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المشهد السياسي

تغيير الحكومة يغيب عن محادثات هــ
غاب الشأن الحكومي عن محادثات الرئيس الفرنسي في
سيستقبل الرئيس نجيب
بيروت ،فيما أكد من السعودية أنه
ً
ميقاتي خالل زيارته املرتقبة لفرنسا ،ناقال عن امللك السعودي
مشاطرته الرأي بضرورة املحافظة على االستقرار في لبنان

ل��م ت�ت�ط��رق م �ح��ادث��ات ال��رئ�ي��س الفرنسي
ف��رن�س��وا ه��والن��د م��ع رئ�ي��س الجمهورية
ميشال سليمان إلى ملف تغيير الحكومة
ب�ت��ات��ًا ،بينما ك��ان ال�ت��رك�ي��ز م�ن�ص� ّ�ب��ًا على
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى االس � �ت � �ق� ��رار وال� ��وح� ��دة
ّ
فالهم الفرنسي ،بحسب مصادر
والحوار.
م�ت��اب�ع��ة ل �ل��زي��ارة ،ه��و م �ن��ع أي ان�ع�ك��اس

�وري��ا ع�ل��ى لبنان
س�ل�ب��ي ل�ل�أح��داث ف��ي س� ّ
كونه املوقع الوحيد املتبقي في املشرق،
ال � ��ذي ل �ف��رن �س��ا م ��وط ��ئ ق� ��دم ف �ي ��ه .ول �ه��ذا
ال �س �ب��ب أي� �ض ��ًا ،ت�ع�م��د ه ��والن ��د أن ي�ك��ون
لبنان الدولة العربية األولى التي يزورها،
ق �ب��ل ال �س �ع��ودي��ة .وأش � ��ارت امل� �ص ��ادر إل��ى
أن ف��رن �س��ا ت� ��رى ل �ب �ن��ان س ��اح ��ة اش �ت �ب��اك

سعودي ـــ إي��ران��ي .والتواصل الفرنسي ـــ
السعودي قبل الزيارة أظهر أن السعودية
لم تفتح باب الحل مع إيران بشأن لبنان.
وما تريده فرنسا هو جمع معطيات من
أج ��ل ت�ح�ي�ي��د ل �ب �ن��ان ع��ن ال� �ص ��راع ال�ق��ائ��م
ف��ي املنطقة ،وال�س�م��اح ل��ه ب��إم��رار املرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ال �ت��ي تعيشها س��وري��ا ،ب��أق��ل
خسائر ممكنة.
وك��ان هوالند قد أج��رى محادثات ثنائية
م ��ع س �ل �ي �م��ان ،ب �ع��د ف �ط ��ور إل� ��ى م��ائ��دت��ه،
وع �ق��دا م��ؤت �م �رًا ص�ح��اف�ي��ًا م�ش�ت��رك��ًا ح� ّ�ي��ا
خالله الرئيس الفرنسي جهود سليمان
«ف��ي سبيل إب�ق��اء ال�ح��وار وسيلة ال غنى
ع�ن�ه��ا» ،م�ش��ددًا على االس�ت�ق��رار وال�ح��وار
والوحدة.
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ،أع �ل��ن ه��والن��د أن��ه منذ
وصوله إل��ى س��دة الرئاسة الفرنسية في
أيار املاضي لم تكن هناك عالقة مع الوزير
السابق ميشال سماحة «وال أدرك ما إذا
كانت هناك عالقات مع هذا الشخص في
السابق» ،مشيرًا إلى «أننا على استعداد
ل �ت �ق��دي��م ك� ��ل امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
للقضاء اللبناني» .وعلمت «األخ�ب��ار» أن
ملف سماحة لم ُيذكر في املحادثات داخل
القصر الجمهوري.
من جانبه ،أكد سليمان «أهمية استمرار
ع�م��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وواج ��ب ال�ع��ودة
إل��ى لغة ال �ح��وار ون�ه��ج االع �ت��دال ،وكذلك
االل� � �ت � ��زام ال ��دق� �ي ��ق م ��ن ج �م �ي��ع األط � � ��راف،
ال��داخ �ل �ي�ين وال �خ��ارج �ي�ي�ن ،ب �ب �ن��ود إع�ل�ان

في الطريق الى
بسام القنطار
ّ
ل��م ي�ت�س��ن ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن
يقرأ حائط صفحته على الفايسبوك ،وال
سيل التغريدات التي لم تتوقف منذ أول
من امس على حسابه على تويتر .رسالة
النشطاء كانت واضحة «فخامة الرئيس،
نطالبك ب��وض��ع قضية م��واط�ن��ك األس�ي��ر
ج ��ورج ع�ب��د ال�ل��ه ع�ل��ى ج ��دول مباحثاتك
م��ع ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��رن�س��وا ه��والن��د،
ونأمل منك املطالبة بوضع حد للتعسف
الفرنسي بحقه ،واإلفراج الفوري عنه».
عند الثامنة صباحًا ،وق��ف ستة نشطاء
على ط��ري��ق م�ط��ار ب �ي��روت ،حملوا صور
ع� �ب ��د ال � �ل ��ه وه� �ت� �ف ��وا liberté Georges
 .Abdallahوأم� ��ام ق�ص��ر ال �ص �ن��وب��ر ،مقر
اق ��ام ��ة ال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ف ��ي ب� �ي ��روت،
تجمعت عائلة جورج عبد الله وأصدقاؤه.
ّ
ل ��م ي �ك��ل م ��وري ��س ع ��ن ال �ه �ت��اف ب��ال�ح��ري��ة
لشقيقه ،وم�ع��ه رددت ح�ن��اج��ر ال�ع�ش��رات
من النشطاء عبارة «الحرية لجورج عبد
الله» ،فيما أعلن الناشط حسن صبرا أن
«م��ا يعنينا م��ن ه��ذا االع�ت�ص��ام ان تصل
الرسالة الى جورج ،الذي يقول من سجنه
للعالم أجمع :انظروا ،أنا لست وحيدًا».
جوزيف ،شقيق ج��ورج ،أعلن ان التحرك
«ص��رخ��ة اس�ت�ن�ك��ار ل�لاح�ت�ج��از التعسفي
ال��ذي ت�م��ارس��ه فرنسا بحق أق��دم معتقل
س�ي��اس��ي ف��ي س�ج��ون�ه��ا» .وأس ��ف لغياب
ق �ض �ي��ة ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ع � ��ن ق� �م ��ة ال��رئ �ي �س�ي�ن
س�ل�ي�م��ان ـ�ـ�ـ�ـ ه��والن��د .وس ��أل امل�ع�ن�ي�ين في
ل �ب �ن ��ان وف ��رن� �س ��ا« :ه � ��ل ي �ظ ��ن ه� � ��ؤالء أن
صبرنا ال حدود له في تحمل االستهتار
والظلم واالضطهاد؟».
األرج ��ح أن س�ل�ي�م��ان ل��م يهمس لهوالند
ح� ��ول ق �ض �ي��ة األس� �ي ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي .ف�س�ي��د
ال �ق �ص��ر ،ال� ��ذي اس�ت�ق�ب��ل ع��ائ �ل��ة ع �ب��د ال�ل��ه
قبل شهر ،رفض أن يعلن عن اللقاء أمام
اإلع�لام .زي��ارة كان وراء ه��ا النائب هادي
حبيش ب��داف��ع كسب اص��وات العائلة في
انتخابات عام  ،٢٠١٣لكن «املؤمن ال ُيلدغ
من الجحر مرتني» ،يقول جوزيف ،شقيق
ج � � ��ورج ،ال � ��ذي ك �ف��ر ب ��امل �ت ��اج ��رة ب�ق�ض�ي��ة
شقيقه من قبل الساسة ،الذين ال يريدون
أن يغضبوا ّ
«األم الحنون».
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ـوالند ـ سليمان
بعبدا وروح��ه» .وأعلن اتفاقه مع نظيره
ال�ف��رن�س��ي ع�ل��ى أه�م�ي��ة االل� �ت ��زام املستمر
ل �ق��واع��د امل �م��ارس��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ت��ي
ي �ت �م �ي��ز ب �ه��ا ل �ب �ن��ان م �ن��ذ ع� �ق ��ود ط��وي �ل��ة،
واح �ت��رام االس�ت�ح�ق��اق��ات ال��دس�ت��وري��ة ،وال
سيما منها االنتخابات النيابية املقبلة.
وبينما رك��ز هوالند على دور اليونيفيل
ف� ��ي ال� �ج� �ن ��وب واالس� � �ت� � �ق � ��رار وال� �ت� �ع ��اون
العسكري ،ذك��رت امل�ص��ادر أن��ه ك��ان يسأل
ع��ن ت��أث�ي��ر األزم� ��ة ال �س��وري��ة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان،
وأن ��ه ك��ان مستمعًا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال أكثر
م�ن��ه م�ت�ح��دث��ًا .وك ��ان الف �ت��ًا أن ه��والن��د لم
يرسل م��وف�دًا م��ن قبله لتهنئة البطريرك
ال� �ك ��اردي � �ن ��ال ب � �ش� ��ارة ال� ��راع� ��ي ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه
ً
كارديناال.

