركني
ال��ذي��ن وص�ل��وا إل��ى مرحلة التصفيات
ويخضع ه��ؤالء لتقويم لجنة
األخيرة.
ّ
ال �ت �ح �ك �ي��م امل ��ؤل �ف ��ة م ��ن راغ � ��ب ع�ل�ام��ة،
وأح�لام (ال�ص��ورة) ،وحسن الشافعي،
إال أن ال��رأي امل� ّ
�رج��ح سيكون تصويت
الجمهور الذي ُ
سيخرج مشتركًا واحدًا
من املنافسة.

«برسيبوليس» بعد «نسمة»

arte

< 15:50

فيما يمثل مدير قناة «نسمة» التونسية
نبيل القروي أمام القضاء بسبب عرض
محطته لفيلم التحريك «برسيبوليس»،
ن �ش��اه��د ال �ش��ري��ط ن �ف �س��ه ال� �ي ��وم ع�ل��ى
ق�ن��اة  .arteوي�ت�ن��اول ال�ع�م��ل للمخرجة
مرجان ساترابي مرحلة سقوط الشاه
وان�ط�لاق ال�ث��ورة اإلس�لام�ي��ة ،وتأثيرها
في املخرجة وعائلتها.
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شيريهان تذرف «دموع السندريال»
«ثورة  25يناير» استدرجت
النجمة االستعراضية إلى
جمهورها
امليدان وإلى...
ّ
أيضًا .خالد الحجر سيتولى
إخراج املسلسل الذي يعيد
املمثلة املصرية إلى الشاشة
الصغيرة بعد غياب سنوات
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ك � � ��ان ظ � �ه � ��ور ش � �ي ��ري � �ه ��ان ف � ��ي م � �ي ��دان
التحرير إبان «ثورة  25يناير» مفاجأة
للجميع .الفنانة الغائبة منذ سنوات
ع��ن األض� ��واء بسبب إص��اب�ت�ه��ا بمرض
السرطان ،شاركت في الثورة كمواطنة
مصرية تطالب بإسقاط النظام .بعدها
ّ ّ
تردد أن نجمة الفوازير الشهيرة كانت
من ضحايا النظام حسني مبارك ألنها
رف� �ض ��ت ال� ��دخ� ��ول ف ��ي ع�ل�اق ��ة م ��ع ع�ل�اء
م �ب��ارك االب ��ن األك �ب��ر للرئيس امل�خ�ل��وع.
ّ
غير أن صاحبة «حاجات ومحتاجات»
لم تدخل في سجال في ه��ذا املوضوع،
ب��ل اكتفت ب�ط� ّ�ي صفحة امل��اض��ي .هكذا
ع��ادت أول من أم��س مجددًا إل��ى امليدان
ّ
ّ
ك��ي ت��ؤك��د م��ع باقي الشعب امل�ص��ري أن
«الثورة مستمرة».
لكن ظهور شيريهان مجددًا في ساحة
الثورة لم يكن املفاجأة الوحيدة .شركة
ّ
«كينغ توت» وزعت بيانًا صحافيًا أخيرًا
ّ
ّ
أكدت فيه ،ألول مرة ،أن مسلسل «دموع
ال�س�ن��دري�لا» سيعيد النجمة املصرية
إل��ى جمهورها بعد غ�ي��اب ط��وي��ل .لكن
ال�ب�ي��ان ل��م يكشف ع��ن مضمون العمل،
بل اكتفى املنتج محمد شعبان بالقول

شيريهان في ميدان التحرير أول من أمس
إن ال�ش��رك��ة س�ت��وف��ر لصاحبة «علشان
خ��اط��ر ع�ي��ون��ك» ك��ل اإلم�ك��ان�ي��ات الفنية
وامل ��ادي ��ة ال �ل�ل�ازم��ة ل�ت�ق��دي��م ع �م��ل يليق
بتاريخ املمثلة االستعراضية املحبوبة.
ّ
وقال إن السيناريست محمد الحناوي
ـــ صاحب مسلسل «خاتم سليمان» ـــ قد
ان�ت�ه��ى م��ن ك�ت��اب��ة  15حلقة م��ن العمل،
وي�ن�ت�ه��ي ح��ال�ي��ًا م��ن ال�ح�ل�ق��ات املتبقية
ت �م �ه �ي �دًا ل �ب ��دء ال �ت �ص��وي��ر ت �ح��ت إدارة

انتهى السيناريست
محمد الحناوي من كتابة
 15حلقة من العمل

امل� �خ ��رج خ ��ال ��د ال �ح �ج��ر ،ص ��اح ��ب ف�ي�ل��م
«حب البنات» ،ومسلسل «دوران شبرا».
ّ
ّ
سيصور
وه��و م��ا ي ��دل ع�ل��ى أن ال�ع�م��ل
بتقنيات سينمائية.
وف��ي وق��ت ال ت��زال فيه شيريهان تلتزم
الصمت تجاه نشاطها الفني ،تبقى كل
ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات مرتبطة بتصريحات
ال �ش��رك��ة امل �ن �ت �ج��ة ال �ت ��ي ل ��م ت �ع �ل��ن ب�ع��د
ع��ن امل��وع��د امل �ح��دد ل�ل�ت�ص��وي��ر .غ�ي��ر أن
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي س ��وق ال ��درام ��ا ي�ع��رف��ون
ّ
أن أي مسلسل يريد اللحاق بالعرض
ال��رم �ض��ان��ي ي �ج��ب أن ي� �ب ��دأ ت �ص��وي��ره
خ�ل�ال ش �ه��ر ش �ب��اط (ف �ب��راي��ر) ك��أق�ص��ى
ّ
ح � � ّ�د ،ك ��ي ي �ت �م��ك��ن امل �ش ��رف ��ون ع �ل �ي��ه من
إن� �ج ��ازه وت �س��وي �ق��ه ب �ن �ج��اح .م ��ع ذل ��ك،
ي� ّ
�رج��ح امل��راق�ب��ون أال ي��واج��ه ه��ذا العمل
تحديدًا أي مشكلة في التسويق ،ألن كل
الفضائيات ستتهافت على شرائه نظرًا
إل��ى الجماهيرية التي تتمتع بها هذه
النجمة.
ّ
ّ
وال ّ
شك ً في أن عودة شيريهان ستمثل
إض� ��اف� ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة إل � ��ى س � ��وق ال ��درام ��ا
املصرية في عام  ،2012وسط توقعات
بمنافسة ح��ام�ي��ة بسبب ع��دد النجوم
ال � �ك � �ب ��ار ال � ��ذي � ��ن ق � � � � � ّ�رروا دخ� � � ��ول ح �ل �ب��ة
املنافسة ه��ذا العام ،وف��ي مقدمة هؤالء
ع��ادل إم��ام ،ومحمود عبد العزيز ،إلى
ج��ان��ب أص �ح��اب ال �خ �ب��رات الرمضانية
م�ث��ل ي�ح�ي��ى ال �ف �خ��ران��ي ،وي �س��را ،ون��ور
الشريف.
ّ
وف � ��ي ظ � ��ل ه � ��ذه امل �ن ��اف �س ��ة ،ت� �ب ��رز أم ��ام
الشركات الفنية فرصة عظيمة للعمل
ب �ه��دوء ،وت�ع��وي��ض ال�خ�س��ائ��ر ال�ف��ادح��ة
التي تكبدتها في رمضان املاضي .وما
ي �س��اع��د ف��ي ذل� ��ك ،ه��و م� ��زاج ال�ج�م�ه��ور
ً
ال��ذي ينتظر أعماال من نوعية مختلفة
ّ
وأكثر عمقًا عن تلك التي كانت تقدم في
السابق.

عودة ياسر العظمة ...إلى المحكمة

دمشق ــ وسام كنعان
ب�ع��دم��ا ف�ش��ل ي��اس��ر العظمة (ال �ص��ورة)
ف��ي إع��ادة األل��ق إل��ى مسلسله «م��راي��ا»،
اخ �ت��ار ال�ك��وم�ي��دي��ان ال �س��وري امل�ع��روف
ال�ع��ودة إل��ى األض ��واء م��ن خ�ل�ال ...حرب
قضائية .هكذا ّقرر نقل خالفاته الفنية
ّ
إل��ى أروق��ة املحاكم ،فتبلغ املمثل بشار
إسماعيل ،هاتفيًا أن عليه الحضور إلى
ق�ص��ر ال �ع��دل ص�ب��اح ال�ث��ام��ن م��ن شباط
(ف �ب��راي��ر) امل�ق�ب��ل للمثول أم ��ام القاضي
في أول جلسة من الدعوى التي رفعها
العظمة ضده.
وق��د أش��ارت بعض املواقع اإللكترونية
ّ
إل ��ى أن ال�ع�ظ�م��ة ّادع� ��ى ع�ل��ى إسماعيل
بتهمة اإلس ��اءة والتشهير ب��ه إعالميًا
إسماعيل
ف��ي أك�ث��ر م��ن ت�ص��ري��ح .إال أن
ً ّ
اس�ت�غ��رب م�ض�م��ون ال��دع��وى ،ق��ائ�لا إن��ه
ّ
يحتك بالعظمة منذ
فوجئ بها ألنه لم
سنوات وال تواصل بينهما .وأوضح أنه
ال يعرف التصريحات التي هاجم فيها
العظمة ،لكنه في املقابل قرر أال يستبق
األم��ور للحديث ّف��ي تفاصيل ال��دع��وى،
وأوض� ��ح أن ��ه ي�ف��ض��ل أن ينتظر ملعرفة
السبب الحقيقي قبل أن يتحدث عنها،

كما أص� ّ�ر على املثول أم��ام القاضي في
املوعد املحدد من دون محاولة املماطلة،
ألن��ه يثق تمامًا بأنه صاحب حق على
حد تعبيره .لذا ،فإن املوضوع سيكون
مجرد إجراءات عابرة.
وي��أت��ي ذل ��ك ،ب�ع��دم��ا رف��ع امل�ن�ت��ج محمد
قبنض دعوى ّ
ضد ياسر العظمة بتهمة
النصب واالح�ت�ي��ال أث�ن��اء إن�ت��اج الجزء
األخير من مسلسل «مرايا» .وقد سرت
ّ
أخ �ب��ار ع��ن ق�ي��ام قبنض بتعيني ب��ش��ار
ِّ
إس�م��اع�ي��ل م�ح��ك�م��ًا ع�ن��ه ف��ي ال�ق�ض�ي��ة...
لكن مصادر في شركة «قبنض» أكدت
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن� ��ه ال ع�ل�اق��ة إلس�م��اع�ي��ل
ب�ه��ذه ال��دع��وى ،ال�ت��ي ص ��ادف م��وع��ده��ا
أيضًا في الثامن من الشهر املقبل أيضًا.
وت��وض��ح امل�ص��ادر أن العظمة ل��م يلتزم
بالعقد ال��ذي أبرمه مع الشركة ،إذ ورد
ف��ي ه ��ذا ال�ع�ق��د ض� ��رورة ت�س�ل�ي��م العمل
ً
كامال بعد مروره على الرقابة في األول
م��ن ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن� ّ�اي��ر) م��ن ال �ع��ام
املاضي ،لكن العظمة تأخر حتى تموز
(يوليو) .وهو ما عرقل عملية التسويق
ّ
وكبد الشركة خسائر كبيرة.
ّ
من جانب آخر ،يذكر أن العظمة توقف
ع� ��ن إن � �ج� ��از م �س �ل �س �ل��ه ألرب� � ��ع س �ن ��وات
ب�س�ب��ب ع ��دم وص��ول��ه إل ��ى ات �ف��اق م�ب��رم
م��ع أي م�ن�ت��ج ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه يشترط
أن يكون منتجًا منفذًا للعمل ،ويفضل
استقالليته ب��ال �ق��رار .وت � ّ
�ردد أن املمثل
ال� �ك ��وم� �ي ��دي ال �ش �ه �ي ��ر ت� �ق ��اض ��ى م�ب�ل��غ
أرب � �ع�ي��ن م� �ل� �ي ��ون ل � �ي ��رة (ح � ��وال � ��ى 800
أل��ف دوالر وق�ت�ه��ا) ،فيما ص��دم املنتج
الحقيقي بضعف التسويق للمسلسل،
الذي عزفت عنه غالبية املحطات املهمة،
رغم استعانة العظمة في الجزء األخير
بجميع نجوم العمل التقليديني الذين
راف � �ق� ��وه م �ث ��ل س �ل �ي��م ك �ل ��اس ،وس �ل �م��ى
امل � �ص� ��ري ،وص� �ب ��اح ال� �ج ��زائ ��ري ووف� ��اء
موصللي وغيرهم..
إذًا رغم الظروف املتردية التي تعيشها
عاصمة األم��وي�ين ،وخصوصًا الدراما،
ّ
للتفرغ
ال يزال الوسط الفني يجد وقتًا
لخالفاته الرتيبة...
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◄ اح �ت �ف �ل��ت أم ��س أس � ��رة ف �ي�ل��م «امل��راف �ع��ة»
بانطالق تصوير العمل الذي يروي قصة قتل
س��وزان تميم «من وجهة نظر مختلفة» ،كما
قال منتج العمل سامح مجدي .وفيما ّ
تجسد
ّ
ن��ادي��ن نجيم دور ت�م�ي��م ،ي�ط��ل ط��ون��ي خليفة
ب�ش�خ�ص� ّ�ي�ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ف��ي ب �ع��ض م�ش��اه��د
املسلسل ،كما يشارك نجيم البطولة السوري
باسم ياخور.
◄ ب�ع��د إغ�لاق��ه أواخ ��ر ع��ام  ،2010سمحت
وزارة اإلع�ل��ام ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ق�ن��اة «ال �ج��زي��رة»
بإعادة فتح مكتبها في الكويت ،حسبما أفاد
مدير املكتب سعد السعيدي أمس.
◄ ج ��اء ف ��ي م��وق��ع «ال �ن �ش ��رة» أن ق �ن��اة lbc
أوقفت ع��رض البرنامج الكوميدي «محلو»،
بطولة ميالد رزق ،وشربل اسكندر بصورة
ّ
مفاجئة .وقد أكد اسكندر الخبر ،معلنًا أنه ال
يعرف األسباب الحقيقية لهذا القرار.
◄ أص��در موقع «وم�ض��ة» الئحة ألكثر مئة
شخصية عربية مؤثرة في اإلنترنت .وأب��رز
ال��وج��وه التي وردت في الالئحة ،ب�لال فضل،
الذي احتل املركز التاسع ،تلته ّنوارة نجم في
املركز العاشرّ ،ثم باسم يوسف ( ،)21وعالء
ّ
عبد الفتاح ( ،)23وهيفا وهبي ( ،)34ويسري
فودة ( ،)48وعمرو خالد (.)52
◄ ك�ش�ف��ت م �ص��ادر ف��ي ق �ن��ات��ي «ال �ح �ي��اة»
و«دري� � ��م» ن�ي�ت�ه�م��ا ت�ج�م�ي��د ب��رام�ج�ه��ا الفنية
وبرامج املنوعات في انتظار استقرار األوضاع
في مصر.
◄ بعد غياب أكثر من  18عامًا ،تعود فرقة
«آبا» الشهيرة بأغنية جديدة ّ
سجلت في عام
 .1981ال�ع�م��ل ال�ج��دي��د ي�ح�م��ل ع �ن��وان From
،a Twinkling Star to a Passing Angel
وس � ُ�ي ��درج ف ��ي أل �ب ��وم  ،The Visitorsال � ّ�ذي
ّ
يتضمن أبرز أغاني الفرقة السويدية ،واملتوقع
صدوره في نيسان (أبريل) املقبل.
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قضية

تختلف جغرافيا بلدة الزبداني الحدودية عن مدن هي أقرب للعاصمة السورية ،كحرستا ودوما
في مدن وقرى ريف دمشق هو أن االشتباكات ال
وعربني وكفر بطنا ورنكوس ،لكن املشترك ّ
تتوقف ليل نهار بني الجيش النظامي واملنشقني واملسلحني ،وسط تصاعد الحديث عن بدء
مرحلة الحسم األمني

ريـف دمشـق
بـوادر حسـم
دمشق ــ طارق عبد الحي

محادثات لوقف إطالق النار
استأنف مراقبون تابعون لجامعة الدول العربية العمل ،أمس ،للمرة األولى
خ�ل�ال أس �ب��وع اش �ت��دت ف�ي��ه ح��دة ال �ص��راع العنيف ب�ين ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د
ومعارضيه .وقال حسني مخلوف ،محافظ ريف دمشق ،ملراقبني عرب قبل أن
يتوجهوا إلى ُعربني ،في أول جولة لهم منذ أسبوع ،إن الكثير من املنتمني إلى
ّ
املعارضة قد ضللوا .وأضاف إن السلطات بدأت حوارًا معهم ،وبينهم بعض
الجماعات املسلحة التي تسيطر على مواقع هناك .وأبلغ املحافظ املراقبني بأن
السلطات تستخدم األسلوب نفسه الذي اتبعته في بلدة الزبداني ،وبالتالي
س�ي�ح��دث ال�س�ي�ن��اري��و ن�ف�س��ه .وق ��ال م��راق��ب إن��ه يشعر ب��ال�ح�ي��رة ب�ش��أن تمديد
املهمة .وأضاف «كتب التقرير واتخذت (الجامعة العربية) القرارات .وبالتالي
ملاذا جرى التمديد شهرًا آخر؟ ال ندري».
(رويترز)

متابعة

ما كان روايات تنفيها املعارضة ومعها
ال �غ��رب ع��ن ع�س�ك��رة االح�ت�ج��اج��ات ،ب��ات
ح�ق�ي�ق��ة م��ؤك��دة م��ع ت��وس��ع امل� �ع ��ارك في
ري� ��ف دم �ش��ق ب�ي�ن امل �س �ل �ح�ين وال �ج �ي��ش
ال �ن �ظ��ام��ي .وإذا ك� ��ان امل �ش �ه��د ق ��د ت�ك��رر
إل��ى ح��د م��ا ف��ي م�ن��اط��ق ح�م��ص وح�م��اه
وإدل ��ب ،ف��إن للريف املحيط بالعاصمة
ال �س��وري��ة خ�ص��وص�ي��ة أك �ب��ر ت�ت�م�ث��ل في
ً
ت � ��وزع امل �ن ��اط ��ق أوال وث ��ان �ي ��ًا ب�ط�ب�ي�ع��ة
بعض مدنها ،واأله��م أن��ه للمرة األول��ى
م �ن��ذ ان �ط�ل�اق ال� �ح ��راك ال� �س ��وري ،ينجح
«املنشقون» ف��ي ال��وج��ود بقوة ف��ي مدن
ع��دة ك��ال��زب��دان��ي وحرستا ودوم ��ا وكفر
بطنا وعربني ،فيما تشير كل التوقعات
إل � � ��ى ع� �م� �ل� �ي ��ة ح � �س ��م ع� �س� �ك ��ري ��ة ك� �ب ��رى
سينفذها الجيش النظامي الستعادة
السيطرة على هذه املناطق.
ال� �ب ��داي ��ة ك ��ان ��ت م ��ن ال� ��زب� ��دان� ��ي ،ال �ب �ل��دة
ال � ��واق� � �ع � ��ة ع � �ل ��ى م � �ق ��رب ��ة م � ��ن ال � �ح � ��دود
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ل �ت �ب��رز ك �م �ق �ص��د س �ي��اح��ي،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� � � ��ى ج � �ي� ��ران � �ه� ��ا ب� � �ل � ��ودان
ومضايا وسرغايا ،لكنها اليوم مقصد
ملجموعتني ،األولى :أهالي البلدات الذين
قرروا العودة الستكشاف ما حصل بعد
س �ي �ط��رة «امل �ن �ش �ق�ي�ن» ،وال �ث��ان �ي��ة :أب �ن��اء

جندي سوري يعرض اسلحة مصادرة في حرستا اثناء زيارة فريق بعثة املراقبني العرب امس (أحمد جاد الله ــ روي
دم�ش��ق م�م��ن ل��دي�ه��م أم�ل�اك ه �ن��اك .ورغ��م
ذل� ��ك ،ف ��إن ال �ط��ري��ق ال ��دول ��ي ب�ي�ن دم�ش��ق
وب�ي��روت ،وال��ذي يتفرع منه طريق آخر
للزبداني يبدو مقفرًا .يقول السائق إن
عمليات ع��دة وق�ع��ت ف��ي مناطق قريبة
جعلت الكثيرين يترددون قبل الخروج،
ليس آخرها تفجير سيارة تقل عددًا من
الجنود في منطقة الصبورة.
ن� �س ��أل ع ��ن ال �ج �ه��ة امل �ن �ف ��ذة ف�ل�ا ي�ج�ي��ب
السائق ،ويصمت لباقي الطريق .على
مقربة م��ن ال��زب��دان��ي ،تقع بلدة مضايا،
ال�ت��ي يعرفها أه��ال��ي ال�ش��ام كمركز بيع
للبضائع املهربة من لبنان ،حيث تبدو

ال�ح�ي��اة طبيعية م��ن دون وج ��ود أمني
س��وى ع�ل��ى امل��داخ��ل .يستوقفنا حاجز
يسأل عن البطاقات الشخصية ،وجهة
ال �ق��دوم وس �ب��ب ال ��زي ��ارة ،ل�ن�ع��رف الحقًا
أن �ه��ا ح��واج��ز ل�ل�ج�ي��ش ال� �س ��وري ،ون�م��ر
الحقًا بنبع بردى ،حيث معسكر لطالئع
البعث تتمركز فيه دبابات الجيش .أما
في داخ��ل الزبداني فللحياة شكل آخر.
م��ع دخ ��ول ال �ب �ل��دة ،ي�ش�ع��ر امل ��رء أن ��ه في
مدينة ليست من سوريا« .لقد أسقطنا
ال �ن �ظ��ام» ،ه �ك��ذا ي �ق��ول أه ��ال��ي امل�ص�ي��ف
ال � �س ��وري ،ب ��ات ��وا ي �خ��رج��ون ي��وم �ي��ًا في
الليل املثلج للتظاهر ،بحماية املنشقني

تصويت مرتقب في مجلس األمن األسبوع املقبل ...وروسيا تأمل إقرار مشروعها

صرح االمني العام للجامعة العربية نبيل
العربي بأنه سيتوجه مع رئيس ال��وزراء
وزي��ر الخارجية القطري حمد بن جاسم
غدًا السبت الى نيويورك لعقد اجتماع مع
اعضاء مجلس االم��ن وطلب «مصادقته»
ع �ل��ى امل� �ب ��ادرة ال �ع��رب �ي��ة ال �ج��دي��دة إلن �ه��اء
األزمة السورية .وطالب العربي الحكومة
السورية بـ«االمتناع عن اي تصعيد امني
او عسكري» ،معربًا ع��ن قلقه «الستمرار
العنف واالقتتال في سوريا».
وق� � ��ال دب �ل ��وم ��اس �ي ��ون ف ��ي ن� �ي ��وي ��ورك ان
ال �ت �ص��وي��ت ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ن ي �م �ك��ن أن
يحصل االث�ن�ين او ال�ث�لاث��اء م��ن االس�ب��وع
املقبل .وق��ال دبلوماسي غربي «ه��ذا غير
مستبعد» ،فيما اوض��ح ممثل بلد عربي
«ه ��ذا ه��و ه��دف �ن��ا» .غ�ي��ر أن روس �ي��ا أب��دت
م �ع��ارض �ت �ه��ا ألي ج �ه��ود دول� �ي ��ة س��اع�ي��ة
للحصول على خ�ط��وة ف��ي مجلس االم��ن
لتأييد عقوبات ضد سوريا .وقالت وزارة
الخارجية الروسية ،أم��س ،إنها تأمل أن
تتواصل املشاورات إلق��رار مشروع القرار
ال� ��ذي ق��دم �ت��ه م��وس �ك��و ح ��ول ال��وض��ع في
سوريا.

