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تحقيق

المفقودون الجدد :القوات تأكــ
كراسيهم في
املهرجانات واحتفاالت
تيار املستقبل ثابتة .أما
شعبيتهم ،فما عادت لهم.
صارت للقوات اللبنانية.
الحديث هنا عن مستقلي 14
آذار الذين يفقدون حضورهم
الشعبي واإلعالمي ملصلحة
القوات اللبنانية
غسان سعود
ي �م �ك��ن امل �ع �ن �ي�ين ب �م �ل �ف��ات امل �ف �ق��ودي��ن أن
ي�ض�ي�ف��وا أس� �م � ً
�اء ج ��دي ��دة إل ��ى ت �ل��ك ال�ت��ي
ت �ت �ه��م ب� �ع ��ض األم� � �ه � ��ات رئ � �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة سمير
ج�ع�ج��ع ب��امل �س��ؤول �ي��ة ع��ن اخ �ت �ف��ائ �ه��ا .من
ه � ��ذه األس � �م � ��اء :ن��اي �ل��ة م� �ع ��وض وس�م�ي��ر
ف��رن �ج �ي��ة وج � ��واد ب��ول��س وف ��ري ��د م �ك��اري
وب �ط��رس ح ��رب وح� ��زب ال�ك�ت�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة
وحزب الوطنيني األحرار ووجهاء التجدد
الديموقراطي وح��زب الكتائب اللبنانية
في الشمال وجبيل وكسروان ومطران لقاء
ق��رن��ة ش �ه��وان ووج �ه��اؤه أي�ض��ًا وم�ي�ش��ال
امل��ر والهنشاك وال��رام�غ��اف��ار واملستقلون
املناوئون للتيار الوطني الحر في بعبدا

وزحلة وكل القوى التقليدية األخ��رى في
املدينة نفسها وتقليديو جزين وإدم��ون
رزق وسيمون كرم وروبير غانم وغيرهم
كثيرون.
في املنت الشمالي ،باتت القوات اللبنانية
ال� �ق ��وة االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال �ت �ي��ار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وال�ك�ت��ائ��ب ،م�ت�ق��دم��ة ح��زب
ال �ط ��اش �ن ��اق وال� �ن ��ائ ��ب م �ي �ش��ال امل � ��ر وك��ل
اآلخ��ري��ن .م��ع ال�ع�ل��م ب��أن ال�ك�ت�ل��ة العونية
الناخبة مستقرة ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن ال�ق��وات
ت ��أك ��ل م ��ن ص �ح �ن��ي ال �ك �ت��ائ��ب وامل� � ��ر ب�ع��د
ً
أكلها صحن النائب نسيب لحود كامال،
ال م ��ن ال �ص �ح��ن ال �ب��رت �ق��ال��ي .وي �ت �ب�ين في
غ��ال�ب �ي��ة امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة امل �ت�ن �ي��ة ال�ت��ي
دخ�ل�ت�ه��ا ال �ق��وات أن األع �ض��اء ال�ق��وات�ي�ين
إم ��ا ك�ت��ائ�ب�ي��ون س��اب �ق��ون أو م��ن ع��ائ�لات
كانت كتائبية .ويذكر على صعيد عالقة
ال�ك�ت��ائ��ب وال� �ق ��وات أن ال�ت�ن��اف��س بينهما
ل�ل�ف��وز ب�م��رت�ب��ة ال �ح��زب امل�س�ي�ح��ي ال�ث��ان��ي
بعد التيار الوطني الحر انتهى منذ أكثر
م��ن ع��ام�ي�ن ،ب �ف��وز س��اح��ق ل �ل �ق��وات .وم��ن
«ال �ش �م��ال��ي» إل ��ى امل �ت�ن ال �ج �ن��وب��ي .ي��ؤك��د
غ��ال�ب�ي��ة امل�ت��اب�ع�ين ص�ع��وب��ة ال �ح��دي��ث في
االنتخابات النيابية املقبلة عن مرشحني
مستقلني على شاكلة إدمون غاريوس أو
ب�ي��ار دك ��اش؛ ف�ق��د كثفت ال �ق��وات جهدها
ف��ي ه��ذا القضاء على استقطاب جمهور
هؤالء لبناء حيثية تمكنها من الجلوس
بندية على طاولة املباحثات االنتخابية
ً
مستقبال .وهنا أيضًا تشير آخ��ر دراس��ة
إحصائية أجريت إل��ى أن القوات التي لم
تكن ب�ين ال�ق��وى ال�ث�لاث األول��ى ف��ي بلدات

ه � ��ذا ال� �ق� �ض ��اء امل �س �ي �ح �ي��ة ،ب ��ات ��ت ال �ق ��وة
الثانية بعد التيار الوطني الحر ،في ظل
تمكن ال�ق��وات م��ن ج��ذب الكثير ممن بقي
ف��ي ح��زب الوطنيني األح ��رار بعد النزوح
الكبير م��ن الشمعونية إل��ى العونية في
م �ط �ل��ع ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات .وف� ��ي ات� �ص ��ال م��ع
رئ �ي��س األح � ��رار ال �ن��ائ��ب دوري ش�م�ع��ون،
يقول األخير لـ«األخبار» إن رئيس الهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة سمير
ج �ع �ج��ع ي �م �ل��ك ال � �ق� ��درة امل� ��ادي� ��ة ل�ل�ت�ح��رك
ً
واإلم�ك��ان��ات اإلع�لام�ي��ة« .ل��دي��ه مثال إذاع��ة
ص ��وت ل �ب �ن��ان ال �ح��ر ال �ت��ي ت�ن�ق��ل أخ �ب��اره
أكثر من غيره» .يشدد شمعون على عدم
وجود خالف بني األحرار والقوات ،وعمل
جميع أفرقاء  14آذار كفريق واح��د ،و«إن
كانت القوات تستفيد أكثر من غيرها من
هذا األمر» .الفرق بني «األحرار» وغيرهم،
ي �ق��ول ش �م �ع��ون ه ��و ف ��ي «ع � ��دم ال�ط�ن�ط�ن��ة
كلما تحركوا» ،كاشفًا عن وج��ود مشكلة
ج��دي��ة ف��ي ت��وف�ي��ر ال�خ��دم��ات للمناصرين
ال��ذي��ن «نلبيهم بالتي ه��ي أح�س��ن» .وردًا
على سؤال بشأن كيفية تدبر أمور حزبه
امل��ال �ي��ة ،ي�ج�ي��ب ش �م �ع��ون« :وال �ل��ه ي��ا ري��ت
ب �ت �ب �ع �ت �ل��ي ،ن �ح��ن ب� �ع ��ل» .أخ� �ي� �رًا ي�ع�ت��رف
ش �م �ع ��ون ب��اس �ت �ق �ط��اب ال � �ق � ��وات ل�ب�ع��ض
األحرار« ،وخصوصًا بني الفريخات» وفي
مختلف املناطق والقطاعات التي «تنشط
فيها القوات أكثر منا».
وف��ي ك�س��روان ،باتت ال�ق��وات ـــــ خ�لال عام
واح��د م��ن العمل الحزبي ال�ج��دي ـــــ القوة
االنتخابية الثانية بعد ال�ت�ي��ار الوطني
ال � �ح� ��ر :ل� ��م ي �ع ��د ي �م �ك��ن ال� �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق

في جبيل
ال ينافس
القوات على
املوقع املسيحي
الثاني بعد التيار
الوطني الحر إال
سليمان
(أرشيف)
م �ن �ص��ور ال �ب��ون ن �ص��ح ج�ع�ج��ع ب��ال �ع��ودة
إلى بشري؛ ألن لكسروان عائالتها؛ باتت
القوات واحدة من أكبر العائالت .هنا كان
األمني العام للكتلة الوطنية كارلوس إدة
املرشح املعجزة في االنتخابات السابقة،
ل �ك��ن إدة اخ �ت �ف��ى م��ن ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة

واإلعالمية عدة أشهر ،باستثناء إطالالته
ف��ي «دم� ��ى ق��راط �ي��ة» .ب�ع��د ال �ت �ه��ام ال�ت�ي��ار
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر أك� �ث ��ر م� ��ن ث�ل�اث ��ة أرب � ��اع
الكتلويني ،تركز القوات جهدها في جبيل
وكسروان على التهام ربع الربع الكتالوي
الباقي بإمرة إدة.

وثيقة

المحكمة الدولية  2011ـ  :2012استهداف حزب ال ّله
إعداد عمر نشابة

تأثرت
القدرة
العملية
ملكتب
املدعي العام
تأثرًا بالغًا
بالوضع املالي
غير املستقر
للمحكمة
(أرشيف)

«ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ات اللبنانية أن تضاعف
ج�ه��وده��ا للبحث ع��ن املتهمني (ال��رج��ال
األرب�ع��ة املنتسبني إل��ى ح��زب ال�ل��ه الذين
ات �ه �م �ه��م دان � �ي� ��ال ب �ل �م��ار ب��ال �ض �ل��وع ف��ي
ج��ري �م��ة  14ش� �ب ��اط  )2005وت��وق �ي �ف �ه��م
واحتجازهم ونقلهم إلى املحكمة» .صدر
هذا التوجيه الذي يؤكد إخضاع الدولة
اللبنانية ل��وص��اي��ة قضائية دول �ي��ة ،عن
املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري في ّ
نص تقريرها
ّ
وتضمن التقرير ال��ذي
السنوي الثالث.
ّ
وزع أمس على وسائل اإلعالم بعد تسلم
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ن�ج�ي��ب ميقاتي
نسخة عنه منذ ثالثة أيام ،وصفًا ألعمال
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل�م�ت��دة
م��ن  1آذار  2011إل ��ى  29ش �ب��اط .2012
ّ
وقد تولى إعداد التقرير رئيس املحكمة
القاضي النيوزيالندي دايفد باراغوانث
ورئيس قلم املحكمة الهولندي هيرمان
ف ��ون ه��اب �ي��ل وامل ��دع ��ي ال �ع ��ام (ال �س��اب��ق)
ال �ك �ن��دي دان� �ي ��ال ب �ل �م��ار ورئ� �ي ��س مكتب
الدفاع الفرنسي فرانسوا رو.
وف � � ��ي إش � � � � ��ارة واض � � �ح � ��ة إل � � ��ى ت� ��واص� ��ل
(وتنسيق؟) قضاة املحكمة واملدعي العام
فيها مع جهات سياسية ،جاء في التقرير
أنه «في  21أيلول  ،2011تحدث الرئيس
ك ��اس� �ي ��زي ون� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي ��س وم �م �ث �ل��ون
ع � ��ن م �ك �ت ��ب امل � ��دع � ��ي ال � �ع � ��ام ف � ��ي ج �ل �س��ة
إح ��اط ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة ع �ق��دت ف ��ي اله ��اي
واس �ت �ض��اف�ه��ا ال�س�ف�ي��ر ال �ك �ن��دي ف��ي مقر
إق��ام�ت��ه» .فهل يتناسب اجتماع م��ن هذا
ال�ن��وع يحضره رئ�ي��س املحكمة الدولية
الخاصة بلبنان ويعقد في منزل سفير
إحدى ال��دول األكثر تأييدًا إلسرائيل في
العالم ،مع معايير العدالة التي تقتضي
فصل القضاء عن السياسة؟

ورد في التقرير أن من بني أهداف مكتب
املدعي العام خالل السنة املقبلة «تحديد
أش�خ��اص آخ��ري��ن ق��د يكونون مسؤولني
ع��ن اع� �ت ��داء  14ش �ب��اط  )...( .2005وم��ن
ض� �م ��ن األش� � �خ � ��اص ال � ��ذي � ��ن ي �ت �ح �م �ل��ون
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع ��ن ال� �ج ��رائ ��م ( )...ال �ف��اع��ل
واملتدخل والشخص الذي ينظم الجريمة
أو ي � ّ
�وج ��ه اآلخ ��ري ��ن الرت �ك��اب �ه��ا ،وأي �ض��ًا
ال ��رؤس ��اء» .وف��ي ذل��ك إش ��ارة إل��ى األم�ين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؛
إذ إن قرار االتهام يصف املتهمني األربعة
باملنتسبني إلى حزب الله.
وذك��ر التقرير أن عمل املحكمة «حظي
ب� � ��دع� � � ٍ�م ق� � � ��وي وم� � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ن األم� � ��م
املتحدة والحكومة اللبنانية واملجتمع
ال��دول��ي» .وق��ال القاضي باراغوانث« :ال
ي��راودن��ا أي ش��ك ف��ي اس�ت�م��رار وازدي ��اد
ه��ذا ال��دع��م ط��وال ال�ع��ام ال��راب��ع م��ن فترة
والي� ��ة امل �ح �ك �م��ة» .وأض� � ��اف« :ي� �ق � ّ�دم لنا
وموظفونا
قضاتنا اللبنانيون
األربعة ً
ً
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون م� �س ��اع ��دة ق� ّ�ي �م��ة ف ��ي أداء
مهمتنا».
وك��ان رئ�ي��س املحكمة ال��راح��ل ،القاضي
أن�ط��ون�ي��و ك��اس�ي��زي ق��د أع � ّ�د التقريرين
ّ
األول وال �ث��ان��ي ال �ل��ذي��ن ت�ض� ّ�م�ن��ا ع��رض��ًا
ّ
ل�ل�م��راح��ل ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ا امل�ح�ك�م��ة منذ
إنشائها وحتى تاريخ إيداع قرار االتهام
ّ
األول في شهر كانون الثاني  .2011أما
التقرير الثالث ،فيتناول تصديق قرار
االت �ه��ام وال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي ت� ّ
�وص��ل إليها
ق��اض��ي اإلج � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة دان �ي��ال
فرانسني ،وهي أن هناك ثالثة اعتداءات
أخرى تتالزم مع االعتداء األول وتندرج
ف��ي نطاق اختصاص املحكمة بموجب
نظامها األساسي .كذلك يتناول التقرير
القرار الذي أصدرته غرفة الدرجة األولى
بشأن السماح بإقامة إج��راءات غيابية
ّ
ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��ال��رج��ال األرب �ع��ة ال��ذي��ن

ات �ه �م �ه��م ب �ل �م��ار ب��ال �ض �ل��وع ف ��ي اغ�ت�ي��ال
ال�ح��ري��ري .وي�ع��رض ه��ذا التقرير أيضًا
القرارات الصادرة عن القاضي فرانسني
وع��ن غرفة االستئناف بشأن مطالبات
ال �ل��واء ال��رك��ن جميل ال�س� ّ�ي��د بالحصول
على مواد ثبوتية ملالحقة املسؤولني عن
اعتقاله لنحو أربع سنوات ّ
تعسفًا .كذلك
ّ
إن ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ي �ق��دم ع��رض��ًا إج�م��ال��ي��ًا
لألنشطة غير القضائية للمحكمة.
ويتألف التقرير من أربعة أقسام أساسية
(الدوائر والقلم واالدعاء والدفاع) نعرض
ّ
أبرز ما تضمنه كل منها في اآلتي:
ج � ��اء ف� ��ي ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �س� �ن ��وي ال� �ث ��ال ��ث أن
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة «أص �ب �ح ��ت ف ��ي ال �ع��ام
الثالث م��ن نشاطها ،ق��ادرة على ال�ش��روع
ف ��ي اإلج� � � � ��راءات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ض ��د أرب �ع��ة
أف��راد ّيدعي املدعي العام أنهم مسؤولون
ع��ن ارت �ك��اب ال�ج��رائ��م امل�ن��درج��ة ف��ي نطاق
اختصاص املحكمة» .وقدم التقرير شرحًا
ً
مفصال عن األنشطة القضائية للمحكمة
خالل الفترة  2011ومطلع  2012جاء فيه:
«ص� ّ�دق قاضي اإلج ��راءات التمهيدية في
ح��زي��ران  2011أول ق ��رار ات �ه��ام ص��در عن
ّ
امل�ح�ك�م��ة .وأص ��در ف��ي آب  2011ق ��رارًا ب��أن
للمحكمة االخ �ت �ص��اص ال �ح �ص��ري لنظر
ث�لاث��ة اع� �ت ��داءات م �ت�لازم��ة م��ع اع �ت��داء 14
ش �ب��اط  .2005وف ��ي ت�ش��ري��ن األول ،2011
رف �ع��ت إل ��ى غ��رف��ة ال ��درج ��ة األول� ��ى م�س��أل��ة
ال �ش��روع ف��ي إج ��راءات املحاكمة الغيابية
ف��ي قضية ع�ي��اش وآخ��ري��ن .وقبلت غرفة
الدرجة األول��ى في قرارها الصادر في 23
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  2011م�لاح �ظ��ات مكتب
الدفاع ،وطلبت إلى رئيس قلم املحكمة أن
يتأكد م��ن إب�لاغ املتهمني األرب�ع��ة الكتاب
املفتوح امل� ّ
�وج��ه إليهم من الرئيس في 11
آب  )...( 2011ب �ش��أن ال �ت �ن��ازل ع ��ن ال�ح��ق
في حضور اإلج ��راءات ( )...وف��ي  1شباط
ّ
 ،2012رأت غرفة الدرجة األولى أن شروط
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ـل أخضر  14آذار ويابسها
حرب األكثر حفاظًا على شعبيته
في البترون ،ينضم النائب السابق سايد عقل إلى قائمة املفقودين بعد ذوبانه
شعبيًا في دائرة القوات الحمراء ،والكتائب اللبنانية كذلك .بينما ينجح النائب
بطرس ح��رب في الحفاظ أكثر من جميع زمالئه املستقلني في  14آذار على
ً
شعبيته ،متكال على نيابته املستمرة (خالفًا لنايلة معوض وفريد هيكل الخازن
وسايد عقل وبيار دكاش ومعظم اآلخرين) من جهة وعلى تركيز القوات جهدها
البتروني على الساحل الذي ُي َع ّد منطقة النفوذ األساسية للوزير جبران باسيل،
تاركة لحرب االهتمام بتنورين وال�ج��وار .ويقول حرب لـ«األخبار» إن «القوات
حزب منظم يزداد حضورًا يومًا بعد يوم بنحو طبيعي ،يرتفع تأثيره في الرأي
العام وينخفض تبعًا للظروف» .وطبيعي ،بحسب ح��رب ،أن «تبرز األح��زاب
أكثر من القوى املستقلة نظرًا إلى ما تتمتع به من قدرات إعالمية» ،وألن «كل
مناصري الحزب في مختلف املناطق يواكبون الحزب في احتفاله بنشاط هنا
ً
وآخر هناك ،فتسمع لبنان كله يواكب الحدث» .حرب يتردد قليال في اإلجابة
عن السؤال بشأن قضم القوات بعض أنصاره ،قبل أن يحسمها« :في املسح
اإلجمالي ال تزال قوتنا كما هي ،نتعاون مع القوات ،لكن لكل منا شخصيته».
ومن البترون إلى زغرتا ،هنا تسعى القوات إلى إنشاء حزب جدي في القرى،
نظرًا إلى هشاشة البنية العائلية فيها مقارنة مع العصبية العائلية في مدينة
زغرتا ،والتي تحول دون تمكن القوات من تحقيق اختراق حقيقي.

ف� ��ي ك� � �س � ��روان أي � �ض� ��ًا ،ت �ت �غ �ل �غ��ل ال� �ق ��وات
ب�ين أن �ص��ار ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ف ��ارس بويز
والنائبني السابقني فريد الخازن وكميل
زي� � ��ادة ل �ت �ج��دد ح �ض��وره��ا ف� ��وق أن �ق��اض
ّ
ه � ��ؤالء .وي �ش �ي��ر أح ��د امل��ط �ل �ع�ين إل ��ى ب��دء
القوات منذ نحو سنتني باسترداد أمانتها

اجتماع رئيس
المحكمة والمدعي العام
الدولي في منزل السفير
الكندي في الهاي

ال�ش��روع ف��ي إج ��راءات املحاكمة الغيابية
ً
مستوفاة فعال».
أما بشأن إش��راك املتضررين في إج��راءات
امل�ح�ك�م��ة ،ف �ج��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر أن ال�ق��اض��ي
ّ
ف � ��ران� � �س �ي��ن «اس� � �ت� � �ع � � ّ�د ل � �ت � �س ��ل ��م ط �ل �ب ��ات
امل �ت �ض��رري��ن ال ��راغ �ب�ي�ن ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ف��ي
اإلج� � � � ��راءات أم � ��ام امل �ح �ك �م��ة ( )...وق��دم��ت
وحدة املتضررين املشاركني في اإلجراءات
إل� ��ى ق ��اض ��ي اإلج� � � � ��راءات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة 73
ط�ل�ب��ًا ل �ل �م �ش��ارك��ة» .وش � � ّ�دد ال �ت �ق��ري��ر على
أن «ع �ش ��رات امل �ت �ض��رري��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين من
ّ
مستعدون
ج� ّ�راء اع�ت��داء  14ش�ب��اط 2005
للمشاركة في اإلجراءات ولعرض وجهات
نظرهم وشواغلهم ( )...وفي حال تصديق
ت �ه��م أخ� ��رىُ ،ي � ّ
�رج ��ح أن ي �ت �ق� ّ�دم امل��زي��د من
ٍ
املتضررين».
وأدرج التقرير ضمن «النهج املستقبلي»
لعمل املحكمة «تعزيز العالقات مع الدول
الثالثة إلقامة شبكة تعاون ثابتة تسهم
ف��ي مواصلة عمل املحكمة» .وأش ��ار إلى
أن رئيس قلم املحكمة عقد «طوال الفترة
امل�ش�م��ول��ة ب��ال�ت�ق��ري��ر اج �ت �م��اع��ات ثنائية
م� ��ع م �م �ث �ل��ي ال �س �ل ��ك ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ف��ي
الي��دس�ن��دام واله��اي وب�ي��روت ونيويورك
وأم� ��اك� ��ن أخ� � ��رى ل ��دع ��وت �ه ��م إل � ��ى ت �ق��دي��م
التمويل والتفاوض بشأن إبرام اتفاقات
تعاون» .لكن من دون أن ّ
يحدد «األماكن
األخ� � ��رى» وال� � ��دول ال �ت��ي ت �ف ��اوض معها

من نواب كسروان السابقني .فبعد دخول
جعجع السجن ،التحق كثير من أنصاره،
وال سيما أولئك املستفيدون من الكازينو
ومرفأ جونية واملرافق السياحية بزعماء
األح� �ي ��اء ال �ك �س��روان �ي��ة .ل �ك��ن ب �ع��د س�ق��وط
ه � ��ؤالء ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات وع � ��ودة ال �ق��وات

إلبرام اتفاقات تعاون ّ
وغيب ما آلت إليه
هذه املفاوضات.
أما بشأن نشاط مكتب املدعي العام ،فجاء
ف��ي ال �ت �ق��ري��ر أن ��ه «س �ي �ق� ّ�دم ق � ��رارات ات �ه��ام
ّ
تتجمع لديه األدلة الكافية».
أخرى عندما
وأض��اف التقرير أن «أعمال مكتب املدعي
ال �ع��ام ك�ل�ه��ا ت�ح�ت��اج إل��ى دع��م ال ��دول لها،
س� � ٌ
�واء مل�ق��اب�ل��ة أش �خ��اص ف��ي دول ث��ال�ث��ة،
أو لالستعانة بخدمات خبراء في مجال
األدلة الجنائية وغيره من مجاالت الخبرة
التقنية ،أو للحصول على املعلومات التي
ّ
قد تكون في حوزة الدولة أو االطالع عليها
( )...ويظل تعاون ال��دول معه (م��ع املدعي
ال �ع��ام) بشكل ك��ام��ل وف��ي ال��وق��ت املناسب
شرطًا لنجاحه في تنفيذ واليته».
ّ
«م ��ن ال�ق�ض��اي��ا األخ� ��رى ال �ت��ي رك ��ز عليها
م� �ك� �ت ��ب امل � ��دع � ��ي ال� � �ع � ��ام ف � ��ي ت �ح �ق �ي �ق��ات��ه
اعتداءات ثالثة أخرى ّ
محددة الهدف ،هي
حمادة،
االعتداءات التي استهدفت مروان ُ
وج ��ورج ح ��اوي ،وإل �ي��اس امل ��ر .وق��د أح��رز
ّ
ّ
تقدم كبير في كل قضية من هذه القضايا،
ُ
وج � �م � �ع ��ت أدل� � � ��ة ك ��اف� �ي ��ة إلق� � �ن � ��اع ق��اض��ي
ّ
اإلجراءات التمهيدية بأن هذه االعتداءات
الثالثة «متالزمة» ،وأش��ار التقرير إلى أن
«الطلب الخاص بالقضايا املتالزمة وقرار
قاضي اإلجراءات ّالتمهيدية بشأن التالزم
بقيا ّ
سريني» .ويمثل ذلك تجاوزًا واضحًا
مل�ع��اي�ي��ر ال �ع��دال��ة ال �ت��ي ي�ف�ت��رض أن تتيح
لطعن الدفاع بقرار التالزم.
ولفت التقرير إلى أن «في الربع األخير من
ع��ام  ،2011ت��أث��رت ال �ق��درة العملية ملكتب
امل��دع��ي ال�ع��ام ت��أث�رًا بالغًا بالوضع املالي
غير املستقر للمحكمة .فلم تنل املوافقة
ّ
وتأجلت
إال املهمات التي ع� ّ�دت أساسية،
م� �ه� �م ��ات أخ � � � ��رى ،ول� � ��م ي� �ك ��ف ال �ت��وظ �ي��ف
للتعويض عن تناقص عدد املوظفني».
ت � �ج� ��دون ال � �ن� � ّ�ص ال� �ك ��ام ��ل ل �ل �ت �ق��ري��ر ع�ل��ى
موقعنا اإللكتروني www.al-akhbar.com

إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة ،ق �ص��د غ��ال �ب �ي �ت �ه��م م �ع��راب
حاملني أوشمة الحروب السابقة لتذكير
«الحكيم» بتضحياتهم ،مبدين حماسة
إلعادة االنتساب إلى حزبهم األول .وهكذا
ي�ك��اد ينحصر ال�ك�لام االن�ت�خ��اب��ي الجدي
اليوم في كسروان بقوتني أساسيتني على
صعيد  14آذار :البون في الفتوح والقوات
في سائر املناطق.
وم � ��ن ك � �س� ��روان إل � ��ى ج ��ارت� �ه ��ا ج �ب �ي��ل .ال
ي �ن��اف��س ال � �ق ��وات ع �ل��ى امل ��وق ��ع امل�س�ي�ح��ي
الثاني بعد التيار الوطني الحر إال رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان.
ففيما يشن «األم�ين العام» لقوى  14آذار
ف � ��ارس س �ع �ي��د ال �ه �ج��وم ت �ل��و اآلخ � ��ر على
م�ط��ران جبيل ال�س��اب��ق ال�ب�ط��ري��رك ب�ش��ارة
ال��راع��ي ،مضيعًا وق�ت��ه ف��ي ش��رب القهوة
والتعليق على ما تشيعه قناة «العربية»
ع��ن زي� ��ارات م�س��ؤول�ين إي��ران �ي�ين للبنان،
ت��ؤط��ر ال� �ق ��وات وج ��وده ��ا ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي في
ج�ب�ي��ل ،م��ن دون أن تقطع م��ع ال�ب�ط��ري��رك.
ومن الجبل إلى جزين ،عملت القوات في
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة األخ �ي��رة وف��ق خطة
أس��اس�ه��ا اح�ت�ض��ان ك��ل م��ن يختلفون في
امل��وض��وع االنتخابي م��ع ال�ت�ي��ار الوطني
الحر .وبذلك ،تحولت بيئة النائب السابق
س �م �ي��ر ع � � ��ازار ذي ال �ح �ي �ث �ي��ة ال �ج��زي �ن �ي��ة
التقليدية املناوئة ملا كان يعرف باليمني
امل �س �ي �ح��ي ،إل � ��ى ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة ل �ل �ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي ت �ب��ذل ج �ه �دًا استثنائيًا
ل�ت�ل�ب�ي��ة أن �ص ��ار ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق إدم ��ون
رزق في جميع الخدمات التي يحتاجون
إل �ي �ه��ا .أم ��ا ف��ي ب �ي��روت ،ف �ف��اج��أت ال �ق��وات

حلفاءها قبل ال�خ�ص��وم بتركيز جهدها
على بناء حيثية أرمنية ،بعد اكتشافها
أن البنية التنظيمية ل�لأح��زاب األرمنية
املناوئة للطاشناق أكثر هشاشة بكثير
م ��ن ب �ن �ي �ت��ي ال �ك �ت��ائ��ب وال� �ن ��ائ ��ب م �ي�ش��ال
ف��رع��ون .وهكذا باتت ال�ق��وات تمثل القوة
األرم� �ن� �ي ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ط ��اش �ن ��اق ف��ي
ب�ي��روت ،ف��ي ظ��ل التراجع الكبير لنفوذي
الهانشاك والرامغافار في العاصمة .أما
ً
ش�م��اال ،ف�ي�ص��ارع ه��ادي حبيش للحفاظ
ع�ل��ى ب�ع��ض حيثيته ف��ي ب�ل��دت��ه القبيات
ال� �ع� �ك ��اري ��ة ،ف �ي �م��ا ي� �ص ��رف ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
املجلس النيابي ف��ري��د م�ك��اري م��ن جيبه
(ألول م��رة ف��ي حياته السياسية) ليبقي
أص ��اب ��ع ق��دم �ي��ه ع �ل��ى ال �ب �س��اط ال�ش�ع�ب��ي
ال �ك��وران��ي ال ��ذي ت�ك��اد ال �ق��وات أن تسحبه
من تحته .ب��دوره ،يرفض النائب السابق
ج ��واد ب��ول��س ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ �ب ��ار»
ات�ه��ام ال �ق��وات ب��اب�ت�لاع مستقلي  14آذار.
برأيه ،إن «البلد كله جامد ،نحن وغيرنا،
تحت عنوان الحفاظ على االستقرار».
األكيد ختامًا أن أك��ل القوات أخضر قوى
 14آذار وي��اب �س �ه��ا ي�خ�س��ر ق ��وى  14آذار
التي تفقد وجهها املدني ملصلحة الوجه
ال �ح��زب� ّ�ي ،ل�ك�ن��ه ف��ي امل�ق��اب��ل ي��رب��ح ال�ق��وات
ويوفر لها حيثية ال يمكن أن تستوردها
م� ��ن ال � �ص �ي�ن .األم� � ��ر ن �ف �س��ه ف �ع �ل��ه ال �ت �ي��ار
ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر ق �ب��ل خ �م��س س� �ن ��وات م��ع
ّ
فامتص دم بعضهم
حلفائه املسيحيني،
واستغنى عن خدماتهم ،وأبقى البعض
اآلخ��ر ريثما يتأكد م��ن استقطاب التيار
جميع أنصارهم.

في المتن الشمالي،
الكتلة العونية الناخبة
مستقرة ،وبالتالي فإن
القوات تأكل من صحني
الكتائب والمر
لم يعد يمكن البون
نصح جعجع بالعودة
إلى بشري؛ باتت القوات
واحدة من أكبر العائالت
الكسروانية
العميد إدة اختفى
من الحياة السياسية
واإلعالمية عدة أشهر،
باستثناء إطالالته في
«دمى قراطية»
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
توضيح
ورد في «األخ�ب��ار» (العدد 1600
ت��اري��خ  )2012/1/3ف��ي صفحة
ال� � �ع � ��دل ،وت � �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ع �ل��ى
ف �ك��رة» ،خ�ب��ر ت �ن��اول رئ�ي�س��ة قلم
معهد الدروس القضائية الكائن
ف��ي االش��رف�ي��ة ملمحًا ال��ى فقدان
مبلغ  13,000000ل.ل م��ن اص��ل
 15،000,000ل.ل ي�ف�ت��رض ان�ه��ا
ت�م�ث��ل ب ��دل ت �ص��وي��ر امل�س�ت�ن��دات
ال� � � ��ذي ي� � �س � ��دده ط �ل ��اب امل� �ع� �ه ��د.
وجاء في الخبر أن كلفة الصورة
ال��واح��دة هي  50ليرة ،وان��ه بعد
احتساب عدد الصور خالل مدة
م�ع�ي�ن��ة ت �ب�ين ان امل �ب �ل��غ امل��ذك��ور
«ت�ب�خ��ر» م��ن دون م�ع��رف��ة كيفية
ص ��رف ��ه ،م �ش �ي �رًا ال� ��ى ان رئ�ي�س��ة
القلم هي الشخص املعني بجمع
ه� ��ذه امل �ب ��ال ��غ ،وان ه� ��ذه ال �ح��ال��ة
ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا وان ال��رق��اب��ة
املالية في العدليات غائبة.
وق � � � ��د ت� �ب� �ل� �غ ��ت ادارة ت� �ح ��ري ��ر
«األخ�ب��ار» من مصادر قضائية،
أن ع � � ّ�داد اآلل� ��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ذا
العمل ّ
سجل لغاية 2012/2/10
ان ع� � � ��دد ال � � �ص� � ��ور امل� �س� �ح ��وب ��ة
ل �ل �ط�ل�اب ل �ق��اء ب� ��دل ل ��م ي �ت �ج��اوز
 78000صورة ،اي ان مردود هذا
ال� �ع ��دد م ��ن ال� �ص ��ور ال ي �م �ك��ن ان
ي�ت�ج��اوز مبلغ  4,000,000ليرة
ل�ب�ن��ان�ي��ة .ف��ي ح�ي�ن ان م�ص��روف
اآلل� � � � ��ة م� � ��ن ال � �ح � �ب� ��ر امل �س �ت �ع �م��ل
وش��ري��ط ال�ك�ب��اس ب�ل��غ ف��ي ال�ع��ام
 1,400,000 2011ل.ل.
«األخ�ب��ار» تنشر ه��ذا التوضيح
وت ��ؤك ��د أن� �ه ��ا ت �س �ع��ى ال � ��ى ب��ذل
ال �ج �ه��د ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن أخ �ب��اره��ا،
وال سيما في ما يتصل بالشأن
ال� � �ق� � �ض � ��ائ � ��ي ،وه � � � ��ي ع � �ل � ��ى ات � ��م
االستعداد لنشر اي توضيح او
تصويب يردها في هذا املجال.

سوريا :مرور التسوية على األرض المح ـ
بعد الحملة العسكرية على حمصّ ،أتى أوان املساعي
الديبلوماسية .كالهما عند الرئيس بشار األسد يقتضي وصوله
الرئيس
واحد ،هو إخراج تسوية سياسية تحت سقف ّ
إلى هدف ّ
والنظام .مكن النجاح األمني من ّتنشيط تلك املساعي وتدفق
ّ
الزوار ،كي يعود األسد مفتاح الحل في بالده
نقوال ناصيف
أس � � �ب� � ��وع ق � �ب� ��ل ان� � �ق� � �ض � ��اء س � �ن� ��ة ع �ل��ى
االض � �ط� ��راب� � ّ�ات ال� �ت ��ي ت �ع �ص��ف ب �ن �ظ��ام
ال��رئ �ي��س ب ��ش ��ار األس � ��د ،ت �ب��دو س��وري��ا
ّ
مهب أح��د خ�ي��اري��ن :تسوية دولية
ف��ي
ّ
إلع ��ادة االس�ت�ق��رار إليها ف��ي ظ��ل نظام
ج��دي��د ب �ع��دم��ا ق � ّ�وض ��ت االض �ط ��راب ��ات
ن �ظ��ام ح ��زب ال�ب�ع��ث ن�ه��ائ�ي��ًا ،أو دخ��ول
ال�ب�لاد ف��ي اس�ت�ن��زاف ط��وي��ل ال يقتصر
على أشهر.
ي�ب� ّ�رر هذين الخيارين اس�ت�م��رار تفاقم
األزمة ،املربوطة إلى حصانني ّ
يشدانها
في اتجاهني متعاكسني:
أحدهما عقبة رئيسية تحوط التسوية
ّ
الدولية املحتملة هي حصولها في ظل
األس ��د ك�م��ا تطلب م��وس�ك��و ،أو بمعزل
ع �ن��ه ك �م��ا ت �ش �ت��رط واش �ن �ط��ن وال �غ��رب
والعرب دونما التخلي بالضرورة عن
النظام نفسه في مرحلة انتقالية.
واآلخر ّ
تحول كل من النظام واملعارضة
أم� � �رًا واق� �ع ��ًا ف ��ي ال � �ش� ��ارع ،ف ��ي م �ع��ادل��ة
الصراع الداخلي ،على نحو يعجز فيه
أحدهما عن شطب اآلخر منها.
وه � � � � � �ك� � � � � ��ذا ت� � � �ن� � � �ش � � ��ط ال � � � �ت � � � �ح� � � � ّ�رك� � � ��ات
الديبلوماسية ،املستقلة كما في نطاق
األم��م املتحدة ،نحو سوريا في م��وازاة
ال �ت �ن ��دي��د ب��ال �ع �ن��ف ال� � ��ذي ي�س�ت�خ��دم��ه
ال� �ن� �ظ ��ام ،ف �ي �م��ا ي� �ل ��وذ األس� � ��د ب��امل�ظ�ل��ة
الروسية ـــ الصينية في مجلس األمن،
ّ
ويتفرج على انقسام الجامعة العربية
ح �ي��ال ت�س�ل�ي��ح امل �ع��ارض��ة واالع� �ت ��راف
ب��امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،وي �ن��دف��ع أك �ث��ر في

♦♦♦

تصفية املعارضة املسلحة وه��و ّ
يقدم
أطباق اإلصالحّ .
آخ �ذًا بغموض يرشح األزم��ة السورية
ملزيد من االستنزاف الداخلي ،يتعامل
ال� �ن� �ظ ��ام م ��ع ال ��وق ��ائ ��ع ال� �ج ��دي ��دة وف��ق
معطيات أبرزها:
 1ـ �ـ� �ـ أك� �ث ��ر م� ��ن أي وق � ��ت م� �ض ��ى ،ب ��ات
ال��رئ�ي��س ال �س��وري ال �ي��وم أك�ث��ر اقتناعًا
ب �ت �س��وي��ة س �ي��اس �ي��ة م� ��ع م �ع��ارض �ي��ه،
ّ
بعدما ك��ان رفضها سابقًا ،وقلل ـــ في
األش �ه��ر األول� ��ى م��ن األح � ��داث ـ�ـ�ـ أهمية
االحتجاجات ضد نظامه واختصرها
ب� �م� �س� �ل� �ح�ي�ن ي� � �ق � � ّ�وض � ��ون االس � �ت � �ق� ��رار
وينفذون خطط الغرب ،ولم تكن البالد
قد دخلت آنذاك في ّ
دوامة العنف ّ
املدمر
املتبادل.
أب � ��رز م� ��ؤش� ��رات رف� �ض ��ه ال �ت �س��وي��ة م��ع
َ َ
معارضيه ،ك َمن في إحجامه عن اتخاذ
خ � �ط� ��وات م �ل �م��وس��ة وإج� ��رائ � �ي� ��ة ع�ل��ى
ص�ع�ي��د اإلص �ل ��اح ،م�ك�ت�ف�ي��ًا ب��ال�ح��دي��ث
ت �ك��رارًا ع��ن رزم ��ة م �ش��اري��ع ،وإح�ج��ام��ه
ّ
عن تحقيقها في ظل العنف والتظاهر.
الروسي حملته
على أن نصائح حليفه
ّ
على تجاوز ه��ذا امل��وق��ف .وق��ع مشروع
ّ
ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي ع � ��ز ال �ح �م �ل��ة
العسكرية على حمص وري��ف دمشق،
ّ
ودع ��ا إل��ى اس�ت�ف�ت��اء ع��ام عليه ف��ي ظ��ل
ال� � �ظ � ��روف ن �ف �س �ه��ا ،وت� �ع � ّ�ه ��د ب �ت��أل �ي��ف
ح �ك��وم��ة ت �ق��اس �م��ه م� �ع ��ارض ��ة ال ��داخ ��ل
مقاعدها.
والواضح أن األسد ُيظهر االقتراب من
ال�ت�س��وي��ة ،كلما اب�ت�ع��د م� ّع��ارض��وه عن
انتزاع موقف دولي بالتدخل العسكري

استخدام قسم من الجيش ووالء األجهزة حميا النظام (أ ف ب)

سوريا بين أحد
خيارين :تسوية دولية أو
استنزاف طويل

الخارجي أو فرض منطقة أمنية عازلة
ّ
الحر .وهو
أو تسليح الجيش السوري
ب��ذل��ك ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن أخ� �ط ��اء خ�ص��وم��ه
وإخفاق ّ
تحركهم في الخارج ،أكثر منه
نجاح أداء معاونيه.
 2ـ �ـ �ـ ق� ��رن ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري م��واف�ق�ت��ه
على التسوية باستعادة سلطته على
املناطق والقرى التي نجحت املعارضة
ّ
وأخصها اإلخ��وان املسلمون
املسلحة،
ّ
والتيارات السلفية ،في انتزاعها منه.
وك� � ��ادت ت �ط �ب��ق ع �ل��ى دم� �ش ��ق ،وت��رب��ط
وسط سوريا بساحلها الغربي .إال أن

تصويب
ردًا ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ج��ري��دت�ك��م
ف��ي ع��دد السبت  3آذار بعنوان:
م � � ��دارس ت �ب �غ��ي ال� ��رب� ��ح :أه ��ال ��ي
التالميذ تبلغوا بزيادة األقساط
بني  %10و %40بشأن أصحاب
امل� ��دارس ال��ذي��ن ي�س��رق��ون أه��ال��ي
التالمذة بحجة تصحيح األجور
للمعلمني ،يهمني أن أوض��ح أن
ما قلته هو أن «بعض» أصحاب
ّ
امل � � � ��دارس ي �ت �ح �ج �ج��ون ب ��زي ��ادة
روات ��ب املعلمني ال�ت��ي ل��م تصدر
حتى اآلن ويرفعون األقساط.
نقيب املعلمني نعمه محفوض

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.

منصور لكونيللي :ال نريد معسكر أشرف في لبنان
ّ
هزت الواليات
املتحدة عصا االستقرار في
وجه لبنان إذا لم يستجب
لطلبها حماية عناصر الجيش
السوري الحر في أراضيه .لكن
ّ
الرد جاء من وزير الخارجية
الذي رفض وجود «معسكر
ثان في لبنان» ،فيما
أشرف ٍ
يعقد املجلس األعلى للدفاع
اجتماعًا لبحث التطورات
األمنية املتصلة بالشأن
السوري
اس�ت�خ��دم��ت واش �ن �ط��ن ال��ورق��ة األم�ن�ي��ة
ف��ي ضغطها على الحكومة اللبنانية
لحملها على االستجابة لطلب حماية
الفارين من سوريا ،ومن بينهم عناصر
م� ��ا ي �س �م��ى ال �ج �ي ��ش ال � �س� ��وري ال �ح ��ر،
والذي حملته السفيرة األميركية مورا
كونيللي إلى وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل أول من أمس.
وق �ب ��ل ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء أم ��س،
س��ارع��ت ك��ون�ي�ل�ل��ي إل ��ى ال �س��راي��ا حيث
ن � ��اق � �ش � ��ت ،ب� �ح� �س ��ب ب� � �ي � ��ان ل� �ل� �س� �ف ��ارة

األميركية ،مع رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي «ال��وض��ع ال�س�ي��اس��ي واألم�ن��ي
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان واألوض � � � � ��اع ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
س��وري��ا وال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي» .وش��ددت
على مخاوف الواليات املتحدة من «أن
ُ
تسهم التطورات في سوريا في زعزعة
االستقرار في لبنان».
ورد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��دن��ان منصور
على دعوة كونيللي إلى تأمني الحماية
لعناصر الجيش السوري الحر الذين
ي��دخ �ل��ون ل �ب �ن��ان ،م��ؤك �دًا أن «ل �ب �ن��ان ال
ُي�ط�ل��ب م �ن��ه ،ب��ل ي�ت�ص��رف ان �ط�لاق��ًا من
مصلحته ووضعه األمني وإمكاناته»،
م�ع�ل�ن��ًا أن ��ه «ال ي�م�ك��ن أن ن��وف��ر ال��دع��م
ل �ع �ن��اص��ر م �س �ل �ح�ين م ��وج ��ودي ��ن ع�ل��ى
أراضي لبنان وال نريد معسكر أشرف
ثانيًا في لبنان ،وال نريد خلق مشكلة
أمنية في لبنان».
وفيما دع��ا رئيس الجمهورية ميشال
س� �ل� �ي� �م ��ان امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ل� �ل ��دف ��اع
ل�لان �ع �ق��اد ب �ع��د ظ �ه��ر ال� �ي ��وم ف ��ي قصر
ب �ع �ب��دا ل �ب �ح��ث ق �ض �ي��ة ال � �ح� ��دود ،ش��دد
مجلس ال� ��وزراء خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه أم��س
برئاسة ميقاتي في السرايا الحكومية
ع�ل��ى دور امل��ؤس �س��ات األم �ن �ي��ة لضبط
الوضع على ال�ح��دود .وف��ي رد ضمني
ّ
ع �ل��ى ت �ح��رك ك��ون �ي �ل �ل��ي ،ذك � ��ر امل�ج�ل��س
«ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ع��ام �ل��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان ب �ض ��رورة اح �ت ��رام م�ع��اه��دة
ف�ي�ي�ن��ا وم��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وقوانينها حرصًا على انتظام العمل

على القواعد املعمول بها دوليًا تجنبًا
ألي ت�ج��اوز لها ق��د يؤثر على عالقات
لبنان مع أية جهة».
وقرر املجلس قبول هبات ،ووافق على
ت�ع��دي��ل امل��رس��وم امل�ت�ع�ل��ق ب�م��واص�ف��ات
ال �ب �ن��زي��ن وال� ��دي� ��زل الس �ت �خ��دام �ه��ا ف��ي
امل��رك �ب��ات اآلل� �ي ��ة ل �ج �ه��ة ت �ع��دي��ل أل ��وان
ب� �ع ��ض امل� �ش� �ت� �ق ��ات ،وع � � ��رض وزارت � � ��ي
ال��داخ �ل �ي��ة وال �ب �ل��دي��ات وال �ع��دل اق �ت��راح
اللجنة امل�ش�ت��رك��ة املكلفة وض��ع اآلل�ي��ة
ال�ل��ازم� ��ة ل �ن �ق��ل ص�ل�اح� �ي ��ات اإلش� � ��راف
ع �ل��ى ال� �س� �ج ��ون .وق� � ��رر ت��أل �ي��ف ل�ج�ن��ة
إلع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب��امل �خ �ط��ط ال�ت��وج�ي�ه��ي
ال� �ع ��ام ل �ل �م �ق��ال��ع وال � �ك � �س� ��ارات .وي�ع�ق��د
املجلس جلسة أخ��رى غ�دًا الجمعة في
قصر بعبدا ،وعلى ج��دول أعمالها 30
ب �ن �دًا أب ��رزه ��ا :م �ش��روع ق��ان��ون يتعلق
بتسوية النفقات العامة من  2006إلى
 ،2010ومشروع مرسوم إلعطاء وزارة
امل��ال سلفة خزينة بقيمة  8900مليار
ل �ي��رة ل�ت�غ�ط�ي��ة ن �ف �ق��ات اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ع��ام  ،2012وع��رض وزارة الخارجية
موضوع تصدع مبنى قصر بسترس،
االستراتيجية الوطنية لقطاع امل�ي��اه.
وع �ل��م أن ه ��ذه ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت م �ق��ررة
اليوم ،إال أنها أرجئت إلى الغد لتوزيع
جدول أعمالها على الوزراء.

بري :تصحيح خطأ
على صعيد آخ��ر ،تركز «لقاء األربعاء
ال�ن�ي��اب��ي» ع�ل��ى زي� ��ارة رئ �ي��س املجلس

النيابي نبيه بري قبرص ومحادثاته
ف��ي ح��ق ل �ب �ن��ان وح� � ��دوده ف��ي امل�ن�ط�ق��ة
االقتصادية الخالصة .ونقل النواب عن
بري قوله ،إنه بغض النظر عن موقعه
رئيسًا للمجلس النيابي« ،ف��إن هناك
ً
اع � �ت � ً
�داء ح ��اص�ل�ا ع �ل��ى ح ��ق ل �ب �ن��ان في
املنطقة االقتصادية الخالصة ،وعندما
يحصل أي اع�ت��داء على حقوق لبنان،
ف��إن واج ��ب ك��ل واح ��د م�ن��ا أن يتصدى
ل �ه��ذا االع� �ت ��داء وي �ع �م��ل م ��ا ف ��ي وس�ع��ه
ملنعه من دون أن يأخذ إجازة من أحد».
وأضاف« :أما في الشكل ،فقد كان هناك
تنسيق بيني وبني رئيس الجمهورية
وال �ح �ك��وم��ة وال� ��وزي� ��ر ج� �ب ��ران ب��اس�ي��ل
ف��ي ه ��ذا األم� ��ر ،وق ��د ش��رح��ت للرئيس
القبرصي وسائر املسؤولني املوقف من
ترسيم ح��دود لبنان البحرية ،وملست
منه تفهمًا لهذا املوقف .ومن املقرر أن
تزور وزيرة الخارجية القبرصية لبنان
في  15من ال�ج��اري ملتابعة البحث في
ه��ذا امل��وض��وع» .م��ن جهة أخ��رى ،أب��رق
ب��ري إل��ى ال��رئ�ي��س ال��روس��ي فالديمير
بوتني مهنئًا بانتخابه.

املطارنة «يستصرخون الضمائر»

ّ
في غضون ذلك ،حذر مجلس املطارنة
امل ��وارن ��ة ب �ع��د اج �ت �م��اع��ه ال �ش �ه��ري في
بكركي أمس برئاسة البطريرك بشارة
ال��راع��ي م��ن «أن ال �س �ج��ال امل�س�ت�م��ر في
ل� �ب� �ن ��ان ح� � ��ول م� �م ��ارس ��ة ال �س �ل �ط ��ة ف��ي
ال�ح�ك��م وح��دوده��ا س �ي��ؤدي حتمًا إل��ى
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ـروقة
سيطرته على بابا ّعمرو ،بعد الزبداني
في ريف دمشق ،مثلت مؤشرًا أساسيًا
إل��ى التوقيت ال��ذي ب��ات النظام يعتقد
ب��أن��ه أص�ب��ح م�لائ�م��ًا أك�ث��ر م��ن أي وق��ت
م �ض��ى :ب�ع��د إخ �ف��اق امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
في ال�خ��ارجُ ،يفكك املعارضة املسلحة،
وي �ت �ه� ّ�ي��أ ل� �ح ��وار داخ� �ل ��ي ج��دي��د تحت
ّ
سقف الرئيس وفي ظل أحكام الدستور
ّ ً
معوال على املوقفني الروسي
الجديد،
والصيني في دعم هذه الخطة.
حمله ذلك على اعتماد سياسة األرض
املحروقة التي توسلها الجيش ،متأثرًا
بتجربة الجيش السوفياتي وقد ّ
تربى
الجيش السوري على أسلحته وعتاده
وم �ف��اه �ي �م��ه ف ��ي خ ��وض ال� �ح ��روب ،في
م ��واج� �ه ��ة امل� �ع ��ارض ��ة امل �س �ل �ح��ة ب�غ�ي��ة
ال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا .ال ي �خ��رج م��ن م�ع��رك��ة
ع� �س� �ك ��ري ��ة إال وق � � ��د م� �ح ��ا ت� �م ��ام ��ًا ك��ل
وج��ود م�ن��اوئ ل��ه على أرض�ه��ا ،دونما
االلتفات إل��ى حجم األض��رار واألخطاء
واالرتكابات والضحايا.
وال ��واق ��ع أن أك �ث��ر م��ن م �س��ؤول س��وري
ب� � ّ�رر وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ه ��ذه ـ �ـ �ـ وه ��و ي�ج��زم
ب��اس�ت�خ��دام��ه ه��ذه ال �ق��اع��دة ب�ث�ق��ة ـ�ـ�ـ في
معرض الحديث عن الخطر الذي تمثله
ال�ت� ّ�ي��ارات السلفية وتنظيم «ال�ق��اع��دة»
واإلخ� � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م ��ون ع� �ل ��ى ال �ن �ظ��ام
والبالد ،شأن ما تشهده مصر واليمن
اليوم ،ومن قبلهما العراق.
 3ـ �ـ �ـ م �ن��ح ت �م��اس��ك ال �ج �ي��ش وأج �ه��زت��ه
األم� �ن� �ي ��ة ال ��رئ� �ي ��س ال � �س� ��وري ال �ف��رص��ة
الذهبية لحماية نظامه م��ن االنهيار.
تفض حاالت االنشقاق إلى تداعي
فلم
ِ
امل��ؤس �س��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،وال آل ت�ص��اع��د
النبرة املذهبية إل��ى تشققها على أثر
ح � ��وادث واع � �ت� ��داءات ّدم��وي��ة م�ت�ب��ادل��ة
ب�ي�ن ال �ع �ل��وي�ي�ن وال� �س ��ن ��ة ف ��ي أك �ث ��ر م��ن
من الجيش
منطقة ،وال اقتصار الفرار ّ
ع�ل��ى ض� ّ�ب��اط وع�س�ك��ري�ين س��ن��ة أوح��ى
بقرب انهيار الجيش .مع ذل��ك أظهرت
ح � ّ�دة ال �ص��دام��ات وال �ع �ن��ف ال ��ذي راف��ق
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وخ �ص��وص��ًا

بلديات عكار إلى السنيورة مجددًا
عكار ــ روبير عبد اهلل
ّ
أكثرها ض��راوة في م��دن سنية كحماة
وح�م��ص ودرع ��ا وإدل ��ب وري ��ف دمشق
ودير الزور ،تماسك الجيش.
ُعزي األمر إلى سببني على األقل:
ّأول� �ه� �م ��ا ،أن األس � ��د ل ��م ي �س �ت �خ��دم ف��ي
امل� ��واج � �ه� ��ات إال ق �س �م��ًا م� ��ن ال �ج �ي��ش،
وح��رص على إب�ق��اء القسم األك�ب��ر منه
ف��ي الثكن ل�ت�ف��ادي ن�ش��ره ف��ي ال�ش��وارع
وت ��أث ��ره ب��ال �ص��دام��ات وأع �م ��ال ال�ع�ن��ف
واالن�ت�ق��ام ،وإي�ق��اظ ال�ن�ع��رات املذهبية،
وخ � � ّص ��وص ��ًا ف � ��ي ص � �ف� ��وف ال �غ��ال �ب �ي��ة
ال �س��ن �ي��ة ف �ي��ه .م ��ا إن ُي� �خ ��رج ل� ��واء إل��ى
س��اح��ة ال� �ح ��رب ح �ت��ى ُي �ع �ي��د آخ� ��ر إل��ى
الثكنة .ك� ّ�ان يختبر التماسك بتكليف
ّ
االنشقاق واملسلحني
ضباط سنة قمع ّ
في املدن والقرى السنية.
ث��ان �ي �ه �م��ا ،م �ت ��ان ��ة األج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة
ووالؤه� � � � ��ا ّل� �ل ��رئ� �ي ��س ،وع � �ل� ��ى رأس� �ه ��ا
ض� ّ�ب��اط س��ن��ة ك�ب��ار ل��م ي�ع� َ�ص أي منهم
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،وال خ �ط��ر ل��ه االن �ق�ل�اب،
وال ف� ّ�ر والتحق باالنشقاق ،بل نفذوا
امل �ه �م��ات امل �ن��وط��ة ب �ه��م ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
م��ا سيق إليهم م��ن ات�ه��ام��ات بالعنف
والقسوة.
ّ
باألجهزة األمنية
صغيرة
جردة
ولعل
ّ
ال� �س ��وري ��ة وق ��ادت� �ه ��ا ال� �س ��ن ��ة ،ت�ك�ش��ف
صالبة ال��والء ال��ذي استمد منه األسد
قوة الدفاع عن نظامه وحماية الجيش
م��ن االن�ه�ي��ار ،وأب��رزه��م رئ�ي��س األرك��ان
ال �ع��ام��ة ف �ه��د ج��اس��م ال �ف��ري��ج ،ورئ �ي��س
املخابرات العامة علي اململوك ،ورئيس
األمن السياسي ديب زيتوني ،ورئيس
ال �ف��رع ال�ع�س�ك��ري ل��ري��ف دم �ش��ق رستم
غ ��زال ��ة ،ورئ �ي��س ف ��رع ف�ل�س�ط�ين محمد
مخلوف ،ورئيس مكتب األمن القومي
ه� �ش ��ام اإلخ � �ت � �ي� ��ار ،ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
محمد ال �ش �ع��ار ،ورئ �ي��س خلية األزم��ة
ف ��ي ال� �ق� �ي ��ادة ال �ق �ط��ري��ة ل� �ح ��زب ال�ب�ع��ث
حسن توركماني (حامل امللف ّ التركي)،
إل��ى األرك��ان السياسيني السنة كنائب
الرئيس فاروق الشرع ووزير الخارجية
وليد املعلم.

ال ينفك ال�ن��ائ��ب م�ع�ين امل��رع�ب��ي ومعه
ال � �ن � ��ائ � ��ب خ � ��ال � ��د ال � �ض � ��اه � ��ر ي �ط �ل �ق��ان
ال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال � �ح � �م� ��اس � �ي� ��ة ،ح �ت��ى
ب� ��دا ك��أن�ه �م��ا ن��ائ �ب��ا ع �ك��ار ال��وح �ي��دان.
ل �ك��ن م�ت��اب�ع��ة س� �ي ��رورة ال�ت�ص��ري�ح��ات
اإلن �م��ائ �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا بالنسبة إل��ى
النائب املرعبي ،تظهر أن خ��روج تيار
املستقبل من السلطة تزامن مع مفارقة
م �ق��داره��ا امل�ط��ال�ب��ة بتحقيق «ف� ��وري»
ملنجزات في عكار لم تتحقق منذ عقود
من الزمن.
ب �ع��د ش �ه��ري��ن وي ��وم�ي�ن ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف
الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
إثر سقوط حكومة سعد الحريري ،عقد
ت�ي��ار املستقبل ،يتقدمه ال�ن��ائ��ب معني
املرعبي وبحضور النواب خالد ضاهر
وخ ��ال ��د زه ��رم ��ان ون� �ض ��ال ط �ع �م��ة ،ما
سمي آنذاك «مؤتمر إنماء عكار» .وكان
الفتًا حينذاك كالم النائب املرعبي الذي
استهل اللقاء بالقول« :إن عكار عانت
منذ عشرات السنني الحرمان والبطالة
وعدم الجدية في التعاطي مع شؤونها
وحاجاتها ،فال محافظ أمكن تعيينه
ح�ت��ى اآلن ،وال م�خ�ط�ط��ات توجيهية
وال طرق وال جسور وال مداخل ملنطقة
تعد األك�ث��ف سكانًا ب�ين األط� ��راف ،وال
أوتوستراد عربيًا وال جامعة لبنانية
وال ف��روع وال م��دارس» ،باستثناء «13
م��درس��ة وثانوية ف��ي عكار تبرع فيها
الرئيس سعد الحريري» انسجامًا مع
«س �ن��ن ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ب��ان��ي لبنان
الحديث».
م � ّ�رت س�ن��ة ع�ل��ى ان�ع�ق��اد م��ؤت�م��ر إن�م��اء
ع �ك ��ار ول� ��م ي�ت�ح�ق��ق ش� ��يء م ��ن ب �ن��وده
ال �س �ب �ع��ة ع �ش ��ر ،ف � ��إذا ب��ال �ن��ائ��ب معني
املرعبي «يكتشف» أن مبلغ  300مليون
دوالر ح��رم��ت إي��اه ع�ك��ار اس�ت�ث�ن� ً
�اء عن
ب��اق��ي امل �ن��اط��ق ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون رق��م
 246ال� ��ذي ب ��ات ي�ل�ه��ج ب��ه أب �ن��اء ع�ك��ار
م� ��ن م �خ �ت ��ار أص� �غ ��ر ق ��ري ��ة ف �ي �ه��ا إل ��ى
رؤس ��اء البلديات ورؤس ��اء اتحاداتها
ً
وص � ��وال إل ��ى م�ن�س�ق��ي ت �ي��ار املستقبل

ما قل
ودل
تعثرات أكبر في البالد ،وينعكس سلبًا
ع �ل��ى خ �ي��ر امل ��واط ��ن وح �ق ��وق ��ه» .وع� ّ�ب��ر
امل �ج �ت �م �ع��ون ع� ��ن ش� �ع ��وره ��م ب ��األس ��ى
ال�ع�م�ي��ق ع �ل��ى ال �ض �ح��اي��ا ال �ت��ي تسقط
نتيجة املواجهات الدموية في سوريا،
و«استصرخوا الضمائر لالبتعاد عن
ال �ع �ن��ف وس �ف��ك ال ��دم ��اء ،وال �ل �ج��وء إل��ى
ال �ح��وار وال�ح�ل��ول ال�س�ل�م�ي��ة» .ورح�ب��وا
«ب��ال��دور ال��وط�ن��ي ال ��ذي ت��ؤدي��ه ال�ق��وى
األمنية وبخاصة ما يقوم به الجيش
م��ن حماية للحدود وسهر على األم��ن
في كل املناطق اللبنانية».

نصر الله يلتقي درويش
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،لفتت زي ��ارة رئيس
أساقفة ال�ف��رزل وزح�ل��ة وال�ب�ق��اع للروم
ال �ك ��اث ��ول �ي ��ك امل � �ط � ��ران ع� �ص ��ام ي��وح �ن��ا
دروي � ��ش األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل� �ـ«ح ��زب ال �ل��ه»
السيد حسن نصر الله .وجرى البحث
خالل اللقاء الذي حضره عضو املجلس
السياسي في الحزب غالب أبو زينب،
«ف��ي امل�س�ت�ج��دات ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا،
وجرى التطرق إلى الوضع في منطقة
البقاع على أكثر من صعيد» ،بحسب
بيان للوحدة اإلعالمية في الحزب.

وثيقة «املستقبل»
في مجال آخ��ر ،أعلن تيار «املستقبل»
وثيقته حول «آفاق الربيع العربي» ،في
احتفال في بيت الرئيس سعد الحريري
ف��ي وادي أب ��و ج �م �ي��ل ،اس �ت �ه��ل بكلمة

للرئيس س�ع��د ال�ح��ري��ري ع�ب��ر ش��اش��ة،
حمل فيها بعنف على النظام السوري
و«أصدقائه في لبنان» .ثم تال الرئيس
ف��ؤاد السنيورة الوثيقة التي عرضت
ل �ت �ط��ورات ال �ح��راك ال �ع��رب��ي وتضمنت
ت� �ط� �م� �ي� �ن ��ات ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ي�ن .وح � � ��ددت
كذلك إط��ار ال�ح��وار ال��داخ�ل��ي بمناقشة
موضوع السالح «ضمن االستراتيجية
بمؤسساتها
الدفاعية للدولة اللبنانية
ّ
امل�ن�ت�خ�ب��ة دي �م��وق��راط �ي��ًا وامل �م��ث �ل��ة لكل
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وال �ت ��ي ت�ت�ح�م��ل وت�ت��ول� َّ�ى
من خالل مؤسساتها الدستورية حق
وسلطة اإلم��رة والتحكم ،ومسؤوليات
قرار الحرب والسلم».

تقدم قوة إسرائيلية إلى الوزاني

أم� �ن � ّ�ي ��ًا ،س �ج��ل خ� ��رق ب� ��ري إس��رائ �ي �ل��ي
ج��دي��د ل�ل�س�ي��ادة اللبنانية ب�ت�ق��دم ق��وة
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ق��وام �ه��ا  10ج �ن��ود م�س��اء
أم��س ،من موقعهم العسكري في بلدة
ال �غ �ج ��ر امل �ح �ت �ل��ة ب ��ات� �ج ��اه م �ن �ت��زه��ات
ال � � ��وزان � � ��ي ،ح� �ي ��ث اج � � �ت� � ��ازوا ال �ش��ري��ط
التقني الفاصل وانتشروا في املنطقة
الواقعة بينه وبني الخط األزرق .واتخذ
ب�ع�ض�ه��م وض �ع �ي��ات ق�ت��ال�ي��ة مصوبني
أسلحتهم الرشاشة باتجاه األراض��ي
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .وح� � �ض � ��رت إل � � ��ى امل � �ك ��ان
دوريات من الجيش اللبناني والكتيبة
اإلسبانية العاملة ضمن «اليونيفيل»،
وراق �ب��ت ت �ح��رك��ات ال �ق��وة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
التي انسحبت بعد قليل من املكان.