زياد الرحباني

ورأت مصادر في فريق  14آذار أن حضور
الحريري للعشاء «امللكي» لهوالند رسالة
واض � �ح ��ة م ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة وف ��رن� �س ��ا إل��ى
امل��وق��ف م��ن ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ولفتت
إلى أن املوقف الغربي من حكومة ميقاتي
يتغير ،ويلحق باملوقف األميركي .وأكدت
املصادر أن املوقف السعودي من الحكومة
اللبنانية ص��ارم وح��ازم ،وسيظهر أيضًا
ف ��ي ل� �ق ��اءات امل �س��ؤول�ي�ن ال �س �ع��ودي�ين مع

إلى جدة
وغ � ��ادر ه ��والن ��د إل ��ى ج� ��دة ،ح �ي��ث ال�ت�ق��اه
امللك السعودي عبد الله ب��ن عبد العزيز
إل� � ��ى م � ��أدب � ��ة غ � � � ��داء ،ب� �ح� �ض ��ور ال ��رئ �ي ��س
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري وع� � ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
السعوديني .وفي ختام زيارته السعودية،
ّ
ح��ذر ه��والن��د م��ن زع��زع��ة اس�ت�ق��رار لبنان،
م �ش �ي �رًا ال ��ى أن امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ي�ش��اط��ره
ال ��رأي .وق ��ال« :ال ي�ع��ود لفرنسا أن تقول
للبنانيني كيف يكون شكل الحكومة ،لكن
يتعني عليها تشجيع الحوار ( )...إذا جاء
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال ��ى ب��اري��س
ف �س��أس �ت �ق �ب �ل��ه» ،م� ��ؤك � �دًا وج � � ��وب إج � ��راء
االنتخابات التشريعية في لبنان الربيع
املقبل.

الرئيس الفرنسي
جدة :سأستقبل
من ّ
ميقاتي في باريس

رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة داي �ف �ي��د
ك��ام �ي��رون ف ��ي زي ��ارت ��ه امل �ق �ب �ل��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة.
وخ �ف �ف��ت م� �ص ��ادر امل �ع ��ارض ��ة م ��ن أه�م�ي��ة
ت��أك�ي��د ه��والن��د أن ��ه سيستقبل م�ي�ق��ات��ي،
لكونه أمرًا طبيعيًا ،ربطًا بالبروتوكول.
ميقاتي إلى بلغاريا وهنغاريا
وف �ي �م��ا اس �ت �م��رت امل ��واق ��ف امل �ت �ق��اب �ل��ة من
داع إلى رحيلها ومتمسك
الحكومة ،بني ٍ
ب�ب�ق��ائ�ه��ا ،غ ��ادر رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
م� �ي� �ق ��ات ��ي ،ع� �ل ��ى رأس وف � ��د وزاري ال ��ى
بلغاريا وهنغاريا في زيارتني رسميتني
تستمران حتى م�س��اء غ��د ال�ث�لاث��اء .فيما
ي�ع�ق��د م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ج�ل�س��ة األرب� �ع ��اء،
يشارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ملتابعة البحث في مصادر تمويل
سلسلة الرتب والرواتب .وأوض��ح سالمة
أن م �ش ��ارك �ت ��ه ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
اس �ت �ش��اري��ة ال أك� �ث ��ر ،ك��اش �ف��ًا ف ��ي ح��دي��ث
لقناة «الجديد» عن أنه تم اقتراح تقسيط
السلسلة لتجنب تأثير التضخم.
م��ن جهة أخ��رى ،دع��ا البطريرك امل��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في قداس األحد
في بكركي ،بحضور رئيس حزب الكتائب
أم�ين الجميل ،إل��ى تلبية دع��وة سليمان
إل ��ى ال �ت �ش��اور وال� �ح ��وار م��ن أج ��ل ال�ع�ب��ور
إل ��ى واق ��ع ج��دي��د ،ي �ك��ون ف�ي��ه خ�ي��ر لبنان
ومؤسساته وخير جميع ّ
مكوناته ،أفرادًا
وجماعات.
م��ن جهته ،دع��ا الجميل إل��ى اإلس ��راع في
تشكيل ح�ك��وم��ة ق ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة كل
هذه التحديات.

بعبداliberté Georges Abdallah :
ال يملك سليمان وال نجيب ميقاتي أوراقًا
ل�ل�ت�ف��اوض ع�ل��ى ح��ري��ة ج ��ورج ع�ب��د ال�ل��ه،
ل�ك��ن االس �ي��ر ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي دخ��ل عامه
التاسع والعشرين في املعتقل ،ال يحتاج
الى صفقة تبادل اسرى ليعود الى بلدته
ال �ق �ب �ي��ات .ف ��ي ع� ��ام  ،2003ق � � ّ�رر ال �ق �ض��اء
لاّ
الفرنسي ف��ي مقاطعة ب��و إط�لاق��ه ،إ أن
وزارة ال�ع��دل الفرنسية استأنفت الحكم
ب�ض�غ��ط أم �ي��رك��ي .وه ��ذا دل �ي��ل ع�ل��ى زي��ف
االعالنات الفرنسية بأن قضيته قضائية
ال عالقة للسياسة بها.
ق �ب��ل اس� �ب ��وع ت� �ك ��رر ال �س �ي �ن��اري��و ن�ف�س��ه.
ف��امل �ع �ل��وم��ات ال �ت ��ي ت �س��رب��ت ع ��ن ج�ل�س��ة
االس� �ت� �م ��اع ،ال �ت��ي دع� ��ت إل �ي �ه��ا «م�ح�ك�م��ة
تنفيذ األحكام» للنظر ،في الطلب الثامن
الذي تقدم به عبد الله لإلفراج عنه ،تؤكد
أن ال�ق��رار السياسي الفرنسي ،املعطوف
على املوقفني االميركي واالسرائيلي ،هو
الضغط باتجاه ع��دم اطالقه ،بالرغم من
ان��ه يستحق اإلف� ��راج امل �ش��روط م�ن��ذ ع��ام
 .1999ويرجح أن تضغط النيابة العامة
الفرنسية نهاية الشهر ال �ج��اري لتكرار
سيناريو ع��ام  ،2003عندما نجحت في
اب� �ط ��ال م �ف��اع �ي��ل ق � ��رار م�ح �ك�م��ة ف��رن�س�ي��ة
ق �ض��ت ب� ��االف� ��راج ع �ن ��ه» وف� ��ق م ��ا ي�ت��وق��ع
محامي عبد الله ،جاك فرجيس.
هذا كله يعني ان قضية عبد الله ستبقى
أسيرة تالعب سياسي ــــ قضائي ،أدى إلى
إدانته عام  .1987وهذا ما أكده إيف بونيه
(م ��دي��ر ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن�س�ي��ة
امل� �س ��ؤول ع ��ن اع �ت �ق��ال��ه) ف ��ي ت�ص��ري�ح��ات
عدة له ،ول��دى مثوله ،بمبادرة منه ،أمام
القاضي الفرنسي املعني بملف عبد الله،
ح�ي��ث رأى ب��ون�ي��ه أن «م ��ن امل �خ��زي إب�ق��اء
عبد الله في السجن».
ورغ ��م ان ال�ق��اض��ي أل�ي�ن م��ارس��و ك�ت��ب في
م��ؤل �ف��ه «ق� �ب ��ل أن ن �ن �س��ى ك ��ل ش � � ��يء» ،أن
«ج��ورج عبد الله أدين اساسًا على ما لم
يقم به» ،إال ان مارسو ،الذي انتخب أخيرًا
ن��ائ�ب��ًا ع��ن ال ��دائ ��رة ال �ع��اش��رة للفرنسيني
املقيمني خ��ارج فرنسا ،لم ّ
يحرك ساكنًا.
أم ��ا ال�ن��ائ�ب��ة ال��ردي �ف��ة ف��اب �ي��ان أب ��ي رم�ي��ا،
فتجاهلت بدورها قضية عبد الله حتى
اآلن ،رغ� ��م أن زوج� �ه ��ا ال �ن��ائ��ب س�ي�م��ون
أب��ي رم�ي��ا ت�ح�ل��ى ب��ال �ج��رأة ل�ي��وج��ه كتاب

