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قضية اليوم
زياد الرحباني
إنه سوري ملاذا ينتظرني؟!! ــ 1
¶ كان ُيفترض أن يكون مقال اليوم من قطعتني ،لكنه تعدى
ع��دد الكلمات امل�س�م��وح ب�ه��ا .ل��ذا سيتم نشر امل�ق��ال الثاني
التابع لهذا العنوان غدًا الخميس.

¶¶¶

ستالينني ـ Stalinine
ّ
ّ
ـ��ـ (م��ح��ك��ي) خ ّ��ي��ي أن���ا م��ا ع��م ق��ل��ك م��ارك��س ،ع��م ق��ل��ك لينني ل��ي��ن�ين ،ما
بتعرفو للينني؟
ََ
ــ أنا بعرف ستالينني مش لينني ،أكبر ديكتاتور بالبشرية ،لك ْن.
ــ صحيح ّكتير صحيح بس لينني غير واحد.
ّ
هيدا َمني سامع فيه ،أساسًا بس تقول ستالني يعني :كل الباقيني
ــ إي ّ
شي.
وال
(بازدراء)
ي؟
هن
مني
ّ
ًا).
د
(مقل
لستالينني
قبلو
هيدا
لينني،
هيدا
بس
مزبوط
ــ
ّ
اّ
وليك كلن هيك
بعدو،
وال
قبلو
ال
حدا
خل
ما
ستالينني
يمكن،
وال
ــ
ّ
هتلر ،عمر ّالبشير ،القذافي ،وبشار األسد بعزاهم ،هول كلن عا نفس
ّ
بستالينني.
لوا
بيتمت
ة،
السك
ّ
ّ
ــ يعني ...إذا ّبدك ...بس هتلر بما أنك ذكرتو تمتل فيه صاحبك بوش.
ذاك��ر ّلاّأدي��ه رسموه األميركان .قبل ،األوروب��ي��ي شو كانوا يرسموه؟
ستالينني؟
هتلر و
لاّ
ــ إن كان هتلر و ستالينني أخرا من بعضن.
ــ ما هيدا اللي عم ّ
جرب قولو بس لينني من غير طينة.
ّ
ــ شو بيعمل هيدا؟ مع مني هوي؟
لينني إذا (قاطعه)
ــ ّ
ــ بيكفيني إنو ستالينني مع حافظ األسد.
ــ بشار قصدك.
ــ وبشار طبعًا ،هول مدعومني مباشرة من ستالينني.
ــ بس ستالينني مات.
ــ ستالينني ما مات ،أيمتى مات؟
ــ سنة الـ .١٩٥٣
األسد.
بيت
داعم
اللي
إبنه
ــ إي َبيكون
ّ
ّ
ــ إي له ،إبنه لستالني شو ّبدك هلق ،بعدين ما حدا بيعرف عنو شي.
ماركس؟
ــ ما عندك ماركس ،شو بيشكي ّ
منو.
ــ ما بيشكي أبدًا الباقيني بيشكوا َ َ
بتعرفو ملاركس.
ما
هيئتك
م،
ك
ــ طبعًا ألنو كان طاغية وقت اللي ح
َ
َ
ــ ماركس ّ
خيي ما َح َكم ..ما َح َكم ّ
باملرة ،إذا َحكم َحكم عالرأسمالية
وإنو الرأسمالية (قاطعه)
َ
عمال العالم ّ
ــ أعوذ بالله ،ماركس َح َكم عالشيوعية« ،يا ّ
إتحدوا»َ ،ولو؟
«إتحدوا» ّ
ّ
ضد مني؟
ــ إيه
ّ
ّ
ّ
ــ ّ
ّ
إتحدوا ضد الشبيحة وشوكت مخلوف وضد العلوية كلن لتوصل
شعبان.
لبثينة
ّ
ــ ضعت أنا هلق ،عن مني عم تحكي؟
ــ عن الجيش ال��س��وري ّ
الحر وعندك املجلس الوطني! ه��ول اللي رح
ينتصروا.
ــ والعرعور شو؟ هيئتك مش راضي عن العرعور.
ــ العرعور؟؟ يا عني!! ما هيدا مخلق منطق ّ
مفصلتو املخابرات.
ّ
ــ كل شي مخابرات هلق؟
ّ
ــ بسوريا َ
أنت يا حبيبي ،كل شي ،كلهن.
ــ يعني برهان غليون كمان (تأكيد).
ــ فشر! إنت عارف كم سنة حبسوه للغليون؟
ــ ما على علمي الغليون انحبس.
كيف ما انحبس؟ حبسوه بباريس ،بهيدي القلعة.
ــ ّ
ــ هني حبسوه من سوريا بباريس؟!
ــ طبعًا ،ألنو هرب ّ
مرة وقدر ّ
هوي ّأول ّ
وصل عباريس ،رجعوا حبسوه.
ــ إي وبرأيك بينعمل ثورة من باريس؟ إنو فكرك هتلر بيرضى؟
ــ ّأيا هتلر؟
هيدا اللي بتكرهو انت.
ــ في ّ
هتلر واحدَ َ ،
ــ ولك خلصني َ(و َوقف) خرا عا هتلر ليلحق بوش.
ــ أيووووووووا هيك لينني بيقول.
بنطاله).
قصدك؟ (ويرفع
ــ ستالينني
ّ
ّ
ستالينني من كل ّبد ،ألنه لينني حطو عا حكي.
ــ
ّ
ــ ما عم قلك من األول ،ما حدا سامع فيه.
ــ يعني مش هلقد ،جورج صبرا مش سامع إال فيه.
ــ ومني بيكون جورج صبرا بلال؟
ــ شو ّ
فيه.
طالعني
بيعرفني ما انتو اللي
ّ
ــ بيكون العرعور اللي طالع فيه ،يعني شو؟ يعني مخابرات ،ما كل
ّ
املسيحيي مخابرات.
ــ والبطرك هزيم مخابرات؟
ــ هزيم وعودة ونصر الله صفير وشو إسمه هيدا ...جورج خضر.
ــ إنت يمكن قصدك بشارة الراعي.
ــ َ
إنت قصدك بشارة الراعي (ومشى متمتمًا وحده) ...لينني؟ أروح
لينني آه!

أميركا لمحامي بدر الدين:
هي «الحرب على اإلرهاب».
حرب ال قانون فيها وال
محاكمات عادلة وال إحقاق
للحق وال من يحزنون .حرب
الواليات املتحدة
تشنها
ّ
ّ
للقضاء على كل من يهدد
حرب ّأدت
أمن اسرائيلّ .
مفاعيلها الى شل عمل
املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري بعدما بادرت الى
فرض شروط تنتهك أدنى
معايير العدالة على محامي
مصطفى بدر الدين

عمر نشابة
سارعت واشنطن في  20أيلول الجاري
إل� ��ى اص � � ��دار رخ� �ص ��ة ت �ت �ي��ح ل�ل�م�ح��ام��ي
األم � �ي � ��رك � ��ي ج � � ��ون ج � ��ون � ��ز ،وه � � ��و أح ��د
امل�ح��ام�ين املكلفني ال��دف��اع ع��ن مصطفى
بدر الدين في املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
القيام بمهماته ،بعدما كانت قد أصدرت
ّ
قرارًا بمعاقبة كل من يمكن أن يأتي بأي
منفعة لبدر الدين ،بما في ذل��ك تبرئته
من جريمة اغتيال الحريري.
ول �ك��ن ت �ب�ين ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أم ��س أن ه��ذه
ال ��رخ� �ص ��ة ت �خ �ض��ع ل � �ش� ��روط ف��رض �ت �ه��ا
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى امل�ح��ام��ي ،حيث
ي �ج��ب ع �ل �ي��ه إع �ل ��ام واش� �ن� �ط ��ن ب �ك��ل م��ا
ب�ح��وزت��ه م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن ب��در ال��دي��ن.
وب��ال �ت��ال��ي ،ي�ج��ب ع�ل��ى ج��ون��ز م�س��اع��دة
ال�س�ل�ط��ات األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال�ق�ب��ض على
رج� ��ل ق� � � ّ�ررت امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي �ّ�ة ال�س�ي��ر
بمحاكمته غيابيًا ،بعدما تعذر تنفيذ
م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف ال � �ص� ��ادرة ف ��ي ح �ق��ه.
بكلمات أكثر وضوحًا ،فرضت واشنطن
على جونز ،خالفًا لكل األصول واألعراف
املتعلقة بحقوق امل�ح��ام�ين ومهنيتهم،
أن ي �ك ��ون م �خ �ب �رًا أو ج��اس��وس��ًا ي�ع�م��ل
ملصلحتها .وكانت واشنطن قد وضعت
ّ
ح ��زب ال �ل��ه وك� ��ل م��ن ي�ن�ت�س��ب إل �ي��ه على

الئحة التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،وأدرج��ت
اس ��م ب ��در ال��دي��ن ع�ل��ى الئ �ح��ة املطلوبني
ل ��وزارة ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ك��ذل��ك أورد
اإلنتربول (الشرطة الدولية) اسمه على
القائمة الحمراء للمطلوبني دوليًا.
ج��اء ف��ي ن� ّ�ص ال��رخ�ص��ة ال�ت��ي منحتها
السلطات األميركية ملحامي بدر الدين
ّ
أن «على امل��رخ��ص ل��ه (املحامي جونز)
ّ
أن يزود وزارة الخزانة األميركية أو أي
جهاز أو وكالة أخرىً ،
بناء على طلبها،
ال� �ت� �ق ��اري ��ر وامل � �ع � �ل ��وم ��ات ذات ال �ص �ل��ة
ب �ط �ل �ب �ه��ا» .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ال �س �ل �ط��ات
األميركية تفرض على املحامي جونز
ان �ت �ه��اك أم ��ان ��ة ال �س��ري��ة امل �ه �ن �ي��ة ،ع�ل�م��ًا
ب��أن��ه ك ��ان ق��د أدل ��ى ب��ال�ي�م�ين ال��رس�م�ي��ة
ال� �ت ��ال� �ي ��ة أم� � � ��ام رئ � �ي� ��س ق� �ل ��م امل �ح �ك �م��ة
ً
الدولية لدى تعيينه ،عمال بأنظمتها:
«أت �ع �ه��د رس �م �ي��ًا أن أق � ��وم ب��واج �ب��ات��ي
وأمارس مهنتي أمام املحكمة الخاصة
بلبنان ب�ك��ل ن��زاه��ة وم �ث��اب��رة ،وب�ش��رف
وح� ��ري� ��ة وم � ��ن دون إب � �ط� ��اء ووف � �ق� ��ًا مل��ا
يمليه ضميري ،وأن أحترم بكل أمانة
ال �س��ري��ة امل �ه �ن �ي��ة وال ��واج� �ب ��ات األخ ��رى
التي تفرضها م�ب��ادئ سلوك املحامني
أم � � ��ام امل� �ح� �ك� �م ��ة» .ووق � � ��ع ع� �ل ��ى ن�س�خ��ة
خ �ط �ي��ة م� ��ن ه � ��ذا ال �ق �س ��م ُح �ف �ظ ��ت ل ��دى
ق�ل��م امل�ح�ك�م��ة .وج ��اء ف��ي ن � ّ�ص «م �ب��ادئ
سلوك املحامني» الصادر في  28شباط

وجهة نظر

كل يريده له وحده
أبناء عونٌّ :
ّ
«عوني»
تغني كلمة
عن اسم األب واألم غالبًا،
والعائلة ورأس املال السياسي
املزعوم ومساحة أراضيه.
تتيح الكلمة تعزيز ّثقة
حاملها بنفسه ،وتحثه على
العمل أكثر فأكثر ًليثبت
نفسه أمام عون أوال .بلغ
بعض «أبناء» العماد ميشال
عون السياسيني املجلس
النيابي ،ويأمل بعضهم اآلخر،
فيما ال يزال آخرون صغارًا
يكتفون باملشاغبة

غسان سعود
تبدأ القصة األسبوع املاضي باتصال
النائب زياد أسود .ال غضب هذه املرة،
وال وعيد يفصل بني تهديداته ،كالعادة.
عاتبًا ي�ق��ول« :أيعقل أن ي��زور الجنرال
ج� ّ�زي��ن وال ي�ش��رب ق�ه��وة ف��ي م�ن��زل��ي!؟».
يمثل توقف الجنرال في منزله اعترافًا
رسميًا به ،بالنسبة إليه .قبل  15عامًا،
ح�ي��ن ك � ��ان اب � ��ن م� �ي� �ش ��ال ش � � ��ارل أس� ��ود
األس �ت��اذ امل�ه�ن��ي وال ��وال ��دة ال�صّ�ح��اف�ي��ة
ي� �ق ��ول ل �س��ائ �ق��ي األج� � � ��رة امل� �س ��ن�ي�ن ف��ي
ساحة جزين إن عون سيعود ،وسيضع
(أس� � ��ود) ب�ن�ف�س��ه ال �ش �م��ع األح� �م ��ر ع�ل��ى
التقليدية ،كانوا
أب��واب زعامات جزين
ّ
يضحكون .السائقون املسنون أنفسهم،
امل� �ت� �ق ��اع ��دون ال � �ي� ��وم ،وج� � ��دوا أن�ف�س� ّه��م
نهاية األسبوع املاضي بني املصطفني
ف��ي م�ن��زل «س �ع��ادة ال�ص�ب� ّ�ي ال�ج��زي�ن� ّ�ي»
ّ
يرحبون ب�ع��ون .أم��ا أس��ود فكان سبته
أه ��م ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه م ��ن ي ��وم ان�ت�خ��اب��ه
ن ��ائ� �ب ��ًا« .س� �ي� �ت ��ذك ��ر ه � ��ذا امل � �ن� ��زل م� ��رور

م �ي �ش��ال ع� ��ون أك �ث��ر ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ت��ذك��ره
مرور النائب زياد أسود به».
األه� � � ��م م � ��ن ال� �ث� �ق ��ة ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ب ��أس ��ود
وب� ��آخ� ��ري� ��ن ،ث� �ق ��ة ال � �ج � �ن ��رال ب� �ه ��م .ت�ل��ك
ك� �ي� �م� �ي ��اء ال ي� �ف� �ه� �م� �ه ��ا ك� � �ث� � �ي � ��رون .ه��م
ي � ��ري � ��دون إث � �ب� ��ات اس �ت �ح �ق��اق �ه��م ث �ق �ت��ه
ب �ه��م .ب �ع �ي �دًا ع �م��ا ي �ث��رث��ره زي� ��اد ع�ب��س
وأن� �ط ��وان ن �ص��رال �ل��ه ف ��ي اإلع� �ل��ام ،حني
ي �ق �ف��ل ال� ��رج�ل��ان ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ال �ل �ي��ل
ع��ائ��دي��ن إل ��ى م�ن��زل�ي�ه�م��ا ،ال يشغلهما
أك � �ث� ��ر م � ��ن ال � � �س� � ��ؤال ع� � ّ�م� ��ا ي �ن �ق �ص �ه �م��ا
الستحقاق الثقة الجنرالية بهما« .لم
ال ي� �ت ��رك ال� �ج� �ن ��رال اس� �م ��ًا أرث��وذك �س �ي��ًا
ي� �م� �ك ��ن ت ��رش� �ي� �ح ��ه ف � ��ي األش � ��رف � �ي � ��ة إال
ويستحضره ،فيما أنا أمامه!» ،يسائل
ع �ب��س ن �ف �س��ه ط � ��وال ال �ط ��ري ��ق .وي �ت��اب��ع
م � �ح � ��اورًا ن� �ف� �س ��ه« :ف � ��ي ال � �س ��اب ��ق ،ح�ين
ّ
كلفني بمفاوضة النائب وليد جنبالط
قبل انعقاد لقاء البريستول وبعده ،ثم
في اجتماعات البريستول ،وعند إعداد
ورقة التفاهم واختراع اللقاء املسيحي،
ّأدي��ت مهماتي بنجاح» .فعليًا ،تنتهي
م �ع��رك��ة ع �ب��س ح�ي�ن ي �ب �ل �غ��ه ع� ��ون أن ��ه،
وليس أحد آخر من خارج التيار ،رجل
ّ
فتضيعه
املهمة الصعبة .أما نصرالله
امل �ق��ارن��ة :أن��ا أو ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال امل��ر أو
ف�لان أو غيرهما؟ ه��ذا م��ا ي��دف��ع بعض
العونيني إلى الجنون ،أحيانًا.
مقابل اعتقادهم ب��أن ال�ج�ن��رال ن��ادرًا ما
يخطئ ،يسعى هؤالء إلى إقناعه بأنهم،
أيضًا ،نادرًا ما يخطئون ،وكما هو رجل
املهمات الصعبة بالنسبة إليهم ،يمكنهم
أن يكونوا رج��ال املهمات الصعبةّ .حني
ي�ص��ل وف��د ش�ع�ب� ّ�ي إل��ى ال��راب �ي��ة ،يفضل
ال�ج�ن��رال االس�ت�م��اع ف��ي الثلث األول من
اللقاء .يتركهم يخبرونه ّ
عما يفعلونه،
وال ي�م�ك�ن��ه أس ��اس ��ًا ،إذا رغ ��ب ف ��ي ذل ��ك،
م�ق��اط�ع��ة م�ن� ّ�س��ق ال�ت�ي��ار ف��ي امل�ت�ن هشام
ك �ن��ج أو م� �س ��ؤول م �ك �ت �ب��ه ف ��ي ك �س ��روان
جورج دغفل أو منسق التيار في الشوف
غ �س��ان ع �ط��ا ال �ل��ه أو م��رش��ح ال �ت �ي��ار في
ع��ال �ي��ه س �ي ��زار أب ��ي خ �ل �ي��ل ،ق�ب�ي��ل إف ��راغ
كل ما في جعبتهم من أخبار .يكونون،
غالبًا ،كاألطفال العائدين من مدرستهم
الذين «يطوشون» أهلهم بما صادفهم.

ف��ي ج��زي��ن ،ب�ين م��راق�ب�ت��ه ال�ح�ش��د بعني
والجنرال املفاجأ بالعني األخ��رى ،كان
أسود يتمتم :هوذا حضوري في منزلك
(ال العكس) .ومن ترحيب فتياته الثالث
بـ ّ
«جدو عون» إلى حديثه في كلمته عن
«ج�ن��ود ج��دع��ون» ،ك��ان��ت رس��ال��ة أس��ود
واض� �ح ��ة :ه ��ذاّ ال �ج �ن��رال ل ��ي .ي�ت�ح��ال��ف
م� �ع� �ك ��م ،ي� �ت� �ب ��ن ��اك ��م دورة ان �ت �خ ��اب �ي ��ة،
«ي��أخ��ذك��م ويجيبكم» أل��ف م��رة ،ول�ك��ن،
ً
أوال وأخيرًا ،هو لي.
ت �ب��دو ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ق��ائ �م��ة األب �ن��اء
ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن ال� �ع ��ون� �ي ��ة ط ��وي� �ل ��ة ج � �دًا.
وال �ع�لاق��ة ب�ين أع�ض��ائ�ه��ا وب�ي�ن ال�ع�م��اد
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ابراهيم األمين

ُكن جاسوسنا
 ،2011الذي وقع عليه الرئيس السابق
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ق ��اض ��ي ال ��راح ��ل
أن�ط��ون�ي��و ك��اس�ي��زي« :ي�ح��اف��ظ املحامي
ع� �ل ��ى ال � �س ��ري ��ة امل� �ه� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ي��ط
ب��امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي � ��زوده ب �ه��ا م��وك�ل��ه
ويحمي سرية األدل��ة واإلج��راء ات التي
تعطيها املحكمة ه��ذه ال�ص�ف��ة .وم��ا لم
ّ
تنص الغرفة املعنية على خ�لاف ذل��ك،
ال ي�ج��وز للمحامي أن يكشف ع��ن أدل��ة
س��ري��ة إال مل��ن ي�ك��ون ملزمًا أخ�لاق�ي��ًا ،أو
بموجب عقد بحماية سريتها ،وعندما
ت �ق �ت �ض��ي ذل� ��ك ض� � ��رورات ال �ت �ح �ق �ي��ق أو
تحضير قضية» (الفقرة .)5
امل �ح��ام��ي ال��رئ �ي �س��ي امل �ك �ل��ف ال ��دف ��اع عن
ّ
ب ��در ال ��دي ��ن ،أن� �ط ��وان ق��رق �م��از ،أك � ��د ،ردًا

يجب على جون جونز
إعالم واشنطن بكل ما
بحوزته من معلومات
عن بدر الدين

على س��ؤال وجهته إليه «األخ�ب��ار» عبر
ال� �ه ��ات ��ف ،وض� ��ع ال �س �ل �ط��ات االم �ي��رك �ي��ة
ش��روط��ًا ع�ل��ى ع�م��ل زم �ي �ل��ه ،ل�ك�ن��ه رف��ض
التعليق عليها .ول ��دى س��ؤال��ه ع� ّ�م��ا اذا
كان املحامي ال يزال يقوم بعمله حاليًا،
أجاب بأن جونز ّ
قرر تجميد عمله ،وأن
ذلك سيؤخر التحضيرات لبدء املحاكمة.
وك � ��ان ق��اض��ي اإلج � � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة،
دان �ي��ال ف��ران�س�ين ق��د ح��دد ي��وم  25آذار
 2013م��وع �دًا ّأول �ي��ًا الن �ط�لاق املحاكمة.
لكن ي�ب��دو أن ال �ق��رار األم�ي��رك��ي سيؤخر
هذا املوعد؛ إذ إن املحاكمة تقتضي منح
ال��دف��اع الوقت الكافي وامل��وارد البشرية
امل�ن��اس�ب��ة ل � ّ
�رد ال�ت�ه��م امل��وج �ه��ة إل ��ى ب��در
ال��دي��ن وزم�لائ��ه ،بعد أن منح املحققون
ال��دول �ي��ون وم �ك �ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام أك�ث��ر
م� ��ن س �ب��ع س � �ن� ��وات م� ��ن ال �ت �ح �ض �ي��رات.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن ف��ري��ق ال��دف��اع في
صدد تقديم طلب إلى قاضي اإلجراءات
التمهيدية بتأجيل موعد املحاكمة ،وأن
امل �ح��ام�ين ي ��درس ��ون خ� �ي ��ارات ت�ح� ّ�رك�ه��م
ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة؛ إذ إن االج � � � ��راءات
االميركية بحق زميلهم تشكل انتهاكًا
فاضحًا ملبدأ املحاكمة العادلة وتجاوزًا
م��رف��وض��ًا الص� ��ول م�ه�ن�ت�ه��م .وب�ي�ن�م��ا ال
يوجد أي مبرر مهني لتنحي املحامي
جونز ،ولم تكن لديه النية للتنحي ،بل
ك��ان واملحامي قرقماز على ثقة بأنهما

رحلة مع الجنرال
سيتمكنان من إثبات ب��راءة ب��در الدين،
يبدو أن السلطات االميركية تسعى الى
منعهم من تحقيق ذلك .وفي هذا االطار،
ال يمكن تحديد موعد لبدء املحاكمات
اال بعد حسم هذه القضية ،فال مبررات
ّ
ق��ان��ون �ي��ة ل� �ش ��ل ع �م��ل ال� ��دف� ��اع ع ّ��ن أح��د
ً
امل �ت �ه �م�ين ،ب ��ل إن ذل ��ك ي �ع� ّ�د ت ��دخ�ل�ا في
اإلج��راءات القضائية من خالل الشروط
التي فرضتها على املحامي جونز.
الناطق باسم املحكمة الخاصة بلبنان
م ��ارت ��ن ي ��وس ��ف ،ال� � ��ذي ك � ��ان ق ��د ص � ّ�رح
لصحيفة «النهار» ب��أن «اعتبار اميركا
ان مصطفى بدر الدين ارهابي ،ال يؤثر
على املحاكمات امام املحكمة ،وبالتالي
ال ع�ل�اق ��ة ل �ق��ول �ه��م ب �ه ��ذه امل �ح��اك �م��ات»،
ّ
اوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أم��س أن��ه ل��م يطلع
على ال��رخ�ص��ة األم�ي��رك�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي لم
ي�ك��ن ع�ل��ى ع�ل��م ب��أن�ه��ا تتضمن ش��روط��ًا.
وفي اتصال الحق من الهاي قال يوسف:
«ال �ق �ض��اة ال��دول �ي��ون م�ح�ص�ن��ون ب��وج��ه
ض�غ��وط ك �ه��ذه .وأذك ��ر أن ال�س�ي��د ناصر
أوري� � ��ك ،ال� ��ذي أدرج اس �م��ه ع �ل��ى الئ�ح��ة
وزارة الخزانة االميركية ،ثبتت براءته
أم� ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ل�ي��وغ��وس�لاف�ي��ا
ال �س��اب �ق��ة ،رغ ��م ت�ص�ن�ي�ف��ه م �ج��رم ح ��رب.
وك� ��ان ج��ون��ز وك �ي �ل��ه» .غ �ي��ر أن ي��وس��ف
ل��م ي��وض��ح م��ا اذا ك��ان ج��ون��ز ق��د خضع
للشروط االميركية نفسها آنذاك.

ل��م يكن ق��د مضى وق��ت ط��وي��ل على ان�ت�خ��اب ال�ي��اس ال�ه��راوي
رئيسا للجمهورية .البالد تشهد آخر فصول الحرب االهلية
ال��دم��وي��ة .ف��ي ب�ع�ب��دا ،حيث القصر ال�ج�م�ه��وري ،ك��ان الجنرال
ّ
املتمرد ي��وزع وقته بني مالقاة حشود من الشباب الذي وجد
فيه عنوانا لدولة مفقودة ،وب�ين معركة عسكرية وسياسية
ه��دف م��ن خ�لال�ه��ا ال��ى ت�س��وي��ة غ�ي��ر ت�ل��ك ال�ت��ي ان�ت�ه��ت باتفاق
الطائف.
ات�ي��ح ل��ي م��رة ال�ت��وج��ه ال��ى القصر لحضور مؤتمر صحافي
عقده عون ،انا من «النداء» ويونس عودة من «صوت الشعب»،
ن �ح��اول أن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى ه ��دوء «وس ��ط االع � ��داء» .اتفقنا على
ان نخاطبه بصفته جنراال وال نسميه «دول��ة الرئيس» .كان
صعبا التماسك ط��وال ال��وق��ت .رده على االسئلة رك��ز على ما
اعتبره رسائل ربما نحملها من «تحت» .فكر أن مي كحالة،
املستشارة الشاطرة التي كانت الى جانب الرئيس الهراوي،
تتولى تحضير اسئلة هدفها ازع��اج��ه او اح��راج��ه او ارباكه.
وك��ان صعبا علينا نحن ف��ي ذل��ك العمر ،ان نقنع «الجنرال»
بأننا لسنا مجرد صحافيني ،وأن هويتنا فيها عنصر آخر
كوننا منتمني الى حزب سياسي منخرط في املعركة القائمة
بني الجنرال واآلخرين.
الح�ق��ا ،كنت ات��واص��ل م��ع ي��وس��ف األن ��دري لسؤاله ع��ن بعض
االخبار .وفجأة حصلت محاولة االغتيال .في مبنى «النداء»
لم نكن نعرف من هو فرانسوا حالل .وعلى عادة الصحافيني،
ات�ص�ل��ت ب��االن��دري س��ائ�لا اي��اه ع��ن ص�ح��ة ال�ج�ن��رال وم��ا ال��ذي
حصل ،لكنه اجابني :هل تتصل للتأكد ان كانت جريمتكم قد
نجحت؟
دقائق وعلمنا ان فرانسوا عنصر من وحدة سرية في الحزب
الشيوعي كلفت اغتيال عون .وحده الراحل سهيل عبود كان
مصدوما بالخبر .باقي الرفاق انتشوا ،ولكنهم كانوا قلقني
بسبب فشل العملية .ل��م اك��ن اع��رف يومها اي��ن اق��ف .االل�ت��زام
الحديدي بما تقوم به قيادة الحزب يجعلني في صف حالل.
وثقتي بالـ«املعلم» سهيل ،تجعلني أقله ،أحفظ له استنكاره
وافكر فيه كلما عدنا الى املوضوع.
م��رت س �ن��وات ط��وي�ل��ة ،ق�ب��ل ان ال�ت�ق��ي ع��ون م �ج��ددا ف��ي منزله
ب � � �ب� � ��اري� � ��س .ت � � �ح � ��دث ال� ��رج� ��ل
ب �ث �ق��ة ع ��ن ع ��ودت ��ه ال� ��ى ل�ب�ن��ان
ك �ق��ائ��د ول �ي��س كل��اج��ئ يطلب
ال �س �م��اح .ت �ح��دث ع ��ن ال��وع��اء
امل��دن��ي للتيار ال��ذي سيقوده.
وق � � � ��ال ان � � ��ه س � �ي � �ك ��ون ص ��وت ��ا
حتى للذين فقدوا ال��دور بعد
ت �س��وي��ة ال �ط ��ائ ��ف ال �ط��ائ �ف �ي��ة.
ل��م يكن يخفي وج��ود مشكلة
ب � �س � �ب� ��ب ط � �غ � �ي � ��ان ال� �ع� �ن� �ص ��ر
املسيحي على جمهوره .اما في بيروت ،فكان هذا الكالم يعني
هذيانا ،وكان الجميع في السلطة وخارجها ،يرفضون االقرار
ب��وج��ود حقيقي ل�ه��ذا ال��رج��ل ف��ي البيئة املسيحية .وعندما
انقلبت االوضاع وتقررت عودته الى بيروت ،انشغل الكل في
التآمر عليه .م��ن خصومه م��ن السياسيني املسيحيني ـ�ـ وهم
ّ
ليسوا بقلة ــ ال��ى فرنسا التي سعت كما اميركا والسعودية
ملحاصرته .وعندما اج��ري��ت االن�ت�خ��اب��ات النيابية على حني
غفلة ،اظهر الرجل قوته ،ومن يومها عاد عنوانا لالغتيال!
اذكر له جيدا ردة فعله عندما خسرت الئحته في بعبدا بفعل
دع��م ح��زب الله لالئحة املقابلة .ق��ال لي ع��ون :ان��ا لست حاقدا
على ح��زب الله ،له حساباته التي افهمها ،لكنني ال اتقبلها،
غير أن الحزب سيدرك قريبا حجم الخطأ الذي ارتكبه.
مرة جديدة ،كنت اشعر بأن الرجل ليس من قماشة السياسيني
التقليديني الذين تعودنا عليهم ،اقطاعا قديما او جديدا او
حزبيني يحلمون بمقاعد نيابية .وأنه يقدر ان يشكل ارضية
تتيح مل��ن يرغب ف��ي تعزيز الجانب امل��دن��ي م��ن ص��ورة الدولة
ان يستفيد منها في حرب ضروس بوجه الطوائف واملذاهب
وزعاماتها.
تأخرت املقاومة بعض الوقت ،لكنها ادركت ان عون يمثل اكثر
من عنصر توازن في وجه تحالف  14آذار .ومع ان اختبار حرب
تموز فاجأ الغالبية ،اال انني اذكر جيدًا ،تلك الرسالة القصيرة
ال �ت��ي وص �ل��ت ال��ى ه��وات��ف ع��ون�ي�ين ت �ق��ول :ك�م��ا ت��رك ال�ج�ن��رال
وحيدا في مواجهة العالم في  13تشرين ،ها هو حسن نصر
الله يترك وحيدا في مواجهة العالم كله ...كونوا معه!
ك��ان صعبًا على أح��د تقبل ف�ك��رة ان ع��ون ي�ق��در على صياغة
م��وق��ف س�ي��اس��ي ف��ي ع�ق��ل جمعي غ�ي��ر داع ��م لقضية امل�ق��اوم��ة
ض��د إس��رائ�ي��ل .وال��ذي��ن روج��وا لهذه الفكرة ك��ان��وا يقولون ان
عون يسير «عكس التاريخ» .كان هؤالء يريدون القول لنا ان
قسما من اللبنانيني قد حكموا بأنهم من انصار االحتالل .وما
فعله عون ،هو افساد هذه الطبخة املسمومة .وهو ،كما صمد
ال��ى جانب املقاومة قبل ح��رب تموز وبعدها ،صمد في وجه
ً
ابناء بعد آباء
محاوالت بيع الدولة من جديد الى الفاسدين
وأجداد .وهو فعال يسير «عكس التاريخ»!
قبل أع��وام ،القى البطريرك املاروني السابق نصرالله صفير
عظة وصف فيها موقع املسيح في «عظة الجبل» ،بأنه «يسير
«عظة الجبل»،
باملؤمنني عكس ما يسير به العالم عادة».
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َيخ ِد َم َس ِّي َد ْي ِن ،ال تق ِد ُرون أن تخ ِد ُموا
ميشال عون ...حماك الله!

الرجل ليس من
قماشة السياسيين
الذين تعودنا عليهم
اقطاعا قديما او جديدا
او حزبيين يحلمون
بمقاعد نيابية

سيتذكر هذا املنزل مرور ميشال عون أكثر بكثير من تذكره مرور النائب زياد أسود به (األخبار)

وسط أبنائه يبرز
الكبير الناضج والصغار
المشاغبون واألطفال
المد ّللون وجناح
خاص بالنساء

عون ال تشبه عالقة الحزبيني برؤساء
األحزاب األخرى التي ّ
خرجت في مراحل
س ��اب �ق ��ة ن �ج ��وم ��ًا ح ��زب� �ي�ي�ن ،خ �ص��وص��ًا
ال �ك �ت��ائ��ب وال �ت �ق��دم��ي .ل �ي��س ع �ب��س اب��ن
ّ
الجميل أو ب�ي��ار ف��رع��ون ،وليس
بشير
جديه غسان تويني وميشال املر .لكنه،
ّ
م�ت�ل��ط�ي��ًا ب ��أب � ّ�وة ع ��ون امل �ع �ن��وي��ة ،يفعل
ب �خ �ص��وم��ه ال� �ع� �ج ��ائ ��ب .وم � ��ن ي�س�م�ع��ه
ي �ت �ح��دث ف�س�ي�ع�ت�ق��د أن ث ��روت ��ه ض�ع��ف
ال �ث ��روة ال �ف��رع��ون �ي��ة ون �ض��االت��ه ضعف
ال� �ب� �ط ��والت ال �ب �ش �ي��ري��ة وأن ج � ��ده ه��و
ال �ب �ط��ري��رك ه��زي��م .ي�س�ت�م��د ع �ب��س ثقته
بالنفس من مكان آخر هو املكان نفسه

الذي يتيح إلبراهيم كنعان رفع صوته
ف��وق أص ��وات كتلة املستقبل مجتمعة
ف��ي ل�ج�ن�ت��ه .ال ي��ري��د ك�ن�ع��ان ص�ل�ح��ًا مع
ميشال املر عشية االنتخابات النيابية
وال ت �ح��ال �ف��ات ع��ائ �ل �ي��ة أو اس �ت �ن �ج��ادًا
ب� � ��رؤوس امل� � ��ال ،ف �ه��و ي �س �ت �م��د م ��ن ذل��ك
امل �ك��ان ث �ق��ة ت��دف �ع��ه إل ��ى ت �ح��دي ك��ل من
ي ��رغ� �ب ��ون ف� ��ي ذل � ��ك م �ج �ت �م �ع�ي�ن .ي�ت�ي��ح
ذل � ��ك امل � �ك� ��ان ل� �ج� �ب ��ران ب ��اس� �ي ��ل دخ� ��ول
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء «م �ع �ن �ط �زًا» ك ��أن ��ه ،ال
العماد ع��ون ،يمثل لبنان كله ال بعض
الناخبني البترونيني .ويسمح لحكمت
دي��ب بتذكير م��روان ح�م��ادة ف��ي عرض
املجلس النيابي بمآثره التلفونية.
وسط أبنائه ،يبرز الكبير الناضج على
غرار آالن ونعيم عون وناجي غاريوس
ورم � ��زي ك �ن��ج ،وال �ص �غ ��ار امل �ش��اغ �ب��ون.
فغالبًا ما يقاطع عون انفعال مسؤوله
ً
خوري قائال« :كنت
في كسروان روالن
ّ
مثلك ،حني كنت في سنك» ،العنًا بينه
وبني نفسه آخر العنقود .وفي ما يشبه
غنج األصغر ،يقول خ��وري لرفاقه« :ال
أري ��د ش�ي�ئ��ًا ،خ ��ذوا ال �ك��راس��ي ال�ن�ي��اب�ي��ة
وال��وزاري��ة وغيرها ،وات��رك��وا ل��ي املنزل
ك�م��ا تقتضي األص ��ول ال�ع��ائ�ل�ي��ة» .وم��ن
ع � � ��ادة ال �ص �غ �ي ��ر أن «ي �م �ش �ك �ل �ه��ا» م��ع
أص��دق��اء وال��ده ،معتبرًا أنهم يسرقونه
منه ،وأن أح �دًا ال يمكنه دخ��ول غرفته.
فيلحظ خ��وري ب�ين وق��ت وآخ��ر عيونًا
تراقبه بحسرة على ما أفسده الدالل.
وإل � ��ى ج��ان��ب ال �ش �ب��اب ف ��ي ح��ال��ة ع��ون
األب��وي��ة ،ج�ن��اح خ��اص ب��ال�ن�س��اء .يمكن
س � �م� ��اع س � �ي� ��دة زغ � ��رت � ��ا األول� � � � ��ى ري �م ��ا
ف ��رن� �ج� �ي ��ة ت� �ت� �ح ��دث ع � ��ن «ع� � � ��ون األب»
وسليمان فرنجية أيضًا .وحتى الزميل
م��رس �ي��ل غ��ان��م ي �ح �س��ب ك �ل �م��ات��ه ب��دق��ة،
ف��ي ح�ض��رة وال��دت��ه ،ح�ين يتعلق األم��ر
ب�ع��ون ،فيما ال يمكن صحافيًا وص��ف
تفاعل زوج��ة الزميل جوني ّ
منير حني
يقترب الحديث من عون .ألنه يحمل كل
صفات األب � ّ�وة ،يقول ّ
منير ف��ي تقييمه
«ظ��اه��رة» زوج �ت��ه .وان�س�ج��ام��ًا م�ن��ه مع
ال��دور ،ي��واظ��ب ع��ون على ت��رداد موقف
أب��وي ب��ام�ت�ي��از :أت�ع��ب ،حتى ال تتعبوا
أنتم.
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
تحية

َْ َ
ُ ّ
�اس أن غ� ِّ�ي� ْ�ر
ع��ادت�ن��ي ص� ْ�رخ��ة ع��ب� ٍ
شكل األشياء،
ْ َ
وارف� � � ْ�ع من
ُر َّد ال �ب �ئ� َ�ر إل ��ى ال �ح �ق� ِ�ل
ْ
األفياء،
شأن
ِ
ع� ِّ�م��ر ف ��وق ال �ن �ه� ِ�ر ج �س��ورًا وات ��رك
ْ
أنباء
لآلتي
ّ
�وم ي �م �ض��ي ح��ب��ًا وح� �ب ��ورًا،
ع ��ن ي � �
ٍ
ْ
وعطاء،
جهدًا
ِّ
ُ
ْ
«شمس»* ،عن «يس ٍر»*،
عن
ٍ
حدث ُ
ع � � ��ن «ن� � � �ع� � � �م � � ��ى» ،ع � � ��ن «ل� � � � � ��وال»*
ْ
و«وفاء»*،
َ
�ورد ص �ب �ي �ح��ًا ،ع��ن
ع ��ن ع �م � ٍ�ر ك� ��ال� � ِ
الذئب ،عن ُيمنى ،عن
ليلى طاردة
ِ
نجوى ،عن ّأم��ي ،عن أختي ،ويح
جفوني تلك «سناء»*.
* ش� � �ه� � �ي � ��دات ج� �ب� �ه ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة
الوطنية اللبنانية :ي�س��ار م� ّ
�روة،
ي �س��رى إس �م��اع �ي��ل ،إن �ع��ام ح�م��زة،
لوال ّ
عبود ،وفاء نور الدين ،سناء
م �ح �ي��دل��ي ،وش �م �س �ن��ا ال �س��اط �ع��ة
سهى بشارة.
ابراهيم عياد

♦♦♦

املدارس في
لبنان مسالخ
ب ��دأ ال �ع ��ام ال ��دراس ��ي ف ��ي بعض
م� � � ��دارس ل� �ب� �ن ��ان وه � � � ّ�م ال �ب �ع��ض
اآلخ��ر بالبدء قريبًا ،فيما ب��دأت
معاناة املواطن بالتفاقم نتيجة
الدفع والدفع من دون قبض.
في كل عام يتحول شهر ايلول الى
ش�ه��ر ل�ل�ح��زن وي��دخ��ل ال �ف��رح في
خريف عمره بعد عطلة صيفية
ف� ��ي ال �ج �ب ��ل او ع �ل ��ى ال �س ��اح ��ل،
خ�ص��وص��ًا ان االل �ت��زام��ات تجاه
ف �ل ��ذات األك� �ب ��اد ق ��د دخ �ل��ت حيز
التنفيذ ،وهي التزامات متعددة
ال ت�ق�ت�ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى األق �س��اط
امل ��درس� �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ت �ض��اع��ف ف��ي
ك��ل سنة ع��ن السنة ال�ت��ي قبلها،
ب��ل وت �ط��رأ زي ��ادات داخ ��ل السنة
نفسها فتغير ح�س��اب��ات أول�ي��اء
األمور الذين رصدوا ميزانيتهم
ع �ل ��ى أس � � ��اس م �ع�ي�ن ل �ي �ف��اج��أوا
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف ال � �ع ��ام ال ��دراس ��ي
ب ��أن األس �ع ��ار ارت �ف �ع��ت وظ �ه��رت
ال�ت��زام��ات ج��دي��دة تثقل كاهلهم
وتدفعهم للتفتيش عن مصادر
أخ ��رى ل�ل��دخ��ل ق��د ت�ك��ون أحيانًا
غير شرعية.
ف�ب��االض��اف��ة ال��ى االق �س��اط هناك
الكتب ال�ت��ي تتغير م��ن ع��ام الى
عام ،فال يعود التلميذ قادرًا على
ش� ��راء ك �ت��ب م�س�ت�ع�م�ل��ة ،وه �ن��اك
ال�ل�ب��اس امل��وح��د للتالميذ ال��ذي
يتغير مع تغير حجم التلميذ او
التلميذة.
ل �ق��د اص �ب �ح��ت امل� � ��دارس ب��ال�ف�ع��ل
مسالخ تسلخ جلود االهل الذين
يرغبون ب��أن يكون ابناؤهم من
بني الجيل املتعلم ،فال اصحاب
امل� � ��دارس ي ��رأف ��ون ب �ح��ال أول �ي��اء
األم � � ��ور ب �ع��د ت� �ح ��ول م��دارس �ه��م
ال ��ى دك��اك�ي�ن ل �ل��رب��ح ،وال ال��دول��ة
تنظر بعني املسؤول الى املواطن
ف �ت��دع��م امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة م��ن
أج��ل التوفير على جيوب اآلب��اء
واألمهات العامالت.
وسام شدياق

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.

هل تكمل النسبية «ورقة التفاهم»
تتعدى نقاشات قوانني
النسبية االطار العلمي
وتعزيز الحياة الديموقراطية
لتتحول في بعض مفاصلها
تعزيزًا لتطلعات اقليمية
تمهيدًا لتشكيل الحكومة
العتيدة
هيام القصيفي
يتحول الوضع ال�س��وري شيئًا فشيئًا
م��زي�ج��ًا م��ن م�ش��اه��د ال �ح��رب اللبنانية
ب�ين عامي  1975و ،1990وب�ين الحرب
اليوغوسالفية ف��ي تسعينيات القرن
امل��اض��ي وح��رب��ي افغانستان وال�ع��راق.
وم � ��ا ه� ��و م � �ط� ��روح ل �ل ��وض ��ع ال� �س ��وري
ي��راوح بني استمرار الفوضى والحرب
الى وقت اطول مما هو متوقع ،وصوال
ال ��ى م ��روح ��ة واس �ع ��ة م ��ن االق �ت��راح��ات
التي تتراوح بني التسويات السياسية
ال�ش�ب�ي�ه��ة ب��ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف او ال�ق�ب��ول
ب� �ف� �ك ��رة امل ��رح � �ل ��ة االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة وح �ت��ى
طروحات اكثر تقدما لتشكيل حكومة
تحكمها االكثرية السورية.
وألن الخوف يكثر من عدم وجود رؤية
واض� �ح ��ة مل ��ا س� �ت ��ؤول ال �ي��ه ال �ت �ط��ورات
ال� �س ��وري ��ة ،ف � ��إن االف � ��رق � ��اء ال�ل �ب �ن��ان �ي�ين
يحاولون وضع كل االحتماالت امامهم
ل �ت �ح �س�ين وض �ع �ه ��م ت� �ج ��اه اي ت �ط��ور
سوري من شأنه ان ينعكس على لبنان.
ول �ب �ن��ان وال� �ع ��راق ي�ش�ك�لان ال�س��اح�ت�ين
االكثر تفاعال مع الوضع السوري ،وال
سيما لجهة التأثير االي��ران��ي املباشر
عليهما .من هنا تكمن مصلحة اي��ران
في تحصني ورقتها في لبنان ،كونها
اكثر بعدا عنه جغرافيًا.
بالنسبة الى متتبعي الحركة االيرانية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن تحصني ورق ��ة ط�ه��ران

ي �ن �ط �ل��ق م� ��ن ض � � � ��رورة ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
االك �ث ��ري ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن من
تشكيل ح�ك��وم��ة ل��ون واح ��د ك��ي تبقى
العبًا اساسيًا ف��ي «ال �ب��ازل» اللبناني،
س � ��واء ل �ج �ه��ة ت� �ف ��ادي اي م �ف��اج��أة في
اح�ت�م��ال ان�ه�ي��ار ال�ن�ظ��ام ال �س��وري قبل
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ،او اذا استمرت
س ��وري ��ا خ�ل��ال االش� �ه ��ر ال �ف��اص �ل��ة ع��ن
االستحقاق الدستوري اللبناني ،على
حال املراوحة الدموية ذاتها.
م � � ��ن ه � �ن� ��ا ت � � �ح � � � ّ�ول م � � �ش � � ��روع ق� ��ان� ��ون
االنتخابات القائم على النسبية ورقة
تعطي فريق  8آذار بعض االطمئنان.
واملشروع الذي قدمته الحكومة ،بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن اي ق ��راءة علمية للنسبية،
يدور حول خالصة نهائية هي تحقيق
ربح صاف في االنتخابات .لذا تصبح
مشكلة ال��دوائ��ر وح� ��دود رس�م�ه��ا ام �رًا
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ًا ف ��ي ال �ن �ق��اش��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
لدى قوى  8آذار ،التي تبدي استعدادًا
لتعديلها ش��رط ال��ذه��اب ف��ي امل�ش��روع
الى حده النهائي.
وأف��ادت ق��وى  8آذار م��ن موقفي رئيس
الجمهورية وال�ح�ك��وم��ة ف��ي تعاملهما
مع النسبية كمشروع حداثة انتخابية،
وك��ذل��ك اف� ��ادت م��ن وق ��وف ك�ت�ل��ة رئيس
«ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واالص� �ل� ��اح» ال �ع �م��اد
م�ي�ش��ال ع��ون ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال��ى جانب
املشروع ،الذي كان يمثل احد املشاريع
التي كان يحاور عون مسيحيي  14آذار
في لجنة بكركي حولها.
ال ش��ك ان م �ش��روع ال �ح �ك��وم��ة ،ول ��و مع
تعديل ال��دوائ��ر بحيث تالقي مصلحة
املعترضني على شكلها الحالي ،تريح
وضع قوى  8آذار االنتخابي اكثر من اي
مشروع آخر ،ويحمي رأس هذه القوى،
ول��و ض� ّ�ح��ت ب�ب�ع��ض امل�ق��اع��د الشيعية
وامل�س�ي�ح�ي��ة ،ألن ه��دف امل �ش��روع ،ليس
ت��أم�ي�ن  65ن��ائ �ب��ًا وم ��ا ف � ��وق ،او ت��أم�ين
الحصة املسيحية االكبر والشيعية ،بل
الحصول على الشريحة السنية التي
يمكن ان تؤمن غطاء شعبيًا للحكومة

املنبثقة من رحم االنتخابات الجديدة.
اذ ال يمكن لقوى  8آذار ان تعيد تكرار
تجربة تشكيل حكومة الرئيس نجيب
م�ي�ق��ات��ي وم �ح��اول��ة خ �ل��ق غ �ط��اء سني
ل�ه��ا ك�م��ا ف�ع�ل��ت م��ع ت��وزي��ر شخصيات
سنية كانت في قوى  14آذار ،وتخليها
ع��ن م�ق�ع��د ش�ي�ع��ي م �ق��اب��ل م�ق�ع��د سني
ّ
اض� ��اف� ��ي ،ع � ��ل ذل � ��ك ي� �ع ��وض ال �ش��رع �ي��ة
السنية الشعبية.
لكن وسط التطورات املتالحقة ،والتي
يتوقع لها ان تتصاعد ت��دري�ج��ًا ربطًا

ب ��االح ��داث ال �س��وري��ة وارت ��دادات� �ه ��ا في
ل �ب �ن��ان ،ال ي�م�ك��ن ق ��وى  8آذار ان تعيد
ت �ك��رار ال�ت�ج��رب��ة ،وت� ّ
�ؤم��ن م �ج��ددًا غطاء
س�ن�ي��ًا ل��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ع�ت�ي��دة ،من
دون قاعدة شعبية وتمثيل سني اوسع
نطاقًا ،يؤمن الحد املقبول من التنوع
السني العريض.
وقانون االنتخاب القائم على النسبية،
وعلى عكس ما يمكن ان يقدمه قانون
 ،1960ي��ؤم��ن وج � ��ود ك �ت �ل��ة س �ن �ي��ة من
خ � ��ارج اص �ط �ف ��اف  14آذار ،ي�ف�ت�ق��ده��ا

قوى  8آذار لن تعيد تكرار تجربة محاولة خلق غطاء سني لحكومة ميقاتي (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

المشهد السياسي

تعدل مشروعها 50 :دائرة بدل 61
القوات ّ
بني بيروت ونيويورك
ولندن ،توزعت املواقف
الحازمة بإبعاد تداعيات
األزمة السورية عن لبنان.
فيما نوهت واشنطن
بدور الحكومة والجيش
في الحفاظ على االستقرار.
أما محليًا فقد برز تطور
«انتخابي» بتعديل «القوات
اللبنانية» مشروع الـ 61دائرة
وتقليصها إلى 50
تصدر مشروع قانون االنتخاب صدارة
اهتمامات قوى « 14آذار» التي انشغلت
ال �ق �ي��ادات امل�س�ي�ح�ي��ة ف�ي�ه��ا ب��اج�ت�م��اع��ات
متالحقة ل�لات�ف��اق على صيغة م��وح��دة،
وهو ما تحقق بالفعل وأدى إلى تعديل
مشروع «القوات اللبنانية».
ف �ق��د ك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر ق � ��وى « 14آذار»
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن اجتماعات ليلية عقدها
الفريق املسيحي في هذه القوى ،للتشاور
في موضوع قانون االنتخابات .ولفتت
إل ��ى أن ��ه «ك� ��ان ه �ن��اك ش �ب��ه اج �م��اع على
اع �ت �م��اد ق��ان��ون ال ��دوائ ��ر ال �ص �غ��رى على
أس ��اس  50دائ ��رة بحيث ال يبقى هناك
دائرة فيها مقعد واحد».

وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن لجنة بكركي
ك��ان��ت ق��د اق�ت��رح��ت ه ��ذا امل �ش��روع وأي ��ده
حزب الكتائب ،لتعود «القوات» وتتبناه
ً
ب ��دي�ل�ا م ��ن م �ش��روع �ه��ا ال �ق��ائ��م ع �ل��ى 61
دائ��رة .واملشروع الجديد سيقدمه اليوم
ال� �ن ��واب ج � ��ورج ع � ��دوان وب �ط ��رس ح��رب
وس ��ام ��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل إل ��ى رئ ��اس ��ة امل�ج�ل��س
النيابي ك��اق�ت��راح ق��ان��ون وي�ع��رض على
ال�ل�ج��ان النيابية ال�ت��ي ت�ع��ود لالجتماع
غدًا الخميس.

ميقاتي يلتقي كلينتون
وف��ي م� ��وازاة االه�ت�م��ام ال�ح��زب��ي بقانون
ّ
االن �ت �خ ��اب ��ات ،رك � ��ز أرك� � ��ان ال ��دول ��ة على
الحفاظ على االس�ت�ق��رار األم�ن��ي واب�ع��اد
تداعيات األزمة السورية عن لبنان.
فبينما ك��ان رئ�ي��س الجمهورية ميشال
سليمان يشدد خالل احتفال في الجامعة
األميركية ف��ي ب�ي��روت على «ض ��رورة أال
ن�س�م��ح ب �ت �ق��دي��م اس �ت �ق��رارن��ا ف��دي��ة على
م ��ذب ��ح ال��رب �ي��ع ال� �ع ��رب ��ي» ،ح �م��ل رئ �ي��س
الحكومة نجيب ميقاتي سياسة النأي
بالنفس إلى لقاءاته في نيويورك حيث
ي �ت��رأس ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي إل ��ى الجمعية
العمومية لألمم املتحدة .وأك��د ميقاتي
خ�لال لقائه وزي��رة الخارجية االميركية
ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون «وج � ��ود ت��واف��ق بني
مختلف االطراف اللبنانية على الحفاظ
ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ب�ن��ان وإب �ع��اده عن
تداعيات االحداث الجارية حوله» .وشدد
ع �ل��ى «أه �م �ي ��ة ت �ف �ه��م امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
للموقف اللبناني ب�م�ن��أى ع��ن االح ��داث
الجارية حوله».

أم��ا كلينتون ف��أش��ادت «ب��دور الحكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى االس �ت �ق��رار
في لبنان وتطبيق القوانني» .ونوهت «
ب��ال��دور ال��ذي يقوم به الجيش اللبناني
لحماية االستقرار» .وحضت «الحكومة
على االس ��راع ف��ي ح��ل ال �ن��زاع ال�ق��ائ��م في
ش��أن ال �ح��دود امل��ائ�ي��ة اللبنانية وال�ب��دء
باستثمار مواردها الطبيعية».
من جهة أخرى ،لفت ميقاتي في أحاديث
صحافية ،إلى «ان تصرف حزب الله في
ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ه��و ت �ص��رف واع ج��دا،
وه��و ك��ان م��ن ب�ين امل��واف�ق�ين ع�ل��ى إع�لان
بعبدا».
عون :محاولة اغتيال ال رسالة
داخ �ل �ي��ًا ،ب�ق�ي��ت م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال رئ�ي��س
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون ،محور متابعة سياسية وقضائية
وأم � �ن � �ي� ��ة .وأك � � ��د ع� � ��ون ب� �ع ��د االج� �ت� �م ��اع
األس�ب��وع��ي للتكتل أن�ه��ا ك��ان��ت محاولة
اغ�ت�ي��ال ول�ي�س��ت رس��ال��ة ف�ح�س��ب ،م��ؤك�دًا
أن ه�ن��اك  3رص��اص��ات اط�ل�ق��ت وواح ��دة
اصابت السيارة.
ورأى أن من «السفالة» القول «انني اقوم
ب�ه��ذا م��ن اج��ل االن �ت �خ��اب��ات وشعبيتي،
ف��أق��ول ل�ه��م ال�ح�م��د ل�ل��ه شعبيتي جيدة
وانظروا استطالعات ال��رأي» .ولفت إلى
أن «هناك خبرا منشورا انه سيتم منعنا
من عبور طريق ميفوق ونحن متجهون
ال��ى جبيل ،وأن هناك نائبا سابقا قال:
ل��ن ن�س�م��ح ب �م��رور م��وك��ب ع ��ون اال على
جثتي» .وأشار عون إلى أن «هذا التهديد
غير مقبول وكل حبة تراب سنمر عليها
في لبنان ،ولنا حق املرور ،وحيثما نمر

س�ن�ت�ك�ل��م م ��ع م ��ن ي�س�ت�ق�ب�ل�ن��ا» ،واض �ع��ا
ه��ذا االم��ر بتصرف ق��وى االم��ن الداخلي
والجيش واستخبارات الجيش ،مؤكدا
أن «زي��ارت��ه ال��ى جبيل ستمر على خير
ولكن هناك تحديًا».
وف ��ي س �ي��اق آخ ��ر ،رد ع ��ون ع�ل��ى وص��ف
النائب وليد جنبالط من دون ان يسميه،
مطلب زيادة أجور النواب والوزراء بأنه
م �ع �ي��ب .ول �ف��ت ع ��ون إل ��ى ان «م ��ن ص��رح
بهذا األمر لديه شركات على وسع البلد
ومن غير الجيد املزايدة على الزمالء».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ع��رض��ت ك�ت�ل��ة «امل�س�ت�ق�ب��ل»
ال�ن�ي��اب�ي��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا األس �ب��وع��ي
«واق�ع��ة» تعرض سيارة من موكب عون
الط�ل�اق ن��ار ،مطالبة بتكثيف التحقيق
لكشف مالبساتها.
وف��ي خ�ض��م تشكيك ال�ب�ع��ض ب��االع�ت��داء
ع �ل��ى م��وك��ب ع� ��ون وت �ق �ل �ي��ل ب �ع��ض آخ��ر
م��ن ش��أن �ه��ا ،وص ��ف امل��دي��ر ال �ع��ام ل�لأم��ن
ال �ع ��ام ال� �ل ��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م ال�ع�م�ل�ي��ة
ب � �ـ«ال � �خ � �ط � �ي� ��رة» م ��وض � �ح ��ا ان ط��ري �ق��ة
االس �ت �ه��داف ت�ش�ي��ر ال ��ى ان االس �ت �ه��داف
بنية القتل.
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ك �ش��ف اب��راه �ي��م في
حديث ل�ـ«ق�ن��اة» امل�ن��ار ع��ن وج��ود بعض
من يعمل على خط الوساطة بينه وبني
ال �ن��ائ��ب ج �ن �ب�ل�اط ،وق � ��ال« :ق �م��ت وأق ��وم
ب ��واج� �ب ��ات ��ي وق �ض �ي ��ة ش � � ��ادي امل ��ول ��وي
أس� � � ��اءت ل � �ل ��دول ��ة ،وس� �ن� �ك ��رر األم � � ��ر إذا
وضعنا في الظروف نفسها».
وعن تهريب السالح ،اكد أن التهريب الى
س��وري��ا يحصل م��ن تركيا ب�ك�ث��رة ،الفتا
الى ان بعض التهريب يستهدف الساحة

سياسة

األربعاء  26أيلول  2012العدد 1818

5

تقـرير

بفريق سني؟
تحالف ق��وى  8آذار الحالي .وه��و ما قد
يجعل ممكنًا توسيع اط��ار حلقة «ورقة
التفاهم» التي اقرها عون و«ح��زب الله»
ل �ت �ش �م��ل ح �ل �ي �ف��ًا س �ن �ي��ًا س ��اه ��م االث� �ن ��ان
بايصاله م��ن خ�لال النسبية ،وال يكون
«م �ك �ب�لا» ك�م��ا ه��ي ح ��ال م�ي�ق��ات��ي ال �ي��وم.
وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ت ��أم �ن ��ت ك ��ام ��ل ع �ن��اص��ر
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت�ح�ص�ين م��ا ب��ات
يعتبر ورق��ة اي ��ران ف��ي لبنان سياسيا،
بعدما تأمنت شرعية السالح.
ومما ال شك فيه ان معركة قانون االنتخاب

س �ت �ك��ون م �ع��رك��ة  8آذار ال �ك �ب �ي��رة ،لكن
رهانها على اقرار النسبية ،مع االنفتاح
التام على نقاش ال��دوائ��ر ،مغامرة غير
م�ض�م��ون��ة ال �ن �ت��ائ��ج .وال �ص �ع��وب��ات في
تمرير املشروع تكاد تقارب االستحالة
ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ض� �غ ��وط امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ح��ال �ي��ا.
فقوى  8آذار ال تستطيع ان تكسر اليوم
امل �ع��ارض��ة ف��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،على
غ��رار م��ا فعلت عندما اسقطت حكومة
ال ��رئ �ي ��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري .ف��ال �ظ��روف
مختلفة وال�ح�س��اب��ات املجلسية ايضا
م �غ��اي��رة .ل ��ذا س�ت�ك��ون م�ع��رك��ة النسبية
ص �ع �ب��ة وش ��رس ��ة ،م ��ن اج� ��ل ان تحظى
قوى  8آذار بـ «أمان مجلسي» وتحصن
وضعها السياسي محليًا واقليميًا اكثر
ف��أك �ث��ر .وي �ك��اد اي �ض��ا م �ش��روع ق ��وى 14
آذار القائم على الدوائر الصغرى ،يقابل
باالستحالة ذاتها.
وه � � � � � ��ذا ي� � � �ط � � ��رح اس� � �ئ� � �ل � ��ة ع� � � ��ن خ� �ط ��ط
ال� �ط ��رف�ي�ن ال ��رئ �ي �س�ي�ن ف� ��ي  8و 14آذار
وم��اه �ي��ة م�ش��روع�ه�م��ا ال �ب��دي��ل ف��ي ح��ال
اس�ق�ط��ت النسبية وال ��دوائ ��ر ال�ص�غ��رى،
ك �م �ش��روع�ي�ن ي �ه��دف��ان اوال وآخ � � �رًا ال��ى
ت� �ع ��زي ��ز ال ��وض� �ع� �ي� �ت�ي�ن ال �س �ي��اس �ي �ت�ي�ن
الداخلية واالقليمية لكل من الفريقني.
فما يجعل الفريقني يتعادالن ف��ي عدم
تمرير مشروعيهما ،ق��د يدفعهما معًا
الى مواجهة م��أزق قانون  ،1960مع كل
ما يمكن ان يؤمنه من سلبيات للبعض
او ايجابيات للبعض اآلخر.
ل �ك��ن امل� � ��أزق االك� �ب ��ر س �ي �ك��ون مسيحيا
ف��ي ال��درج��ة االول � ��ى ،ألن ط��رف��ي ال �ن��زاع
اي ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر و«ال � �ق� ��وات
ال �ل �ب �ن��ان�ي��ة» س �ي �ض �ط��ران ال ��ى م��واج�ه��ة
بعضهما بعضًا ب��االح��راج وامل��زاي��دات،
كما ب��دأ يظهر حاليًا .وي�ك��ون الطرفان
امل�س�ي�ح�ي��ان أس�ق�ط��ا ب��أخ�ط��ائ�ه�م��ا نحو
ع��ام�ين م��ن ال �ن �ق��اش وال �ج��دل املسيحي
الداخلي ليعودا ،مضطرين ،الى قانون
 1960رغ � ��م ت��أك �ي��د زع �ي �م��ي «ال� �ت� �ي ��ار»
و«ال � � �ق� � ��وات» ان �ه �م��ا ي��رف �ض��ان��ه رف �ض��ًا
قاطعًا.

يشرع سالح «الجيش الحر»
القاضي صقر ّ
حسن عليق
ال ت �ق��ف إب� ��داع� ��ات ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل��دى
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وب � �ع� ��ض ق �ض��اة
تحقيقها عند حد .فبعدما ّ
نصب مفوض
ال �ح �ك��وم��ة ال �ق ��اض ��ي ص �ق��ر ص �ق��ر نفسه
ّ
مشرعًا ليسن قوانني يطبقها على هواه،
ُوصل أخيرًا إلى مرحلة غير مسبوقة .إذا
خ ِطف إنسان ماّ ،
وحرره الجيش اللبناني،
ي� ّ�دع��ي ص�ق��ر ع�ل��ى ال�خ��اط��ف وامل�خ�ط��وف
بالجرم ذاته :كالهما ينتمي إلى عصابة
مسلحة بقصد ال�خ�ط��ف .ح��دث ذل��ك قبل
أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة .ف��ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي أوق ��ف
ثمانية س��وري�ين 4 ،منهم مسلحون ،في
البقاع الشمالي .وتبني أنهم  7سوريني،
ول�ب�ن��ان��ي واح ��د .وه ��ؤالء ينقسمون إل��ى
مجموعتني :االولى مؤلفة من لبناني و3
س��وري�ي�ن ،تنشط ف��ي ص�ف��وف امل�ع��ارض��ة
ال�س��وري��ة امل�س�ل�ح��ة ،ع�ل��ى ط��رف��ي ال�ح��دود
اللبنانية ــ السورية .اما املجموعة الثانية،
فتتألف م��ن  4ج�ن��ود م��ن ح��رس ال�ح��دود
السوري .وتبني أن أفراد املجموعة األولى
َ
اخ��ت �ط �ف��وا أف� ��راد امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان �ي��ة ،من
داخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة ،ونقلوهم إلى
األراضي اللبنانية ،وكانت وجهتهم بلدة
عرسال البقاعية.
وبعدما أحيل الجميع على القضاء ً
بناء
على إش��ارة النيابة العامة ،ق��رر القاضي
صقر االدع��اء على الجميع بالجرم ذات��ه:
ال �خ��اط��ف وامل �خ �ط��وف س � ��واء .جميعهم
ّ
ألفوا عصابة مسلحة بهدف الخطف بقوة
السالح .أحال صقر امللف واملوقوفني على
قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي.
واألخ�ي��ر ،أراد تكحيلها ،ف��إذ به يعميها.
القاضي وهبي اعترف بأن عناصر حرس
ال �ح��دود م�خ�ط��وف��ون .أس�ق��ط عنهم تهمة
املشاركة م��ع املسلحني بخطف أنفسهم.
لكنه رأى أن دخولهم األراض��ي اللبنانية
تم بطريقة غير مشروعة .هو إذا يرى ان
السالح ،ارتكبوا جريمة
املخطوفني بقوة ً
دخ��ول لبنان «خلسة» .ربما ك��ان ينتظر
منهم أن يمروا بنقطة املصنع الحدودية
مع خاطفيهم ،ليختموا جوازات سفرهم،

او ل�ي�م�لأوا االس �ت �م��ارة ال�ب�ي�ض��اء .أص��در
بحقهم م��ذك��رات توقيف ب�ن� ً
�اء على هذه
التهمة .لم يلتفت القاضي إلى كون هؤالء
أدخلوا لبنان بالقوة ،ورغمًا عن إرادتهم،
ِ
وان النية الجرمية غير متوفرة لديهم .ال
وهبي رأى ذلك ،وال صقر تنبه أيضًا.
ف� � � ��ي امل� � �ح� � �ص� � �ل � ��ة ،ب� � �ق � ��ي امل � �خ � �ط � ��وف � ��ون
والخاطفون موقوفني .اداء القاضي صقر
خصوصًا ليس مستغربًا من القانونيني
واالم �ن �ي�ي�ن امل �ت��اب �ع�ين ل�ع�م�ل��ه ف��ي ال�ف�ت��رة
امل��اض �ي��ة .ف��ال�ق��اض��ي امل�ل�ت�ص��ق سياسيًا
ب �ف��ري��ق  14آذار اب� �ت ��دع ف ��ي آب امل��اض��ي
سننًا «عدلية» جديدة ،يصدر ً
بناء عليها
قرارات مخالفة للنص القانوني الواضح.
ففي مطلع الشهر املاضي ،اوقف الجيش

ادعى صقر على
الخاطف والمخطوف
بالجرم ذاته

اللبناني في بلدة بريتال البقاعية شابًا
س ��وري ��ًا ي�ن�ت�م��ي إل ��ى إح� ��دى م�ج�م��وع��ات
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة املسلحة ك��ان برفقة
شاب لبناني ،وفي حوزتهما كمية كبيرة
من األسلحة وكواتم الصوت .وما أن أحيل
املوقوفان على القضاء العسكري ،حتى
أخلى صقر سبيلهما بسند إقامةّ ،
وذيل
ق � ��راره ب�م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة ت�ق�ض��ي ب�ع��دم
تسليم السوري املوقوف إلى األمن العام
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،رغ��م أن ال�ق��ان��ون واض ��ح بهذا
الشأن ،وال لبس فيه .وتفيد مصادر امنية
متابعة ل�ه��ذا امل�ل��ف ب��أن م �ع��اون مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
دان � ��ي ال��زع �ن��ي ل �ح��ق ب��رئ �ي �س��ه ال �ق��اض��ي
صقر صقر ،وأص��در أكثر م��ن ق��رار بعدم
تسليم سوريني إل��ى األم��ن ال�ع��ام .وتلفت

امل�ص��ادر إل��ى أن صقر ح��اول ب��داي��ة العام
ال �ج��اري« ،اس�ت�ص��دار ف�ت��وى» م��ن املدعي
العام التمييزي (السابق) سعيد ميرزا،
تجيز له عدم تسليم املعارضني السوريني
امل��وق��وف�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان إل ��ى األم � ��ن ال �ع��ام،
إال أن م�ي��رزا رف��ض ذل��ك ،بسبب املخالفة
ال ��واض� �ح ��ة ل �ل �ن��ص ال� �ق ��ان ��ون ��ي .وت �ش �ي��ر
مصادر أمنية معنية بهذه القضايا إلى
أن ص�ق��ر ي �ش� ّ�رع ب �ق��رارات��ه ه ��ذه ال��وج��ود
ال �ع �س �ك��ري ل� �ق ��وى امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة
ولفتت
املسلحة على األراض��ي اللبنانية.
َ
إلى أن قراره األول بإخالء سبيل موقوفي
بريتال وعدم تسليم األجنبي منهما إلى
األم��ن العام أث��ار استغراب القضاة ،كونه
سابقة ال يجوز تكرارها .وأكدت أن وزير
ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي وع ��د ح�ي�ن��ذاك
بمتابعة القضية وإحالتها على التفتيش
ف��ي ح��ال ث�ب��وت امل�خ��ال�ف��ة ،إال أن اح� �دًا لم
يتحرك.
وتختم املصادر حديثها بالتذكير بحادثة
ت��وق �ي��ف ش��اح �ن��ة ل �ل�م �ق��اوم��ة ف ��ي منطقة
ال�ح��ازم�ي��ة ع��ام  .2007ح �ي �ن��ذاك ،ضبطت
شاحنة أثناء نقل أسلحة من البقاع إلى
ال�ج�ن��وب .اوق��ف س��ائ��ق الشاحنة ،وأبقي
في السجن ألشهر عديدة ،رغم أن املقاومة
وس�ل�اح� �ه ��ا ش ��رع� �ي ��ان ب �م��وج��ب ال �ب �ي��ان
ال� � ��وزاري .وت� ��روي امل �ص��ادر األم�ن�ي��ة ه��ذه
الحادثة لتخلص إل��ى نتيجة مفادها أن
الوالء السياسي لصقر ،الذي جيء به إلى
النيابة العامة العسكرية «مكافأة» على
أدائه في ملف التحقيق في جريمة اغتيال
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح ��ري ��ري ،ي �ض��ع س�لاح
املعارضة السورية ف��ي لبنان ف��ي مرتبة
أعلى من سالح املقاومة.
في املقابل ،يبدو الفريق السياسي املمسك
بالسلطة ال�ي��وم غائبًا ع��ن السمع .ال هو
ّ
يتحرك ملواجهة َبدع صقر ،وال يرى نفسه
م�ع�ن�ي��ًا ل �ت �ح��وي��ل ه ��ذا امل �ل��ف إل ��ى قضية
رأي ع��ام .فمن فشل في التعامل إعالميًا
وس �ي��اس �ي��ًا م ��ع ه �ج ��وم ق� ��وى امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة امل�س�ل�ح��ة ع�ل��ى م��وق��ع للجيش
اللبناني في جرود عرسال ،لن يتنبه إلى
اداء صقر.