أصدر املدير العام
لهيئة أوجيرو عبد املنعم
يوسف ،أمس ،تنويهًا بثالث
مديريات في الهيئة ،هي
املديرية اإلدارية ومديرية
املعلوماتية ومديرية خدمة
املشتركني .واستغرب
موظفون في الهيئة صدور

ونوابه .دق املرعبي النفير معلنًا «إما
االس �ت �ج��اب��ة مل�ط��ال��ب ع �ك��ار اإلن�م��ائ�ي��ة،
أو االس�ت�ق��ال��ة» ،داف�ع��ًا رؤس ��اء بلديات
إل��ى توقيع عريضة ّ
يعبرون فيها عن
تأييد مطالب املرعبي اإلنمائية وعن
استهجانهم لتلكؤ بعض نواب التيار،
ً
وص ��وال إل��ى امل�ج��اه��رة ب�ع��دم تأييدهم
في االنتخابات النيابية املقبلة.
ً
صبرًا جميال ،يرد النائب هادي حبيش
ال� ��ذي ب ��دا م ��ن أك �ث��ر امل�ع�ن�ي�ين ب�ه�ج��وم
ً
امل ��رع� �ب ��ي ،ق � ��ائ �ل��ا« :ل �ل �ن��ائ��ب امل��رع �ب��ي
طريقته الخاصة ف��ي تحصيل حقوق

دق النفير
المرعبي ّ
معلنًا «إما االستجابة
لمطالب عكار اإلنمائية،
أو االستقالة»

ع�ك��ار» .وع��ن تقصير باقي ن��واب تيار
املستقبل يضيف حبيش لـ«األخبار» أن
«الزميل معني املرعبي ي��درك أن الكالم
تقصير ن ��واب ع �ك��ار غ�ي��ر دق �ي��ق».
ع��ن ّ
ثم يفند ب��األرق��ام واملواعيد وال�ق��رارات
املتخذة ما فعله ألجل عكار ،مع تأكيد
رغبته بعدم التسخني اإلع�لام��ي ،رغم
امتعاضه م��ن امل��زاي��دة «ف��ي وق��ت نحن
لسنا في الحكومة».
تأويالت موقف النائب معني املرعبي
ّ
ت � ��راوح ج��ل�ه��ا ف��ي م �ي��دان ع�ل��م النفس
ال� �س� �ل ��وك ��ي؛ إذ ي� �ق ��ول رئ� �ي ��س ات �ح ��اد
ب�ل��دي��ات س��اح��ل وج ��رد ال�ق�ي�ط��ع أحمد
امل �ي��ر إن «ال � �ح ��اج م �ع�ين ي��رف��ض لقب
ال � �ن ��ائ ��ب ب �س �ب ��ب ص� ��دق� ��ه وق � ��رب � ��ه م��ن
ال �ن��اس» .ورغ ��م ذل ��ك ،ي�ق��ول امل�ي��ر ال��ذي
تلقى دعوة للمشاركة في وفد البلديات

إن ��ه «سيجتمع م��ع رؤس� ��اء ال�ب�ل��دي��ات
لتقرير املشاركة من عدمها» .ويوافق
على رأي املير علي مالك حمد رئيس
ب�ل��دي��ة ال�س�ن��دي��ان��ة امل�لاص�ق��ة للقبيات
(ب�ل��دة ال�ن��ائ��ب ه ��ادي ح�ب�ي��ش) ،موزعًا
والءه ب�ين ال�ت��أي�ي��د «ال�ع��اط�ف��ي» ملحبة
«الحاج معني» لعكار ،واحترامه نشاط
«ال�ش�ي��خ ه��ادي ال��واق�ع��ي وال�ح��ري��ص».
وباملقابل يصفه أح��د ن��واب املستقبل
بـ«املوتور» وبأنه «أصبح عبئًا ال يعلم
تيار املستقبل كيف يتخلص منه».
ب� �ع� �ي� �دًا م� �م ��ا ت� � �ق � ��دم ،ي � �ق� ��وم وف � � ��د م��ن
ب �ل��دي��ات ع �ك��ار ،أش� ��رف ع �ل��ى تنظيمه
م �ن �س �ق��و ت � �ي� ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ف � ��ي ع �ك��ار
بزيارة الرئيس السنيورة مساء اليوم
(ال�خ�م�ي��س) للبحث معه ف��ي «مطالب
ع�ك��ار اإلن�م��ائ�ي��ة» .غير أن أح��د رؤس��اء
ات� �ح ��ادات ال �ب �ل��دي��ة ف��ي ع �ك��ار ال� ��ذي لم
توجه إليه ال��دع��وة للمشاركة في وفد
البلديات ي��رى أن «اللعبة كلها ضمن
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ل�ت�ح��ري��ك ال� ��رأي ال�ع��ام
ال � �ع � �ك� ��اري» .وي � �ب ��دو أن ك �ل��ام األخ �ي��ر
قريب من الواقع ،وخصوصًا أن التيار،
ف� ��ي ع � �ك� ��ار ،ل� ��م ي �ن �ظ��ر ب� �ع�ي�ن ال ��رض ��ى
ل�ق�ي��ام وف ��د م��ن سبعني ب�ل��دي��ة ب��زي��ارة
ال��رئ�ي��س امليقاتي ال ��ذي ي�ق��وم بعملية
زح ��ف بطيئة ل�ك��ن ث��اب�ت��ة ن�ح��و ع�ك��ار،
م��ن دون إث��ارة زواب��ع وال حساسيات.
وب��ات معلومًا أن أح��د مرتكزات تزايد
النفوذ امليقاتي في عكار هو التفاعل
«امل��ؤس�س��ات��ي» م��ع البلديات ،حيث لم
يعد بإمكان تيار املستقبل االعتراض
ع �ل��ى «ش��رع �ي��ة» ذل ��ك ال �ت �ف��اع��ل ،ب��رغ��م
اع �ت��راض بعضه على شرعية رئاسة
ميقاتي للحكومة.
لذلك ،بسبب اإلرباك الذي يعانيه تيار
املستقبل ف��ي ع�ك��ار ،نفى أح��د منسقي
عكار سامر حدارة ،باتصال مع األخبار
علمه بتأليف وفد البلديات من أساسه،
رغ��م أن أكثر م��ن رئيس بلدية ق��ال إنه
ً
تلقى اتصاال منه بهذا الخصوص.
ف �ه��ل ي� �ق ��دم ال �س �ن �ي ��ورة «ول� � ��و وع � ��ودًا
جديدة» تفك عقد الكالم في تنسيقيات
املستقبل العكارية؟

علم
و خبر
صحيفة «املستقبل» تبدأ صرف املوظفني
أب�ل��غ ن��ائ��ب رئ�ي��س تحرير صحيفة املستقبل ج��ورج بكاسيني ع��ددًا
من العاملني في الصحيفة أمس بقرار اإلدارة صرفهم من العمل ،لقاء
تعويض هو عبارة عن راتب  12شهرًا ُيضاف إليه راتب شهر واحد
عن كل سنة عمل ،بعد احتساب زيادة األجور األخيرة.

تعطيل قرار نحاس
ل��م ُينفذ ق��رار وزي��ر العمل ال�س��اب��ق ش��رب��ل ن� ّ�ح��اس ال�ق��اض��ي بتسهيل
اإلج� ��راء ات مل�ن��ح ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني إج ��ازات ال�ع�م��ل ،رغ��م م��رور
أسبوعني على ص��دوره .وكان املدير العام باإلنابة عبد الله رزق ،قد
ّ
يتعرض ألي مساء لة من الوزير
رفض تنفيذ هذا القرار من دون أن
الحالي سليم جريصاتي.

سييرا يزور السفارة األميركية
هذا التنويه ،رغم مسؤولية
اثنتني على األقل من هذه
املديريات (املعلوماتية
وخدمة املشتركني) عن
التقصير في تلبية طلبات
املواطنني للحصول على
خدمة اإلنترنت عبر تقنية
 .DSLلكن مصادر في
الهيئة أكدت أن يوسف هو
من يتعمد تأخير تلبية
الطلبات.

زار قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال باولو سييرا
ال �س �ف �ي��رة األم �ي��رك �ي��ة م� ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي أم� ��س .واس �ت �ق��ل س �ي �ي��را ط��ائ��رة
مروحية لالنتقال من مقر عمله في الناقورة إلى عوكر .وأكدت مصادر
اليونيفيل حصول اللقاء ،واضعة إياه في سياق لقاء ات التعارف بني
سييرا وس�ف��راء ال��دول املساهمة في اليونيفيل وال��دول األع�ض��اء في
مجلس األمن الدولي.

طلبات إحصاء مبكر
تتكثف مبكرًا طلبات الحصول على دراسات إحصائية من شخصيات
م �غ �م��ورة وغ �ي��ر م �ع��روف��ة س�ي��اس�ي��ًا ت�ف�ك��ر ف��ي ال �ت��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات
النيابية املقبلة ،فيما بدأت بعض القوى السياسية منذ شهر كانون
ال �ث��ان��ي امل��اض��ي ط�ل��ب إح� �ص ��اء ات ان�ت�خ��اب�ي��ة م��ن ب�ع��ض امل��ؤس �س��ات،
وخصوصًا في املناطق الساخنة ،وأهمها الكورة.
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قضية
يومًا بعد يوم تسقط كل املقوالت عن ترك قطاع النقل في لبنان للقطاع الخاص.
ففي ظل تغييب الدولة ،وغياب «جحشها» عن الطرقات وبقائه على الورق ،تزداد
الفوضى واالحتكارات واملظاهر الناجمة عنهما ،في الحصيلة :تنتصر الخصخصة
ويموت اللبنانيون في غيظهم

نتائج تغييب «جحش» الدولة
محتكرو النقل ومافياته يضغطون لزيادة التعرفة أو التعويض
محمد وهبة
م� � � ّ�رة ج ��دي ��دة ُي �ف �ت��ح ال� �ن� �ق ��اش ع�ل��ى
م �ص��راع �ي��ه ب �ش��أن ت �ع��رف��ة ال �ن �ق��ل في
ل �ب �ن��ان .ك �ع��ادت �ه��ا ،ال� ��دول� ��ة ص��ام�ت��ة
ك �ش �ي �ط��ان أخ� � � ��رس ،ووزارة ال �ن �ق��ل
واالشغال العامة كمن يعيش «عزلة
روح �ي��ة» ع��ن أب ��رز ق�ض��اي��ا املجتمع،
ال ي��ري��د ال��وزي��ر غ��ازي العريضي ان
ّ
يسجل انجازًا واحدًا ملصلحة الناس.
أما على أرض الواقع ،فالوضع بات
م �ح �ك��وم��ًا مل �ج �م��وع��ات م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن
ات � �ح� ��ادات وم ��اف� �ي ��ات ت �ع �ي��ث ف �س��ادًا
وتزيد الفوضى «إش��راق� ّ�ًا» وتخضع
امل �ق �ي �م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان ل �ج��ن��ة االرب � ��اح
ّ
الخاصة جدًا.
ّ
ه��ذا امل�ش�ه��د امل �ت �ك��رر ف��ي ل�ب�ن��ان منذ

ن�ح��و ع�ق��دي��ن ،اس�ت�ع��اد نفسه أم��س،
م��ع إع�ل�ان ات �ح��ادات ون�ق��اب��ات النقل
ال� � �ب � ��ري «ت� �ن� �ف� �ي ��ذ اإلض� � � � � ��راب ال� �ع ��ام
والتظاهر ي��وم الخميس الواقع فيه
 19نيسان  2012على جميع األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،م�ت� ّ
�وج�ه�ين إل��ى املعنيني
مل �ع��ال �ج��ة م �ط��ال��ب ال �ق �ط��اع ب��ال �ح��وار
ق�ب��ل ال��وص��ول إل ��ى امل��وع��د امل �ح� ّ�دد».
ّ
التحر ّك ،وإن كان ينطوي على
فهذا
ّ
مطالب محقة للسائقني «املعترين»،
إال أنه أبلغ تعبير عن الوضع الحالي
ال��ذي بلغه قطاع النقل ال�خ��اص في
لبنان؛ حاليًا هناك مجموعة تكتالت
ل �ل �ن �ق��ل ال � �خ� ��اص ت� �ف ��رض م�ط��ال�ب�ه��ا
ب�ع�ي�دًا ع��ن أي اع �ت �ب��ارات اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة أخ ��رى ،وف��ي ظ��ل غياب
امل�ن��اف�س��ة وس �ي��ادة اح�ت�ك��ار امل��اف�ي��ات

ظل غياب تام
لخطوط النقل ...وف��ي ّ
للنقل املشترك ال��ذي يمثل الضامن
األساسي والوحيد إلقامة املنافسة.

التعرفة هي الهدف

ّ
التحرك بعد نحو  4أسابيع
يأتي هذا
على محاولة رف��ع التعرفة من جانب
واح � � � � ��د .ف � �ف ��ي ذل � � ��ك ال� � ��وق� � ��ت ،ع �م ��دت
ال �ش��رك��ات واألف � ��راد امل�س�ي�ط��رون على
خ�ط��وط ال�ن�ق��ل وأس��اط�ي�ل��ه م��ن ف��ان��ات
وباصات وسرفيسات ،إلى رفع تعرفة
ال �ن �ق��ل ب�ن�س�ب��ة  .%50األه � ��داف ك��ان��ت
واضحة للعيان :فرض تعرفة جديدة،
أو ف��رض تجديد آل�ي��ة دع��م السائقني
العموميني لفترة  3أشهر جديدة.
اس�ت�م� ّ�رت ح��ال��ة الفوضى ألي��ام ،قبل
أن يعود الهدوء فجأة وم��ن دون أي
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رسالة قطاع النقل لميقاتي

مليون دوالر

توجهت اتحادات ونقابات قطاع
النقل البري في لبنان ،في بيانها أمس،
إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
(الصورة) مطالبة إياه بدعوة اللجنة
ّ
اجتماع طارئ لبحث
املختصة إلى
الوزارية
ٍ
مطالب القطاع في أقرب فرصة للوصول
حلول لألزمات املتفاقمة ألزمة النقل
إلى
ٍ
البري ،يومًا بعد يوم ،والتي بدأت تأثيراتها
منطقة وأخرى ،مشددة على
تزيد بني
ٍ
ضرورة إلغاء عقد مؤسسة «فال» واستعادة
املعاينة امليكانيكية إلى مصلحة تسجيل
السيارات إللغاء هذه ّ
الخوة املفروضة
على املواطنني والسائقني.

هي كلفة دعم السائقني
العموميني ّملدة  3أشهر،
علمًا بأن هذا املبلغ يمكن
أن يشتري  865باصًا
وفق ما ورد في صفقة
التراضي التي عرضتها
وزارة االشغال على مجلس
الوزراء والتي تضمنت شراء
الباص الواحد بقيمة  52الف
دوالر

ت ��داع �ي ��ات إض��اف �ي��ة ال ع �ل��ى صعيد
التعرفة وال على صعيد االستمرار
ف��ي نقل ال��رك��اب ،فيما ل��م يكن هناك
أي دور ف �ع �ل��ي ف ��ي ه� ��ذا ال � �ه� ��دوء ال
ل � � ��وزارة ال �ن �ق��ل وال مل��دي��ري��ات �ه��ا وال
ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة .ال �ض �ج��ة ال�ك�ب��رى
ّ
حصلت ع�ل��ى خ��ط ال�ف��ان��ات رق��م ()4
رغ � ��م أن رف � ��ع ال� �ت� �ع ��رف ��ة م� ��ن ج��ان��ب
واح� � ��د ب ��دأت ��ه ال� �ش ��رك ��ة «ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ل �ل �م��واص�ل�ات» ال �ت��ي ي�م�ل�ك�ه��ا خليل
زن �ت��وت وم �ج �م��وع��ة م��ن امل�س��اه�م�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين واألج ��ان ��ب ع�ل��ى رأس�ه��م
«ب�ن��ك ع ��وده» .أم��ا مديرية النقل في
وزارة االش �غ��ال فلم تتدخل إال بعد
أكثر من  15يومًا على هذا القرار ،ال
ب��ل إن�ه��ا ل��م تنبس بكلمة واح��دة إال
ب�ع��د ال�ض�ج��ة ال�ت��ي أث��اره��ا أص�ح��اب
الفانات العاملة على الخط رقم (.)4
قبل ذلك كانت الدولة صامتة تمامًا.
ال� �ي ��وم ،اس �ت �ع ��ادت ال �ش��رك��ة نفسها
ّ
اللعبة القديمة بحلة جديدة؛ الشركة
التي ّ
تسير «الباص األحمر» أبلغت
ركابها على الخطوط البعيدة أنها
ّ
زادت التعرفة ،وعلقت أوراقًا بيضاء

على أبوابها ،فعلى سبيل املثال بات
خط الكوال ــ جبيل (الباص األحمر)
ل��ه  3ت�ع��رف��ات :ال��وص��ول إل��ى ال��دورة
ب �ق �ي �م��ة  1250ل� �ي ��رة ،وإل� � ��ى ج��ون�ي��ة
بقيمة  1500ليرة ،وإلى جبيل بقيمة
 2000ليرة.
أم� � � ��ا ب � ��اق � ��ي األط � � � � � � ��راف ال� �ن� �ق ��اب� �ي ��ة،
ف �ق��د اس� �ت� �ع ��ادت خ �ط��اب �ه��ا ال �س��اب��ق
وخ� �ط ��وات� �ه ��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل �ض �غ��ط،
فاجتمعت أمس في إط��ار «اتحادات
ون� �ق ��اب ��ات ق� �ط ��اع ال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ف��ي
لبنان» وأطلقت موجات من املواقف
ختمتها ب�ت�ح��دي��د م��وع��د ل�لإض��راب
ف ��ي  19ن �ي �س ��ان .م ��ن أب � ��رز امل �ط��ال��ب
املعلنة لهذه املجموعات:
ـ �ـ �ـ م �ط��ال �ب��ة ال� ��دول� ��ة ب � �س ��داد ال��دف �ع��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ت �ع��وي �ض��ات امل� �ق � ّ�ررة
للسائقني العموميني وال�ت��ي مضى
عليها أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ول��م ت�ب��ادر
ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى أي� ��ة خ �ط��وة ف ��ي ه��ذا
االتجاه.
ـ �ـ �ـ ت �ح��دي��د س �ق��ف ل �س �ع��ر ص�ف�ي�ح�ت��ي
ال �ب �ن��زي��ن وامل� � � ��ازوت ب� � �ـ 25ال� ��ف ل�ي��رة
لصفيحة ال�ب�ن��زي��ن وب � �ـ 20أل��ف ليرة

قطاعات

طاقة

إنجاز خط الغاز الساحلي خالل سنتني
أعلن وزير الطاقة واملياه جبران باسيل انه التزم
ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء القاضي ب��إع��داد مشروع
ق ��ان ��ون ب ��رن ��ام ��ج إلن� �ش ��اء وت� �م ��وي ��ل خ ��ط ال �غ��از
الساحلي وإرس��ال��ه ال��ى مجلس ال ��وزراء بتاريخ
 29شباط املاضي ،كما أعلن االنتهاء من اع��داد
دراسة الجدوى الستيراد الغاز الطبيعي املسال
ليصبح ص��ال�ح��ًا ل�لاس�ت�خ��دام .واوض ��ح أن خط
ال �غ��از ان�ت�ه��ت دراس �ت��ه ع��ام  2010وت��م تصنيف
الشركات الراغبة ف��ي التزامه ووج��د الكثير من
االه �ت �م��ام ال �ع��امل��ي ب ��ه ،ل�ك��ن ل��م ي �ت��واف��ر ال�ت�م��وي��ل
ال �ل��ازم الط�ل�اق��ه ب�ح�س��ب امل ��وازن ��ات امل��وض��وع��ة،
والتي لم تقر ،لذلك ،فإن الوزارة في صدد اصدار
قانون برنامج خاص لتنفيذ خط الغاز ليصدر
بشكل مستقل عن املجلس النيابي ،بغض النظر
عما إذا صدرت املوازنة أو لم تصدر.
ويمتد ه��ذا الخط م��ن الشمال ال��ى الجنوب ،من
البداوي الى صور ،وبالتالي يمر بمعظم معامل
الكهرباء ،باإلضافة الى إمكانية تزويد املصانع
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �غ��از ل�ي�خ�ف��ف م��ن ك�ل�ف��ة اس�ت�ه�لاك

رفع التعرفة لزيادة األرباح (مروان أبو حيدر)

ال�ط��اق��ة ،وه��و يمر ب��امل��دن الساحلية بما يسمح
الحقا برفد االستهالك املنزلي ،والحقا استعمال
ال�س�ي��ارات العاملة على ال�غ��از .ويبلغ ط��ول هذا
الخط  175كلم بقطر  36إنشًا ،وقد اب��دى بعض
الشركات ،التي تقدمت للفوز باملشروع ،الرغبة
بتمويل هذا الخط جزئيًا أو بشكل كامل.
وتبلغ م��دة تنفيذ ه��ذا الخط ب��أج��زائ��ه الخمسة
وب��ال �ح��د األق� �ص ��ى  27ش� �ه� �رًا ،وب �ع��ض األج � ��زاء
تنتهي في مدة  12أو  13شهر ،أي يمكن ان يكون
ً
م�ك�ت�م�لا ب�ين س�ن��ة ال��ى سنتني ت�ق��ري�ب��ا ب��أج��زائ��ه
ال �خ �م �س��ة ،أم ��ا ك�ل�ف�ت��ه ف��ارت �ف �ع��ت ن�ت�ي�ج��ة ع��وام��ل
عديدة منها زيادة طوله  30كيلومترا ليصل الى
ص��ور ،وارت �ف��اع أس�ع��ار الحديد العاملية ،وكلفة
اليد العاملة ،بحيث أصبحت كلفته التقديرية
 455م�ل�ي��ون دوالر ،ل�ك��ن ي�س�ت��رد كلفته ف��ي أق��ل
م��ن أرب �ع��ة أش �ه��ر ألن ال��وف��ر ال� ��ذي ي�ح�ق�ق��ه فقط
في معامل الكهرباء الساحلية يبلغ نحو 1033
مليون دوالر.
(األخبار)

زراعة

 182مليار ليرة لدعم زراعة األعالف
ستخصص ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية  182م�ل�ي��ار ليرة
م��وزع��ة ع�ل��ى خ�م��س س �ن��وات ل��دع��م ت�ط��وي��ر زراع ��ة
األعالف في لبنان ،على أن يدرج في مشروع قانون
م��وازن��ة  2012مبلغ  28م�ل�ي��ارًا و 580م�ل�ي��ون ليرة
لبنانية في موازنة وزارة الزراعة لعام  2012لتغطية
ً
ك�ل�ف��ة ه ��ذا ال��دع��م ،ف �ض�لا ع��ن تخصيص مساهمة
بقيمة  50مليار ليرة ف��ي م�ش��روع امل��وازن��ة العامة
للدولة لعام  2012من ضمن موازنة مؤسسة إيدال
لدعم الصادرات الزراعية وتحسني مساهمة القطاع
ال��زراع��ي .وق��ال وزي��ر امل��ال محمد ال�ص�ف��دي ،خ�لال
مؤتمر صحافي مشترك مع وزي��ر ال��زراع��ة ،حسني
ال �ح��اج ح�س��ن ،إن ق ��رار دع��م زراع ��ة األع�ل�اف يشكل
ترجمة للبيان الوزاري للحكومة ويحقق مجموعة
أه � � ��داف اق �ت �ص ��ادي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
الوطني .وأشار الى أن هذا الدعم يستهدف شريحة
واسعة من العاملني في القطاع الزراعي ،ومن شأنه
أن يساهم في تثبيت املزارعني ومربي املواشي في
ّ
ويحد
أراضيهم ،من خالل رفع مستوى إنتاجيتهم،
بالتالي من حركة النزوح من الريف تحقيقًا إلنماء

متوازن بني املناطق اللبنانية.
ف��ي ح�ين ق��ال ال�ح��اج حسن إن امل�ش��روع ي�ه��دف إلى
ت �ط��وي��ر زراع� � ��ة األع �ل ��اف ف ��ي ل �ب �ن��ان وت�ص�ن�ي�ع�ه��ا
وتنمية إنتاج الحليب وصناعته من خالل تدخل
ال ��دول ��ة ف ��ي ث�ل�اث��ة ع �ن��اوي��ن :األول ك�ل�ف��ة اإلن �ت ��اج،
وال�ث��ان��ي حجم اإلن �ت��اج وج��ودت��ه ،وال�ث��ال��ث نوعية
اإلنتاج .وأشار الى أن لبنان يستورد ما قيمته 200
مليون دوالر سنويًا م��ن مشتقات الحليب ،وه��ذا
رقم كبير بالنسبة إلى دولة بحجم لبنان ومليزانها
ال �ت �ج��اري ول �ك��ل م �ك��ون��ات االق �ت �ص��اد وم��ؤش��رات��ه،
الف�ت��ًا إل��ى أن ع��دد األب �ق��ار ف��ي ل�ب�ن��ان يبلغ  40أل��ف
بقرة منتجة للحليب 34 ،ألفًا منها يملكها صغار
املزارعني ،أي أن متوسط عدد األبقار لديهم يتراوح
بني أرب��ع وخمس أبقار للفرد .ولفت الى أن املكون
االقتصادي يتعلق بجودة التغذية ونوعيتها ،وأنه
من خالل هذا البرنامج يمكن تطوير إنتاج الحليب
وال�ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة لتتمكن م��ن ال��وص��ول إل��ى
إمكان التصدير.
(األخبار)
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محمد زبيب

ما بعد شربل نحاس ()1
النقل المشترك يضمن
المنافسة المشروعة
وتعرفة النقل

لصفيحة املازوت.
ـ �ـ �ـ ان �ع �ك��س ق � ��رار رف� ��ع ال� �ح ��د األدن� ��ى
وت �ص �ح �ي��ح األج� � ��ور ل�ل�م�س�ت�خ��دم�ين
والعمال سلبًا على مالكي وسائقي
ال� �ن� �ق ��ل ال� �ع� �م ��وم ��ي ف � ��ي اش � �ت ��راك ��ات
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� �ل� �ض� �م ��ان
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ف � � ��زادت االش� �ت ��راك ��ات
عليهم فيما لم تزد قيمة التعويضات
ال �ع��ائ �ل �ي��ة ،وه � ��ذا ي �ح� ّ�م��ل ال�س��ائ�ق�ين
أعباء إضافية.

احتماالت املنافسة؟

ّ
ل �ع��ل ه ��ذه امل �ط��ال��ب ل��م ت�ك��ن م��رف��وع��ة
ف��ي ال�س��اب��ق بصورتها ه��ذه ،وربما
ه��ي م�ج� ّ�رد واج�ه��ة ملطلب واح��د هو
ً
«زيادة التعرفة» ،وهذا يفرض سؤاال
واح � � �دًا« :م ��ا ه ��ي ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة
ملكافحة االرتفاع العشوائي ألسعار
النقل؟».
ي �ق��ول ال �خ �ب��راء ف��ي ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ،إن
ه �ن��اك ط��ري�ق�ين لتحقيق ه ��ذا األم ��ر،
أحدهما هامشي ،والثاني ضروري
وج� ��وه� ��ري الن �ت �ظ��ام ع �م��ل ال �ق �ط��اع.
فالثابت للعاملني ف��ي ق�ط��اع النقل،

أن تشغيل النقل امل�ش�ت��رك ،أو النقل
ال� ��ذي ت�م�ل�ك��ه ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة هو
أم ��ر ج ��وه ��ري ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م امل�ن��اف�س��ة
املشروعة التي تفتح خيارًا أساسيًا
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ب� �ع� �ي� �دًا ع � ��ن االح� �ت� �ك ��ار
وامل ��اف �ي ��ات ال �س��اع �ي��ة إل ��ى م��زي��د من
ً
ّ
التحكم ،فضال عن أن النقل املشترك
ي�ض�م��ن ت�ط�ب�ي��ق ت�ع��رف��ة ال �ن �ق��ل ال�ت��ي
ت � �ح� � ّ�دده� ��ا ال � � ��دول � � ��ة ...غ� �ي ��ر أن ه ��ذا
ّ
«مغيبًا» منذ سنوات
الخيار ال يزال
ع ��دي ��دة مل �ص �ل �ح��ة ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
ال� ��ذي اس �ت��ول��ى ع �ل��ى خ �ط��وط ال�ن�ق��ل
م��ع ان �ح �س��ار دور «ج �ح��ش ال��دول��ة»
ً
التدريجي وص ��وال إل��ى ت��وق��ف شبه
تام كما هي الحال اآلن.
ويقول رئيس اتحاد الوالء لنقابات
النقل وامل��واص�لات في لبنان أحمد
امل ��وس ��وي ،إن دع ��م ال �ن �ق��ل ال �خ��اص
ّ
لن يكون س��وى «ح��ل موقت ملشكلة
ّ
النقل ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��ال�ح��ل األس��اس��ي
ي � �ك� ��ون م � ��ن خ �ل ��ال ت �ش �غ �ي��ل ال �ن �ق��ل
امل � �ش � �ت� ��رك ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان ،ف �ل��ا ي �ج��وز
تحميل القطاع ال�خ��اص مسؤولية
ال � ��دول � ��ة ت � �ج ��اه م ��واط� � ّن� �ي� �ه ��ا ،ف�ي�م��ا
ال �ع�لاج الحقيقي يتمثل ف��ي النقل
امل �ش �ت��رك ال� �ع ��ام ال� ��ذي ي�ض�م��ن ع��دم
ّ
املحددة
تجاوز أي تعرفة لحدودها
من قبل الدولة».
لكن ما يحصل فعليًا ،هو أن الدولة
استغنت عن دورها في هذا املجال.
أب��رز دليل على ه��ذا األم��ر ،أن هناك
ن�ح��و  27ب��اص��ًا ل��دى م��دي��ري��ة النقل
امل�ش�ت��رك ج��اه��زة للعمل منذ أيلول
امل��اض��ي ،علمًا بأنه ق��د أنفق عليها
ن�ح��و  900م�ل�ي��ون ل �ي��رة (!) بحسب
املطلعني ،فيما منح مجلس الوزراء
وزارة االش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة وال �ن �ق��ل
صالحية توقيع عقد بالتراضي مع
إحدى الشركات لشراء  15باصًا ولم
ّ
ينفذ بعد.

1
«ل ��ن ن�ق�ب��ل ب ��أي ش ��يء غ�ي��ر ق��ان��ون��ي» ،ق��ال�ه��ا م�ي�ش��ال ع��ون
ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي ب�ع��د االج�ت�م��اع ال ��دوري لتكتل «التغيير
ّ
نتحمل أخ�ط��اء
واإلص �ل��اح» ،وأض ��اف «ل�س�ن��ا مجبرين أن
غيرنا وتجاوزاتهم» .قبل  14يومًا فقط ،دفع ميشال عون
نفسه بوزير العمل السابق ،شربل نحاس ،الى االستقالة
ألنه رفض التوقيع على مرسوم «بدل النقل» غير القانوني
ّ
وتم تكريس «أخطاء» الحكومات املتعاقبة منذ عام 1995
و«ت �ج ��اوزات �ه ��ا» ل �ل �ق��وان�ين وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة وح �ق��وق
ال�ع� ّ�م��ال وامل�س�ت�خ��دم�ين وم�ص��ال�ح�ه��م  ...ي��وم�ه��ا ،أي ف��ي 21
شباط املاضي ،ب� ّ�رر ع��ون طلبه الرامي إل��ى «القبول بشيء
غير ق��ان��ون��ي» بالقول «إن��ه ل��و ل��م تكن قوننة م��رس��وم بدل
النقل ستحصل عبر قانون في الجلسة التشريعية ملا كان
التكتل قد وافق أبدًا على توقيع املرسوم»!
إلن � �ع� ��اش ال � � ��ذاك � � ��رة ،ك� ��ان� ��ت ال �ج �ل �س��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة «امل� �ق� �ص ��ودة» م ��ن امل �ق��رر
ان �ع �ق��اده��ا ف��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي م��ن ه��ذا
ال �ت �ص��ري��ح ،أي ف��ي ي ��وم األرب� �ع ��اء 22
شباط املاضي ،إال أن الجلسة املذكورة
لم «تقونن» بدل النقل ،وكذلك جلسة
ي ��وم  23ش �ب��اط ،ث��م ج�ل�س��ة  5آذار ...
وه �ك ��ذا ت � ّ�م ال �ق �ب��ول ب �ت��وق �ي��ع م��رس��وم
غ �ي��ر ق��ان��ون��ي م ��ن دون أن ي �ظ�ه��ر أي
ح � ��رص ع �ل��ى «ق ��ون� �ن� �ت ��ه» .وإلن� �ع ��اش
ال��ذاك��رة أي �ض��ًا ،ص � ّ�رح ال��وزي��ر ج�ب��ران
ب��اس �ي��ل ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة وزي��ر
العمل بالقول« :كنا نتمنى أن يبقى الوزير شربل نحاس
معنا ،فخروجه من الحكومة خسارة كبيرة ،ولكن من دون
قوننة بدل النقل ،وإقرار مشروع إنفاق الـ  8900مليار ليرة،
وحسم موضوع التعيينات اإلدارية وإعطاء دفع الستمرار
الحكومة بروحية منتجة وفاعلة ،قد تكون الخسارة أكبر
للبلد».
حسنًا ،تبدو الحصيلة حتى اآلن كالتالي :قبل عون بشيء
غير قانوني ،لم «يقونن» ب��دل النقل ،ول��م ّ
يقر «مشروع الـ
 8900مليار ليرة» ،ولم يحسم موضوع التعيينات اإلدارية،
ول� ��م ت �ب� ُ�د ع � ��ودة ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى ع �ق��د ج �ل �س��ات �ه��ا «م�ن�ت�ج��ة
وفاعلة» ،بل بالعكس تمامًا  ...وباالستناد الى «املفاضلة»
ّ
ّ
صدقيتها،
صحتها أو
ال�ت��ي طرحها ب��اس�ي��ل ،بمعزل ع��ن
فقد مني «العونيون» بخسارة كبيرة بسبب خروج شربل
ّ
نحاس من الحكومة ،وتحققت الخسارة األكبر للبلد طاملا
أن الدوافع لقبول االستقالة لم تتحقق  ...ولم يعد ميشال
ع��ون ق��ادرًا على «م�ع��اي��رة» وليد جنبالط على ع��دم ثباته
ع�ل��ى «م ��وق ��ف» ،وت � ّ�م ت�ح��وي��ل «ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر» ال��ى
ّ
ّ
التقدمي االشتراكي» :شتان
نسخة طبق األصل من «الحزب
ّ
ما بني «الخطاب» و«املمارسة» ،وشتان ما بني «القاعدة»
و«القيادة».

ب�ع��ض ال��وق��ت ل�ك��ي ي�س�ي��ر ب��ه م�ي�ش��ال ع ��ون ،ل��م ي�ك��ن األم��ر
يحتاج الى أكثر من غداء يجمع «جنرال التغيير واإلصالح»
مع «حارس الحريرية األعظم» ،بمبادرة من «رجل األعمال»
ال��ذي حقق ث��روة طائلة من «أفريقيا»  ...لم يعد نبيه بري
حليف حليف ميشال عون .صار عون حليفًا لبري.
مالحظة :حتى اآلن لم يأت حزب الله على ذكر اسم شربل
ّ
نحاسّ .
تم محوه كليًا  ...حزب الله هو حليف عون وبري.
3
ّ
الصحة علي
في حديث الى صحيفة «األخ�ب��ار» ،قال وزي��ر
حسن خليل ( )29104/www.al-akhbar.com/nodeبصراحة
تامة «إن وزير العمل شربل ّ
ّ
نحاس لم يتجاوز صالحياته
ّ
بطرحه م�ش��روع التغطية الصحية الشاملة (ب��اع�ت�ب��ار أن
الضمان الصحي يخضع لوصاية وزارة العمل ،ال لوصاية
وزارة ال� � �ص � � ّ�ح � ��ة) ،ب � ��ل ت� � �ع � � ّ�دى ع �ل��ى
حصتنا ف��ي ال��دول��ة باملعنى املذهبي
والسياسي».
ه� ��ذه ه ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة إذًا ،ف �ه��ل ي �ج��رؤ
ميشال عون على مصارحة جمهوره
ب �ه��ا؟ ه��ل ي �ج��رؤ ع �ل��ى االع� �ت ��راف ب��أن
ال �ت �ض �ح �ي��ة ب� �ش ��رب ��ل ن� �ح ��اس ج� ��اءت
للحفاظ على ّ
حصة نبيه بري كشرط
ّ
لحصول عون على حصة في الدولة؟
م�لاح �ظ��ة أخ � ��رى :ل ��م ي �ع��د أح� ��د ي��ذك��ر
«ق��ون �ن��ة» ب ��دل ال �ن �ق��ل ،ج ��رى ت�ح��وي��ل
األن �ظ��ار ال��ى ت �ج��اوز ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
لحصص اآلخرين في اإلنفاق اإلضافي املحقق بني عامي
 2006و!2009

َق ِبل عون بما هو غير
وكرس مخالفات
قانوني ّ
الماضي

2
ت �س �ل �س��ل «األح � � � ��داث» م �ن��ذ ط� ��رح ش ��رب ��ل ن � ّ�ح ��اس م �ش��روع
ّ
الصحية الشاملة لجميع اللبنانيني املقيمني»
«التغطية
وإصراره على فرض «الضريبة على الربح العقاري بنسبة
 %25ورف��ع الضريبة على رب��ح الفوائد ال��ى  ،»%15يوحي
ّ
ّ
ّ
ّ
«املخرب» ،تطلب التنفيذ
بأن قرارًا اتخذ للتخلص من هذا

4
ط� ّ�ي صفحة ش��رب��ل ن�ح��اس ف��ي وزارة ال�ع�م��ل ،ه��و العنوان
ال��ذي وضعه «القاضي» سليم جريصاتي لعهد «التغيير
واإلص �ل�اح» ال�ج��دي��د .ل��م يكتف وزي��ر ال�ع�م��ل ،ال��ذي اخ�ت��اره
ً
عون بديال من شربل نحاس ،باصطحاب صاحب محالت
ّ
«آيشتي» ال��ى حفل تسلم ال ��وزارة ،ب��ل س��ارع ال��ى استقبال
العمالي ك��أول عمل يقوم ب��ه ّ ...
ق�ي��ادة االت�ح��اد ّ
عبر عضو
امل �ج �ل��س ال ��دس� �ت ��وري ال �س��اب��ق ع ��ن س �ع��ادت��ه ب��ال �ل �ق��اء م��ع
«ال� �ص ��دي ��ق» غ �س��ان غ �ص��ن ال� ��ذي «ع� ��اد ال ��ى وزارة ال�ع�م��ل
مرفوع الجبني باملكتسبات التي حققها للعمال في لبنان»
 ...ص��دي��ق؟ م��رف��وع ال�ج�ب�ين؟ مكتسبات ل�ل�ع� ّ�م��ال؟ ه��ل يريد
جريصاتي أن يبرهن للعونيني ،قبل س��واه��م ،أن قائدهم
ّ
كان «يغش» طوال األشهر الخمسة املاضية ،ولم يكن يدعم
فعليًا وزيره السابق؟
م�لاح�ظ��ة أخ ��رى أي �ض��ًاّ :
رد س�ل�ي��م ج��ري�ص��ات��ي ع�ل��ى أسئلة
الزميل غسان سعود قبل يومني من إعالن توزيره (www.
 ،)35837/al-akhbar.com/nodeعلى الشكل اآلتي:
ـــــ األخبار« :آلو ،مرحبا معالي الوزير».
ً
ـــــ سليم ج��ري�ص��ات��ي« :ال �ل��ه ي�خ�ل�ي��ك ،دخ�ي�ل��ك أل .أوال أن��ا ال
أشبه هذه ال��وزارة .ثانيًا ال عالقة لي إداريًا بهذه الحقيبة.
ث��ال�ث��ًا ،ن �ح��اس اس�ت�ش��ارن��ي وأي ��دت م��وق�ف��ه .راب �ع��ًا ي��ري��دون
ّ
يصعبها أكثر» .لكن
وزي�رًا يخفف املشاكل في الحكومة ال
ٌ
ُ
ورأيت أن املصلحة العليا تقتضي
إذا حصل «تدخل كبير
مشاركتي ،فسأوافق عندها».

باختصار
◄ بعض املؤسسات لم تلتزم دف��ع زي��ادة األج��ور
وبدل النقل
ال �ك�لام ل��رئ�ي��س جمعية ت�ج��ار ب�ي��روت
نقوال شماس بعد لقائه مع وزير العمل
سليم ج��ري�ص��ات��ي .وق��ال ش�م��اس «ال
شك في ان هناك بعض املؤسسات لم
تلتزم ،ونحن على علم بهذا االمر ،لكن
يجب م��راع��اة النسب حيث ان السواد
االع �ظ ��م م ��ن امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات
النظامية تدفع ألنها تعي واجباتها االجتماعية .ونحن
م��ن ع �ل��ى م�ن�ب��ر وزارة ال �ع �م��ل ن �ق��ول إن �ن��ا م �ل �ت��زم��ون ما
وقعناه ،ونحن تحت القانون ،ولذلك نطالب كل املؤسسات
ال�ت�ج��اري��ة وغ�ي��ر ال�ت�ج��اري��ة ب��أن تلتزم م��رس��وم تصحيح
االجور وتقديم بدل النقل».
◄ هنالك مؤامرة ضد العمال
هذا ما أعلنه االتحاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني
برئاسة كاسترو عبد الله خالل اجتماع املجلس التنفيذي
لالتحاد أمس ،واعلن االتحاد في بيان وقوفه الى جانب
ات �ح��اد م��وظ�ف��ي امل �ص��ارف وج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع

املصرفي في الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم عبر
العقد الجماعي ،ون��دد بـ«التوجه لضرب ه��ذه الحقوق».
وطالب ب�ـ«االس��راع في اق��رار تثبيت العمال املياومني في
الكهرباء ومن دون اي تمييز» ،وبإقرار «قانون تصحيح
االج��ور ملوظفي القطاع العام» ،ون��دد بـ«توجه وزارة املال
ّ
ل��رف��ع ضريبة ال �ـ  .»TVAوح��ذر م��ن «املماطلة ف��ي اق��رار
قانون بدل النقل في مجلس النواب استنادًا الى مشروع
وزير العمل السابق شربل نحاس» .كذلك ندد بـ«التآمر
على حقوق العمال واملوظفني عبر االت�ف��اق ب�ين االتحاد
العمالي ال�ع��ام والهيئات االق�ت�ص��ادي��ة ال��ذي ح��رم العمال
ابسط حقوقهم».
◄ استغراب انسحاب احد قياديي «العمالي» من
املجلس التنفيذي
فقد أع�ل��ن املجلس التنفيذي الت�ح��اد ال�ن�ق��اب��ات العمالية
والصحية ف��ي ال�ب�ق��اع ف��ي ب�ي��ان ،ان��ه عقد جلسة ط��ارئ��ة،
على اثر الجلسة التي عقدها املجلس التنفيذي لالتحاد
ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام أول م��ن ام ��س ،وذل ��ك ل�ل�ت��داول ف��ي امل��وق��ف
ال��ذي ات�خ��ذه أح��د قياديي االت�ح��اد العمالي ال�ع��ام وعضو
هيئة مكتبه ،حيث انسحب من الجلسة احتجاجا على
م��ا س�م��اه «ت�خ��وي�ن��ًا» ردًا ع�ل��ى م��داخ�ل��ة م �ن��دوب االت�ح��اد

الزميل أكرم زريق .وقال البيان «ان قيادة االتحاد العمالي
استمعت وأج��اب��ت على أسئلة م�ش��روع��ة ،ال ب��ل واج�ب��ة،
طرحها مندوب االت�ح��اد في الجلسة امل��ذك��ورة ،وتناولت
ملفات معيشية واجتماعية ه��ام��ة وح�س��اس��ة شهدتها
الساحة النقابية في األسابيع القليلة املاضية» .واستنكر
امل��وق��ف املستهجن لعضو هيئة امل�ك�ت��ب ،ال ��ذي النقاش
وال�ح��وار داخ��ل الهيئات الدستورية في االت�ح��اد العمالي
العام «تخوينًا وطعنًا بالظهر».
◄ اتحاد الغرف العربية يحتفل بيوبيله الستني
وذلك في مقره «مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي»
في بيروت اإلثنني املقبل ،برعاية رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان وح �ض��وره ،وس�ي�ش��ارك ف��ي االحتفال
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس مجلس ال��وزراء
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي .وس �ي �ل �ق��ي ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان خ�ط��اب��ًا
للمناسبة .وقال رئيس مجلس اتحاد
ال �غ ��رف ال �ع��رب �ي��ة ع ��دن ��ان ال �ق �ص��ار إن
االت� �ح ��اد أص �ب��ح ال �ي��وم ن�ق�ط��ة ارت �ك��از
أساسية ملؤسسات االقتصاد العربي
ومركزًا مرجعيًا للترويج لالستثمار
ف��ي ال��وط��ن العربي ،بعدما عمل ط��وال

م�س�ي��رة ت�ن��اه��ز ال�س�ت�ين ع��ام��ا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر دور ال�ق�ط��اع
ال�خ��اص ال�ع��رب��ي وتفعيله ف��ي التنمية الوطنية والعربية
املشتركة.
◄  169ترخيصًا صناعيًا في النصف الثاني من
2011
ه��ذا م��ا ج��اء ف��ي تقرير مصلحة املعلومات الصناعية -
وزارة الصناعة ،عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية
خ�لال النصف الثاني م��ن ال�ع��ام  ،2011ج��اء فيه أن��ه بلغ
عدد ال�ق��رارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع
خ�ل�ال ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ه��ذا ال �ع��ام 169 ،م�ق��اب��ل 167
خ�لال ال�ف�ت��رة ذات�ه��ا م��ن ال�ع��ام  .2010وق��د سجل خالل
شهر كانون االول صدور العدد االكبر منها ( 46قرارًا)،
اما العدد االدن��ى فقد سجل خالل شهر آب ( 18ق��رارًا).
احتلت القرارات املتعلقة بتراخيص االنشاء واالستثمار
النسبة األع�ل��ى ( )35.5ومعظمها م��ن الفئة الرابعة (30
ق ��رارًا) بينما بلغت نسبة ال �ق��رارات املتعلقة بتراخيص
االن�ش��اء  %24.9ومعظمها من الفئة الثالثة ( 18ق��رارًا)،
اما نسبة القرارات املتعلقة بتراخيص نقل حق ترخيص
فبلغت .%16.6
(األخبار ،وطنية)
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تقرير

 1500ضمانة من انفجار محتمل
في العام  2003أصدرت
وزارة الطاقة مرسومًا يقضي
باستبدال قوارير الغاز
القديمة بأخرى جديدة .اليوم
بعد مرور  9سنوات ،ال تزال
الخطوة ناقصة ،إذ ال تزال
 3ماليني قارورة في لبنان
ّ
تهدد حياة املواطنني ،ألنها
ببساطة لم تستبدل إلى اآلن
ّ
موزع الغاز غير قادر على ّ
تحمل نفقات صيانة القوارير (أرشيف ــ بالل جاويش)

نانسي رزوق
ث�لاث��ة م�لاي�ين ق � ��ارورة غ ��از ت �ه� ّ�دد ح�ي��اة
ّ
اللبنانيني ،ف��ي ك��ل ح�ين .ق��واري��ر قديمة.
ّ
م�ه�ت��رئ��ة .م�ت��آك�ل��ة .أق ��ل م��ا يمكن وصفها
بـ«قنابل موقوتة» يمكن أن تقتل في أية
لحظة مواطنًا ّ
يمر موته ع��اب�رًا ،كأنه لم
يكن يومًا .وفي مثل تلك الحاالت ،غالبًا
م��ا ت � ّ
�رد األس �ب��اب إل ��ى ت �ع��رض ال �ق��ارورة
للحرارة ،أو في أحسن األحوال إلى سوء
اس �ت �ع �م��ال �ه��ا .ل �ك��ن ،ه ��ل ف �ك��ر أح��ده ��م في
أن ال�خ�ل��ل ق��د ي�ك��ون ن��ات�ج��ًا م��ن ال �ق��ارورة
بتعبير آخر :بسبب قدمها؟
نفسها؟
ٍ ّ
ال يبدو أن أح �دًا فكر بهذا األم��ر ،أو فكر
باستبدال ق ��ارورة قديمة ف��ي م�ن��زل��ه ،قد
ت �ع� ّ�رض��ه ل�ل�خ�ط��ر ف��ي أي ��ة ل�ح�ظ��ة ب��أخ��رى
ج��دي��دة .حتى على الصعيد «ال��رس�م��ي»
ل��م ت�س�ت�ح��دث أي��ة خ�ط��ة ل�ت�ب��دي��ل ال�ق��واي��ر

ال� �ق ��دي� �م ��ة ب� ��أخ� ��رى ج � ��دي � ��دة ،م� �ن ��ذ س�ب��ع
س �ن��وات ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن امل��رس��وم ال��ذي
ّ
حميد
أص��دره وزير الطاقة واملياه أيوب
ف��ي ال �ع��ام  ،2003وال� ��ذي ق�ض��ى ب��وج��وب
اس �ت �ب ��دال ق ��واري ��ر ال� �غ ��از غ �ي��ر امل�ط��اب�ق��ة
ل � �ل � �م ��واص � �ف ��ات ال � �ت � ��ي وض � �ع � �ه ��ا م �ع �ه��د
ال �ب �ح��وث ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ب ��أخ ��رى ج��دي��دة.
ي ��وم �ه ��ا ،ح � � ّ�دد امل� ��رس� ��وم ع� ��دد ال �ق ��واري ��ر
املوجودة في لبنان بنحو أربعة ماليني،
ليعود وزي��ر الطاقة ويختزل ال�ع��دد إلى
مليونني ،على أن تتلف الكمية املتبقية
في األس��واق اللبنانية وتستبدل بأخرى
ج� ��دي� ��دة خ� �ل��ال م �ه �ل��ة س �ن �ت�ي�ن ون �ص��ف
ال �س �ن��ة .إل� ��ى ذل � ��ك ،ت �ض� ّ�م��ن ال� �ق ��رار ع ��ددًا
م ��ن ال� �ش ��روط ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ب أن
ت �ك��ون «ظ ��اه ��رة» ع �ل��ى ال� �ق ��ارورة للتأكد
م��ن س�لام�ت�ه��ا وأه� ّ�م �ه��ا :االس ��م وال�ع�لام��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وت � ��اري � ��خ ال� �ص� �ن ��ع وت� ��اري� ��خ

يوجد نحو  20مركزًا
لتعبئة قوارير الغاز غير
مرخصة
ّ
املميز و«قفل»
انتهاء الصالحية واللون
ّ
الغاز .وقد كلفت بموجب القرار شركات
استيراد الغاز بتنفيذ عملية االستبدال
وفق آلية مرتبطة بحركة االسترداد ،على
ّ
تتحمل هذه الشركات كامل املسؤولية
أن
املدنية الناجمة ع��ن استعمال القوارير
ّ
التي تسلمها للمستهلك وتحمل اسمها
وت �ش �م��ل إج� � � ��راءات ال �ت��أم �ي �ن��ات ال�ل�ازم��ة

«ربيع طرابلس» ُيزهر غدًا
عبد الكافي الصمد
منتصف كانون الثاني الفائت ،انتشرت في ساحات
ط��راب �ل��س وش ��وارع� �ه ��ا الف� �ت ��ات اج �ت��ذب��ت األن� �ظ ��ار،
ّ
وتضمنت عبارات
حملت شعار «الربيع العربي»،
م �ث��ل« :ال الس �ت �ج��داء ح�ق��وق�ن��ا ب�ع��د ال �ي ��وم ،م�ب��روك
لليطاني  ...متى ط��راب�ل��س؟ آالف ال�ش�ب��اب ب�لا علم
وال عمل ،وال أحد يسأل» .يومها ،قيل إن الالفتات
ّ
موجهة بصورة غير مباشرة إلى رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ووزراء املدينة ونوابها وفاعلياتها
االقتصادية ،احتجاجًا على الوضع امل�ت� ّ
�ردي الذي
وصلت إليه طرابلس ،قبل أن يستتبع ذلك بتحركات
لناشطني وق��وى شبابية نظمت تحركات مختلفة
حملت شعارات ،برز منها «نايم بالخسة»« ،الجورة
جورتك» و«طرابلس مدينة خالية من السالح».
ب � �ع� ��د ق� � ��راب� � ��ة ش � �ه� ��ري� ��ن ع �ل��ى
انطالقة الحملة األولى ،عادت
م �ل �ص �ق��ات «رب� �ي ��ع ط��راب �ل��س»
لتظهر م��ن جديد ف��ي املدينة،
ع� �ل ��ى ش� �ك ��ل م� �ل� �ص �ق ��ات ع �ل��ى
ال� �ج ��دران ،ول��وح��ات إع�لان�ي��ة،
ت� � �ح � ��ت ش � � � �ع� � � ��ار« :ح � �ق� ��وق � �ن� ��ا
وين؟» ،محددة تاريخ  15آذار
م��وع�دًا ل�ح��دث ل��م تفصح عنه
امللصقات .تضمنت الشعارات
ال� � �ت � ��ي ح� �م� �ل� �ت� �ه ��ا ال � �ل� ��وح� ��ات
اإلع�لان�ي��ة ال�ج��دي��دة خلطة م��ن امل�ط��ال��ب السياسية
واالج �ت �م��اع �ي��ة «م ��ا ب��دن��ا ن�س�م��ع ب��دن��ا ن �ش��وف ،ما
ب��دن��ا ن�ش�ح��د ون �ك��ون زالم ،ب��دن��ا ن�ش�ت�غ��ل ون �ك��ون
أح��رار ،طرابلس عاصمة للشمال ،وليست عاصمة
للفقر والبطالة والصرف الصحي 22 ،مليار دوالر
أنفقت منذ ع��ام  ،2006لكل عائلة ف��ي طرابلس 50
مليون ليرة في ذمة الدولة اللبنانية» .ع��ودة هذه
امللصقات إلى الظهور مجددًا في عاصمة الشمال،
وتحديدها موعدًا بعد أسبوع من اآلن ،توحي بأن
هناك أمرًا ما يتم تحضيره تمهيدًا إلطالقه ،بعدما
ب��دت امل�ح��اوالت السابقة أشبه م��ا تكون بعمليات
ج � ّ�س ن �ب��ض .ه ��ذا ال �ظ �ه��ور ال �ع �ل �ن��ي ت�ب�ع�ت��ه دع ��وة
إل��ى م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي سيعقد م�س��اء غ��د الجمعة،
حيث يتوقع إطالق «ربيع طرابلس» ،الذي حددت
ش��رارت��ه األول ��ى ف��ي ل�ق��اء ف��ي ال��راب�ط��ة الثقافية في
 15آذار ال� �ج ��اري .ي��وض��ح ج �م��ال ب� ��دوي ،ال�ن��اش��ط
وعضو األم��ان��ة العامة ل�ـ«رب�ي��ع ط��راب�ل��س» املكونة

م��ن  6أش�خ��اص ،أن املؤتمر الصحافي سيتضمن
إعالن أهداف املشروع ووضع خطة العمل .وتدرس
ً
األمانة العامة ،التي تضم إلى بدوي كال من جوني
نحاس ،باسم عساف ،مؤمن بارودي ،محمد أسمر
وع �م��ر ل �ب��اب �ي��دي ،اح �ت �ض��ان ع �ن��اص��ر ن�س��ائ�ي��ة في
املرحلة املقبلة .ويؤكد ب��دوي «التزامنا بالتمسك
بما اتفقنا عليه» .ويكشف أننا «تلقينا حتى يوم
أمس عبر موقع التواصل االجتماعي (الفايسبوك)
ت��أي �ي��د 1650ش�خ�ص��ًا ،م��ع أن �ن��ا ل��م ن�ف�ت��ح الصفحة
الخاصة بـ«ربيع طرابلس» بعد بصورة رسمية»،
ّ
التحرك يرمي إلى «املطالبة بحقوقنا
الفتًا إلى أن
املهدورة ،ورفضنا التهميش ،وسياسة إفقار املدينة
واستخدامها كفزاعة في وجه اآلخرين ،واستغالل
شبابها ف��ي ال�ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة» .ويشير ب��دوي
إل��ى أن �ن��ا «س�ن�ق��وم ك��ل ي��وم ج�م�ع��ة م��ن ك��ل أس�ب��وع
بعد  15آذار بتحرك شعبي في
املدينة» ،مؤكدًا أن «هدف ربيع
طرابلس هو إسقاط املنظومة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ف��ي لبنان
م�ن��ذ االس �ت �ق�لال ،وال �ت��ي تجعل
م��ن طرابلس تبدو ك��أن دوره��ا
ي �ق �ت �ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى ت��زوي��ده��ا
ب � ��رؤس � ��اء ح� �ك ��وم ��ات ووزراء،
للتوقيع ع�ل��ى م��ا يحقق لهذه
املنظومة مصالحها».
ي�س�ت�ن��د ب � ��دوي وم� ��ن ي�ح�م�ل��ون
م�ع��ه ش�ع��ار «رب �ي��ع ط��راب�ل��س» ف��ي ت�ب��ري��ر تحركهم،
إلى أن «واقع املدينة يشهد تراجعًا نحو األسوأ كل
سنة ،ما يهدد بانفجار أوض��اع املدينة اجتماعيًا
وأمنيًا» ،ألن نسبة الفقر في املدينة كانت عام 1988
نحو  ،%6ف��إذا بها تصل اليوم ،بحسب إحصاءات
األمم املتحدة إلى .»!% 56
ينتظر القائمون على املشروع أن يقدم األخير خيارًا
جديدًا للمواطنني ،ويأملون أن تشهد باقي املناطق
ً
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة رب�ي�ع��ًا م �م��اث�لا ،ل�ك��ن ت�ف��اؤل�ه��م ال يخفي
قولهم إن «ن�ج��اح حراكنا م��ره��ون ب�ع��دم تراجعنا،
وفي تجاوب املواطنني معنا».
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ي�ت��م ل�ف��ت ن�ظ��ر ه��ؤالء إل��ى أن ال �ث��ورة ال
تكون بموعد مسبق ،وال ناعمة ،يوضح بدوي أننا
«تلقينا ن�ص��ائ��ح أم�ن�ي��ة ب��أن ال ن�ن��زل إل��ى ال �ش��ارع،
فاملدينة مستباحة وال نستطيع ّ
تحمل أي نتائج
ً
سلبية» ،قبل أن ي�ق��ول« :ب ��دال م��ن أن نلعن ال�ظ�لام،
علينا أن نضيء شمعة».

يهدف المشروع إلى
إسقاط المنظومة
السياسية في المدينة
ّ

ل��دى ش��رك��ات ال�ض�م��ان وإع ��ادة الضمان
وإب��رازه��ا ل �ل��وزارة ،وصيانتها .ل�ك��ن ،لم
ت�ت�ل��ف ال �ق��دي �م��ة ،وامل �ل �ي��ون��ان ب��ات��ا ث�لاث��ة
ب�ف�ع��ل ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ه��ري��ب ع�ب��ر ال �ح��دود.
وإن ق� � ��ام ب� �ع ��ض امل� ��واط � �ن�ي��ن ب�ت �ط �ب �ي��ق
املرسوم بدفع مبلغ  1500ليرة الستبدال
ال� �ق ��دي� �م ��ة ب � ��أخ � ��رى ج � ��دي � ��دة ،ل �ك �ن �ه��م ال
يعرفون عن القارورة السيئة إال مظهرها
ال �خ��ارج��ي ف �ق��ط .وب��ال �ت��ال��ي ف�ه��م ليسوا
ع�ل��ى دراي ��ة ب��امل��واص�ف��ات ال�ت��ي ي�ح� ّ�دده��ا
معهد البحوث الصناعية ،وه��ي الجهة
ّ
ال��رس �م �ي��ة امل �ك��ل � ّف��ة إج� � ��راء ال ��رق ��اب ��ة على
ال �ق��واري��ر امل�ص��ن�ع��ة محليًا وامل �س �ت��وردة
أيضًا.
ّ
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ي� �ح ��ذر ف � ��ؤاد ق � ��ازان،
رئ� �ي ��س ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن وم �س �ت �خ��دم��ي
شركات الغاز في لبنان ،ورئيس اتحاد
النقابات املتضامنة ،من أن «قوارير الغاز

ّ
امل��وج��ودة ف��ي البيوت كلها ،ه��ي بمثابة
قنابل موقوتة» ،مشيرًا إلى أن «جميعها
أص�ب��ح غ�ي��ر ص��ال�ح��ًا ل�لاس�ت�خ��دام» .وف��ي
حديث مع «األخبار» ،وصف قازان وضع
ال�ق��واري��ر ب�ـ«ال�ع��اط��ل ج� �دًا» ،الف�ت��ًا إل��ى أن
املشكلة تكمن في عدم قدرة املواطن على
ّ
تحمل زيادة التعرفة ،في حني أن الشركات
ال تأخذ هذه املسألة على عاتقها والدولة
عاجزة كالعادة عن معالجة هذا األم��ر».
وتالفيًا لتكرار حوادث اإلصابة بانفجار
قارورة ،طالب قازان بضرورة «استكمال
مشروع تبديل قوارير الغاز غير السليمة
واملهترئة ،والتي يصل عددها إلى ثالثة
م �ل�اي �ي�ن» ،م ��ن دون أن ي �ن �س��ى ال �ت��ذك �ي��ر
بضرورة «صيانة القوارير الجديدة التي
استبدلت منذ  ٦سنوات» .من جهة ثانية،
ي �ط��ال��ب ق� � ��ازان ب �ت �ح��دي��د «ال � � � ��وزارة آل�ي��ة
معينة ت�ف��رض ع�ل��ى ال�ش��رك��ات الصيانة
ّ
ال��دوري��ة ألن م��وزع ال�غ��از غير ق��ادر على
ّ
تحمل نفقات صيانة ال �ق��واري��ر» ،أو في
أحسن األح��وال «إع��ادة العمل باملرسوم
ال��ذي ص��در ع��ام  2003عبر زي ��ادة دوالر
واح ��د ع�ل��ى س�ع��ر ال� �ق ��ارورة ل�ي�ص�ب��ح 23
أل ��ف ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف �ش��رك��ات ال �غ��از لن
تتحمل عبء  100مليون دوالر» .وبعيدًا
ع��ن ال�ش��رك��ات ،ح��ذر ق ��ازان املستهلك من
«وج ��ود ن�ح��و  20م��رك �زًا لتعبئة ق��واري��ر
الغاز في لبنان غير مرخصة ،ما يشكل
خطرًا إضافيًا على املواطن».
�وات ع �ل ��ى ال� � �ق � ��رار ،ول ��م
م � ��رت ت �س ��ع س � �ن� � ٍ
ي�س�ت�ب��دل إال ال �ج��زء األول م��ن ال �ق��واري��ر.
خ� �ط ��وة ت �ب �ق��ى ن��اق �ص��ة م ��ا ل ��م ت�س�ت�ك�م��ل
باستبدال الجزء اآلخ��ر .بانتظار انتهاء
تلك العملية ،من ّ
يعوض على املواطن في
حال انفجرت القارورة القديمة في منزله..
وفي ظل غياب التأمني؟
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هيا
رب
الع
نساء
يا
العالمي...
المرأة
يوم
ُ
ّ
مهى زراقط

تزامن ي��وم امل��رأة العاملي ه��ذا العام
م ��ع س �ج ��ال ح� ��ول «س� ��رق� ��ة» ع�ي��د
امل � ��رأة ،ال ��ذي ح� ّ�ول��ه ق��ان��ون لبناني
عيدًا لألبجدية .املعطيات املتوافرة
ح��ول امل��وض��وع ال ت��وح��ي ب��وج��ود
«مؤامرة» تستهدف املرأة .املشكلة
ّ
كلها تكمن ف��ي أن أح �دًا م��ن ن��واب
لبنان الـ  128ال يعرف ،أو لم يتذكر،
أن للمرأة عيدًا تحتفل به في الثامن
من آذار .وربما ك��ان ال�ن��واب الذين
ي� �ش ��ارك ��ون ف ��ي إح �ي��ائ��ه س��اب �ق��ًا،
ي�ع�ت�ق��دون أن �ه��م ي �ل� ّ�ب��ون دع ��وة إل��ى
م�ن��اس�ب��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ت�ح�س��ب في
رصيدهم االنتخابي الحقًا.
ل�ك��ن اس�ت�ب�ع��اد ن�ظ��ري��ة «امل ��ؤام ��رة»
ح��ال �ي��ًا ال ي�ن�ف��ي اح �ت �م��ال ال�ل�ج��وء

إليها الحقًا .ذلك أن غضب النساء
ال �ي��وم ،ي�م�ك��ن اح �ت ��واؤه م��ن خ�لال
املبادرة إلى اقتراح تعديل للقانون
ينقل عيد األبجدية إل��ى ي��وم آخر.
ت �ع��دي��ل ق ��د ي �م� ّ�ر س��ري �ع��ًا ،ب �م��ا أن

الدولة اللبنانية ّ
تحب األعياد (من
دون عطل؟) وتخترعها .وبما أن
ما تطلبه النساء هذه املرة ال ّ
يهدد
أح � �دًا .ال ي�م�ن��ح أوالده � ��ا وزوج �ه��ا
الجنسية ،ال يحميها م��ن العنف،

ال يمنحها ح��ق حضانة أطفالها
أو ح �ت��ى ف �ت��ح ح �س ��اب م�ص��رف��ي
لهم ،إلخ .هو مجرد تطبيق اللتزام
لبنان االحتفال بيوم املرأة العاملي،
ي �س �ت �ع �ي��ض ب � ��ه رب � �م� ��ا ع � ��ن ع ��دم

تطبيقه ات�ف��اق�ي��ة «ال �س �ي��داو» ،التي
ّ
وقعها أيضًا وإن مع تحفظات.
ي �م �ك��ن ال � �ت � �ف ��اؤل م� ��ن ال � �ي� ��وم إذًا،
والقول إن نساء لبنان سيحتفلن
ف��ي  8آذار  2013بتحقيق إنجاز
يومهن .ه� ّ�ن اللواتي ّ
ّ
كن
استعادة ّ
يحتفلن ك��ل ع��ام ،ع��ادة ،بالتذكير
بحقوقهن امل �ه��دورة واس�ت�ع��راض
م �ش��اري��ع ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ي�ط��ال�بن
ب��إق��راره��ا ّ
للحد م��ن التمييز ال��ذي
ّ
يتعرضن له.
التفاؤل ،ذلك
بل يمكن اإلكثار من ّ
أن يوم امل��رأة  2013سيحل عشية
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة .ك �ث �ي��رون
س� ُ�ي��رض��ون ال�ن�س��اء ع�ب��ر السماح
ّ
لهن بالحديث عن «إنجاز» حققنه
 ...ق �ب ��ل ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى ص �ن��ادي��ق
االقتراع.