اس� �ت� �ج ��واب ال� ��ى ال �خ��ارج �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
ً
مسائال الحكومة ّ
عما تفعله ال��دول��ة في
القضية.
تجدر االشارة الى انه حكم على عبد الله
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امل� ��ؤب� ��د ف� ��ي ب� ��اري� ��س ف� ��ي ش� �ب ��اط ،1987
ب �ع��دم��ا ادي� ��ن ب�ت�ه�م��ة ال �ت��آم��ر ف��ي اغ�ت�ي��ال
دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ف ��ي ب ��اري ��س ع � ��ام ،1982
ه �م��ا األم� �ي ��رك ��ي ت� �ش ��ارل ��ز روب � � ��رت داي،
واالس��رائ �ي �ل��ي ج��اك��وب ب��ارس�ي�م��ان�ت��وف.
وهو مسجون منذ .1984
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لقد راف��ق الالئحة ـــ التسلسل التي أوردن��اه��ا أع�ل�اه ،وهنا
<أعاله> غير موجودة بعد ألننا في السطر األول يا إخواني
وه��و األع �ل��ى ب�لا م �ن��ازع وال أع �ل��ى اال اذا ع��دن��ا ال��ى امل�ق��ال��ة
الثاني [ُ .]4ويقال
السابقة «املعلومات» ــ «املكتب الثاني»
ّ
<أع�ل�اه> بالحقيقة ،إن شئنا ،فالالئحة امل��ؤل�ف��ة م��ن سبع
ّ
«أسيرية» (أسير ــ  ،1أسير ــ  ،2أسير ــ  3ألخ) كانت
محطات
ً
ّ
فعال أعالها ال أعاله .أعالها من حيث التسلسل الجهنمي
لسلسلة من محاوالت االغتيال واألس��ر والخربطة األمنية
ّ
املتنقلة ال�ت��ي م��ا زل�ن��ا م��وع��ودي��ن ب��اس�ت�م��راره��ا وه ��ذا على
ّذمة الالمع النائب الحاضر الغائب ّ
املتأمل الخائب الصابغ
َ
والشائب األستاذ حفظ الله ق ْدره ،نهاد املشنوق .املشنوق،
ال ��ذي وب �ع��د أن أط �ل��ق إب �ن��ه ع�ل�ي�ن��ا وع �ل��ى ط� ��اوالت وم�ق��اع��د
وميكروفونات وفواصل إعالنات برامج الـ «توك شو» Talk
 Showالسياسي ،أطلق ليل الخميس املاضي ـــ وم��ن على
منبر برنامج «ك�لام الناس» يا ن��اس ،مقطعًا من مسلسل
ّ
سن ٍّي ــ بوليسي ،لذا فهو دائمًا ِّ
شيق حيث تتطاير األراكيل
في َآخر الفيلم وتصيب شظايا زجاجها ًكل من هم ليسوا
َ
ُ
ّ
ْ
من املن ِطقة وتلفظ  Mantikaـــ أطلق تعليمة وكأنها لالعبي
سباق الخيل يوم السبت ،فقد شاهد ُه َو أو أن شاهدًا َ
شاه َد

من ًأهلهما املشتركني حاليًا ،في محيط شمعون ـــ ساسني،
لعنة شيعية على شكل مواطن شيعي بكل تأكيد ،وعن ُبعد
يبعد بالضبط ُب َ
عد والية الفقيه عن ترايسي شمعون ،وهو
جريمة وس��ام الحسن (ول�ي��س فتحي
مشتر ٌك ال ش� ّ�ك ف��ي
ِ
ِّ
الحسن) ،إن لم يكن املخطط .وهذا املشهد الخاطف هو ما
النهائية التي ينتهي بها «الفيلم البوليسي»
َيسبق املطاردة
ّ
حيث يقع اشتباك مسلح باألسلحة الرشاشة والصاروخية
امل�ح�م��ول��ة وال�ق�ن��اب��ل ال �ي��دوي��ة وي �ت� ّ
�وس��ع ح�ت��ى ي�ط��ال مقاهي
ّ
األراك� �ي ��ل ح�ي��ث ص ��ار ك ��ل رواده � ��ا ي�ج�ل�س��ون ف��ي ال �خ��ارج
طبعًا بسبب قرار منع التدخني .ويشتمل مشهد االشتباك
أيضًا ،وقبل النهاية بدقائق ،اختراقًا لكتيبة أرض ـــ أرض
مدججة بأراكيل املولوتوف ،وقد اخترقت من شارع ّ
ّ
الكلية
ّ
حي بيضون من جهة اخرىِ ،م َ
العاملية من جهة ،ومن ّ
حو َر
ُ
الشام (وها بنا عدنا ...آخ يا
السوديكو سكوير على طريق ّ
الله) .فما العمل؟ (نعود اليها كلما عاد أحدهم الى طريق
الشام).
ل�ق��د ك ��ان واض �ح��ًا م�ن��ذ س �ق��وط ب��اب��ا ًع �م��رو ،أي ف��ي ب��داي��ة
ال�ت�س�ل�س��ل «األس� �ي ��ري» امل �ن �ش��ور ف �ع�لا أع �ل�اه وم�ج�م��وع��ه،
للتذكير فقط X 7 :األسير =  7أسيريات ،كان واضحًا ّأن
َ
فريقي لبنان ال��راج��ع ك��ي ّ
يتعمر ،لبنان األس �ط��ورة ،لبنان
لبنان!» (ولنا ع��ودة طويلة
جوهرة الشرق ،لبنان ـــ «عيش ٌّ
ّ
لكل عبارة تبدأ بـ «عيش!») ،بقيا كل على موقفه .وقد قرر
ّ
فريق  14آذار أو أنه ّنفذ قرارًا فحواه:
ف�ح��وى ال �ق��رار :إن ك��ل ه��ذه األح� ��داث السبعة م��ن تخطيط
وتنفيذ ح��زب الله وم��ن خلفه س��وري��ا ك��ال�ع��ادة ،وأن��ه وبعد
محاولة اغتيال «الحكيم» انطلق زم��ن االغ�ت�ي��االت مجددًا.
لذا ،فحكومة امليقاتي ،حكومة غير قادرة على ضبط األمن،
هذا الحامي الوحيد لحرية الغرافيتي والتعبير .ولقد كان
الشرط الثالث غير القابل للجدل بعد تهمة تنفيذ االغتيال
ً
أوال وضرورة استقالة الحكومة الهزيلة ثانيًا :تسليم سالح
حزب الله فورًا قبل أي حوار.
ُ ّ
ّ
أم��ا ح��زب ال �ل��ه ،ف�ث��اب��ت ع�ل��ى ج��واب��ه امل� ِ�م��ل وامل�س�ت� ِ�ف��ز حتى
ملهاجري الحمام على شبابيك وسطوح قلب املنطقة الغربية
من بيروت وديوكها ،وحركة «أمل» تتضامن مع «الحزب»
ع�م��وم��ًا وه ��ذا ل�ص��ال��ح ال�ط��ائ�ف��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة امل �ع��روف��ة،
وليس طبعًا لشيعة ما ُس ّمي مؤخرًا ب�ـ« :عقالء الشيعة».
إن «عقالء الشيعة» ه��ؤالء ،هم مجموعة إضافية أضيفت
على خريطة األح��زاب واملجموعات السياسية واملؤسسات
ٌ
متفاوت منذ ما
األهلية حكومية أو غير حكومية ،وحالها
بعد أحداث درعا ـــ سوريا ّفي  15آذار .2011
سننتقل الى وصف حالة كل من هذه املجموعات أو األحزاب
في املقال املقبل يوم األربعاء  7تشرين الثاني .2012
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
حماك الرب
زرت�ه��ا ذاك ال�ي��وم ولكن ل��م تكن
كعادتها،
كأنها لم ترد لي أن أزورها،
ه��ل ه��و خ��وف م�ن��ي أم ع�ل� َ�ي لم
أفهمها،
اق �ت��رب��ت م�ن�ه��ا أك �ث��ر ك ��ي أج�ب��ر
ب �خ��اط��ره��ا ،ف �ل��م ت� ��رد إق �ت��راب��ي
منها،
أح �س �س��ت ع �ن��ده��ا أن� ��ي غ��ري� ٌ�ب
عنها،
ن� � �ظ � ��رت إل� � � ��ى أع� � �ل � ��ى ه��ام �ت �ه��ا
وسألتها:
ما بك يا حبيبتنا؟
ه� ��ا ن �ح��ن أت� �ي� �ن ��اك ال � �ي ��وم ك�ك��ل
صباح من صباحاتنا
نحن على عهدنا بك يا عروس
امتنا،
م��ا هكذا ع�ه��دن��اك ....زائ��ري��ن لك
وال تعانقينا
نحن أبناؤك  ...نحن أحباؤك يا
بيروتنا
أتبكني منا ام حزنا علينا ؟
أت� �ب� �ك�ي�ن م � ��ا أص � ��اب � ��ك ام ع �ل��ى
مصابنا تبكينا؟
ف ��وال� �ل ��ه ح� ��ق ل � � ��ك ...ح� ��ق ل� ��ك ي��ا
حبيبتنا
حق لك ان تلفظينا...
ك�ي��ف ال  ...ك�ي��ف ال وان ��ت ترين
أب� �ن ��اءك ي �ف��رون م��ن ك ��ل م�ع��ال��م
الحضارة فرارًا جماعيًا
ك�ي��ف ال  ...ك�ي��ف ال وان ��ت ترين
أب � � � �ن� � � ��اءك ت � �س� ��وق � �ه� ��م أع � � � ��راف
الجاهلية سوقا
ك � � �ي� � ��ف ال وان� � � � � � � ��ت ت� �س� �م� �ع�ي�ن
أح � � �ب� � ��اءك ي� �ن� �ظ� �م ��ون ق �ص��ائ��د
ال� �ح� �ق ��د وي� ��رك � �ل� ��ون ق ��وام� �ي ��س
ال�ع��ز وي��رف�ض��ون ق��واع��د املحبة
ومضامني االخوة كفرا
ح��ق ل��ك ي��ا ب �ي��روت ...ح��ق ل��ك ان
ت�ب�ك�ي�ن��ا ع �ن��دم��ا ت��ري��ن أب �ن��اءك
وراء الفتنة الدنيئة يهرولون
صاغرينا
حماك الرب يا بيروتنا
د .علي شمص