علم
و خبر
حظي التعديل
الجديد القتراح القوات
االنتخابي بإجماع
مسيحيي  14آذار

اللبنانية وتحديدا الشمال ،معتبرا ان
االمور تحتاج الى قرار لفرض السيطرة
واالمور ليست عصية عن الدولة.
ورأى ان ب �ع��ض ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ي��اس �ي��ة
االمنية املستجدة في صيدا يقف خلفها
البعض لتنفيذ اعمال محددة ،مؤكدا ان
وضع املخيمات الفلسطينية مضبوط.

قهوجي :ال عودة إلى الوراء
وف ��ي ل �ن��دن ال �ت��ي ي��واص��ل ق��ائ��د الجيش
ال�ع�م��اد ج��ان ق�ه��وج��ي ل�ق��اءات��ه فيها مع
ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين العسكريني الكبار،
ل �ل �ب �ح��ث ف ��ي ت �ط��وي��ر ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
ب�ي�ن ال�ج�ي�ش�ين ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ب��ري�ط��ان��ي،
أك ��د األخ �ي��ر «أن ال�ج�ي��ش ي�ع�م��ل ج��اه��دا
ب��اإلم �ك��ان��ات امل �ت��واف��رة وال�ض�ئ�ي�ل��ة على
ض�ب��ط األوض � ��اع األم �ن �ي��ة ع�ل��ى ال �ح��دود
وفي الداخل».
وش� ��دد خ�ل�ال اح �ت �ف��ال ت�ك��ري�م��ي أق��ام�ت��ه
الجالية اللبنانية ل��ه ،على أن «ال ع��ودة
إلى ال��وراء ،والجيش لن يسمح أن يكون
مكسر عصا أو أن يكون لبنان مرة أخرى
س ��اح ��ة ل �ت �ص �ف �ي��ة ال �ح �س ��اب ��ات أو م �ق��را
لتصدير الفتنة أو استيرادها».

عتيق :أمر عمليات سوري لجعجع

وت� � � ��واص� � � ��ل ال� � �س� � �ج � ��ال ب� �ي ��ن «ال� � � �ق � � ��وات
اللبنانية» والحركة التصحيحية التي
أعلن عنها أخيرًا .وف��ي ه��ذا االط��ار لفت
م��ؤس��س ال �ح��رك��ة ح �ن��ا ال �ع �ت �ي��ق ال ��ى ان
رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق ��وات» س�م�ي��ر جعجع
«أق �ص��ى ك��ل ال��رف��اق ول��م ي�ه�ت��م ب��ال�ن��اس
ال��ذي��ن عملوا م��ن أج��ل ال�ق��وات وح��ارب��وا
من اجلها» .وكشف عن ان اللواء الراحل
غ� ��ازي ك �ن �ع��ان «ه ��و م��ن أرس� ��ل لجعجع
أمر العمليات في  13تشرين خالل رابع
جلسة سرية بينهما» .وأكد العتيق انهم
ال ينتمون ال��ى  8وال  14آذار ،موضحًا
أن �ه ��م ت �ح��ت راي � ��ة ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي
بشارة الراعي.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أش � ��ارت «ج �ب �ه��ة ال �ح��ري��ة»
إل� ��ى ان «ق� �ي ��ام ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ي��وم
ت ��أس �ي �س �ه ��ا ل � ��م ي� �ك ��ن اال ع� �ل ��ى ق ��اع ��دة
دي �م ��وق ��راط �ي ��ة س �م �ح��ت ل �ك��ل ال �ط��اق��ات
املسيحية بالتعبير عن ذات�ه��ا» ،واك��دت
أن «االستفراد بقيادتها والهيمنة على
مقدراتها ،هي حال طارئة وان طالت ال
ي�م�ك��ن ان تستمر وال ي �ج��وز التغاضي
عنها».
وفي حادث الفت ،تعرض منزل القاضي
ح ��ات ��م م ��اض ��ي ف ��ي ب� � ��دارو ل �ل �س��رق��ة اث��ر
دخ��ول مجهولني اليه ليل أول من أمس
والعبث بمحتوياته وببعض املستندات
ال �خ ��اص ��ة ،وت �م �ك �ن��وا م ��ن س��رق��ة بعض
األغ� � � ��راض ال� �خ ��اص ��ة م �س �ت �غ �ل�ين غ �ي��اب
ال�ع��ائ�ل��ة .ت�ج��در االش ��ارة إل��ى أن ماضي
م��وج��ود ف��ي ال �س��ودان حيث ي�ش��ارك في
مؤتمر قضائي.

ما قل
ودل
لفت سياسيون من
التيار الوطني الحر إلى
أن العماد ميشال عون
ّ
تحدث بإيجابية ،في
اآلونة األخيرة ،عن الوزير
السابق زياد بارودّ ،
معددًا
«إنجازات بارود الوزارية»،
وعن «ظلم» ّ
تعرض له

الرجل أثناء ممارسة
مهماته في وزارة الداخلية.
ولفتت مصادر التيار إلى
أن عون ّ
يرحب بالوزير
ّ
بارود كمرشح على لوائح
األخير لم
التيار ،إال أن ّ
يحسم قرار ترشحه
ّ
حتى اللحظة.

جعجع غير راضية عن حبيش
يقول ناشطون ف��ي ال�ق��وات اللبنانية ف��ي عكار إن النائبة ستريدا
جعجع ال توفر زميلها النائب هادي حبيش من االنتقاد حني يذكر
األخ �ي��ر أم��ام�ه��ا ف��ي مختلف ال �ل �ق��اءات .وت �س��أل جعجع ف��ي معرض
تعبيرها ع��ن رغبتها ف��ي إح�ل�ال ق��وات��ي محله ف��ي الئ�ح��ة املستقبل
ع��ن قيمة حبيش اإلض��اف�ي��ة بالنسبة إل��ى الئ�ح��ة املستقبل ،س��واء
ف��ي قريته التي يتساوى حضور ال�ق��وات فيها م��ع ح�ض��وره أو في
البلدات املسيحية األخ��رى التي يقابل حضور ال�ق��وات فيها غياب
كامل لحبيش.

القوات و«الحنون»
تكثف القوات اللبنانية جهدها بهدف التطويق اإلعالمي لـ«الحركة
التصحيحية» ملؤسس «فرقة الصدم» القواتية ،حنا عتيق ،واعدة
بعض الوسائل اإلعالمية بتخصيصها بمقابالت حصرية وتقارير
مميزة في حال أحجمت عن مواكبة عتيق امللقب بـ«الحنون» .وتشمل
ال�ض�غ��وط امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ق��ري�ب��ة م��ن ق��وى  14آذار ووس��ائ��ل
اإلعالم املرئي واملسموع التي كانت حتى وقت قريب محسوبة على
قوى  8آذار في الحسابات القواتية.

كارولني أبحرت من الناقورة
خ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي ،أب �ح��رت ال �ب��اخ��رة األم�م�ي��ة «ك ��ارول�ي�ن» من
مرفأ الناقورة في رحلتها األول��ى ،ناقلة عددًا من جنود اليونيفيل
واآلل �ي��ات ،ف��ي إط��ار عملية التبديل ال ��دوري ب�ين وح��دات�ه��ا .وكانت
ق �ي��ادة ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ف��ي إط ��ار امل��راج �ع��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة مل�ه�م�ت�ه��ا ،قد
قررت استبدال جزء من تنقالتها البرية بالنقل البحري عبر مرافئ
الناقورة وص��ور وب�ي��روت بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،تالفيًا
للمستجدات األمنية التي تطرأ على طريق قوافلها ،خصوصًا في
ً
ظل الخشية من استهدافها من جهة ،فضال عن إمكان قطع الطرقات
بني الجنوب وبيروت.
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تحقيق

رأس بيروت مشغول بسوريا :موالون ومعارضـو
أحياء رأس بيروت ليست
الطريق الجديدة أو االشرفية.
هنا ال فرز حتى في املقاهي.
النظام السوري والثورة على
لسان موالني ،معارضني
وحائرين يشربون القهوة جنبًا
إلى جنب في مقاهي الحمرا
فراس الشوفي
«س �ل �م��ى ،س �ل �م��ى ...ه� ��ون ،ه� ��ون» ت�ت�س� ّ�م��ر
س�ل�م��ى ب�ح�ج��اب�ه��ا ال��دم �ش �ق��ي .ت�ف�ت��ش عن
ال �ص��وت ،ل�ت��رى ي �دًا ف��ي معصمها وش��اح،
ت �ل� ّ�وح ل �ه��ا ع �ل��ى ال� ّ�رص �ي��ف امل �ق��اب��ل .تعبر
الصبية وصغيرتها ش��ارع ال�ح�م��را ،غير
آبهة بإشارة مرور املشاة الحمراء ،ليرتمي
ّ
حنني لدمشق على
القلب بكل ما فيه من
ٍ
رص �ي��ف «رد ش ��و» .األق ��رب ��اء ،األص �ح��اب،
األل � ��م ٌ ،امل � ��وت ،وذك ��ري ��ات م ��ا ق �ب��ل ال �ح��رب،
ّ
مكومة هنا في لحظةٍ واح��دة .فما ّفرقته
معارك حي امليدان ،جمعته ساحة الشهيد
خالد علوان.
ّ
رأس ب�ي��روت ال��ذي حضر م��ذ ول��د ،ف��ي كل
ط �ق��س م ��ن ط� �ق ��وس دم� �ش ��ق ال �س �ي��اس �ي��ة،
ّ
تجتاحه األزم��ة السورية بكل تفاصيلها،
خصوصًا بعدما اع�ت��رف اللبنانيون عن
بكرة أبيهم بمدى ارتباط لبنان مع سوريا،

على كرسي عريجي
جلس أحد قادة المعارضة
السورية المسلحة

ب�ي��روت بدمشق ،حمص بطرابلس ،حلب
بحي الرويس في الضاحية الجنوبية.
ل��م ي�ع��د ي�ك�ف��ي س��وري��و «ال �ن ��زوح امل��ؤق��ت»
�ارات
م� � ��لء ش � � � ��وارع رأس ب � �ي � ��روت ب � �س � �ي � ٍ
ع �ل �ي �ه��ا ل� ��وح� ��ات درع � � ��ا وح� �م ��ص وإدل � ��ب
ّ
ودم� �ش ��ق وري �ف �ه��ا ،أو ي �ح �ج��زوا ك� ��ل رك��ن
م��ن ف �ن��ادق «امل �ن �ط �ق��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة» م��ن ليل
ال�خ�م�ي��س ح�ت��ى آخ ��ر األس �ب ��وع ،ه� ّ�رب��ًا من
أي��ام الجمعة الدامية .املعارك املتنقلة في
ق �ل��ب دم �ش��ق ح��ول��ت ش � ��وارع ال �ح �م��را إل��ى
سوق دمشقي كبير ،يتماهى فيه سوريو
ٍ
الجيش السوري ّ
الحر ومناصرو الرئيس
ال�س��وري بشار األس��د م��ع لبنانيي  8و14
ّ
تتمدد سوريا بثورتها
آذار .وفي املقاهي،
ّ
وم��ؤام��رت�ه��ا على ط��اوالت التشريح ،وك��ل
طاولة تنضح بالجريدة التي عليها.
ّ
م �ق �ه��ى ك��وس �ت��ا ظ � �ه � �رًا .ع � � � ��زام ،م �ه �ن��دس،
أح� ��رق� ��ت اش� �ت� �ب ��اك ��ات ح� ��ي ص �ل��اح ال ��دي ��ن
الحلبي سيارته ،فأرسلته وعائلته على
م�ت�ن س � ّ�ي ��ارة أج� ��رة إل ��ى «اس �ت ��دي ��و» ي�ك��اد
�ص واح � ٍ�د ف��ي ش ��ارع ج��ان
ال ي�ت�س��ع ّ ل�ش�خ� ٍ
دارك .ع��زام ال يعجبه النظام وال ترضيه
امل �ع��ارض��ة ،ح�ت��ى كبسة «االس �ب��ري �س��و» ال
«ت�ع� ّ�ب��ي ال ��راس» .ق��دي��ش ب��دك تبقى ه��ون؟
ّ
ي �ش��رد ع� ��زام ع��ن س ��ؤال ق��ري�ب��ه ال�ل�ب�ن��ان��ي،
وع �ي �ن��ه ع �ل� ّ�ى م��ان�ش�ي��ت ج��ري��دة «ال �ن �ه��ار»
ف��ي ي��د امل�ث��ق��ف الخمسيني .يعيد القريب
السؤال ،مش أرخصلك غير محل؟ ويتبعه
ّ
�ؤال آخ ��ر ،وع � ��زام ي��رق��ب ال �ش��ارع وف��ي
ب �س� ٍ
يده سيجارة ال تنطفئ .في الداخل خلف
ال ��زج ��اج ،ح�ي��ث ي��رك��ن ع� ��زام رأس� ��ه امل��ائ��ل،
ي �ج �ل��س ال �ش��اع��ر ش��وق��ي ب��زي��ع وزوج �ت��ه
وب�ع��ض األص��دق��اء ،وإل��ى جانبهم الفنان
جميل مالعب وال��رس��ام ع��ادل ق��دي��ح .حني
يدنو األمر من االنسانية ،تراهم يشجبون
ال�ق�ت��ل وال �ع �ن��ف وال�ت�ص�ف�ي��ة ع�ل��ى ال�ه��وي��ة،
ويختلفون ف��ي السياسة .كوستا عصرًا.
ّ
ي�ف��ن��د ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ل�ح��زب ال �س��وري
القومي االجتماعي جبران عريجي ورفيقه
ال �ش ��اع ��ر ن �ع �ي��م ت �ل �ح��وق م �ف��اص��ل األزم � ��ة
ّ
ال� �س ��وري ��ة ،خ ��ط��ة األخ� �ض ��ر االب��راه �ي �م��ي،
التوازنات الدولية واحتماالت الحلول في
س��وري��ا .وت�ل�ح��وق يفلسف األزم ��ة ،يحكي

عن «خواء الثقافة» و«ثقافة الخواء» .على
طاولة قريبة من الرجلني ،ي��دردش رئيس
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�إع�ل�ام ع �ب��د ال �ه��ادي
م �ح �ف ��وظ م� ��ع ص ��دي �ق ��ه ش ��وق ��ي ري ��اش ��ي،
وطبعًا ع��ن س��وري��ا .امل�ف��ارق��ة ،أن الكرسي
ال� ��ذي ي�ل�ق��ي ع��ري �ج��ي ع�ل�ي��ه ب�ث�ق�ل��ه ،جلس
شهر تقريبًا أب��و عبدالله ،أحد
عليه قبل
ٍ
ق ��ادة امل �ج �م��وع��ات امل�ق��ات�ل��ة ف��ي امل�ع��ارض��ة
ال �س ��وري ��ة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه م ��ن ال �ن �ه��ار.
أب��و ع�ب��دال�ل��ه ت�ل��ذذ ع�ل��ى م��دى ش�ه� ٍ�ر ك��ام� ٍ�ل
ب��أك��واب ال �ش��وك��والت��ه ال�س��اخ�ن��ة ـ �ـ مفخرة
ك��وس�ت��ا ـ �ـ ،ب�ع��د أن أن�ه��ى ف�ت��رة ع�لاج��ه في
مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
إثر إصابة ّ
تعرض لها في كتفه اليسرى،
جراء معارك مع الجيش السوري في أحد
أحياء حمص .وربما يكون أبو عبدالله قد
جلس «الكتف إلى الكتف» في املكان ذاته

م��ع ّ
رواد امل�ق�ه��ى ال��دائ �م�ين ك��أح��د ض�ب��اط
اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش اللبناني العاملني
في بيروت ،أو قوى األمن الداخلي املكلفني
ب �ح �م��اي��ة امل �ن �ط �ق��ة ،وق� ��د ت� �ب ��ادل ال �ض �ب��اط
وع��ري �ج��ي ال �س�ل�ام م��ع أب ��و ع �ب��دال �ل��ه دون
معرفة .ي��رح��ل عريجي ،يجلس اإلع�لام��ي
القومي سركيس أبو زيد مكانه على وجه
ّ
السرعة .القوميون قد يختلفون على كل
لاّ
شيء :الحزب ،القيادة ،التاريخ ،إ أنطون
س�ع��اده و«امل ��ؤام ��رة» ع�ل��ى س��وري��ا .لحزب
الشباب
التحرير طاولته أيضًا .يستفيض ُ
في الحديث عن «ثورة املسلمني» وعن قرب
قيامة دولة الخالفة اإلسالمية .وعلى هذه
ال �ط��اول��ة ب ��ال ��ذات ،س�ق��ط ال�ن� ُظ��ام ال �س��وري
ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ع� � ّ�دة م � ُ��رات ،وق �ت��ل ال�ع�م�ي��د
م ��اه ��ر األس� � ��د م � � � ّ�رات أخ � � ��ر .وف � ��ي ك��وس�ت��ا
أي�ض��ًا ،شيوعي «ممانع» ك��وائ��ل عبدالله،

وشيوعي معارض كفاروق يعقوب.
أم��ا أب��و ع�ب��دال�ل��ه ،فقد اختفى ورف��اق��ه من
شارع الحمرا ،أو قل احتجبوا عن االنظار،
ب�ع��د أن ق � ّ�رر آل امل �ق��داد تشكيل جناحهم
العسكري.
متر عن تقاطع «هورس شو» السابق
مئة ٍ
ــ كوستا الالحق ،يحتضن مبنى االسترال
ب �ـ«م��زي��ان��ه» ورف �ي �ق �ي��ه «ب ��وب ��و» و«زن �غ��ا»
ن��اش�ط�ين س��وري�ين ول�ب�ن��ان�ي�ين .م��ع ب��داي��ة
األزم � ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ،اج �ت �م��ع ال �ن��اش �ط��ون،
ات � �ف � �ق� ��وا وه � � �ي� � ��أوا ون � �ظ � �م� ��وا ت � �ظ ��اه ��رات
واعتصامات أم��ام مقر السفارة السورية
السابق في شارع مقدسي املوازي لشارع
الحمرا ال��رئ�ي��س .إل��ى أن أت��ت «دان �ي��ت» أو
غ� ��رام .ع�م�ل��ت دان �ي��ت ف �ت��رة ف��ي االس �ت ��رال،
ق �ب��ل أن ت��وق �ف �ه��ا اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي��ش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ع��د إي �ق��اع �ه��ا ع ��ن غ �ي��ر ق�ص��د

ّ
تتمدد سوريا
بثورتها
ومؤامرتها
على طاوالت
التشريح في
املقاهي
(أرشيف
ـ مروان
طحطح)
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العونيون في جبيل :معنا صارت أحلى
«ال ينامون» .هكذا
يوصف نواب جبيل العونيون.
يتابعون شؤون القضاء
املصنف ثالثًا في الحرمان.
يالحقون املشاريع .أنعشوا
مكتب الخدمات الغارق في
الطلبات
ليا القزي
وس� ��ط م��دي �ن��ة ج �ب �ي��ل ي �ق��ع م ��رك ��ز ال �ت �ي��ار
الوطني الحر .ال أعالم وال صور برتقالية
ت�ش�ي��ر إل��ى امل �ك��ان ،ب��اس�ت�ث�ن��اء الف �ت��ة كتب
عليها« :التيار الوطني الحر ــ هيئة قضاء
جبيل» .مكتب متواضع في أثاثه .ال يعج
إال ب��امل�ل�ف��ات ،وط��ال�ب��ي ال �خ��دم��ات .أنعش
املكتب منذ نحو سنة بعدما كان في حال
موت سريري منذ الـ .2005
يتغنى العونيون باملشاريع التي نفذوها
ف��ي جبيل ،م��ن امل��اء إل��ى ال�ك�ه��رب��اء ،م��رورًا
ب �ت��أه �ي��ل ال �ط��رق��ات وت��زف �ي �ت �ه��ا .أم ��ا على
ال �ص �ع �ي��د ال �ط �ب��ي ،ف �ق��د رص� ��د مل�س�ت�ش�ف��ى
قرطبا الحكومي «مبلغ كبير» ،وستكون
ه�ن��اك زي ��ارة ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة علي
حسن خليل ملتابعة األع�م��ال .وق��د سبقه

في الرابع من الشهر الجاري وزير األشغال
غ��ازي العريضي إل��ى القضاء «امل�ح��روم»
ب��دع��وة م��ن ال �ن ��واب وه�ي�ئ��ة ال �ت �ي��ار .ي��رى
م �س��ؤول امل��اك�ي�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي جبيل
ط��ون��ي أب ��ي ي��ون��س أن ال �ت �ي��ار ن�ج��ح «ف��ي
ان �ت��زاع وع ��ود ع ��دة» م��ن ال ��وزي ��ر ،فتعهد
العريضي تنفيذ طريق ميروبا ــــ اهمز ــــ
السا ــــ أفقا «مع إضافة جرد العاقورة إلى
املخطط ،وهي الطريق التي تصل كسروان
ب �ج �ب �ي��ل» .األوت � ��وس � �ت � ��راد ال� �ث ��ان ��ي ال ��ذي
سيعمل به هو عنايا ــــ اهمج ،وستضاف
إل� ��ى ه��ات�ي�ن امل�ن�ط�ق�ت�ين ال� �ع ��اق ��ورة .ك��ذل��ك
ً
ستنعم ط��ري��ق ق��رط�ب��ا ،وص ��وال إل��ى ب��اب
ال�ع��اق��ورة بالزفت .و«ب��ذل��ك تكون طرقات
الجرد الجنوبي قد زفتت بأكملها» .ومع
اق �ت��راب م��وس��م ال�ش�ت��اءّ ،
تعهد العريضي
إن�ش��اء مركز تزلج ف��ي أف�ق��ا .أطلق الوزير
ك��ل ه��ذه ال��وع��ود بحضور متعهدين ،دق
الحديد حاميًا ،طالبًا امل�ب��اش��رة بالعمل.
أحب العريضي جبيل ،فحدد زيارة ثانية
قريبًا لتفقد وتيرة االشغال.
كل هذا الدفق من املشاريع سببه «نشاط
ال� �ت� �ي ��ار» ،ب �ح �س��ب أه� ��ل األخ � �ي ��ر .ي�ع�ت��رف
أح ��د ن� ��واب امل�ن�ط�ق��ة ال �ث�لاث��ة ب ��أن ال�ع��دي��د
م��ن املشاريع ق��رر تنفيذها ن��واب الحقبة
ّ
السابقة .لكنه يؤكد أن «البرتقاليني» هم
الذين «تابعوا ونفذوا» .وال يخفي تأففه
م��ن «س��رق��ة» اإلن �ج��ازات ـــــ ال��واج �ب��ات من
قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ملعب التيار الواسع هو في وزارات��ه ،وال

االنتخابات
تقترب
وعونيو جبيل
ال يقبلون
بأقل من  3ــ0
جديدة
(أرشيف
ـ هيثم
املوسوي)

سيما وزارة ال�ط��اق��ة .فقد تمكنت الهيئة
م��ن تغيير  60م�ح��ول ك�ه��رب��اء ف��ي ج��رود
ج �ب �ي��ل .ك��ذل��ك س�ي�ن�ف��ذ م� �ش ��روع ال �ص��رف
ال �ص �ح��ي ع �ل��ى ط � ��ول ال� �س ��اح ��ل إل � ��ى ح��د
ارت� �ف ��اع  300م �ت��ر ،إض ��اف ��ة إل� ��ى م �ش��روع
في منطقة قرطبا ،معقل النائب السابق
فارس سعيد.
عل��اق��ة ال �ت �ي��ار ب��ال �س��راي��ا امل�ح�ل�ي��ة ج�ي��دة
باإلجمال .يقف القائمقام «على مسافة
واح � � � ��دة م � ��ن ال � �ج � �م � �ي ��ع» .ل� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة
ت �ب��رز ف��ي دائ � ��رة امل �ي��اه وال ��دف ��اع امل��دن��ي.
فجبيل تعاني مشاكل كثيرة ف��ي شبكة
امل ��اء ال�ق��دي�م��ة ،وال�ك�م�ي��ة ق�ل�ي�ل��ة .وت�ح��دث
«ال � ��زع � ��رن � ��ات» ع �ن ��دم ��ا ي �ف �ض��ل ن��واط �ي��ر
امل�ي��اه شخصًا على آخ��ر بسبب انتمائه
ال �س �ي��اس��ي .أم� ��ا رئ �ي��س ال ��دف ��اع امل��دن��ي،
فينقل عن أح��د أبناء السوق العتيق أنه
ي �ق��وم ب �ج ��والت ان �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي س �ي��ارات
الدولة للدكتور سعيد.
«ك�ت��ر خ�ي��ر ال �ل��ه» ،ال م�ش��اك��ل ب�ين الهيئة
العامة والهيئات املحلية في قرى القضاء.
ال مناكفات بني الرئيس واألعضاء .بعد
أن ظهر خلل في التواصل بني املسؤولني
في جبيل إبان االنتخابات البلدية.
وب��ال��رغ��م م��ن أن ال�ع�لاق��ة السياسية بني
التيار الوطني الحر وح��زب الله «جيدة
ج � �دًاَ» ،ث�م��ة خ�ل��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وادر
الشعبية .يمتعض أح��د امل��واط�ن�ين عند
مناطق نفوذ
سؤاله عن عمل التيار في
ّ
ال � �ح� ��زب .ي� �ق ��ول« :ال خ ��دم ��ات ت �ن��ف��ذ ف��ي
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ون وبين بين
ب�م�ح�م��د ال �س �ل �ي �م��ان��ي وه ��ان ��ي ال�ش�ن�ط��ي
(أح��د أف��راد مجموعة ال �ـ 13التي ارتبطت
بملف التحقيق باغتيال الرئيس رفيق
ال �ح ��ري ��ري ،وال �ل��ذي��ن أوق �ف ��ا ف ��ي اش�ت�ب��اك
م ��ع ال �ج �ي��ش ف ��ي ش � ��ارع ك � ��اراك � ��اس ق�ب��ل
أش �ه��ر) .قضية دان�ي��ت وقبلها اع�ت��داءات
س��وري�ي�ن م��وال�ي�ن ل�ل�أس��د ،أب �ع��دت معظم
الناشطني عن االس�ت��رال «ووج��ع ال��رأس»
إلى مقهى أم نزيه في الجميزة .االحباط
ّ
«الهمة الثقيلة» للعديد
بدا واضحًا على
ّ
من الناشطني الذين دب��ت بهم الحماسة
عند بداية األح��داث .اليوم ،ال يجد هؤالء
الدائر،
مكانًا لهم في ال�ص��راع العسكري
ّ
«ص��ارت حربًا دول� ّ�ي��ة ،ال ن�ق� ّ�دم وال نؤخر
فيها بشيء» يقول أحدهم.
امل �ق� ّ�ر ال�ج��دي��د مل�ق�ه��ى «ت � ٌ�اء م��رب��و ٌط��ة» في
س �ن �ت��ر ال �ح �م��را م �س��اح��ة خ �ص �ب��ة أي �ض��ًا.

ّ
بني دق «ط��اول��ة ال��زه��ر» و«ك��اس العرق»،
ت�ح�ض��ر س��وري��ا أك �ث��ر م��ن أي ش ��يء آخ��ر.
يضحك مناف ابن دوم��ا في ريف دمشق
وص��دي �ق��ه ال �ط �ب �ي��ب ال�ف�ل �س �ط�ي�ن��ي ،حتى
ال �ن �خ��اع ،ح�ي�ن امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن امل� �ع ��ارك في
دوم � ��ا ال �ش��ام �ي��ة و«ص �ي �ف �ي ��ة» دوم � ��ا ف��ي
ق �ض��اء ال� �ب� �ت ��رون .رغ� ��م م �ل �ل��ه ال �ك �ب �ي��ر من
«النكات البايخة» ح��ول وج��ه الشبه بني
اس �م��ه واس� ��م الع ��ب ك ��رة ال �ق ��دم ال �س��وري
م� �ن ��اف رم � �ض � ��ان« ،ب � ��س ب �ت �ب �ق��ى أش� ��رف
م ��ن ال �ت �ش �ب �ي��ه ب �م �ن��اف ط �ل ��اس» .ي�ج�ل��س
م�ع��ن وأص��دق��اء م�ن��اف ال��دم�ش�ق�ي��ون على
الطاولة القريبة ،في اللحظة التي يشتم
ف �ي �ه��ا ال �ط �ب �ي��ب «ال �ه��اش �م �ي�ي�ن»« ،ف� ��ي كل
م��ؤام��رة لهم دور ،ت��آم��روا على فلسطني،
ث� ّ�م ال �ع��راق واآلن س��وري��ا» ،ه��ذه الطاولة
م ��وال �ي ��ة «م �ئ ��ة ف ��ي امل � �ئ� ��ة»« ،م � � ��اذا ف�ع�ل��ت
ّ
الثورة في سوريا؟ النظام أقله ال يذبح،
ّ
ه� � ��ذه م � ��ؤام � ��رة خ ��ارج � �ي ��ة ض� � ��د س ��وري ��ا
املقاومة» .أمتار ،قرب شتلة ياسمني في
زاوي ��ة «ال �ت��راس» ،ط��اول��ة معارضة «120
في املئة» .ناشطون سوريون ولبنانيون
ّ
يعتدون «بصمود الشعب
وفلسطينيون
ال� �س ��وري وج ��رأت ��ه ع �ل��ى ت �ح��دي امل � ��وت».
ه ��ؤالء ،ي��رون عنف ال�ث��ورة م �ب��ررًا« ،فهذا
«الشبيح»
دف��اع عن النفس» .إل��ى جانب
ٌ
اللبناني أدونيس ورفاقه ،في «ة» صنف
آخ � ��ر م� ��ن ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن :ال ��دك � �ت ��ور س �م��اح
إدري � � ��س ورف � ��اق � ��ه .إدري � � ��س ن � �م� ��وذج ع��ن
ناشطني معارضني للنظام بسبب «قمعه
ووح� �ش � ّ�ي� �ت ��ه» ،وم� �ل� �ي ��ون س �ب��ب وس �ب��ب.
وم�ع��ارض��ون للمعارضة« ،ألن�ه��ا تقبض
ً
أم � � ��واال م ��ن ق �ط��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وت��أت �م��ر
ّ
ب��أوام��ر خ��ارج�ي��ة وت �ح��رض على احتالل
سوريا».
قد ال تجد مكانًا في بيروت مثل «رأسها».
رغ ��م ق �س��اوة ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
بقيت واح��دة م��ن مساحات قليلة خ��ارج
ال �ف��رز ال �ط��ائ �ف��ي وامل��ذه �ب��ي .وال� �ي ��وم ،مع
اس�ت�ع��ار ال �ح��رب ف��ي س��وري��ا ،يبقى رأس
ب� �ي ��روت م �ل �ج��أ ل �ل �م �ع��ارض�ين وامل� ��وال �ي�ن،
ل �ب �ن��ان �ي�ين وس� ��وري�ي��ن ،ع �ل��ى ح� � ٍّ�د س� ��واء.
أسرار رأس بيروت في مقاهيها.

أبو إبراهيم يطلق مخطوفًا جديدًا
«يردوا الجميل»
واألتراك لم ّ
محمد نزال
ّ
«ملاذا تقبلون ،كدولة ،بتسلم مخطوف
واح � � ��د ،ب � ��دل اإلص� � � ��رار ع �ل��ى ع��ودت �ه��م
ج�م�ي�ع��ًا؟ أال ت� ��رون ف ��ي ه ��ذا ن��وع��ًا من
اإله ��ان ��ة واالس� �ت� �خ� �ف ��اف؟» .ل �ي��س ل��دى
املسؤول ما يجيب به .إنه «منزعج إلى
أبعد الحدود» .املسؤول الرسمي ،أحد
املعنيني بعملية التفاوض ،ممتعضًا:
«خ �ل �ي �ن��ي س � ��اك � ��ت ...رح أف � �ج� ��ر» .ع�ل��م
ب��اك �رًا أن امل �خ �ط��وف ع ��وض إب��راه �ي��م،
أح ��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال �ع �ش��رة امل�خ�ط��وف�ين
ف��ي س��وري��ا ،ل��ن ي�ع��ود أم ��س .إذًا ،على
ذوي ��ه أن ي�ن�ت�ظ��روا« :ل�ك��ن ق ��رار ع��ودت��ه
م �ح �س ��وم ...ال �ي��وم س �ي �ك��ون ب�ي�ن�ن��ا في
املساء .ما زلنا نعالج بعض الثغر» .ما
هي تلك الثغر؟ «سيأتي يوم ونقول».
م�ت��ى ت�ت��وق��ع أن ي��أت��ي ه ��ذا ال �ي��وم« :ي��ا
رج��ل أن��ت ت�س�ت�ف��زن��ي! ات��رك�ن��ي بحالي
مسموم بدني م��ن الصبح» .يستدرك:
«ت��ري��د أن تسمع أن ثمة م��ن يهزأ بنا؟
ّ
ح �س �ن��ًا ،ه ��ل ن ��رف ��ض ت �س��ل��م م�خ�ط��وف
واح ��د؟ أل �ي��س أف �ض��ل م��ن ال ش ��يء؟ عم
ي�ب�ع�ت��وه��م ب��ال�ت�ق�س�ي��ط .ك��أن�ه��م رؤوس
ّ
بطاطا .هذا ما يحز في نفسي».
إل��ى ه��ذا ال�ح��د دف��ع أب��و إب��راه�ي��مَ ،
وم��ن
َ
وراءه ،املسؤول اللبناني إلى الغضب
والشعور بـ«الجرح الوطني» .الغريب
أن أبو إبراهيم ،رجل أع��زاز ،يملك قدرًا
من الوقاحة ال يستهان به .يخرج على
ال �ن��اس ل�ي�ع�ل��ن (ك ��ذب ��ًا) م�ق�ت��ل ع ��دد من
املخطوفني ،سابقًا ،ثم يعود ليتحدث
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،ث��م ي�ع�ل��ن «ان �ت �ه��اء دور
ت��رك �ي��ا ع �ن��د ه ��ذا ال� �ح ��د» .ل ��م ي �ج��د من
ي�س��أل��ه ع��ن ك��ذب��ه س��اب �ق��ًا .وج ��د أن من
ال�ط�ب�ي�ع��ي ال �ك��ذب ع�ل��ى ن �س��اء وأط �ف��ال
أن �ه �ك �ه��م ال� �ق� �ل ��ق ،ورب � �م� ��ا ع �ل ��ى ش�ع��ب
ب�ك��ام�ل��ه ،ع�ب��ر ف�ي�ل��م «ال �ب��وي��ا ال�ح�م��راء»
على وجهه.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ح� �س ��م وزي� � � ��ر ال ��داخ �ل� �ي ��ة
م � � � ��روان ش ��رب ��ل أن ع � ��وض إب ��راه� �ي ��م،
ب�س�ب��ب «م��رض��ه وك �ب��ر س �ن��ه ،س�ي�ك��ون

ّ
ه ��و امل� �ف ��رج ع �ن��ه ال � �ي� ��وم» .أك � ��د ش��رب��ل
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ض��اب �ط�ي�ن م ��ن األم ��ن
ال �ع ��ام ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة س �ي �س��اف��ران
ّ
فجر اليوم إلى تركيا ،لتسلم إبراهيم،
ال��ذي «أصبح في عهدة األت��راك» .نبرة
ص � ��وت ش ��رب ��ل ت ��وح ��ي ب� �ع ��دم ال ��رض ��ا.
ه��و يعلم أن ال�ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،عبره
شخصيًا وع�ب��ر األم ��ن ال �ع��ام ،ف�ع��ل كل
م��ا ي�ل��زم إلع ��ادة التركيني ال�ل��ذي��ن كانا
مخطوفني ف��ي لبنان .صحيح أن تلك
العملية ع � ّ�دت «ت�ح��ري�رًا م��ن الخطف»
فقط ،ال عملية تبادل .لكن ،قيل الحقًا،
إن األت � ��راك ب�م��ا ل�ه��م م��ن «م��ون��ة» على
ال�خ��اط�ف�ين ،س �ي � ّ
�ردون ال�ج�م�ي��ل .ه�ك��ذا،
يبدو أن «الكرم» التركي لن يفيض إال
ع��ن م�خ�ط��وف واح ��د .النتيجة تصبح

أهالي
المخطوفين يرفضون
اعتذار نصراهلل

لبنانيني مقابل تركيني.
إل��ى ذل��ك ،واص��ل الخاطفون ابتزازهم،
إذ ّ
صرح من في الواجهة ،أبو إبراهيم،
ً
ق��ائ�لا« :نحن وعدنا العلماء املسلمني
ف ��ي ل �ب �ن��ان (ال �ش �ي ��خ س ��ال ��م ال ��راف �ع ��ي)
ب �ت �س �ل �ي��م م �خ �ط��وف�ين اث� �ن�ي�ن ،ووف �ي �ن��ا
ب��وع��دن��ا ،وه �ن��ا ان�ت�ه��ى دور األت � ��راك».
ً
ولفت إلى أنه تلقى اتصاال من رئيس
ال �ح �ك��وم��ة األس� �ب ��ق س �ع��د ال �ح ��ري ��ري،
وات � �ص ��االت أخ� ��رى م ��ن ال �ن��ائ��ب ع�ق��اب
ص�ق��ر ،الف�ت��ًا إل��ى أن��ه ي�ش�ت��رط ل �ـ«ع��ودة
التفاوض على امللف اعتذارًا من السيد
حسن نصرالله».
ّ
يذكر أن املخطوف عوض إبراهيم أطل
إع�لام�ي��ًا ليشكر خاطفيه على «حسن
ال�ض�ي��اف��ة»! ق��ال إن جميع املخطوفني
«ب� �ص� �ح ��ة ج� � �ي � ��دة» ،وذك � � ��ر أن ال �ج �ه��ة
ال �خ��اط �ف��ة «ت ��ري ��د اع � �ت� ��ذارًا م ��ن ال�س�ي��د
نصرالله للشعب السوري» .من جهتها،
قالت الحاجة حياة عوالي ،التي كانت
على منت حافلة املخطوفني ،إن السيد
نصرالله «لن يعتذر ونحن ال نقبل أن
ّ
يعتذر ...ويلي ّبدن ياه يعملوه».
ّ
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أك� � � ��د ش �ق �ي ��ق امل �خ �ط ��وف
ع �ب ��اس ش �ع �ي��ب ،دان � �ي� ��ال ،أن� ��ه وب��اق��ي
عائالت املخطوفني «لن يرضخوا بعد
اآلن ل�ل�اب� �ت ��زاز» .وأض� � ��اف ف ��ي ح��دي��ث
م� ��ع «األخ � � �ب� � ��ار» ،أن ع �ل ��ى ال �خ��اط �ف�ين
«أن ي�ن�س��وا ف�ك��رة االع �ت��ذار م��ن السيد
ن �ص��رال �ل��ه ،وأن� ��ا أدع� ��و ال �س �ي��د ال ��ى أن
يعتذر ،ولكن من إسرائيل ألنه هزمها
وأح � ��رج زع� �م ��اء ال� �ع ��رب ال �خ��ون��ة أم ��ام
ش�ع��وب�ه��م ،وال �ي��وم ي��ري��دون��ه أن ي��دف��ع
الثمن ...كفاهم مهزلة» .وختم شعيب:
«إذا ك��ان��وا ي��راه �ن��ون ع�ل��ى ع��واط�ف�ن��ا،
أو االستمرار باللعب بنا ،فإننا نقول
ل�ه��م اب �ق��وا امل�خ�ط��وف�ين ل��دي�ك��م .ال نريد
عودتهم على حساب كرامتنا .ال أحد
ف��ي ال�ع��ال��م يذلنا ول��ن نقبل أن يعتذر
لكم ال�س�ي��د ...أب�ق��وه��م ل��دي�ك��م ،حتى لو
قتلتموهم ،فاملوت لنا ع��ادة وكرامتنا
من الله الشهادة».

تقــرير

الحدود الشرقية:

مناطقنا ،وال أحد يقف عند حاجاتنا».
يرفض حتى ما يشيعه الناس عن حركة
زائدة للنائب سيمون أبي رميا ،فـ«كلو
ح�ك��ي ف��اض��ي» .ي��رب��ط م �س��ؤول املاكينة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ال � � �ـ 2013ت�م�ل�م��ل بعض
شيعة القضاء من الخدمات القليلة التي
تصلهم بمدى «التعاون والتنسيق بني
الحليفني ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
التقصير يحصل م��ن ج�ه��ة ح��زب ال�ل��ه.
لكل فريق «ضاحيته» في جبيل يتحرك
ويخدم فيها براحته.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال�ق��وات اللبنانية ،فال
عالقة للعونيني بها .كذلك بالنسبة إلى
باقي مكونات قوى الرابع عشر من آذار.
ال ح ��زازات أي�ض��ًا ب�ين ال�ط��رف�ين ،فجبيل
«م �س �ي �س��ة ،ت �ت �ب��ارز ال� �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
ب� ��ال � �ص � �ن� ��دوق م � ��ن دون ت� �س� �ج� �ي ��ل أي
احتكاك أو إش�ك��ال» .العالقة مع رئاسة
ال �ج �م �ه ��وري ��ة رس� �م� �ي ��ة ،وال � �ق � �ن� ��وات م��ع
مجلس بلدية جبيل «قطعتها األخيرة».
ص �ن��ف ق� �ض ��اء ج �ب �ي��ل ث��ال �ث��ًا م ��ن ح�ي��ث
اإله �م��ال وال �ح��رم��ان ،ل��ذا «ال ي�ن��ام ن��واب
التكتل بغية م�ح��اول��ة تحسني أوض��اع
ال �ن��اس ف��ي امل �ج��االت ك��اف��ة» ،ي �ق��ول أب��ي
يونس .ورغم ذلك «هم مطالبون باألكثر
دائمًا».
ي�ح�ت��ل ال �ن��ائ��ب أب ��ي رم �ي��ا امل��رك��ز األول.
ي�ص�ف��ه أح ��د أب �ن��اء ج�ب�ي��ل ب�ـ«ال�ش�غ� ّ�ي��ل»،
وال ت �ه��دأ ح��رك �ت��ه وه� ��و ي �ت��اب��ع األم� ��ور
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ،ال�خ��دم��ات�ي��ة ،واإلن�س��ان�ي��ة.

لـ«النق» هنا وجه آخر .يريد الناس من
أب��ي رميا أن يعمل أكثر وأك�ث��ر إلضفاء
طابع آخر لجبيل.
طبيب القضاء وصهر ك�س��روان النائب
وليد الخوري «إنساني» .يشارك زميليه
ف��ي ال �ج��والت ع�ل��ى ال �ق��رى ،ول �ك��ن مأخذ
الناس عليه أنه ليس موجودًا دائمًا في
املنطقة .أم��ا األك�ث��ر تعرضًا للنقد ،فهو
ال �ح��اج ع �ب��اس ال �ه��اش��م .ال �ح��اج ،حسب
ع� ّ�ي�ن��ة م��ن أب �ن��اء ال �ق �ض��اء ،غ�ي��ر م��وج��ود
ع� �ل ��ى األرض .ح� �ت ��ى ف � ��ي امل� �ن ��اس� �ب ��ات
االجتماعية ليس حاضرًا كبقية النواب.
ينقل البعض أن ال�خ��دم��ات التي تطلب
منه ّ
يجيرها للمكتب املختص في هيئة
ال�ق�ض��اء .ويجنح أح��ده��م ق��ائ�لا« :رض��ى
حزب الله وحركة أمل عنه ومطالبتهما
به هما ما يدفعان النائب ميشال عون
إلى ترشيحه».
ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ي ،ب� � ��دأت
اس� �ت� �ع ��دادات ال �ق �ض��اء ع��ون �ي��ًا ل �خ��وض
امل �ع��رك��ة امل �ق �ب �ل��ة .وض �ع��ت خ �ط��ة للعمل
ب � ��دأ ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا غ � � ��داة إع� �ل ��ان ال �ن �ت��ائ��ج
ف ��ي ال � � � �ـ ،2009ف��ال �ه��دف «زي� � ��ادة اإلق �ب��ال
املسيحي اق�ت��راع��ًا ،ل�ع��دم إع�ط��اء الفريق
اآلخ ��ر أي��ة ح�ج��ة لنسف ش��رع�ي��ة التيار
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر ب�ين ج �م �ه��وره» .ال ينكر
ط��ون��ي أب��ي ي��ون��س أن ال �ن��اس دائ �م��ًا ما
ي�ط��ال�ب��ون ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر ،ل�ك��ن م�ه�م��ا ح��دث،
فالنتيجة شبه محسومة « 3ـ�ـ  0للمرة
الثالثة على التوالي».

ضبط أسلحة وخطف في ربلة السورية
عفيف دياب
ض �ب��ط ال �ج �ي��ش ال �ل�ب �ن��ان��ي ،م �س��اء أول
م ��ن أم � ��س ،ش��اح �ن��ة ب �ي��ك ـ� �ـ آب ت�ح�م��ل
ل ��وح ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ق� � ��رب م �ع �ب��ر ال � �ق ��اع،
وع �ل ��ى م �ت �ن �ه��ا  5س ��وري�ي�ن وس��ائ �ق �ه��ا
ال �ل �ب �ن��ان��ي ك ��ان ��وا ي� �ح ��اول ��ون اج �ت �ي��از
امل �ع �ب��ر ب �ط��ري �ق��ة غ �ي��ر ش��رع �ي��ة .وت�ب�ين
أن الشاحنة محملة بأعتدة عسكرية
وم �ن��اظ �ي��ر ح��رب �ي��ة وأج � �ه� ��زة ات �ص��ال
السلكي وقنابل يدوية ،كانت متجهة
ن�ح��و م�ح�ل��ة م �ش��اري��ع ال �ق��اع امل�ت��اخ�م��ة
ل �ل �ح ��دود ال� �س ��وري ��ة .وق ��ال ��ت م �ص��ادر
أمنية لـ«األخبار» إن العملية تمت بعد
رصد الجيش اللبناني واستخباراته
مل �ج �م��وع��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة وس ��وري ��ة ت�ق��وم
ب��أع�م��ال ت�ه��ري��ب ب�ين س��وري��ا ول�ب�ن��ان.
ون �ج �ح��ت أع � �م ��ال ال ��رص ��د وال �ت �ح��ري
«في ضبط كميات كبيرة من األسلحة
وال �ع �ت��اد ال�ع�س�ك��ري امل�ج�ه��ز للتهريب
ن �ح��و س � ��وري � ��ا» .وك �ش �ف��ت م �ع �ل��وم��ات
«األخ�ب��ار» أن القوى األمنية اللبنانية
«حققت نجاحًا مهمًا ف��ي مالحقاتها
ملجموعات تهريب األسلحة واملقاتلني
امل�ن�ت�ش��ري��ن ف��ي م�ن��اط��ق ج��ردي��ة وع��رة
ع� �ن ��د ت � �خ ��وم ال� � �ح � ��دود م� ��ع س� ��وري� ��ا».
وأضافت أن اإلعالن عن هذه اإلنجازات
«س �ي �ت��م ت��دري �ج �ي��ًا ب �ع��د إل �ق��اء ال�ق�ب��ض
ع�ل��ى امل�ت�ه�م�ين ب��ال�ج��رم امل�ش�ه��ود وف��ق

«نجاحات مهمة»
للقوى األمنية سيعلن
عنها تباعًا

خطة أمنية وض��ع سيناريو تنفيذها
مسبقًا ويعمل عليها ميدانيًا».
وأوض� � � �ح � � ��ت امل� � � �ص � � ��ادر األم� � �ن� � �ي � ��ة أن
استخبارات الجيش اللبناني وقواته
امل �ن �ت �ش ��رة ع �ل ��ى ت� �خ ��وم ال� � �ح � ��دود م��ع
س� ��وري� ��ا «أن � �ه� ��ت وض � ��ع ن� �ق ��اط ال �ق ��وة
وال�ض�ع��ف ف��ي عملها األم �ن��ي ملالحقة
امل �س �ل �ح�ين ال ��ذي ��ن ي �ع �ب��رون ال� �ح ��دود»
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وك�ش�ف��ت أن مجموعات
االستطالع في القوى األمنية اللبنانية
رصدت تحركات عسكرية ملقاتلني غير
لبنانيني ق��رب الحدود اللبنانية ،وأن
نطاق وجودهم يعتبر جغرافيًا داخل
األراضي السورية ،و«نتابع تحركاتهم
مل �ن �ع �ه��م م� ��ن ال �ت �س �ل ��ل ال� � ��ى األراض � � ��ي
اللبنانية».
وفي تطورات حدودية سورية ،أقدمت

م� �ج� �م ��وع ��ات س � ��وري � ��ة م �س �ل �ح��ة ع �ل��ى
خطف  162مواطنًا س��وري��ًا م��ن سكان
ب �ل��دة رب �ل��ة امل�س�ي�ح�ي��ة ال �ت��ي ت�ب�ع��د عن
حدود لبنان حوالى ثالثة كيلومترات.
وق��د ت��م اإلف ��راج ظهر أم��س ع��ن جميع
امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ع��د م� �ف ��اوض ��ات ق� ��ام ب�ه��ا
أع � �ي� ��ان رب � �ل ��ة م� ��ع ق � � ��ادة امل �ج �م��وع��ات
املسلحة .وقال مواطنون من ربلة ،في
ات �ص��ال م��ع «األخ � �ب� ��ار» ،إن ن�ح��و 250
م��واط �ن��ًا م ��ن ق��ري �ت�ه��م ك ��ان ��وا ي�ع�م�ل��ون
ف��ي ق �ط��اف م��وس��م ال �ت �ف��اح ف��ي أط ��راف
ربلة ،ج��رى خطفهم ونقلهم بآلياتهم
ُ
ال��زراع �ي��ة وت ��رك ��ت ال �ن �س��وة واألط �ف ��ال.
وأض� ��اف� ��وا أن امل ��واط� �ن�ي�ن امل �خ �ط��وف�ين
ع� � ��ادوا إل� ��ى رب �ل ��ة س �ي �رًا ع �ل��ى األق � ��دام
م��ن ج��وس�ي��ة م��ن دون ال�ت �ع��رض ألح��د
م �ن �ه��م .وق � ��ال أح� ��د م��واط �ن��ي رب �ل ��ة إن
ال�ج�ي��ش ال �ح��ر أب�ل�غ�ه��م «أن �ن��ا سنكون
تحت حماية الجيش الحر بعد تراجع
وجود الجيش النظامي» .وكانت قوات
الجيش السوري قد أحكمت السيطرة
ع �ل��ى رب �ل��ة وط� � ��ردت «ال �ج �ي��ش ال �ح��ر»
م�ن�ه��ا ق�ب��ل ح��وال��ى ش�ه��ر ،وأب �ق��ت على
م��وق�ع�ين داخ ��ل ال �ب �ل��دة امل �ح��اص��رة من
جهاتها األربع من الجيش.
وأك � � ��دت م� �ص ��ادر ك �ن �س �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة
لبنانية ان بني املخطوفني املفرج عنهم
ً
ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وأن م �ق��ات�ل�ا ل�ب�ن��ان�ي��ًا ق��اد
عملية الخطف.
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يتوسلون
أيتام بشير ّ
الوفد القواتي إلى
تل أبيب ،أواخر عام ّ ،١٩٨٢
ضم
فؤاد أبي ناضر ،وفادي أفرام،
وجوزيف أبو خليل .جاء هؤالء
إلقناع وزير الدفاع الصهيوني
أرييل شارون ،بمساعدتهم
ّ
في حرب الجبل .لكن األخير
ّ
تلقف ضيوفه بحزم :إلى متى
نقاتل من أجلكم؟ ماذا أخذنا
في املقابل؟ ملاذا ننحاز
إليكم ال إلى الدروز؟ قبل أن
ّ
يقترح الحل السحري «:لو صرح
ّ
الجميل علنًا بأنه
الرئيس أمني
مع إسرائيلّ ،
لتغير املوقف
كله» .أما املذكور ،فكان
ً
مشغوال بقرار نشر الجيش
ّ
وكيفية
في بيروت الكبرى،
ّ
اللبنانية.
فرضه على القوات
هنا ّ
تتمة الفصل السادس
من كتاب آالن مينارغ الصادر
ّ
ّ
والعربية،
الفرنسية
باللغتني
ّ
الذي يوقعه الصحافي
االستقصائي يوم الجمعة في
ّ
الدولية»،
بيروت («املكتبة
ً
ابتداء من
مبنى الجيفينور،
السادسة)

وص��ل وزي��ر ال��دف��اع بابتسامة عريضة إل��ى فندق
ه�ي�ل�ت��ون ف��ي ح ��دود ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م �س� ً
�اء،
يتبعه أوري دان .فاتخذ مكانًا على املائدة القائمة
وسط الصالون وتوجه إلى أفرام:
ـ كيف حالكم؟
ـ خيتسي ،خيتسي («بني بني» بالعبرية).
ّ
ش��ن وزي��ر ال��دف��اع هجومًا ف��وري��ًا ،وم� ّ�د ي��ده إليهم
بوثيقة من سبع صفحات مطبوعة باإلنكليزية،
ومرفقة بخريطة عليها بعض املالحظات.
قال:
ـ أرى ضروريًا أن تكون املفاوضات قد ب��دأت ،وأن
تعلموا إل��ى أي��ن وص�ل��ت املناقشات امل�ب��اش��رة مع
الشيخ أم�ي�ن .ه��اك��م ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة .إن ك��ان الشيخ
ّ
يتعهد
أمني يريد الوصول إلى نتيجة ،فينبغي أن
العمل وف��ق ه��ذا ال�ن��ص غير ال��رس�م��ي ،م��ا دام قد
رف ��ض ت��وق�ي�ع��ه ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة األخ �ي ��رة .ينبغي له
توجيه وفده وفقًا لبنودها .من األهمية بمكان أن
تتصلوا مباشرة بأمني ،حتى تعرفوا كيف ينوي
التقدم في التفاوض .إن في ذلك مصلحة للجميع
من إسرائيليني ولبنانيني وأميركيني ،وال سيما
أن ه��ؤالء ال ي��درك��ون حقيقة م��ا ي�ج��ري .وأح��رص
من ناحية أخرى على أن أكرر على مسامعكم أننا
ل��ن ن�غ� ّ�ي��ر سياستنا ح�ي��ال املسيحيني وامل��وارن��ة
وال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ل�ك��ن ل��دي�ن��ا مشكلة داخ�ل�ي��ة
خ�ط�ي��رة ج� �دًا .ك ��ان رأي �ن��ا ال �ع��ام ينتظر ال�ن�ت��ائ��ج؛
إذ وع��دن��اه ب��أن ه�ن��ال��ك ات�ف��اق�ي��ة م�ك�ت��وب��ة .وم��ا لم
ّ
تتجسد عمليًا فسوف تكون متاعبنا كبيرة جدًا.
ً
ّ
فرد عليه أفرام قائال:
ـ يسعدنا أن�ك��م توصلتم إل��ى ات�ص��ال مباشر مع
الشيخ أم�ي�ن ،وإن ل��م يكن م��ن خ�لال�ن��ا .أم��ا بشأن
الوضع على األرض ،فإن حلفاء منظمة التحرير
الفلسطينية وال�س��وري�ين يعيدون تشييد البنى
التحتية ف��ي ب �ي��روت ،وي�س�ت�خ��دم��ون ال�ص��دام��ات
في الجبل ملمارسة ضغوط سياسية .نحن على
علم بأنكم تواجهون صعوبة ف��ي التدخل هناك
بسبب الطائفة الدرزية اإلسرائيلية .لكن ينبغي
أن تعلموا أن م�ص��ادر إط�لاق مدفعيتهم تقع في
ّ
حمانا التي يشرف عليها السوريون ،وقد التقى
م��روان حمادة بياسر عرفات للحصول على دعم
بالرجال والسالح والذخائر...
ل ��م ي �م �ت �ن��ع ش � � ��ارون ع ��ن إب � � ��داء م�ل�اح �ظ��ة م��رف�ق��ة
بابتسامة:
ـ ذه��ب الشيخ أم�ين إل��ى املغرب ليلتقي بأبو إياد
وقد عانقه.
ً
فقاطعه فادي أفرام قائال:
ـ هذه مسألة أخ��رى ،وأنتم تعلمون ذلك جيدًا .إن
موقفنا ال�س�ي��اس��ي ي ��زداد ك��ل ي��وم ض�ع�ف��ًا .أق�ت��رح
عليكم دراسة مخططات تضع جنبالط وأصدقاءه
خ ��ارج ن�ط��اق ال �ق��درة ع�ل��ى اإلزع� ��اج .ل�ق��د ك��ان ذل��ك
مخططاتنا في العام املاضي .لقد
موضوعًا ضمن ّ
الحظ املسيحيون أننا لم نعد نمسك بالوضع.
فقال وزير الدفاع بمرارة:
ـ ي �ن �ب �غ��ي ل ��ي ف ��ي س �ب �ي��ل ح ��ل ه � ��ذه امل �ع �ض �ل��ة أن
أرس ��ل ج�ن��ود االح �ت �ي��اط إل��ى ل�ب�ن��ان .وال يسعني
يقوم التويني وص��ائ��ب سالم
القيام ب��ذل��ك ،فيما ّ
بمهاجمتنا دونما توقف.
وهنا بادر فادي أفرام إلى القول:
ّ
لنتصرف
ـ نحن ال نطلب إليكم القدوم للقتال .لكن
معًا على األرض...
فقاطعه مناحيم نافوت:
ـ يسعنا أن ن�ط� ّ�ور سياسة مشتركة ،وأن نخطط
ل�ل��دف��اع ع��ن مصالحنا .لكن ل��ن ي�ك��ون هنالك من
نتائج ما لم ّ
تتقدم املفاوضات.
وم��ن ج��دي��د ك��ان��ت الصفقة واض�ح��ة .لكن ل��م يشأ
اللبنانيون سماعها ،كأن تلك الكلمات عاجزة عن
الدخول إلى أذهانهم .واستأنف فادي أفرام الكالم
ً
متجاهال مالحظة نافوت تمامًا:
ـ فلنفعل شيئًا م��ا يبرهن على أننا متضامنون
حينئذ يسعنا أن نمارس ضغوطًا عكسية
معًا.
ٍ
ع �ل��ى م� � ��روان ح� �م ��ادة وص� �ه ��ره غ �س ��ان ال�ت��وي�ن��ي
واآلخرين.
هنا قاطعه شارون:
ـ أعتقد ،في البداية ،بضرورة إقامة صلة بأسرع ما
يمكن مع زاهي بستاني ملقاتلة اإلرهابيني الذين

رج �ع��وا إل ��ى ب �ي��روت .ف�ه��ل ج ��رى ت��دع�ي��م الجيش
اللبناني؟
ـ يلزمه بعض الوقت .هنالك مشروع قانون دفاعي
ّ
ينبغي أن يركز سلطات القرار بيد القائد العام.
وتدخل جوزيف أبو خليل:
ـ إن وض��ع املسيحيني في لبنان هو ال��ذي ينبغي
تدعيمه .وال�ق��وات اللبنانية ل��م تعد ت��ؤدي ال��دور
الذي كانت تؤديه قبل شهرين فقط .فهي لم تعد
تتمتع بالوزن السياسي ذاته ،وذلك بسبب أحداث
الشوف التي ال تملك حرية التصرف بها وفق ما
تريد .وهي تفقد يوميًا ما بني أربعة إلى خمسة
ً
عناصر .فقدنا حتى اآلن  85قتيال في الكمائن.
ّرد شارون:
ّ
ـ وك��م ع��دد ال ��دروز؟ م��ا م��ن أح��د يعدهم! ل��و صرح
ال��رئ�ي��س أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ع�ل�ن��ًا ب��أن��ه م��ع إس��رائ�ي��ل،
ّ
لتغير املوقف كله!
ّ
وعقب أبو خليل مغتاظًا:

قال شارون لضيوفه:
الجميل
«فليعترف أمين
ّ
ونخلصكم
باتفاقية السالم ّ
ّ
من الدروز في  ٢٤ساعة»
أجابه فادي أفرام:
سلة واحدة مع
«تضعوننا في ّ
أمين ،مع أ ّننا نواصل مشروع
بشير .سنكون معكم حين
تأتي الساعة»

ـ لنكن واق �ع �ي�ين .ال ب��د للشيخ أم�ي�ن ،ك��ي يصبح
ق� ��ادرًا ع�ل��ى اإلدالء ب�م�ث��ل ه ��ذا ال �ت �ص��ري��ح ،م��ن أن
يتخلص ب��ادئ األم��ر من الضغوط التي يتعرض
ل�ه��ا .وينبغي أن ن�ك��ون أق��وي��اء لكي ن��دع�م��ه .وإذا
ما خرجت القوات اللبنانية منتصرة من معركة
ال �ج �ب��ل ف� �س ��وف ت �ل �ق��ي ب ��وزن� �ه ��ا ع �ل��ى ال��رئ �ي��س،
فيستطيع ف��ادي حينذاك أن يذهب ليراه ويطلب
منه ما يشاء.
ض ��رب وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي بقبضته على
الطاولة ،وقال:
ـ ينبغي للمفاوضات أن تتقدم .ينبغي للرئيس
ال�ج�م� ّ�ي��ل ع�ل��ى األق ��ل أن ّي�ع�ت��رف ب��االت�ف��اق�ي��ة التي
أق �م �ن��اه��ا م �ع��ه وأن ي ��وق �ع �ه ��ا .ع �ل �ي��ه أن ي�ع�ط��ي
توجيهات للوفد اللبناني؛ فليس من حلول أخرى.
لقد وصلنا إلى خط أحمر.
ـ ت�ق��ول��ون إن�ك��م وصلتم إل��ى خ��ط أح�م��ر ،والشيخ
أمني يؤكد الشيء ذاته .هنالك إذًا سوء تفاهم بني
شعبينا.
فقال شارون بصوت خافت:
ـ ل��م ي�ع��د ب��وس�ع�ن��ا أن ن�ف�ع��ل ش�ي�ئ��ًا .سنخسر كل
ش ��يء ب�س�ب��ب ت�ص��رف��ات أم�ي�ن .ف �م��اذا طلبنا إليه
باستثناء فتح الحدود والتطبيع؟ عليه أن يصرح
ب��أن��ه م��ؤي��د لالتفاقية ،وس ��وف ن��زي��ح ال ��دروز في
 24ساعة .ال��رأي هنا ال يشمل الخالفات القائمة
ب�ين املسيحيني .سعد ح��داد مسيحي ،وفرنجية
ّ
ّ
مسيحيان .ينبغي
والجميل
مسيحي ،وشمعون
َ
أن أق��ول لكم بصراحة إن هناك ف��ي إس��رائ�ي��ل من
يرى أن علينا التعاون مع الدروز .فوليد جنبالط
يبعث ّ
إلي برسائل طالبًا أن أقابله .لكني لم أفعل
ذلكّ .
ّ
توفيقية:
وتدخل أبو خليل في محاولة
ـ نحن نفهم أنكم تتعرضون لضغوط ،لكن الشيخ
أمني عندنا يتعرض لضغوط املسلمني واالحتالل

السوري واالحتالل الفلسطيني وبقايا اإلرهابيني
ورواس� ��ب ال � ��دوالرات ال�س�ع��ودي��ة وال�ل�ي�ب�ي��ة .ولئن
ك��ان��ت ح �ك��وم��ة ب�ي�غ��ن ل��دي �ه��ا ح� ��دود ال تستطيع
تجاوزها ،ف��إن حكومة الشيخ أم�ين لها حدودها
أي�ض��ًا .إذا م��ا اس�ت�م��رت األش �ي��اء على ه��ذا النحو
فسوف نصل إلى القطيعة .وينبغي أن نتجنبها.
فقال ش��ارون ساخرًا وهو ّ
يلمح إلى طلب القوات
اللبنانية الدائم:
ـ ماذا تقترحون؟ نزع سالح الدروز؟
ً
ّ
فرد أبو خليل متجاهال املالحظة:
ـ ي�ن�ب�غ��ي دراس � ��ة ال��وس��ائ��ل ل �ت��وس�ي��ع ح �ق��ل عمل
ّ
الجميل وعملكم .ولئن ل��م نتوصل إلى
الرئيس
اس�ت�ع��ادة األم ��ن ف��ي ال �ش��وف وع��ال�ي��ه ،ول��م يشعر
املسيحيون ب��أن ال�ق��وات اللبنانية مدعومة دومًا
من إسرائيل ،فإننا ماضون نحو النكسة.
وعاد شارون بإلحاح:
ـ األول ��وي ��ة ه��ي ال��رئ �ي��س! ط��ال�ب��وا ب��ال��وص��ول إل��ى
اتفاقية .أبعدوا املسلمني من حوله .ال تخافوا من
ال� ��دروز؛ فنحن ه�ن��ا .املشكلة ه��ي ال�ت�ف��اوض وكل
ً
شيء يغدو سهال بعد ذلك.
قال فادي أفرام:
ـ كان بعض املسيحيني قد وضعوا في الحسبان
ال� �ق ��دوم ل�ت�م�ض�ي��ة ع �ي��د امل� �ي�ل�اد ف ��ي ال� �ق ��دس ،فلم
يستطيعوا القدوم .وهنالك شعور باملرارة...
فصاح وزير الدفاع:
ـ أي ��ة م� � ��رارة؟ إل ��ى م �ت��ى ي��ري��دون �ن��ا أن ن �ق��ات��ل من
أج �ل �ه��م؟ ب � ّ
�ودن ��ا أن ن �س �م��ع ال��رئ �ي��س ي �ق��ول إن�ن��ا
ّ
ّ
سنصل إل��ى ال �س�ل�ام .وع��م��ا تكلم أن �ط��وان ف��ت��ال؟
عن هدنة  !1949نحن في كانون األول /ديسمبر
 !1982اقرأوا صحف اليوم لتروا .ال نريد أن يقول
الرئيس س��وى جملة واح��دة :س��وف يحل السالم
م��ع إسرائيل ذات ي��وم ،وامل�ف��اوض��ات س��وف تقود
إلى التطبيع .جئتم لتقولوا لنا إن علينا أن نفعل
شيئًا كي تكونوا أقوياء ،وبعد ذلك تتكلمون مع
ا ّل��رئ �ي��س .ه��ذا مستحيل! ع�ل��ى ال��رئ�ي��س أن يفهم
أن��ا إذا م��ا انسحبنا فسوف ت��واج�ه��ون ح��داد في
الجنوب ،والسوريني في البقاع ّ
وحمانا والجبل،
وإرهابيي جبهة التحرير الفلسطينية في بعلبك
وطرابلس ،والدروز في الشوف .وأنتم في جونية
وبعبدا .بيروت س��وف ّ
تقسم .وستحتاجون إلى
م��راك��ب للذهاب إل��ى ال��دام��ور ،ألن الطريق سوف
تنقطع .هذا ما سيؤول إليه لبنان .كل شيء بني
َ
فإالم تظنون أن بوسعنا البقاء حول
أيديكم اآلن،
ب �ي��روت؟ ل�ش�ه��ري��ن أو ث�لاث��ة؟ س��وف ي�ج��ب علينا
االنسحاب فتصبحون محاصرين .صدقوني أنه
سيستلزم االنتظار ط��وال جيلني لكي نتمكن من
القيام مجددًا بما قمنا به.
ً
فالتفت أب��و خليل نحو مواطنيه ق��ائ�لا بصوت
متشائم:
ـ إن الجنرال يريد أن يقنعنا بما نحن مقتنعون
ب��ه ،فلنواصل املفاوضات َ
ولنر إل��ى أي��ن ستؤدي.
وليكن م��ا س��وف ي�ك��ون! لسنا وح��دن��ا املسؤولني
عن مستقبل املسيحيني! سندرس إمكانية سحب
َّ
ّ
الجميل املسؤولية.
قواتنا من الجبل ،وليتول أمني
من املفاوضات اللبنانية ـ االسرائيلية في خلدة
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شارون :أنقذ المسيحيين !
ّ
الجميل
نحن لسنا بآلهة .هنالك شمعون وبيار
واآلباتي بولس نعمان .فليأخذ كل واحد نصيبه
من العبء .وسيؤدي ذلك إلى كارثة ألن الشيخ أمني
سيرتمي ف��ي أح �ض��ان املسلمني والفلسطينيني
والسوريني.
استدار صوب شارون ليضيف:
ثم ّ
ّ
ـ كنا ُمخفف الصدمة بينكم وب�ين أم�ين .لكن هذا
العازل انكسر .فالقرار السياسي اليوم بني يدي
أم�ي�ن ،وإذا م��ا خ�س��ر ف ��ادي امل �ع��رك��ة ف��ي ال �ج �ب��ل...
فلست أدري ...قد يكون ذلك ما يتمناه أمني...
قال مندي على عجل:
ـ ل��م ت�ض��ع ال�ف��رص��ة ب�ع��د .وع�ل�ي�ك��م االس �ت �م��رار مع
داغ� ��ان .إن ت�ك��ن ل��دي�ك��م م�ط��ال��ب م �ح��ددة فأعطونا
ّإي��اه��ا لنتمكن م��ن دراس�ت�ه��ا .س�ن��واص��ل عمليات
التدريب لكي يفهم اللبنانيون أننا معكم .الدروز
ي�ع��رف��ون م��ن ناحيتهم ت�م��ام امل�ع��رف��ة أن األسلحة
تأتي من هنا.
ـ ه��ذا ال�ك�لام غير دق�ي��ق ،فنحن نشتريها اآلن من
البرتغال.
في لحظة االن�ص��راف ،طلب ف��ادي أف��رام االجتماع
ع�ل��ى ان �ف��راد ب��وزي��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي ،فانعزل
الرجالن في زاوية من الصالون.
قال قائد القوات اللبنانية معاتبًا:
ـ أنتم تضعوننا م��ع أم�ين ف��ي السلة ّ ذات�ه��ا .نحن
نتعهد تحقيق مشروع بشير .لقد وقعتم اتفاقية
مع أمني ،وهذا حسن جدًا ،لكن ما الذي سيحصل
إن وجدتم أنفسكم في طريق مسدود ،ما قد يؤدي
إل��ى ص��راع؟ لقد وق��ع خيارنا عليكم أنتم ال على
أم�ين .فأنتم ضمانة املسيحيني ،وإذا ك��ان ّلديكم
محططات م�ح��ددة للمستقبل ،فنحن نتمنى أن
نكون جزءًا منها.
فسأله شارون:
ـ والشيخ بيار؟
ـ تساوره على الصعيد املسيحي مخاوفنا نفسها.
ل�ق��د ق ��ال إن �ك��م ض�م��ان�ت�ن��ا ،وال ت�ن�س��وا أن رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة اب �ن ��ه .وس �ن �ك��ون م�ع�ك��م ح�ي�ن تحني
الساعة.
في املساء ذاته ،وفيما كانت ريح وزخات من املطر
ّ
ّ
املروحية اإلسرائيلية التي حملت اللبنانيني
تهز
الثالثة ،وه��ي ال ت��زال على رب��ع ساعة م��ن ال��زوق،
كان فؤاد أبو ناضر رئيس قيادة القوات اللبنانية
يدخل البهو الكبير للقصر ال��رئ��اس��ي .فقد طلب
إل �ي��ه خ��ال��ه ،أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل ،أن ي�ح�ض��ر اج�ت�م��اع��ًا
ً
يضم من حوله ك�لا من الجنرال إبراهيم طنوس
وبطرس خوند (بيدرو) رئيس مجلس األمن في
حزب الكتائب.
ك��ان خوند املوظف السابق في مصرف «كريديه
ً
ل �ي��ون �ي��ه» رج �ل�ا أرب�ع�ي�ن�ي��ًا ق�ص�ي��ر ال �ق��ام��ة ،أج�ع��د
ال �ش �ع ��ر ،وج� �ه ��ه م ��دم ��وغ ك ��وج ��ه م �غ��ام��ر م� �ق ��دام.
وك��ان ،وهو الكتائبي القديم ،مطلق الوفاء لبيار
ّ
الجميل ،وبالتالي البنه أم�ين .وق��د ورث منصبه
ّ
ف��ي «ال �ق��وات» ع��ن بشير ال�ج�م��ي��ل ف��ي  13أي�ل��ول/
سبتمبر  ،1982يوم انتخب فادي أفرام قائدًا عامًا
للقوات اللبنانية ،ولم يشأ الجمع بني املنصبني

اللذين كان يشغلهما سلفه بشير.
ـ أن��ا م�ن��زع��ج بسبب تعطيل السلطة ال�ن��اج��م عن
مشكلة انتشار الجيش في بيروت الكبرى ،وأنتم
ت �ع��رف��ون م� �ش ��اع ��ري ،ف ��أن ��ا م��رت �ب��ط ب �ك ��م ،ك�ح��زب
وكقوات لبنانية ،على املستوى األخالقي وبحكم
ّ
أخوة السالح.
ّ
فرد فؤاد أبو ناضر مستغربًا:
ـ قيل لي إن ه��ذا االجتماع س��وف يتناول صعود
الجيش إلى الشوف وعاليه ،وأنا مندهش جدًا ،إذ
نتعرض ملوضوع بيروت الشرقية.
ً
ّ
ّ
الجميل قائال بجفاء:
فرد
ـ ل��ن ي��ذه��ب الجيش إل��ى ال�ج�ب��ل ،قبل دخ��ول��ه إلى
بيروت .فاألمر يتعلق بطلب دولي ال بطلب محلي
فقط.
هنا تدخل بطرس خوند بعد أن تنحنح:
ـ ي��ا ش�ي��خ أم�ي�ن ،طلبنا إل �ي��ك م� ��رارًا وب��إل �ح��اح أن
تتبنانا وت�ك��ون قائدنا العسكري ،وأن تفعل ما
تعتبره ض��روري��ًا .أص� ِ�در أم �رًا! ادخ��ل إل��ى املنطقة
ال�ش��رق�ي��ة! ف��ي امل �ق��اب��ل ن��ري��د ذخ��ائ��ر وط��ري �ق��ًا إل��ى
الشوف وضمانات .وبوصفنا مقاومة مسيحية
فأنت زعيمنا...
فقاطعه أمني بصوت قوي:
ـ أنا لست ضعيفًا! وأنا قادر تمامًا على اتخاذ قرار!
وإضافة إلى ذلك أعتبر نفسي قائدكم العسكري.
أن��ا رئيس الجمهورية وأستطيع أن أعلن نفسي
زعيمًا للكتائب.
فقال أبو ناضر:
ـ ُ
سي َ
طرد املسيحيون من الجبل ما لم ينتشر فيه
الجيش.
وقال الرئيس مؤكدًا:
ـ ّ
لدي مخطط للجبل .ولسوف تصعد في ما بعد
وحدات خاصة إلى الشوف وعاليه.
فرد قائد هيئة أركان القوات اللبنانية بحذر:
ـ سوف ندرس ذلك.
ّ
وعلق خوند مستدركًا كالمه الذي لم يفهم جيدًا:
ـ أن��ا ل��ن أع��ارض ذل��ك .استخدم ال�ق��وات اللبنانية
ً
غطاء بالطريقة التي تريد .أن��ا ،قائد مجلس أمن
ال�ك�ت��ائ��ب ،أق��ول ل��ك :أص��در األوام ��ر ال�ت��ي ت�ب��دو لك
ضرورية.
انتهى النقاش بموعد شكلي ض��رب��ه أب��و ناضر
ّ
وطنوس لدراسة التبعات املترتبة على اقتراحات
الرئيس.
وسط هذا االرتباك ،شعر فؤاد أبو ناضر بأنه وقع
في الفخ .ها هي القوات اللبنانية التي أعيدت إلى
ّ
حزبية ،وإن ك��ان ذل��ك الحزب هو
حجم ميليشيا
ّ
ّ
الكتائب ،قد بلغت رسميًا ،وبمباركة خوند ،بأن
الجيش سينتشر في املنطقة املسيحية.
ل� � ��دى وص � � ��ول ف � � ��ادي أف � � � ��رام إل� � ��ى م �ك �ت �ب ��ه ،وج ��د
ً
ع �ل��ى ط��اول �ت��ه ت �ق��ري �رًا ش ��ام�ل�ا م �ق��دم��ًا م ��ن ج�ه��از
االستخبارات في ال�ق��وات اللبنانية ،تحت عبارة
«سري جدًا» ،ويتعلق ببيروت الكبرى:
ّ
انصبت دراسات مخطط االنتشار كلها على
«لقد
وحدة من الجيش اللبناني :إنها الكتيبة الثامنة
ّ
املجهزة ب��وح��دات من القوة العسكرية الفرنسية

اللبنانية من خارجها
تأريخ الحرب
ّ
قبل كتاب آالن مينارغ ،لم تظهر أي محاولة ّ
جدية على
هذا القدر من التوثيق ،لرواية ّ
األيام املظلمة التي عاشها
لبنان ،بني أيلول  ،١٩٨٢وشباط  ،١٩٨٤أي بني املجازر
ال�ت��ي ارتكبها جيش االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي بمساعدة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
املخيمات
اللبنانية في
ميليشيات القوات
ّ
ّ
ف��ي ب �ي��روت ،وق �ي��ام ال��رئ�ي��س أم�ي�ن ال�ج�م��ي��ل ب ��أول زي��ارة
رس �م� ّ�ي��ة ل��دم �ش��ق ،ط��اوي��ًا ل�ف�ت��رة ص�ف�ح��ة ره ��ان بعض
اللبنانيني على إسرائيل.
ّ
ّ
يروي املؤلف بدقة الصراعات حول السلطة في الداخل
اللبناني ،وت��راج��ع ال�ن�ف��وذ اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ب�لاد األرز،
ّ
العربية ،وتردد املجتمع الدولي .كذلك يتناول
ودور الدول
ّ
مينارغ شخصيات أساسية ،أدت دورًا حاسمًا خالل
تلك املرحلة ،وم��ا زال بعضها في موقعه اليوم ،مع ما
طبع سلوكها وعالقاتها آنذاك من طموحات ،وضربات
دنيئة ،وأكاذيب ،وتالعبات.