المرأة تريد
نساء في معترك النقابات
اعتبارات كثيرة تقف وراء عدم
االستفادة الجدية من اإلمكانات
القيادية للنساء العامالت.
هؤالء ُيستبعدن ً عن مواقع
القرار النقابي تارة عبر التهديد
بالصرف ،وطورًا عبر التدخالت
العائلية .وأحيانًا يكون السبب
عدم الوعي لدى الزمالء الرجال
في العمل ،أو عدم الجرأة لدى
النساء على خوض املعترك
ّ
وتبوء املسؤولية
فاتن الحاج
وردة ب � �ط ��رس إب� ��راه � �ي� ��م .ي �ص �ع��ب ع�ل��ى
دارسي الحركة النقابية في لبنان تجاهل
اسم هذه املرأة .يحضر طيف هذه العاملة
في كل األدب�ي��ات النقابية .يذكرها مؤرخ
ال �ح ��رك ��ة ج � ��اك ك � ��والن ف ��ي م� �ع ��رض س��رد
وق��ائ��ع «اإلض � ��راب ال��دم��وي ل�ع�م��ال شركة
ال��ري�ج��ي» ع��ام  .1946يومها ،ق��ررت إدارة
ً
ال �ش��رك��ة ص ��رف  24ع ��ام�ل�ا ،وط �ل �ب��ت دع��م
«ال��درك» لكسر تحرك دام أسبوعني وبلغ
أوج��ه ف��ي  27ح��زي��ران .ظهيرة ذاك اليوم،
أل � �ق ��ت ال � �ع� ��ام �ل�ات ب��أن �ف �س �ه��ن أرض � � ��ًا ف��ي
ط��ري��ق ش��اح�ن��ة دخ �ل��ت م��رك��ز ال�ش��رك��ة في
ف ��رن ال �ش �ب��اك ،ال� ��ذي ك ��ان ي �ح��رس��ه رج ��ال
ال � � ��درك ،إلخ � ��راج اإلن � �ت ��اج .ع �ن��ده��ا أع�ط��ي
األم��ر بإطالق ال��رص��اص .وكانت حصيلة

الصدام أن استشهدت وردة وجرح  29من
رفاقها ،وتمكنت الشاحنة من املرور.
وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي ت��روي �ه��ا ال�ن�ق��اب�ي��ة
واألس�ت��اذة الجامعية د .م��اري الدبس أن
«بعض العمال تراجعوا ،فصرخت فيهم
وردة أن ع � ��ودوا إل ��ى أم��اك �ن �ك��م واث �ب �ت��وا
ف �ي �ه ��ا .ف � �ج� ��أة ،ت� �ق ��دم أح � ��د أف� � � ��راد ال � ��درك
ووج ��ه ب�ن��دق�ي�ت��ه إل��ى ص��در وردة وأط�ل��ق
ال �ن��ار .سقطت وردة أول شهيدة للطبقة
ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى أي ��دي ش��رط��ة وط�ن�ه��ا ،لكن
استشهادها ل��م يذهب س��دى ،فبعد حني
حققت هذه الطبقة إنجازها بفرض إقرار
قانون العمل».
ال �ي��وم ،ي�س� ّ�ج��ل إس �ه��ام امل� ��رأة ف��ي ال�ح��رك��ة
ال�ن�ق��اب�ي��ة ت�ق��دم��ًا ب�ط�ي�ئ��ًا .ل��م تتغير كثيرًا
النتائج التي خرجت بها دراسة ميدانية
أعدتها ال��دب��س ع��ام  2003ع��ن واق��ع امل��رأة
ال �ع��ام �ل��ة وامل ��وظ �ف ��ة ودوره � � ��ا ف ��ي ال �ق ��رار
ّ
النقابي .تقول الدراسة إن بعض النقابات
واف �ق��ت ع �ل��ى ت �ب� ّ�وء امل � ��رأة م��واق��ع ق�ي��ادي��ة
فيها ،إنما من دون أن ترفق ذلك بمطالب
نسائية فئوية تساعد امل��رأة في نضالها
م��ن أج��ل إل�غ��اء التمييز ف��ي مجال العمل.
أما البعض اآلخر من النقابات ،فوضعت
توجهات «نسائية» في برامجها ،من دون
السماح للنساء باملشاركة في القرار.
لكن هذا الواقع ال يحجب ،بالطبع ،تجارب
نقابية نسائية غنية ،أو«أليمة» ،كما هي
ح ��ال ت�ج��رب��ة امل��وظ �ف��ة ف��ي ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
س�ه��ام ق ��اووق.امل ��رأة خ��اض��ت بعد الحرب
األهلية انتخابات نقابة موظفي املصرف،
م� �ع� �ت� �م ��دة ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي �ت �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
والنقابية في العمل مع الشرائح العمالية.
الحلم كان كبيرًا بعد  3سنوات من اإلعداد

ل�لاس �ت �ح �ق��اق ،ع �ب��ر ت��أل �ي��ف ش �ب��ه تنظيم
دي �م��وق��راط��ي ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي،
وتمكنت مع  3من زمالئها «املناضلني»،
إث��ر انتخابات حماسية ،من خ��رق قواعد
ال�ل�ع�ب��ة امل��ذه�ب�ي��ة وال��وص��ول إل��ى مجلس
النقابة ،لكن ق ��اووق ل��م تتأخر لتكتشف
ُ
ً
أن مثل هذه اللعبة ال تكسر طويال ،بدليل
عضوًا،
أنها وجدت نفسها وحيدة بني ّ 11
ح�ين ق��ررت الترشح للرئاسة ليس ألنها
ام��رأة ،بل ألنها تحمل قناعات ال تصرف
عند أمراء الطوائف.
ف��ي نقابة ع�م��ال الخياطة ،تمرست ليلى
وردان��ي ّ 20عامًا قبل أن يكتشف صاحب
املعمل أنها تمتهن العمل النقابي ،وذلك
بسبب أخذها إجازة.
حني قرر أن يطردها ّ
يومها ،شعرت ليلى بأنها محمية وقوية
ويحسب لها حساب ألنها نقابية .الالفت
م��ا تقوله لجهة مفاتيح النجاح ف��ي هذا
امل �ع �ت��رك «أع� � ��رف ح �ق��وق��ي ج� �ي� �دًا ،أخ �ت��ار
ال��وق��ت املناسب للحفاظ عليها ،أتعاطى

وضعت النقابات توجهات
«نسائية» من دون السماح
بتبوء القرار
للمرأة ّ

ب��دب�ل��وم��اس�ي��ة ف�لا أح� � ّ�رض وال أق ��ف وراء
م �ت��راس» .ل�ش�ه�ن��از ال��زي��ن ق�ص��ة مختلفة.
ف��امل��رأة ال�ت��ي تشغل ال�ي��وم منصب عضو
امل� �ج� �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي الت � �ح� ��اد ال �ط �ب��اع��ة
واإلعالم دخلت االتحاد الوطني لنقابات
ال �ع �م ��ال م��وظ �ف��ة إداري � � ��ة ل �س �ن ��وات ع ��دة،
عايشت خاللها رموزًا نقابية أمثال الياس
ال � �ب ��واري وال� �ي ��اس ال �ه �ب��ر وح �س �ي��ب عبد
ال�ج��واد وأدي��ب بوحبيب ون�ق��وال اللحام،
ون�س��اء م�ن��اض�لات أم�ث��ال وداد شختورة
وليندا مطر .وشاركت ،كما تقول ،في كل
ال�ت�ح��رك��ات النقابية ل�ل��دف��اع ع��ن مصالح
ال �ع �م��ال .ال ت�خ�ف��ي ال ��زي ��ن ش �ع��وره��ا ،في
أواخ� ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ب��اإلح �ب��اط ال�ن��ات��ج
ع��ن ت�س��وي��ة ن�ه��اي��ة ال �ح��رب وت��راج��ع عمل
األحزاب العلمانية .في هذه الفترة تعرفت
إل��ى د .غ�س��ان صليبي ،املنسق االقليمي
ل�ل�ات� �ح ��اد ال � ��دول � ��ي ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة،
وال�خ�ب�ي��ر ال ��دول ��ي ف��ي ال �ت��دري��ب ال�ن�ق��اب��ي
«وع �م �ل �ن��ا م �ع��ًا ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درة ن�ق��اب��ات�ن��ا
على تحقيق مطالبها ،ووض�ع�ن��ا برامج
ع �م��ل ل �ت �ط��وي��ر م �ش��ارك��ة امل � ��رأة م ��ن خ�لال
إل��زام االتحاد كل النقابات املنتسبة إليه
ب�ت�م�ث�ي�ل�ه��ا م�ن��اص�ف��ة م��ع ال ��رج ��ل ،ت�ك��وي��ن
لجان نسائية في النقابات ،إلخ».
أم��ا ان �خ��راط ال�ن�ق��اب�ي��ة بهية بعلبكي في
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي،
فكان ام�ت��دادًا طبيعيًا لنشاطها الطالبي
في كلية التربية ونضاالت السبعينيات،
ع �ل��ى ح ��د ت �ع �ب �ي��ره��ا .ه ��ي ال� �ي ��وم ت�ش�غ��ل
منصب أمينة الشؤون التربوية في رابطة
ان �ت �خ �ب��ت ل �ع �ض��وي��ة ه�ي�ئ�ت�ه��ا اإلداري � � ��ة 6
مرات ،ورأست مكتب بيروت أكثر من مرة.
تؤمن بعلبكي بأنه ليس هناك ف��رق بني

رج��ل وام ��رأة ف��ي التمثيل الديموقراطي،
فالنقابي يحتاج فقط إلى إتقان مهارات
التواصل مع القاعدة واإلحاطة بتفاصيل
قضايا من يمثلهم والقدرة على متابعتها
وتوضيحها .تجزم بأنها لم تستند يومًا
إل��ى طائفة أو ح��زب ،وك��ل م��ا حققته كان
ب�ج�ه��ده��ا ال�ش�خ�ص��ي وم �س��اع��دة زوج�ه��ا،
لكون العمل النقابي ّ
تطوعيًا ،ويأخذ من
وق��ت امل��رأة من دون أن يراعي االلتزامات
ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة ،وت � �ح� ��دي � �دًا ل �ج �ه ��ة م ��واع �ي ��د
االجتماعات .تفتخر بأنها أسهمت عبر
الرابطة في تعديل قانون مساواة املوظف
باملوظفة في تقديمات تعاونية موظفي
الدولة.
ه� ��ي امل � � �ه � ��ارات ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ن �ف �س �ه��ا ال �ت��ي
تحدثت عنها بعلبكي جعلت من د .كلير
غ �ف��ري زب�ل�ي��ط ع�ل��ى رأس ن�ق��اب��ة دخلتها
بالصدفة .فنقيبة املمرضات واملمرضني
ل ��م ت �خ��ض م �ع��رك��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة ،ب ��ل ن��ال��ت
إج�م��اع زمالئها على ت�ب� ّ�وء املنصب ،لكن
س �ب��ق ل��زب�ل�ي��ط أن ان�ت�خ�ب��ت ف��ي أك �ث��ر من
موقع ق�ي��ادي ،فقد كانت مندوبة لصفها
أيام الدراسة الجامعية ،ثم عينت عميدة
لكلية التمريض في الجامعة اليسوعية.
ت �ع �ل��ن ش �غ �ف �ه��ا ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن
وت�ح�س�ين ش ��روط ع�م��ل امل �م��رض�ين .ت��ذك��ر
أن الدنيا قامت ول��م تقعد عندما انتخب
ً
الرئيس األول للنقابة رجال فيما  % 80من
الجسم التمريضي إناث ،لكن تبدو اليوم
راضية عن التمثيل النسائي في النقابة:
الرئيس و 8عضوات من أصل  .12وبينما
والتزامهن
تثني على فعالية العضوات
ّ
ب �ح �ض��ور االج �ت �م��اع��ات ،ت �ج��زم ب��أن �ه��ا ال
تنتخب امرأة ملجرد أنها امرأة.
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يوم المرأة العالمي ...ي
الحياة على هامش المجتمع

«أنا حرّة»

يصعب على املجتمع
الشرقي أو اللبناني بنحو
خاص أن ّ
يتخيل املرأة في
غير صيغة الزواج التقليدي.
ّ
تحدد لها البيئة التي تعيش
ضمنها ،الخطوط الحمر التي
عليها أن تبقى ضمنها .لكن
ثالث نساء ّقررن االبتعاد نحو
الهوامش ،أو حتى اختراق
الخطوط الحمر ّ جميعها،
لينتزعن حقهن في ّ
حرية
اختيار شكل العالقة
التي يردنها

زينب مرعي
ع �ن��دم��ا ي �س��أل أح ��ده ��م ن ��ادي ��ا ع ��ن سبب
ع �ي �ش �ه��ا وح� ��ده� ��ا ف� ��ي ال� �ب� �ي ��ت ال �ج �ب �ل��ي
م��ع اب �ن �ه��ا ال �ص �غ �ي��ر ،ب �ع �ي �دًا ع��ن زوج �ه��ا
واب�ن�ي�ه��ا اآلخ ��ري ��ن ،ت�ج�ي��ب ب��أن�ه��ا ت��أخ��ذ
وق�ت��ًا مستقطعًا م��ن ال�ح�ي��اة ال�ب�ي��روت� ّ�ي��ة.
وع � �ن� ��دم� ��ا ت� � �غ � ��ادر م� �ي� �س ��اء م � ��ع ان �ت �ه ��اء
ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة األس � �ب� ��وع ،ب �ي��ت ال �ع��ائ �ل��ة
ف��ي ط��راب �ل��س ،يعتقد أه�ل�ه��ا أن �ه��ا تعود
إل��ى شقتها ال�خ��اوي��ة ف��ي ب �ي��روت ،حيث
ت�ع�م��لّ .أم ��ا س �ن��اء ف�ه��ي ت�خ�ف��ي م��وض��وع
عقد «متعتها» بالكامل عن أعني العائلة
وامل� �ج� �ت� �م ��ع .ث �ل��اث ن � �س� ��اء ،ي �ع �م �ل��ن ف��ي
ّ
ً
ّ
مجاالت مختلفة .اختارت كل منهن شكال
ل�ع�لاق�ت�ه��ا م��ع ال ��رج ��ل ،م�خ�ت�ل�ف��ًا ع��ن ذل��ك
الذي ّ
يحدده املجتمع بالزواج التقليدي.
ّ
لكن ما يجمع بني قصصهن هو االلتفاف
ّ
على حقيقتهن أم��ام مجتمع ال يريد أن
ّ
ّ
يرى املرأة إال وقد أتمت زواجها في سن
م �ع� ّ�ي �ن��ة ،ل�ت�ل�ت�ح��ق ب��ذل��ك ب��رك��ب ال �س��واد
األع �ظ��م م��ن ال �ن ��اس ،وت�ك �م��ل م��ن ب�ع��ده��ا
واجبها «االجتماعي» بإنجاب األوالد.
بعد عشرين سنة من الزواجّ ،
قررت ناديا

أن ت �ع �ي��ش ف ��ي ب �ي �ت �ه��ا ال �ج �ب �ل��ي ،ب�ي�ن�م��ا
ّ
يستمر
يعيش زوج�ه��ا فً��ي ب�ي��روت «ك��ي
ح� ّ�ب�ه �م��ا» ،ع��ام �ل��ة ب�م�ب��دأ ك �ت��اب «ال�ن�ب��ي»
ل� �ج� �ب ��ران خ �ل �ي��ل ج� � �ب � ��ران« :ف �ل �ي �ك��ن ب�ين
وجودكم معًا فسحات تفصلكم بعضكم
عن بعض حتى ترقص أري��اح السموات
فيما ب�ي�ن�ك��م» .بينما ق � ّ�ررت م�ي�س��اء منذ
سنتني ون�ص��ف أن تعيش م��ع صديقها
ت�ح��ت س�ق��ف واح ��د م��ن دون ع�ق��د زواج.
ّ
ف�ي�م��ا ي��رب��ط س �ن��اء ،امل�ط��ل�ق��ة ،بصديقها
عقد زواج «متعة».
م��ن ب�ي�ن ال �ث�ل�اث ،ك��ان��ت امل�ه�م��ة األص�ع��ب
الحصول على اعتراف من امرأة متزوجة
ّ
بحسب عقد «املتعة» ،مع أن الرجل يجاهر
بـ«متعته» من دون حسابات كثيرة .لكن
املرأة التي تعترف بعقد زواجها «املتعة»،
ّ
ّ
الجنسية ،بما
كأنما تعترف بحاجتها
ّ
أن ه��ذا ال��زواج مرتبط في ذه��ن املجتمع
ّ
الجنسية.
بإشباع الرغبات
ال �ح��دي��ث م��ع س �ن��اء أش �ب��ه ب��ال�ح��دي��ث مع
عميل س � ّ�ري .ال ت�ع��رف متى يقفل الخط.
وع� �ل� �ي ��ك أن ت �ع �ي ��د االت � � �ص � ��ال ف � ��ي وق ��ت
ّ
تعتقده مناسبًا ك��ي تستطيع أن تكلمك
ع��ن زواج� �ه ��ا ،م�ث��ل ف �ت��رات خ �ل� ّ�و مكتبها

األرض مؤنث ...التمييز مذكر
ّ
يومًا بعد يوم ،يتقلص عدد النساء املزارعات في األرياف تحت
ضغط ّ
تبدل طرق العيش والغذاء .لكن الكثيرات ممن صمدن
وقاومن رياح التغيير وتمسكن باألرض ،لم يكافأن ،ال اقتصاديًا
وال اجتماعيًا وال تمثيليًا أو حتى بكلمة «يعطيكن العافية»
ّ
تقاوم أجسادهن االنهيار في سبيل لقمة العيش (حسن بحسون)

آمال خليل
في رحلة البحث عن النساء املزارعات في
الجنوب ،توجهنا إل��ى السهل الساحلي
ّ
املمتد من منطقة الزهراني حتى الناقورة،
ح� �ي ��ث ت �ن �ت �ش��ر ب� �س ��ات�ي�ن ال �ح �م �ض �ي��ات
وحقول الخضر وامل��وز وم��روج الحبوب.
انطلقنا باكرًا لنلتقي بالفالحات اللواتي
ال تزال مالمحهن وهممهن القويةّ ،
تتردد
ف��ي ح�ك��اي��ا ال� �ج � ّ�دات ل ��دى اس�ت�ع��راض�ه��ن
لتجربة العمر« .تفتح البنت عينيها في
منزل ذويها على العمل متعدد ّ
املهمات»،
تقول الحاجة أم محمود ( 75عامًا) .منذ
الصغر تصبح أم��ًا و«س��ت ب�ي��ت» بديلة
ت�ت��ول��ى رع��اي��ة إخ��وت �ه��ا وت �ت��دب��ر ش��ؤون
امل� �ن ��زل ،ف ��ي غ �ي��اب أم �ه��ا ال �ت��ي ت �ك��ون قد
غادرت مع حلول الفجر إلى الحقل .لكنها
وقبل املداومة من الفجر إلى النجر ،تكون
ق��د أع ��دت ال�ط�ع��ام لعائلتها ق�ب��ل ان�ب�لاج
الليل.
ب�ع��د ان �ت �ظ��ار ط��وي��ل ،ال ت��أت��ي ال�ف�لاح��ات
ال �ق��روي��ات ،ب��ل ت�ت��دف��ق رف ��وف م��ن ن�س��اء
ت �ت ��رواح أع �م��اره��ن ب�ي�ن م�ق�ت�ب��ل امل��راه�ق��ة
ومقتبل ال�ش�ي�خ��وخ��ة .ت�ح��رص الصبايا
ً
ع �ل ��ى إخ � �ف� ��اء م�ل�ام �ح �ه��ن خ � �ج �ل�ا ،خ�ل��ف
وجوه تعبة وطبقات متعددة من الثياب
امل �ع �ف��رة ب ��ال �ت ��راب .أم��ام �ه��ن ي�س�ي��ر رج��ل
ي�ق��وده��ن إل��ى نقطة عملهن ل�ه��ذا ال�ي��وم.
ال ��راع ��ي ل �ب �ن��ان��ي ،ل �ك��ن ال �ن �س��اء ع��ام�لات
سوريات من ضمن آالف لحقن بأقاربهن
الذين سبقوهن للعمل في قطاع الزراعة
في لبنان .نسأله عن اللبنانيات .يجزم
بأنهن «ان�ق��رض��ن» ف��ي املنطقة ،إذ باتت

تحتاج املرأة
إلى الجرأة حتى
تنجح في تغيير
املحظورات
االجتماعية
(مروان طحطح)

من الزبائن ،أو قبل مغادرتها إلى املنزل
ّ
حيث ال يمكنها التكلم عن املوضوع بما
ّأنها تعيش مع ابنتها .طالق سناء ،ولو
ّ ّ
أنه كان في سن مبكرة جدًا ،جعلها «غير
صالحة للزواج» بالنسبة إلى الكثيرين.
هكذا عجزت عن الزواج من ابن عمها الذي
ّ
أحبته في الرابعة والعشرين من عمرها
ب �س �ب��ب م �ع��ارض��ة أه� �ل ��ه .ال� �ي ��وم وب �ع��دم��ا
أصبحت ف��ي األرب�ع�ين ت�ق��ول« :ال أري��د أن
أترك ابنتي ،ولكنني أيضًا أريد أن أعيش
حياتي .هذه ّ
املرة الثانية التي أعقد فيها
م �ث��ل ه ��ذا ال � � ��زواج .ل �ك �ن �ن��ي ،أو ال ��رج ��ل ال
نطلبه من بعضناّ .
القصة أنني صادفت
بعد طالقي رجلني استلطفتهما وشعرت
بانجذاب نحوهما ،بعدها حدثت األمور
ب�ع�ف� ّ
�وي��ة .وأن ��ا أري ��د أن أل�ت�ق��ي بصديقي
شرعية.
بشكل حميم ولكن أيضًا بصيغة
ّ
معظم النساء يبنني ه��ذا ال ��زواج املؤقت
ّ
على أساس اإلعجاب واالنجذاب ،رغم أن
ّ
ّ
الفراغ الذي تعيشه بعضهن ،يجعلهن في
ب�ع��ض األح �ي��ان ي�خ�ت��رن بشكل عشوائي
شريك هذا الزواج».
ّ
شرعية
ميساء لم تكن تحتاج إلى صيغة
لتعيش تجربة «املساكنة» مع صديقها،

أو «ش �ق �ف ��ة ورق� � � ��ة» (ال� � � � � ��زواج) ل�ت�ض�ف��ي
ّ
الشرعية على عالقتهما .هي لم ترفض
ّ
يومًا فكرة العالقة الجنسية قبل الزواج،
م ��ن ه �ن��ا أص �ب �ح��ت «امل� �س ��اك� �ن ��ة» ل��دي �ه��ا
عالقة مقبولة .لكن ميساء اختارت شكل
العالقة هذه مع صديقها لسببني .األول
ه��و صدمة اكتشاف اآلخ��ر ،التي يعاني

ُم ْدرجات في «سيداو»

ّ
تشكو كل من إلهام وفاطمة ،عفويًا ،عدم تقدير كفاحهما .إال أن هذه الشكاوى لم تؤسس
لتشكيل نقابة أو تعاونية لضمان الحقوق .زميلتهما علية نجدي قررت تكريم نساء
صريفا املزارعات بترشيح إحداهن إلى املجلس البلدي قبل عامني .لكنها قوبلت بسؤال
اعتراضي« :شو ما فش زلم بالضيعة؟» .وبالنظر الى سجالت امل��زارع��ات الشخصية
اللواتي يسلمن محاصيل التبغ في مستودع صريفا ،أي أن الرخصة باسمهن ،يتبني
ّ
أنهن إما أرامل أو يتيمات ورثنها عن أهاليهن أو مطلقات أو قلة من القادرات على فرض
ّ
إرادتهن .فالرخصة ليست ورقة فحسب ،بل هي تمكن صاحبها دون غيره من تسليم
املحصول وقبض سعره وبالتالي التصرف به .مع ذلك ،فإن الرخص حكر على الرجال،
إال ن��ادرًا .ال تعلم املزارعات بأنهن كنساء ريفيات ،ملحوظات في امل��ادة الرابعة عشرة
من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة ،السيداو« ،نظرًا لألدوار الهامة التي
تؤديها من أجل تأمني أسباب البقاء ألسرتها».

ال��زراع��ة تعتمد على العمال والعامالت
األج � � � ��ان � � � ��ب ذوي األج � � � � � � ��رة األرخ� � � � ��ص
وامل � �ح� ��روم�ي��ن م� ��ن ال � �ض � �م ��ان .ب��ال �ن �س �ب��ة
إل� ��ى ال� �ن� �س ��اء ،ي �ل �ف��ت إل� ��ى أن �ه ��ن «أق �ل �ع��ن
ع��ن أس��ال�ي��ب ال�ع�ي��ش ال�ق��دي�م��ة وتوجهن
ن�ح��و ال�ع�ل��م وال��وظ��ائ��ف أو (ت�س�ت�تن) في
ال�ب�ي��وت» ،م�ق� ّ�رًا ب��أن سبب «السماح لهن
ب��ال �خ��روج وال�ع�م��ل ك��ان ال�ح��اج��ة إليهن
ق�ب��ل م��وض��ة اس�ت�ئ�ج��ار ال �ع �م��ال» .واأله��م
أنها بذلك «ال تصنف عاملة بل تساعد
ع��ائ �ل �ت �ه��ا ،أي ت �ق ��وم ب ��واج �ب �ه ��ا» .ن�ك�م��ل
جولتنا بحثًا عن امل��زارع��ات اللبنانيات.
في سهول العباسية ودي��ر قانون النهر
ال يتبدل املشهد كثيرًا« .اجتياح» العمال
ال� �س ��وري�ي�ن وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ل �ل �ح �ق��ول،
يدفعنا إل��ى ط�ل��ب امل�س��اع��دة ف��ي العثور
على اليد املحلية .وال�لاف��ت أن م��ن كانت
س �ي��دة م ��زارع � ّ�ة ف ��ي ش �ب��اب �ه��ا ،أص�ب�ح��ت
اآلن ع �ج��وزًا وف ��ر ل�ه��ا أب �ن��اؤه��ا ،ف��ي ح��ال
سمحت ق��درت�ه��م امل��ادي��ة ،عاملة أجنبية

ّ
تريحها في املنزل بعدما حل محلها في
الحقل عمال آخ ��رون .يدلنا رج��ل عجوز
إلى جناتا ودبعال وبافليه وأرزون .قرى
ص�غ�ي��رة ال�ح�ج��م ،ل�ك��ن سكانها القليلني
متمسكون ب��زراع��ة ال�ت�ب��غ ال �ت��ي ال تعير
ع� ّ�م��ال �ه��ا إل� ��ى أي ق �ط ��اع آخ � ��ر .م ��ن ه �ن��ا،
تتوجه عجلتنا نحو صريفا حيث العدد
األكبر من «مزارعات التبغ».
ال��دخ��ان ال��ذي يستمر ط��وال أرب�ع��ة عشر
ً
ش� �ه� �رًا م � �ت� ��واص�ل��ا ،ي� �ق ��وم ع� �ل ��ى أك� �ت ��اف
ال� �ن� �س ��اء ف� ��ي ص ��ري� �ف ��ا ب� �م ��راح� �ل ��ه ك ��اف ��ة.
ف��اط�م��ة ب��رك��ات ( 49ع��ام��ًا) ت�ع� ّ�د م��ن أكثر
امل��زارع��ات إنتاجية .تنتج في كل موسم
مئات الكيلوغرامات من التبغ بمساعدة
زوج �ه ��ا .ل�ك��ن ه ��ذا ل�ي��س ك��ل ش ��يء .فهي
حاليًا أم لستة أوالد ورب��ة منزل حديث،
انتقلت إليه منذ ثالث سنوات بعد ورشة
بناء استمرت عشر سنوات ،أنفقت عليها
من عرق جبينها مع زوجها .ورغم تبدل
طرق العيش ،فإن فاطمة ال تزال عالقة في
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هيا
رب
الع
نساء
يا
ُ
ّ
شكال للعالقة مع
اخترن
ً
الرجل مختلفًا عن الذي
يحدده المجتمع
ّ
يحتاج الشريكان إلى
فسحة أوكسيجين
متطلبات اآلخر
تنسيهما
ّ

م��ن منزلها ال��زوج��ي إل��ى بيتها الجبلي،
ب�م��ا أن ه ��ذا ال �خ �ي��ار أف �ض��ل م��ن ال �ط�لاق.
بعد عشرين سنة من الزواج ،تقول ناديا
ّ
إن حبًا كبيرًا ال ي��زال يجمعها بزوجها،
لكن عالقتهما أصبحت فاشلة .فبالنسبة
ّ
«الحب هو العاطفة التي تجمعنا
إليها
بالشخص اآلخ��ر م��ن دون تخطيط ،لكن
العالقة ه��ي ال�ج��زء ال��ذي ي�ق� ّ�رره ال��زوج��ان
ّ
م �ع��ًا» .وب�ع��د ك��ل ه��ذا ال��وق��ت ،ت��رى ن��ادي��ا

الرجل :أنا موجود
ّ
منها الزوجان الجديدان« .كل من حولي
م��ن أص��دق��اء ي�ع��ان��ون م��ن ال�ت��واج��د فجأة
تحت سقف واحد مع الشريك ويكتشفون
ّ
أن ه � �ن� ��اك أم� � � � ��ورًا ك� �ث� �ي ��رة ل � ��م ي� �ك ��ون ��وا
يعرفونها عنه» .األمر الثاني هو العالقة
ّ
يلجأون إلى الطالق
الجنسية« .كثيرون
ّ
ب�ع��د ف �ت��رة م��ن ال � ��زواج ألن �ه��م يكتشفون

ّ
أن �ه��م غ�ي��ر م�ت�ن��اغ�م�ين ج�ن�س�ي��ًا .ف��أن��ا إذا
اتخذت ،يومًا ،قرار ال��زواج فسيكون ذلك
ب�ع��د مساكنة دام ��ت س�ن��ة أو سنتني مع
شريكي» .أص��دق��اء ميساء ّ
تقبلوا األم��ر،
ّلكن عائلتها تبقى غائبة كليًا عنه ،بما
أنهم «تقليديون ولن يوافقوا».
في املقابل ّ
رحبت عائلة ناديا بانتقالها

لكي تعيش املرأة ّ
حرية االختيار في العالقة ،على الطرف اآلخر أن يكون منفتحًا على
ّ
ّ
امل��وض��وع .لكن من تعيش معهم ك��ل من سناء ،ناديا أو ميساء قد يكونون يشكلون
ً
استثناء في املجتمع ،أو هي املرأة التي تحتاج إلى أن تكون أكثر جرأة في اإلعالن عن
ّ
ّ
رغباتها في عالقتها حتى تتغير املحظورات االجتماعية شيئًا فشيئًا.
ّ
ري��اض ي��رى ّأن اختيار صيغة العالقة ب�ين شخصني ه��و ش��أن خ��اص بكل ثنائي ،إذ
يختاران شكلها بإرادتيهما ،ويبقى األس��اس فيها اح�ت��رام الطرفني لحقوق أحدهما
لآلخر ،وقد ّ
يعدالن بعض الصيغ القائمة أو حتى يبتكران صيغة جديدة تناسبهما .في
ّ
املقابل ،ال يرضى كل من إبراهيم وبالل بالعيش مع املرأة إال وفق صيغة الزواج التقليدي.
وبينما يجعل بالل من الشرع أساسًا ّ
ألي عالقة ،تحكم عالقات إبراهيم الشرع واملجتمع
على ّ
حد سواء ،فهو ال يمكنه أن ّ
يتقبل أي شكل عالقة يرفضها مجتمعه.

ّ
أن� � �ه � ��ا وزوج � � �ه� � ��ا ذه � �ب� ��ا ف � ��ي ات� �ج ��اه ��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،إن ك� ��ان م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ف �ك��ر أو
ّ
الروحانية ،أو تربية األوالد...
املواضيع
حتى ما عاد هناك شيء يجمعهما .لكن
ال�ح� ّ�ب ال ي��زال ه�ن��ا .ل��ذا تجتمع وزوج�ه��ا
في عطلة نهاية األسبوع أو في مواعيد
ّ
أخ � � ��رى ي � �ح� � ّ�ددان � �ه� ��ا .ف �ه ��ي ت � ��رى أن ك�لا
يحتاج إلى فسحة أوكسيجني،
الشريكني
ّ
ي�ش�ع��ر ف�ي�ه��ا ب ��أن ��ه ل �ي��س م��رت �ب �ط��ًا ب��آخ��ر
ّ
ّ
لديه دائمًا متطلبات« .الزواج يرتب على
امل ��رأة خصوصًا الكثير م��ن املسؤوليات
وال� ��واج � �ب� ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��وده ��ا ف ��ي ن �ه��اي��ة
إل��ى ط��ري��ق أدوي ��ة األع �ص��اب .فعليها أن
ّ
تتحمل ع��بء عملها في ال�خ��ارج كما في
ّ
البيت ،م��ن دون أن تفكر بنفسها» .زوج
ن��ادي��ا ال ّ
يحبذ كثيرًا غيابها ع��ن املنزل
لكنها تقول إنها منذ اتخذت قرارها هذا،
ّ
«نوعية الوقت
أصبحت عالقتهما أفضل.
ّ
تحسنت كثيرًا.
الذي نمضيه معًا اليوم،
ّ
أع ��رف أن م�ع�ظ��م ال �ن �س��اء ي�ش�ع��رن ب�ت��وق
ّ
إل��ى ال�ح��ري��ة ،التي يمكن أن توجد داخ��ل
ّ
مؤسسة الزواج ،لكنني على األقل أختلف
ّ
�ال عن
ع�ن�ه��ن ب��أن �ن��ي أت� �ح � ّ�دث ب �ص��وت ع� � ٍ
املوضوع وكانت لدي جرأة اتخاذ القرار».

هل قلتم أمان واستقرار؟
الجدات .كان صعبًا عليها أن تقلع
حكايا
ّ
ع��ن ع ��ادة «زق» أدوات امل�ط�ب��خ وال�ث�ي��اب
للجلي والغسيل م��ن م�ن��زل ذوي�ه��ا نحو
ال �ع�ي�ن و«زق» م �ي��اه ال� �ش ��رب ف ��ي ط��ري��ق
العودة ،منذ كانت في الثامنة من العمر.
كانت تتولى شؤون املنزل وإخوتها عن
وال��دت �ه��ا امل�ت�ن�ق�ل��ة ب�ي�ن ال �ح �ق��ول وت�ق�س��م
وق �ت �ه��ا ب�ي�ن ه� ��ذا وب �ي�ن م��درس �ت �ه��ا ال�ت��ي
ّ
ضحت بها بعد عامني في صف الخامس
االب�ت��دائ��ي .زواج�ه��ا في سن العشرين لم
ّ
«ي �س��ت �ت �ه��ا» ،ب��ل زاد م��ن وت �ي��رة ع�م�ل�ه��ا.
وف�ي�م��ا ك��ان��ت تشتغل ل�ص��ال��ح عائلتها،
باتت تركض بني منزلي عائلتها وعائلة
زوجها وحقول التبغ للطرفني.
ي� �ق ��اوم ج �س��د ف��اط �م��ة االن� �ه� �ي ��ار إل� ��ى أن
تضمن مستقبل أوالدها الذين ال يزالون
ف��ي ك�ن�ف�ه��ا .ب �ح��رق��ة ،ت�ق��اط�ع�ه��ا ج��ارت�ه��ا
إلهام ( 56عامًا) التي ولدت «شغيلة» بني
منزل ذويها وحقلهم إلى أن ّ
ترملت وهي
في الثانية والعشرين وأم لثالثة أطفال.
كبر الثالثة واستقل كل منهم في حياته
ال �خ��اص��ة .م��ع ذل ��ك ،ف ��إن رك�ض�ه��ا لكسب
لقمة العيش لم ينته .ال تزال تقسم وقتها
بني العمل في قسم التنظيفات في إحدى
املدارس واملستوصفات وبني حقل التبغ.
ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال � ��دوام م��ع ح �ل��ول ال �ل �ي��ل ،ال
تجد إلهام من ّ
يكرمها كسيدة مناضلة.
«ش��و صاير عليك» يقال لها .في إش��ارة
إل��ى أن «النساء سابقًا كن يعملن بدافع
ال �ح��اج��ة ومل �س��اع��دة ع��ائ�لات �ه��ن .وق �ط��اع
ال �ع �م��ل امل �ن ��اس ��ب ال ��وح �ي ��د ح �ي �ن �ه��ا ك��ان
الزراعة .وفي حال انتفت الحاجة املادية
انتفت النساء املزارعات» تقول إلهام.

علي السقا
ع� �ن ��دم ��ا ت �ن �ص��ح امل� � � ��رأة ب� � ��ال� � ��زواج ،ال
تخلو النصيحة م��ن كلمتي «األم ��ان
واالس � �ت � �ق� ��رار» .ت�ن�ت�ق��ل ال� �ع ��روس إل��ى
ب �ي �ت �ه��ا ال� �ج ��دي ��د وف � ��ي ذه� �ن� �ه ��ا أن �ه��ا
وج ��دت م�ل�اذًا يحميها م��ن اآلت ��ي من
األي��ام .لكن ال ش��يء ثابتًا في الحياة.
واملطبات التي يواجهها اإلنسان في
حياته تدفعه إلى خوض ما لم يكن في
حسبانه ،لتأمني «األمان واالستقرار»
ألط �ف��ال أت ��وا إل ��ى ه ��ذه ال��دن �ي��ا .امل ��رأة،
ال�ض�ع�ي�ف��ة ك �م��ا ت��وص��ف ،ت�ص�ن��ع ه��ذا
املستحيل لتنتقل بعائلتها إل��ى ب� ّ�ر
ّ
األمان .هنا بعض من حكاياتهن.
ّ
بلغت الخمسني ولم تكل .ليس ضيق
ذات ال �ي��د وح ��ده م��ا دف ��ع ب�س�ن��اء إل��ى
ال�ع�م��ل .ال�ع��ائ�ل��ة «امل�ت�ع� ّ�ص�ب��ة» طائفيًا
حرمتها م��ن االرت �ب��اط بمن ت�ح��ب ،ثم
األهلية التي أودت بخطيبها،
الحرب
ّ
راح� � ��ت ت �ح��ث �ه��ا ع �ل ��ى ال � � � ��زواج ك� ��ي ال
ً
يفوتها ال�ق�ط��ار .ت��زوج��ت رج�ل�ا «ك��ان
م�ع�ق�دًا نفسيًا» ت �ق��ول .ك��ان يضربها،
ُ
ت�م��ام��ًا ،مثلما ك��ان��ت ت�ض��رب ف��ي بيت
أهلها .يعتدي بالضرب على أوالده،
ال� ��ذي� ��ن ش� � ��ارف أح� ��ده� ��م ع �ل ��ى امل � ��وت.
ق��ررت أن تنعتق بنفسها مع أبنائها
ح �ت��ى ان �ف �ص �ل��ت ع ��ن زوج � �ه� ��ا« .ك �ن��ت
مستعدة لترك كل الدنيا إال أوالدي»
تقول سناء التي «خرجت إل��ى الدنيا
ول��م أح �ت��ج إل��ى أح ��د» .ك��ان��ت ق��دم��اه��ا
تنهبان الطرقات وه��ي تجول حاملة
صرر الثياب بحثًا عمن يشتري منها.

«كل ما اريده أن أمنح أوالدي االهتمام
وال�ع��اط�ف� ّ�ة ال�ل��ذي��ن ح��رم��ت م�ن�ه�م��ا .لن
أقبل أن ي��ذل��وا» ،ول��ذل��ك ال زال��ت سناء
ت �ب �ي��ع ال� �ث� �ي ��اب إض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ع�م�ل�ه��ا
م� �ن ��دوب ��ة ف ��ي اح � ��د م ��راك ��ز ال �خ��دم��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة .ت�ع�ب�ه��ا ب ��ات م�ض��اع�ف��ًا،
لكن ال بأس إن كان يخفف عن أوالدها
ع��بء ال�ح�ي��اة .ال ت�ع��رف م�ت��ى ستخلد
ال ��ى ال ��راح ��ة .ح �ت��ى ح�ي�ن��ه ف ��إن س �ن��اء،
عندما تنظر إلى أوالدها وقد تحلقوا
ح ��ول� �ه ��ا ،ت �ن �س��ى ت �ع �ب �ه��ا ال� �ح ��اض ��ر...
واآلتي.
لم تعان كاتيا عنفًا جسديًا كسناء بل
تثبيط عزيمة« .ال�ح� ّ�م��ام ب��دو تبليط،
يلال تفضلي بلطي بما ان��و بتقولي
ع��ن حالك ش��اط��رة اس��م الله عليكي!»،
ط�ل��ب ال ��زوج ب��اس�ت�ه��زاء .لكنها فعلت
وق� ��ام� ��ت ب �ت �ب �ل �ي��ط ال � �ح � �م� ��ام .ل� ��م ي�ع��د
اس � �ت � �ه� ��زاؤه ب� �ه ��ا ي �ح �ب �ط �ه��ا ك� �م ��ا ف��ي
املاضي كقوله لها «أنت فاشلة ،مكانك
ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي امل� �ط� �ب ��خ» ،أو ت �م��زي��ق
أوراق ف� ��روض إم�ل��اء ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
التي تساعد بها أوالده ��ا ،ليقوم هو
ب �ت��دري �س �ه��م م ��ن ج ��دي ��د .ص �ح �ي��ح أن
كاتيا توقفت عند املرحلة املتوسطة،
ل� �ك� �ن� �ه ��ا خ � ��رج � ��ت م � � ��ن ب � �ي� ��ت أه� �ل� �ه ��ا
بموهبة الرسم .راح��ت تمضي أوقات
ف ��راغ� �ه ��ا ب ��رس ��م ال �ط �ب �ي �ع��ة وال �ب �ي��وت
ال�ح�ج��ري��ة ع�ل��ى ال ��ورق وإخ�ف��ائ�ه��ا عن
زوج� �ه ��ا .ص� ��ودف م ��روره ��ا م ��رة أم��ام
جمعية تعنى بتمكني امل ��رأة .جهدت
ل�ل�ت�س�ج�ي��ل ف��ي دورة ت�ع�ل�م�ه��ا إن �ج��از
لوحات فسيفساء .سمح لها زوجها،

بتقولي عن حالك
شاطرة تفضلي بلطي
الحمام

لكنه لم يدفع فلسًا حتى دفعت عنها
املعلمة هناك .نجحت كاتيا في صقل
موهبتها ح�ت��ى ب��ات��ت تنجز ل��وح��ات
م ��ن ال �ف �س �ي �ف �س��اء ف ��ي امل � �ن ��زل .ش �ع��رت
ب��ال�غ�ب�ط��ة ألن �ه��ا ب��اع��ت ك��ل ل��وح��ات�ه��ا
دفعة واحدة في أحد املعارض ،هرعت
ع �ل��ى اث��ره��ا إل ��ى ش� ��راء ث �ي��اب ج��دي��دة
لها وألوالدها .عملها في النقش على
ال �ح �ج��ر وال� ��زج� ��اج ش �ك��ل ل �ه��ا م�ص��در
دخ ��ل ي�ك�ف�ي�ه��ا ع ��وز زوج� �ه ��ا ،ال�ب�خ�ي��ل
أساسًا .تنفر كاتيا من كل رجل تخطى
االرب� �ع�ي�ن ألن ��ه ي�ش�ب��ه زوج� �ه ��ا .لكنها
رغ��م ذل��ك ال تكرهه .ستصبح ّ
مدرسة
في أحد مراكز التنمية التابعة لوزارة
الشؤون االجتماعية .ستعمل ّ
وتدخر
ّ
لها ولزوجها قبل أن يحل أرذل العمر.
عاشت فاطمة حريتها بعكس كاتيا،
لكنها ت��وص�ل��ت إل��ى أن «ح��ري��ة امل��رأة
وحدها ال تطعم خبزًا» .لم يكن زوجها
ً
رج�لا عنيفًا .لكنه كان مكتفيًا براتبه

وغ�ي��ر مستعد ل�ب��ذل أي جهد اضافي
رغم أن متطلبات الحياة زادت .خوفه
على مكانته االجتماعية املتأتية من
ع�م�ل��ه أس �ت��اذًا ك��ان س�ب�ب��ًا مل�ن��ع فاطمة
م � ��ن ال � �ع � �م� ��ل .ل� �ك� �ن� �ه ��ا ص� �م� �م ��ت ع �ل��ى
النهوض بنفسها وعائلتها .تعرفت
ّ
التجمع النسائي اللبناني صدفة
إلى
وانتسبت ألول دورة تعلمها التطريز.
ادخ��رت املال واشترت ماكينة خياطة
وع�م�ل��ت م��ن م�ن��زل�ه��ا .تعلمت التزيني
والتجميل أيضًا حتى صار بإمكانها
مساعدة أوالدها كي ال يشعروا بأنهم
ّ
أق� ��ل م ��ن رف��اق �ه��م ف ��ي ش� ��يء .اف�ت�ت�ح��ت
محل خياطة ولم تقصر في واجباتها
ال �ع��ائ �ل �ي��ة« .خ� �ف ��ت ع �ل��ى أوالدي م��ن
االنحراف نتيجة الفقر ،لكني جاهدت
ولو كان الثمن راحتي» .تقول فاطمة
التي تشغل اليوم دور األم واألب بعد
وفاة زوجها.
لم تكن حال فاتن تشبه بشيء أحوال
سناء وفاطمة وكاتيا .فقد كانت تحيا
م��ع زوج مثالي .لكن ح��دث أن أصيب
األخير بمرض عضالّ ،
فقررت العمل.
ب�ك��ى زوج �ه��ا ل�ك�ن��ه اس�ت�س�ل��م ل�ل��واق��ع.
حجابها ال ��ذي منعها م��ن ال�ع�م��ل في
ّ
بعض األم��اك��ن ل��م يحل دون تعلمها
ف��ن ال�ت��دب�ي��ر امل�ن��زل��ي ف��ي م��رك��ز تمكني
امل � � � ��رأة ال � �ت ��اب ��ع مل ��ؤس � �س ��ات ال ��رع ��اي ��ة
االج� �ت� � ًم ��اع� �ي ��ة ،وه � ��ا ه� ��ي اآلن ت�ع�م��ل
طباخة ه�ن��اك ،رغ��م ال��رات��ب املتواضع
تحنو على كل األيتام كأنهم أطفالها:
«أغمرهن وأكفكف دموع بعضهن .أنا
امرأة .أنا ّأم».
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يوم المرأة العالمي ...ي
إنهن رائدات الوعي النسوي العربي
ما مذكر «ثورة»؟
بيار أبي صعب

ّ
عشية «يوم املرأة العاملي» ،طالب
سياسي تونسي بـ«حق كل مواطن
في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته».
البحري الجالصي ،رئيس «حزب االنفتاح
والوفاء» ،دعا املجلس الوطني
التأسيسي ،إلى تضمني الدستور
ّ
الجديد فقرة تؤكد على هذا الحق.
الفكرة طريفة ّ
بحد ذاتها :دستور
يضعه الرجال ،ليجعلوا النساء لهم
مشاعًا .هل نسينا أن السلطة مفهوم
بطريركي بامتياز؟ بالطبع يمكن
ّ
ً
تأنيثه ،لكن األمر يتطلب تعديال
ّ
تاريخيًا ّ
جذريًا ،على قاعدة التداول
واملشاركة والعدالة ورقابة الشعب.
ّ
الكونية التي
في حني أن الجعجعة
تصادر «الربيع العربي» ،تسعى إلى
إلهاء الرأي العام بهذا الفولكلور
الثوري ،ريثما ّ
ّ
تترسخ البنى القمعية
الجديدة .تأنيث السلطة «ثورة» لم
تأت ساعتها بعد.
ِ
ّ
الحريات تراجعت في تونس ،وقوانينها
الرائدة ّ
عربيًا ،في مجال األحوال
ّ
الشخصية وحقوق املرأة ،تواجه مصيرًا
ً
مجهوال .لكن النساء في شوارع تونس،
ّ
واملعركة لم تحسم بعد .بعضهن
سيرفع اليوم كتاب الطاهر ّ
الحداد
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع»
ّ
( )١٩٣٠في طبعته الجديدة ،مذكرًا
ّ
بأن بلده كان وسيبقى معقل التنوير.
في القاهرة ما زالت الصورة القاتمة
تالحقنا :مجموعة عسكر ينهالون على
متظاهرة شابة بهراواتهم (والهراوة
رمز قضيبي بامتياز) .يعبثون بمالبسها
ّ
الصدرية التي باتت أيقونة،
فتظهر
ُ
ّ
رمزًا للكرامة الشعبية املداسة .لكن
النساء اليوم في شوارع مصر ،واملعركة
لم تحسم .وسميرة إبراهيم ،الشابة
الوحيدة التي تجرأت على رفع ّ
قضية
ّ
ّ
العسكرية ،بتهمة
ضد النيابة
ّ
العذرية»!)،
االعتداء الجنسي («فحص
ّ
ّ
القضائية ضد العسكر.
ربحت جولتها
ّ
في واشنطن ،تسلم هيالري كلينتون
اليوم إحدى جوائز «أشجع نساء العالم»
للناشطة الحقوقية السعودية
ّ
خارجية أبشع قوة
سمر بدوي .وزيرة
ّ
استعمارية ،والبلد الذي يمتلك أعلى
ّ
نسبة معنفات في العالم ،باتت
ّ
السعودية .احذروا
نصيرة املرأة
التزوير! وحدها االنتفاضة على الذكورة
(واالستعمار ذكورة) ،تفتح أمامنا
ّ
طريق ّ
الحقيقية في
الحرية .الشجاعة
تأنيث الثورة.

ريتا فرج
«املرأة كائن بغيره ال بذاته» .بهذه
ال �ع �ب��ارة ت��وج��ز ال �ك��ات �ب��ة ال �س��وري��ة
خ � ��ال � ��دة س� �ع� �ي ��د أح � � � � ��وال ال� �ن� �س ��اء
العربيات رغ��م ال�ح�ض��ور النسائي
البارز بدءًا بتبلور الوعي الوطني.
وف��ي اليوم العاملي للمرأة ،تحضر
األس � �ئ � �ل� ��ة ح � � ��ول أح � � � � ��وال ال� �ن� �س ��اء
وأدواره� � � ��ن ف ��ي ع��ال��م ل ��م ي�ت�ص��ال��ح
ب �ع��د م ��ع ال �ج �ن��س اآلخ � ��ر ع �ل��ى ح��د
تعبير سيمون دو بوفوار.
ل ��م ت �ك��ن ح ��رك ��ات ت� �ح � ّ�رر امل� � ��رأة ف��ي
العالم العربي حديثة العهد .تبلور
ال��وع��ي ال �ن �س��وي ف��ي أواخ� ��ر ال�ق��رن
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر .ورغ ��م أن األدب �ي��ات
أض � � ��اء ت ع �ل ��ى ال � � ��دور ال� � ��ذي ل�ع�ب��ه
ّ
ق��اس��م أم�ي�ن ( 1863ـ�ـ�ـ  ،)1908إال أن
ثمة نساء عربيات دافعن عن قضية
املرأة قبل صاحب «املرأة الجديدة»،
ومن بينهن زينب فواز التي سبقت
أم�ي��ن ب ��ال ��دع ��وة ال� ��ى إط �ل��اق ح��ري��ة
املرأة في جميع املجاالت والنشاط
االن �س��ان��ي ،وع� ّ�ب��رت ع��ن مشروعها
ف� � ��ي م � �ج � �م� ��وع� ��ة رس� � ��ائ� � ��ل س �م �ي��ت
«الرسائل الزينبية».
ومع ثورة  1919في مصر ،شاركت
النساء املصريات في مراحل الثورة
التي كانت االنطالقة األولى لحركة
ن�س��ائ�ي��ة ان �خ��رط��ت ب�ي�ن ال�ج�م��اه�ي��ر
غير مكترثة بالقيود االجتماعية
والثقافية والدينية .وهذا يعني أن
تمثالت الوعي النسوي وإدراكاته
ات�خ��ذت ف��ي ال�ب��داي��ة طابعًا وطنيًا،
م��ن دون أن ي�ن�ف��ي ذل ��ك امل �ح��اوالت
ال�ن�س��وي��ة ال��رائ��دة وامل��ؤس �س��ة على
امل�س�ت��وى األدب ��ي وال�ص�ح��اف��ي .ال��ى
ج��ان��ب أول ق��ام��وس ألع�ل�ام النساء
ال� ��ذي وض �ع �ت��ه زي �ن��ب ف � ��واز ،ه�ن��اك
م �ع �ل��م ن �س��وي آخ� ��ر «ش �ه �ي ��رات ف��ي
العالم اإلسالمي» لألميرة املصرية

قدرية حسني بنت السلطان حسني
كامل الذي نشر عام .1924
وم��ن ب�ين النسويات ال�ل��وات��ي لعنب
دورًا ت��أس �ي �س �ي��ًا امل �ص ��ري ��ة ن �ب��وي��ة
موسى ( 1886ـــ )1951التي شاركن
ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ن� �ه� �ض ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة
امل�ص��ري��ة وأس �س��ت م�ج�ل��ة «ال�ف�ت��اة»
( 1937ــ ّ )1943
وعبرت عن أفكارها
ف� ��ي ك� �ت ��اب�ي�ن« :ت ��اري � �خ ��ي ب �ق �ل �م��ي»
و«امل � ��رأة وال �ع �م��ل» .وال �ك �ت��اب األول
ه��و ضمن السير ال��ذات�ي��ة امل�ع��دودة
ل� � ��رائ� � ��دات م� �ص ��ري ��ات ف� ��ي ال �ع �ص��ر
ال�ح��دي��ث ،وق��د ع�ك��س وع�ي��ًا نسويًا
م � ��ن خ� �ل ��ال دع� ��وت � �ه� ��ا ال � � ��ى ت �ع �ل �ي��م
ال �ن �س��اء ،ه��ي ال �ت��ي ك��اب��دت ق �ب��ل أن
تلتحق ف��ي امل��درس��ة .ك��ان��ت نبوية
أول ن��اظ��رة مصرية تقابل ال��رج��ال
في مكتبها ،ونشأت في مجتمع ال
يشجع على تعليم النساء والعمل
ال� � �ع � ��ام ،وق � ��اوم � ��ت ه � ��ذه األوض � � ��اع
ب�ش��دة خ�ص��وص��ًا أن�ه��ا تنتمي ال��ى
عائلة محافظة.
اح � � �ت � � �ل � ��ت م � � �ص � ��ر م � � �ب � � �ك � � �رًا م� ��وق� ��ع
ال�ص��دارة للوعي النسوي العربي.
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال ي �ن �ف ��ي دور ال �ن �س ��اء
ال� �ع ��رب� �ي ��ات ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وس ��وري ��ا،
وف�ل�س�ط�ين ،وال �ي �م��ن ،وال� �ع ��راق .في
ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ين  1892و،1940
أص � � � ��درت ال� �ن� �س ��وي ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ات
م� �ج�ل�ات خ ��اص ��ة ب �ه��ن (خ �ص��وص��ًا
ف��ي مصر ولبنان وس��وري��ا) نشرن
ف�ي�ه��ا ال�ق�ص��ائ��د وال�ق�ص��ص وال�ن�ق��د
األدب� ��ي ،إض��اف��ة ال ��ى امل �ق��االت ال�ت��ي
ت�ع�ن��ى ب�م�ش��ارك��ة امل ��رأة ف��ي ال�ح�ي��اة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة .تجلى
ذل��ك ف��ي ال�ع��دد ال��وف�ي��ر م��ن املجالت
ال �ن �س��ائ �ي��ة ال �ت ��ي ص � ��درت ف ��ي ه��ذه
امل��رح �ل��ة وف ��اق ع��دده��ا ال � �ـ .25ن��ذك��ر
ً
مثال مجلتي «السيدات» و«الفتاة»
ال �ل �ت�ين أص��درت �ه �م��ا ال �س��وري��ة هند
ن��وف��ل ع ��ام  1892وت�خ�ص�ص�ت��ا في

الدفاع عن حقوق النساء والتعبير
ع ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��ره��ن؛ ك �م��ا ص ��درت
مجلة «امل��رأة واإلس�لام» عام ،1900
ً
فضال عن املنشورات واملساهمات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ال �خ��اص��ة ك�ن�ش��ر عائشة
تيمور أشعارها التي تشيد باملرأة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع � ��ام  1869وإص � ��داره � ��ا
ك �ت��اب «م � ��رآة ال �ت��أم��ل» ع ��ام .1874
ك��ذل��ك أس�ه�م��ت م�ل��ك حفني ناصف
املعروفة بباحثة البادية في املؤتمر
املصري للتعليم عام  1911من دون
أن ننسى م��ي زي��ادة التي افتتحت
ص��ال��ون��ًا أدب �ي ��ًا ل�ت�س�ت�ق�ب��ل األدب� ��اء
والشعراء واملفكرين كل يوم ثالثاء.
أم � ��ا وت � �ي ��رة ال �ك �ت��اب��ة ف ��ي ال �ب �ل��دان
العربية األخ��رى ،فقد تفاوتت .في
لبنان ،توزعت الكتابات النسائية
ب�ين ال��داخ��ل وال�خ��ارج تبعًا لهجرة
ال � �ج� ��ال � �ي� ��ات ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .أم � � ��ا ف��ي
س ��وري ��ا ،ف �ق��د ت �ن��وع��ت االص� � ��دارات
النسائية املطالبة بتعليم البنات،
وظ � �ه� ��رت ف� ��ي ال� � �ع � ��راق أول م�ج�ل��ة
نسائية «ليلى» ع��ام  1923لتصدر
ب �ع��ده��ا م �ج �ل��ة «امل� � � ��رأة ال �ح��دي �ث��ة»
و«الفتاة العراقية» و«فتاة العرب».
وف��ي ال�س��ودان ،ظهرت مجلة «بنت
الوادي» عام  1946و«صوت املرأة»
عام .1955
ش �ك �ل��ت ال �ص �ح��ف وال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ة

احتلت مصر موقع
الصدارة إلى جانب الدور
الذي لعبته نسويات لبنان،
وسوريا ،وفلسطين

ب��داي��ات ال�ت�ع�ب�ي��ر ال �ن �س��وي ال�ع��رب��ي
ق�ب��ل أن ت�ت�ج��ه ال �ن �س��اء ال ��ى م�ق��ارع��ة
البنى البطركية واملنظومة الدينية
والثقافة الذكورية السائدة القائمة
على مركزية الذكر وتهميش األنثى.
والى جانب النسوية االسالمية التي
بدأت تتبلور مع نظيرة زين صاحبة
«ال �س �ف ��ور وال� �ح� �ج ��اب» ع� ��ام ،1926
ع �ك �س��ت ال �ن �ص��وص األدب� �ي ��ة ًال�ق�ل��ق
ال�ن�س��وي وه��واج �س��ه م �ق��ارع��ة أرب��ع
م�س��ائ��ل :ال��دي��ن وال��ذك��ورة واألب��وي��ة
وال �ت �ن �م �ي��ط ال �ج �ن �س��ي .ف ��ي «ال �س��رد
ال �ن �س��وي ،ال�ث�ق��اف��ة األب��وي��ة ،ال�ه��وي��ة
األن � �ث� ��وي� ��ة ،وال � �ج � �س ��د» (امل ��ؤس� �س ��ة
العربية للدراسات والنشر)2011 ،
ي��رص��د ال �ك��ات��ب ال �ع��راق��ي ع �ب��د ال�ل��ه
اب��راه�ي��م أص ��وات ال�ن�س��اء العربيات
وامل�س�ل�م��ات وقلقهن املستديم عبر
الروايات والسير الذاتية.
أما السرد النسوي األدب��ي العربي
ف� �ع ��ال ��ج أرب � � ��ع ق� �ض ��اي ��ا م �ت ��داخ �ل ��ة:
ص � � ��ورة امل� � � ��رأة ف� ��ي م � � ��رآة ال� ��ذك� ��ور،
ال� � ��دع� � ��وة ال � �ص� ��ارخ� ��ة ل� �ل� �م� �س ��اواة،
االح� �ت� �ف ��اء ب��ال �ج �س��د ،ال� �ث ��ورة ع�ل��ى
امل �ن �ظ ��وم ��ة ال �ب �ط��رك �ي��ة وال ��دي �ن �ي ��ة.
ه ��ذا ال �ك � ّ�م م ��ن ال� ��رواي� ��ات ال�ن�س��وي��ة
ال � �ت� ��ي ب� � ��دأ ب ��ال� �ت ��راك ��م م� �ن ��ذ ث�ل�اث��ة
ع �ق��ود ي �ب��ره��ن ع �ل��ى أزم� ��ة ال �ش��راك��ة
ب�ي�ن ال ��ذك ��ر واألن � �ث� ��ى .ه� ��ذه األزم� ��ة
ت � �ط� ��ال ال� �س� �ي ��اس ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
واالق �ت �ص��ادي ،ك�م�ج��االت ث�لاث��ة ما
ّ
زالت حكرًا للرجال .لكن األخطر أن
ح �ض��ور امل� ��رأة ال�ع��رب�ي��ة م��ا زال في
م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال� �ح ��ادي وال �ع �ش��ري��ن
ره�ي�ن االك� ��راه� ��ات ال �خ��ارج �ي��ة .هي
ال ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت �ف �ع��ل م� ��ا ت �ش��اء
لاّ
ب �ج �س��ده��ا إ س� � �رًا ،ب �ي �ن �م��ا ح � ّ�دت
ال� �ب� �ط ��رك� �ي ��ة وال � ��دي � ��ن م� ��ن ق ��درت �ه ��ا
ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق وج��وده��ا ف��ي امل�ج��ال
السياسي رغ��م بعض االختراقات،
ً
فبدت فعال «امرأتان في امرأة»!