ودع��ا ال�ق�ي��ادي ال �س��وري امل �ع��ارض ،هيثم
مناع ،جامعة الدول العربية الى التشاور
مع موسكو قبل التوجه الى مجلس االمن
ال ��دول ��ي إلق � ��رار امل� �ب ��ادرة ال �ع��رب �ي��ة ،بغية
تجنب امل��زي��د م��ن ال�ت�ص�ل��ب ال��روس��ي ال��ى
جانب النظام السوري.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن املتحدث
ب � ��اس � ��م وزارة ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ،أل� �ك �س� �ن ��در
لوكاشيفيتش ،قوله إن روسيا كانت قد
أعدت مشروع قرار بشأن سوريا وطرحته
على ط��اول��ة املناقشات ف��ي مجلس األم��ن
ال � ��دول � ��ي .وع� � ّ�ب� ��ر ع� ��ن أم� �ل ��ه أن ت �ت��واص��ل
امل � �ش� ��اورات ب �ش��أن م �ش ��روع ال� �ق ��رار ال ��ذي
اقترحته روسيا تمهيدًا إلقراره.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال��روس��ي ،غينادي غاتيلوف ،إن «روسيا
لن تؤيد في مجلس األمن الدولي املشروع
ال�غ��رب��ي ال�ج��دي��د ل�ل�ق��رار ال ��ذي ي��دع��و إل��ى
ف ��رض ع �ق��وب��ات ض ��د س ��وري ��ا» .وأض ��اف
«ن �ح ��ن ن �ص � ّ�ر ع �ل��ى ان ي� � � ّ
�دون ف ��ي ال �ق ��رار
ال�ب�ن��د ال �ه��ام ح��ول ع��دم ال�ت��دخ��ل عسكريًا
ف��ي ال�ش��أن ال�س��وري ،ون��دع��و على العموم
الى ان يساعد الالعبون الخارجيون على

التسوية السياسية السلمية للوضع في
سوريا».
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف عن تأييد بالده لجهود الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ال��رام �ي��ة إل� ��ى إن� �ه ��اء األزم � ��ة في
سوريا .وذكرت وزارة الخارجية الروسية
أنه جرى اول من أمس اتصال هاتفي بني
الف��روف واألم�ي�ن ال�ع��ام للجامعة العربية
ن �ب �ي��ل ال� �ع ��رب ��ي ،دار ف �ي��ه ال �ح��دي��ث ح��ول
قرارات مجلس الجامعة.
ب � ��دوره ،اع �ل��ن م�س��اع��د وزي� ��رة ال�خ��ارج�ي��ة
األميركية لحقوق االنسان مايكل بوسنر
للصحافيني في القاهرة «نحن نهتم كثيرًا
باالنتباه الذي القته املشكلة السورية من
الجامعة العربية ف��ي االس��اب�ي��ع االخ�ي��رة
ون �ق��در ل�ل�ج��ام�ع��ة ذل � ��ك» .وأض � ��اف «ن�ح��ن
راغبون في العمل معهم وهناك بالتأكيد
آم��ال وتوقعات بأنه يمكننا ال��ذه��اب إلى
مجلس األمن قريبًا لبحث القضية».
وفي جنيفّ ،
اقرت املفوضة العليا لحقوق
االن �س��ان ن��اف��ي ب�ي�لاي االرب �ع��اء ب��أن االم��م
املتحدة لم تعد قادرة على اعطاء حصيلة
دقيقة لضحايا القمع في سوريا .وقالت

3055

«ك��ان لدينا رق��م خمسة آالف» قتيل منذ
بدء التظاهرات في سوريا في آذار .2011
واضافت «الرقم اصبح اكبر حاليًا» .لكنها
اق� � � ّ�رت ب� ��أن اج �ه��زت �ه��ا ت ��واج ��ه ص �ع��وب��ات
ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى حصيلة م��وث��وق��ة ألن
«ب�ع��ض املناطق مغلقة تماما خصوصًا
احياء حمص».
وعلى الرغم من تزايد أعداد القتلى ،قالت
م �س��ؤول��ة ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة للصليب
األح �م ��ر إن االض� �ط ��راب ��ات ف ��ي س ��وري ��ا ال
تتفق مع تعريف اللجنة للحرب األهلية.
وقالت بياتريس ميجيفان روجو ،رئيسة
ع �م �ل �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ال� �ش ��رق�ي�ن األدن � ��ى
واألوس � ��ط« ،ل ��م ي�ت��م ت �ج��اوز ال�س�ق��ف بعد
للحديث عن صراع مسلح».
وط ��ال� �ب ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ح �ك ��وم ��ة ال �س ��وري ��ة
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اغ �ت �ي��ال م �س��ؤول منظمة
ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ادل � ��ب ف��ي
شمال غرب البالد .وقال الصليب االحمر،
ف��ي ب �ي��ان ع�ل��ى م��وق �ع��ه ،ان «اط�ل��اق ال�ن��ار
وقع بينما كان يعود الى ادلب في مركبة
ت �ح �م��ل ع�ل�ام ��ة ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر واض �ح��ة
بعد ح�ض��وره اجتماعات ف��ي مقر الهالل

االحمر السوري في دمشق».
وفي روما ،دعا وزير الخارجية اإليطالي،
جوليو تيرسي ،إل��ى ب��ذل جميع الجهود
ل �ت �ج �ن��ب دخ� � ��ول س ��وري ��ا ف ��ي دوام � � ��ة م��ن
ال �ع �ن��ف «اإلره � ��اب � ��ي» ،وذل � ��ك ف ��ي م�ع��رض
إدان �ت��ه الغ�ت�ي��ال األب باسيليوس ن� ّ�ص��ار
ورئ� �ي ��س ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر ف ��ي إدل � ��ب ع�ب��د
ال � ��رزاق ج �ب �ي��رو .وأك ��د أن «ه ��ذه األح ��داث
يجب أن تدفعنا كي ال ّ
ندخر أي جهد في
سبيل تجنب أسوأ السيناريوهات ،حتى
ال ت��دخ��ل س ��وري ��ا ف ��ي دوام � ��ة م ��ن ال�ع�ن��ف
اإلرهابي».
ومن باريس ،اعلن نائب الرئيس السوري
ال�س��اب��ق ع�ب��د الحليم خ ��دام ،ال�لاج��ئ ال��ى
ف ��رن� �س ��ا ،ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة م� ��ع ص �ح �ي �ف��ة «ل ��و
فيغارو» ،ان الرئيس السوري بشار االسد
ي �ح �ش��د اس �ل �ح �ت��ه ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ع �ل��وي��ة.
واتهم الرئيس السوري بمحاولة تطبيق
خطة لـ«تقسيم» البالد .واض��اف «لقد تم
نقل الصواريخ واالسلحة االستراتيجية
بكاملها .اما الدبابات واملدافع فقسم منها
ف�ق��ط ألن ال �ن �ظ��ام ب�ح��اج��ة إل ��ى االح�ت�ف��اظ
ب�ب�ع�ض�ه��ا ل �ق �م��ع امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي امل� ��دن.
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عربيات
دوليات

يترز)

ال����ذي����ن ي���ط���وق���ون ال���ت���ظ���اه���رات «خ��ش��ي��ة
استهدافها من األمن» بحسب قولهم.
ال��ح��ي��اة ه��ن��ا ت��ب��دو ل��ل��زائ��ر ك��أن��ه��ا تسير
ع����ل����ى ط���ب���ي���ع���ت���ه���ا ،ال������ن������اس ي���خ���رج���ون
ل����ل����ت����ج����ول ،واألط��������ف��������ال ف������ي امل������������دارس.
املعارضون للنظام يستشعرون نشوة
«نصر» مع تخوف من عملية عسكرية
ك��ب��رى ق��د ي��ق��وم بها الجيش الستعادة
ال��س��ي��ط��رة ،يشير أح��د ال��ن��اش��ط�ين ،ال��ذي
رف�������ض ال����ك����ش����ف ع�����ن ه����وي����ت����ه ،إل�������ى أن
«الطبيعة الجبلية للزبداني م��ن جهة،
وات���ب���اع امل��ج��م��وع��ات امل��س��ل��ح��ة ألس��ل��وب
ح��رب العصابات من جهة أخ��رى ،دفعا

وب����ش����ار خ���ط���ط اي���ض���ًا إلرس�������ال م��ق��ات�لات
جوية الى مطار الالذقية».
ّ
وح��ذر الداعية اإلس�لام��ي السلفي الشيخ
عمر بكري محمد ،الذي أبعدته بريطانيا
ع����ن أراض���ي���ه���ا ق���ب���ل ن���ح���و س���ب���ع س���ن���وات
وي��ق��ي��م ف���ي ل��ب��ن��ان ح��ال��ي��ًا ،م���ن أن تنظيم
ال��ق��اع��دة يستعد ل��ش��ن ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة
ض���د ال��ن��ظ��ام ال����س����وري .وق�����ال ب���ك���ري ،في
مقابلة مع صحيفة «دايلي تلغراف» ،إن
جماعات مسلمة سلفية متشددة ،بما في
ذلك تنظيم القاعدة وجماعة الغرباء التي
يتزعمها «مستعدة لتقديم املساعدة إلى
أش��ق��ائ��ه��ا املسلمني ف��ي س��وري��ا م��ن خ�لال
شن حملة من الهجمات االنتحارية ضد
الرئيس بشار األسد».
م���ي���دان���ي���ًا ،ات����خ����ذت ال���س���ل���ط���ات ال���ع���راق���ي���ة
اج�����راءات م��ش��ددة ع��ل��ى ط���ول ال��ح��دود مع
س���وري���ا ض��م��ن م��ح��اف��ظ��ة االن����ب����ار ،خشية
ح���ص���ول «ف����ج����وة ام���ن���ي���ة» اث�����ر ال���ت���وت���رات
االمنية والسياسية التي تشهدها دمشق.
ونقل بيان عن وزارة الداخلية العراقية ان
«قيادة قوات حرس حدود االنبار شددت

عملية
تترقب
الزبداني ّ
ّ
عسكرية :زعران يرتدون
ّ
لباس الجيش ويقولون
منشقون
إنهم
ّ

ق���وات األم���ن وامل���درع���ات إل��ى االنسحاب
وطلب الهدنة» .ورغ��م ذل��ك« ،ف��إن عملية
واس��ع��ة ق��د ت��ش��ن م��ن ال��ج��ه��ة الجنوبية،
وهي الجهة الحدودية ،بل تصلنا أنباء
عن إمكانية الدخول حتى من األراض��ي
اللبنانية» ،بحسب الناشط.
ي��روي الناشط كيف لم يتردد األم��ن في
إط�ل�اق ال��ن��ار على املسلحني حتى أم��ام
عيون بعثة مراقبي الجامعة العربية،
«ال������ذي������ن ج����������اؤوا إل����ي����ن����ا ب����رف����ق����ة األم�����ن
وس��ي��ارات من الشبيحة  ...وم��ع مغادرة
ال����ب����ع����ث����ة ،ت���ع���رض���ن���ا إلط����ل���اق رص�����اص
هستيري لم تلبث املجموعات املسلحة
أن ردت عليه ،ما دفع باألهالي للعودة
إل���ى ب��ي��وت��ه��م وت����رك ال��س��اح��ة مل��ن يحمل
السالح ،وهو ما استمر ليومني قبل أن
ي��ق��رر عناصر األم���ن االن��س��ح��اب ،وطلب
سحب املظاهر العسكرية .وبالفعل ،فقد
تمركزوا في أط��راف الزبداني وسرغايا
ومضايا ،فيما يعمد املسلحون يوميًا
الى تمشيط الجبال خشية االقتحام من
هناك».
ف��ي ب��ع��ض األح���ي���ان ،يعمد أف����راد األم���ن،
وخ�����اص�����ة ف�����ي ال����ل����ي����ل ،إل������ى اس���ت���ه���داف
املجموعات املسلحة ،التي ترد بدورها،
لتبدأ عملية إطالق نار كثيف وعشوائي
م��ن عناصر األم���ن لتغطية انسحابهم،
فيما يبدو كل الكالم عن دخول مسلحني
من حزب الله أو حركة أمل مجرد فقاقيع
إعالمية».
غ��ي��ر أن امل��ؤي��دي��ن ل��ل��ن��ظ��ام ،وخ��اص��ة من
املسيحيني ،يتحدثون عن رواي��ة أخرى.
ي��ق��ول��ون إن��ه��م يعتصمون ف��ي منازلهم
ال��ت��ي ال ي��غ��ادرون��ه��ا إال لبضع س��اع��ات،
ّ
يفتحون في خاللها محالهم التجارية
للتبضع .يضيفون إن «املدينة يسيطر
ع��ل��ي��ه��ا ال����زع����ران ،ال���ذي���ن ي���رت���دون ث��ي��اب��ًا
ع���س���ك���ري���ة ف���ق���ط ألخ�����ذ ال����ص����ور وإي���ه���ام
اإلع�لام بأنهم جنود منشقون» .ويؤكد
ب��ع��ض ه���ؤالء أن «ال��زب��دان��ي ومحيطها
ه�����م�����ا م����ح����ط����ة ف�������ي ط������ري������ق ل���ل���ت���ه���ري���ب
ت��ص��ل إل����ى م��ن��ط��ق��ة ع���رس���ال ف���ي ال��ب��ق��اع
اللبناني .تهريب لكل أن���واع البضائع،
ح��ت��ى امل���خ���درات وال���س�ل�اح وغ��ي��ره��ا من
امل��م��ن��وع��ات» .وي��وض��ح��ون أن «ف���ي ه��ذه
املنطقة أكثر من ألفي مطلوب بمذكرات
ت���وق���ي���ف ف�����ي ق���ض���اي���ا ت����ه����ري����ب .ه�����ؤالء
امل��ط��ل��وب��ون ه���م ال���ذي���ن ي��س��ي��ط��رون اآلن
ع��ل��ى ال���ش���ارع ،فيما (األوادم) م��ن أب��ن��اء

املدينة في املنازل يترقبون الفرج».
ح���ال ال��زب��دان��ي ال تنسحب ب��ال��ض��رورة
على مدن هي أقرب للعاصمة السورية،
ك��ح��رس��ت��ا ودوم�����ا وع���رب�ي�ن وك��ف��ر بطنا
ورن��ك��وس ،التي بعدما نجح املسلحون
ف�����ي ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه���ا ،ع������اد ال��ج��ي��ش
واق��ت��ح��م��ه��ا أم����س ،إذ تنتشر ال��ح��واج��ز
ع��ل��ى م���داخ���ل ح��رس��ت��ا ،ب�����دءًا م���ن ن��ه��اي��ة
منطقة العباسيني ف��ي دم��ش��ق ليصبح
ال�����دخ�����ول ص���ع���ب���ًا وال������خ������روج غ����اي����ة ف��ي
ً
ال�����ص�����ع�����وب�����ة ،إن ل������م ي����ك����ن م���س���ت���ح���ي�ل�ا
م����ع ان���ق���ط���اع ت�����ام ل���ل���ك���ه���رب���اء وش��ب��ك��ات
االت��ص��االت واإلن��ت��رن��ت .وت��ب��دو الحركة
في املدينة وهمية ،إذ إن سيارات األمن
وح��ده��ا تحتل املشهد ،وس��ط أن��ب��اء عن
ح��م��ل��ة اع����ت����ق����االت وم����داه����م����ات واس���ع���ة
لألهالي هناك ،وصلت إلى حد التمركز
ف��ي بعض ال��ب��ي��وت بعد إخ���راج السكان
منها ،إضافة إلى اعتالء قناصة أسطح
امل���ب���ان���ي وإط���ل��اق ال���ن���ار ع��ل��ى أي ه��دف
ي��ت��ح��رك ،وخ��ص��وص��ًا م���ن ج��ه��ت��ي دوم���ا
والقابون اللتني تشهدان حربًا مماثلة،
يصفها ناشطون هناك بـ«الهستيرية».
ويشير أح��د أع��ض��اء تنسيقية حرستا
إلى أن الحال هنا مختلفة كليًا ،فسيطرة
امل���ج���م���وع���ات امل��س��ل��ح��ة ت��ع��ن��ي ب��ب��س��اط��ة
أن ال����ط����ري����ق إل������ى س����اح����ة ال��ع��ب��اس��ي�ين
ف��ي ق��ل��ب ال��ع��اص��م��ة دم��ش��ق ب���ات يسيرًا
ع���ل���ى امل���س���ل���ح�ي�ن ،ول�����ن ي��س��ت��غ��رق ب��ض��ع
دقائق ،واألي��ام املاضية شهدت انتشارًا
للمجموعات املسلحة ون��ص��ب حواجز

اج���راءات���ه���ا االم���ن���ي���ة ع��ل��ى ط����ول ال��ش��ري��ط
ال����ح����دودي ال���راب���ط ب�ي�ن ال���ع���راق وس��وري��ا
غ��رب��ي االن���ب���ار ،خ��وف��ًا م��ن ت��س��ل��ل عناصر
اره��اب��ي��ة بعد ال��ت��وت��ر االم��ن��ي والسياسي
في سوريا».
وذك���ر امل��رص��د ال��س��وري ل��ح��ق��وق االن��س��ان

ّ
أن قوات االمن شنت حملة اعتقاالت ّادت
إلى اعتقال  200شخص في مدينة دوما.
وأع��ل��ن امل��رص��د مقتل س��ت��ة اش��خ��اص هم
ارب���ع���ة ج���ن���ود وم���دن���ي���ان ،وج�����رح آخ��ري��ن
ف��ي م���دن س��وري��ة ع����دة ،ف��ي��م��ا ق��ال��ت لجان
التنسيق املحلية املعارضة إن  27شخصًا

تنتشر الحواجز على
مداخل حرستا ،بدءًا من
العباسيين
نهاية منطقة
ّ
في دمشق

تجمع مئات اآلالف من السوريني امس في دمشق ومدن سورية عدة للتعبير عن تأييدهم للرئيس
االسد (لؤي بشارة  -أ ف ب)

ل��ع��رق��ل��ة دخ������ول األم�������ن ،ال������ذي ب���ق���ي ف��ي
أط��راف املدينة ،ما شجع الكثيرين على
ال���ن���زول وال��ت��ظ��اه��ر وت��ش��ي��ي��ع ال��ش��ه��داء،
فيما ك��ان الفتًا ،بحسب ق��ول الشاب ،أن
بعض مآذن الجوامع دعت للمرة األولى
كل من يحمل السالح إلى الوقوف بوجه
األم����ن وال��ج��ي��ش ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��واف��د
مئات م��ن أب��ن��اء املنطقة طلبوا التطوع
مع «الجيش الحر» ،ومنهم من أت��ى مع
سالحه بحكم أن ع��ددًا كبيرًا من سكان
ال����غ����وط����ة ال���ش���رق���ي���ة ي���ح���م���ل���ون أس��ل��ح��ة
لحماية أراضيهم الزراعية في الداخل.
ويتوقع ناشط آخر من تنسيقية عربني
أن تنشط عمليات املجموعات املسلحة،
م��ع غ��ي��اب ال��ش��م��س ،ع��ب��ر ات��ب��اع أس��ل��وب
الضربات املباغتة الليلية ،والتي يعجز
األم����ن ع���ن ال����رد ع��ل��ي��ه��ا ،وه����و م���ا يعني
أيضًا م��زي��دًا م��ن عمليات القتل .ويلفت
الى أن السيطرة على ريف دمشق تعني
ب��داي��ة ال��ن��ه��اي��ة ،وخ��ص��وص��ًا أن أص��وات��ًا
كثيرة ب��دأت تتعالى من مؤيدي النظام
ت��دع��و إل���ى ال��ح��س��م ال��ع��س��ك��ري وال��ض��رب
ب����ي����د م�����ن ح�����دي�����د ،وال�����ق�����ض�����اء ع����ل����ى ك��ل
العصابات املسلحة.
املشهد ذات��ه يتكرر في منطقة القلمون
في يبرود والجراجير ،فاقتحام البلدات،
أمس ،مع تعزيزات من القوى العسكرية
آت����ي����ة م����ن م��ن��ط��ق��ة ال���ن���ب���ك ،إض����اف����ة إل���ى
أخ��رى قدمت م��ن دم��ش��ق ،على أن جبال
ال���ق���ل���م���ون ه���ن���اك ق����د ت��ش��ك��ل م���ل��اذًا آم��ن��ًا
للمسلحني ،على أن بعدها ع��ن دمشق
( 70كيلومترًا إل��ى الشمال) وه��و ما قد
ي��ؤخ��ر الحسم لفترة م��ن ال��زم��ن ،كما أن
املنطقة تشهد ب�ين وق��ت وآخ��ر عمليات
إط���ل��اق ن�����ار ك���ث���ي���ف ،ي���ص���ل م����داه����ا إل���ى
ال��ب��ل��دات امل���ج���اورة ،كالنبك ودي���ر عطية
وق������ارة ب��ف��ع��ل االش���ت���ب���اك���ات ب�ي�ن األم����ن،
وتحديدًا الجمارك ،من جهة ،واملهربني
م��ن جهة أخ���رى .رغ��م ذل���ك ،ف��إن الطريق
ال��دول��ي بني دمشق وحمص ،حيث تقع
ب���ل���دات ال��ق��ل��م��ون ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه ،يخلو
م���ن أي ح���واج���ز ع��س��ك��ري��ة ،ع��ل��ى عكس
ب��اق��ي ال���ب���ل���دات ،ب���ل ت��ب��دو ال��ح��ي��اة شبه
ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��ت��ى ال����وص����ول إل����ى ح��م��ص،
حيث ت��ب��دأ ال��ح��واج��ز ه��ن��اك .ورغ���م ذل��ك،
ف��إن ح��رك��ة التنقالت م��ن دم��ش��ق وإليها
ع��ب��ر ال��ب��ر ب��ات��ت م���ح���دودة خ��وف��ًا م��ن أي
عمليات أم��ن��ي��ة وم���ن ال��ع��ب��وات الناسفة
واالشتباكات.

قتلوا بينهم ستة مقاتلني «م��ن الجيش
ال��س��وري ال��ح��ر» .ف��ي امل��ق��اب��ل ،ق��ال��ت وكالة
األن���ب���اء ال��س��وري��ة إن  21م���ن ق����وات األم���ن
دف����ن����وا ام�����س ب���ع���دم���ا ق��ت��ل��ت��ه��م ج��م��اع��ات
«إرهابية مسلحة» في مناطق متفرقة من
البالد .كذلك ذكرت أن ضابطًا برتبة عقيد
ركن اغتيل في منطقة الوعر في حمص.
إلى ذلكّ ،
تجمع مئات اآلالف من السوريني
امس في دمشق ومدن سورية عدة للتعبير
ع����ن ت���أي���ي���ده���م ل��ل��رئ��ي��س ال����س����وري ب��ش��ار
االس����د وع���ن رف��ض��ه��م ال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي
في شؤونهم الداخلية .ففي دمشق ،توافد
عشرات اآلالف الى ساحة السبع بحرات،
وعلت اصوات املكبرات التي تبث االغاني
ّ
املتجمعون «الخيانة
الوطنية ،كما هتف
ع��رب��ي��ة م��ن ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة» ،ف��ي ادان���ة
ل����ق����رارات ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وم��س��اع��ي��ه��ا
لتدويل امل��ل��ف املتعلق ب��األزم��ة السورية.
ونقل التلفزيون الرسمي مسيرات اخرى
جرت في مدن سورية عدة منها الحسكة
وحلب ودير الزور والالذقية وطرطوس.
(األخبار ،سانا ،أ ف ب،
رويترز ،ا ب ،يو بي آي)

ال مفاوضات ّ
سرية
بني األردن و«حماس»
نفى وزير اإلعالم واملتحدث
الرسمي باسم الحكومة األردنية،
راكان املجالي ،وجود مفاوضات
سرية بني الجانب األردني وحركة
«حماس» ،على خلفية الزيارة
املرتقبة ملدير املكتب السياسي
للحركة خالد مشعل األحد املقبل.
وقال لـ «سي أن أن» العربية إن
«زيارة خالد مشعل إلى األردن لم
ُ
تحدد أهدافها مسبقًا ،وال يوجد
قضايا سرية».
(األخبار)

آلية إسرائيلية
تدهس فلسطينيًا
ُ
أصيب عامل فلسطيني (محمود
أبو قبيطة) بجروح مختلفة،
أمس ،إثر إقدام عربة عسكرية
اسرائيلية على دهسه عمدًا،
جنوب مدينة الخليل ،بعدما قام
جنود االحتالل بطرحه على
األرض وتثبيته لتنفيذ عملية
الدهس .وجاء ذلك في أعقاب منع
ً
قوات االحتالل لنحو 14عامال،
من بينهم أبو قبيطة ،من
مواصلة عملهم في البناء ببلدة
يطا جنوب الخليل ،حيث أجبر
جنود االحتالل صاحب املنزل
على وقف البناء ،واستولوا على
األدوات اإلنشائية.
(األخبار)

تأجيل اجتماع «اإلطار القيادي»
ملنظمة التحرير
أعلن عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية،
مصالح رأفت ،امس ،تأجيل
اجتماع االطار القيادي
الفلسطيني املؤقت ،الذي كان
مفترضًا عقده في القاهرة في
الثاني من شباط املقبل .وقال
إنه «تم تأجيل االجتماع الى فترة
قريبة ،تحدد الحقًا» .وكانت
الفصائل الفلسطينية قد اتفقت
على تشكيل اطار قيادي من
مختلف الفصائل ،ويضم ممثلني
عن «حماس» والجهاد االسالمي.
(أ ف ب)

االحتالل يعاقب البرغوثي
بالحبس االنفرادي

قال رئيس نادي االسير
الفلسطيني ،قدورة فارس ،امس،
إن مصلحة السجون االسرائيلية
وضعت مروان البرغوثي
(الصورة) في زنزانة انفرادية،
بسبب تصريحات أدلى بها
أمام الصحافيني خالل جلسة
ملحاكمته أول من أمس .وأوضح
أن الشرطة االسرائيلية كانت
قد حذرته قبل بدء املحكمة من
اإلدالء بأي تصريحات.
(أ ف ب)
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تؤكد قدرة التاريخ على إعادة نفسه
مشاهد ّ

القاهرة عابقة برائحة الثورة ،كل زواياها كانت تنتظر إتمام الثورة
سنتها األولى ،لتؤكد انها ماضية على طريق تحقيق أهدافها ،وهو ما
يجسده بقاء املئات في ميدان التحرير في اعتصام لتلبية هذه املطالب.
مشهد ثوري لم يلغ حال انقسام أفرزته أحداث العام املاضي

القاهرة
تتنفس ثورة
ّ
القاهرة ــ جمانة فرحات
«أب� � �ل � ��غ م � ��ن ال� �ع� �م ��ر س� �ن ��ة إال
دق ��ائ ��ق ق �ل �ي �ل ��ة ...ول � ��دت ح�ين
ول��دت ث��ورة  25يناير ...2011
ه��ذا فقط م��ا يحسب م��ن ع�م��ري» .عبارة
رددت�ه��ا أل�س��ن العديد م��ن املصريني من
الذين باتوا ليلتهم في ميدان التحرير
في القاهرة ليلة الخامس والعشرين من
يناير ،استعدادًا الحياء ذكرى مرور عام
على اندالع الثورة .لم يثنهم املطر الذي
ت�س��اق��ط ع�ل��ى ال �ق��اه��رة وال م��وج��ة ال�ب��رد
ال �ت��ي ت �ض��رب ع��اص �م��ة ب �ل�اد ال �ن �ي��ل وال
ح�ت��ى م �ح��اوالت االس �ت��رض��اء ال �ت��ي لجأ
ال�ي�ه��ا امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ق�ب��ل س��اع��ات
م��ن ب��دء االح �ت �ف��االت ب��اع�لان��ه رف��ع حالة
ال� �ط ��وارئ «ب��اس �ت �ث �ن��اء م��واج �ه��ة ح��االت
البلطجة» ،او ال�ش��ائ�ع��ات ال�ت��ي تحدثت
عن نذر مواجهات قاسية ستحدث .فمن
وضع حياته على كفه قبل عام متحديًا
آل��ة ق�ت��ل ال�ن�ظ��ام وعبثيته ل��ن ت��ردع��ه أي
معوقات عن ايصال رسالة لحكام مصر
الجدد بأن «حكم العسكر لن يدوم» ،ألن
من اسقط نظام حسني مبارك قادر على
إسقاط أي نظام آخر.
امل � ��راب� � �ط � ��ون ف � ��ي م� � �ي � ��دان ال� �ت� �ح ��ري ��ر ل��م
ي� �ك ��ون ��وا وح ��ده ��م م ��ن ي �س �ت �ع��د الح �ي��اء
الذكرى ،فأينما سرت في املدينة شعرت
ب ��روح ال �ث��ورة تتنقل إل ��ى ج � ��وارك .على
واج�ه��ات امل�ح��ال التي ازدان ��ت بشعارات
ال�ث��ورة ،في احاديث الناس املتنقلة بني
ط ��اوالت امل�ق��اه��ي ،ف��ي بضاعة البائعني
امل�ت�ج��ول�ين وف��ي س �ي��ارات األج� ��رة ،حيث
غصت االذاعات إما باالغاني الثورية أو
بالبرامج التي تتناول الثورة ومآالتها
بعد مرور عام على اندالعها.
ف��ي م �ث��ل ه ��ذه األي � ��ام م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
ك��ان��ت ال �ق��اه��رة ع �ل��ى م��وع��د م��ع وق �ف��ات
اح �ت �ج��اج �ي��ة ض� ��د م � �م ��ارس ��ات ال �ن �ظ��ام
وتحديدًا أجهزته األمنية قبل أن تتحول
ال ��ى ث� ��ورة أط��اح��ت أح ��د أب� ��رز ال ��رؤس��اء
العرب ،فيما الثوار الذين ّ
وحدهم العام
امل��اض��ي مطلب اس�ق��اط م�ب��ارك انقسموا
هذه املرة بني مطالب باستكمال الثورة،
وبني من يرى انها قد حققت الكثير من
االنجازات وقد حان اآلن وقت االستقرار.
وه��و م��ا انعكس ب��وض��وح أول م��ن أمس
في ميدان التحرير ،الذي ّ
غص بمنصات
متعددة.
منصة االخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،وه��ي إح��دى
ث �م��ان��ي م �ن �ص��ات ارت �ف �ع��ت ف ��ي امل� �ي ��دان،
كانت مع اول��ى ساعات االحتفال األكثر
تنظيمًا واح �ت �ش��ادًا .امل�ش��ارك��ون فيها ال
ي�م�ك��ن ت�خ�ط��ي ح �م��اس �ت �ه��م ،ورس��ائ �ل �ه��م
ع ��دي ��دة .ول �ع��ل أب ��رزه ��ا ك��ان��ت م��ن خ�لال
الخطب ال�ت��ي طالبت بمنح ن��واب حزب
«ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة» ،ال� ��ذراع السياسية
ل �ل��اخ � ��وان ،ال� �ف ��رص ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال��ب
ال�ش�ع��ب .ش�ع��ار «اس �ق��اط حكم العسكر»
وح � ��د «اإلخ� � � � � ��وان» م� ��ع ش � �ع � ��ارات ب��اق��ي
امل �ن �ص��ات ،ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ع ��دم اق�ت�ن��اع
العديد من الناشطني املستقلني والقوى
السياسية االخ��رى بصدقهم في تبنيه،
فيما كان التضامن مع ث��ورات الشعوب