( )...وي ��رم ��ي ه ��ذا امل �خ �ط��ط إل ��ى ت��دع �ي��م ال�س�ل�ط��ة
امل��رك��زي��ة ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ع��اص�م��ة ل�ك��ي ينتشر في
م��ا بعد ان�ت�ش��ارًا تدريجيًا ف��ي مختلف األراض��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وس� ��وف ت �ك��ون م�ه�م�ت��ه ال �ح �ف��اظ على
األمن ،طرق املواصالت بني املدن ،وجمع األسلحة
الفردية الخفيفة .أم��ا األسلحة الثقيلة واملظاهر
امل�س�ل�ح��ة ،فينبغي أن تختفي وت�ن�س�ح��ب خ��ارج
حدود «بيروت الكبرى» .وهذا املشروع ينبغي أن
يتبناه املكتب السياسي لحزب الكتائب يوم /31
 1983 /1املقبل».
ك��ان التقرير ي �ق� ّ�در أي�ض��ًا النتائج امل�ت��رت�ب��ة ،على
امل��دى القصير وامل�ت��وس��ط ،على نشر الجيش في
بيروت الشرقية:
«س��وف ت�غ��دو ال �ق��وات اللبنانية منذ ذل��ك الحني
محرومة رئتها األساسية على الرغم من اإلبقاء
على املجلس العسكري في الكرنتينا».
 1ــ على الصعيد املالي :إلغاء األرباح الصادرة عن
الحوض الخامس في ميناء بيروت الواقع ضمن
ُ
االنتشار .ثم الحقًا شطب الضرائب التي تجنى
من بيروت وضاحيتها ،وه��ي تمثل ثالثة أرب��اع
امل �ص��ادر ،ن�ظ�رًا إل��ى ال�ك�ث��اف��ة السكانية واألع �م��ال
التجارية واملكاتب والصناعات واملؤسسات من
األصناف كافة.
ـ �ـ إذا م��ا ت�ن��اق�ص��ت امل� � ��وارد امل��ال �ي��ة ،ف ��إن امل�ن��اط��ق
األخ��رى م��ن نهر الكلب إل��ى جسر امل��دف��ون سوف
تخضع لفرض ضرائب إضافية ،ما سيؤدي إلى
ت� ّ
�ذم��ر ال �س �ك��ان ،إذا ل��م ي �ج� ِ�ر ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن األج ��ور
حد كبير من
بالنسبة ذاتها .وبالتالي التقليل إلى ٍ
كتلة القوى املقاتلة التي يجب الحفاظ عليها.
ـ�ـ إذا ج��رى تقليص حجم ال �ق��وات اللبنانية ،فلن
تعود موضع صدقية ول��ن تبقى ق��وة رادع��ة على
ّ
التذمر الذي ستضاعفه خيبة
األرض ،إضافة إلى
أمل العناصر.
 2ــ إن ال�ق��وات اللبنانية ،بانسالخها عن الشوف
وحرمانها الخصوم ،س��وف تفقد الشرعية التي
تراكمت وخرجت بها من الحرب األهلية في عامي
 1975ـــ  ،1976ومن املواجهات ضد قوى االحتالل
السورية.
 3ــ إن استحالة التواصل على الصعيد العسكري
بني مناطق ك�س��روان ومنطقتي عاليه والشوف،
ّ
س��وف تقلل إل��ى ح��د كبير قدرتنا على امل�ن��اورة،
سياسيًا وعسكريًا.
بعد ظهر اليوم التالي ،وهو يوم عيد رأس السنة،
استدعى القائد العام ل�ـ«ال�ق��وات» ق��ادة امليليشيا
ك ��اف ��ة .ف� �ك ��ان ��وا ج �م �ي �ع��ًا ح ��اض ��ري ��ن ف ��ي ال �س��اع��ة
امل� �ح ��ددة :ف� ��ادي أف � ��رام ،أن �ط ��وان ب��ري��دي (ت��وت��و)،
ّ
إيلي وزان (عباس) ،أنطون نجم (نبتون) ،أسعد

ّ
وي��أت��ي ه��ذا امل�ج��ل��د ال�ث��ان��ي واألخ �ي��ر م��ن «أس� ��رار ح��رب
لبنان» ،ليستكمل م��ا ب��دأه امل��ؤل��ف قبل ثماني سنوات،
ّ
سردية لألحداث والوقائع ،في نص
من خالل استعادة
ً
ّ
مهمًا لفهم معطيات أساسيةّ
مدخال ّ
مرجعي يشكل
في املرحلة الراهنة .مستفيدًا من كنوز األرشيف التي
ّ
وتتعلق بمختلف األطراف ّ
املعنية،
أتيح له الوصول إليها،
يروي مينارغ املقلب اآلخر من املشهد السائد.
ّ
الدولية»
ص��در «أس ��رار ح��رب لبنان ( »)٢ع��ن «املكتبة
ّ
بالفرنسية لغته األص�ل� ّ�ي��ة ،ومترجمًا إلى
ف��ي ب �ي��روت،
ّ
العربية .كذلك أعيد إص��دار طبعة جديدة باللغتني من
الجزء ّ
األول ،وك��ان عنوانه الفرعي «م��ن انقالب بشير
ّ
ّ
ّ
الجميل إلى حرب املخيمات» .ويوقع آالن مينارغ كل هذه
ّ
املجلدات في ّ
مقر املكتبة في بيروت ،مبنى الجيفينور
ً
ابتداء من
(القسم  ،)Dوذلك مساء الجمعة  ٢٨الجاري
ً
مساء.
السادسة

سعيد (ه� ّ�اب��ي) ،كريم بقرادوني ،ن��ازار ناجاريان
(ن � ��ازو) ،أل �ف��راد م��اض��ي ،ب�ط��رس خ��ون��د (ب �ي��درو)،
سمير جعجع (الحكيم) ،مسعود األشقر (بوسي)،
روج �ي��ه دي ��ب ،إي�ل��ي ال��زاي��ك ،إي�ل��ي حبيقة (،)H.K
أسعد شفتري (آسو).
وقد أكد أفرام بصورة قاطعة:
ــ مشكلة بيروت الشرقية واضحة بالنسبة إل� ّ�ي،
فما من أح��د يطلب انتشار الجيش في منطقتنا
كما يزعم الشيخ أمني .ال على الصعيد الدولي وال
على الصعيد امل�ح�ل��ي .إن��ه ي��ري��د فقط أن يضيف
ه��ذه العملية إل��ى رصيده الشخصي .لو ك��ان من
ش��أن ه��ذا اإلج� ��راء أن ي�س��اع��ده ح�ق��ًا ،أو أن يكون
نافعًا للمسيحيني لوافقت عليه .لكن ينبغي أن
نعرف أن نشر الجيش في األشرفية يعني اجتثاث
ج��زء كبير من قدرتنا على التحرك ،وال أستطيع
القبول بذلك ،آخ�ذًا في االعتبار انعكاس النتائج
على املسيحيني.
ً
وأضاف إيلي حبيقة قائال:
ـ �ـ إن��ي أع ��ارض ان�ت�ش��ار ال�ج�ي��ش ،ف�ه��و م��ن ناحية
سينتشر بكل قوته ووسائله ،ولسوف يستحيل
عليه فعل ذل��ك في مكان آخ��ر ،وم��ن ناحية أخرى
فإن سبعني في املئة من عناصره معارضة لنا.
وسأل أنطوان نجم:
ــ وإذا ّ
ّ
الجميل؟
ألح أمني
ً
فطمأنه أفرام قائال:
ـ� �ـ ل ��ن ي �ك��ون ه �ن��ال��ك ان �ت �ش��ار ب��ال �ق��وة ف ��ي ب �ي��روت
الشرقية.
فقال كريم بقرادوني:
ـ �ـ أن��ا أي�ض��ًا أع ��ارض ذل ��ك .إن أم�ي�ن ي�ت�ص��رف على
الدوام على خلفية خالفاته مع بشير ،وهو يعمل
اآلن على تصفية حساباته .ال يتصرف بوصفه
ً
رئيسًا مسؤوال عن دول��ة وع��ن الشعب املسيحي.
معه.
وال طائل ّوراء مناقشة ه��ذه املسألة بعمق ّ
التذرع بالصبر وكسب الوقت .فأنا أتوقع
علينا
أن يمارس ضغوطًا مختلفة ملحاولة تفتيتنا.
وهنا تدخل إيلي ال��زاي��ك ،وك��ان أح��د ّ
املقربني من
ّ
الجميل:
الرئيس أمني
ــ آسف لكون كريم يظلم الشيخ أمني ،فأنا مقتنع
بأن لديه مخططًا.
هكذا ّقرر املجتمعون أن يرفضوا الطلب الرئاسي،
وأن ي �ح ��اول ��وا اس �ت �م��ال��ة ب �ي ��ار ال �ج �م� ّ�ي��ل وح ��زب
الكتائب إلى موقفهم .ثم مضى كل منهم ليحتفل
برأس السنة مع رجاله.
في ه��ذا اليوم األخير من ع��ام  1982كانت عملية
ّ
«سالم الجليل» قد كلفت الجيش اإلسرائيلي 368
ً
ق�ت�ي�لا و 2383ج��ري�ح��ًا ،ف�ي�م��ا تكلفت إس��رائ �ي��ل 3
مليارات دوالر في حربها على لبنان.
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قضية

العقار  962يحجب
شمس المنصورية
قبل بضعة أشهر ،كان العقار
هو
رقم  962في املنصورية ّ
الفسحة الوحيدة التي يطل
منها أهالي املبنى  97على
«وجه الله» .أما اليوم ،فينبت
في تلك املساحة الصغيرة
مبنى ضخم يهدد حيوات
القاطنني في مبنى الجيران.
أهالي املنطقة ّ
تحركوا
قضائيًا ،وهم ينتظرون قريبًا
الجواب األخير بعد قرار أول
سمح باستكمال الحفر

في أحد صباحات األسبوع
املاضي ،صدر قرار يقضي
بالسماح باستكمال الحفر
(مروان طحطح)

راجانا حمية
ف ��ي ت �ل��ك امل �س ��اح ��ة ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن امل�ب�ن��ى
 ،97امل �س �ك��ون ب�ث�لاث�ين ع��ائ �ل��ة ،وال �ط��ري��ق،
ستنبت ع �م��ارة بطبقات ك�ث�ي��رة .ستكون
«ف��ري��دة» ف��ي شكلها .ف�ه��ي ل��ن تشبه تلك
ال�ب�ي��وت امل �ج��اورة امل�ش� ّ�رع��ة أب �دًا للشمس.
ه �ن��اك ،ف��ي منطقة امل�ن�ص��وري��ة ،املسقوفة
معظم بيوتها باألخضر ،ستقوم العمارة
الجديدة فوق زيتونتني ،يقول الساكنون
إنهما ّ
معمرتني.
ّ
ف� ��ي ت� �ل ��ك امل� �س ��اح ��ة امل� � � �ع � � ��راة ،س �ت �ت �ض��رر
ح�ي��وات  30عائلة ل��م يكن ملبناها إال تلك
الفسحة لرؤية «وج��ه الله» املحجوب من
النواحي الثالث الباقية .ضرر «جوهري»
ق��د ي �ع� ّ�رض ح�ي��ات�ه��م ل�ل�خ�ط��ر ،م��ا ل��م ي��راع
أص �ح��اب ال �ع �ق��ار  962م��ا ت�ف��رض��ه ق��واع��د
السالمة العامة ...قبل القانون .كان يمكن
األه� ��ال� ��ي أن ي �ن �س��وا ال � �ن ��ور ال� �غ ��ائ ��ب ع��ن
بيوتات املدينة الكثيرة ،ال��ذي ال يمكن أن
ً
يقف حائال أم��ام مشروع «جارهم» .وكان
ي �م �ك��ن ه � ��ؤالء أي �ض ��ًا أن «ي �ب �ل �ع��وا» ف �ك��رة
االستثمار هذا على مساحة «املثلث» الذي
ال يتعدى عرض قاعدته ستة أمتار ،إال أن
تعري أساسات بيوتهم لم يكن ّ
ّ
ليمر مرور
الكرام.
كان ذلك قبل بضعة أشهر ،عندما «ظهر»
ت��اج��ر ال �ع �ق ��ارات واألب �ن �ي��ة و.س .وخ�ل�ف��ه
جرافة وكاميون ،وب��دأ الحفر هناكّ .
مرت

القضاء ينتصر ملواطنة« ...كرمى للنبي»
طلب القضاء اللبناني من موقع «يوتيوب» منع بث «الفيلم
املسيء للنبي» .القرار لم يكن ذاتيًا ،أي ليس ّ
بادعاء من النيابة
العامة ،بل ّ
ّ
«متضررة
بادعاء شخصي من محامية رآها القضاء
ً
ومساء إليها» ...هل يسلك القرار سبل التنفيذ؟
محمد نزال
ل ��م ي�ف�ع��ل ل �ب �ن��ان ك �م��ا ف�ع�ل��ت س �ن �غ��اف��ورة.
ل � ��م ي� �ط� �ل ��ب ،ح� �ك ��وم� �ي ��ًا ،وق � � ��ف ب � ��ث ف �ي �ل��م
«ب� ��راءة امل�س�ل�م�ين» م��ن م��وق��ع «ي��وت�ي��وب».
سنغافورة ،التي يبلغ عدد املسلمني فيها
 %13تقريبًا ،فعلت ذلك وحصلت على ما
أرادت .ل��م ي�ع��د باستطاعة السنغافوري
مشاهدة الفيلم ،وعند امل�ح��اول��ة ستظهر
أم��ام��ه شاشة س��وداء ،ف��ي وسطها عبارة:
«ه � ��ذا امل �ح �ت��وى غ �ي��ر م �ت��واف��ر ف ��ي ب�ل��دك��م
بسبب طلب الحكومة بسحبه».
لم يحصل هذا في لبنان .شريان «يوتيوب»
ما زال يضخ املادة .أين ذهبت كل الضجة
ال�ت��ي أث�ي��رت ح��ول الفيلم ف��ي ل�ب�ن��ان؟ مل��اذا
ُ
لم تسلك ،حكوميًا ،طرق املنع املتاحة من
امل��وق��ع امل��ذك��ور؟ ص�ح�ي��ح أن ال�ح�ك��وم��ة لم

تتحرك ،وكذلك النيابة العامة التمييزية،
التي ل��م «ت�ب��ادر» إل��ى الطلب (بما لها من
ح� ��ق) ،إال أن ق��اض��ي األم � ��ور امل�س�ت�ع�ج�ل��ة
ف��ي ب �ي ��روت ،ن��دي��م زوي � ��ن ،ف�ع��ل ذل ��ك ب�ن� ً
�اء
على دع��وى شخصية قدمت من املحامية
مي الخنساء .أص��در زوي��ن ق��راره ،أول من
أم��س ،وفيه أن��ه «ت�ب�ّي�نّ أن الفيلم يتضمن
ل �ق �ط��ات ف �ي �ه��ا إس � � ��اءة ك �ب �ي��رة وواض� �ح ��ة
للمستدعية ،وح�ي��ث إن التعدي ال��واض��ح
املستمر املترتب على إبقاء الفيلم منشورًا
ع�ل��ى م��واق��ع اإلن �ت��رن��ت ،وال س�ي�م��ا م��واق��ع
 youtubeو liveleackوhollywoodreporter
ي �ف��رض ال �ت��دخ��ل ال �ف��وري ل�ق��اض��ي األم ��ور
امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ل��وض��ع ح��د ل ��ه» .وب �ن� ً
�اء على
ذل ��ك ،أص ��در ال�ق��اض��ي أم��ر ع��ري�ض��ة بوجه
مختلف األط��راف املعنية بالنشر ،املبنية
ف ��ي ت �ق��ري��ر ال �خ �ب �ي��ر امل �ك �ل��ف م ��ن ال �ق �ض��اء،

ال��ذي أع� ّ�د تقريرًا حدد فيها تلك األط��راف،
ّ
للحد من انتشار
وذلك لـ«منع النشر فورًا
ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى ش�ب�ك��ة اإلن �ت��رن��ت» .وبحسب
مرجع قضائي متابع ،ف��إن ق��رار القاضي
ل��م ي�ن�ط�ل��ق م��ن ك ��ون امل� ّ�دع �ي��ة م�س�ل�م��ة ،بل
لـ«مجرد كونها مواطنة لبنانية متضررة
معنويًا ونفسيًا من الفيلم».
في ال�ق��رار القضائي ،طلب القاضي زوين
إب �ل ��اغ ال� �ج� �ه ��ات امل��ؤت �م �ن ��ة ع �ل ��ى امل ��واق ��ع
اإللكترونية املذكورة ،وجوب التوقف فورًا
ع��ن ب��ث الفيلم ون�ش��ره ف��ي ل�ب�ن��ان ،وكذلك
«ك ��ل ف�ي�ل��م يتضمن ن�ف��س ال�ل�ق�ط��ات ،بأية
لغة ك��ان��ت وت�ح��ت أي اس ��م» .وط�ل��ب أيضًا
إب�ل�اغ وزارة االت �ص��االت وش��رك��ات توزيع
اإلن �ت��رن��ت ف��ي ل �ب �ن��ان ،امل �ح��ددة ف��ي تقرير
ال �خ �ب �ي��ر ،وج � ��وب إج� � ��راء ك ��ل م ��ا ه ��و الزم
ل��وق��ف ب��ث ون�ش��ر م�ض�م��ون الفيلم امل�ش��ار
إليه .إضافة إلى ذلك ،كلف القاضي الخبير
متابعة التنفيذ ومراقبته ،وتقديم تقرير
بعد انقضاء يومني ،ليبينّ واقع الحال ،ثم
«يبنى على الشيء مقتضاه عن الطلب».
وب �ح �س��ب م �س��ؤول ق �ض��ائ��ي ،ف ��إن تنفيذ
القرار يمكن أن يحصل بطريقتني :فإما أن
تحمل الجهة ّ
املدعية القرار وتذهب بها
إلى أميركا ،حيث مقر املواقع اإللكترونية

تنفيذ القرار يكون بالتوجه
إلى أميركا للتبليغ ،أو عبر
الجهات الحكومية

امل��ذك��ورة ،وتحيطهم علمًا ب��األم��ر ،وإم��ا
أن يحصل ذل��ك عبر الجهات الحكومية.
من جهتها ،أوضحت املحامية الخنساء
لـ«األخبار» أنها ستسلك الخيار الثاني
ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ،أي ع �ب��ر ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
«علمًا بأني سأعود وأذه��ب إل��ى أميركا،
متسلحة بقرار قضائي من بالدي ،وأتقدم
هناك بدعوى أم��ام قضائهم ضد املخرج
واملنتج واملمثلني واملمولني واملحرضني،
عمومًا ضد كل من يثبت ضلوعه».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أوض � � ��ح م ��رج ��ع ق� �ض ��ائ ��ي أن
ل �ب �ن��ان ،ف ��ي ه� ��ذه ال� �ح ��ال ��ة ،ال ي �م �ك �ن��ه أن
ي��رس��ل ال�ش��رط��ة امل�ح�ل�ي��ة ل �ف��رض تطبيق
ال �ق��رار ع�ل��ى م��واق��ع اإلن �ت��رن��ت ت �ل��ك .لكن،
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ث�م��ة «ح ��االت مشابهة م��رت
ع �ل��ى ال �ق �ض��اء س��اب �ق��ًا ،ت �ت �ع �ل��ق ب �م��واق��ع

إل�ك�ت��رون�ي��ة ،واس�ت�ط�ع�ن��ا ال�ح�ص��ول على
ح �ق �ن��ا وم �ن ��ع ال� �ب ��ث ،وذل � ��ك ان �ط�ل�اق��ًا م��ن
ال � �ش� ��روط ال� �ت ��ي ت� �ل ��زم ب �ه��ا ت �ل��ك امل ��واق ��ع
ن�ف�س�ه��ا م �ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ق��ول
دائ� �م ��ًا ت �ع ��ال ��وا إل �ي �ن��ا واع� �ت ��رض ��وا ع�ب��ر
ال �س �ل �ط��ات ف ��ي دول� �ك ��م رس �م �ي��ًا ،وب�ش�ك��ل
موثق ومثبت ،ولكم منا االمتثال» .ولفت
امل �ص��در إل ��ى أن ق� ��رار ال �ق �ض��اء ،ال �ص��ادر
ع��ن زوي� ��ن ،ك ��ان س�ي�ك��ون ذات ��ه «ح �ت��ى لو
ك��ان��ت امل� ّ�دع�ي��ة لبنانية مسيحية ،ولكن
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ل�لأس��ف ،ث�ق��اف��ة ّ
االدع � ��اء أم��ام
القضاء غير رائ�ج��ة ،على عكس م��ا نرى
في دول أخرى».
ً
ُي��ذك��ر أن دوال عربية حصلت على املنع،
م�ن�ه��ا ال �س �ع��ودي��ة ،ب��رض��ى ال �ط��رف�ين وم��ن
دون نزاع .كذلك فعلت روسيا ،إذ تحركت
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف�ي�ه��ا ،ط��ال�ب��ة م�ن��ع ع��رض
الفيلم «امل�س��يء إل��ى اإلس�ل�ام عبر إدراج��ه
على قائمة األع�م��ال امل�ت�ط��رف��ة» .وق��د منع
م ��وق ��ع «ي ��وت� �ي ��وب» ،ال � ��ذي ت �م�ل�ك��ه ش��رك��ة
« »googleاألميركية ،الوصول إلى الفيلم
ف ��ي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� � � ��دول ،م �ن �ه��ا م��ال �ي��زي��ا
وإندونيسيا والهند وغيرها ،فيما منعت
بعض الدول بنفسها الوصول إلى الفيلم،
منها باكستان وأفغانستان والسودان.
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متفرقات
املتضررون ّ
ّ
عما ينوي
أي��ام ،قبل أن يسأل
الرجل فعله .يومها ،ضاع الجواب ،أو أنه
«لم يكن يراد الوضوح فيه» ،تقول إحدى
امل�ه�ن��دس��ات ال�ق��اط�ن��ة ف��ي امل�ب�ن��ى .ل�ك��ن مع
ّ
م��رور األي ��ام ،ات�ض��ح األم��ر :ستولد عمارة
هنا .ثار األهالي «بهدوء» ،وخصوصًا أن
ثالثة أشخاص ،قبل هذا الرجل ،كانوا قد
فشلوا ف��ي الحصول على رخصة للبناء.
فكيف حصل هو على الرخصة؟
ي� �ق ��ول و.س .ف� ��ي «اع� � �ت � ��راف � ��ات» ي�ح�ت�ف��ظ
األه��ال��ي ب�ـ«ت�س�ج�ي��ل» م�ص� ّ�ور ع�ن�ه��ا ،بأنه
رش��ا امل�س��ؤول�ين ع��ن ال��رخ�ص��ة ب� �ـ« 30أل��ف
دوالر» ،وهو مستعد لدفع «خمسني أخرى
ل�ت�س��وي��ة خ��ري �ط��ة ج��دي��دة ت�لائ��م امل �ك��ان».
ه��ذا م��ا ينقلونه ع��ن ال�ت��اج��ر ال ��ذي زاره��م
إلب��راز «نياته الحسنة» .يضيف األهالي
أك �ث��ر م ��ن ذل ��ك ب �ك �ث �ي��ر .ي� �ب ��دأون ح��دي�ث�ه��م
م� ��ن األرض ال� �ت ��ي ال ت �ت �س��ع «ب��امل �ن �ط��ق»
ألكثر من «كابينة» ،يقولون .فعرضها ال
�ان م��ا إل��ى
ي�ت�ع��دى ال�ك�ث�ي��ر ،وي�ص��ل ف��ي م �ك� ٍ
«الالمساحة» .مع ذلك ،فاملساحة «كافية»،
ي� �ق ��ول ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة امل �ن �ص��وري��ة
الياس الحاج .وبما أنها كافية ،بدأ الحفر
ال ��ذي ن�ب�ش��ت م�ع��ه األس ��اس ��ات .ه �ن��ا ،لجأ
املتضررون إلى قاضي األمور املستعجلة.
يومها ،كلف القاضي الخبير زياد غنيمة
الذي خلص بنتيجة أنه «ال وجود لخطة
للقيام بالحفريات وال لخطة للتدعيم»،
استنادًا إلى خرائط الترخيص التي اطلع
عليها.
ه�ن��ا ،ب��دأ األه��ال��ي يكشفون «امل�خ��ال�ف��ات».
ف ��ي م �خ��ال �ف��ة أول � � ��ى ،ب �ع��د امل� �س ��اح ��ة ،ث�م��ة
م ��ا ي �ن� ّ�ص ع �ل �ي��ه ق ��ان ��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
(وم�ث�ل��ه امل�ح�ض��ر رق��م  1للمجلس األع�ل��ى
ل �ل �ت �ن �ظ �ي��م امل � ��دن � ��ي) ،ال� � ��ذي ع �ل ��ى أس ��اس ��ه
تعطى الرخصة ،وهو ما يسمى «التراجع
الخلفي» (الجهة الخلفية للبناء) .فبحسب
هذا املصطلح ،يفترض أن يكون «التراجع
الخلفي من ناحية الردميات بحدود ثالثة
أمتار» .وبحسب الخرائط ،جهة الردميات
ه ��ي «ال �ج �ه��ة امل �ت��اخ �م��ة ل� �ح ��دود امل �ب �ن��ى»

ستقوم العمارة الجديدة
فوق زيتونتين ،يقول
الساكنون إنهما
معمرتان
ّ

ال ��ذي يشكو أه�ل��ه ال �ض��رر؛ ف�م��ن املفترض
أن ي�ب�ت�ع��د امل� �ش ��روع  3أم� �ت ��ار ،غ �ي��ر أن ما
ي�ح�ص��ل ه �ن��اك ه��و أن ��ه ل��م ي �ت��راج��ع «م�ت�رًا
واح � �دًا» .وم��ا ي��زي��د ال�ط�ين بلة أن��ه «م�ن��ذ 3
ّ
أي ��ام ،وج��د ال �ط��وب��وغ��راف أن ل�ن��ا ف��ي ذم��ة
صاحب املشروع مترًا» .ويضاف إلى ذلك
املتر «متر آخر يعود إلى البلدية لتجميل
الطرقات ،إال أنها تنازلت عنه» .كذلك هناك
ما نسميه نسبة االستثمار السطحي التي
م��ن املفترض أال تتعدى  %50للبناء .أما
في الخرائط التي اطلع عليها املتضررون،
ف��ال �ب �ن��اء «م �ف �ل��وش ع �ل��ى ك��ام ��ل ال �ع �ق��ار».
وب�ح�س��ب اع �ت��راف��ات ال��رج��ل امل�س�ج�ل��ة ،مع
«البرطيل» ،صارت الـ.»%75« %50
وال � � �س � ��ؤال ه � �ن ��ا :ك� �ي ��ف اس �ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
الرخصة من اتحاد البلديات ،وه��ي التي
استعصت على الثالثة الذين سبقوه؟
ي � �ق � ��ول امل� � �ت� � �ض � ��ررون إن � � ��ه ب ��امل� �ن� �ط ��ق م��ن
امل �ف �ت��رض أن «ي ��راع ��ى» ال �ت��راج��ع الخلفي
ُ
(أي نسبة ال �ت�لاص��ق) .وإل ��ى ذل��ك ت�ض��اف
خطة التدعيم ومدى وقوع النظر ،وسالمة
ً
البناء أوال وآخ �رًا .وعلى أس��اس قانونية
ت �ل��ك ال �ط �ل �ب��ات ،ت�ع�ط��ى ال ��رخ ��ص .ل �ك��ن ما
حصل أن الرخصة منحت ،رغم املخالفات
التي أثبتها الخبير املكلف من قبل قاضي
األم��ور املستعجلة زي��اد غنيمة .وبحسب
غنيمة ،فإن «الدراسة املقدمة غير محترفة

وع��ام��ل األم � ��ان ف�ي�ه��ا م �ف �ق��ود ،إذ ل��م ي��راع
ّ
في البناء احتمال ح��دوث ه��زة أرضية أو
ّ
تسرب مياه أو حتى مطر! واألرض ليست
م��ن ال �ن��وع ال �ص �خ��ري» .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
خ�ط��ة ال�ت��دع�ي��م« ،ف �ق��د اع�ت�م��د ال�ب �ن��اء على
ُ
خطة تدعيم مؤقتة ،تسمى «مبدأ نيلز»،
ع �ل ��ى ع �ك ��س «م � �ب� ��دأ إن� � �ك � ��ورز» امل �ط �ل��وب،
ال��ذي ّ
يشبك أرض�ي��ة املبنى ب��ال�ل��واق��ط ،أو
«الخوابير» بالتعبير الهندسي».
ثمة ما هو أخطر من ذلك .وبحسب الخبير
أيضًا ،فالخرائط تشير إل��ى «خطأ ف��ادح،
ه��و وق ��وع ال �ش �م��ال م �ك��ان ال� �ش ��رق» .خطأ
ً
ق��د ي�ب��دو س �ه�لا ،لكنه «ي�ش�ي��ر إل��ى غياب
ال �ت��دق �ي��ق» .وق ��د ان �س �ح��ب ال �ت�ل�اع��ب على
ت�ح��دي��د ال�ج�ه��ة الخلفية للمبنى ،بحيث
«ص��ارت ال��واج�ه��ة ه��ي واج�ه��ة املبنى ،97
فيما الجهة الخلفية ه��ي الجهة امل��وازي��ة
للطريق ،هربًا من التراجعات» .ول��م تنج
ال �ط��واب��ق ال�س�ف�ل�ي��ة أي �ض��ًا م ��ن ال �ت�لاع��ب،
إذ أش ��ار ال �ط��وب��وغ��راف إي �ل��ي م��ره��ج إل��ى
«وجود مخالفات تطاول مناسيب األرض
(ال�ش�ق�لات) وك��ذل��ك إظ�ه��ار ال �ح��دود» .فما
الذي حصل؟
أق �ف��ل ال�خ�ب�ي��ر ت �ق��ري��ره ،وب�ق�ي��ت ال��رخ�ص��ة
ع�ل��ى قانونيتها ،م��ع ك��ل ت�ل��ك امل�خ��ال�ف��ات.
وهي التي منحها اتحاد البلديات سابقًا.
وأك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ف�ق��د اس�ت�ي�ق��ظ ال�ق��اض��ي،
ال� � ��ذي أوق� � ��ف س ��اب �ق ��ًا ب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى ت �ق��ري��ر
ال�خ�ب�ي��ر ال �ح �ف��ر ،ب��ان �ت �ظ��ار «ت�ح�س�ي�ن��ات»
ع� �ل ��ى ال � �خ� ��رائ� ��ط وخ � �ط� ��ة ت ��دع� �ي ��م وح �ف��ر
و ...و ...و ،ف��ي أح ��د ص�ب��اح��ات األس �ب��وع
امل��اض��ي وأص ��در ق ��رارًا ي�ق�ض��ي بالسماح
ب��اس�ت�ك�م��ال ال �ح �ف��ر ،ب�م��ا أن ��ه «ل ��م تحصل
أض��رار حتى اآلن والبناية لم تقع» .وهذا
ما دفع املتضررين إلى استئناف الدعوى.
وينتظر أن يحصلوا على جواب القضاء
األخ �ي ��ر ف ��ي غ �ض��ون ال �س��اع��ات أو األي ��ام
امل �ق �ب �ل��ة ،وه � ��ي «ال� �خ ��رط ��وش ��ة» األخ� �ي ��رة
للخائفني على حيا ٍة قد تصير ركامًا .أما
ص��اح��ب امل �ش��روع ،فمكمل ف��ي م�ش��روع��ه،
الذي سبق أن باعه على الخرائط.

األمن العام يفرج عن عبد اللطيف قبل موعد السفر
صباح اليوم ،ينطلق محمد عبد اللطيف إلى «األرض الجديدة».
الالجئ السوداني الذي كان من ّ
املقرر أن يفرج عنه األمن العام
في يوم سفره إلى الواليات املتحدة ،لينقله بنفسه من النظارة
إلى املطار ،عاد وأفرج عنه أول من أمس ،مانحًا بذلك عبد اللطيف
فرصة تحضير نفسه مع عائلته للسفر .وعبد اللطيف كان الالجئ
الوحيد الذي بقي محتجزًا من بني الثالثة عشر اآلخرين ،إذ كان
القرار باإلفراج عنه يوم سفره .لكن بالنسبة إلى أصدقائه الالجئني،
ّ
ّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
فإن ضغطهم على
هو ما أدى إلى اإلفراج عنه قبل موعد السفر.
(األخبار)

«سكانر» ّ
صينية في مستشفى حلبا الحكومي
ّ
دشن سفير الصني في لبنان ،وو
جيشان ،آلة سكانر حديثة ّ
مقدمة من
الصني إلى مستشفى الدكتور عبد
الله الراسي الحكومي في حلبا ،من
ضمن عدة آالت مماثلة وزعت على عدد
من املستشفيات الحكومية في عدد
من املناطق .وقال جيشان إثر جولته
في املستشفى« :لفتني أن هذا هو
املستشفى الحكومي الوحيد في هذه
املنطقة الذي تطال خدماته االستشفائية أكثر من  400ألف مواطن
يسكنون في عكار» .أما مدير املستشفى حسني املصري ،فقال إنه
«منذ افتتاح املستشفى عام  2006فهذه هي الهبة األولى التي تقدم
بهذا الحجم».

ماستر إعالم «اللبنانية» ليس مزحة؟
حضر أمس طالب املاستر ـ  2مهني صحافة إلى عمادة كلية
اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية على املوعد الذي ضربوه على
صفحتهم الفايسبوكية من أجل حسم قضية تسجيل رسائلهم.
لكن عميد الكلية د .جورج كالس لم يكن على املوعد« ،فالطالب
لم يطلبوا املوعد للقائه ،والكلية ال تزال مشغولة في إصدار نتائج
امتحانات الدورة الثانية» ،كما يقول .هكذا ،لم ينل الطالب أجوبة على
هواجسهم بشأن املوافقة على مخططات املشاريع التي يطرحونها
وتعيني األساتذة املشرفني عليها كي يباشروا في التحضير
للرسالة ،وخصوصًا ّأن الوقت بات داهمًا ،فاملهلة تنتهي في نهاية
السنة .ينفي كالس في اتصال مع «األخبار» أن يكون هناك أي
عمل ارتجالي في ما يخص القضايا األكاديمية في الكلية ،مؤكدًا ّأن
واجباتنا تقضي بدعوة الطالب إلى لقاء لتنسيق مشاريع الرسائل،
وهذا األمر سيحدث فور االنتهاء من األعمال اإلدارية املتعلقة
باالمتحانات .وسيتم ،بحسب العميد ،اختيار من يحق له أن يقدم
الرسالة« ،فهناك معايير أكاديمية صارمة ،والقصة مش مزحة.
والدليل أن هناك  12طالبًا فقط من أصل  183سجلوا رسائلهم منذ
 3سنوات ناقشوا حتى اآلن» .وأكد الرجل إعادة النظر في املهل
القانونية التي يحددها املرسوم  2225بـ  12شهرًا ،وفق املصلحة
األكاديمية ونظرًا إلى الظروف اإلدارية القاهرة ،من دون أن يحدد
الفترة املمددة للعام الجامعي.
(األخبار)

«ألف» تدين اعتداءات شرطة مجلس النواب
دانت منظمة «ألف ـ ّ
تحرك من أجل حقوق اإلنسان» االستخدام
املفرط للقوة التي لجأ إليها الجيش اللبناني وشرطة املجلس النيابي
ملنع املواطنني من االحتجاج أمام مجلس النواب ،في إشارة إلى
ّ
تحركي «الحملة الوطنية لإلصالح االنتخابي» وجمعية «شمل».
ّ
ودعت املنظمة في بيان وزعته أمس الحكومة اللبنانية إلى «فتح
تحقيق مستقل ونزيه وفوري في هذه االعتداءات الوحشية
ومحاسبة املسؤولني عنها».

عائالت بريح :للعودة على قواعد شفافة
رأى ممثلون عن العائالت املقيمة في بلدة بريح الشوفية ،إثر اجتماع
عقدوه أمس أن «املساعي التي بذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان والبطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي والنائب
وليد جنبالط ،لم تكن يومًا إال في إطار إعادة البناء وترسيخ صيغة
العيش املشترك» .واعتبروا في بيان ّ
وزعوه أمس أن «العودة الكريمة
ألهلنا املقيمني خارج البلدة يجب أن ال تتم تحت عناوين تستحضر
ماض بغيض وقعنا في حبائله ،بل على قواعد شفافة».
جزءًا من
ٍ
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تحقيق
تكثر الروايات عن املقاطعة الخليجية للبنان .هي مقاطعة غير معلنة ولم تصل إلى
مستوى دبلوماسي وسياسي وتجاري ّ ،بل تقتصر على األفراد والزيارات .هكذا هي العالقات
بني لبنان ودول الخليج عمومًا ،متوترة «إلى ّ
حد ما» ،أما السبب الرئيسي وخلفياته فهو
الوضع في سوريا

الخليج مغلق أمام اللبنانيين
«فيز» زيارة :حرارة األحداث أقوى
ال ّزوار وال َ
محمد وهبة
ّ
ّ
البيروتيني
املصرفيني
ي��روي أح��د
أن ق��ري�ب��ًا ل��ه ح ��اول ال �ح �ص��ول على
تأشيرة زيارة من سفارة دولة قطر
ف ��ي ل �ب �ن��ان .اط �ل��ع ع �ل��ى امل �س �ت �ن��دات
ال�لازم��ة لتقديم «ف�ي��زا» زي��ارة لقطر
ع �ب��ر امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�س�ف��ارة
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وج� � ّ�ه� ��ز أوراق� � � � ��ه ،وم ��ن
ض�م��ن األوراق امل�ط�ل��وب��ة ح�ج��ز مل� ّ�دة
اإلقامة في أحد الفنادق في الدوحة.
املفاجأة كانت عندما اتصل الرجل
ّ
ّ
ب��أح��د ال�ف�ن��ادق ،ليتبلغ م��ن موظف
ال �ح �ج��ز ب ��أن ��ه ال ي �م �ك��ن إع� �ط ��اء أي
لبناني حجزًا في الفندق ً
بناء على
توصية الجهات الرسمية املختصة
في قطر.

ووفق رواية أخرى وردت على لسان
مسؤول في إدارة رسمية (بيروتي
ّ
أي� � �ض � ��ًا) ،ف� � ��إن م� �ع� �ل ��وم ��ات م� ��ؤك� ��دة
ت� ��واف� ��رت ل ��دي ��ه ع ��ن أن ال �س �ع��ودي��ة
تمتنع ع��ن إع �ط��اء ت��أش�ي��رات زي��ارة
للبنانيني ،باستثناء «ف�ي��ز» الحج
عليها أيضًا
ال�ت��ي ج��رى التضييق ُ
إل � � ��ى درج � � � ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ،وأخ � �ض � �ع ��ت
للتدقيق األمني.
وم� ��ن ال � ��رواي � ��ات ال� �ت ��ي وردت ع�ل��ى
ل �س��ان م��دي��ر ف��ي أح��د امل �ص��ارف ،أن
صديقًا ل��ه ك��ان ف��ي إم ��ارة أب��و ظبي
وخ ��رج منها ع�ل��ى أس ��اس أن يعود
الحقًا بعد إنهاء أعماله في لبنان،
ليستكمل أعماله في تلك اإلمارة ،إال
أن السفارة ترفض منحه الـ«فيزا»
منذ أشهر.

ّ
تصب ف��ي اتجاه
ك��ل ه��ذه ال��رواي��ات
واحد هو املقاطعة غير املعلنة ّ،رغم
أن املسؤولني الرسميني يتجنبون
ال�ح��دي��ث ع��ن ه��ذا األم��ر علنًا ،إال أن
ع��ددًا من رؤس��اء جمعيات أصحاب
ال� �ع� �م ��ل ي� �ت� �ه ��ام� �س ��ون ع � ��ن «ق� � � ��رار»
خ �ل �ي �ج��ي ب �م �ق��اط �ع��ة ل� �ب� �ن ��ان؛ ي�ن�ق��ل
أحدهم عن إدارة رسمية في لبنان
أن ال� �س� �ف ��ارة ال� �س� �ع ��ودي ��ة رف �ض��ت،
أخ �ي �رًا 29 ،طلبًا ل�ـ«ف�ي��ز زي ��ارة» إلى
اململكة العربية السعودية ،من أصل
 30طلبًا ّ
مقدمة في ُالفترة نفسها.
هذه املقاطعة غير املعلنة تأتي على
مستويات:
ــ املستوى األول تعميم سفارات دول
الخليج على رع��اي��اه��ا ب�ع��دم زي��ارة
لبنان ،وال سيما في مطلع الصيف

71.5

التحذيرات األميركية

في املئة

ينقل عدد من زوار السفير السعودي في
لبنان ،علي عوض العسيري (الصورة) ،أنه
كان يمكن التراجع عن قرار املنع الذي
أصدرته السفارة إثر أحداث الشمال في
مطلع صيف  ،2012إال أن ما جرى الحقًا
من تحذيرات للسفارة األميركية فاقم
املخاوف السعودية من ارتفاع وتيرة
العنف في لبنان.
لكن هذا األمر كانت له ترجمة عملية
عندما ّ
تفجرت أعمال الخطف والخطف
املضاد ،إلى أن أصبح الخطف مقابل
فدية تجارة رائجة خالل األسابيع
املاضية.

هي نسبة انخفاض السياح
السعوديني إلى لبنان خالل
األشهر السبعة األولى
من السنة الجارية ،وفق
إحصاءات وزارة السياحة.
فقد بلغ عدد السياح
السعوديني في نهاية تموز
 2011نحو  18992سعوديًا،
إال أنه تراجع إلى  5397زائرًا
في نهاية تموز .2012

امل �ق �ب��ل ع �ن��دم��ا اح �ت ��دم ��ت األح � ��داث
األمنية في شمال لبنان ،علمًا بأنه
ف��ي ظ��روف مشابهة ل��م تصدر هذه
ال��دول ق��رارات علنية من ه��ذا النوع
أبدًا.
ـ� �ـ امل� �س� �ت ��وى ال� �ث ��ان ��ي م �ت �ص��ل ب �ع��دم
إعطاء سمات زيارة للبنانيني.
ـ� �ـ امل �س �ت��وى ّال �ث��ال��ث ه ��و ع� �ب ��ارة عن
ت��رح�ي��ل م�ق��ن��ع ت�م��ارس��ه ه��ذه ال��دول
ت� �ج ��اه ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ال �ع��ام �ل�ي�ن ع�ل��ى
أراضيها.
ــ املستوى الرابع يتعلق بعدم تجديد
اإلق ��ام ��ات امل�م�ن��وح��ة للبنانيني في
تلك الدول ،وخصوصًا صغار رجال
ّ
والتجار.
األعمال
إذًا ،ه� �ن ��اك أرب � �ع ��ة م �س �ت��وي��ات م��ن
امل �ق��اط �ع��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة غ �ي��ر امل�ع�ل�ن��ة
ت� �ج ��اه ل� �ب� �ن ��ان ،ل� �ك ��ن أح � ��د ال� � � ��وزراء
املتابعني ال يستغرب هذه الظاهرة
ال�ت��ي ت��أت��ي «ع�ل��ى خلفية األوض ��اع
ال�س��وري��ة .فما يحصل ل��م ي�ب��دأ عام
 ،2012إال أن��ه أصبح أكثر وضوحًا
مطلع هذا الصيف مع ارتفاع وتيرة
األحداث في سوريا ولبنان».

قطاعات

نقل بحري

مرفأ ترانزيت من الناقورة إلى البياضة
ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وال �ن �ق��ل ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ق �ب��ان��ي ت �ط��وي��ر امل ��راف ��ئ ال�ب�ح��ري��ة،
وطالبت بهيئة عامة للنقل البحري .ولفت قباني
ال ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة أوص� ��ت ع ��ام  2004ث ��م ع ��ام 2007
بإنشاء هيئة عامة للنقل البحري ،وحتى اآلن لم تر
هذه الهيئة النور .فإذا أنشئت هذه الهيئة تستطيع
أن تفعل أمرين:
ً
أوال :أن ّ
تعد سياسة استراتيجية للنقل البحري،
ودراسة للثروة السمكية ،وتستطيع أيضًا أن ّ
تعد
مشاريع لتلزيم بعض املرافئ عن طريق الـ .botفإذا
كانت ال��دول��ة اللبنانية في ح��ال الطفر أو اإلف�لاس
وليس لديها املال لإلنفاق ،يمكن القطاع الخاص أن
يتولى عملية اإلنفاق واالستثمار ،ومن ثم يعيدها
إلى الدولة على طريقة الـ.BOT
ثانيًا :تطوير بعض املرافئ وتحسينها ،بدءًا بمرفأ
الناقورة الذي أنشئ في زمن االحتالل اإلسرائيلي،
وال � ��ذي ي �م �ك��ن ت �ط��وي��ره ،م ��ع دراس � ��ة إن� �ش ��اء سكك
حديد أيضًا لكل هذا املرفأ الى نقطة املصنع مرورًا
ب��ال�ب�ق��اع وري � ��اق ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى دراس� ��ة م��وض��وع

ّ
هل تفكر دول الخليج باملقاطعة التجارية؟ (أرشيف ــ هيثم املوسوي )

إع��ادة تشغيل خط السكك الحديدية في شكل عام
وال �ت��ي ت ��ؤدي إل��ى إن �ش��اء م��ا ي�ع��رف ب�خ��ط الحجاز
الذي يصل لبنان بالخارج.
وق � ��د أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ ��ب ن� � ��واف امل� ��وس� ��وي أن � ��ه ح�ص��ل
ع�ل��ى م��واف�ق��ة لجنة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل على
إق��ام��ة م��رف��أ ت��ران��زي��ت م��ن ال �ن��اق��ورة ال��ى البياضة
م � ��رورًا ب��امل �ص �ن��ع .وق� ��ال ف��ي ت �ص��ري��ح ف��ي مجلس
ال �ن ��واب «ح�ص�ل�ن��ا ال �ي��وم ع�ل��ى ت��أي�ي��د ال ��زم�ل�اء في
لجنة األش �غ��ال وال�ط��اق��ة على اق �ت��راح حملناه في
املحافل املختلفة ،وال سيما في اجتماعات لجان
املجلس النيابي ،ويتعلق بالدعوة إلى إقامة مرفأ
للترانزيت في منطقة الناقورة _ البياضة» .وأشار
إل��ى أن ذل��ك ي ��ؤدي إل��ى تغيير وج�ه��ة ال�ش��اح�ن��ات
من املرفأ م��رورًا بالطريق املمتد من الناقورة إلى
املصنع .ولفت إلى أن هذا األمر من شأنه أن يؤدي
إلى تنمية املناطق الحدودية في منطقة الناقورة
ً
وج� ��واره� ��ا ،وص� � ��وال إل� ��ى م��رج �ع �ي��ون وح��اص�ب�ي��ا
وراشيا وقرى البقاع الغربي.
(األخبار)

ّ
بليون مسن بعد  10سنوات
ّ
ملناسبة اليوم الدولي لكبار السن ،أصدر صندوق
األم��م ّ املتحدة للسكان وال��راب�ط��ة الدولية ملساعدة
امل� �س ��ن�ي�ن ت� �ق ��ري� �رًا ج ��دي � �دًا ب� �ع� �ن ��وان «ال �ش �ي �خ��وخ��ة
ف��ي ال �ق��رن ال �ح��ادي وال �ع �ش��ري��ن :ف��رص��ة ل�لاح�ت�ف��ال
وم��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي» .وب�ّي�نّ التقرير أن ك�ب��ار السن
ف��ي ال �ع��ال��م ي �ت��زاي��د ع��دده��م ب �م �ع��دل أس� ��رع م��ن أي
فئة عمرية أخ��رى .ويشدد التقرير على أن االتجاه
امل �ت �ع �ل��ق ب��امل�ج�ت�م�ع��ات امل �ع � ِّ�م ��رة ،وإن ك ��ان م��دع��اة
للترحيب ،يطرح أيضًا تحديات هائلة ألنه يستلزم
األخ��ذ بطرق جديدة تمامًا إزاء الرعاية الصحية،
وال�ت�ق��اع��د ،وال�ت��رت�ي�ب��ات املعيشية ،وال�ع�لاق��ات بني
األج �ي��ال .ففي ع��ام  ،2000وألول م��رة ف��ي ال�ت��اري��خ،
ك��ان ع��دد ال�ن��اس ال��ذي��ن ي��زي��د عمرهم على الستني
س�ن��ة أك �ث��ر م��ن ع ��دد األط �ف ��ال دون س��ن ال�خ��ام�س��ة.
وبحلول ع��ام  ،2050سيكون جيل كبار السن أكثر
عددًا من السكان دون سن الخامسة عشرة .وخالل
عشر سنوات فقط ،سيتجاوز عدد كبار السن رقم
ال �ب �ل �ي��ون ،ب��زي��ادة ت�ن��اه��ز  200م�ل�ي��ون ن�س�م��ة على
م��دى العقد .وال �ي��وم ،وم��ن ب�ين ك��ل ث�لاث��ة أشخاص

لهذا السبب ،يعتقد رؤساء الهيئات
االق�ت�ص��ادي��ة أن ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة هي
عبارة عن ّ
تحول مقلق في العالقات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ن �ظ �رًا إل��ى
كونه أول قرار من نوعه تجاه لبنان
مبني على خلفية األزم ��ة السورية
امل �ت ��ذب ��ذب ��ة وامل� �ت ��واص� �ل ��ة «ع� �ل ��ى م��ا
يبدو».
والالفت أن كل املحاوالت السياسية
ّ
ل �ت �ف��ادي ه ��ذا ال �ت��وت��ر ف��ي ال�ع�لاق��ات
ف �ش �ل��ت ،إن ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال ��زي ��ارات
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
م � �ي � �ش� ��ال س� �ل� �ي� �م ��ان ل� �خ� �م ��س دول
خليجية ،أو زي��ارة وزي��ر الخارجية
ع ��دن ��ان م �ن �ص��ور ل �ق �ط��ر ،وق�ب�ل�ه�م��ا
الزيارة التي قام بها رئيس مجلس
النواب نبيه ّ
لإلمارات العربية
بري
ُ
َّ
َ
املتحدة بهدف إعادة املرحلني قسرًا
ُ
وو ِع��د خيرًا .في كل الزيارات ،سمع
ً
ال� ��رؤس� ��اء ال �ث�ل�اث��ة ك�ل�ام ��ًا م �ع � َس��وال
من أم��راء الخليج ،لكنه لم ي��رق إلى
الترجمة العملية.
وك � �ك � ��ل «ال � � �ظ� � ��واه� � ��ر» ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
اس �ت �ق �ط �ب ��ت ه � � ��ذه امل� �ق ��اط� �ع ��ة آراء

مؤشرات
ّ

ف ��ي س ��ن ال �س �ت�ين أو أك� �ث ��ر ،ي �ع �ي��ش ش �خ �ص��ان في
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات الناشئة.
وبحلول ع��ام  ،2050سيرتفع ه��ذا الرقم إل��ى قرابة
أربعة أشخاص من بني كل خمسة.
وإذا لم تعالج ه��ذه املسائل على الفور ،فقد تكون
ل�ه��ا ع��واق��ب م�ب��اغ�ت��ة ع�ل��ى ال �ب �ل��دان غ�ي��ر امل�س�ت�ع��دة
مل��واج�ه�ت�ه��ا .وف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة التي
ي�ش�ك��ل ال �ش �ب��اب ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة م ��ن س �ك��ان �ه��ا ،على
سبيل املثال ،يتمثل التحدي في أن الحكومات لم
تضع سياسات أو ممارسات لدعم سكانها كبار
تعد ّ
السن حاليًا أو أنها لم ّ
العدة ملا سيحدث في
عام  .2050ووفقًا للتقرير ،فإن بلدانًا كثيرة أحرزت
ت �ق��دم��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اع �ت �م��اد س �ي��اس��ات
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وخ �ط��ط وق��وان�ي�ن ج��دي��دة ب�ش��أن
الشيخوخة .وعلى سبيل املثال ،ففي خالل السنوات
العشر املاضية ،طبق ما يربو على  100بلد نظمًا
غير اكتتابية للمعاشات التقاعدية ،اعترافًا منها
بالفقر املصاحب للشيخوخة.
(األخبار)
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إضاءة

ٌ
املصارف والضرائب األميركية :كل على لياله

اتفاقيات منفردة مع واشنطن وسالمة ُي ّ
ّ
حدد شروط رفع ّ
املصرفية
السرية
المغتربون اللبنانيون
في دول الخليج رهائن
مقاطعة غير معلنة

م���ن���ق���س���م���ة ف������ي ل����ب����ن����ان ح����ت����ى ب�ين
رؤس��������اء ه���ي���ئ���ات أص����ح����اب ال��ع��م��ل
أن���ف���س���ه���م؛ ف���م���ن���ه���م م�����ن ي���ع���ت���ق���د أن
«على اللبنانيني ّ
رد الجميل لدول
ال���خ���ل���ي���ج» ف��ي��م��ا ي���ؤك���د آخ�������رون أن
«ه�����ذه ال������دول ت���ح���دي���دًا ق���ام���ت ع��ل��ى
أك��ت��اف ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين» .ال����رأي األخ��ي��ر
يصف موضوع ّ
«رد الجميل» بأنه
ع��م��ل «اس����ت����زالم����ي» ،ل��ك��ن أص��ح��اب
الرأي األول يرون أن بوادر املقاطعة
ظ�����ه�����رت إل��������ى ال����ع����ل����ن إث��������ر أح��������داث
ال���ش���م���ال م���ط���ل���ع ال���ص���ي���ف امل���اض���ي
وأح������داث ال��خ��ط��ف ال��ت��ي ب����دأت قبل
أس�����اب�����ي�����ع .ب���ي��ن ه�����ذي�����ن ال����ح����دث��ي�ن،
أص����درت س���ف���ارات ك��ل م��ن اإلم����ارات
العربية املتحدة وقطر والسعودية
والبحرين والكويت ،بيانات تطلب
م��ن رع��اي��اه��ا م���غ���ادرة ل��ب��ن��ان وع��دم
ال��ت ّ
��وج��ه إل��ي��ه ،حتى إن قطر ه ّ��ددت
بطرد كل اللبنانيني الذين يعملون
على أراضيها في حال ّ
تعرض أحد
رعاياها للخطف.
ص��ح��ي��ح أن ق��ل��ق رؤس�����اء جمعيات
أصحاب العمل في جزء منه مرتبط

ّ
ب���ال���خ���وف م����ن ت���ق���ل���ص امل���س���اع���دات
و«امل�������ك�������رم�������ات» امل����ه����ي����ن����ة ل���ل���ب���ن���ان،
ل��ك��ن ل����دى ه����ذه ال��ه��ي��ئ��ات م���ؤش���رات
اق��ت��ص��ادي��ة سلبية ن��اج��م��ة ع��ن ه��ذا
ال����ق����رار .ف��م��ن ج��ه��ة ،ي��ع��ت��م��د امل��وس��م
ال���س���ي���اح���ي ب���ال���درج���ة األول�������ى ع��ل��ى
ال���س���ي���اح ال��خ��ل��ي��ج��ي�ين ،وخ��ص��وص��ًا
على األم���راء واألث��ري��اء منهم الذين
ت��وق��ف��وا ع��ن زي���ارة لبنان منذ نحو
س����ن����ت��ي�ن .وم�������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة ،ف����إن
تحويالت املغتربني في دول الخليج
ّ
تمثل م���وردًا أس��اس ّ��ي��ًا تعتمد عليه
كثير من األس��ر اللبنانية ،ويعتمد
عليه االقتصاد في لبنان .فمن أصل
ّ
تحول إلى
نحو  6.7مليارات دوالر
ل��ب��ن��ان (وف��ق��ًا إلح���ص���اءات ص��ن��دوق
ال��ن��ق��د ال����دول����ي) ،ه���ن���اك  %70منها
مصدرها مغتربو دول الخليج ،ما
قد تكون له تداعيات واضحة على
االقتصاد الوطني.
هكذا يكون لبنان قد خسر اإلنفاق
ّ
ومهدد بأن يخسر جزءًا
الخليجي،
م���ن ت���ح���وي�ل�ات امل��غ��ت��رب�ين ف���ي دول
ّ
يسجل أن إمارة
الخليج .فحتى اآلن،
أب��و ظبي ال تعطي أي لبناني فيزا
ع��م��ل أو زي�����ارة ،وه����ذا ينطبق على
قطر وال��س��ع��ودي��ة اللتني توصفان،
ف������ي أوس�����������اط وزارة ال����خ����ارج����ي����ة،
بالرأس ّ
املدبر لكل هذه الحركة.
����روي ه���ذه األوس�����اط أن
رغ���م ذل����ك ،ت ّ
اللبنانيني يمثلون العمود الفقري
لألعمال في دول الخليج ،علمًا بأن
نظام الكفيل لألعمال ال ي��زال قائمًا
في بعض هذه الدول ،وبالتالي ،فإن
ال��ت��رح��ي��ل يتعلق ب��م��ص��ال��ح الكفيل
أي��ض��ًا .وح��ده��ا دب��ي ت��ع ّ��د مستثناة
م���ن ك���ل ه����ذا األم������ر ،ف��ف��ي��م��ا ت��ح��اول
ه�����ذه اإلم��������ارة ت���رح���ي���ل ال��ت��ون��س��ي�ين
واملصريني حاليًا ،ال ي��زال للبناني
مكان هناك في وحشة الغربة.