التمرد على عصر الحريم
زمن ّ
الرباط ــ محمد الخضيري
بني نوال السعداوي املصرية وفاطمة
املرنيسي املغربية ،ق��واس��م مشتركة
كثيرةّ ،أولها معركة استمرت عقودًا
من أجل تحرير املرأة ،ونضال نسوي
ب��رز في العلوم االجتماعية من أجل
وض �ع �ه��ا خ� � ��ارج «ع� �ص ��ر ال� �ح ��ري ��م».
ساءلت كل واحدة الراكد في الثقافة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وس� ��ط م �ج �ت �م��ع ذك� ��وري
م �س �ت �ف �ح��ل .ج��رأت �ه �م��ا ع �ل��ى امل �ق��دس
كانت نتيجتها مختلفة .وإذا كانت
املرنيسي قد سلمت من حرب الدولة
ّ
وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،ف� � ��إن ن� � ��وال ال� �س� �ع ��داوي
حاربت وحدها ضد الجميع.
ت�ع��رض��ت ال �س �ع��داوي ( )1930لحرب
على الجبهات كافة .خطابها النسوي
ال � �ق� ��وي ال � � ��ذي ال ي� � �ه � ��ادن ،دف � ��ع إل ��ى
تكفيرها من قبل اإلسالميني ،وأشعل
حرب النظام العسكري الذكوري على
أفكارها .تعرضت الباحثة لالعتقال
ف��ي ظ��ل ن �ظ��ام ال� �س ��ادات ع ��ام ،1981
بعد احتجاجها على ق��ان��ون ّ
يرسخ
نظام الحزب الواحد في البلد ،وأفرج
ع�ن�ه��ا ع ��ام  .1982ق�ب��ل ذل ��ك ب�ح��وال��ى
تسع س�ن��وات ،فقدت عملها كطبيبة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة امل �ص��ري��ة بسبب
آرائ � �ه � ��ا وك� �ت ��اب ��ات� �ه ��ا ،م �ث ��ل ك �ت��اب �ه��ا

امل�م�ن��وع «امل � ��رأة وال �ج �ن��س» (.)1969
ع �م��ل ك ��ان ف��ات �ح��ة إص � � ��دارات ن�ق��دي��ة
ت�ش��رح املجتمع اإلس�لام��ي ك �ـ «امل ��رأة
والصراع النفسي» ( )1975و«سقوط
اإلم ��ام» ( )1987و «ال�ب�ن��ى البطركية
والذكورية» .انتقدت السعداوي عبر
أعمالها املختلفة ،سلوكيات دينية
وص�ف�ت�ه��ا ب�ب�ق��اي��ا ال��وث �ن �ي��ة ،كبعض
ً
ط� �ق ��وس ال � �ح� ��ج ،م �ع �ت �ب��رة ت�ح�ج�ي��ب
امل � ��رأة ع� ��ادة ج��اه�ل�ي��ة .ون��اض �ل��ت من
أج��ل ت�ح��رر امل ��رأة وال �ف��رد ع�م��وم��ًا .لم
ي �ت ��وق ��ف م �س �ل �س��ل ال �ت �ض �ي �ي��ق ع�ل��ى
ستشهد أكثر
فكرها وآرائ �ه��ا .ه�ك��ذا
ً
امل�لاح�ق��ات القضائية غ��رائ�ب�ي��ة ،حني
س �ي �ط ��ال ��ب إس �ل�ام � �ي� ��ون ب�ت�ط�ل�ي�ق�ه��ا
م��ن زوج �ه��ا ال�س��اب��ق ش��ري��ف حتاتة،
وس� � �ت � ��وج � ��ه إل � �ي � �ه� ��ا ت � �ه� ��م «ازدراء
األديان» .ولن يتوقف مسار التشويه
وال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ل� �ت ��وض ��ع ف� ��ي ق��ائ �م��ة
املطلوبة رؤوسهم من طرف جماعات
إسالمية ،كما ستمنع أعمال عدة لها.
ل�ك��ن ال�ط�ب�ي�ب��ة وال �ب��اح �ث��ة ل��م ت �ه��ادن.
ب �ق��در ان �ت �ق��اده��ا ال �س �ي��اس��ي ل�ل�ن�ظ��ام
القائم ،انتقدت البنية الثقافية التي
ّ
تمثل العالم العربي واإلس�لام��ي في
جميع أعمالها :سيطرة الفكر الديني.
ختان امل��رأة ،الجنس ،الحجاب ،كلها
م ��واض� �ي ��ع ق ��دم ��ت ف �ي �ه��ا ط ��روح ��ات

فككت فاطمة
ّ
المرنيسي ونوال
السعداوي آليات السيطرة
الذكورية

أغ�ض�ب��ت ك�ث�ي��ري��ن .وال ت�خ�ل��و خطب
اإلسالميني املتشددين وكتبهم طيلة
عقود ،من انتقادات شرسة للمؤلفة.
دافعت السعداوي عن حقوق اإلنسان
وساندت قيام الدولة املدنية .ولهذا
ف � ��ي م �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل � �ل � �ح� ��راك ال � �ث� ��وري
املصري األخير ،حافظت على مسافة
ن �ق��دي��ة م �ن��ه ،وان �ت �ق��دت االن �ت �خ��اب��ات
ِّ
ال�ن�ي��اب�ي��ة األخ �ي��رة ال�ت��ي ُوظ ��ف فيها
الدين ألغراض ومآرب سياسية.
ع � �ل ��ى ال � �ض � �ف ��ة األخ� � � � � ��رى ،اش �ت �غ �ل��ت
ال�ط�ب�ي�ب��ة ال�ن�ف�س�ي��ة امل�غ��رب�ي��ة ف��اط�م��ة
امل��رن �ي �س��ي ( )1940ع �ل��ى امل��واض �ي��ع
ن �ف �س �ه��ا ،ول � ��و ع �ل��ى ن �ح��و م�خ�ت�ل��ف.
ان � �ط � �ل � �ق ��ت م� � ��ن ال� �س ��وس� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا

امل�ي��دان�ي��ة ل�ت��رص��د ت �ط��ورات املجتمع
املغربي ،وموقع املرأة داخله .أنجزت
ك�ت�ب��ًا م��رج�ع�ي��ة ،أس�ه�م��ت ف��ي تطوير
ف �ك��ر ن� �س ��وي ،م �غ��رب��ي وع ��رب ��ي ،واع
بآليات السيطرة الذكورية .التحقت
الباحثة بالجامعة في الرباط بداية
السبعينيات ل�ل��دراس��ة ،ث��م كأستاذة
جامعية في الثمانينيات.
ف� �ك ��ر امل � � � ��رأة ج� � ��اء ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة ك ��ان
خ�لال �ه��ا ال �ي �س��ار امل �غ��رب��ي متسلحًا
ب �م �ع��اول ال�س��وس�ي��ول��وج�ي��ا م��ن أج��ل
ه ��دم ي�ق�ي�ن�ي��ات «ال�ف�ك��ر ال�ق��روس�ط��ي»
ل �ل �س �ل �ط��ة .وم � ��ا ك � ��ان م� ��ن ال �س �ل �ط��ات
س� � � ��وى إغ� � �ل� ��اق م� �ع� �ه ��د ال � � ��دراس � � ��ات
السوسيولوجية في الرباط .الباحثة
وج � � � � ��دت ف� � ��ي ال� � �ف� � �ض � ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ي
ال � �ف� ��رن � �س� ��ي واألن� �غ� �ل ��وس ��اك� �س ��ون ��ي
نقطة دع��م قوية .كتاباتها باللغتني
جعلت فكرها ف��ي م��أم��ن م��ن «امل�ن��ع».
املؤلفة تمتح فكرها أيضًا من التراث
الفكري اإلسالمي ،لكن من أجل إعادة
م��وض �ع��ة امل � ��رأة داخ �ل��ه وم�ن�ح�ه��ا ما
تستحق .صدرت لها أعمال من قبيل
«الجنس واإليديولوجيا واإلس�لام»
( ،)1985و«ال � �ح � ��ري � ��م ال� �س� �ي ��اس ��ي»
( ،)1987و«أح �ل ��ام ن �س ��اء» (،)1996
ال��ذي تستحضر فيه طفولتها داخل
مجتمع «الحريم».
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المرأة السعودية تبحث عن يومها

مريم عبد اهلل
في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيومهن،
ال ت��زال امل��رأة السعودية تخوض معركتها بهدف
نيل حقوقها .ال�س�ع��ودي��ات ال�ل��وات��ي رف�ع��ن وتيرة
م�ط��ال�ب�ت�ه� ّ�ن ب�ح�ق��وق�ه� ّ�ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ي��واج�ه��ن
ّ
حصولهن
الكثير ّمن العقبات التي قد تحول دون
ّ
ّ
على كل ما يردن .تبدأ هذه العقبات بتيار ديني ـ
اجتماعي محافظ ،وقد ال تنتهي بـ«نظام الوصاية»
الذي يسحب حق املرأة بالعمل والدراسة والسفر
وال��زواج منها ...ويمنحها لـ«والي األم��ر» .شريط
الفيديو الذي ُيظهر الناشطة منال الشريف وهي
تقود سيارة ،كان الشرارة التي أشعلت رغبة األنثى
في استعادة حقوقها .بعد اعتقال الشريف عشرة
أي ��ام وال�ض� ّ�ج��ة اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي راف �قً��ت ذل ��ك ،ب��دأت
دعوات منظمات عاملية تتوالى مطالبة بحقوق املرأة
ّ
النسوي السعودي الذي ترافق
في اململكة .النشاط
ّ
م��ع دع��م املنظمات ال��دول�ي��ة ،لينا امل��وق��ف الرسمي
ف��ي اململكة .أص��در امللك عبد الله ب��ن عبد العزيز
قرارًا (سبتمبر ّ )2011
تضمن السماح بمشاركة
املرأة في مجلس الشورى واملجالس البلدية .القرار
الذي جاء في سياق «رفض تهميش دور املرأة في
ّ
الرسمي
املجتمع السعودي» ،رفع سقف الحديث
ذلك ،هناك شوط
عن حقوق امل��رأة في اململكة .مع ّ
طويل ينتظر املرأة السعودية للتخلص من «نظام
الوصاية».
«نسوية  »2010للسعودي عبدالعزيز القحطاني (تفصيل)

حفيدات درية شفيق« ...بنات النيل» ولدن في  25يناير
القاهرة ـــ محمد خير
ف��ي ه ��ذه األي� ��ام م��ن آذار (م� ��ارس)
 ،1954ك ��ان ��ت م �ص��ر أي� �ض ��ًا ت�ض��ع
دس � �ت� ��وره� ��ا ال � �ج� ��دي� ��د ب� �ع ��د ث � ��ورة
ي ��ول� �ي ��و ،واك �ت �ش �ف��ت دري � ��ة ش�ف�ي��ق
ّ
( 1908ـــ  )1975أن لجنة الدستور
ال ت� �ض ��م ام � � � ��رأة واح� � � � ��دة ،ف� �ق ��ادت
اع �ت �ص��ام��ًا ن �س��ائ �ي��ًا وإض� ��راب� ��ًا ع��ن
الطعام في مقر نقابة الصحافيني،
ول� ��م ت ��وق ��ف إض ��راب� �ه ��ا إال ع �ن��دم��ا
انتزعت الحقوق السياسية للمرأة
امل� �ص ّ��ري ��ة ،وأص � �ب� ��ح ل �ب �ن��ت ال �ن �ي��ل
ال� �ح ��ق ف ��ي ال �ت��رش �ي��ح واالن �ت �خ��اب
للمرة األولى.
ل��م ي �ك��ن إض� ��راب دري ��ة ش�ف�ي��ق أول
تحدياتها بطبيعة الحال .كانت قد
اقتحمت مقر البرملان قبل عام من
ثورة يوليو برفقة مئات السيدات
للمطالبة بحقوق املرأة السياسية.
بعد أشهر فقطّ ،
أسست فرقة شبه
ع �س �ك��ري��ة ن �س��ائ �ي��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
امل�ق��اوم��ة ض��د االح�ت�لال اإلنكليزي
ف��ي م ��دن ال �ق �ن��اة ،وب �ي �ن �م��ا أس�س��ت
مدرسة ملحو األمية في حي بوالق
الشعبي في القاهرة ،أطلقت أيضًا
«ات� �ح ��اد ب �ن��ات ال �ن �ي ��ل» ،ث ��م م�ج�ل��ة
«بنت النيل» ،بعد رئاستها مجلة

ّ
«امل � � ��رأة ال � �ج� ��دي� ��دة» .وت� �س ��ن ��ى ل�ه��ا
تأسيس «حزب بنات النيل» الذي
ت��رأس�ت��ه بعد ال�ث��ورة م�ب��اش��رة قبل
ّ
ح � ��ل ج �م �ي��ع األح � � � ��زاب .واألع� �ج ��ب
ّ
أن ك� ��ل ذل � ��ك ل� ��م ي� �ك ��ن س � ��وى ج ��زء
م ��ن ط �م��وح��ات وأح �ل��ام وم �ج �ه��ود
دري��ة شفيق ،التي رفضت جامعة
ال� �ق ��اه ��رة ت �ع �ي �ي �ن �ه��ا أس � �ت� ��اذة ب�ع��د
ع��ودت �ه��ا ب��رس��ال��ة ال ��دك� �ت ��وراه م��ن
ف ��رن� �س ��ا ف� ��ي األرب � �ع � �ي � �ن � �ي ��ات ،ل �ك��ن
ّ
ب� ��دا أن ال �ح �ك��م ال �ع �س �ك��ري وح ��ده
اس�ت�ط��اع أن يكسرها ف��ي النهاية،
ب � �ع� ��دم� ��ا خ � ��اض � ��ت ض � � ��ده ج� � ��والت
ض � ��راب � ��ات واالع� �ت� �ص ��ام ��ات،
م ��ن اإل ً
م �ط��ال �ب��ة ال �ج �ي��ش ب ��ال ��رج ��وع إل��ى
لاّ ّ
ال � �ث � �ك� ��ن ،إ أن م� � ��وت ال �س �ي ��اس ��ة
ّ
ب �ع��د ح � ��ل األح� � � ��زاب وال �ج �م �ع �ي��ات
وسيادة زمن االستخبارات فرض
ع� �ل ��ى دري� � � ��ة ع ��زل� �ت� �ه ��ا ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة،
ه� �ك ��ذا أل� �ق ��ت ب �ن �ف �س �ه��ا م� ��ن ش��رف��ة
م�ن��زل�ه��ا ف��ي ال��زم��ال��ك ف��ي منتصف
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات .ن�ه��اي��ة ي�ب��دو كأنها
املفضلة للمصريات الالمعات ،من
أروى ص��ال��ح إل ��ى س �ع��اد ح�س�ن��ي:
السقوط م��ن أع�ل��ى ي�ب��دو أق��ل طرق
املوت أملًا وأكثرها حسمًا .واليوم،
ح �س��ب ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات ال��رب �ي��ع
ّ
ال�ع��رب��ي ،ي�ب��دو أن ث�م��ة رغ�ب��ة قوية

في تكريس هذا السقوط بالقانون
وب��ال��رق��اب��ة وب� �ش� �ع ��ارات «ال� �ع ��ودة
إلى الهوية».
ي�ج�م��ع ك �ث �ي��رون ب�ي�ن دري� ��ة وه��دى
ش �ع��راوي وغ�ي��ره�م��ا م��ن ن��اش�ط��ات
ّ
امل � ��رأة ،ل �ك��ن أك �ث��ر م��ا ي�ج�م�ع�ه��ن أن
ً
فصامًا هائال يميز نتائج البحث
عنهن في الكتب وشبكة اإلنترنت.
ثمة محاوالت دؤوبة إللقاء الركام
ف��وق تجارب ناشطات ،ووصمهن
ف��ي أف�ض��ل األح��وال بالتغريبيات،
وف � ��ي أس ��وئ� �ه ��ا ب � �ـ «ال �ت �خ��ري �ب �ي��ات
ع� ّ
�دوات ال�ه��وي��ة وال��دي��ن» .وال��واق��ع
ّ
أن نظرة مجردة إل��ى حياة شفيق
وش � � �ع� � ��راوي ون � � � ��وال ال � �س � �ع� ��داوي
ت �ف �ص��ح ب �س �ه��ول��ة ع� ��ن ط �م��وح �ه��ن
الواسع سياسيًا وعلميًا وتربويًا،
وع ��ن اش �ت �ب��اك �ه��ن ال ��دائ ��م ب�ق�ض��اي��ا
م � �ج � �ت � �م � �ع � �ه� ��ن ع � � �ل � ��ى اخ � �ت�ل��اف � �ه� ��ا
وت �ن��وع �ه��ا ،م��ن ق�ض�ي��ة األم �ي��ة إل��ى
االح �ت�ل�ال ،وص�لاب��ة شخصياتهن
وأفكارهن.
ه � � ��ذا ال� � �ن� � �م � ��وذج ،ن� � �م � ��وذج امل � � ��رأة
امل� �ت� �ح ��دي ��ة ال� �غ ��اض� �ب ��ة امل �ش �غ ��ول ��ة
ب ��ال� �ش ��أن ال� � �ع � ��ام ،رب� �م ��ا ك � ��ان ح �ق��ًا
يخالف التقاليد وال�ه��وي��ة ،وليس
ّ
غ��ري�ب��ًا أن يستفز امل�ح��اف�ظ�ين ،لكن
ّ
ال �غ��ري��ب أن م �ع��رك��ة ال��رج �ع �ي��ة م��ع

أول�ئ��ك ال�ن�س��وة م��ا زال��ت مستمرة،
ّ
ب��ل ت�ت��زاي��د رغ��م أن ش �ع��راوي التي
خ �ل �ع��ت ال� �ب ��رق ��ع وان� �ت ��زع ��ت ال �س��ن
األدن � ��ى ل � ��زواج امل � ��رأة ،ت��وف �ي��ت ف��ي
ع ��ام  ،1947ب �ي �ن �م��ا رح �ل��ت ش�ف�ي��ق
عام  .1975لكن نظرة على كتابات
اإلسالميني ،وخصوصًا في مواقع
«امل � � � ��رأة امل� �س� �ل� �م ��ة» ع� �ل ��ى ال �ش �ب �ك��ة
العنكبوتية ،تجعل الناظر يعتقد
ّ
أن ال �ن��اش �ط��ات ال ��راح�ل�ات ّم��ا زل��ن
ي �ع �ش��ن ب �ي �ن �ن��ا .وال� ��واق� ��ع أن� �ه ��ن ال
ي ��زل ��ن ب �ي �ن �ن��ا ف �ق ��ط ع �ب ��ر ال �ح �ق��وق
لاّ
ال� �ت ��ي ان �ت��زع �ن �ه��ا ل� �ل� �م ��رأة ،إ أن��ه
ي�ح�ض��ر ه �ن��ا ق ��ول ان �غ �ل��ز« :ال �ن��اس
ي� �ص� �ن� �ع ��ون ال � �ت� ��اري� ��خ ،ل� �ك ��ن ل �ي��س
ع�ل��ى ه��واه��م» .اإلس�لام �ي��ات ذوات
ال �ح �ض��ور ال�ك�ث�ي��ف ف��ي ال�ت�ص��وي��ت
االن�ت�خ��اب��ي ،اس�ت�ف��دن كغيرهن من
ّ
يصوتن
الحقوق املكتسبة ،لكنهن
ل � �ص� ��ال� ��ح أع � � � � ��داء ت � �ل� ��ك ال � �ح � �ق� ��وق.
املفارقات هنا ال نهاية لها ،ومنها
ّ
أن دكتوراه درية شفيق في فرنسا
كانت عن «املرأة في اإلسالم» ،كما
أنها استغلت بعض فترة عزلتها
ف ��ي ت��رج �م��ة ال � �ق� ��رآن إل� ��ى ال �ل �غ �ت�ين
اإلنكليزية والفرنسية ،وتلك طبعًا
م� �ع� �ل ��وم ��ات ت �خ ّ�ل��و م �ن �ه��ا م ��راج ��ع
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ،ألن �ه��ا ت�ف�س��د ع�م�ل�ي��ة

أب �ل �س��ة ال �ح �ق��وق �ي��ات ،وه ��ي عملية
قدمت انتحار درية شفيق بوصفه
واحدًا من احتمالني :الندم على ما
«اقترفت» أو عقابًا سماويًا.
لكن تحت السطح ،امتدت تأثيرات
ه � � ��دى ش � � �ع� � ��راوي ودري� � � � ��ة ش �ف �ي��ق
إل� ��ى أب �ع��د ب �ك �ث �ي��ر م ��ن االخ �ت �ط��اف
ال� �س� �ي ��اس ��ي ل � �ص� ��ورة امل � � � ��رأة ،ش ��اء
ّ
أع� ��داؤه� ��ا أم أب � ��وا ذل � ��ك .إن امل� ��رأة
امل � �ص ��ري ��ة ح � �ض� ��رت ب � �ق� ��وة ه��ائ �ل��ة
ف ��ي ث� ��ورة ال �ن �ي��ل ،ورب� �م ��ا ال ت�م�ل��ك
ال�ن��اش�ط��ات ال �ش��اب��ات ال �ي��وم ال� ُق��وة
العلمية والذهنية للرائدات األ َول،
ل� �ك ��ن ح � �ض ��ور س� �م� �ي ��رة إب ��راه� �ي ��م،
وأس� �م ��اء م �ح �ف��وظ ،ون� � � ّ�وارة ن�ج��م،
وإس ��راء ع�ب��د ال�ف�ت��اح وغ�ي��ره��ن في
الثورة املصرية هو نتيجة بعيدة
لتأثيرات هدى ودرية ونضالهما.
رب �م��ا ل��م ت�ن�ج��ح «ب �ن��ت ال �ن �ي��ل» في
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ف ��ي إج �ب ��ار ال�ح�ك��م
ال� �ع� �س� �ك ��ري ع� �ل ��ى االن � �س � �ح� ��اب م��ن
ّ
الحياة املدنية ،لكن ص��ورة الفتاة
امل� �س� �ح ��ول ��ة ف� ��ي م � �ي� ��دان ال �ت �ح��ري��ر
قبل أش�ه��ر ،ال�ت��ي أصبحت أيقونة
ال� �ن� �ض ��ال ض� ��د ح� �ك ��م ال� �ع� �س� �ك ��ر ،ال
تبتعد كثيرًا عما حلمت ب��ه دري��ة
ش�ف�ي��ق ق�ب��ل أن ت�ق�ف��ز م��ن ش��رف�ت�ه��ا
في حي الزمالك.
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يوم المرأة العالمي ...ي
حني قرأ طه حسني الكتاب ،قال« :لقد سبق هذا الفتى
عصره بقرنني» .املفكر اإلصالحي الرائد يعود إلى املجلس التأسيسي
التونسي بعد  82عامًا ،متأبطًا كتابه «امرأتنا في الشريعة واملجتمع»

الطاهر الحداد يواجه الظالميين الجدد
تونس ــ ناجي الخشناوي

آداب الجسد األنثوي
ريتا فرج
ف��ي كتابه «ال�س��رد ال�ن�س��وي ،الثقافة األب��وي��ة ،الهوية
األن �ث��وي��ة ،وال �ج �س��د» (امل��ؤس �س��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل��دراس��ات
والنشر) يرصد الكاتب العراقي عبد الله إبراهيم واقع
النساء العربيات عبر الروايات والسير الذاتية .إلهام
منصور ،بتول الخضيري ،علوية صبح ،عالية ممدوح،
ع�ف��اف البطاينة ،هيفاء ب�ي�ط��ار ،باهية الطرابلسي،
ن��وال ال�س�ع��داوي ،آم��ال م�خ�ت��ار ،أح�ل�ام مستغانمي،
ه ��ؤالء ال��روائ �ي��ات وغ �ي��ره��ن الم �س��ن امل �س �ك��وت عنه
في آداب الجسد األنثوي أو «الجسد املؤسس» على
ّ
حد تعبير عالم النفس اللبناني مصطفى حجازي.
ورغ� ��م أن م �ن��اه��ج ال�ت�ع�ب�ي��ر ف��ي ال �س��رد ال �ن �س��وي لم
تقتصر على اإلحاطة األدبية بمراقبة أجساد النساء
العربيات قبل مرحلة النضوج وبعدها ،عملت هذه
النماذج املدروسة من قبل عبد الله إبراهيم على إثارة
معطيني أساسيني :الدين والبطركية .ص��ورة األنثى
ّ
ّ
املتخيل الديني .الثقافة
املتخيل األبوي أخطر من
في
ّ
تتحمل تحرير امل��رأة لجسدها ،فاالنتقال
العربية ال
من األنثى امل��وؤودة في الجاهلية إلى األنثى اململوكة
من قبل املنظومتني األبوية والدينية ،يبرهن على أن
هذه الثقافة غير قادرة على ّ
تحمل الوجود األنثوي،
ول ��ذا تنظر إل��ى ال�ت��أن�ي��ث ب��اع�ت�ب��اره «ق�ص�ي��ًا ووهميًا
لكي تظل األن��وث��ة م�ج��ازًا وم ��ادة ل�ل�خ�ي��ال» ،على ّ
حد
ّ
املتخيل الثقافي
تعبير خالدة سعيد .وكلما انجذب
إل��ى األن �ث��وي عبر مسالك سلبية /اس�ت�لاب�ي��ة ،جرى
تقزيم دور املرأة العربية في إطار الزواج وإمتاع الذكر
ّ
املتخيل
وال�خ�ض��وع آلل�ي��ات الضغط ال�ت��ي يفرضها
الذكوري تجاه املؤنث.

تستعيد ت��ون��س ه��ذه األي ��ام ذك��رى
الطاهر الحداد ( 1899ـــ  ،)1935أحد
رواد ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ف��ي امل�غ��رب
العربي ،وتحتفي بكتابه املرجعي
«ام��رأت �ن��ا ف��ي ال�ش��ري�ع��ة وامل�ج�ت�م��ع»
( ،)1930م ��ن خ �ل�ال ط �ب �ع��ة ج��دي��دة
ُ
ت �ط��رح ف��ي امل �ك �ت �ب��ات ب��ال �ت��زام��ن مع
تصاعد «مشاريع الردة» التي تهدد
امل�ك�ت�س�ب��ات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ال�ن�س��اء
ال �ت��ون �س �ي��ات ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود من
التضحيات والنضاالت .مما يجعل
ه� � ��ذا ال� �ك� �ت ��اب ال� � �ج � ��ريء وال� �س ��اب ��ق
ل�ع�ص��ره أك �ث��ر راه �ن �ي��ة م��ن أي وق��ت
مضى.
ع �ن ��د ص� � � ��دوره ق �ب ��ل  82ع� ��ام� ��ًا ،ك ��ان
ه��ذا ال�ع�م��ل بمثابة ال�ب�ي��ان امل� ّ
�ؤس��س
للحركة اإلصالحية التي خرجت من
معطفها الحقًا الجمعيات النسائية
ب ��أش �ك ��ال �ه ��ا ال� �ع� �ص ��ري ��ة .اس �ت �ش��رف
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع» ،قيم
وم�ب��ادئ العلمانية وال��دول��ة املدنية.
ّ
وبالرغم م��ن أن مصطلح العلمانية
ّ
ل��م ي�ك��ن م �ط��روح��ًا ف��ي زم ��ان ��ه ،إال أن
الطاهر ال�ح��داد اق�ت��رب م��ن مفاهيمه
وآلياته ومقاصده من خ�لال الدعوة
إل ��ى «رف ��ع ي��د امل �ح��اك��م ال�ش��رع�ي��ة عن
الطالق وأحكامه» ،و«الحد من تدخل
امل��ؤس�س��ة الدينية ف��ي ح�ي��اة ال�ن��اس،
وب��ال��ذات في ش��ؤون امل��رأة ومكانتها
في املجتمع» .كذلك ن��ادى بتقويض
«س � �ل � �ط ��ة ال � �ف � �ق � �ه� ��اء» م � ��ن خ� �ل ��ال رد
االعتبار إل��ى االجتهاد ،وإع��ادة فتح
أب ��واب ��ه ،م��ن أج ��ل ال �ت �ع��ام��ل م�ب��اش��رة
م ��ع ال �ن ��ص ال� �ق ��رآن ��ي .وه � ��ذه ال ��رؤي ��ة
اإلص�ل�اح �ي ��ة ي ��واص ��ل ال ��دف ��اع ع�ن�ه��ا
ال�ي��وم م�ف�ك��رون إص�لاح�ي��ون ب��ارزون
ف��ي ت��ون��س ،أم �ث��ال م�ح�م��د ال�ط��ال�ب��ي
وهشام جعيط وعبد املجيد الشرفي
وألفة يوسف ورجاء بن سالمة...

حني قرأ طه حسني الكتاب ،قال عن
الطاهر الحداد« :لقد سبق هذا الفتى
ع�ص��ره ب�ق��رن�ين»! ل�ك��ن ص��اح��ب «ف��ي
ال�ش�ع��ر ال�ج��اه�ل��ي» ل��م ي�ق� ّ�ي��ض ل��ه أن
يلتقي اإلصالحي التونسي الرائد.
على غ��رار ش��اع��ر ت��ون��س األك�ب��ر أبو
القاسم الشابيّ ،
غيب املوت الطاهر
ال �ح��داد ب��اك �رًا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه
ّ
رحل في سن الـ  ،36إال أنه ترك آثار
أق��دام راسخة وجريئة على الساحة
ال �ف �ك��ري��ة ال �ت��ون �س �ي��ة .ك� ��ان ق ��د ل�ف��ت
األنظار برؤياته التحديثية التواقة
ال� � ��ى ال� �ع� �ص ��رن ��ة واالن� � �ع� � �ت � ��اق ،م�ن��ذ
ك�ت��اب��ه األول «ال �ع �م��ال ال�ت��ون�س�ي��ون
ّ
وال �ح��رك��ة ال �ن �ق��اب �ي��ة» ( .)1927ل�ك��ن
م��واق�ف��ه ال��وط�ن�ي��ة ل��م تغتفر ل��ه ل��دى
ُاإلس �ت �ب �ل �ش �م �ن��ت ال ��دي �ن ��ي امل �ه �ي �م��ن.
فتحت عليه ال�ن�ي��ران م��ن ك��ل صوب
ف��ور ص ��دور «ام��رأت �ن��ا ف��ي الشريعة
وامل� � �ج� � �ت� � �م � ��ع» .ج � � � ّ�ردت � � ��ه «ج ��ام� �ع ��ة
املغاربي لألزهر)
الزيتونة» (املعادل
ُ
م��ن ش �ه��ادت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة ،وف �ص��ل من
ع �م �ل��ه ف ��ي س �ل��ك ال �ت �ع �ل �ي��م .وح � ��اول
َّ
«علماء الزيتونة» ال��رد على مؤلفه
�ح ��داد ع �ل��ى ام ��رأة
ب�ك�ت��اب�ين ه�م��ا «ال � ِ
ال �ح� َّ�داد» و«س�ي��ف ال�ح��ق على م��ن ال
يرى الحق» .لكن رؤياتهم الظالمية
ل ��م ت �ك��ف إلخ� �م ��اد ال� �ص ��دى امل �ت��زاي��د
ال ��ذي ح�ظ��ي ب��ه ص��وت��ه اإلص�لاح��ي،
مما دفع بهم إلى االنتقال من ساحة
النقاش الفكري إلى حلبة التكفير.
ه �ك��ذا ُو ِّج �ه ��ت إل ��ى ال �ط��اه��ر ال �ح��داد
ت �ه��م اإلل� �ح ��اد وال ��زن ��دق ��ة ،وت �ع��رض
ل �ح �م �ل��ة ق ��اس� �ي ��ة وص � �ل� ��ت إل� � ��ى ح��د
اعتراض املؤسسة الدينية على حقه
ف��ي ال � ��زواج م��ن م�س�ل�م��ة ،ف��ي ب ��ادرة
سبقت بأكثر من ستة عقود مساعي
«فقهاء الظالم» لتفريق سليل الفكر
اإلص �ل�اح ��ي ذات � ��ه امل� �ص ��ري ال ��راح ��ل
نصر حامد أبو زيد عن زوجته!
رح � ��ل ال� �ط ��اه ��ر ال� � �ح � ��داد ف� ��ي ال� � � �ـ،36

براق ريما ــ فنان لبناني مقيم في بروكسل

معركة بين «قوى
الردة» المنادية بإعادة
ّ
«أسلمة» المجتمع
وتلك المدافعة عن
مكتسبات الحداثة

مة في «مسرح الميدان»
مكر ً
المرأة الفلسطينية ّ
عكا ــ رشا حلوة
لطاملا كانت حيفا إح��دى أكثر امل��دن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اح �ت �ف� ً
�اء ب �ـ«ي ��وم امل ��رأة
ّ
العاملي» .ككل ع��ام ،ستقام اليوم في
املدينة ن��دوات وأمسيات ،وستجوب
ال �ت �ظ ��اه ��رات ش ��وارع� �ه ��ا وأح �ي��اء ه��ا
وم �س ��ارح �ه ��ا .س �ي �ك��ون ل�ل�م��وس�ي�ق��ى
وال �ك��وم �ي��دي��ا وال � � �ح � ��وارات م�س��اح��ة
مهمة في إحياء هذا اليوم ،وتحديدًا
ع�ل��ى خ�ش�ب��ة «م �س��رح امل �ي ��دان» ال��ذي
ّ
املمتد من  4حتى
خصص األسبوع
 9آذار (مارس) الجاري لتكريم املرأة،
واالح �ت �ف��ال ب� �ـ«ي ��وم امل � ��رأة ال �ع��امل��ي».
كانت البداية أمس ،مع عرض شريط
« »678ل �ل �م �خ ��رج امل � �ص� ��ري م�ح�م��د
دي � ��اب ،وي �ت �ن��اول ق �ض��اي��ا ال �ت �ح� ّ�رش
ال �ج �ن �س��ي ف ��ي امل � �ح ��روس ��ة .وي �ت��اب��ع
«امل� � �ي � ��دان» ب��رن��ام �ج��ه ال �ل �ي �ل��ة ض�م��ن
حلقة «ال�خ�م�ي��س  ،»Showالبرنامج
ال �ح��واري ال�ح� ّ�ي ال��ذي ي�ق� ّ�دم��ه الفنان

أي �م��ن ن �ح��اس ع �ل��ى خ �ش �ب��ة «م �س��رح
امل � � �ي � ��دان» .ع �ن��د ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف
مساء اليوم ،سيستضيف البرنامج
مجموعة م��ن ال�ف�ن��ان��ات وال�ق�ي��ادي��ات
الفلسطينيات م��ن امل�ن��اط��ق املحتلة
ع��ام  ،1948سيغنني ،وي�ت�ح� ّ�دث��ن عن
ّ
ّ
ويقدمن وصالت «ستاند
تجاربهن،
آب كوميدي» .البرنامج التلفزيوني/
ّ
املسرحي ،يعرض م��رة ك��ل أسبوعني
أم � � � ��ام ال � �ج � �م � �ه ��ور ب� �ش� �ك ��ل م� �ب ��اش ��ر،
ّ
م� ��ن دون أن ي � �ب� ��ث ع� �ل ��ى ال� �ش ��اش ��ة.
وط ��ول ش�ه��ر آذار (م� ��ارس) ال �ج��اري،
ستخصص حلقاته الستضافة نساء
فلسطينيات م��ن مختلف امل �ج��االت
ّ
ّ
املشرفة
الحياتية« ،إلبراز إنجازاتهن
ّ
ف��ي ال �ع �ق��ود األخ �ي ��رة وت �ك��ري �م��ًا ل�ه��ن
في يوم امل��رأة العاملي» .سيشارك في
حلقة «الخميس ّ »Showه��ذا املساء
امل�م�ث�ل��ة س �ل��وى ن ��ق��ارة ،وه ��ي واح ��دة
م ��ن أوائ � ��ل امل �م �ث�لات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ات
ال �ل��وات��ي وق �ف��ن ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة ،وف��ي

جعبتها مسيرة طويلة في التمثيل
املسرحي والسينمائي والتلفزيوني.
ك�م��ا يستضيف ال�ب��رن��ام��ج املحامية
ّ
ع �ب �ي��ر ب �ك��ر م� ��ن م ��دي �ن ��ة ع� ��ك� ��ا ،وه ��ي
م �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي ق� �ض ��اي ��ا األس� � ��رى
وح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ول��دي �ه��ا ت�ج��رب��ة
أي�ض��ًا ف��ي ال�ع�م��ل اإلع�ل�ام��ي .الضيفة
ال�ث��ال�ث��ة س�ت�ك��ون ال�ن��اش�ط��ة الثقافية
مها زحالقة مصالحة.
وس �ي �خ �ص��ص ال �ق �س��م ال� �ث � ّ�ان ��ي م��ن
ال� �ح� �ل� �ق ��ة ل � �ل � �ع� ��روض ال � �ف� ��ن � �ي� ��ة ،إذ
يستضيف رنني بشارات ،وهي أول
ممثلة فلسطينية في الداخل تقدم
ع� � ��روض «س� �ت ��ان ��د آب ك ��وم� �ي ��دي».
كما ت�ش��ارك الفنانة تريز سليمان
ً
غناء مع الفرقة املوسيقية الدائمة
ف��ي ال�ب��رن��ام��ج «ت ��وت أرض» ،وه��ي
ال�ف��رق��ة ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى موسيقى
ال �ب��رن��ام��ج م ��ن ال � �ج ��والن ال �س ��وري
امل � �ح � �ت ��ل .ك� �م ��ا س �ي �ت �خ �ل��ل ال �ح �ل �ق��ة
ع� ��رض مل �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ،ع �م��ل ع�ل��ى

إعدادها عيد عدوي.
ّ
ت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن س�ل��وى ن��ق��ارة
ستختتم أس�ب��وع امل�ي��دان املخصص
ل� �ل �م ��رأة م ��ن خ �ل��ال ع � ��رض م �س��رح��ي
م��ون��ودرام��ي ب�ع�ن��وان «كابوتشينو
في رام الله» .تلعب نقارة دور ام��رأة
عنيدة ،ومرحة ،ومتمسكة بالحياة،
لكنها تجد نفسها ت�ح��ارب م��ن أجل

وح �ي �دًا وم �ح��اص �رًا م��ن ق�ب��ل ج�ي��وب
ال� � ��ردة واألص ��ول� �ي ��ة وال��رج �ع �ي��ة ف��ي
ب�لاده .لكن اسمه بقي مخلدًا ضمن
رواد ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ف��ي «ع�ص��ر
النهضة العربي» إل��ى جانب رفاعة
ال �ط �ه �ط ��اوي ،وق ��اس ��م أم �ي��ن ،وع �ل��ي
ع� �ب ��د ال� � � � � � ��رازق ،وط � � ��ه ح � �س�ي��نّ .ول ��م
تنجح الحرب الشرسة التي شنتها
«ال ��زي �ت ��ون ��ة» ف ��ي ت�ض�ي�ي��ق ال �خ �ن��اق
ّ
على فكر الطاهر الحداد ،فقد شكلت
رؤي ��ات ��ه ال�ت�ح��دي�ث�ي��ة م��رج �ع��ًا ب ��ارزًا
للحركة اإلصالحية التونسية .منها
استوحى الزعيم الحبيب بورقيبة
ـ غ ��داة اس �ت�ق�لال ال �ب�لاد ع ��ام  1956ــ
«مجلة (قانون) األحوال الشخصية»
ال �ت��ي م��ا زال ��ت إل ��ى ال �ي��وم ال�ت�ش��ري��ع
األك�ث��ر طليعة ف��ي ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي
ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق ال�ن�س��اء ،إذ كفلت

الحصول على حاجاتها.
ربما جاءت مبادرة «الخميس »Show
نتيجة غ�ي��اب ال�ق�ن��وات التلفزيونية
الداخل التي يمكنها
الفلسطينية في ً
أن ت �ع �ط��ي م �ن �ص��ة ل� �ه ��ذا ال� �ن ��وع م��ن
اإلنتاج املستقل .ويقول أيمن نحاس
لـ«األخبار»« :صراحة ،لم ّ
أقرر إن جاء
ً
ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج ل�ي� ّط��رح ن�ف�س��ه ب��دي�لا
م��ن التلفزيون .لكنه ب�لا ش��ك عرض
ّ
له خصوصيته ،جاء ليسلط الضوء
الفلسطينيني في
على ما نقدمه نحن
ّ
الداخل من إنتاج مميز ،يستحق أن
ّ
يصل إلى كل الناس».
سيستمر «الخميس  »Showبصيغته
الحالية في «امليدان» ،ومن املنتظر أن
ينتقل بعروضه بني مدن فلسطينية
مختلفة ،منها الناصرة ويافا .لكن،
ه��ل س �ي �ع��رض ع �ل��ى ال �ش��اش��ة ي��وم��ًا؟
ي��� ّ
�رد ًأي� �م ��ن ن � �ح� ��اس« :ل� �س ��ت أدري،
ب��داي��ة ي�ج��ب أن ي �ك��ون ل��دي�ن��ا ق�ن��وات
تلفزيون».
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ل�ل�ت��ون�س�ي��ات امل� �س ��اواة ال �ك��ام �ل��ة مع
الرجال ،ومنعت ّ
تعدد الزوجات.
�ن االج� �ت� �ه ��اد
ج� �م� �ع ��ت «امل � �ج � �ل� ��ة» ب �ي� َ
الفقهي اإلصالحي والنفس الحداثي
امل� �س� �ت ��وح ��ى م � ��ن ال� �ف� �ك ��ر اإلن� �س ��ان ��ي
ال �غ ��رب��ي ،م �س �ت �ن��دة ف ��ي ذل� ��ك إل� ��ى ما
نادى به الطاهر الحداد في «امرأتنا
في الشريعة واملجتمع» قبل ربع قرن
من قيام ال��دول��ة الوطنية التونسية.
ول� ��م ي �ك��ن أح� ��د ي �ت �ص��ور أن ال�ط�ب�ع��ة
الجديدة من كتاب الحداد ستتزامن
ـــ بعد نصف قرن من االستقالل ـــ مع
حملة شرسة ض��د الفكر اإلصالحي
الذي أرسى دعائم العلمانية والدولة
ّ
امل ��دن� �ي ��ة ف� ��ي ت� ��ون� ��س .ك � � ��أن «ح ��رك ��ة
ال�ن�ه�ض��ة» وال �ت �ي��ارات السلفية التي
ن �ب �ت��ت ك��ال �ف �ط��ر ف ��ي ت ��ون ��س م ��ا ب�ع��د
ال� �ث ��ورة ت ��واص ��ل ال�ه�ج�م��ة ال�ظ�لام�ي��ة

ّ
ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ش ��ن �ه ��ا ع �ل �ي��ه «ع �ل �م��اء
الظالم» في زمانه!
منذ انتخاب «املجلس التأسيسي»
ّ
امل �ك��ل��ف ب �ـ«ص �ي��اغ��ة دس� �ت ��ور م��دن��ي
ي �ل �ي��ق ب ��ال� �ث ��ورة ال �ت��ون �س �ي��ة» ال �ت��ي
ك� ��ان� ��ت ف ��ات � �ح ��ة ال� ��رب � �ي� ��ع ال � �ع ��رب ��ي،
ت� � �ح � � ّ�ول ال � �ن � �ق� ��اش ال� �س� �ي ��اس ��ي إل ��ى
م�ع��رك��ة ل� ّ�ي أذرع ب�ين «ق ��وى ال� � ّ
�ردة»
امل�ن��ادي��ة ب��إع��ادة «أس�ل�م��ة» املجتمع
التونسي ،و«ق��وى التقدم» املدافعة
عن مكتسبات الحداثة والعلمانية.
واس �ت �غ��ل ب�ع��ض اإلس�لام �ي�ين ال�ف��وز
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال � � ��ذي ح� �ص� �ل ��وا ع�ل�ي��ه
م��ن خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات دي�م��وق��راط�ي��ة،
لتسميم امل��ؤس�س��ات الديموقراطية
م��ن ال��داخ��ل .م��ن ت�ح��ت ق�ب��ة املجلس
التأسيسي ،فتح البعض من أمثال
ال� �ش� �ي ��خ ص� � � ��ادق م� � � ��ورو (ال� �ج� �ن ��اح

امل� �ت� �ش ��دد ف� ��ي «ال� �ن� �ه� �ض ��ة») ن �ق��اش��ًا
ع� �ق� �ي� �م ��ًا ح � � � ��ول م� � � �ص � � ��ادر ت� �ش ��ري ��ع
الدستور الجديد :هل يجب أن تكون
م��ن ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة وح��ده��ا أم
من «القوانني الوضعية»؟ بذلك يريد
اإلس�ل�ام� �ي ��ون ش �ط��ب خ�م �س�ين سنة
م��ن ت��اري��خ ت��ون��س ،م��ن أج ��ل طمس
معالم الوصفة العصرية التي قامت
على التوفيق ب�ين الشريعة والفكر
اإلن�س��ان��ي ال�ع��امل��ي ،كما ن��ادى بذلك
الطاهر ال�ح��داد قبل  80ع��ام��ًا ،وكما
فعل بورقيبة منذ استقالل البالد.
ولعل ه��ذه الخلفية ه��ي التي كانت
دافعًا لصاحب دار «صامد للنشر»
امل�ث�ق��ف وامل �ن��اض��ل ال�ح�ق��وق��ي ناجي
م � � � � ��رزوق ،إلص � � � ��دار ط �ب �ع ��ة ج ��دي ��دة
م ��ن ك �ت ��اب «ام ��رأت� �ن ��ا ف ��ي ال �ش��ري �ع��ة
وامل�ج�ت�م��ع» م��ن أج��ل إع ��ادة تسليط

األض� ��واء ع�ل��ى ف�ك��ر ال�ط��اه��ر ال �ح��داد
اإلصالحي ،في الوقت ال��ذي يحاول
فيه البعض العودة بتونس إلى فكر
عصور االن�ح�ط��اط ،م��ن خ�لال نفض
الغبار عن قضايا تجاوزها موطن
الشابي منذ عقود ،كالزواج العرفي،
وخ � �ت ��ان اإلن � � � ��اث ،وارت� � � � ��داء ال �ن �ق��اب
وتعدد الزوجات.
من يعيد ق��راءة ه��ذا الكاتب في ظل
ّ
ال� ّ�راه��ن التونسي ،يكاد ُيخيل له أن
ال �ط��اه��ر ال �ح��داد ي�خ��اط��ب ال �ت �ي��ارات
الظالمية الحالية ب�ق��ول��ه« :اإلس�ل�ام
ل� �ي ��س ه � ��و امل � � �س� � ��ؤول ع � ��ن امل �ص �ي��ر
ال �ب ��ائ ��س ال� � ��ذي ان �ت �ه��ت إل� �ي ��ه امل � ��رأة
ف��ي مجتمعنا .فما أش�ب��ه م��ن تضع
النقاب على وجهها منعًا للفجور،
بما ي��وض��ع م��ن ّالكمامة على أف��واه
الكالب كي ال تعض ّ
املارين!».

عامر شوملي ــ فلسطني

«بنات طارق» :حرب على الذكورة
سناء الخوري
ه��ل ي �خ��اف أه ��ل ب �ي��روت ال�ن�س��وي��ات؟
ّ
بعضهم يعدهن مخلوقات فضائية
آت � �ي � ��ة ل � �ت � �خ� � ّ�رب أرض� � �ن � ��ا ال �ج �م �ي �ل ��ة،
وعائالتنا املحافظة .كل ام��رأة تجرؤ
ع �ل ��ى ال� � �خ � ��روج ب� �ص ��وت م �غ ��اي ��ر ع��ن
ال �س��ائ��د امل �ن �ت �ظ��ر ف ��ي ج �م��ع ّال ��ذك ��ور،
ه��ي حكمًا «م ��رت � ّ�دة» ،أو«م �ع��ق��دة» ،أو
خارجة عن العرف والطبيعة والدين
واملجتمع .لهذا ،يبدو رهان مجموعة
«ن� � �س � � ّ
�وي � ��ة» ،ج ��ري� �ئ ��ًا وش � �ج� ��اع� ��ًا ،م��ن
خ�لال إص��راره��ا على تفكيك الخطاب
اإلع�ل�ان ��ي امل �ه�ي�ن ل �ل �م��رأة ،ون�ش��اط�ه��ا
ّ
ملكافحة ك��ل أش�ك��ال العنف والتمييز
ّ
ضد النساء.
ّ
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ت �ج��رب��ة امل �ص ��ري ��ة ال�ت��ي
خ �ط��ت أش ��واط ��ًا ك �ب �ي��رة م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
�ري��ة ،ال ت� ��زال م�ك�ت�ب��ة «ن �س� ّ
ال �ن �ظ� ّ
�وي��ة»
ف �ق �ي��رة ب ��إص ��دارات� �ه ��ا .ه� ��ذا م ��ا ت�ع�ي��ه
ّ
ّ
الفتية .ومن
الجمعية
الناشطات في

ّ
ه�ن��ا ج ��اء م�ش��روع�ه��ن «ب �ن��ات ط ��ارق»
ّ
ال� ��ذي ي�ج�م��ع م �س��اه �م��ات  15ن�س��وي��ة
ّ
عربية ،ويصدر الصيف املقبل بدعم
م� ��ن «ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون ـــ آفاق».
ّ
مرجعيات
يطمح ال�ك�ت��اب إل��ى ف�ص��ل
ال�ن�س� ّ
�وي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ع��ن ت�ل��ك ال�غ��رب� ّ�ي��ة.
الهدف إنتاج معرفة بديلة من خالل
ن � �ص� ��وص ألك� ��ادي � �م � �ي� ��ات وأدي� � �ب � ��ات
وباحثات مقيمات في لبنان والخارج،
ّ
ّ
ي � ��روي � ��ن ت � �ج� ��ارب � �ه� ��ن ون � �ض� ��االت � �ه� ��ن
ّ
اليومية .ال�ه��دف رب��ط ال��واق��ع ال��راه��ن،
بالتجارب املاضية ،ووصل املحاوالت
ال�ن�س��وي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ح��ال�ي��ًا ب�ت��راك�م��ات
ّ
ّ
ّ
العربية
النسوية
أقدم بهدف القول إن
�أت م ��ن ال� �ف ��راغ ،ب ��ل ت�س�ت�ن��د إل��ى
ل ��م ت� � ِ
تاريخ أصيل ينبع من ّ
هويتها.
ت �ح� ّ�دث �ن��ا س � ��ارة أب � ��و غ � ��زال ع ��ن ه��ذه
امل� � �غ � ��ام � ��رة .م� � �ح � ��ررة م� ��وق� ��ع «ص � ��وت
ّ ّ
ال �ن �س��وة» ال�ت��اب��ع للجمعية ت��ؤك��د أن
ال �ه ��دف ال��رئ �ي �س��ي م�ن�ه��ا ه ��و ت�ح��ري��ر

أدب �ي��ات ال�ن�س� ّ
�وي��ة العربية م��ن بعض
امل�ف��ردات امل��وروث��ة عن االستعمار من
ج �ه��ة ،وم ��ن تصنيفها ك�ن�ت��اج غ��رب��ي
م�س�ت��ورد وه �ج�ين .ل�ه��ذا ت� ّ�م استلهام
ع � � �ن� � ��وان األن � �ط � ��ول � ��وج � �ي � ��ا ،م � ��ن اس� ��م
قبيلة ع��رب�ي��ة ق��دي�م��ة ،ت �ن��در امل �ص��ادر
التاريخية التي تشير إليها صراحة.
ّ
ب�ع��ض امل �ص��ادر ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ب�ن��ات
ّ
ط � ��ارق ك� ��ن ق �ب �ي �ل��ة ك ��اه� �ن ��ات ،وت �ق��ول
ّ
ّ
أخ� ��رى إ ّن �ه ��ن ق�ب�ي�ل��ة م �ح ��ارب ��ات ،ل�ك��ن
ّ
األك�ي��د أن �ه��ن مجموعة ت� ّ�م تهميشها
ت��اري �خ �ي��ًا ،ل �خ��روج �ه��ا ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
ّ
الذكورية والدينية.
«ال� �ه ��دف م ��ن ال �ك �ت��اب إن� �ت ��اج م�ع��رف��ة
ّ
عربية بالعمل والفكر النسوي ،وقبل
أن ن �ش �ك��ل ه � ��ذا ال ��وع ��ي ب �ح��اض��رن��ا،
ع �ل �ي �ن��ا أن ن �ع��ي م ��اه � ّ�ي ��ة م��اض �ي �ن��ا»،
ت �ق��ول س� ��ارة .وس �ي �ك��ون ال�س�ب�ي��ل إل��ى
ذل� ��ك ق �ص �ص��ًا وح� �ك ��اي ��ات وت� �ج ��ارب،
ّ
ترويها س�ي��دات ونسويات بعضهن
مقيمات في الخارج« .ليست قصص

تعمل مجموعة
«نسوية» على
ّ
معرفة بديلة تستقي
مرجعياتها من التاريخ
العربي

ضحايا ،بل قصص نساء صامدات،
ّ
وصراعهن من أجل النجاة» .ستكون
األن �ط��ول��وج �ي��ا أش �ب��ه ب ��إع ��ادة رواي ��ة
ل �ت ��اري��خ ال �ن �س��اء ال �ع��رب �ي��ات إذًا م��ن
خالل الكتابة« .الكتابة للنساء كانت
دومًا أداة للحياة وللنجاة ،فهي مثل
وص �ف��ة ط �ب��خ أو م� � ��داواة ب��األع �ش��اب
أو ت �ع��وي��ذة «إل �ه � ّ�ي ��ة»» ،ت �ق��ول س ��ارة.
ه �ك ��ذا ،ت�ك�ت��ب ط��ال �ب��ة ال ��دك� �ت ��وراه في
جامعة «أوهايو» ديما قائدبيه نصًا

ع��ن «نيسابا» ،إلهة امل�ع��رف��ة ،وتسرد
ب� ��اوال ض��اه��ر ح �ي��اة ه��اج��ر ،ونفيها
خ ��ارج امل�ج�ت�م��ع ،فيما تكتب سامية
أب��و س�م��را الفنانة اللبنانية املقيمة
في كندا عن تجربتها في العودة إلى
الجذور.
ي�س�ت�ل�ه��م «ص � ��وت ال� �ن� �س ��وة» ت�ج��رب��ة
«ب�ن��ات ط��ارق» م��ن أح��د الكتب ّ
املهمة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ن �س� ّ
�وي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال ��ذي
يحمل عنوان «هذا الجسر الذي اسمه
ظ �ه��ري» ( ،)1984وه ��و أن�ط��ول��وج�ي��ا
أفريقية.
لكاتبات أميركيات من أصول
ّ
ّ
ه��ز الكتاب عند ص��دوره العالم ،ألن��ه
ّ
للنسوية
كان تحديًا بالدرجة األولى
ال �ب �ي �ض ��اء ال� �ت ��ي ت �ت � ّج��اه��ل ال �ت �م�ي �ي��ز
املضاعف املرتكب بحق املرأة السوداء.
يضع «صوت النسوة» كتابه املرتقب
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،خصوصًا ف��ي عالم
ع��رب��ي يشهد ت�غ� ّ�ي��رات خ�ط�ي��رة ،ق��د ال
تحمل ب��ال �ض��رورة ال�ح� ّ
�ري��ة امل�ن�ش��ودة
للمرأة.
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يوم المرأة العالمي ...ي
«حماية المرأة من العنف األسري» من يخاف إقرار هذا القانون؟
عزّه شرارة بيضون*
في شباط ّ ،2009
تقدمت «حملة تشريع حماية
ال �ن �س��اء م ��ن ال �ع �ن��ف األس� � ��ري» ( )1م ��ن مجلس
ال� � ��وزراء ال�ل�ب�ن��ان��ي ب �م �ش��روع ق��ان��ون ي��رم��ي إل��ى
ح� �م ��اي ��ة ال � �ن � �س� ��اء م � ��ن ال� �ع� �ن ��ف األس � � � � ��ري .وه ��و
ق ��ان ��ون ال ت�ق�ت�ص��ر م� � ��واده ع �ل��ى ع �ق��اب ال �ج��ان��ي
(أو ال �ج��ان �ي��ة) ،ب ��ل ت� ّش�ت�م��ل أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��دا ّب�ي��ر
وق��ائ�ي��ة ،وأخ ��رى ت��وف��ر الحماية ل�ل�م��رأة املعنفة،
أو تتعامل م��ع ت��داع�ي��ات ال�ع�ن��ف عليها .إض��اف��ة
إل��ى ذل ��ك ،ي�س�ت�ه��دف ال �ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة اإلن�س��ان�ي��ة
واالجتماعية ذات الصلة :فهو يتناول الهيئات
الرسمية اإلداري ��ة واألم�ن�ي��ة والحقوقية املعنية
ب��ال �ق��ان��ون وم��واض �ي �ع��ه ،وي �ق �ت��رح ب��روت��وك��والت
ل �ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا وي � �ق� ��وم ب �ت��وص �ي��ف ص�لاح �ي��ات �ه��ا
ومهمات أشخاصها (القضاة واملحامون ،قوى
األم� ��ن ،امل ��رش ��دات االج �ت �م��اع �ي��ات ،ال �ع��ام �ل��ون في
املجال الصحي والنفساني واإلرشاد االجتماعي
وال �ت��رب��وي واإلع�ل�ام ��ي ،إل ��خ  ،)...واألس� ��س التي
ُتبنى عليها برامج تدريبهم ،كي ُتصبح ّ
مهيأة
للتعامل مع العنف املذكور.
وق��د أق� ّ�ر مجلس ال ��وزراء ض ��رورة إب ��رام القانون
في بيانه ال ��وزاري ( )2بعدما أض��اف إليه فقرة،
تشترط عدم تعارض بنوده مع قوانني األح��وال
الشخصيةُ ،ليحال بعد ذل��ك بتاريخ 2010/6/2
إل��ى لجنة اإلدارة وال�ع��دل في البرملان اللبناني.
وراف��ق املسار املذكور حمالت إعالمية وإعالنية
ّ
األعم طلبًا لنصرته،
واسعة ،استهدفت الجمهور
وأخ � ��رى ت��روي �ج �ي��ة م ��ع امل� �ش � ّ�رع�ي�ن ،إض ��اف ��ة إل��ى
ت�ظ��اه��رات واعتصامات دع��ت إليها وق��ام��ت بها
«حملة التشريع  »...امل��ذك��ورة أع�لاه .وقابل هذه
ال �ح �م�ل�ات وال �ت �ح��رك��ات أخ� ��رى م �ن��اوئ��ة أط�ل�ق�ه��ا
«ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان وال�ج�م�ع�ي��ات النسائية للدفاع
عن األسرة» ( ،)3مدعومًا من بعض رجال الدين،
ومؤسسات دينية ،أهمها َ دار الفتوى .وقد دعت
لجنة العدل النيابية الطرفني ـــــ «الحملة الوطنية
 »...و«ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان  »...ـــــ إل��ى ن�ق��اش م�ش��روع
القانون واملالحظات عليه.

املناهضون يقولون ونحن نقول
نناقش ،في ما يلي ،إحدى ( )4املقوالت املتعددة
التي ّ
تقدم بها مناهضو مشروع القانون؛ وهي
مقولة شائعة يطلقها كثير من الناس ،لكن هؤالء
ص��اغ��وه��ا وش� �ح ��ذوا ال �ح �ج��ج امل �س� ّ�وق��ة إلث �ب��ات

«صحتها» .ففي املالحظات التي تقدمت بها دار
الفتوى لدحض مشروع القانون ،فقرة رق��م ،14
ّ
ترى «أن هذا القانون يزعم تحقيق املساواة بني
الرجل وامل��رأة في الحقوق وال��واج�ب��ات ،في حني
ّ
أن ه��ذا األم ��ر غ�ي��ر واق ��ع ل�ك��ون م �ش��روع ال�ق��ان��ون
م�ب�ن�ي��ًا ف��ي األس� ��اس ع�ل��ى ت�ك��ري��س ال�ت�م�ي�ي��ز بني
الجنسني  .»...أم��ا «ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان والجمعيات
من أجل الدفاع عن األسرة» ،فقد عمد الى تطوير
ّ
هذه الفكرة من منظور نفسي اجتماعي ،مؤكدًا
ّ
أن إب � ��رام ق ��ان ��ون «خ� ��اص ب ��امل ��رأة» ُي �ف �ض��ي إ ّل��ى
«ت �ع��زي��ز ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ع �ن �ص��ري وال �ن ��وع ��ي»؛ ألن ��ه،
ول��دى استهدافه اإلن��اث دون الذكور ،يعزز مبدأ
عدم املساوة بني األنثى والذكر ،وحق االثنني في
الحماية.
ن�ن�ظ��ر ع��ن ك�ث��ب إل ��ى م��ا ي�ق��ول��ه امل �ن��اه �ض��ون من
م �ن �ظ��ور ال � ��واق� ��ع .ف��ال �ت �ش��ري��ع ألي ق ��ان ��ون إن �م��ا
يستجيب ل�لإل �ح��اح ال ��ذي ي�ف��رض��ه ال ��واق ��ع .ه��ذا
ّ
الواقع يتصف ،في مسألة العنف األسري بـ«عدم
امل� �س ��اواة» ب�ي�ن ال �ج �ن� َ�س�ين :ف��ال�ن�س��اء ال ��راش ��دات،
املعنية بالعنف امل�م��ارس داخ��ل
وف��ق ال��دراس��ات َّ
األسرة عندناُ ،يعنفن بنسبة تفوق النسبة التي
ّ
بها الرجال في إطار األسرة بدرجة فائقة.
يعنف ّ
صحيح أننا نفتقر ،في ّلبنان ،إل��ى اإلحصاءات
ال�ش��ام�ل��ة ال �ت��ي ت �ب�ّي�نّ ب��دق��ة م��دى ان�ت�ش��ار العنف
داخ��ل األس��ر اللبنانية ،وال نملك رق�م��ًا موثوقًا
ي� �ع�ّي�نّ ن �س �ب��ة ض �ح ��اي ��ا ال �ت �ع �ن �ي��ف م� ��ن ال ��رج ��ال
إل ��ى ض�ح��اي��ا ال�ت�ع�ن�ي��ف م��ن ال �ن �س��اء ،ل�ك��ن بعض
الدراسات الجزئية (وهذه تجاوزت املئة بخمس
ّ
ع �ش��رة ،ال�س�ن��ة امل��اض �ي� ّ�ة) ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ال�ن�س��اء
ّ
اللبنانيات ال�ل��وات��ي ُع��ن�ف��ن ف��ي ف�ت��رة معينة من
ّ
�راوح بني الربع والثلث ،وأن %95
حيواتهن ،ت�ت� ّ
من األفراد املعنفني داخل األسرة هم من النساء،
مقابل  %5من الرجال.
ّ
إل��ى ذل ��ك ،ف��إن ال�ن�س��اء ُيقتلن داخ ��ل أس��ره��ن من
قبل الرجال ،بنسبة  .%100باملقابل ،ال تشير أية
دراس ��ة إل��ى اح�ت�م��ال أن ي�ت�ج��اوز تعنيف ال��رج��ل
الراشد من قبل امرأة الـ .%5
ّ
إن تقديم مشروع قانون لحماية النساء من العنف
ّ
األس��ري ال ينطوي ،كما يدعي بعض معارضي
ال �ق��ان��ون ،ع�ل��ى ت�ع��زي��ز «م �ب��دأ ع��دم امل �س��اواة بني
األنثى وال��ذك��ر» (ملصلحة األن�ث��ى)؛ بل هو يعمل
على ردم الفجوة القائمة بني النساء والرجال في
َّ
الشخصيني في إطار
مجال توفير األمن واألمان
ُ
ّ
األسرة ،في حني تخفق القوانني اللبنانية املرعية

اإلجراء في توفير ذلك .إننا ندعو من يخشى أن
يؤدي إبرام هذا القانون إلى التمييز ّ
ضد الرجل،
ّ
أن ي��ط �ل��ع ع �ل��ى ال ��دراس ��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��دي�ن��ام�ي��ات
العالقات بني النساء وال��رج��ال في دائ��رة العنف
ّ
املتبادل بينهما في إطار األسرة .صحيح أن هذه
ّ
ال��دراس��ات قد رص��دت عنفًا مارسته قلة ضئيلة
م��ن النساء ض� ّ�د بعض ال��رج��ال ،لكن ه��ذا العنف
ك��ان دائ �م��ًا ب�م�ث��اب��ة ّ
رد ف�ع� ٍ�ل ه ��ؤالء ال�ن�س��اء على
ع�ن��ف ال��رج��ال ع�ل�ي�ه��ن .ون�س�ب��ة ال �ن �س��اء ال�ل��وات��ي
يلجأن إلى العنف ّ
لرد العنف عليهن هي ضئيلة
فاالستراتيجيات املستخدمة من
على كل ح��ال؛
ّ
النسبة األكبر من النساء املعنفات داخل أسرهن
ّ
ت��ت �س��م ب��ال �س �ل �ب �ي��ة ،غ��ال �ب��ًا ،وب �ت �ف ��ادي امل��واج �ه��ة
ّ
العنيفة ،إذ إن األكثرية الساحقة منهن يلجأن
إلى االستغاثة ،أو الهروب ،أو االن��زواء أوالبكاء،
ّ
بالسيد محمد
أو طلب الرحمة إلخ .وهو ما حدا
ً
حسني فضل الله ،مثال ،إلى دعوة هؤالء النساء
ّ
ف��ي ّف�ت��واه الشهيرة إل��ى ال�ت�ص��دي بالعنف ضد
املعنفني.
ّ
ونحن ال نجزم بأن النساء لم يلجأن إلى العنف

األعراف والتقاليد مع قوانين
الشخصية وضعت
األحوال
ّ
هش
المرأة في موقع ّ
ّ
ّ
ألن �ه � ّ�ن «م �ف � ُط ��ورات ع �ل��ى ح ��ل امل �ش��اك��ل س�ل�م�ي��ًا»
ّ
أو ألن� �ه ��ن «خ� �ل� �ق ��ن» م �س��امل��ات وأق� � ��ل ع��دوان �ي��ة،
بالضرورة ،من ا ّل��رج��ال؛ فهذا ّادع��اء يحتاج إلى
إثبات علمي .لكننا نقول ،استنادًا إلى ما تشير
ّ
�دراس ��ات ح��ول امل��وض��وع ،إن ع��دم
إل�ي��ه ب�ع��ض ال � ّ
لجوء املرأة املعنفة إلى العنف هو ،على األرجح،
اس �ت �ج��اب��ة ت �ك� ّ�ي �ف �ي��ة ل ��ذل ��ك ال �ع �ن ��فّ ،ن��اج �م��ة ِّع��ن
إدراك�ه��ا أن اللجوء إل��ى العنف سيوفر للمعنف
ح� ّ�ج��ة ل �لّ�ت �م��ادي ف��ي ع �ن �ف��ه ،وب �م��وج��ب إدراك �ه ��ا،
أي�ض��ًا ،أن�ه��ا ال تملك ال�ق��وة الجسدية الضرورية
ملواجهة تداعياته ونتائجه عليها .قد تصل هذه
ال �ت� ّ�داع �ي��ات إل��ى ال�ق�ت��ل ف��ي ح� ّ�ده��ا األق �ص��ى .لكن
تجنب اللجوء إلى العنف ّ من ِق َبل امل��رأة مدفوع،
غ��ال�ب��ًا ،ب��رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي ت�ج��ن��ب إل �ق��اء ال �ل��وم عليها
ُ
واالتهامات التي ستساق إليها ،إذا ما واجهت

ال�ع�ن��ف ب��ال�ع�ن��ف؛ األم ��ر ال ��ذي يجعلها ،ف��ي ح��ال
اللجوء إليه ،خاسرة حتمًا.
أم��ا ف��ي األح ��وال ال �ن��ادرة ال�ت��ي تلجأ فيها ام��رأة
ّ
إلى العنف ّ
ضد رجل من أسرتها ،فإن هذا الرجل
أسوة بغالبية الرجال الراشدين في مجتمعاتنا،
ي�م�ل��ك م � ��وارد م��ادي��ة وم �س��ال��ك ق��ان��ون �ي��ة ودع �م��ًا
اجتماعيًا ومعنويًا ،أكثر مما تملك أغلب النساء
من أجل مواجهة العنف املمارس عليه في إطار
األس � ��رة ،وم ��ن ِق� َ�ب��ل امل� ��رأة ت �ح��دي �دًا .وال ض ��رورة
ّ
ل�ل�ت��ذك�ي��ر ،ب ��أن ال�ع�ن��ف ال ��ذي ت�م��ارس��ه امل ��رأة ض� ّ�د
بخالف العنف الذي يمارسه الرجل ضد
الرجل،
ٌ
املرأة ،مرفوض تمامًا في مجتمعاتنا لدى جميع
طوائفها وفئاتها .وال ُيفسد هذا التعميم الفتوى
التي أطلقها املرجع الشيعي ّ
السيد محمد حسني
فضل ال�ل��ه وال�ت� ّ�ي تجيز ل�ج��وء امل ��رأة إل��ى العنف
ضد الرجل املعنف.