ال�ع��رب�ي��ة االخ� ��رى ج�ل�ي��ًا .ف�ع�ل��ت اص ��وات
ش�ب��ان وش��اب��ات االخ� ��وان ب�ش�ع��ارات من
قبيل «ي�لا ي��ا ث��ورة لفي ودوري ...حيوا
ص�م��ود الشعب ال �س��وري» .اليمن أيضًا
ك��ان ح��اض�رًا ف��ي هتافات «االخ ��وان» من
خ�لال ش�ع��ار «ب��اط��ل ...ب��اط��ل ...علي عبد
ال�ل��ه ص��ال��ح ب��اط��ل» .ول��م تسلم اسرائيل
م ��ن ال � �ش � �ع ��ارات امل � �ن� ��ددة ب � ��أي م �ح��اول��ة
لتعزيز العالقات معها.
م��ع ان �ق �ض��اء اول ��ى س��اع��ات ال �ن �ه��ار ،ب��دأ
امل �ش �ه ��د ف� ��ي م � �ي� ��دان ال �ت �ح ��ري ��ر ي �ت �ب��دل.
الحشود الغفيرة التي غص بها امليدان
ً
وجعلت التنقل فيه أمرًا مستحيال ،قلبت
م��وازي��ن ق ��وى امل �ن �ص��ات ل�ص��ال��ح ش�ب��اب
ال �ث��ورة ،ال��ذي��ن علت اص��وات�ه��م بهتافات
كانت األقسى ضد املشير محمد حسني
ط �ن �ط��اوي ،وب �ي �ن �ه��ا «ي� ��ا م �ش �ي��ر ص�ب��رك
ص� �ب ��رك ...ش�ع��ب م�ص��ر ح�ي�ح�ف��ر ق �ب��رك»،
«ق � � ��ول ات� �ك� �ل ��م ال �س �ل �ط��ة الزم ت �ت �س �ل��م»،
و«ث� ��ورت � �ن� ��ا ف�ي��ن ي� ��ا م � �ش � �ي� ��ر....ان� ��ا م��ش
حاسس بالتغيير».
م��ن وس��ط الهتافات املتنقلة م��ن منصة
إلى اخرى كان يمكن رصد االختالف في
وج�ه��ات نظر امل�ش��ارك�ين ح��ول املناسبة
وتوجهات املستقبل .محمد ،كما غيره
م��ن املحتجني ،يؤكد أن��ه ات��ى للمشاركة

ستحمل
كل مسيرة
اليوم اسم
أحد شهداء
الثورة
(أ ف ب)

ف��ي م�ل�ي��ون�ي��ة اس�ت�ك�م��ال ال �ث ��ورة ،وليس
ل�لاح �ت �ف��ال ب ��ذك ��رى ال � �ث ��ورة .ال� �ث ��ورة من
وجهة نظره ما زالت بحاجة ألن تستكمل
ً
«ألن ما انجز يحتاج الى حماية ،فضال
عن ض��رورة استكمال التغيير .فحسني
مبارك يحاكم في سجن  5نجوم وال يزال
إلى اليوم يكلف الدولة مصاريف خيالية
لعالجه .وزي��ر الداخلية السابق حبيب
العادلي ما زال الى اليوم بعض الضباط
ي �ق��دم ل��ه ال�ت�ح�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة .ال�ق�ص��اص
للشهداء لم يستكمل ،الدستور لم ينجز
ب� �ع ��د ..واأله � � ��م أن م� �م ��ارس ��ات ال�ع�س�ك��ر
ت�ج��اوزت ف��ي ديكتاتوريتها ممارسات
مبارك ،ولذلك ال بد من استكمال الثورة،

حتى تسليم السلطة إل��ى رئ�ي��س مدني
يتمتع بصالحيات كاملة».
موقف تؤيده عبير ،الناشطة الحقوقية.
ع�ب�ي��ر ك��ان��ت ح��اض��رة ف��ي م �ي��دان ال �ث��ورة
منذ لحظة انطالقتها .تتحدث بشغف عن
الكثير م��ن امل��راح��ل ال�ت��ي عايشها ال�ث��وار
ً
منذ سنة إلى اليوم ،مؤكدة ان الكثير من
العمل ال ي��زال ينتظر شباب مصر ،وهو
ما دفعها لتكون من بني اول املتواجدين
لحظة اعالن «اتحاد شباب الثورة» ،الذي
ي �ض��م م�م�ث�ل�ين ع��ن  8أح � ��زاب و 9ح��رك��ات
ً
سياسية فضال عن قوى أخرى ،االعتصام
ف��ي امل �ي��دان ،ل�ي��ؤك��دوا أن ال�ث��ورة مستمرة
ولن تنتهي اال بتحقيق الحرية والتغيير

وال � �ع� ��دال� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .وه � ��ي م �ط��ال��ب
تؤكد عبير أن املجلس العسكري وحتى
االخ ��وان امل�س�ل�م�ين ،ال��ذي��ن اص�ب�ح��وا اكبر
ق��وة سياسية ،غير ق��ادري��ن على تحقيق
اي منها .فاملجلس العسكري ،من وجهة
نظرها« ،أثبت ان مبارك ك��ان أكثر رحمة
ف��ي امل�ت�ظ��اه��ري��ن وامل �ح �ت� ّ�ج�ين م��ن امل�ش�ي��ر
ورجاله» ،مشيرة بذلك إلى عدد السجناء
ال�س�ي��اس�ي�ين ال��ذي��ن أح�ي�ل��وا ع�ل��ى املحاكم
ال�ع�س�ك��ري��ة وق ��د ف ��اق ال �ع �ش��رة آالف منذ
ً
ت�س�ل��م ال�ع�س�ك��ر ال�س�ل�ط��ة ،ف �ض�لا ع��ن ع��دد
القتلى الذين سقطوا نتيجة القمع األمني
واالستخدام املفرط للقوة من قبل املشير
«ال ��ذي ال ب��د م��ن أن يلحق ب�م�ب��ارك حتى

سلم تسلم يا مشير
استحضار
مليونيات الثورة اليومّ :
ّ

مصر اليوم على موعد
جديد مع استكمال الثورة
بشعار محدد وال تنازل
فيه :على الجيش تسليم
ملجلس الشعب
السلطة ّ
فورًا ...وإال فإن مشاهد
األيام الـ 18التي شهدتها
«أم الدنيا» في مثل هذه
األيام من العام املاضي
ستتكرر

القاهرة ــ األخبار
ّ
«ال� �ت� �ح ��ري ��ر ل �ل �م �ش �ي��ر :س��ل��م
تسلم» كان مانشيت صحيفة
«ال �ت �ح��ري��ر» ،وه ��و امل�ض�م��ون
ن �ف �س��ه ت �ق��ري �ب��ًا ال� � ��ذي ح �م �ل��ه ال �ع �ن ��وان
ال �ع��ري��ض ل �ج��ري��دة «امل� �ص ��ري ال� �ي ��وم»:
«ال� �ت� �ح ��ري ��ر ...ك ��ش م �ش �ي��ر» ،ف ��ي م�ق��اب��ل
اخ� �ت� �ي ��ار «ال� � �ش � ��روق» ع � �ن ��وان «ال � �ث ��ورة
ً
مستمرة» ،معتبرة أن «صوت املاليني»
من املصريني كان ينادي بـ«سقوط حكم
العسكر» .أما صحيفة «األه��رام» ،فرأت
من جهتها أن «الشعب يريد استكمال
الثورة» ،و«الثورة تجدد شبابها» .هكذا
اخ� �ت ��ارت ال �ص �ح��ف امل �ص��ري��ة ال �ص ��ادرة
أمس ،موضوع تسليم الجيش للسلطة،
عشية دع��وة  ٦٠حزبًا وحركة سياسية
لجمعة غ�ض��ب ج��دي��دة ت�ع�ي��د روزن��ام��ة
الثورة ،لكن هذه املرة بزخم شعبي أكبر
وخصومة واضحة بني الثوار واملجلس
العسكري الحاكم ،ال��ذي لم يصدر عنه
شيء ُيذكر تعليقًا على املليونيات التي
اجتاحت املدن املصرية بهتاف رئيسي
«يسقط يسقط حكم العسكر».
ّ
خ� ��ط� ��ة ال� � �ي � ��وم ت �ت �ض �م ��ن ت �ن �ظ �ي ��م ع ��دة
م �س �ي��رات م��ن ش� ��وارع وأح �ي��اء ال�ق��اه��رة
ب� ��ات � �ج� ��اه م� � �ي � ��دان ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر ،ع� �ل ��ى أن
ي �ك ��ون ش �ع ��ار ك ��ل م �س �ي��رة اس �م ��ًا ألح��د
ش�ه��داء ال �ث��ورة ،ث� ّ�م تجهيز مسيرة إلى
«ماسبيرو» ،مقر التلفزيون الحكومي،
ب��اع �ت �ب��اره «ب� ��وق ال� �ث ��ورة امل� �ض ��ادة في
مواجهة الثوار ،ومركزًا لنشر الشائعات

وإره� ��اب امل��واط �ن�ين» ،ع�ل��ى ح��د م��ا ج��اء
ف ��ي ن ��ص ال ��دع ��وة إل ��ى ج �م �ع��ة ال�غ�ض��ب
التي ستكون أيضًا تحت عنوان «جمعة
العزة والكرامة».
ّ
ستصعد
حركات سياسية أعلنت أنها
م��واق �ف �ه��ا إذا اس �ت �م��ر ص �م��ت امل �ج �ل��س
ال� �ع� �س� �ك ��ري ،وإذا ل� ��م ي �س �ل��م ال �س �ل �ط��ة،
لتبدأ تنفيذ املطالب الجديدة ــ القديمة
ل� �ل� �ث ��ورة .وس �ي �ص��ل ال �ت �ص �ع �ي��د ف ��ي ١١
ش�ب��اط إل��ى االض ��راب ال�ع��ام فالعصيان
املدني.
ع��ودة ال �ث��ورة أرب�ك��ت ال�ح�س��اب��ات كلها،
وخ �ص ��وص ��ًا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى «االخ � � ��وان
املسلمني» الذين قاموا بمحاولة فاشلة
ل �ت �ح��وي��ل «ث� � � ��ورة» أول م ��ن أم � ��س إل��ى
مجرد «احتفال» ،وه��م الذين ال يزالون
ي��رف�ض��ون االن�ض�م��ام إل��ى حملة تسليم
السلطة ملجلس الشعب ال��ذي يحوزون
ع�ل��ى غ��ال�ب�ي��ة م �ق��اع��ده ،وه ��و م��ا ي� َ
�واج��ه
ب��اس �ت �ي��اء ش�ع�ب��ي ع �ب��رت ع �ن��ه ه�ت��اف��ات
معادية ل �ـ«االخ��وان» ف��ي ت�ظ��اه��رات أول
من أمس وأمس .استياء قد يكون سبب
م �س��ارع��ة امل ��رش ��د ال� �ع ��ام ل� � �ـ«اإلخ � ��وان»،
م �ح �م��د ب ��دي ��ع ،إل� ��ى ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن��ه
«م� ��ن ح ��ق ال �ب ��رمل ��ان امل� �ص ��ري م�ح��اس�ب��ة
ك ��ل م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا
املؤسسة العسكرية» ،بما أنه «ال يمكن
ألي م��ؤس �س��ة أن ت� �ك ��ون ف � ��وق س �ي��ادة
الشعب ،والبرملان بيده تحديد ميزانية
امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ع��ن ط��ري��ق إن�ش��اء
لجنة خ��اص��ة» .وق ��ال ب��دي��ع إن «م��وق��ف
اإلخوان من املجلس العسكري باعتباره

شريكًا في حماية الثورة واضح ،بحيث
إذا أخ �ط��أ ي�ج��ب ت��وج�ي�ه��ه وم�ح��اس�ب�ت��ه
ع�ل��ى خ�ط�ئ��ه ،وإذا أص ��اب ي�ج��ب إع�لام��ه
ب��ذل��ك م��ع ع ��دم ال �ن �ي��ل م��ن ه�ي�ب��ة جيش
الشعب املصري».
كالم أرفقه بتجديد إنكار نية جماعته
ت� ��رش� ��ح أح� � ��د أع� �ض ��ائ� �ه ��ا الن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��اس��ة ،ل�ك�ن�ه��م «س �ي �ش��ارك��ون جميع
ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار شخصية
ت��واف�ق�ي��ة ع�ل��ى أس��اس ق��واع��د ال تحابي
أح � � � �دًا ،وت� � �ح � � ِّ�دد م� ��واص � �ف� ��ات ال��رئ �ي��س
امل �ص ��ري امل �ق �ب��ل ح��رص��ًا ع �ل��ى مصلحة
البالد» على حد تعبير بديع.
وف��ي ال�س�ي��اق ،ي �ح��اول ن ��واب م��ن خ��ارج
«االخ� � � ��وان» ال �ت��واص��ل م ��ع امل�ع�ت�ص�م�ين
ف��ي م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ب��أش�ك��ال مختلفة؛
على سبيل امل�ث��ال ،ت�ق� ّ�دم النائب عصام
س�ل�ط��ان (ال��وس��ط) ب�خ�ط��اب ي�ط�ل��ب فيه
م ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ب�ت�ع�ج�ي��ل
الجلسات التي تعطلت إلى يوم الثالثاء
امل�ق�ب��ل ،وذل ��ك إلص ��دار ق��ان��ون م��ن سطر
واح � ��د ي � ��رى أن «ث � � ��ورة  25ي �ن��اي��ر ه��ي
أس� ��اس ال �ح �ك��م وم� �ص ��در ال �ش��رع �ي��ة في
مصر ،وتلتزم كافة مؤسسات وهيئات
وأجهزة الدولة بتحقيق أهدافها».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ش ��ارك زي ��اد العليمي (ع��ن
«امل �ص��ري ال��دي�م��وق��راط��ي االج�ت�م��اع��ي»)
وع�م��رو ح �م��زاوي (مستقل) ومصطفي
ال�ن�ج��ار (ال �ع��دل) ف��ي ت�ظ��اه��رات أول من
أم� � ��س ،ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع دع� � ��وة أك� �ث ��ر م��ن
ع�ض��و إل��ى ع�ق��د جلسة ملجلس الشعب
ف� ��ي م � �ي ��دان ال� �ت� �ح ��ري ��ر .وب �ي �ن �م��ا ك��ان��ت
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تل أبيب ُمنتشية
ّ
ّ
العربية ضد سوريا
بالقرارات
يمكن استكمال بناء الدولة املصرية».
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ف� �ض ��ل ع� �ل ��اء ال� � �ق � ��ول إن ��ه
ات ��ى ل�لاح �ت �ف��ال ب �ن �ج��اح ال� �ث ��ورة ول�ي��س
استكمالها أو تجديدها« ،فما انجز لم
يكن أحد ليحلم ببلوغه العام املاضي».
أما مصدر ثقة عالء ،املنتمي الى جماعة
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،ف �م� ّ
�رده ب�ك��ل بساطة
ال��ى امل�ك��اس��ب ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي حققتها
ج�م��اع�ت��ه ب�ع��دم��ا ت�ح��ول��ت ال��ى أك �ب��ر ق��وة
ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وان� �ت� �ق� �ل ��ت م� ��ن ال� �ع� �م ��ل خ�ل��ف
االب��واب املغلقة الى الحكم .كذلك يرفض
ع�لاء الكثير من االتهامات التي تالحق
جماعته ،وبينها انها تحولت إلى أكبر
م�ع�ي��ق ل�ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف ال �ث ��ورة بسبب
امل �س��اوم��ات ال �ت��ي ت�ج��ري�ه��ا م��ع املجلس
ال �ع �س �ك��ري ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ك��اس��ب ل �ه��ا على
حساب الشعب وال�ث��وار ،مشددًا على ان
«الجماعة ،كغيرها من القوى السياسية،
ش��ارك��ت ف��ي ال �ث��ورة وس�ق��ط ل�ه��ا ش�ه��داء
وج��رح��ى امتزجت دم��اؤه��م ب��دم��اء باقي
املصريني» .اما سياسيوها ،فيؤكد انهم
«عانوا من قمع مبارك مثل غيرهم وربما
أك�ث��ر» ،فيما ي��داف��ع ع��ن وص��ول جماعته
إل��ى السلطة ب��اإلش��ارة إل��ى أن�ه��ا «رب�م��ا
كانت االك�ث��ر تنظيمًا واألك�ث��ر حنكة في
ادارة معركتها االنتخابية في وجه باقي
القوى السياسية».
حنكة ّ
تظهرت في امليدان أول من أمس،
فبينما كان الناشطون ينتظرون أن تفكك
ج �م��اع��ة االخ � � ��وان م�ن�ص�ت�ه��ا وت�ن�س�ح��ب
م� ��ع ح� �ل ��ول ال � �ظ�ل��ام ،ف� ��اج� ��أت ال �ج �م��اع��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ج �م �ي��ع ب ��إع �ل�ان ش�ب��اب�ه��ا
ال�ب�ق��اء ف��ي امل �ي��دان ح�ت��ى ال�ج�م�ع��ة ،حيث
ينتظر أن يشهد امليدان مليونية جديدة.
م��وق��ف ل��م تستطع ال�ن��اش�ط��ة الحقوقية
ً
عبير سوى الضحك بسببه ،مشيرة إلى
أن «االخوان أدركوا أن املليونية ستكون
حاشدة سواء شاركوا او امتنعوا ،ولذلك
قرروا مواكبة املزاج الشعبي الذي اثبت
ان م��رور ع��ام على ذك��رى ان ��دالع ال�ث��ورة
لم يحبطه بل على العكس من ذلك جدد
روح الثورة ،فأكدت املاليني التي غصت
بها ش��وارع ال�ق��اه��رة وب��اق��ي املحافظات
املصرية أمس أن التاريخ قد يعيد نفسه
في أي لحظة».

تجهيزات االعتصام الرمزي في امليدان
تكتمل الس�ت�ق�ب��ال امل �س �ي��رات املتوجهة
إل��ى ماسبيرو ،أش�ع��ل أح��د املعتصمني
في ميدان التحرير النيران في جسده،
إال أن ع��ددًا من املعتصمني نجحوا في
إطفائه.
على صعيد آخر ،أثارت مرافعة محامي
وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي،
ً
املتهم بقتل الثوار ،جدال جديدًا بعدما
ّ
وج��ه االت �ه��ام ألم��ن الجامعة االميركية
امل ��وج ��ودة ف ��ي م� �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر .وق ��ال
ّ
املحامي إن أف��راد األم��ن ق��ام��وا بتسليم
ف ��وارغ  71طلقة ف��ي ش�ه��ر آذار امل��اض��ي
للنيابة العامة ،أي بعد  36يومًا من بدء
الثورة .وتساءل :مل��اذا كل هذا التوقيت
في تسليم الطلقات؟ وتابع أن كاميرات
ال �ج��ام �ع��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل ��م ت � �ص � ِّ�ور ت�ل��ك
األحداث رغم امتالكها كاميرات مراقبة،
مشيرًا إلى أن شرائط الفيديو املسجلة
ه ��ي ف ��ي ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ي�ن  2ش�ب��اط
و 18م� �ن ��ه .ال �ج��ام �ع��ة األم �ي ��رك �ي ��ة ن�ف��ت
اتهامات محامي العادلي ،وجزمت بأن
جميع أف ��راد األم ��ن ال�ت��اب�ع�ين للجامعة
هم «مواطنون مدنيون وغير مسموح
ل �ه��م ب �ح�م��ل ال �س�ل�اح ع �ل��ى االط �ل��اق في
أي وق� � ��ت م � ��ن األوق� � � � � � ��ات» .وأوض � �ح� ��ت
االدارة أن م �ق��ر ال �ج��ام �ع��ة ت��م اق�ت�ح��ام��ه
ي��وم «ج�م�ع��ة ال�غ�ض��ب» ال�ش�ه�ي��ر ف��ي 28
ك��ان��ون ال�ث��ان��ي امل��اض��ي ،م��ن ق�ب��ل أف ��راد
ُيعتقد أنهم ينتمون للشرطة ،واعتلوا
ّ
أسطح املبنى ،وبعدها تولى أفراد أمن
الجامعة بإبعادهم من داخل املبنى.

اسرائيل مغتبطة بخطوات
الجامعة العربية ضد سوريا،
لكنها تشكك في جدواها،
وفي الوقت نفسه ،خائبة
األمل من املعارضة السورية،
املفككة الى جهات وأحزاب
ال تحصى
يحيى دبوق
ل� ��م ُي� �خ ��ف وزي� � ��ر ال � ��دف� ��اع االس ��رائ �ي �ل ��ي
إي � �ه� ��ود ب� � � ��اراك س� �ع ��ادت ��ه ب � ��االج � ��راءات
وال� �خ� �ط ��وات ال �ت ��ي ت �ت �خ��ذه��ا ال �ج��ام �ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة ض � ّ�د ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ال �س��وري
ب �ش ��ار االس � � ��د ،م �ش �ي �رًا ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م��ع
االذاع��ة االسرائيلية ،أول من أم��س ،الى
أن «مصير عائلة االس��د قد حسم ،وأنه
ي �ف �ق��د ش��رع �ي �ت��ه ل �ل �ب �ق��اء ف ��ي ال �س �ل �ط��ة».
وأض � � � ��اف «أن � � ��ا س �ع �ي ��د ألن ال �ج��ام �ع��ة
العربية وال �ق��ادة ال�ع��رب ،يعملون وفقًا
ل�ن�ف��س ال �ت��وج��ه وال ��رؤي ��ة ،رغ ��م أن �ن��ي ال
أعلم ما الذي سينتج في نهاية املطاف
من كل ذلك» .وشدد على «أننا نتابع ما
ي�ح��دث ،ون�ش��دد على اليقظة م��ن إمكان
عبور س�لاح كاسر للتوازن ال��ى لبنان،
ف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ت�س�ق��ط ف�ي�ه��ا ع��ائ�ل��ة
االسد».
من جهته ،شدد الرئيس السابق لشعبة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي الجيش
االس��رائ �ي �ل��ي ،امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه ح��دي�ث��ًا،
ع� ��ام� ��وس ي� ��دل�ي��ن ،ع� �ل ��ى أن م� ��ا ي �ح��دث
ف ��ي س ��وري ��ا ه ��و «ت� �ح ��ول اس �ت��رات �ي �ج��ي
بالنسبة السرائيل» ،مضيفًا أن «جهات
ف��ي امل��ؤس �س �ت�ين ال�س�ي��اس�ي��ة واالم �ن �ي��ة،
أوصت في املاضي بالتوصل الى سالم
مع سوريا ،حتى وإن كان الثمن باهظًا،
وه��و (االن �س �ح��اب) م��ن ال �ج��والن ،وك��ان
تعليل ه��ذه ال�ج�ه��ات ه��و إم�ك��ان اخ��راج
س��وري��ا م��ن امل�ح��ور ال��رادي�ك��ال��ي ،لكن ما
ي�ح�ص��ل اآلن ،ي�م�ك��ن أن ي �خ��رج س��وري��ا
من هذا املحور ،من دون دفع أثمان .إنه
مسار يحدث في سوريا ،وهو ايجابي».
وقال يدلني ،في الكلمة التي ألقاها أمس
ف��ي م��رك��ز أب �ح��اث االم� ��ن ال �ق��وم��ي ال��ذي

تقرير

ت��رأس��ه ب�ع��د ت�س��ري�ح��ه م��ن ال �ج �ي��ش ،إن
ً
االق �ت �ص��اد ال �س��وري ل��ن ي�ص�م��د ط��وي�لا.
وأش� ��ار ال ��ى «ت��وق��ف ال�س�ي��اح��ة وه ��روب
رؤوس األم � � ��وال وت ��زاي ��د ح �ج��م ال��دي��ن
ال� � �ع � ��ام ،م� ��ا ي �ج �ع��ل ال� �ض� �م ��ان ال��وح �ي��د
للصمود هو الدعم اإليراني الذي يبلغ
م��ا ب�ين ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات دوالر وخمسة
م� �ل� �ي ��ارات» .وأك� ��د أن «األس � ��د سيصمد
وقتًا أطول ،اذا استمر هذا الدعم ،اال أن
سوريا لن تعود الى ما كانت عليه ،حتى
لو بقي االسد» في الحكم .وأبدى تفاؤله
بـ«الثورات العربية وانعكاساتها على
اس��رائ �ي��ل» .لكنه ش��دد ف��ي امل�ق��اب��ل على

يدلين :سوريا تخرج
من المحور الراديكالي
اآلن من دون دفع
أثمان السالم

عربيات
دوليات
اتهام اإلمارات بالتضييق
على حرية التعبير
وج � ��وب ال � �ح ��ذر ،ألن «ال ��رب� �ي ��ع ال �ع��رب��ي
يحمل اي�ج��اب�ي��ات وس�ل�ب�ي��ات» ،متمنيًا
أن يمتد «الربيع العربي باتجاه الشرق
نحو اي��ران» ،االم��ر ال��ذي يصب أكثر في
مصلحة اسرائيل.
ف � � ��ي غ � � �ض� � ��ون ذل� � � � � ��ك ،ش� � �ك � ��ك ال� �خ� �ب� �ي ��ر
االسرائيلي في الشؤون السورية ،إيال
زيسر ،في مقابلة مع االذاعية العبرية،
في نجاعة الجهود املبذولة ضد النظام
في سوريا ،مشيرًا ال��ى أن «ك��ل الجهود
العربية تتالشى الواحدة تلو االخ��رى؛
ف��ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي غ �ي��ر م ��ؤه ��ل الت �خ��اذ
ق��رار حقيقي وواض��ح بالنسبة لصيغة
الحل في سوريا ،رغم أن عددًا من الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،ك��ال �س �ع��ودي��ة وق� �ط ��ر ،ي�ع�م��ل
ب��ال�ف�ع��ل ض��د س��وري��ا ،وي �ح��اول اي�ص��ال
املسألة الى مجلس االم��ن وال��ى التدخل
الدولي».
ً
وب �ح �س��ب زي� �س ��ر ،ف ��إن «ال � �غ ��رب ،ودوال
ع ��رب �ي ��ة أي � �ض� ��ًا ،ات � �خ� ��ذت ك� ��ل م� ��ا ي�م�ك��ن
ات � � �خ� � ��اذه ع � �ل ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د ال �س �ي ��اس ��ي
وال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ،ب �م��ا ي �ش �م��ل امل ��واق ��ف
وال �ش �ج��ب وال �ع �ق��وب��ات غ �ي��ر امل�س�ب��وق��ة،
وامل �س��أل��ة ح��ال�ي��ًا تتعلق ف�ق��ط ب��ال�س��ؤال
ح��ول إم�ك��ان ال�ت��ورط العسكري ف��ي هذا
ال �ب �ل��د ،ل �ك��ن س ��وري ��ا ل �ي �س��ت ل �ي �ب �ي��ا ،بل
وليست اليمن أيضًا ،وكل ما يمكن قوله
هو أن الغرب ال يريد أفغانستان أخرى
أو ع��راق��ًا آخ ��ر؛ وب��ال�ت��ال��ي ل�ي�س��ت هناك
م�ح�ف��زات ك�ب�ي��رة ل�ل�خ�ي��ارات العسكرية،
وكل ما يمكن فعله هو انتظار املعارضة
السورية وزخمها» .مع ذل��ك ،أكد زيسر
أن «النظام في سوريا ال يزال متماسكًا،
كما أن الجيش السوري ال يتفكك».
وع � ��ن إم � �ك� ��ان ت �ش �ك �ي��ل ح �ك ��وم ��ة وح� ��دة
وط �ن �ي��ة م��ع امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،ش��دد
زيسر على أن «هذا الحل خيالي للغاية،
اذ إن املعركة ب��ات��ت ب�ين جهتني ،تقاتل
كل منهما حتى النهاية ،واذا ما تنازل
النظام فهذا يعني أن��ه يدمر نفسه؛ فال
حلول على الطريقة املصرية ،إنها حرب
ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة ال ��ى أن ي�ن�ك�س��ر ال�ن�ظ��ام،
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة ه��ي أن��ه ل�ي��س ف��ي س��وري��ا
م �ع��ارض��ة واح � ��دة ،ه �ن��اك ال �ع �ش��رات من
ال �ج �ه��ات واألح � ��زاب ال �ت��ي ال ت�ن�ج��ح في
تشكيل ك�ي��ان واح ��د ،وه ��ذه ه��ي إح��دى
امل �ش��اك��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل��وض��ع
السوري».