حسن شقراني
ّ
حتى األسبوع املاضي ،كانت ظالل الحيرة
ال ت��زال مسيطرة على امل��ص��ارف اللبنانية
ّ
في ما ّ
كيفية التعاطي مع واشنطن
خص
ف���ي م���وض���وع ت��ك��ل��ي��ف األم���ي���رك���ي�ي�ن خ���ارج
ّ
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .ح��ي��رة دف��ع��ت امل��ص��رف
ّ
املركزي إلى حسم املسألة :كل بنك يصيغ
اتفاقيته ال��خ��اص��ة م��ع مصلحة الضرائب
ل���دى ال��ع��م س����ام .ول��ك��ن ه���ذا ال��خ��ي��ار يعني
بذل مزيد من الرقابة والتدقيق لضمان أن
ُ
السرية املصرفية ال ترفع عشوائيًا.
ومنذ انطالق النقاش حول هذه املسألة في
نهاية عام  ،2011جهدت املصارف اللبنانية
للتوصل إل��ى صيغة مناسبة مع املصرف
املركزي لتوحيد الصف معه واتخاذ القرار
املناسب في هذا الشأن .فالواليات املتحدة
ت��ط��ل��ب م���ن امل���ص���ارف ف���ي ال��ع��ال��م ال��ت��ع��اون
معها لكشف حسابات األميركيني لديها،
ب���ه ّ���دف ف����رض ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال���دخ���ل ال���ذي
يحققونه؛ وذل��ك في إط��ار قانون االمتثال
الضريبي لألصول األجنبية (.)FATCA
وك��ان��ت امل��ص��ارف تضغط باتجاه اتفاقية
موحدة _ برعاية امل��رك��زي _ يتم التعاطي
ب���م���وج���ب���ه���ا م������ع ال����س����ل����ط����ات ال���ض���ري���ب���ي���ة
األم����ي����رك����ي����ة ،غ���ي���ر أن األم��������ور ي����ب����دو أن��ه��ا
ّ
ستستقر على وض��ع مختلف .ففي اللقاء
ال���ش���ه���ري األخ����ي����ر ب��ي�ن ج��م��ع��ي��ة امل���ص���ارف
وح����اك����م م���ص���رف ل���ب���ن���ان ،ري������اض س�ل�ام���ة،
أوض��ح األخير أن املصرف ُ
سيصدر خالل
األسابيع املقبلة تعميمًا حول هذه القضية
ُ
«ي���ش ّ���دد ع��ل��ى ض����رورة ج��ه��وزي��ة امل��ص��ارف
داخليًا للتطبيق».
ّ
ُ
وأع���ل���م���ت امل����ص����ارف ب����أن����ه س��ي��ت��ع�ّي�نّ ع��ل��ى
ّ
ك���ل م��ن��ه��ا ال��ت��وق��ي��ع م��ب��اش��رة م���ع مصلحة
ّ
مصرف
ال��ض��رائ��ب األم��ي��رك��ي��ة (« )IRSألن
ّ
لبنان لن يدخل في اتفاقية ّ
عامة ومعقدة
بطبيعتها مع الحكومة األميركية على هذا
الصعيد».
امل���ص���رف���ي���ون أك�������دوا ف����ي أك���ث���ر م����ن م��رح��ل��ة
ّ
لـ«األخبار» أن األفضل لهم هو االبتعاد عن
ً
ّ
الشر األميركي ،وص��وال ربما إلى التوقف
ع��ن فتح ح��س��اب��ات لألميركيني ولحاملي
أكثر م��ن جنسية (بينها األميركية) .ففي
القانون األميركي الذي صدر
حال مخالفة ّ
ع�����ام  ،2010ي���ح���ق ل��ل��س��ل��ط��ات ال��ض��ري��ب��ي��ة
األميركية حجز ما قيمته  %30سنويًا من
ُ
املعامالت املالية التي تجريها مؤسسات
مالية ال تحترم هذا القانون.
ّ
غ��ي��ر أن ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة ف���ي ال��ع��ق��د _
ك��ي��ف ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة _ هي
ّ
فاألهم هو قضية
جزء بسيط من املعضلة.
السرية املصرفية .وقد لفت رياض سالمة
إل��ى ه��ذه املسألة خ�لال اللقاء الشهري مع

ّ
موافقة
امل��ص��ارف ،إذ ش���دد على «ض����رورة ّ
مصرف لبنان على النموذج الذي سيوقعه
ال���ع���م�ل�اء» .ال���ه���دف م���ن ه����ذا اإلش�������راف هو
ّ
«ال��ت��أك��د م��ن أن رف��ع السرية املصرفية هو
ج���زئ���ي وم��ح��ص��ور ب����ض����رورات ال��ت��ص��ري��ح
لإلدارة األميركية دون تجاوز».
ّ
وفي الواقع ،يتضح من التجارب حتى اآلن
أن إجبار املؤسسات املالية املختلفة على
التصريح ع��ن ب��ي��ان��ات معينة ليس هينًا.
ف��ال��ق��ان��ون ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��خ��اص ب��األص��ول
الخارجية ( )UK FATCAيلقى معارضة
شرسة من القطاع املصرفي .ويذهب بعض
املحللني إل��ى درج��ة رب��ط نجاحه بضرورة
«بذل جهود سياسية كبيرة».
ع��ل��ى أي ح�����ال ،ي���أت���ي ال���ن���ق���اش ح����ول رف��ع
ّ
ال����س ّ
����ري����ة امل���ص���رف ّ���ي���ة ف����ي ل���ب���ن���ان ،ف����ي ظ���ل
ّ
ّ
معضلة أكبر تتعلق بكيفية الحفاظ على
«م���ي���زة ال��ن��ظ��ام امل��ص��رف��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي» على
ُ
وق��ع الضغوط الكثيرة التي تمارس عليه
الحترام قرارات حظر التعامل مع أشخاص
ومؤسسات معينة.
ّ
ّ
خبراء مطلعون أخيرًا أن املصارف
وقد أكد ُ ّ
اللبنانية تحقق لواشنطن أكثر مما تريده

في المنطق
ليست هناك سرية
على الفساد بل فقط
ضمن ما تسمح به
القوانين

بكثير وذلك باعتماد سياسة ّ
تحوط حذرة
ج���دًا؛ ورب��م��ا ح���ذرة أك��ث��ر م��ن ال���ل���زوم .وف ّ��ي
إط����ار ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م _ وال�����ذي ظ��ه��ر أن���ه
عند مستوى ّ
مميز خ�لال ال��زي��ارة األخيرة
ملساعد وزير الخزانة األميركية نيل وولن
_ يتم رفع السرية املصرفية عن حسابات
كثيرة.
ف���ي ه����ذا اإلط������ار ،ي���ق���ول أح����د امل��ع��ن��ي�ين من
ّ
القطاع املصرفي إن رفع السرية املصرفية
ي��ج��وز ف��ي ح���االت م��ح ّ��ددة ضمن القوانني
وامل��ع��اي��ي��ر امل����وج����ودة ،وت���ح���دي���دًا ال��ق��ان��ون
الخاص بمكافحة تبييض األموال الصادر
في عام  2001ورقمه .318
وي ّ
ُ
حدد هذا القانون ّ
مهمة «هيئة التحقيق
ّ
ال��خ��اص��ة» _ وه���ي ه��ي��ئ��ة «م��س��ت��ق��ل��ة» ل��دى
م���ص���رف ل���ب���ن���ان «ذات ط���اب���ع ق���ض���ائ���ي» _
ب���اآلت���ي :إج����راء التحقيقات ف��ي العمليات
التي يشتبه بأنها تشكل ج��رائ��م تبييض
أم��وال وتقرير م��دى جدية األدل��ة والقرائن
على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها.
وتتمتع تلك الهيئة بالحق الحصري لرفع
السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية
امل���خ���ت���ص���ة ول����ص����ال����ح ال���ه���ي���ئ���ة امل���ص���رف���ي���ة
العليا ممثلة بشخص رئيسها وذل��ك عن
ال���ح���س���اب���ات امل��ف��ت��وح��ة ل����دى امل����ص����ارف أو
امل���ؤس���س���ات امل���ال���ي���ة وال���ت���ي ي��ش��ت��ب��ه ب��أن��ه��ا
ُ
استخدمت لغاية تبييض األموال.
ُ
وف���ي ال���ح���االت امل��ث��ي��رة ل��ل��ري��ب��ة ،ي��ط��ل��ب من
الهيئة إجراء التحقيقات الالزمة ،بنهايتها
تتخذ ق���رارًا نهائيًا أم��ا بتحرير الحساب
املشبوه (إذا لم يتبني لها أن مصدر األموال
غير مشروع) ّ
وإما برفع السرية املصرفية
عنه.
ّ ّ
وي ّ
ُ
شدد املصدر نفسه على أن حتى قانون
ال��س��ري��ة املصرفية ال��ص��ادر ف��ي أي��ل��ول عام
 ،1956ال ي��ت��ح ّ��دث ع��ن س��ري��ة م��ط��ل��ق��ة« .ف��ي
امل��ن��ط��ق ،ل��ي��س ه���ن���اك س���ري���ة ع��ل��ى ال��ف��س��اد
وامل��م��ارس��ات املشبوهة ،ب��ل فقط ضمن ما
ّ
وينوه« :طبعًا القانون
تسمح به القوانني».
ليس مصاغًا لحماية الجرائم املالية!».
وف��������ي ال�����س�����ي�����اق ،ي�����ق�����ول رئ�����ي�����س ج��م��ع��ي��ة
ّ
امل������ص������ارف ،م����ك����رم ص���������ادر ،إن امل����ص����ارف
اللبنانية تحترم ّالعقوبات وال تتعامل مع
األشخاص املصنفني في اللوائح املختلفة
ال���خ���اص���ة ب����اإلره����اب امل���ال���ي أو بتبييض
األم������ول؛ وه���ن���اك ل���وائ���ح أوروب����ي����ة ،ع��رب��ي��ة
وأميركية...
«ليس هناك ّ
أي عشوائية في التعامل مع
ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا» ُي��ت��اب��ع امل���ص���رف���ي« .ن��ت��ب��ع
ق����وان��ي�ن ص����ارم����ة وواض�����ح�����ة ت����ن ّ
����ص ع��ل��ى
ض��������رورة ت��ب��ل��ي��غ امل���ح���اك���م ع����ن ال���خ���ل���ل إذا
ُوج������د وت����ح ّ����ول ال���ق���ض���اي���ا ض���م���ن األص�����ول
والقوانني».

تقرير

¶ الهيئات» :نرفض السلسلة ¶ خبراء :يستعملون املؤشرات االقتصادية ملآربهم
تضع الهيئات االق��ت��ص��ادي��ة ،ك��ل عزمها،
الرتب والرواتب .تؤكد
في إسقاط سلسلة ّ
ه��ذه الهيئات التي تمثل أصحاب العمل
أن االق��ت��ص��اد ال ي��ت��ح ّ��م��ل ك��ل��ف��ة السلسلة.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،يعتقد خ��ب��راء االق��ت��ص��اد أن
الهيئات تستعمل املؤشرات االقتصادية
ّ
ملآربها الهادفة إلى التخلص من الضرائب
التي تطاولها مباشرة.
ّ
ّ
تلخص املذكرتان اللتان سلمهما رئيس
ال��ه��ي��ئ��ات االق���ت���ص���ادي���ة ع���دن���ان ال��ق��ص��ار،
أمس ،للجنة االقتصاد والتجارة بحضور
وزي����ر امل����ال م��ح��م��د ال��ص��ف��دي واالق��ت��ص��اد
ن��ق��وال ن��ح��اس وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ه��ي��ئ��ات على
النحو اآلتي:
ـ���ـ ال��س��ل��س��ل��ة س��ت��زي��د ال��ع��ج��ز ف���ي امل���وازن���ة
العامة من  4مليارات دوالر إلى ما بني 5
مليارات و 6.5مليارات في عام .2013
ــ تأتي هذه السلسلة في وقت ترتفع فيه
النفقات وتعاني فيه قطاعات الصناعة
وال��زراع��ة أوض��اع��ًا صعبة ف��ي ظ��ل أك�لاف
التشغيل الباهظة وصعوبات التصدير،

وت��������راج��������ع ال�����س�����ي�����اح�����ة وج�������م�������ود ح����رك����ة
اإلنشاءات.
ــ ستزداد أكالف التعليم في لبنان بنسبة
تراوح بني  %30و.%40
ــ ستؤدي السلسلة إلى خلل في مستويات
ال���روات���ب ب�ين ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام وال��خ��اص،
ف��ي��م��ا ت��ع ّ��م��ق ال��خ��ل��ل وت ّ
���وس���ع���ه ف���ي ن��ظ��ام
نهاية الخدمة.
ــ الضرائب الجديدة لتمويل كلفة السلسلة
ً
تضع عبئًا ثقيال على االق��ت��ص��اد وتزيد
ت��ب��اط��ؤه ،ن��ظ��رًا إل���ى ض��خ��ام��ت��ه��ا وات��س��اع
نطاقها ونطاق الفئات التي تطاولها.
ــ الالفت أن غالبية هذه الضرائب هي غير
مباشرة ،رغ��م أن البيان ال���وزاري ك��ان قد
ّ
ركز على االتجاه لالعتماد على الضرائب
املباشرة.
ــ التوقيت ّ
بحد ذاته خاطئ؛ ألن االقتصاد
ي����م ّ����ر ب���م���رح���ل���ة ت�����راج�����ع وص����ل����ت ب�����ه إل���ى
ح��اف��ة االن��ك��م��اش ب��س��ب��ب ع���دم االس��ت��ق��رار
وتداعيات األزمة في سوريا.
ـ��ـ زي���ادة الضريبة على ال��ش��رك��ات سترفع

كان يجب فصل زيادة غالء
المعيشة عن سلسلة الرتب
والرواتب

ال���ت���راك���م ال��ض��ري��ب��ي ع��ل��ي��ه��ا إل����ى أك��ث��ر من
.%20
ـ����ـ ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال���ف���وائ���د امل���ص���رف���ي���ة ال
تحتمل املزيد من الزيادات.
ـ����ـ ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى أرب��������اح امل�����ص�����ارف ه��ي
ت��م��ي��ي��زي��ة ت��س��ت��ث��ن��ي ال���ق���ط���اع���ات األخ�����رى
وم���خ���ال���ف���ة ألص��������ول ال����ن����ظ����ام ال���ض���ري���ب���ي
ومبادئه.
ـ��ـ ه��ل هكذا ي��دار ال��ش��أن ال��ع��ام؟ فالسلسلة

ال��ت��ي ت��ت��ن��اول  300أل���ف ش��خ��ص ستضع
جميع اللبنانيني الباقني تحت نير أعباء
ال قدرة لهم على تحملها.
يأتي موقف هذه الهيئات مخالفًا ملوقف
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،الذي
أب��ل��غ امل��ع��ن��ي�ين ب���أن تقسيط السلسلة لن
يكون له مفاعيل تضخمية هامة ،ثم أبلغ
سالمة هذا األمر إلى مجلس إدارة جمعية
مصارف لبنان خالل لقائه األخير معهم.
ل��ك��ن ف���ي ال���واق���ع ،ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة خ��ب��راء
اق������ت������ص������ادي���ي��ن ي�������س�������اري���ي���ن وب����ع����ض����ه����م
وزراء ،يرون في ما تثيره
مستشارون لدى ّ
الهيئات بعض ال��ح��ق ،وإن ك��ان��ت حقوق
األجراء في القطاع العام ليست أمرًا يجب
ال��ت�لاع��ب ب���ه .ف��ال��ه��ي��ئ��ات ،وف���ق رأي ه��ؤالء
الخبراء ،تستعمل األسئلة املشروعة عن
ك��ل��ف��ة ال��س��ل��س��ل��ة ع��ل��ى االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
ف��ي م��ع��رك��ة إل��غ��اء ب��ع��ض ال��ض��رائ��ب التي
تطاولها مثل زيادة الضريبة على الفوائد
امل��ص��رف��ي��ة وض���رائ���ب ال��ت��ح��س�ين ال��ع��ق��اري
والضرائب على أرباح الشركات.

ف��ي ال��ب��دء يعتقد ه���ؤالء ال��خ��ب��راء ،أن��ه في
ال���ب���دء ي��ج��ب ف��ص��ل م���وض���وع زي�����ادة غ�لاء
امل��ع��ي��ش��ة ع���ن س��ل��س��ل��ة ال���رت���ب وال����روات����ب.
فهذه السلسلة تأتي في مرحلة انعطاف
ت����ك����ون ف���ي���ه���ا ال�����دول�����ة م���ش���غ���ول���ة ب��ت��ق��وي��م
أث����ر ق����رار ت��ص��ح��ي��ح األج�����ور األخ���ي���ر على
األسعار وحجم االستهالك وعلى الفقراء
وم��رون��ة الطلب في السوق وق��درة الدولة
ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ل ال���س���ن���وي .ف���م���ا ال ي��ع��رف��ه
ال���وزراء أن ال��زي��ادة الوسطية للمعاشات
التقاعدية سيكون أثرها على املعاشات
الجديدة «من النوع الذي ال تفكر الطبقة
السياسية بتبعاته» ،يقول أحد الخبراء.
كذلك ،إن هذه السلسلة تأتي في ظل غياب
اإلصالحات اإلدارية التي لو بدأت لفتحت
ال��ب��اب أم���ام إدخ���ال دم ج��دي��د إل��ى القطاع
العام.
وفي املقابل ،يجب على الطبقة العمالية،
ّ
التحول في
من أج��ل استدامة مكاسبها،
مطالبها إلى بنية تغييرية.
م .و.

 14ثقافة وناس

األربعاء  26أيلول  2012العدد 1818

فنون بصرية

في بيروت ،آمال قناوي تنبأت بموتنا
كشهاب سريع عبرت سماء الفن
وانطفأت قبل شهر عن  38عامًا.
املصرية التي رسمت رحيلها
التشكيلية ُ
قبل سنوات ،شًغلت بتأويل العالقة مع
كاشفة مأزق الذات وهشاشتها.
الجسد،
ُ
عملها «سوف تقتل» تعرضه غاليري
 Q Contemporaryفي بيروت
القاهرة ــ سيد محمود
ي �ص �ع��ب ال� �ف� �ص ��ل ب�ي��ن أع � �م� ��ال آم� ��ال
ق� �ن ��اوي ( 1974ـ �ـ �ـ �ـ  )2012ال�ب�ص��ري��ة
ون �ص��وص �ه��ا األدب� �ي ��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
كتبتها لتجاور غالبية معارضها.
ف ��ي ت �ل��ك ال �ن �ص��وص ،ي�م�ك��ن ال�ع�ث��ور
ع�ل��ى مفاتيح لتفسير ع��امل�ه��ا ،ال��ذي
كشف عن روح طليعية لفنانة ظهرت
كشهاب عابر منذ معرضها األول في
«مهرجان النطاق» ف��ي القاهرة عام
 . 2001تأرجحت نصوصها السردية
بني رغبة أنثى في البوح وحاجتها
الى التمرد وكسر االع��راف ،مع وعي
وتأمل النشغاالت ال��ذات .لقد كشفت
ع ��ن روح ق �ل �ق��ة ت �ه �ج��س ب��اك �ت �ش��اف
القوانني التي تحكم الجسد.
في اشتغاالتها الفنية ،آمنت قناوي
ّ
ب� � ��أن وج� � ��ود ال � � ��ذات ال ي �ت �ط��اب��ق م��ع
اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا .م ��ن ه �ن��ا ،س �ع��ت إل��ى
ت�ح��دي��د عالقتها ب��ال��وج��ود وال �ع��دم.

ّ
قارب النقاد فنها من منظور نسوي
ّ
فسر العالمات البصرية املتكررة في
أعمالها تفسيرًا نفسيًا محضًا يقابل
ب�ي�ن االن ��وث ��ة وال� ��ذك� ��ورة ف ��ي ث�ن��ائ�ي��ة
مبتذلة تعيد إنتاج الكليشيه املعتاد
عن وضعية املرأة الفنانة في العاملني
ال �ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي أك �ث��ر م��ا يظهر
ذل��ك ال�ط�م��وح ال�ف��ذ ف��ي ت��أم��ل العالقة
مع الفن كأداة للتعبير وللتغيير في
آن واح� ��د .ظ �ه��رت أع �م��ال ق �ن��اوي في
نهاية التسعينيات ضمن منظومة
م��ن االن�ت��اج االدب��ي وال�ف�ن��ي ،توصف
ف� ��ي األدب� � �ي � ��ات امل� �ص ��ري ��ة ب � �ـ «ك �ت��اب��ة
الجسد» وفنونه .مساحات ابداعية
عملت على تأويل العالقة مع الجسد
ب �ط��ري �ق��ة ك �ش �ف��ت م � ��أزق ه� ��ذه ال� ��ذات
وه �ش��اش �ت �ه��ا ،وراه� �ن ��ت ع �ل��ى ال�ح�ي��ز
ال �ش �خ �ص��ي أك � �ث ��ر م� ��ن ال� �س� �ع ��ي ال ��ى
ال��ذوب��ان ف��ي امل�ج�م��وع .س�ع��ي ارت�ب��ط
بنزع الروح التبشيرية عن الفن ،وقد
ً
فرض هذا االنتاج نفسه ممثال عالمة
مهمة ف��ي الثقافة امل�ص��ري��ة .ف��ي هذا
السياق ،أوج��دت قناوي لغة بصرية
قادرة على مخاطبة الجميع هربًا من

ّ
عزلة يعانيها الفن املعاصر .تجلى
هذا املسعى منذ أعمالها األول��ى مع
ش�ق�ي�ق�ه��ا ع �ب��د ال �غ �ن��ي ق� �ن ��اوي ال�ت��ي
ج��اورت بني النحت والفوتوغرافيا،
وت � � � �ط � � � ّ�ورت الح � �ق � ��ًا ال � � ��ى ال �ت �ج �ه �ي��ز
والفيديو آرت .ب��رزت موهبة قناوي
ف��ي ع�م�ل�ه��ا ال�ش�ه�ي��ر «امل �ط �ب��خ» ال��ذي
ن��ال «جائزة بينالي القاهرة .»2010
تجهيز يكشف حميمية العالقة التي
ق��د تجمع ام ��رأة ع�ص��ري��ة بتفاصيل
مطبخها اليومية .قدمت في القاعة
ً
مطبخًا ك��ام�لا ي�ح��وي رك�ن��ًا يحتشد
ب��أص��ص ال ��زرع وأق �ف��اص العصافير
م��ع م��راي��ا وث�ل�اث ق�ن��وات تبث ص��ورًا
ً
ال �ك �ت��رون �ي��ة (ف �ي��دي��و) ت�ظ�ه��ر أط �ف��اال
ف��ي م��درس��ة ي�ق��دم��ون األن��اش�ي��د .رغم
ال �غ �ن ��اء ،ي� �م ��ارس ع �ل �ي�ه��م ال �ق �ه��ر م��ن
م��درس�ه��م ،وال�ث��ان�ي��ة تجسد شخصًا
ع� �ل ��ى ك� ��رس� ��ي م� �ت� �ح ��رك ي� �ه ��ز رأس � ��ه
ف�ق��ط .أم��ا الثالثة فتقدم ع��رض��ًا حيًا
بالفيديو حيث بدت آمال زاحفة على
األرض ت �ق��ود م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�ب�ش��ر
البسطاء ،يزحفون خلفها على مرأى
املارة والسيارات.

وكما ينطلق كتاب األدب مما يسمى
«ال �ك �ت��اب��ة ب�ف�ع��ل ال �ي��وم �ي��ات» ،أع�ط��ت
ق� �ن ��اوي م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة م ��ن عملها
ليومياتها التي جمعت بني السردي
وال�ب�ص��ري ف��ي ت�ج��اور م��ده��ش .نجد
ُ
أثرها في فيديو آرت «س��وف تقتل»
ال ��ذي ن��ال «ج��ائ��زة ب�ي�ن��ال��ي ال�ش��ارق��ة
ال� �ث ��ام ��ن» ع� ��ام  .2007ه� ��ذا امل �ش ��روع
امل �س �ك��ون ب��ال �ع �ن��ف ال � ��ذي تحتضنه
ح��ال �ي��ًا غ��ال �ي��ري Q Contemporary
ال� �ب� �ي ��روت� �ي ��ة ،ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ج �م��وع��ة
رس��وم ل�ق�ن��اوي تفحص ال�ع�لاق��ة بني
االن�س��ان ومحيطه م��ن خ�لال أحالمه

رسوم تفحص العالقة
بين اإلنسان ومحيطه
من خالل أحالمه

ّ
تتجسد أمامنا على الحائط.
التي
ّ
طورت الفنانة العالقة مع هواجسها
ال � ��ى م �س ��اح ��ة أك� �ث ��ر ت � �ح� ��ررًا ت �س��ائ��ل
محطات رئيسية في تجربة الحياة،
ً
منذ ال ��والدة م��رورًا ب��ال��زواج وص��وال
ال � ��ى امل � � ��وت ،ال � ��ذي اخ �ت �ط �ف �ه��ا ب��اك �رًا
وك��ان��ت واع �ي��ة ب��اق �ت��راب��ه ،رب �م��ا قبل
أن ت �ك �ت �ش��ف إص��اب �ت �ه��ا ب��ال �س��رط��ان
ب� � �س� � �ن � ��وات .ف � �ق� ��د س � ��أل � ��ت ف� � ��ي أح� ��د
ن�ص��وص�ه��ا ال �س��ردي��ة« :ه ��ل س��أم��وت
ب �ع��د ال �ح �ي��اة أو خ�ل�ال �ه ��ا؟» .غ��ال�ب�ي��ة
أعمال قناوي دارت في أجواء غرائبية،
ل �ك��ن ال ي �م �ك��ن رده� � ��ا ال � ��ى م �ن��اخ��ات
«الواقعية السحرية» .اشتغلت على
ّ
تفاصيل موغلة في واقعيتها ،اال أن
مزجها االطار الواقعي مع عالم يقوم
بالغريب واملستحيل
على االصطدام ّ
ح ��دوث ��ه ي �ب��دو ك ��أن ��ه ي �ج �س��د م�ق��ول��ة
ّ
م��ارت��ن ج��ي ،ال ��ذي ي��رى أن «ال�غ��ري��ب
هو مجاز هذا العصر».
«س � ��وف ت �ق �ت��ل» :ح �ت��ى  6ت �ش��ري��ن األول
(أكتوبر) ـــ ( Q Contemporaryالزيتونة
ـ وسط بيروت) ـ لالستعالم03/300520 :

«سوف تقتل»
(تجهيز فيديو
ورسم ـــ )2006

كوابيس المخيلة
في حواراتها ،تحدثت آمال قناوي عن هوسها
بـ «االنزياح» الذي قادها إلى «الغابة األرجوانية
املصطنعة» (رسوم متحركة بالفيديو .)2005
يقوم العمل على حلم تتكرر فيه عبارة «الغابة
األرجوانية املصطنعة» .هناّ ،
عرت األشياء،
وأعضاء الجسم ،واستخدمت قطعه لتكون
عناصر رئيسية في العمل ،حيث مثلت كل
قطعة بطلة الحكاية .نظرت قناوي الى نفسها
في أوقات كثيرة من تجربتها كـ «شهرزاد
معاصرة» ،تملك إعادة تركيب الحكاية بما
ينسجم مع حضورها الجديد ،وأقامت عالقة مع
ً
ً
«أجزاء
بطلة الحكاية ،بوصفها كال واحدًا ّأو
خاصة» تتغذى ،دائمًا وبال نهاية .إنها ذروة
التعاطي مع «املسخ» املقبل من مخيلة لم تكف
عن إنتاج الكوابيس.

تشكيل

رانيا المدرس في مدار البورتريه
حسين بن حمزة
ال ع�لاق��ة مل��ا ت��رس �م��ه ران �ي��ا امل ��درس
– س�ي�ل�ف��ا ب��ال �ت �ج��رب��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
لوالدها فاتح امل��درس .االبتعاد عن
التأثير املباشر لألب هو أمر إيجابي
طبعًا ،لكن الجهة التي ذهبت إليها
ال��رس��ام��ة ال �س��وري��ة ال �ش��اب��ة ت�ط��رح
أس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ع ��ن أع �م��ال �ه��ا ال �ت��ي
ُ
تكاد تختصر ف��ي ف��ن البورتريه .ال
ن��ري��د أن ن�ع�ط��ي ح�ك�م��ًا م�ب��رم��ًا على
ت �ج��رب��ة ال ت� ��زال ف��ي ب��داي��ات �ه��ا ،لكن
التركيز على رس��م ال�ب��ورت��ري��ه (ق��د)
يحصر خيارات التجربة في مساحة
مستقبلية ضيقة.
ما نراه في معرضها البيروتي Rêve
 – évolutionالذي تحتضنه غاليري

ّ
ّ
 ،Art Circleي� ��ؤك� ��د أن ال ��رس ��ام ��ة
ت �س �ت��أن��ف م ��ا ب ��دأت ��ه ف ��ي م�ع��رض�ه��ا
ال��دم�ش�ق��ي ق�ب��ل ع��ام�ين ،ح�ي��ث تحتل
الوجوه ،وخصوصًا النسائية تسع
لوحات من أصل اثنتي عشرة لوحة.
الوجوه التي تتبادل النظرات على
ج� � � ��دران ال � �ص ��ال ��ة ،ت �م �ن��ح امل� �ع ��رض
م��زاج��ًا م��وح �دًا .ال��وح��دة متأتية من
تشابه املالمح األنثوية ،ومن تقنية
إنجاز هذه املالمح .تستخدم املدرس
وسائط مختلفة في رسم البورتريه.
هناك حضور واض��ح ألل��وان الشمع
والباستيل وال�ح�ب��ر ،لكن الخطوط
ال �ص��ري �ح��ة ه ��ي األب � � ��رز ف ��ي ت��أل�ي��ف
اللوحة .خطوط ذات حس غرافيكي
ّ
يحول البورتريهات إلى تصميمات
مبتكرة ف��ي م� ��وازاة ك��ون�ه��ا وج��وه��ًا

ب � �ش� ��ري� ��ة .ه� � �ك � ��ذا ،ت� �ت� �ح ��ول امل�ل�ام ��ح
إل � ��ى ت� �ض ��اري ��س ت �ح �ت �م��ل ت��زي�ي�ن�ه��ا
ب��إض��اف��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�ي�ن�م��ا تقترب
ال� ��وج� ��وه م ��ن ف� �ك ��رة «امل � ��ودي � ��ل» م��ع
ت�ش��اب��ه األف� ��واه واألن� ��وف وال�ع�ي��ون.
االخ� �ت�ل�اف ��ات ت ��أت ��ي م ��ن اإلض ��اف ��ات
الصغيرة التي تحاول كسر نمطية
البورتريه .أحيانًا تأتي على شكل
ّ
ط�ي��ور ص�غ�ي��رة ت�ح��ل��ق ف��ي س�م��اوات
ّ
ال �خ��دي��ن ،بينما ط��ائ��ر وح�ي��د يحط
على خط يصل بني الحاجبني ،كما
ف ��ي ل��وح��ة «رؤي � � ��ة» ،ب�ي�ن�م��ا ت�ن�س��دل
ع�ل��ى ال��وج��ه ش�ج��رة خريفية ع��اري��ة
األغ�ص��ان ف��ي لوحة «شجر الجنة».
ف��ي ل��وح��ات أخ ��رى ،ت��ورق األغ�ص��ان
وتزهر ف��وق الوجه ،وتعود الطيور
بأعداد أكبر لتحتل الوجه وخلفية

تزيينية
خلطة
ّ
وتسويقية في بعض
ّ
األعمال

ال� �ل ��وح ��ة ،أو ت �ص �ب��ح ط ��ائ� �رًا ك �ب �ي �رًا
ي � �ن� ��اف� ��س امل �ل ��ام� � ��ح ع � �ل� ��ى م� �س ��اح ��ة
اللوحة ،أو تغيب الطيور نهائيًا ،كي
ت�س�ت�ف��رد ال�ع�ي��ون اآلس �ي��ة باملتلقي.
ف��ي ل��وح��ة ب�لا ع �ن��وان ،ي�ت��دل��ى ط��ائ� ٌ�ر
أزرق ص �غ �ي��ر م� ��ن األذن ك ��اق �ت ��راح
م�ب�ت�ك��ر ل�ش�ك��ل األق� � ��راط ،وف ��ي ل��وح��ة
أخ � ��رى ،ي�ن�ش�ط��ر ال ��وج ��ه ن�ف �س��ه إل��ى

وجهني ،وتظهر ألول مرة ٌ
يد تخترق
ال��وج�ه�ين .ال�ي��د تكبر وتحتل لوحة
ك ��ام �ل ��ة ،ث ��م ن� ��رى ي ��دي ��ن ت �ت�لام �س��ان
باإلبهامني ف��ي ل��وح��ة تالية ،بينما
ّ
الطائر األزرق الذي حلق في لوحات
ً
س ��اب �ق ��ة ،ي �ص �ب��ح ب� �ط�ل�ا وح� �ي� �دًا ف��ي
لوحة منفصلة.
ف ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ،ت� �ت ��رك ت �ج��رب��ة ران �ي��ا
امل� ��درس ان�ط�ب��اع��ًا ل�ط�ي�ف��ًا وإي�ج��اب�ي��ًا
لدى املتلقي ،لكن ذلك ال يلغي القيم
التزيينية والتسويقية في أعمالها
التي تبدو خفيفة ،وعلى استعداد
مسبق ملراودة املقتنى االفتراضي.
*  :Rêve – évolutionحتى  11تشرين
األول (أكتوبر) ــ «غاليري آرت سيركل»
(الحمرا) .لالستعالم03/027776:
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دعوة إلى الحوار في «غاليري أجيال»

محمود حجيج
أطياف البحر الميت

ً
عمالّ ،
يقدم فنان الفيديو واملخرج اللبناني منظرًا بانوراميًا لظالل األرض
من خالل 20
املحتلة .مع ذلك ،يعتبر فكرة معرضه  We Need To Talkواسعة تنطبق على أي
بقعة جغرافية ...فما هي اللغة الفنية السياسية التي يحاول طرحها اليوم؟
أمل كعوش
مشهد األفق الضبابي البعيد الذي
َ
ص�ن��ع ب�ت�ك��راره خيطًا رب ��ط ال�ص��ور
امل �ع��روض��ة ك� �خ ��رزات ع �م��ود ف �ق��ري،
ّ
شكل ركيزة فكرة We Need To Talk
ملحمود حجيج ( .)1975املعرض هو
األول م��ن ن��وع��ه مل�خ��رج ح��از جوائز
عاملية عدة عبر لغة الفيلم .وها هو
ً
يجمع اليوم  20عمال فنيًا (تصوير
فوتوغرافي ووسائط مختلفة) من
أص��ل  24ف��ي معرضه ف��ي «غاليري
أجيال» .ذات غروب من شهر نيسان
(أب ��ري ��ل)  ،2010وق ��ف ح�ج�ي��ج أم��ام
ً
شاطئ البحر امليت في األردن متأمال
فلسطني ال�ب�ع�ي��دة ف��ي األف� ��ق ،فكان
أن ص �ن��ع ذاك � ��رة ب �ص��ري��ة للمشهد،
ع �ب��ر ل �ق �ط��ات ف��وت��وغ��راف �ي��ة ط��ول�ي��ة
ارت� �س� �م ��ت ب � ��درج � ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة م��ن
ض��وء املكان الطبيعي كما حددتاه
ح��دق�ت��ا ال�ش�م��س وع��دس��ة ال�ك��ام�ي��را.
سبع من تلك اللقطات شكلت منظرًا
ب��ان��ورام �ي��ًا ل �ظ�لال األرض املحتلة،
وه��ي تلوح ب�ين السماء وتموجات
ّ
رت�ب�ه��ا حجيج ب �ت� ّ
�درج لوني
امل �ي��اه.
م��ن األب�ي��ض واألزرق م ��رورًا بشفق
ً
ذه �ب��ي وص � ��وال إل ��ى ال �ل��ون ال��داك��ن.
أط�ل��ق ح�ج�ي��ج ع�ل��ى امل�ج�م��وع��ة اس��م
 Repalestineليفردها على مساحة
ج ��دار أب �ي��ض ك�ل��وح��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،أو
ً ً
ك�ش��اش��ة للسينما ،م�ح�م�لا ك�ل�ا من
اللوحات عنوانًا من مصطلح واحد
ي �ب��دأ ب��ال�ب��ادئ��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة  Reالتي
ّ
ي��دل وج��وده��ا ف��ي أول الكلمة على
ُ
«إع��ادة» الشيء أو «تكراره» .وتتبع
ال� �ب ��ادئ ��ة  Reب �ف �ع��ل ل� �غ ��وي خ ��اص
ب �ك��ل ل ��وح ��ة ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ،أول �ه��ا
فعل اإلزال��ة  Removeم��رورًا بإعادة
الخلق  Recreateوإع��ادة االكتشاف
 Rediscoverف��ي م��ا يشبه محاولة
ال�ت�ف�ك�ي��ر إلي �ج��اد ص�ي�غ��ة أو ت�ص� ّ�ور
ج��دي��د لفلسطني ك�م��ا ن��ري��ده��ا ،هي
البعيدة  -القريبة التي نعرفها من
روي لنا عنها ف�ق��ط ،رغم
ّخ�لال م��ا ِ
أنها تشبهنا ونشبهها في العمق،
كما جاء في نص التعريف باملعرض
ال��ذي صاغه املخرج حجيج .وفيما
ّ
�إن ّ
النص
ال�ص��ورة ه��ي لفلسطني ،ف�
أو ف�ك��رة امل �ع��رض ل�ي�س��ا ح�ك �رًا على
تلك األرض أو القضية الفلسطينية
ك�م��ا ي �ق��ول ص��اح��ب ال �ع �م��ل ،ب��ل هي
ف � �ك� ��رة ط � ّ�ي� �ع ��ة وم� � ��رن� � ��ة ،ن �س �ت �ط �ي��ع
رب �ط �ه��ا ب� ��أي ب �ق �ع��ة ج �غ��راف �ي��ة ،وال
ُ
س �ي �م��ا اذا اخ ��ت ��زل ��ت ع�لاق �ت �ن��ا ب�ه��ا
باملسافة.
ال ت�ن�ت�ه��ي م �ج �م��وع��ة Repalestine
ب ��اإلص�ل�اح  .Repairع �ن ��وان ال�ع�م��ل
السابع قاتم األلوان .ينطلق حجيج
م� �ن ��ه ل �خ �ل��ق م �ج �م��وع��ة أخ � � ��رى م��ن
ّ
األعمال املركبة هي تتمة We Need
 .To Talkتنفرد كل لوحة بعنوانها
وم�ض��ام�ي�ن�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي �ت �ك��رر فيها
مشهد م��ن األف ��ق الفلسطيني ذات��ه
ب��اج �ت��زاءات وب��ال �ت��درج��ات اللونية
امل �ت �ن��وع��ة ك�خ�ل�ف�ي��ة ل �ل��وح��ة أض ��اف
ً
إليها امل�خ��رج غ��رض��ًا قديمًا مهمال
(صنبور ،عادم سيارة قديم .)...وفي
بعض األع �م��ال ،ك��ان املشهد «ج��زءًا
من كل» ّ
طوع فيها حجيج الصورة
بشكل مقتطع ،كما في  ،Resolveأي
«العمل على إيجاد ح��ل» ال��ذي ضم
جزءًا من مشهد الغروب األزرق إلى
ج ��ان ��ب ق �ط �ع��ة م ��ن إش� � ��ارة م ��روري ��ة
للوقوف وضعت داخ��ل إط��ار صمم

ع �ل��ى ش�ك�ل�ه��ا امل �ث� ّ�م��ن األض �ل��اع .من
خ�لال ه��ذا العمل ،ربما أراد حجيج
أن يربط البحث عن حلول بضرورة
ايقاف سير أو سيل األفكار املألوفة
قبل املباشرة في الحوار.
الالفت أن ال يعمل مخرج سينمائي
ع �ل��ى ب �ن��اء ف �ك��رة م �ع��رض ف �ن��ي كما
ي �ف �ع��ل م ��ع س �ي �ن��اري��و ف �ي �ل��م .ب�ع�ي�دًا
ع � ��ن ال� � � �ت � � � ّ
�درج ال � �ل� ��ون� ��ي وال ��زم � �ن ��ي
ف ��ي  ،Repalestineأس� �ق ��ط ح�ج�ي��ج
ّ
التسلسل من حساباته ،ورتب بقية
األع �م ��ال م��ن دون س��اب��ق تخطيط.
ً
في هذا اإلطار مثال ،كان ،Research
الذي ضم عادمًا مهترئًا وصدئًا قد
يعني وقد ال يعني شيئًا مع عنوان
شامل كمصطلح «بحث» .فيما أتى

ت��رت�ي�ب��ًا ب�ي�ن ع�م�ل�ين ي�ح�م��ل أول�ه�م��ا
 Returnوفيه مسحة كاريكاتورية،
ح �ي��ث أض� ��اف ح�ج�ي��ج ل��وح��ة أزرار
م�ص�ع��د ك�ه��رب��ائ��ي .وي�ح�م��ل ال�ث��ان��ي
ع �ن��وان  ،Republishح�ي��ث ح�ض��رت
ال �ح��روف امل�ع��دن�ي��ة ل�ط��اب�ع��ة قديمة
ال �ط��راز .ف��ي العملني ص�ل��ة واض�ح��ة
ب�ي��ن ال � �غ� ��رض ( )itemوال � �ع � �ن� ��وان،
وت � �م� ��اه ت� � ��ام م� ��ع م� �ف� �ه ��وم امل� �ع ��رض
الشامل ،لكن الفكرة كانت مباشرة
ومستهلكة في  Relayأي «تسليم أو
ت�ن��اق��ل» ،ال��ذي ض��م مفتاحًا ضخمًا
ي�ح�ف��ر ق�ل��ب ق�ف��ل ص ��دئ ،ف��ي إش ��ارة
إل � ��ى رم� ��زي� ��ة امل� �ف� �ت ��اح ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية .والسؤال عما إذا كان
ّ
قد ُوفق في توظيف «املفتاح» ضمن

ّ
رم��زي��ة ع��ام��ة ف��ي ظ ��ل خصوصيته
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ه��و ال� ��ذي ي �ش��رح أن
 Repalestineليست بالضرورة أرض
فلسطني ،بل تستطيع أن تكون أي
أرض أو بلد ،بل حتى أميركا .يدعم
ّ
فكرته ،فيذهب إل��ى أن الرسالة في
 We Need To Talkليست موجهة
إل � ��ى اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ال� � ��ذي ال ي�ه�م��ه
ال� �ت� �ح ��اور م �ع ��ه ،ب ��ل م��وج �ه��ة إل�ي�ن��ا

ن�ح��ن ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،س�ع�ي��ًا إل��ى
خلق ت��واص��ل حقيقي وف� ّ�ع��ال حول
ش ��ؤون� �ن ��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ان� �ط�ل�اق ��ًا م��ن
امل�س��أل��ة الفلسطينية ،لنرتقي بها
إلى بعدها اإلنساني.
 :We Need To Talkح�ت��ى  29أي�ل��ول
(سبتمبر) ـ�ـ «غاليري أج�ي��ال» (الحمرا ـ
بيروت) ـ 01/345213
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لمحة

تجردت من عناصرها السياسية
الصورة إذ ّ
روي ديب
 We Need To Talkعنوان املعرض األول
مل �ح �م��ود ح�ج�ي��ج ال� ��ذي ت��اب �ع �ن��ا س��اب�ق��ًا
أع � �م ��ال ال �ف �ي ��دي ��و ،واأل ّف� �ل� ��ام ال �ق �ص �ي��رة
التي أنجزها ،علمًا ب��أن��ه يعكف حاليًا
ع�ل��ى ب��اك��ورت��ه ال��روائ �ي��ة ال�ط��وي�ل��ة .رغ��م
صعوبة التواصل معها من دون العودة
إل ��ى ع �ن��اوي��ن ال �ل��وح��ات وال ��دردش ��ة مع
ّ
ال �ف �ن��ان ،إال أن أع �م��ال م�ع��رض��ه الحالي
تثير تأمالت حول قراءة حجيج لعالقة
الفن بالسياسة .قد نفشل في البدء في
م�ح��اول��ة ال�ت�ق��اط م�ف�ت��اح ال �ط��رح الفني،
ّ
أو املفاهيمي في معرضه .بل إن تكرار
ال�ل�ق�ط��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ب �ح �رًا،
وأرض � ��ًا ،وس� �م � ً
�اء ،م��ع إض��اف��ة األش �ي��اء
ع �ل �ي �ه��ا ،ق ��د ي �ش �ع��رك ب ��أن ��ك ف ��ي دوام� ��ة
«زرق ��اء» ذات ت��أوي�لات مفتوحة إل��ى ما
ال نهاية.
على جدار في وسط الصالة ،هناك ّ
نص
باإلنكليزية مقسم إلى ثالثة أجزاء .كالم
ع��ن ت�ح� ّ�ول النظر أو ال��رؤي��ة إل��ى وجهة
ن �ظ��ر ،وح��دي��ث ع��ن ع�لاق�ت�ن��ا ب��األم��اك��ن،
واإلس � �ق� ��اط� ��ات ال� �ت ��ي ن��رم �ي �ه��ا ع �ل �ي �ه��ا،
فنحولها إل��ى ما سمعناه عنها ،أو ما
أردناها أن تكون...
أع � � �م� � ��ال ت � �ت � �ش� ��اب� ��ه ،ت � �ح � �ت� ��وي ص� � ��ورة
ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ة ل �ل �م �ن �ظ��ر ذات � � ��ه :ال �ب �ح��ر،
ف��ال�ب��ر ،ف��ال�س�م��اء ،م��ع تغير م �ت��درج في
اإلض� ��اءة .إذًا ه��ذا البحر امل�ي��ت ،ف��أرض
فلسطني ،فالسماء .هي األرض بشكلها،
وم �ك� ّ�ون��ات �ه��ا األس��اس �ي��ة ،وال �ب��دائ �ي��ة .ال
ً
بشر ،ال بيوت ،ال وطن وال احتالل .فعال،
يخبرك حجيج عن التقاطه تلك الصور
الفوتوغرافية منذ سنتني ،م��ن منطقة
البحر امل�ي��ت ف��ي األردن .التقط الصور
م ��ن دون ت �ع��دي��ل وق � ّ�دم� �ه ��ا ال � �ي ��وم ف��ي
املعرض ،حيث حملت كل واحدة عنوانًا
خاصًا مثل :إع��ادة تنظيم ،إع��ادة خلق،
إع � ��ادة اك �ت �ش ��اف ...ك�ل�ه��ا ت �ح��ت ع �ن��وان:
إعادة فلسطني.
أم � ��ا األع � �م� ��ال األخ � � � ��رى ،ف �ق �س �م �ه��ا إل ��ى
ج��زء ي��ن .ف��ي األول ،أع��اد استعمال تلك
الصور ،محافظًا على حجم الطبع ذاته،
ل�ك�ن��ه ه ��ذه امل ��رة أض ��اف أح ��د األغ ��راض
التي ما ع��اد يستعملها من منزله .في
واح ��دة حنفية م�ي��اه ،وف��ي أخ��رى م��رآة،
وقطعة من آلة طباعة ،ومفتاح...
أم� � ��ا ف� ��ي ال� �ق� �س ��م ال � �ث� ��ال� ��ث ،ف� �ق ��د أج� ��رى

تعديالت على ال�ص��ورة الفوتوغرافية،
ّ
فكررها ،أو جزأها ،وأضاف إليها أشياء
اس �ت �ع��اره��ا م ��ن امل��دي �ن��ة ل�ي�ج�م�ع�ه��ا مع
ال�ص��ورة .ج��زء من إش��ارة «ق��ف» ولوحة
األرقام التابعة للمصاعد ،وغيرهما.
في  ،We Need To Talkتختلط األوراق.
هي أرض فلسطني ،أو أي أرض أخرى،
يقول لنا حجيج .تاريخ البلدان يتشابه
م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ح �ت ��ى ج �ن��وب
أف��ري�ق�ي��ا .ال�ك��ل ك��ان ي��وم��ًا أرض��ًا محتلة.
كان يومًا فلسطني.
ّ
إن املينمالية التي يطرح عبرها حجيج
أعماله العشرين ف��ي امل�ع��رض ،تجتمع
تفاصيلها لتقدم معًا ط��رح��ًا سياسيًا
وم�ع��ال�ج��ة ف�ن�ي��ة .أم��ا خ�ي��ار ح�ج�ي��ج في
ال�ع��ودة إل��ى مكونات األرض الطبيعية
دون البشر ،فهو ربما لتجريد الصراع
م � ��ن وج � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر واالن � � �ط �ل ��اق م��ن
امل� �س� �ل �م ��ات األس� ��اس � �ي� ��ة :م � �ي� ��اه ،أرض،
ه� � ��واء .ط� ��رح ي �م �ش��ي ب��ات �ج��اه م�خ�ت�ل��ف
للصور الفوتوغرافية التي رافقت تلك
القضية بالتحديد ،م��ن ص��ور امل�ج��ازر،

Resolve
(تصوير
فوتوغرافي
ووسائط
مختلفة ـــ 60
×  60سنتم ـــ
)2012

إلى أطفال الحجارة ،أو أيقوناتها مثل
بورتريه ليلى خالد بالكوفية والسالح.
مل��اذا يتخذ حجيج ذاك ال�خ�ي��ار ال�ي��وم؟
ف��ي امل�ع�ن��ى األش �م��ل ل�ل�ط��رح ال�س�ي��اس��ي،
ُ
ه��ل اس��ت�ن�ف��دت ال �ص��ورة امل �ب��اش��رة ،وم��ا
ع� � ��ادت ت ��أت ��ي ف �ع �ل �ه��ا؟ ف ��أص �ب ��ح م�ل�ح��ًا
اليوم البحث عن صورة جديدة ،تطرح
ّ
أس �ئ �ل��ة م �خ �ت �ل �ف��ة؟ أم أن ال ��زم ��ن ال�ف�ن��ي
ال��ذي نعيش فيه ال�ي��وم ي�ف��رض البحث
ّ
ع��ن لغة فنية مختلفة؟ ال�لاف��ت هنا أن
ً
ال �ت �ج��ري��د وامل�ي�ن�م��ال�ي��ة ه �م��ا ع � ��ادة لغة
خ �ط��اب ال�س�ل�ط��ة األق � ��وى .وف ��ي ال�ح��ال��ة
امل ��ذك ��ورة ،ه��ي ال�ل�غ��ة ال�ت��ي استعملتها
وتستعملها «إس��رائ �ي��ل»« :ه ��ذه أرض
امليعاد ،هي حقنا .وأم��ا الفلسطينيون
ف� �ه ��م إره� � ��اب � � �ي� � ��ون» .ب �ي �ن �م��ا ال �خ �ط ��اب
ً
الفلسطيني هو أكثر تعقيدًا ،وتفصيال،
َ
ومباشرة ،بغية إثبات الحق املغتصب.
أليست الخطورة في تجريد التعقيدات
ومحو التفاصيل ،فيعجز العمل الفني
السياسي عن بلوغ مشاهده ،ويختفي
الطرح؟

سيرة
م �ص � ّ�ور وم �خ ��رج وف �ن ��ان ف�ي��دي��و
ّ
األهلية
م��ن جيل م��ا بعد ال�ح��رب
ّ
اللبنانية ،أنجز حوالى  30فيلمًا
روائ �ي��ًا قصيرًا وتسجيليًا ون��ال
ج��وائ��ز ع��دة .ف��ي ع��ام  ،2006نال
محمود حجيج ( )1975شهادة
دك �ت ��وراه ف��ي اإلع �ل�ام واالت �ص��ال
م� � � � � � � � � � ��نEuropean Graduate
 Schoolفي سويسرا .كما حاز
ش �ه��ادة امل��اج�س�ت�ي��ر ف��ي اإلع�ل�ام
م� ��نNew School University
في نيويورك ع��ام  ،2001إضافة
إلى إجازة في فنون االتصال من
الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت  LAUعام ّ ،1997
تدرس
كتب حجيج الثالثة عن التصوير
الفوتوغرافي في جامعات لبنانية
ع� ��دة .وق ��د ن �ش��ر م �ق��االت ع��دي��دة
ت �ت �ن ��اول ع ��ال ��م امل� �ي ��دي ��ا ،وه� ��ا ه��و
يعمل حاليًا على باكورته الروائية
الطويلة .Stable Unstable

( Relayتصوير
فوتوغرافي
ووسائط مختلفة
ــ 60 × 60
سنتم ــ  2012ــ
تفصيل)

 16ثقافة وناس • ميديا

األربعاء  26أيلول  2012العدد 1818

أهوال الثورة

تحذر من فاشية جديدة
أصوات ّ

دستور اإلخوان
«مضر» بالصحافيين
ّ
ألغى أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة
الدستور املصري الجديد ،مادة كانت تمنع عقوبة السجن
في قضايا النشر ،وسط أخبار تزداد عن نية هؤالء تشديد
القبضة على اإلعالم ...بقوة القانون!
القاهرة ـــ محمد الخولي
ال ي�خ�ف��ي أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة التأسيسية
التي ستتولى صياغة الدستور املصري
ال� �ج ��دي ��د ،خ��وف �ه��م م ��ن ح ��ري ��ة ال �ص �ح��اف��ة
واإلب��داع ،ويحاولون بكل ما أوتوا به من
صالحيات أن يضعوا قيودًا على العمل
الصحافي ،كي يكون تحت سيطرة أجهزة
ال��دول��ة ،وخ�ص��وص��ًا األم�ن�ي��ة ،وف��ي خدمة
النظام ورئيسه.
ت �ل ��ك ال ��رغ� �ب ��ة ظ� �ه ��رت ج �ل �ي��ًا م� ��ع ان �ت �ه��اء
ال �ج �م �ع �ي��ة م� ��ن ص �ي��اغ��ة ب � ��اب ال �ح��ري��ات
وال � �ح � �ق ��وق وال� ��واج � �ب� ��ات ف� ��ي ال ��دس �ت ��ور
الجديد .ألغى أعضاء اللجنة امل��ادة التي
الصحافيني في قضايا
كانت تمنع حبس
ّ
النشر وك��ان��ت ت�ن� ّ�ص على أن��ه «ال يجوز
االت� �ه ��ام ف��ي ج��رائ��م ال �ن �ش��ر ب�غ�ي��ر ط��ري��ق
االدع ��اء املباشر وال توقع عقوبة سالبة
ل �ل �ح��ري��ات ف ��ي ه ��ذه ال� �ج ��رائ ��م» .وأص ��رت
اللجنة على إدراج إم�ك��ان غلق الصحف
ب� �ح� �ك ��م ق � �ض� ��ائ� ��ي .وج � � � ��اء ف � ��ي امل � �س� ��ودة
ّ
النهائية أن «حرية الصحافة والطباعة
والنشر وس��ائ��ر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام مكفولة،
وال��رق��اب��ة ع�ل��ى م��ا ت�ن�ش��ره م�ح�ظ��ورة ،وال
يكون إنذارها وال وقفها وال إلغاؤها إال
ب�ح�ك��م ق �ض��ائ��ي ،وي �ج��وز االس �ت �ث �ن��اء في
حالة إعالن الحرب أن تفرض عليها رقابة
م�ح��ددة» ،م��ا يعني إم�ك��ان غلق الصحف
ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ًا ،ورف � � � ��ض م� �ط� �ل ��ب ال� �ج� �م ��اع ��ة
الصحافية بإلغاء مادة تتحدث عن ّغلق
ال �ص �ح��ف ،إن ق�ض��ائ�ي��ًا أو إداري� � ��ًا؛ ألن �ه��ا
ع �ق��وب��ات ج�م��اع�ي��ة ل�خ�ط��أ ف ��ردي تخالف
القوانني واملواثيق الدولية.
عضو الجمعية التأسيسية ،العضو في
نقابة الصحافيني وحيد عبد املجيد ،قال
ً
ّ
لـ«األخبار» إن هذه امل��واد وردت فعال في
الصيغة النهائية لباب الحريات والحقوق
ّ
وال��واج �ب��ات ،م�ض�ي�ف��ًا« :ش��ك��ل إدراج ه��ذه
ا ّمل��واد مفاجأة بالنسبة إل� ّ�ي» ،وأش��ار إلى
أن ��ه ق � ّ�دم م��ذك��رة إل��ى ل�ج�ن��ة ال�ص�ي��اغ��ة في

الرئيس املصري محمد مرسي هدف جديد لفناني الغرافيتي (عمرو عبد الله دالش ــــ رويترز)

الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور،
تنقد ه��ذا ال �ب��اب ،وخ�ص��وص��ًا ت�ل��ك امل��واد
املتعلقة بالصحافة.
ّ
ب��دوره ،ق��ال الصحافي ص�لاح عيسى إنه
الح� ��ظ ع �ن��د ح� �ض ��وره ج �ل �س��ات اس �ت �م��اع
أع��دت�ه��ا الجمعية ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ل�ع��دد من
ّ
الصحافيني واإلعالميني أن هناك مزاجًا
ّ
معاديًا لحرية الصحافة ،مشيرًا إل��ى أن
بعض أعضاء الجمعية يرغبون في تقييد
ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة ل��وق��ف ان �ت �ق��اد ال��رئ�ي��س
محمد م��رس��ي« :ل ��دى األع �ض��اء ح��رج من

قيام الصحف بذلك» ،وفق ما يقول عيسى،
ّ
مضيفًا أن ذل��ك ج��ان��ب شخصي يسيطر
ع �ل��ى األع� �ض ��اء ،وه �ن��اك ج��ان��ب س�ي��اس��ي
آخر يدفعهم إلى محاوالت التضييق على
الصحافة« :أعضاء الجمعية يخافون من
ّ
املوجه إلى األحزاب الدينية
استمرار النقد
بما يؤثر على شعبيتهم وجماهيريتهم».
ً ّ
وت��اب��ع ع�ي�س��ى ق��ائ�لا إن ال�ع�ق��وب��ات التي
جاءت في مسودة الباب ال يعرفها أي بلد
ّ
دي�م��وق��راط��ي ف��ي ال�ع��ال��م ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن
هناك رغبة لدى حزب «الحرية والعدالة»

ّ
ف��ي إرس ��اء «اس �ت �ب��داد ج��دي��د» ي�ح��ل محل
الدولة التي انهارت بالثورة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل��رش��ح ال �س��اب��ق ملنصب
ّ
ن�ق�ي��ب ال�ص�ح��اف�ي�ين ي�ح�ي��ى ق�ل�اش إن ما
يجري في الدستور الجديد اليوم «كارثة
أكبر عما كانت عليه أيام املخلوع مبارك».
واس �ت �ن �ج��د ب �ك��ل ال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
املعنية بحرية الرأي والتعبير من مثقفني
ومبدعني وصحافيني ومنظمات مجتمع
م ��دن ��ي وف� �ن ��ان�ي�ن ون� �ق ��اب ��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين
و«امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى ل �ل �ص �ح��اف��ة» ،داع �ي��ًا

رادار

عذرًا على (رقابة) الصورة
القاهرة ـــ محمد خير
في ختام فيلم «غزل البنات» (،)1949
يقف عبد ال��وه��اب ب�ين أع�ض��اء فرقته
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ل �ي �غ �ن��ي ت �ح �ف �ت��ه «ع ��اش ��ق
ّ
ال � ��روح» .ل�ك��ن ث�م��ة س�ب�ب��ًا آخ��ر لشهرة
املشهد ،يتجاوز ندرة اجتماع نجيب
الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي
ف� ��ي ل �ق �ط��ة واح � � � ��دة .اش� �ت� �ه ��ر امل �ش �ه��د
ّ
املشوشة
بسبب ص��ورة امل�ل��ك ف ��اروق
ف��وق رؤوس ال�ف��رق��ة .ك��ان��ت تعليمات
ال�ض�ب��اط األح ��رار أن يستبعد ك��ل من
ـ �ـ وم ��ا ـ �ـ ل��ه ع�ل�اق��ة ب �ـ«ال �ع �ه��د ال �ب��ائ��د».
حتى إن ذلك املنع طاول عبد الوهاب
نفسه وأم كلثوم لبعض الوقت .كانت
ص ��ورة امل �ل��ك ف��ي م�ك��ان�ه��ا ع�ن��د ع��رض
الفيلم ف��ي ال�ص��االت قبل ثالثة أع��وام
م� ��ن ث � � ��ورة ي ��ول� �ي ��و .ل �ك ��ن ال �ت �ل �ف��زي��ون
امل�ص��ري ال��ذي ت��أس��س ع��ام  ،1960بدأ
يعرض النسخة املموهة التي تظهر
ً
فيها ــ بدال من وجه فاروق ــ خربشات
متحركة بني اإلطارات امللكية املذهبة.
الح� �ق ��ًا ،ع �ث��رت «روت� ��ان� ��ا زم � ��ان» على
ن�س�خ��ة ل��م ت �ح��ذف م�ن�ه��ا ص ��ورة امللك
ال � �ش� ��اب ،وه � ��ي ال �ن �س �خ��ة امل �ع ��روض ��ة
ب �غ��زارة ع�ل��ى ي��وت �ي��وب« .ف � ��اروق غ��زل
البنات» مجرد نموذج لحاالت حذف

وتالعب على م��دار تاريخ التلفزيون.
ّ
حاالت تحكمت بها تقلبات السياسة.
ث �م��ة أف �ل�ام ل��م ت �ع��رض وأف �ل��ام ح��ذف��ت
مشاهدها أو نهاياتها ،ومرت سنوات
ل ��م ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا وج � ��ه ع �ب��د ال �ن��اص��ر
إال ف ��ي االح �ت �ف ��االت ال �س �ن��وي��ة ل �ث��ورة
ي��ول �ي��و ال� �ت ��ي ت �ح��ول��ت ت ��دري� �ج ��ًا إل��ى
فعاليات خجولة مقارنة باحتفاالت
ح� ��رب أك �ت��وب��ر  .1973إل� ��ى األذه� � ��ان،
ع ��ادت س�ي��رة ال �ح��ذف ال�س�ي��اس��ي عند
عرض «فرقة ناجي عطا الله» .ترددت
ّ
ش��ائ�ع��ة ادع ��ت أن رق��اب��ة «م��اس�ب�ي��رو»
طلبت ح��ذف ص��ورة الرئيس املخلوع
م �ب��ارك م��ن ب�ع��ض م�ش��اه��د امل�س�ل�س��ل.
نفى بطل العمل ع��ادل إم��ام الشائعة،
لكن مبارك عاد إلى الصورة مع تردد
ّ
أن�ب��اء ع��ن أن رق��اب��ة التلفزيون رفعت

م��ذك��رة إل ��ى وزي� ��ر اإلع �ل��ام اإلخ��وان��ي
ص�ل��اح ع �ب��د امل� �ق� �ص ��ود ،ت �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
«تحديد مصير األع�م��ال الفنية التي
ت �ح��وي ص ��ور ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق التي
يبلغ عددها  30ألف فيلم ومسلسل»،
طبقًا لصحيفة «الوطن» التي أضافت
ّ
أن لقطات األح ��داث ال�ت��ي يظهر فيها
ّ
مسجلة على 300
ال��رئ�ي��س امل�س�ج��ون
ألف شريط!
ّ
قد تبدو األرقام مبالغًا فيها قبل تذكر
أن مبارك هو الرئيس األطول في مدة
الحكم منذ محمد علي باشا مؤسس
م �ص��ر ال �ح��دي �ث��ة ،وأن ح �ك �م��ه امل�م�ت��د
 30ع��ام��ًا ي �س��اوي ن�ص��ف ع�م��ر الحكم
ال �ع �س �ك��ري م �ن��ذ ث � ��ورة ي��ول �ي��و .ط ��وال
ت�ل��ك ال �س �ن��وات ،ل��م ت�خ��ل ن�ش��رة أخ�ب��ار
م ��ن ص ��ور أو ل �ق �ط��ات ل�ل��رئ�ي��س ال ��ذي
ّ
تصدر أخبار الشاشات الرسمية .بعد
ح�س��اب األي ��ام وال �س��اع��ات وال�ن�ش��رات
وال � �ق � �ن� ��وات ،ت� �ب ��دو األرق � � � ��ام م�ن�ط�ق�ي��ة
أك�ث��ر .م��ن املستبعد أن ي�ع��ود الحذف
بصيغة م��ا ق�ب��ل ع�ص��ور الفضائيات
املفتوحة ،لكن الرئيس املخلوع نفسه
ي� �ن ��زوي ي��وم��ًا ب �ع��د آخ� ��ر ع ��ن اه �ت �م��ام
اإلع�لام .بحكم األم��ر الواقع واألح��داث
امل �ت�لاح � ّق��ة ،ي�ب�ت�ع��د م �ب ��ارك وص��ورت��ه
رويدًا كأنه لم يكن يومًا هنا.

إي��اه��م إل� ّ�ى «ال��وق��وف ض��د ه��ذه امل�ه��زل��ة».
وتابع بأنه إذا لم يتحدوا لوقف هذا األمر،
«ف�س�ن�ج��د أن�ف�س�ن��ا أم ��ام ف��اش�ي��ة ج��دي��دة».
ّ
وق� ��ال ق�ل�اش إن ال��دس �ت��ور ال� ��ذي ي��وض��ع
اآلن «يقوم على اإلقصاء وسلب الحريات
وال �ت ��راج ��ع ع ��ن ك ��ل م �ط��ال��ب ال�ص�ح��اف�ي�ين
بحرية الرأي والتعبير».
ال� �ص� �ح ��اف ��ي وال� ��وك � �ي� ��ل األس � �ب� ��ق ل �ن �ق��اب��ة
ّ
الصحافيني ،عبد العال الباقوري قال إن
ال�ع�ق��وب��ات السالبة للحريات تجاوزتها
دساتير العالم تقريبًا «ما عدا استثناءات
لاّ
ق�ل�ي�ل��ة» .وت��وق��ع أ ت�م��ر ه ��ذه ال�ن�ص��وص
م � ��ن دون م � �ع ��ارض ��ة ق � ��وي � ��ة« ،ل � �ي� ��س م��ن
الصحافيني فحسب ،بل أيضًا من القوى
التي تريد دستورًا ّ
يعبر عن كافة أطياف
ال�ش�ع��ب امل �ص��ري» ،وأض ��اف« :امل�ع��رك��ة لن
تكون سهلة».
وع� ��ن دور ن �ق��اب��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين ،ح��اول��ت
«األخبار» التواصل مع نقيب الصحافيني
�دوح
وع �ض��و ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة م �م� ّ
ال ��ول ��ي ذي ال �ت ��وج ��ه اإلس �ل��ام � ��ي ،إال أن ��ه
رف��ض الحديث ،مبررًا ذل��ك بانشغاله في
اج�ت�م��اع م�ه��م .وق ��ال« :س��أع��اود االت�ص��ال
بكم م��رة أخ��رى» .أم��ا األم�ين العام لنقابة
ّ
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ك � � ��ارم م� �ح� �م ��ود ،ف� �ق ��ال إن
م�ج�ل��س ال �ن �ق��اب��ة س�ي�ت�خ��ذ ك��ل ال �خ �ط��وات
مل��واج �ه��ة ه ��ذه امل� ��واد ال �ت��ي «ت�ع�ي��دن��ا إل��ى
ّ
ع�ص��ور ال �ظ�لام» .وأض ��اف أن «ك��ل الطرق
م �ف �ت��وح��ة أم��ام �ن��ا ل�ل�اع �ت��راض وم �ح��اول��ة
ّ
منع ه��ذا امل�ش��روع» .ولفت إل��ى أن النقابة
س �ت �س �ع��ى إل � ��ى ال� �ت ��واص ��ل م ��ع م�ن�ظ�م��ات
املجتمع املدني واألحزاب ،بما فيها حزب
«ال �ح��ري��ة وال� �ع ��دال ��ة» ،ال � ��ذراع ال�س�ي��اس�ي��ة
ل� ّج�م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .وأش� ��ار إل��ى
أن � � ��ه ف� ��ي ح � ��ال ف �ش ��ل ك� ��ل ه � ��ذه ال �ج �ه ��ود،
س� ُ�ي��دع��ى إل� ��ى ج �م �ع �ي��ة ع �م��وم �ي��ة ط��ارئ��ة
ألعضاء النقابة والتشاور في الخطوات
ّ
يستمر
التصعيدية ،خاتمًا« :ال يمكن أن
مجلس النقابة والدستور الجديد ينص
على تلك املواد».

ريموت كونترول

إحنا االثنني والعني في العني

«امليادين»

< 21:30

يغوص برنامج «لعبة األم��م» اليوم في
ال�ع�لاق��ات اإلي��ران�ي��ة – التركية ،كاشفًا
عن مدى عمقها ،ومقدمًا أرقامًا دقيقة
ع��ن ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ال��دول �ت�ين.
ويستضيف سامي كليب ثالثة خبراء
من إيران وتركيا والسعودية ،ملناقشة
امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��رب��ي ف��ي ظ��ل ال�ت�ن��اف��س
اإلقليمي.

غادة عادت إلى املدرسة

«الجديد»

< 21:15

ت � �ف � �ت � ��ح غ� � � � � � ��ادة ع � � �ي � ��د م � � �ل � ��ف غ �ل��اء
األق �س ��اط امل��درس �ي��ة ،وت �ت �ن��اول ق��درة
األه� ��ل ع �ل��ى ت�ح�م�ل�ه��ا ،وال��رق��اب��ة ال�ت��ي
تمارسها وزارة التربية ودور لجان
األهل.
وتسأل في حلقة الليلة من «الفساد»:
هل هناك تواطؤ في تغطية املخالفات؟
ومن يدفع الثمن؟

 ...وسعيد أيضًا

NBN

< 20:30

غالء األقساط يمثل أيضًا محور حلقة
«مختصر مفيد» الليلة .ويستضيف
ً
سعيد غريب كال من املدير العام لوزارة
التربية ف��ادي ي��رق (ال�ص��ورة) ،ونقيب
املعلمني نعمة محفوظ .ويتطرق ّ
غريب
إل ��ى أس �ب��اب ت�غ�ي�ي��ر ال �ك �ت��ب ،وم ��ن هي
الجهة املختصة في املوضوع ،وما هي
املعايير املتبعة؟

مالك حج والد

LBCI

الحل سحري

< 21:30

ال�ت�ح� ّ�رش ب��األط�ف��ال وال�ق��اص��ري��ن هو
عنوان حلقة الليلة من «أحمر بالخط
ال � �ع ��ري ��ض» .ي� �ع ��رض م ��ال ��ك م�ك�ت�ب��ي
املوضوع من زواي��ا مختلفة ،معتمدًا
ع � �ل ��ى ش � � �ه� � ��ادات ح � � ّ�ي � ��ة ألش � �خ ��اص
ع��اش��وا التجربة ف��ي البيت وامل��درس��ة
والشارع ،وحتى في املراكز الرسمية
والصحية.

«أبو ظبي»

«الزوجة الرابعة» بنجاح كبير

< 20:00

ه��ل ال�س�ح��ر وه��م أم ح�ق�ي�ق��ة؟ ي�ح��اول
«خ � �ط ��وة» اإلج ��اب ��ة ع ��ن ه� ��ذا ال �س ��ؤال
ف��ي ح�ل�ق��ة ال �ي��وم ،ال �ت��ي ت �ق��ارب ماهية
السحر.
وي � �ن � ��اق � ��ش خ� �ل� �ي� �ف ��ة ال� � �س � ��وي � ��دي م��ع
ض�ي�ف��ه ال��دك �ت��ور م��ري��د ال �ك�ل�اب ،دور
ال� �س� �ح ��ر ف� ��ي ح � �ي ��اة ال� � �ن � ��اس ،وم� ��دى
انتشاره.