فئات أخرى في األسرة

ّ
ت�ق��ول م�لاح�ظ��ات دار ال�ف�ت��وى إن م�ش��روع قانون
ح�م��اي��ة امل� ��رأة م��ن ال�ع�ن��ف األس � ��ري ،وف ��ي ال�ف�ق��رة
ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ذك��رن��ا أع �ل��اه ،ق��د « ...أغ �ف��ل ع�م�دًا
(ك � � ��ذا!) ح �م��اي��ة ال �ض �ع �ي��ف ف ��ي األس� � ��رة ك��ال�ط�ف��ل
ّ
وال �ع��اج��ز وامل� �س ��ن ب�ق�ط��ع ال �ن �ظ��ر ع��ن جنسيته»
(ي�ق�ص��د ج�ن�س��ه؟) .وي��واف�ق��ه «ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان »...
وكاتب مالحظاته من منظور نفسي ّاجتماعي.
ف��ال �ق��ان��ون ،ب ��رأي ه� ��ؤالء ،ت�م�ي�ي��زي ألن ��ه «ي�م� ّ�ي��ز
اإلناث» (دون غيرهن من فئات األسرة).
ّ
نشير ،ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،إل��ى م��ا ه��و ن��اف��ل؛ م��ن أن
إب��رام ق��ان��ون يستهدف فئة ّ
معينة ال يعني أب�دًا
ّ
أن ف�ئ��ات أخ ��رى س�ت�ك��ون ُم�س�ت�ث�ن��اة م��ن ال�ع��دال��ة.
ّ
(ه ��ل ن�س�ت�ن�ت��ج أن إب � ��رام ق ��ان ��ون للمستخدمني
ً
ً
ّ
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ،م �ث�ل�ا ،ي�ع�ن��ي أن األط� �ب ��اء ،م�ث�لا،
مستثنون «ع�م�دًا» من تحقيق مصالحهم) .فلو
ً
ّ
أخ��ذن��ا األط �ف��ال ،م�ث�لا ،ف��إن ال��ذك��ور منهم ،أس��وة
ب��اإلن��اث ،مشمولون بقانون حماية األط�ف��ال من
�ري امل�ت�ض� ّ�م��ن ف��ي «ات �ف��اق �ي��ة ح�ق��وق
ال�ع�ن��ف األس� � ّ
الطفل» التي وقعت عليها ال��دول��ة اللبنانية في
ّ
 .1990إن مشروع «قانون حماية املرأة من العنف
ّ
األس� ّ�ري» ـــــ قيد النقاش ـــــ غير معني باألطفال،
ال ألنه ّ
يميز فئة من األسرة (اإلناث من األطفال)
ّ
ع�ل��ى أخ ��رى (ال ��ذك ��ور م �ن �ه��م) ،ب��ل ألن حمايتهم
ح��اص �ل��ة ،ح�ك�م��ًا ،ف��ي إط ��ار ت�ط�ب�ي�ق��ات االت�ف��اق�ي��ة
املذكورة.
وه �ن ��اك ،إض��اف��ة إل ��ى األط� �ف ��ال ،ف �ئ��ات أخ ��رى في

من تونس إلى المنامة لنكسر معًا جدار العزلة
منى عباس فضل*
لم تعلم عامالت نسيج املصانع األميركية الالتي
تظاهرن وطالنب بخفض ساعات عملهن ورفع
ّ
أجورهن في  8آذار /مارس  ،1857أن تظاهرتهن
ستتجدد في نيويورك بعد نصف قرن في ،1909
م��ن قبل أخ��ري��ات يطالنب بالحقوق االقتصادية
والسياسية ،ومنها «حق االقتراع العام» ،حتى

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ق��ررت االشتراكية الدولية املجتمعة تخصيص
ي��وم عاملي للمرأة في  ،1911وأن ّ
تقره وتعتمده
األمم املتحدة في .1977
ّ
ّ
ّ
باملثل ،لم تعلم العربيات أن ما هز مجتمعاتهن
قبل عام ،من ثورات تونس ومصر واليمن وليبيا
والبحرين وسوريا  ،...سيجعل من مناسبة «8
آذار /م ��ارس» مناسبة م�ق��رون��ة بتلك ال �ث��ورات.
ف �ق��د ش ��اه ��دن ��ا وع �ش �ن��ا م� �ع ��ارك امل � � ��رأة وال ��رج ��ل
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للمطالبة بالكرامة وامل��واط�ن��ة الكاملة والحرية
معًا ،إذ انخرطت النساء بكثافة في االعتصامات
واملسيرات ،وساهمت الشابات منهن في التعبئة
ع �ب��ر ش �ب �ك��ات ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي وإص � ��دار
ال�ب�ي��ان��ات وامل��ذك��رات امل�ن��اه�ض��ة للظلم وال�ف�س��اد
وال �ت �م �ي �ي��ز .ال �ت��ون �س �ي��ات أول م ��ن خ ��رج ��ن إل��ى
الشوارع للمطالبة بحقوقهن كمواطنات وكنساء.
ف ��ي م �ص��ر ،ن��زل��ن إل ��ى م� �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر ب�ك�ث��اف��ة
اتحدت فيها «املسلمات واملسيحيات ،السافرات
واملحجبات» ،وأصبح امليدان املنطلق التضامني
ب�ي�ن ال��رج��ال وال �ن �س��اء ،ال �ش �ب��اب وال �ش��اب��ات .أم��ا
ّ
ّ
ف��ي ال�ي�م��ن ،ف�ك��ن ف��ي الطليعة ،وأت�ق��ن بمهارتهن
ال �ن �ض��ال �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ف ��ن ق� �ي ��ادة امل �ح �ت �ج�ين .في
امل�غ��رب ،انخرطت قطاعات واس�ع��ة م��ن الشابات
في حركة « 20فبراير الشبابية» .في السعودية،
ٍّ
كتحد
ت�ج��رأت  80ام ��رأة على ق�ي��ادة س�ي��ارات�ه��ن،
ّ
وكتعبير عن مطالباتهن ،إضافة إلى مشاركتهن
في املسيرات االحتجاجية في املنطقة الشرقية.
في البحرين ،نزلن إلى الشارع بكثافة وحضور
الف� ��ت ت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ح �ي��وي��ة ودي �ن��ام �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
البحريني ،مقارنة باملجتمعات امل �ج��اورة .مل��اذا
ّ
ّ
ال وح �ض��وره��ن ب�م�ث��اب��ة اس�ت�ك�م��ال ل�ح�ض��وره��ن
امل�ب�ك��ر ف��ي س��اح��ة ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي .ك�ي��ف نقرأ
ف ��ي ال �ث��ام��ن م ��ن آذار ن �ت��ائ��ج ت �ل��ك امل �ش��ارك��ة في

ّ
مواجهة التحديات؟ ال شك أن املد النوعي الذي
ّ
شهدته امليادين العربية وال ت��زال ،يعد في أحد
جوانبه تعبيرًا عن ث��ورة العربيات التي بفضل
وسائل التواصل االجتماعي واالتصالي يمكن
مراقبتها وتفكيكها وتحليلها وقياس أهميتها
ّ
ودالل �ت �ه ��ا ،ل �ل�ت�ع��رف ع �ل��ى دوره� � ��ن ف ��ي صنعها
وإنجازها ،ومعاينة الفئات االجتماعية املشاركة
ّ
وان �ت �م��اءات �ه��ن اإلي��دي��ول��وج�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ،وال
ّ
س �ي �م��ا أن اإلع �ل ��ام ال �غ��رب��ي رك� ��ز ع �ل��ى م �ش��ارك��ة
الشابات تبعًا النتماءاتهن الدينية «إسالميات
ومسيحيات محجبات ،وسافرات  ...ال��خ»ّ ،
وعبر
ع��ن ده�ش�ت��ه ل�ج��رأت�ه��ن وت �ح��رره��ن ،وخ�ص��وص��ًا
مع ما يستبطنه من خلفية كون «امل��رأة العربية
املحجبة معزولة ومتخلفة» ،فيما كشف الواقع
ال �ن �ق �ي��ض أن� �ه ��ن غ �ي��ر م � �ع� ��زوالت أو خ��اض �ع��ات
وم�س�ت�ل�ب��ات اإلرادة ،وإن �م��ا «أش �ك��ال مقاومتهن
للتمييز والعنف الواقع عليهن في املجال العام
وال� �خ ��اص ه ��ي ال �ت��ي ت�ت�غ�ي��ر وت �ت �ط ��ور» ،حسب
خ�لاص��ة إح ��دى ال ��دراس ��ات .إن م�ش��ارك��ة ال�ن�س��اء
كمناضالت في هذه الثورات تمثل ظاهرة جديرة
ب ��ال ��دراس ��ات ال �س��وس �ي��ول��وج �ي��ة ،ف �ق��د ت ��م ق�ب��ول
وج��وده��ن م��ع ال��رج��ال ف��ي ال�س��اح��ات وامل�ي��ادي��ن،
وتعرضن للعنف السياسي واألمني املفرط في
ّ
قوته .إال أن ثمة مخاوف وهواجس تتزايد يومًا
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هيا
رب
الع
نساء
يا
ُ
ّ
ّ
ّ
األس ��رة تتصف ب��أن�ه��ا ف��اق��دة للحيلة ،كاملسنني
أو امل �ع � ّ�وق�ي�ن أو امل ��رض ��ى امل��زم �ن�ي�ن أو امل��رض��ى
ً
َ
الجنسني ،فضال عن العامالت في
العقليني من
ال�خ��دم��ة املنزلية ،إل��خ م��ن ف�ئ��ات ،ح� ِ�رج��ة امل��واق��ع،
ّ
تتعرض للعنف بسبب فقدانها االمتيازات
قد
ّ
التي تتمتع بها الفئات األخرى .هؤالء ملتزمون
املنزل وإط��ار «حرمة» األس��رة؛ األم��ر ال��ذي يجعل
رق ��اب ��ة امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى أح��وال �ه��م غ �ي��ر م �ت �ي� ّ�س��رة.
ّ
م��ن نافل ال�ق��ول ،إن حماية النساء م��ن العنف ال
ّ
يفترض أن العنف على فئات أخرى ،كالتي أتينا
ٌ
على ذك��ر بعضها ،هو أم��ر مسموح ب��ه .بل على
ّ
العكس من ذلك تمامًا .إن التشريع لقانون يحمي
امل��رأة من شأنه جذب االنتباه إلى هذه الفئة من
ال �ن��اس( ،أي ف��اق��دي الحيلة واالم �ت �ي��ازات) ،وهو
م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ب �ل ��دان ك �ث �ي��رة م ��ن ال �ع��ال��م .فحني
فضحت الحركة النسوية ،ف��ي موجتها الثانية
في الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي،
ً
مثال ،تبينّ
ّ
تتعرض له اإلناث،
زنى املحارم الذي
ّ
ّ
أن ال��ذك��ور ال �ص �غ��ار ي �ت �ع��رض��ون ل�ع�ن��ف جنسي
ّ
في إط��ار أسرهم .هكذا ،ف��إن قانونًا يحمي املرأة

ّ
ترى الحركة النسائية أن واح�دًا من أهم مظاهر
ّ
ت �ف��ري��غ ال �ق��ان��ون ،ال� ��ذي ت �ق��دم ب��ه ال �ت �ح��ال��ف ،من
ّ
املكلفة دراسته قبل
مضمونه في اللجنة النيابية ّ
تقديمه إلى البرملان إلقراره ،يتمثل بتعديل اسمه
ليصبح «قانون حماية األسرة»؛ األمر الذي يجعل
ّ
ّ
واملعوقني
سوية واحدة من األطفال
النساء على
ّ
ّ
واملسنني ،وكل قليلي الحيلة في األس��رة .إن هذا
ال�ت�ع��دي��ل ب�م�ث��اب��ة ن�ف��ي ج ��ذري ل�ل��واق��ع م��ن جهة،
وللقاعدة الحاملة ل �ض� ّ�رورة إ ّب ��رام ال�ق��ان��ون ،من
جهة ثانية؛ فالنساء يعنفن ألنهن نساء .ولو كان
ً
ه��ؤالء النساء رج ��اال ،يعيشون ظ��روف��ًا متماثلة

بعد يوم ،نستشفها عالنية أو بصورة مضمرة،
تشكك في قدرة الثورات على اإليفاء بحقوق املرأة
السياسية واالج�ت�م��اع�ي��ة .كيف ذل��ك؟ ف��ي مصر،
وبمجرد سقوط نظام الديكتاتور ،ت� ّ�م التصدي
ل�ل�ن�س��اء ب�ع�ن��ف م��ن ب�ع��ض امل �ت �ش��ددي��ن ،وأب �ع��دن
ع��ن ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��إص�ل�اح ال��دس �ت��ور ،ت�م��ام��ًا
كما أبعدت التونسيات عن الحكومة االنتقالية
ّ
وع��ن اللجان السياسية ،وح�ض��وره��ن ف��ي لجان
إع� � ��داد م� �ش ��روع اإلص �ل ��اح ال ��دس� �ت ��وري م �ق��ارن��ة
ّ
بمستوى تمثيلهن ف��ي  2009بنسبة ()%27.6
من النواب املنتخبني كان ضعيفًا .كما لم تمثل
ف��ي املجلس الوطني االنتقالي الليبي إال ام��رأة
واح��دة ،ما يجعل األم��ر تهديدًا حقيقيًا للنساء،
لو اعتمدنا كمرجعية منهج عمل األم��م املتحدة
للنهوض باملرأة لجهة تعزيز التدابير القانونية
مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا .وت � �ب� ��دو اس � �ت � �ع� ��دادات امل �ص ��ري ��ات
ّ
وإص��راره��ن على االنطالق هذا العام في مسيرة
يوم املرأة العاملي إلى البرملان ،وتسليم مطالبهن
في املرحلة االنتقالية بشعارات فاقعة كـ«مطلب
واح��د للستات  ...مش حنسيب املكتسبات ،مش
�رأة مش
ع ��اوزي ��ن ن �خ�س��ر م �ك��اس �ب �ن��ا ،ح �ق��وق امل � � ّ
ه�ن�س�ب�ه��ا» ،ت�ع�ب�ي�رًا ع��ن ال�ص��دم��ة ال �ت��ي تلقينها
من الثورة .أما شعار «ما احناش بنات سوزان،
حقوق املرأة = حقوق اإلنسان» فهو تعبير عن نزع

الشرعية عن مكتسبات املصريات والتونسيات
باعتبارها ممنوحة م��ن األنظمة الديكتاتورية
كقانون األحوال الشخصية ومنح الجنسية .أما
شعار «ب��ره الشعب ،وب��ره ال�ش��ورى  ...ليه الست
بقت مقهورة» ،فهو دالل��ة على التهاون بتأجيل
امل �ط��ال��ب ال�ح�ق��وق�ي��ة ل�ل�ن�س��اء ك��ون�ه��ا أق ��ل أه�م�ي��ة
وإل�ح��اح��ًا م�ق��ارن��ة بتحديات امل��رح�ل��ة السياسية
وقضاياها .في السياق ،جرت محاوالت لتشويه
م �ش��ارك��ة امل � ��رأة ف ��ي امل �ي��ادي��ن ب��رب��ط ح �ض��وره��ا
بالخلفية الجنسية واألخ�لاق �ي��ة ،كما ح��دث في
ال �ق��اه��رة م��ن ح��ادث��ة االع� �ت ��داء ع �ل��ى ف �ت��اة ش��اب��ة
وتجريدها من مالبسها أثناء االحتجاجات من
ق�ب��ل ق ��وات ال �ش��رط��ة ،وق �ي��ام امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري
ب �ف ��رض اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ع ��ذري ��ة ع �ل��ى  17س�ج�ي�ن��ة
ّ
ملحاكمتهن أمام محكمة عسكرية ،بحجة السعي
إلى حماية الجيش من تهمة االدعاء باالغتصاب
أثناء الحبس ،وفي اليمن اتهمن بسوء األخالق،
ّ
«ألن النساء الالتي يحترمن أنفسهن ال يتظاهرن
م��ع ال��رج��ال جنبًا إل��ى جنب وال يختلطن بهم»،
ك �م��ا ق� ��ال امل �خ �ل��وع ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص ��ال ��ح .وت��م
اس �ت �غ�لال ق�ض�ي��ة االغ �ت �ص��اب ك �س�لاح ف��ي ليبيا
إلذالل النساء وال��رج��ال على ح��د س��واء ،وال��دف��ع
ب�ع��ائ�لات بأكملها مل �غ��ادرة مساكنها خ��وف��ًا من
االع �ت��داء ع�ل��ى ن�س��ائ�ه��ن .ك�م��ا ب ��دأت ب�ع��د سقوط

ّ
ّ
ّ
م��ن ال�ع�ن��ف األس ��ري ،م��رش��ح ألن ي�ح��ف��ز املعنيني
م��ن أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ف ��رادى وم�ج�م��وع��ات مدنية
ّ
ّ
املشرع بمشروع قانون
وتشريعية ،للتقدم إل��ى ُ
ّ
ّ
يحمي هؤالء من العنف املحتمل تعرضهم له .إن
م�ش��روع ق��ان��ون يحمي امل��رأة م��ن العنف األس��ري
ّ
يقدم نموذجًا جاهزًا يمكن االقتداء به لصياغة
ّ
تلك املشاريع كلها.

ّ
َّ
يعنفن ألنهن نساء

(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

تمامًا ،ملا ّ
تعرضن للعنف.
ّ
ّ
إذ إن ال�ن�س��اء ق��د ي�ت�ع��رض��ن للعنف ،ال لكونهن
ف ��اق ��دي االم� �ت� �ي ��ازات ال �ص�ح�ي��ة أو االج �ت �م��اع �ّي��ة؛
أي ال لكونهن ضعيفات أو ع��اج��زات أو مسنات
أو م�ع� ّ�وق��ات أو حتى ب��دون سند اجتماعي .قد
ّ
منهن ّ
ّ
وشابة وذات
قوية ومقتدرة
تكون
الواحدة ّ
ّ
ّ
مهنة  ...لكنها تعنف على كل حال .فال يشفع لها
اق �ت��داره��ا ،وال ق��وت�ه��ا ،وال س�لام��ة ج�س��ده��ا ،وال
ّ
شبابها ،وال استقاللها املهني بالتمتع باألمن
وبالسالمة داخل ّأسرتها .فالنساء ،بعكس سائر
ّ
أفراد األس��رة ،يعنفن ألن املعتقدات واألع��راف قد
ّ
ّ
يتعرضن ّ له ـــــ أي جعلته
«طبعت» العنف ال��ذي
ُ
عنف.
«طبيعيًا» ـــــ فال ينظر إليه
على أنه َ
ّ
ُ
ه � ��ذا ،ف �ي �م��ا ي �س� ّ�م��ي ال� �ق ��ان ��ون ال �ع �ن��ف ع �ن �ف��ًا؛ إن
ف�ظ��اع��ات ال�ع�ن��ف ض��د ال�ن�س��اء داخ � ً�ل أس��ره��نُ ُقد
أص �ب �ح��ت امل �ع �ل��وم� ُ
�ات ع�ن�ه��ا م �ت��اح��ة مل��ن ل��ه أذن
ّ
تسمع وعني ت��رى .وباتت املعلومات املتعلقة به
ّ
موثقة في أعمال باحثني وباحثات ،في دراسات
منشورة ومتاحة في كل وسائط نشر املعلومات،
ُالقديمة منها والجديدة .والقانون يأخذ بالواقع
ّ
امل�ث�ب��ت .ف�لا ال �ق��ول ب ��أن «اإلس �ل�ام ًأوص ��ى ً ب��امل��رأة
عمومًا وخ��اًص��ة امل��رأة أم��ًا ّ وزوج ��ة واب�ن��ة وأختًا
ً
وعمة وخالة وغيرها ،وحذر من استخدام العنف
ضد أي إنسان وخاصة امل��رأة ( ،»...كما ج��اء في
بيان دار ال�ف�ت��وى) ،وال السماح للمرأة بمبادلة
ع�ن��ف ال ��زوج ب�ع�ن��ف ش�ب�ي��ه (ك�م��ا ج��اء ف��ي فتوى
املرجع السيد محمد حسني فضل الله)  ...نقول
ّ
ال ال��وص�ي��ة وال ال� ّس�م��اح امل��ذك��وران تمكنا ،حتى
حينه ،من ردع املعنف املعتدي على ّاملرأة .القانون
وحده يحمي املرأة داخل األسرة؛ ألنه ،وكما هي
ح��ال القانون عامة ،ذو سلطة تستوحي الواقع
أس ��اس ��ًا ،ال ال�ت�م�ن�ي��ات وال �ت��وص �ي��ات وال �ف �ت��اوى
ومحاسبة وحامية
رادع��ة
ِ
وحدها .هذه السلطة ِ
ومعاقبة ،وتردفها أجهزة تنفيذية تجعل الردع
ِ
واملحاسبة والحماية والعقاب قائمة على أرض
صلبة .عبر ه��ذه السلطة ،وعبرها فقط ،تتوافر
شروط التوصيات والفتاوى الدينية .أليس هذا
ّ
م��ا يفعله ال�ق��ان��ون إزاء ك��ل التوصيات الدينية؟
ّ
(ه � ��ل ت �ك �ت �ف��ي امل �ج �ت �م �ع��ات ب ��وص ��ي ��ة «ال ت �ق �ت��ل»
ً
الدينية ،مثال؟ أال تردفها باملؤسسات الضامنة
اللتزام املؤمنني بها؟).

لحماية الطرف «املستضعف»

ّ
ن �ش �ي ��ر ،أخ � �ي � �رًا ،إل � ��ى أن األع � � � ��راف وال �ت �ق��ال �ي��د،

ّ
النظام هجمات عنيفة ضدهن للضغط عليهن
الرت ��داء الحجاب ق�س�رًا وم�ن��ع االخ �ت�لاط .أم��ا في
ال�ب�ح��ري��ن ،ف�ق��د ش��اه��د ال�ع��ال��م ع�ل��ى ال�ف�ض��ائ�ي��ات
كيف يتم ّالتعامل مع النساء في ّاالحتجاجات،
وكيف يرش عليهن بعض املواد كأنهن حشرات،
ً
وكيف تم اعتقالهن ،فضال عن شهادات املعتقالت
ّ
والتحقيق معهن املثبتة في تقرير «لجنة تقصي
الحقائق» ،وما تردد عن السباب والتفوه بأقذع

رغم ّأن الشوارع قاربت بين
الجنسين ،إال أ ّنها ال تستطيع
تغيير واقع النساء االجتماعي
ال�ع�ب��ارات للبنات ال�ص�غ�ي��رات ممن يخرجن مع
ّ
أهاليهن في املسيرات ،إذ جاء الرد الرسمي على
ذلك بما مضمونه« :األولى استهجان من يستغل
النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون».
ف��ي ت�ف�س�ي��ر م��ا س �ب��ق ،ك�ش�ف��ت ب�ع��ض اآلراء عن
إشكاليات سجالية حني ال تضع في اعتبارها
اختالف أوض��اع النساء في كل بلد ،بل تكتفي
ب ��إع ��ادة إن �ت��اج ال �خ �ط��اب ال�ن�م�ط��ي ح ��ول ع�لاق��ة

متضافرة م��ع ق��وان�ين األح ��وال الشخصية التي
ت��رع��ى األح� ��وال األس��ري��ة ع�ن��دن��ا ،وض�ع��ت امل ��رأة،
دون ّ
مبرر موضوعي ،وألسباب ّلم تعد قائمة في
أيامنا ال�ح��اض��رة ،ف��ي موقع ه��ش وضعيف إزاء
الرجل.
ّ
حماية
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�
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إن م��ن
َ
الطرف ذي املوقع األضعف في عالقة بني طرفني؛
ً
أل�ي��س ه��ذا م��ا يفعله ق��ان��ون ال�ع�م��ل ،م �ث�لا ،حني
يحمي ال�ع��ام��ل م��ن «س �ط��وة» ّ
رب ال�ع�م��ل؟ ه�ك� ّ�ذا،
ّ
فإن قانون حماية املرأة من العنف األسري يوفر
ت �ل��ك «ال �ح �م��اي��ة» ،ت �ح��دي �دًا ،وي �س �ه��م ف��ي إح �ق��اق
ّ
امل�س��اواة ب�ين امل��رأة وال��رج��ل .إن ردم الفجوة بني
النساء والرجال في مجال توفير األمن والسالمة
لهما في إطار األسرة ،هو من بعض مسؤوليات
ّ
املواطنات ـــــ أي ،الطرف الذي وضع،
املشرع تجاه
ِ
قسرًا ودون وجه حق ،في موقع أضعف في دائرة
األس ��رة؛ ف�ي�غ��دو ق��ان��ون يحمي امل ��رأة م��ن العنف
األس� � ��ري ت�ص�ح�ي�ح��ًا ل��ذل��ك امل ��وق ��ع ،وم� ��ن ب�ع��ض
ش ��روط إح �ق��اق امل� �س ��اواة ال �ت� ّ
�ام��ة ب�ي�ن ف�ئ�ت�ين من
امل��واط�ن�ين ،النساء وال��رج��ال ،ال تمييزًا ملصلحة
النساء.

هوامش

ّ
يضم أكثر من خمسني منظمة غير
( )1وه��ي تحالف
حكومية لبنانية .ب�ع��ض ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات يعمل أس��اس��ًا
في مجال مناهضة العنف ّ
ضد امل��رأة ،وبعضها اآلخر
ّ
منظمات مدنية
س��اء ع� ّ�ام��ة ،لكن أك�ث��ره��ا
يستهدف ال�ن� ّ
تعمل تحت مظلة حقوق اإلنسان.
( )2ال ��ذي ن ��ال ،بموجبه ال�ث�ق��ة ،ب�ت��اري��خ .2009/12/11
انظر تفاصيل مسار العمل على إق��راره على الوصلة:
protect.kafa.org.lb
ّ
يضم ثالث عشرة جمعية
( )3وهو عبارة عن تحالف
وشخصيتني منفردتني ،أكثرها يحمل اسمًا إسالميًا،
وت�ق��وده جمعية ال�ن�ج��اة االجتماعية ،ال��ردي��ف النسائي
للجماعة اإلسالمية.
ّ
( )4نوقشت ك��ل النقاط في املقال املذكور في الهامش
األول.
ّ
بتصرف من مقالة
مقتطعة
(املقالة
لبنانية
باحثة
*
ّ
لكاتبة هذه السطور تصدر في مجلة إضافات ،وهي
دورية محكمة تصدر عن الجمعية العربية لعلم
االجتماع ،العدد  ،17شتاء  ،2012وهي بعنوان« :حجج
ّ
هشة بمواجهة قضية عادلة» ،قراءة في املالحظات
النفسية االجتماعية على مشروع «قانون حماية املرأة
من العنف األسري»)

املرأة بالرجل ،في الوقت الذي برهن فيه الواقع
ّ
أن األوض ��اع املتدنية ال�ت��ي تعانيها العربيات
ل �ه��ا ارت� �ب ��اط وث �ي��ق ب��االخ �ت�ل�االت االج�ت�م��اع�ي��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي مجتمعاتهن.
ي� �ق ��ودن ��ا ذل � ��ك إل � ��ى إث � � ��ارة ال � �س� ��ؤال اآلت � � ��ي :ه��ل
ن� ��زول آالف ال �ن �س��اء إل ��ى ال � �ش� ��وارع ،وم ��ا ح��دث
م ��ن ت � �ح� � ّ�والت س �ي��اس� ّ�ي��ة وت �ض �ح �ي��ات ال �ن �س��اء
ّ
ّ
ّ
ومعاناتهن سيحمل لهن اآلم��ال ،أم أن التاريخ
سيعيد نفسه؟
ّ
لإلجابة ،ال بد من إدراك أن تحرك النساء حدث
في مساحة زمنية شديدة الدقة والتعقيد .ورغم
ّ
ّأن ال�ش��وارع وامل�ي��ادي��ن ق��ارب��ت ب�ين الجنسني ،إال
أنها ال تستطيع تغيير واقع النساء االجتماعي
واالقتصادي والسياسي بكبسة زر ،تمامًا كما
اح �ت �ف��االت « 8آذار» .مل� ��اذا ذل� ��ك؟ ل�س�ب��ب ب��دي�ه��ي
ً
ي�س�ت��وج��ب ع�م�لا ضخمًا وت��راك�م�ي��ًا ي�ح�ت��اج إل��ى
جهود التنظيمات النسائية والتيارات الحداثية،
ب� ��دءًا م��ن إع � ��ادة ق��راء ت �ه��ا ل �ظ��روف مجتمعاتها
بشكل مغاير ،وخصوصًا عالقتها م��ع اإلس�لام
التنويري ،وتاليًا بعدم االكتفاء بالتفرج والنقد
ال�ل�اذع واج�ت��رار التحليل التقليدي العقيم ذات��ه
حول إما تخلف الدين وإما االرتماء في أحضان
أنظمة االستبداد كمنقذ.
* كاتبة بحرينية
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يوم المرأة العالمي ...ي
فلسطينيات دخلن التاريخ ...بال أسماء
بيان نويهض الحوت*
حديثنا عن املرأة الفلسطينية في عيدها العاملي
ليس ع��ن إن�ج��ازات�ه��ا ،أو رائ��دات �ه��ا ،أو إب��داع�ه��ا،
أو ت�ف��وق�ه��ا ف��ي ش�ت��ى امل �ج ��االت ،ب��ل ع��ن ال�ن�س��اء
ّ
اللواتي طواهن النسيان؛ حديثنا عن األكثرية
العاملة املناضلة ال�ص��ام�ت��ة .ول�ي��س ه��ذا ملجرد
الرغبة ف��ي االن�ط�لاق عكس السير ـــــ كما يبدو
ـــــ ب��ل ان�س�ج��ام��ًا م��ع ال �ت��اري��خ ال�ق��ري��ب لفلسطني
تحت االنتداب ،وحاضرها تحت االحتالل (وكل
فلسطني اليوم تحت االحتالل).
امل�ش�ه��د األول :م�ش�ه��د ال �ف�لاح��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل في
ال �ح �ق��ل ك �م��ا ف ��ي ال� �ب� �ي ��ت ،وال � �ت ��ي ت �ح �م��ل ن �ت��اج
ال �ح �ق��ل ع �ل��ى رأس� �ه ��ا وت ��ذه ��ب إل� ��ى أق � ��رب امل ��دن
لبيعه ،ول��و مشيًا على األق ��دام .تلك امل��رأة كانت
عماد أسرتها الصغيرة ،وعماد قريتها ،وجاء
ي ��وم أض �ح��ت ف�ي��ه ع �م��اد ش�ع�ب�ه��ا .ف�ف��ي ال �ث��ورات
واالضطرابات ،كانت تلك الفالحة تخبئ السالح
تحت الخضار والفاكهة ،وتمشي رافعة ال��رأس
أم��ام «عسكر اإلنكليز» .واشتهرت حيفا باملرأة
«ال �ق � ّ�س��ام �ي ��ة» ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �خ �ب��ئ ال� �س�ل�اح ف��ي
تنكة ثقيلة على رأس �ه��ا ،وه��ي ت�ن��ادي على من
يشتري ال��زي��ت .وأم��ا بعد اإلض ��راب الكبير (في
 ،)1936وام�ت��داده إل��ى أكثر م��ن ستة أش�ه��ر ،فقد
اع �ت��رف امل� �ن ��دوب ال �س��ام��ي واك� �ه ��وب ف��ي إح��دى
ّ
رس��ائ�ل��ه ب��أن اإلض ��راب نجح بفضل امل ��رأة التي
ل ��م ت �ن �ق �ط��ع ع ��ن ح �م��ل ن� �ت ��اج ال �ح �ق��ل وإي �ص��ال��ه
إل��ى س�ك��ان امل ��دن ف��ي أس ��وأ ال �ظ��روف ،وم��ن دون
مقابل.
املشهد الثاني :مشهد فلسطني في السابع عشر
من حزيران  ،1930يوم أعدمت حكومة االنتداب
ث�لاث��ة أب�ط��ال مناضلني :محمد جمجوم وف��ؤاد

ح �ج��ازي وع �ط��ا ال��زي��ر .ك��ان��ت فلسطني ف��ي ذل��ك
اليوم في إضراب شامل ،وصمت غاضب ،وعزلة
عن العالم .وكان القرار أن ُيعدم الثالثة بالتتابع
مع فارق ساعة بني الشهيد والشهيد .ومع إعدام
ّ
ُ
ّ
ك��ل واح��د منهم ،ك��ان��ت ت�ق��رع ف��ي فلسطني كلها
أجراس الكنائس ،ويرتفع من أعالي املآذن نداء
«الله أك�ب��ر ...الله أك�ب��ر» .أمهات األب�ط��ال اللواتي
ُح��رم��ن وداع أوالده� � ��ن ،وق �ف��ن أم� ��ام س �ج��ن عكا
ي �ن��ادي��ن ع�ل�ي�ه��م ب��أع�ل��ى أص��وات �ه��ن ،وي��دع��ون�ه��م
إل��ى الصمود وال�ش�ج��اع��ة ،ث��م رح��ن ينشدن لهم
األهازيج الوطنية .ال يتذكر أحد أسماء األمهات.
غير ّأن الشعب استمر ّ
يردد تلك األهازيج.
امل �ش �ه��د ال �ث ��ال ��ث :م �ش �ه��د ال� �ث ��ورة ال �ك �ب��رى ال�ت��ي
استمرت ثالث سنوات ( 1936ـــــ  ،)1939والتي ما
كان لها أن تستمر لوال امل��رأة التي كانت ينبوع
العطاء للثوار جميعًا ،فهي ترسل إليهم الطعام
ي��وم �ي��ًا ،وه� ��ي ت�ح�م�ي�ه��م م ��ن م �ف��اج��آت «ع�س�ك��ر
اإلن�ك�ل�ي��ز» ،كلما داه �م��وا امل �ك��ان .بيتها بيتهم.
أم ��ا ال�ب�ط��ول��ة «األس �ط ��وري��ة» ل�ف�ظ��ًا ،والحقيقية
تاريخيًا ،فهي جرأة املرأة النادرة يوم كان هؤالء
العسكر يداهمون القرية ،ويجمعون السكان في
الساحة ،ثم يجيئون معهم بمجموعة من الشبان
فيوقفونهم على الحائط ،وهم
مكبلني باألغالل،
ِ
ي �ص��رخ��ون ب ��األه ��ال ��ي« :أال ت �ع��رف��ون �ه��م؟» .ك��ان
ي�ن�ك��ر األه ��ال ��ي م�ع��رف�ت�ه��م ب ��أي م �ن �ه��م ،ح �ت��ى لو
كانوا ّجميعًا أو ك��ان بعضهم من أبناء القرية،
ذل��ك بأنهم فيما ل��و اع�ت��رف��وا ،لكان ج��زاء القرية
التدمير ،تدمير البيوت أم��ام أصحابها ،ولكان
عقاب السكان القتل بال رادع .وتقترب النهاية
ح�ي�ن ي �ق��دم ال �ع �س��اك��ر ع �ل��ى ق �ت��ل ه� � ّ�ؤالء ال�ش�ب��ان
األب �ط��ال ب��ال��رص��اص ،وف��ي ظ�ن�ه��م أن ��ه ال ب��د ألم
الشهيد أو زوجته ،أو ّ
أي من قريباته أن تصرخ،

ّ
غير أن ال�ت��اري��خ ال��ذي س� ّ�ج��ل ع�ش��رات ال�ح��وادث
ال�ت��ي أع ��دم فيها ال�ش�ب��ان ف��ي س��اح��ة ال �ق��ري��ة ،لم
ي �س �ج��ل ح ��ادث ��ة واح � � ��دة ص ��رخ ��ت ف �ي �ه��ا ام � ��رأة،
وه��ي ت�ش��اه��د بعينيها اب�ن�ه��ا او زوج �ه��ا ُيقتل
بالرصاص.
امل�ش�ه��د ال��راب��ع :ه��ذا ه��و امل�ش�ه��د ال�ب�ط��ول��ي ،فما
إن أع �ل��ن ق ��رار ال�ت�ق�س�ي��م ف��ي  29ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
 ،1947ح�ت��ى ق��ام��ت ف��ي ال �ب�ل�اد ح ��رب ض��د ذل��ك،
وم� ��ا ك ��ان ��ت امل� � ��رأة ل�ت�ك�ت�ف��ي ه� ��ذه امل � ��رة ب��إط �ع��ام
امل�ن��اض�ل�ين أو ب�ح�م��اي��ة ال �خ �ط��وط ال�خ�ل�ف�ي��ة ،بل
ه �ب��ت ت �ش��ارك ف��ي اإلس� �ع ��اف ،وت �ح �م��ل ال �س�ل�اح،
ً
ولو قليال ،واستشهدت العشرات من النساء .لم

نالت المرأة الفلسطينية
بناء على
حقوقها السياسية ً
رصيدها التاريخي من النضال
تعرف أسماء الكثيرات منهن ،لكن عرفت أسماء
البعض ،وخصوصًا اللواتي كن يضمدن الجراح
أو يسعفن ال �ج��رح��ى ،ف�ه�ك��ذا اس�ت�ش�ه��دت حياة
بالبسة في دير ياسني ،وجولييت زكا في حيفا.
ّ
وأضحت كل منهما رمزًا.
امل�ش�ه��د ال �خ��ام��س :م�ش�ه��د ال �ل �ج��وء وامل�خ�ي�م��ات،
ّ
ولنبدأ باالعتراف بأن سنوات النكبة األولى ،أي
سنوات التيه ،لم تكتب بعد على حقيقتها ،ربما
ّ
ألن حياة الالجئني املأساوية كانت هي الطاغية.
ّ
وربما ألن املؤرخني واملحللني لم يسألوا بدورهم

كثيرًا أسئلة م��ن ن��وع« :ك�ي��ف صمد الشعب في
املخيمات؟ كيف؟» .الجواب الصادق ال يكمن في
عطاءات وكالة الغوث املحدودة جدًا ،وال يكمن في
تسابق الحكام العرب على إصدار التصريحات
املدوية املؤيدة لفلسطني وشعبها ،بل يكمن في
عمل األم اليومي الصامت واملتواصل .يكمن في
تربيتها صغارها على اإليمان والحق والصبر.
يكمن ف��ي تشجعيها ابنتها على ُخ��وض غمار
الحياة كالرجل .في تلك السنوات ،فتحت حدود
الدول الخليجية أمام الفتاة الفلسطينية لتعمل
ُ
في سلك التعليم ،أكثر مما كانت تفتح للشاب
ال��ذي ك��ان��ت الحكومات العربية على نحو عام
تخشى من التنظيمات السرية من ورائه .وهكذا
كانت هي ـــــ املرأة ـــــ مصدر الدعم املالي األساسي
لألسرة.
امل �ش �ه��د ال� �س ��ادس :ف��ي ه ��ذا امل �ش �ه��د ال�س�ي��اس��ي،
ّ
نكتشف أن امل ��رأة الفلسطينية ق��د ت�ك��ون امل��رأة
الوحيدة في العالم التي نالت حقوقها السياسية
م��ن دون أي��ة مطالبة ،أو ت�ظ��اه��رة ،أو ش�ع��ار من
ّ
نوع« :افتحوا لنا أبواب البرملان!» .ذلك أن املرأة
ً
أص �ب �ح��ت ف� �ع�ل�ا ع� �ض� �وًا ف ��ي امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
الفلسطيني األول (أيار  ،)1964تمامًا كما أصبح
ال��رج��ل ع�ض�وًا ف��ي ذل��ك املجلس التمثيلي األول
ف ��ي ح �ي��اة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .وه �ك ��ذا ن��ال��ت
امل ��رأة حقوقها السياسية ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى رصيدها
التاريخي م��ن النضال الصامت امل�ت��واص��ل ،في
الوطن ،وفي املنفى ،وفي املخيمات .ومهم أيضًا
ّ
أن نضيف إن دخول املرأة الحياة السياسية من
أوسع أبوابها ،وبيسر وبساطة ،لم يلق اعتراضًا
واح �دًا م��ن الجهة امل�ق��اب�ل��ة ،أي ال��رج��ال .وبعدما
مرت األعوام وأصبحت املرأة سفيرة لوطنها في
أكثر من بلد ،وعضوًا في اللجان التنفيذية ،لم

بشرى بلحاج حميدة :يريدون إبعادنا عن المعترك السياسي!
ناجي الخشناوي*
ّ
شكلت التجربة التونسية ف��ي مجال االنتصار
ّ
ل �ح �ق��وق ال �ن �س��اء ح��ال��ة م �ت �ف ��ردة ب�ي�ن ال �ح��رك��ات
النسائية العربية .فقد كان ملوطن الطاهر الحداد
موقع الريادة في سن تشريعات تقدمية ّ
كرست
باكرًا املساواة بني الرجال والنساء ،بدءًا بقانون
ً
إل �غ��اء ال ��رق ف��ي  ،1842وص ��وال إل��ى أول تشريع
أرس � ��ى ق �ي��م ال �ع �ل �م��ان �ي��ة وح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ف��ي
 ،1857من خالل «املساواة الكاملة بني األجناس
وامل �ل��ل» .وم� ّ�ه��د ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ،ال ��ذي تأسس
آنذاك ،على أيدي خير الدين باشا وأحمد بن أبي
الضياف ،لظهور كتاب الطاهر الحداد املرجعي
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع»( ،)1930الذي ُع ّد
منعطفًا حاسمًا في مسيرة التحديث التونسية.
فبعد ع��ام�ين م��ن ص ��دوره ،تأسست أول جمعية
نسائية عربية ،وهي «جمعية السيدات املسلمات
ال �خ �ي ��ري ��ة» ،ال �ت ��ي ّأدت دورًا ب� � ��ارزًا ف ��ي ت��أط�ي��ر
ّ
النساء وتجنيدهن ضمن الحركة الوطنية ضد
االستعمار الفرنسي .واعترافًا بتلك اإلسهامات
ّ
ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي ال �ن �ض��ال ال��وط �ن��ي ،س ��ن ال��رئ�ي��س
ال�ح�ب�ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة ،غ� ��داة اس �ت �ق�لال ت��ون��س ،في
 ،1956مجلة (ق��ان��ون) األح��وال الشخصية ،التي
ك� ّ�رس��ت حقوق النساء ف��ي امل �س��اواة الشاملة مع
الرجال ،وال تزال إلى اليوم التشريع الوحيد في
العالم اإلسالمي الذي يحظر تعدد الزوجات.
لكن وص��ول اإلس�لام�ي�ين إل��ى الحكم ف��ي تونس،
ب �ع��د «ث� � ��ورة ال� �ك ��رام ��ة» ،أف � ��رز ت� �ي ��ارات م �ت �ش��ددة
تسعى إل��ى إح��داث ّ
ردة عن مكتسبات العصرنة
في البالد ،األم��ر ال��ذي يضع الحركات النسائية
أمام تحديات وتهديدات من نوع جديد .وهو ما
ُت ِّ
حدثنا عنه املناضلة الحقوقية بشرى بلحاج
حميدة ،التي ترأس «الجمعية التونسية للنساء
الديموقراطيات» ،وهي جمعية عريقة ّ
تأسست
ف ��ي  ،1989وق ��ام ��ت ب � ��دور م �ش �ه��ود ف ��ي م�ق��ارع��ة
االستبداد خالل عهد الطاغية املخلوع بن علي.
وت�ت�ص��دى ال �ي��وم مل��ن ي��ري��دون «اس �ت �غ�لال فضاء

ال�ح��ري��ة ال ��ذي حققته ال �ث��ورة ،ل�ج� ّ�ر ت��ون��س نحو
أشكال جديدة من االستبداد».
تضع بشرى بلحاج حميدة في أولوية نضاالتها
حاليًا مطلب «دسترة حقوق النساء» ،أي إدراج
املكتسبات ال�ت��ي نالتها التونسيات على مدى
عقود م��ن النضال ف��ي الدستور الجديد للثورة
التونسية ،حتى ال تكون محل تشكيك أو تالعب
م��ن قبل ال�ح�ك��وم��ات املتعاقبة .وت �ق��ول« :دس�ت��رة
حقوق النساء مطلب قديم طالبنا به منذ أواخر
السبعينيات ،مع بروز الحركة النسوية ،باعتبار
الدستور املرجع األساس في التشريع واملمارسة
السياسية واإلداري��ة واملجتمعية .وكنا قد أثرنا
املوضوع في «جمعية النساء الديموقراطيات»،
أث �ن��اء م �ح��اول��ة «ت�ن�ق�ي��ح ال ��دس �ت ��ور» ،ف��ي .2002
اعترضنا آن��ذاك على تعديل ال��دس�ت��ور للسماح
ترشيح ب��ن علي للرئاسة ،وطالبنا في
ب��إع��ادة
ّ
الوقت نفسه بأنه في حالة إجراء تنقيح للدستور
أن ي�ك��ون التعديل إيجابيًا ،وأن يتضمن بنودًا
تكرس مكتسبات العصرنة ،وتنص صراحة على
املساواة بني الرجال والنساء» .وتضيف« :اليوم،
ب �ع��د ال � �ث� ��ورة ،ن �ح��ن ن �ع �ي��ش م��رح �ل��ة ال�ت��أس�ي��س
للجمهورية التونسية الثانية ،من الطبيعي أن
ن�ط��ال��ب ب� ��إدراج ح�ق��وق ال�ن�س��اء ض�م��ن ال��دس�ت��ور
ّ
ال� ��ذي ي �ع� ّ�ده امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،ألن تضمني
حقوق النساء في الدستور هو الوسيلة األكثر
ج��ذري��ة إلح � ��داث ق�ط�ي�ع��ة م��ع م�ن�ظ��وم��ة التمييز
والقمع والتهميش واملظالم ضد النساء ،وتضع
ح� � �دًا ل �ل �م �خ��اوف م ��ن أي ردة أو ال� �ت ��راج ��ع ع��ن
املكتساب النسائية أو التشكيك فيها .»...
لم تكتف الحركة النسائية التونسية باألشكال
امل �ط �ل �ب �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي م �س �ع��اه��ا ل �ـ«دس �ت ��رة
حقوق النساء» ،بل قامت أخيرًا بإنشاء «مجلس
تأسيسي م��واز» .وتقول بشرى بلحاج حميدة،
ُ
ال�ت��ي أس �ن��دت إل�ي�ه��ا رئ��اس��ة ه��ذا امل�ج�ل��س« :ه��ذه
ح ��رك ��ة رم ��زي ��ة ق ��وي ��ة ت �ن��م ع ��ن ه ��ام ��ش ال �ح��ري��ة
ال ��واس ��ع ال� ��ذي ن�ع�ي�ش��ه ال� �ي ��وم ،وال � ��ذي يمنحنا
ال �ف��رص��ة ل �ل �ت��درب ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف أش �ك ��ال ال�ع�م��ل

ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،وال �س �ع��ي إل� ��ى اب �ت �ك��ار أش �ك��ال
جديدة للنضال والتعبير عن مطالبنا» .أما عن
تبليغ املجلس
أه ��داف امل �ب ��ادرة ،ف�ت�ق��ول« :ن��ري��د
ّ
التأسيسي الفعلي برسالة مفادها أننا كنساء
ن�م�ث��ل ق ��وة اق �ت��راح ي�ج��ب أخ��ذه��ا ف��ي ال�ح�س�ب��ان.
وانطالقًا من تجاربنا النضالية كجمعية نسائية
ي�م�ت��د ع �م��ره��ا ألك �ث��ر م��ن رب ��ع ق� ��رن ،ن �ط��رح على
املجلس حزمة متكاملة من املطالب التي تعكس
انشغاالت النساء وطموحاتهن ،وذلك باالستناد
إلى املبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة ،أي
ّ
شجب الظلم وال�ف��وارق االجتماعية وك��ل أشكال
ال�ق�ه��ر وال�ت�م�ي�ي��ز ،وامل�ط��ال�ب��ة بمرجعية مشتركة
على أساس املساواة واملواطنة والكرامة .من هذا
امل �ن �ظ��ور ،ن�ط��ال��ب ب��ال�ح�ق��وق األس��اس �ي��ة للنساء،
على اخ�ت�لاف انتماءاتهن السياسية والطبقية

يشوه مكتسبات النساء
اإلعالم ّ
في تونس خوفًا من انتقال
«عدوى التحرر» إلى الخليجيات
وال �ج �ه��وي��ة .وي�ش�م��ل ذل ��ك ال�ح�ق��وق االج�ت�م��اع�ي��ة
والسياسية واالق�ت�ص��ادي��ة والثقافية والبيئية
والصحية .كما نحمل أيضًا مقترحات ملموسة،
تندرج ضمن أطر تكريس دولة القانون وحماية
الحريات العامة .وتتعلق هذه املقترحات بوضع
ّ
آليات تضمن القضاء على كل أشكال التمييز بني
الجنسني ،ومحاربة مختلف أنواع العنف املسلط
على النساء .ونحن نطالب بأن يتضمن دستور
ت��ون��س ال� �ث ��ورة ال �ت��زام��ًا ص��ري �ح��ًا ب�ت�ف�ع�ي��ل ه��ذه
اآلليات لضمان حقوق النساء ،وجعلها حقوقًا
دستورية .»...
وص ��ول إس�لام�ي��ي «ال�ن�ه�ض��ة» إل��ى ال�ح�ك��م يضع
ال �ح��رك��ات ال �ن �س��وي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة أم � ��ام ت�ح��دي��ات

ّ
ج��دي��دة ،ت�ق��ول ب�ل�ح��اج ح�م�ي��دة .لكنها تستدرك
ق��ائ�ل��ة« :اإلسل��ام �ي��ون ل�ي�س��وا وح��ده��م ال �ي��وم في
ال�ح�ك��م ،ب��ل م�ع�ه��م أح� ��زاب أخ ��رى غ�ي��ر إس�لام�ي��ة.
ّ
ونحن نرى أن األه��م ليس من هو في الحكم ،بل
طبيعة نظام الحكم .لقد تخلصنا من استبداد
النظام السابق .ولدينا اليوم هامش واس��ع من
ّ
ال�ح��ري��ة للنشاط وال �ت��واص��ل م��ع ال�ن�س��اء ف��ي ك��ل
ّ
امل�ن��اط��ق التونسية .لكن ه��ذا ال يعني أن املهمة
س�ت�ك��ون أس �ه��ل ،ف�ك��ون�ن��ا اآلن أم ��ام ح�ك��وم��ة لها
شرعية انتخابية حقيقية يتطلب منا قدرًا أكبر
م��ن املهنية والحرفية م��ن أج��ل تجذير مطالبنا
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ل�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق أم ��ام أي م �ح��اوالت
لضرب املكتسبات التي تحققت في بالدنا منذ
ّ
االس� �ت� �ق�ل�ال ،وخ ��اص ��ة أن ال� �ت� �ي ��ارات اإلس�لام �ي��ة
ت�س�ع��ى م �ن��ذ ق �ي��ام ال� �ث ��ورة إل ��ى ت �ش��وي��ه ال�ح��رك��ة
ال�ن�س��وي��ة وال�ط�ع��ن ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ال�ن�ض��ال��ي ،من
خ �ل�ال خ �ط��اب ش �ع �ب��وي ي� �ح ��اول ت�ع�ب�ئ��ة ال �ن��اس
البسطاء ضد النخب ،تمهيدًا لضرب مكتسبات
العصرنة التونسية».
أما عما تشهده تونس من ّ
ردة اجتماعية وعدائية
ظاهرة تجاه الحركات املطلبية النسائية ،فتقول
ّ
ب�ل�ح��اج ح�م�ي��دة« :ه ��ذه ال�ع��دائ�ي��ة ن�ش��أت ف��ي ظ��ل
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ،إذ وظ��ف الديكتاتور موضوع
العصرنة وحقوق النساء لتبييض صورته أمام
ال �غ��رب ،وت�ب��ري��ر خ�ي��ارات��ه األم�ن�ي��ة االس�ت�ب��دادي��ة.
وف� ��ي غ �ي ��اب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر،
شكلت قضية النساء وكرة القدم متنفسات ،كان
الشعب التونسي ّ
يعبر من خاللهما عن سخطه
ّ
على النظام الحاكم .وال يجب أن ننسى أن زوجة
الديكتاتور املخلوع كانت تحاول الظهور بصورة
امل��رأة العصرية املدافعة عن حقوق النساء وعن
مجلة (ق��ان��ون) األح��وال الشخصية امل��وروث عن
عهد بورقيبة .وهذا أدى إلى التباس صورة املرأة
العصرية ،وارتباطها في أذهان الناس البسطاء
ب�ص��ورة ليلى ب��ن علي ال�ت��ي ك��ان��ت رم �زًا للفساد
والبذاءة والوقاحة» .وتضيف« :يجب أال ننسى
ّ
املمولة
أيضًا ما تقوم به بعض وسائل اإلع�لام
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هيا
رب
الع
نساء
يا
ُ
ّ
يلق ذلك من الرجل غير الترحيب.
املشهد السابع :هذا مشهد متزامن مع انطالقة
ال�ع�م��ل ال �ف��دائ��ي ب�ع��د ه��زي�م��ة  ،1967ي��وم فتحت
م�ع�س�ك��رات ال �ت��دري��ب أم ��ام ال�ف�ت��اة الفلسطينية.
ربما ك��ان هناك اع�ت��راض م��ا ،هنا أو ه�ن��اك ،من
يطمئنوا إل��ى م�ك��ان ال�ت��دري��ب،
بعض األه��ل ك��ي
ّ
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ...غ �ي��ر أن �ه ��ا م �س��أل��ة الف �ت��ة للنظر
ّ
أن دخ � ��ول امل� � ��رأة امل � �ي ��دان ال �ع �س �ك��ري ،ك� ��ان إل��ى
ً
ح ��د ك �ب �ي��ر ،س� �ه�ل�ا ك �م��ا ك � ��ان دخ ��ول� �ه ��ا امل� �ي ��دان
السياسي.
املشهد ال�ث��ام��ن :ه��ذا املشهد ن��راه على شاشات
التلفزيون .نرى األم التي تمسك بذراع الجندي
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ق��وة ،م �ح��اول��ة إب �ع��اد ول��ده��ا اب��ن
ال �س �ن��وات ال �ع �ش��ر ع �ن��ه ،ون�س�م�ع�ه��ا ت �ص��رخ في
ال �ج �ن��دي ب �ج��رأت �ه��ا امل� �ع� �ه ��ودة .وه� ��ي ح �ت��ى إن
شاهدت ابنها ُيجر أمامها إل��ى الشاحنة ،فهي
تستمر ف��ي غضبها ،ف��ي ثورتها التي ال تعرف
ال �ت��وس��ل .ون ��رى امل ��رأة ب�ث��وب�ه��ا ال�ف�لاح��ي امل�ط��رز
ت��داف��ع ع��ن زي�ت��ون�ت�ه��ا ال�ع�ت�ي�ق��ة م��ا اس�ت�ط��اع��ت،
ون��راه��ا تجلس ع�ل��ى رك ��ام بيتها امل �ه� ّ�دم ،وه��ي
تقول بإصرار« :لن نرحل ...لن نرحل».
ي �س��أل �ن��ا ال� �ك� �ث� �ي ��رون م ��ن ع � ��رب وأج � ��ان � ��ب« :ه��ل
تؤمنون حقًا بالعودة؟ أه��ي ممكنة؟» وجوابي
دائ�م��ًا« :ن�ع��م ...وأل��ف نعم .وليس م��ن ال�ض��روري
أن أع��ود أن��ا أو ي�ع��ود أب�ن��اء جيلي ،لكن ال�ع��ودة
ق��ادم��ة ،وفلسطني لشعبها وك��ل ّ من يناضل من
أج�ل�ه��ا م��ن أص��دق��ائ �ه��ا» .غ�ي��ر أن �ن��ي اآلن أود أن
ّ
أضيف إن هذا اإليمان مستمد عاطفيًا ومعنويًا
وعقالنيًا من مشاهدتي للمرأة الصلبة الصابرة
تلك ،مع الجندي ،وأم��ام زيتونتها ،وعلى ركام
بيتها.
* مؤرخة فلسطينية

من قبل دول الخليج من تشويه متعمد لصورة
ا ّل �ن �س��اء ال �ت��ون �س �ي��ات ،وت �ق��دي �م �ه��ن ع �ل��ى أس ��اس
أن�ه��ن متغربات ومستلبات فكريًا .وال�ه��دف من
ذل��ك بالطبع ه��و ت�ش��وي��ه مكتسبات ال�ن�س��اء في
ت��ون��س ،خ��وف��ًا م��ن ان�ت�ق��ال «ع ��دوى ال�ت�ح��رر» إل��ى
ّ
النساء الخليجيات ،وخاصة أن غالبية الحركات
النسائية ال�ع��رب�ي��ة ت��رى ف��ي ال�ن�م��وذج النسائي
التونسي غايتها املنشودة في تحقيق الكرامة
واملساواة والتحرر من القهر والتمييز .»...
منذ قيام ال�ث��ورة ،لم تعد حمالت التشويه التي
تتعرض لها الحركات النسائية التونسية تأتي
م��ن دول ال�خ�ل�ي��ج ف�ح�س��ب ،ب��ل ص ��ارت ت�ش��ن من
داخل تونس ،عبر شبكات التواصل االجتماعي
ال�ت��ي اس�ت�ح��وذ عليها اإلس�لام�ي��ون امل�ت�ش��ددون،
ومن خالل التصريحات الزئبقية لرموز السلطة
ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل ��ى م��داه �ن��ة ال �ت �ي��ارات
األكثر تشددًا من خالل التهجم على الجمعيات
ال �ن �س��ائ �ي��ة ،وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي ت ��رى ف �ي��ه ب�ل�ح��اج
ح �م � ّي��دة «ح �م �ل��ة م�ن�ه�ج�ي��ة وش ��دي ��دة ال�ت�ن�ظ�ي��م،
تسخر لها التيارات النتشددة إمكانيات وطاقات
كبيرة .وال�ه��دف تزييف تاريخ ب�لادن��ا ،وتشويه
س�م�ع��ة ال �ح��رك��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي ت��ون��س م��ن أج��ل
ّ
تهميش مناضالتها وإقصائهن من الفضاءات
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت �خ � ّ�ول �ه ��ن ال �ت ��أث �ي ��ر ف� ��ي ال �ح �ي��اة
ال�س�ي��اس�ي��ة .وال�س�ل�ط��ة ال�ج��دي��دة ح�ين تفعل ه��ذا
تعيد إنتاج ممارسات النظام السابق وأالعيبه».
وت � �ض � �ي� ��ف« :م � � ��ن ي � �ت ��اب ��ع ت � �ص ��ري � �ح ��ات ح ��رك ��ة
بخصوص تعدد الزوجات أو الزواج
«النهضة»
ّ
ال �ع��رف��ي ،ي ��درك أن �ه��ا ت�ص��ري�ح��ات غ�ي��ر م�س��ؤول��ة
ّ
ت �ت�ل�اع��ب ب�م�س�ت�ق�ب��ل ت ��ون ��س وت� �خ ��ل ب�م�ك��ان�ت�ه��ا
الرائدة .وقيادات «النهضة» تريد من خالل ذلك
ط�م��أن��ة ق��واع��ده��ا امل �ت �ش��ددة ،وف ��ي ال��وق��ت نفسه
تحاول إلهاء ال��رأي العام التونسي عن املشاكل
الحقيقية التي تنخر مجتمعنا ،كالفقر والبطالة
والتفاوت الجهوي والطبقي والعنف السياسي
واالجتماعي بمختلف أشكاله .»...
* كاتب تونسي

الحرية
يومية على ّ
تمارين ّ
سارة إميلين أبو غزال*
«تحادثني وال��دت��ي على الهاتف وتسألني عن
أحوالي ،أخبرها عن التظاهرة التى نحضر لها
ف��ي  ١٤ك��ان��ون ال �ث��ان��ي ،وال �ت��ي ت�ط��ال��ب بتجريم
ال �ع �ن��ف ال �ج �ن �س��ي ض ��د ال �ن �س��اء أك� �ث ��ر .ت�ص�م��ت
وال ت�ع�ل��ق ،أح ��اول ان أب ��رر ل�ه��ا م��وق�ف��ي .ت�ت��دارك
امل��وض��وع« :حياتك وح��رة فيها ،اصطفلي! بس
ل �ي��ش ع��م ت�ع�م�ل��ي ف� ّ�ي��ي ه �ي��ك ي��ا م��ام��ا ،ل �ي��ش؟».
أصمت ب��دوري ،كيف أح��اول إقناع الوالدة التي
ّ
ي��رع �ب �ه��ا م�ج�ت�م�ع�ه��ا ،ب � ��أن ال �ت �ظ��اه��رة تتخطى
ال�ح��دث .التظاهرة تمثل لي نمط حياة اخترته
أن � � ��ا .ك �ي ��ف أل� �خ ��ص ل � �ل ��وال ��دة م� �ئ ��ات ال �ت �ج ��ارب
السيئة والحاجة املاسة الى كسر الصمتّ .
أغير
املوضوع وأعدها بغداء سمك يعجب خاطرها
أصغر أخواتي ،على حد
(املكسور دائمًا مني)ً ،
تعبيرها ،أكثرهن هضامة وأثقلهن همًا ،تقفل
الهاتف وهي تقول «باي» للمرة الخمسني.
أشعر بعد املحادثة بحاجة ماسة لوجود أمي
في حياتي ،لوجود غير م�ش��روط .ال أدري ملاذا
ي �خ��اف ال�ب�ع��ض م �ن��ي ،ح�ين أع � ّ�رف ن�ف�س��ي بأني
نسوية ،يتغير املوضوع او يفتعل أحد ما نكتة
غير مضحكة ،يقهقه البعض بانفعال مفتعل.
ع� ��ادة م��ا ي �ك��ون ل ��دي ن�ك�ت��ة م �ض��ادة ج ��اه ��زة :ال
تخافوا على أعضائكم التناسلية فأنا ال عنفية
(هاهاها!) .يسود الصمت وننشغل باألحاديث
ّ
الجانبية .أحس بالوقت يمضي سريعًا ويخلف
ً
ل �ل �ن �س��وي��ات ف ��ي ل �ب �ن��ان ك � ّ�م��ًا ه ��ائ�ل�ا م ��ن ال�ع�م��ل
ّ
ل�لال�ت�ف��ات ل��ه .أح��س ان ال��وق��ت ع��دو ال�ن�س��وي��ات
االول ،ك��ل ي ��وم ي�م�ض��ي وال ي�ك�ث��ر ع��ددن��ا ن��وع��ًا
وك� ّ�م��ًا ،تصبح امل�خ��اط��ر أك �ب��ر ،وال�ط��ري��ق تصبح
اص� �ع ��ب…» (امل �ق �ط��ع ال �س��اب��ق م �ن �ق��ول م��ن دف�ت��ر
يومياتي الشخصية).
في الكتابات السابقة ،خالل اعداد يوم املرأة في
ّ
«األخ�ب��ار» ،انتبهت إل��ى أن كتاباتي فيها شيء
ال يشبهني ،وال يشبه الكتابة التي نبحث عنها
كنسويات عربيات (او بعضنا على االق��ل) .هي
ت�ش�ب��ه ال�ك�ت��اب��ة ال �ت��ي ن � ّ�ود ف��ي ج� ّ�دي�ت�ه��ا ال��زائ��دة
أن ت �ض �ف��ي ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ف ��ي داخ �ل �ه��ا

أن تكوني نسوية في لبنان
معناه أدراك ّأن النظام
الطائفي هو حامي األبوية
إل�ح��اح��ًا ،وع�ل��ى ال ��رأي ال��ذي يتضمنها «وه��رة»
(لو كان بيدي ان أرسم «عبسة» فوق مقاالتي ما
ترددت) .فأنا أعاني قلق الكتابة ،ككاتبة «شابة»
(أمام الكاتبات املخضرمات) ،أعاني خوف أن ال
تؤخذ على محمل الجد اذا مزجت ّفيها بعضًا
من ّتجربتي الذاتية والشخصية .وألني «شابة»
وألن� ��ي ن �س��وي��ة ،أخ ��اف أن ي �ج��ري ال�ت�ه�ج��م على
كتابتي بصفتها «معادية للرجال» ،او «كارهة
للرجال» ،دون الخوض في األفكار التي أطرحها،
والتي في أغلبها تؤول الى دعوة للنظر وإعادة
النظر في االمتيازات الجندرية والعنف املتنوع
األش�ك��ال ،والتسميات وامل�م��ارس��ات على أساس
الجندر فقط ال غير.
كنسوية ل� ّ
�دي هاجس ال�ت��دوي��ن والتوثيق ،كما
ل� ّ
�دي هاجس الكتابة واملعرفة .فكيف نكتب عن
أنفسنا كنساء؟ وما هي العوامل التي نأخذها
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار؟ وم ��ا ه��ي ال �ع��وام��ل ال �ت��ي علينا
االس�ت�ف��اض��ة ب�ش��رح�ه��ا؟ وك�ن�س��وي��ة أي �ض��ًا ،ل��دي
هاجس اللغة والكلمة واملصطلح والصفة ،وكل
م��ا ي�م�ك��ن ان ي��زي��د م�ع�ن��ى ع�ل��ى أي ك�ل�م��ة يمكن
أن ت �س��اع��دن��ي ع �ل��ى ان أف �ه��م ه��وي �ت��ي «األن �ث��ى»
ّ
املتعددة ،وكيف ان الهوية تلك غير
وطبقاتها ً
ً
جامعة مقارنة الهوية الجندرية االخرى .فمثال،
أتساءل دائمًا إن كان الرجال حني يجلسون فيما
بينهم ،يبوحون لبعضهم البعض بمشاكلهم
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ه��وي�ت�ه��م ال �ج �ن��دري��ة ،وه ��ل ي��دع�م��ون
بعضهم البعض حني يدخل أحدهم في متاهة
«هل أنا أب فقط؟ ام انا رجل أيضًا؟».
ان يصبح امل ��رء ن�س��وي��ًا ،م�ع�ن��اه أن يعيد النظر
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تشكل هويته او