األكثرية :الحكومة باقية وال صيغ بديلـة
زيارة الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند للبنان لم تثر
ارتباكا لدى قوى األكثرية ،ال
بل إن األخيرة تعاملت معها
على أنها محدودة التأثير وال
يمكن أن تنعكس تغييرًا
للحكومة
هيام القصيفي
تركت زي��ارة الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د ل �ب �ي��روت ان �ط �ب��اع��ات ق��وي��ة ل��دى
ق��وى  14آذار ،ال�ت��ي أب ��دت ارت �ي��اح��ًا تامًا
إل �ي �ه��ا ،واع�ت�ب��رت�ه��ا م��ؤش �رًا ع�ل��ى تغيير
جوهري في التعامل مع االزمة اللبنانية،
واس �ت �ط ��رادًا اح �ت �م��ال ت��أث �ي��ره��ا إلس �ق��اط
ّ
الحكومة .لكن أفرقاء أساسيني في قوى
األكثرية املمثلة في الحكومة ال يشاطرون
مطلقًا امل�ع��ارض��ة مقاربتها للمتغيرات
الداخلية ،ال سيما أن العنوان العريض
ل�ه��ذه األك�ث��ري��ة ب��ات «ال�ح�ك��وم��ة مستمرة
وال بحث في صيغ بديلة».
سلسلة ت��أك�ي��دات تخلص إليها مصادر
ف��اع�ل��ة ف��ي األك �ث��ري��ة ،ب�ع��د زي ��ارة ه��والن��د
وإعادة تزخيم العمل الحكومي:
ً
أوال إن ال ��ره ��ان ع �ل��ى دور ف��رن �س��ي في
ه��ذه امل��رح�ل��ة لقلب امل �ع��ادالت ،وال سيما
ب�ع��د ال �ل �ق��اءات ال�ف��رن�س�ي��ة ال��روس �ي��ة ،في
غير محله ،وليس إال من باب ربح املزيد
م��ن ال��وق��ت ،ف��ي ان�ت�ظ��ار ن �ض��وج ال��وض��ع
االقليمي ،وانتهاء االدارة االميركية من
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة .ولبنان وال�ش��رق
االوس� � � � ��ط اع � � �ت� � ��ادا أن ت� �ت� �ح ��رك ف��رن �س��ا
أث �ن��اء ان�ش�غ��ال واش�ن�ط��ن بملفات كبيرة
ك��االن�ت�خ��اب��ات ،وف��ي ملفات حساسة في
ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ن �ظ �رًا إل ��ى أن ب��اري��س
تتحرك ف��ي املنطقة وم��ع معظم األف��رق��اء

من دون استفزازات ،ولكن أيضًا من دون
أن يكون سقف التوقعات عاليًا.
ال تقلل ه��ذه امل�ص��ادر م��ن أهمية زي��ارة
ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��ي ح��د ذات �ه��ا ،وال
حتى ف��ي ب��دئ��ه جولته ف��ي املنطقة من
ل �ب �ن��ان ك��رس��ال��ة ي�ف�ه��م م�ن�ه��ا أن �ه��ا دع��م
لطرف دون آخر .لكنها تميز بني مفهوم
ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ح ��اول ��ت ق� ��وى  14آذار
التعويل عليها ،وبني الخطاب الفرنسي
ال��داع��م الس �ت �ق��رار ل�ب�ن��ان ومل �ن��ع ال �ف��راغ
وت��أي�ي��د س�ي��اس��ة ال �ن��أي ب��ال�ن�ف��س ،وه��و
ال�خ�ط��اب نفسه ال ��ذي ت�ق��ول��ه الحكومة
ورئيسها .وتميز كذلك بني احتماالت
إل � �غ ��اء زي � � ��ارة رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ن�ج�ي��ب
ميقاتي لباريس وبني مقاطعة باريس
لحكومة لبنان .فهذا األم��ر ل��ن يحصل
م �ط �ل �ق��ًا وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ع�ل��ى
صلة وثيقة برئيس ال��وزراء وبأعضاء
في الحكومة ،وه��ي أب��دت أكثر من مرة
ارتياحها ألدائ��ه .والحكومة الفرنسية
ه��ي ال �ت��ي دع ��ت م�ي�ق��ات��ي إل ��ى ال ��زي ��ارة،
وأي احتمال إلرجائها قد يعود إلى أن
هوالند زار لبنان ال أكثر وال أقل.
م��ع ال�ت��ذك�ي��ر أن م �ص��ادر األك �ث��ري��ة تنظر
ب ��واق � �ع � �ي ��ة ال � � ��ى ال � �ت � �ع ��اط� ��ي االوروب � � � � ��ي
واالم� �ي ��رك ��ي م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ،ق �ي��اس��ًا ال��ى
األيام االولى النطالقتها ،فهي لم تتوهم
لحظة واحدة أن هذه الدول يمكن أن تقف
معها في صورة مطلقة ،ولكنها مضطرة
ال��ى التعامل معها بحسب م��ا تقتضيه
ّ
الظروف .وال تنكر أن ما حصل أخيرًا هز
ال��وض��ع ال�ح�ك��وم��ي ،ع�ل��ى خلفية اغتيال
اللواء وسام الحسن ،لكن الصحيح أيضًا
أن األوروب� � �ي �ي��ن واألم �ي ��رك �ي�ي�ن ت �ح��رك��وا
ب ��داف ��ع ال� �خ ��وف م ��ن ح ��رك ��ة  14آذار ف��ي
الشارع واحتمال تدهور الوضع األمني،
مل�ن��ع إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة وم�ن��ع ال �ف��راغ في
أي ص ��ورة مطلقة ،م��ا اض�ط��ر امل�ع��ارض��ة
إلى التعامل مع هذا التطور بجدية .لكن
ان��دف��اع��ة ال �خ��وف ال��دول �ي��ة ع ��ادت لتركد
بعد استتباب ال��وض��ع ،وع��ادت عواصم
هذه الدول الى مقاربة الوضع السياسي

رئيس الجمهورية جزء من املشروع الحكومي الذي تحاول املعارضة إسقاطه (مروان طحطح)
للحكومة من زاوي��ة سياسية تتالءم مع
تطلعات هذه ال��دول للوضع في املنطقة.
وهذا أمر طبيعي ،وقوى األكثرية لم تكن
تتوقع أكثر من أن تكون باريس حريصة
على استقرار لبنان في شكل كامل ،ألن ال
مصلحة لها تحديدًا في انفراط الوضع
األم �ن��ي ألس �ب��اب ب��ات��ت م �ع��روف��ة محليًا
وإقليميًا.
ث ��ان� �ي ��ًا :ال ش� ��ك ف� ��ي أن زي � � � ��ارة ه ��والن ��د
ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة وح � ��ده ،ت�ع�ي��د إل��ى
األخ�ي��ر زخ�م��ًا سياسيًا اس�ت�ف��اد م�ن��ه في
األس��اب �ي��ع األخ� �ي ��رة ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة إط�ل�اق
ق ��وى امل �ع��ارض��ة ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م�ي�ق��ات��ي
وت �ح �ي �ي��د س �ل �ي �م��ان .وم� ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن
يكون رئيس الجمهورية اليوم في موقع
امل��رت��اح إل��ى وضعيته ،بعدما استقطب
دع��م املجتمع ال��دول��ي ل��ه ،وح�ص��د تأييد
املعارضة لخطواته .لكن الصحيح أيضًا
أن رئيس الجمهورية كان هو من رفض

اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ح�ي�ن أب ��دى ميقاتي
اس �ت �ع��داده ل �ه��ذا األم� ��ر ،وه ��و ال ��ذي داف��ع
ع ��ن ب �ق��ائ �ه��ا وع � � � ّ�دد ف ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء م �ن �ج��زات �ه��ا ،وأن ال ب ��دي ��ل ف��ي
الوقت الحاضر منها .وتاليًا فإن رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ه��و ج ��زء م��ن ه ��ذا امل �ش��روع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال � � � ��ذي ت� � �ح � ��اول امل� �ع ��ارض ��ة
إس �ق��اط��ه ،وه��ام��ش ت �ح��رك��ه ل �ي��س ك�ب�ي�رًا
ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى م��ا دام ه��و أح��د أرك ��ان ه��ذا
املشروع.
ثالثًا ،بخالف ك��ل األج ��واء التي تحدثت
عن تغيير حكومي وع��ن مشاريع تطرح
وتقسيمات ،تجزم مصادر األكثرية بأن ال
بحث في التغيير الحكومي وال مشاريع
تقسيمات وال صيغ حكومية .وتقول إن
هذا املوضوع غير مطروح على اإلطالق،
وكل ما يتردد ال صلة لألكثرية به ،فهي
ال تبحث في أي صورة في هذه املشاريع،
وه��ذه التقسيمات هي رغبات املعارضة

تقـرير

«مجموعة الـ »13تستهدف المفتي
قاسم قاسم

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.