«دريم »2

< 22:00

رغ ��م ال �ج ��دل ال� ��ذي أث� � ��اره ،واالن �ت �ش��ار
الذي حققه في رمضان ،قررت «دريم
 »2إع � ��ادة ع ��رض م�س�ل�س��ل «ال ��زوج ��ة
الرابعة» .تدور القصة حول أحد رجال
األعمال املزواج .العمل من بطولة املمثل
املصري مصطفى شعبان (الصورة)،
وت��أل �ي��ف أح �م��د ع �ب��د ال �ف �ت��اح ،وإخ� ��راج
مجدي الهواري.
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تحت الضوء
◄ ي��زخ��ر ب��رن��ام��ج ال �ك��ات��ب ش �ك��ري أن�ي��س
ف��اخ��وري بمجموعة م��ن األع�م��ال للمرحلة
امل�ق�ب�ل��ة .ف�ق��د ت�ع��اق��د م��ن خ�ل�ال ش��رك��ة «أون
الي ��ن ب ��روداك� �ش ��ن» ع �ل��ى م�س�ل�س��ل م��ن 60
حلقة ملصلحة  .lbciوبعد دخ��ول «الجديد»

عادل إمام زعيم «إخونجي»
بعد الدعوى التي رفعت
عليه بازدراء األديان وتبرئته
من التهمة ،ها هو املمثل
املصري يصافح مرشد اإلخوان
املسلمني محمد بديع،
ويتبادل الضحكات معه
خالل احتفال أقيم أول من
أمس في القاهرة

هل يجرؤ المحامي
السلفي عسران منصور
على رفع دعوى قضائية
مجددًا؟

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ف� �ج ��أة ،ل ��م ي �ع��د ع � ��ادل إم � ��ام «خ� �ط� �رًا»
بالنسبة إلى اإلخوان ،ولم يعد متهمًا
ب � ��ازدراء ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي ف��ي أف�لام��ه.
«ال��دن �ي��ا رب�ي��ع وال �ج��و ب��دي��ع» ،ه��ذا ما
ي��وح��ي ب ��ه ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ج �م��ع أخ �ي �رًا
النجم املصري بمرشد جماعة اإلخوان
املسلمني محمد بديع بحضور كل من
محمود عبد ال�ع��زي��ز ،وي�س��را ،ونبيلة
عبيد وعفاف شعيب ،والحوار الودي
الذي دار بني «الزعيم» ووكيل مجلس
ال�ش�ع��ب امل�ن�ح��ل أش� ��رف ث��اب��ت (ع�ض��و
ح��زب «ال �ن��ور» ال�س�ل�ف��ي) ع�ل��ى هامش
االحتفال الذي أقامه منذ أيام السفير
ال �س �ع��ودي أح �م��د ع �ب��د ال �ع��زي��ز ق�ط��ان
ف��ي ال �ق��اه��رة مل�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
للمملكة.
التقى املمثل املخضرم بمرشد اإلخوان
ال � ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل �ي��ه امل �ح��ام��ي ع �س��ران
م�ن�ص��ور ص��اح��ب ال��دع��وى ال �ت��ي اتهم
ف �ي �ه��ا إم � ��ام ب� � � ��ازدراء األدي� � � ��ان .أب� ��رزت
ال� �ص ��ورة ال �ت��ي ان �ت �ش��رت ب�ك�ث��اف��ة عبر
مواقع التواصل االجتماعي االستقبال
الحار من وكيل مجلس الشعب املنحل
ع ��ن ح � ��زب «ال� � �ن � ��ور» ال �س �ل �ف��ي أش ��رف
ث��اب��ت .ون �ق��ل ال �ح��اض��رون ع��ن م��رش��د
لا:
اإلخ � ��وان ت��رح�ي�ب��ه ب �ع��ادل إم ��ام ق��ائ� ً
«أه �ل � ً�ا ب��ال �ن �ج��م ال �ك �ب �ي��ر» ،وع� ��ن ن�ج��م
رده ب��أن اإلس�لام�ي�ين
«ط�ي��ور ال �ظ�لام» ّ
ّ
ودودون ف ��ي ال ��واق ��ع ،ل�ك� ّ�ن�ه��م ي �ب��دون
ق� �س ��اة ع �ل��ى ال� �ش ��اش ��ة .ل � ��ذا ،ارت �س �م��ت
ع�لام��ات استفهام كثيرة ،وخصوصًا
أن ال�ط��رف�ين ك��ان��ا ق��ادري��ن على تجنب
ّ

امل��واج �ه��ة ،ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن إم� ��ام ك��ان
ّ
أول ض �ح �ي��ة ل��وص��ول �ه��م إل� ��ى ال �ح �ك��م.
ب��ال�ت��ال��ي ب��دا للجميع ك ��أن ال�ك�ب��ار في
ّ
م �ص��ر ي �خ��وض��ون م �ع��ارك ت �ه��دف إل��ى
مغازلة ال�ش��ارع ،بينما ه��م ف��ي الواقع
مستعدون للتفاهم.

«جهاد» إسرائيلي في نيويورك
صباح أيّوب
بعد الحملة اإلع�لان�ي��ة املناهضة
ل�ل��اح � �ت�ل��ال اإلس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ،ال �ت ��ي
انتشرت لوحاتها في أنفاق مدينة
ن � �ي� ��وي� ��ورك م� �ن ��ذ م �ن �ت �ص��ف ش�ه��ر
تموز (يوليو) املاضي («األخبار»
 ،)٢٠١٢ /7/١٨س��ارع إسرائيليو
ّ
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال��ى ش��ن حملة
مضادة .منذ أول من أمس ،رفعت
ّ
في أنفاق بعض محطات نيويورك
�ي أي
ل ��وح ��ات إع�ل�ان �ي��ة ت� �ق ��ول« :ف� � ّ
ح � � ��رب ب �ي��ن اإلن � � �س� � ��ان امل �ت �ح � ّ�ض ��ر
وامل� �ت ��وح ��ش ،ادع � �م� ��وا امل �ت �ح��ض��ر.
ادعموا إسرائيل ،اهزموا الجهاد».
ّ
وزي�ن��ت اللوحات بنجمتي داوود
باللون األزرق.
مطلق الحملة م��ؤس�س��ة أميركية
موالية إلس��رائ�ي��ل ت��دع��ى «م�ب��ادرة
ال��دف��اع ع��ن ال�ح��ري��ات األم�ي��رك�ي��ة».
ووف � ��ق إع�ل�ان� �ه ��ا ،ت �ف ��رز امل��ؤس �س��ة
ال� � �ن � ��اس وف � � ��ق م � �ب � ��دأ ص �ه �ي��ون��ي
ع � �ن � �ص� ��ري ب� � �ح � � ّ�ت ،ب �ي ��ن م� ��وال�ي��ن
إلسرائيل «متحضرين» واآلخرين
أي «املتوحشني».
والالفت أن هيئة النقل الحكومية
ف ��ي ن �ي ��وي ��ورك رف �ض��ت ف ��ي ال �ب��دء
إع � � �ط � ��اء رخ� � �ص � ��ة ت� �س� �م ��ح ب �ن �ش��ر
اإلعالنات اإلسرائيلية في املدينة
ألن � �ه� ��ا «ت� �س� �ت� �خ ��دم ل� �غ ��ة م �ه �ي �ن��ة
مل �ج �م��وع��ة م� ��ن ال� �ب� �ش ��ر وت �خ��ال��ف
أح ��د امل� �ب ��ادئ األس��اس �ي��ة إلع �ط��اء
الرخص اإلعالنية» .لكن املؤسسة
األم�ي��رك�ي��ة ـ�ـ�ـ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��راع�ي��ة

لإلعالن نجحت في الحصول على
حكم من أحد قضاة مانهاتن أبطل
بموجبه ال�ش��رط الرسمي للهيئة
ال��رس �م �ي��ة .وه �ن��ا ت �ج��در اإلش � ��ارة
ال��ى أن الحملة اإلعالنية السابقة
امل��وال�ي��ة للقضية الفلسطينية لم
تتضمن أي إس��اءة لفظية مبتذلة
لإلسرائيليني ،بل ّ
بينت بالخرائط
ال��دق �ي �ق��ة ك �ي��ف ي �ق �ض��م االح� �ت�ل�ال
األراضي الفلسطينية.
«أي��دي �ن��ا م �ق� ّ�ي��دة» ص � ّ�رح امل�ت�ح��دث
باسم هيئة النقل آرون ّدونوفان،
الذي شرح أن الهيئة «تلقت إنذارًا
ق�ض��ائ�ي��ًا ي�ح�ظ��ر ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��اع��دة
التي تقضي بمنع نشر اإلعالنات
املهينة» .أما مطلقو الحملة ّ
فعدوا
ذل��ك «ان �ت �ص��ارًا» وق��ال��وا «إع�لان�ن��ا
ّ
يتضمن أي ك��راه�ي��ة أو خ�ط��أ»،
ال
م �ش �ي��ري��ن ال ��ى أن ت �ل��ك امل�ل�ص�ق��ات
س� �ت� �ب� �ق ��ى ف� � ��ي ال � � � �ش� � � ��وارع وع� �ل ��ى
الباصات وف��ي األن�ف��اق على مدى
شهر.
ّ
ي ��ذك ��ر أن «م � � �ب � ��ادرة ال � ��دف � ��اع ع��ن
ال� �ح ��ري ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة» اك�ت�س�ب��ت
شهرة واسعة في نيويورك بعدما
ق � � ��ادت ال �ح �م �ل��ة ال ��راف � �ض ��ة ل �ب �ن��اء
م��رك��ز ل�ل�م�س�ل�م�ين ف��ي م�ب�ن��ى ق��رب
م��وق��ع ب��رج��ي ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة.
م � � ّ�رة ج� ��دي� ��دة ،ت �ن �ص��اع ال � �ق� ��رارات
و«امل� �ب ��ادئ» األم�ي��رك�ي��ة للضغوط
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة .وه � ��ا ه� ��ي ج � ��دران
ّ
م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ت�خ� ّ�ي��ر سكانها
ب�ي�ن «ال� �ح� �ض ��ارة» و«ال��وح �ش �ي��ة»
وفق املعايير الصهيونية.

م � �ن � ��ذ ص � � �ع� � ��ود اإلخ� � � � � � � ��وان وال� � �ت � � ّ�ي � ��ار
ال��دي�ن��ي إل��ى ال�ح�ك��م ،لعبوا ورق��ة الفن
واستخدموها لدغدغة رغبة البسطاء
في «التخلص من األعمال الفنية التي
ت �ح �م��ل م �ض��ام�ين إب��اح �ي��ة أو ت� ��زدري
األدي � � � ��ان» ،ب �ح �س��ب ن �ظ��رت �ه��م .ف �ب��دأت

م � � �ط� � ��ارادت امل � �ح ��ام �ي�ن ل �ل �ف �ن��ان�ي�ن ف��ي
املحاكم وهجوم الشيوخ على الفنانات
ف��ي ال �ف �ض��ائ �ي��ات .ل �ه��ذا ك��ان��ت ص��دم��ة
البعض كبيرة عندما التقى الرئيس
محمد مرسي بوفد من الفنانني وسأل
ع��ن غ�ي��اب إل�ه��ام ش��اه�ين .بعدها ظهر
الشيخ عبد الله بدر لينتقد لقاء مرسي
ب��ال �ن �ج��وم وي �ط��ال��ب ب �ل �ق��اء م �م��اث��ل مع
ال��دع��اة ث��م اختفى تمامًا .لقد وصلته
استغل
الرسالة على م��ا يبدو بعدما
ُ ّ
ال � �ن� ��زاع ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ش ��اه�ي�ن إع�لام �ي��ًا
إلل �ه��اء ال � ��رأي ال �ع��ام ع��ن ق �ض��اي��ا أه��م.
ل�ك��ن ال��رئ��اس��ة ل��ن تقبل طبعًا أن يقال
إن مطاردة الفنانني تجري برعايتها.
ّ
ه� �ك ��ذا خ � ��رج ع � � ��ادل إم � � ��ام م� ��ن دع� ��وى
ّ
رح��ب به
ازدراء األدي ��ان أك�ث��ر ق ��وة ،ث��م ّ
املرشد العام والقيادي السلفي .كيف
رأي امل �ح��ام��ي ع� �س ��ران م �ن �ص��ور ه��ذه
ال � �ص� ��ورة؟ وه� ��ل ي �ج��رؤ ه ��و وزم �ل��اؤه
ع �ل��ى ت �ق��دي��م دع � ��اوى م �م��اث �ل��ة ق��ري �ب��ًا؟
ل ��و ف �ع �ل �ه��ا ،ف �ه��و ب��ذل��ك ي��دي��ن امل��رش��د
العام وقيادات حزب «النور» الذين لم
يجدوا غضاضة في تبادل الضحكات
مع إمام .بل إن املتحدث باسم «النور»
ّ
نادر بكار اتصل بنفسه بإلهام شاهني
وقال لها إن عبد الله بدر يمثل نفسه
ّ
ال الحزب .إذًا ،الفن قادر على التعايش
م ��ع اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن .ل �ك��ن ال� � ��درس األه ��م
وصل إلى الذين ّ
شجعوا على مطاردة
الفنانني والتحقير بهم كأنهم بذلك
ّ
يطهرون مصر من م��رض خبيث .لقد
وصلتهم الرسالة من قياداتهم نفسها
التي ّأكدت في احتفال السفارة أول من
أمس عمق تقديرها لعادل إمام.

ّ
املحلية في رمضان بعرض
ساحة املنافسة
م�س�ل�س��ل «ال� �ع ��ائ ��دة» ،ح �س��م ف ��اخ ��وري أم��ر
�ان م �ن��ه ف ��ي امل ��وس ��م امل�ق�ب��ل
ت �ق��دي��م ج� ��زء ث � � ٍ
باالتفاق مع زياد شويري صاحب «أون الين
بروداكشن».
وسيتوسع ال��دور ال��ذي قدمه ف��ادي إبراهيم،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن ال �ج��زء األول ك��ان��ت بطولته
ّ
ش �ب��ه م�ط�ل�ق��ة ل �ك��ارم��ن ل��ب��س (ال � �ص ��ورة).
كذلك ُ
سيدخل فاخوري شخصيات جديدة
س�ت�س�ن��د إل ��ى ن �ج��وم ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وس�ي�ج��ري
االت�ف��اق معهم قبل انتهائه م��ن كتابة كامل
النص.
◄ يحيي وائل كفوري حفل انتخاب ملكة
جمال لبنان  2012مباشرة على & LBCI
 LBC Europeالسبت املقبل.
وي�ق��دم النجم اللبناني خ�لال الحفل أغاني
أل�ب��وم��ه ال�ج��دي��د «ي��ا ض�ل��ي ي��ا روح ��ي» ،ال��ذي
�ان
ط��رح��ه أخ �ي �رًا ف��ي األس� ��واق وي �ض��م  9أغ� ٍ
لبنانية هي« :بزعل عليك»« ،سكرت بوابي»،
«قلبي ب��إي��دك»« ،صفحة وط��وي�ت�ه��ا»« ،حتى
ن �ل �ت �ق��ي»« ،ه �ل �ق��د ب �ح �ب��ك»« ،غ� ��رب� ��وك» ،و»ي ��ا
ضللي يا روحي»،
ّ
ويصور أغنية «صفحة وطويتها» مع املخرج
سعيد املاروق ،الذي انتهى بدوره من تجهيز
الفكرة.
◄ ن � ��ال اإلع�ل��ام� ��ي ط ��ون ��ي خ �ل �ي �ف��ة ل�ق��ب
أفضل مذيع عن برنامجه الرمضاني «زمن
اإلخ � � � ��وان» ف ��ي اس �ت �ف �ت��اء أج ��رت ��ه ص�ح�ي�ف��ة
«امل�ص��ري ال�ي��وم» بإجماع النقاد وبتصويت
الجمهور.
◄ ب �ع��د ف ��وز ال �ف �ي �ل��م اإلي ��ران ��ي «ان �ف �ص��ال»
ألصغر فرهادي بجائزة األوسكار ألفضل
فيلم أج�ن�ب��ي ف��ي ش�ب��اط (ف �ب��راي��ر) امل��اض��ي،
أع �ل��ن وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد اإلس�ل�ام��ي
اإلي��ران��ي م�ح�م��د حسيني م�ق��اط�ع��ة إي��ران
لـ«أوسكار  ،»2013بسبب ما وصفه بـ«فشل
املنظمني في اتخاذ موقف رسمي إلدانة فيلم
«براءة املسلمني»».
وك ��ان ال�ح�س�ي�ن��ي ق��د أع �ل��ن ف��ي وق��ت سابق
اخ�ت�ي��ار الفيلم ال�ك��وم�ي��دي «م�ك� ّ�ع��ب السكر»
ل� �ل� �م� �خ ��رج اإلي� � ��ران� � ��ي رض� � ��ا م� �ي ��ر ك��ري �م��ي
للمشاركة في مسابقة األف�لام األجنبية في
«أوسكار .»2013
ّ
◄ أفادت صحيفة الـ«إندبندت» بأن محكمة
أميركية أمرت «هيئة اإلذاعة البريطانية»
 BBCبتسليمها لقطات غير مستخدمة من
فيلم وثائقي عن الزعيم الفلسطيني ياسر
ع ��رف ��ات .ف �ي �م��ا ي �س �ع��ى م �ح��ام��ون ي�م�ث�ل��ون
ضحايا وأقرباء أميركيني قتلوا في هجمات
ح��ول ال �ق��دس إل��ى ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ل�ق�ط��ات،
العتقادهم أنها ستساعد في إثبات وجود
ّ
الفلسطينية،
صلة بني التفجيرات والسلطة
وه��و م��ا ي�م� ّ�ك�ن�ه��م م��ن رف��ع دع ��وى قضائية
مدنية للمطالبة بتعويضات م��ن السلطات
الفلسطينية.
ّ
وذك � � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف ��ة أن «ه� �ي� �ئ ��ة اإلذاع� � � ��ة
البريطانية» رفضت طلب القاضي األميركي
بحجة أن االم�ت�ث��ال ل��ه م�ض� ّ�ر باستقالليتها
التحريرية وبقدرتها على جمع األخبار.
◄ ك �ش��ف امل �غ �ن��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
موسى في حوار إذاعي عن استعداده لطرح
ألبوم يضم مجموعة من األغنيات العراقية،
ولفت إلى «أنني سأغني قريبًا على طريقتي
راجع يتعمر العراق».
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مأزق النظام الطائفي والصراعات الدولية
نجاح واكيم*
ع �ن��دم��ا أش� �ع ��ل م �ح �م��د ال� �ب ��وع ��زي ��زي ال � �ن ��ار ف��ي
ّ
ج �س ��ده ،ل ��م ي �ك��ن ي �ع��رف أن ب�ل��اده ك��ان��ت أش�ب��ه
ّ
ب �ب��رم �ي��ل م ��ن ال � �ب� ��ارود ،وأن ه ��ذا ال �ب��رم �ي��ل يقع
وس��ط منطقة مكدسة ب�م��واد سريعة االشتعال
ت�غ�ط��ي م �س��اح��ة ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ك �ل��ه ،بممالكه
وج �م �ه��وري��ات��ه وم �ش �ي �خ��ات��ه .وع �ن��دم��ا ت��دف�ق��ت
ال �ج �م��وع إل ��ى ال� �ش ��وارع وال �س��اح��ات ف��ي ت��ون��س
وم �ص��ر وال �ي �م��ن ول �ي �ب �ي��ا وس ��وري ��ا وال �ب �ح��ري��ن
واألردن والسعودية وغيرها ،ترفع شعارًا واحدًا
يختصر ك��ل ال�ش�ع��ارات األخ ��رى وه��و« :الشعب
ي��ري��د إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام» ،ل��م ت�ك��ن ال�ج�م��وع تعرف
ّ
أن النظام ال��ذي تريد إسقاطه قد سقط بالفعل،
حتى من قبل أن تنزل إلى الشوارع والساحات،
وم��ن قبل أن يحترق جسد محمد ال�ب��وع��زي��زي.
ّ
ف��ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��ي أن األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ودع��ون��ي
أقول أيضًا الكيانات السياسية العربية القائمة،
فقدت بانهيار النظام الدولي القديم األساسات
ال�ت��ي ق��ام��ت عليها .األس��اس��ات الجيوسياسية
ال �ت��ي ق��ام��ت ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه ال �ك �ي��ان��ات ،وأس��اس��ات
«الشرعية» التي قامت عليها األنظمة السياسية.
منذ أن ارتفع العلم الروسي بألوانه الثالثة فوق
ق �ب��اب ال �ك��رم �ل�ين ،ب��ل م�ن��ذ س �ق��وط ج� ��دار ب��رل�ين،
كانت األساسات تلك تتفسخ ،وكان البنيان كله
ي�ت��داع��ى ث��م ي�ن�ه��ار ت�ب��اع��ًا ،وال ي ��زال .فالعاصفة
ال �ت ��ي ول ��ده ��ا ان �ه �ي ��ار ال �ن �ظ ��ام ال� ��دول� ��ي ال �ق��دي��م
ّ
ض��رب��ت ف��ي أرب��ع ري��اح األرض ،غير أن آث��اره��ا،
حيث ضربت ،لم تكن واح��دة وال متماثلة .ففي
ال�ب�لاد التي كانت فيها تلك املؤسسة العظيمة
التي اسمها «ال��دول��ة» عملت ال��دول��ة على ق��راءة
ّ
املتغيرات العاملية برصانة علمية وبمسؤولية.
ث ��م راح� � ��ت ت �س �ت �ق��رئ م �س ��ارات �ه ��ا وت �ف��اع�لات �ه��ا
ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،وت�ع�م��ل م��ن أج��ل أن ي�ك��ون لبالدها
موقع في خريطة العالم العتيد ودور في رسم
هذه الخريطة .في العالم العربي ،بطوله وعرضه
وب�ج�م�ي��ع ك �ي��ان��ات��ه ،ل ��م ت �ك��ن ال ��دول ��ة ـ �ـ �ـ ب��امل�ع�ن��ى
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�ك�ل�م��ة ـ�ـ�ـ ق��ائ �م��ة ،ف��امل �ح��اول��ة ال�ج��دي��ة
اليتيمة إلقامة هذه املؤسسة انتهت برحيل عبد
ال�ن��اص��ر .أم��ا م��ا ع��دا ذل��ك ف��أس��ر حاكمة ،تستند
إل��ى عصبيات م��ا دون وط�ن�ي��ة ،إثنية وطائفية
وع �ش��ائ��ري��ة ،م�ت�ح��ال�ف��ة م ��ع رأس �م��ال �ي��ة طفيلية
تتغذى على الفساد وزي ��ادة التخلف ،وتعتمد

ف��ي سلطتها على أج�ه��زة األم��ن وع�ل��ى الجيش
الذي اقتصرت وظيفته على الدفاع عن «النظام»،
وتستمد شرعيتها م��ن الوظيفة ال�ت��ي تؤديها
ّ
املتغيرات
وعندما فاجأتها
هذه األسر للخارج.
ّ
العاملية ،وما بدا حينذاك أنه االنتصار النهائي
ل�ل�غ��رب ال��رأس�م��ال��ي ب��زع��ام��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
راح ��ت األس ��ر ال�ح��اك�م��ة ت�ت�س��اب��ق لحجز وظيفة
لها لدى الواليات املتحدة تحديدًا ،وتقدم الدليل
على أهليتها واستعدادها ،فكان البند األول في
السيرة الذاتية  CVالذي تقدمت به هو «السالم»
م��ع الكيان الصهيوني .أم��ا البند الثاني ،فكان
أه�ل�ي�ت�ه��ا واس �ت �ع��داده��ا للمساهمة ف��ي تمزيق
ال� �ك� �ي ��ان ��ات ال �ع ��رب �ي ��ة ب �م ��ا ي � �ت �ل�اءم وال �خ��ري �ط��ة
األميركية العتيدة للشرق األوس��ط الجديد .في
ضوء ذلك ،يمكن تفسير الدور الذي لعبه حكام
السعودية ومصر والخليج ف��ي تمزيق العراق
والسودان وليبيا ،واليوم سوريا ،وغدًا ال نعرف
أي دولة أخرى.
ف��ي املنطقة ال�ت��ي يسمونها «ال �ش��رق األوس ��ط»،
ث �م��ة ب� �ل ��دان ث�ل�اث ��ة ل��دي �ه��ا م��ؤس �س��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة
اسمها «الدولة» ،وهي إسرائيل وتركيا وإيران.
وال يتسع امل�ج��ال هنا للحديث ع��ن كيف ق��رأت
ك ��ل واح� � ��دة م �ن �ه��ا امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �ع��امل �ي��ة ،وك�ي��ف
رس�م��ت استراتيجياتها ووض�ع��ت سياساتها،
وخصوصًا كيف تعاطت م��ع واق��ع ال�ف��راغ ال��ذي
يمأل الفضاء العربي والركام الذي يمأل الساحة
العربية .غير أن م��ا أرى ض��رورة التوقف عنده
ً
قليال اآلن هو اآلت��ي .فعلى م��دى عشرين شهرًا،
وم �ن��ذ أن ان��دل �ع��ت ال � �ش ��رارة ف ��ي ت��ون��س وام �ت��د
ال�ل�ه�ي��ب ل�ي�غ�ط��ي م�ع�ظ��م ال �س��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ك��ان
ّ
ظاهر املشهد يوحي ب��أن الشعوب قد انتفضت
ّ
ضد حكامها ،وأن األنظمة أخ��ذت تتهاوى أمام
زحف الشعوب وتحت أقدام أولئك الذين تجرأوا
ع�ل��ى ال �ن��زول إل��ى ال �ش��وارع .ص ��ورة امل�ش�ه��د تلك
ّ
ج�م�ي�ل��ة ،لكنها ليست دق�ي�ق��ة .إذ إن الحقيقة ـــ
ّ
كما ذك��رت آنفًا ـــ هي أن األنظمة كانت آيلة إلى
السقوط وك��ان��ت تتهاوى ،وق��د استدعى الفراغ
ال��ذي أح��دث��ه سقوطها ان �ج��ذاب رك��ام ه��ائ��ل إلى
دائ� � ��رة ال� �ف ��راغ مل �ل �ئ��ه ،وه� ��و م ��ا ت �ف��رض��ه ق��وان�ين
الطبيعة ذاتها.
م��ن ب�ين ال��رك��ام ذل��ك ،ب��رزت ق��وت��ان كانتا األكثر
استعدادًا مللء الفراغ :بقايا النظام القديم وفي
ط�ل�ي�ع�ت�ه��ا ال �ج �ي��ش ،وب �ق��اي��ا ال �ع �ف��ن ال�س�ي��اس��ي

ال� ��ذي خ�ل�ف�ت��ه ع �ق��ود ال �ق �ه��ر وال �ق �ح��ط ،وأب ��رزه ��ا
التنظيمات ال�ت��ي ات�خ��ذت م��ن «اإلس�ل�ام» شعارًا
ومصدرًا «لشرعيتها».
من موقعها الجديد في مؤسسات السلطة ،كان
من الطبيعي أن ال تطرح تلك «البقايا» السؤال
الذي كان يؤرق الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع
وه ��و :ك�ي��ف ننتقل م��ن االن�ت�ف��اض��ة إل��ى ال �ث��ورة؟
كيف نحدث التغيير؟ ولكن السؤال الذي طرحته
على نفسها تلك القوى هو كيف نحتل السلطة
ون �م �س��ك ب �ه��ا ون��رم �م �ه��ا ل�ن�م�ن��ع ب �ه��ا االن ��دف ��اع
الشعبي الهائل نحو التغيير؟
لقد تمكنت بقايا النظام القديم وبقايا العفن
ال �س �ي��اس��ي ال� �ت ��ي ت �س �ت��رت ب �ش �ع��ار «اإلس� �ل ��ام»

نتائج االنتخابات في لبنان
تتحدد قبل االنتخابات
واالصطفافات الطائفية لها
دور كبير في تحديدها
م ��ن م� ��لء ف ��راغ ��ات امل ��اض ��ي ،واس� �ت� �ح ��وذت على
ال�ح��اض��ر ،ل�ك��ن ف ��راغ املستقبل ال ��ذي ك��ان ي��ؤرق
جموع الشباب كان هائمًا على وجهه يبحث عن
ب�ط��ل .وف��ي ف��وض��ى ال �ص��راع ،أخ��ذت مجموعات
ح��دي �ث��ة ت�ك�ش��ف ع ��ن ن�ف�س�ه��ا وت �ك �ت �ش��ف حقيقة
قوتها ،وب��دأت تشق طريقها إلى املستقبل .هذا
م��ا تكشف ف��ي خضم معركة ان�ت�خ��اب��ات رئاسة
الجمهورية في مصر .وهذا أيضًا ما نراه اليوم
في تونس.
سريعة على املشهد العربي،
إطاللة
كانت ه��ذه
ّ
اخ �ت��رت م�ن��ه م��ا أرى أن ��ه ض ��روري للحديث عن
لبنان ،وبالتحديد عن تداعيات أح��داث املنطقة
ّ
ّ
املتغيرات التي أطاحت األساسات
على لبنان .إن
ال�ت��ي ق��ام��ت عليها األن�ظ�م��ة العربية ،وأدت إلى
ّ
املتغيرات
تداعيها ومن ثم سقوطها ،هي نفسها
التي أطاحت األساسات التي قام عليها النظام
السياسي الطائفي في لبنان .ولن يتسع املجال
اآلن للحديث عن الظروف الخارجية التي ولدت
ّ
املتغيرات
هذه الصيغة منذ مئتي سنة ،وال عن
ال�ت��ي ط��رأت عليها ،ب��ل أت��وق��ف عند آخ��ر نسخة

م �ن �ه��ا وه� ��ي «ال� �ط ��ائ ��ف» .ف ��ي ال �ط ��ائ ��ف ،ت��وف��رت
ظروف خارجية أنتجت معادلة ثالثية األطراف،
أم �ي��رك��ا وس ��وري ��ا وال �س �ع ��ودي ��ة ،أع � ��ادت إن �ت��اج
النظام اللبناني وصيغته «التعددية الطائفية»،
ول �ك��ن ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى ث�ن��ائ�ي��ة ج��دي��دة س�ن�ي��ة ـــ
ً
ش�ي�ع�ي��ة ،ب ��دال م��ن ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�س�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ امل��ارون�ي��ة
ال�ت��ي ك��ان��ت قائمة قبل ال�ط��ائ��ف .وبموجب هذه
الخارجي والداخلي ،ك��ان من
املعادلة ،بشقيها
ّ
الحقيقة بمكان القول إنه ال يمكن أن تتشكل في
لبنان حكومة ـــ بحسب الطائف ـــ إال إذا كانت
حكومة «وحدة وطنية».
ك��ان ال ب��د ل�لأح��داث التي شهدتها املنطقة منذ
مطلع ه��ذا ال�ق��رن ،وبالتحديد منذ ب��دء اإلع��داد
لغزو العراق أن تؤثر على لبنان ،فبدأ الحديث
عن االحتالل السوري والسيادة ،ثم جاء اغتيال
رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري وخروج
ال�ج�ي��ش ال �س��وري م��ن ل�ب �ن��ان ،ث��م ع� ��دوان ت�م��وز،
ً
وص ��وال إل��ى مطلع  2011ح�ين أطيحت حكومة
«ال��وف��اق الوطني» آن ��ذاك .ه��ل صدفة أن يتزامن
ه��ذا ال�ح��دث املحلي م��ع ان��دالع ش��رارة م��ا يحلو
للبعض أن يسميه «الربيع العربي»؟
مهما كان األمر ،فقد جرت محاوالت حثيثة على
مدى خمسة أشهر من أجل إعادة تشكيل حكومة
ّ
«وفاق وطني» ،غير أن هذه املحاوالت لم يكتب
ّ
لها النجاح .مل��اذا؟ إن دور السعودية والواليات
املتحدة األميركية في إحباط تلك املحاوالت كان
ّ
واضحًا ،أما داللته الرئيسية فهي أن «الطائف»،
أو باألحرى املعادلة الخارجية التي أعادت إنتاج
ّ
النظام اللبناني في الطائف قد انتهت ،وأن هذا
النظام بالتالي قد افتقد األساس الذي قام عليه.
ف� ّ�ي ه��ذا امل �ج��ال ،ثمة مالحظة ال ب��د منها وهي
أن��ه ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ال�ت��ي فصلت م��ا ب�ين سقوط
حكومة «الوفاق» وقيام حكومة «اللون الواحد»،
انطلقت ش��رارة األزم��ة السورية التي ،ومن دون
إغفال العوامل الداخلية ،كانت أصابع الواليات
املتحدة األميركية والسعودية واضحة فيها.
م��ن ي�ن�ظ��ر إل ��ى ه ��ذا ال �ب �ن��اء ال� ��ذي اس �م��ه ال��دول��ة
اللبنانية من الخارج يالحظ بوضوح التشققات
امل�خ�ي�ف��ة ال �ت��ي ب ��دأت ت�ظ�ه��ر ف��ي ج ��دران ��ه ،وال�ت��ي
تجد سببها الحقيقي ف��ي ال��دم��ار ال��ذي أص��اب
أس��اس��ات��ه تحت األرض ،أي امل�ع��ادل��ة الخارجية
التي أشرت إليها.
وال �ي��وم ،ع�ل��ى ه��ذا ال�ب�ن��اء امل �ت��داع��ي ،ال ��ذي ذاب��ت

رسوم «شارلي إيبدو» :فولتير زائف ومتزمّتون حقيقيّون
ياسين تماللي*
اس� �ت� �ط ��اع َم � ��ن ح� � � ّ�رف األوروب � � �ي� � ��ون اس� � َ�م� ��ه م��ن
�وم �ت ��وس» ث ��م «م��اه��وم��ي»
«م �ح� ّ�م��د» إل ��ى «م ��اه � ِ
ّ
مسيحيتهم األول��ىّ ،
مجرد
واع�ت�ب��روه ،ف��ي زم��ن
دج��ال ،استطاع في ظ��رف عشر سنني أن ِّ
ّ
يوح َد
َ
العربية تحت لواء ديانة جديدة،
شبه الجزيرة ُ
ف��ام �ت� ّ�دت امل�م�ل�ك��ة اإلس�لام �ي��ة ب�ض� َ�ع��ة ع�ق��ود بعد
وفاته من شواطئ األطلسي ّ إلى سفوح الهماليا.
ُ
ٌ
مؤرخ ّ
ّ
عبقري من عباقرة
جاد في أنه
وال يجادل
ّ
ُ
قرية
ال�ت��اري��خ ،ال ِ
يخفض م��ن شأنه أن��ه ول��د ف��ي ّ
صحراوية ال ف��ي إح��دى ع��واص��م ع�ص��ره ،أو أن��ه
أح� ��اط ن �ف� َ�س��ه ب��امل�س�ت�ض� َ�ع�ف�ين م ��ن ك ��ل ج �ن��س ال
باألشراف والنبالء.
ّ
َ
الكثير
ويبدو أن مجلة «شارلي إيبدو» ال تعرف
ّ ُ
ع��ن سيرة ّ
نبي اإلس�ل�ام وم��ا يميزها ع��ن سيرة
الفلسفي
التأمل
بني
تالزم
من
آخرين
مصلحني
ٍ
ً
ً
�وض لغمار ال�ح�ي��اة س�ف�رًا وت �ج��ارة وزع��ام��ة
وخ � ٍ
س�ي��اس�ي��ة ،ب�ين ل�غ��ة ال��دع��وة ول �غ��ة ال �س�ل�اح ،بني

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

السعي إل��ى االرت�ق��اء ال��روح��ي بالعرب الوثنيني
ّ
الدنيوية .لذا
�ور
ِ
والعمل على تقنني أبسط األم� ِ
�ي ّ
ل��م ي �ك��ن م�س�ت�غ��رب��ًا أن ي �س �ت��وح� َ
رس ��ام ��و ه��ذه
�ات
األس � ًب��وع �ي��ة ال�ّف��رن�س�ي��ة ل �ت �ص��وي��ره ك�ل�ي�ش�ي�ه� ٍ
عتيقة من مخلفات َالقرون الوسطى األوروبية،
َُ
ُ
م��ث��ل �ه��م ف� ��ي ذل � ��ك م� ��ث� ��ل ص ��اح ��ب ف �ي �ل��م «ب� � ��راءة
ّ
امل �س �ل �م�ي�ن» ذي ال ��وج ��ه ال �غ ��ائ ��م امل� �ت� �ح ��ول .ول��م
ُ
سوى
ي�ت�س��اء ل��وا :إذا ّ ل��م تكن ح�ي��اة «م��اه��وم��ي»
ً
َ
استطاع أن يقيم دولة
سلسلةٍ ُ من امللذات ،فكيف ُ
م�س��اح��ت�ه��ا م�ل�ي��ون��ان ون �ص��ف م�ل�ي��ون كيلومتر
ّ
ص �ب �ح ��ت ب �ع ��د وف� ��ات� ��ه ب � �م� � ّ�دة ق �ص �ي��رة
م � ��رب� ��ع ،أ ً
إمبراطورية مترامية األطراف؟
�وم ب��ال �ب��ارح��ة .ت �غ� ّ�ي��رت ش �خ� ُ
م ��ا أش �ب � َ�ه ال� �ي � َ
�وص
َ
ّ
ال �ق � ّ�ص ��ة ،ل �ك��ن ح � َب �ك��ت �ه��ا ح �ب �ك��ة ال �ق��ص��ة نفسها
التي عشنا أحداثها منذ  7سنوات ،في أيلول/
س �ب �ت �م �ب��ر  ،2005ع� �ن ��دم ��ا ن � �ش� ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة
الدانماركية «جيالندز بوسنت» «كاريكاتيرات
ً
م �س �ي �ئ��ة» أع � ��ادت ن �ش� َ�ره��ا «ش ��ارل ��ي إي �ب ��دو» في
شباط /فبراير  ،2006ولم تكن هي األخرى سوى
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�ث ف � ّ�ج ل�ك�ل�ي�ش�ي�ه��ات ق��دي �م��ة ع ��ن اإلس�ل�ام
ت �ح��دي� ٍ
واملسلمني.
م ��ا أش �ب��ه ال� �ي � َ
�وم ب��ال �ب��ارح��ة« .رس � ��وم م�س�ي�ئ��ة»،
�رات ف��ي ال�ب�ل��دان اإلس�لام�ي��ة وتصريحاتٌ
ت�ظ��اه� ٌ
َ ٌ
رس �م �ي ��ة أوروب� � �ي � ��ة أم �ي ��رك �ي ��ة م� �ح ��رج ��ة ت�ن�ت�ق��د
َ
الدفاع عن «حرية
«االستفزاز» من دون أن تنسى
التعبير» ،ال بالضرورة إيمانًا بها بل خوفًا من
س �ه� ُ�ام أس��اط�ي�ن اإلس�لام��وف��وب �ي��ا ،م�م��ن ح� َّ�ول�ه��م
خ� � ��وف األص ��ول� �ي ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة إل � ��ى «م �ت �ط��رف��ي
ع �ل �م��ان �ي��ة» ،ي �ت �ع � ّ�م ��دون ال �خ �ل��ط ب�ي�ن امل�س�ل�م�ين
وأعضاء تنظيم القاعدة.

يطالبون بحرية الدعوة
في «دار الكفر» ويدعون
إلى مناوءة كل دعوة غير
إسالميّة في «دار اإلسالم»
ٌ
َ
«خبراء» ُيسهبون في
اليوم بالبارحة.
ما أشبه
ّ
ال�ح��دي��ث ع��ن ت�ح��ري��م اإلس �ل�ام «ت�ص��وي��ر ك��ل ذي
ِّ
روح» (فما بالك بالرسل) ويذكرون بهدم طالبان
تماثيل باميان في  ،2001وال يتساءلون :ما سرُّ
ّ
تصوير البشر (ب��ل واألن�ب�ي��اء) ف��ي ال�ف��ن التركي
ِ
والفارسي ،وما ُّ
سر نجاة هذه التماثيل البوذية
من االندثار طيلة قرون من الحكم اإلسالمي؟
م ��ا أش �ب��ه ال� �ي � َ
�وم ب��ال �ب��ارح��ة .ف ��ي  ،2005ع�ن��دم��ا
ُ
َ
ّ
�تن» إل��ى أن تمثيل نبي
س
�و
�
ب
�دز
ن� ِّ�ب�ه��ت «ج�ي�لان�
ٌ
وعلى رأس��ه عمامة ف� ّ�ي شكل قنبلة قد
اإلس�ل�ام
يعني وص� َ�ف ك��ل املسلمني بأنهم «أب �ن� ُ
�اء الدن»
ّ
«حرية التعبير»،
محتملون ،صاح مسؤولوها:
ب��ال �ض �ب��ط ك �م��دي��ر «ش ��ارل ��ي إي � �ب� ��دو» ،س�ت�ي�ف��ان
شاربونيي ،في ّ
رده على منتقديه .نسيت هذه

ّ
ال �ج��ري��دة ال��دان �م��ارك �ي��ة آن� ��ذاك ِّ أن �ه��ا رف �ض��ت ّفي
 2003ن�ش� َ�ر ك��اري�ك��ات�ي��رات ت�م��ث��ل امل�س�ي� َ�ح تجنبًا
ُ
املسيحيني ،ونسيت زميلتها الساخرة
إله��ان��ة ّ
الفرنسية أنها في تموز /يوليو  2008استغنت
ع ��ن خ ��دم ��ات أح ��د رس��ام �ي �ه��ا ،م ��وري ��س س�ي�ن��ي،
ّ
متهمة ّإي��اه بمعاداة السامية (وه��ي تهمة ُب ّرئ
م�ن�ه��ا ب�ح�ك��م ق �ض��ائ��ي ف��ي  30ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي/
نوفمبر .)2010
ول�ل�أس ��ف ال �ش��دي��د ،ع ��دا ب �ع��ض االس �ت �ث �ن��اءات،
ّ
ال ي �ح �ت��ل امل �ش �ه� َ�د ف ��ي م��واج �ه��ة م �خ��رج «ب� ��راءة
امل �س �ل �م�ين» ّ
ورس� ��ام� ��ي ُ«ش ��ارل ��ي إي� �ب ��دو» س��وى
ّ
متزمتني حقيقيني ،بعضهم ال ي��زال يؤمن ب��أن
ال� �ص ��ورة م��ن ف �ع��ل ال �ش �ي �ط��ان .ال ي�ك�ت�ف��ي ه��ؤالء
الناجون من العصور السحيقة بإدانة «الرسوم
واألفالم َاملسيئة» فتراهم ُيدينون «الغرب الكافر»
َّ
كله ،ال فرق بني الشعوب والحكومات ،بني ناخبي
اليمني املتطرف واملدافعني عن مسلمي أوروب��ا
وأم�ي��رك��ا ،ب�ين مساندي السياسات اإلمبريالية
وال ��راف� �ض�ي�ن ل �ه��ا م � ّ�م ��ن ع ��ارض ��وا غ � � َ
�زو ال �ع ��راق
َ
َ
حرية
وأفغانستان .وب��دل أن ينتقدوا استعمال
َ
َ
التعبير هذا االستعمال ّ
السادي ،ينتقدون حرية
ّ
َ
التعبير ذاتها وكأنها ثمرة من ثمرات «الحضارة
ٌ
مكسب من مكاسب البشرية
املادية الغربية» ال
ُ
ُ
جمعاء .كذلك ،ال تشغلهم معاناة مسلمي املهجر
ُ
(ب��ل ت��راه��م ُي�ف��اق�م��ون�ه��ا ببعض تصريحاتهم)
ُ
ّ
ّ
بقدر ما يشغلهم «املساس باملقدسات» وكأن من
َ
ُ ُّ
َ
ستحط ُمن شأنه
إسالم أعتى «كفار قريش»
قبل
رس� ٌ
داف� ُ�ع اإلب��داع في إنجازها أضعف بكثير
�وم ِ
من الرغبة الجامحة في اإلي ��ذاء ...وزي��ادة حجم
املبيعات.
ال ش � ّ�ك ف��ي أن ه ��ؤالء امل�ت��زم�ت�ين ي �ه��وون ال��دف��اع
ّ
ع��ن دينهم ،لكن واض� ٌ�ح أيضًا أن ه��ذه القضايا
ّ
اإلع�ل�ام �ي��ة ت �م��ك��ن ك �ث �ي �رًا م �ن �ه��م م ��ن االس �ت �م��رار
َّ
ف��ي ت�ج��اه� ِ�ل م�لاي�ين «امل�ح��م��دي�ين ممن يعيشون
كالعبيد تحت سلطة أنظمة ّ
تدعي االنتساب إلى

رأي
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سوريا :ال للحوار نعم للمنتصر
أساساته وم�لأت التشققات وال�ش��روخ جدرانه،
تحديات عاتية لم تعد تنفع في ّ
ّ
صدها
تنهال
سياسة «النأي بالنفس» .من بني تلك التحديات،
ثمة استحقاقات داخلية دائمة مرتبطة ارتباطًا
وث �ي �ق��ًا ب �ه��ا ،رب �م��ا ي �ك��ون أب ��رزه ��ا االن �ت �خ��اب��ات
النيابية وم��ا يليها م��ن إع ��ادة تشكيل السلطة
التنفيذية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تلك االستحقاقات مرتبطة بمسألتني بالغتي
األهمية والخطورة ،وهما موقف لبنان الرسمي
م ��ن األزم� � ��ة ال� �س ��وري ��ة امل �ت �م ��ادي ��ة ،وش��رع �ي��ة أو
الشرعية سالح املقاومة ،بل املقاومة.
ّ
ك�م��ا ه��و م �ع��روف ،ف ��إن ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات في
لبنان تتحدد وتظهر قبل االنتخابات ال بعدها،
واالص �ط �ف��اف��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ال �ت��ي ل�ه��ا دور كبير
ف��ي ت�ح��دي��د ال�ن�ت��ائ��ج ،تتعمق ق�ب��ل االن�ت�خ��اب��ات
ّ
ال بعدها .ل��ذا ،ف��إن س�ق��وط ه��ذا البناء املتداعي
ال��ذي اس�م��ه ال�ن�ظ��ام اللبناني س��وف ي�ك��ون قبل
االنتخابات ال بعدها .فمن يمأل الفراغ؟
ف��ي ه��ذا يختلف لبنان ع��ن معظم أو ع��ن سائر
ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة األخ � ��رى .ف�م��ؤس�س��ة ال�ج�ي��ش،
كأبرز «بقايا» النظام القديم ،سوف تكون معطلة
ب��ال �ت��وازن��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ك��م «ال�ص�ي�غ��ة»
املنهارة .أم��ا الحركة «اإلس�لام�ي��ة» ،فهي موزعة
ّ
ب��دوره��ا على ال�ط��وائ��ف اإلس�لام�ي��ة .إذًا ،ف��إن كل
ب �ق��اي��ا ال �ن �ظ��ام ال �ق��دي��م امل ��وزع ��ة ع �ل��ى ال �ط��وائ��ف
ال�س�ي��اس�ي��ة س ��وف ت�ه��ب مل ��لء ال �ف ��راغ .ك �ي��ف؟ هل
ب��إع��ادة إن�ت��اج النظام نفسه؟ ه��ذا مستحيل في
غياب معادلة خارجية لن تتوفر قبل أن ينجلي
دخان األزمة السورية املتمادية .إذًا عبر الحرب؟
ن�ع��م ...إال إذا استطاع شباب لبنان أن يستفيد
م��ن ت�ج��رب��ة أول �ئ��ك ال��ذي��ن ت �ح� ّ�دوا وت � ّ
�وح ��دوا في
مصر خلف حمدين صباحي ،وم��ن النجاحات
ال�ت��ي يحققها أق��ران�ه��م ف��ي ت��ون��س ف��ي مواجهة
«حركة النهضة» وبقايا النظام القديم.
لنفتش ع��ن ه��ذا «ال�ب�ط��ل» ،ف��ي الجامعات ال في
امل��ؤس�س��ات السياسية وهياكلها ال�ي��اب�س��ة .في
ّ
ال �ع �م��ال ...إن دروس ت�ج��رب��ة ع �م��ال «س�ب�ي�ن��س»
وع �ب ��ره ��ا غ �ن �ي��ة ج � �دًا وواع � � � ��دة .ف ��ي م��ؤس �س��ات
املجتمع املدني النظيفة وناشطيها املياومني،
هؤالء سوف يصنعون القوة التي تجنب لبنان
مآسي الحرب األهلية ،وتبني ـــ ألول مرة ـــ الدولة
واملجتمع.
* نائب لبناني سابق ،رئيس حركة الشعب

ّ
النبي محمد» (الروائي الجزائري كاتب ياسني)
وم��ن م��واص�ل��ةِ ال�س�ك��وت ع�ل��ى الهيمنة األورو ـــ
والسياسية) على بلدانهم.
أميركية (االقتصادية َ
لذا ال ُيدين منَ لن نبالغ إن وصفناهم بأحباب
ُ
السلطان أنظمة بلدانهم القمعية ولم ُيثر احتالل
َ
الغضب الذي
العراق وأفغانستان في نفوسهم
ّ
أثارته فيها «الرسوم واألف ُ
�لام املسيئة» ،رغم أن
نقتبس حديث
األميركيني
والبريطانيني (وهنا ّ
متظاهر س� ّ
�وري ضد جرائم نظام بشار األسد)
َ
�ول َّ
ورب ال��رس��ول» وه��م يقتلون
«أه��ان��وا ال��رس�
العراقيني واألفغان باآلالف.
ّ
ُّ
تصور مجمل ه��ؤالء املتزمتني للحرية
وال يقل
ال��دي�ن�ي��ة ت�ن��اق�ض��ًا ع��ن م�ع��ارض�ت�ه��م مل��ا يسمونه
«الغرب» .يطالبون األمم املتحدة بتقنني حماية
امل�ق��دس��ات ال��دي�ن�ي��ة ،لكنهم ُي�م�ض��ون وقتهم في
ّ
ذم م �ق ��دس ��ات غ �ي��ره��م وم �ه��اج �م��ة امل�س�ي�ح�ي�ين
والبهائيني و«الفرق اإلسالمية الهالكة» بأقذع
األل� �ف ��اظُ .ي� �ن � ّ�ددون ب��اض�ط� ّه��اد م�س�ل�م��ي أوروب ��ا
وأميركا (وهم في ذلك محقون) ويسكتون على
ُ
ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ت��رت�ك��ب ب�ح��ق أب �ن��اء وط�ن�ه��م غير
امل�س�ل�م�ين (وال �س��اك��ت ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة ك��امل�ش��ارك
فيها) .يطالبون بحرية ال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة في
«دار ال �ك �ف��ر» وي ��دع ��ون إل ��ى م� �ن ��اوءة ك ��ل دع ��وة
�لام» .ما أشبه اليوم
غير إسالمية في «دار اإلس ً
بالبارحة .حرية التعبير ذريعة الستفزاز مئات
امل�ل�اي�ي�ن م ��ن امل �س �ل �م�ين امل �س��امل�ي�ن وال � ��دف � � ُ
�اع ع��ن
ً
غطاء لتكبيل الحريات (القليلة) في
املقدسات
العالم اإلسالمي وتعميق عزلة أقلياته الدينية.
�ال م� ّ�م��ا س� ّ�م��اه السياسي
ه��ذا يحلم ب �ـ«غ��رب» خ� ٍ
ال�ف��رن�س��ي ب��رون��و م�ي�غ��ري «ال �ط��اب� َ
�ور ال�خ��ام��س
امل �س �ل ��م» ،وذاك ي �ح �ل��م ب �ع��ال��م م �س �ل� ٍ�م ص � ��اف ،ال
ُ
فولتير
ت�ش��وب��ه ش��وائ��ب ال�ك�ف��ر وال �ش��رك .ال ه��ذا
سي ّ
زمانه وال ذاك ُ
صدقه «الغربيون» ّ
ممن يريد
ِ
ّ
هدايتهم إذا قال لهم إن اإلسالم ديانة سمحاء.
* كاتب جزائري

غسّان عيد*
يشغل ال �ح��وار ب��وص�ف��ه ال�ح��ل ال��وح�ي��د للصراع
في سوريا مكانًا متقدمًا في تصريحات أطراف
ّ
الصراع واملنخرطني فيه ،واملنظرين واملتابعني
له ،وإن كان بدرجات متفاوتة وبشروط مختلفة.
ّ
اآلن ل��ن تلغي
وي��رى األف��رق��اء أن ال�ح��رب ال��دائ��رة ّ
ض � ��رورة ه ��ذا ال� �ح ��وار م��ن م�ن�ط�ل��ق أن� ��ه ال م�ك��ان
ملنطق الغلبة بني مكونات الشعب السوري على
اخ�ت�لاف�ه��ا .وي��زي��د ه ��ؤالء ل�ي�ص�ب�غ��وا ع�ل��ى فكرة
الحوار صفة املطلق باعتباره الطريق الحتمي
ل��دول��ة ق� ��ادرة ق��وي��ة دي�م��وق��راط�ي��ة ل�ك��ل أب�ن��ائ�ه��ا.
ً
إن ف��ي ه ��ذا ال �ط��رح ت �ج��اه�لا ل�خ�ل�ف�ي��ات ال �ص��راع
وت � �ط ��وره وأدب � �ي� ��ات امل �ت �ص��ارع�ي�ن وم �ي��دان �ي��ات
الصراع الذي بات دمويًا تتضاءل معه معقولية
هذا املجال.
ّأي حوار ،رغم املبادرات الدولية في ّ
إن الصراع في سوريا ال ينحصر في أنه داخلي

مبدأ الغلبة ال يعني أن ُيبيد
المنتصر الخاسر بل أن يعطي
هويته للنظام
بني «ثورة في مواجهة نظام ديكتاتوري فاسد»
أو «دول � � ��ة ف ��ي م ��واج �ه ��ة م �ج �م��وع��ات إره��اب �ي��ة
مسلحة» ،ب��ل ي�ت�ع��داه إل��ى اص�ط�ف��اف��ات إقليمية
ودولية خلف كل من طرفي الصراع اللذين وإن
كانا يحتالن الواجهة ،إال أنهما األقل قدرة على
التحكم بمجرياته وهي مفارقة مهمة في صراع
يعتبر وج��ودي��ًا بالنسبة إل��ى أط��راف��ه الداخلية
(بمعنى ع��دم إمكانية تعايش أط��راف��ه معًا في
نظام سياسي واح ��د) ،وأق��ل وج��ودي��ة بالنسبة
ال ��ى أط��راف��ه ال �خ��ارج �ي��ة .وي�ع�ط��ي ذل ��ك إم�ك��ان�ي��ة
لحلول وس��ط بني األط��راف الخارجية ،بينما ال
توجد مثل هذه اإلمكانية بالنسبة إلى األطراف
ّ
الداخلية .لذلك ،فإن حوارًا يحمل نوعًا من الندية
بني طرفي الصراع الداخليني (معارضة ـــ نظام)
ع �ل��ى األغ� �ل ��ب ل ��ن ي �ت��أت��ى إال ب �ض �غ��ط خ ��ارج ��ي،
وس�ي�ك��ون مبنيًا ع�ل��ى ال �ت��وازن��ات ال��دول�ي��ة التي
ستشكل ثقل األطراف املتحاورة وليس تمثيلها

ّ
ل �ل �ش��ارع ال � �س� ��وري .إن ح� � ��وارًا ك �ه ��ذا ل ��ن ي�ل�غ��ي
وجودية هذا الصراع الذي احتكم فيه طرفاه ،أي
املعارضة والنظام ،للسالح وه��و احتكام ّ
سبب
ّ
وسيسبب الكثير من املآسي للسوريني .لكن عدم
وصول خيار السالح إلى خاتمته املنطقية ،وهي
الحسم بني منتصر وخاسر سيكون كارثيًا على
سوريا ال��دول��ة وعلى السوريني وليس العكس.
ّ
ب�م�ع�ن��ى أن ال� �ح ��وار امل� �ن ��ادى ب ��ه ال �ي ��وم ف ��ي ظل
ال �ظ��روف ال��داخ�ل�ي��ة وال��دول�ي��ة القائمة والتحكم
ال�خ��ارج��ي ب�م�ج��ري��ات ال �ص��راع س�ي�ح��ول س��وري��ا
إلى لبنان آخر ،حيث فرضت التوازنات الدولية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى اللبنانيني ف��ي خ�ض��م حربهم
ً
األهلية ح�لا ت� ّ�وج باتفاق الطائف .ه��ذا االتفاق
ال��ذي ي��ردد اآلن بعض الدبلوماسيني إمكانية
بحث شبيه له في سوريا (طرحت روسيا فكرة
إقامة طائف سوري).
إن طائف لبنان ل��م يفض إل��ى قيام دول��ة ق��ادرة
ق��وي��ة ي�ط��ال��ب ب�ه��ا األف��رق��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون جميعًا
ح �ت��ى ال� �ي ��وم .ه �ك��ذا دول� ��ة ل��رب �م��ا ك��ان��ت س�ت�ب��رر
الدماء التي سالت في الحرب األهلية اللبنانية
التي دف��ع ضريبتها امل��واط��ن اللبناني .املواطن
الذي يدفع اليوم ضريبة عدم وصول الحرب إلى
نتيجة ت��وزع بموجبها اللبنانيون ب�ين غالب
ومغلوب ،وه��و ما ت��رك البلد على حافة الحرب

مقاتالن من املعارضة قرب حلب (زين كرم ــ رويترز)

ً
ّ
األه �ل �ي��ة ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،ف �ض�لا ع��ن أن األط ��راف
اللبنانية م��ا ت ��زال ت�ه��دد بإمكانية ان ��دالع ه��ذه
ال �ح��رب م� �ج ��ددًا ،ألن أح � �دًا ل��م ي�س�ت�ط��ع اح�ت�ك��ار
العنف ،وهو الشرط األساس في بناء الدول .وما
يزال لبنان ،بعد أكثر من عقدين من الزمن على
ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ف��ي م��رح�ل��ة ال�ع�ب��ور إل��ى ال��دول��ة
املعلقة على حبال التوازنات الدولية واإلقليمية.
وعليه ،طاملا احتكم طرفا الصراع السوري إلى
العنف ،ف�لا ب��د م��ن أن يحتكره أحدهما ،كشرط
ل�ب�ن��اء دول ��ة ق��وي��ة ي��رت�س��م ف��ي أف�ق�ه��ا االس�ت�ق��رار
ال � ��ذي ي �ش �ك��ل ق ��اع ��دة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال �ح��ري��ة
واملنعة وال�ع��زة وال�ك��رام��ة ،وك��ل ال�ش�ع��ارات التي
يرفعها كل من املعارضة والنظام على السواء.
ّ
إن م �ب ��دأ ال �غ �ل �ب��ة ال ي �ع �ن��ي أن ي �ع �م��د امل�ن�ت�ص��ر
ّ
ال ��ى إب � ��ادة ال �خ��اس��ر ،ب��ل ي�ع�ن��ي أن ه �ن��اك ط��رف��ًا
منتصرًا سيعطي للنظام السياسي االقتصادي
االجتماعي ف��ي ال�ب�لاد هويته وي��رس��م خطوطه
العريضة ،م��ع اح �ت��رام ال�ح��د األدن ��ى م��ن مطالب
ّ
ال�خ��اس��ر .أي أن االح�ت�ك��ام إل��ى ال�س�لاح يشبه أو
يعتبر ال��وج��ه العنيف لالحتكام ال��ى صناديق
االق� �ت ��راع ،ل�ك��ن ال�ع�ن�ص��ر ال �ح��اس��م ه�ن��ا يتجسد
في ق��وة السالح التي لن يمكنها وحدها حسم
الصراع دون أن يكون لها حامل شعبي .بمعنى
ّ
أن امل �ن �ت �ص� ّ�ر ب ��ال� �س�ل�اح س �ي �ح �ظ��ى ب��األغ �ل �ب �ي��ة
ّ
الشعبية ،ألننا يجب أن ال نتجاهل أن ما يسمى
ال��رأي العام ال يكون منقسمًا بنسبة ثابتة بني
ّ
تتغير ه��ذه النسبة
املشروعني املتصارعني ،بل
وفقًا لتطور الصراع بني طرفيه.
بالتالي ،إذا كان املتصارعون في سوريا أوفياء
مل �ب��ادئ �ه��م ال �ت��ي أع �ل �ن��وه��ا ف ��ي ب �ن��اء دول� ��ة ق��وي��ة
لكل السوريني ،فعليهم أن يستمروا في طريق
السالح الذي سلكوه ليكتسب املنتصر شرعيته
باحتكار العنف الذي من دونه ال قيامة لسوريا.
أم ��ا ال� �ح ��وار ف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،إذا ك ��ان ج��دي��ًا،
ّ
فسيحول الصراع من ص��راع مبدئي إلى صراع
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ي ��ؤدي إل��ى تقاسمها ب�ين أف��رق��اء
ي��دي��رون دول��ة فاشلة ال يستفيد منها أح��د من
السوريني ،بينما تكون فيها مصلحة لألطراف
اإلقليمية والدولية .لذلك نتمنى للسيد األخضر
االب��راه �ي �م��ي م�ص�ي��ر س�ل�ف��ه ك��وف��ي ع �ن��ان وأن ال
تتعدى مهمته تقطيع الوقت في انتظار تتويج
منتصر في سوريا.
* صحافي سوري

العائلية بين الواقع والخيال:
آل األمين نموذجًا
محسن األمين*
ت �ت �م� ّ�ي��ز ع ��ائ �ل ��ة األم �ي ��ن ب �ت �ن��وع �ه��ا ال �س �ي��اس��ي
وال �ف �ك ��ري ،إذ ك��ان��ت ال �ع �ل��وم ب�ش�ت��ى أن��واع �ه��ا،
وخصوصًا الدينية واألدبية منها ،رفيقة درب
أب�ن��ائ�ه��ا .ول�ق��د ب��رز ع�ب��ر ال�ت��اري��خ رج ��االت دي��ن
وف�ك��ر وش �ع��راء وأدب ��اء وم�ج�ت�ه��دون ك�ب��ار ،ك��ان
لهم األثر الكبير في عاملنا اإلسالمي والعربي،
ّ
حتى إن أحدهم قال «في كل بيت من بيوت هذه
ّالعائلة يوجد شاعر أو أديب أو رجل دين» ،كما
أن�ه��ا ق� ّ�دم��ت الكثير م��ن التضحيات وال�ش�ه��داء
على م��دى ال �ص��راع ض��د االس�ت�ع�م��ار العثماني

في أتون هذا الصراع ال
يمكننا إ ّلا أن نكون مع تاريخ
عائلتنا وتراثها الوطني
والفكري
وال �ف��رن �س��ي ،وال �ت ��اري ��خ امل �ع��اص��ر ف ��ي م�ق��اوم��ة
ّ
مسجل ومعروف
االح�ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي ،وه��ذا
ع�ن��د ق ��راءة ت��اري��خ منطقتنا ،ف��األس�م��اء كثيرة
ومعروفة ،وال مجال لذكرها كي ال ننسى أحدًا،
ّ
لدرجة أن االنتماء إلى هذه العائلة أصبح فخرًا
ألبنائها ،وهذا ما يشعر به هؤالء عند التعريف
عنهم لدى اآلخرين ،إذ يذكرون بعض رجاالتها
وما لهم من اسهامات في التراث العاملي.
ق ��د ي �ق��ول ال �ب �ع��ض مل � ��اذا ال �ت��ذك �ي��ر ب��إس �ه��ام��ات
ّ
وت ��راث تلك ال�ع��ائ�ل��ة؟ ل�ع��ل السبب ال��ذي دفعنا

ال� ��ى ذل� ��ك ه ��و م ��ا ي �ح �ص��ل اآلن م ��ن اس �ت �ب��اح��ة
للخطوط الحمر ،واستهانة بتراثها وتاريخها،
إذ تشهد صفحات الجرائد اتهامات وفضائح
جعلت العديد م��ن أب�ن��اء العائلة يطلبون عدم
ّ
زج هذا التراث بعناوين بعيدة عن «األمينية»،
اآلن
رغ ��م اس�ت�غ�لال ال�ب�ع��ض ل �ه��ا .ان منطقتنا ً
تشهد صراعًا ح��ادًا يتعلق باملصير ،وخاصة
ّ
أن استراتيجيات ك�ب��رى ب��دأت عملها لتنفيذ
خ�ط�ت�ه��ا ال�ج�ه�ن�م�ي��ة ف ��ي اح � ��داث االن �ق �س��ام��ات
وخ �ل ��ط األوراق ،م �م��ا أدى ال� ��ى ع� ��دم وض ��وح
ال��رؤي��ة واالرت �م��اء ف��ي أح�ض��ان تلك املخططات
عند البعض .ان الصراع السياسي والعسكري
ّ
ف��ي منطقتنا أص�ب��ح اآلن واض�ح��ًا ب�ين خطني،
ّ
ه�م��ا خ��ط امل�ق��اوم��ة وحلفائها ف��ي وج��ه ال�ق��وى
ال�ت��ي ت��ري��د ال�س�ي�ط��رة ،وع�ل��ى رأس �ه��ا ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة وحلفائها ،أو أتباعها ف��ي منطقتنا.
وه��ذا م��ا دف��ع البعض م��ن العائلة ال��ى ال��دع��وة
ل �ل �م �ه��ادن��ة واالع � �ت� ��دال وال� �ص ��داق ��ة م ��ع أم �ي��رك��ا
وع ��دم امل �خ��اط��رة او امل�ج��اب�ه��ة م�ع�ه��ا ،ل�ك��ن ه��ذا
ال �ب �ع��ض ت �ح��ول ع ��ن ق �ص��د أو غ �ي��ر ق �ص��د ،ال��ى
ّ
خير معني للخط ال��ذي ي��ري��د ش��رذم��ة ال��داخ��ل.
لاّ
ففي أت��ون ه��ذا ال�ص��راع ال يمكننا ا أن نكون
مع تاريخ عائلتنا وتراثها الوطني والفكري،
ّ
وهذا لسان حال اغلب أبنائها ،إذ إن العديدين
منهم ناضلوا واستشهدوا وه� ّ�ج��روا وقاوموا
وأحرقت بيوتهم في سبيل قضية وطنية ،فهم
األوائ ��ل ،ال ب��ل ط�لائ��ع ح��رك��ات ال�ت�ح� ّ�رر العربي.
وه��ذا م��ا دف��ع العديدين منهم ال��ى االستغراب
وال�ت�ع� ّ�ج��ب ف��ي ك�ت��اب��ات وت�ص��ري�ح��ات البعض،
ورس� � ��م ع �ل�ام� ��ات اس �ت �ف �ه ��ام ك �ب �ي ��رة ع �ل ��ى ه ��ذا
الصوت العالي لهم ،الذي أطلقته أبواق أصدقاء
ّ
أم�ي��رك��ا امل��رئ�ي��ة وامل�س�م��وع��ة .صحيح أن العمل
االجتماعي واغ ��راءات السلطة قد تبرز أخطاء

وتصرفات ق��د تصيب امل�ب��دأ األس��اس ،وتجعل
البعض يستغلها ويشير دائمًا اليها أله��داف
معروفة ،لكن ذلك ال يعني اضاعة البوصلة ،أال
وهي الخط الوطني املقاوم واملدافع عن شعبنا
وأمتنا .قد يقول البعض ما ّلنا ولهم من هذا
ّ
الضجيج االع�ل�ام��ي ،ف�ل�ك��ل م��ن��ا ح��ري�ت��ه وآرائ ��ه
وعالقاته ،وال عالقة لرابطة الدم والقرابة بذلك،
ّ
وبتصرفات أفكار من ينتمي اليها .فنحن لسنا
ع�ش�ي��رة ي�ق��وده��ا ش�ي�خ�ه��ا ،ف��االن�ت�م��اء العائلي
ال ي��رت�ب��ط ب��ال �ض��رورة ب��ال�ت��وج�ه��ات السياسية
ّ
ألبنائها .بالتأكيد ان ذل��ك صحيح ومنطقي،
شرط عدم استغالل البعض لتاريخ وتراث أغلب
أفراد العائلة ،وخصوصًا من كان لهم اسهامات
ك�ب�ي��رة ف��ي اط ��ار ال �ص��راع ال�ع��رب��ي االس��رائ�ي�ل��ي،
وأله ��داف ق��د تستغلها ق��وى م�ع��ادي��ة لتشويه
تلك ال�ص��ورة الناصعة البياض .وق��د أدى ذلك
الى التصدي لتلك الظاهرة وما هو املراد منها،
ّ
ّ
كأنها في صراع مع املقاومة وحلفائها ،مع أن
الواقع عكس ذلك تمامًا ،وه��ذا ما دفع البعض
إل��ى الكتابة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وت�ب�ي��ان الحقيقة
أمام الرأي العام.
ّ
ص �ح �ي��ح أن ح ��ري ��ة ال� � � ��رأي وح � ��ق االخ � �ت�ل��اف،
م �ش��روع��ان وم �ص��ون��ان ل�ك��ل ان �س��ان ،ل�ك��ن لهذه
ال�ح��ري��ة ح� ّ�د أدن ��ى ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى الصدقية
واألخ�لاق�ي��ة ،وع��دم االختباء وراء ه��ا وتحريف
الواقع من أجل أهداف باتت معروفة ،لذلك علينا
ّ
دائ�م��ًا التذكير ب�ق��ول اإلم ��ام علي ف��ي أن «قيمة
ّ
كل امرئ ما يحسنه» ،ألن قدر هذه العائلة هو
ّ
االندماج الكلي مع فكرها ووطنيتها وشعبها،
فهي دائمًا تحيا بالقيمة الكبيرة التي أحسنت
صنعها ،وأضاء بعض شمعاتها رجال صدقوا
وعاهدوا من آل األمني.
* استاذ جامعي لبناني
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حل قضية النووي اإليراني دبل
أوباما يطالب برحيل األسد ويرى ّ

هيمن امللفان السوري واإليران ،إضافة إلى الوضع الفلسطيني،
على افتتاح الجمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث خرج أمير قطر،
خليفة آل ثاني ،بدعوة مستجدة خاصة باألزمة في دمشق ،عبر
حمد بن
ّ
مطالبته بتدخل عسكري عربي ،فيما اكتفى الرئيس األميركي باراك
أوباما بتكرار مطلب بالده برحيل النظام