إسرائيل وحرب السايبر :األسوأ أمامنا

محمد بدير
مع اشتداد الهجمات السايبرية التي
ت� �ت� �ع ��رض ل� �ه ��ا ت� ��ل أب� �ي ��ب ع� �ل ��ى أي� ��دي
قراصنة إنترنت ع��رب ،يسود أوس��اط
إس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ال �ق �ل ��ق م� ��ن ت �ن ��ام ��ي ه ��ذه
ال �ظ��اه��رة ل�ت�ت�ح��ول إل ��ى ح ��رب فعلية،
ف��ي ظ��ل ت�خ��وف��ات م��ن أن ت�ك��ون بعض
ال �ه �ج �م��ات غ� �ط � ً
�اء ل �س��رق��ة م �ع �ل��وم��ات
اق�ت�ص��ادي��ة ح�س��اس��ة .ونقلت صحيفة
«إس ��رائ� �ي ��ل ال� �ي ��وم» ع ��ن م� �ص ��ادر على
ص� �ل ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا
السلطات املختصة في قضية قرصنة
بطاقات االعتماد اإلسرائيلية أن ثمة
ت �ق��دي��رات ب ��أن ال�ه �ج�م��ات ال �ت��ي شنها
ال� �ه ��اك ��ر ال� �س� �ع ��ودي ف ��ي ح �ي �ن��ه ك��ان��ت
غ �ط��اء ل �س��رق��ة م �ع �ل��وم��ات اق �ت �ص��ادي��ة
وم ��ال� �ي ��ة وت� �ج ��اري ��ة ح �س��اس��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب �ش��رك��ات ورج� ��ال أع �م��ال .وك�ش�ف��ت أن
منظمات كبيرة في إسرائيل تعرضت
أيضًا لجهمات سايبريية ،إال أنها لم
تعلن ذل��ك .ك��ذل��ك كشفت أن الهجمات
بدأت قبل اإلعالن عن قرصنة بطاقات
االع � �ت � �م � ��اد ون � �ش� ��ره� ��ا م � ��ن ق� �ب ��ل أح ��د
قراصنة اإلنترنت السعوديني املسمى
« .»oxomarوأش � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل��ى
تسجيل محاوالت الختراق حواسيب
داخ �ل �ي��ة ت �ع��ود ل�س�ل�ط��ة ح �ف��ظ ال�ن�ظ��ام

ولجهات اقتصادية «على ما يبدو من
معلومات داخلية حساسة».
أجل جمع
ّ
وف � ��ي ض � ��وء ت �ك ��ش ��ف ه � ��ذه امل �ع �ط �ي��ات
امل �ق �ل �ق��ة ،ي �ت��رك��ز ال � �س� ��ؤال ال �ك �ب �ي��ر ف��ي
األوس � � ��اط اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة اآلن
ح � � � ��ول م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ه � � � ��ذه ال � �ه � �ج � �م� ��ات.
وبحسب خبراء إسرائيليني في حماية
املعلومات اإللكترونية ف��إن اإلج��اب��ات
املحتملة عن هذا السؤال تنذر باألسوأ
في ظل االعتقاد بأن الهجمات لم تصل
إلى ذروتها بعد .ووفقًا ألحد الخبراء
ف��إن «ال�ه��اك��رز املؤيدين للفلسطينيني
ل ��دي� �ه ��م ع� � �ش � ��رات آالف ال� �ح ��واس� �ي ��ب
امل��وج �ه��ة ض ��د امل ��واق ��ع اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة،
وهذه الحواسيب جاهزة للعمل يوميًا
على ام�ت��داد األش�ه��ر املقبلة» .ويتوقع
خ� �ب ��راء أن ت �ت �ع��رض ع� �ش ��رات امل ��واق ��ع
لالقتحام أو التشويش في املستقبل.
وأكد خبير لصحيفة «إسرائيل اليوم»
أن الهجمات التي شنت أول من أمس
جاءت من الحواسيب التي استخدمت
مل �ه��اج �م��ة م ��واق ��ع ال� �ب ��ورص ��ة وش��رك��ة
«إلعال» قبل أسبوعني .وبرأي الخبير
فإن «الهاكرز يستعلمون حول املواقع
املحصنة ض��د هجماتهم ويهاجمون
مواقع أخ��رى .كل يوم تحصل عشرات
الهجمات على مواقع إسرائيلية ،لكننا
ال نشعر بذلك عندما يكون املستهدف

موقعًا تجاريًا صغيرًا .أول من أمس،
على سبيل املثال ،هوجم موقع «شركة
ت�ط��وي��ر ال �ق��دس» .وإض��اف��ة إل��ى م��واق��ع
ال� �ب ��ورص ��ة وإل� � �ع � ��ال ،ت �ع��رض��ت أي �ض��ًا
م��واق��ع م�ص��ارف إسرائيلية لهجمات،
األم� � ��ر ال� � ��ذي دف � ��ع م� �ص ��رف إس ��رائ �ي ��ل
امل��رك��زي إل ��ى إص� ��دار ت��وص�ي��ة ب��إغ�لاق
املواقع أمام الدخول من بعض األماكن
كإيران والسعودية والجزائر».
وأوض � � � ��ح خ� � �ب � ��راء أن ك � ��ل ال �ه �ج �م��ات
ال �ت��ي ش�ن��ت ض��د امل��واق��ع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
اس�ت�خ��دم فيها أس�ل��وب «م�ن��ع الخدمة
عبر التشتيت» (  .)DDoSوهو أسلوب
يعمد فيه املهاجمون إلى قصف املوقع
املستهدف بماليني الرسائل في فترة
زمنية واح ��دة ،م� ّ�ا ي��ؤدي إل��ى انهياره
أو إل��ى دف��ع مشغليه إل��ى إغ�لاق��ه ملنع
الضرر.
ورأى م �ح �ل��ل ال� � �ش � ��ؤون األم� �ن� �ي ��ة ف��ي
«إس��رائ �ي��ل ال �ي��وم» ،ي ��وآف ل�ي�م��ور« ،أن
الضرر املعنوي ال��ذي لحق بإسرائيل
في الجولة الحالية من حرب السايبر
أكبر بكثير من الضرر امل��ادي» .ولفت
إل ��ى أن ال �ه �ج �م��ات ت�م�ك�ن��ت م��ن إغ�ل�اق
املواقع إال أنها لم تتمكن من الدخول
إل� ��ى «ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة» ف �ي �ه��ا بحيث
تصبح ق��ادرة على سلب أو تغيير أو
التحكم بمعطيات داخلها.

اتهمت منظمة «هيومان رايتس
ووتش» املعنية بحقوق اإلنسان
دولة االمارات العربية املتحدة
بالتضييق على حرية التعبير.
وقال نديم حوري نائب رئيس
املنظمة ملنطقة الشرق األوسط،
في مؤتمر صحافي في دبي اول
من امس« ،لألسف رأينا العام
املاضي أن دولة اإلمارات العربية
املتحدة قررت قمع حرية التعبير
في البالد من خالل مضايقة
ومحاكمة عدد من الناشطني
ومحاولة تقييد حرية تكوين
الجمعيات في البالد» .وقالت
املنظمة إن اإلمارات ايضًا حلت
املجالس املنتخبة في اثنتني من
أبرز جماعات املجتمع املدني في
البالد.
واقتحمت مجموعة من الرجال
يرتدون املالبس التقليدية
اإلماراتية املؤتمر وطالبوا بإنهائه
ألن «هيومان رايتس ووتش» لم
تحصل على رخصة الستضافة
مثل هذا الحدث.
(رويترز)

حكومة املغرب
تنال ثقة البرملان
نالت الحكومة املغربية الجديدة
برئاسة عبد اإلله بنكيران
(الصورة) ثقة البرملانّ .
وصوت
 218نائبًا لصالح البرنامج
الحكومي ،فيما صوت  135نائبًا
ضد البرنامج الحكومي من دون
أن يمتنع أي برملاني عن املشاركة
في التصويت ،لتصبح الحكومة
بمقتضى الفصل  88الدستور
املغربي حكومة ّ
منصبة رسميًا.
وقال بنكيران ،في معرض
كلمته أمام البرملان ،إن البرنامج
الحكومي انطلق من تحليل
وتشخيص عميقني لإلشكالية
الجوهرية التي ترهن مستقبل
املغرب والتي تعوق قدرته على
إنتاج الثروة وال تسمح بالتوزيع
العادل لها رغم ما يتوفر عليه من
موارد بشرية وإمكانات مالية.
(األخبار)

«االبن الروحي» للقذافي
ّ
يسلم إلى طرابلس
أعلن مصدر قضائي أن محكمة
االستئناف في تونس العاصمة
قررت تسليم الليبي ميالد
عبد السالم بوزتاية ،الذي
يعرف بـ«االبن الروحي» للعقيد
الليبي الراحل معمر القذافي،
إلى السلطات الليبية الجديدة.
وقال املصدر ،امس ،إن قرار
التسليم جاء تلبية لطلب كانت
السلطات الليبية قد تقدمت به
لنظيرتها التونسية بعدما اتهمته
باالستيالء على أموال عامة.
(يو بي آي)
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«العراقية»
استنكار شيعي وكردي  ...ومهادنة من
ّ
ائتالف المالكي :هذه
أقل ما يمكن
التصريحات ّ
أن يقال عنها هو أنها
غباء سياسي

ُ
أثارت تصريحات نسبت إلى قائد فيلق القدس في الحرس
الثوري اإليراني ،العميد قاسم ّسليماني ،حول خضوع
العراق لإلرادة اإليرانية ،والتي كذبتها السفارة اإليرانية
في بغداد والخارجية اإليرانية في طهران ،زوبعة كبيرة ال
ً
ّ
املهدد أصال
تزال ارتداداتها حاضرة في السجال السياسي
بأزمات سياسية ـــــ طائفية مستجدة .مالحظات عديدة

يمكن الخروج منها بعدما أعلن الجميع تقريبًا موقفهم
من املوضوع؛ الرفض العراقي الشيعي والكردي ملضمون
لقائمة
الكالم كان شبه شامل ،بينما أثار التعليق الهادئ ّ
«العراقية» ،املحسوبة على العراقيني العرب السنة،
مساع إلياد عالوي
الكثير من التحليالت التي تفيد بوجود ٍ
ً
وقائمته لتصحيح العالقة مع طهران بعد طالق دام طويال

مجرد طرح إقامة دولة
إسالمية هو بمثابة
إعالن رسمي عن بداية
حرب أهلية طائفية

خالل إحياء
ذكرى
الحرب
االيرانية ــ
العراقية
في طهران
(أرشيف ــ
رويترز)

زوبعة سليماني :العراق لن يكون بيدقًا
عالء الالمي
ل ��م ي �ج��د ن �ف��ي أك �ث��رُ م ��ن م� �س ��ؤول إي��ران��ي
التصريحات التي نسبت إل��ى قائد فيلق
ال� �ق ��دس ف ��ي ال� �ح ��رس ال � �ث� ��وري اإلي� ��ران� ��ي،
ال�ع�م�ي��د ق��اس��م س �ل �ي �م��ان��ي ،ف ��ي ال �ح � ّ�د من
ال�ض�ج��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي أث �ي��رت حولها
في بغداد ،حيث تشهد الحالة السياسية
تأزمًا متفاقمًا واستقطابًا طائفيًا سياسيًا
حادًا بني «التحالف الوطني» الحاكم الذي
تهيمن عليه األحزاب اإلسالمية الشيعية،
وقائمة «العراقية» ذات الجمهور العربي
السني في الغالب.
وكانت وكالة «إيسنا» اإليرانية قد نقلت
ع��ن سليماني ق��ول��ه ،خ�لال ن��دوة بعنوان
«ال�ش�ب��اب وال��وع��ي اإلس�ل�ام��ي» ،أن «إي��ران
ح��اض��رة ف��ي ال �ع��راق وال�ج�ن��وب اللبناني،
وه��ات�ي�ن امل�ن�ط�ق�ت�ين ت�خ�ض�ع��ان ب�ش�ك��ل أو
ب ��آخ ��ر إلرادة ط� �ه ��ران وأف � �ك ��اره ��ا .ي�م�ك��ن
ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة تنظيم
أي ح��رك��ة ت � ��ؤدي إل ��ى ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ات
إسالمية هناك بهدف مكافحة االستكبار».
وتوقف املحللون العراقيون عند مفردات
ال �ت �ص��ري��ح ،ف�ل�اح �ظ��وا أن ص��اح �ب��ه ح � ّ�دد
منطقة الجنوب في ما يتعلق بلبنان ،لكنه
ع� ّ�م��م ح�ك�م��ه ف��ي م��ا يتعلق ب��ال �ع��راق ،ول��م
يخصص به املنطقة ذات الغالبية العربية
ال �ش �ي �ع �ي��ة .وب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م ��ا وص �ف��وه
بـ«طابع املبالغة» في ك�لام سليماني عن
إمكانية تشكيل حكومات إسالمية بهدف
«م�ك��اف�ح��ة االس�ت�ك�ب��ار» ،ت �س��اءل املحللون
العراقيون عما إذا كان اإلسالميون الشيعة
قادرين على تشكيل حكومة إسالمية من
نوع «والية الفقيه» أو نسخة شبيهة بها
ف��ي ال �ع��راق .أك�ث��ر م��ن ذل ��ك ،ف�ق��د ع�م��د أح��د
أه ��م ه ��ذه األح � ��زاب ال ��ى ت�غ�ي�ي��ر اس �م��ه من
«امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل �ل �ث��ورة اإلسل��ام �ي��ة في
العراق» إلى «املجلس اإلسالمي األعلى في
العراق» ،وراح الحزب الثاني ،أي «الدعوة
اإلسالمية» ،يبتعد رويدًا رويدًا عن مبادئه
السلفية التأسيسية .أما التيار الصدري،
ف�ح�ين ح ��اول ق�ب��ل ب�ض��ع س �ن��وات تطبيق
ّ
بعض قوانني الشريعة اإلسالمية ،وشكل
«محاكم شرعية» ل�ه��ذا ال�ه��دف ف��ي بعض
املحافظات ،اصطدم برئيس الوزراء نوري

املالكي الذي قاد ضد التيار حملة عسكرية
ش��رس��ة ع��رفّ��ت ب�ـ«ص��ول��ة ال �ف��رس��ان» .وف��ي
السياق ،ح��ذر باحث عراقي من أن مجرد
طرح هدف أو شعار إقامة دول��ة إسالمية
ع �ل��ى ط��ري �ق��ة والي � ��ة ال �ف �ق �ي��ه ال �ش �ي �ع �ي��ة أو
الخالفة ال��رش�ي��دة السنية ف��ي دول��ة تقوم
على التنوع املجتمعي وال�ت�ع��دد القومي
والديني والطائفي ك��ال�ع��راق ،ه��و بمثابة
«إع� �ل ��ان رس� �م ��ي ع ��ن ب ��داي ��ة ح � ��رب أه�ل�ي��ة
طائفية س�ب��ق للمجتمع ال�ع��راق��ي أن ذاق
وي�لات�ه��ا ف��ي س �ن��وات ال�ج�ث��ث وخصوصًا
في 2006
وُ .»2007
ّ
ال�ب�ع��ض رأوا أن م��ا ن�س��ب إل��ى سليماني
ينطوي على تهور دبلوماسي ،على حد
تعبير النائب عن ائتالف «دولة القانون»،
إح �س��ان ال �ع��وادي .ل�ك��ن آخ��ري��ن رأوا فيها

ب��ال��ون اخ�ت�ب��ار دق �ي��ق أط�ل�ق�ت��ه ط �ه��ران في
توقيت مقصود ،وأرادت من خالله قياس
مستويات ال��رف��ض أو القبول الحتماالت
ت �ط��وي��ر ع�لاق �ت �ه��ا ال �خ��اص��ة ب��ال �ح �ك��م ف��ي
ب �غ��داد .ال�ت�ي��ار ال �ص��دري ك��ان ص��اح��ب أول
رد ف �ع��ل ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات س�ل�ي�م��ان��ي ،إذ
ق��ال النائب ال�ص��دري حسن ال�ج�ب��وري إن
«ال �ت �ي ��ار ي ��رف ��ض ت �ص��ري �ح��ات س�ل�ي�م��ان��ي
ويعتبرها غير مقبولة وال يسمح بها»،
مؤكدًا أن «العراق دول��ة مستقلة وال نقبل
أي تدخل سواء كان من إيران أو تركيا أو
السعودية أو غيرها من دول الجوار».
ُّ
رد وزارة الخارجية العراقية ت��أخ��ر أكثر
م��ن  12س��اع��ة ،ل�ي��أت��ي راف �ض��ًا أي�ض��ًا لتلك
ّ
التصريحات ،ألن «العراق لن يكون بيدقًا
في لعبة اآلخرين ،ولن يكون تابعًا ألحد،

ول ��ن ي �ك��ون س��اح��ة ل�ت�ص�ف�ي��ة ال�ح�س��اب��ات،
وال�ش�ع��ب ال�ع��راق��ي س� ّ�ي��د نفسه وه��و ال��ذي
يقرر مصيره وخياراته الوطنية ،ونرفض
جميع التصريحات امل��ؤذي��ة بحق وح��دة
ال� � �ع � ��راق وس�ل�ام� �ت ��ه وس � �ي ��ادت ��ه ون �ظ��ام��ه
الديموقراطي االتحادي».
ائتالف املالكي« ،دولة القانون» ،تأخر رده
ه��و اآلخ ��ر ،لكنه ج��اء أق ��وى م��ن رد وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ،وع �ب��ر ع �ن��ه ال �ن��ائ��ب إح �س��ان
ال�ع��وادي ال��ذي ق��ال إن «ه��ذه التصريحات
أن ي� �ق ��ال ع �ن �ه��ا ه ��و أن �ه��ا
أق � ��ل م ��ا ي �م �ك��ن ْ
غ�ب��اء س�ي��اس��ي ،إذ ت�ص��در ف��ي ه��ذا ال��وق��ت
ب��ال�ت�ح��دي��د» .وق��د رأى بعض املحللني أن
ت�ص��ري��ح ال �ع��وادي م��وج��ه ب��ال�ت�ح��دي��د إل��ى
ق �ط��اع واس � ��ع ال ي �س �ت �ه��ان ب ��ه م ��ن ال �ع��رب
ال�ش�ي�ع��ة ال�ج�ن��وب�ي�ين امل �ن��اوئ�ي�ن للهيمنة

مالبسات النفي اإليراني
بعد م��رور  24ساعة تقريبًا على نشر تصريح العميد
ّ
قاسم سليماني ،تدخ ّل السفير اإليراني لدى العراق حسن
دنائي (الصورة) ،فكذب التصريح املنسوب إلى سليماني
ً
«ج �م �ل��ة وت �ف �ص �ي�ل�ا» ،وق� ��ال إن ما
تناقلته وسائل اإلعالم بشأنه إزاء
العراق والعراقيني ال أس��اس له من
ال �ص �ح��ة ،وه ��ي ش��ائ �ع��ات مل �ش��روع
غربي ،الهدف منه اإلساءة إليران».
ن�ف��ي دف��ع ب��ال�ب�ع��ض إل��ى ال�ت�س��اؤل:
ملاذا تأخر السفير في نفي تصريح
سليماني الخطير طوال  24ساعة؟
وك�ي��ف يمكن وك��ال��ة أن �ب��اء إي��ران�ي��ة
ش�ب��ه رس�م�ي��ة ول�ي�س��ت أج�ن�ب�ي��ة أن
تضع كالمًا خطيرًا كهذا على لسان
مسؤول عسكري رفيع املستوى،

وخصوصًا أن هناك العشرات من الطالب ،بعضهم من
دول ع��رب�ي��ة ،ح �ض��روا ن ��دوة س�ل�ي�م��ان��ي ،واس�ت�م�ع��وا إل��ى
تصريحه ذاك ،ف �م��اذا ب�خ�ص��وص ه ��ؤالء ،وك�ي��ف سيتم
إس�ك��ات�ه��م؟ أم��ا ع��دم تعليق رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ن ��وري امل��ال�ك��ي شخصيًا
على تصريح ً سليماني ،فقد ع� َّ�ده
ال�ب�ع��ض خ �ط��أ ،رب �م��ا ي �ك��ون سببه
أن العالقة بني الرجلني ،أي املالكي
وس�ل�ي�م��ان��ي ،ل�ي�س��ت ع�ل��ى م��ا ي��رام
م��اض�ي��ًا وح ��ا ّض �رًا .أك �ث��ر م��ن ذل��ك،
فقد س� ّ�رب مطلعون على كواليس
مكتب رئاسة ال��وزراء أنهما اختلفا
واص �ط��دم��ا ف��ي أك �ث��ر م��ن مناسبة
وت � �ب ��ادال ك�ل�ام ��ًا غ �ي��ر دب �ل��وم��اس��ي
تمامًا.

اإلي��ران�ي��ة ،وكمحاولة م��ن ائ�ت�لاف املالكي
الس �ت �ع��ادة ش�ع�ب�ي�ت��ه ال �ت��ي ت ��أث ��رت ك�ث�ي�رًا
ج��راء صمت امل��ال�ك��ي ع��ن ال�ن�ف��وذ اإلي��ران��ي
املتعاظم هناك.
في املقابل ،ج��اء موقف قائمة «العراقية»
م � �ف ��اج � �ئ ��ًا ل� �ل� �ج� �م� �ي ��ع ،ف � �ق� ��د ب � � � ��دا ب ��اه� �ت ��ًا
ُ
وتصالحيًا مع إي��ران ،على عكس املتوقع.
وق��ال��ت الناطقة الرسمية ب��اس��م القائمة،
ميسون الدملوجي ،إن قائمتها «تأسف
لصدور تصريحات منسوبة إل��ى العميد
قاسم سليماني عن خضوع العراق إلرادة
ط �ه��ران ،وكتلة ال�ع��راق�ي��ة تسعى ال��ى بناء
عالقات متوازنة مع كل دول الجوار ،ومثل
هذه التصريحات تزيد احتقان األوض��اع
وخ �ط��ورت �ه��ا ف��ي ال �ع��راق وامل �ن �ط �ق��ة» .وق��د
ّ
رب��ط م�ح��ل�ل��ون ب�ين ه ��ذه ال�ل�ه�ج��ة ال�ه��ادئ��ة
في رد فعل «العراقية» ،املعروفة بمواقفها
الحادة واملتشنجة في العادة تجاه إيران،
وب�ي�ن عملية امل�ص��ال�ح��ة ب�ين إي ��اد ع�لاوي
وط � �ه� ��ران ال �ت ��ي ي �ن �س��ج خ �ي��وط �ه��ا ق��ري�ب��ه
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق محمد ع�ل�اوي ،ال��ذي ق��ام
أخ � �ي � �رًا ب� ��زي� ��ارة ل� �ط� �ه ��ران .ول � ��م ي�س�ت�ب�ع��د
ال �ب �ع��ض وج � ��ود ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ت �ص��ري �ح��ات
سليماني وتوقيت االجتماع املرتقب بني
عالوي والسفير اإليراني في بغداد حسن
دنائي ،الذي أعلن عنه في اليوم نفسه ،ثم
ع��اد أح��د ن��واب «ال�ع��راق�ي��ة» لينفيه مساء
أول من أمس ،ليقتصر على دعوة هاتفية
وجهها عالوي إلى السفير اإليراني للقاء
(وهو ما لم يحصل) في مقر «العراقية».
وب �ح �س ��ب م � �ص� ��ادر ع ��راق� �ي ��ة ،ف �ق ��د ك�ش��ف
«ب��ال��ون االخ�ت�ب��ار» اإلي��ران��ي ع��ن استعداد
كبير ل��دى ق�ي��ادة «ال�ع��راق�ي��ة» للتفاهم مع
إي � � ��ران ب �خ �ص��وص ج �م �ي��ع امل� �ل� �ف ��ات ،وأن
ع � ��داء ه � ��ا اإلع �ل��ام � ��ي إلي� � � ��ران «ال ي�ت�ص��ف
ب��ال�ص��دق وامل �ب��دئ �ي��ة» .ف��ي امل �ق��اب��ل ،رف��ض
التحالف الكردستاني ،من جانبه أيضًا،
تصريح سليماني ،وتولى النائب محمود
عثمان ترجمة هذا املوقف ،إذ وصفه بأنه
«ت��دخ��ل س��اف��ر ف��ي ش ��ؤون ال �ع��راق» ،ودع��ا
ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة إل ��ى «ات� �خ ��اذ م��وق��ف
حازم تجاه هذه التصريحات مثلما فعلت
إزاء ت�ص��ري�ح��ات رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ت��رك��ي
رج��ب طيب أردوغ��ان التي كانت أق��ل حدة
في تدخلها بالشؤون العراقية».
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عملية التسوية

ّ
ّ
مساع أردنية دولية إلحياء جوالت «االستكشاف»
ٍ

علي حيدر ،محمد فرحان

لم تكن السلطة الفلسطينية بحاجة الى
تغطية مفاوضاتها م��ع ال��دول��ة العبرية
ع �ب��ر ع�ن��ون�ت�ه��ا ب �ـ«االس �ت �ك �ش��اف �ي��ة» .كما
ل��م ت�ك��ن ب�ح��اج��ة ال ��ى اس�ت�ك�ش��اف حقيقة
امل��وق��ف اإلس��رائ�ي�ل��ي م��ن عملية التسوية
ال� ��ى امل� �ف ��اوض ��ات ،وال� �ت ��ي ت� �ح � ّ�ول م�ج��رد
إج��رائ �ه��ا ال ��ى ه ��دف إس��رائ �ي �ل��ي مل��واج�ه��ة
ال �ض �غ��وط ال��دول �ي��ة؛ وف ��ي م � ��وازاة إس ��دال
الستار عن ه��ذه ال�ج��والت االستكشافية،
ّ
أك � � ��دت م� �ص ��ادر ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن م� ��روان
البرغوثي يرفض دفع ثمن اإلبعاد ،مقابل
الحرية من األسر كجزء من املطالب التي
تعرضها السلطة على إسرائيل.
وكشفت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية
أن ال� �ج ��ول ��ة ال �خ ��ام �س ��ة م� ��ن م �ف ��اوض ��ات
عمان ،بني فريق املفاوضات اإلسرائيلي،
برئاسة مستشار رئيس ال��وزراء إسحاق
م��ول�خ��و ،وال �ف��ري��ق الفلسطيني ب��رئ��اس��ة
ص��ائ��ب ع��ري �ق��ات ،ل ��م ت �ح �ق��ق أي ن �ت��ائ��ج.
وك� �م ��ا ه ��و م� �ت ��وق ��ع ،ت � �ب ��ادل وس �ي �ت �ب��ادل
الطرفان إلقاء املسؤولية بينهما ،انطالقًا
من اتهام إسرائيل الروتيني بأن السلطة
لم تحدد موقفها من الترتيبات األمنية،
فيما يرى الطرف الفلسطيني أن إسرائيل
لم تحدد موقفها من حدود الدولة.