(أرشيف ــ هيثم املوسوي)
هويتها ،وف��ي اس��اس�ه�َ�ا ه��ي عملية ت�ح��رر على
املستوى الفردي ،ومن ث ّم املستوى الجماعي ،وال
يستطيع الفرد منا أن يهرب من هذه املستويات.
فأن يكون املرء نسويًا في لبنان ،معناه أن يقوم
بعملية ّ
تع ّر خاصة جدًا ،تبدأ بأسئلة شخصية
ّ
غير أنها سياسية محض .وعملية التعري تلك،
ضرورية كي يرى املرء نفسه دون الطبقات التي
عادة ما تحول دون ذلك.
أن ت�ك��ون��ي ن�س��وي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان م�ع�ن��اه أن ت��درك��ي
ّ
أن ال�ن�ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي ه��و ول�ي��د ووري ��ث وح��ام��ي
الخروج
األبوية في كل أشكالها .وحني تقررين
ّ
عن سلطة الطائفة ،عليك أن تعلمي مسبقًا أنك
ت�خ��رج�ين ال��ى ارض م�ج�ه��ول��ة ،ح�ي��ث ك��ل خطوة
ستكون محفوفة باألخطار املحدقة من كل حدب
وصوب ،والهدف الذي تصبني اليه غير واضح.
العديد من املهتمات بالشأن النسوي ،يفترضن
ّ
أن ال�ن�س��وي��ة ه��ي امل�ط��ال�ب��ة ب�م��ا ي�س�م��ى «ح�ق��وق
امل ��رأة» ،وه��ذا ه��و ال�ه��دف البعيد ال��ذي يجب ان
نعمل عليه .لذلك ،في مواضع ّ
عدة ،ال تفهم هؤالء
املهتمات مل��اذا ال تلبث ان تفشل جميع االدوات
ال�ت��ي يستخدمنها ل�ل��وص��ول ال��ى ه��ذا ال�ط��ري��ق.
ف��ي الحقيقة ،ال ش��يء اس�م��ه «ح�ق��وق امل ��رأة» في
فقاعة منعزلة ،تسبح في فضاء شاسع تنتظر
من يصلها بالعالم الحقيقي .وفي العادة نحن
ال نفهم مل��اذا تلك الحقوق (البديهية) ال تالقي
االستعطاف واآلذان الصاغية من صانعي القرار
(ال�ح��رب) في لبنان ،ومل��اذا توجد ه��ذه العقبات.
وغالبًا ما تبدأ املهتمات في تطمني املجتمع ،إلى
ّ
أن العائلة لن تمس وواجبات املرأة التقليدية لن
يشوبها ش��يء ،ويعلقن في دوام��ة محيرة جدًا،
وال يحققن أيًا من املكاسب (الحقوق).
ف��ي األرض امل�ج�ه��ول��ة ت�ل��ك ،ت�ط��رأ عملية ت�ح� ّ�ول
شخص م�ن��ا .ف��أن تكوني نسوية،
حصلت لكل ّ
عادة ما يعني أنك تملكني قدرة هائلة ،دون ادنى
جهد م�ن��ك ،ف��ي أن تستفزي مشاعر ال�ع��دي��د من
ً
املحيطني بك من اصدقائك ،رج��اال ونساء .وفي
الوقت نفسه ،ستكونني عرضة النواع عديدة من
العنف الرمزي والتهميش وال�ع��زل .وف��ي فترات
الحقة ،قد تصبح محاولة قمعك وص��دك عنيفة
اك �ث��ر ،وق ��د ت�ص�ب��ح ح�ت��ى ع�ن�ي�ف��ة ج �س��دي��ًا .رب�م��ا
ستدفعك ال�ح�م� ّ�اس��ة ال��ى إع�ل�ان نسويتك (ال�ت��ي
ً
تعتقدين مثال انها حقوق املرأة ،ولم تبدئي حتى
ف��ي التعمق ف��ي األب��وي��ة وال�ت��اري��خ والجنسانية
بالنسوية) وتواجهني
والكولونيالية وعالقتها
ّ
أس��رت��ك ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ،وت �ق��ول�ين إن ��ك م��ع امل �س��اواة
وتودين في أحد االيام االستقالل بمنزل خاص
ب��ك ،وأن تقومي بما ت��ري��دي��ن .ق��د يضحك أب��وك
وأخ � ��وك ل �ل��وه �ل��ة االول� � ��ى ،وي� �ع � ّ�دان ت �ف��ان �ي��ك في
سبيل العدالة واملساواة امرًا إيجابيًا (الى جانب
مهارتك في الترتيب املنزلي) .وعندماّ تمارسني
ً
هذه القناعات ،كأن تخبري أباك مثال انك تريدين
م��زي�دًا م��ن الحرية ف��ي مسألة ال�خ��روج والسهر،
س�ت�ت�غ�ي��ر مل��ام��ح وج �ه��ه ،وس �ي �س��أل��ك «ه ��ل تلك
هي امل�س��اواة التي تنادين بها؟ هل ه��ذه حقوق

املرأة التي تتكلمني عنها؟ أم هذه دعارة وانفالت
أخ�لاق��ي؟» .هنا إم��ا ستخضعني وت�ع��ودي��ن الى
م�م��ارس��ة ي��وم�ي��ات��ك ال �ع��ادي��ة وال�ت�ح�ض�ي��ر خفية
ألق��رب طريقة للهرب (تستطعني أن تسميها ما
شئت ،عقد عمل في دبي ،ماجيستر ،او دكتوراه
وم� � ��رات أخ � ��رى ع��ري �س��ًا ،وه� ��و خ �ط��أ ك �ب �ي��ر) ،أو
ستسلكني درب اآلالم.
فعليك أن
إذا أردت ّ أن تكوني نسوية في لبنان،
ِ
تعلمي انها طريق طويلة ،وال صلة لها باالفالم
االميركية التي شاهدتها عن الحق في االقتراع
ً
مثال .وهي ليست ايضًا تظاهرات في الشارع مرة
ف��ي الشهر ،وه��ي ليست ان تأتي ال��ى «نسوية»
ل �ح �ض��ور ن �ق��اش او ح �ض��ور ف �ي �ل��مّ .ك ��ي ت�ك��ون��ي
عليك أن تعلمي انها ممارسة
نسوية في لبنان،
ِ
يومية لحرية النساء .هي ان تدركي كيف تعيش
ال�ن�س��اء ف��ي عائلتك ،وك�ي��ف ي�ج��ري التعامل مع
العاملة األجنبية ف��ي بيتك اذا وج ��دت .ه��ي أن
ت�س��أل��ي ن�ف�س��ك «م ��ن أي ط�ب�ق��ة أن ��ا؟ وم� ��اذا أملك
م��ن ام�ت�ي��ازات ،وم��اذا فعلت بهذه االم�ت�ي��ازات؟».
ه ��ي أن ت �س��أل��ي ن�ف�س��ك «م � ��اذا س�ي�ح�ص��ل إن لم
أضع املاكياج كل يوم؟» .أن تسألي نفسك «ماذا
يحصل للنساء ف��ي األح �ي��اء االخ ��رى وامل�ن��اط��ق
االخ� ��رى ف��ي ل �ب �ن��ان؟» .ه��ي أن ي�ص�ب��ح ال�ت�ح��رش
اكثر م��ن احتمال فعل يطرأ ك��ل ي��وم ،ب��ل يصبح
خطة وطنية في ظل رفض السلطات أخذه على
محمل الجد.
رغ ��م إدراك� � ��ك ال �ق �م��ع ال �ع��ائ �ل��ي ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ي�ن��ه،
واألذى العاطفي املرافق له ،ستعيدين النظر في
�ك ،فهي السيدة االول��ى في املنزل،
العالقة مع أم� ّ
وس�ت�ن�ت�ب�ه�ين أن� �ه ��ا ه ��ي اي �ض��ًا ع��ان��ت وع��اش��ت
ت�ج��ارب ع��دي��دة ،وق��د انتصرت ف��ي بعض منها.
ّ
ستنتبهني إلى أن طريق حريتكما واح��دة ،انت
منك املحافظة على
وهي حتى وإن كانت تطلب ّ
التقاليد والعادات .ستعلمني أنك تكملني شيئًا
ه��ي ب��دأت��ه ،وه��و صمتها .ح�ين تكونني نسوية
ّ
سيتحول اإليمان بالقضاء والقدر الى
في لبنان،
االيمان باألضعف (أي النساء) ،وستدركني أنك
فرد موجود حقيقي ،وقادر على ممارسة الحرية
ف��ي ي��وم�ي��ات��ه ،ف��ي ال�ع�م��ل وال �س �ي��ارة وال�ج��ام�ع��ة
والبيت وال�ع�لاق��ات الشخصية والحميمة .فرد
يقول ال ويقول نعم.
أن ت �ك��ون��ي ن �س��وي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،ه��و أن ت��أخ��ذي
قصة حياتك كما ه��ي ،وت��أخ��ذي ف��ي الحسبان،
ّ
أن ال�ف��ارس ال�ق��ادم على حصان أبيض والقصر
ال��ذه �ب��ي وال �ع��رس ذا األرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ،وأط�ف��ال��ك
«ج��اد ول�ين» ،وعيد زواج��ك الخمسني ،قد تكون
كلها نسخة مملة عما تريدين ،فأنت تريدين أن
تكوني .ومن بعد أن تكوني تستطيعني أن تلتقي
أو ال تلتقي شريكًا في الحياة ،وتستطيعني أن
تنجبي أو ال تنجبي .أن تكوني نسوية معناه
أن تطالبي بالحق في الخيار في أن تكوني ما
ت��ري��دي��ن جعله م��ن نفسك .النسوية ،مل��ن يهمها
األمر ،ممارسة يومية لحرية النساء.
* من «صوت النسوة»
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آموس تدخل بابا عمرو ...وموفد صيني يلتقي المعلم والم ـ

في تلميح هو األكثر صراحة منذ بدء األزمة في سوريا ،أشارت
واشنطن إلى أنها ال تستبعد أي خيار في بالد الشام ،فيما استقبلت
سوريا أمس وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
فاليري آموس ،واملبعوث الصيني إلى سوريا لي هوا شني

واشنطن ال تستبعد أي خيار
وتفضل الدبلوماسي
ّ
ف �ي �م ��ا دخ � �ل� ��ت وك� �ي� �ل ��ة األم �ي��ن
ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة للشؤون
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ال� �ي ��ري آم � ��وس،
وف � ��ري � ��ق م � ��ن ال � �ه �ل��ال األح� �م ��ر
ال � �س � ��وري وال �ل �ج �ن ��ة ال ��دول �ي ��ة
ل�ل�ص�ل�ي��ب األح� �م ��ر ،أم � ��س ،إل ��ى ح ��ي ب��اب��ا
ع � �م� ��رو ف � ��ي م ��دي � �ن ��ة ح � �م ��ص ف � ��ي ج ��ول ��ة
ت �ق �ي �ي �م �ي��ة ،ل� � ّ�وح� ��ت واش� �ن� �ط ��ن ب��ال �خ �ي��ار
العسكري للتعامل م��ع األزم ��ة ،م��ع إبقاء
ّ
الدبلوماسية مفتوحًا.
باب
عن تطورات
الكونغرس
أمام
جلسة
وفي
ّ
األوض� � � ��اع ف ��ي س ��وري ��ا أم � ��س ،مل� ��ح وزي ��ر
الدفاع األميركي ،ليون بانيتا ،إلى إمكان
استخدام الخيار العسكري ضد سوريا،
ل �ك��ن م �ض �م��ون ال �ح��دي��ث اخ �ت �ل��ف بحسب
وس�ي�ل��ة ال�ن�ق��ل .ف�ف��ي ح�ين أش ��ارت وك��االت
األن�ب��اء إل��ى أن امل�س��ؤول األميركي لم يأت
على ذك��ر العمل العسكري مباشرة ،نقل
امل��وق��ع اإلخ� �ب ��اري ل �ق �ن��اة «ال �ج ��زي ��رة» عن
بانيتا قوله «ندعم الشعب السوري بكل
ال�س�ب��ل ،بما ف��ي ذل��ك العمل العسكري إن
ل��زم األم��ر» .غير أن وكالة «فرانس برس»
أوردت أن��ه ق��ال «نعتقد أن الحل األفضل
لهذه األزم��ة يمر بعملية انتقالية سلمية
وسياسية وديموقراطية يقودها الشعب
ال �س ��وري ،وف �ق��ًا ل�ل�خ�ط��وط ال �ت��ي ح��ددت�ه��ا
ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة» .وخ �ل ��ص إل��ى
القول «حتى ولو أننا ال نستبعد أي عمل
في املستقبل ،فإن اإلدارة تركز حاليًا على
ً
مقاربات دبلوماسية وسياسية ب��دال من
التركيز على تدخل ع�س�ك��ري» .ون� ّ�ب��ه إلى
أن ال��وض��ع ال �س��وري مختلف ع��ن الحالة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،م��وض� ًح��ًا أن «اإلق � ��دام ع�ل��ى عمل
أحادي ُي ّ
عد خطأ».
وق ��ال ب��ان�ي�ت��ا «ن�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ال�ع��زل��ة
امل �ف��روض��ة ع �ل��ى ن �ظ��ام (ال��رئ �ي��س ب �ش��ار)
األسد وتوسيع العقوبات» .وأشار إلى أن
بالده تعمل على تقوية املعارضة السورية
للقيام «بتحول ديموقراطي سلمي» ،غير
أن ��ه أوض� ��ح أن امل �س��اع��دة غ �ي��ر ع�س�ك��ري��ة.
وأض ��اف «ن�ع�ت��زم تقديم مجموعة كاملة
من مساعدات ال تتضمن أسلحة قاتلة»،
وحدد املساعدة بـ«أجهزة اتصال».
في هذا الوقت ،قال رئيس عمليات منظمة
الهالل األحمر السوري ،خالد عرقسوس،
إن «آموس وفريق الهالل األحمر واللجنة
ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب األح� �م ��ر دخ� �ل ��وا إل��ى
ح� ��ي ب ��اب ��ا ع� �م ��رو ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ح� �م ��ص»،
وذل � ��ك ب �ع��دم��ا ك ��ان ��ت امل� �س ��ؤول ��ة األم �م �ي��ة
التقت ف��ي دم�ش��ق ،ف��ي وق��ت س��اب��ق أم��س،
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال� �س ��وري ول �ي��د امل�ع�ل��م.
وق��ال��ت إن ال�ه��دف م��ن زي��ارت�ه��ا ه��و تقييم
األوضاع اإلنسانية في سوريا للنظر في
م��ا يمكن ال�ق�ي��ام ب��ه لتوفير االحتياجات
األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن .ون �ق �ل��ت وك��ال��ة
األنباء السورية «سانا» عن املعلم تأكيده
«ال �ت��زام س��وري��ا بالتعاون م��ع البعثة في
إط��ار اح�ت��رام سيادة سوريا واستقاللها
ّ
وشدد
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية».
على أن «القيادة السورية تبذل قصارى
جهدها لتوفير املواد الغذائية والخدمات
والرعاية الصحية لجميع املواطنني ،رغم
األعباء التي تواجهها من ّ
جراء العقوبات
ال� �ج ��ائ ��رة ال� �ت ��ي ت �ف��رض �ه��ا ب �ع��ض ال � ��دول
العربية والغربية على سوريا».
وب��ال �ت��زام��ن م��ع زي� ��ارة امل�ب�ع��وث��ة االم�م�ي��ة
لدمشق ،دع��ت روسيا الحكومة السورية
وامل �ت �م��ردي��ن ال ��ى وق ��ف «ف� � ��وري» ألع �م��ال
ال � �ع � �ن ��ف وت� �س� �ه� �ي ��ل وص � � � ��ول امل � �س ��اع ��دة
االن�س��ان�ي��ة وم�ب�ع��وث��ي االم ��م امل�ت�ح��دة إل��ى

سوريا .وقالت وزارة الخارجية الروسية،
في بيان بعد لقاء مع السفير السوري في
موسكو ً
بناء على طلبه« ،م��ن الضروري
أن تتوقف على الفور أعمال العنف من أي
جهة أتت».
وف��ي أول تعليق ل��ه على االزم��ة السورية
منذ انتخابه رئيسًا لروسيا ،قال الرئيس
ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن أم ��س إن م �س��أل��ة منح
اللجوء السياسي للرئيس السوري بشار
االس ��د ل�ي�س��ت م��وض��ع ب�ح��ث ف��ي روس �ي��ا.
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ص�ح��اف�ي�ين ه��ل روس�ي��ا
يمكن أن تمنح اللجوء السياسي لألسد
قال بوتني «نحن حتى لم نتطرق الى هذا
االمر» ،بحسب وكاالت روسية.
ب��دوره ،أع��رب الرئيس التونسي منصف
امل ��رزوق ��ي ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ي�ض�ط�ل��ع ب��وت�ين
ب� � ��دور م �ه��م ف ��ي ح �ق��ن دم� � ��اء ال� �س ��وري�ي�ن،
وإيجاد حل سلمي لألزمة في سوريا.
امل��وض��وع ال�س��وري ك��ان أيضًا م��دار بحث
ب�ي�ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي س�ي��رغ��ي
الف� � ��روف ون �ظ �ي��رت��ه األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري
كلينتون .ونقلت وسائل إعالم روسية عن
بيان للخارجية ،أول من أمس ،أن الفروف
وكلينتون بحثا في اتصال هاتفي ملفات
دول �ي ��ة م �ل� ّ�ح��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا ق�ض�ي��ة ال �ش��رق
األوس � ��ط واألزم � � ��ة ال �س��وري��ة وال �ب��رن��ام��ج
النووي اإليراني.
ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ق ��ال ��ت وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء
ال��رس�م�ي��ة ال�س��وري��ة (س��ان��ا) إن املبعوث
الصيني لي ه��وا شني التقى في دمشق
ّ
أمس الوزير املعلم وسلمه رسالة خطية
م� ��ن ن� �ظ� �ي ��ره ال �ص �ي �ن ��ي ي ��ان ��غ ج�ي�ت�ش��ي

الجئون
سوريون في
وادي خالد
(جمال
سعيدي ــ
رويترز)
«تتعلق بعالقات الصداقة القائمة بني
ال �ب �ل��دي��ن ،وب ��رؤي ��ة ال �ص�ي�ن ذات ال�ن�ق��اط
الست بشأن إيجاد حل سياسي لألزمة
ف ��ي س� ��وري� ��ا» .وأوض � �ح� ��ت أن امل �ب �ع��وث
ال� �ص� �ي� �ن ��ي «ع� � � ّ�ب� � ��ر ع� � ��ن رف� � � ��ض ال� �ص�ي�ن
م � �ح� ��اوالت اس� �ت� �غ�ل�ال ب �ع��ض األوس� � ��اط
ل �ل��وض��ع اإلن� �س ��ان ��ي م� ��ن أج � ��ل ال �ت��دخ��ل
ف��ي ال �ش��ؤون ال �س��وري��ة ت�ح��ت أي ذري�ع��ة
ك� ��ان� ��ت» ،م � �ش� � ّ�ددًا ع �ل��ى «ت �م �س��ك ال �ص�ين
ب��اح �ت��رام س �ي ��ادة س ��وري ��ا واس�ت�ق�لال�ه��ا

وس�لام��ة أراض�ي�ه��ا ،وب��أه��داف ومقاصد
ميثاق األمم املتحدة».
ب � ��دوره ،ع� ّ�ب��ر امل�ع�ل��م ع��ن ت��رح�ي��ب س��وري��ا
ب��ال��رؤي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ذات ال �ن �ق��اط ال �س��ت،
واس �ت �ع��داده��ا ل�ل�ت�ع��اون اإلي �ج��اب��ي معها
باعتبارها الطريق نحو إيجاد حل يقوم
ع �ل��ى وق� ��ف ال �ع �ن��ف م ��ن أي م �ص��در ك ��ان،
وتسهيل جهود األم��م املتحدة في املجال
اإلن �س��ان��ي ،وال �ت �ع��اون م��ع م�ب�ع��وث األم�ين
العام لألمم املتحدة ،ودع��وة كل األط��راف

للحوار الوطني الشامل ،وتسريع عملية
اإلصالح التي انطلقت في سوريا.
والحقًا اجتمع املندوب الصيني بوفد من
املعارضة السورية ف��ي ال��داخ��ل .وق��ال لي
«هناك لقاءات مع املعارضة السورية في
ال �خ��ارج ،وكلها ت�ص� ّ�ب ف��ي ج�ه��ود الصني
الرامية لتحقيق تسوية سياسية».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ح ��ذر وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل �ص��ري م�ح�م��د ع �م��رو م��ن ان � ��دالع ح��رب
أه �ل �ي��ة ف��ي س ��وري ��ا إذا م��ا ج ��رى تسليح

البعثيون في ذكرى ثورتهم والمعارضون فــي
الثامن من آذار:
ّ

الثامن من آذار ّ
حمال
أوجه؛ إنه ذكرى ثورة
حزب البعث وتسلمه
السلطة عام  ،1963وهو
«يوم املرأة السورية
الثائرة» بالنسبة
للمعارضني .جولة على
أجواء بعثيني قلقني على
مصير حزبهم ،ومعارضني
قلقني على حرية نسائهم

دمشق ــ تمام عبد اهلل
ت� ��اري� ��خ ال� �ث ��ام ��ن م� ��ن آذار ل��ن
ي�م��ر م�ث��ل ال�س�ن�ين ال �ـ  49التي
م � ّ�رت ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال �س��وري،
وخ �ص��وص��ًا ع�ل��ى ح ��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي
االش �ت ��راك ��ي ،ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ه ��ذا ال �ت��اري��خ
ذك ��رى ث��ورت��ه ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ع��ام 1963
واستالمه الحكم .وألن هذا التاريخ ارتبط
بحزب البعث ،أراد بعض املعارضني أن
يقابلوا ه��ذه الذكرى بمواكبة االحتفال
العاملي بيوم املرأة العاملي في الثامن من
آذار ،فأطلقوا تسميتهم على هذا اليوم
بيوم املرأة السورية .ويحتفل البعثيون
ه��ذا ال�ع��ام ف��ي ث��ورة ال�ث��ام��ن م��ن آذار مع
غ�ي��اب «ال �ث��ام��ن» م��ن ال��دس �ت��ور ،أي بعد
إلغاء تلك املادة التي رافقت حكم البعث
في سوريا .وبموجب الدستور الجديد،
أصبحت امل ��ادة الثامنة ت�ت�ن��اول مفهوم
ال�ت�ع��ددي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وح ��ق وص ��ول أي
حزب إلى السلطة وفق القوانني.
ج��ول��ة ف��ي أح�ي��اء دم�ش��ق ،حيث تتواجد
امل��راك��ز الحزبية «شعبة ال�ح��زب» ،تظهر
أن ت�ل��ك امل ��راك ��ز ،ال �ت��ي اع �ت ��ادت أن ت��رف��ع
ال�ص��ور وال�ش�ع��ارات ف��ي مثل ه��ذه االي��ام
كثيف ،اكتفى بعضها برفع صور
بشكل
َّ
بشكل مخفف مقارنة مع األيام السابقة.
«ال��رف �ي��ق أح �م��د» ،ك�م��ا ي��ري��د أن ن�ن��ادي��ه،
ت�ج��اوز م��ن الخمسني ع��ام��ًا ،وه��و يعمل
في إحدى املراكز الحزبية .وحول مدفئة
صغيرة ،يجتمع م��ع ع��دد م��ن البعثيني

يتحدثون عن أمور البالد والحزب .وعن
الثامن من آذار ،يقول أحمد لـ «األخبار»
إن� ��ه «ي �ج �س��د م��رح �ل��ة ه��ام��ة ف ��ي ت��اري��خ
حزبنا مثلها مثل الحركة التصحيحية،
واح �ت �ف��ال �ن��ا ب� �ه ��ذه ال� ��ذك� ��رى ه ��و ت��أك�ي��د
لفكر التجدد ال��دائ��م نحو األف�ض��ل ال��ذي
نحمله» .وردًا على سؤال حول االختالف
ع��ن ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة م��ن ح�ي��ث األزم��ة
والتغيير ف��ي ال��دس�ت��ور ،يجيب بصوت
قوي« :نحن لسنا حزب سلطة ،وجودنا
ف ��ي ال �ح �ك��م ال ي �ع �ن��ي أن �ن ��ا ت�خ�ل�ي�ن��ا ع��ن
ق�ض�ي�ت�ن��ا واألي � ��ام س�ت�ث�ب��ت أن �ن��ا األق ��وى
في املجتمع» .يستمع الشباب البعثيون
ل�ـ «ال��رف�ي��ق» أحمد ب��اح�ت��رام نظرًا لسنه،
لكن تبدو على وج��وه بعضهم عالمات
ع��دم ال��رض��ا إزاء بعض م��ا يقوله .وعند
خ � ��روج � ��ه إل� � ��ى م �ك �ت �ب��ه إلج � � � ��راء م �ك��امل��ة
هاتفية ،يفصح الشباب عن هواجسهم،
م � ��ع ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى ع � � ��دم ال� �ك� �ش ��ف ع��م
هوياتهم؛ أحدهم منتسب إلى «البعث»
م�ن��ذ  7س �ن��وات ي�ق��ول إن��ه «رغ ��م خبرتي
امل�ح��دودة ،لكنني أري��د النظر بإيجابية
إل��ى ان�ع�ك��اس م��ا تمر ب��ه ال�ب�لاد على ما
ي �ح��دث ف��ي ح��زب �ن��ا ،ف�ن�ح��ن ب�ح��اج��ة إل��ى
أن ن �ع �ي��د ت��رت �ي��ب ص �ف��وف �ن��ا م� ��ن خ�ل�ال
اس�ت�ب�ع��اد ال�ع�ن��اص��ر ال� �ض ��ارة» .يقاطعه
أحدهم طالبًا عدم تسجيل كالمه« :الكل
ي �ع��رف أن ه �ن��اك منتسبني إل ��ى ال�ح��زب
ولكنهم ليسوا مؤمنني برسالتنا ،وقد
استغلوا السلطة ملصالحهم» ،على حد
تعبيره .يستعيد ال�ش��اب السابق دوره

ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة« :كنت
أفكر في ثورة الثامن من آذار وأنه علينا
أن نسير على نهجها ،نحن من يحتاج
لثورة داخل الحزب كي نعيد له نشاطه».
ح��ال ه��ذه ال�ج�ل�س��ة ه��و ح��ال ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ب �ع �ث �ي�ين ال ��ذي ��ن ع� � ّ�ب� ��روا خ�ل��ال ال�س�ن��ة
املاضية ،بطريقة واضحة وصريحة ،عن
اعتراضهم عما يحدث داخل الحزب من
إش �ك��االت واس�ت�غ�لال ل��ه .ذل��ك أن األم��ور
بعد فترة قصيرة ستتغير ،إذ لن تبقى
جميع هذه املراكز الحزبية بيد الحزب،
بل س��وف يتم تسليمها إل��ى أصحابها.
كما أن البعثيني العاملني في هذه املراكز
س � ��وف ي �ت��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ف ��ي م��ؤس �س��ات،
ك��ون�ه��م ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون ف��ي ه��ذه امل��راك��ز
ال �ت��ي س�ي�ت��م االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن م�ع�ظ�م�ه��ا.
وف��ي ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي تعتبره الحكومة
ال�س��وري��ة عطلة رسمية ،يتسأل الناس:
ه��ل ي�ك��ون ال�ث��ام��ن م��ن آذار  2012األخير
كعطلة رسمية؟
ف��ي ال �ج �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة ل �ه��ذا ال� �ي ��وم ،يعمل
امل �ع��ارض��ون ع�ل��ى إع�ل�ان ه ��ذا ال �ي��وم هو
«ي� ��وم امل � ��رأة ال �س��وري��ة ال� �ث ��ائ ��رة» .وك��ون
ه ��ذا ال �ي��وم م��رت�ب��ط ب �ح��زب ال �ب �ع��ث ،فقد
أراد املعارضون أن يكون تكريمًا للمرأة
ال �س��وري��ة ال �ت��ي «وق �ف ��ت م ��ع ال� �ث ��ورة في
م�خ�ت�ل��ف األم ��اك ��ن وامل � �ج� ��االت» ،بحسب
تعبيرهم.
ل �ق��د ت � � ّ�م ال �ت��رك �ي��ز م ��ن ق �ب��ل امل �ع��ارض�ي�ن
على أن ه��ذا اليوم هو ي��وم امل��رأة وليس
ي ��وم «ال� �ح ��رائ ��ر» ال �ت��ي ت ��دل ع �ل��ى معنى

العالم 21

الخميس  8آذار  2012العدد 1654

ـعارضة
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة .وق � ��ال إن ت�س�ل�ي��ح
امل�ع��ارض��ة وج�ن��اح�ه��ا ال�ع�س�ك��ري الجيش
ال� � �س � ��وري ال� �ح ��ر امل� ��ؤل� ��ف ب��أك �ث��ري �ت��ه م��ن
املنشقني عن الجيش النظامي« ،سيفضي
إل��ى تصعيد ال�ص��راع العسكري وإشعال
حرب أهلية في سوريا».
وف� ��ي وق� ��ت م �ت��أخ��ر م ��ن ل �ي��ل ال� �ث�ل�اث ��اء ـ�ـ�ـ
األرب � � �ع� � ��اء ،اج �ت �م ��ع األع � �ض� ��اء ال �خ �م �س��ة
ال� ��دائ � �م� ��ون ف� ��ي م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��دول ��ي
وامل� �غ ��رب خ �ل��ف أب � ��واب م�غ�ل�ق��ة ،مل�ن��اق�ش��ة
م�ش��روع ق��رار صاغته ال��والي��ات املتحدة
يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها
على املتظاهرين .وق��ال بعض املبعوثني
ال�غ��رب�ي�ين إن امل �ش ��روع ض�ع�ي��ف ل�ل�غ��اي��ة.
وي�ط��ال��ب امل �ش��روع األم�ي��رك��ي «بالسماح
بال قيد بوصول املساعدات اإلنسانية»
و«ي��دي��ن اس �ت �م��رار وت�ف�ش��ي االن�ت�ه��اك��ات
ال�ج�س�ي�م��ة وامل�م�ن�ه�ج��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان
والحريات األساسية من جانب السلطات
ال �س��وري��ة ،وي �ط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة ال�س��وري��ة
بإنهاء هذه االنتهاكات على الفور».
وي � �ن � ��ص امل � � �ش � � ��روع ع � �ل� ��ى أن امل �ج �ل��س
س �ي �ط��ال��ب س ��وري ��ا أي� �ض ��ًا «ب ��إن� �ه ��اء ك��ل
أعمال العنف ،واإلف��راج عن كل السجناء
ال��ذي��ن اعتقلوا تعسفًا نتيجة ل�لأح��داث
األخ� � �ي � ��رة ،وس� �ح ��ب ك� ��ل ق� � ��وات ال �ج �ي��ش
وال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �س��وري��ة م ��ن امل ��دن
والبلدات وإعادتها إلى ثكنها األصلية».
ميدانيًا ،أعلن املجلس الوطني السوري
أن ��ه رص ��د أم ��س دب��اب��ات ون��اق�ل�ات جند
وق� ��وات ع�س�ك��ري��ة متجهة إل��ى محافظة
إدل ��ب ،ب�ح�س��ب م��ا ج��اء ف��ي ب�ي��ان ص��ادر
ع ��ن م�ك�ت�ب��ه اإلع�ل�ام ��ي .وق� ��ال ال �ب �ي��ان إن
«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري رص� ��د 42
دب ��اب ��ة و 131ن��اق �ل��ة ج �ن��د ان �ط �ل �ق��ت م��ن
الالذقية منذ ساعات متجهة إلى مدينة
ً
س ��راق ��ب» ف��ي م�ح��اف�ظ��ة إدل� ��ب ،و«أرت � ��اال
عسكرية متوجهة نحو مدينة إدلب».
ّ
وادعى املرصد السوري لحقوق اإلنسان
أن  19شخصًا قتلوا ،أمس ،بنيران القوات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق ع��دة م��ن س��وري��ا.
وأض��اف أن ع��دد القتلى في سوريا منذ
بدء االضطرابات في منتصف آذار 2011
وصل إلى  ،8458غالبيتهم من املدنيني.
(سانا ،رويترز ،أ ف ب ،يو بي آي)

ي يوم نسائهم
ال ي�ل�ي��ق ب��ال �ن �س��اء ال �س ��وري ��ات .ت�ح��دث��ت
ل �ـ «األخ �ب ��ار» إح ��دى ال�ف�ت�ي��ات ال��داع�م��ات
ل�ه��ذه الحملة ،وت�ق��ول «ل�ق��د ق��دم��ت امل��رأة
ال �س��وري��ة ال�ك�ث�ي��ر ط ��وال س�ن�ين حياتها،
وقدمت في ه��ذه السنة نفسها أك��ان في
االعتقال والتظاهرات والشهادة ،كما أن
بعضها قدم أبنائه» .وعند الحديث عن
ال�ش�ع��ارات ال�ت��ي ت��رف��ع ف��ي ه��ذه الحملة،
تشير الناشطة املعارضة إلى استعمال
كلمة «حرائر» ،وتقول «ال أفهم كيف يقوم
ب�ع��ض امل �ع��ارض�ين ب��رف��ع الف �ت��ات يكتب
عليها ح� ُ�رائ��ر منطقة م�ع�ي�ن��ة ،ب��ال�ث��ورة
ن��ري��د أن ن��دخ��ل قيمًا ج��دي��دة» .تتحدث
ه� ��ذه ال �ن��اش �ط��ة ع �م��ا ي �ح ��دث ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا
ومصر وت��ون��س ،وت�ق��ول إن��ه «م��ع تأكيد
احترامي للثورات ،لكنني أعتقد أن��ه تم
الركوب عليها من قبل التيارات السلفية،
ه��ذه الحملة (ي ��وم امل ��رأة ال �س��وري��ة) هي
حركة لكي ال نصبح ح��رائ��ر كما حصل
م��ع غ �ي��رن��ا ،وك �م��ا ي��ري��د ل�ن��ا ال�ب�ع��ض أن
نكون».
ع � �ل ��ى م � ��وق � ��ع ُال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
«فايسبوك» ،خصصت صفحة «الثامن
م ��ن آذار ع �ي��د امل � � ��رأة ال � �س� ��وري� ��ة» ،ال �ت��ي
ام �ت�ل�أت ب��ال �ص��ور مل�ع�ت�ق�لات وأف�ل��ام عن
دور امل��رأة ف��ي ال�ح��راك امل�ع��ارض .كما تم
ت�ن�ف�ي��ذ ص�ف�ح��ة ت �ح��ت م�س�م��ى «ث ��ائ ��رات
سوريا ،ال حرائر» .وفي تعريف الصفحة
ت �ق��رأ «م ��ن أخ�ل�اق �ي��ات ث��ورت �ن��ا أن ن��دع��و
ل �ل �ع��دال��ة ون �ن �ف��ي اإلق� � �ص � ��اء ...أن� ��ا ث��ائ��رة
سورية ...لست حرمة».

عبد الجليل :الوحدة ...ولو بالقوة

ّ
للفيدرالية
آالف يتظاهرون في ليبيا رفضًا
لم تكد تمضي ساعات على
إعالن مؤتمر برقة ،حتى خرج
اآلالف في شرق ليبيا وغربها
لرفض ما جاء في املؤتمر
الذي أعلنت فيه شخصيات
من قبائل شرقية منطقة
برقة إقليمًا فيدراليًا ،وعينت
مجلسًا انتقاليًا له

ب � � ��دوره ،ن �ف��ى رئ �ي ��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ملحافظة برقة ،أحمد الزبير السنوسي،
أن يكون ال�ه��دف م��ن إن�ش��اء اإلقليم هو
ً
تقسيم البالد ،قائال «إن سبب اإلع�لان
ع ��ن اإلق �ل �ي��م ه ��و ض �ع��ف أداء امل�ج�ل��س
االنتقالي» ،واصفًا رئيسه بالديكتاتور.
وأض� � � ��اف« :ن� �ح ��ن أص � �ح ��اب ال� �ح ��ق ف��ي
ّ
ضحت
وح��دة ليبيا واستقاللها ،كما
ب�ل�ادن��ا ب �ع �ش��رات اآلالف م��ن ال �ش �ه��داء،
ولم نخن أح�دًا أو ن� ّ�د ِع أن وراء شخص
أجندة أو غير ذلك».
يأتي ه��ذا السجال ب�ين رئيس املجلس
االن� �ت� �ق ��ال ��ي ورئ � �ي� ��س امل �ج �ل ��س األع �ل ��ى

مصراتة ــ رضا عيسى
أث ��ار إع�ل�ان مجلس ب��رق��ة أول م��ن أم��س
للمنطقة املمتدة م��ن مدينة بني ج��واد
غ��رب��ًا وح �ت��ى أم �س��اع��د ن �ق �ط��ة ال �ح��دود
الليبية املصرية (ش��رق لبيبا) ،منطقة
حكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي ،غضب
ّ
فتجمع
الجماهير الليبية شرقًا وغربًا،
حشد منهم منذ ليل الثالثاء في مدينة
ب��رق��ة أم ��ام م�ق��ر امل �ج �ل��س ،ول ��م ي �غ��ادروا
امل� �ك ��ان ح �ت��ى أزال ع� ��دد م �ن �ه��م ال�لاف �ت��ة
امل��وج��ودة ف��وق مبناه ،واملكتوب عليها
«م�ق��ر ت�ج�م��ع ال�ت�ك�ت��ل ال�ف�ي��درال��ي ل��والي��ة
ب��رق �ـ��ة» ،ف�ي�م��ا دع ��ا أه��ال��ي وم��ؤس �س��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي م ��دن اإلق �ل �ي��م إل��ى
تظاهرة مليونية يوم غد الجمعة ،تحت
شعار «ال للفيدرالية وال للمركزية ليبيا
وحدة وطنية» وانتشر صداها في كافة
امل��دن الليبية ،م��ا يعكس رفضًا شعبيًا
مل�ش��روع ال�ف�ي��درال�ي��ة .أم��ا رسميًا فكانت
ُ
التهم تكال تباعًا.
وفي مصراتة (شرقي طرابلس) ،وخالل
م��ؤت �م��ر امل �ي �ث��اق ال ��وط �ن ��ي ،دع� ��ا رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ال��ي مصطفى
عبد الجليل ،مجلس برقة إل��ى العدول
ع� ��ن ف� �ك ��رة ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة ،وق� � � ��ال« :ن �ح��ن
ك�م�ج�ل��س وط �ن��ي م �س �ت �ع��دون ل �ل �ح��وار،
نحن ال نقصي أح �دًا ،وال ّ
نهمش أح�دًا،
نخون أحدًا»ّ ،
وال ّ
مشددًا على أن «ليبيا
وح��دة واح��دة اليوم وغ�دًا ول��و بالقوة».
وق ��ال إن امل�ع�ط�ي��ات ال �ت��ي اس�ت�ن��د إليها
دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض
الواقع ،ولكنها ليست مبررًا لالنفصال
وليست مبررًا لتقسيم ليبيا.

الجزائر

السنوسي:
سبب اإلعالن عن اإلقليم
هو ضعف أداء المجلس
االنتقالي

ل� ��والي� ��ة ب� ��رق� ��ة ،ف� ��ي وق � ��ت أع� �ل� �ن ��ت ف�ي��ه
 120منظمة وم��ؤس�س��ة م��ن مؤسسات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي
رف�ض�ه��ا إلع�ل�ان ب��رق��ة إقليمًا ف�ي��درال�ي��ًا.
وأص� � ��درت ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
الليبية بيانًا قالت فيه إن «الرغبة في
ت�ط�ب�ي��ق ال �ن �ظ��ام ال �ف �ي��درال��ي ف ��ي ليبيا
ي �م �ك ��ن أن ي � �ك� ��ون خ � �ط� ��وة ف � ��ي ات� �ج ��اه
ال �ت �م��زي��ق ال �ك��ام��ل ل �ل �ت��راب ال�ل�ي�ب��ي كما
حدث في السودان أخيرًا».
وات � �س � �ع� ��ت دائ � � � � ��رة ال� � ��رف� � ��ض مل � �ش� ��روع
ال�ف�ي��درال�ي��ة ،وق��د اتسعت خ��ارج ليبيا؛
ف �ق��د أع �ل �ن��ت م �ص ��ر ،ع �ل��ى ل �س ��ان وزي ��ر
خ��ارج �ي �ت �ه��ا م �ح �م��د ك��ام��ل ع� �م ��رو« ،أن
ق � ��وة ل �ي �ب �ي��ا ف ��ي وح ��دت� �ه ��ا ،وأن م�ص��ر
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى دع ��م وح ��دة ل�ي�ب�ي��ا» .أم��ا
نائب مندوب ليبيا ل��دى ّ األم��م املتحدة
إب��راه�ي��م ال��دب��اش��ي ،فقد مل��ح إل��ى وج��ود
أط��راف خارجية وراء املطالب لتقسيم
ل�ي�ب�ي��ا ،ف�ي�م��ا أش� ��ار ال �ك��ات��ب ال�س�ي��اس��ي
إب��راه �ي��م ق��وي��در إل��ى وج ��ود تسريبات
مل� �ك ��امل ��ات م �س �ج �ل��ة ب�ي��ن أزالم ال �ن �ظ��ام
ال� �س ��اب ��ق م� ��ع ب� �ع ��ض م �ن �ظ �م��ي ال �ل �ق��اء
املطالب بالفيدرالية ،واتصاالت أخرى
ب�ي�ن ه � ��ؤالء وب �ع��ض ال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة
لالستخبارات السعودية.
وي��رى الكثيرون ف��ي «امل��رك��زي��ة املقيتة»
ال�ت��ي تعانيها ال��دول��ة الليبية ّ
شماعة
لدعاة الفيدرالية ،ويستدل البعض في
قولهم هذا بأن من دعوا إلى الفيدرالية
ب ��دأوا ف��ي دع��واه��م ف��ي وق��ت ك��ان��ت ت��دك
فيه ص��واري��خ ال�ق��ذاف��ي م��دن ال �ش��رق ،ما
ي��ؤك��د «وج� � ��ود ن �ي��ات ل� �ه ��ؤالء لتقسيم
البالد».
ال �ن��اش��ط واإلع �ل�ام ��ي ال �ل �ي �ب��ي ،م�ح�م��ود
ش � �م� ��امّ ،
وج � � ��ه ن � �ق � �دًا الذع � � ��ًا إل� � ��ى دع� ��اة
ً
ُ
الفيدرالية ،ق��ائ�لا« :أوج��ه كالمي لدعاة
ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة :ال �ف �ي ��درال �ي ��ة ال ي �م �ك��ن أن
تحميكم من التهميش ،الفيدرالية طرح
«س��اذج»؛ ألن برقة كانت دولة منفصلة
ث��م ق ��ام أج ��دادن ��ا ب��إن �ش��اء ج�م�ع�ي��ة عمر
امل�خ�ت��ار وأل �غ��وا ال �ف �ي��درال �ي��ة» .ويمضي
الصحافي الليبي عاطف األط��رش إلى
ً
ما مضى إليه شمام ،قائال« :أود تذكير
البعض من دع��اة الفيدرالية ،أل��م يحكم
الشرق مسؤولون من املنطقة الشرقية.
التهميش م��ن أب�ن��اء امل��دن نفسها
وك��ان ُ َ
التي ه ِّمشت».

ّ
بداية متعثرة للجنة مراقبة االنتخابات

الجزائر ــ مراد طرابلسي
أوقفت اللجنة املستقلة العليا ملراقبة
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،امل �ق��ررة شهر
نشاطها ثالثة
أيار املقبل في الجزائرً ،
أي��ام قابلة للتجديد ،متهمة السلطات
ب�ت�ض�خ�ي��م ق ��وائ ��م ال �ن��اخ �ب�ين ب��إض��اف��ة
مئات اآلالف من األسماء الجديدة في
عدة والي��ات ،بينها عشرات اآلالف من
العسكريني.
ورم��ى رئ�ي��س اللجنة محمد صديقي
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ب�خ�ص��وص ت�ع�ط�ي��ل اإلع � ��داد امل�ي��دان��ي
لالنتخابات .وشكك في نزاهة اإلدارة
والتزامها بتنظيم انتخابات نظيفة.
وق � � ��ال إن� � ��ه ط� �ل ��ب رس� �م� �ي ��ًا م� ��ن وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة االل �ت��زام ب��ال�ق��ان��ون وبتاريخ
إغ�ل�اق ق��وائ��م ال�ن��اخ�ب�ين امل �ق��رر قانونًا
في  22شباط .واعتبر تسجيل عشرات
اآلالف من جنود الجيش على القوائم
بعد هذا التاريخ تجاوزًا وخطرًا على
ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ب� ّ
�رم �ت �ه��ا .وأك ��د
ّ
لـ«األخبار» أن الخروق ُسجلت في عدد
م��ن ال��والي��ات ،م��ن بينها أدرار وبشار
وت � �ن � ��دوف ع �ل ��ى ال � �ح � ��دود ال �ج �ن��وب �ي��ة
ً
الغربية ،فضال عن واليات في املناطق
الشمالية ذك��ر منها واح ��دة ،وق ��ال إن
التحقيقات تجري في عدد آخر.

واع �ت �ب��ر ص��دي �ق��ي ال �ت �س �ج �ي�لات ال�ت��ي
وقعت بعد الفترة القانونية ،اكتساحًا
للقوائم ،على ُاعتبار أن عشرات اآلالف
م��ن ال �ن��اخ �ب�ين أض �ي �ف��وا ع �ل��ى ال �ق��وائ��م
ً
من دون مبرر .وأعطى مثاال على ذلك
والية تندوف التي صار عدد الناخبني
املسجلني فيها أكثر ُ من ع��دد سكانها
اإلج �م��ال��ي ،ب�ع��دم��ا ض � ّ�م إل ��ى ق��وائ�م�ه��ا
االنتخابية أك�ث��ر م��ن  30أل��ف عسكري
دف �ع ��ة واح � � ��دةُ ،س � ّ�ج� �ل ��وا ك �ل �ه��م خ ��ارج
ال�ف�ت��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة .ورب ��ط ال �ع��ودة إل��ى
النشاط بقرار األع�ض��اء ،وه��م يمثلون
مختلف األح� ��زاب ال �ت��ي س�ت��دخ��ل ه��ذه
االنتخابات.
وأدان � � � � ��ت ك � ��ل األح � � � � ��زاب ال �س �ي ��اس �ي ��ة،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ت �ج �م��ع ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي
ال �ت��اب��ع ل �ل��وزي��ر األول أح �م��د أوي�ح�ي��ى
وج �ب �ه��ة ال �ت �ح��ري��ر ال��وط �ن��ي ال�ح��اك�م��ة،
«ال � � �ت � ��زوي � ��ر امل � �س � �ب� ��ق» ب� �ن� �ف ��خ ق� ��وائ� ��م
الناخبني .وطلب بعضها من الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة التدخل املباشر
«ملنع ّ
املزورين من ممارسة هوايتهم»،
على ح� ّ�د تعبير نائب من حركة حزب
العمال.
ووصف رئيس حركة «مجتمع السلم»
(اإلخ� ��وان) م��ا ي�ج��ري بالخطير ،ودع��ا
إل � ��ى ش� �ط ��ب األس� � �م � ��اء ال� �ت ��ي أض �ي �ف��ت
إل��ى ال�ق��وائ��م حتى تكسب االنتخابات

صدقيتها .في املقابل ،ب� ّ�رر مسؤولون
ت �س �ج �ي ��ل ه � � � ��ؤالء ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ع �ل��ى
ال�ق��وائ��م م�ت��أخ��ري��ن ب��ال�ت��زام��ات ق��اه��رة،
أهمها وجودهم في امليدان ّ
لفك العزلة
ّ
ع��ن ال �ب �ل��دات وال �ق��رى امل �ت �ض��ررة ج ��راء
تساقط كميات كبيرة م��ن ال�ث�ل��وج في
م�خ�ت�ل��ف م �ن��اط��ق ال� �ب�ل�اد .وق � ��ال وزي ��ر
الداخلية ،دحو ولد قابلية ،إن عشرات
اآلالف م� ��ن ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وال� �ض� �ب ��اط
شاركوا في إغاثة الناس خالل الفترة
امل �ح��ددة إلع ��ادة التسجيل م��ا ب�ين 12
و 22شباط ،ولم يتمكنوا من االلتحاق،
وم��ن غير املمكن تأخرهم عن االقتراع
ألنهم ك��ان��وا ف��ي مهمات وطنية ،فيما
قال نواب من جبهة التحرير إن الجنود
الذين كانوا في مهمات إنقاذ وإغاثة
«ل��م يكن لهم الوقت حتى للتفكير في
االنتخابات».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،خ��رج وزي ��ر الداخلية
ال� �ج ��زائ ��ري ع ��ن س� �ي ��اق ه� ��ذا ال �س �ج��ال
بشأن القوائم حني دفع بتهمة جديدة
ض� ّ�د ال�ل�ج�ن��ة ،ح�ي��ث أك��د أول م��ن أم��س
أن موضوع القوائم مفتعل ،والخالف
الحقيقي بني الجانبني هو على تسيير
ال �غ�لاف امل��ال��ي ل�لان�ت�خ��اب��ات .وق ��ال إن
القانون يمنع وضع  5مليارات دينار
( 75مليون دوالر) املخصصة لتنظيم
ّ
تصرف اللجنة.
االنتخابات تحت

عربيات
دوليات
روسيا ّ
حسنت
ّ
السورية
الرادارات
قال موقع «»Israel Defense
اإلسرائيلي إن روسيا ّ
حسنت
في خالل الفترة األخيرة
منظومة الرادارات السورية
البعيدة املدى لتوفير إنذار مبكر
إليران إزاء أي محاولة إسرائيلية
ّ
لشن هجوم عليها .وأشار
املوقع املتخصص بالشؤون
األمنية إلى أن خبراء من روسيا
عملوا في منشأة رادارية جنوب
دمشق تضم منظومة رادارات
روسية قديمة نسبيًا ،الفتًا
إلى أن الخبراء أحضروا معهم
تجهيزات جديدة من روسيا،
ُربطت باملنظومة القائمة ،كذلك
فإنهم ّ
غيروا برامج التوجيه
الخاصة بها.
(األخبار)

البابا يشجع مسيحيي الشرق
على «الثبات في الرجاء»
شجع البابا بنديكتوس السادس
عشر (الصورة) املسيحيني في
الشرق األوسط على «الثبات في
الرجاء» ،مشيرًا إلى «املعاناة
الخطيرة» التي يواجهونها،
فيما يميل كثيرون منهم إلى
الهجرة خارج املنطقة .وقال
البابا ،في ساحة القديس بطرس

بالفاتيكان« :أوسع صلواتي
لتشمل مناطق الشرق األوسط،
وأشجع جميع الرعاة واملؤمنني
على الثبات في الرجاء وسط
املعاناة الخطيرة التي تصيب
هؤالء املسيحيني األعزاء» .ولم
ّ
يسم البابا أي بلد ،لكن أوضاع
املسيحيني في سوريا والعراق
ومصر تقلق كثيرًا الكرسي
الرسولي.
(أ ف ب)

اليونسكو لن تطرد سوريا
من لجنة حقوق اإلنسان
أظهرت مسودة قرار ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (يونسكو) أن املنظمة
التابعة لألمم املتحدة ستدين
سوريا خالل اجتماع هيئتها
التنفيذية ،لكنها لن تصل إلى
حد االستجابة ملطالب عربية
وغربية بطردها من لجنتها
لحقوق اإلنسان .وانتخبت
الهيئة التنفيذية للمنظمة،
التي تضم الواليات املتحدة
وفرنسا وروسيا في تشرين
الثاني ،سوريا لعضوية لجنتني
إحداهما تنظر في انتهاكات
حقوق اإلنسان .وسعت
مجموعة من الدول الغربية
والعربية إلى طرد سوريا
من لجنة حقوق اإلنسان في
اليونسكو في أحدث جهود
دولية لعزل النظام السوري.
(رويترز)
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قضية

العراق نحو خريطة سياسية جديدة
طالب عراقيون في جامعة بغداد
(محمد أمني ــ رويترز)

تمر الذكرى السنوية الثانية لالنتخابات العراقية الشهيرة في  7آذار  ،2012وأكثر من عام
على تأليف الحكومة الحالية لنوري املالكي والحال في بغداد على ما هي عليه ،ال بصيص
نور باستثناء ذاك االنسحاب التاريخي لقوات االحتالل مع أفول العام املاضي .أزمة تستعصي
على الحل ،بدأت تتهدد العملية السياسية ومعها ورشة إعادة إعمار البالد التي حققت
أرقامًا قياسية في مستويات الفساد وفشل اإلدارة ،بانتظار مصالحة وطنية هي أقرب إلى
املعجزة والخيال منها إلى الواقع

إيلي شلهوب
دخلت أزم��ة الحكم في ال�ع��راق مرحلة من
اليأس املزمن يتهدد بإعادة خلط األوراق،
بما يعيد صياغة الخريطة السياسية في
ال �ب�ل�اد ،ح�ي��ث ت �ب��دو ال�ع�ج�ل��ة االق�ت�ص��ادي��ة
(ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ن �ف��ط) ع �ل��ى ح��اف��ة ال�ت��وق��ف
ن�ت�ي�ج��ة ل �ل �ن��زع��ة ال �ث ��أري ��ة امل �ت �ف��اق �م��ة ل��دى
ال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ن ��وري امل��ال �ك��ي ع�ل��ى ت�ص�ل�ب��ه ف��ي ع ��دد من
امل� �ل� �ف ��ات ،وب �ف �ع��ل ال �ت ��داع �ي ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
العتالل املناخ السياسي العام الذي ُي َّ
عبر
ع �ن��ه ب �س��وء ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��ي ت�ج�م��ع ك�ب��ار
رجاالت الدولة ،في وقت يرتفع فيه سقف
ّ
التحديات امل�ط��روح��ة ب��اط��راد ،إن لناحية
وضع حد للفساد املستشري في اإلدارات،
أو لناحية العالقة غير السوية في ما بني
الطوائف ،أو حتى ضمن الفريق الواحد،
وخ��اص��ة م��ا ي �ع��رف ب��ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��راق��ي
امل��وح��د ،أو لحسم بعض امللفات املتعلقة
بأهل الحكم.

الهاشمي :اإلعدام أم املنفى؟
مصادر عراقية معنية بملف نائب رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ط ��ارق ال �ه��اش �م��ي ،ت��ؤك��د أن��ه
«متهم بنحو  150قضية تفجير واغتيال
وعملية إرهابية ملفاتها ُمحكمة ُ
ومثبتة
ب��أدل��ة وب��راه�ين وش �ه��ود» ،مشيرة إل��ى أن
ط ��رف ال�خ�ي��ط ال ��ذي أدى إل ��ى ال�ت�ث�ب��ت من
ت ��ورط ��ه ال �ش �خ �ص��ي ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�خ��ري��ب
التقطته األجهزة األمنية العراقية الصيف
امل��اض��ي .وق�ت�ه��ا ،وص�ل��ت م�ع�ل��وم��ات تفيد
ب��أن س�ي��ارة ستفخخ بعد منتصف الليل
معني جرى دهمه واعتقال أفراد
في مكان ّ
ك��ان��وا يصفحون س�ي��ارة بعد تفخيخها،
سرعان ما اعترفوا بأنهم يقومون بفعلتهم
ُ
بأوامر ضابط عراقي .بعد ساعات ،اعتقل
ه� ��ذا ال �ض��اب��ط ال � ��ذي اع� �ت ��رف ب ��أن ��ه ي�ن�ف��ذ
أوام��ر صهر الهاشمي ،أحمد قحطان .لم
تمض أس��اب�ي��ع حتى ج��اءت ف�ت��اة عراقية
لتبلغ أج�ه��زة األم��ن بأنها تقوم منذ مدة
ب��زرع حقائب مفخخة لحساب الهاشمي.
وأوضحت الفتاة ،وه��ي من أه��ل البصرة،
ب �ح �س��ب امل � �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،أن �ه ��ا م �ج��ازة
ب��األدب االنكليزي وذهبت للعمل ّ
مدرسة
ُ
إلح��دى بنات الهاشمي حيث قبل طلبها.
ل�ك��ن س��رع��ان م��ا ق ��ام ق�ح�ط��ان وم�ج�م��وع��ة
من ال��رج��ال باغتصابها وتصوير عملية
االغ �ت �ص��اب واب� �ت ��زازه ��ا وإج �ب ��اره ��ا على
وضع حقائب في أماكن معينة سرعان ما
كانت تنفجر .وقد راعها هذا األمر ،معتقدة
أن الصهر يتصرف من دون علم الهاشمي،

إسرائيل

تدريبات لحرب مقبلة في لبنان وقطاع غزة
يحيى دبوق
تغيير البيئة االستراتيجية السرائيل،
وت ��راج ��ع ه��ام��ش امل � �ن ��اورة ل��دي �ه��ا ،ف��ي
ظ��ل تنامي ق��درات اع��دائ�ه��ا والتغيرات
ف��ي العالم ال�ع��رب��ي ،ي��دف��ع ت��ل اب�ي��ب الى
ال�ت��أك�ي��د ،م��ن ب��اب االع�ل�ان ع��ن ق��درات�ه��ا
واس� �ت� �ع ��داده ��ا ال �ع �س �ك��ري ،ع �ل��ى ق ��درة
ال� � � � ��ردع ل� ��دي � �ه� ��ا ،ب � �ه� ��دف م� �ن ��ع ن �ش ��وب
ال � �ح� ��رب ،ال� �ت ��ي ال ت ��ري ��ده ��ا وال ت �ق��وى
عليها.
وف � ��ي س� �ي ��اق ال ��رس ��ائ ��ل االس��رائ �ي �ل �ي��ة،
ذك � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أم � ��س ،أن
ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ي� ��ول� ��ي أه �م �ي��ة

خاصة لتدريب قواته البرية ،ملواجهة
تحصينات حزب الله في لبنان وحركة
ح�م��اس ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
«اس� �ت� �ع ��داد ال �ج �ي��ش ي ��أت ��ي ف ��ي س �ي��اق
اس� � �ت� � �ع � ��دادات ل � �خ� ��وض ح� � ��رب ت��وج��ب
خ��وض م�ع��ارك وم��واج�ه��ات ب��ري��ة ت��دور
رحاها تحت سطح األرض».
وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ت�ش�ي��ر ت �ق��دي��رات
ال �ج �ي��ش االس ��رائ� �ي� �ل ��ي إل � ��ى أن «ح ��زب
الله يمتلك عشرات القواعد العسكرية
املبنية تحت األرض ف��ي لبنان ،والتي
يقود الحزب منها عملياته العسكرية
وي�ص��در أوام��ره وتعليماته لعناصره،
م � ��ع االح � �ت � �ف� ��اظ ب� �م� �ن� �ظ ��وم ��ات إلط �ل��اق

ال � �ص� ��واري� ��خ وال � ��راج� � �م � ��ات ،م� ��ن ت �ح��ت
األرض».
وإزاء «ح �م��اس» ،تشير «ه��آرت��س» إلى
أن �ه��ا «ت�م�ت�ل��ك ه��ي األخ� ��رى م�ن�ظ��وم��ات
حربية وعسكرية تحت األرض ،تشمل
ع� �ش ��رات األن � �ف� ��اق امل��رت �ب �ط��ة ب ��امل �ن ��ازل،
بعضها أنفاق معدة لعمليات اختطاف
ج � �ن� ��ود إس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن وأس � ��ره � ��م ع �ن��د
ال� �ح ��اج ��ة ،وأن � �ف ��اق أخ � ��رى م �ع ��دة ل�ن�ق��ل
األسلحة وتهريبها إلى القطاع».
وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية،
فإن «الجيش يفضل أساسًا ،عدم دخول
أنفاق تحت األرض؛ ألن املجازفة بحياة
ال�ج�ن��ود ت�ف��وق ال�ف��ائ��دة امل��رج��وة منها،

ل �ك��ن ق ��د ت� �ك ��ون ال � �ح ��رب ت �ح��ت األرض
ض � ��روري � ��ة ،وت� �ح ��دي� �دًا ف� ��ي م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب�م��واق��ع ذات أه�م�ي��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ل��ذا
تتدرب القوات على دخول هذه املواقع
ب��رج��ال آل �ي�ين ،وم��ن ث��م إدخ ��ال الجنود
إليها».
وأشارت املصادر إلى أن «القوات البرية
ش �ي��دت ف ��ي إط � ��ار ت��دري �ب��ات �ه��ا ،م��وق�ع��ًا
ش�ب�ي�ه��ًا ب �م��واق��ع ال �ع��دو ت �ح��ت األرض،
ح�ي��ث ُي � � َّ
�درب ال �ج �ن��ود ع�ل�ي��ه ،وي�ح�ت��وي
املوقع على غرفة قيادة ومخزن أسلحة
ومنافذ جانبية وقنوات تهوية ومحول
للطاقة الكهربائية».
وق��ال ضابط إسرائيلي رفيع املستوى

ل �ل �ص �ح �ي �ف��ة إن «ف ��رض� �ي ��ة ال �ع �م��ل ل��دى
ال�ج�ي��ش ،ت��ؤك��د أن ال �ق��وات ستدخل في
نهاية املطاف إلى عمق أراض��ي العدو،
إذ إن االح � �ت �ل��ال ال � �ب� ��ري ه� ��و ال� ��رواي� ��ة
ال��وح �ي��دة ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى ت��أم�ي�ن ص��ورة
االنتصار».
وب �ح �س��ب ال �ض��اب��ط ف ��إن «ب �ن��ك أه ��داف
ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ق � ��د ي� �ن� �ف ��د ف��ي
ال� �ح ��رب ف ��ي غ �ض��ون س ��اع ��ات أو أي� ��ام،
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ع �ن��ي ف � �ق� ��دان ال �ف��اع �ل �ي��ة
إزاء ال � �ع� ��دو» ،وخ �ت ��م ال �ض��اب��ط ي �ق��ول:
«ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�ج�ي��ش ف��ي ال �ح��رب امل�ق�ب�ل��ة،
ال � � � ��دخ � � � ��ول ب� � � � � �رًا إل � � � � ��ى أرض ال� � �ع � ��دو
واحتاللها».
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فتوجهت إلى هذا األخير ،من طريق ابنته
لبنى ،تشكو له ما يجري ،فما كان منه إال
أن ّ
طيب خاطرها وطمأنها إل��ى أن شيئًا
ل��ن يحصل ل�ه��ا م��ا دام ��ت تنفذ تعليمات
قحطان .عندها أدرك��ت أن��ه ال��رأس املدبر.
ومل��ا كانت التفجيرات تستهدف الشيعة،
لم تجد هي الشيعية مفرًا من التوجه إلى
األجهزة األمنية لإلبالغ عما يجري.
وت�ف�ي��د امل �ص��ادر نفسها ب��أن «م�ل��ف إدان��ة
ال �ه ��اش �م ��ي اك �ت �م ��ل ووض � � ��ع ف� ��ي ت �ص��رف
امل��ال�ك��ي ،قبل زي ��ارة ه��ذا األخ�ي��ر للواليات
املتحدة ،لكنه تريث في تحريكه بانتظار
خ��روج ال�ق��وات األميركية م��ن ال �ع��راق ،كي
ال ت �س �ب��ب خ �ط��وة ك �ه��ذه إث� � ��ارة امل �خ��اوف
األميركية مما سيكون عليه ال��وض��ع في
بالد الرافدين بعد الرحيل عنها».
أما بشأن مصير الهاشمي ،فترى املصادر
ً
أن أم��ام��ه ح�ل�ا م��ن اث �ن�ين :إم��ا ال �ع��ودة إل��ى
بغداد والخضوع ملحاكمة تعهد التحالف
ال��وط �ن��ي ال �ع ��راق ��ي أن ت �ك��ون ن��زي �ه��ة وأن
يفصل في خاللها القضائي عن السياسي
ُ
ال� ��ذي س��ت �ح��ل م�ش�ك�ل�ت��ه ف��ي إط� ��ار م��ؤت�م��ر
املصالحة الوطنية .وإم��ا أن يبقى خ��ارج
ال� � �ع � ��راق ،وه � ��و خ� �ي ��ار ت� � ��راه األف � �ض� ��ل ل ��ه؛
ل�ك��ون األدل ��ة ال�ت��ي تدينه ق��وي��ة بما يكفي
لتضمن ال�ح�ك��م ب��إع��دام��ه ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
امل�ل�ف��ات امل��وج��ودة ت �ط��اول أك�ث��ر م��ن زعيم
م��ن القائمة «ال�ع��راق�ي��ة» ستفتح ملفاتهم
ٌّ
في حينه .بالنسبة إلى صالح
جميعًا كل ُ
املطلك ،ال��ذي أق�ص��ي بالتزامن م��ع إص��دار
مذكرة االعتقال بحق الهاشمي ،فبحسب
مقربني م��ن نائب رئيس مجلس ال��وزراء،
يجري البحث عن دور له من خ��ارج إطار
نوري املالكي ،مشيرة إلى أن «االتجاه هو
نحو تسميته نائبًا لرئيس الجمهورية،
م ��ا ي �س �م��ح ل ��ه ب��االح �ت �ف��اظ ب �م��وق��ع رف�ي��ع
املستوى في الدولة من دون أن تكون له أي
عالقة مباشرة برئيس الحكومة ،ما يحول
دون االح�ت�ك��اك بينهما» .ويضيف ه��ؤالء
أن خطوة كهذه تنتظر املصالحة الوطنية
التي يبدو أن البحث الجدي حولها مؤجل
إلى ما بعد القمة العربية أواخر آذار.