لتدخل
أمير قطر ّ
عسكري عربي في سوريا
اف �ت �ت �ح��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ف��ي ن �ي��وي��ورك
دورت� � � �ه � � ��ا ال � �س � �ن � ��وي � ��ة ،ح �ي��ث
اس �ت �ح ��وذت األزم � ��ة ال �س��وري��ة
على ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن كلمات
ق ��ادة ال�ع��ال��م .وك��ان��ت أب��رزه��ا ،ي��وم أم��س،
ألم� �ي ��ر ق �ط��ر ح �م��د ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل ث��ان��ي
والرئيس األميركي باراك أوباما.
أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني
ودعا ّ
إل ��ى ت��دخ��ل ع�س�ك��ري ع��رب��ي ف��ي س��وري��ا
لوقف النزاع هناك .وقال ،أمام الجمعية
ال �ع��ام��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة« ،م� ��ن األف �ض��ل
للدول العربية نفسها أن تتدخل ،انطالقًا
م��ن واج�ب��ات�ه��ا االن�س��ان�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
والعسكرية ،وأن تفعل ما هو ض��روري
ل��وق��ف س�ف��ك ال��دم��اء» .واس�ت��ذك��ر ارس��ال
ق��وة ال��ردع العربية إل��ى لبنان في العام
 1976ملحاولة انهاء الحرب األهلية في
ذل��ك البلد .وق��ال إن تلك الخطوة أثبتت
ّ
ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا وف��ائ��دت �ه��ا .ورأى أن العنف
ّ
املستمر في سوريا منذ  18شهرًا «وصل
ّ
إل ��ى م��رح�ل��ة غ�ي��ر م �ق �ب��ول��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن
الحكومة السورية ال ّ
تتردد في استخدام
ّ
ّ
كافة أشكال األسلحة ضد شعبها .وأكد
على ضرورة التدخل ألن جميع الجهود
إلخراج سوريا من دائرة القتل لم تنجح،
ّ
ك�م��ا أن مجلس األم ��ن أخ�ف��ق ف��ي ات�خ��اذ
ّ
موقف .وأكد أن العالم العربي يعيش في
شديدة الصعوبة،
ه��ذه ًاألوق��ات تجربة ّ
م�ن��ذرة باملخاطر ،وم�ب��ش��رة ب��اآلم��ال في
الوقت نفسه ،مشيرًا إلى أن الوضع في
سوريا بلغ اليوم مراحل ال تحتمل.
ّ
كما حث أمير قطر «جميع الدول املؤمنة
بقضية الشعب ال�س��وري على املساهمة
في تقديم كافة أشكال الدعم لهذا الشعب
حتى ّتتحقق مطالبه املشروعة» .وش� ّ�دد
ع �ل��ى أن� ��ه «ب��رغ��م ك��ل م��ا ت�ع��ان�ي��ه منطقة
ال�ش��رق األوس ��ط ،ف��إن القضية األساسية
ّ
ت �ظ��ل ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واس �ت �م��رار
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية،
ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وه�ض�ب��ة ال �ج��والن،
وم � � ��زارع ش �ب �ع��ا ف ��ي ج �ن��وب ل �ب �ن��ان ،إل��ى
ج��ان��ب ال�ح�ص��ار ال�خ��ان��ق امل �ف��روض على
قطاع غزة واستمرار اعتقال آالف األسرى
الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ع �م �ل �ي��ة ال� �س�ل�ام ت��وق�ف��ت
بسبب املواقف اإلسرائيلية الحالية ،التي
ّ
تصر على املضي بسياسة االستيطان في
األراض� ��ي الفلسطينية وال �ق��دس ورف��ض
التخلي عنها .وتساءل ،في كلمته« ،ملاذا
ال ي�ف�ع��ل امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ش�ي�ئ��ًا لتنفيذ
ق � � ��رارات ال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
بقضية الشرق األوس��ط؟ ،وملاذا ال يصدر
مجلس األم��ن ق��رارًا تحت الفصل السابع
يلزم إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة
ووقف االستيطان وإع��ادة عملية السالم
إلى مسارها الشامل وترك مسار الحلول
الجزئية التي ل��م توصل إل��ى نتيجة؟ .ال
أجد لهذا التساؤل جوابًا».
من جهته ،ج� ّ�دد الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى وج ��وب أن ينتهي
ن �ظ ��ام ال��رئ �ي��س ال � �س ��وري ب �ش ��ار األس� ��د،
ّ
وقال إنه ما زال الوقت متاحًا لحل قضية
«النووي» اإليراني بطريقة دبلوماسية،
لكن هذا «الوقت غير محدود».
ّ
«نجدد القول إن
وقال أوباما ،في كلمته،
على نظام بشار األسد أن ينتهي لتنتهي

م �ع��ان��اة ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ،وي �ب ��زغ فجر
ج��دي��د» ،مضيفًا أن ��ه «ال ي�ج��ب أن يكون
املستقبل السوري لصالح ديكتاتور يقتل
ّ
شعبه .علينا أن نؤكد أن ما بدأ بمطالبة
امل��واط�ن�ين بحقوقهم ال ي�ج��ب أن ينتهي
ب�م��وج��ة م��ن ال�ع�ن��ف ال �ط��ائ �ف��ي» .وأض ��اف
«ع �ل �ي �ن��ا ال ��وق ��وف م ��ع ال �س ��وري�ي�ن ال��ذي��ن
يعتقدون برؤية مختلفة .سوريا ّموحدة
ّ
السوريني حق القول
وشاملة ،حيث لكل
ّ
ح��ول كيفية حكمهم م��ن س��ن��ة وعلويني
وأكراد ومسيحيني».
كما ت�ط� ّ�رق إل��ى امل�ل��ف ال �ن��ووي اإلي��ران��ي،
وق � � ��ال إن «ال� �ع� �ن ��ف ي �ح �ك��م ه � �ن� ��اك ،ك�م��ا
أن ال �ح �ك��وم��ة اإلي ��ران �ي ��ة ت �ق � ّ�وض ح�ق��وق
شعبها ،هي تدعم ديكتاتورًا في دمشق
وم� �ج� �م ��وع ��ات إره ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ال � �خ� ��ارج».
وأض � ��اف أن ط� �ه ��ران ف �ش �ل��ت م� �ج ��ددًا في
ت��أك�ي��د سلمية برنامجها ال �ن��ووي وف��ي
ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��زام��ات �ه��ا ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة،
ّ
وقال «فألكن واضحًا ،إن أميركا تريد حل
هذه القضية عبر الدبلوماسية ،ونعتقد
بأنه ال يزال هناك الوقت واملساحة للقيام
الوقت ليس غير محدود.
بذلك .لكن هذا ّ
ن�ح��ن ن�ح�ت��رم ح ��ق ال �ش �ع��وب ب��ال�ح�ص��ول
ّ
على طاقة نووية سلمية» .وأشار إلى أن
ّ
إي��ران مسلحة نوويًا ليس تحديًا يمكن
اح�ت��واؤه« ،ه��ي ستهدد ب��إزال��ة إسرائيل،
وأم��ن دول الخليج ،واستقرار االقتصاد
العاملي .إنها خطر سيثير سباق تسلح
ن��ووي ف��ي املنطقة .ول�ه��ذا ف��إن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة س �ت �ف �ع��ل م ��ا ع �ل �ي �ه��ا ال �ق �ي��ام ب��ه
ملنه ملنع إي��ران من الحصول على سالح

استذكر حمد
آل خليفة
ارسال قوة
الردع العربية
إلى لبنان عام
( 1976جون
مور ـ أ ف ب)
ن � ��ووي» .ك�م��ا ت �ط� ّ�رق أوب��ام��ا إل ��ى الفيلم
األم �ي��رك��ي امل �س��يء ل�ل�إس�ل�ام وال�ه�ج�م��ات
ع�ل��ى ال �س �ف��ارات األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي تبعته
ف ��ي م�خ�ت �ل��ف ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ووص �ف��ه
ّ
ب��امل �ق��زز ال � ��ذي أث � ��ار ال �غ �ض��ب ف ��ي أرج ��اء
ال �ع��ال��م اإلس �ل�ام ��ي .وق� ��ال «أوض� �ح ��ت أن
للحكومة األميركية أية عالقة بهذا
ليس
ّ
الفيديو .إنه إهانة ليس للمسلمني فقط

ب��ل ألم�ي��رك��ا أي �ض��ًا» .وق ��ال إن الهجمات
ع �ل��ى امل��دن �ي�ين األم �ي��رك �ي�ين ف��ي ب�ن�غ��ازي
كانت على الواليات املتحدة ،مضيفًا «ال
ش� ّ�ك أن�ن��ا ّ س�ن��واص��ل م�لاح�ق��ة امل�ن�ف��ذي��ن»،
واعتبر أن��ه «هجوم على املثاليات التي
ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا األم� ��م امل �ت �ح ��دة» .وأض ��اف
«ع�ل�ي�ن��ا أن ن��ؤك��د أن مستقبلنا ي �ح� ّ�دده
أش �خ ��اص م �ث��ل (ال �س �ف �ي��ر األم �ي��رك��ي في

ل �ي �ب �ي��ا) ك��ري��س س�ت�ي�ف�ن��ز ول �ي��س ه ��ؤالء
القتلة .فال يوجد كالم ّ
يبرر قتل األبرياء.
وال ي�م�ك��ن ّ
ّ
ألي ف�ي��دي��و أن ي �ب��رر ال�ه�ج��وم
ّ
ع�ل��ى س �ف��ارة .وال م �ب��رر ألن ��اس يحرقون
مطعمًا في لبنان ،أو يدمرون مدرسة في
تونس ،أو يتسببون في موت ودمار في
باكستان».
وأش ��ار أوب��ام��ا إل��ى أن واش�ن�ط��ن ل��م تسع

إيداع «ملف فلسطين» :مخاطر وتحديات
يذهب الرئيس
الفلسطيني ،محمود
عباس الى األمم املتحدة
وفي جعبته ملف
«عضوية فلسطني» ،الذي
وإن يكن أقل من سقف
العام املاضي ،ينطوي
على الكثير من التحديات
واملخاطر

واشنطن ــ محمد دلبح
ُينتظر أن يدعو رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس،
ف��ي خ �ط��اب��ه ال� ��ذي ُي�ل�ق�ي��ه ي��وم
غ� ٍ�د الخميس أم��ام ال��دورة ال �ـ 67للجمعية
العامة لألمم املتحدة ،إلى منح فلسطني
صفة دولة مراقب غير عضو في املنظمة
ال��دول�ي��ة؛ مهمة تنطوي على العديد من
التحديات واملخاطر ،وخصوصًا في ظل
معارضة الواليات املتحدة ،وهو ما يمكن
أن يهدد املساعدات األميركية الى السلطة
الفلسطينية.
وي ��أت ��ي ط �ل��ب أب� ��و م � ��ازن ب �ع��د ع� ��ام ع�ل��ى
خطابه في املكان نفسه أمام الدورة الـ66
للجمعية ال �ع��ام��ة ،وح �م��ل ذات امل�س�ع��ى.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» ،أمس،
إن «ذل ��ك ال�ج�ه��د ف�ش��ل ف��ى م�ج�ل��س األم��ن
عندما لم يتمكن الفلسطينيون من حشد
أصوات كافية فى وجه معارضة قوية من
واشنطن».
وأض� � ��اف� � ��ت أن � � ��ه «ف � � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ج �ه ��ود
ال � �س�ل��ام امل� �ت ��وق� �ف ��ة وال � �ط� ��ري� ��ق امل � �س ��دود
أم� ��ام م� �ح ��اوالت رأب ال �ص��دع ب�ي�ن ح��رك��ة
«ف�ت��ح» ال�ت��ى يرأسها ع�ب��اس وب�ين حركة
«حماس» اإلسالمية ،واضطراب الوضع
االق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،يعود
ع �ب��اس إل ��ى األم� ��م امل �ت �ح��دة ب�ع��د ع ��ام من
تهميش م ��رت ب��ه ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية

ب�س�ب��ب امل �خ��اوف م��ن ال �ب��رن��ام��ج ال �ن��ووي
اإلي ��ران ��ي وث � ��ورات ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ال��ذي
تتكشف فيه األحداث».
وأوض� � � �ح � � ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن� � � ��ه «ب �ي �ن �م��ا
س �ي �ح��اول ع �ب��اس اس �ت �خ��دام ك�ل�م�ت��ه اآلن
ل �ش��د ان �ت �ب ��اه ال �ع ��ال ��م م� �ج ��ددًا إل � ��ى ط�ل��ب
إقامة الدولة الفلسطينية ،فإنه ليس من
ال��واض��ح م��ا إذا ك��ان��ت ك�ل�م��ات��ه ستنجح
في أي وقت قريب بصياغة مسودة قرار
لتغيير وضع فلسطني في األمم املتحدة
م��ن ك �ي��ان م��راق��ب إل ��ى دول� ��ة م��راق��ب غير
عضو» .وقالت إنه «رغ��م الحاجة ملوافقة
مجلس األمن من أجل عضوية كاملة ،فإن
تحسني الوضع لن يحتاج اال إلى موافقة
استخدام
الجمعية العامة ،حيث ال يمكن
ً
ح��ق النقض ض��د ق��رارات �ه��ا» ،م��رج�ح��ة أن
تصوت غالبية أع�ض��اء الجمعية العامة
ال �ـ ،193لصالح قرار بمنح فلسطني صفة
دول��ة م��راق��ب ،فيما ستعارضه ال��والي��ات
املتحدة وإسرائيل.
وأش� � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال � ��ى «أن � � ��ه إذا ت��م
تقديم م�ش��روع ق��رار وامل��واف�ق��ة عليه ،فإن
ع �ب ��اس ق ��د ي �خ��اط��ر ب �ف �ق��دان امل �س��اع��دات
املالية م��ن واشنطن وك��ذل��ك عمليات نقل
ال �ض��رائ��ب وال ��رس ��وم م ��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين،
وه��ي األم��وال التي تحتاج إليها السلطة
الفلسطينية حاجة م��اس��ة» .وأض��اف��ت أن
الرئيس الفلسطيني الذي يجد نفسه بني
مطرقة هذه الضغوط الخارجية وسندان

االس �ت �ي ��اء ال� �ع ��ام ب �س �ب��ب ن �ق��ص ال �ت �ح��رك
باتجاه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،يسير
بحذر شديد حيث يذهب لألمم املتحدة
ف��ى إظ�ه��ار للعزم الدبلوماسي ،بينما ال
ت� ��زال األم � ��ور غ �ي��ر واض �ح��ة ب �ش��أن م��وع��د
تقديم مشروع قرار إقامة الدولة للمنظمة
الدولية .ومن املؤكد أن تقديم هذا املشروع
ل ��ن ي �ك��ون ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات األم �ي��رك �ي��ة،
بحسب ما أكد املسؤولون الفلسطينيون.
لكن حملة رفع وضع فلسطني من مراقب
الى دول��ة غير عضو في الجمعية العامة
ستبدأ ف��ورًا بعد أن يلقي عباس خطابه
ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة ال �خ �م �ي��س .وف� ��ي ه��ذا
اإلطار ،قال كبير املفاوضني الفلسطينيني
ص��ائ��ب ع��ري �ق��ات «ن ��ري ��د ان ن�ع�ي��د وض��ع
فلسطني ع�ل��ى ال�خ��ارط��ة ع�ل��ى ح ��دود ع��ام
 1967وع��اص�م�ت�ه��ا ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة مع
دع ��م م ��ن  150ال ��ى  170دول � ��ة» م ��ن أص��ل
 194دولة عضوا في االمم املتحدة .وتابع
«ل��م يتخل املسؤولون الفلسطينيون عن
طلب العضوية الكاملة لفلسطني ،لكنهم
ت��راج�ع��وا ع��ن ط�ل��ب ت�ص��وي��ت م��ن مجلس
االمن بسبب عدم حصولهم على الغالبية
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ت�س�ع��ة اص � � ��وات» .وأك� ��د أن
«مطلبنا ال يزال مجلس األمن».
وب �ح �س��ب اس �ت �ط�ل�اع رأي أج � � ��راه امل��رك��ز
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ل � �ل � �ب � �ح� ��وث ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واملسيحية في رام الله بني  9و 15أيلول
ال �ج��اري ،ف��إن ال�ت��وج��ه ال��ى االم ��م املتحدة
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لــوماسية
ول � ��ن ت �س �ع��ى إلم �ل ��اء ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح��والت
ّ
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ع ��ال ��م ،وأك� � � ��د أن
ب�ل��اده ق � ّ�دم ��ت ال ��دع ��م ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ال�ح��اص��ل
ف� ��ي دول «ال ��رب� �ي ��ع ال � �ع� ��رب� ��ي» .وت� �ح � ّ�دث
ع��ن ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
وق� ��ال «إن امل�س�ت�ق�ب��ل ب�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
والفلسطينيني ،يجب أن ال يكون ملكًا ملن
يديرون ظهرهم للسالم .لنترك وراءنا من
يتغذى على النزاع ويرفض حق إسرائيل
ب��ال��وج��ود» ،وأض ��اف أن ال�ط��ري��ق صعبة،
لكن الغاية واضحة وهي «دول��ة يهودية
إس��رائ �ي �ل �ي��ة آم� �ن ��ة ،وف �ل �س �ط�ي�ن م�س�ت�ق�ل��ة
ومزدهرة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اع �ت �ب��ر األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
ّ
املتحدة بان كي مون ،في كلمته ،أن النزاع
ال �س��وري «ك��ارث��ة اق�ل�ي�م�ي��ة ل�ه��ا ت��داع�ي��ات
ع��امل �ي��ة» ،وط��ال��ب م�ج�ل��س األم ��ن بالعمل
ّ
ع �ل��ى ان �ه��ائ �ه��ا .وت ��اب ��ع ب ��ان «أن ال��وض��ع
ف ��ي س ��وري ��ا ي � � ��زداد خ� �ط ��ورة ي ��وم ��ًا ب�ع��د
ي��وم وعلى املجتمع ال��دول��ي ع��دم تجاهل
ه��ذا الوضع ،خصوصًا مع اف�لات العنف
ّ
م ��ن ال �س �ي �ط��رة» .وأض � ��اف أن «خ ��روق ��ات
وحشية لحقوق االن�س��ان ال ت��زال ترتكب
خصوصًا من قبل الحكومة ،ولكن أيضًا
من مجموعات املعارضة».
وقال بان «أدعو املجتمع الدولي إلى دعم
جهود األخضر اإلبراهيمي بشكل حازم
وم �ل �م ��وس» .وت ��اب ��ع األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�لام��م
امل �ت �ح��دة «ع � ّل �ي �ن��ا أن ن �ض��ع ح � �دًا ألع �م��ال
ال �ع �ن��ف وت ��دف ��ق األس �ل �ح��ة إل ��ى ال �ط��رف�ين،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ح �ص��ول ان�ت�ق��ال ف��ي أس��رع
وقت ممكن يقوم به السوريون أنفسهم».
ّ
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ق ��ال ب ��ان إن «ال �ب ��اب قد
ّ
الدولتني للصراع
يغلق نهائيًا» أمام حل
ّ
ّ
الفلسطيني االس��رائ �ي �ل��ي ،وح ��ذر م��ن أن
اس �ت �م��رار ت � ّ
�وس ��ع امل �س �ت��وط �ن��ات ي �ق� ّ�وض
ّ
ّ
فرص إح�لال السالم .وأش��ار إلى أن «حل
الدولتني هو الخيار الوحيد املستدام ،لكن
ربما يغلق الباب إلى األبد» .وأضاف «إن
النمو املستمر للمستوطنات اإلسرائيلية
ف��ي األرض الفلسطينية املحتلة يقوض
ب �ش ��دة ج �ه ��ود إح �ل��ال ال � �س �ل�ام .ي �ج��ب أن
ّنكسر هذا الجمود الخطر» .ولفت بان إلى
أن��ه ي��رف��ض تهديد دول��ة ألخ��رى بالعمل
العسكري ،ف��ي إش ��ارة على م��ا ي�ب��دو إلى
ال �ت �ص��ري �ح��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة واإلي��ران �ي��ة
واألميركية األخيرة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،قنا)

ي�ح�ظ��ى ب�م��واف�ق��ة غ��ال�ب�ي��ة الفلسطينيني.
وي�ش�ي��ر االس �ت �ط�ل�اع ال ��ى أن  73ف��ي امل�ئ��ة
م��ن املستطلعة آراؤه� ��م ي��ؤي��دون التوجه
ال ��ى م�ج�ل��س األم ��ن ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى دول��ة
فلسطينية ،م�ق��ارن��ة ب��امل�ق��اوم��ة الشعبية
ُغ �ي��ر ال �ع �ن �ي �ف��ة ( 61ف ��ي امل� �ئ ��ة) واالع �ل��ان
أح��ادي الجانب عن دول��ة فلسطينية (56
في املئة) وح��ل السلطة الفلسطينية (44
في املئة) والعودة الى االنتفاضة املسلحة
( 39ف��ي امل �ئ��ة) وامل �ط��ال �ب��ة ب��دول��ة ثنائية
القومية اسرائيلية ـ�ـ فلسطينية ( 28في
املئة).
وأق ��ر ع��ري�ق��ات ب��أن خ�ط��وة االم ��م املتحدة
التي ترفضها كل من اسرائيل والواليات
امل�ت�ح��دة ت�ن�ط��وي ع�ل��ى «م�خ��اط��ر ه��ائ�ل��ة».
وأض � � � � ��اف «ل� ��دي � �ن� ��ا ان � � �س� � ��داد ف � ��ي األف � ��ق
ال �س �ي ��اس ��ي» ف ��ي م� �ح ��ادث ��ات ال� �س�ل�ام م��ع
اس��رائ �ي��ل امل�ت�ع�ث��رة م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ،مضيفًا
«ل��دي �ن��ا ب� ��اب م �غ �ل��ق ع �ل��ى امل �ص��ال �ح��ة مع
«ح � �م� ��اس» ول� ��م ن �ك��ن ق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى دف��ع
ال � ��روات � ��ب ،ألن ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � � ��دول وم��ن
بينها ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة أوق �ف��ت دعمها
للميزانية».
ل �ك��ن ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ي �ق��ول امل �ت �ح��دث ب��اس��م
�اس» س��ام��ي أب ��و زه� ��ري ان خ�ط��وة
«ح� �م � ُ
ع �ب ��اس «أح � ��ادي � ��ة ال �ج��ان��ب وغ �ي ��ر م�ت�ف��ق
عليها وطنيًا» ،مشيرًا ال��ى أن عباس «لم
يتشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن
هذه الخطوة املصيرية».

فرنسا تقرع طبول الحرب
في األزواد
باريس ـ سعاد عبد الرحمن
نواكشوط ـ المختار ولد محمد
ع �ش �ي ��ة ان � �ع � �ق ��اد ق� �م ��ة م � �ص � �غ ��رة ،دع ��ت
إل� �ي� �ه ��ا ف ��رن � �س ��ا ،ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش أع� �م ��ال
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة ف��ي
نيويورك ،للبحث «في األوضاع األمنية
والسياسية في شمال مالي» ،أعلن وزير
الدفاع الفرنسي ،جان إيف لو دريان ،أن
تدخل عسكريًا وشيكًا ضد
بالده تدعم
اً
الجماعات الجهادية املتطرفة في شمال
م��ال��ي ،ف�ي�م��ا اع�ت�ب��ر ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي،
ف��ران �س��وا ه ��والن ��د ،خ �ل�ال ك�ل�م�ت��ه أم��س
أم ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة،
الوضع في شمال البالد «غير محتمل،
وغير مقبول» .وق��ال «ال وقت إلضاعته
( )..ي�ن�ب�غ��ي ان ت�س�ت�ع�ي��د م��ال��ي وح ��دة
اراض�ي�ه��ا واخ� ��راج االره� ��اب م��ن منطقة
الساحل» .والتزم بدعم قرار في مجلس
االمن الدولي لـ«السماح ملالي باستعادة
وحدة اراضيها» ،واكد ان فرنسا ستدعم
مبادرات االفارقة.
عدها
التي
التصريحات،
وتزامنت هذه
ّ
املحللون إيذانًا ببدء دق طبول الحرب
ف� ��ي األزواد ،م� ��ع ت� �ح ��ول م� �ف ��اج ��ئ ف��ي
موقف الرئيس املالي املؤقت ،ديوكوندا
ت��راوري ،الذي أعلن قبول بالده بتدخل
ع�س�ك��ري ل �ق��وات منظومة دول أفريقيا
ال� �غ ��رب� �ي ��ة .وك � � ��ان ت � � � ��راوري ق� ��د ع� ��ارض
ن�ش��ر أي ق ��وات أف��ري�ق�ي��ة خ ��ارج املناطق
ال �ش �م ��ال �ي ��ة ال � �ت ��ي اس � �ت � �ح� ��وذت ع�ل�ي�ه��ا
ال �ج �م��اع��ات ال �ج �ه��ادي��ة وال� �ط ��وارق منذ
آذار امل��اض��ي .ل�ك��ن ال�ض�غ��وط الفرنسية
ن �ج �ح��ت ف ��ي ث �ن��ي ال ��رئ �ي ��س امل ��ال ��ي ع��ن
موقفه .وواف��ق األخ�ي��ر ،بعد ت��ردد ،على
أن تتخذ ال�ق��وات األفريقية م��ن باماكو
ق��اع��دة خلفية لعملياتها املرتقبة ضد
الجهاديني واملتمردين األزواديني.
وأع� �ل ��ن رئ �ي ��س ب��ورك �ي �ن��ا ف ��اس ��و ،ب�ل�ي��ز
ك ��وم� �ب ��اوري ،ال� ��ذي ت �ش��رف ب�ل��اده على
تنسيق ج�ه��ود منظومة غ��رب أفريقيا
ال �ه��ادف��ة ل�ح��ل األزم� ��ة ف��ي امل��ال��ي ،أن كل
ال � �ش� ��روط ب ��ات ��ت ج� ��اه� ��زة ل �ن �ش��ر ق� ��وات
أف ��ري �ق �ي ��ة ق ��وام� �ه ��ا  4آالف ج� �ن ��دي ف��ي
شمال مالي .ولفت إلى أن منظومة غرب
أفريقيا« ،ل��م تعد تنتظر س��وى الضوء
األخضر من مجلس األمن».

أم ��ا ف��رن �س��ا ،ف ��أك ��دت ع �ل��ى ل �س��ان وزي ��ر
خ� ��ارج � �ي � �ت � �ه� ��ا ،ل � � � � ��وران ف � ��اب� � �ي � ��وس ،أن
استكمال التحضيرات لتشكيل القوات
األف��ري �ق �ي��ة وم��واف �ق��ة ال��رئ �ي��س ت� ��راوري
ع� �ل ��ى ب � ��دء ن� �ش ��ره ��ا ف� ��ي ش � �م ��ال م ��ال ��ي،
«ت �ش �ك��ل خ� �ط ��وات ه��ام��ة وح��اس �م��ة في
االتجاه الصحيح» .وش��دد األخير على
أن مشاركة ب�لاده «ستقتصر فقط على
الدعم اللوجيستي».
ك�لام ّأك��ده وزي��ر ال��دف��اع الفرنسي ،جان
إيف لو دري��ان ،قائالً إن بالده لن تنشر
أي ق � ��وات ف ��ي ش �م ��ال م ��ال ��ي .ل �ك �ن��ه ن�ب��ه
إل ��ى أن «ذل ��ك ال ي�م�ن��ع أن �ن��ا س�ن��وف��ر كل
الدعم السياسي واللوجيستي للتدخل
ال�ع�س�ك��ري م��ن ق�ب��ل ال �ق��وات األف��ري�ق�ي��ة».
وأض� ��اف «ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ف��ي منطقة
الساحل غير مقبول ،وال يمكن أن ندعه
هكذا أو أن نترك األمور لتتفاقم لتتحول
املنطقة إل��ى أفغانستان ج��دي��دة ،توفر
م�ل�اذًا آم�ن��ًا وق��اع��دة خلفية للجماعات

قمة مصغرة على
هامش الجمعية العامة
لبحث وضع مالي

اإلره � ��اب� � �ي � ��ة وال � �ع � �ص� ��اب� ��ات امل �ت �ط ��رف ��ة
املنضوية في تنظيم القاعدة».
واع �ت �ب��ر ال ��وزي ��ر ال �ف��رن �س��ي أن «ع�م�ل�ي��ة
التدخل قد ب��دأت ،بعد أن ّ
وج��ه الرئيس
امل��ال��ي دع ��وة إل��ى ج�ي��ران��ه ف��ي منظومة
دول غ��رب أفريقيا ملساعدة ب�لاده على
اس � �ت � �ع ��ادة ال � �ش � �م� ��ال» .وأض� � � ��اف «ه� ��ذه
امل� �ب ��ادرة ت �ع��ود أوال إل ��ى األف ��ارق ��ة ،لكن
ف ��رن �س ��ا س� �ت� �ق � ّ�دم م� ��ؤازرت � �ه� ��ا ودع �م �ه��ا
إلنجاح تدخل القوات األفريقية».
ُ
ويعتقد أن تأكيد فرنسا على اقتصار

دوره � ��ا ف �ق��ط ع �ل��ى امل �س��اع��دات التقنية
واللوجيستية ،سببه مخاوف الحكومة
ال�ف��رن�س�ي��ة م��ن ردود ف�ع��ل ال� ��رأي ال�ع��ام
الفرنسي في حال تنفيذ تنظيم «القاعدة
ف��ي ب�لاد امل�غ��رب اإلس�لام��ي» التهديدات
ال�ت��ي أطلقها األس �ب��وع امل��اض��ي ب��إع��دام
أرب��ع ره��ائ��ن فرنسيني محتجزين لديه
منذ ق��راب��ة ع��ام�ين ،وذل��ك ف��ي ح��ال اق��دام
فرنسا على التدخل عسكريًا في شمال
مالي.
وف��ي السياق ،أعلن وزي��ر الدفاع املالي،
ي��وم��وس��ا ك��ام��ارا ،أن ن�ش��ر ق ��وات تابعة
مل�ن�ظ��وم��ة غ ��رب أف��ري �ق �ي��ا ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
ّ
بروية،
باماكو ،أمر ممكن ،شرط أن يتم
ك��ي ال ي�ص��دم ال �س �ك��ان» .وج ��اء تصريح
ال � ��وزي � ��ر امل� ��ال� ��ي ف� ��ي أع � �ق� ��اب ل �ق ��ائ ��ه ف��ي
أبيدجان بالرئيس اإلي �ف��واري ،الحسن
وت � � ��ارا ،ال � ��ذي ي �ت��ول��ى ح��ال �ي��ًا ال��رئ��اس��ة
الدورية ملنظومة دول غرب أفريقيا .وقد
س�ل��م ك��ام��ارا وت ��ارا رس��ال��ة م��ن الرئيس
املالي املؤقت ،ديونكوندا تراوري.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،س��ارع��ت ال�ح��رك��ة الوطنية
ل� �ت� �ح ��ري ��ر األزواد ،إل � � ��ى اإلع � �ل � ��ان ع��ن
اس �ت �ع ��داده ��ا ل �ل �ح��وار وال� �ت� �ف ��اوض م��ع
س� �ل� �ط ��ات ب ��ام ��اك ��و «م � ��ن أج � ��ل ت�ح�ق�ي��ق
م�ص�ل�ح��ة ال �ش �ع �ب�ين األزوادي وامل ��ال ��ي،
ووضع حد ملعاناتهما الطويلة» ،وذلك
في محاولة لقطع الطريق أمام مشاريع
التدخل التي ترعاها فرنسا.
وق��ال��ت ال �ح��رك��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د أعلنت
االن�ف�ص��ال وق�ي��ام دول��ة األزواد ف��ي آذار
املاضي ،إنها ترفض محاوالت حكومة
ب� ��ام� ��اك� ��و ال � �ت � �ف� ��اوض م � ��ع ال� �ج� �م ��اع ��ات
اإلرهابية ،التي قالت الحركة األزوادي��ة
إن �ه��ا «ت�ن�ظ�ي�م��ات دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى األزواد
تحركها أجندات خفية وغامضة».

ملفات ساخنة على طاولة النقاش
س �ت �ن��اق��ش أع � �م� ��ال ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل�أم ��م امل � �ت � �ح� ��دة ،ال � �ت ��ي ان �ط �ل �ق ��ت ي ��وم
أم� � ��س ،ال � �ن ��زاع ��ات واألزم � � � ��ات امل �ن��دل �ع��ة
ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة .ف��إض��اف��ة إل��ى
امل �ل��ف ال �س��وري ال ��ذي س� ّ�ب��ب خ�لاف��ًا بني
ال �ق��وى ال�ك�ب��رى ،س�ي�ك��ون امل�ل��ف ال�ن��ووي
اإلي ��ران ��ي أب� ��رز امل �ل �ف��ات م�ح��ل ج ��دل بني
ال� ��دول األع� �ض ��اء ،وخ��اص��ة أن تكهنات
ك �ث �ي��رة ت �س��ري ه ��ذا ال �ع ��ام ع ��ن اح�ت�م��ال
ت��وج �ي��ه ض��رب��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ل�م�ن�ش��آت
النووية اإلي��ران�ي��ة ،ما أدى إل��ى تصاعد
التوتر وفتور في العالقات بني إسرائيل
والواليات املتحدة.
وس � �ي � �ك� ��ون ه � � ��ذا امل� � �ل � ��ف ع � �ل� ��ى ط� ��اول� ��ة
امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات ب �ي��ن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وبريطانيا وف��رن�س��ا وال�ص�ين وروس�ي��ا
وأمل� ��ان � �ي� ��ا غ � � �دًا ال� �خ� �م� �ي ��س ،ف � ��ي ال� �ي ��وم
نفسه ال��ذي سيلقي فيه رئيس ال��وزراء
االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو خطابه
أمام الجمعية العامة.
ك� ��ذل� ��ك ،س �ت �ن��اق��ش ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
أزم ��ة دول ال�س��اح��ل وأزم ��ة م��ال��ي ،إذ إن

سيطرة املجموعات اإلسالمية املرتبطة
بالقاعدة على شمال مالي أث��ارت قلقًا
دول �ي ��ًا ،ال س�ي�م��ا ل ��دى ف��رن �س��ا ،ي�ض��اف
إل�ي��ه نقص غ��ذائ��ي يشمل  18,7مليون
ش �خ��ص ف��ي ت �س��ع دول م ��ن ت �ش��اد إل��ى
موريتانيا.
ومن املتوقع أن يشارك الرئيس الفرنسي
ف��ران �س��وا ه ��والن ��د ووزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة
االم�ي��رك�ي��ة ه�ي�لاري كلينتون ال�ي��وم في
قمة يتوقع أن تؤدي إلى إعالن من األمم
امل�ت�ح��دة الستراتيجية شاملة وتعيني
موفد خاص إلى منطقة الساحل.
إض��اف��ة إل��ى أزم��ة دول ال�س��اح��ل وم��ال��ي،
م��ن املرتقب أن ي�ش��ارك رئيسا الكونغو
ج��وزي��ف ك��اب�ي�لا وروان� ��دا ب��ول كاغامي
غ � � � �دًا ال � �خ � �م � �ي ��س ف� � ��ي اج� � �ت� � �م � ��اع ح� ��ول
ج �م �ه��وري��ة ال �ك��ون �غ��و ال��دي �م��وق��راط �ي��ة،
وبشكل أوس��ع ح��ول منطقة البحيرات
ال �ع �ظ �م��ى .ك��ذل��ك ت �ط��رق اج �ت �م��اع ج��رى
ي��وم أم��س إل��ى مالحقة متمردي جيش
ال��رب للمقاومة امل��وج��ود ف��ي جمهورية
ال�ك��ون�غ��و وأوغ �ن��دا وأف��ري�ق�ي��ا الوسطى

وجنوب السودان.
وستكون األزم��ة في الصومال حاضرة
ال � �ي ��وم ف ��ي م��ؤت �م��ر ي �ع �ق��د ح � ��ول ال �ب �ل��د
األفريقي ،ومن املتوقع أن يطالب رئيس
ال � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي دي �ف �ي��د ك��ام �ي��رون
ووزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ه�ي�لاري
كلينتون الرئيس الصومالي املنتخب،
حسن شيخ محمود ،بالتحرك بسرعة
مل�ن��ع غ ��رق ب�ل�اده م �ج��ددًا ف��ي ال�ف��وض��ى،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ك��اف�ح��ة ح��رك��ة ال�ش�ب��اب
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ،وال � �ت � �ص� ��دي ل �ل �ق��راص �ن��ة
الصوماليني ومكافحة الفساد.
ك��ذل��ك س�ت�ن�ظ��م ب��ري�ط��ان�ي��ا وال�س�ع��ودي��ة
اجتماعًا غدًا الخميس ملناقشة األوضاع
في اليمن وسبل تقديم الدعم للبلد الذي
ش�ه��د تغييرًا ع�ل��ى الصعيد السياسي
مع موجة «الربيع العربي» ،وهو اليوم
يشهد تحديات سياسية واقتصادية،
ك �م��ا ت��واج��ه ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة أي�ض��ًا
ت�ه��دي��د ال �ق��اع��دة ال�ت��ي ي��وج��د أن�ص��اره��ا
بقوة في جنوب البالد وشرقها.
(أ ف ب)

البرازيل :الدبلوماسية
هي الخيار الوحيد
قالت رئيسة البرازيل ديلما
روسيف (الصورة) ،في كلمتها
أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،إن الحكومة السورية
ّ
تتحمل «النصيب األكبر» من
املسؤولية عن استمرار العنف
في البالد ،الذي يؤثر بشكل
النساء واألطفال،
خاص على ّ
مشيرة إلى تلقي بعض فصائل
املعارضة مساعدة عسكرية
ّ
أجنبية .وأوضحت روسيف أنه
«بالرغم من ذلك ،نحن مدركون
ملسؤوليات مجموعات املعارضة
املسلحة ،وخاصة تلك التي
تعتمد بشكل متزايد على الدعم

العسكري واللوجستي األجنبي».
وأشارت الرئيسة البرازيلية إلى
وجود ماليني البرازيليني من
أصول سورية« ،وهي الحقيقة
التي دفعتها للتحدث بقوة
لصالح إنهاء الصراع من خالل
ّ
الجهود الدبلوماسية ،التي تمثل
الخيار الوحيد».
(األخبار)

هوالند يطالب بحماية
«املناطق املحررة»
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،إنه سيعترف
بالحكومة املؤقتة السورية
الجديدة في حال تشكيلها،
مطالبًا األمم املتحدة بحماية
«املناطق املحررة» في سوريا.
وقال «علينا أن نتحرك ألن
الوضع طارئ ،وأول وضع طارئ
هو في سوريا .كم من قتيل
آخر يجب أن ننتظر كي نبدأ
ّ
بالتحرك؟» .ورأى ّأن على القادة
السوريني أن يعرفوا أن «املجتمع
الدولي لن يبقى ساكتًا في حال
استخدام األسلحة الكيميائية»،
مضيفًا أن «نظام (الرئيس
السوري بشار) األسد لن يجد
له مكانًا في األمم املتحدة...
وليس له مستقبل»ّ .
وتطرق
إلى قضية «النووي» اإليراني،
فقال إن إيران تتجاهل مطالب
املجتمع الدولي ،وال تأخذ قرارات
مجلس األمن في االعتبار .وقال
إن باريس مستعدة «لفرض
عقوبات جديدة على إيران»،
ّ
وتحدث
للضغط على نظامها.
السالم في
عن مفاوضات
ّ
الشرق األوسط املتوقفة ،وقال إنه
يجب الوصول إلى مخرج في هذا
الشأن ،مضيفًا أن «الحل الوحيد
لتحقيق سالم عادل وشامل هو
املفاوضات».
(أ ف ب)
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بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لألمم املتحدة ،دعت
قطر إلى اعداد «خطة بديلة» بشأن سوريا عبر «فرض منطقة
حظر جوي» ،في حني أكد مسؤول سوري أن «دول الخليج وتركيا
ترسل جميع إرهابيي العالم إلى سوريا»

عناصر من الجيش
النظامي في ّ
حي
العرقوب في حلب،
أمس (أ ف ب)

ّ
الدوحة تدعو إلى حظر جوي

تفجيرات في دمشق ...ومرسي يعارض ّأي تدخل أجنبي ..واملقداد يتهم
دول الخليج وتركيا بإرسال اإلرهابيني

في إطار الضغوط العربية والدولية على
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ،دع ��ت ق �ط��ر إل ��ى إق��ام��ة
منطقة ح�ظ��ر ج��وي خ�ل�ال أس��اب�ي��ع ،فيما
دع��ا ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد م��رس��ي ّإلى
ًَ
رحيل الرئيس السوري ،معارضا التدخل
العسكري األج�ن�ب��ي ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع وق��وع
تفجيرات في دمشق.
ودعت قطر القوى العاملية إلى اعداد «خطة
بديلة» بشأن سوريا في غضون أسابيع،
وف��رض منطقة حظر ج��وي لتوفير مالذ
آمن داخل البالد إذا فشل املبعوث الدولي
األخ�ض��ر اإلبراهيمي ف��ي إح��راز تقدم في
األزم � � ��ة .وق � ��ال رئ �ي��س ال� � � ��وزراء ،ح �م��د بن
ً
جاسم آل ثاني ،إنه يعتقد أن دوال عربية
وأوروب� �ي ��ة س�ت�ك��ون م�س�ت�ع��دة للمشاركة
رغم إحجامها املعلن عن االلتزام بإرسال
�وات ال�ل�ازم ��ة مل�ث��ل ه ��ذه امل �ه �م��ة .ول�ف��ت
ال �ق � ّ
إل��ى أن��ه ي��أم��ل أن ت��زي��د واش�ن�ط��ن التركيز
على سوريا بعد انتخابات الرئاسة التي
ستجرى بعد ستة أسابيع .وأض��اف ،في
مقابلة مع قناة «س ��ي.إن.إن»« :أعتقد أنه
يجب أن تكون لدينا خالل أسابيع خطة
بديلة .ينبغي قبل كل شيء إقامة مناطق
آم�ن��ة ل�ل�ن��اس .وه��ذا يتطلب منطقة حظر
ّ
جوي» .وأشار إلى أن لديه «بضع أفكار»
وليس خطة كاملة الن�ه��اء ال�ص��راع ،لكنه
يتمنى ان�ف��راج��ًا يتيح وض��ع ح� ّ�د للعنف
«في املستقبل القريب».
ّ
ون � �ف� ��ى ح � �م ��د أن ت � �ك� ��ون ب � �ل� ��اده ت �س��ل��ح
امل �ع��ارض�ين ال �س��وري�ي�ن ،وق ��ال إن �ه��ا ت�ق��دم
مساعدات إنسانية ومساعدات في النقل
ّ
�داد ،ول�ف��ت إل��ى أن ح ��دوث مواجهة
واالم � � ّ
ب�ين ال �س��ن��ة وال�ش�ي�ع��ة س�ي�ك��ون ك��ارث��ة ،إذ
«ستحرق النار الجميع .يجب أن نتجنب
هذا بكل السبل».
من ناحيته ،أعلن الرئيس املصري محمد
م��رس��ي ّأن ب�ل�اده ت�ع��ارض ت��دخ��ل ّ
أي ق��وة
ّ
أجنبية في سوريا ،ولو أنها تؤيد رحيل
الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة.
وقال مرسي ،في مقابلة مع قناة «بي بي
ّ
اس» األميركية ،إن الجهود الدبلوماسية
الرباعية ملصر وإيران والسعودية وتركيا
ق� ��د ت �س ��اه ��م ف� ��ي وق � ��ف ال � �ح� ��رب األه �ل �ي��ة
املستمرة في سوريا .وأضاف «أعارض ّ
أي
تدخل أجنبي بالقوة في أحداث سوريا».
ّ
كما اعتبر أن على ال ��دول العربية «دع��م
الشعب السوري في مسيرته إلى الحرية».
وتابع «ليس لدى الرئيس األسد خيار إال
الرحيل .ال مكان لالصالحات السياسية،
ف��ال �ت �غ �ي �ي��ر ه ��و م ��ا ي �س �ع��ى ال �ي ��ه ال�ش�ع��ب
وينبغي احترام ارادته».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أش��ار ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية
السوري فيصل املقداد إلى أن «الحكومة
السورية ال تستخدم لفظ انتقال السلطة،
وإن �م��ا ت�ه�ت� ّ�م ب��إق��ام��ة ح ��وار وط�ن��ي شامل
لجميع السوريني برعاية القيادة السورية،
ومدعوم من الشعب السوري» .ولفت ،في
حديث مع هيئة اإلذاع��ة البريطانية «بي
ّ
بي سي» ،إلى أن «الحكومة السورية تفتح
الطريق أمام الحوار مع املعارضة».
وأك� ��د امل� �ق ��داد أن «دول ال�خ�ل�ي��ج وت��رك�ي��ا
ترسل جميع إرهابيي العالم إلى سوريا
ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ت�ن�ظ�ي��م ال� �ق ��اع ��دة» ،م�ط��ال�ب��ًا
«وض � ��ع ه� ��ذه ال � � ��دول ع �ل��ى ق ��وائ ��م ال� ��دول
ال��داع �م��ة ل�ل�إره��اب ف��ي ال �ع��ال��م» .وأوض ��ح
أن «السلطات السورية غير مسؤولة عن
قصف امل��دن ال�س��وري��ة ،وإن�م��ا الجماعات
اإلره��اب�ي��ة ه��ي امل�س��ؤول��ة ع��ن ذل��ك» .ولفت
في هذا السياق الى أنه «عندما كانت فرق
مراقبي األمم املتحدة تمارس مهمتها في
سوريا ،تمكنت هذه الجماعات اإلرهابية
من اختراق كل من مدينتي دمشق وحلب».
ف��ي س �ي��اق آخ� ��رّ ،
وج� ��ه امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي

ال�س��وري «رس��ال��ة ال��ى ال�ع�ل��وي�ين» ،دعاهم
فيها إلى عدم «القلق ّمن انتصار الثورة
وال �ت �غ �ي �ي��ر» ،م��ؤك �دًا أن �ه��م ل��ن ي�ت�ع��رض��وا
ألع �م ��ال ث ��أر أو ان �ت �ق��ام ف ��ي ح ��ال س�ق��وط
ال�ن�ظ��ام .وج��اء ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة «نطمئن
أه �ل �ن��ا ال �ع �ل��وي�ين وج �م �ي��ع ال �س��وري�ي�ن من
ك ��ل االت� �ج ��اه ��ات وال � �ت � �ي� ��ارات واالط� �ي ��اف
وم��ن جميع امل�ك��ون��ات القومية والدينية
ّ
وال �ط��ائ �ف �ي��ة أن امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ستطال املرتكبني أنفسهم فقط» .واضافت
الرسالة «ليس ألحد أن يقلق من انتصار
ال�ث��ورة والتغيير إال م��ن تلطخت أيديهم
ب��دم ال�ش�ع��ب ،وت��ورط��وا بالفساد وسرقة
املال العام».
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�م��رت العمليات العسكرية
في مناطق عدة في سوريا ،بينها مدينة
ح �ل��ب ح �ي��ث أع �ل �ن��ت ال � �ق� ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة
استعادتها السيطرة على ح� ّ�ي العرقوب
ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ش ��رق امل��دي �ن��ة .وق� ��ال م�ص��در
ّ
عسكري إن «العمليات انتهت في منطقة
ّ
ال �ع��رق��وب ،وإن ع�ن��اص��ر ال �ق��وات املسلحة
يقومون بتفتيش األبنية» .وذكرت وكالة
ً
األن �ب��اء ال�س��وري��ة ال��رس�م�ي��ة «س��ان��ا» نقال
ع ��ن م �ص��در ع �س �ك��ري ت��أك �ي��ده «االن �ت �ه��اء
م ��ن ت�ط�ه�ي��ر م�ن�ط�ق��ة ال �ع��رق��وب ف ��ي حلب
م��ن االره��اب �ي�ي�ن واع�ل�ان �ه��ا م�ن�ط�ق��ة آم �ن��ة،

نجا القيادي في
«الجيش الحر» قاسم
سعد الدين من محاولة
اغتيال

واالس� �ت� �م ��رار ب�ت�ط�ه�ي��ر م�ن�ط�ق��ة س�ل�ي�م��ان
الحلبي (املجاورة) من االرهابيني» .فيما
ّ
ق��ال املرصد ال�س��وري لحقوق االن�س��ان إن
امل�ع��ارك مستمرة ف��ي املنطقة ،و«ال يمكن
ال �ح��دي��ث ع��ن س �ي �ط��رة ،م��ا دام ��ت امل �ع��ارك
مستمرة».
من جهة ثانية ،وقعت سلسلة انفجارات
في دمشق استهدفت «هيئة مدارس أبناء

ال �ش �ه��داء ق ��رب دوار ال�ب�ي�ط��رة ف��ي مدينة
دم �ش��ق» ،بحسب امل��رص��د .وذك ��رت وكالة
ّ
«س��ان��ا» أن «ع�ب��وت�ين ناسفتني زرعتهما
م�ج�م��وع��ة اره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة ف��ي امل�ب�ن��ى»
ّ
سببتا إصابة سبعة أشخاص بجروح.
وف ��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ق �ن �ي �ط��رة ،ق �ت��ل م�ق��ات�لان
معارضان وما ال يقل عن خمسة عناصر
م ��ن ال� �ق ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة اث ��ر ه �ج��وم ن�ف��ذه

املقاتلون على حواجز للقوات النظامية
ف � ��ي ق ��ري� �ت ��ي ال� �ح� �م� �ي ��دي ��ة وال � �ح� ��ري� ��ة ف��ي
ال �ج ��والن ال� �س ��وري ،ب�ح�س��ب امل��رص ��د .في
محافظة حمص ،أفاد املرصد عن ّ
تعرض
مدينة الرسنت لقصف عنيف من القوات
النظامية ،وعن سقوط أربعة قتلى جراء
القصف على مدينة القصير.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ن �ج��ا ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي «ال �ج �ي��ش

الكويت :انتصار جديد للمعارضة
سجلت املعارضة
الكويتية هدفًا جديدًا
في مرمى السلطة ،وذلك
بعدما رفضت املحكمة
الدستورية الطعن املقدم
من قبل الحكومة بشأن
تغيير الدوائر االنتخابية،
التي سبق أن سمحت
للمعارضة بالحصول على
غالبية في البرملان

الكويت ــ فادي الزين
أت � ��ت ري � � ��اح امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ،ب �م��ا ت�ش�ت�ه�ي��ه امل� �ع ��ارض ��ة ،إذ
أع �ل �ن��ت أم� � ��س ،رف �ض �ه��ا ال �ط �ع��ن امل� �ق � ّ�دم
م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى تقسيم ال��دوائ��ر
ّ ً ّ
االنتخابية ،مؤكدة أن ال شائبة دستورية
ّ
في التقسيم املعتمد حاليًا ،ال��ذي ينص
على اعتبار البالد خمس دوائر.
ّ
ّ
يصب
ورغم أن حكم املحكمة الدستورية
في مصلحة املعارضة التي كانت تخشى
إع ��ادة تقسيم ال �ب�لاد ان�ت�خ��اب�ي��ًا ،بشكل
يمنعها م��ن ت�ك��رار ف��وزه��ا الكبير ال��ذي
حققته ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ش �ب��اط امل��اض��ي،
ال�ت��ي ج��رى إب�ط��ال�ه��ا ،ف��إن م��ن ش��أن ه��ذا

مسلم البراك بني مناصريه خارج قصر العدل في الكويت أمس (ياسر الزيات ــ أ ف ب)

ال�ح�ك��م أن ي�ب� ّ�رد األج ��واء ال�س�ي��اس�ي��ة ،إذ
س �ي �ل �غ��ي خ �ط ��ط امل� �ع ��ارض ��ة ب �م �ق��اط �ع��ة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات وت �ن �ف �ي��ذ االح �ت �ج ��اج ��ات
الشعبية وربما العصيان.
واعتبرت املحكمة في حيثيات حكمها،
أن «ما ذكرته الحكومة في أسباب الطعن
بقانون الدوائر ال يكشف بذاته عن عيب
دستوري وال يصلح سببًا بهذه املثابة
ل �ل �ط �ع��ن ب �ع ��دم ال ��دس� �ت ��وري ��ة ،الن �ح �س��ار
رقابة هذه املحكمة عنه» ،مؤكدة أنها ال
تملك «إلزام املشرع بتحديد عدد الدوائر
أو تقسيمها على نحو معني ،وال يشكل
تحديد القانون للدوائر بخمس دوائ��ر
مخالفة لنص الدستور».
ِّ
للمشرع تحديد
ورغم أن املحكمة تركت
ع � ��دد ال � ��دوائ � ��ر االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ،إال أن �ه��ا
أس�ق�ط��ت إم�ك��ان�ي��ة اع�ت�ب��ار ال �ب�لاد دائ ��رة
ّ
واح� ��دة ،ح�ي��ث ذك ��رت ب�ع�ب��ارة ف��ي امل��ادة
ّ
 81م��ن الدستور ت�ق��ول« :ت�ح��دد ال��دوائ��ر
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ب � �ق� ��ان� ��ون» ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال
مجال ألن تكون البالد دائرة واحدة ،إال
بتعديل دستوري.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى املحكمة
الدستورية ،في  15من الشهر املاضي،
ال � �ط � �ع� ��ن ب� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال � �خ � �م ��س دوائ � � ��ر
لـ«إخالله بقيمة الصوت وافتقاره ملبدأ
ال�ت��وزي��ع امل�ت�ق��ارب ألع ��داد الناخبني في
الدوائر».
وف � � � ��ور ص � � � ��دور ال � �ح � �ك� ��م ،أب � � � ��دى ن � ��واب
املعارضة ارتياحهم ،معلنني في الوقت
ن�ف�س��ه ع��زم �ه��م ع �ل��ى م��واص �ل��ة امل�ط��ال�ب��ة
ّ
بحل مجلس  ،2009الذي حكمت املحكمة
الدستورية في حزيران املاضي ،بعودته
ّ
وبحل مجلس .2012
ودع ��ا ال�ن��ائ��ب امل �ع��ارض ،مسلم ال �ب��راك،
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إل � � ��ى االج� � �ت� � �م � ��اع ب � �ص� ��ورة
ّ
عاجلة لحل مجلس  2009ال��ذي وصفه
ب �ـ«م �ج �ل��س ال �خ ��زي وال� �ع ��ار ال� ��ذي دخ��ل
مزبلة التاريخ» ،مؤكدًا عزم كتلة «العمل

الشعبي» املعارضة على ط��رح مشروع
قانون الدائرة الواحدة في أولى جلسات
امل�ج�ل��س امل �ق �ب��ل ،رغ ��م م��ا ج ��اء ف��ي حكم
املحكمة الدستورية.
ّ
ووج� � � � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب امل � � � �ع� � � ��ارض ،م � �ب� ��ارك
ال� ��وع�ل��ان ،ت �ح ��ذي �رًا إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة م��ن
م �ح��اول��ة االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ح �ك��م ،داع �ي��ًا
ّ
إلى ض��رورة حل مجلس  2009والدعوة
إل ��ى االن �ت �خ��اب��ات ،ف�ي�م��ا اع �ت �ب��ر ال�ن��ائ��ب
اإلس�ل�ام��ي امل �ع��ارض ول �ي��د الطبطبائي
الحكم بمثابة «ان�ت�ص��ار إلرادة األم��ة»،
م � �ع� ��زي� ��ًا «ش� �ب� �ي� �ح ��ة وم � ��رت � ��زق � ��ة ال �ف �ق ��ه
ال��دس�ت��وري» .كما أك��دت امل�ع��ارض��ة على
االس �ت �م ��رار ف ��ي م�ط��ال�ب�ه��ا اإلص�لاح �ي��ة،
وع � �ل� ��ى رأس� � �ه � ��ا اإلم � � � � ��ارة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
والحكومة املنتخبة.
وبينما تالقى العديد من ن��واب امل��واالة
م ��ع امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى ال �ت��رح �ي��ب ب�ح�ك��م
املحكمة الدستورية ،أكد هؤالء ضرورة
ع � ��ودة م �ج �ل��س  .2009واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة أن «اس �ت �م��رار مجلس
 2009أصبح دستوريًا ويجب السماح له
بممارسة مهامه»ّ .
وأي��ده النائب عدنان
امل �ط��وع ال ��ذي دع��ا جميع ن ��واب مجلس
 2009إلى «االنصياع لحكم حل مجلس
 2012وعوده مجلس  ،»2009الذي فشل
في االنعقاد مرارًا لعدم توافر النصاب.
وك��ان��ت املعارضة ق��د حشدت أنصارها
ف ��ي ت �ج �م��ع ن�ظ�م�ت��ه ف ��ي س��اح��ة اإلرادة
وس��ط الكويت العاصمة ،أول من أمس،
ح �ي��ث ج� ��ددت ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م�ط��ال�ب�ه��ا،
مع التلويح بالعصيان املدني في حال
قبلت املحكمة الدستورية الطعن املقدم
م��ن ال�ح�ك��وم��ة .وش �ه��د ح ��راك امل�ع��ارض��ة
هذا ،بعض املسيرات التي اتجهت نحو
م�ق� ّ�ر مجلس األم ��ة ،حيث أغلقت طريقًا
رئيسيًا لبضع دقائق ،وأطلقت شعارات
ض ��د رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
الصباح.
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إسرائيل

تقارير أمنية لتسهيل حل الدولتني
علي حيدر

ال� �س ��وري ال� �ح ��ر» ق��اس��م س �ع��د ال ��دي ��ن من
محاولة اغتيال قام بها مسلحون تابعون
ل �ل �ق��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح �م��اه،
ب�ح�س��ب م��ا أف� ��اد ف �ه��د امل� �ص ��ري ،م �س��ؤول
اإلع�ل�ام ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ف��ي ال��داخ��ل.
وق� ��ال امل� �ص ��ري« :ت� �ع � ّ�رض م��وك��ب ال�ع�ق�ي��د
قاسم سعد الدين لكمني من الشبيحة في
السلمية في محافظة حماه».

وأش��ار املصري إلى وق��وع «معركة كبيرة
اثر املحاولة ،ما تسبب في مقتل عدد من
ال�ش�ب�ي�ح��ة» .وأوض� ��ح أن ال �ح��ادث حصل
ل ��دى ع� ��ودة س �ع��د ال ��دي ��ن م ��ن ح �ل��ب ،بعد
اجتماع ل��ه م��ع رئيس املجلس العسكري
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ح�ل��ب ال�ع�ق�ي��د ع�ب��د ال�ج�ب��ار
العكيدي.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

كشفت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت»،
أمس ،عن تقارير ّ
سرية وجهتها األجهزة
األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة إل��ى
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،تحذر
فيها م��ن ت��داع�ي��ات ال�ج�م��ود السياسي
ع�ل��ى امل �س��ار ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ن�ت�ي�ج��ة وه��م
يسيطر على القيادة اإلسرائيلية من أن
الهدوء في املناطق الفلسطينية املحتلة
سيستمر لفترة طويلة ،ومن أن املجتمع
ال��دول��ي س�ي�ك��ف ع��ن االه �ت �م��ام بمصير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وي�ن�ت�ق��ل إل ��ى االن�ش�غ��ال
ب�م��واض�ي��ع مشتعلة أخ� ��رى ،وب��ال�ت��ال��ي
إم�ك��ان�ي��ة ض��م م�ن��اط��ق ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
ف��ي م��رح �ل��ة الح �ق��ة ،واب� �ق ��اء ق �ط��اع غ��زة
للفلسطينيني .ورأت ه��ذه األج �ه��زة أن
هذه السياسة ستهدد الطابع اليهودي
والديموقراطي إلسرائيل ،كما ستؤدي
إلى دفع أثمان دموية وسياسية كبيرة
في املستقبل.
ه ��ذا ال�ت�ح��ذي��ر األم �ن ��ي ،دف ��ع الصحيفة
إل� � ��ى م � �ق ��ارن ��ة امل � �ف � �ه ��وم ال � � ��ذي ت �ت �ب �ن��اه
القيادة السياسية اليمينية حاليًا ،بما
ش�ه��دت��ه إس��رائ �ي��ل ق�ب��ل ت�س�ع��ة وث�لاث�ين
ع��ام��ًا ،عشية ح��رب ال�ع��ام  ،1973ف��ي ظل
االئ �ت�لاف الحكومي ال��ذي ك��ان��ت تقوده
غولدا مائير .ورأت أن من املمكن القول
ّ
إن ه �ن��اك ب ��دائ ��ل ل �ل �ج �م��ود ال �س �ي��اس��ي،
وال ي � ��زال ح �ت��ى اآلن ه �ن��اك أم� ��ل ب�ق�ي��ام
دول �ت�ي�ن ل�ش�ع�ب�ين .وأك � ��دت ع �ل��ى وج��ود
ام�ك��ان�ي��ة حقيقية ل�ت�ج��دي��د امل�ف��اوض��ات
في املستقبل القريب مع رئيس السلطة
م�ح�م��ود ع �ب��اس ،وال �ت��وص��ل إل ��ى ات�ف��اق
على مبادئ اتفاق الوضع النهائي.
وف � ��ي ض � ��وء ذل � � ��ك ،دع � ��ت «ي ��دي� �ع ��وت»
الحكومة اإلسرائيلية إل��ى اظهار قدر
م��ن االرادة الحسنة وامل��رون��ة ،مشيرة
إل��ى أن واشنطن يمكن أن تساعد في
ت�ح��ري��ك ع�م�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ك �ه��ذه ،بعد

االنتخابات الرئاسية.
ل� �ك ��ن ال �ص �ح �ي �ف ��ة اش � �ت� ��رط� ��ت ل� �ح ��دوث
انعطافة ك�ه��ذه ،ادراك نتنياهو وكبار
م� �س ��ؤول ��ي ح ��زب ��ه واألح � � � � ��زاب األخ � ��رى
ف ��ي االئ� �ت�ل�اف ،أن �ه��م غ ��ارق ��ون ف ��ي وه��م
استراتيجية ترتكز على مفهوم خاطئ
يستند إلى رؤية وتقدير مفاده بأنه في
ظل ال�ح��راك الشعبي السائد في العالم
ال �ع��رب��ي ،واألس �ل �م��ة امل �ت��زاي��دة وهيمنة
الشارع الذي يخشى منه الحكام العرب،
م ��ن غ �ي��ر امل �م �ك��ن ال �ت ��وص ��ل إل� ��ى ات �ف��اق
سالم يرتكز على حل وسط بني اليهود

على قادة اسرائيل
أن يستفيقوا من وهم
عدم إمكانية التوصل
إلى اتفاق سالم

والفلسطينيني .كما يرون في إسرائيل
أن أبو مازن لم يعد الشخصية القادرة
ع �ل��ى ات �خ��اذ ق � ��رارات ش �ج��اع��ة وح��ازم��ة
م ��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف ��اق ال��وض��ع
النهائي.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ش � ��ددت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع �ل��ى أن
تصورًا يسود في القيادة اإلسرائيلية
ب � � ��أن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ف � ��ي ال� �ض� �ف ��ة ل��ن
ي � �ج� ��رؤوا ع �ل��ى ف �ت��ح ان �ت �ف��اض��ة ث��ال �ث��ة،
بعد اإلح�ب��اط والضحايا التي تلقوها
ف��ي االن �ت �ف��اض �ت�ين ال �س��اب �ق �ت�ين .وي ��رون
أن��ه ف��ي أقصى األح ��وال يمكن أن يبادر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون إل ��ى ت�ط�ي�ي��ر اب ��و م ��ازن
وس�ل��ام ف �ي��اض واس �ت �ب��دال �ه��م ب��آخ��ري��ن

يمكن إلس��رائ�ي��ل أن تتحدث معهم .أما
في غزة فال يزال السكان هناك يلعقون
ج ��راح �ه ��م ن �ت �ي �ج��ة ع �م �ل �ي��ة «ال ��رص ��اص
املصهور».
ل�ك��ن «ي��دي �ع��وت» ش� ��ددت ع�ل��ى أن ك�ب��ار
امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي «ال� �ش ��اب ��اك» وال �ج �ي��ش،
قلقون م��ن أن ه��ذه االنتفاضة ق��د ب��دأت
نيرانها الخفيفة في األسابيع األخيرة،
في أعقاب تفاقم الوضع االقتصادي في
ال�ض�ف��ة ،وأن��ه ف��ي ح��ال نشبت يمكن أن
تؤدي إلى نتائج معاكسة .ويفترضون
أن��ه ف��ي ح��ال ع�م��ل ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي
على قمع االنتفاضة ،سيستغل األخوان
امل �س �ل �م��ون ف ��ي م �ص��ر ال �ف��رص��ة وي�ل�غ��وا
ات �ف��اق ال �س�ل�ام ،ول ��ن ي �ك��ون ام ��ام االردن
خيار إال الذهاب في أعقاب املصريني.
وي� � � � �ق � � � � ِّ�درون ف� � ��ي إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ،ب �ح �س��ب
«يديعوت» ،أن نسبة والدة الفلسطينيني
ف ��ي ال �ض �ف��ة آخ � ��ذة ب��االن �خ �ف��اض ،فيما
ن�س�ب��ة والدة ال �ي �ه��ود ت��رت �ف��ع ،ه ��ذا إل��ى
جانب وجود هجرة بارزة للفلسطينيني
إلى خارج إسرائيل ،فيما هجرة اليهود
إليها متواصلة .وفي ضوء ذلك ال يوجد
خطر ب��أن يتحول اليهود ف��ي إسرائيل
إل � ��ى أق �ل �ي ��ة ح �ت ��ى ل� ��و ت� ��م ض� ��م ال �ض �ف��ة
الغربية اليها.
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ت �ق��دم ،ف��إن�ه��م ي ��رون في
إس ��رائ � �ي ��ل أن � ��ه م� ��ا دام ه� �ن ��اك ك �ي��ان��ان
فلسطينيان (الضفة وغ��زة) متنازعان
في ما بينهما ولهما مصالح مختلفة،
ف �م��ن غ �ي��ر امل �م �ك��ن ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق
ح��ول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
اضافة الى ذل��ك ،يعتبرون في إسرائيل
أن��ه م��ا دام خ�ط��ر ام �ت�لاك إي ��ران سالحًا
ن��ووي��ًا ق��ائ�م��ًا ،ال ي��وج��د أم��ل ب��أن يوافق
الفلسطينيون على حل وسط تاريخي،
وأن أي ت � �ن � ��ازالت ج �غ ��راف �ي ��ة ت �ق��دم �ه��ا
إسرائيل ستعرضها للخطر ،وستقرب
ال� �ص ��واري ��خ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل� ��ى امل��راك��ز
السكانية في إسرائيل.

«ميرتس» يطرح «مبادرة سياسية» بديلة ألوسلو
القدس المحتلة ــ فادي أبو سعدى

ما قل
ودل
طمأنت وزيرة الخارجية
االميركية هيالري كلينتون،
الرئيس املصري محمد مرسي
(الصورة) إلى أن الواليات املتحدة
ستمضي قدمًا في خطط لزيادة
املساعدات االقتصادية على الرغم
من االحتجاجات املناهضة الميركا.