مالي

ف ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،دع� ��ا رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
بنيامني نتنياهو ،السلطة ال��ى مواصلة
ً
امل� �ف ��اوض ��ات ،ق ��ائ�ل�ا إن «ال� �ح ��ل ي �ج��ب أن
ي ��أخ ��ذ ب��ال �ح �س �ب��ان م� ��ا ي� �ج ��ري ح��ول �ن��ا،
والسرعة التي يتغير فيها الوضع عندما
تشتد التهديدات ،وه��ي تشتد» ،مضيفًا
إن «على إسرائيل أن تتمسك جدًا وبقوة
بالترتيبات األمنية على األرض ف��ي كل
تسوية مستقبلية».
إال أن ف �ش ��ل امل � �ف� ��اوض� ��ات ف� ��ي ع� �م ��ان ال
يعني أن ال�ط��رف�ين األم�ي��رك��ي واألوروب ��ي
س �ي �ك �ت �ف �ي��ان ب �م��ا ت �ح �ق��ق ح �ت��ى اآلن ،ب��ل
سيواصالن مساعيهما للدفع نحو مزيد
م ��ن ج � ��والت ال� �ت� �ف ��اوض .وم� ��ن ال��وس��ائ��ل
امل � �ق � �ت� ��رح� ��ة ،ب� �ح� �س ��ب م � ��ا أش � � � � ��ارت إل �ي ��ه
ّ
صحيفة «معاريف» ،توفير سلم للطرف
الفلسطيني كي ينزل عن شجرة املواقف
التي أعلنها ،وتقديم إسرائيل في املقابل
ً
غطاء
ب��وادر حسن نية ألبو م��ازن ،تشكل
الس �ت �م ��رار امل� �ف ��اوض ��ات ،ك��رف��ع ع� ��دد من
أراض
الحواجز في الضفة الغربية ،ونقل
ٍ
تخضع للسلطة األمنية اإلسرائيلية الى
السلطة الفلسطينية.
إال أن م � �ح ��اف ��ل ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ب �ح �س��ب
«معاريف» أيضًا ،أكدت أن هذه املبادرات
ل� � ��ن ت� �ق� �ن ��ع ق � � �ي� � ��ادة ال� �س� �ل� �ط ��ة مل ��واص� �ل ��ة
امل�ح��ادث��ات ب�ين ال�ط��رف�ين .وق��ال��ت مصادر

البرغوثي
لحريته
يرفض اإلبعاد ثمنًا ّ
من األسر

سالم فياض في دافوس أمس (كريستيان
هارتمان ـ رويترز)

م �ق ��رب ��ة م� ��ن ع� �ب ��اس إن ال �س �ل �ط��ة ق � ّ�دم ��ت
ل�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة الئ �ح��ة تضم
 123أس� �ي� �رًا ف ��ي س �ج ��ون االح � �ت�ل��ال ،م��ن
بينهم ال�ق�ي��ادي ال �ب��ارز ف��ي ح��رك��ة «فتح»
م��روان البرغوثي ،واألم�ين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني أحمد سعدات،
م��ن أج��ل اإلف ��راج عنهم .وأك��دت أن تقديم
ه � ��ذه ال �ق��ائ �م��ة أت � ��ى ف ��ي س� �ي ��اق م�س��اع��ي
الرباعية ل��دف��ع الجانب اإلس��رائ�ي�ل��ي إلى
اتخاذ «إجراءات حسن نية تجاه السلطة
الفلسطينية من أجل إنقاذ لقاءات عمان،
بعد انتهاء املهلة املحددة أم��س» .وتأتي
هذه األنباء بالتزامن مع شائعات سرت
أول م��ن أم��س ح��ول بحث مسألة اإلف��راج
ع ��ن ال �ب��رغ��وث��ي ،ف ��ي م �ق��اب��ل إب� �ع ��اده عن
فلسطني املحتلة ،إلى األردن على األرجح،
وهو األمر الذي نفاه نفيًا قاطعًا محامي
ال�ب��رغ��وث��ي ،إل �ي��اس ص �ب��اغ ،ل �ـ«األخ �ب��ار»،
ً
ق� ��ائ �ل�ا إن «ال� �ب ��رغ ��وث ��ي ي ��رف ��ض م �س��أل��ة
اإلبعاد تمامًا ،حتى لو كان الثمن إطالق
س��راح��ه» .وأض��اف «نطالب ب��اإلف��راج عن
البرغوثي ،على غرار األس��رى واملعتقلني
ك ��اف ��ة ف� ��ي س� �ج ��ون االح� � �ت �ل��ال ،ش � ��رط أن
ي �ع��ود إل ��ى رام ال �ل��ه وإل ��ى ع��ائ�ل�ت��ه وأه�ل��ه
ف��ي فلسطني امل�ح�ت�ل��ة ،ال إل��ى خ��ارج�ه��ا».
وأوض ��ح امل�ح��ام��ي أن «م��وض��وع اإلب�ع��اد
لم ُيناقش مع البرغوثي على اإلط�لاق»،

ّ
م ��ؤك� �دًا أن «ه � ��ذا األم � ��ر م ��رف ��وض ول�ي��س
خاضعًا للنقاش أو البحث بالنسبة إلى
موكلي» .وق��ال إن «السلطة الفلسطينية
ّ
قدمت بالفعل قائمة بـ  123أسيرًا ،أغلبهم
اع�ت�ق�ل��وا ق�ب��ل ات�ف��اق�ي��ات أوس �ل��و (،)1993
والبعض اآلخ��ر م��ن ال�ق�ي��ادات السياسية
وال ��رم ��وز ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي اع�ت�ق�ل��ت خ�لال
االن �ت �ف��اض��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وم�ن�ه��م ال�ب��رغ��وث��ي
وس�ع��دات .وهناك أيضًا  25أسيرًا قضوا
أكثر من  25عامًا في معتقالت االحتالل».
في غضون ذلك ،أوحت األجواء اإلعالمية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب ��وج ��ود ره � ��ان ع �ل��ى دور
للملك األردني عبد الله الثاني ،في إقناع
رئ �ي��س ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،م�ح�م��ود
ع� �ب ��اس ،ب��اس �ت �م��رار امل� �ح ��ادث ��ات ب��رع��اي��ة
اململكة .إال أن األخير أعلن بعد لقائه امللك
أنه مستعد للعودة ف��ورًا الى املفاوضات
إذا م��ا اع�ت��رف��ت إس��رائ�ي��ل ب�ح��دود ال��دول��ة
الفلسطينية ،وأن��ه سيقبل بكل املطالب
األمنية إلسرائيل بشرط واحد «أال يبقى
أي إسرائيلي على األرض الفلسطينية»،
مشيرًا الى أن النتائج التي خلصت إليها
امل �ف��اوض��ات االس�ت�ك�ش��اف�ي��ة ستبحث في
جلسة لجنة املتابعة التابعة للجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي س�ت�ن�ع�ق��د ف��ي ال ��راب ��ع من
شهر شباط املقبل ،فيما قد يكون محاولة
لتوفير غطاء عربي ملواصلة املفاوضات.

ثوار الطوارق يرفضون الهدنة مع باماكو

مع دخول األزمة بني الحكومة املالية وبني حركة الطوارق
اسبوعها الثالث ،فشلت مساعي املوفد الرئاسي املالي مع
الحركة للتوقيع على هدنة ملدة ستة ايام
نواكشوط ــ المختار ولد محمد
في مسعى منها الى حل األزمة الناشبة
م��ع ال�ح��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر األزواد،
أوف� ��دت ال�ح�ك��وم��ة امل��ال �ي��ة ،أم ��س ،أم�غ��ار
آغ إغ�ل�اف ،مبعوثًا خ��اص��ًا م��ن الرئيس
املالي أمادو توماني توري ،للقاء «ثوار
الطوارق».
وأك ��د ال �ن��اط��ق اإلع�ل�ام��ي ب��اس��م ال�ح��رك��ة
ب �ك��اي آغ س �ي��د أح� �م ��د ،ف ��ي ات� �ص ��ال مع
«األخ�ب��ار» ،أن «مبعوث حكومة باماكو
طلب م��ن ال �ث��وار ه��دن��ة تتمثل ف��ي وقف
إط�لاق النار مل��دة ستة أي��ام ،من إلفساح
املجال للمفاوضات ،إال أن حركة األزواد
رف� �ض ��ت ذل� � ��ك ،خ �ش �ي��ة أن ي� �ك ��ون االم� ��ر

ما قل
ودل
أعلنت وزارة الخارجية األميركية
عن تبلغها باختطاف الكاتب
األميركي مايكل سكوت مور في
ً
شمال الصومال ،معربة عن القلق
على سالمته .وأشار مكتب املتحدث
باسم الخارجية االميركية ،إلى ان
االتصاالت جارية مع أفراد عائلته،
فيما العمل مستمر مع أشخاص في
كينيا والصومال بغية الحصول على
معلومات إضافية .وشدد املكتب
على ان «الواليات املتحدة تدين
أعمال الخطف من أي نوع كانت»،
داعيًا إلى إطالق سراح املواطن
األميركي فورًا.
(يو بي آي)

م �ج��رد ح�ي�ل��ة م��ن ق �ب��ل ال �س �ط��ات امل��ال�ي��ة
من أجل السماح لقواتها بإعادة ترتيب
صفوفها ،وشن هجوم أوسع على املدن
ال �ت��ي ي�ت�ح�ك��م ف�ي�ه��ا ال � �ط� ��وارق» ،حسب
قوله.
وأوض� ��ح س�ي��د اح �م��د أن رف ��ض ال�ه��دن��ة
ج ��اء «ب �ع��د ح �ص��ول ح��رك��ة ال �ث ��وار على
معلومات تفيد بأن وح��دات جديدة من
الجيش املالي بدأت تتحرك من الجنوب
ن �ح��و امل �ن��اط��ق ال �ش �م��ال �ي��ة ،م ��ا ي �ب�ّي�نّ أن
السلطات املالية غير صادقة في عرض
ال �ه��دن��ة ،وت��ري��د ف �ق��ط أن ت�ك�س��ب بعض
ال��وق��ت م��ن أج ��ل إع � ��ادة ت��رت �ي��ب ق��وات�ه��ا
العسكرية».
وتابع «أن ثوار الطوارق لن يتخلوا عن

ال �ق �ت��ال م��ا ل��م ت�ت�ح�ق��ق م�ط��ال�ب�ه��م بنحو
مؤكد وملموس».
ّ
وأكد مصدر مطلع في باماكو (عاصمة
مالي) أن أمغار آغ إغالف ،وهو مستشار
للرئيس أم��ادوا توماني ت��وري ،يتحدر
م��ن أص ��ول ط��وارق �ي��ة ،ق��د ان�ت�ق��ل بالفعل

جنود ماليون اثناء اشتباكات مع الطوارق في
العام  2006شمال شرق مالي (ك .سيا ــ أ ف ب)

إل��ى منطقة «ل �ي��را» م��ن أج��ل ال�ت�ف��اوض
مع متمردي «الحركة الوطنية لتحرير
األزواد» ،بغية عقد هدنة لوقف إطالق
ال �ن��ار م��ؤق�ت��ًا ب�ين ال�ط��رف�ين ،إلي �ج��اد حل
سياسي للمشكلة الطوارقية عن طريق
املفاوضات.
وأضاف املصدر ذاته أن مبعوث الرئيس
املالي انتقل أيضًا إلى شمال «تمبكتو»،
ح �ي��ث ال �ت �ق��ى ع �ل��ى ان � �ف� ��راد م ��ع م�ح�م��د
آغ ن��اج��م ،ق��ائ��د األرك � ��ان ال�ع�س�ك��ري��ة في
الحركة األزوادي ��ة .لكن ه��ذا األخير نفى
أن ي�ك��ون ذل��ك ال�ل�ق��اء متعلقًا بموضوع
«الهدنة».
وق� � ��ال« :ن �ح��ن ن��رف��ض ال ��دخ ��ول ف ��ي أي
مفاوضات مع حكومة باماكو .واللقاء
ال ��ذي ج�م�ع�ن��ي م��ع آغ إغ�ل�اف دار ح��ول
م��وض��وع آخ ��ر ال ع�ل�اق��ة ل��ه ب ��أي ع��رض
هدنة».
وش�ه��دت األي��ام األخ�ي��رة تصاعدًا كبيرًا
ف��ي امل��واج �ه��ات ب�ين ال�ج�ي��ش الحكومي
وال � �ح� ��رك� ��ة األزوادي� � � � � � ��ة ،ح� �ي ��ث ات �س �ع��ت

رقعتها لتشمل كل مناطق شمال مالي
امل ��أه ��ول ��ة ب��أغ �ل �ب �ي��ة م ��ن ال � �ط� ��وارق .ل�ك��ن
األخ �ب��ار ال ت ��زال م�ت�ض��ارب��ة بخصوص
امل� ��دن ال �ت��ي ي �ق��ول ث� ��وار ال� �ط ��وارق إن�ه��م
س �ي �ط��روا ع �ل �ي �ه��ا ،ف�ي�م��ا ت �ق��ول ح�ك��وم��ة
ب� ��ام� ��اك� ��و إن � �ه� ��ا اس � �ت � �ع� ��ادت ال �س �ي �ط��رة
عليها.
ه��ذه امل��واج �ه��ات م��ع ال �ط��وارق ت��زي��د من
حدة االنفالت األمني في منطقة الساحل
األفريقي ،حيث تخشى دول املنطقة أن
ت�خ�ل��ق ق�لاق��ل أم�ن�ي��ة ق��د ت�س�ت�ف�ي��د منها
ال �ج �م��اع��ات امل �س �ل �ح��ة ال �ت��ي ت �ن �ش��ط في
املنطقة مثل تنظيم «ال�ق��اع��دة ف��ي بالد
امل� �غ ��رب اإلس �ل��ام � ��ي» وج� �م ��اع ��ة «ب��وك��و
حرام».
ل �ك��ن ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال �ح��رك��ة األزوادي � ��ة
ي �ن �ف��ي ذل � ��ك ف� ��ي ح ��دي �ث ��ه ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار»،
وي� �ق ��ول« :إن ث� ��وار ال� �ط ��وارق ي �ح��ارب��ون
«ال � �ق � ��اع � ��دة» م �ث �ل �م��ا ي � �ح ��ارب ��ون ج�ي��ش
ً
ب��ام��اك��و ،ون �ح��ن ال �ط ��وارق أك �ث��ر ت��أه�ي�لا
وقدرة على التصدي».

ّ
الجزائر :التيار اإلسالمي يتوزع على ثمانية أحزاب
الجزائر ــ مراد طرابلسي
م ��ن ب�ي�ن األح � � ��زاب ال �ع �ش��رة ال �ت ��ي أع�ل�ن��ت
وزارة الداخلية الجزائرية ،أول من أمس،
ق �ب��ول ط �ل �ب��ات اع �ت �م��اده��ا وس �م �ح��ت لها
ب �ع �ق��د م��ؤت �م��رات �ه��ا ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ،ث�لاث��ة
أح� ��زاب اس�لام �ي��ة ج ��دي ��دة ،ل�ي�ص�ب��ح ب��ذل��ك
ع��دد تنظيمات ه��ذا التيار سبعة أح��زاب،
م��ن دون اح�ت�س��اب ف�ل��ول «جبهة االن�ق��اذ»
املحظورة ،أقوى أجنحة االسالم السياسي
في الجزائر.
واستقبلت األحزاب الثالثة نبأ اعتمادها
بالتهليل لكون ذلك سيمكنها من املشاركة
في االنتخابات البرملانية واملحلية املقررة
الربيع املقبل .وكان أول حزب حدد تاريخ
ع�ق��د م��ؤت�م��ره ال�ت��أس�ي�س��ي «ح ��زب الحرية
وال �ع��دال��ة» ،ال��ذي يتزعمه محمد السعيد
(اس �م��ه الحقيقي محمد السعيد بلعيد)
املرشح لالنتخابات الرئاسية عام ،2009
وه� ��و اس�ل�ام ��ي م �ع �ت��دل ،ق ��ائ ��ده ال ��روح ��ي
الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي ،الوزير
في عهدي ه��واري بومدين والشاذلي بن

ج��دي��د ب�ين 1965و  .1988وي�ع�ق��د ال�ح��زب
مؤتمره في بلدة زرال��دة (غ��رب العاصمة)
بمشاركة  600مندوب عن  42والية من بني
 48هو عدد واليات الجزائر.
م � ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان � �ي ��ة ،ت �ل �ق ��ى رئ � �ي� ��س ح��رك��ة
اإلص� �ل ��اح ال ��وط� �ن ��ي س ��اب� �ق ��ًا ،ج� �م ��ال ع�ب��د
ال� �س�ل�ام ،ال� �ض ��وء االخ� �ض ��ر ل �ع �ق��د م��ؤت�م��ر
حزبه الجديد «جبهة الجزائر الجديدة»
لتمكينه م��ن االع�ت�م��اد وم�ب��اش��رة النشاط
ب�ع��د ذل ��ك .وق ��ال ل �ـ«األخ �ب��ار» إن��ه سيحدد
تاريخ عقد املؤتمر في اليومني املقبلني.
أم � � � � ��ا م � � ��ؤس � � ��س ح � ��رك� � �ت � ��ي «ال � �ن � �ه � �ض � ��ة»
و«االص�ل�اح» ،عبد الله جاب الله ،فانتظر
ً
طويال ليرى خروج حزبه الجديد «جبهة
ال � �ع� ��دال� ��ة وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة» م� ��ن ادراج وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة .وق ��ال إن م��ؤت �م��ره س�ي�ع�ق��د في
ال �خ��ام��س م��ن ش �ب��اطُ .
وي �ت��وق��ع أن ُي�خ��رج
جاب الله من االنتخابات البرملانية املقبلة
أك�ب��ر تشكيل اس�لام��ي ،ب�ع��دم��ا فعلها في
ال �ع��ام  2002ح�ي�ن ق ��اد ح��رك��ة «االص�ل��اح»
ل �ل �ف��وز ب� � �ـ 43م �ق �ع �دًا وت ��راج ��ع ال� �ح ��زب في
غ�ي��اب��ه ع��ام  2007ال��ى ث�لاث��ة م�ق��اع��د فقط،

بعدما قاطع أتباعه تلك االنتخابات.
ك ��ذل ��ك ت �ن �ت �ظ��ر «ح ��رك ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر» ،ال �ت��ي
ي �ق��وده��ا وزي � ��ر ال �ص �ن��اع��ة األس � �ب ��ق ،ع�ب��د
امل� �ج� �ي ��د م � �ن� ��اص� ��رة (مل � �ن� �ش ��ق ع � ��ن ح ��رك ��ة
«م �ج �ت �م��ع ال �س �ل ��م» االخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن)،
دوره� ��ا ف��ي االع �ت �م��اد .وق� ��ال م �ن��اص��رة إن
م �ل �ف��ه ك ��ام ��ل ،وإن ت��أخ��ر إع �ل��ان اع �ت �م��اده
ت �ق �ن��ي .وي ��وج ��د ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ال �ج��زائ��ري
ال �ي��وم  64ن��ائ�ب��ًا ي�ن�ت�م��ون ألرب �ع��ة أح ��زاب
من التيار االسالمي وهي حركة «مجتمع
السلم»  52نائبًا و«النهضة» خمسة نواب،
و«التجديد»  4و«االصالح»  3نواب.
وخ��ارج كل هذه التشكيالت ،يوجد أتباع
ج �ب �ه��ة «اإلن � �ق� ��اذ» امل �ح �ظ ��ورة م �ن��ذ مطلع
 ،1992اضافة الى عدد كبير من املسلحني
السابقني ،ال��ذي��ن شملهم العفو ،وه��م في
أغ �ل��ب ال� �ح ��االت ي �ق��اط �ع��ون االن �ت �خ��اب��ات.
وستعمل التشكيالت س��ال�ف��ة ال��ذك��ر على
استمالة أصوات هؤالء ،خاصة حزب عبد
ال�ل��ه ج��اب ال �ل��ه ،ال ��ذي ي�ع��د أق ��رب زع��ام��ات
االس� �ل ��ام ال �س �ي��اس��ي ل �ت��وج �ه��ات «ج �ب �ه��ة
اإلنقاذ» ،وكان في آخر الثمانينيات ضمن

املجموعة التي أسستها لكنه انسحب في
آخ��ر لحظة ل�خ�لاف��ات م��ع رئ�ي��س الجبهة،
علي بلحاج ،ونائبه ،عباسي مدني.
وق��د ك��رس ق��ان��ون األح ��زاب ال�ج��دي��د ،ال��ذي
ص ��ادق ع�ل�ي��ه ال �ب��رمل��ان ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ،منع
ع� ��ودة ال�ج�ب�ه��ة ال ��ى ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة،
ك�م��ا م�ن��ع ق��ادت�ه��ا م��ن م�م��ارس��ة أي نشاط
س �ي��اس��ي ،ب��اع �ت �ب��اره��م ح �س��ب األدب� �ي ��ات
الرسمية ،من ّ
تسببوا في اندالع حرب كان
ض�ح��اي��اه��ا ن�ح��و  200أل ��ف ق�ت�ي��ل وم�ئ��ات
اآلالف من الجرحى واملفقودين واملشردين.
ويعد التيار االس�لام��ي من أكثر التيارات
تمزقًا ف��ي ال�ج��زائ��ر .وتعرضت ك��ل أحزابه
الن �ش �ق��اق��ات ب�س�ب��ب ال �ب �ح��ث ع��ن ال��زع��ام��ة
حينًا وبسبب ت��دخ��ل اط ��راف ف��ي السلطة
شجعت على الفرقة أحيانًا أخرى .وتراهن
ال �ق �ي��ادات االس�لام �ي��ة ع�ل��ى ت��أث�ي��ر املحيط
ال �ع��رب��ي ،ال ��ذي أف ��رز ح �ك��وم��ات اس�لام�ي��ة،
ل �ت �ح �ق �ي��ق ن �ت��ائ��ج ك �ب �ي��رة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
الربيع .وسعت  4تشكيالت حتى اآلن الى
ب �ن��اء ت�ك�ت��ل ي�س�ت�ق�ط��ب اص� ��وات ال�ن��اخ�ب�ين
ويستثمر في الوضع الراهن.
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إيران

نجاد :ال مشكلة في االقتصاد
تحاول السلطات اإليرانية
هذه األيام احتواء تداعيات
قرار الحظر األوروبي على
نفطها ،بينما يسعى مجلس
الشورى الى دراسة خطوة
مضادة تقضي بمنع ضخ اي
قطرة نفط الى الدول التي
صادقت على العقوبات

أعلن الرئیس اإلي��ران��ي محمود أحمدي
ن � �ج ��اد ،أن ب �ل ��اده ت �ت �م �ت��ع ب��االس �ت �ق��رار
االقتصادي ،الفتًا الى أن الشعب اإليراني
ّ
يتعرض
مستعد ملواجهة الضغوط التي
لها من «األع ��داء» .وب�م��وازاة ه��ذا املوقف
ي �س �ت �ع��د م �ج �ل��س ال� � �ش � ��ورى االس�ل�ام ��ي
(ال �ب��رمل��ان االي ��ران ��ي) للنظر ف��ي م�ش��روع
قانون يمنع تصدير النفط الى أوروب��ا،
ردًا على الحظر الذي قررته دول االتحاد
االوروب� � ��ي االث �ن�ي�ن امل��اض��ي ع�ل��ى النفط
االيراني ،حسبما أفاد عدد من النواب.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م ل �ج �ن��ة ال �ط��اق��ة
التابعة ملجلس الشورى عماد حسيني،
إن «ال �ل �ج �ن��ة ت �ض��ع ال �ل �م �س��ات االخ �ي ��رة
ع�ل��ى م �ش��روع ي�ن��ص ع�ل��ى وق��ف تصدير
النفط الى اوروبا» ،موضحًا أن املشروع
سيعرض اب�ت� ً
�داء من ي��وم بعد غد االحد
ع�ل��ى امل�ج�ل��س ،ال ��ذي س�ي�ق��رر م��ا اذا ك��ان
سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك.
ب��دوره ،قال عضو البرملان النائب حسن

غفورفرد على املوقع االلكتروني ملجلس
الشورى ،إن «مشروع القانون يهدف الى
ارغ� ��ام ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى وق ��ف ب�ي��ع النفط
الى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر االتحاد
االوروبي».
وأل� �غ ��ى ال �ح �ظ��ر األوروب� � � ��ي ال �ع �م��ل على
ال �ف��ور ب��ال �ع �ق��ود ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ج��دي��دة مع
إي ��ران ،اال ان ال��دول االك�ث��ر اع�ت�م��ادًا على
النفط لديها مهلة حتى األول من تموز
إلل �غ��اء ع�ق��وده��ا ال�ح��ال�ي��ة وال�ع�ث��ور على
مزودين جدد بالنفط.
وأف � ��اد ع �ض��و ل�ج�ن��ة ال �ط��اق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ن��اص��ر س� ��ودان� ��ي ،ب��أن��ه ف ��ي ح� ��ال تبني
م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ف� � ��إن «ال� � � � ��دول ال �ت��ي
اس�ت�ه��دف��ت ال�ن�ف��ط االي ��ران ��ي ل��ن تحصل
ع�ل��ى ق �ط��رة واح� ��دة م �ن��ه» .واك ��د أن ذل��ك
«سيؤدي الى ارتفاع االسعار وسيضطر
االوروب� �ي ��ون ال ��ى ش ��راء ال�ن�ف��ط ب��أس�ع��ار
أعلى».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،أش� � ��ار ال ��رئ� �ي ��س االي� ��ران� ��ي،

خ�لال افتتاحه  14مشروعًا إنمائیًا في
محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) ،الى
«ال�ت��ذب��ذب��ات األخ �ی��رة» ف��ي س��وق العملة
واملسكوكات الذهبیة في البالد .ونقلت
وك��ال��ة األن�ب��اء اإلي��ران�ي��ة الرسمية (ارن��ا)
ع �ن��ه ق ��ول ��ه« :ب �ص �ف��ة امل �ط �ل��ع أق � ��ول إن ال
مشكلة في اقتصاد البالد» ،الفتًا الى أن
إي��ران «تتمتع باالستقرار االقتصادي».
واض��اف أن «األع��داء یضغطون بطبیعة
ال �ح��ال ،لكن ینبغي أن أق��ول إن الشعب
على أتم الجهوزیة واالستعداد ملواجهة
ذلك».
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ،أف � ��اد م �ع �ه��د ال �ع �ل��وم
واألم � ��ن ال ��دول ��ي «ب ��أن ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ح�ق�ي�ق��ة وأه �م �ي��ة ع ��دم وج� ��ود م��ؤش��رات
إلى أن إيران قررت في الواقع بناء سالح
ن� � ��ووي ،ات� �خ ��ذت س �ل �س �ل��ة م ��ن ال � �ق ��رارات
املهمة ال�ت��ي تعطيها ال�ق��درة على صنع
أسلحة نووية بسرعة» .وأضاف املعهد،
في تقرير اصدره أخيرًا ،أن طهران اتبعت