يهدد بالقمة العربية
عالوي ّ

أما في ما يتعلق بزعيم الكتلة «العراقية»
إي��اد ع�لاوي ،ف��إن مصادر إقليمية معنية
مباشرة بامللف العراقي تنعى مستقبله
ال�س�ي��اس��ي .ه��ي ت ��رى أن ��ه «ل ��م يستفد من
أي م��ن ال ��دروس امل��اض�ي��ة ،وال ي��زال مصرًا
على أن ُي�ل��دغ م��ن الجحر نفسه ك��ل م� ّ�رة».
وتضيف أن «املالكي لن يعطيه شيئًا؛ ألنه
ي ��رى أن ع�ل�اوي اخ �ت��ار دور ال �ع��ام��ل على

إف �ش��ال ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،م�ت�ك�ئ��ًا على
بعض ال��دول اإلقليمية كالسعودية ،بعد
ركونه إلى الوعود األميركية» .وتوضح أن
«األميركيني ي��وم ك��ان��وا ينشرون عشرات
اآلالف من الجنود في العراق لم يتمكنوا
من أن يعطوه شيئًا ،فكيف يراهن عليهم
ب �ع��د ان �س �ح��اب �ه��م ال ��ذل� �ي ��ل م ��ن ال � �ب�ل��اد؟».
وت�ت��اب��ع« :ل�ق��د وض��ع بيضه ك�ل��ه ف��ي سلة
ال �س �ع��ودي��ة .أخ �ط��أ ف ��ي ق � ��راءة ال �ت �ط��ورات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة أك �ث��ر م ��ن م � ��رة ،وف � ��رط بنفسه
وبجماعته التي بدأت التصدعات تأكلها،
وخاصة حركة الوفاق التي يتزعمها».
وتؤكد هذه املصادر أن «القائمة العراقية،
ال �ت��ي ت �ش��رذم��ت إل ��ى ع ��دة ق ��وائ ��م ،تبحث

التحالف» كتلتان :بدر
والعصائب والفضيلة،
والدعوة والصدريون
ومعهما المجلس إال إذا
المالكي يرفض استقبال
عالوي والنجيفي
والحكيم الذين ردوا برفض
المادة  36من الموازنة

ع ��ن رئ �ي��س ج��دي��د ل �ه ��ا» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
«ال �ح��دي��ث ف��ي ال �غ��رف امل�غ�ل�ق��ة ي�ش�ي��ر إل��ى
اتجاه نحو مبايعة أسامة النجيفي بهذا
املوقع ،مع تعبير واضح عن استياء عراقي
إقليمي من تحريض ع�لاوي على سوريا
والرئيس بشار األس��د ،وخاصة في إيران
ح �ي��ث ال �ت �س��اؤل أن ع�ل��اوي ف �ع��ل ذل ��ك مع
نظام األسد الذي تربطه به عالقة عمرها
عشرات السنني ،فكيف يضمن املسؤولون
اإليرانيون وفاءه وصداقته».
وتكشف هذه املصادر عن أن بعض أركان
«العراقية» تعهدوا لها في خالل الشهرين
املاضيني أنه ستكون لها مواقف إيجابية
م��ن ط �ه��ران ،مشيرة إل��ى أن ع�ل�اوي نفسه
أبدى استعداده لزيارة العاصمة اإليرانية
ال�ت��ي رف�ض��ت استقباله ،آخ��ذة عليه على
وجه الخصوص مواقفه في الغرف املغلقة

م ��ن س ��وري ��ا .وت ��ؤك ��د أوس � ��اط امل��ال �ك��ي أن
مؤتمر املصالحة امل��وع��ود ل��ن ي�ك��ون على
الذين
ما يشتهي بعض أركان «العراقية»َ ِّ ُ ،
يطالبون بتطبيق اتفاق أربيل الذي ألفت
الحكومة ً
بناء عليه ،وأهم ما فيه بالنسبة
إلى ه��ؤالء ،أن يكون الحكم بالتوافق وأن
ُيستحدث منصب رئيس املجلس الوطني
ل �ل �س �ي��اس��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا م��ع
صالحيات ُ
ويعطى لعالوي ال��ذي يطالب
أيضًا بأن يسمي هو وزير الدفاع.
وت � ��وض � ��ح ه � � ��ذه األوس � � � � � ��اط أن امل� �ل� �ف ��ات
امل �ط��روح��ة ع �ل��ى امل �ص��ال �ح��ة س�ت�ش�م��ل كل
القضايا الخالفية م��ن ك��رك��وك واألراض��ي
امل� �ت� �ن ��ازع ع �ل �ي �ه��ا إل� ��ى ص�ل�اح �ي��ات امل��رك��ز
واألق��ال �ي��م إل ��ى ال��دس �ت��ور وت�ع��دي�لات��ه إل��ى
ت� ��وزي� ��ع ال� � �ث � ��روات وس �ل �ط ��ة ب � � ّ�ت ال �ع �ق��ود
النفطية وما إلى ذلك من أمور عالقة.
وي� �ق ��ول م �ق��رب��ون م ��ن ع �ل��اوي إن� ��ه يعطي
األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة م�ه�ل��ة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ه��ذا
الشهر إلجراء املصالحة ،وإال فإنه سيطرح
مطالبه على ط��اول��ة ال��زع�م��اء ال�ع��رب لدى
اجتماعهم في بغداد في القمة املنتظرة.

النجيفي :زعامة واعدة
ويبدو أن النجيفي نفسه بات يشعر بأن
عالوي قد أصبح عبئًا عليه .وهو يستعد،
على ما يفيد مقربون منه ،لقيادة القائمة
العراقية في ظل قبول إقليمي له مشروط
بترميم عالقته باملالكي .وتشير مصادر
إيرانية معنية بامللف العراقي إلى وجود
ارت �ي��اح ف��ي ط �ه��ران ح�ي��ال النجيفي ال��ذي
«أث� �ب ��ت اع �ت��دال��ه وح ��رص ��ه ع �ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة .م �ش �ك �ل �ت��ه ال ��وح� �ي ��دة أن � ��ه ل��م
يفصل بعد مساره كليًا عن مسار عالوي
والبعض من أركان العراقية ممن هم قاب
قوسني أو أدن��ى م��ن ال�خ��روج م��ن العملية
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» .ول � �ع ��ل أب � � ��رز ه � � ��ؤالء راف� ��ع
العيساوي الذي يبدو انه أبرم اتفاقًا أوليًا
مع النجيفي لخوض املعركة االنتخابية
املقبلة جنبًا إلى جنب.

املالكي والتحديات الثالثة
ي�ب�ق��ى أب ��و إس � ��راء ،ال� ��ذي ت�ج�م��ع األط� ��راف
العراقية واإلقليمية على أن��ه ،إن أراد أن
يبقى قويًا وأن يضمن عودته إلى كرسي
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ل��والي��ة ث��ال �ث��ة ،ع�ل�ي��ه أن
يتجاوز تحديات ثالثة :األول ،عالقته غير
السوية ب��األط��راف غير الشيعية .الثاني،
م � ��داواة ال �ع�لاق��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة غير
املستقرة .أما الثالث ،فوضع حلول ناجعة
ونهائية ملشكالت اإلدارة والحكم ،وخاصة
لناحية الفساد حيث بات العراق يتصدر

الئحة ال��دول األك�ث��ر ف�س��ادًا ف��ي العالم وال
يسبقه فيها إال الصومال.
وتشير هذه األطراف إلى أن «على املالكي،
بصفته ال��رق��م واح��د ف��ي ال�ح�ك��م ،أن يكون
ال��وع��اء الكبير ال��ذي يتسع للجميع ،وأن
ي �ك��ون ال ��راع ��ي وال �ح��اض��ن ل �ك��ل األط � ��راف
وال �ش �خ �ص �ي��ات م ��ن دون اس �ت �ث �ن��اءات ،ال
أن ي�ت�ص��رف ع�ل��ى غ ��رار م��ا ي�ف�ع��ل أح�ي��ان��ًا
بطريقة كيدية وشخصانية» ،الف�ت��ة إلى
أنه على سبيل املثال يرفض االجتماع بكل
م��ن ع �ل�اوي وال�ن�ج�ي�ف��ي ورئ �ي��س املجلس
األعلى العراقي ّ
عمار الحكيم .مشكلته مع
األول معروفة .ومع الثاني أن أحدهم نقل
إل�ي��ه ح��دي�ث��ًا مسيئًا إل�ي��ه ج��اء ع�ل��ى لسان
النجيفي ف��ي أح��د مجالسه ال�خ��اص��ة .أما
املشكلة مع الثالث ،فتبدو استمرارًا لحراك
املجلس األعلى في خالل املفاوضات على
تأليف الحكومة الحالية.
ومشكلة ع��دم ال�ت��وازن في عالقات املالكي
م ��ع ال ��زع ��ام ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة األخ � ��رى إن�م��ا
تنعكس على عمل الحكومة وعملية إعادة
اإلعمار على ما جرى في خالل التصويت
على موازنة الدولة أخيرًا .لقد أصرت الكتل
العراقية ،نكاية باملالكي ،على ع��دم إم��رار
املادة  36من املوازنة الخاصة باملدفوعات
اآلج �ل��ة ،م��ا أدى إل ��ى ت��وق��ف ك��ل امل�ش��اري��ع
ً
الكبرى في البالد بدءًا بالكهرباء ،وصوال
إلى الطرق واملياه والصرف الصحي.

الخريطة الجديدة
ت�ف�ي��د امل�ع�ل��وم��ات ال � ��واردة م��ن ب �غ��داد ب��أن
ال �ت��وازن��ات ال��داخ�ل�ي��ة وال �ح��راك اإلقليمي،
ّ
م �ص �ح��وب�ين ب �ت �ص��ل��ب امل ��ال� �ك ��ي ،ي��دف �ع��ان
امل � �ع ��ادل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ال � �ع � ��راق ن�ح��و
خ ��ري� �ط ��ة ج � ��دي � ��دة ،م � ��ن م� �ع ��امل� �ه ��ا ات� �ج ��اه
امل�ج�ل��س األع �ل��ى اإلس�ل�ام��ي إل ��ى امل�ب��اش��رة
بخطوات ّ
سرية للتحالف مع النجيفي في
االنتخابات املقبلة .كذلك األم��ر بالنسبة
إلى التيار الصدري ،الذي يبدو حتى اآلن
متمسكًا بتحالف استراتيجي مع املالكي.
لكن ال�ت�ي��ار إن ل��م يجد مقبولية لتحالف
ك�ه��ذا ُي��رج��ح أن يتجه نحو تشكيل حالة
م��ن ب�ع��ض األط � ��راف .ل�ك��ن ف��ي ح��ال نجاح
املالكي بتجاوز التحديات امل�ش��ار إليها،
فإن الحديث يجري حاليًا عن أن التحالف
ال��وط �ن��ي س�ي�خ��وض االن �ت �خ��اب��ات املقبلة
ب�لائ�ح�ت�ين :األول� ��ى ث�لاث�ي��ة ت�ض��م منظمة
بدر وعصائب أهل الحق وحزب الفضيلة،
فيما تضم الثانية ح��زب ال��دع��وة والتيار
الصدري واملجلس األعلى ،وإليهما الئحة
ك�ب�ي��رة ب��زع��ام��ة أس��ام��ة النجيفي وأخ��رى
كردية.

روسيا تعود للعراق
من البوابة السورية
تفيد م�ص��ادر إقليمية قريبة م��ن دمشق
وبغداد وطهران بأن املوقف الروسي من
األزم��ة السورية ال ينبع فقط من مقاربة
مبدئية تضع أمن دمشق كجزء من األمن
القومي الروسي ،بل هناك مكافأة ضخمة
ملوسكو تحصنها من أي إغ��راءات مالية
خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ل �ي �س��ت س� ��وى ع � ��ودة روس �ي��ا
ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع امل � �س � �ت ��وي ��ات ،ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ،إل ��ى ال �ع��راق
ال ��ذي أخ��رج��ت م�ن��ه ف��ي ع ��ام  2003بفعل
الغزو األميركي.
وت ��وض ��ح امل� �ص ��ادر ،ال �ت��ي ت�ش�ي��ر إل ��ى أن
طهران أدت دورًا مركزيًا في إرس��اء هذه
امل �ق��اي �ض��ة ،أن رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن ��وري
«امل ��ال� �ك ��ي أب� �ل ��غ ال� �ق� �ي ��ادة ال ��روس� �ي ��ة ق�ب��ل
ن �ح��و ش �ه��ر ب ��أن م��وق �ف �ه��ا م ��ن س ��وري ��ا ال
ُي �ث� ّ�م��ن ،وع �ل �ي��ه ن �ح��ن ح ��اض ��رون لتلبية
ك��ل مطالبكم م��ن ال �ع��راق .بموقفكم ه��ذا
كسبتمونا نحن .لكن ه��ذا املكسب يبقى
م �ش��روط��ًا ب �ع��دم إدخ� ��ال أي ت�ع��دي��ل على
موقفكم من األزمة السورية».
وت �ك �ش��ف ه� ��ذه امل� �ص ��ادر ع ��ن أن امل��ال �ك��ي
ه��و م��ن أبلغ األميركيني بهجرة عناصر
«القاعدة» من العراق إلى سوريا ،مشيرة
إل��ى أن ذل��ك ك��ان الخلفية ال�ت��ي استندت
إليها وزيرة الخارجية هيالري كلينتون
ع � �ن� ��د ح ��دي� �ث� �ه ��ا ع � ��ن رف � �ض � �ه� ��ا ت �س �ل �ي��ح
املعارضة السورية.

تقرير

إسرائيل« :حماس» تؤسس منظمة «إرهاب» جديدة
ذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت»،
أم� � � ��س ،أن ح� ��رك� ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
(ح �م��اس) ،أق��ام��ت ف��ي ق �ط��اع غ��زة منظمة
سرية ج��دي��دة ،أطلقت عليها اس��م «حماة
األقصى» ،وأوكلت إليها مسؤولية تنفيذ
ع�م�ل�ي��ات ض��د إس��رائ �ي��ل ،ب�ي�ن�ه��ا عمليات
ن�ف��ذت أخ �ي �رًا ،ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ق�ط��اع وشبه
جزيرة سيناء املصرية.
وب � �ح � �س� ��ب ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ،ت � ��رغ � ��ب ح ��رك ��ة
«حماس» في الظهور بصورة براغماتية
أمام املجتمع الدولي ،لكنها في موازاة ذلك
غير معنية باالبتعاد عن العمل العسكري
«وت��أس�ي��س ه��ذه املنظمة ه��و ال�ح��ل ال��ذي
أوجدته للحصول على األمرين معًا».

وأش � � � � ��ارت «ي� ��دي � �ع� ��وت أح � � ��رون � � ��وت» إل ��ى
أن «ح� �م ��اة األق� �ص ��ى أط �ل �ق��ت ف ��ي األش �ه��ر
األخ�ي��رة ص��واري��خ ووض�ع��ت ع�ب��وات على
ال � �ح� ��دود اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،م ��ن دون ات �ه��ام
حماس سياسيًا بذلك» .وقالت الصحيفة
إن «وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ح�م��اس،
ف�ت� ّح��ي ح �م��اد ،ي� ��رأس امل�ن�ظ�م��ة ال �ج��دي��دة،
وجند في صفوفها العشرات من الشبان
ال� ��ذي� ��ن ي � � َ�ع � � ّ�دون م� ��ن ال �ج �ي ��ل ال� �ث ��ان ��ي م��ن
نشطاء اإلره ��اب» .وأضافت الصحيفة أن
«النموذج الذي تعمل عليه املنظمة ،يقوم
على تخطيط بعيد املدى لتنفيذ عمليات
ن��وع�ي��ة ب�ب�ص�م��ة غ�ي��ر واض �ح��ة ،م��ا يعني
أن ��ه ل��م ي�ع��د ه �ن��اك امل��زي��د م��ن امل�ج�م��وع��ات

االعتباطية التي تنتظم بسرعة وتهاجم
دوريات الجيش اإلسرائيلي على الحدود،
كجزء من حرب استنزاف مستمرة .بل إن
العمليات يخطط لها بسرية وعلى مدى
زم �ن��ي ط��وي��ل ،وم �ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك ال�ع�ب��وات
ال �ت��ي اك �ت �ش �ف��ت ق �ب��ل ن �ح��و ش �ه��ر ون�ص��ف
على الحدود اإلسرائيلية املصرية ،وكانت
م �ع��دة الس �ت �ه��داف م�ن��اط��ق م�ك�ت�ظ��ة داخ��ل
إسرائيل» .وتضيف «يديعوت أحرونوت»
أن� ��ه ض �م��ن إط � ��ار ن �ش��اط امل �ن �ظ �م��ة ،ي�ع�م��ل
عناصر م��ن حماس على توثيق منهجي
ل�ح��رك��ة ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ع�ل��ى ام�ت��داد
ال � �ح� ��دود امل� �ص ��ري ��ة ،وك ��ذل ��ك ع �ل��ى ط��ري��ق
ُ
إي�ل��ات ،وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت �ج� َ�م��ع بفضل

الرصد تقود نحو اإلعداد لسلسلة «خطط
ج��اروري��ة م�غ�ل�ق��ة» لتنفيذ ع�م�ل�ي��ات ،مثل
«خ �ط��ف ج �ن��دي أو ض��اب��ط أو شخصية
عامة م��ن املستوطنني ،وتهريب مخربني
إل��ى إس��رائ�ي��ل ،وإط�ل�اق ص��واري��خ مضادة
للدروع على الحدود ،والتسلل إلى املواقع
ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» .وق� ��ال� ��ت إن ��ه
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ت��واص��ل ح �م��اس ال �ت��زود
ب ��ال� �س�ل�اح؛ إذ س �ج��ل ف ��ي  ،2011ت�ه��ري��ب
ق��ذائ��ف إل ��ى ال �ق �ط��اع ،ب�ح�ج��م م �ض��اع��ف 7
مرات قياسًا بعام  ،2010وعدد الصواريخ
امل�ض��ادة للمدرعات قفز  40باملئة ،وع��دد
صواريخ الغراد ازداد بنسبة  25باملئة.
(األخبار)

مقاوم من حماس يشارك في عرض عسكري في
غزة (ابراهيم أبو مصطفى  -رويترز)
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ّ
لندن تحذر من عسكرة البرنامج النووي

ّ
ّ
السداسية
إقليمية  ...وترحيب أميركي إسرائيلي بمحادثات
حماس تنأى بنفسها عن ّأي حرب

أث���ار ال��ل��ق��اء امل��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل ب�ين الرئيس
األم�����ي�����رك�����ي ،ب���������اراك أوب������ام������ا ،ورئ���ي���س
وزراء إس���رائ���ي���ل ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ن��ي��اه��و،
ف����ي ال���ب���ي���ت األب�����ي�����ض ،ه������ذا األس����ب����وع،
م����وج����ة م����ن ال���ت���ص���ري���ح���ات ال����ت����ي ب���دت
ح��ذرة ومتخوفة من عسكرة ّ البرنامج
ال����ن����ووي اإلي�����ران�����ي ،ف���ق���د ح������ذر رئ��ي��س
ال���وزراء البريطاني من أن إي��ران ّ
تطور
ص�����واري�����خ ق���������ادرة ع���ل���ى ض������رب ل���ن���دن،
ف��ي��م��ا ع ّ��ب��ر وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي
آالن ج���وب���ي���ه ،ع���ن ت��ش��ك��ي��ك��ه ف���ي ن��ج��اح
املحادثات املقترحة بني القوى الكبرى
وإيران بشأن برنامجها النووي ،وسط
ترحيب إسرائيلي أميركي باملحادثات
املرتقبة بني طهران و«.»1+5
وف����ي����م����ا ي���ت���ص���اع���د ال�����ج�����دل األم����ي����رك����ي
اإلس������رائ������ي������ل������ي ح��������ول ج����������دوى ض����رب����ة
ع���س���ك���ري���ة اس����ت����ب����اق����ي����ة إلي������������ران ،أع���ل���ن
املتحدث باسم حركة «حماس» ،فوزي
برهوم ،أن الحركة لن تضرب إسرائيل
ف��ي ح��ال نشوب ح��رب ب�ين الجمهورية
اإلسالمية والدولة العبرية.
وقال برهوم لوكالة «آسوشيتد برس»،
أم���س ،إن أسلحة ح��م��اس «متواضعة»
وه�������ي م������وج������ودة ب����غ����اي����ة ال������دف������اع ع��ن
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ،م��ض��ي��ف��ًا إن ح���م���اس ال

قدرة لديها بأن تكون «جزءًا» من حرب
إقليمية.
من ناحية ثانية ،كشفت صحيفة «ديلي
تليغراف» ،أمس ،أن رئيس جهاز األمن
ال��خ��ارج��ي البريطاني (إم آي  ،)6جون
سوارزّ ،
زود وزراء الحكومة البريطانية
بآخر املعلومات االستخبارية السرية
ع��ن ال��ت��ه��دي��د اإلي���ران���ي ،واالس��ت��ع��دادات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��وج��ي��ه ض���رب���ة وق��ائ��ي��ة
ضد النظام اإليراني.
��������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل�����ى أن ال��س��ري��ة
وأش ُ
ال���ت���ي أح����ي����ط ب���ه���ا ه�����ذا اإلي����ج����از ك��ا ّن��ت
عالية جدًا ،إلى درجة أن ال��وزراء تلقوا
ت��ع��ل��ي��م��ات ط��ل��ب��ت م��ن��ه��م ت���رك ه��وات��ف��ه��م
ال��ن��ق��ال��ة خ����ارج ق���اع���ة االج���ت���م���اع ،ج���راء
مخاوف من إمكان استخدامها كأجهزة
تنصت م��ن قبل وك���االت االستخبارات
األجنبية.
وق�����ال�����ت إن وزراء ح�������زب امل���ح���اف���ظ�ي�ن
ي��خ��ش��ون م��ن أن ح���زب ال��دي��م��وق��راط��ي�ين
األح����������������رار ،ش����ري����ك����ه����م ف�������ي ال����ح����ك����وم����ة
اإلئ��ت�لاف��ي��ة ،ل��ن ي��دع��م أي ع��م��ل عسكري
ضد إيران.
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه ،ق����������ال رئ������ي������س ال��������������وزراء
ال���ب���ري���ط���ان���ي دي���ف���ي���د ك���ام���ي���رون ل��ل��ج��ن��ة
االرت���ب���اط ف���ي ال��ب��رمل��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي «ال

أع���ت���ق���د أن ال����س��ل�اح ال����ن����ووي اإلي����ران����ي
ّ
يهدد إسرائيل فقط ،وم��ن الواضح أنه
يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للمنطقة ألن
من شأنه أن ي��ؤدي إل��ى سباق للتسلح
النووي فيها ،ويمتد إل��ى نطاق أوسع
ب��س��ب��ب وج���ود م���ؤش���رات أن اإلي��ران��ي�ين
ي��������ري��������دون ام�������ت���ل���اك ن��������وع م�������ن ق��������درات
الصواريخ العابرة للقارات».
ون����ق����ل����ت ص���ح���ي���ف���ة «دي�����ل�����ي م�����ي�����ل» ع��ن
كاميرون قوله إن العمل العسكري ضد
ً
ط���ه���ران «ال ي����زال خ���ي���ارًا م��ح��ت��م�لا ،ول��م
يستبعد من الطاولة».

وكالة
الطاقة ترجئ
مشاوراتها بشأن إيران
إلى اليوم

وف�����ي ال���س���ي���اق ،ق�����ال وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة
الفرنسي ،آالن جوبيه ،لتلفزيون «إي
تيليه» الفرنسي إنه متشكك بالتفاوض
مع إيران ،وقال «أعتقد أن إيران ما زالت
بوجهني» .وتابع «ل��ذا أعتقد أن علينا
أن نكون حازمني للغاية في ما يتعلق
بالعقوبات ،وه��و ما أراه أفضل سبيل
ملنع الخيار العسكري الذي سيكون له
عواقب ال يمكن التكهن بها».
وغ����������داة إع����ل���ان ط�����ه�����ران وال������غ������رب ع��ن
نيتهما استئناف املفاوضات النووية
ف���ي وق����ت وم���ك���ان ل���م ي���ح���ددا ب���ع���د ،ق��ال
م��س��ت��ش��ار األم�����ن ال���ق���وم���ي اإلس��رائ��ي��ل��ي
ي����اك����وف أم������ي������درور« ،أن�������ا س���ع���ي���د ج���دًا
ب��أن��ه��م ي��ف��ت��ح��ون امل��ن��اق��ش��ات» .وأض���اف
إلذاع���ة إس��رائ��ي��ل «ل��ن ي��ك��ون أح��د أسعد
منا ـــ ورئ��ي��س ال���وزراء ق��ال ه��ذا بنفسه
ـ���ـ���ـ إذا ظ���ه���ر خ��ل��ال ه�����ذه امل����ح����ادث����ات أن
إي����ران س��ت��ت��ن��ازل ع��ن ق��درات��ه��ا ال��ن��ووي��ة
العسكرية» .وتابع «هناك عالقات عمل
ج��ي��دة ج���دًا (ب�ي�ن ال���ق���ادة اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين
ْ
واألم���ي���رك���ي�ي�ن) ،ل��ك��ن ه��ن��اك م��وض��وع��ي��ًا
اخ���ت�ل�اف ف���ي ال����وض����ع» .وأوض������ح «ف���ي
إس����رائ����ي����ل ،ن���ح���ن ق���ري���ب���ون م����ن ال��خ��ط��ر
اإلي������ران������ي ،وه�����م (ال������والي������ات امل���ت���ح���دة)
ب��ع��ي��دون .إن��ه��م ق��وة عظمى ون��ح��ن بلد

قوي بالتأكيد ،لكننا لسنا قوة عظمى.
لذلك نفكر بشكل مختلف في مفهومي
الفرص (الحوار) والبرنامج الزمني».
أما املتحدث باسم نتنياهو ،ليران دان،
ف��أك��د أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ل��م ت��ب��ذل أي
جهد ملنع قيام إسرائيل بعمل عسكري
ضد إيران أو املوافقة عليه.
وك������ان ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي ق����د ذك�����ر أن
اإلعالن عن محادثات جديدة بني القوى
الست وإي��ران يتيح فرصة دبلوماسية
لنزع فتيل األزم��ة حول برنامج طهران
النووي وتخفيف «طبول الحرب».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ف��رض��ت وزارة الخزانة
األم���ي���رك���ي���ة ،أم�����س ،ع��ق��وب��ات ع��ل��ى أح��د
قادة الحرس الثوري اإليراني ،الجنرال
غ���ل���ام رض�������ا ب����اغ����ب����ان����ي ،م���ت���ه���م���ة إي�����اه
ب��ال��س��م��اح مل���ه ّ���رب���ي امل����خ����درات األف���غ���ان
بتهريب الهيرويني عبر إيران.
وفي فيينا ،أفادت مصادر دبلوماسية
محافظي الوكالة
ب��أن اجتماع مجلس ُ
الدولية للطاقة الذرية أرج��ئ أمس الى
اليوم ألن ممثلي الدول الكبرى يرغبون
ف��ي م��واص��ل��ة م��ش��اورات��ه��م ب��ش��أن امللف
ال����ن����ووي اإلي����ران����ي ب��غ��ي��ة إع������داد إع�ل�ان
بهذا الخصوص.
(أ ف ب ،أ ب ،يو بي آي ،رويترز)

«الثالثاء األميركي الكبير» :رومني يخطو ببطء ثلث املسافة نحو منافسة أوباما
شهدت  10واليات أميركية،
أول من أمس ،انتخابات
خاصة بالحزب الجمهوري
الختيار مندوبي املتنافسني
الحزبيني .املرشح األقوى
حتى اآلن ،ميت رومني ،ربح 6
منها ،وهي نتيجة تبقى أدنى
من املطلوب لحسم املعركة
ديما شريف
نجح امل��رش��ح ال��ج��م��ه��وري لالنتخابات
الرئاسية األميركية املقبلة ،ميت رومني،
نحو
في اجتياز ما يوازي ثلث الطريق ّ
الحصول على ترشيح ح��زب��ه ،رغ��م أن��ه
لم يستطع الفوز بالواليات العشر التي
ج��رت انتخاباتها الحزبية التمهيدية
ي���وم «ال���ث�ل�اث���اء ال��ك��ب��ي��ر» أول م���ن أم���س.
وب���ع���د ف������وزه ف����ي والي��������ات ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا،
وفيرمونت ،وأوهايو ،وماساشوستس
(التي كان حاكمًا لها بني  2003و)2007
وآالس��ك��ا وآي��داه��و ،أص��ب��ح ل��دى رومني
 411م��ن��دوب��ًا م���ن أص����ل  ،1114ي��ح��ت��اج
إليهم للحصول على الترشيح الرسمي
لحزبه ،أي ما ي��وازي  36.8في املئة من
م��ج��م��وع امل���ن���دوب�ي�ن .وب����ات ال��س��ي��ن��ات��ور
ال��س��اب��ق ري���ك س���ان���ت���وروم ي��ل��ي روم��ن��ي
ف���ي ال��ت��رت��ي��ب ،م���ع  176م��ن��دوب��ًا م��ؤي��دًا
له ،إثر ف��وزه بمقاعد ثالث والي��ات هي:
تينيسي ،ون����ورث داك���وت���ا ،وج��ورج��ي��ا.
وي��أت��ي ن��ي��وت غرينغريتش ف��ي املرتبة
ال��ث��ال��ث��ة م���ع  105م���ن���دوب�ي�ن ،ه���و ال���ذي
رب������ح والي�������ة ج���ورج���ي���ا أول م����ن أم����س.
ّ
وف��ي ذي��ل الترتيب ،ظ��ل السيناتور عن
تكساس رون بول مع  46مندوبًا
والية
ّ
ف���ق���ط ،إذ إن����ه ل���م ي���رب���ح أي والي����ة حتى
اآلن ،م��ن��ذ ب��دء ال��س��ب��اق ب�ين املتنافسني
الجمهوريني في كانون الثاني املاضي.
ورغ��������م ت����ق ُّ����دم����ه امل����ل����ح����وظ ع����ل ُ����ى ب���اق���ي
ّ
امل�����رش�����ح��ي��ن ،إال أن روم������ن������ي أص����ي����ب
ب��خ��ي��ب��ة أم����ل إث����ر ص����دور ال��ن��ت��ائ��ج ،بما
أن م���س���ت���ش���اري���ه ك����ان����وا ي���ت���وق���ع���ون ل��ه
أن ي��ك��ت��س��ح ال����والي����ات ال���ع���ش���ر ،م���ا ك��ان
س��ي��ج��ع��ل��ه ف����ي م��ن��ت��ص��ف ال���ط���ري���ق إل���ى

رومني يحتفل وأفراد عائلته في بوسطن أول من أمس (جيسيكا رينالدي ــ رويترز)

خ����ط����ف ال����ت����رش����ي����ح ال����رس����م����ي ل���ح���زب���ه.
النتيجة تلك جعلت املحلل السياسي
ف����ي ص��ح��ي��ف��ة «ه���اف���ي���ن���غ���ت���ون ب���وس���ت»
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ،س����ام س���ت���اي���ن ،ي���ق���ول إن
ّ
«تحول من املرشح الذي ال يمكن
رومني
تجاهله ،إلى شخصية سيزيفية» ،نسبة
إل����ى ش��خ��ص��ي��ة س��ي��زي��ف امل��ي��ث��ول��وج ّ��ي��ة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ،ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ب���ذل ج��ه��ودًا
كبيرة من دون قطف ثمارها.
وفي قراءة سريعة للنتائج في الواليات
ال��ت��ي رب��ح��ه��ا ،يمكن م�لاح��ظ��ة اس��ت��م��رار
ع��ج��ز روم���ن���ي ع���ن إح�����داث أي خ���رق في
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق؛ ف��ف��ي والي���ة ف��ي��رم��ونّ��ت،
ل��م ينل س��وى  39.8ف��ي امل��ئ��ة ،رغ��م أنها
ليست والي���ة محافظة .كما أن��ه ل��م ينل

بات بحوزة رومني
 411مندوبًا من أصل
 1114مطلوبين لفوزه
بالترشيح الجمهوري

س�����وى  38ف����ي امل���ئ���ة م����ن األص��������وات ف��ي
أوه���اي���و ،ح��ي��ث واج��ه��ت��ه ش��ب��ه مقاطعة
م��ن الناخبني اإلنجيليني َ
وم���ن ي��ع ّ��دون
أن��ف��س��ه��م «م��ح��اف��ظ�ين ج����دًا» ،و 32.6في
امل���ئ���ة ف���ي آالس����ك����ا .أم����ا ف���ي ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا،
ف��ق��د ن���ال  59.5ف���ي امل��ئ��ة م���ن األص ّ�����وات،
وه���و رق���م ض��ع��ي��ف ،وخ��ص��وص��ًا أن����ه لم
ي���ك���ن ي��ن��اف��س��ه ف����ي ت���ل���ك ال����والي����ة س���وى
رون ب�������ول ،األض����ع����ف ب��ي�ن امل���رش���ح�ي�ن.
ول���م تستطع أرق��ام��ه ف��ي آي��داه��و (61.6
ف��ي امل��ئ��ة) ال��ت��ف ُّ��وق ع��ل��ى ن��س��ب��ة أص��وات��ه
ف���ي م��اس��اش��وس��ت��س ال��ت��ي ك���ان روم��ن��ي
حاكمها ،ون��ال فيها  72.1ف��ي امل��ئ��ة من
األصوات.
ّ
ك���ذل���ك ف�����إن األرق�������ام ال���ت���ي ح ّ��ص��ل��ه��ا ف��ي

ال������والي������ات ال����ت����ي خ���س���ره���ا ت���ش���ي���ر إل���ى
ع���ج���زه ع���ن إح������داث اخ����ت����راق ف��ع��ل��ي ف��ي
الواليات الجنوبية ،التي تقف صامدة
في وجهه؛ على سبيل املثال ،نال 25.7
في املئة من األص��وات في جورجيا ،أي
نحو نصف ما ناله فيها الفائز نيوت
غينريتش ( 47.5في املئة) .وكذلك األمر
في تينيسي وأوكالهوما ،حيث نال 28
في املئة (في الواليتني) ،في مقابل 37.3
و 33.8ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ل��ري��ك س��ان��ت��وروم.
أم����ا ف���ي ن�����ورث داك����وت����ا ،ف��ق��د ن����ال ً23.7
ف����ي امل����ئ����ة م����ن األص�����������وات ،م����ق����ارن����ة م��ع
 39.7ف��ي املئة لريك س��ان��ت��وروم .نتائج
اعتبرها ج��ون��اث��ان م��ارت��ن م��ن صحيفة
ً
ّ
«بوليتيكو» دليال على أن الطريق إلى
امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام ل��ل��ح��زب ال��ج��م��ه��وري في
فلوريدا في  27آب املقبل ستكون طويلة
ومكلفة.
وق��د تكون املحطات االنتخابية املقبلة
ّ
صعبة أيضًا على رومني ،بما أن فوزه
ليس متوقعًا في كانساس يوم السبت
املقبل ،وال في آالباما الثالثاء املقبل.
من جهة ثانية ،تشي نتائج سانتوروم
ّ
أي���ض���ًا ب������أن وض���ع���ه ال ي������زال أدن������ى م��ن
امل��ت��وس��ط ،إذ ل��م يستطع أن ي��ن��ال أكثر
م���ن  40ف���ي امل���ئ���ة ف���ي ال����والي����ات ال��ث�لاث
التي ربحها ،وهي نسب أسوأ من التي
حققها ف��ي السابع م��ن شباط املاضي،
ح�ين اك��ت��س��ح والي����ات ك���ول���ورادو (40.2
ف��ي امل��ئ��ة) ومينيسوتا ( 44.8ف��ي املئة)
وميسوري ( 55.2في املئة).
وي������أم������ل م����ن����اص����رو روم������ن������ي أن ي���ن���ال
ال���ي���أس م���ن م��م ِّ��ول��ي ح��م��ل��ة س��ان��ت��وروم
ك���ي ي��ن��س��ح��ب رب��م��ا م���ن ال��س��ب��اق ،ك��ون��ه
األك���ث���ر إزع���اج���ًا ل���ه م���ن ب�ي�ن امل��رش��ح�ين.
لكن أحد مساعدي ّسانتوروم قال ،بعد
ص���دور ال��ن��ت��ائ��ج ،إن���ه ي��أم��ل أن ينسحب
غينغريتش ك��ي تنحصر املنافسة بني
سيناتور بنسيلفانيا السابق ورومني.
وال ي�������زال روم�����ن�����ي م���ت���ق���دم���ًا ف�����ي ج��م��ع
ال��ت��ب��رع��ات م���ع  64م��ل��ي��ون دوالر ،يليه
غيرنغريتش بـ  18مليون دوالر ،فيما ال
يزال سانتوروم في املركز الثالث مع ما
يقارب السبعة ماليني دوالر فقط .وفي
الفضاء اإللكتروني ،يسبق غينغريتش
الجميع بنحو  1.4مليون متابع له على
موقع «تويتر» ،مقابل  370ألفًا لرومني
و 160ألفًا لسانتوروم.
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العنصرية لتدارك تدني شعبية ساركوزي
مزيد من

فرنسا

باريس ــ عثمان تزغارت
دخلت حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية
مرحلة الحسم ،حيث ُيرتقب أن يتسارع
إي���ق���اع ال��ت��ن��اف��س خ��ل�ال األي������ام ال��خ��م��س�ين
األخ�����ي�����رة ق���ب���ل م����وع����د االق������ت������راع .وح���ي���ال
اس���ت���م���رار امل���رش���ح االش���ت���راك���ي ف��ران��س��وا
ه���والن���د ف���ي ت���ص ّ���در اس��ت��ط�لاع��ات ال�����رأي،
متقدمًا على منافسه األس��اس��ي الرئيس
نيكوال ساكوزي بخمس نقاط ،لجأ فريق
ُّ
التشدد في املواقف
األخير إلى املزيد من
الجتذاب ناخبي اليمني املتطرف.
وأطلق ساركوزي ،خالل حوار تلفزيوني
جمعه أول م��ن أم��س م��ع الرئيس األسبق
ل��ل��ح��ك��وم��ة ،االش���ت���راك���ي ل�����وران ف��اب��ي��وس،
ح��زم��ة م��ن اإلج�����راءات امل��ت��ش��ددة ال��ج��دي��دة
ت����ج����اه امل����ه����اج����ري����ن .ول���ل���م���رة األول��������ى ف��ي
ت����اري����خ ال���ج���م���ه���وري���ة ال���خ���ام���س���ة ي��ج��اه��ر
رئ��ي��س ف��رن��س��ي ب����أن «ب�ل�ادن���ا ت��ع��ان��ي من
ع���دد زائ���د ع��ن ال��ل��زوم م��ن األج���ان���ب» .لكن
ساركوزي استدرك بأن هذا الكالم «ليس
م َّ
���وج���ه���ًا الج����ت����ذاب ال���ق���ط���اع���ات ال��ي��م��ي��ن��ي��ة
ُّ
األكثر تطرفًا» ،في إط��ار دح��ض اتهامات
م��ن��اف��س��ي��ه ف���ي امل��ع��ت��رك ال���رئ���اس���ي ،ب���ل هو
«كالم براغماتي يأخذ في االعتبار األزمة
االق����ت����ص����ادي����ة وارت�����ف�����اع ن���س���ب ال���ب���ط���ال���ة،
إذ ل����م ت���ع���د ف���رن���س���ا ق��������ادرة ع���ل���ى ت��وف��ي��ر
ش���روط الحياة الكريمة للوافدين الجدد
م���ن األج����ان����ب ،وه����و م���ا ي���ه ّ���دد س��ي��اس��ات

االن����دم����اج ال��ف��رن��س��ي��ة ب���ال���ش���ل���ل» .م���ن ه��ذا
املنطلق ،أطلق ساركوزي وعودًا انتخابية
ب����خ����ف����ض ع��������دد امل�����ه�����اج�����ري�����ن األج������ان������ب،
ح��ت��ى املقيمني منهم ف��ي ف��رن��س��ا بطريقة
قانونيةّ ،
مبررًا ذلك بالحرص على «السلم
االجتماعي» .وقد أكد أن الفرق بني خطابه
وخ��ط��اب ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف يكمن ف��ي ع��دم
ت��ج��اوز ال��خ��ط األح��م��ر املتمثل ف��ي الخلط
ب�ين س��ي��اس��ات التحكم ف��ي ال��ه��ج��رة ،وبني
م�����ع�����اداة ال���ف���رن���س���ي�ي�ن م����ن ذوي األص�����ول
األج����ن����ب����ي����ة ،وأش���������ار إل������ى أن������ه «ال ي���ج���وز
م���م���ارس���ة ال��ت��ف��رق��ة ب�ي�ن ال��ف��رن��س��ي�ين على
أس���س ع��رق��ي��ة أو دي��ن��ي��ة» .إال أن ال��رئ��ي��س

ع�����ن ب����اق����ي ال����ل����ح����وم .م�����ن ه����ن����ا ،ال م���ب���رر
ملطالبة س��ارك��وزي ت ّ��ج��ار اللحوم بوضع
ّ
ّ
إش�����ارات ت����دل ع��ل��ى أن منتجاتهم ليست
ً
«ح���ل���اال» ،ول����م ي��ك��ت��ف ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي
ب��ذل��ك ،ب��ل ق��ط��ع ش��وط��ًا ج��دي��دًا ف��ي معركة
املزايدة على مرشحة اليمني املتطرف في
ال��ت��ش ّ��دد ت��ج��اه امل��ه��اج��ري��ن؛ ف��غ��داة إع��راب��ه
عن ّنيته تنظيم استفتاء شعبي في حال
ف����وزه ب���والي���ة رئ��اس��ي��ة ث��ان��ي��ة بخصوص
امل����وق����ف م����ن امل���ه���اج���ري���ن األج������ان������ب ،ع���اد
ليطلق وع��ودًا جديدة في تشديد شروط
اس��ت��ف��ادة املقيمني األج��ان��ب م��ن اإلع��ان��ات
االجتماعية .وقال إنه سيشترط أن يكون
األج����ان����ب امل���س���ت���ف���ي���دون م����ن دع�����م ال���دول���ة
مقيمني ف��ي فرنسا منذ  10س��ن��وات على
ً
األق����ل ،وأن ي��ك��ون��وا ق��د م��ارس��وا ع��م�لا في
فرنسا على مدى  5سنوات على األقل.
يدرك الرئيس الفرنسي أن تطبيق شروط
ّ
ً
ك��ه��ذه ي��ك��اد ي��ك��ون مستحيال ،ألن��ه��ا تخل
ب���م���ب���دأ امل������س������اواة امل����ن����ص����وص ع���ل���ي���ه ف��ي
ال��دس��ت��ور ب�ين ك��اف��ة املقيمني قانونيًا في
فرنسا .إال أن مستشاريه ي��رون أن ّ
مجرد
إط�لاق��ه م��ث��ل ه���ذه ال���وع���ود امل��ت��ش��ددة ،هو
وسيلة فعالة الج��ت��ذاب ق��ط��اع��ات جديدة
من الناخبني ،وخصوصًا بعدما بدأ يلوح
في األف��ق احتمال إقصاء مرشحة اليمني
امل���ت���ط���رف ،م���اري���ن ل����وب����ان ،ل��ف��ش��ل��ه��ا حتى
اآلن في الحصول على تواقيع  500ناخب
محلي ملزمة لقبول ترشيحها.

الفرنسي لم يلبث أن وقع في فخ التفرقة
العنصرية الذي حذر منه؛ فردًا على سؤال
ب����ش����أن م���وق���ف���ه م����ن ال���ض���ج���ة ب��خ��ص��وص
«فضيحة اللحم ال��ح�لال» ،ال��ت��ي ّ
فجرتها
م��رش��ح��ة ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف م��اري��ن ل��وب��ان،
���وزي ب���أن م��ن ح��ق املستهلك
أج����اب س���ارك َ
الفرنسي أن ت��وض��ع ل��ه إش����ارات واضحة
ّ
ب����أن ال��ل��ح��وم امل��وج��ه��ة ل�لاس��ت��ه�لاك ال��ع��ام
ليست مذبوحة على الطريقة اإلسالمية.
ت��ج��در االش����ارة إل���ى أن امل��ع��م��ول ب��ه حاليًا
ف���ي ف��رن��س��ا ه���و وض����ع إش�������ارات إل��زام��ي��ة
ع��ل��ى ال��ل��ح��وم ال���ح�ل�ال ف��ق��ط ،ل��ي��س��ه��ل على
الراغبني في تفادي استهالكها ،تمييزها

كارال بروني خالل جولة على مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة في باريس (رويترز)

عربيات
دوليات
حوار ّلم شمل في البحرين
البحرينية،
نقلت صحيفة «األيام» ّ
عن مصادر وصفتها باملطلعة ،أن
ّ
الحكومية
االتصاالت بني الجهات
ّ
والجمعيات السياسية تتجه الى
االنفراج باتجاه عقد حوار وطني
ّ
للم الشمل واملصالحة .وتوقعت
هذه املصادر أن يتم خالل األيام
القليلة املقبلة اإلعالن عن الحوار
بعد التوافق على معظم النقاط
التي ستطرح على طاولة الحوار.
وقالت الصحيفة إن «معظم
األطراف قد استكملت تقديم
رؤاها بشأن النقاط واملحاور
التي سيشملها الحوار املقبل».
وأضافت إن «هناك ارتياحًا ملسار
االتصاالت من أجل التهيئة لعقد
الحوار ،الذي سيجمع مختلف
األطراف ،التي ستتمثل في
املرحلة األولى بالصف الثاني من
قياداتها».
(األخبار)

أردوغان ينفي
إصابته بالسرطان

استراحة
41 70 06 9 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 0 6 9

نفى رئيس الوزراء التركي ،رجب
طيب أردوغان (الصورة)ّ ،
مرة
جديدة بشدة ،أمس ،التقارير التي
أشارت إلى أنه مصاب بمرض
َ
السرطان ولم يبق لديه سوى
سنتني في الحياة .وقال إن الله
وحده يعرف ذلك .ونقل املوقع
اإللكتروني لصحيفة «زمان»
التركية عن أردوغان قوله في
اجتماع لحزب «العدالة والتنمية»
«إننا أعضاء في حزب يؤمن
بالقدر ،ومالك هذه الروح هو الله،
والله وحده قادر أن يستعيدها».
وأضاف «لم ولن نستسلم أمام
التهديدات .وأولئك الذين يصدقون
الشائعات ويحددون مدى حياة
اآلخرين ،بالنسبة إلينا ،هم ال
ّ
يتحدون فقط ،بل هم متغطرسون
أيضًا» .ووصف الصحف التركية
التي نشرت هذه التسريبات عن
موقع «ويكيليكس» بـ«املتغطرسة
جدًا».
(يو بي آي)

أفقيا

 -1سالح رشاش روسي الصنع –  -2حيوان مائي يتولد في قعر البحار له هيكل ليفي يدعم
الكتلة اللحمية في جسمه – م��راع خصيبة خضراء –  -3إله مصري – خالف ش��روق – قلب
ٍ
ّ
شمالي دمشق من قرى
–  -4سقوط بناء أو تدهور عملة –  -5مقياس بحري – قرية سورية
وممر صخري كناية عن ّ
ّ
فج في
القلمون سكانها يتكلمون لهجة سريانية فيها دير قديم
الجبل –  -6سالسل جبال بركانية في أميركا الجنوبية ُتعتبر من أعظم جبال العالم – مدينة
كندية بضاحية مونريال –  -7جرذ باألجنبية – أهم مدن الكوت دازور في فرنسا – يبسط
قدميه –  -8حبس الغيظ أو الشهوة – وكالة أنباء عربية –  -9مدينة أوسترالية – إسم بوذا
في الصني –  -10ملك سعودي راحل مؤسس اململكة العربية السعودية الحديثة

عموديًا

ّ
ومنظر إجتماعي راحل نظريته املتعلقة بالرأسمالية
 -1فيلسوف أملاني وسياسي وصحفي
العمال هو ما أكسبه شهرة عاملية –  -2لدغ العقرب – عيون املاء
وتعارضها مع مبدأ أجور ّ
أشد الخصومة – تمشي على اليدين والرجلني كالطفل –  -4بلدة في
–  -3للتأفف – أخاصم ّ
لوكسمبورغ شهدت توقيع إتفاق بني دول اإلتحاد األوروبي يسمح بموجبها عبور مواطني
ه��ذه البلدان ح��دود ال��دول املوقعة من دون أي مراقبة أمنية أو جمركية – ُجحر العقرب أو

حل الشبكة 1068

شروط اللعبة
ّ

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

العنكبوت – مثل ونظير –  -5يسحبهم – إحدى القارات –  -6العيون مبعثرة –  -7عاصمة
أوغندا – كل صنف من كل شيء –  -8ورك – دولة عظمى –  -9من الحبوب – عاتب أو حرف
أبجدي – حرف جر –  -10منطقة في سوريا ُتعرف بجبل العرب أو جبل حوران

اليمن« :القاعدة» تعلن
ّ
إسالمية
شبوة إمارة

مشاهير

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1بالم بيتش –  -2وصولي – ريال –  -3يرنو – تاترا –  -4رادكليف – دل –  -5تر – هي – قانا –  -6ملدا
– لير –  -7ريف – والس –  -8ينتج – الهال –  -9كف – ّ
وب – سانا –  -10فخر الدين

عموديًا

ينف –  -3لوند – لفت –  -4ملوكهم – جوخ –  -5بي – ليدو – بر –  -6تي
 -1بويرتوريكو –  -2إصرار – ّ
إال –  -7ترافق – السل –  -8شيت – السهاد –  -9أردني – آني –  -10طالل ارسالن
– ّ

إعداد
نعوم
مسعود

إعتبرمع
بمراسالته
اإلطالق.
إشتهر
.)1949على
المعماريين
أشهر(-1862
منمصر
()2005-1906في
لملك بريطانيا
أميركي
معمارياألعلى
الممثل
ّ
األميركية .كان أول عمل له
العالمية األولى
في العمارة
الحرب
معروفة
شخصيةخالل
حسين بن علي
عديدة أهم
شريف مكة
لعقود
11+10+8
 ■= 11+4+9سهل
 =■1+7+4+9فياصل
 = 7+10+5+1أحزان
مدينة■ لبنانية ■
الصوت
= 3+2+5+6
طائر حسن
زجاج
= 3+8+2+6
بيت من
حرف أبجدي أو سيف
=الفهم

حل الشبكة الماضية :فايز ساروفيم

أعلن «أنصار الشريعة» ،أحد
فروع تنظيم «القاعدة» في اليمن،
أمس ،محافظة شبوة جنوب
شرق البالد «إمارة إسالمية»
لتكون بذلك اإلمارة الثانية بعد
إعالن زنجبار ،عاصمة محافظة
أبني ،إمارة أولى ،في أيار املاضي.
ويقع في شبوة أضخم مشروع
للغاز املسال ،تديره شركة
«توتال» الفرنسية وتصل كلفته
الى نحو مليار دوالر .كما أفادت
مصادر قبلية عن قيام عناصر
التنظيم بالتهديد بإعالن إمارة
ثالثة في محافظة حضرموت
ّ
املطلة على البحر العربي.
(أ ف ب)

 26إعالنات

مبوب
◄

وفيات

ان�ت�ق�ل��ت ال ��ى رح �م��ة ال �ل��ه ت�ع��ال��ى فقيدتنا
الغالية املرحومة
ُ
املربية سهيلة عبدالحسن غصن
زوجة يوسف الحاج علي.
والدها :عبدالحسن غصن.
وال ��دت� �ه ��ا :امل ��رح ��وم ��ة م ��ري��م ع�ب��دال�ح�س��ن
عواضة.
ابنتها :لني يوسف الحاج علي.
أش �ق��اؤه��ا :امل��رح��وم ك��ام��ل ،ف� ��ؤاد ،أس�ع��د،
سهيل ،الدكتور عزات ،كمال ،عماد ،أحمد،
وفادي غصن.
ش �ق�ي �ق��ات�ه��ا :ن �ه��ى ،ص� �ب ��اح ،ه � ��دى ،م�ن��ى،
وفاديا غصن.
ُي �ص �ل��ى ع �ل��ى ج �ث �م��ان �ه��ا ال �ط ��اه ��ر ال �ي��وم
الخميس  8آذار ،عند الساعة الثانية من
بعد الظهر ،وتوارى في الثرى في جبانة
بلدتها الخيام.
ُ
وت � � �ص� � ��ادف ن � �ه� ��ار االح� � � ��د امل � ��واف � ��ق ف �ي��ه
11آذار  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
ُ
وف��ات �ه��ا ،وس �ت��ت �ل��ى ب��امل�ن��اس�ب��ة آي� ��ات من
ال��ذك��ر الحكيم ومجلس ع��زاء ع��ن روحها
ال�ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي الحسيني لبلدتها
ال�خ�ي��ام ،ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة صباحا.
(للنساء وللرجال)
وت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب��وف��ات�ه��ا ي ��وم ال�ث�لاث��اء
13آذار  2012في قاعة مجمع االمام محمد
مهدي شمس ال��دي��ن ،تقاطع شاتيال ،من
ال �س��اع��ة ال �ث��ال�ث��ة م��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وح�ت��ى
السادسة مساء.
كما تقبل التعازي بوفاتها يوم االربعاء
 14آذار ف��ي م �ن��زل وال ��ده ��ا ع �ب��د ال�ح�س��ن
غ �ص��ن ،ف��ي ال�ب�ق��اع  -ب �ل��دة م�ك�س�ـ��ة ،بناية
الداسوقي  -الطابق االول (طوال النهار).
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب.
االس� �ف ��ون :آل غ �ص��ن ،آل ال �ح��اج ع �ل��ي ،آل
عواضة ،وعموم أهالي بلدة الخيام.

►

انا لله وانا اليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم
ب�م��زي��د م��ن االس ��ى وال �ل��وع��ة ن�ن�ع��ى اليكم
فقيدنا الغالي املرحوم
السيد نجيب مصطفى جواد
(ابو مصطفى)
الذي وافته املنية يوم الجمعة الواقع في
 2آذار  2012في لندن
سيصل جثمانه الطاهر ملطار بيروت يوم
الخميس في  8آذار  2012في تمام الساعة
السابعة مساء
وس�ي�ج��ري ال��دف��ن ف��ي ص��ور ي��وم الجمعة
ف��ي  9آذار  2012ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة عشرة
صباحًا
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ل �ل��رج��ال وال �ن �س ��اء قبل
الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في
ال�ح��وش ،ص��ور ،ش��ارع الفاخوري بناية
علي بحسون مقابل بناية االرز  -الطابق
الرابع
اآلس � �ف� ��ون :آل ج � ��واد  -ص ��وف ��ان  -ط��اه��ر
 ق��اس��م  -ال�س��اح�ل��ي  -ب��رج��ي  -دخ��ل الله ع�م��اش��ا  -سكيكي  -ب��وب�ت�ي�ن��ا وع�م��وماهالي صور  -جويا والرمادية

◄

مبوب

الخميس  8آذار  2012العدد 1654

►

مفقود

ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي حسني نعمة
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/706828
ُ
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ه�ن��د ه��ان��ي رح��ال
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 01/276053
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ه �ي �ث��م إب��راه �ي��م
االب ��رص لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/707062
فقد جواز سفر بإسم محمد زين العابدين
اب��راه �ي��م ل�ب�ن��ان��ي الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/560088
ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م م �ح �م��د ح�س�ين
الفوعاني لبناني الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/385952
ُ
فقد ج��واز سفر باسم فاطمة محمد مكة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/796385
ُ
فقد جواز سفر باسم موسى علي شرارة
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي �ج��ده
االتصال على الرقم 07/535205
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م م �ح �م��ود اح �م��د
ع�ج�م��ي ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/525481
ف �ق��د ج� � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ف��اط �م��ة م�ح�م��د
معتوق لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 76/135876
ف �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��إس ��م ان� �ت� �ص ��ار ع�ل��ي
اسماعيل لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/839666

مطلوب
we are looking for a food technologist or
an agricultural engineer.
Please send CV to v-leb@hotmail.com
م �ط �ل ��وب م �ه �ن ��دس زراع � � ��ي ل �ل �ص �ن��اع��ات
الغذائية.
الرجاء إرسال السيرة الذاتية
على v-leb@hotmail.com

إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال�ش�م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة ـ ال �ق��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس� �ت ��دراج ال� �ع ��روض ل �ش��راء  100خلية
مسبقة ال�ص�ن��ع م��دخ��ل م�خ��رج وحماية
 SF6وذل� � ��ك وف � ��ق امل� ��واص � �ف� ��ات ال �ف �ن �ي��ة
وال� �ش ��روط االداري � � ��ة امل� �ح ��ددة ف ��ي دف�ت��ر
ال � �ش� ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء م�ب�ل��غ ث�م��ان�م��اي��ة ال��ف
ل�ي��رة لبنانية (ت �ض��اف  )TVAم��ن قسم
ال �ش��راء ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي 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.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  28آذار  2012الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 461
إعالن
ً
تبليغ عمال بأحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
موجه الى املنفذ عليهم :ماري وخورخي
وبالنكا رستم عازار وروزاريتا هيالنه
ع ��ازار كرسنيني ونبيل ونجيب رج��اء
ع� � � ��ازار م� ��ن ق� �ل� �ح ��ات وم �ج �ه ��ول ��ي م�ح��ل
االقامة حاليًا.
ب �م �ق �ت �ض��ى امل� �ع ��ام� �ل ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق ��م
 2011/854امل�ق��دم��ة بوجهكم م��ن املنفذ
م�ي�ش��ال سليمان ب��وك��ال��ة امل�ح��ام��ي عبد
ال �ل��ه ح�ن��ا ب�م��وج��ب ال�ح�ك��م ال �ص��ادر عن
ال�غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي الشمال
ب��رق��م  98ت��اري��خ  2011/6/27املتضمن
اع �ل��ان ع� ��دم ق��اب �ل �ي��ة ال �ع �ق��ار رق� ��م 1295
م��ن م�ن�ط�ق��ة ق �ل �ح��ات ال �ع �ق��اري��ة للقسمة
ع �ي �ن��ًا ب�ي�ن ال� �ش ��رك ��اء وب� ��ازال� ��ة ال �ش �ي��وع
ف��ي م��ا بينهم ع��ن طريق طرحها للبيع
ب��امل��زاد العلني للعموم لصالحهم ام��ام
دائ��رة التنفيذ املختصة على أن يعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االول��ى املبلغ
امل�ق��در م��ن الخبير وت��وزي��ع ن��ات��ج الثمن
وامل� �ص ��اري ��ف ب�ي�ن ال �ش��رك��اء ك ��ل بنسبة
حصته في امللك وشطب اشارة الدعوى
عن صحيفة العقار املذكور.
ل ��ذل ��ك ي �ق �ت �ض��ي ح �ض ��ورك ��م ب� ��ال� ��ذات أو
ب ��ال ��واس� �ط ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال � ��ى ق �ل��م ه��ذه
ال � ��دائ � ��رة الس � �ت�ل��ام االن � � � ��ذار ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وم��رب��وط��ات��ه وات� �خ ��اذ م �ق��ام ل �ك��م ضمن
نطاقه وال�ج��واب بمهلة خمسة اي��ام من
تاريخ التبليغ وعشرين يومًا من تاريخ
النشر وبانقضائهما يعتبر كل تبليغ
ل �ك��م ف ��ي ق�ل�م�ه��ا ص�ح�ي�ح��ًا وي� �ص ��ار ال��ى
متابعة التنفيذ وف�ق��ًا ل�لاص��ول وحتى
آخر الدرجات واملراحل.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املجهول املقام :ابراهيم ملحم
املعوشي
ً
ع �م�ل�ا ب��أح �ك��ام امل � ��ادة /409أم.م .دائ ��رة
تنفيذ ب �ي��روت ب ��أن ل��دي�ه��ا ف��ي املعاملة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق � ��م  2010/1591ان � � ��ذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
امل �ح ��ام ��ي أدول� � ��ف ت� �ي ��ان /و /امل �ح��ام��ي
روج��ه ت�ي��ان /و /االس�ت��اذ ج��ورج تيان،
ن��ات�ج��ًا ع��ن ط�ل��ب تنفيذ ال�ح�ك��م ال�ص��ادر
ع��ن ال�ق��اض��ي امل�ن�ف��رد امل��دن��ي ف��ي بيروت
ال�ن��اظ��ر ف��ي ق�ض��اي��ا االي �ج ��ارات بتاريخ
 2010/3/18برقم .2010/454
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
ال� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
ق ��ان ��ون ��ي الس � �ت�ل��ام االن � � � ��ذار االج� ��رائ� ��ي
واالوراق امل��رف�ق��ة ب��ه علمًا ب��أن التبليغ
ي �ت��م ق��ان��ون��ًا ب��ان �ق �ض��اء م �ه �ل��ة ع�ش��ري��ن
ي ��وم ��ًا ع �ل ��ى ن �ش ��ر ه � ��ذا االع � �ل ��ان وع �ل��ى
تعليق نسخة عنه وع��ن االن��ذار املذكور

على لوحة االع�لان��ات ل��دى دائ��رة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء ه��ذه املهلة
ومهلة االن ��ذار البالغة خمسة اي��ام الى
ً
م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ح�ق�ك��م اص� ��وال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
برئاسة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/1738
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليهما :سمير انطوان شاهني
انطوني سمير شاهني
السند التنفيذي :سند دين وعقد قرض
وك�ف��ال��ة بقيمة /20.471.785/ل.ل .ع��دا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى الساعة
ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص��ف م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ي��وم
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي  2012/3/20للبيع
ب� ��امل� ��زاد ال �ع �ل �ن��ي س � �ي� ��ارة امل �ن �ف ��ذ ع�ل�ي��ه
سمير انطوان شاهني املحجوزة ماركة
فولكسفكن رقم /440171ب موديل 2003
امل �ث�م �ن��ة ب�م�ب�ل��غ 5.500د.أ .وامل �ط��روح��ة
للبيع بقيمة  %60من قيمة املبلغ املثمنة
به.
ف�ع�ل��ى ال ��راغ ��ب ب��ال �ش��راء ال �ح �ض��ور إل��ى
م� ��رأب ف� ��ادي م�ش�ي�ل��ح ال �ك��ائ��ن ف��ي جسر
ال�ب��اش��ا مصحوبًا بالثمن ن�ق�دًا يضاف
اليه  %5رسم الداللة.
علمًا أن��ه يتوجب على ال�س�ي��ارة رس��وم
ميكانيك عن عامي  2010و 2011بقيمة
 340.000ل.ل.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن رقم 2/11
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة ـ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��زراع��ة ـ ع��ن اج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم ت�ق��دي��م ش�ت��ول م��ن ن��وع صنوبر
م�ث�م��ر ل� ��زوم م��دي��ري��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة
وال�ث��روات الطبيعية في وزارة ال��زراع��ة ـ
لعام  ،2012وذلك في مبناها الكائن في
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري ش�ه��اب،
بتاريخ  2012/3/22الساعة التاسعة
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال� � �ع � ��روض ه� � � ��ذا ،االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال�ع��ائ��د ل�ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى ان ت �ص��ل ال��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ت �خ �ف �ي��ض االع � �ل ��ان ال � ��ى خ �م �س��ة أي� ��ام
(ق ��رار وزي ��ر ال��زراع��ة رق��م  1/167ت��اري��خ
.)2012/3/3
بيروت في 2012/3/3
مدير عام الزراعة باالنابة
علي ياسني
التكليف 468
اعالن مناقصة
ي�ع�ل��ن مستشفى ت�ب�ن�ين ال�ح�ك��وم��ي عن
إج ��راء م�ن��اق�ص��ة ع�م��وم�ي��ة ث��ان�ي��ة ل��زوم
آل��ة ت��رق��ق ال�ع�ظ��ام ،تجهيز ال�ت�م��دي��دات
ال�ط�ب�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ألرب ��ع غ��رف م��رض��ى،
آل��ة تظهير رقمية  ،CRوس�ي��ارة رابيد
 .Rapidآخ ��ر م �ه �ل��ة ل �ت �ق��دي��م ال �ع��روض
ال� �س ��اع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ش ��رة م� ��ن ت ��اري ��خ
 ،2012/3/13ع�ل��ى أن ت�ف��ض ال�ع��روض
بتاريخ  2012/3/14الساعة العاشرة
في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي
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◄

إعالنات رسمية

►

إعالن دعوة
إلى السادة التالية أسماؤهم أدناه:
املنطقة
العقارية
العباسية

رقم
العقار
24

العباسية

اسم املالك

برج الشمالي

136

ليلى ابراهيم هاشم
غسان علي حب الله

العباسية

116

قاسم علي بيطار
عليه علي بيطار

برج الشمالي

593

رمزي علي حلمي الرفاعي

شركة عز الدين العقارية

سهيل سليمان حالوي
صافي سليمان حالوي

برج الشمالي

137

مهى محمد رحيل

برج الشمالي

506

الجمهورية اللبنانية (أميري)

برج الشمالي

505

الجمهورية اللبنانية

برج الشمالي

1177

مالكي العقار

برج الشمالي

125

سهيل سليمان حالوي

برج الشمالي

193

رينه نخله فرح

زيد سليمان حالوي

منيرة محمود زمط

توفيق سليمان حالوي

قاسم علي بيطار

صافي سليمان حالوي

برج الشمالي

193

برج الشمالي

126

سهيل سليمان حالوي

مرسال علي بيطار

زيد سليمان حالوي

علية علي بيطار

توفيق سليمان حالوي

نجاة علي بيطار

برج الشمالي

126

صافي سليمان حالوي

زهرة علي بيطار

برج الشمالي

128

محمد رضا حويال

ليلى علي بيطار

برج الشمالي

2260

طالب عبد األمير أبو صالح (أميري)

باسمة علي بيطار

برج الشمالي

2259

طالب عبد االمير ابو صالح (أميري)

جورج سليم فياض

برج الشمالي

102

طالب عبد االمير ابو صالح (أميري)

نقوال سليم فياض

برج الشمالي

101

عموم مالكي وسكان مزرعة شارنيه

انياس ادوار فياض

برج الشمالي

106

دالل علي حب الله (أميري رقبة)