بعد خطة وزي��ر الدفاع اإلسرائيلي إيهود
ب ��اراك ،ال�ت��ي ت��دع��و ال��ى «ان�ف�ص��ال» أح��ادي
الجانب من عدة مناطق في الضفة الغربية،
وب�ع��د امل�ع��ارض��ة ال�ش��دي��دة ال�ت��ي واجهتها
هذه الخطة ،يأتي حزب ميرتس اإلسرائيلي
ليطرح م �ب��ادرة أخ ��رى ،بديلة م��ن اتفاقية
«أوس� �ل ��و» م��دت�ه��ا خ�م��س س �ن��وات ،وت�ق��وم
ع�ل��ى أس ��اس دع ��م ق �ي��ام دول ��ة فلسطينية،
تكون إسرائيل أول من يعترف بها.
رئ �ي �س��ة ح ��زب م �ي��رت��س ،ع �ض��و الكنيست
زه��اف��ا غ �ل �ئ��ون ،ط��رح��ت امل� �ب ��ادرة ال�ب��دي�ل��ة
ً
الت�ف��اق�ي��ة أوس �ل��و ،وال �ت��ي تتضمن ج��دوال
زم �ن �ي ��ًا إلن � �ه� ��اء ال � �ص � ��راع اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي _
الفلسطيني ،وت�ش�م��ل م�س��اع��دة سياسية

ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وق �ب ��ول فلسطني
الدولة  194في األمم املتحدة ،على أن تكون
«إسرائيل» أول من يعترف بها.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ع ��ن غ�ل�ئ��ون
قولها إن��ه «م��ن دون ال��دخ��ول ف��ي النقاش
ح � ��ول م ��ن امل� ��ذن� ��ب ،ف ��إن ��ه ي �ن �ب �غ��ي ت�غ�ي�ي��ر
عملية أوس�ل��و بمعادلة ج��دي��دة ،فالدولة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ي م�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة،
ول ��ذل ��ك ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى إس��رائ �ي��ل أن ت�ك��ون
أول م� ��ن ي� � ّ
�ؤي� ��د ق �ي��ام �ه��ا وت� ��دع� ��م ال �ط �ل��ب
الفلسطيني في األمم املتحدة».
امل� �ب ��ادرة ال �ج��دي��دة أع � ّ�ده ��ا ط��اق��م خ �ب��راء،
ُ
وس��ت �ط��رح ف��ي م��ؤس �س��ات ح ��زب م�ي��رت��س
لكي يشملها البرنامج السياسي للحزب
في االنتخابات العامة اإلسرائيلية املقبلة.
وت� �ق� �ت ��رح م � �ب � ��ادرة «م � �ي ��رت ��س» أن ت�ع�ل��ن

إس ��رائ � �ي ��ل م� ��ن دون ش � � ��روط م �س �ب �ق��ة أن
«ح��ل ال�ص��راع يجب أن يستند إل��ى إنهاء
االح �ت�لال وع�ل��ى أس��اس ح��دود ع��ام 1967
م��ع ت�ب��ادل أراض متفق عليها وانسحاب
إس��رائ �ي��ل م ��ن ال �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ب�م��وج��ب
امل �ب��ادئ ال �ت��ي أع�ل�ن�ه��ا ال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
األس�ب��ق بيل كلينتون» .كذلك تنص على
بقاء املستوطنات في القدس املحتلة تحت
السيطرة اإلسرائيلية واألح �ي��اء العربية
تكون ضمن الدولة الفلسطينية ،وإنشاء
نظام خاص في «الحوض املقدس».
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ت �ق �ت��رح امل� �ب ��ادرة أن تجمد
إس��رائ �ي��ل ب�ش�ك��ل ف� ��وري وك��ام��ل امل �ش��روع
االس�ت�ي�ط��ان��ي م��ا دام ي�س�ت��دع��ي ذل ��ك منذ
وق��ت ،م��ن أج��ل دف��ع امل�ف��اوض��ات للتوصل
إلى سالم ،على أال تتعدى مدة املفاوضات

تقــرير
وذكر مسؤول كبير بوزارة
الخارجية االميركية أن كلينتون
التقت الرئيس املصري في نيويورك
على هامش اجتماع الجمعية
العامة لالمم املتحدة ،وأكدت
استمرار التزام إدارة الرئيس
باراك اوباما بتقديم مساعدات
عسكرية واقتصادية للقاهرة.
وأضاف أنه يوجد تأييد قوي من
الحزبني الرئيسيني في أميركا ألن
تحقق مصر نجاحًا على الصعيد
الديموقراطي على اعتبار أنه يصب
في مصلحة األمن القومي األميركي.
(رويترز)

السعودية :اعتقال رجل دين في املنطقة الشرقية

أكد ناشطون ومصادر حقوقية ،أمس ،أن
السلطات األمنية السعودية اعتقلت رجل
الدين الشيعي البارز حسني الراضي في
املنطقة الشرقية ،وذلك مساء أول من أمس،
من دون معرفة األسباب.
وقالت امل�ص��ادر إن عناصر األم��ن وصلوا
ال ��ى م �ن��زل ال ��راض ��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ال �ع �م��ران
في محافظة األح�س��اء واق�ت��ادوه ال��ى قسم
ال �ش��رط��ة ف��ي ال �ه �ف��وف ،م��رج�ح��ة أن ي�ك��ون
ال�س�ب��ب «م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ت�ظ��اه��رة» خرجت
استنكارًا للفيلم املسيء لإلسالم األسبوع
امل� ��اض� ��ي .وش � �ه ��دت ال� �ع� �م ��ران ب��األح �س��اء
وب �ع��ض م ��دن وب �ل��دات م�ح��اف�ظ��ة القطيف
مسيرات تستنكر الفيلم ،وأطلق املشاركون
فيها ش�ع��ارات م�ن��ددة ب��ال��والي��ات املتحدة
وإسرائيل .وأضافت املصادر أن للراضي

«العديد من األبحاث الشرعية ويعاني من
م�ش��اك��ل ف��ي ال�ق�ل��ب بحيث خ�ض��ع لعملية
الربيع املاضي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م
وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ،ردًا
على استفسار« ،ال علم لدي بذلك .قد يكون
األم��ر على عالقة باستدعاء أو استجواب
لدى إحدى الجهات األمنية».
ت �ج��در اإلش � ��ارة ال ��ى أن ال ��راض ��ي ك ��ان في
ع � ��داد س �ب �ع�ين م ��ن رج � ��ال ال ��دي ��ن ال�ش�ي�ع��ة
ف��ي القطيف واألح�س��اء ق��د أص ��دروا بيانًا
م��وج �ه��ًا إل� ��ى «ص� �ن ��اع ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ع��ال��م
اإلس �ل��ام � ��ي» ،ي �ط��ال �ب �ه��م ب ��ات� �خ ��اذ م��وق��ف
واضح حيال الفيلم املسيء إلسالم.
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االع �ت �ص��ام ال� ��ذي ن�ف��ذه
أهالي املعتقلني السياسيني في الرياض

ق�ب��ل ي��وم�ين وع �م��دت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ال��ى
فضه بالقوة واعتقال بعض املحتجني ،قال
التركي إن الجهات املعنية تطبق النظام
بحق «كل من يخالف اإلجراءات» .وأضاف
«لقد تم إفهامهم (املحتجني) باإلجراءات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة .وف ��ي ح ��ال ح ��دوث م��ا يخالف
األنظمة من قبلهم ،فسيتم تطبيق النظام
بحق من يخالفه» .وأكد «تجمع عدد غير
محدد من ذوي بعض املوقوفني».
ً
وش��ارك في التجمع حوالى  60رج�لا و45
ً
ام� ��رأة و 13ط �ف�لا للمطالبة ب ��اإلف ��راج عن
أقاربهم أو محاكمتهم .ولم يحدد املسؤول
ع� ��دد ال ��ذي ��ن ت ��م اع �ت �ق��ال �ه��م ،ل �ك��ن م �ص��ادر
حقوقية أش ��ارت إل��ى أن «ال�ع��دد ق��د يكون
أكثر من عشرة».
(أ ف ب)

سنة ،وأربع سنوات أخرى من أجل تطبيق
تدريجي لبنود االتفاق حول قضايا الحل
الدائم.
وتتناول امل�ب��ادرة العالقات ب�ين إسرائيل
وال��دول العربية ،وت��دع��و إل��ى دع��م مبادئ
م�ب��ادرة ال�س�لام العربية وإع�ل�ان إسرائيل
استعدادها لتطبيق املبادرة العربية.
ووفقًا للمبادرة ،فإنه بعد أن «تستقر في
دم �ش��ق ح�ك��وم��ة ج��دي��دة وم�ن�ت�خ�ب��ة تمثل
سوريا ،تسعى إسرائيل إل��ى اتفاق سالم
م ��ع س ��وري ��ا ي �س �ت �ن��د إل � ��ى أس� � ��اس إع � ��ادة
ه�ض�ب��ة ال �ج ��والن إل ��ى ال �س �ي��ادة ال�س��وري��ة
واالت�ف��اق على ترتيبات أمنية بضمانات
دول � �ي� ��ة ،وخ ��اص ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وأن ي �ك��ون
ال�ج��والن منطقة منزوعة ال�س�لاح ،وإقامة
عالقات جيرة طبيعية مع سوريا».
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الداخلية لحركة «حماس»
االنتخابات
ّ

ّ ّ
تيار غزة

لرئيس املكتب السياسي لحركة
لم تعد مسألة عدم
التجديد ّ
ّ
«حماس» ،خالد مشعل ،مجرد تكهنات .فالرجل لم يعد
راغبًا في املنصب ،هذا على األقل ما ّ
يروجه قياديو الحركة،
الذين يسعون إلى وضع قرار أبو الوليد في إطار الديموقراطية
يكون مختلفًا ،ووراء
والتداول على السلطة ّ .غير أن الواقع قد ّ
القرار حسابات وصراع تيارات حسمه جناح غزة ملصلحته

ُ
يقصي خالد مشعل
حسام كنفاني
ب � � � ��ات م� � ��ن ش � �ب� ��ه امل � � �ح � � �س � ��وم ،وب� �ح� �س ��ب
ت ��أك� �ي ��دات ق � �ي ��ادات رف �ي �ع��ة امل �س �ت��وى ف��ي
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ،أن خ��ال��د م�ش�ع��ل (أب��و
الوليد) لن يحتفظ بمنصب رئيس املكتب
السياسي للحركة .فاالنتخابات الداخلية
لـ«حماس» ،التي من املفترض أن تنتهي
ف��ي األي��ام القريبة املقبلة ،ستفرز رئيسًا
جديدًا ،بحسب
جديدًا للحركة ،أو قديمًا ّ
ما هو متداول من أسماء مرشحة لخالفة
مشعل.
ق� ��رار م�ش�ع��ل ي��أت��ي م �ف��اج �ئ��ًا وم ��ن خ ��ارج
س �ي��اق م��ا ج ��رى ال� �ت ��داول ب��ه ف��ي األش�ه��ر
املاضية ،وال سيما أن الرجل كان قد سبق
الحديث عن إمكان تنحيه ،وهو ما ّ
حرك
وساطات ّ
عدة أدت إلى عدوله عن الفكرة.
ّ
إال أن األم ��ور ع��ادت إل��ى امل��رب��ع األول في
أعقاب االجتماعات األخيرة التي عقدتها
ق�ي��ادات م��ن الحركة ف��ي ال�ق��اه��رة للتفاهم
على ترتيب البيت الداخلي .االجتماعات
ُّ
أفرزت معطيات مغايرة ملا اتفق عليه في
األش�ه��ر امل��اض�ي��ة ،وال سيما م��ع ب��روز ما
ّ
يمكن تسميته ّ
«تيار غزة» موحدًا بشقيه،
العسكري والسياسي ،وساعيًا إل��ى نيل
ال� � ��دور ال �ق �ي ��ادي ف ��ي ال �ح ��رك ��ة ،ف ��ي ض��وء
امل �ت �غ �ي��رات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،وال س �ي �م��ا ت��ول��ي
ح��رك��ة «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ين» ال �ح �ك��م في
مصر ،ما فتح منفذًا لتيار القطاع ،الذي
ك��ان ال�ح�ص��ار وع��دم ال �ق��درة على الحركة
َ
مانعني من تولي أعضائه مناصب قيادية
في املكتب السياسي.
م�ص��ادر مشاركة ف��ي اجتماعات القاهرة
ت� � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ت �ف��اص �ي��ل ال �خ�ل�اف
ال��ذي أدى إل��ى إع�لان مشعل اعتكافه عن
خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى رئ��اس��ة املكتب
السياسي ،رغ��م أن ل��ه حظوظًا كبيرة في
ال�ف��وز باملنصب .وتشير إل��ى أن «الفكرة
م��ن األص ��ل أن أب ��و ال��ول �ي��د ل��م ي�ك��ن راغ�ب��ًا
في الدخول بمنافسة على املنصب ،وكان
يشترط التوافق أو اإلج�م��اع على اسمه،
ُّ
وهو ما اتفق عليه قبل نحو  9أشهر» ،في
ّ
إش ��ارة إل��ى امل��رة األول ��ى ال�ت��ي س��رب فيها
مشعل عدم رغبته في تجديد واليتهّ .
وتوضح املصادر أن��ه ،في حينها ،تدخل
وس �ط��اء ك�ث��ر ع�ل��ى ال �خ��ط ،ح�ت��ى إن وف �دًا
م��ن ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ل�ح��رك��ة ف��ي غ��زة
ّ
التمسك به رئيسًا
التقى مشعل ،وأك��د له
للمكتب ال�س�ي��اس��ي .وع�ل��ى ه��ذا األس��اس
التراجع في املرة األولى عن التلويح
جرى
ّ
بعدم الترشح .غير أن اجتماعات القاهرة
األخ �ي��رة أت ��ت ب�م�ع�ط�ي��ات ج��دي��دة باغتت
م �ش �ع��ل ،ح�ي�ن ط ��رح «ت � ّ�ي ��ار غ � � ّ�زة» أس �م� ً
�اء
للتنافس على رئ��اس��ة املكتب السياسي.
وتضيف أن املفاجئ في األم��ر كان ّ
توحد
ال �ج �ن��اح�ين ال �س �ي��اس��ي وال �ع �س �ك��ري على
األمر ،على عكس ما كان عليه سابقًا.
وت� ّ
�رد املصادر ذلك التغيير إلى التحالف
ال � ��ذي ن �س �ج��ه رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ق��ال��ة،
إس � �م� ��اع � �ي� ��ل ه � �ن � �ي� ��ة ،م� � ��ع ال � �ع � �س � �ك� ��ر ف��ي
ّ
االن �ت �خ��اب��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل �ق �ط��اع غ � ��زة في
«ح � �م� ��اس» .وت �ش �ي��ر أي� �ض ��ًا إل� ��ى ت�ح��ال��ف

دور محتمل في «اإلخوان»

تدخل بديع؟
ّ
ع �ل��ى ع �ك��س امل� ��رة ال �س��اب��ق ال �ت��ي أع �ل��ن ف�ي�ه��ا رئ �ي��س امل�ك ّ�ت��ب
ال �س �ي��اس��ي ل �ـ«ح �م ��اس» ،خ��ال��د م �ش �ع��ل ،ع ��دم ن�ي�ت��ه ال �ت��رش��ح
ّ
تتحرك الوساطات داخ��ل «ح�م��اس» أو خارجها
م�ج��ددًا ،لم
ّ
لثنيه عن مسعاه ،إذ بات من املسلم به أن أبو الوليد لن يكون
ّ
مجددًا على رأس املكتب السياسي .لكن رغم ذلك ،فإن الباب
لم ُيغلق نهائيًا بعد ّعن إمكان ع��ودة مشعل عن ق��راره ،لكن
ً
هذا القرار يتطلب تدخال على مستوى رفيع وحازم .وتشير
م�ص��ادر م�ش��ارك��ة ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال�ق��اه��رة ،إل��ى أن مثل هذا
الدور ال يمكن أن يقوم به إال املرشد العام لإلخوان املسلمني
في مصر ،محمد بديع ،الذي يحظى باحترام أطراف الحركة
كافة ،إضافة إلى تمتعه بسلطة روحية على «حماس» ،التي
ت�ع� ّ�د ّ ج��زءًا م��ن التنظيم ال�ع��امل��ي ل� �ـ«اإلخ ��وان» .لكن مثل هذا
التدخل لم يحصل إلى اآلن ،ليبقى احتمال خروج مشعل من
رئاسة املكتب السياسي األكثر ترجيحًا.
لكن مشعل قد يبقى ،رغم ذلك في املشهد ،مع احتماالت أن
يؤدي دورًا في املستقبل بالتنظيم العاملي لإلخوان املسلمني،
معتمدًا على الشعبية التي راكمها خالل فترة توليه لرئاسة
املكتب السياسي ،إضافة إلى الكاريزما التي يتمتع بها.
يعتبر ّ
«تيار غزة» انه األجدر بالقيادة نظرًا إلى أنه رسخ حكم الحركة (محمد العبد ــ أ ف ب)

املنصب ليس محسومًا ملوسى أبو
مرزوق ،إذ إن التحالفات والحسابات قد
تفضي إلى مفاجأة بإيصال شخص غير
معروف

ضمني ب�ين ت� ّ�ي��ار غ��زة وال��رئ�ي��س السابق
للمكتب ال�س�ي��اس��ي ،م��وس��ى أب��و م ��رزوق،
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ك��ان ط��رح اس�م��ه مع
هنية ،من قبل هذا ّ
التيار ،لخالفة مشعل.
وت�ش��رح امل�ص��ادر أن التبدل ال�ط��ارئ على
م��وق��ف «ت �ي��ار غ ��زة» م�س�ت��وح��ى م��ن فكرة
قديمة ّ
ّ
قياديوه ،هي أنهم األحق
يروج لها
ف��ي ال�ق�ي��ادة م��ن امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �خ��ارج،
معتبرين أنهم هم الذين قاتلوا وتعرضوا
ل �ل �ع��دوان وال �ت��آم��ر ال��داخ �ل��ي وال �ح �ص��ار،
وه��م ال��ذي��ن أرس ��وا أس��س حكم «ح�م��اس»
وق � ّ�وت� �ه ��ا .وي �س �ت �ن��د ه ��ذا ال �ت �ي��ار إل ��ى أن��ه
صاحب التعداد األكبر في عدد املنتسبني
للحركة ،رغم أن ذلك ال ينعكس في مجلس
ّ
الشورى إال بمقدار الثلث ،بحيث يتوزع
ال�ب��اق��ي ع�ل��ى ال�ض�ف��ة وال �خ��ارج واألس ��رى.

مشعل لم يكن راغبًا في الدخول
بمنافسة على املنصب ،وكان يشترط
التوافق أو اإلجماع على اسمه لقبول
رئاسة املكتب السياسي

وت � ��وض � ��ح أن ت � � ّ�ي � ��ار غ � � ��زة ب �ت �ح��ال �ف��ات��ه
الخارجية ،في إشارة إلى أبو م��رزوق ،قد
يصل إلى نحو  %40من األصوات ،ليبقى
عنصر الحسم في يد ّ
تيار الضفة.
توجه أصوات الضفة ال تزال غير واضحة،
ّ
وال سيما ف��ي ظ��ل خ�لاف��ات ق��دي�م��ة أيضًا
بينه وب�ين ت� ّ�ي��ار غ��زة .خ�لاف��ات نابعة من
ّ
العالقة املتوترة بني أهالي الضفة وأهالي
ّ
ّ
غ ��زة ،ي�ض��اف إل�ي��ه رؤي��ة ت��ي��ار ال�ض�ف��ة أن��ه
ّ
كان البادئ في النضال ،وتعرض لسنوات
ملالحقات إسرائيلية وفلسطينية وأس��ر،
ّ
وأن تيار غزة استأثر بعد ذلك بالقرار.
وف ��ق ه��ذه ال�ت�ح��ال�ف��ات وال �ح �س��اب��ات ،ف��إن
اس� ��م رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي سيبقى
غامضًا حتى اللحظة األخيرة ،فإلى اآلن
ل��م ي�ت�س� ّ�رب إال اس�م��ا ه�ن� ّ�ي��ة وأب ��و م��رزوق

ّ
ل �ت��ول��ي امل �ن �ص��ب .وت �ش �ي��ر امل � �ص ��ادر إل��ى
ّ
أرج�ح�ي��ة أب��و م ��رزوق بالنسبة إل��ى ت��ي��ار
غ� ّ�زة ،على اعتبار أن ّ
هنية يشغل منصب
رئيس الحكومة في القطاع .إال أن ذلك ال
يعني بالضرورة نيل أبو مرزوق املنصب
بسهولة ،إذ ّ
تلمح املصادر إلى وجود بني
ّ
ّ
 7و 8م��رش �ح�ين غ �ي��ر م �ع��روف�ين إع�لام��ي��ًا
ق��د يشكلون م�ف��اج��أة ويحسمون املوقف
ملصلحة أحدهم .لكن رغم هذه الرواية عن
ّ
دور ّ
ّ
يصر
«تيار غ��زة» في إقضاء مشعل،
قياديو ه��ذا التيار على أن ما يجري هو
ن �م��وذج دي �م��وق��راط��ي ف��ي إط ��ار «ال �ت��داول
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة» .ع�ض��و امل�ك�ت��ب السياسي
ّ
ل �ـ«ح �م��اس» ،ال�ق�ي��ادي ب��ال�ح��رك��ة ف��ي غ��زة،
ّ
خليل ال�ح� ّ�ي��ة أك� ّ�د ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��دم رغبة
مشعل ف��ي ال�ت��رش��ح ،غير أن��ه نفى وج��ود

ّ
ّ
هنية تمكن من نسج تحالف بني
والعسكري في
الجناحني السياسي ّ
قطاع غزة ليطرحا مرشحني آخرين في
اجتماع القاهرة

ّ
خالف بينه وبني القيادات في غزة .وقال
إن «أب��و الوليد أك��د في اللقاءات األخيرة
أن��ه ال ي��ري��د ال�ت��رش��ح ف��ي ال� ��دورة ال�ق��ادم��ة
لقيادة الحركة لوجوده منذ فترة طويلة
ف��ي امل�ن�ص��ب» .وأض� ��اف« :رغ ��م أن النظام
ف��ي ح �م��اس ي�س�م��ح ب � ��دورة أخ � ��رى ،لكنه
أراد ترك املجال آلخرين» .وعن املعلومات
ّ
التي تتحدث عن دور ل ّ
ـ«تيار غ��زة» بقرار
مشعل ،قال ّ
الحية« :نحن في غزة رجوناه
م �ن��ذ  9أش �ه��ر أن ي��رج��ع ع��ن ه ��ذا ال �ق��رار،
وكل ما يشاع في اإلعالم أنه خرج بسبب
إش�ك��ال�ي��ات ،ه��و غ�ي��ر ص�ح�ي��ح» .وأض ��اف:
«م �ش �ع��ل ل ��ه ك ��ل االح � �ت� ��رام ،وه� ��و ل ��م يعد
رمزًا لحماس فقط ،بل أصبح رمزًا وطنيًا
وفلسطينيًا يحمل فكر اإلسالم واملقاومة،
وأبو الوليد أكبر من كل ما يشاع».
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ليبيا

دعوات إلقالة وزير الداخلية ورئيس األركان

طرابلس ــ ريم البركي
ّ
في أعقاب صدور قرارات مقننة بحل
ّ
ك��اف��ة امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات امل �س��ل �ح��ة ،س��رت
ت� �ظ ��اه ��رات ج ��اب ��ت م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي
(شرق) ،أمس ،قام بها أهالي ضحايا
األح� � � ��داث األخ � �ي� ��رة ال� �ت ��ي ش�ه��دت�ه��ا
امل��دي �ن��ة ،م�ط��ال�ب�ين ب��اس�ت�ق��ال��ة وزي��ر
الداخلية ف��وزي عبد العال ،ورئيس
األرك � � � ��ان ي ��وس ��ف امل� �ن� �ق ��وش .ورف� ��ع
امل�ت�ظ��اه��رون ش�ع��ارات
ت�ت�ه��م رئ �ي��س األرك� ��ان
ب�ت��واط�ئ��ه م��ع ت �ي��ارات
م �ع �ي �ن��ة .وف� ��ي ال��وق��ت
ال� � � � ��ذي ت� �س� �ل� �م ��ت ف �ي��ه
ال� �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
م�ه�م��ة ت��أم�ين امل�ن��اط��ق
الحيوية في بنغازي،
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زداد غ � � �ض� � ��ب
م �ع ��ارض ��ي «ج �م �ع��ة اإلن � �ق� ��اذ» ال �ت��ي
ط��ال �ب��ت ب �ح��ل امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ،وي �ص� ّ�ر
امل�ع��ارض��ون على أن التظاهرة التي
انطلقت الجمعة املاضي في بنغازي
ل��وض��ع ح � ّ�د ل �ف��وض��ى ال� �س�ل�اح ،هي
م �ف �ت �ع �ل��ة وال � � �غ� � ��رض م� �ن� �ه ��ا ض ��رب

تبادل إلطالق
النار أمام
مقر المؤتمر
ّ
الوطني في
طرابلس

«الثوار الحقيقيني».
في هذا الوقت ،نادت  23من منظمات
امل � �ج � �ت � �م ��ع امل � � ��دن � � ��ي ،ع � �ل� ��ى رأس � �ه� ��ا
ت�ن�ظ�ي��م ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
ف ��ي ب �ن �غ��ازي ،ف ��ي ب �ي ��ان ،ب��االع �ت��ذار
ال��رس �م��ي م ��ن «ال� �ث ��وار ال �ش��رع �ي�ين»،
ورد االعتبار إليهم ،وتمكينهم من
ال �ع��ودة ال��ى م�ق��اره��م ال�ت��ي أخرجهم
منها شباب املدينة بالقوة.
ودع��ا ال�ب�ي��ان ال�ب��رمل��ان للتحقيق في
األح� � � ��داث ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا امل��دي �ن��ة،
اب� � � � �ت � � � � ً
�داء م � � ��ن ال� � � ��دع� � � ��وة إل � � � ��ى ه� ��ذه
التظاهرة» التي شارك فيها مئة ألف
م��ن س �ك��ان ب �ن �غ��ازي ال �ب��ال��غ ع��دده��م
 600ألف تقريبًا.
تأتي ه��ذه ال��دع��وات في الوقت الذي
أكدت فيه مصادر سياسية أن صراعًا
ح ��ادًا ح ��دث خ�ل�ال  48ال�س��اع��ة التي
أع�ق�ب��ت ق ��رار ال �ب��رمل��ان ب�ح��ق «كتيبة
 17ف �ب ��راي��ر» ،إح� ��دى أب� ��رز ال�ك�ت��ائ��ب
ف ��ي ب �ن �غ��ازي ،ح �ي��ث ط��ال��ب امل��ؤت�م��ر
الوطني املسلحني بعزل آمر الكتيبة
املدني ،فوزي بوكتف ،وتعيني قائد
ع�س�ك��ري ف��ي رئ��اس��ة األرك � ��ان ،األم��ر
ال � � ��ذي اس� �ت ��وج ��ب ت �ك �ل �ي��ف ال �ع �ق �ي��د

إضاءة

دولية في االنتخابات
الجزائر :ال رقابة ّ

كشف وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال �ج��زائ��ري ،دح��و ول��د قابلية ،أن ب�ل�اده ل��ن تدعو
املراقبني الدوليني ملراقبة االنتخابات في البلديات وال��والي��ات املزمعة
في  29تشرين الثاني املقبل .وقال ولد قابلية ،في تصريح إلى صحيفة
«الشروق» الجزائرية ،أمس ،إن «املراقبني الدوليني لن يكونوا شاهدين
للعمل
ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة وال��والئ �ي��ة ،ك�م��ا أن ال��وق��ت غ�ي��ر ك ��اف ّ
ب�م�لاح�ظ��ات ون �ص��ائ��ح م�لاح�ظ��ي امل�ف��وض�ي��ة األوروب� �ي ��ة ال �ت��ي تضمنها
تقريرهم ح��ول االنتخابات البرملانية التي ج��رت ف��ي  10أي��ار امل��اض��ي».
كذلك أش��ار إل��ى أن دي��وان��ه راس��ل كافة األح ��زاب التي أعلنت مشاركتها
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة إلخ�ط��اره��ا بتعيني ممثلني ل�ه��ا ض�م��ن اللجنة
ال��وط�ن�ي��ة مل��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات .وأع �ط��ى ول ��د ق��اب�ل�ي��ة ان�ط�ب��اع��ًا أن لجنة
اإلش��راف على االنتخابات التي تتألف من  311قاضيًا سيكون دوره��ا
«جوهريًا وأساسيًا» ملتابعة شفافية االنتخابات املقبلة ،قبل أن يؤكد أن
وزارة الداخلية توفر لهذه اللجنة ،طبقًا ملا ّ
يخوله القانون الذي يضبط
مهمتها« ،إع��ان��ة إداري� ��ة ل�ي��س أك �ث��ر ،وذل ��ك بالنسبة إل��ى وج��وده��م في
الواليات والبلديات» .بدوره ،شدد رئيس اللجنة القاضي سيلمان بودي
على «حيادية» القضاة و«استقالليتهم» ،مؤكدًا أنهم «لن ّ
يدخروا جهدًا
لتحقيق املبتغى ،في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه
الوفي ملبادئ العدالة».
(يو بي آي)

ال خالف
خارجيًا
ّ
ت� �س� �ت� �ب� �ع ��د م� � � �ص � � ��ادر ف � � ��ي ح ��رك ��ة
«ح� �م ��اس» أن ي �ك��ون ال �خ�ل�اف على
امل � �ل � �ف� ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال س �ي �م��ا
ال �ع�لاق��ة م��ع س��وري��ا وإي� � ��ران ،ج��زءًا
أساسيًا ّ
مما يجري في الترتيبات
الن � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل � �ك � �ت ��ب ال �س �ي ��اس ��ي
ّ
ل�ل�ح��رك��ة .وت�ش�ي��ر إل��ى أن ت�ي��ار غ��زة
م�ت�ق� ّ�دم ب��درج��ات على خ��ال��د مشعل
ّ
ف��ي امل��وق��ف م��ن س��وري��ا ،وت��ذك��ر بأن
ق �ي ��ادات ��ه ،إض ��اف ��ة إل ��ى م��وس��ى أب��و
م ��رزوق ،ك��ان��وا ال�س� ّ�ب��اق�ين ف��ي إدان��ة
عنف ال�ن�ظ��ام ف��ي دم�ش��ق وال��وق��وف
ب� � �ص � ��راح � ��ة ّإل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب ال� �ش� �ع ��ب
السوري .لكنها توضح أن الخالف
األس��اس��ي ه��و ف��ي م�ل��ف املصالحة
الفلسطينية والعالقة مع السلطة،
الذي ظهر مع توقيع اتفاق القاهرة
م� ��ع ح ��رك ��ة «ف � �ت� ��ح» ق� �ب ��ل أك� �ث ��ر م��ن
ع��ام ،ح�ين اعتلى أب��و الوليد املنبر
ليعطي فرصة للتسوية السياسية
التي يقودها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وهو ما أثار حينها
ع��اص�ف��ة م��ن ردود ال�ف�ع��ل الشاجبة
ض ��د م �ش �ع��ل ،وخ �ص��وص��ًا م ��ن قبل
ّ
قيادات غزة.

تونس

ّ
أمراجع املشيطي آم�رًا للكتيبة .لكن
م�ن�ت�س�ب��ي ال�ك�ت�ي�ب��ة رف �ض��وا تكليف
شخص من خارج الكتيبة واختاروا
املقدم ادري��س العوامي .وف��ي الوقت
ال � ��ذي ازدادت ف �ي��ه ش� �ك ��اوى س�ك��ان
امل��دي�ن��ة م��ن «امل�ت�ط��رف�ين» وامتعاض
األهالي من ق��رارات املؤتمر األخيرة
ال�ت��ي ل��م تنص على دم��ج ال�ث��وار في
ال �ج �ي��ش ك� ��أف� ��راد ،أوض� �ح ��ت ب�ع��ض
امل� �ص ��ادر أن االج �ت �م��اع ال� ��ذي سبق
اإلع �ل��ان ع��ن ه ��ذه ال � �ق� ��رارات ،وال ��ذي
ض��م ق��ادة الكتائب ورئ�ي��س املؤتمر
ال��وط �ن��ي م�ح�م��د امل �ق��ري��ف ،ورئ �ي��س
الوزراء مصطفى أبو شاقور ،ونواب
امل ��دي� �ن ��ة ،ت �ض �م��ن وع � � ��ودًا م ��ن ق ��ادة
ال �ك �ت��ائ��ب ل��رئ �ي��س امل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ي
ب��ردع حركات التطرف وكبح جماح
املتطرفني.
وف��ي طرابلس (روي�ت��رز) ،ق��ال عضو
ف��ي امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ال�ل�ي�ب��ي ال�ع��ام،
إن مقاتلني ليبيني سابقني تبادلوا
إط � �ل ��اق ال� � �ن � ��ار أم� � � ��ام م� �ق ��ر امل ��ؤت �م ��ر
أم��س ،مشيرًا ال��ى أن املقاتلني كانوا
يطالبون ق��ادة ليبيا ال�ج��دد بمزيد
من االعتراف بدورهم.

ما قل
ودل
رفضت وزارة الدفاع التونسية
االتهامات التي ُوجهت إليها
بـ«التقصير» في حماية السفارة
األميركية االسبوع املاضي .وقالت
الوزارة في بيان لها أمس ،إن هذه
االتهامات «ناتجة من عدم دراية
بعض األطراف بمختلف مهام الجيش
حسب ما تقتضيه الظروف الصعبة
والطارئة» ،وذلك في رد واضح على
تصريحات سابقة للناطق الرسمي
باسم الرئاسة التونسية .ولفتت
الوزارة إلى أن دور القوات املسلحة
أثناء حالة الطوارئ «هو دور ثانوي
وتكميلي لقوات األمن الداخلي.
(يو بي آي)

نورالدين بالطيب
اعلن رئيس املجلس الوطني التأسيسي،
ال ��دك� �ت ��ور م �ص �ط �ف��ى ب� ��ن ج �ع �ف ��ر ،خ�ل�ال
امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي جمعته أول م��ن أم��س،
م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام للشرق االوس��ط وج��وار
الجنوب في االتحاد االوروبي ،هيغواس
مينغرلي ،حرص املجلس على أن يكون
م� �ش ��روع ال ��دس �ت ��ور ج ��اه� �زًا ق �ب��ل ن�ه��اي��ة
ال �س �ن��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،م ��ؤك � �دًا أن � ��ه س �ي �ك��ون
ت��واف�ق�ي��ًا .وك ��ان ب��ن جعفر ق��د اش ��ار قبل
ايام في العاصمة النمساوية فيينا ،إلى
أن دستور الجمهورية التونسية الثانية
لن يكون اال دستورًا حداثيًا ديموقراطيًا
م��دن �ي��ًا ل �ي �ب��دد ب��ذل��ك م �خ ��اوف ال �ش��رك��اء
األوروب� � �ي �ي��ن م ��ن ف� ��رض ك �ت �ل��ة ال�ن�ه�ض��ة
ً
آلرائ� �ه ��ا ف��ي ت�ض�م�ين ال��دس �ت��ور ف �ص��وال
ت �ت �ن��اق��ض م ��ع امل� �ب ��ادئ ال �ع��ام��ة ل�ح�ق��وق
االن�س��ان .مسودة الدستور املنتظرة ،لم
تعجب أحدًا حتى من شركاء النهضة في
الحكم إذ اتهمت النائبة عن التكتل من
اج��ل العمل وال�ح��ري��ات ،لبنى الجريبي،
رئيس لجنة صياغة الدستور ،الحبيب
خضر ،بتحريفه لبعض الفصول ،فيما
ذهب بعض أساتذة القانون الدستوري
ام � �ث� ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور ع � �ي ��اض ب� ��ن ع ��اش ��ور
ورئ �ي��س ال��راب�ط��ة التونسية ل�ل��دف��اع عن
حقوق االنسان ،العميد عبد الستار بن

اكدت حركة النهضة ان
الدستور الجديد سيكون
توافقيًا

قطر تباشر إعمار غزة

كشف السفير القطري محمد
العمادي (الصورة) أن تكلفة
مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة
املمول من قبل حكومة بالده
تقدر بـ 254مليون دوالر اميركي.
العمادي الذي وصل إلى القطاع
أمس ،على رأس لجنة مكلفة
االشراف على اعادة اعمار القطاع،
اكد خالل مؤتمر صحافي
مشترك مع رئيس وزراء الحكومة
املقالة ،اسماعيل هنية ،أنه «بناء
على توجيهات الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني ،تم تشكيل
لجنة من املختصني في وزارة
الخارجية العادة اعمار غزة
تشمل مشاريع طرق وبنى تحتية
ومشاريع زراعية وتنموية».
بدوره ،أوضح هنية أن «هدف هذه
املشاريع هو وضع حد ملعاناة
آالف االسر في قطاع غزة التي
تعرضت منازلها للتدمير خالل
الحرب والحصار ،وايضًا اعادة
تأهيل البنية التحتية التي دمرتها
طائرات االحتالل االسرائيلي».
ودعا مصر إلى «السماح بادخال
مواد البناء واملعدات حتى يتسنى
لنا بالبدء بهذه املشاريع سريعًا».
كما اشار إلى أن «هناك قرارًا من
الشيخ حمد بانشاء مدينة الشيخ
حمد السكنية في قطاع غزة
والتي تراوح تكلفتها نني  400إلى
 500مليون دوالر اميركي».
(أ ف ب)

إسرائيل تفرض طوقًا
أمنيًا على الضفة وغزة

مخاوف من االستبداد بشرعية الدستور الجديد!
موسى ،للقول بأن املسودة تهدد البالد
بديكتاتورية حقيقية.
كذلك اثار الفصل املتعلق باملساواة بني
الرجل وامل��رأة ومحاوالت تضمينه فقرة
النشاء املجلس االسالمي االعلى ومنحه
س �ل �ط��ات ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ف �ص��ول امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال�ق�ض��اء واإلع �ل��ام وامل ��س ب��امل�ق��دس��ات،
ً
ج ��دال ك�ب�ي�رًا ب�ين ال�ن�ه�ض��ة وب�ق�ي��ة الكتل
ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي
وكذلك مع شركائه.
ك ��ذل ��ك أع ��رب ��ت م �ن �ظ �م��ة ه �ي��وم��ن رات ��س
ووت��ش ع��ن استيائها م��ن امل�س��ودة التي
ًَ
ت �ض �م �ن��ت ف � �ص� ��وال ال ت �ض �م��ن امل� �س ��اواة
ب�ي�ن امل� ��رأة وال��رج��ل وال ت�ن��ص ب��وض��وح
على حرية التعبير وهو ما اعتبرت أنه
يمكن أن يتحول إل��ى ذريعة لالستبداد

عربيات
دوليات

وال �ت �م �ي �ي��ز ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ين واس �ت �ه ��داف
حرية املعتقد.
ردود ال �ف �ع��ل ال �ت ��ي أح��دث �ت �ه��ا امل �س ��ودة
الدستور دفعت ق��ادة النهضة ونوابها
إل ��ى اع �ت �ب��ار امل �س��ودة م �ج��رد م �ش��روع ال
ي �ح �ت �م��ل ك ��ل ال� �ج ��دل ال � ��ذي أث �ي ��ر ح��ول��ه.
وأك ��دوا أن الصيغة النهائية للدستور
ستكون توافقية ألن��ه ل��ن ي�ك��ون دستور
حركة النهضة بل دستور كل التونسيني.
تصريحات ق��ادة النهضة ل��م تنجح في
ط �م��أن��ة ال �ن �خ��ب ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ت��ي اب ��دت
التخوف من نزوع نواب النهضة وبعض
ال�ن��واب االسالميني إل��ى مقاربات دينية
ف��ي م��ا يتعلق ب�ح��ري��ة املعتقد واإلب ��داع
وم �ف �ه��وم «امل� �ق ��دس» .ه ��ذا ال �ت��وج��ه جعل
العديد من الفاعلني في املجال الحقوقي
والثقافي يعبرون عن خوفهم بوضوح
من أن يكون دستور الثورة اشد تضييقًا
على الحريات بجلباب ديني هذه املرة.
امل �ع��رك��ة ف ��ي ت��ون��س ال �ي ��وم ل�ي�س��ت فقط
حول موعد االنتهاء من كتابة الدستور
وال موعد االنتخابات ،وكالهما ال يزاالن
في علم الغيب ،بل إن املعركة االساسية
ح��ول م�ض��ام�ين ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د ،فهل
ينجح املجلس التأسيسي ف��ي صياغة
دس � �ت� ��ور ي �ل�ائ ��م ال� �ت� �ن ��وع ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
التونسي أم يفشل ،ما يضع البالد أمام
احتماالت أخرى؟

فرضت سلطات الجيش
اإلسرائيلي طوقًا امنيًا على
املناطق الفلسطينية اعتبارًا من
منتصف الليلة املاضية وحتى
منتصف ليلة األربعاء ـ الخميس
بمناسبة حلول «يوم الغفران».
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه
عشية بدء «يوم الغفران» ،لن
ُيسمح للفلسطينيني بدخول
إسرائيل ،اال في الحاالت
اإلنسانية الطارئة وبعد الحصول
على تصريح من اإلدارة املدنية.
(يو بي آي)

ً
العراق 11 :قتيال في هجمات
قتل 11شخصًا ،هم  6عناصر
في الشرطة وثالثة عسكريني
واصيب  19بجروح في هجمات
متفرقة في العراق .ففي بغداد
قتل  5شرطيني واصيب11
آخرون بجروح في هجمات
استهدفت أمس ،مركزًا للشرطة
ونقاط تفتيش امنية وعسكرية.
كذلك اسفرت سلسلة هجمات
في محافظة االنبار عن مصرع
 3اشخاص ،احدهم شرطي،
واصابة  8اشخاص بينهم 6
تالميذ بجروح.
(أ ف ب ،يو بي آي)
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«اإلخوان» في مواجهة جديدة مع القضاء
ّ
قانونية
«التأسيسية» تواجه قرارًا مرتقبًا بالحل نظرًا لوجود  5عيوب

بعد تأكد حل مجلس
الشعب ،تواجه جماعة
«اإلخوان» خطر حل الجمعية
التأسيسية لكتابة الدستور
في ظل وجود عدد من
العيوب القانونية التي تدفع
حكمًا إلى إصدار قرار قضائي
الشهر املقبل
القاهرة ــ رنا ممدوح
يبدو أن القضاء في مصر سيكون دائمًا
ه��ادم ال�ل��ذات وم�ف� ّ�رق الجماعات بالنسبة
ال��ى جماعة اإلخ ��وان املسلمني .فاألخيرة
بات مقدرًا لها أن تتلقى جميع كبواتها من
القضاء ،سواء اإلداري أو الدستوري .فبعد
حل مجلس الشعب بحكمني ،غير متوقعني
ل �ل �ج �م��اع��ة ،ج � ��اء ال� � � ��دور ع �ل ��ى ال �ج �م �ع �ي��ة
التأسيسية التي تكفل للجماعة سيطرة
ط��وي�ل��ة امل ��دى ع�ل��ى ال�س�ل�ط�ت�ين القضائية
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي م �ص��ر .ف�ق��د أن �ه��ت ،أول
م��ن أم ��س ،إح ��دى دوائ� ��ر محكمة ال�ق�ض��اء
اإلداري ك��اف��ة م �ح��اوالت الجماعة لعرقلة
املحكمة عن التصدي لـ 48دعوى قضائية
تطالب بحل الجمعية التأسسية الثانية
وإعادة تشكيلها ،بما يضمن تمثيل كافة
فئات وأطياف املجتمع املصري .ورفضت
املحكمة طلبًا ك��ان��ت الجماعة ق��د تقدمت
به إلبعاد املحكمة التي سبق أن أص��درت
حكمًا بحل الجمعية التأسيسية األول��ى،
التي تم اختيار نصف أعضائها من داخل
مجلس الشعب وت��رأس�ه��ا رئ�ي��س مجلس
ال�ش�ع��ب امل �ن �ح��ل ،م�ح�م��د س�ع��د ال�ك�ت��ات�ن��ي،
عن النظر في القضية .وستعود املحكمة
ً
إبتداء من أول
إلى نظر الدعاوى من جديد
الشهر املقبل.
وت � �ح� ��دث م� �ص ��در ق �ض ��ائ ��ي ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة
ل�ـ«األخ�ب��ار» عن وج��ود  5أسباب قانونية
توجب حل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأوض� � � ��ح أن «ق � ��ان � ��ون م �ع��اي �ي��ر ت�ش�ك�ي��ل
الجمعية التأسيسية ص��در بعد م��ا يزيد
على شهر من تاريخ تشكيل الجمعية وبدء
جلساتها ،رغم أن القانون يقر مبدئيًا أن
ي�ت��م تشكيل ال�ج�م�ع�ي��ة ف ً��ي خ�ل�ال  10أي��ام
من إقرار القانون ،إضافة الى انتفاء صفة
وجود كثير من املستشارين الذين دخلوا
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��م رؤس ��اء

السودان

يرسم غرافيتي ردًا على االساءة للنبي محمد في شوارع القاهرة (عمر عبدالله دلش ـ رويترز)
ل �ل �ه �ي �ئ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة .ووف � �ق ��ًا ل�ل�م�ص��در
ال �ق �ض ��ائ ��ي م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض إح� ��ال� ��ة ه� ��ؤالء
ّ
للتقاعد وإح�لال ال��رؤس��اء الجدد محلهم،
الفتًا إلى أن املستشارين حسام الغرياني،
رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ،وع �ب ��د ال �ل ��ه أب� ��و ال �ع��ز
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال��دول��ة ال �س��اب��ق ،وت�ي�م��ور
ف � � ��وزي رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة ال� �ن� �ي ��اب ��ة اإلداري� � � ��ة
السابق ،دخلوا الجمعية بصفتهم وليس
ب�ش�خ�ص�ه��م .وأك ��د أن اس �ت �م��رار وج��وده��م
داخل الجمعية التأسيسية للوقت الحالي
مخالفة قانونية صارخة.
أما السبب القانوني الثالث في التشكيل
ال �ح��ال��ي ،ح �س��ب امل� �ص ��در ،ف �ه��و اس �ت �م��رار
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ض �م��ن أع �ض��اء

الجمعية التأسيسية رغم انتفاء صفتهم
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �م �ج��رد ص� ��دور ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة العليا ب�ح��ل مجلس الشعب
في  14حزيران املاضي .كذلك فإن مجلس
ال � �ش� ��ورى ال� �ح ��ال ��ي ع �ل��ى وش � ��ك أن ي�ل�ق��ى
ن� �ف ��س م �ص �ي��ر م �ج �ل��س ال� �ش� �ع ��ب .وب �ح��ل
م�ج�ل��س ال �ش��ورى ت�ن�ع��دم ال�ص�ف��ة ال �ت��ي تم
ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت��رش �ي��ح أع� �ض ��اء مجلس
الشورى ضمن أعضاء التأسيسية أيضًا.
أم � ��ا ال� �س� �ب ��ب ال � �خ ��ام ��س ،ح� �س ��ب امل� �ص ��در
ال�ق�ض��ائ��ي ،ف�ه��و أن الجمعية ل��م تنته من
كتابة الدستور ولم يتم تحديد موعد بدء
إج ��راءات االستفتاء عليه .وأوض��ح نائب
في رئيس مجلس الدولة ،فضل عدم ذكر

تعتزم حركة  6أبريل
سحب ممثلها في
الجمعية التأسيسية
للدستور

اسمه ،أن��ه رغ��م توافر األس�ب��اب القانونية
التي تلزم املحكمة بإصدار حكمها الثاني
بحل لجمعية التأسيسية إال أن�ه��ا ق��د ال
ت�ف�ع��ل ذل ��ك ألس �ب��اب ت�ت�ع�ل��ق ب��امل�لاء م��ة أو
امل��واء م��ة .ول�ف��ت امل �ص��در إل��ى أن��ه «واق�ع�ي��ًا
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ح �م��د م ��رس ��ي ه��و
م ��رش ��ح ج �م��اع��ة اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف��ي
األساس ،وفي نفس الوقت في يده سلطة
التشريع وسلطة إع��ادة تشكيل الجمعية
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ك� ��ذل� ��ك» .وأض � � ��اف «ف � ��ي ك��ل
األح��وال ستكون األغلبية داخ��ل الجمعية
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة مل �م �ث �ل��ي ج �م ��اع ��ة اإلخ � � ��وان
املسلمني س��واء ت��م ح��ل الجمعية الحالية
أو اإلبقاء عليها» .وأش��ار ال��ى أن املحكمة
يمكن أن تأخذ هذا األمر في الحسبان.
وم � ��ع ت� ��واف� ��ر ال � ��دواف � ��ع ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل�ح��ل
ال �ت ��أس �ي �س �ي ��ة ،ت � ��واف � ��رت أي� �ض ��ًا ال� ��دواف� ��ع
االجتماعية .وأعلنت أول من أمس الناشطة
من
الحقوقية ،منال الطيبي ،استقالتها ً
الجمعية التأسيسية ل�ل��دس�ت��ور ،راف�ض��ة
امل� �ش ��ارك ��ة «ف� ��ي ب �ن ��اء م ��ؤس �س ��ات ال �ث ��ورة
امل� �ض ��ادة» .وق��ال��ت ال�ط�ي�ب��ي ل �ـ«األخ �ب ��ار»،
«ت �ق��دم��ت ب��اس�ت�ق��ال�ت��ي ب�ع��دم��ا ي�ئ�س��ت من
ت� �ق ��وي ��م م� �س ��ار ال �ج �م �ع �ي��ة ،ال� �ت ��ي ع �م��دت
إل��ى م�خ��ال�ف��ة امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ووض�ع��ت
ف ��ي ال��دس �ت��ور م ��ا ي �ق��ون��ن ان �ت �ه��اك ح�ق��وق
االن � �س� ��ان» .وأض ��اف ��ت «ل �ق��د ب ��ات واض �ح��ًا
أن ال��دس �ت��ور ي �ع��د ل �ي �ك��ون ع �ل��ى م�س�ت��وى
فئة محددة ترسخ ملفهوم الدولة الدينية
لتستحوذ بذلك على السلطة ،ليتمخض
األمر فى نهاية املطاف عن دستور يحافظ
على ذات الركائز األساسية للنظام الذي
قامت الثورة من أجل إسقاطه ،مع تغيير
األشخاص فقط».
وف��ي ال��وق��ت نفسه ت��رددت أن�ب��اء تفيد عن
ع ��زم ح��رك��ة  6أب��ري��ل ع�ل��ى س�ح��ب ممثلها
في الجمعية التأسيسية للدستور أحمد
م��اه��ر ،امل�ن�س��ق ال �ع��ام ل�ل�ح��رك��ة ،اع�ت��راض��ًا
ع�ل��ى م �م��ارس��ات ال �ت �ي��ار اإلس�ل�ام ��ي داخ��ل
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ،وال� �ت�ل�اع ��ب ف��ى
امل ��واد ال�خ��اص��ة ب��امل��واط�ن��ة وامل �س��اواة بني
الجنسني ،ومواد الحريات .وترى الحركة
أن هذه الخطوات تصب في خانة الضغط
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� �ق ��ان ��ون ��ي ع �ل ��ى ت�ش�ك�ي��ل
الجمعية التأسيسية ،التي بات أمرها قاب
قوسني أو أدنى من حكم قضائي يعصف
بها كما عصف ب�ب��رمل��ان اإلخ ��وان ،ليكون
ع �ل��ى ال ��رئ �ي ��س م �ح �م��د م ��رس ��ي أن ي�ث�ب��ت
ً
ال��والء للشعب أوال قبل الجماعة ،ويكون
لزامًا عليه أن يصدر قرارًا بإعادة تتشكيل
الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل
كافة فئات املجتمع املصري وأطيافه.

ّ
تعثر مفاوضات البشير وسلفا كير

ف��ي م��ؤش��ر على تعثر امل�ف��اوض��ات ،أعلن
أم��س عن ارج��اء اللقاء الثالث املقرر بني
الرئيس السوداني عمر البشير ،ونظيره
السوداني الجنوبي سلفا كير ميارديت،
ال �ل��ذي��ن ي �ج��ري��ان م �ح��ادث��ات م�ك�ث�ف��ة في
أدي� � ��س أب ��اب ��ا م �ن��ذ األح� � ��د ف ��ي م �ح��اول��ة
للتوصل إل��ى اتفاق ينهي الخالف حول
مجموعة من القضايا الرئيسية العالقة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن .ورغ� ��م ال �ض �غ��وط ال��دول �ي��ة
على الجانبني للتوصل إل��ى ات�ف��اق ،فإن
امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت��ي ك� ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض أن
ال ت�ت�ج��اوز ي��وم��ًا واح � �دًا ،ت��واج��ه عقبات
ح ��ول ق�ض��اي��ا ال �ح��دود واألم � ��ن ،وه ��و ما
أدى إل � ��ى ت �م ��دي ��ده ��ا .وأف� � � ��ادت م �ص��ادر
مل��وق��ع «ال�ج��زي��رة» ب��أن��ه ت��م االت�ف��اق خالل
املحادثات على العديد من القضايا ،إال
أن م�ل�ف��ي األم ��ن وأب �ي��ي ،ال ي� ��زاالن ضمن
امللفات الشائكة التي تحول دون التوصل
إلى اتفاق نهائي .لكن العضو في الوفد
السوداني ،العبيد م��روح ،أكد أن «تقدمًا
تم اح��رازه» من دون أن يدلي بتفاصيل.

وك��ان االع�لان عن هذه القمة النادرة بني
البشير وم �ي��اردي��ت ،ق��د ب�ع��ث اآلم ��ال في
امكانية التوصل إل��ى اتفاق شامل ،بعد
أن بدا أن جولة املباحثات بني مفاوضي
البلدين ،التي يرعاها االتحاد األفريقي
بدعم من مجلس األمن الدولي ،لم تسفر
ع� ��ن أي ن �ت ��ائ ��ج م �ث �م ��رة ط � � ��وال األش �ه ��ر
املاضية.
وسبق أن التقى البشير وميارديت على
انفراد في  14تموز املاضي ،على هامش
ق �م��ة االت � �ح� ��اد األف ��ري� �ق ��ي ،ف ��ي أول ل �ق��اء
بينهما منذ امل�ع��ارك ال�ح��دودي��ة الكثيفة
بني جيشيهما بني آذار وأي��ار املاضيني.
وعلى اثر هذا اللقاء ،أكد كبير مفاوضي
ج � �ن � ��وب ال � � � �س� � � ��ودان ،ب � ��اق � ��ام أم � � � � ��وم ،أن
الرئيسني توصال إلى «اتفاقات مبدئية»
على جميع قضايا الخالف العالقة بني
ال �ب �ل��دي��ن .وك� ��ان م��ن امل �ق��رر م�ب��دئ�ي��ًا عقد
قمة في مطلع نيسان املاضي لحل هذه
القضايا ،إال أن القمة ألغيت بعد اندالع
معارك حدودية.

وم� �ن ��ذ ان � � ��دالع امل � �ع � ��ارك ،ك �ث��ف امل�ج�ت�م��ع
ال� ��دول ��ي ،ال � ��ذي ي �ش �ع��ر ب �ق �ل��ق ش��دي��د من
ت�ح��ول ال�خ�لاف��ات ب�ين ج��وب��ا وال�خ��رط��وم
إلى ن��زاع جديد واس��ع النطاق ،ضغوطه
على رئيسي الدولتني ك��ي يتوصال إلى
اتفاق نهائي .ويهدد مجلس األمن الدولي
ب�ف��رض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ن ف��ي ح��ال
اس�ت�م��رار خالفاتهما بما ي�ع��رض حياة
امل��دن �ي�ين ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال �ح��دود للخطر.
ويعد النفط من أب��رز املواضيع الشائكة
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال �ج��اري��ن ،اذ خ�س��ر ش�م��ال
ال�س��ودان  %75من نفطه بعد االنفصال.
وف �ي �م ��ا ي �ع �ت �م��د ال� �ج� �ن ��وب ف� ��ي ت �ص��دي��ر
نفطه ع�ل��ى ال�ب�ن�ي��ة التحتية ل�ل�ش�م��ال ،ال
ي��زال على البلدين انهاء تفاصيل اتفاق
م�ب��دئ��ي س�ب��ق أن ت��م ال�ت��وص��ل إل�ي��ه ح��ول
ال �ن �ف��ط ورس � ��وم ت �ص��دي��ره .ك��ذل��ك يتعني
ع �ل��ى ال� �خ ��رط ��وم وج ��وب ��ا االت � �ف� ��اق ع�ل��ى
وض��ع منطقة آب�ي��ي امل�ت�ن��ازع عليها ،وال
سيما بعد تأجيل االستفتاء حول تقرير
مصيرها ال��ذي يفترض أن يحدد ما اذا

المفاوضات تواجه
عقبات حول الحدود
واألمن

ك ��ان س �ك��ان امل�ن�ط�ق��ة ي��ري��دون ال �ب �ق��اء في
ال�ش�م��ال أو االن�ض�م��ام ل�ل�ج�ن��وب .وت��أج��ل
االس �ت �ف �ت��اء ب �ع��د ال �خ�ل�اف��ات ح ��ول ه��وي��ة
ال��ذي��ن يحق لهم امل�ش��ارك��ة فيه .وم��ن بني
ال �ق �ض��اي��ا اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ع�ين أي�ض��ًا
ان �ه��اء ال �خ�لاف ح��ول�ه��ا ،ت��رس�ي��م ال�ح��دود
واقامة منطقة عازلة منزوعة السالح.
وال �ه��دف م��ن ه��ذه املنطقة الفاصلة منع
ً
ت�ج��دد امل��واج�ه��ات ال�ح��دودي��ة ،ف�ض�لا عن

قطع خطوط ام��دادات الحركات املتمردة
ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي والي� �ت ��ي ج �ن��وب ك��ردف ��ان
والنيل االزرق السودانيتني ،اللتني تتهم
الخرطوم جوبا بدعمها.
وت ��ؤك ��د ك ��ل م ��ن ج��وب��ا وال� �خ ��رط ��وم منذ
أشهر رغبتهما في السالم ،إال أن العديد
م��ن االت �ف��اق��ات امل��وق �ع��ة وت �ح��دي �دًا ب�ش��أن
املنطقة املنزوعة السالح لم تطبق حتى
اآلن .كما جرى انتهاك عدة مواثيق بمنع
االعتداء.
وق � ��د أدى ال � �ن� ��زاع األخ � �ي ��ر إل � ��ى ت��ده��ور
اق �ت �ص��ادي ف��ي ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن ،وال سيما
م�ن��ذ أن أوق �ف��ت ج��وب��ا إن�ت��اج�ه��ا النفطي
في كانون الثاني املاضي ،احتجاجًا على
مطالبة الخرطوم برسوم باهظة مقابل
ن �ق��ل ال �ن �ف��ط ع �ب��ر أراض� �ي� �ه ��ا .وع �ل ��ى اث��ر
توقف تصدير النفط ،واجهت الخرطوم
وج��وب��ا ان�خ�ف��اض��ًا ف��ي ق�ي�م��ة عملتيهما
ً
فضال عن ارت�ف��اع نسبة التضخم وغالء
غير مسبوق في األسعار.
(األخبار ،أ ف ب)
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إيران

طهران :الحرب االلكترونية أخطر من الحرب الفعلية

أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ال � �ق� ��وات ال� �ب ��ري ��ة ف��ي
ال � �ح ��رس ال � �ث� ��وري اإلي � ��ران � ��ي ،ع �ب��د ال �ل��ه
آراك ��ي ،أم��س ،أن إي ��ران مستعدة للدفاع
ع� ��ن ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي ح ��ال ��ة ح � � ��دوث «ح� ��رب
الكترونية» يمكن أن تسبب ض��ررًا أكبر
من املواجهة العسكرية الفعلية .وتزامن
ه ��ذا ال�ت�ص��ري��ح م��ع اع �ل�ان ق��ائ��د ال �ق��وات
الجویة ــ الفضائیة في الحرس الثوري،
العمید علي حاجي زادة ،أن إیران تعتبر
القواعد األميركیة املنتشرة في املنطقة
«أراضي أميركیة».
وق ��ال ال�ع�م�ی��د ح��اج��ي زادة ،للتلفزيون
اإلي� � ��ران� � ��ي« ،ان � �ن� ��ا ال ن ��رغ ��ب ف� ��ي ت�ب�ن��ي
س� �ی ��اس ��ة امل� ��واج � �ه� ��ة م� ��ع دول ال � �ج� ��وار.
ولیست لدینا مشاعر سیئة حیال هذه
الدول ،ولكن الوالیات املتحدة تسعی من
خالل اللجوء الی سیاسة التخویف من
ای��ران ،بیع املزید من السالح وذل��ك لحل
مشاكلها االقتصادیة» .وقال إن البحریة
األم�ي��رك�ی��ة «ل�ی�س��ت ق ��ادرة ع�ل��ی مواجهة
القدرات التي تتمتع بها القوة البحریة
للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة».
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة أن �ب��اء
الطلبة اإلي��ران�ي��ة (إس�ن��ا) ع��ن نائب قائد
القوات البرية في الحرس الثوري ،قوله
ّ
«س��ل �ح �ن��ا أن �ف �س �ن��ا ب� � ��أدوات ج ��دي ��دة ألن
ال �ح��رب االل �ك �ت��رون �ي��ة أك �ث��ر خ �ط��ورة من
الحرب الفعلية».
واهتمت الجمهورية اإلسالمية باألمن
االل �ك �ت��رون��ي م�ن��ذ إص��اب��ة أج �ه��زة ال�ط��رد

املركزي لتخصيب اليورانيوم في 2010
ب�ف�ي��روس «س�ت�ك�س�ن��ت» ،ال��ذي تعتقد أن
مصدره اسرائيل أو الواليات املتحدة.
ورص ��دت ط �ه��ران ف �ي��روس كمبيوتر في
نيسان املاضي ،داخل أنظمة التحكم في
جزيرة «خرج» ،التي تتعامل مع الغالبية
العظمى م��ن ص��ادرات النفط ال�خ��ام لكن
مرفأ النفط ظل يعمل .وتعكف إيران على
إقامة شبكة انترنت وطنية ،قائلة إنها

ُ
ست ّ
حسن من األمن االلكتروني.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ن� �ف ��ت إي � � � ��ران أم � ��س،
ّادع� ��اءات ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ب��أن شركة
ال�ن�ف��ط ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��دول��ة م��رت�ب�ط��ة ب�ق��وات
الحرس الثوري اإليراني.
ونقلت وك��ال��ة أن�ب��اء «م�ه��ر» ع��ن متحدث
ب��اس��م وزارة ال�ن�ف��ط ق��ول��ه «ن�ن�ف��ي بشدة
ه��ذه ّ
االدع� ��اءات ال�ك��اذب��ة» ،وال�ت��ي ج��اءت
ف��ي ت �ق��ري��ر وزارة ال �خ��زان��ة ل�ل�ك��ون�غ��رس

األم �ي��رك��ي ،وال �ق��اض �ي��ة ب �ف��رض ع�ق��وب��ات
ج��دي��دة ع �ل��ى امل� �ص ��ارف األج �ن �ب �ي��ة ال�ت��ي
تتعامل مع أكبر شركات النفط في العالم
وهي الشركة الوطنية االيرانية.
وف��ي ب�ي��ان ص��در أول م��ن أم��س ،خلصت
وزارة الخزانة األميركية إلى أن الشركة
اإلي� ��ران � �ي� ��ة «وك � �ي� ��ل أو ت� ��اب� ��ع» ل �ل �ح��رس
ال �ث ��وري ،وأش � ��ارت إل ��ى ت�ع�ي�ين امل �س��ؤول
السابق عن «شركة خاتم األنبياء» الذراع
الهندسية واالنشائية للحرس الثوري،
رس�ت��م ق��اس�م��ي ،وزي� �رًا للنفط ف��ي .2010
وت��اب �ع��ت ال� � � ��وزارة أن ال �ش��رك��ة ح�ص�ل��ت
ع �ل��ى ع� �ق ��ود ب �م �ل �ي ��ارات ال� � � � ��دوالرات ف��ي
قطاع الطاقة وفي أحيان كثيرة من دون
خوض منافسة .وقال املتحدث االيراني
ن�ي�ك��زاد ره �ب��ر ،إن ق��اس�م��ي ل��م ي�ع��د على
صلة بشركة خاتم األن�ب�ي��اء ،مشيرًا الى
أن «انتقال األف��راد واملديرين من منصب
آلخر في شتى األجهزة الحكومية وغير
الحكومية هو أمر طبيعي».
وف ��ي ن �ي��وي��ورك ،ق ��ال ال��رئ �ي��س االي��ران��ي
م�ح�م��ود اح �م��دي ن �ج��اد ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة مع
شبكة «سي ان ان» االميركية ،ان الدفاع
ع� ��ن «امل� �ث� �ل� �ي ��ة ال �ج �ن �س �ي��ة ش� � ��أن ي�خ��ص
ال��رأس �م��ال �ي�ين ال��ذي��ن ال ي��أب �ه��ون بالقيم
ال �ب �ش��ري��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» ،واص� �ف ��ًا امل�ث�ل�ي��ة
الجنسية ب�ـ«س�ل��وك قبيح ج� �دًا» وم��دان
ب �ح �س �ب��ه م� ��ن ط� � ��رف «ج� �م� �ي ��ع االن� �ب� �ي ��اء
وجميع االديان وجميع املعتقدات».
(رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)

ّ
أميركية (عطا كناري ــ أ ف ب)
الحرس الثوري يعتبر القواعد العسكرية في املنطقة أراضي

استراحة

عموديًا

شروط اللعبة

 -1م��ن أشهر الشخصيات ف��ي حكايات أل��ف ليلة وليلة – ح��رف ج��ر –  -2ح��رف عطف – من
الحيوانات املفترسة – سهل ايطالي –  -3أميرة بريطانية راحلة – من الطيور الوهمية الكبيرة
–  -4أكل الطعام – كل الشيء – للنداء –  -5بلدة لبنانية بقضاء بعبدا – من األمراض الصدرية
–  -6خ�لاف ح��رب – م��ن األق ��ارب – ح�س� َ�ب امل��ال –  -7بعد باألجنبية – يستخدم ف��ي صناعة
الكتب – ما حول ال��دار أو شبه حظيرة أو ملعب الطالب في املدرسة –  -8عكسها إسم شهر
أيار – أصل البناء – للتأوه –  -9شركة نفط عاملية – أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك اسبانيا
فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف –  -10صحافي وسياسي لبناني راحل أسس
أول جريدة عربية في البرازيل

مقتل  7جنود أتراك
ومدني بقنبلة

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
يهزه – رصد – ُ -5تن – رت – رماد – ّ -6
 -1داوود ّ
ودي
عمون –  -2اليونان – يم –  -3نمل – اقتراح – -4
– ضب – هما –  -7مغامر – بل –  -8إعمار – سراج –  -9سك – نيس – ولس –  -10اإلستهتار
عموديًا

-1داني توماس –  -2املهند – عكا –  -3ويلز – ّ
يمم –  -4و و – هر – غانا –  -5دنا – تضاريس –  -6عاقر
– بم – ست –  -7منتصر – رس –  -8ردمه – روت –  -9اين – امباال –  -10محمد الجسر

حل الشبكة 1229

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

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1230
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8

9

10

11

ّ
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(-1862
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حل الشبكة الماضية:

عقد برملان كوريا الشمالية أمس
دورة استثنائية على خلفية
شائعات مستمرة عن رغبة
الزعيم الشاب ،كيم يونغ الون،
في إجراء إصالحات اقتصادية
وشيكة .وذكرت الصحافة في
كوريا الجنوبية أن البرملان
في بيونغ يانغ« ،الذي ال يقوم
سوى بالتصديق على قرارات
النخبة الحاكمة ،قد يوافق على
البدء بإصالحات يرغب في
إجرائها كيم يونغ_أون» .لكن
البيان املقتضب لوكالة األنباء
الكورية الشمالية الرسمية
اكتفى باإلشارة الى تمديد
التعليم اإللزامي سنة إضافية،
وإلى تغييرات سطحية في إطار
لجنة البرملان .ويرى الخبراء
والصحافة في كوريا الجنوبية أن
من املمكن إعالن تدابير لتحفيز
العمال واملزارعني على زيادة
إنتاجيتهم ،ومنها على سبيل
املثال أن يحتفظ مزارع بكمية من
محصوله لبيعها كما يحلو له،
ً
بدال من تسليم الدولة املحصول.
(أ ف ب)

أعلن ّ
االدعاء العام األوكراني،
أمس ،أنه يمتلك أدلة كافية إلدانة
رئيسة الوزراء السابقة يوليا
تيموشينكو (الصورة) ،بمقتل
السياسي يفهان شيربان عام
 .1996ونقلت وكالة األنباء
الروسية (نوفوستي) عن نائب
املدعي العام رنات كوزمني قوله
«لدينا ما يكفي من األدلة إلدانة
تيموشينكو بتنظيم الجريمة
وتمويلها» .وأضاف كوزمني أن
ّ
ستوجه إلى تيموشينكو
التهم
ّ
عندما تتحسن صحتها وتصبح
قادرة على تحمل التحقيق
معها ،مشيرًا إلى أن املحققني
سيتمكنون من التحقيق معها
قريبًا .يشار إلى أن تيموشينكو
طاملا نفت أي عالقة لها بالجريمة.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحل سليل عائلة تعاطت التجارة والسياسة منذ القرن
السابع عشر–  -2من ملوك فرنسا املشاهير قاد الحملتني الصليبيتني السابعة والثامنة –
 -3جرذ باألجنبية – أحرف متشابهة –  -4أمني عام األمم املتحدة الحالي قبل ذلك كان وزيرًا
لخارجية كوريا الجنوبية –  -5بركان مشتعل في اليابان – للتعريف –  -6مناص – من
الدويبات السامة تعيش في الجحور والشقوق وتحت الحجارة إلتماسًا للرطوبة وتجنبًا
لحرارة الشمس –  -7أوجاع – حيوان مائي –  -8حرف عطف أو لإلستدراك – للتفسير – -9
شاعر لبناني معاصر–  -10رجل دولة لبناني راحل ترأس الحكومة مرتني قبل اإلستقالل
وبعده

إصالحات وشيكة
في كوريا الشمالية

«أدلة كافية» إلدانة
تيموشينكو بمقتل شيربان

41 72 03 0 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 3 0

عربيات
دويات

أفاد مصدر طبي بأن قنبلة
انفجرت أمس في مدينة تونجلي
في شرق تركيا ،لدى مرور آلية
للجيش التركي ،ما أدى إلى مقتل
سبعة أشخاص هم ستة جنود
ومدني ،حسبما أعلن مكتب
حاكم محافظة ديار بكر .وأفادت
مصادر طبية محلية بأن القنبلة
انفجرت على بعد حوالى ثالثة
كيلومترات من وسط مدينة
تونجلي ،وأدت إلى احتراق آلية
للجيش وأصابت شظاياها أيضًا
حافلة مدنية صغيرة.
(أ ف ب)
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ّ
بكني تدشن
ّ
صينية
أول حاملة طائرات
أعلنت الصني ،أمس،
أن أول حاملة طائرات
سلمت إلى الجيش دخلت
في الخدمة رسميًا ،فيما
حذرت بكني طوكيو من
أنها لن تتسامح مع اي
انتهاكات لسيادتها
ذك � ��رت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال �ص�ي�ن ال �ج��دي��دة
(ش�ي�ن�خ��وا) ،أن وزارة ال��دف��اع الصينية
أع �ل �ن��ت أن ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ج�ي��ش
ال �ت �ح��ري��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ص �ي �ن��ي ت�س�ل�م��ت
أول ح��ام�ل��ة ط��ائ��رات وت ��م إدخ��ال �ه��ا في
ال�خ��دم��ة .وش ��ارك م�س��ؤول��ون صينيون
رف �ي �ع��و امل� �س� �ت ��وى ف ��ي ت �س �ل �ي��م ح��ام �ل��ة
الطائرات «لياونينغ» في احتفال أقيم
ف ��ي ق ��اع ��دة ب �ح��ري��ة ف ��ي م �ي �ن��اء دال �ي ��ان
(شمال شرق الصني) ،كاشفة عن ان اسم
السفينة التي بنيت على أس��اس هيكل
حاملة ال�ط��ائ��رات السوفياتية السابقة
ف��اري��اج ،هو اس��م اقليم في شمال شرق
الصني.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن ال �ص�ين ت�ع�م��ل على
ت �ج �ه �ي��ز ح��ام �ل��ة ال� �ط ��ائ ��رات م �ن��ذ وق��ت
ط� ��وي� ��ل ،وإن دخ ��ول� �ه ��ا ال� �خ ��دم ��ة ل�ي��س
مرتبطًا بتوتر عالقاتها مع اليابان على
خلفية جزر متنازع عليها أو بخالفاتها
م ��ع ال� � ��دول امل � �ج� ��اورة ف ��ي ب �ح��ر ج �ن��وب
ال �ص�ين .واض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن السفينة
ستسمح للصني «برفع القدرات القتالية
لبحريتها الوطنية الى مستوى حديث
وتحسني قدراتها الدفاعية».
ل�ك��ن خ �ب��راء مستقلني اك ��دوا ان الصني
ت � �ح � �ت ��اج ال � � ��ى ع � � ��دة س� � �ن � ��وات ل� �ل� �ت ��زود
باسطول ب�ح��ري-ج��وي يعمل بالكامل.
كما اع�ت�ب��روا ان ال�ص�ين ب��دأت برنامجًا
لبناء حاملة ط��ائ��رات اخ��رى او اثنتني
من دون االعالن عن ذلك.
م � ��ن ج � �ه� ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق � � ��ال ن � ��ائ � ��ب وزي � ��ر
الخارجية الصيني ،تشانغ تشي جون،
لنظيره الياباني تشيكاو ك��اواي ،لدى
اج �ت �م��اع �ه �م��ا ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف
ال � �ت ��وت ��رات ب� �ش ��أن خ �ل��اف اق �ل �ي �م��ي ،إن

انتخابات أميركا

ال �ص�ين ل��ن ت�ت�س��ام��ح م��ع اي ان�ت�ه��اك��ات
لسيادتها .ونقل بيان نشر على موقع
وزارة الخارجية الصينية على االنترنت
ع��ن ت�ش��ان��غ ق��ول��ه لنظيره ال�ي��اب��ان��ي في
ب �ك�ين ،إن «ال �ص�ي�ن ل��ن ت�ت�س��ام��ح م��ع أي
أعمال تقوم بها اليابان من جانب واحد
لالضرار بالسيادة االقليمية الصينية».
ووصف تشانغ شراء الحكومة اليابانية
ّ
«تعد خطير
للجزر املتنازع عليها بانه
ع �ل��ى ال �ح �ق��ائ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ق��ان��ون
الدولي».
وتدهورت العالقات الصينية اليابانية
ب� �ش ��دة ب �ع��د ان اش� �ت ��رت ال� �ي ��اب ��ان ه��ذه
ال�ج��زر ال�ت��ي تطلق طوكيو عليها اسم
«سينكاكو» ،في حني تطلق عليها بكني
اس��م «دي ��اوي ��و» ،م�م��ا أث ��ار اح�ت�ج��اج��ات
م �ن��اه �ض��ة ل �ل �ي��اب��ان ف ��ي م ��دن ف ��ي شتى
أنحاء الصني.
ال��ى ذل��ك ،أف ��ادت وك��ال��ة «شينخوا» بأن
الحكومة الصينية أصدرت ،أمس ،كتابًا
ابيض يثبت أن «دي��اوي��و داو ه��ي جزء
أص �ي ��ل م ��ن األراض � � ��ي ال �ص �ي �ن �ي��ة ،وف �ق��ًا
ل�ل�اع �ت �ب��ارات ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ج �غ��راف �ي��ة