بذلك استراتيجية «التغطية النووية»،
ووض �ع��ت ب��رن��ام��ج ط ��رد م��رك��زي ل�ل�غ��از
لتوفير ال��وق��ود ال�ن��ووي ال�ل�ازم للسالح،
وعملت على تطوير قدرة تسليح نووية،
وطورت سالحًا باليستيًا متوسط املدى
ق ��ادرًا ع�ل��ى ح�م��ل رأس ن ��ووي« ،ك��ل ذل��ك
ت�ح��ت غ��اي��ات م��دن�ي��ة ظ��اه��ري��ة أو سرية
كبيرة».
وق��ال التقرير إنه «ينبغي على املجتمع
الدولي في ظل غياب هذا القرار النهائي
اإليراني ،أن يتحرر من القلق ،إذ إن إيران
تخطت كثيرًا من العقبات نحو الوصول
إل��ى أسلحة ن��ووي��ة» .وتابع أن��ه «ال يزال
هناك وقت أمام املجتمع الدولي إليجاد
ح��ل س�ل�م��ي ل�ق�ض�ي��ة ال� �ن ��ووي اإلي ��ران ��ي.
ومع تباطؤ الجدول الزمني إليران نحو
ال �ح �ص��ول ع � ّل��ى اس �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة ،ه�ن��اك
ح��اج��ة م�ل�ح��ة م �ت��زاي��دة إل ��ى إي �ج��اد ه��ذا
الحل».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ّ
ّ
األزمة تعصف بقلعة النخب املالية العاملية
اعتراف غير مسبوق في دافوس :النظام الرأسمالي يحتضر ...وال بديل في األفق
شهدت أشغال املنتدى
العاملي لالقتصاد في طبعته
الـ ،42والتي افتتحت ليلة أول
من أمس في منتجع دافوس
السويسري ،تجاذبًا سياسيًا
قويًا بني بريطانيا وأملانيا
وفرنسا حول الضريبة على
املعامالت املالية العاملية

دافوس ــ لخضر فراط
ف � ��ي س � �ي � ��اق أع � � �م � ��ال امل � �ن � �ت� ��دى ال� �ع ��امل ��ي
االق�ت�ص��ادي املنعقد ف��ي داف ��وس ،وال��ذي
ُيخصص ه��ذه السنة للبحث ف��ي إيجاد
نظام اقتصادي بديل للنظام الرأسمالي
ف��ي ش�ك�ل��ه ال �ح��ال��ي ،ان�ت�ق��د رئ �ي��س وزراء
بريطانيا ديفيد كاميرون ،مقترح أملانيا
وف��رن �س��ا امل �ت �ع �ل��ق ب �ف��رض ض��ري �ب��ة على
امل�ع��ام�لات املالية العاملية ،ورأى أن هذه
الضريبة «ستكون كارثية على االقتصاد
لا من ضعف
األوروب ��ي ،ال��ذي يعاني أص� ً
في مقدراته التنافسية».
بديال لتحسني
مقترحًا
وعرض كاميرون
ً
أداء االق� �ت� �ص ��اد األوروب � � � ��ي ع �ب��ر ت�ق��وي��ة
تنافسيته .لكن انتقاداته للضريبة على
امل�ع��ام�لات امل��ال�ي��ة اع� ُ�ت�ب��رت م��ن قبل باقي
الدول األوروبية «ردة فعل أنانية ،مردها
إل ��ى ك ��ون ل �ن��دن إح� ��دى األس� � ��واق امل��ال�ي��ة
األهم في العالم».
ول� � ��م ت� �م ��ض س� � ��وى س� ��اع� ��ات ق �ل �ي �ل��ة م��ن
ب��دء أع �م��ال امل�ن�ت��دى ،ال ��ذي ي�ح�ض��ره ه��ذه
السنة  2600م�ش��ارك ،حتى ع��اد السجال
األوروب � ��ي إل ��ى ال��واج �ه��ة ب�ي�ن م�م�ث�ل��ي 26
بلدًا أوروبيًا يؤيدون االندماج األوروبي
ال �ك��ام��ل ،وب�ي�ن ب��ري�ط��ان�ي��ا ال �ت��ي «ال ت��رى
في أوروب��ا إال سوقًا اقتصادية لتسويق
سلعها».
ومن املرتقب أن يحتدم الجدل بخصوص
كيفية معالجة أزم��ة ال�ن�ظ��ام الرأسمالي
في األيام املقبلة ،ضمن ما يمكن اعتباره
«جولة تسخينية» للجدل ال��ذي سيرافق
ال�ق�م��ة األوروب �ي��ة امل��رت�ق�ب��ة ف��ي  30ك��ان��ون
الجاري في بروكسل ،والتي ستخصص
ل �ل �ب �ح��ث ف ��ي س �ب��ل إع� � ��ادة إح� �ي ��اء ال�ن�م��و
االقتصادي في أوروبا.
اع� � �ت � ��راف م� �ن� �ت ��دى داف� � � � ��وس ،ال � � ��ذي ي�ع��د

كاميرون يراقب الجمهور خالل انعقاد مؤتمر دافوس امس (ارند فيغمان ــ رويترز)
تقليديًا قلعة عالم املال العاملي ،بضرورة
ال �ت��أس �ي��س ل �ن �ظ��ام ع ��امل ��ي ج ��دي ��د ي �ك��ون
�دال وإنسانية ،يشكل اعترافًا غير
أكثر ع� ً
م �س �ب��وق م ��ن ال �ن �خ��ب ال �ل �ب �ي��رال �ي��ة بفشل
ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ف��ي ش�ك�ل��ه ال �ح��ال��ي،
والذي تسيطر عليه املضاربة واالقتصاد
االفتراضي ال��ذي ال عالقة له باالقتصاد
الفعلي امل�ن�ت��ج .ف�خ�لال ال�س�ن��وات العشر
مثال ،بيع وتبادل كميات من
املاضية تمً ،
النفط في أوس��اط املضاربة املالية تفوق
بمقدار  25ف��ي املئة م��ا ه��و متوفر فعليًا
في سوق إنتاج النفط .لذا ،تعالت أصوات
العديد من الخبراء ،خالل هذه الدورة من

دافوس ،للمطالبة بوضع حد لهذا النوع
من «اقتصاد املضاربة» ،الذي يبيع سلعًا
اف�ت��راض�ي��ة ال م�ق��اب��ل ل�ه��ا ف��ي «االق�ت�ص��اد
الواقعي».
ويرى الخبراء أن آلية النظام الرأسمالي
العاملي الحالي ستكون خطرًا على حياة
اإلن �س��ان ،وخ��اص��ة عندما ستصل نسبة
سكان املعمورة إلى  9مليارات نسمة في
املدى القريب ،في حني أن موارد األرض ال
تتوفر فيها إمكانية كافية لتأمني الغذاء
ل�ل�ج�م�ي��ع اذا اس �ت �م��ر ال �ع �م��ل ب��األس �ل��وب
ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال��ي ال� ��ذي ي� ��دار ب��ه االق �ت �ص��اد
العاملي حاليًا ،وال��ذي ال ُيعنى باإلنتاج

مناقشة تجربة الثورات
العربية مهمة في
دافوس ويصغى اليها
بكل احترام

وتلبية حاجيات اإلنسانية بل يغلب على
ذلك منطق املضاربة ومراكمة األرباح.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك��ل ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،تأتي
إش �ك��ال �ي��ة ال �ط ��اق ��ة ال� �ت ��ي ي��رت �ع��ش م�ن�ه��ا
الساسة عند ذكرها ،وهي محل مناظرات
ع��دي��دة ملعرفة ه��ل الطلب ال��ذي سيتزايد
على اس�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة م��ن اآلن ال��ى سنة
 2050ستتم تلبيته من املخزون الطبيعي
ال � �ح ��ال ��ي؟ اإلج � ��اب � ��ة ت �ح �م��ل ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل�ع�ط�ي��ات ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا م��وض��وع تحت
السرية الكاملة.
ل�ك��ن امل�ن��اق�ش��ات ال �ت��ي دارت ف��ي ال�ي��وم�ين
األول � �ي � ��ن م � ��ا زال � � � ��ت ت� �ظ� �ه ��ر ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال�ت�ن��اق�ض��ات .وي� ّ
�وج��ه االن�ت�ق��اد ب��ال��درج��ة
األولى إلى غياب صارخ لدور السياسيني
ف � ��ي ق � �ي � ��ادة ال � �ع� ��ال� ��م ،ف� �ك ��ل م � ��ا ي � �ق� ��وم ب��ه
السياسيون الحاليون ،الذين تنعدم فيهم
الكاريزما ،هو ترقيعي وآني ويفتقر إلى
الرؤية الثاقبة.
م ��ا ك � ��ان م� �ج ��رد ف� �ك ��رة ل � ��دى امل �ن��اه �ض�ين
للعوملة أص�ب��ح ال�ي��وم على ج��دول أعمال
ك��ل ال�س�ي��اس�ي�ين ورج � ��ال امل� ��ال واألع �م��ال
باعترافهم الصريح ف��ي منتدى داف��وس
ل �ه��ذه ال �س �ن��ة ب�ف�ش��ل ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي
وب� �ض ��رورة اإلس� � ��راع ف ��ي ت �ع��وي �ض��ه قبل
االنهيار الشامل .النقاشات التي دارت في
اليومني املاضني لم تخرج عن إطار األزمة
املالية التي أصبحت اقتصادية ،وتعاني
منها الدول األوروبية عبر ما يسمى أزمة
الديون السيادية.
أم��ا ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،فحضر الكثير من
زع �م��ائ �ه��ا ورم � ��وزه � ��ا ،م ��ن االم �ي��ن ال �ع��ام
السابق للجامعة العربية عمرو موسى
إل ��ى أم �ي��ر ق �ط��ر ح �م��د ب��ن خ�ل�ي�ف��ة ،م ��رورًا
ب��رئ �ي��س وزراء ال � �ع ��راق ن � ��وري امل��ال �ك��ي،
�وال إل��ى وف��د س�ع��ودي م�ك� ّ�ون م��ن 28
وص � ً
ع �ض �وًا ب��رئ��اس��ة األم �ي��ر ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل،
ل �ل �ب �ح��ث ع ��ن ح� �ض ��ور ع ��رب ��ي وم �ش��ارك��ة
محتملة في إعادة تشكيل النظام العاملي
الجديد ،وال سيما بعد «الربيع العربي»
تحدث عنه عدد من الزعماء العرب
الذي ّ
ف��ي مختلف م��داخ�لات�ه��م ضمن املنتدى،
ك �ت �ج��رب��ة ح �ط �م��ت األن �ظ �م ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
ال� �ق ��دي� �م ��ة ال � �ت� ��ي ج� �ع� �ل ��ت م � ��ن امل �ن��اف �س��ة
وال�ت�ق��رب م��ن ال��رأس�م��ال�ي��ة م��رك��ز وأس��اس
وج ��وده ��ا .وه �م �ش��ت ش��رائ��ح اج�ت�م��اع�ي��ة
واس �ع��ة سلطت عليها ال�ظ�ل��م السياسي
وال �غ�ب�ن االج �ت �م��اع��ي وال �ق �م��ع البوليسي
األمني ،فسقط في احتجاج شعبي واسع
أط��اح �ه��ا ،وه ��ي خ �ي��ر دل �ي��ل ع �ل��ى س�ق��وط
ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ف ��ي ش �ك �ل��ه ال �ت��اب��ع،
فمناقشة تجربة ال�ث��ورات العربية مهمة
ف��ي داف ��وس وي�ص�غ��ى ال�ي�ه��ا ب�ك��ل اح�ت��رام
ألن دالئلها هي عنوان املنتدى.
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البحرين

ّ
مقتل  4متظاهرين ...والصدر يحذر من اعتقال عيسى قاسم

سلوم
شهيرة ّ
دخ ��ل ال��زع �ي��م ال �ع��راق��ي م �ق �ت��دى ال �ص��در
على خط األزم��ة البحرينية علنًا أمس،
ّ
موجهًا تحذيرات إلى السلطة من املس
باملرجع البحريني عيسى ق��اس��م ال��ذي
ّ
تلقى أكثر من م� ّ�رة تهديدات واتهامات
من قبل النظام بتأجيج التوتر .ويأتي
ّ
الحاد تزامنًا مع تصعيد
ه��ذا الخطاب
ّ
م � �م� ��اث� ��ل ع � �ل� ��ى األرض ،ح � �ي� ��ث ت� ��وع� ��د
امل� �ح� �ت� �ج ��ون ب ��اس� �ت� �ع ��ادة ان �ت �ف��اض �ت �ه��م
املسلوبة مع اقتراب الذكرى األولى لها،
ُ
فيما أعلن أمس عن مقتل  4متظاهرين
برصاص األمن.
وأع �ل��ن ال �ن��اش��ط ال �ح �ق��وق��ي ن�ب�ي��ل رج��ب
لـ«األخبار» مقتل  4متظاهرين على األقل،
ّ
أول م��ن أم ��س ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن األوض ��اع
ع�ل��ى األرض س�ي�ئ��ة ج� �دًا واالش �ت �ب��اك��ات
متواصلة .وأوض��ح أن أحد املتظاهرين،
ويدعى منتظر سعيد فخر ،اعتقله رجال
األم � ��ن وض� ��رب� ��وه ،ث ��م اق �ت �ي��د إل� ��ى م��رك��ز
االعتقال ،لتعلن الشرطة الحقًا أنه مات.
وأض ��اف أن املتظاهرين اآلخ��ري��ن قتلوا
ب��واس�ط��ة ال��ده��س وال�ت�ع��ذي��ب ورص��اص
ال �ش��وزن واالخ�ت�ن��اق ج � ّ�راء قنابل ال�غ��از،
وهم :الحاج سعيد علي السكري ،عباس
ج �ع �ف��ر ال� �ش� �ي ��خ ،م �ن �ت �ظ��ر س �ع �ي��د ف �خ��ر،
ومحمد إبراهيم علي يعقوب.

نتائج اللوتو اللبناني
13 41 35 34 32 30 25
األرقام الرابحة 25 :ـــ  30ـــ  32ـــ  34ـــ  35ـــ 41
الرقم اإلضافي13 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 168.491.190ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكتان.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 84.245.595ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 48.580.670ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.687.515 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 48.580.670ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 737 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63.203 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 99.040.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 12.380 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 647.373.013 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 956
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.50073 :
¶ الجائزة االولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
 75.000.000ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة 3 :أوراق.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
 25.000.000ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0073 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.073 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.73 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

وأش � � ��ار رج � ��ب إل � ��ى أن ه � ��ذا ال�ت�ص�ع�ي��د
ّ
ف��ي ال� �ش ��ارع ن��اج��م ع��ن ت �س��ل��ط السلطة
واس�ت�م��راره��ا ب��اس�ت�خ��دام ال�ع�ن��ف ،وه��و
ما دفع الشارع إلى اليأس واللجوء إلى
أساليب عنفية .واستبعد بنحو قاطع
أن يكون خطاب امل��رج��ع الديني عيسى
قاسم قد ّ
سبب هذا التأجيج في الشارع،
ك�م��ا زع�م��ت ال�س�ل�ط��ات ،وق ��ال إن خطاب
قاسم يوم الجمعة كان مرتبًا ،وقد سبق
أن ط�ل��ب ف��ي خ�ط��اب��ات��ه ال�س��اب�ق��ة حماية
النساء من االع�ت��داء ،ولم يحمل خطابه
األخ�ي��ر أي ج��دي��د ،لكن السلطة اعتادت
أن تتذرع بالشيخ قاسم.
وك��ان��ت املعارضة ق��د أش��ارت ،ف��ي بيان،
إل � ��ى م �ق �ت��ل امل� ��واط� ��ن «م �ح �م��د إب��راه �ي��م
ي �ع �ق��وب ،أح ��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن م��ن منطقة
سترة ،الذي لقي حتفه بسبب التعذيب
ّ
داخ� � � ��ل ال � �س � �ج� ��ن» .وأك � � � � ��دت ج �م �ع �ي��ات
حقوقية بحرينية ّأن املتظاهر ّ
تعرض
للتعذيب على أيدي القوى األمنية.
وم ��ع اح� �ت ��دام ال �ت��وت��رات األه �ل �ي��ة ،علت
أصوات نيابية موالية تطالب بالتهدئة
واملصالحة الوطنية .وقال النائب حمد
امل�ه�ن��دي ،م��ن كتلة «األص��ال��ة» السلفية
ب �م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،ع �ل��ى ح �س��اب��ه ع�ل��ى
«تويتر»« ،لن يكون في البحرين عدالة أو
إصالح حتى يتوافق الشعب بطائفتيه
ويقبل كل منهما اآلخر ويقتنع الجميع

ب �م �ب��دأ ال �ت �ع��اي��ش وي�ت�خ�ل��ص م ��ن ال �ث��أر
التاريخي».
وع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلق �ل �ي �م��ي ،ك ��ان ب ��ارزًا
ت�ح��ذي��ر زع �ي��م ال �ت �ي��ار ال �ص��دري مقتدى
الصدر الحكومة البحرينية من اإلق��دام
ع �ل��ى اع� �ت� �ق ��ال امل ��رج ��ع ال ��دي� �ن ��ي ع�ي�س��ى
ق��اس��م ،داع�ي��ًا املتظاهرين إل��ى مواصلة
حراكهم حتى االن�ت�ص��ار .وق��ال الصدر،
في بيان« ،بلغنا من اإلخوة املجاهدين
ف��ي البحرين الحبيبة أن ه�ن��اك تحركًا
أو ق � ��رارًا ح�ك��وم�ي��ًا ض��د امل��رج��ع عيسى
ق��اس��م ،وت �ع �ت��زم (ال �ح �ك��وم��ة) اع�ت�ق��ال��ه»،
م�ح��ذرًا الحكومة م��ن «اإلق ��دام على هذه

ال �خ �ط��وة» .ورأى أن «امل �س��اس بالشيخ
ع�ي�س��ى ق��اس��م أو اع �ت �ق��ال��ه ه ��و م�س��اس
بنا وباملذهب واإلس�ل�ام ،ومخالف لكل
األع ��راف الدينية وال�س�ي��اس�ي��ة» ،و«أن�ن��ا
لن نسكت على ذلك وسنقف مع الشعب
ال �ب �ح��ري �ن��ي وم��راج �ع��ه ب �م��ا أوت �ي �ن��ا من
قوة».
ك��ذل��ك أب ��دى ال��زع �ي��م ال �ش��اب اس �ت �ع��داده
«لزيارة كل املراجع في البحرين املظلومة
ّ
ويقوي
في أي وقت إن كان ذلك ينفعهم
من موقفهم البطولي ،وال سيما موقف
امل ��رج ��ع ع �ي �س��ى ق ��اس��م م ��ن امل �ج��اه��دي��ن
ودعمهم والوقوف بحزم وشجاعة ضد
املعتدين على النساء واألع��راض ونحن
م�ع��ه ون � ّ
�ؤي ��ده» ،داع �ي��ًا ش�ب��اب البحرين
وش�ع�ب�ه��ا إل ��ى «االس �ت �م��رار ب��ال�ت�ظ��اه��ر،
ف��أن �ت��م امل �ن �ت �ص��رون ون �ح��ن م ��ن خلفكم
ّ
ونؤيدكم وندعمكم بالثبات
نناصركم
واالنتصار ،وأن يكون الفرج قريبًا».
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،ذك ��رت وك��ال��ة أن�ب��اء
البحرين أن رئ�ي��س اللجنة البحرينية
امل�س�ت�ق�ل��ة ل �ت �ق� ّ�ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق ،م�ح�م��ود
شريف بسيوني ،س�ي��زور البحرين في
شهر شباط ،للوقوف على آليات متابعة
تنفيذ ت��وص�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي خرجت
ب �ه��ا أخ � �ي � �رًا وامل� �س� �ت� �ج ��دات ال �ح �ك��وم �ي��ة
املتعلقة بهذه التوصيات ،وم��ا اتخذته
من خطوات لتحقيقها على أرض الواقع.

لن يكون في البحرين
عدالة أو إصالح حتى
يتوافق الشعب بطائفتيه

متظاهر مصاب يستعد لرمي املولوتوف على العناصر األمنية في سترا أمس (ك .فيروز ـ رويترز)
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رأسه – ينقر البئر –  -5من أغزر أنهر فرنسا – قليل الوجود – ّ -6
صوت الرصاص – مخادع
ومراوغ في البيع والشراء – تعب وأعيا –  -7حبر الكتابة – لباس –  -8ما يتركه اإلنسان
ُليعمل به بعد موته – ضغط وكبس – ج��رذ باألجنبية –  -9في الطليعة – عائلة كاتب
وشاعر فرنسي راحل –  -10مدينة لبنانية – عاصمة عربية

عموديًا

حل الشبكة 1035

شروط اللعبة

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

 -1دولة أميركية عاصمتها ماناغوا –  -2للتأوه – من األشجار املثمرة – ولد الدجاجة – -3
عائلة مؤسس الصليب األحمر وهو مصلح إجتماعي سويسري راحل – كلب تان تان بطل
ّ
املصورة –  -4يعلم – وقت من الزمن –  -5دولة أوروبية عاصمتها ريكيافيك – -6
الشرائط
الطرق واملسالك –  -7ماركة سيارات – موضع ما بني العني واألذن –  -8والدة – طليق – خاصم
أش� ّ�د الخصومة –  -9داع��ب ودل� ّ�ل – دول��ة آسيوية ّ
مقسمة –  -10نهر لبناني ينبع في جبال
ّ
ويصب شمالي طرابلس عليه معمل للكهرباء
عكار

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1طالبان –  -2لنا –  -2وطواط – حمام –  -3نرجيلة – ُ -4يشاكس – إهدن –  -5را – املها –  -6يتدلل –
حامل –  -7وهن – ّ
يسد – ج ج – ّ -8أم – حيرام –  -9نيدو – مداري –  -10شارل ديغول

عموديًا

 -1طوني كيوان –  -2أطرش – تهميش –  -3لو جاردان – دا –  -4بايكال – حور –  -5أطلس – لدي –
 -6سرمد –  -7الحيادي –  -8ملحهما – ماغ –  -9نا – دهمج – رو –  -10أمني الجميل

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1036
922
7

8

9

10

11

ّ
صحيفة
بمراسالته مع
سينمائي في
 .)1949إشتهر
( -1862كناقد
 .1952عمل
عاممصر
القاهرةفي
بريطانيا
مواليد
مصري لملك
الممثل األعلى
مخرج
خاصة ومميزة في
األولى
العالميةرؤية
بيروت .له
الحرب
مخرج في
علي خالل
ومساعد
حسين بن
اللبنانية
السفير مكة
شريف
5+4+10+8
 =■11+4+9سهل
زوج البنت
أحزان ■
= 7+11+6
= 7+10+5+1
اليمين ■
الصوت ■
حسن= خالف
3+8+2+1+9+8
 = 3+8+2+6طائر
أفالمه
العملة اليابانية
=الفهم

حل الشبكة الماضية :مارلين مانسن

 28إعالنات

في
املكتبات

خط
أحمر

الجمعة  27كانون الثاني  2012العدد 1620

مبوب
◄

وفيات

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة الله
ت �ع��ال��ى ،ن�ن�ع��ى إل �ي �ك��م ف�ق�ي��دت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة
املرحومة
الحاجة ّ
تودد زكريا الحوري
أرملة املرحوم عبد الحليم سيف الدين
أوالده � � � � ��ا :امل� �ه� �ن ��دس م �ص �ط �ف��ى وم �ن �ي��ر
ومحمد
اب�ن�ت��اه��ا :ن�ج��وى زوج ��ة زك��ي حاسبيني
ومهى زوج��ة الدكتور محمد علي سيف
الدين
شقيقاها :إبراهيم والدكتور زياد
شقيقتاها :هيفاء أرملة املرحوم رمضان
الشعار وأميرة أرملة نصوح الكيالي
تقبل التعازي في الثاني والثالث للرجال
وال �ن �س��اء ف��ي م �ن��زل ول��ده��ا م�ن�ي��ر ال�ك��ائ��ن
ف ��ي ال �ح �م ��راء ،ن��زل��ة ال �ب �ي �ك��ادي �ل��ي ،ب�ن��اي��ة
ّالصمدي ّ ،الطابق السادس.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ال ��راض ��ون ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره :آل سيف
ال ��دي ��ن وال � �ح � ��وري وال� �ش� �ع ��ار وال �ك �ي��ال��ي
وعاليا ودياب والعاصي وأنسباؤهم.
زوجة الفقيد :جاندارك عون
ابنتاه :رانيا زوجة نديم زعزع
روال حجار
شقيقاه :جوزف وعائلته
أنطوان وعائلته
شقيقتاه :جوزفني أرملة سامي شقير
جانيت زوجة يوسف جعجع
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
املأسوف عليه املرحوم
صليبا شفيق ّ
حجار
(باتريك)
تقبل التعازي اليوم الجمعة  27الجاري
ف��ي ص��ال��ون ك��ات��درائ �ي��ة س �ي��دة ال �ب �ش��ارة
للسريان الكاثوليك ،املتحف ،اب�ت� ً
�داء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية
ً
مساء.
السادسة

ذكرى أربعين
بمرور أربعني يومًا على وفاة املرحوم
ميشال يوسف منصور أبو شديد
زوجته تريز الياس ضومط
أوالده أدونيس وعائلته
غسان وعائلته
جو.
ابنته أيونا
عمه القنصل السابق بطرس أب��و شديد
وعائلته
أشقاؤه دليل أبو شديد وعائلته
ري� �ن ��ه أرم� �ل ��ة ال �ش ��اع ��ر إي �ل �ي��ا أب� ��و ش��دي��د
وعائلتها
نبيل مالح وعائلته
ليزا أرملة طوني مالح وعائلتها
ش�ق�ي�ق��ات��ه إي��زب �ي��ل زوج� ��ة ط��ان �ي��وس أب��و
شديد وعائلتها
أوديت أرملة أنطوان أبو شديد وعائلتها
إيفون زوجة إدوار خوري وعائلتها
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م ��ن ص� �ب ��اح األح ��د
 29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2012ف��ي كنيسة م��ار
يوسف ـــــ املطيلب
ع��ائ �ل��ة ال�ف�ق�ي��د ت��دع��و األه� ��ل واألص ��دق ��اء
ملشاركتها بالصالة لراحة نفسه

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

◄

►
ذكرى أسبوع

تصادف يوم السبت الواقع في  28كانون
الثاني 2012م ذك��رى م��رور أس�ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم مصطفى حمزة الشب
(أبو حمزة)
زوجته :الفتريا كيرياكيدس
أوالده :ال��دك �ت��ور ح �م��زة االن وال��دك �ت��ور
روالن وكارال
اش� �ق ��اؤه :ج �م��ال وع �ب��اس وح �س��ن وع�ل��ي
وحسني واملرحومان حسني ومحمد
وب�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد
ال�ظ�ه��ر ح�ت��ى ال��راب �ع��ة ع �ص �رًا ف��ي مجمع
اإلم ��ام ش�م��س ال��دي��ن ال�ث�ق��اف��ي ال �ت��رب��وي ـ
مستديرة شاتيال.
ُ
ت� �ص ��ادف ي ��وم األح� ��د  29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
 2012ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف ��اة
فقيدنا الغالي
املرحوم الحاج علي حسن األسمر
أب �ن��اؤه :امل��رح��وم محمد ،سمير ،املرحوم
ح �س�ي�ن ،ن �ب �ي��ل ،امل ��رح ��وم ح� �ي ��در ،ح �س��ن،
جمال ،وصالح.
شقيقاه :املرحومان موسى وعبد علي.
أص�ه��رت��ه :محمد ح��اري�ص��ي ،حسني نور
الدين ،غسان أي��وب ،حسني األسمر ،خير
ب � ��زي ،ح �ي��در األس� �م ��ر ،م �ح �م��ود رس �ل�ان،
شادي أشمر ،أحمد األسمر.
تتلى آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ع��ن روح��ه
ال �ط��اه��رة ف��ي حسينية ب�ل��دت��ه ال�ع��دي�س��ة
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس� �ف ��ون :آل األس �م ��ر ،آل ح��اري �ص��ي ،آل
أيوب ،آل أشمر ،آل رسالن ،آل بزي ،وعموم
أهالي بلدة العديسة.
تصادف نهار األحد املوافق فيه  29كانون
ال �ث��ان��ي  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف على شبابه
املرحوم
السيد محمد علي إسماعيل هاشم
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آي��ات من
ال ��ذك ��ر ال �ح �ك �ي��م وم �ج �ل��س ع� ��زاء حسيني
عن روح��ه الطاهرة في النادي الحسيني
ل�ب�ل��دت��ه ال�ـ�ل�ـ��وي�ـ��زة ـــــ أق�ـ�ل�ي�ـ��م ال�ـ�ت�ـ�ف�ـ��اح ،عند
الساعة العاشرة صباحًا.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل هاشم ،آل
خفاجة ،وعموم أهالي بلدة اللويزة.