ع ��ادت ال �خ�لاف��ات ب�ين أع �ض��اء املجلس
ال �ش��رع��ي اإلس �ل�ام� ��ي األع� �ل ��ى ل�ل�ظ�ه��ور
إل��ى العلن .فبعد االجتماع ال��ذي عقده
املجلس أول من أمس ،أصدر  13عضوًا
ف��ي امل �ج �ل��س ب �ي��ان��ًا ات �ه �م��وا ف �ي��ه مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني
بـ«تحريف» البيان الذي اتفق عليه في
االج�ت�م��اع .سبعة م��ن «مجموعة ال �ـ»13
نفوا علمهم بالبيان التوضيحي رغم
ورود أس�م��ائ�ه��م ف �ي��ه ،ب�ي�ن�ه��م ال�ق��اض��ي
ط�لال بيضون وري��اض الحلبي اللذان
أع� �ل� �ن ��ا ع� �ب ��ر وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل� ��ام أن� � ��ه ل��م
ي�س�ت�ش��ره�م��ا أح ��د ق �ب��ل إص � ��دار ال�ب�ي��ان
االع � �ت� ��راض� ��ي ،ف �ي �م��ا أوض� � ��ح ال �ب��اق��ون
ف� ��ي ات � �ص� ��ال م� ��ع امل �ف �ت ��ي ع � ��دم ع�ل�م�ه��م
ب�م��ا ت�ض� ّ�م�ن��ه ال �ب �ي��ان ،م��ؤك��دي��ن أن�ه��م ال
يعرفون أسباب إصداره.
وك��ان البيان التوضيحي ال��ذي صدر
ع�ق��ب اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي اتهم
املفتي بأنه أسقط بندين هما« :تثمني
م��وق��ف رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء نجيب
ميقاتي لربطه جريمة اغتيال ال�ل��واء
الشهيد وسام الحسن بجريمة ميشال
سماحة» ،والثاني حذف الفقرة الثانية
م��ن م��وق��ف امل�ج�ل��س م��ن األوض� ��اع في
س��وري��ا ،وال �ت��ي ت �ق��ول« :ح� ّ�ي��ا املجلس
صمود الشعب ال�س��وري الشقيق وما
يقدمه من تضحيات كبيرة دفاعًا عن
ح��ري �ت��ه وخ �ي��ارات��ه ال��وط �ن �ي��ة ورف �ض��ه
ل�ل�ظ�ل��م واالس �ت �ب ��داد وح �ق��ه ف��ي إق��ام��ة

دول��ة مدنية تنعم بالحرية والسيادة
واألمن واالستقرار».
أوس � ��اط امل �ف �ت��ي ل ��م ت �س �ت �غ��رب م ��ا ج ��رى،
وت �ق��ول إن ّ
رد ال�ف�ع��ل ه ��ذا ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا،
خصوصًا أن بعضهم ك��ان ق��د دخ��ل الى
االج �ت �م��اع م�م�ت�ع�ض��ًا م ��ن امل �ق��اب �ل��ة ال�ت��ي
أج ��راه ��ا امل �ف �ت��ي م ��ع «األخ � �ب� ��ار» ال�س�ب��ت
امل � ��اض � ��ي .وي� �ن� �ق ��ل ب� �ع ��ض م� ��ن ح� �ض ��روا
االج �ت �م��اع أن ه � ��ؤالء األع� �ض ��اء ح��اول��وا
إم� � ��رار ف �ق��رة ف ��ي ب �ي��ان امل �ج �ل��س «ت�ش�ك��ر
ج�ه��ود ال�س�ن�ي��ورة ع�ل��ى امل�س��اع��دات التي
يقدمها لبعض رج��ال الدين ،لكن املفتي
رف��ض ذل ��ك» .وت�ق��ول م�ص��ادر دار اإلف�ت��اء
إن ال� �ب� �ي ��ان ت �ض �م��ن ش� �ك� �رًا ل �ل �س �ع��ودي��ة
واإلم��ارات اللتني تساعدان العاملني في
ال ��دار .وت�ض�ي��ف« :م �ع��روف أن الرئيسني
السنيورة والحريري يساهمان في دعم
العاملني في الدار ،ونحن بمجرد شكرنا
ل �ل �س �ع��ودي��ة ن� �ك ��ون ش �ك��رن��اه �م��ا ،وه ��ذا
م��ا ت��م االت �ف ��اق ع�ل�ي��ه داخ� ��ل االج �ت �م��اع».
املشكلة ل��م تنحصر ف��ي ه��ذا الشق فقط.
ف��أن�ص��ار املستقبل ف��ي امل�ج�ل��س ح��اول��وا
ت�ض�م�ين ال�ب�ي��ان م��وق�ف��ًا أك�ث��ر ح��دة تجاه
النظام في سوريا وه��و ما رف��ض أيضًا.
ويستغرب بعض املشاركني م��ا قيل عن
أن ال�ب�ي��ان ل��م يتضمن ت�ن��وي�ه��ًا بمواقف
رئيس ال ��وزراء نجيب ميقاتي ،فقد ورد
فيه« :ون� ّ�وه املجلس باملوقف الذي أعلنه
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان ورئيس مجلس ال��وزراء نجيب
ميقاتي لجهة ربطهما جريمة االغتيال
ال ��وح� �ش� �ي ��ة وامل� � ��دان� � ��ة ب �ق �ض �ي��ة ت �ه��ري��ب

املتفجرات م��ن س��وري��ا ال��ى لبنان والتي
قام بها الوزير األسبق ميشال سماحة،
وه � ��ي ال �ق �ض �ي��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �س �ت �ه��دف
ت�ف�ج�ي��ر ال ��وض ��ع األم �ن ��ي وإث� � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة
ب�ين اللبنانيني» .وت�س��أل م�ص��ادر املفتي
كيف أن «مقربني من السنيورة يريدون
ال �ت �ن��وي��ه ب �م��واق��ف م�ي�ق��ات��ي ف��ي ح�ي�ن أن
ال �ت �ي��ار ال � ��ذي ي �ن �ت �م��ون إل �ي��ه ي �ه��اج �م��ه».
وت�ق��ول امل �ص��ادر إن ال�ب�ي��ان تضمن فقرة
كاملة ع��ن رأي دار اإلف�ت��اء ف��ي م��ا يجري

ف��ي س ��وري ��ا ،ل�ك�ن�ه��م «ي ��ري ��دون أن نشتم
النظام وهذا ما لم يحصل».
ويستغرب بعض من وردت أسماؤهم في
البيان التوضيحي «كيف تم ذل��ك بدون
اس �ت �ش��ارت �ه��م» .أم ��ا امل �ق��رب��ون م��ن املفتي
ف�ي��ؤك��دون أن ال�ب�ي��ان التوضيحي ص��در
عن «املكتب اإلعالمي للسنيورة».
بعض أع�ض��اء املجلس الشرعي رفضوا
م��ا ق��ام ب��ه زم�ل�اؤه��م ،معتبرين أن «ذل��ك
يأتي بسبب الخالف الحاصل بني تيار

الهدف مما جرى كان منه توجيه السهام الى املفتي (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

سياسة

االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

5

وجهة نظر

ة للتداول

الراشد واغتيال الحسن ورواية «طويل العمر»
عليق
حسن ّ

ل �ي��س إال .وت ��ؤك ��د أن «ال �ح �ك��وم��ة ب��اق �ي��ة،
ومستمرة ف��ي مشاريعها ،ونحن باقون،
وال �ت �ع �ي �ي �ن��ات م��اش �ي��ة وامل �ل �ف ��ات األخ� ��رى
جاهزة للبحث أسبوعيًا» .وبحسب هذه
امل �ص��ادر ،ف��إن التعويم ال��دول��ي للحكومة
أع ��اد إل�ي�ه��ا ال��زخ��م ،وداخ�ل�ي��ًا ك��ل األط ��راف
فيها متفقون على تفعيل العمل الحكومي،
ورئيس الوزراء سافر في مهمات خارجية
تؤكد استمرار عمل الحكومة وإطالالتها
الخارجية ،وهذا يعني أن الحكومة باتت
ّ
تملك أوراق��ًا قوية تمكنها من االستمرار،
بخالف املعارضة التي لم تعد تتمكن من
حشد مناصريها في الشارع .في املقابل،
ال تنكر هذه املصادر وجود رؤى مختلفة
داخ � ��ل ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م ��واج �ه ��ة امل��رح �ل��ة،
ووج �ه ��ات ن�ظ��ر م�خ�ت�ل�ف��ة ب�ي�ن م�ك��ون��ات�ه��ا،
ب �ح �س��ب ت �ط �ل �ع��ات ك ��ل ف��ري��ق إل� ��ى ن��وع�ي��ة
األزم� ��ة ،ل�ك��ن األك �ي��د أن وع��ي األزم ��ة ش��يء
والتفريط بالحكومة شيء آخر.