أمني ادوار طراد

منى علي حب الله (أميري رقبة)

نقوال ادوار طراد

مريم علي حب الله (أميري رقبة)

رضا علي بيطار

ليلى ابراهيم هاشم (أميري استثمار)

العباسية

117

علي احمد الشموط

علي سليم حب الله (أميري استثمار)

برج الشمالي

200

الدولة اللبنانية

برج الشمالي

81

عموم اهالي وسكان مزرعة شارنية

برج الشمالي

849

علي محمود بدوي

برج الشمالي

140

محمد ابراهيم حمود

برج الشمالي

848

علي حسن الزين

برج الشمالي

894

الص�ح��اب ال�ع�ق��ارات م��ن ال�ع�ق��ار رق��م 844
الى العقار رقم 892

برج الشمالي

برج الشمالي

857

يوسف علي منصور

برج الشمالي

858

يوسف علي منصور

برج الشمالي

80

برج الشمالي

863

زين العابدين الشيخ حسن سويد

برج الشمالي

864

عبد الكريم عبد الحسني شرف الدين

برج الشمالي

633

عدي حسني شلهوب (أميري)

برج الشمالي

868

ابراهيم حسن رمالوي

برج الشمالي

686

مصطفى جواد فواز

برج الشمالي
ـ

874
ـ

يوسف عبد األمير شرف الدين

برج الشمالي

875

نصر السيد صدر الدين شرف الدين

برج الشمالي

878

برج الشمالي

884

مصطفى السيد صدر الدين شرف الدين

برج الشمالي

885

أمل السيد صدر الدين شرف الدين

برج الشمالي

33

مصطفى السيد صدر الدين شرف الدين

برج الشمالي

198

الحكومة اللبنانية

100
(أميري)

برج الشمالي
ـ

624
ـ

عبد الحفيظ محمود عيتاني

صالح أحمد شاكر

ناصر عبد االمير شرف الدين
علي عبد االمير شرف الدين

محمد ابراهيم حمود
علي ابراهيم حمود

محمود جواد فواز
علي جواد فواز
بازورية

612

خزينة الجمهورية اللبنانية

بازورية

611

خالد علي صفي الدين

بازورية

606

علي السيد أحمد صفي الدين (أميري)

جهاد محمد حسني (أميري)
يوسف محمد حسني (أميري)
باسم محمد حسني (أميري)
ياسر محمد حسني (أميري)
جعفر محمد حسني (أميري)
فؤاد محمد حسني (أميري)
سارة غسان الحسيني
بازورية

297

عبد اإلله ابراهيم ناصر (أميري)

بازورية

509

فوزية ناصيف قرعون

بازورية

298

نعمة محمد نسر (أميري)
زينب محمد نسر (أميري)
عباس محمد نسر (أميري)
سمحة خليل نجم (أميري)
قاسم محمد نسر (أميري)

بازورية

298

ليلى موسى ناجي

بازورية

608

رضا أحمد دبوق

بازورية

609

علي السيد أحمد صفي الدين (أميري)

محمد قاسم نسر (أميري)
احمد قاسم نسر (أميري)
علي قاسم نسر (أميري)
فاطمة قاسم نسر (أميري)
نزار قاسم نسر (أميري)
بازورية

299

طيردبا

نور محمد جفال (أميري)
طاهر محمد جفال (أميري)
ناديا محمد جفال (أميري)
ندوى محمد جفال (أميري)
عبد اإلله محمد ناصر
بازورية

301

عبد اإلله ابراهيم ناصر (أميري)

بازورية

303

ابراهيم خليل ناصر (أميري استثمار)
علي ابراهيم ناصر (أميري)

بازورية

360

كرم علي جفال

بازورية

359

علي ابراهيم ناصر

بازورية

376

محمد محمود ظاهر

بازورية

377

كامله سعيد جفال
كميله سعيد جفال
رؤوفات سعيد جفال
حسن عبد الكريم عواضه
سعيد عبد الكريم عواضه
رائف سعيد جفال
احمد سعيد جفال

طيردبا

897

علي سعيد جفال

عماد علي شور (أميري)

عاطف سعيد جفال

خ�ي��ري��ة ع�ب��د ال �ل��ه محفوظ

أحمد أمني نعمه

فاطمة فرعوني (أميري)
زينب صالح جرادي (أميري)

خالد علي صفي الدين (أميري)
907

فضل محمد نسر (أميري)
عفره محمد نسر (أميري)

خالد علي صفي الدين (أميري)
خالد علي صفي الدين (أميري رقبة)

سحر محمد املصري

عماد محمد حسني (أميري)

محمد ابراهيم حمود
علي ابراهيم حمود

عبده الزهراء يوسف حسني (أميري)
روحيه فرج (أميري)

علي ابراهيم حمود
1373

حسني يوسف حسني (أميري)
محمد نجيب الحسيني (أميري)

زيد سليمان حالوي
برج الشمالي

ابراهيم عبد االمير شرف الدين

بازورية
ـ

324
ـ

صافي سليمان حالوي
507

جعفر علي بيطار

فؤاد محمد حسني

سهيل سليمان حالوي

الجمهورية اللبنانية (أميري)

ع � �ل ��وي ��ة ب � �ن ��ت ال � �س � �ي ��د ي � ��وس � ��ف ح �س�ين
(أميري)
بتول رضى شمس الدين

توفيق سليمان حالوي

امني ادوار طراد
آنياس ادوار طراد

بازورية

314

زيد سليمان حالوي

جورج سليم فياض
نقوال ادوار طراد

حسني علي حلمي الرفاعي (رقبة)

توفيق سليمان حالوي

مرسال علي بيطار

لوريس ابراهيم خياط (أميري)
سلوى ابراهيم خياط (أميري)

علي حلمي حسني الرفاعي (استثمار)

جعفر علي بيطار

نقوال سليم فياض

بازورية

315

غادة علي حلمي الرفاعي

زهرة علي بيطار

رضا علي بيطار

محمد طالل حسني الرفاعي

شركة عز الدين العقارية

لينا علي حلمي الرفاعي

نجاة علي بيطار

باسمة علي بيطار

محمد سامي حسني الرفاعي

سلوى ابراهيم خياط (أميري)

محمد كمال حسني الرفاعي

رنيه نخله فرح

ليلى علي بيطار

ابراهيم حسني الرفاعي

بازورية

614

لوريس ابراهيم خياط (أميري)

عبد الرزاق محمود طه
محمود عبد الرزاق طه
بازورية

379

خزينة الجمهورية اللبنانية
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مبوب
◄

بازورية
بازورية
بازورية
بازورية

368
365
366
387

بازورية
بازورية

388
386

وادي جيلو
وادي جيلو

587
66

وادي جيلو

68

وادي جيلو

69

وادي جيلو

64

وادي جيلو
وادي جيلو

64
76

محمد محمود ظاهر (أميري)
محمد محمود ظاهر (أميري)
محمد محمود ظاهر (أميري)
ورث � � ��ة ع� �ل ��ي ب� ��ن ي ��وس ��ف أس � �ع ��د س� ��رور
(أميري)
محمود علي يوسف سرور (أميري)
سامي علي دامرجي (أميري)
فاطمة حسن لغمجي (أميري)
طاهرة علي نصر الله (أميري)
حبيب ابراهيم نصر الله (أميري)
هاشم ابراهيم نصر الله (أميري)
علوية ابراهيم نصر الله (أميري)
فاطمة ابراهيم نصر الله (أميري)
آمنة ابراهيم نصر الله (أميري)
هنية ابراهيم نصر الله (أميري)
صفية ابراهيم نصر الله (أميري)
نور الهدى ابراهيم خليل (أميري)
محمد يوسف زمط
فاطمة قرعوني (أميري)
علي واكد سرور (أميري)
حسني علي سرور (أميري)
علوية أحمد حدرج (أميري)
حسني علي خازم (أميري)
علي عبد الله خازم (أميري)
ملكة أحمد خليل (أميري)
محمد مصطفى زعرور (أميري)
عاطف محمد لطف (أميري)
علي أحمد شكرون
محمد حسني قانصوه
درويش يوسف زعرور (أميري)
توفيق مصطفى زعرور (أميري)
محمد مصطفى زعرور (أميري)
اسماعيل نمر يوسف خازم
يوسف نمر يوسف خازم
محمد نمر يوسف خازم
سليمان داود دامرجي

وادي جيلو
وادي جيلو

75
470

هدى نجيب شمس الدين (أميري)
نجيب زين العابدين شمس الدين

وادي جيلو

77

وادي جيلو

74

علي درويش خازم
مصطفى درويش خازم
أحمد درويش خازم
محمد مصطفى زعرور
توفيق مصطفى زعرور
درويش يوسف زعرور

وادي جيلو

78

خازم حسن خازم (أميري)
حسني حسن خازم (أميري)
عدنان حسن خازم (أميري)
يوسف حسن خازم (أميري)
علي حسن خازم (أميري)

وادي جيلو

79

رقية عبد املنعم كنعان (أميري)
كاملة عبد املنعم كنعان (أميري)
فاطمه عبد املنعم كنعان (أميري)
زينب عبد املنعم كنعان (أميري)
علي عفيف عواضه (أميري)
فايزه عبد املنعم كنعان (أميري)
علي عبد املنعم كنعان (أميري)
فكرية محمد حديده (أميري)
محمد كامل عبد املنعم كنعان (أميري)

وادي جيلو

81

لور شبلي قاسم (ملك رقبة)
لينا شبلي قاسم (ملك رقبة)
مليس شبلي قاسم (ملك رقبة)
ليلي شبلي قاسم (ملك رقبة)

إعالنات رسمية

►

لبنى شبلي قاسم (ملك رقبة)

وادي جيلو

81

وادي جيلو

98

وادي جيلو

82

وادي جيلو

97

ابراهيم حسني حالوي

وادي جيلو

96

عبد الكريم نعمه جابر

وادي جيلو

119

ش� �ب� �ل ��ي دروي� � � � ��ش ق� ��اس� ��م ح � �م� ��ود (م �ل��ك
استثمار)

سناء عاطف محمد خليل مغنيه
ايمان عاطف محمد خليل مغنيه
مريم محمد علي فارس

سناء الشيخ عبد الله نعمه (أميري)

علي حسني خازم

نظلة الشيخ عبد الله نعمه (أميري)

حيدر حسني خازم

فاطمة الشيخ عبد الله نعمه (أميري)

نمر حسني خازم

خليل حسني حالوي

محمد حسني خازم

فاطمه حسني حالوي

عليا درويش خازم
صبحية درويش خازم
حسني درويش خازم

علي نعمه جابر
حسن نعمه جابر

علي درويش خازم

سميرا محمد سالمي

حسنية درويش خازم

سميحا محمد سالمي

سعيد درويش خازم

ريما محمد سالمي

أحمد درويش خازم

وفيقه محمد سالمي

مصطفى درويش خازم

حسن ابراهيم سالمي

ليلى درويش خازم

صفية محمد الحمداني

حسن درويش خازم

فاطمة حسن سالمي
حليمة موسى سالمي

وادي جيلو

116

خديجة علي فاضل

فاطمة خليل سالمي

علي حسن خازم

ابراهيم حسني حالوي

عادل حسن خازم

خليل حسني حالوي

خازم حسن خازم

ديب موسى سالمي

حسني حسن خازم

بسام حسني سالمي (أميري رقبة)

عدنان حسن خازم

غسان حسني سالمة (أميري رقبة)

يوسف حسن خازم

حسني ابراهيم سالمي (أميري استثمار)
وادي جيلو

123

وادي جيلو

122

عفاف علي مغنية

وادي جيلو

121

ياسني علي خازم

وادي جيلو

121

ياسني علي خازم

فاطمة حسن خازم

هيلدا عبد الله زلحف

عليه حسن خازم

عفاف علي مغنية

دالل حسن خازم
تمام حسن خازم

خديجة علي فاضل

وادي جيلو

118

عادل حسن خازم

علي حسن خازم

وادي جيلو

132

حسني طالب شويخ

عادل حسن خازم

وادي جيلو

131

رواد محمود حالوي قاصر

خازم حسن خازم

وادي جيلو

129

علي حسن خازم

حسني حسن خازم

عادل حسن خازم

عدنان حسن خازم

خازم حسن خازم

يوسف حسن خازم

حسني حسن خازم

فاطمة حسن خازم

عدنان حسن خازم

عليه حسن خازم
دالل حسن خازم
تمام حسن خازم
وادي جيلو

120

حسن حسني شور

وادي جيلو

101

خازم حسن خازم (أميري)
حسني حسن خازم (أميري)
يوسف حسن خازم (أميري)

يوسف حسن خازم
وادي جيلو

170

خزينة الجمهورية اللبنانية

وادي جيلو

169

محمد نمر فياض حمود

وادي جيلو

165

ماهر سامي جعفر
محمد نمر فياض حمود
ماهر سامي جعفر
وادي جيلو

139

وادي جيلو

140

سهيل محمد لقيس

وادي جيلو

141

محمود عبد الحسني حيدر

ابراهيم محمد لقيس

وادي جيلو

626

أحمد عبد الحسني حيدر

نصير محمد لقيس

وادي جيلو

144

يوسف عبد الحسني حيدر

حسن محمد لقيس

وادي جيلو

624

أحمد عبد الحسني حيدر

نوال محمد لقيس

يانوح

447

حسن خليل سالمي (أميري)

عادل حسن خازم (أميري)
وادي جيلو

124

عفاف الشيخ علي مغنية

وادي جيلو

119

مريم سليم لقيس
هيفاء حسن لقيس

ماهر سامي جعفر

جاكلني محمد لقيس

علي خليل سالمي (أميري)
يانوح

448

عبد الحسن محمد جابر (أميري)

منير علي خازم
بشيره علي خازم
زينات عاطف محمد خليل مغنيه

علي يوسف جابر (أميري)
عدنان محمد عبدو (أميري)

بشير علي خازم
احمد علي خازم

محمد نمر فياض حمود
ماهر سامي جعفر

أمال محمد لقيس
هند محمد لقيس

محمد نمر فياض حمود

حسيب احمد بركات (أميري)
وادي جيلو

267

داود ديب خازم

وادي جيلو

269

داود محمد خازم
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سعاد ابراهيم سالمي (أميري)

يانوح

449

يانوح

449

وادي جيلو

266

يانوح

454

داود محمد داوود خازم (أميري)

يانوح

452

خزينة الجمهورية اللبنانية

يانوح

453

إيمان حسن بزي

يانوح

455

سعاد ابراهيم سالمي (أميري)

يانوح

455

وادي جيلو

271

خزينة الجمهورية اللبنانية

وادي جيلو

270

مصطفى محمد حسني شهاب (أميري)

وادي جيلو

263

ابراهيم مسلم بيضون (أميري)

وادي جيلو

255

وادي جيلو

256

عواطف محمد جابر

وادي جيلو

254

عواطف محمد جابر

علي أحمد خازم (أميري)
محمود أحمد خازم (أميري)

إعالنات 29

في
املكتبات

حسن أحمد خازم (أميري)
حسان أحمد خازم (أميري)
فاطمة أحمد خازم (أميري)
زمزم أحمد خازم (أميري)
خديجة أحمد خازم (أميري)
بتول أحمد خازم (أميري)
رابحة أحمد خازم (أميري)
فاطمه أحمد خلف
آمنه حسني مشيمش
هبا علي جابر
ردينه علي جابر
مالك علي جابر
حسن علي جابر
حسان علي جابر

علي أحمد خازم (أميري)

خط
أحمر

محمود أحمد خازم (أميري)
حسن أحمد خازم (أميري)
حسان أحمد خازم (أميري)
فاطمة أحمد خازم (أميري)
زمزم أحمد خازم (أميري)
خديجة أحمد خازم (أميري)
بتول أحمد خازم (أميري)
رابحة أحمد خازم (أميري)

مسلم علي بيضون (أميري)
ابراهيم احمد بيضون
غالب أحمد بيضون
رضوان أحمد بيضون
علي عبد الله بيضون (أميري)
مصطفى عبد الحليم عزام (أميري)
علي محمد املقدم (أميري)
فايز محمد املقدم (أميري)
جمال سعد الله فرحات (أميري)
بثينه مصطفى املقدم (أميري)
سهير مصطفى املقدم (أميري)
رنا مصطفى املقدم (أميري)
غنا مصطفى املقدم (أميري)
فرح مصطفى املقدم (أميري)
حسني محمد املقدم (أميري)

تبلغكم لجنة االستمالك االبتدائية في الجنوب برئاسة القاضي جورج
ب��دي��ع ك��رم امل��رس��وم رق��م  6106ت��اري��خ  2011/8/17القاضي بتصديق
تعديل امل��رس��وم رق��م  14571ت��اري��خ  1963/6/20املتعلق بانشاء خط
هوائي توتر عالي  66ك.ف.صور ـ وادي جيلو وتدعوكم للحضور إلى
مقرها في قصر عدل صيدا وذلك يوم السبت الواقع فيه 2012/4/21
الساعة التاسعة صباحًا مصحوبني بوثائق الهوية وسندات التمليك
وغيرها من املستندات الالزمة لتقرير التعويض املستحق وفقًا الحكام
ق��ان��ون االس�ت�م�لاك ،وف��ي ح��ال ع��دم حضوركم ت�ج��ري املعاملة غيابيًا
ً
أصوال.
رئيس اللجنة
القاضي جورج بديع كرم

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

 30رياضة
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دوري أبطال أوروبا

ّ
حصة تدريبية في «كامب نو» 7 :لبرشلونة و 5مليسي
حصة تدريبية .هذا ما ّ
يصح إطالقه
على مباراة برشلونة وضيفه باير
ليفركوزن حيث انتهت مباراتهما بفوز
ٍّ
مدو للكاتالونيني  1-3( 1-7ذهابًا) بينها
خماسية تاريخية للنجم ميسي .ليلة قدم
فيها برشلونة كل فنون املتعة واإلبداع
حسن زين الدين
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ش��اه��د روب� ��ن دوت،
م � � ��درب ب� ��اي� ��ر ل� �ي� �ف ��رك ��وزن االمل� ��ان� ��ي،
م �ب��اراة أرس �ن��ال اإلن �ك �ل �ي��زي وضيفه
ميالن اإليطالي ( )0-3في سهرة أول
م��ن أم��س ض�م��ن إي ��اب دور ال �ـ  16في
دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،وم��ا ه��و مؤكد
أن امل ��درب ال�ش��اب اكتفى بالتصفيق
ألرسنال على أدائ��ه الباهر ولم يفكر
ول � ��و ل �ل �ح �ظ��ة ف� ��ي أن ي � � � � ّ
�دون ب�ع��ض
ال ��دروس التي قدمها الـ«مدفعجية»
بإمكانية قلب النتيجة إيابًا .فالرجل
ك � ��ان ال ش� ��ك م �س �ت �س �ل �م��ًا ح �ت ��ى ق�ب��ل
توجهه إلى مدينة برشلونة.
ال � �ظ� ��روف ت �ب ��دو م �خ��ال �ف��ة إن
ل�ه��وي��ة امل�ض�ي��ف ون�ع�ن��ي هنا
برشلونة ،أو للمكان ونعني
ه �ن��ا م �ل �ع��ب «ك ��ام ��ب ن � ��و» أو
حتى مل��ا ه��و متاح ب�ين يديه.
فأيام  2002حني وصل الفريق
ّ
إل ��ى ال �ن �ه��ائ��ي ول� ��ت إل ��ى غير
رج �ع��ة :ف�ل�ا ال �ب��رازي �ل �ي��ان زي
روب��رت��و ول��وس�ي��و ح��اض��ران،
وال أول�ي�ف��ر ن��وف�ي��ل وميكايل
باالك (عاد إلى فريقه السابق،
إال أنه كان مصابًا) حاضران
وال ال� � �ب� � �ل� � �غ � ��اري دي� �م� �ي� �ت ��ار
ب � ��رب � ��ات � ��وف ح � ��اض � ��ر .ت �غ� ّ�ي��ر
ال� ��واق� ��ع ول � ��م ي �ع��د ب��اإلم �ك��ان
في املباراة
مطلقًا إع��ادة التاريخ والفوز
ابويل
حقق
الثانية،
على برشلونة كما ح��دث في
مفاجأة
نيقوسيا
( 2002في دور املجموعات).
كبيرة عندما بلغ
ل � �ي � �ل� ��ة أم� � � � � ��س ،وأم � � � � � � ��ام ه � ��ذا
ربع النهائي للمرة
ال��واق��ع ال ��ذي ي�ع�ي��ه جوسيب
غ � � ��واردي � � ��وال والع � � �ب � ��وه ق �ب��ل
االولى في تاريخ الكرة
دوت والع �ب �ي��ه ،ل��م ي�ك��ن طلب
القبرصية بفوزه على
ج� �م ��اه� �ي ��ر ال � �ـ«ب � �ل � ��وغ � ��ران � ��ا»
ضيفه ليون الفرنسي
س��وى م�ش��اه��دة األداء املمتع
 3-4بركالت الترجيح
م��ن أي�ق��ون��ات�ه��م ع�ل��ى امل �ي��دان.
( 0-1في الوقتني
ل � ��م ي� ��رف� ��ض ن � �ج� ��وم ال � �ن� ��ادي
(1-0
واالضافي)
االصلي
الكاتالوني طلب مشجعيهم،
البرازيلي
وسجل
ذهابًا).
ال ب � ��ل أك � ��رم � ��وا ع �ل �ي �ه��م ب �م��ا
ه ��و أك �ث ��ر .ب �ب �س��اط��ة ،ح� ّ�ول��وا
غوستافو ماندوكا ()9
مباراة سهرة أمس إلى حصة
(الصورة) ،الذي طرد
تدريبية ال أكثر وال أقل.
في الدقيقة  ،115هدف
أم��س ،تفنن الع�ب��و برشلونة
املباراة الوحيد.
كيفما شاؤوا .صالوا وجالوا
ً
طوال وعرضًا .ألعابهم حوت
ك� � ��ل ش� � � ��يء م� � ��ن ال � �ت � �ن ��اق �ل�ات
الثنائية إلى الثالثية وحتى
ال ��رب ��اع � �ي ��ة إل� � ��ى ال � � �ك � ��رات ال �س��اق �ط��ة
م ��ن خ �ل��ف امل ��داف� �ع�ي�ن أو «ال�ل��ادغ� ��ة»
ك �م��ا ي �ص��ح وص �ف �ه��ا وال� �ت ��ي أت�ق�ن�ه��ا
ع �ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص ف��ران�س�ي�س��ك
فابريغاس.
ال �ب��رش �ل��ون �ي��ون ط �ل �ب��وا امل �ت �ع��ة إذًا،
والعبوهم لبوا ال�ن��داء .املسلسل بدأ
ف��ي الدقيقة  11عبر تمريرة ساقطة
م� ��ن ف ��اب ��ري� �غ ��اس إل � ��ى األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ل �ي ��ون �ي ��ل م� �ي� �س ��ي ،إال أن ال � �ح ��ارس
ب�ي��رن��د ل�ي�ن��و ت �ص��دى ل�ك��رت��ه .حسنًا،
أت � ��ى ال � � ��دور ه � ��ذه امل� � ��رة ع �ل��ى ش��اف��ي
هرنانديز :تمريرة مماثلة إلى ميسي
ال��ذي ان�ف��رد ب��ال�ح��ارس ولعبها لوب
ب �ط��ري �ق��ة رائ� �ع ��ة م ��ن ف ��وق ��ه م�ف�ت�ت�ح��ًا
النتيجة (.)25
ّ
ش� � ��اف� � ��ي س� � ��ل� � ��م امل � �ه � �م � ��ة ألن� � ��دري� � ��س
اينييستا ه��ذه امل ��رة :ت�م��ري��رة بينية
رائ �ع ��ة ال ��ى م�ي�س��ي م ��ن ج��دي��د ال ��ذي
ت��وغ��ل ف��ي منطقة ل�ي�ف��رك��وزن وس��دد
ك��رة ال �ه��دف ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ي�م�ين لينو
(.)42
هل تذكرون ك��رة فابريغاس األول��ى؟

مفاجأة
تاريخية
ّ

ً
ميسي محتفال بأحد أهدافه الخمسة (غوستو ناسارينو ــ رويترز)

يوروبا ليغ

تكفل البديل الشاب
ّ
كريستيان تيللو بباقي
مهمة ميسي

األخ�ي��ر أع��اد ال�ك� ّ�رة إل��ى «ل�ي��و» نفسه
ال� ��ذي س��دده��ا «ل � ��وب» ث��ان �ي��ة معلنًا
الهدف الثالث له ولفريقه (.)49
تمريرة أخ��رى رائعة من فابريغاس
إل��ى البديل كريستيان تيللو سجل
م �ن �ه��ا ال� �ه ��دف ال ��راب ��ع ( ،)55ل�ي�ع��ود
ميسي ويسجل الخامس ( )58ومن
ب�ع��ده تيللو ال �س��ادس ( )62وم��ن ثم
ميسي السابع ( ،)85قبل أن يسجل
كريم بيلعربي الهدف الشرفي (.)90
ان�ت�ه��ت ال�ح�ص��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة .ال ش��ك،
اس�ت�م�ت��ع الع �ب��و ل �ي �ف��رك��وزن ب�ج�م��ال
مدينة برشلونة ،لكنهم لم يستمتعوا
مطلقًا بملعبها «كامب نو»!

«يوروبا ليغ» :ثالث مباريات ّ
قوية في ذهاب دور الـ16
م� �ب ��اري ��ات ق ��وي ��ة ي �ش �ه��ده��ا ال�ل�ي�ل��ة
ذه � � � ��اب دور ال � � � � �ـ 16ف � ��ي م �س��اب �ق��ة
«ي��وروب��ا ل�ي��غ» ل�ك��رة ال�ق��دم ،اب��رزه��ا
بني مانشستر يونايتد االنكليزي
وض�ي�ف��ه ات�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او االس�ب��ان��ي،
وم ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي وم �ض �ي �ف��ه
س �ب��ورت �ي �ن��غ ل �ش �ب��ون��ة ال �ب��رت �غ��ال��ي،
وف��ال�ن�س�ي��ا االس �ب��ان��ي وض�ي�ف��ه بي
أس في أيندهوفن الهولندي.
في املباراة االولى ،يأمل مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ف � ��ي اس � �ت � �غ �ل�ال ع��ام �ل��ي
االرض وال �ج �م �ه��ور ل�ح�س��م ت��أه�ل��ه
ام � ��ام ات �ل �ت �ي��ك ب �ل �ب��او ال � ��ذي ال �ت �ق��ى
معه م��رة واح��دة ق��اري��ًا وك��ان��ت قبل
 50ع��ام��ًا ف��ي رب ��ع ن�ه��ائ��ي النسخة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن مسابقة ك��أس االن��دي��ة
البطلة (دوري االبطال حاليًا) عام
 ،1957ح�ي��ث ف��از ب�ل�ب��او  3-5ذه��اب��ًا
ومانشستر يونايتد  0-3ايابًا.
وف � ��ي ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ي �م �ن��ي م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي النفس باستغالل معنويات

الع�ب�ي��ه ال�ع��ال�ي��ة ب�ع��د االن �ت �ص��ارات
االربعة املتتالية في الدوري املحلي
�وز ث �م�ين م ��ن ل�ش�ب��ون��ة
ل �ل �ع��ودة ب� �ف � ٍ
واض��اف��ة ف��ري��ق ب��رت�غ��ال��ي آخ ��ر ال��ى
ق ��ائ� �م ��ة ض � �ح� ��اي� ��اه ب� �ع ��دم ��ا اط � ��اح
ب �ب ��ورت ��و ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب ف ��ي ال� ��دور
السابق.
وفي الثالثة ،ينتظر فالنسيا اختبار
ص� �ع ��ب ام � � ��ام ض �ي �ف��ه اي� �ن ��ده ��وف ��ن،
ح �ي ��ث ي �ط �م��ح ال� �ف ��ري ��ق االس �ب ��ان ��ي
ال ��ى م��واص �ل��ة ص�ح��وت��ه ب�ع��د ف��وزه
الثمني على مضيفه غرناطة االحد
امل��اض��ي اث��ر خ�س��ارت�ين متتاليتني،
في سعيه الى االستمرار في التألق
ف ��ي امل �س��اب �ق��ة ال ��وح� �ي ��دة امل�ت�ب�ق�ي��ة
امامه النقاذ موسمه بعد خروجه
خالي الوفاض من مسابقة الكأس
امل�ح�ل�ي��ة وت�خ�ل�ف��ه ب �ف��ارق  24نقطة
عن ري��ال مدريد متصدر «الليغا».
اما ايندهوفن فيبدو بحالة صعبة
بعد الخسارة املذلة على ارضه امام

تفنتي انشكيده  6-2محليًا االح��د
املاضي.
وهنا البرنامج:
سبورتينغ لشبونة (ال�ب��رت�غ��ال) -
مانشستر سيتي (انكلترا) ()21.00
تفنتي (هولندا)  -شالكه (املانيا)
()21.00
ات� �ل� �ت� �ي� �ك ��و م � ��دري � ��د (اس � �ب� ��ان � �ي� ��ا) -
بشيكطاش (تركيا) ()21.00
ميتاليست خ��ارك�ي��ف (اوك��ران �ي��ا) -
اوملبياكوس (اليونان) ()21.00
ستاندر لياج (بلجيكا)  -هانوفر
املانيا) ()22.05
ف��ال�ن�س�ي��ا (اس �ب��ان �ي��ا)  -اي�ن��ده��وف��ن
(هولندا) ()22.05
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د (ان �ك �ل �ت ��را) -
اتلتيك بلباو (اسبانيا) ()22.05
ال� �ك� �م ��ار (ه� ��ول � �ن� ��دا)  -اودي� �ن� �ي ��زي
(ايطاليا) ()22.05
وت � �ق� ��ام م � �ب ��اري ��ات االي� � � ��اب ف� ��ي 15
الجاري.

• البطوالت األوروبية •
ُ
تعادل يوفنتوس يفقده فرصة استعادة الصدارة

دي فايو (ستيفانو ريالنديني ــ رويترز)

ل��م يستفد يوفنتوس م��ن مباراته
امل ��ؤج� �ل ��ة ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال � � �ـ  23م��ن
ال � � � ��دوري اإلي � �ط� ��ال ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم،
فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه
بولونيا  ،1-1سجلهما ماركو دي
فايو للثاني ( ،)16واملونتينيغري
م �ي��رك��و ف��وت�ش�ن�ي�ت��ش ل � �ل ��أول(،)59
ليفشل ف��ي اس�ت�ع��ادة ال �ص��دارة من
غ��ري�م��ه م�ي�لان ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،حيث

تقلص الفارق بينهما إلى نقطتني.
وف��ي م�ب��ارات�ين مؤجلتني أخ��ري�ين،
ت �ع��ادل ب��ارم��ا م��ع فيورنتينا ،2-2
سجلها ستيفانو أوك��اك��ا تشوكا
( )28وسيباستيان جوفينكو (87
م ��ن رك �ل ��ة زاء) ل �ل ��أول ،وال �ص��رب��ي
ماتيا ناستاسيتش ( )60واليسيو
سيرتشي ( )72للثاني ،وتشزينا
مع ضيفه كاتانيا .0-0

كأس إنكلترا

ب� �ل ��غ ت ��وت� �ن� �ه ��ام ه ��وت �س �ب ��ر ال� � ��دور
رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ك� ��أس االت �ح ��اد
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ب � �ف� ��وزه ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
ستيفينيج  ،1-3سجلها جيرماين
دي � �ف � ��و ( 26و )75وال � �ت� ��وغ� ��ول� ��ي
اي�م��ان��وي��ل ادي �ب��اي��ور ( 55م��ن ركلة
جزاء) للفائز ،وجويل بيروم ( 4من
ركلة جزاء) للخاسر.
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أخبار رياضية

الكؤوس اآلسيوية

ّ
العهد ينطلق بغلة من األهداف األخطاء
استفاد العهد من دروس كثيرة أعقبت فوزه على
ضيفه في بي املالديفي  3-5في أولى مبارياته القارية
وسيتعني على بطل لبنان معالجة الكثير من
لهذا العامَ ُّ ،
املشاكل والثغر ،وخصوصًا أن منافسيه في املجموعة
يراودهم طموح كبير في املسابقة
أحمد محيي الدين
ب��اش��ر ال �ع �ه��د م� �ش ��واره ال� �ق ��اري ب�ف��وز
«ضخم» على ضيفه في بي املالديفي
 3 - 5ف��ي امل� �ب ��اراة ال �ت��ي أج��ري��ت على
م�ل�ع��ب امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة أم ��ام زه��اء
 600متفرج ضمن الجولة األول��ى من
م�ب��اري��ات املجموعة الثالثة ف��ي كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وح �ص��د ب�ط��ل ل�ب�ن��ان أول ث�ل�اث نقاط
ف� ��ي م � �ش� ��واره ال� �ص� �ع ��ب ،ح �ي ��ث ت�ض��م
امل �ج �م��وع��ة أي �ض��ًا االت� �ف ��اق ال �س �ع��ودي
وال �ك��وي��ت ال �ك��وي �ت��ي ،وص �ي��ف ال�ب�ط��ل
.2011
لكن املباراة لم تكن مرضية للجهاز
ال�ف�ن��ي ل�ل�ف��ري��ق ال ��ذي ي �ق��وده امل ��درب
امل �غ��رب��ي م�ح�م��د ال �س��اه��ل ال ��ذي رأى
أن امل � �ب� ��اراة م �م �ت��ازة ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
امل �ش��اه��د وامل �ت �ف��رج ل �ك �ث��رة أه��داف �ه��ا
وجنونها ،لكن األمر محزن بالنسبة
إل �ي��ه؛ ألن ال�ن�ت�ي�ج��ة ت�ع�ن��ي أن ه�ن��اك
أخ� �ط � ً
�اء ك �ث �ي��رة ،وال س�ي�م��ا م��ن قبل
فريقه املطالب بالوصول بعيدًا في
امل�س��اب�ق��ة .ورأى ال�س��اه��ل أن أسباب
ال� �ت ��راج ��ع ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ال �ش��وط
الثاني حيث ك��اد الفريق املالديفي
«امل� �ت ��واض ��ع ن �س �ب �ي��ًا» ي �ق �ل��ب األم� ��ور
رأس� ��ًا ع �ل��ى ع �ق��ب ل ��وال ت � ��دارك األم ��ر
ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب .وق��ال الساهل:
ً
«ل � �ق� ��د واج � �ه � �ن� ��ا ف ��ري� �ق ��ًا م� �ج� �ه ��وال،
وش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا ك ��ان ه �ن��اك ف��ري�ق��ان:

األول ي �ح �ت��وي ع �ل��ى س�ب�ع��ة الع�ب�ين
مالديفيني وحارسًا ،والثاني ثالثة
الع � �ب �ي�ن م �ح �ت��رف�ي�ن ل ��دي� �ه ��م إج � ��ادة
ك�ب�ي��رة لتطبيق امل ��رت ��دات السريعة
واستغلوا املساحات التي أوجدها
انجراف العبينا إلى الهجوم» .وعن
أسباب هذا التراجع ،أضاف الساهل
ّ
يستعد كما هو مطلوب
أن فريقه لم
بسبب انشغال غالبية الالعبني مع
امل�ن�ت�خ��ب وإص ��اب ��ة م�ح�م��ود ال�ع�ل��ي،
وأن املباريات املقبلة ستكون األمور
فيها مغايرة .وافتتح حسن شعيتو

التسجيل بعد مجهود ف��ردي مميز
( ،)29وعزز العاجي خليل مصطفى
النتيجة إثر عرضية من حسني دقيق
( ،)33وأه��در أحمد زريق ركلة جزاء
( ،)35وف ��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي أض��اف
حسني دقيق الهدف الثالث برأسية
إثر عرضية من عباس عطوي (،)54
وقلص حسني سينجيز النتيجة من
رك�ل��ة ح��رة ( )56ث��م سجل سينجيز
ال�ه��دف الثاني لفي ب��ي م��ن مجهود
ف� � ��ردي خ� � ��ارق ( ،)65وأب� �ع ��د دق �ي��ق
الكرة عن خط املرمى إث��ر ركلة حرة
م ��ن س�ي�ن�ج�ي��ز ( ،)75وع� ��زز ع�ط��وي
ت �ق��دم ال�ع�ه��د ب�ت�س��دي��دة ق��وي��ة (،)77
ووسع زريق النتيجة بتسديدة في
س�ق��ف امل��رم��ى ( ،)80وس �ج��ل م��داف��ع
العهد األرميني خطأ ه��دف ف��ي بي
الثالث إثر كرة ارت��دت من العارضة
وارت�ط�م��ت ب��ه ( .)89وف��ي املجموعة
ذاتها سحق االتفاق مضيفه الكويت
 1-5وأدت النتيجة إل��ى إقالة مدرب

فوز املتحد وأنيبال في السلة

الكويت الكرواتي دراغان تاالييتش.
وفي املجموعة الخامسة فاز الشرطة
السوري على ضيفه ال��زوراء العراقي
 ،2-3وك��ان الصفاء اللبناني ق��د غلب
التالل اليمني .1-2
وفي املجموعة الرابعة تغلب نيفتشي
األوزبكي على الوحدات األردن��ي ،1-2
وال�ع��روب��ة العماني على سالغاوكار
الهندي .0-1
وف��ي السابعة ،تغلب ت�ع��ادل يانغون
من ميانمار وتشونبوري التايالندي
 ،1-1وفاز هوم يونايتد السنغافوري
على سيتيزن من هونغ كونغ .1-3
وف � � � � ��ي ال � � �ث� � ��ام � � �ن� � ��ة ،ت � � � �ع� � � ��ادل أري � � �م � ��ا
اإلن� � ��دون � � �ي � � �س� � ��ي واي � � � � � ��اي � � � � � ��اوادي م��ن
م� �ي ��ان� �م ��ار ،1-1وك �ي�ل�ان �ت ��ان امل��ال �ي��زي
ونافيبانك الفييتنامي .0-0

دوري األبطال
حقق لجويا القطري النتيجة األب��رز
في الجولة األولى لدوري أبطال آسيا
وفي أول مشاركة له بالبطولة القارية
بتغلبه على ضيفه األهلي السعودي
 0-1ف� ��ي ال � ��دوح � ��ة ض �م ��ن امل �ج �م��وع��ة
ال �ث ��ال �ث ��ة .وف � ��از س �ي �ب��اه��ان أص �ف �ه��ان
اإليراني على النصر اإلماراتي .0-1
وفي املجموعة الرابعة ،تعادل الهالل
السعودي وضيفه االستقالل االيراني
 1-1ف ��ي ال ��ري ��اض ،وت� �ع ��ادل ال �ش �ب��اب
االماراتي والغرافة القطري .0-0
وفي االول��ى تغلب الجزيرة االماراتي
على مضيفه ناساف االوزبكي .2-4
وفي السابعة ،تعادل ناغويا الياباني
وضيفه سيونغنام الكوري الجنوبي
 ،2-2وت�ي��ان�ج�ين ال�ص�ي�ن��ي م��ع ضيفه
سنترال كوست االوسترالي.0-0
وف��ي الثامنة ،مني شونبوك الكوري
بخسارة مذلة ام��ام ضيفه غوانغجو
الصيني  ،5-1وفاز بوريرام التايالندي
على كاشيوا الياباني .2-3

كاد في بي يقلب
األمور رأسًا على
عقب لوال تبديالت
الساهل الناجحة

النتيجة مرضية
للجمهور لجنونها
ومحزنة للفريق
لكثرة األخطاء

متابعة

«هايد بارك» ألندية الثانية غدًا إلعالن «حلف الفضول»
ال ت��زال قضية أن��دي��ة ال��درج��ة الثانية
ل �ك��رة ال �ق��دم ت�ت�ف��اع��ل ب �ق �ي��ادة حثيثة
م��ن ن� ��ادي ال �خ �ي��ول ب�ش�خ��ص رئ�ي�س��ه
ميثم ق�م��اط��ي ال ��ذي يبحث ع��ن شتى
ال� �ط ��رق ل ��دف ��ع االت � �ح� ��اد إل� ��ى ال� �ع ��ودة
ع��ن ق ��راره ب��إع��ادة م��رح�ل��ة اإلي ��اب من
البطولة وإس�ق��اط الخيول م��ع الفجر
ع��رب �ص��ال �ي��م واإلرش� � � ��اد إل� ��ى ال��درج��ة
الرابعة.
ودع ��ا ق�م��اط��ي غ �دًا إل��ى «ه��اي��د ب��ارك»
سيعقد في أوتيل «غولدن توليب» في
الجناح (املاريوت سابقًا)؛ إذ سيعلن
خ �ل�ال� ��ه «ح � �ل� ��ف ال � �ف � �ض� ��ول» ل �ن �ص��رة
امل�ظ�ل��وم ُ
ودع ��ي إل�ي��ه ع��دد م��ن رؤس��اء
وإداري � ��ي األن��دي��ة م��ن ك��اف��ة ال��درج��ات
وش �خ �ص �ي ��ات ري ��اض� �ي ��ة وإع�ل�ام� �ي ��ة،
وه��و موجه ألي مظلوم في الرياضة
اللبنانية ككل بحسب ما أعلن قماطي
لـ«األخبار».
وت ��أت ��ي ال �ت �س �م �ي��ة ن �س �ب��ة إل � ��ى أش �ه��ر
األح� �ل��اف ع �ن��د ال� �ع ��رب ق �ب��ل اإلس �ل��ام،
ل� �ن� �ص ��رة امل� �ظ� �ل ��وم�ي�ن م � ��ن أه � � ��ل م �ك��ة
وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس.
وك� �ش ��ف ق �م��اط��ي ع ��ن ال� ��دع� ��وى ال �ت��ي

حقق السالم زغرتا فوزًا مهمًا على ضيفه الحكمة بيروت  2 - 3على
ملعب األول في املرداشية ،ضمن املجموعة األول��ى ،في املرحلة الـ11
املعادة من بطولة الدرجة الثانية .ج��اءت امل��ب��اراة قوية وتنافسية من
الطرفني وبالتالي مليئة بالخشونة حيث تابعها السالم بتسعة العبني
بعد طرد أحمد املصري وجان جاك يمني من صفوفه .سجل للسالم
سامويل ( )51وسيمون عساف ( 60من ركلة جزاء) وخالد النعماني
( ،)94وللحكمة كامل سرحان ( )36وب��ول رستم
(ال��ص��ورة) ( .)85ق��اد امل��ب��اراة الحكم جميل طالب
رمضان وبالل الزين و ربيع عميرات وبول خضرة.
وفي املجموعة عينها تغلب الشباب طرابلس على
ضيفه امل���ودة طرابلس  0 - 3على ملعب طرابلس
البلدي .سجل األهداف حمزة حسن ( 13و 76و.)86
ُ َ
س��ت��رف��ع إل��ى االت �ح��اد ال��دول��ي «فيفا»
وال � �ت ��ي ب ��ات ��ت ج ��اه ��زة وت �س �ي��ر وف��ق
الطرق القانونية؛ إذ إنها أرسلت إلى
االت� �ح ��اد امل �ح �ل��ي ال� ��ذي ك ��ان ي �ج��ب أن
يرد عليها االثنني املاضي ،لكن إرجاء
ال�ج�ل�س��ة ّ
أج ��ل ه ��ذا األم� ��ر .وإذا م��اط��ل
ُ
َ
االت �ح��اد أك �ث��ر ،ف�س��ت��رس��ل إل ��ى الفيفا

م� �ب ��اش ��رة ،وض �م ��ن م ��ا ت �ج �ي��ز أن�ظ�م��ة
الفيفا.
وك � � ��ان ق� ��د ع� �ق ��د ف� ��ي وزارة ال �ش �ب��اب
والرياضة اجتماع أول من أم��س ضم
ع��ددًا م��ن رؤس��اء االت �ح��ادات واألن��دي��ة
وط��رح خالله م��وض��وع «أزم��ة الدرجة
ال�ث��ان�ي��ة» ،ح�ي��ث أب ��دى ال��وزي��ر فيصل

بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة
ّ
ُينظم االتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة
غرب آسيا للناشئني والناشئات (دون الـ 18
سنة) على طاوالت نادي املون السال في
 9و 10و 11آذار الجاري بمشاركة الدول
اآلتية :البحرين وقطر والعراق وسوريا
ولبنان .ويتأهل األول والثاني في الترتيب
النهائي العام من كل من فئتي الناشئني
والناشئات إلى بطولة آسيا للناشئني التي
ستقام في الصني بني  11و 15تموز املقبل.
وستجري عملية سحب القرعة عند الساعة
السادسة من مساء اليوم الخميس في نادي
املون السال بحضور نائب رئيس االتحاد
اآلسيوي خالد املهندي ورئيس منطقة غرب
آسيا في االتحاد اآلسيوي حمد ّ
الحمادي
ورئيس االتحاد اللبناني للعبة سليم الحاج
نقوال وعضو اللجنة الفنية في االتحاد
اآلسيوي وائل نور الدين ورئيس اللجنة
الفنية في االتحاد اللبناني ميشال رزق الله.
وفي ما يأتي أسماء البعثة اللبنانية املشاركة
في البطولة :جوزيف عقيقي (إداريًا)،
أحمد عرقجي ووسام شيري (مدربني)،
محمد ّ
حمية وحبيب أنطون وهشام
الطويل وأحمد حرب (العبني) وباتريسيا
حمصي وميليسا صابر وميشلني حنا وآنا
مركاريان (العبات).

مهرجان بيروت الرياضي الجامعي

فرحة للعهد تكررة خمس مرات مع ثالث غصات (هيثم املوسوي)

فوز السالم والشباب

فاز املتحد على ضيفه هوبس 73 – 88
()73 – 88 ،55 – 61 ،40 – 49 ،21 – 29
في طرابلس ،في املرحلة الخامسة من
«فاينال  »8بطولة كرة السلة .وكان أفضل
مسجل للمتحد كل من األميركيني ميكا
براند وأوسنت جونسون  20نقطة ،ولهوبس
األميركي بيلي ماك شيبرد  27نقطة .وفي
قاعة املدرسة املركزية بجونية ،خسر بجة
أمام ضيفه أنيبال زحلة ،23 – 14( 87 – 63
.)87 – 63 ،71 – 32 ،48 – 23
وكان أفضل مسجل للفائز األميركي ليروي
هيرد  18نقطة ،وللخاسر نديم سعيد 24
نقطة.

ك ��رام ��ي ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام زي��د
خيامي اس�ت�غ��راب��ه م��ا ح��دث وق ��رارات
االت� � �ح � ��اد ،ورأى أن ه � ��ذا األم� � ��ر غ�ي��ر
م �ق �ب��ول وم� ��رف� ��وض ،ل �ك��ن ال � � � ��وزارة ال
ُ ِّ
يمكنها التدخل وك��ل��ف عضو اللجنة
األوملبية الدولية طوني خوري دراسة
املوضوع والبحث عن مخرج قانوني.
وتردد أن هناك أندية عدة من درجات
مختلفة قد تنضم إلى هذا الحلف ومن
درج� ��ات مختلفة وك��ذل��ك م��ن ال��درج��ة
األولى .وأعلن أحد املعنيني من األندية
أن هذا األمر هو لتصحيح االعوجاج
ف ��ي ال �ل �ع �ب��ة ب�غ�ي��ة ال ��وص ��ول إل ��ى ك��رة
ق��دم خالية م��ن ال�ش��وائ��ب ،وتحصينًا
إلن � �ج� ��ازات امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي .وع��ن
إمكان تأثر املنتخب جراء تدخل إذا ما
تدخل الفيفا ،أك��د املعني أن املنتخب
بمعزل عن هذا األمر.
وك ��ان االت �ح��اد ق��د ق ��رر إع� ��ادة مرحلة
إي ��اب ب�ط��ول��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د أن
ثبت تالعب غالبية األندية بالنتائج
وف�ق��ًا للجنة تحقيق ات�ح��ادي��ة ،والق��ى
هذا القرار رفض األندية الثالثة التي
تجد نفسها مظلومة.

ّ
تنظم دائرة الرياضة في جامعة القديس
يوسف النسخة الثالثة من مهرجان
بيروت الرياضي الجامعي العاملي Beirut
ً
ابتداء من الخميس
Unisports Festival
ّ
 15آذار حتى االثنني  19منه على
مالعب الجامعة في فرع الجامعة للعلوم
والتكنولوجيا في مار روكز الدكوانة وفرع
الجامعة لالبتكار والرياضة في بيروت ـ ـ
طريق الشام .ويشارك في املهرجان الذي
ّ
الرياضية في ألعاب
يشمل املسابقات
ّ
الفوتسال ،كرة السلة ،كرة الطائرة ،كرة اليد،
كرة املضرب ،كرة الطاولة ،سباق الضاحية
والشطرنج إضافة إلى عدد كبير من
ّ
ّ
ّ
والترفيهية أكثر
السياحية
الثقافية،
األنشطة
من  1000طالب من  26جامعة.

بطولة كرة اليد
تغلب الصداقة على ضيفه املشعل بدنايل
( 26-34الشوط األول  )11-18في املباراة
املؤجلة من املرحلة الثالثة من بطولة لبنان
لكرة اليد ،التي جمعت الفريقني في مجمع
عاشور ،محققًا فوزه الثالث على التوالي.
وكان العب املشعل السوري أحمد محاميد
أفضل مسجل في اللقاء بـ 12إصابة،
وفيليب تامر  8إصابات للصداقة.
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أشخاص

رجاء بن سالمة

الحرة بعشقها وحبرها
ا
ّ
لتونسية ّ

عادت إلى بالدها
بعد سقوط نظام
بن علي ،فأهدر
اإلسالميون
دمها ووصفوها
بـ«الدكتورة
الزنديقة»
انخرطت في
«الجمعية
التونسية للنساء
الديموقراطيات»
وواصلت عملها
في نقد الفكر
الديني والمجتمع
الذكوري

ناجي الخشناوي
ق � �ب� ��ل ع� � ��ام� �ي��ن ،غ� � � ��ادرت
رج � � � � � � � � ��اء ب � � � � ��ن س� �ل��ام� � ��ة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة
رف � � � � � �ض� � � � � ��ًا ل � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ة
ال� ��وص� ��اي� ��ة وال� �ت � ّ�دج�ي�ن
التي فرضها النظام السابق .لكنها لم
تعتزل التحريض على الثورة .وبعد
ان �ت �ص��ار ال� �ث ��ورة ف ��ي ك ��ان ��ون ال�ث��ان��ي
(يناير)  ،2011عادت من القاهرة إلى
بالدها .رجعت على جناح األم��ل ،من
أجل املساهمة في التغيير ،سواء من
خ�ل�ال ع�م�ل�ه��ا األك ��ادي �م ��ي ف ��ي «ك�ل�ي��ة
اآلداب وال � �ع � �ل� ��وم اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة» ف��ي
م �ن��وب��ة ،أو ن�ش��اط�ه��ا ف��ي ن�ش��ر ثقافة
حقوق اإلنسان واملواطنة ،مع رفاقها
ّ
العلمانية.
م��ن امل��داف�ع�ين ع��ن ت��ون��س
ع � � ��ادت إل � ��ى ب �ل��اد ال� �ط ��اه ��ر ال � �ح� ��داد،
وه ��ي ت �ع��رف أن ف �ت��وى إه � ��دار دم�ه��ا
تنتظرها ف��ي س��اح��ة «ال �ب��اس��اج» في
قلب العاصمة ،حيث ت� ّ
أوصياء
�وع��د
َ
ّ
الدين الجدد بشنقها .لكنها لم تخش
أن تكون «شهيدة الحق الليبرالي»،
كما وصفها الباحث شاكر النابلسي
ف ��ي م �ق��ال داف � ��ع ف �ي��ه ع ��ن «ال��دك �ت��ورة
الزنديقة».
في تلك الساحة التي ّ
تعج بالسلفيني،
ال �ت �ق �ي �ن��اه��ا م ��رت �ي�ن .ك ��ان ��ت «س� ��اف� ��رة»
بحسب معجم ال�ت��روي�ك��ا الحاكمة في
ت��ون��س ال� �ي ��وم .ال ت� ��زال ك �م��ا ع��رف�ن��اه��ا
ً
م�ن��ذ منتصف ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،أس �ت��اذة
مل� ّ�ادة األدب القديم في ّ
كلية منوبة .في
ّ
ال �س��اح��ة ،ل��م ت �ق��ف خ��ائ �ف��ة ،ب��ل م�ع�ت��دة
ب ��ذات �ه ��ا ،م �ت��أن �ق��ة ،ودائ � �م ��ة االب �ت �س��ام.
ّ
ّ
يتهددها من
حدثتنا عن ال�ث��ورة ،وم��ا
أس��وار دوغمائية .تواعدنا على اللقاء
م� � ّ�رة أخ � ��رى ،ف��ي واح � ��دة م��ن م�س�ي��رات

ال �ح� ّ
�ري��ة ال �ت��ي ال ت�خ�ل��و م�ن�ه��ا ش ��وارع
ّ
تونس هذه األيام.
ّ
ّ
التونسية
تتمسك الباحثة واألكاديمية
بفكر االختالف ،والنقد والتحرر .ربما
ّ
ألن� �ه ��ا ول � ��دت ف ��ي م �ط �ل��ع ال�س�ت�ي�ن�ي��ات،
أي ف ��ي ال �ع �ق��د ال� ��ذي ه � ّ�ب ف �ي��ه ال �ط�لاب
ال �ب��اري �س �ي��ون ل� � ّ
�دك أرك � ��ان ال�ب��دي�ه�ي��ات
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ج �ن �س� ّ�ي��ة،
ّ
األبوية في العائلة،
وقضوا على الهيبة
وهيبة رأس امل��ال في املصانع ،وهيبة
األس��ات��ذة ف��ي امل ��دارس .ب��ن س�لام��ة هي
ابنة تلك الحقبة التي شهدت صعود
حركات تحرر املرأة في أوروبا ،وانهيار
األن �ظ �م��ة ال �ش �م��ول� ّ�ي��ة ،وان �ف �ج��ار أف �ك��ار
دوب��وف��وار ،وب��وردي��و ،ودري��دا ،وفوكو،
وبارت.
«أن��ا ابنة فكر االختالف ،وام��رأة ّ
حرة
ف��ي ع�ش�ق��ي وح� �ب ��ري» .ب �ه��ذه الجملة
تقنعك صاحبة «ن�ق��د ال�ث��واب��ت» (دار
ّ
الطليعة )2005 /ب ��أن ت��اري��خ امل�ي�لاد
ل�ي��س م�ه�م��ًا ،ب��ل ال �س �ي��اق ال ��ذي ن��ول��د
فيه .ول��دت رج��اء في مدينة القيروان
ف��ي ال��وس��ط ال �ت��ون �س��ي ،وه ��ي مدينة
عقبة بن نافع ،وابن رشيق القيرواني،
واإلم � ��ام س �ح �ن��ون ،وع �ل��ي ال�ح�ص��ري،
واب� � ��ن ال � �ج � ��زار .ه ��ي اب� �ن ��ة ع��ائ �ل��ة ب��ن
س�لام��ة ال �ت��ي ت �ق��ول ك�ت��ب ال �ت��اري��خ إن
جزءًا منها سافر إلى تونس مع عقبة
بن نافع خالل الفتوحات اإلسالمية،
ّ
ف� ��ي ح�ي��ن ح� � ��ل ج� � ��زء ث� � ��ان م �ن �ه��ا ف��ي
الجزائر وامل�غ��رب م��ع ط��ارق ب��ن زي��اد.
م� � ّ�دت س�ل�ي�ل��ة ب��ن سل��ام��ة ف�ت��وح��ات�ه��ا
إلى ميدان العلم واألدب ،وصارت في
ه��ذا املضمار ،ال تعترف ب� ّ
�أي ح��دود.
هكذا ،حازت عام  2001دكتوراه دولة
ّ
العربية،
في اللغة واألدب والحضارة
ع��ن أط��روح��ة حملت ع�ن��وان «العشق
وال �ك �ت��اب��ة :ق� ��راءة ف��ي امل� � ��وروث» .كما

ح ��ازت ال �ع��ام امل��اض��ي ماجستير في
التحليل النفسي م��ن ب��اري��س ،وه��ي
ّ
املدينة التي تزورها كل شهر تقريبًا.
ق��د ي�ك��ون خلق ميلها إل��ى علم النفس
ت��أث��ره��ا ب�ش�ق�ي�ق�ه��ا ف�ت �ح��ي ب ��ن س�لام��ة
امل �ح �ل ��ل ال �ن �ف �س��ي امل� � �ع � ��روف ،ص��اح��ب
«اإلس�ل�ام والتحليل النفسي» الكتاب
ال ��ذي ع� ّ�رب �ت��ه رج ��اء وص ��در ع ��ام 2008
ّ
ع��ن «دار ال �س��اق��ي» .ل�ك��ن األك �ي��د أن من
ب�ي�ن دواف � ��ع ه ��ذا امل �ي��ل ،م��ا ت �ف� ّ�س��ره في
ك �ت��اب��ات �ه��ا« :ل ��م ي �ب��رح ط �ي��ف ش �ه��رزاد
ّ
ومخيلتي ،منذ أن كنت أصغي
ذاكرتي
إل � ��ى ال � �خ � ��راف � ��ات .ان �ه �م �ك��ت ف� ��ي مل�ل�م��ة
خ��راف �ت��ي ،وب �ن ��اء ذات� � ��ي» .أول �ي ��س علم
ً
ّ
معرفية ناجعة
النفس التحليلي أداة
لتفكيك النفسيات املنغلقة على ذاتها
واملتقوقعة في دوامة التقديس؟
ت��درك رج��اء بن سالمة م��اذا تختار من
إرث� �ه ��ا ال �ح �ض��اري وال �ث �ق��اف��ي .ت�خ�ت��ار
ّ
أن ت �ت��درب ع�ل��ى ال �ت �م� ّ�رد ،ل�ت�ش��ق أفقها
ال � �ت � �ح� � ّ�رري ب �ع ��دم��ا ق ��ات �ل ��ت امل� � ��وت ف��ي
م �ن �ج��زه��ا ال �ن �ق ��دي «امل � � ��وت وط �ق��وس��ه
م��ن خ�ل�ال صحيح ال�ب�خ��اري وم�س�ل��م».
أص� ��درت ال �ك �ت��اب ع ��ام  ،1997ع��ن «دار
الجنوب» ،بعد وفاة والدهاّ ،
وعرت فيه
املوت والطقوس الجنائزية ،بما تملكه
م��ن م�ع��اول أن�ث��روب��ول��وج�ي��ة ومعرفية،
ب �ع �ي �دًا ع��ن ث �ق��اف��ة ال �خ��وف وال�ت��ره�ي��ب
وعذاب القبر.
أم � � ��ام ط �ل��اب «ك �ل �ي ��ة اآلداب وال �ع �ل ��وم
اإلن �س��ان �ي��ة» ف ��ي م �ن��وب��ة ،ت �ف �ت��ح رج ��اء
ّ
ب � ��ن س�ل��ام� ��ة ن� � ّ�ص � �ه� ��ا .ت �ع ��ل �م �ه ��م ك �ي��ف
ي � �ش � �ي ��دون س � �م � � ً
�اء أوس� � � ��ع م � ��ن ال �ل �غ ��ة،
وكيف يتجرأون على إشعال الحرائق
ف� ��ي ب � �ي� ��ادر امل� �س� �ل� �م ��ات وال �ب ��دي �ه �ي ��ات
والحقائق الجامدة .غير أن هذا النص
امل �ف �ت��وح ،وه ��ذا امل�ن�ه��ج امل �ت �ح��رر ،دف�ع��ا
ب�ب�ع��ض األص��ول �ي�ي�ن وامل �ت �ش��ددي��ن إل��ى

«ت �ج �ن �ي��د» ط��ال �ب��ات ،ل �ك �ت��اب��ة ش �ه��ادات
ّ
بالتهجم
ض��د أس �ت��اذت �ه��ن ،وات �ه��ام �ه��ا
ّ
يثن
�م
�
ل
�ك
�
ل
على اإلس�ل�ام وال �ق��رآن .ك��ل ذ
ِ
رجاء بن سالمة عن السير في خطوات
م� �ت� �ق � ّ�دم ��ة ف� ��ي ن� �ق ��ده ��ا ل �ل �ف �ك��ر ال��دي �ن��ي
واملجتمع الذكوري ،من خالل مؤلفاتها
ال �ت��ي ت �ع� ّ�د إض��اف��ة ن��وع�ي��ة إل ��ى املكتبة
العربية الحديثة ،وخصوصًا «صمت
البنيان» (املجلس األع�ل��ى للثقافة في
مصر )1999 /و«نقد الثوابت» و«بنيان
الفحولة» (دار بترا .)2005 /فما كتبته
ّ
لكن ّ
تمردها
«لم يكن من السهل نشره».
لاّ
في الكتابة لم يكن إ جسرًا لعبورها
ن �ح��و امل �م��ارس��ة امل �ي��دان �ي��ة ،ف �ك��ان��ت من
أوائ� � � � ��ل امل � �ن � �خ� ��رط� ��ات ف � ��ي «ال �ج �م �ع �ي��ة
التونسية للنساء الديموقراطيات» ،تلك
ّ
ال�ت��ي ق��ض��ت مضجع ال�ن�ظ��ام التونسي
ال�س��اب��ق .ك�م��ا ك��ان��ت ع��ام  2007م��ن بني
املؤسسات لـ«رابطة العقالنيني العرب»
دعمًا للمشروع التنويري العربي .كما
أشرفت على مجلة «األوان» اإللكترونية
منبر الرابطة وفضائها الحر.
ي �ن��در أن ت �ق��ع ب�ي�ن ي��دي��ك ع��ري �ض��ة ،من
دون أن تعثر فيها على توقيع «رج��اء
ب ��نّ س�ل�ام ��ة ،ك��ات �ب��ة وب ��اح� �ث ��ة» (ه �ك��ذا
ّ
ت��وق��ع) .كما أن هتافاتها في املسيرات
امل��داف�ع��ة ع��ن ال�ح��ري��ات تنقر مسامعك
من بعيد ،فتغريك بأن تتوقف عند هذه
ّ
السيدة التي تترك أريكتها الدافئة في
منزلها ال��واق��ع في حي النصر الراقي،
وت �ن ��زل إل ��ى ال� �ش ��ارع ج�ن�ب��ًا إل ��ى جنب
مع البسطاء والفقراء ،لتواجه هراوات
البوليس ،وغازاته املسيلة للدموع.
ع�ل��ى صفحتها ال�ف��اي�س�ب��وك� ّ�ي��ةّ ،
تسبب
ّ
ً
مواقفها سيال من التعليقات ك��ل يوم.
ه��ي ك��ائ��ن اف�ت��راض��ي ب��ام�ت�ي��از ،يصعب
م� �ج ��اراة ن �س��ق إب� �ح ��اره ع �ل��ى ال�ش�ب�ك� ً�ة.
ّ
ه��ي م��وج��ودة ف��ي ك��ل األوق � ��ات ،ك�ت��اب��ة

وت �ع �ل �ي �ق��ًا ون� �ق ��اش ��ًا ،إل� ��ى درج � ��ة ت �ش� ّ�ك
أن �ه��ا ت �ق��اس��م م� ��ارك زوك� ��رب� ��رغ ،م�ل�ك� ّ�ي��ة
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي الشهير.
«نستعمل الفايسبوك كوسيلة اتصال،
وال ن�ت��رك��ه يستعملنا ك��وس�ي�ل��ة إع�لام
م�ش� ّ�وه��ة وال م�س��ؤول��ة» ،ه�ك��ذا تتعامل
بن سالمة مع املارد األزرق .ومن يدخل
صفحتها ،سيعرف أن هذه املرأة ُجبلت
ع �ل��ى امل� ��واج � �ه� ��ات .ت �ك �ت��ب ع ��ن ال � ّج �ه��ل
امل �ق ��دس ،وع ��ن رج� ��ال ال��دي��ن امل�ق��ن�ع�ين،
وعن الخطر السلفي .تدعو إلى مأسسة
ال�ث��ورة التونسية ،وم�ق��اوم��ة املسامير
ّ
وتحرض على مقاومة الخوف
الصدئة،
والتردد لدى الخائفني أو من يعيشون
«فانتازم» السيناريو الجزائري.
ف ��ي ف �ل��ك ال �ح��ب «ال �ص �ي �غ��ة ال��وح �ي��دة
امل� �م� �ك� �ن ��ة ل� �ل� �ت ��ول� �ي ��ف ب �ي��ن ال � ��دواف � ��ع
الجنسية العمياء والقيم اإلنسانية»،
ت� ��دور رج� ��اء ب ��ن س�ل�ام ��ة .ك �م��ا ت�غ��ري
ّ
ك��ل م��ن يقترب منها إل��ى ال ��دوران في
فلك الحب نفسه .تفعل ذلك ببساطة،
إن تكلمت أو كتبت ،إن ّ
رددت جملة
م��وس �ي �ق �ي��ة أو رق � �ص� ��ت ف � ��ي ج �ل �س��ة
�اص ��ة .ح �ت��ى ف ��ي غ�ض�ب�ه��ا ت �ت� ّ
خ� ّ
�أج��ج
ّ
ّ
ّ
حبًا .كأنها تذكرنا دومًا بأنها مؤلفة
«العشق والكتابة» ،ذاك الكتاب الذي
هتكت فيه أحجبة الحب األخالقوية،
وح� � � �ف � � ��رت ع� �م� �ي� �ق ��ًا ف��ي
أخ � � � � ��ادي � � � � ��د ال � � �خ � � �ط � ��اب
ال � � �ع � � �ش � � �ق� � ��ي ،امل � � � �س� � � � ّ�ور
ب��ال �ع��ذري��ة وال �ص��وف �ي��ة
واألب� �ن� �ي ��ة األس� �ط ��وري ��ة
والالهوتية.
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