◄

مبوب

►

مفقود

ُ
فقد جواز سفر باسم زينب محمد قاسم
ي��ون��س ،لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 07/767532
فقد جواز سفر بإسم نايف أحمد الشقيق
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال بالرقم06/490670 :

للبيع
ش �ق��ة س��وب��ر دول �ك ��س ال �ب��رام �ي��ة ،ص �ي��دا،
م �س ��اح ��ة  250م 2م� ��ع ح ��دي �ق ��ة م �س��اح��ة
 150م .2ال�س�ع��ر  .$330.000ل�ل�م��راج�ع��ة:
.03/295687

مطلوب
لشركة تأمني في صيدا مندوبة مبيعات.
م �ع ��اش ث ��اب ��ت وع� �م ��ول ��ة .إلرس� � ��ال ال � �ـCV
sawad@inco.com.lb
ال� ��و ت��اك �س��ي ت �ط �ل��ب س��ائ �ق�ي�ن ع�م��وم�ي�ين
م��ع وب � ��دون س� �ي ��ارة .م��دخ��ول ج �ي��د ج �دًا.
لالتصال على الرقم71/673079 :

إعالنات رسمية

إعالن
ت �ع �ل��ن ش ��رك ��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال �ش �م��ال��ي
املغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ل�ش��راء  25ط��ن س��ود كوستيك  98ـ ،%99
وذل��ك وف��ق املواصفات الفنية والشروط
االداري��ة املحددة في دفتر الشروط الذي
ي�م�ك��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ن�س�خ��ة ع �ن��ه ل�ق��اء
ُ
مبلغ خمسني الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم ��ن ق �س��م ال � �ش� ��راء ف ��ي امل�ص�ل�ح��ة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س� ��ر ف��ي
القاديشا ـ البحصاص.
ت� �ن� �ت� �ه ��ي م � � ��دة ت � �ق ��دي ��م ال � � �ع� � ��روض ي ��وم
ال�خ�م�ي��س ال ��واق ��ع ف �ي��ه  23ش �ب��اط 2012
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 154
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط �ل��ب أن� �ط ��وان ال �س �م��ران��ي ب��وك��ال �ت��ه عن
جواد السمراني بصفته أحد ورثة وزيره
الخوري حنا راض��ي سندات بدل ضائع
للعقارين  404و 403عرجس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م��وج��ه إل��ى امل�ن�ف��ذ عليه ج��رج��س كنعان
الياس ثابت املجهول محل اإلقامة
ت �ن��ذرك ه ��ذه ال ��دائ ��رة س �ن �دًا ل �ل �م��ادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور إليها
لتسلم اإلن��ذار التنفيذي املوجه إليك في
املعاملة رق��م  2011/1999املتكونة بينك
وب�ي�ن د .ل��وي��زا خ�ل�ي��ل خ �ي��ر ال �ل��ه ب�خ�لال
 /25/ي ��وم ��ًا م ��ن ال �ن �ش��ر وات � �خ� ��اذ م�ح��ل
إق��ام��ة م�خ�ت��ار ض�م��ن ن�ط��اق ال��دائ��رة وإال
ُعد قلمها مقامًا مختارًا تتبلغ بواسطته
ك��ل األوراق امل��وج �ه��ة إل �ي��ك ف��ي امل�ع��ام�ل��ة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن قضائي
بتاريخ  2012/1/17ق��رر رئيس محكمة
ب� ��داي� ��ة ص� �ي ��دا ال� �ق ��اض ��ي ج � � ��ورج م��زه��ر
ن� �ش ��ر خ �ل�اص ��ة ع� ��ن االس � �ت� ��دع� ��اء امل� �ق ��دم
م��ن ف ��ادي خ�ض��ر ال�س�ب��ع أع�ي�ن وامل�س�ج��ل
ب ��رق ��م  2012/1031وال � � ��ذي ي �ط �ل��ب ف�ي��ه
ش�ط��ب اإلش� � ��ارات ع��ن ال �ع �ق��ار رق ��م 1723
األول��ى مسجلة برقم يومي  1273تاريخ
 1950/8/22ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي ص ��ادر
ع��ن دائ� ��رة إج� ��راء ال �ج �ن��وب 1950/8/16
ملصلحة يوسف شبارو ريشا ضد مالك
هذا العقار والثانية مسجلة برقم يومي
 1208تاريخ  1950/9/13دعوى حكم قرار
دعوى تثبيت حجز وعن العقار رقم 1725
األول��ى مسجلة برقم يومي  1273تاريخ
 1950/8/22ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي ص ��ادر
ع��ن دائ� ��رة إج� ��راء ال �ج �ن��وب 1950/3/16
ملصلحة يوسف بشارة ريشا ضد مالك
هذا العقار والثانية مسجلة برقم يومي
 1408ت��اري��خ  1950/9/13دع� ��وى حكم
ق��رار تثبيت الحجز مقامة لدى القاضي
في صيدا 1950/8/24
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس �ت��دراج ع��روض ل�ش��راء راف�ع��ات يدوية
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االش�ت��راك 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 م��ن
مصلحة ال��دي��وان  -أمانة السر  -الطابق
( 12غ��رف��ة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان -
طريق النهر.
ت �س �ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل� ��ى أم ��ان ��ة سر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان  -ط��ري��ق ال�ن�ه��ر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2012/2/24عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2012/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 155
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب إي �ه��اب ح�ب�ي��ب دي ��اب ب��وك��ال�ت��ه عن
املشتري سند بدل ضائع للبائعة فوزية
حسن جباعي العقار  216وادي جيلو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية أميمه أسعد أسعد وكيلة
باسل وفيصل فهد عبد الرحمن املعجل
س�ن��دي ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار 2950
حمانا
للمعترض مراجعة األمانة
بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
دعوى رقم 2012/606
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل ��ى امل �س �ت��دع��ى ض��ده��م :ف��ري��دة وخ�ل�ي��ل
واس � �م ��ه إس� �ك� �ن ��در األش � �ق ��ر وج��ورج �ي��ت
إل �ي��اس إب��راه �ي��م وب��ات��ري �س �ي��ا وج��اك�ل�ين
ومارسيللو فريد األشقر من كفرقاهل

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ً
أصال وحاليًا مجهولي محل اإلقامة.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم��رب��وط��ات��ه امل��رف��وع ض��دك��م م��ن أن�ط��وان
ج� � ��وزف األش � �ق ��ر ب ��دع ��وى إزال � � ��ة ش �ي��وع
ف ��ي ال �ع �ق��اري��ن  /181/و /206/منطقة
ك �ف��رق��اه��ل ال �ع �ق��اري��ة وذل � ��ك خ �ل�ال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وأن ت� ��أخ� ��ذوا م �ق��ام��ًا ل �ك��م ب �ن �ط��اق ه��ذه
امل�ح�ك�م��ة وت� �ب ��دوا م�لاح�ظ��ات�ك��م الخطية
على الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ وإال فكل تبليغ لكم تعليقًا
على ب��اب رده��ة ه��ذه املحكمة باستثناء
الحكم النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط�ل��ب ع�ل��ي ع ��وض رس �ت��م مل��وك�ل��ه حسني
عبد الكريم نصر الله شهادة قيد مؤقتة
بدل ضائع للعقار رقم  888اركي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2011/424
امل �ن �ف��ذة :زي �ن��ة ج� ��ورج ص ��وف ��ان وك�ي�ل�ه��ا
املحامي فايز السكاف
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه :ع�ي�س��ى ب �ش��ارة امل �ع �ل��وف ـــــ
مبلغ بواسطة رئيس القلم
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
ال �ت��اس �ع��ة ف ��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل �ت�ن ق ��رار
 2011/189ت��اري��خ  2011/3/21القاضي
ب��اع�ت�ب��ار أن ال �ع �ق��ار  /303/ك�ف��ر ع�ق��اب
ال �ع �ق��اري��ة غ �ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ق�س�م��ة ع�ي�ن��ًا بني
الشريكني وب��إزال��ة ال�ش�ي��وع فيه بينهما
ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
للعموم لصالحهما أم��ام دائ��رة التنفيذ
امل� �خ� �ت� �ص ��ة وع � �ل� ��ى أن ي �ع �ت �م��د أس ��اس ��ًا
ل�ل�ط��رح ف��ي امل��زاي��دة األول ��ى امل�ب�ل��غ امل�ق��در
م ��ن ال �خ �ب �ي��ر وال� �ب ��ال ��غ  /25600/دوالر

أميركي وبتوزيع ناتج الثمن والرسوم
واملصاريف بني الشريكني بنسبة ملكية
ك� ��ل م �ن �ه �م��ا ب �ح �س��ب ق� �ي ��ود ال �ص �ح �ي �ف��ة
العينية.
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص� � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
2011/10/13
ت� ��اري� ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى أم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل
العقاري2011/10/20 :
ال�ع�ق��ار امل �ط��روح للبيع :ال�ع�ق��ار  303كفر
عقاب قطعة أرض مجللة يوجد ضمنها
ش �ج��رة س �ن��دي��ان ك �ب �ي��رة وع � ��دة أش �ج��ار
ص �غ �ي��رة ت �ص��ل إل �ي �ه��ا ع �ب��ر ط��ري��ق رج��ل
مساحته  640م.م .ي�ح��ده غ��رب��ًا العقاران
ً
 386و 668ش ��رق ��ًا وش � �م ��اال ط ��ري ��ق ع��ام
جنوبًا العقار .304
قيمة التخمني وال �ط��رح/25600/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2012/3/2الساعة العاشرة صباحًا أمام
رئيس دائ��رة التنفيذ وف��ي محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء أن يودع قبل املباشرة
ب� ��امل� ��زاد ق �ي �م��ة ال� �ط ��رح أو ت �ق��دي��م ك�ف��ال��ة
معادلة واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق
ال��دائ��رة وخ�ل�ال ث�لاث��ة أي��ام تلي اإلح��ال��ة،
ع �ل �ي��ه إي � ��داع ك��ام��ل ال �ث �م��ن ت �ح��ت ط��ائ�ل��ة
إع��ادة امل��زاي��دة ب��زي��ادة العشر وإال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال��زي��ادة وعليه خ�لال عشرين ي��وم��ًا دفع
الثمن وال��رس��وم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
واآلل� �ي ��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة ال�ق��اض��ي
ج � � ��ورج أوغ � �س� ��ت ع �ط �ي��ة ق � � � ��رارًا ب ��إب�ل�اغ
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه أح �م��د ع�ل��ي األم�ي�ن ب��ال�ط��رق
ً
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ع � �م�ل��ا ب� ��أح � �ك� ��ام امل � � ��ادة
 409أص� ��ول م �ح��اك �م��ات م��دن �ي��ة ،اإلن� ��ذار
اإلجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار
ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال �س �ي��ارة رق��م /294698/و
ص��ادر باملعاملة رقم  2010/1417تاريخ

 2010/12/9امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ب �ن ��ك ل �ب �ن��ان
وامل �ه �ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل �ح��ام��ي رام��ي
باسيل.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ األوراق امل�ش��ار إليها خ�لال مهلة
ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلبت نوال حنا خطار ملوكلها أحد ورثة
لبيبة جرجس أندراوس سند بدل ضائع
العقار  40عني الدلب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب إب��راه�ي��م خليل ط��ال��ب ملوكله ورث��ة
جميل نعيم دخ��ل ال�ل��ه سند ب��دل ضائع
العقار  1108قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب محمد خليل طرابلسي بوكالته عن
املشترية سند بدل ضائع للبائع حبيب
محمد ذيب غدار العقار  2194الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
نايفة شبو
إعالن
دعوى رقم 2011/965
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل � � ��ى امل� �س� �ت ��دع ��ى ض� � � ��ده :م� �ي� �ش ��ال ح �ن��ا
ً
الشيخاني م��ن ب�ل��دة ب��دب��ا ال �ك��ورة أص�لا
ومجهول اإلقامة حاليًا.

تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم��رب��وط��ات��ه امل ��رف ��وع ض ��دك م��ن ال �ي��اس
أي� ��وب وم �ح �م��د س�ع�ي��د ال �ح�ل�اب ب��دع��وى
إزال ��ة ش �ي��وع ف��ي ال�ع�ق��ار رق��م  636و638
و 640م�ن�ط�ق��ة ال �ن �خ �ل��ة ال �ع �ق��اري��ة وذل ��ك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�لان وأن تأخذ مقامًا لك بنطاق
هذه املحكمة وتبدي مالحظاتك الخطية
عن الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ وإال فكل تبليغ لك تعليقًا
على ب��اب رده��ة ه��ذه املحكمة باستثناء
الحكم النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب كمال سمير رعد وريث سمير خليل
رع��د س�ن��د ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقارين
 150 ،148تحويطة الغدير
للمعترض مراجعة األمانة
بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ع �ب��د ال �ل��ه ع �ب��د ع �ل��ي ج��ون��ي سند
ملكية بدل ضائع للعقار  C 64/12حارة
حريك
للمعترض مراجعة األمانة
بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب قاسم خليل زي��ن ال��دي��ن وكيل عبد
الله محمود هاشم وكيل أس�م��اء محمد
ب�ي�ل��ون س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع للعقار
 C 12/678حارة حريك
للمعترض مراجعة األمانة
بعد  15يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت منى عمر باش املشترية من جورج
إسكندر منصور سند ملكية بدل ضائع
للعقار  8/3648الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رياض محمد املغربي وكيل شربل
جرجس شمعون وريث جرجس بطرس
شمعون سند ملكية ب��دل ضائع للعقار
 487كفرسلوان
للمعترض مراجعة األمانة ب
عد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب أحمد حسن حجازي بصفته وكيال
عن محمد توفيق سعد سند ملكية بدل
ضائع عن حصة محمد توفيق سعد في
العقار  766كيفون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب سمير رف�ي��ق ج�م��ال ال��دي��ن بصفته
ً
وكيال عن معروف يوسف مرعي املعروف
غالب مرعي سند ملكية ب��دل ضائع عن
حصة موكله في العقار  147البنيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
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الكرة اللبنانية

األنصاريون
ينتظرون
الرد االتحادي
والتوضيح
(مروان
طحطح)

ُ
األنصار يسائل االتحاد
حول قانونية جدول اإلياب
أثارت ادارة نادي األنصار نقطة قانونية تتعلق بمخالفة قام بها االتحاد
اللبناني لكرة القدم وفق رأيهم ،وراسل على أساسها االتحاد لكونها تؤثر على
هوية الفريق الذي سيواجهه في انطالق اإلياب لكن ردًا لم يصل لسبب آخر

عبد القادر سعد
ك ��ان ��ت ت �ح �ض �ي��رات ن � ��ادي األن �ص ��ار
الن� � �ط �ل��اق م ��رح � �ل ��ة اإلي � � � � ��اب ت �ل �ح��ظ
مواجهة ال�س�لام ص��ور ف��ي األسبوع
ال �ـ ،12لكن تعميم االت�ح��اد أش��ار الى
أن األن� �ص ��ار س�ي�ل�ت�ق��ي امل� �ب ��رة ،وه��و
أمر فاجأ األنصاريني ،فهم اعتمدوا
ت��رت �ي �ب��ًا ل �ل��ذه��اب ي �ض��ع ال� �س�ل�ام في
امل��رك��ز ال �ت��اس��ع وامل �ب��رة ف��ي ال�ع��اش��ر
ن �ظ �رًا ل �ت �س��اوي ال�ف��ري�ق�ين ب� �ـ 8ن�ق��اط،
لكن األفضلية للسالم بفارق هدف.
غير أن االتحاد ارتكز على مواجهة
الفريقني في الذهاب وكانت ملصلحة
امل �ب ��رة وب��ال �ت��ال��ي ي�ح�ت��ل ه ��و امل��رك��ز
التاسع.
وعاد األنصاريون الى النظام الفني
ال �خ��اص للبطولة ووج� ��دوا أن آلية
امل ��واج� �ه ��ات امل� �ب ��اش ��رة ت �ح �ت��اج ال��ى
مباراتني ال إلى واح��دة كما جاء في
املادة السابعة التي تقول:
إن آلية تحديد هوية فريق الجمعية
الفائز باملركز ......
تكون:
أ – اعتماد مجموع نتيجة املباراتني
ال�ل�ت�ين جمعتا م�ب��اش��رة ب�ين فريقي
الجمعيتني املتساويتني في الترتيب
ن�ق��اط��ًا ع�ل��ى أن ي�ع� ّ�د ف��ائ �زًا َم��ن جمع
أك � �ب� ��ر ع � � ��دد م � ��ن ن � �ق� ��اط امل � �ب� ��ارات�ي��ن
امل �ب��اش��رت�ين .واس �ت �ط��رادًا ف ��إن امل ��ادة
ن�ف�س�ه��ا (ال �س��اب �ع��ة) ت �ح��دد أن ه��ذه
اآلل� �ي ��ة ت�ع�ت�م��د ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�ب�ط��ول��ة
واملؤلفة من مرحلتني وفقط لتحديد
امل��راك��ز الثالثة األول��ى وامل��رك��زي��ن 11
و 12حصرًا وال يمكن ب��أي شكل من
األش �ك��ال أن تخضع م��رح�ل��ة واح��دة
وهي الذهاب الى أحكام املادة.
أم ��ا امل� ��ادة «ج» ف�ت�ش�ي��ر ال ��ى اع�ت�م��اد
ف��ارق األه��داف ف��ي ترتيب ال�ف��رق في
حال لم يكن هناك مواجهتان.
ل �ك ��ن رأي ات � �ح� ��ادي ي �ش �ي��ر ال � ��ى أن
ال م � ��ادة ت �ن��ص ع �ل��ى اع �ت �م��اد ف ��ارق
األهداف وال يمكن اعتماد آلية خالل
امل ��وس ��م ت �ك��ون م�خ�ت�ل�ف��ة ع ��ن اآلل �ي��ة

ف��ي ن�ه��اي��ة امل��وس��م ،ف�ه��ذا أم��ر مناف
للمنطق .وه ��ذا ص�ح�ي��ح ،ل�ك��ن نص
النظام الفني للبطولة واملرسل الى
األندية قبل املوسم يشير الى عكس
ذلك.
وه ��ذا م��ا ي��رت�ك��ز ع�ل�ي��ه األن �ص��اري��ون
ح�ين ي��ؤك��دون أن م��ا ي�ج��ب اع�ت�م��اده
ه� ��و ف � � ��ارق األه � � � � ��داف .ل� �ك ��ن م�ش�ك�ل��ة
األن �ص��ار ل�ي�س��ت ف��ي ه ��ذه ال�ج��دل�ي��ة،
وال مشكلة ل��دي��ه ف��ي أي آل�ي��ة يمكن
اعتمادها ولكن بشرط إبالغ األندية
ب��ذل��ك .غ�ي��ر أن مشكلة األن �ص��ار هي
ف��ي ع��دم م�ب��االة االت �ح��اد بمراسالت
األن��دي��ة ،وه��و أم��ر ت�ك��رر م ��رارًا حيث
ذك��ر م��وق��ع ال �ن��ادي اإلل�ك�ت��رون��ي «أن
النادي ،ورغبة في مشاركة االتحاد
اللبناني ف��ي عملية تطوير اللعبة،
اع� �ت� �م ��د م� ��راس � �ل� ��ة االت � � �ح� � ��اد ب �ش �ك��ل
حضاري في كافة األمور التي يراها
مناسبة لتحسني اللعبة أو ظالمات
ي�ت�ع��رض ل�ه��ا ال �ن��ادي ،ل�ك��ن االت �ح��اد
يتجاهل ال�ك�ت��اب ال��راب��ع امل��رس��ل من
النادي دون يلقى أي رد».
وح� �ي ��ن ت � �ق� ��ول ل �ل�أن � �ص� ��اري �ي�ن إن �ك ��م
ارس �ل �ت��م ك �ت��اب �ك��م ح� ��ول اآلل� �ي ��ة ي��وم
الثالثاء في  24الجاري بعد يوم على
اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ،وب��ال�ت��ال��ي
ل��م ي �ك��ن ه �ن��اك ام �ك��ان �ي��ة ل �ل��رد ع�ل�ي��ه،
يكون جوابهم «لكن االتحاد اجتمع
ال�ي��وم (أم��س) وأرس��ل تعميمًا بذلك
ت�ح��ت رق��م  2012/4ول��م ي ��ردوا على
مراسلتنا».
وهنا الجواب عليهم بسيط لكن قد
ي�ك��ون ف�ي��ه ب�ع��ض اإلس� ��اءة لالتحاد
ح �ي��ن ت �ع �ل ��م أن اج � �ت � �م� ��اع أم� � ��س ل��م
ي �ك��ن ب �م �ع �ن��ى اج �ت �م��اع ب ��ل م�ت��اب�ع��ة
لقضية أثيرت في الجلسة السابقة،
وب ��ال � �ت ��ال ��ي ي � �ك� ��ون ع� �ت ��ب األن � �ص� ��ار
صحيحًا ف��ي ال�ش�ك��ل ل�ك��ن غ�ي��ر قابل
للتطبيق ف��ي امل�ض�م��ون ن�ظ�رًا لكون
الرد يتطلب جلسة مكتملة لالتحاد،
لكن ليس ه�ن��اك م��ان��ع م��ن ال��رد على
األنصار وتوضيح املوضوع من قبل
االتحاد قبل انطالق اإلياب غدًا.

تعديل
في الدوري
نقلت لجنة الطوارئ
في االتحاد اللبناني
لكرة القدم مباراة
النجمة وطرابلس
ضمن األسبوع الـ12
من الدوري من ملعب
املدينة الرياضية الى
ملعب صيدا يوم السبت
عند الساعة .17.30
كما عدلت في موعد
ومكان مباراة اإلخاء
األهلي عاليه والراسينغ
بقيادة املدرب دايفيد
ناكيد (الصورة) حيث
أصبحت يوم األحد عند
الساعة  14.15على
ملعب الصفاء.