الخميس املاضي ،كتب األستاذ عبد
الرحمن ال��راش��د ،مدير قناة العربية
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ،ف� ��ي ص �ح �ي �ف��ة ال� �ش ��رق
ً
األوس� ��ط ،م �ق��اال ب�ع�ن��وان «ح ��زب الله
وش��ائ �ع��ات اغ �ت �ي��ال ال �ح �س��ن» .امل�ق��ال
ّ
مبني للرد على م��ا ورد ف��ي التقرير
امل � �ن � �ش� ��ور ف � ��ي «األخ� � � �ب � � ��ار» ي� � ��وم 30
ت�ش��ري��ن األول ،ت�ح��ت ع �ن��وان «وس��ام
ال� �ح� �س ��ن :ه � � ��ؤالء ي � ��ري � ��دون رأس � � ��ي».
وف �ي��ه ي �ت �ه��م ال ��راش ��د ك��ات��ب ال�ت�ق��ري��ر
ب��ال�ك��ذب ،وب��إض��اف��ة «ب �ه��ارات ب��اردة»
وبتخيل معلومات عن الجهات التي
ك ��ان ال� �ل ��واء ال�ش�ه�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن
ي�ت�ح��دث ،ف��ي مجالسه ال�خ��اص��ة ،عن
خشيته م��ن أن تقتله إح��داه��ا .وه��ذه
ال �ج �ه ��ات ه� ��ي :ح� ��زب ال� �ل ��ه وس ��وري ��ا
واالستخبارات اإلسرائيلية وتنظيم
ال �ق��اع��دة .ل��م ي�ع�ل��ق ال��راش��د ب��ال�ط�ب��ع،
على االحتمالني األولني ،أي حزب الله
وس��وري��ا .لكن س��اءه أن يكون العدو
اإلس��رائ�ي�ل��ي وتنظيم ال�ق��اع��دة ضمن
الئحة املشتبه فيهم بتنفيذ الجريمة.
ً
ط ��رح ال ��راش ��د س � ��ؤاال ص ��ار ال�ب�ع��ض
ي�ج��ده بديهيًا ،لكثرة م��ا ت��م ت��داول��ه،
ع �ل��ى ط��ري �ق��ة أك ��اذي ��ب غ��وب �ل��ز .ي�س��أل
ب� �ـ«ف� �ط� �ن ��ة» :مل� � ��اذا ت �غ �ت ��ال إس ��رائ �ي ��ل
محققًا أمنيًا شجاعًا تجرأ على كشف
ج��رائ��م ح��زب ال�ل��ه وس��وري��ا؟ ال�س��ؤال
أبله .وكنا نظن أن الراشد لن يقع في
فخه ،وه��و الكاتب امل��رم��وق ف��ي أكثر
ص �ح��ف آل س �ع��ود ان� �ت� �ش ��ارًا ،ورأس
ح ��رب ��ة «ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ال ��وه ��اب �ي ��ة» ف��ي
العالم العربي .وهو ،إضافة إلى ذلك،
يدير ثاني أكثر املحطات الفضائية
السياسية (طبعًا السياسة موجودة
خ ��ارج م �ض��ارب آل س �ع��ود) الناطقة
ب��ال �ع��رب �ي��ة ان� �ت� �ش ��ارًا .ي �ع �ي��دن��ا س ��ؤال
ال��راش��د ه��ذا إل��ى املربع األول :الدفاع
ع� ��ن وس� � ��ام ال� �ح� �س ��ن .ف �ه ��و ال ي �ع��دو
كونه ت�ك��رارًا ملقولة متطرفي الفريق
السياسي الذي يعاديهّ ،
ممن يتهمون

الحسن بالعمل ،حصرًا ،على مواجهة
سوريا وح��زب الله ،ملصلحة أميركا
وإسرائيل .ويقولون إن ما قام به فرع
املعلومات خ�لال ال�س�ن��وات املاضية،
في مواجهة إسرائيل ،لم يكن سوى
م �ح��اول��ة ل�ت�ل�م�ي��ع ص ��ورت ��ه .م��ا ه�ك��ذا
ت� ��ورد اإلب � ��ل .ف �ف��رع امل �ع �ل��وم��ات عمل
خ�لال السنوات املاضية على تفكيك
عدد كبير جدًا من شبكات التجسس
اإلسرائيلية ،في لبنان وفي سوريا.
نعم في س��وري��ا .ك��ان بإمكان الراشد
أن ي� �س ��أل ال ��رئ �ي ��س ال � �س� ��وري ب �ش��ار
األس��د عن ذل��ك ،في زم��ن فائض الود
ال ��ذي ك��ان ال�ك��ات��ب ال �س �ع��ودي يبديه
تجاه األس��د بعدما استقبله األخير
ُ
أك �ث��ر م��ن م� ��رة .وع � َ�م ��ل «امل �ع �ل��وم��ات»
ح �ي �ن��ذاك ،ورغ ��م ك��ون��ه ك�ش��ف للعدو
أن أس �ل��وب عمله ب��ات مفضوحًا في
لبنان س��وري��ا ،إال أن��ه ــــ م��ع م��ا قامت
به استخبارات الجيش وأجهزة أمن
املقاومة ــــ ّ
وجه ضربة هي من أقسى
ما تلقته االستخبارات اإلسرائيلية
في تاريخها .يومذاك ،انتحر الضابط
املسؤول عن تشغيل املصادر البشرية
ف��ي شعبة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وان� �ت� �ح ��اره ل ��م ي�ن�ت��ج،
بالتأكيد ،من النشاط ال��ذي تمارسه
ضده االستخبارات السعودية.
وع �ل��ى س �ي��رة ه� ��ذه االس �ت �خ �ب��ارات،
بإمكان ال��راش��د أن ي�س��أل رؤس��اء ه��ا
ع��ن م�ع�ط�ي��ات التحقيق ف��ي جريمة
اغ �ت �ي��ال ال �ل ��واء وس ��ام ال �ح �س��ن .لكن
ً
ننصحه باالبتعاد في سؤاله قليال
عن بندر بن سلطان ،صاحب الخبرة
في عمليات االغتيال .فحقد األخير
على املقاومة دفعه سابقًا الى تلويث
يديه بدماء األبرياء في لبنان ،عندما
ت �ب��رع ع ��ام  1985ب�ت�م��وي��ل م�ح��اول��ة
اغ�ت�ي��ال ال�س�ي��د محمد ح�س�ين فضل
الله ،ما أوقع أكثر من  80شهيدًا من
املدنيني في بئر العبد.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى «ال� �ق ��اع ��دة» ال�ت��ي
ينكر ال��راش��د أيضًا م��ا أورده تقرير

«األخبار» بشأنها ،فيمكنه أن يسأل
ع�ن�ه��ا أص ��دق ��اءه ف��ي أج �ه��زة محمد
ب ��ن زاي � ��د آل ن �ه �ي��ان ف ��ي أب� ��و ظ �ب��ي،
وع��ن املعلومات التي أرسلوها إلى
الحسن ب��داي��ة العام
الشهيد وس��ام ّ
الجاري ،عندما ح��ذروه من محاولة
اغ� �ت� �ي ��ال ي� �ج ��ري إع � ��داده � ��ا ل �ض��اب��ط
ك �ب �ي��ر ف� ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ق��وى
األمن الداخلي ،محددين منطقة يقع
ضمنها م�ك��ان اغ�ت�ي��ال ال�ح�س��ن قبل
أسبوعني وثالثة أي��ام .يومها ،فاجأ
اإلم ��ارات � �ي ��ون ال �ح �س��ن ب��ذك��ر امل �ن��زل
الذي يسكن فيه سرًا ،قبل أن يخبروه
ب��أن م��ا ف��ي ح��وزت�ه��م م��ن معلومات
يشير إلى أن من ّ
يعد عملية االغتيال

يحز في
أكثر ما ّ
النفس أن من يتهمنا
بالكذب يدير قناة ُيدرك
هو شخصيًا ضحالة
صدقيتها

ليس سوى مجموعة تابعة لتنظيم
«ال�ق��اع��دة» تعمل انطالقًا م��ن مخيم
عني الحلوة .وليس مفهومًا أن ينفي
ال� ��راش� ��د م� �ج ��رد ش �ب �ه��ة ع ��ن ت�ن�ظ�ي��م
«ال �ق��اع��دة» وم�ت�ف��رع��ات��ه ،إال إذا ك��ان
يرى في هؤالء نتاجًا شرعيًا لنظام
آل سعود وبرنامج «مناصحتهم»،
أو أن «الليبرالية الوهابية» تقضي
باتهام كل صاحب رأي آخر بالكذب
أو بغيره مما هو فيها .يبقى أنه ال
ل�ب��س ف��ي أن ال��راش��د ي��ري��د تبخيس
ك��ل رواي� ��ة ت�خ��ال��ف م��ا ق� � ّ�رره «ط��وي��ل
العمر».