◄

وال �ق��ان��ون �ي��ة ،وت�ت�م�ت��ع ال �ص�ين ب�س�ي��ادة
ع �ل �ي �ه��ا ال ت �ق �ب��ل ال � �ج � ��دل» .وق � ��د أص ��در
املكتب اإلعالمي الخاضع ملجلس الدولة
ل �ج �م �ه��وري��ة ال �ص�ي�ن ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ك �ت��اب
األبيض ،تحت عنوان «دياويو داو ،جزء
أصيل من األراضي الصينية».
وذك��ر الكتاب االبيض أن «إرادة الصني
ف� ��ي ال � ��دف � ��اع ع� ��ن س� �ي ��ادت� �ه ��ا ال��وط �ن �ي��ة
وسالمة أراضيها صلبة ،وأن تصميمها
ع�ل��ى دع ��م ن�ت��ائ��ج ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ضد
الفاشية ،لن تزعزعه أية قوة».
وي �ع��رض ال�ك�ت��اب األب �ي��ض ،امل�ق�س��م إل��ى
سبعة أج��زاء ،بتفصيل ع��دة محتويات
م �ث��ل ج ��زر دي ��اوي ��و داو أرض صينية
أصيلة ،وأن اليابان انتزعت الجزر من
الصني ،واتفاقيات الغرف الخلفية بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ي ��اب ��ان امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��ال �ج ��زر غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة وب ��اط� �ل ��ة ،وان
م ��زاع ��م ال� �ي ��اب ��ان ح� ��ول س �ي��ادت �ه��ا ع�ل��ى
ال �ج��زر ال أس ��اس ل�ه��ا م��ن ال�ص�ح��ة ،وأن
الصني اتخذت اجراءات حاسمة لحماية
سيادتها على الجزر.
(يو بي آي ،أ ف ب ،األخبار)

جنود من البحرية الصينية أمام حاملة الطائرات الجديدة في منطقة لياوننغ أمس (زها
شانمنغ ــ رويترز)

تصويت مسبق في نصف الواليات

بالنسبة ال� ُ�ى ناخبي نصف ال��والي��ات
األم�ي��رك�ي��ة ،ف�ت�ح��ت ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع
الن� �ت� �خ ��اب ��ات  6ت �ش��ري��ن ال� �ث ��ان ��ي م�ن��ذ
ع� ّ�دة أس��اب�ي��ع ،فيما ال ي��زال املرشحان
ب��اراك أوباما وميت رومني يستعدان
ملناظرتهما التلفزيونية األول��ى في 3
تشرين األول املقبل.
والناخبون العاجزون عن التغيب عن
عملهم يوم االقتراع ،الذي يصادف في
أول ث�لاث��اء م��ن ش�ه��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
أو ي�ف�ض�ل��ون ال ��ذه ��اب ال ��ى ال �ص �ي��د ،ال
يحتاجون ال��ى أي تبرير غ�ي��اب ،نظرًا
ال��ى أن الجميع يمكنه التصويت في
غالبية ال��والي��ات اعتبارًا من أيلول أو
ت�ش��ري��ن األول .وه ��ذا ُي�ع�ط��ي أفضلية
للحمالت األك�ث��ر تنظيمًا على األرض
ن � �ظ � �رًا ال� � ��ى ام� �ك ��ان� �ي ��ة ام� � �ت � ��داد ج �ه��ود
ال �ت �ع �ب �ئ��ة ع �ل��ى م � ��دى س �ت��ة أو س�ب�ع��ة
أسابيع عوضًا عن يوم واحد.
وفي انتخابات عام  ،2008صوت أكثر
م��ن  30ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ن��اخ�ب�ين مسبقًا
سواء بالحضور شخصيًا الى مكاتب
االق � �ت� ��راع أو ب��واس �ط��ة ال� �ب ��ري ��د ،وه��ي
ال��وس�ي�ل��ة األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ،واألق ��ل كلفة
بالنسبة الى الواليات.
وه ��ذا ال �ع��ام ق��د تبلغ نسبة ه ��ؤالء 35
ف��ي امل �ئ��ة ،ب�ح�س��ب م��اي�ك��ل م��اك��دون��ال��د،
الخبير في التصويت املسبق واالستاذ

ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ج � � ��ورج م� �ي� �س ��ون ،ال �ت��ي
تعتبر ش�ه��ر ت�ش��ري��ن األول أه��م أشهر
االنتخابات عوضًا عن تشرين الثاني.
ويتوقع الجمهوريون أن يصوت ثلثا
سكان فلوريدا ،و 45في املئة من سكان
أوه ��اي ��و ،وه �م��ا والي �ت ��ان أس��اس�ي�ت��ان،
ح�ي��ث ي�ح�ت��دم فيهما ال�ت�ن��اف��س ق�ب��ل 6
تشرين الثاني ،ويتعني على من يسكن
البيت األبيض أن يكون قد ظفر بهما.
وكان باب التصويت باملراسلة مفتوحًا
ي��وم أم��س ،ف��ي  25والي��ة م��ن أص��ل ،50
وسبق أن فتحت ثالث واليات (داكوتا
الجنوبية ،اي��داه��و ،فيرمونت) مكاتب
االقتراع.
وفي الوقت الذي ينص الدستور على
أن ي �ك��ون ي ��وم االن �ت �خ��اب ع�ل��ى ال ��دوام
في أول ثالثاء من تشرين الثاني ،فإن
تنظيم فعالياته من مسؤولية كل والية،
التي تقرر بنفسها مواعيد االنتخابات
امل �س �ب �ق ��ة ،ون� � ��وع اآلالت امل �س �ت �خ��دم��ة
وصيغة بطاقات االن�ت�خ��اب��ات .وب��دأت
ك� � ��اروالي � � �ن� � ��ا ال � �ش � �م ��ال � �ي ��ة االن � �ت � �خ� ��اب
ب��امل��راس �ل��ة ف��ي  6أي �ل��ول .وف ��ي والي�ت��ي
أوري �غ��ون وواش�ن�ط��ن ،سيرسل جميع
ال�ن��اخ�ب�ين ب �ط��اق��ات االق� �ت ��راع ب��ال�ب��ري��د
اعتبارا من  19تشرين األول.
في غضون ذل��ك ،حذر تقرير ملجموعة
الدفاع عن الحقوق املدنية «ادفانسمنت

ب��روج�ك��ت» م��ن أن نحو ع�ش��رة ماليني
ناخب أميركي ناطقني باالسبانية قد
يحجمون عن التصويت في انتخابات
الرئاسة ،بسبب القوانني التي تجعل
م��ن ال�ص�ع��ب وص��ول �ه��م ال ��ى ص�ن��ادي��ق
االقتراع في نحو عشرين والية.
ون� � �ظ� � �رًا ألن االم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن م � ��ن أص ��ل
اس �ب��ان��ي ،ال��ذي��ن ي�ش�ك�ل��ون أك �ب��ر أقلية
ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ي �م �ث �ل��ون 10
ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ق��اع��دة االنتخابية ،فإن
ه ��ذه االج� � � ��راءات ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون لها
تأثير حاسم في والي��ات رئيسية مثل
فلوريدا ،حيث يوجد عدد كبير منهم.
واس �ت �ن ��ادا ال ��ى م�ج�م��وع��ة ال ��دف ��اع عن
الحقوق املدنية ،فإن  23والية وضعت
أخ�ي�رًا عقبات متنوعة يمكن أن تثني
امل��واط �ن�ين ال�ن��اط�ق�ين ب��االس�ب��ان�ي��ة عن
ال �ت �ص��وي��ت ،وم ��ن أب� ��رز ه ��ذه ال�ع�ق�ب��ات
شرط تقديم بطاقة هوية عليها صورة
صاحبها وأوراق تثبت جنسيته.
وتشير استطالعات الرأي الى أن ثلثي
ال�ن��اط�ق�ين ب��االس�ب��ان�ي��ة ي��ؤي��دون ب��اراك
اوباما في مواجهة املرشح الجمهوري
ميت رومني.
وأث � �ي� ��رت ان � �ت � �ق� ��ادات ب � ��أن وض � ��ع ه��ذه
ال � �ق � �ي� ��ود ي � �ه� ��دف ال� � ��ى خ� �ف ��ض ق ��اع ��دة
التصويت الديموقراطية.
(أ ب ،يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

وفيات

رق��دت على رج��اء القيامة املجيدة مساء
ي��وم االث�ن�ين ال��واق��ع فيه  24أي�ل��ول 2012
ّ
متممة واجباتها الدينية املأسوف عليها
املرحومة
جوزفني ميشال باخوس
زوج الفقيدة جهاد توفيق الشرتوني
ولدها املهندس مارك
ابنتاها ماري كلود زوجة بسام الخوري
وعائلتهما
ناتالي زوجة شربل قبالن وعائلتهما
والدتها كلوتيلد أبو سمرا أرملة ميشال
نعمان باخوس
شقيقها أن�ط��وان وزوج�ت��ه هيلدا فريحه
وعائلتهما
ش �ق �ي �ق �ت��اه��ا ك ��ات ��ري ��ن م �ي �ش��ال ب��اخ��وس
وعائلتها
س�ي�ل�ف��ان��ا زوج ��ة ال�س�ف�ي��ر ي��وس��ف صدقه
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
يحتفل ب��ال�ص�لاة ل��راح��ة نفسها الساعة
الرابعة م��ن بعد ظهر ال�ي��وم األرب�ع��اء 26
أي�ل��ول  2012ف��ي كنيسة سيدة املعونات
في ذوق مكايل ثم توارى في ثرى مدافن
كنيسة مار يوحنا املعمدان في عشقوت.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وي��وم
الخميس  27أي �ل��ول ف��ي ص��ال��ون كنيسة
س�ي��دة امل�ع��ون��ات ف��ي ذوق م�ك��اي��ل اب �ت� ً
�داء
من الساعة الحادية عشرة لغاية الساعة
السابعة م�س� ً
�اء وي��وم الجمعة  28أيلول
ف� ��ي ص� ��ال� ��ون ك �ن �ي �س��ة م � ��ار ش �ل �ي �ط��ا ف��ي
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
شرتون
قبل الظهر لغاية السابعة مساءً.
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف على
شبابه املرحوم
حسن حبيب بعلبكي
زوجته سلمى بعلبكي
أوالده محمود وهديل ووسيم وكليم
وال��دت��ه ال�ح��اج��ة خ��دي�ج��ة أرم �ل��ة امل��رح��وم
حبيب بعلبكي
أشقاؤه محمد وعلي وسعدى زوجة علي
رضا
عماه املرحوم ديب وأديب
أخ ��وال ��ه ع�ل��ي وي��وس��ف وم�ح�م��د وح�س��ن
حيدر
وف��ي ه��ذه املناسبة تتلى آي��ات من الذكر
الحكيم عن روحه الطاهرة من الثالثة من
بعد ظهر ال�ي��وم األرب�ع��اء حتى السابعة
ً
مساء في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال �ت��وج �ي��ه ال�ع�ل�م��ي ال �ج �ن��اح _ سبينس
قرب مبنى أمن الدولة.
وت �ق��ام ن �ه��ار األح� ��د ذك� ��رى أس �ب��وع على
وف ��اة ف�ق�ي��دن��ا ال�غ��ال��ي ف��ي ب�ل��دت��ه عديسة
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس�ف��ون :آل بعلبكي وح�ي��در والخطيب
وم �ك��ي وح �س��ن وب��اج��وق وع �م��وم أه��ال��ي
بلدتي عديسة وعربصاليم.
ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة نايفة حسني درويش
أرملة املرحوم إبراهيم أمني الخطيب
أوالده� � � ��ا :رف �ي ��ق زوج� �ت ��ه رن � ��ده امل �ص��ري
وعائلته (في املهجر)
غسان زوجته تريز الرياشي وعائلته
وليد زوجته ريما ورد وعائلته
فواز زوجته بيسان مرتضى وعائلته
ب �ن��ات �ه��ا :زي �ن ��ة زوج � ��ة ع ��ز ال ��دي ��ن ع�ل�اف
وعائلتها (في املهجر)
دالل زوج ��ة ع�ل��ي ح�س�ين وع��ائ�ل�ت�ه��ا (ف��ي
املهجر)
ّ
ُص��ل��ي ع�ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال�ط��اه��ر ف��ي تمام
ال� �س ��اع ��ة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ب �ع ��د ظ �ه ��ر أم ��س
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه  25أي�ل��ول  2012في
حسينية املعلقة ودفنت في جبانة البلدة.
تقبل ال �ت �ع��ازي أي ��ام األرب �ع ��اء ،الخميس
والجمعة ف��ي  28 _ 27 _ 26أي�ل��ول 2012
في منزلها الكائن في الكرك.
ي�ق��ام ذك��رى ال�ث��ال��ث ف��ي حسينية املعلقة
ي��وم الجمعة ال��واق��ع فيه  28أي�ل��ول 2012
في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

►
شكر على تعزية

آل الفقيد وأهالي بلدة حومني التحتا
ي �ت �ق��دم��ون ب��ال �ش �ك��ر ال �ج��زي��ل م ��ن ك ��ل من
واساهم بفقدانهم
الشاعر الكبير
السيد محمد مصطفى عيسى
إن كان بحضوره شخصيًا او من ينوب
عنه او باالتصال بهم ،ويخصون بالشكر
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال
س�ل�ي�م��ان ودول� ��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
ً
االستاذ نبيه بري ممثال بالعميد محمد
س � ��رور ودول� � ��ة رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ً
االس �ت��اذ ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي م�م�ث�لا ب��امل��دي��ر
ال �ع��ام ملجلس ال�ج�ن��وب امل�ه�ن��دس السيد
ه��اش��م ح�ي��در ،واألم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب الله
ً
س�م��اح��ة ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه ممثال
ب��رئ�ي��س ك�ت�ل��ة ال��وف��اء ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ن��ائ��ب
ال � �ح� ��اج م �ح �م��د رع� � ��د ،وم �م �ث ��ل اي � ��ة ال �ل��ه
ال �ع �ظ �م��ى ال �س �ي��د ع �ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي في
ل�ب�ن��ان ال �ح��اج ح��ام��د ال�خ �ف��اف وامل�ج�ل��س
االس �ل��ام � ��ي ال� �ش� �ي� �ع ��ي االع� � �ل � ��ى وم �ك �ت��ب
سماحة السيد محمد حسني فضل الله
(رحمه الله)
واي �ض��ًا ق �ي ��ادات ح��رك��ة ام ��ل وح� ��زب ال�ل��ه
وال� ��وزراء وال �ن��واب وال �ق��ادة العسكريني،
وس��ائ��ر امل �ع��زي��ن م��ن م�ح��اف�ظ�ين وم� ��دراء
عامني وهيئات تربوية وقيادات حزبية
ورؤس� ��اء ب�ل��دي��ات وم�خ��ات�ي��ر وف�ع��ال�ي��ات،
كما يخصون بالذكر ش�ع��راء ال��زج��ل في
لبنان والشعراء واالدباء وجمهور الفقيد
الشاعر السيد محمد مصطفى عيسى،
س��ائ �ل�ي�ن امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل ان ي�ح�ف�ظ�ك��م
برعايته .ولكم طول البقاء.

◄

مبوب

►

مفقود
فقد ج��واز سفر باسم فايزة علي حامد،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/143045
فقد جواز سفر باسم محمد عبد الكريم
شعيب ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/967622
فقد جواز سفر باسم فاطمة أحمد بدران،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/490140
فقد جواز سفر باسم مروان احمد السيد
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/891475
ف� �ق ��د ج � � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م إي � �ل� ��ي خ �ل �ي��ل
البراكس ،لبناني الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/435342
ف� �ق ��دت إق ��ام ��ة س ��وري ��ة ورخ � �ص ��ة ق �ي��ادة
لبنانية وبطاقة هوية باسم نغم وسيم
عسلية ،س��وري��ة الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 76/104242
فقد جواز سفر باسم نتالي حسن شرف
ال��دي��ن ،لبنانية ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/214581

لإليجار
ل �ل�إي � �ج ��ار م � �س � �ت ��ودع «ه � �ن � �غ� ��ار» ط��ري��ق
املطار مساحة 2650م 2ط��ول 85م عرض
31م ارت �ف��اع 12م م��دخ��ل 10م ب�ن��اء جديد
لالتصال 03/206051

شقة
للبيع ّ
ال �ط �ي��ون��ة ـ ش� ��ارع ع�لام��ة ـ م �ق��اب��ل ح��رش
بيروت ،بناء جديد ،جاهزة للسكن ط .4
 3ن ��وم  2 +ص��ال��ون  +س �ف��رة  +ج�ل��وس
 +خ��ادم��ة  +م��وق�ف��ان ل�ل�س�ي��ارة  +س�ن��د +
نهائي $650.000
االتصال 76/078805
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مبوب
◄
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف األس��اس�ي��ة،
ل �ض��ري �ب��ة األم � �ل� ��اك امل �ب �ن �ي��ة ل �ل �ع �ق��ارات
ال �ت��ي ال ت��زي��د إي ��رادات� �ه ��ا ال �ص��اف �ي��ة عن
 20.000.000ل �ي��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال �ص ��ادرة
ف��ي محافظة لبنان الشمالي ـ منطقتي
ط��راب�ل��س الثالثة وال��راب�ع��ة ع��ن إي ��رادات
 2008و 2009ت �ك �ل �ي��ف  ،2012وت��دع��و
جميع املكلفني لتسديد ه��ذه الضرائب،
م ��ع اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن امل �ك �ل �ف�ين ال ��ذي ��ن ال
ي � �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي�ه��م
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي ع��دد الجريدة الرسمية
ال��ذي سيصدر بتاربخ  27أي�ل��ول ،2012
يتعرضون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا واح��د باملئة
( )٪1م��ن م�ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل شهر
ً
تأخير ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
ال�ي��وم ال�ت��ال��ي ل�ت��اري��خ نشر ه��ذا اإلع�لان
أي ف��ي  28أي�ل��ول  2012وتنتهي ف��ي 28
تشرين الثاني  2012ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 20أيلول 2012
التكليف 1963
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي علي فريد جوني بوكالته
ع��ن امل��دي��ن محمد عبد ال��وه��اب الحلبي
(سابقًا محمد عبد الوهاب دالل) وسندًا
ل �ل �ق��رار ال �ص ��ادر ع��ن ال �غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة
ال� �خ ��ام� �س ��ة رق� � ��م  2012/1521ت ��اري ��خ
 2012/9/6ش �ه��ادة ق�ي��د ت��أم�ين ب��دل عن
ضائع باسم الدائن جان يعقوب بالطة
بالقسم  27من العقار  2382مزرعة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل��ب س �ع��د ال��دي��ن ال �ح��اج م�ح�م��د صقر
ب ��وك ��ال� �ت ��ه ع � ��ن اح � �م� ��د ت ��وف� �ي ��ق ط� �ب ��اره
بصفته م��ن ورث��ة كوكب محمد الجمال
س�ن��د تمليك ب��دل ع��ن ض��ائ��ع ع��ن حصة
مورثته /كوكب محمد مصباح الجمال
بالعقار  357منطقة الباشورة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
ط� �ل ��ب م � � � ��ازن س� ��ال� ��م س �ب �ي �ت ��ي ب �ص �ف �ت��ه
مشتري س�ن��دات تمليك ب��دل ع��ن ضائع

عن حصص البائعني وهم  /يسرى علي
الحاج ابراهيم بيضون وموسى وعباس
ومصطفى وايمان ومنى وماجدة وزينه
ومريم ومي جعفر درويش بالقسم  7من
العقار  1668منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت رشا احمد سلمان ملوكلها احمد
جميل س�ل�م��ان ش �ه��ادة ق�ي��د م��ؤق�ت��ة ب��دل
ضائع للعقار رقم  441كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة ت�ق��دي��م
العروض العائد لشراء آالت قياس لزوم
مشغل املحوالت في البوشرية ،موضوع
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض رق � ��م ث4د1938/
تاريخ  ،2012/3/25قد ّ
مددت لغاية يوم
الجمعة  2012/10/19عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان _ أمانة السر _ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان _ ط��ري��ق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  /30000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق األح � ��وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان _ طريق النهر _ الطابق
« _ »12املبنى املركزي.
بيروت في 2012/9/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
ملحم خطار
التكليف 1952
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض لنقل م��ادة الغاز أويل
من معمل الزهراني الى معمل صور.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـ ال�ط��اب��ق
« »12ـ املبنى املركزي.
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►

علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع فيه 2012/10/19
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2012/9/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1977
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
غرفة القاضي شهرزاد ناصر
ف ��ي امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2003/4
تاريخ 2003/2/1
ط� ��ال� ��ب ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ :ج � �م� ��ال ت� ��رس� ��ت ب �ن��ك
ش.م.ل /.وكيله املحامي رزق الله شيت
املنفذ عليه :زهير الشيخ موسى ورفاقه
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ت �ن �ف �ي��ذ ع �ق��د ت��أم�ين
وسندات بقيمة /149.400/د.أ.
تاريخ اب�لاغ االن��ذار االج��رائ��ي من املنفذ
عليه2009/7/9 :
تاريخ قرار الحجز2009/11/18 :
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف ��ي ال �س �ج��ل ال �ي��وم��ي:
2010/2/2
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
2010/5/15
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف ��ي ال �س �ج��ل ال �ي��وم��ي:
2010/10/19
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /155/
ال �ج �ي ��ه ال� �ع� �ق ��اري ��ة ـ ارض ب �ع ��ل س�ل�ي��خ
صخرية صالحة ل�ل��زراع��ة يوجد عليها
ب �ن��اء م��ؤل��ف م ��ن ط��اب��ق ارض� ��ي م�ح�لات
وطابق اول غير مسكون ومهجور منذ
فترة طويلة بناء على العظم.
مساحته940 :م2
حدوده :غربًا طريق عام ـ شرقًا 149 ،153
ً
ـ شماال  154ـ جنوبًا 156
التخمني/201.850/ :د.أ.
قيمة الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ الدامور/121.110/ :د.أ.
م��وع��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
االرب � � �ع � ��اء ال � ��واق � ��ع ف� ��ي ،2012/10/17
الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ـ رئيس
دائرة تنفيذ الدامور
شروط البيع :على الراغب في االشتراك
باملزايدة تنفيذ احكام امل��واد  973و987
و 983م� ��ن ق� ��ان� ��ون اص � � ��ول امل �ح��اك �م��ات
امل��دن �ي��ة ان ي � ��ودع ب ��اس ��م رئ �ي ��س دائ� ��رة
تنفيذ ال��دام��ور ق�ب��ل امل�ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح او
يقدم كفالة مصرفية تتضمن هذا املبلغ
وعليه ات�خ��اذ مقام مختار ل��ه ف��ي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
ف��ي خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور
ق ��رار االح��ال��ة اي� ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م
رئيس دائرة تنفيذ الدامور في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت

طائلة اع��ادة املزايدة بزيادة العشر واال
فعلى عهدته يضمن النقص وال يستفيد
م ��ن ال� ��زي� ��ادة وع �ل �ي��ه ك ��ذل ��ك دف� ��ع ال�ث�م��ن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
 %5من دون الحاجة النذار او طلب وذلك
من خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة.
رئيس القلم
خضر حمية

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 _ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  22تشرين األول  2012الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1954

اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2012/12 :
املنفذ :بنك بيروت (ترانس أورينت بنك
سابقًا) وكيله املحامي رياض الجسر
املنفذ عليهما :واصف محمود اسماعيل
وفاطمة الزعبي ـ حيزوق
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :ع�ق��د ت��أم�ين وس�ن��دات
بمبلغ /15.000/د.أ .عدا امللحقات
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثانية ك��ام��ل ال�ع�ق��ار رق��م /222/
حيزوق خاصة املنفذ عليها فاطمة عمر
الزعبي والذي هو عبارة عن ارض سقي
ت��زرع خضر ضمنها اش �ج��ار .مساحته
/474/م ،2ي�ح��ده غ��رب��ًا :ال�ع�ق��ار ،/212/
ش��رق��ًا ال� �ع� �ق ��ارات 525/ :و 226و،/227
ً
ش� �م ��اال :ط��ري��ق ع ��ام ج �ن��وب��ًا :ال �ع �ق��اري��ن
 221/و./223
ت � ��اري � ��خ ق � � � ��رار ال � �ح � �ج� ��ز2001/1/10 :
ت��اري��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
2001/1/13
ال� �ت� �خ� �م�ي�ن/7110/ :1د.أ .ب � ��دل ال �ط ��رح
املخفض/3263/ :د.أ.
موعد امل��زاي��دة ومكانها :نهار الخميس
 2012/10/18ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ام ��ام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل ��راغ ��ب ال� ��دخ� ��ول ب ��امل ��زاي ��دة دف � ��ع م�ث��ل
ب��دل ال�ط��رح امل �ق��رر ن�ق�دًا او ت�ق��دي��م كفالة
ً
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م �ح�لا الق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا اذا كان
مقيمًا خارجها واال عد قلم هذه الدائرة
م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ودف ��ع ع�ل�اوة ع�ل��ى ال�ب��دل
مبلغ /1000000/ل.ل .تدفع امانة باسم
دائ ��رة تنفيذ حلبا وع�ل��ى ال �ش��اري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب ف� ��ادي ح �ن��ا امل ��ر س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب��دل
ضائع بالعقار  /1893/بتغرين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير

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 _ ال � �ق� ��ادي � �ش� ��ا ع � ��ن اس� � �ت � ��دراج
ل �ل �ع ��روض ال �ع ��ائ ��د ل� �ش ��راء  100م��ؤش��ر
أع �ط��ال ع �ل��ى ش �ب �ك��ات ال �ت��وت��ر امل�ت��وس��ط
الهوائية ،وذل��ك وف��ق املواصفات الفنية
وال � �ش ��روط اإلداري � � ��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 م �ئ��ة أل ��ف ل�ي��رة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة اإلداري ��ة ف��ي م��رك��ز الشركة

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب سميح ابراهيم صليبا ملوكله نقوال
نمر صليبا احد ورثة جوهره سركيس
خ� �ل� �ي ��ل ب �ص �ف �ت �ه��ا م � ��ن ورث� � � ��ة م �ن �ص��ور
ع�ب��د صليبا س�ن��دي تمليك ب��دل ضائع
بالعقارين  804/ /803/بتغرين باسم
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب امل� �ح ��ام ��ي ط ��ان� �ي ��وس ش ��اك ��ر ض��و
ملوكلته ن�ه��اد حبيب ب��و ج��ودة الوكيلة
عن رضا بطرس بو جودة سندي تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين /81/80/
جورة البلوط.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب حسن ابراهيم فقيه ملوكلته غزاله
علي مجير وكيلة علي جواد شريم سند
ت �م �ل �ي��ك ب� ��دل ض ��ائ ��ع ب �ح �ص �ت��ه ب��ال �ع �ق��ار
 /3447/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلبت ن��اه�ي��ه دي��ب س�لام��ه س�ن��د تمليك
بدل ضائع بالعقار  /5159/القسم /25/
بلوك  Hبرج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
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الكرة اللبنانية

انتهاء مهلة التواقيع
من دون أسماء كبيرة

األنصار
بفترة
يمر ّ
صعبة مؤقتة
(أرشيف -
عدنان الحاج
علي)

أقفلت أمس مهلة تواقيع الالعبني اللبنانيني واألجانب على كشوف األندية في
االتحاد اللبناني لكرة القدم قبل  72ساعة على انطالق البطولة الجمعة ،حيث
شهد مقر االتحاد زحمة العبني أجانب ،إضافة الى بعض اللبنانيني ،وخصوصًا
في السالم صور
عبد القادر سعد
ل ��م ي �ش �ه��د ال� �ي ��وم األخ� �ي ��ر م ��ن م�ه�ل��ة
التواقيع انضمام أسماء كبيرة الى
أن ��دي ��ة امل �ق��دم��ة ،إذ ل ��م ي��وق��ع محمد
قصاص مع النجمة كما قيل سابقًا،
ك��ذل��ك ل��م يتعاقد النجمة م��ع العبني
�ب ،س��وى م��ع ال�ب��رازي�ل��ي فابيو
أج��ان� ّ
ال��ذي وق��ع سابقًا ال��ى ج��ان��ب الليبي
أسامة سعد ،اضافة الى الفلسطيني
محمد ق��اس��م .ونجحت ادارة العهد
ف ��ي ض ��م ال �ل �ي �ب��رو ال �غ �ي �ن��ي أب� ��و بكر
دي��ال��و ال� ��ذي وق ��ع ع �ق �دًا م��ع ال �ن��ادي،
على أن يصل الى بيروت في اليومني
امل �ق �ب �ل�ي�ن .وي �ع �ت �ب��ر ان �ض �م��ام دي��ال��و
مكسبًا للعهد الذي يحتاج الى العب
أج �ن �ب��ي ف ��ي ه � ��ذا امل� ��رك� ��ز .وس �ي��وق��ع
ديالو على كشوف النادي مع وصول
أوراقه ،علمًا أنه يحق له التوقيع في
اليومني املقبلني وف�ق��ًا لنظام ،TMS
ألنه وقع عقدًا مع الفريق قبل انتهاء
امل �ه �ل ��ة .وس �ي �ك ��ون دي ��ال ��و األج �ن �ب��ي
الوحيد للفريق في مرحلة الذهاب،
ح �ي��ث ي�ع�ت�م��د ال �ع �ه��د ع �ل��ى تشكيلة
مدججة بالالعبني اللبنانيني ،وآخر
من انضم اليهم الثنائي طارق العلي
وحسن حمود.
أن� � �ص � ��اري � ��ًا ،ل � ��م ي � �ط� ��رأ ج� ��دي� ��د ع �ل��ى
التشكيلة املكتملة سابقًا مع الثالثي
األجنبي البرازيلي راموس ومواطنه
مارسيليو والغاني ويسدوم .وبعد
الحديث عن امتعاض الالعبني نظرًا
إل ��ى ت��أخ��ر روات �ب �ه��م ،اال أن األج ��واء
ف��ي ال �ن��ادي م�س�ت�ق��رة ول�ي�س��ت هناك
ن �ي��ة ل ��دى م � ��درب ال �ف��ري��ق ج �م��ال طه
ل�ل�اس �ت �ق��ال��ة ب �ع ��د أن ق �ي ��ل ك �ل��ام ف��ي
ه��ذا السياق احتجاجًا على الوضع
املادي الصعب .إذ تشير مصادر من
داخ ��ل ال �ن��ادي إل ��ى أن ال��وض��ع ليس
م��اس��اوي��ًا ال��ى درج��ة أن يفكر ط��ه في
ً
االس �ت �ق��ال��ة ،وال �ف �ك��رة ل��م ت ��رد أص�ل�ا،
ب��ل ك��ل م��ا ف��ي األم ��ر أن ال�لاع �ب�ين لم
يقبضوا رات ��ب ش�ه��ر ح��زي��ران ،علمًا
بأنهم كان كل العب قد قبض مكافأة

ك� ��أس ل �ب �ن��ان ال �ب��ال �غ��ة  2000دوالر،
وه ��ي ت �ع��ادل رات ��ب ش�ه��ري��ن لبعض
ال�لاع�ب�ين .ك��ذل��ك ف��إن�ه��م ل��م يتقاضوا
رات� ��ب ش�ه��ر آب .ل�ك��ن األم� ��ور س��ائ��رة
ن �ح��و االن � �ف ��راج ،وان �ط�ل�اق��ًا م��ن شهر
تشرين األول أو تشرين الثاني على
أب �ع��د ت �ق��دي��ر س�ي�ص�ب��ح دف ��ع روات ��ب
ال�لاع �ب�ين م�ن�ت�ظ�م��ًا .ف��ال�خ�ط��ة امل��ال�ي��ة
ت�س�ي��ر وف ��ق م��ا ه��و م��رس��وم ل �ه��ا ،اال
أن ب �ع��ض ال �خ �ط��ط ق ��د ت �ت��أث��ر ع�ل��ى
ص�ع�ي��د ن��وع�ي��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات واق��ام��ة
م�ع�س�ك��ر ق �ب��ل ال�ب �ط��ول��ة وغ �ي��ره��ا من
امور التي يمكن االستغناء عنها في
ظل الظروف الصعبة الراهنة ،والتي
يؤكد أكثر من عضو في اإلدارة أنها
مؤقتة.
ف� ��ي ال� �ص� �ف ��اء ،ك � ��ان ال � �س� ��وري أح �م��د
ال�ع�م�ي��ر آخ ��ر امل��وق �ع�ين ع �ل��ى ك�ش��وف
ال � �ن ��ادي ،إذ ل ��م ي�ش�ه��د م �ق��ر االت �ح��اد
أم��س ح��رك��ة صفاوية بعد أن اطمأن
امل �س��ؤول��ون ال ��ى وض ��ع ال �ف��ري��ق قبل
اف �ت �ت��اح ال�ب�ط��ول��ة ي ��وم ال�ج�م�ع��ة حني
يبدأ الصفاء رحلة الدفاع عن لقبه من
بحمدون حني يحل ضيفًا على اإلخاء
األهلي عاليه .وقام اإلخاء أمس بضم
الع �ب�ين أج�ن�ب�ي�ين ه�م��ا أل �ك��س خ��زاق��ة
ال�ف��رن�س��ي م��ن أص��ل ل�ب�ن��ان��ي ،لكنه ال
ي �م �ل��ك ه ��وي ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وال �ب��رازي �ل��ي
إدواردو دي كونسيساو ال��ذي نجح
مسؤولو اإلخاء في «خطفه» ،بعد أن
كان هدفًا ألكثر من ناد.
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د خ ��ري� �ط ��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن
األج ��ان ��ب ف��ي ب��اق��ي ال �ف ��رق ،سيلعب
ف��ري��ق ال �س�لام ص��ور م��رح�ل��ة ال��ذه��اب
بال أجانب؛ إذ لم يوقع على كشوفه
أي العب أمس ما لم يطرأ جديد في ما
يتعلق بتواقيع مع العبني بانتظار
ش�ه��ادات�ه��م .أم��ا ب�ل��دي��ات��ه ال�ت�ض��ام��ن،
ف �ق ��د ت �ع ��اق ��د م� ��ع ث�ل�اث ��ة الع� �ب�ي�ن م��ن
س��اح��ل ال �ع��اج .ف��ي ح�ين أن ال�س��اح��ل
بقي على أجنبييه السابقيني ديالو
ودانييل ،وضم أمس اللبناني أحمد
ع� �ط ��وي م� ��ن األن� � �ص � ��ار ع� �ل ��ى س�ب�ي��ل
اإلعارة.

معتوق
مع الشعب
ضمن املهاجم اللبناني
حسن معتوق (الصورة)
اللعب في دوري
املحترفني اإلماراتي،
بعد أن تعاقد ملوسم
واحد مع الشعب
الصاعد حديثًا .وكان
الشعب الذي صعد إلى
دوري الدرجة األولى بعد
حلوله ثانيًا في الدورة
الرباعية ،يبحث عن
العب آسيوي ليكمل به
قائمة أجانبه التي تضم
البرازيليني رودريغو
كاريكا ورودريغو
سوزا والفرنسي ميشال
الرنت.

كأس االتحاد العربي

النجمة يستضيف شعب إب والعني على الجمهور
يحل فريق شعب إب
اليمني ضيفًا على النجمة
اليوم ،عند الساعة
السادسة ،في إياب الدور
األول من كأس االتحاد
العربي ،مع أفضلية
ألصحاب األرض لفوزهم
ذهابًا في صنعاء
العبو النجمة خالل التمرين
(عدنان الحاج علي)

ي �س �ع��ى ف ��ري ��ق ال �ن �ج �م��ة ال� ��ى ت�خ�ط��ي
ع �ق �ب��ة ض �ي �ف��ه ال �ي �م �ن��ي ف ��ري ��ق ش�ع��ب
إب ح�ين يلتقيان على ملعب املدينة
الرياضية بعدما كان النجمة قد فاز
ذه ��اب ��ًا  ،0 - 2وب��ال �ت��ال��ي ي��دخ��ل ال��ى
امل � �ب ��اراة م��رت��اح��ًا م ��ن دون أن ت�ك��ون
ال�ن�ت�ي�ج��ة م �ح �س��وم��ة ل �ص��ال �ح��ه .لكن
م �ب��اراة ال �ي��وم ق��د ت�ش�ه��د ع ��ودة نجم
الفريق وقائده عباس عطوي بعدما
ُس � ّ�وي ��ت األوض � � ��اع م ��ع ن ��ادي ��ه وع ��اد
ال��ى التمارين ،كما استعاد مهاجمه
ال �س ��اب ��ق زك ��ري ��ا ش � � ��رارة ال �ع ��ائ ��د م��ن
ماليزيا.
وس� �ي� �ك ��ون ال� �ح� �ض ��ور ال �ج �م��اه �ي��ري
ال �ن �ج �م��اوي ت �ح��ت امل �ج �ه��ر ف ��ي ل �ق��اء
اليوم بعد التحركات التي يقوم بها

م �ك �ت��ب ال �ج �م �ه��ور امل� ��رك� ��زي ال �ج��دي��د
إلظهار الصورة الحضارية للجمهور
ال �ن �ج �م��اوي .وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،ج��رى
ت��وزي��ع م�ن��اش�ي��ر ف��ي امل �ن��اط��ق ت��دع��و
امل �ش �ج �ع�ين ال ��ى م��واك �ب��ة ال �ف��ري��ق في
ال�ل�ق��اء والتشجيع ب�ح�ض��ارة وب��روح
ري��اض�ي��ة ،كما نظمت م��واك��ب ّ
سيارة
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ب �ي ��روت وف ��ي منطقة
الضاحية الجنوبية تعلن عن املباراة
وت� ��دع� ��و ال �ج �م �ه ��ور ال � ��ى ال �ح �ض ��ور.
وس� �ي� �ق ��وم م �ك �ت��ب ال �ج �م �ه ��ور ب�م�ن��ح
جائزة ألحد املشجعني ال��ذي اشترى
أكبر عدد من البطاقات دعمًا للنادي،
وه��ي ع �ب��ارة ع��ن قميص أح��د العبي
ال �ف��ري��ق .ودع ��ا م�ك�ت��ب ال�ج�م�ه��ور إل��ى
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �م �ث �ل �ي��ه ع �ل��ى أب � ��واب

االس� �ت ��اد وف ��ي امل ��درج ��ات ك��ي ت�خ��رج
امل� � �ب � ��اراة ب��أف �ض��ل ح �ل��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع
املستويات ،الفتًا إل��ى اعتماد أسعار
ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة 5 :آالف ل� �ي ��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة
ل � �ل� ��درج� ��ة ال � �ث ��ان � �ي ��ة 10 ،آالف ل �ي��رة
للدرجة األولى 50 ،ألف ليرة للمنصة
الرئيسية .وعقد قبل الظهر االجتماع
الفني برئاسة مراقب املباراة الكويتي
ع �ب ��د ال �ح �م �ي��د ال � �ع � �ي� ��دان ،ف� ��ي ف �ن��دق
هوليداي إن ،حيث لفت العيدان إلى
أنه في حال التعادل ذهابًا وإيابًا (أي
خسارة النجمة  ،)2 - 0سيتم اللجوء
مباشرة إل��ى رك�لات الترجيح لحسم
النتيجة .وسيلعب ال�ف��ري��ق الضيف
باللون األخضر الكامل ،فيما يلعب
النجمة باللون األبيض الكامل.
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أخبار رياضية

كرة السلة

بطولة األندية اآلسيوية على ملعب الرياضي بيروت
حسم االتحاد اآلسيوي لكرة السلة
أم � ��ره وق � ��رر إق ��ام ��ة ب �ط��ول��ة األن ��دي ��ة
اآلس �ي��وي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ع �ل��ى ملعب
ال�ن��ادي ال��ري��اض��ي ،بعدما حكي عن
إمكانية إقامتها في اإلمارات .وجاء
القرار بعد االجتماع الذي ُعقد أمس
ف ��ي م �ك �ت��ب األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لات �ح��اد
اآلس � � �ي � ��وي ه � ��اغ � ��وب خ ��اج� �ي ��ري ��ان،
ب� �ح� �ض ��ور ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س االت � �ح� ��اد
َ
ال �ل �ب �ن��ان��ي ن � ��ادر ب �س �م��ة ،وم �م �ث��ل�ين
ع��ن ال� �ن ��ادي ال��ري��اض��ي ،ه �م��ا :ت�م��ام
ج � � ��ارودي وأح� �م ��د ش ��اك ��ر .وع�ل�م��ت
ُ
«األخ� �ب ��ار» أن ال�ب�ط��ول��ة ل��م ت �ق��م في
اإلم��ارات بعد اع�ت��ذار ن��ادي الشباب
ع��ن ع��دم االس�ت�ض��اف��ة .وم��ن املتوقع

أن ي �ت��م ت��أج �ي��ل ان � �ط �ل�اق ال �ب �ط��ول��ة
ي��وم�ين بحيث ت�ب��دأ ف��ي  15تشرين
األول ح �ت��ى  21م� �ن ��ه ،ب �ع��دم��ا ك��ان
م � �ق� ��ررًا ان �ط�ل�اق �ه ��ا ف� ��ي  13ت �ش��ري��ن
األول .وستقوم إدارة النادي ببعض
التحسينات للملعب كي يتالءم مع
شروط االستضافة اآلسيوية.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ،غ� � � ��ادرت ص �ب��اح
أمس بعثة منتخب لبنان للناشئني
في ك��رة السلة (فئة ال�ـ  15عامًا وما
دون) ال��ى العاصمة األردن�ي��ة ّ
عمان
للمشاركة في مرحلة ذه��اب بطولة
غرب آسيا الرابعة التي ستقام بني
 26و 30أيلول الجاري واملؤهلة الى
ب�ط��ول��ة آس �ي��ا .وف ��ي م��ا ي�ل��ي أس�م��اء

أعضاء البعثة:
ف� � � � ��ادي م � �ح � �ف� ��وظ (رئ � � �ي � � �س� � ��ًا) ،ج��و
م �ج��اع��ص (م� ��درب� ��ًا) ،ش��رب��ل ال �ب��اش
(م� � �س � ��اع� � �دًا ل � � �ل � � �م� � ��درب) ،ط� � � ��وروس
جانتويان (لوجستيًا) ،الياس القبع
(معالجًا فيزيائيًا) ،ن�ق��وال معلوف
(ح �ك �م��ًا دول � �ي� ��ًا) ،م �ح �م��د ال �ص �غ �ي��ر،
غبريال صليبي ،جاد فرحات ،جان -
بول ّ
سقيم ،كارل عاصي ،عادل رزق،
ج��وس �ب�ين ال ��دي ��ك ،ب�ي�ت��ر ف��رن�س�ي��س،
جوني حاتم ،فرنشيسكو أبي نخله،
ج��اد ع�ب��د امل�س�ي��ح وأح �م��د سبيتي.
وك� ��ان ف ��ي وداع ال�ب�ع�ث��ة ف ��ي امل �ط��ار
م ��دي ��ر امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ف ��ادي
تابت.

منتخب الناشئني في املطار

لقب القدامى للبوشرية
أحرز فريق قدامى الشبيبة البوشرية لقب
دورة ّ
تجمع قدامى الكرة الطائرة السنوية،
بفوزه على فريق قدامى العاصفة جل الديب
)20 – 25 ،17 – 25 ،16 – 25( 0 – 3
في املباراة النهائية في مجمع ميشال املر
الرياضي .وقد خاض فريق العاصفة املباراة
ً
النهائية بدال من قدامى فريق القلمون بسبب
غياب العبي الفريق الشمالي عن املباراة
النهائية لوفاة والد أحد العبي الفريق .وقبل
املباراة النهائية ،أقيمت مباراة ودية بني
فريق من الالعبني القدامى وفريق الصحافة
الرياضية ،انتهت بفوز االول 25( 0 – 2
ّ
–  .)25 – 27 ،15وفي الختام ،سلم رئيس
ّ
التجمع كمال يعقوب واألمني العام عبدو
جدعون والرئيس الفخري لالتحاد اللبناني
للكرة الطائرة شحادة القاصوف ونائب
رئيس االتحاد أسعد النخل الكؤوس للفرق
ّ
والالعبني املميزين .كذلك تسلم قائد فريق
الصحافة الزميل اسماعيل حيدر كأس
فريق الصحافة الرياضية.

فوز ّ
سيدات بيليفرز
فاز فريق بيليفرز للسيدات في كرة السلة
على مضيفه العمل بكفيا  32 - 37ضمن
استعدادات الفريق لخوض بطولة الدرجة
الثالثة.

سوق االنتقاالت

نيمار ُيربط باالنتقال إلى برشلونة من جديد
ك�ش�ف��ت ت �ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة إس�ب��ان�ي��ة
أن ب��رش �ل��ون��ة س�ي�ت�ع��اق��د م��ع ال�ن�ج��م
ال�ب��رازي�ل��ي ال�ص��اع��د ن�ي�م��ار الصيف
امل� �ق� �ب ��ل ب� �ع ��د االت � � �ف� � ��اق ع� �ل ��ى ك �ث �ي��ر
م ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل م ��ع ف��ري �ق��ه امل�ح�ل��ي
سانتوس.
وأك � � � � � � � ��دت ص � �ح � �ي � �ف� ��ة «س � � � �ب � � � ��ورت»
ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة أن ل ��وي ��ز أل � �ف� ��ارو دي
أوليفيرا ،رئيس سانتوس ،اعترف
للوسطاء بأن الـ«برسا» هو املحطة
املقبلة لنيمار بعد مغادرة البرازيل.
وأض � � ��اف � � ��ت أن س � � ��ان � � ��درو روس � �ي� ��ل
رئ� �ي ��س ب��رش �ل��ون��ة ب � ��دأ م �ف��اوض��ات
مع سانتوس أدت إل��ى االت�ف��اق على
قيمة الصفقة ،على أن تبرم رسميًا
ف��ي صيف  .2013وي��ؤك��د التقرير أن
ب��رش�ل��ون��ة يفضل التكتم ع�ل��ى سير
املفاوضات خوفًا من تعثرها.
م��ن جهة أخ ��رى ،اع�ت��رف نجم وسط
تشلسي البلجيكي إيدين ه��ازار أنه
كان قريبًا من االنتقال إلى توتنهام

ه ��وت� �س� �ب ��ر ،ل� �ك ��ن ف� �ش ��ل األخ � �ي� ��ر ف��ي
ال �ت��أه��ل إل� ��ى دوري أب� �ط ��ال أوروب � ��ا
املوسم الحالي حال دون ذلك ،ليغير
وج �ه �ت��ه ن �ح��و ال � �ـ«ب � �ل � ��وز» .وص� ��رح
ملجلة «ف��ران��س فوتبول» الفرنسية:
«صحيح أن توتنهام سعى بقوة إلى
ضمي ،لكن لسوء الحظ لم ينجح في
الوصول إلى دوري األبطال».
ك��ذل��ك ،خضع الع��ب ال��وس��ط ال��دول��ي
األملاني توماس هيتسلسبرغر الذي

كشف هازار أنه كان
قريبًا من االنتقال إلى
توتنهام

انفصل عن فولسبورغ نهاية املوسم
امل��اض��ي ،إل��ى االخ �ت �ب��ار ف��ي صفوف
إف ��رت ��ون ث��ال��ث ال� � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي.
وصرح ستيف راوند مساعد مدرب
افرتون« :إن توقيع عقد محتمل مع
ه�ي�ت�س�ل�س�ب��رغ��ر ي �ت��وق��ف ف �ق��ط على
لياقته البدنية».
ب � � � � � � � ��دوره ،أص � � � ��ر ج � � �ن� � ��اح أرس � � �ن� � ��ال
اإلنكليزي ثيو والكوت على أن سبب
ت��أخ��ره ف��ي تجديد عقده م��ع النادي
اللندني ال عالقة له باملال.
ووص� �ل ��ت م� �ف ��اوض ��ات ت �م��دي��د ع�ق��د
ال ��دول ��ي وال� �ك ��وت ( 23ع ��ام ��ًا) ال ��ذي
ينتهي في ختام املوسم ،إلى حائط
م�س��دود الشهر امل��اض��ي بعد رفضه
ال�ت��وق�ي��ع خ�م��س س �ن��وات م�ق��اب��ل 75
أل� ��ف ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي ( 122أل��ف
دوالر) أس �ب��وع �ي��ًا .وق � ��ال وال� �ك ��وت:
«لست من الناس التي تتأثر باملال.
ات � �خ ��ذ ق� � ��رارات� � ��ي دوم � � ��ًا ب � �ن� � ً
�اء ع�ل��ى
معطيات كروية ،وال شيء غير ذلك».

الفورموال 1

احتمال تمديد فيراري ملاسا يبدو واردًا أيضًا
هل سيبقى البرازيلي فيليبي ماسا
ف ��ي ص �ف ��وف ف��ري �ق��ه ف � �ي� ��راري ،ع�ل��ى
عكس م��ا راج ف��ي األش�ه��ر األخ�ي��رة؟
احتمال ب��ات واردًا م��ع تعذر إيجاد
ال�ب��دي��ل ح��ال�ي��ًا .وأك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ف��إن
ص�ح��اف�ي��ًا س��وي �س��ري��ًا أك ��د أن ف��ري��ق
«ال�ح�ص��ان ال�ج��ام��ح» سيعلن قريبًا
تمديد عقد سائقه ملوسم جديد.
وك �ت��ب امل ��راس ��ل روج �ي ��ه ب ��ون ��وا في
صحيفة «بليك» السويسرية2013« :
سيكون املوسم الثامن له (ماسا) مع
فيراري».
ويبدو أن كلمات اإلسباني فرناندو
ألونسو في سباق جائزة سنغافورة
ال� �ك� �ب ��رى ق� ��د ل �ق �ي��ت آذان� � � ��ًا ص��اغ �ي��ة

ف��ي ف� �ي ��راري ،إذ أش� ��اد «امل ��ات ��ادور»
ً
بماسا ،قائال« :مع كل األسماء التي
نسمعها ،سنجد أن هناك فرقًا كبيرًا
ب�ي�ن م ��ا ف �ع �ل �ت��ه وم� ��ا ف �ع �ل��ه م ��اس ��ا»،
مضيفًا «حسب رأي��ي ،فإننا نحتاج
إل��ى سائق يحترم ف�ي��راري ويحترم
ال�ت�ق��ال�ي��د ال �ت��ي ن�ع�م��ل ب�ه��ا ل�ل�ف��ري��ق،
للسيارة الحمراء».
من جهة أخ��رى ،دق مدير ماكالرين
 م ��رس� �ي ��دس ،م� ��ارت� ��ن وي� �ت� �م ��ارش،ن ��اق ��وس ال �خ �ط��ر ع �ن��دم��ا اع �ت �ب��ر أن
ف��ري �ق��ه ل ��م ي �ع��د ي �ح �ت �م��ل امل ��زي ��د م��ن
االن� �س� �ح ��اب ��ات ،وذل � ��ك ب �ع��دم��ا ف�ش��ل
سائقه البريطاني لويس هاميلتون
في إنهاء جائزة سنغافورة الكبرى،

امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ع �ش��رة (م ��ن أص��ل
 )20م ��ن ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل �س �ب��اق��ات
الفورموال  ،1بسبب مشكلة في علبة
السرعات .وأعرب ويتمارش عن ثقته
بقدرة فريقه على تزويد هاميلتون
ب �س �ي��ارة س��ري �ع��ة ب �م��ا ف �ي��ه ال�ك�ف��اي��ة
م��ن أج��ل تحقيق االن �ت �ص��ارات ،لكن
الهم األساسي هو أن تتمكن «ام بي
 »27 - 4م��ن إن�ه��اء السباقات وأن ال
يضطر هاميلتون أو زميله جنسون
باتون الى االنسحاب بسبب أعطال
ميكانيكية.
وأض� ��اف وي �ت �م��ارش «ن�م�ل��ك س�ي��ارة
سريعة ،لكن ما أري��ده وأسعى إليه
ه��و أن ال نختبر أي انسحابات في

السباقات املتبقية من املوسم ،وهذه
ستكون طريقة جيدة لخوض القسم
املتبقي من البطولة .يجب أن نكون
حريصني على أن يتمكن لويس من
إنهاء السباقات الستة املتبقية هذا
ال �ع��ام م��ن دون أي ي��واج��ه امل�ش��اك��ل،
وإذا ح �ص��ل ذل� ��ك ف ��ي ظ ��ل ال �س��رع��ة
ال�ح��ال�ي��ة ل�ل�س�ي��ارة ،ف�س�ي�ك��ون اللقب
حينها ممكنًا».
وأك ��د وي �ت �م��ارش أن م��ا ي ��دور ح��ول
ه� ��ام � �ي � �ل � �ت� ��ون ل� � ��ن ي � ��دف � ��ع ال� �س ��ائ ��ق
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال ��ى أن ي�ف�ق��د ت��رك �ي��زه،
ب��ل س�ي��واص��ل ان��دف��اع��ه ن�ح��و اللقب
ال� �ع ��امل ��ي ،ع ��وض ��ًا ع ��ن ال �ت �ح��دث ع��ن
املشاكل التي يواجهها.

أصداء عالمية
فيديتش يغيب لشهرين
سيغيب قائد ومدافع مانشستر يونايتد
الصربي نيمانيا فيديتش عن املالعب ملدة
شهرين بعد ان خضع لعملية جراحية إلزالة
الغضروف حسب ما اعلن النادي .وغاب
فيديتش عن مباراة القمة ضد ليفربول
( )2-1االحد املاضي بسبب شعوره بأوجاع
في ركبته وبعد خضوعه لفحوص باالشعة
تبينت اصابته في الغضروف.

نهائي كأس اوروبا  2020في ويمبلي؟
أعرب االتحاد االنكليزي لكرة القدم عن
رغبته باستضافة ملعب ويمبلي لنهائي
كأس اوروبا  ،2020إن نجحت خطة رئيس
االتحاد األوروبي الفرنسي ميشال بالتيني
بإقامة النهائيات في  12او  13دولة .وقال
ديفيد برنشتني رئيس االتحاد االنكليزي:
«من الواضح ان ويمبلي يحظى باهمية
كبرى لدى االتحاد القاري .االتحاد االوروبي
يريد اقامة نصف النهائي والنهائي في
ملعب واحد او مدينة واحدة ،واعتقد اننا
سنكون على الئحتهم املصغرة».

يي جيانليان يغادر الـ«أن بي إي»
غادر الصيني يي جيانليان دوري كرة
السلة االميركي الشمالي للمحترفني بعد
انتقاله الى نادي غوانغدونغ تايغرز الذي
بدأ مسيرته في صفوفه ،بحسب ما ذكر
االخير على موقعه الرسمي ،ليصبح آخر
العب صيني يغادر الدوري االميركي .وبعد
خمسة مواسم امضاها في دوري املحترفني،
تعاقد جيانليان ( 24عامًا و2.13م) مع
فريقه الجديد ملدة موسم واحد.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar/sports
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أشخاص

حسن خان
التجريب حتى آخر «نفس»

قدم أعماله في أبرز معارض العالمّ ،
ّ
يعملون
الذين
املعاصرين
العرب
الفنانني
أهم
من
اليوم
ويعد
ّ
في الفيديو والوسائط املتعددة .ابن املخرج محمد خان ،عاش طفولته وسط املمثلني والكتاب
يشبهها بتجربته التي تخضع ّ
ّ
والسينمائيني ،وعشق املوسيقى الشعبية التي ّ
مستمرة
لتحوالت
روي ديب

شكل عرض «١٧
ّ
وفي الجامعة
األميركية»
( )٢٠٠٣نقطة
تحول في
مسيرته الفنية

م��ن األدب اإلن�ك�ل�ي��زي امل �ق��ارن،
إل� ��ى امل��وس �ي �ق��ى ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة،
فإنتاج الفيديو ملحاولة قراءة
امل�ج�ت�م��ع امل �ص ��ري ،إل ��ى ل�غ��ات
ووسائط فنية ال تتوقف عند
ح��دود التجهيز ،والتصوير ،والنحت،
والعروض الحية ،والكتابة ،فعودة إلى
امل��وس �ي �ق��ى ال�ش�ع�ب�ي��ة ب �ت �ص��رف .حسن
خ ��ان ( ،)1975ف �ن��ان م�ع��اص��ر ال يمكن
حصره إال في محاولته املستمرة لفهم
السياق االجتماعي والسياسي ال��ذي
يعيش فيه ومساءلته بطرق مختلفة
ومتعددة.
في الـ  ١٥من عمره فقط ،دخل الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ق��اه��رة ل��دراس��ة األدب
اإلنكليزي املقارن« .وجدت نفسي فجأة
ُ
شابًا ش ِّرعت أمامه الحياة بمسموحها
وممنوعها» .يومها ،كان املشهد الفني
املصري غنيًا جدًا وخاليًا من معضلة
الثنائيات ب�ين األص��ال��ة /وامل�ع��اص��رة،
والشرقي /والغربي ،ومنطق الدخيل،
وغيرها من املعضالت املهيمنة اليوم
على الساحة الثقافية ،م��ا أث��ر إيجابًا
ع �ل��ى خ� ��ان وج �ي ��ل ب��أك �م �ل��ه« .ح �ي �ن �ه��ا،
ك �ن��ت أس �ت �م��ع إل � ��ى م��وس �ي �ق��ى ج�ي�م��ي
ه��ان��درك��س ،وي��اس�ين ال�ت�ه��ام��ي ،وكنت
أح �ض��ر امل ��وال ��د ،وأن �ص ��ت إل ��ى ال�ش�ي��خ
ّ
ي��اس�ي�ن ،وأح �م��د ال �ت��ون��ي وأت ��أث ��ر بكل
ذل� ��ك» .إل ��ى ج��ان��ب ال�س�ي�ن�م��ا امل�ص��ري��ة،
ّ
أسره املعلم السويدي إنغمار برغمان،
هو الذي ترعرع في كنف والده املخرج
محمد خان ،محاطًا بالفنانني من عالم

السينما ،والرسم ،واألدب...
ل �ك��ن أول� � ��ى خ� �ط ��وات ��ه ف ��ي ع ��ال ��م ال �ف��ن،
ستكون مع املوسيقى ،وتحديدًا آلتي
ال�غ�ي�ت��ار وال �ب ��اص خ�ل�ال ج�ل�س��ات��ه مع
أص��دق��اء الجامعة مثل ع�م��رو حسني،
وشريف العظمة ،وأحمد العطار« :كانت
م��رح �ل��ة ت �ج��ري��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال�ص�ع��د
الشخصية والفنية والسياسية انتهت
بتقديم أول ع��رض موسيقي «ن�ف��س»
( .»)١٩٩٥ال � �ع� ��رض ال � � ��ذي اح �ت �ض �ن��ه
ّ
«أت �ي �ل �ي �ي��ه ال� �ق ��اه ��رة» ش ��ك ��ل أول ل �ق��اء
خ��ارج حلقة األص��دق��اء ،وأي�ض��ًا لحظة
ّ
االصطدام األول« :اتهمونا بأننا عمالء
ّ
إلس ��رائ� �ي ��ل!» .ي��وم �ه��ا ،ع��ب��ر ال�ج�م�ه��ور
ب��وض��وح ع��ن رف �ض��ه ل �ـ«ن �ف��س»« .رب�م��ا
ك��ان الشكل املختلف ،وغياب السردية
الواضحة في العرض من العوامل التي
ّ
استفزت الجمهور .اكتشفت عندها أن
االخ�ت�لاف ي�س��اوي امل�ح��رم» .ك��ان يمكن
ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة ّأن ت��دف��ع خ ��ان إل ��ى ت��رك
ّ
ال �ف��ن ك�ل�ي��ًا .لكنها دف�ع�ت��ه إل��ى العكس.
ّ
ّ
أي�ق��ن أن الجمهور ينصب نفسه وليًا
على ال�ف��ن ،وشكله ،وق��وام��ه ،ف�ق� ّ�رر عدم
الرضوخ ملعاييره ،بل االصطدام معها.
ّ
«ذلك الحدث شكل بداية حياتي كفنان،
بداية اص�ط��دام» ،ما جعله يعي أهمية
عالقته باملحيط الذي يعيش فيه ،حتى
ولو كانت تلك العالقة عالقة تضاد .من
هناّ ،
حدد مشروعه الفني والدرب الذي
سيسير عليه.
ال �ف �ت��رة ال�لاح �ق��ة ش�م�ل��ت إن �ت��اج بعض
ال� �ف� �ي ��دي ��وات ال� �ق� �ص� �ي ��رة ،وال� �ع� �م ��ل م��ع
ص ��دي �ق ��ه امل � �خ� ��رج أح� �م ��د ال� �ع� �ط ��ار ف��ي
امل� �س ��رح .ف ��ي ع ��ام  ،١٩٩٨ب ��دأ ال�ك�ت��اب��ة

ف��ي م�ج�ل��ة «الي ��ف م��اغ��ازي��ن» امل�ص��ري��ة
ال� �ت� �ج ��ري� �ب� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ص � ��در ب��ال �ل �غ��ة
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،وت ��رت� �ب ��ط ب �ش �ك��ل وث �ي��ق
باملجتمع .هذه التجربة ّ
طورت الحس
ال �ت��وث �ي �ق��ي ع �ن��د خ� ��ان .ش �ه��دت ال�ف�ت��رة
ب�ين  ١٩٩٨و ٢٠٠٢انكباب ال�ش��اب على
األف �ل��ام /ال �ف �ي��دي��و ،وال �ت �ج �ه �ي��زات ذات
امل�ن�ح��ى ال�ت��وث�ي�ق��ي .ق � ّ�دم أول معارضه
ال�ف�ن�ي��ة «أن ��ا ب �ط��ل ،إن ��ت ب �ط��ل» ()١٩٩٩
ف��ي «م��رك��ز ال�ج��زي��رة ل�ل�ف�ن��ون» .تجهيز
م��ن خ�م��س ش��اش��ات ف�ي��دي��وُ ،ب�ن��ي على
خ�م�س��ة ل �ق ��اءات م��ع أف� ��راد ع��ادي�ي�ن في
س �ي ��اق ��ات �ه ��م ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة.
«ف � ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ك � ��ان ط �م ��وح ��ي أن
أدف � ��ع امل �ش��اه��د إل ��ى ت�ف�ك�ي��ك م�س�ل�م��ات��ه
االج�ت�م��اع�ي��ة وم�س��اء ل�ت�ه��ا .ل�ك��ن الح�ق��ًا
ب��دأت أرى ف��ي األه ��داف امل�ح��ددة عائقًا
يحجب االح �ت �م��االت ال�ك�ث�ي��رة األخ ��رى.
ل��م ي�ع��د ال �ه��دف أن ي�ص��ل امل�ش��اه��د إل��ى
ما أستشفه كفنان من السياقات بشكل
مباشر ،بل أن يستطيع مقاربة العمل
ك �ش �ك��ل ف �ن��ي ب �ح��د ذات � � ��ه ،ي �ح �م �ل��ه إل��ى
س�ي��اق��ات ،وم�س��اح��ات أخ ��رى ،مختلفة
وج��دي��دة م��ن دون أي أم �ث��ول��ة ج��اه��زة
ألق��دم �ه��ا» .ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ج��دي��دة في
م�س�ي��رت��ه ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام  .٢٠٠٣ع�ن��ده��ا،
طلبت الجامعة األميركية في القاهرة
من تلميذها السابق حسن خان تقديم
ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،ف �ك��ان « ١٧وف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة» ( .)٢٠٠٣ب�ن��ى خ��ان مكعبًا
زجاجيًا يعزل الرؤية والصوت .في تلك
ال�غ��رف��ة ،ج�ل��س مل��دة  ١٤ي��وم��ًا أمضاها
ف��ي ش��رب ال�ج�ع��ة ،وال�ت��دخ�ين والتكلم،
وال �ت ��ذك ��ر ،س � ��اردًا ك ��ل م ��ا ح ��دث ل ��ه في
ال �ج��ام �ع��ة« .ش �ك��ل ذل ��ك ال �ع ��رض نقطة
تحول بالنسبة ّ
إلي .بعد هذه التجربة،
م ��ا ع� ��دت أري � ��د ال �ت �ك �ل��م ع �ل��ى س �ي��اق��ات
محددة ،كالقاهرة ومصر واملجتمع ،بل
خ�ل��ق س�ي��اق��ات ج��دي��دة ،وت��وف�ي��ر لغات
ت ��واص ��ل م �خ �ت �ل �ف��ة» .ك� ��ان ي �ص �ب��و إل��ى
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ك �ي��ان��ه ،وش�خ�ص��ه بغية
فهم ذاته كجزء من التاريخ والذكريات.
بذلك ،قدم ذاته كمثال شفاف ومعروض
ع ��ن خ��ري��ج ت �ل��ك امل��ؤس �س��ة (ال �ج��ام �ع��ة
األميركية في القاهرة) بكل ما تحتويه
من تعقيدات طبقية ،واجتماعية.
م��ن املوسيقى إل��ى الفيديو ،ث��م «رح��ت
ً
أس �ت �ك �ش ��ف أش� � �ك � ��اال ف �ن �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة،
ك ��ال� �ن� �ح ��ت ،وال � �ت � �ص� ��وي� ��ر ،واألش � � �ي � ��اء،
ّ
ّ
وال � �ك � �ت� ��اب� ��ة» .ل � �ك� ��ن خ� � ��ان ظ� � ��ل ي �ن �ش��ط
م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ًا ،وم � � ��ن أش � �ه� ��ر إن� �ت ��اج ��ات
ت �ل��ك امل��رح �ل��ة أس �ط ��وان ��ة «ط �ب �ل��ة دب».
ونلحظ ف��ي فيديو «ج��وه��رة» (،)٢٠١٠
ك �ي��ف ج �م��ع خ ��ان ب�ح�ث��ه ف��ي ال �ع�لاق��ات
ب�ي�ن ال �ب �ش��ر وال �س �ي��اق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
والتاريخية ،مع نشوة املوسيقى التي
ألفها بنفسه ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى املوسيقى
الشعبية املصرية.
ل�ل�م��وس�ي�ق��ى ال�ش�ع�ب�ي��ة م �ك��ان��ة خ� ّ
�اص��ة
ل ��دى خ� ��ان .ي ��رى ف�ي�ه��ا ح ��دة امل�ج�ت�م��ع،
ّ
يتجسد مباشرة ،بل
والصراع الذي ال
بأشكال متعددة بعكس البوب العربي
املبني على فكرة السهولة ،والتجميل
ّ
الزائف للحياة .ولذلك ،يشعر بأن هذه
املوسيقى شبيهة بعمله الفني حيث ال
قوانني ثابتة ،بل تحول مستمر« .منذ

عشرين ع��ام��ًا حتى ال �ي��وم ،ل��م يستطع
ال �ب��وب ال�ع��رب��ي أن يتغير إال ب��أش�ك��ال
ط �ف �ي �ف��ة وس� �ط� �ح� �ي ��ة .أم� � ��ا امل��وس �ي �ق��ى
ال�ش�ع�ب�ي��ة م��ن أح �م��د ع��دوي��ة إل ��ى عبد
الباسط ح�م��ودة ،وشعبان البغبغان،
ون� ��اص� ��ر األم� � �ي � ��ن ...ف� �ش� �ه ��دت وت �ش �ه��د
تحديثًا كبيرًا في األشكال ،واألصوات،
واألن �م��اط ،م��ا ي�ب��ره��ن ع�ل��ى حيويتها.
ل �ق ��د ت �ع �ل �م��ت ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل��وس �ي �ق��ى
الشعبية املصرية».
قدم خان حتى اليوم أعماله في كل من
ال�ق��اه��رة ،وب��اري��س ،وت��ورن�ت��و ،ول�ن��دن،
وإس �ط �ن �ب ��ول ،وإش �ب �ي �ل �ي��ة ،وس �ي��دن��ي،
والشارقة ،وأملانيا ،ونيويورك .وشارك
في أه��م معارض الفنون املعاصرة في
ال�ع��ال��م .وي �ع� ّ�د ال �ي��وم م��ن أه��م الفنانني
املعاصرين في املنطقة الذين يعملون
ف� ��ي ال �ف �ي ��دي ��و وال� ��وس� ��ائ� ��ط امل� �ت� �ع ��ددة.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إص ��داره كتبًا ع��دة مثل
«ت �س �ع��ة دروس م �س �ت �ق��اة م ��ن ش��ري��ف
العظمة» ( )٢٠٠٩و«االتفاق» (.)٢٠١١
عن عالقته باللغات الفنية املعاصرة،
يقول« :أج��د نفسي بعيدًا جدًا عن ذلك
الفصل بني الثقافات وامل��دارس الفنية،
واتهامات االستشراق والتغريب وكل
تلك التصنيفات .مع املمارسة ،تصبح
ال�ل�غ��ة ال�ف�ن�ي��ة م�ث��ل أي ل�غ��ة أخ ��رى لها
أب �ج ��دي �ت �ه ��ا ،وك �ل �م��ات �ه��ا
وت� �ع ��اب� �ي ��ره ��ا امل �ت �ن��وع��ة
ال �ت��ي ت�ن�ط��ق وت �ع� ّ�ب��ر من
ت �ل �ق��اء ن �ف �س �ه��ا م ��ن دون
ت � �ح ��دي ��دات ،وت �ح �ل �ي�لات
مسبقة».
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تواريخ
١٩٧٥
الوالدة في القاهرة
١٩٩٥
أول عرض موسيقي «نفس»
١٩٩٩
أول معرض تجهيز فني
«أنا بطل ،إنت بطل» في «مركز
الجزيرة للفنون»
٢٠٠٣
تقديم عرض « ١٧وفي الجامعة
األميركية» وانطالق مرحلة جديدة
من العمل
٢٠١٢
يواصل بحثه الفني
عن وسائط متعددة