الرياضة المهنية

قبيسي يهاجم الفساد والسياحة الرياضية في إطالق الدورة السابعة لأللعاب املهنية
تستعيد الرياضة
املهنية نشاطها بدءًا
من شهر آذار ،في الدورة
الرياضية السابعة
بمشاركة آالف الالعبني
والالعبات يتنافسون في
عشر ألعاب على مدى
ثالثة أشهر
قبيسي يتحدث خالل االحتفال (عدنان الحاج علي)

أع� �ل� �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�أل �ع��اب
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف� ��ي م �ع ��اه ��د وم� � ��دارس
ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ه �ن��ي وال �ت �ق �ن��ي ،إط�ل�اق
دورت � �ه� ��ا ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �س��اب �ع��ة ف��ي
احتفال أقامته في املدرسة الفندقية
برعاية وزير التربية الدكتور حسان
دي � ��اب ،ووزي � ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ف �ي �ص��ل ك� ��رام� ��ي ،وب� �ح� �ض ��ور ح�ش��د
رياضي وإداري كبير .وتحدث مدير
ال� � ��دورة م� ��ازن ق�ب�ي�س��ي ع��ن ال�ت�ط��ور
ال� ��ذي ح �ص��ل ف��ي ال��ري��اض��ة امل�ه�ن�ي��ة
ً
م �ن��ذ ع ��ام  2002ح �ت��ى ال �ي ��وم ق��ائ�لا
«انطلقنا في ميدان تنظيم الدورات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ب�ي��ن ط �ل��اب وط ��ال� �ب ��ات
املعاهد وامل ��دارس املهنية الرسمية
وال �خ��اص��ة ،وب��ال��رغ��م م��ن ال�ص�ع��اب

ال� �ت ��ي واج �ه �ت �ن��ا ب �س �ب��ب االع �ت �م��اد
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��اق ��د ف � ��ي ت �ع �ل �ي ��م م � ��ادة
التربية ال��ري��اض�ي��ة ،وع��دم شمولها
جميع االخ �ت �ص��اص��ات ،ف��إن الجهد
والتعاون اللذين بذلهما املدير العام
ومعه اللجنة العليا ومدراء املعاهد
وامل� � ��دارس امل�ه�ن�ي��ة ،وب�ت�ض�ح�ي��ة من
املدرسني استطعنا احتضان طالبنا
وطالباتنا بدورات رياضية منظمة،
ن�ظ�ي�ف��ة وش �ف��اف��ة ف��ي ال �ن �ت��ائ��ج .فقد
بدأنا عام  2003بلعبتني فقط ،هما
كرة قدم وكرة سلة ،أما اآلن ،فالدورة
الرياضية املهنية تضم عشر ألعاب،
بمواليد متعددة وبفئات مختلفة».
وتطرق قبيسي الى تطوير الرياضة
امل��درس�ي��ة معتبرًا «أن ه��ذا ال يمكن

أن ي �ح �ص��ل اال ب �ع��د االب� �ت� �ع ��اد ع��ن
األن ��ا وال�ف�س��اد وال�س�ي��اح��ة» ،مشيرًا
«ال��ى وج��وب ان�ش��اء م��راك��ز للتدريب
وت� �ح� �ض� �ي ��ر م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات م ��درس� �ي ��ة
حقيقية دون ال�ل�ج��وء ال��ى منتخب
ات� �ح ��اد ري ��اض ��ي م ��ن ه �ن��ا أو الع��ب
مميز م��ن ه�ن��اك ليكون ممثلني لنا
ف ��ي م�لاع �ب �ن��ا» .ك �م��ا ط��ال��ب ب��إن�ش��اء
لجنة مشتركة ب�ين التعليم املهني
والتقني والتربية لتشكيل البعثات
واملنتخبات.
وك��ان��ت كلمات للمدير ال�ع��ام أحمد
دي��اب ،وللوزير كرامي ،ال��ذي توقف
عند أهمية ان ي�ت�ش��ارك وزي ��ران في
رع��اي��ة مناسبة واح ��دة ،إض��اف��ة الى
كلمة الوزير حسان دياب.
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أخبار رياضية

الكرة الطائرة

القلمون املتواضع محليًا يسعى للتدعيم والبروز عربيًا
أحمد محيي الدين
اتخذ االتحاد الكرة الطائرة املوسم
امل��اض��ي ق��رارًا بتحديد األن��دي��ة التي
تمثل لبنان في املسابقات الخارجية
وفق مستواها وليس وفق ترتيبها
ب �غ �ي��ة ت��أم�ي�ن أف �ض��ل ت�م�ث�ي��ل وط�ن��ي
وال �ع��ودة بنتائج ج�ي��دة ت�ع��ود على
اللعبة بالنفع املعنوي مما يطورها
وي �ح �ف��ز ال � �ن� ��وادي االخ� � ��رى ل�ت��رف�ي��ع
م �س �ت��واه��ا .وي�س�ت�ض�ي��ف ل �ب �ن��ان في
الشهر املقبل بطولة النوادي العربية
التي يشارك فيها ناديا األنوار ،بطل
لبنان وراب��ع البطولة االقليمية في
امل��وس��م امل��اض��ي ،والقلمون ،وصيف

ب �ط ��ل ل� �ب� �ن ��ان .وي �س �ت �ع � ّ�د ال �ف��ري �ق��ان
ل �ل �م �ش��ارك��ة ح �ي ��ث ي �ت �ط �ل��ع ال �ف��ري��ق
املتني الى الظهور بمستوى مشرف
م��ن خ�لال تحضير فريقه والتعاقد
م��ع الع �ب�ين ذوي م�س�ت��وى «س��وب��ر»
ً
أم�ل�ا بحصد اللقب ال�خ��ارج��ي األول
في تاريخ اللعبة.
لكن عالمات استفهام كثيرة ترافق
ال �ن ��ادي ال�ش�م��ال��ي ال� ��ذي ي�ظ�ه��ر في
البطولة املحلية بمستوى متواضع
إذ ّ
تعرض لخمس خسارات متتالية
ف��ي س��ت م�ب��اري��ات خاضها إضافة
ال ��ى ظ �ه ��وره ف ��ي ب �ع��ض امل �ب��اري��ات
ب �م �س �ت��وى م � �ت� ��واض� ��ع ،خ �ص��وص��ًا
أن ال �ب �ط��ول��ة س�ت�ن�ط�ل��ق ب �ع��د ث�لاث��ة

خسر القلمون خمس مباريات من  6في البطولة املحلية (أرشيف)

اسابيع وهي مدة قصيرة.
وي��رى رئ�ي��س ال�ن��ادي غ�س��ان قزيحة
ان ه�ن��اك مشاكل اع�ت��رض��ت الفريق،
م �ن �ه��ا اص ��اب ��ات ع� ��دد م ��ن ال�لاع �ب�ين
األس��اس�ي�ين ال سيما م ��روان قزيحة
(م��رك��ز  )4ل��ذل��ك ل��م ي�ح�ق��ق ال�ن�ت��ائ��ج
ال �ج �ي��دة ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ،ل �ك��ن اإلع� ��داد
للبطولة العربية ه��و بشكل مغاير
رغ � � ��م ق� �ص ��ر امل� � � � ��دة ،إذ إن ال� �ف ��ري ��ق
ي �ج��ري ات �ص��االت الس �ت �ق��دام الع�ب�ين
أجنبيني ذوي مستوى ع��ال ،إضافة
ال��ى تجنيس الع�ب�ين ي�ك��ون��ان عونًا
للتشكيلة امل��وج��ودة ،وب�ه��ذا يصبح
ال � �ف� ��ري� ��ق م ��دع � �م ��ًا وي� � �ك � ��ون ج ��اه � �زًا
للبطولة.
غسان قزيحة

حفل تكريم للنجمة
أكد رئيس نادي النجمة محمد أمني الداعوق
أن الهيئة االدارية ّ
تعول على الجهاز الفني
والالعبني ملضاعفة الجهود في مرحلة
االياب وتحقيق اإلنجاز بإحراز لقب بطولة
الدوري العام لكرة القدم .وجاء ذلك خالل
حفل عشاء أقامه الداعوق ،في منزله في
عني التينة ،تكريما للجهاز الفني والفريق
األول ،وذلك قبيل انطالق مرحلة االياب
وملناسبة إحراز الفريق لقب مرحلة الذهاب،
وذلك بحضور أعضاء الهيئة االدارية
ومكتب الجمهور املركزي .وأشاد الداعوق
بعطاءات الجهاز الفني وأداء الالعبني شبابا
ومخضرمني في مرحلة الذهاب والتي أثمرت
صدارة الترتيب العام ،مشددا على أن ما
تحقق مهم جدا إال أنه على الالعبني تتويج
هذه الجهود بلقب الدوري نهاية املوسم.

جوائز اتحاد ألعاب القوى

كرة المضرب

نادال ُيسقط فيديرر ويعبر الى نهائي أستراليا
ت ��أه ��ل االس � �ب� ��ان� ��ي راف � ��اي � ��ل ن � � ��ادال،
املصنف ثانيًا ،الى املباراة النهائية
في بطولة استراليا املفتوحة لكرة
امل � �ض ��رب ،اول � ��ى ال� �ب� �ط ��والت االرب� ��ع
ال �ك �ب��رى ،وذل� ��ك ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة في
م� �ش ��واره االح� �ت ��راف ��ي ع �ل��ى ح�س��اب
غريمه السويسري روجيه فيديرر
الثالث بفوزه عليه  7-6و 2-6و5-7
و ،4-6في ملبورن.
ورف ��ع ن� ��ادال ع ��دد ان �ت �ص��ارات��ه على
ف �ي��دي��رر ف��ي ت��اري��خ ل�ق��اءات�ه�م��ا ال��ى
 18فوزًا في  27مباراة ،وهو يبحث
عن لقبه الحادي عشر في البطوالت
االرب ��ع ال�ك�ب��رى وال�ث��ان��ي ف��ي بطولة
استراليا بعد عام .2009
وق ��ال ن ��ادال ع�ق��ب ف ��وزه« :بالنسبة
ل� ��ي ،ال� �ع ��ودة ال� ��ى ال �ن �ه��ائ��ي ت�ع�ت�ب��ر
بمثابة الحلم».
واض � ��اف ال � �ـ«م� ��ات� ��ادور» االس �ب��ان��ي
ال��ذي سيخوض النهائي الخامس
ع� �ش ��ر ل � ��ه ف � ��ي ب � �ط � ��والت «ال � �غ ��ران ��د

شيليم»« :انه لشرف عظيم ان ألعب
ض��د روج�ي��ه ف�ي��دي��رر .ك��ان��ت م�ب��اراة
مذهلة .من الرائع ان يتواجد امامك
اح ��د ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن ال ي��رت�ك�ب��ون
االخ �ط��اء وي �ق��دم��ون م �ب��اراة مثالية
بالكامل».
وهذه املرة الثانية فقط التي يلتقي
فيها ال�ع�م�لاق��ان ف��ي ن�ص��ف نهائي
اح � ��دى ال �ب �ط��والت االرب � ��ع ال �ك �ب��رى،
وكانت املرة االولى في بطولة روالن

ستجمع المباراة
النهائية لدى السيدات
بين ازارنكا وشارابوفا

غ ��اروس الفرنسية ع��ام  2005حني
فاز االسباني في طريقه الى اللقب.
وك ��ان ف �ي��دي��رر ،ال ��ذي ل��م ي�خ�س��ر اي
مجموعة في طريقه ملواجهة نادال،
يخوض غمار نصف النهائي للمرة
الثالثني في مسيرته.
ول��دى ال�س�ي��دات ،سيجمع النهائي
بني البيالروسية فيكتوريا ازارنكا،
امل�ص�ن�ف��ة ث��ال �ث��ة ،وال��روس �ي��ة م��اري��ا
ش��اراب��وف��ا ال��راب �ع��ة ب�ع��دم��ا تمكنت
االول ��ى م��ن تجريد البلجيكية كيم
ك�ل�اي� �س� �ت ��رز ال � �ح� ��ادي� ��ة ع � �ش� ��رة م��ن
لقبها بفوزها عليها  4-6و 6-1و-6
 ،3ب�ي�ن�م��ا ت�غ�ل�ب��ت ش ��اراب ��وف ��ا على
التشيكية بترا كفيتوفا الثانية 2-6
و 6-3و.4-6
وس� �ت� �ق� �ف ��ز ال � �ف � ��ائ � ��زة ب ��ال� �ل� �ق ��ب ال ��ى
لاّ
ص��دارة التصنيف العاملي ل عبات
ً
امل �ح �ت��رف��ات ب � ��دال م ��ن ال��دن �م��ارك �ي��ة
كارولني فوزنياكي التي خسرت في
ربع النهائي امام كاليسترز.

للسلة
غرب آسيا ّ
ّ
َ ّ
يوم ّ
جيد ملمثلي سلة لبنان في دوري غرب آسيا
ج ��اء ي ��وم أم ��س م�م�ي�زًا ل �ك��رة السلة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،م � ��ع ف� � ��وز ال �ش��ان �ف �ي��ل
وامل � �ت � �ح ��د ف � ��ي ال � �ي � ��وم ال � �ث ��ان ��ي م��ن
منافسات املجموعة الثانية ل��دور
غ� � ��رب آس � �ي � ��ا ،ال � �ت� ��ي ي �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا
الشانفيل ،وال��ذي ف��از على العلوم
التطبيقية األردن ��ي - 23( 70 - 84
 .)50- 56 ،34 - 40 ،18وأشرك مدرب
ال �ش��ان �ف �ي��ل غ �س ��ان س��رك �ي��س ق��ائ��د
فريقه فادي الخطيب ( 23نقطة و10
م �ت��اب �ع��ات و 5ت �م��ري��رات) أس��اس�ي��ًا
ه��ذه امل��رة بعدما غ��اب ع��ن انطالقة
امل� � �ب � ��اراة االف �ت �ت ��اح �ي ��ة م� ��ع ده � ��وك.
وال �ل�اف ��ت أن� ��ه خ �س��ر  7ك � ��رات وه��و
ال �ع ��دد ن�ف�س��ه ال� ��ذي خ �س��ره جميع

ال�لاع�ب�ين اآلخ��ري��ن ،ف�ب�ل��غ امل�ج�م��وع
 14ت� �ي ��رن أوف� � � ��ر .ون � � ��وه س��رك �ي��س
ب � ��أداء ف��ري �ق��ه ف��ي امل � �ب ��اراة ،م�ع�ت�ب�رًا
أن امل�ج�م��وع��ة ح��دي��دي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
ف � ��إن ك ��ل م � �ب� ��اراة س �ت �ك��ون أص �ع��ب
م��ن ال�ت��ي سبقتها ،مشيدًا بطريقة
ال� �ل� �ع ��ب ال �ج �م ��اع �ي ��ة ( 25ت �م��ري��رة
حاسمة جعلت  4العبني من فريقه
ي�ت �ج��اوزون ال�ع�ش��ر ن �ق��اط ،ب ��دءًا من
ال�ث�ن��ائ��ي األم �ي��رك��ي :س ��ام هوسكن
( 18نقطة و 7متابعات) وغارنيت
طومسون ( 20نقطة و 14متابعة)،
وق��دم إي�ل��ي إس�ط�ف��ان ( 11نقطة و6
ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة) م� �ب ��اراة ج�ي��دة
دفاعية.

ب� �ي� �ن� �م ��ا ب� � � ��رز األم� � �ي � ��رك � ��ي آس � �ي� ��ان
هندرسون ( 23نقطة ) في صفوف
بطل األردن ،في حني سجل مواطنه
كويننت داي ( 10نقاط) متواضعًا.
وأكد سركيس أن تركيزه من البداية
ك��ان ف��رض رق��اب��ة لصيقة على هذا
الالعب بالذات (داي) ألنه قادر على
تسجيل  40نقطة.
وفي املباراة الثانية ،فاز املتحد على
ده ��وك ال�ع��راق��ي ،19 - 24( 87 - 97
 .)69 - 76 ،45 - 44تبادل الفريقان
ال�ت�ق��دم والتسجيل وف��اج��أ الفريق
العراقي الحضور بمستواه الطيب،
بفضل الثنائي األج�ن�ب��ي مالكولم
ب ��ات� �ل ��ز ( 26ن� �ق� �ط ��ة) وال �ن �ي �ج �ي��ري

ّ
وزع االتحاد اللبناني أللعاب القوى الكؤوس
وامليداليات على أنديته وابطاله وبطالته الذين
فازوا بمختلف مسابقات العام الفائت وذلك
في فندق «ألكسندر» (األشرفية) ،حيث
ّ
وزعت الكؤوس وامليداليات على األبطال
والبطالت والدروع التذكارية على الذين
ّ
حطموا االرقام القياسية .ونالت البطلة غريتا
تسالكيان جائزة مالية بقيمة الفي دوالر
إلحرازها فضية في بطولة آسيا في اليابان.

انتخابات الشطرنج في  19شباط
تنعقد الجمعية العمومية التحاد الشطرنج
النتخاب هيئـة ادارية جديدة ،األحد 19
شباط عند الساعة  13.00في نادي ارارات
بيروت في محلة النهر ،وعلى جدول االعمال
بند وحيد هو انتخاب هيئة ادارية جديدة.
ويقفل باب الترشح ،الساعة السادسة مساء
 16شباط ،على أن تسلم الترشيحات الى
أمانة سر االتحادّ .
ويعد النصاب قانونيًا
بحضور اكثر من نصف االعضاء .وذكرت
أمانة سر االتحاد مندوبي االندية بإحضار
كتب تفويض من انديتهم لحضور الجلسة.

تعادل السودان في أمم أفريقيا
أنقذ مهاجم الهالل محمد احمد بشير
منتخب بالده السودان من الخسارة وابقى
اماله قائمة في التأهل الى الدور ربع النهائي
بتسجيله هدفي التعادل في مرمى انغوال
 2-2أمس في املجموعة الثانية ضمن
كأس االمم االفريقية لكرة القدم .وسجل
النغوال مانوشو في الدقيقتني  5و 50من
ركلة جزاء .ويلعب اليوم املغرب مع الغابون
وتونس مع النيجر ضمن املجموعة الثالثة.

انييستا وسانشيز يغيبان
أوغ��وت�ش��ي ش��ام�ب��رالي��ن ( 29نقطة،
بينها  4ثالثيات) ومعهما جينيرو
جيرجيس ( 13ن�ق�ط��ة) ،لكن سفير
ش� � �م � ��ال ل � �ب � �ن� ��ان ض� � � ��رب ف� � ��ي وق� ��ت
ح �س��اس م��ن ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ب�ث�لاث
رم �ي��ات ث�لاث �ي��ة مل�ح�م��د ع �ك��اري في
مناسبتني ،وامل�ت��أل��ق ب��اس��ل بوجي
( 30نقطة و 13متابعة) ،فيما أدار
ال ��دف ��ة ص ��ان ��ع األل � �ع� ��اب األم �ي��رك��ي
أوس �ت��ن ج ��ون �س ��ون ( 37ن �ق �ط��ة و6
م �ت��اب �ع��ات) .وت ��أث ��ر امل �ت �ح��د ب�ك�ث��رة
ال�ك��رات املقطوعة ( 20ت�ي��رن أوف��ر)،
فتقلص ال �ف��ارق ال ��ى ن�ق�ط��ة واح ��دة
 .81 - 82ق �ب��ل أن ي�س�ت�غ��ل امل�ت�ح��د
الظروف ويحافظ على تقدمه.

اعلن برشلونة االسباني ،امس ،في موقعه
على شبكة «االنترنت» ان العب وسطه
اندريس اينييستا تعرض الصابة في الفخذ
اليسرى ،ومهاجمه التشيلياني الكسيس
سانشيز لرضوض في عظم الترقوة خالل
املباراة ضد ريال مدريد ( ،)2-2في اياب
الدور ربع نهائي لكأس امللك ،مشيرًا الى ان
االول سيبتعد عن املالعب نحو  3اسابيع
والثاني ملدة اسبوعني .واصيب اينييستا
خالل اصطدام عنيف مع العب امللكي
الفارو اربيلوا وخرج في الدقيقة  ،29فيما
خرج سانشيز في الدقيقة  79بعد شعوره
بأوجاع جراء االصابة.
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صورة
وخبر
ّ
الرا فابيان قادمة« ...عيد العشاق» سيكون حاميًا
بيار أبي صعب

ُ
خالل األشهر ّ املاضية ،شغل العالم بصور سكارليت جوهانسون العارية املسروقة من هاتفها الخلوي .هكذا
ّ
ّ
تحولت املمثلة الشابة إلى مادة لخياالت الـ«بوب آرت» .التشكيلي اليوناني جانيس ماركوبولوس أنزلها عن
ّ
االعالنية ،ليضعها في ديكور من تصميمه :معطف أحمر مثير ،وأكياس نايلون تحوي قططًا وجماجم
امللصقات
وسلعًا مميتة .بفضله صارت بطلة «فيكي كريستينا برشلونة» نجمة «معرض الهند للفنون» الذي تستضيفه
ّ
نيودلهي ّ
العربية،
حاليًا .يجمع الحدث في طبعته الرابعة صاالت من الواليات املتحدة ،وإسبانيا ،والهند واإلمارات
وقد زاره في األيام الثالثة املاضية أكثر من  120ألف زائر( .سجاد حسني ــ أ ف ب)

ك����ان����ت خ����دع����ة (ف����ن����ي����ة) إذًا؟ ك��ت��ب��ت
ّالرا ف���اب���ي���ان ّمل��ع��ج��ب��ي��ه��ا ع���ل���ى ال��ن��ت
أن���ه���ا ل���ن ت��غ��ن��ي ف���ي «ال���ك���ازي���ن���و» ما
دام ح�����ض�����وره�����ا «ي����غ����ض����ب ب��ع��ض
امل�����ت�����ش ّ�����ددي�����ن»! و«ان�������زع�������ج» ال��ش��ي��خ
ّ
ّ
البلجيكية
جميل ،ألن املغنية
سامي
ع����دل����ت ع����ن رأي����ه����ا ف����ي امل����ج����يء إل���ى
ّ
ل����ب����ن����ان ...وص�������رخ م���ن���ظ���م ح��ف��ل��ت��ي��ه��ا
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون أن دع�����اة امل��ق��اط��ع��ة
ّ
ّ
اللبنانية»ّ ،قبل
الحضارة
«ي��ه��ددون ّ
أن يضيف إنه مع املقاومة ...وتنفس
مناضلو حملة امل��ق��اط��ع��ة ال��ص��ع��داء:
«عاشقة إسرائيل» لن تأتي إلى البلد
ّ
ال�����ذي رك�����ع إس���رائ���ي���ل! ل��ك��ن ال ،ك��ان��ت
ّ
على األرج��ح محاولة ل��ذر الرماد في
ال��ع��ي��ون .أو أن ه��ن��اك م��ن ي��ص ّ��ر على
ّ
الكندية
إق��ن��اع املغنية البلجيكية ـ ـ ـ
بعدم الزعل من وطن العسل والبخور.
ّ
أمنية
هناك من منحها «تطمينات»
ك��م��ا ق��ي��ل ل���ن���ا ،ع��ل��م��ًا أن أص���دق���اء ه���ا
ه���م ال��ق��ت��ل��ة ،وم��ع��ارض��ي��ه��ا س��ل��م ّ��ي��ون
ودي���م���وق���راط ّ���ي���ون .ل َ����م اإلص������رار على
م��ج��ي��ئ��ه��ا؟ أألس����ب����اب م����ادي����ة؟ ل��ك��س��ر
املحظور الذي ما زال يحقق اإلجماع
ف������ي ل����ب����ن����ان ع����ل����ى رف�������ض ال���ت���ط���ب���ي���ع
ّ
العدو (بأشكاله املباشرة
الثقافي مع
ّ
وغ��ي��ر امل���ب���اش���رة)؟ الس���ت���دراج ال��ت��ي��ار
ال��واس��ع ال��داع��ي إل��ى مقاطعة فابيان
إلى رد فعل غاضب ،ومن ّ
ثم أبلسته
وإظ������ه������اره ف�����ي م����وق����ع «ال���ه���م���ج���ي»،

وع ّ
ّ
الحريات و«االن��ف��ت��اح» و«ح ّ��ب
��دو
الحياة»؟...
ال����ش����يء األك����ي����د أن الرا ف���اب���ي���ان ع��ل��ى
ّ
م��وع��ده��ا ـ ـ ـ ح��ت��ى اآلن ـ ـ ـ م��ع الجمهور
ال����ل����ب����ن����ان����ي ل���ي���ل���ت���ي  14و 15ش���ب���اط
(ف��ب��راي��ر) امل��ق��ب��ل ف��ي «ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان».
ّ
امللحن اللبناني املشرف
ج��ان صليبا
ّ
على تنظيم ال��ح��دث ،أك���د ل��ـ «األخ��ب��ار»
ّ
أن «الرا وفريقها حصلوا على تأشيرة
دخ������ول م����ن األم������ن ال����ع����ام ال���ل���ب���ن���ان���ي»،
وم��ح�لات «ف��ي��رج�ين» م��اض��ي��ة ف��ي بيع
ال���ب���ط���اق���ات ،واإلع��ل��ان�����ات ف���ي ال���ش���ارع
وعلى التلفزيون ...وك��ل ش��يء على ما
يرام ...لوال أن ّاملواجهة ستكون حامية
ف���ي «ع��ي��د ال���ع���ش���اق» ،وس��ت��ت��ح ّ��ول إل��ى
ّ
ّ
ّ
ليتحمل وزير السياحة
وطنية!
قضية
ّ
ف��ادي ع��ب��ود مسؤولياته أم��ام الشعب
وأمام التاريخ ،علمًا أن نسبة من أرباح
ال��ك��ازي��ن��و ت��ذه��ب إل���ى خ��زي��ن��ة ال���دول���ة.
ال�� ّج��دل ح���ول اس��ت��ض��اف��ة ف��ن��ان أجنبي
ّ
ثانويًا هنا .الرا
غنى في إسرائيل ،بات
فابيان ـ ـ إلى أن تعتذر أو تعلن العكس
ـ����ـ م ّ
����ج����دت إس����رائ����ي����ل ،وه�����ي م��ن��اص��رة
شرسة للكيان الغاصب ،وق��د أظهرت
تعاطفها السياسي في أكثر من موقف
ومناسبة .وحضورها تدنيس لذكرى
أط���ف���ال ق��ان��ا وس���ائ���ر ض��ح��اي��ا امل��ج��ازر
اإلس���رائ���ي���ل ّ���ي���ة ف����ي ف��ل��س��ط�ين ول���ب���ن���ان.
«ح��م��ل��ة مقاطعة دا ّع��م��ي إس��رائ��ي��ل في
لبنان»ّ ،
صرحت بأنها تستعد إلعالن
ّ
سلمية كالعادة ـ ـ ـ في
خطوات جديدة ـ ـ ـ
األيام القليلة املقبلة.

بانوراما

عجائب «الدنيا» لم تعد سبعًا
دمشق ــ وسام كنعان

 Elleتعتذر
ال نفهم في األلوان!

مناضلو Anonymous

أسقطوا القناع

آل أوباما هم ّأول السود
األنيقني في تاريخ أميركا؟
ّ
هذا ما أحالت إليه مجلة
ّ
الفرنسية في مقال
ELLE
نشرته على موقعها بعنوان
ّ
«قوة املوضة السوداء» لناتالي
دوليفو.
التعليقات الساخطة على نبرة
ّ
ّ
تضمنه
العنصرية ،وما
املقال
ّ
طبقي،
من إحاالت إلى تمييز
دفعت إدارة املوقع إلى االعتذار
عن الـ«الخطأ غير املقصود»
وحذف ّ
املادة.
وأمام اعتذار إدارة  ،ELLEكتبت
دوليفو ردًا بررت فيه موقفها،
ً ّ
مؤكدة أن الهدف من مقالها
كان اإلشارة إلى سطوة الوجوه
ّ
األميركية على
األفريقية
صناعة املوضة في الواليات
املتحدة.

«اليوم ،صرنا قادرين على
ّ
القول إن أكثر األشخاص
ّ
النافذين على األرض ،هم شلة
من الوجوه املجهولة» .الحديث
هنا عن  Anonymousالتي قادت
حركة «احتلوا وول ستريت»
وزرعت الرعب في أجهزة
ّ
األميركية .ترد
االستخبارات
الجملة كشهادة في وثائقي
«نحن فيلقّ :
قصة النشطاء
القراصنة» لبراين كنابنبرغر
الذي عرض أخيرًا في «مهرجان
سانداس السينمائي»
ّ
يصور العمل
األميركي.
القراصنة «املناضلني» ،يتبعهم
في الشوارع وخلف الشاشات،
ويكشف عن وجوه بعض هؤالء
الذين ّ
حولوا اإلنترنت إلى
وسيلة لتغيير العالم ...من وراء
القناع.

اعتاد الجمهور السوري سطحية
تلفزيون «الدنيا» في تعاطيه مع
التظاهرات في بالده .مرة يتحفنا
الشريط اإلخباري للمحطة بمطعم ّ
غير
ً
اسمه من «الجزيرة» إلى «الدنيا» نزوال
عند رغبة الزبائن! ومرة يستضيف
استديو البث املباشر شخصيات ّ
لبنانية ظهرت على «الجزيرة» لكنها
ّ
تتحول نشرة
امتدحت «الدنيا» ،ومرة
األخبار إلى مساحة لتدريب املحررين
على اإلنشاء ...لكن هذه املرة تجاوزت
القناة كل ما سبق .بعدما بدأت عرض

املسلسل السوري «بعد السقوط»
(الصورة) ،أوقفته فجأة بتعليمات
من مدير املحطة فراس الدباس .أما
ّ
السبب فعزاه مصدر مطلع في املحطة
ّ
لـ «األخبار» إلى أن العمل يضيء على
فساد مجتمعي ال يسمح الظرف
الحالي بطرحه كي ال ّ
يحرض على
إشعال االحتجاجات أكثر .لكن الحقيقة
ّ
أن املسلسل ُمنع بسبب عنوانه الذي
يتنافى كليًا مع سياسة املحطة التي
ترفض أي شعار ذي عالقة بإسقاط
النظام ،ولو كان العمل يحكي عن
سقوط بناية في عشوائيات دمشق من
دون أي تلميح سياسي.

مارلني هاكر
«أركانة» ألميركا األخرى
حازت الشاعرة األميركية
مارلني هاكر ( 1942ـ الصورة)
ّ
العاملية» لعام
«جائزة األركانة
 ،2011تقديرًا لتجربتها التي
«تقوم على رصد تفاصيل
أبعاد
اليومي ،وفتحها على
ٍ
إنسانية رحبة».
وقد ّ
تكونت لجنة تحكيم
األركانة هذا العام من الكاتبة
ّ
البريطانية مارغريت أوبانك
ً
رئيسة ،والشاعر سعدي
يوسف ،والناقد عبد الرحمان
طنكول ،والشاعر حسن
نجمي ،واملترجم بنعيسى
ّ
بوحمالة .علمًا أن «بيت
الشعر» في املغرب يمنح
هذه الجائزة منذ ّ
ست سنوات،
وقد حازها العام املاضي
الروائي والشاعر الطاهر بن
ّ
جلون.