وح��رص��ًا م�ن��ا ع�ل��ى ص��دق�ي��ة ال��راش��د،
نحيله على ما قاله املدير العام لقوى
األم ��ن ال��داخ�ل��ي ال �ل��واء أش ��رف ريفي
بعد اغتيال الحسن .وريفي ليس في
ن�ظ��ر ال��راش��د ،بطبيعة ال �ح��ال ،ممن
ي �س �ع��ون إل ��ى ن �ش��ر ش��ائ �ع��ات ب�ش��أن
ال� �ج ��ري� �م ��ة .وه � ��و ق � ��ال ب� ��وض� ��وح إن
أربعة احتماالت تقف خلف اغتيال
ال �ح �س ��ن :ت��وق �ي��ف ال� ��وزي� ��ر ال �س��اب��ق
م �ي �ش��ال س �م ��اح ��ة ،ت �ف �ك �ي��ك ش �ب �ك��ات
ال �ت �ج �س��س اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ت��وق �ي��ف
الشبكات اإلرهابية التابعة للقاعدة
ومتفرعاتها ،أو طابور خامس.
ّ
وأك �ث��ر م��ا ي �ح��ز ف��ي ال �ن �ف��س ،أن من
ُ
ي�ت�ه�م�ن��ا ب��ال �ك��ذب ي��دي��ر ق �ن��اة ي ��درك
ه ��و ش�خ�ص�ي��ًا ض �ح��ال��ة ص��دق�ي�ت�ه��ا.
وع �ن��دم��ا أراد أن ي � � ّ
�روج ع ��ام 2010
لنظرية اغ�ت�ي��ال ح��زب ال�ل��ه للرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ي ف�ي�ل��م «ج��ري�م��ة
ف��ي ب �ي��روت» ال ��ذي أن�ت�ج�ت��ه شركته
ال�ل�ن��دن�ي��ة ،س�ع��ى إل ��ى ع ��رض الفيلم
ع �ل��ى ق �ن ��اة «ال� �ج ��زي ��رة» أو غ �ي��ره��ا،
إلدراك � � � � � ��ه أن «أح� � � � � �دًا ل � ��ن ي � �ص� ��دق»
ق �ن��اة «ال� �ع ��رب� �ي ��ة»( .وت �ع �ب �ي��ر «أح � �دًا
ل � ��ن ي� � �ص � ��دق» اس� �ت� �خ ��دم ��ه ال� ��راش� ��د
ف��ي ح��دي�ث��ه ع��ن ت�ق��ري��ر «األخ� �ب ��ار»).
و«ال�ع��رب�ي��ة» ه��ي ذات�ه��ا ال�ت��ي َ
نشرت
خ �ل ��ال األس� ��اب � �ي� ��ع امل ��اض � �ي ��ة م �ئ��ات
األوراق امل��زورة ،مغدقة عليها صفة
«وث ��ائ ��ق» ،وف��ي أب��رزه��ا أن ص��اروخ
غ��راد أطلق على طائرة تركية قبالة
ال � �ش ��واط ��ئ ال � �س� ��وري� ��ة ،وأس �ق �ط �ه��ا.
رب�م��ا ل��م ي�ش��رح أح��د ل�ل��راش��د وغيره
م��ن ّ
القيمني على ال�ق�ن��اة ،أن سقوط
طائرة بصاروخ غراد هو أقل واقعية
م��ن ال �خ��راف��ة ال�ش��ائ�ع��ة ف��ي ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وال� �ت ��ي ت� �ق ��ول إن أن �ص��ار
ال �ك��ون �ف��درال �ي��ة ف ��ي ال �ح ��رب األه�ل�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أط� �ل� �ق ��وا ص� ��اروخ� ��ًا م��ن
ري�ت�ش�م��ون��د ،ن�ح��و م��دي�ن��ة واش�ن�ط��ن
التي تبعد عنها أكثر م��ن  150كلم،
وإن ه� � ��ذا ال � � �ص� � ��اروخ وص� � ��ل ع �ل��ى
األرجح إلى الفضاء الخارجي.

تحليل إخباري

إسرائيل «لن ترضى» و«تحتفظ بحق الرد»
أنصار المستقبل في
المجلس حاولوا تضمين
البيان موقفًا أكثر حدة
تجاه النظام في سوريا
وهو ما رفض أيضًا

املستقبل وم�ف�ت��ي ال�ج�م�ه��وري��ة وال �ه��دف
منه توجيه السهام الى سماحته» .وفي
اتصال مع «األخبار» قال رياض الحلبي،
أح��د ال��ذي��ن وردت أس�م��اؤه��م ف��ي البيان
االعتراضي« :لم تتم استشارتي ،وال علم
ل��ي ب��امل��وض��وع ،كما ان��ي فوجئت عندما
وج � ��دت اس �م��ي ع �ل��ى ال� �ب� �ي ��ان» .ي�ض�ي��ف:
«بحسب اتصاالتي التي أجريتها ،هناك
 6من أص��ل 13ال عالقة لهم باملوضوع».
يشرح الحلبي أن��ه خ�لال االجتماع «ق��رأ
املفتي ال�ب�ي��ان علينا وت��م ال�ت��واف��ق عليه
باإلجماع» .ومل��اذا قام زم�لاؤه بما قاموا
ب��ه؟ يكتفي الحلبي بالقول إن��ه ال يعلم.
ب��دورهّ ،
يعبر الشيخ محيي ال��دي��ن قطب
ع� ��ن رف� �ض ��ه «ال � � �ت� � ��داول ب ��امل ��وض ��وع ف��ي
اإلع �ل ��ام» ،م��ؤك �دًا أن ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أل �ق��اه
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د أروادي ب �ع ��د اج �ت �م��اع
امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي «ال يختلف ع��ن ال��ذي
قيل داخل االجتماع».

يحيى دبوق
ل �ع��ل م �ص �ط �ل��ح «ع� � ��ام ال� �ح� �س ��م» أك �ث��ر
امل �ص �ط �ل �ح��ات ش �ي��وع��ًا وت �ح� ّ�ب �ب��ًا ل��دى
االستخبارات االسرائيلية .يبرز هذا
امل �ص �ط �ل��ح ،س �ن��وي��ًا ،م��ع «ت �س��ري �ب��ات»
ال � �ت � �ق� ��دي� ��ر االس � �ت � �خ � �ب � ��اري ال� �س� �ن ��وي
وال � ��دوري ،وي�ت�ن��اول��ه خ �ب��راء اس��رائ�ي��ل
ّ
وم�ح��ل�ل��وه��ا ،كما امل �ص��ادر السياسية
واالمنية املختلفة .املتغير املالزم لهذا
امل�ص�ط�ل��ح ،يختلف م��ن ع��ام ال��ى آخ��ر:
حسم ال�ن��ووي االي��ران��ي ،حسم وج��ود
ح ��زب ال �ل��ه أو س�ل�اح��ه ،ح�س��م امل�س��أل��ة
السورية ...وأحيانًا حسم كل املسائل
دفعة واحدة.
ع ��ام  ،2013ه��و ال �ع��ام االخ �ي��ر امل�ع�ل��ن
إسرائيليًا ،كـ«عام حسم» ،وه��ذه املرة
في املوضوع النووي االي��ران��ي .تمامًا
ك �م ��ا ك � ��ان  2012و ،2011وق �ب �ل �ه �م��ا.
تنقل وس��ائ��ل إع�لام عبرية أن الخيار
ال �ع �س �ك ��ري س � ُ�ي �ف � ّ�ع ��ل ع � ��ام  ،2013إن
ل � ��م ت � � ��ؤت امل � � �ف � ��اوض � ��ات وال � �ض � �غ ��وط
وال �ع �ق ��وب ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ن�ت��ائ�ج�ه��ا
املتوخاة إسرائيليًا.
بالطبع ،يوجد في اللغة العبرية إمكان
ل �ت��رك �ي��ب م �ص �ط �ل��ح آخ � ��ر ،وه� ��و «ع ��ام
الفشل» ،سواء كان الفشل استخباريًا،
أو عملياتيًا ،أو سياسيًا ،أو غيره .لكن
اس �ت �خ��دام م�ص�ط�ل��ح ك �ه��ذا غ�ي��ر وارد،
وم �س �ت �ب �ع��د ،وإن ج� ��رى اس �ت �خ��دام��ه،
فيكون ش��اذًا ،وتحديدًا في مواجهات
وتحديات م��ا زال��ت حية وقائمة ،كما

ه��ي ال�ح��ال املرتبطة ب�ـ«م�ح��ور ال�ش��ر»،
املمتد من طهران حتى قطاع غزة ،بما
يشمل سوريا وحزب الله.
اإلق � ��رار ب �ـ«ع ��ام ال �ف �ش��ل» ض��د «م �ح��ور
ال � �ش� ��ر» ،أو ال �ت �ل �م �ي��ح ال� �ي ��ه ،ال ي� �ع � ّ�د ـ�ـ
إس��رائ�ي�ل�ي��ًا ـ �ـ إج � � ً
�راء ت��وص�ي�ف�ي��ًا ل��واق��ع
م��وج��ود وح �س��ب ،ل�ك�ن��ه ي�م�ت��د ل�ي��ؤث��ر
اس �ت �خ��دام��ه ،إن ح �ص��ل ،ع �ل��ى م ��ا هو
آت ،ربطًا بمواجهة ما زال��ت مستمرة
وق��ائ �م��ة ،وإن ك��ان��ت ب � ��اردة ع�س�ك��ري��ًا،
ونشطة جدًا أمنيًا .كما أنها في الوقت
نفسه تدور كحرب بالوكالة في ساحة
قريبة م��ن الكيان االس��رائ�ي�ل��ي ،أي في
س ��وري ��ا ،ت�خ��وض�ه��ا دول وم�ن�ظ�م��ات،
وم��ن ش��أن نتائجها أن تؤثر مباشرة
على االمن القومي إلسرائيل.
امل�ص�ط�ل��ح اآلخ� ��ر ،وه ��و ق��دي��م نسبيًا،
ويجري تظهيره واستخدامه بوضوح
م �ن��ذ ع ��ام  ،2006ه ��و «ن � ��درس ال�ق�ي��ام
ب�ع�م�ل�ي��ة ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ح � � � ��ال .»...ه��ذا
امل �ص �ط �ل��ح ،خ �ص��ص ت �ح��دي �دًا ل �ح��زب
الله ،وملواجهة تراكم قدراته العسكرية
ال �ن ��وع �ي ��ة ،ب� �ه ��دف ردع� � ��ه ع ��ن ال� �ت ��زود
بوسائل قتالية متطورة .إال أن دراسة
إس ��رائ �ي ��ل ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة،
ط��ال��ت ج � �دًا ،وك� ��أن ال �س �ن��ة ال �ع �ب��ري��ة ال
تنتهي .وينتقل ش��رط القيام بعملية
عسكرية م��ن وسيلة قتالية يحوزها
ح��زب ال �ل��ه ،ال��ى وس�ي�ل��ة قتالية أخ��رى
ً
أك� �ث ��ر ت � �ط� ��ورًا وأك � �ث� ��ر ن ��وع� �ي ��ة .م �ث�ل�ا:
إس��رائ�ي��ل ستتحرك عسكريًا ف��ي حال
حاول حزب الله إدخال دفاعات جوية،

أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ب�ص��واري��خ بعيدة
امل ��دى ،أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ب�ص��واري��خ
دق�ي�ق��ة ،أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ،وه��و آخر
االس �ت �خ��دام��ات ،ب�س�لاح ك �ي �م��اوي .أم��ا
م� ��وض� ��وع ال� �ط ��ائ ��رة م� ��ن دون ط �ي ��ار،
فكانت مفاجأة لم ُ«ي ّ
لحق» املصطلح
ات �ب��اع �ه��ا ،وك ��ان ��ت خ� ��ارج ال �ح �س��اب��ات
االسرائيلية.
م� �ص� �ط� �ل ��ح آخ � � � ��ر ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � � �ـ«خ� � ��رق
ال� � �ت � ��وازن» .امل �ص �ط �ل��ح ال � ��ذي اع �ت��ادت��ه
األذن ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ج � �ي � �دًا ،وأك � �ث� ��ر م��ن
استخدامه وزير الحرب إيهود باراك.
ل�ك��ن ل�ك�ث��رة اس�ت�خ��دام��ه ،ض��اع املطلب
وت�ش�ت��ت .ف��إس��رائ�ي��ل ل��ن تسمح بخرق
ال � �ت ��وازن :إع � ��ادة ت��رم �ي��م ق � ��درات ح��زب
الله ،الصواريخ البعيدة املدى ،ومن ثم
الدقيقة ،والدفاعات الجوية ...وغيرها.
مصطلح آخر تستخدمه تل أبيب ،بات
جزءًا ال يتجزأ من أي منشور إعالمي
يصدر بالعبرية ،وه��و «ك��ل الخيارات
م�ط��روح��ة ع�ل��ى ال �ط��اول��ة» ،املخصص
ملواجهة إي��ران على خلفية برنامجها
النووي ،رغم أن ما يوجد على الطاولة
أص ��اب ��ه ال � �ص� ��دأ .ل �ك��ن ه ��ل َم � ��ن ي �ق��ول
ل�لإس��رائ�ي�ل�ي�ين ،م��ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ،إن
ال �ت �ه��دي��د ال � ��ذي ي �ب �ق��ى م �ت �س� ّ�م �رًا ع�ل��ى
الطاولة ،وبشكل متواصل ،من شأنه
أال ي �ص��ل ال� ��ى وع� ��ي األع � � � ��داء؟ س ��ؤال
يستأهل االنتظار.
وامل�ص�ط�ل��ح األه� ��م ،ورب �م��ا ال� ��دال أك�ث��ر
ع�ل��ى واق ��ع االرت � ��داع اإلس��رائ �ي �ل��ي إزاء
امل �ق��اوم��ة ،ه��و مصطلح ع��رب��ي ،قامت

ت��ل أب�ي��ب بسرقته واس�ت�خ��دام��ه ،وه��و:
سنرد ف��ي ال��وق��ت وال��زم��ان املناسبني،
الذي يستأهل من العرب أن يكون محل
دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة م��وض��وع�ه��ا ال�س��رق��ة
املوصوفة.
يبقى أن يشار ال��ى سرقة إسرائيلية،
أخ � � � ��رى ،وه� � ��ي ال� �ش� �ك ��اي ��ة إل� � ��ى االم � ��م
امل� �ت� �ح ��دة .ال� �ح ��ق ال� �ح� �ص ��ري ت �ق��ري �ب��ًا،
للبنان .ففي السابق ،كان الرد الصاعق
ال��ذي تستخدمه الحكومة اللبنانية،
ت�ق��دي��م ش �ك��وى ال��ى م�ج�ل��س األم ��ن ردًا
على أي اع�ت��داء إسرائيلي ،بمعنى أن
الدولة اللبنانية كانت تقوم بواجبها
من خالل تقديم الشكوى« ،وكفى الله
املؤمنني شر القتال» .أما االن ،فالالفت
أن إسرائيل هي التي ّ
تقدم الشكاوى.
مسألة تستأهل أيضًا ،التأمل.
م � ��ع ذل � � � ��ك ،ت � �ج � ��در االش � � � � � ��ارة ال � � ��ى أن
التهديدات التي ال تترجم ال��ى أفعال،
وامل �ص �ط �ل �ح��ات وال �خ �ط ��وط ال �ح �م��راء
ال� �ت ��ي ت �ت �ح ��ول ال � ��ى خ � �ض� ��راء الح �ق ��ًا،
واالح � �ت � �ف ��اظ ب �ح��ق ال� � ��رد ف ��ي ال ��زم ��ان
وامل �ك��ان امل�ن��اس�ب�ين ،وأي �ض��ًا ،الشكوى
ال ��ى م �ج �ل��س االم � ��ن ،ت� �ع � ّ�د ،وع ��ن ح��ق،
ت�ع�ب�ي��رات وم ��ؤش ��رات دال ��ة ع�ل��ى م��دى
االرت � � ��داع االس��رائ �ي �ل��ي إزاء االع� �ت ��داء
ع�ل��ى ل�ب�ن��انَ .
إالم ي�ع��ود ذل ��ك؟ بالطبع
ال ي �ع��ود إل ��ى ال�ت�ص��ري�ح��ات وامل��واق��ف
واالت � � �ص� � ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة وع�ل�اق ��ات
ال �ص��داق��ة ،ب��ل ،وب�ش�ك��ل ش�ب��ه ح�ص��ري،
إلى وج��ود ق��درة عسكرية ،كما اإلرادة
لتفعيل هذه القدرة ،لدى لبنان .سالح
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تقــرير

نواب اللقاء الديمقراطي :هياكل تنتظر أن يحييها البيك
روال ابراهيم
ت� � � � ّ
�در ّج ن � � ��واب «ال � �ل � �ق ��اء ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي»
(املنشقون عن «جبهة النضال الوطني»)
ف��ي م��درس��ة النائب ول�ي��د جنبالط .قبل
االنشقاق ،ك��ان اللقاء مجموعة ممثلني
ل �ق��وى س�ي��اس�ي��ة «م �س �ت �ق �ل��ة» ،يجمعهم
البيك تحت مظلته .وككل زعيم يقتدي
ّ
ب��ه رج ��ال ��ه ،ت �ع��ل��م ال� �ن ��واب ،امل�س�ي�ح�ي��ون
ّ
م �ن �ه��م وال� � � � ��دروز ،س��ري �ع��ًا ش � ��رب امل ��ت ��ة،
وأص�ب�ح��ت «ال �ق��رع��ة» رفيقتهم ال��دائ�م��ة
ف��ي مجالسهم الخاصة وأم��ام زواره��م.
خالل االجتماعات مع رئيس اللقاء وليد
ج �ن �ب�ل�اط ،ال ص� ��وت ي �ع �ل��و ف� ��وق ص��وت
البيك .وفي كل األحوال ،ال يجرؤ أي كان
على طلب الكالم.
ب� �ت� �س� �م� �ي ��ة ن � �ج � �ي ��ب م � �ي � �ق� ��ات� ��ي رئ� �ي� �س ��ا
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وت �ص��وي��ت خ �م �س��ة أع �ض��اء
ّ
وتفرق
من «اللقاء» ضده« ،انكسر الدف
ال �ع �ش��اق» .ان�ق�ط�ع��ت ات� �ص ��االت ال �ن��واب
الخمسة (مروان حمادة ،محمد الحجار،
انطوان سعد ،هنري الحلو ،فؤاد السعد)
بزعيم املختارة نهائيًا .وكانت تعليمات
ّ
التعرض
ح�م��ادة هنا واض�ح��ة :ممنوع
لجنبالط بأي تصريحات صحافية .بعد
الخصام ،لم يعد نواب عاليه خصوصا
يتلقون دعوات الى اجتماعات املختارة
واقتصر التواصل مع «القرى الدرزية»
على األفراح واألت��راح .تحولوا بعد مدة
وجيزة الى «منبوذين» في الجبل ،لكن
ذل��ك ل��م يؤثر على معنوياتهم اذ يقول
ّ
الجرة ونعرف وليد
أحدهم« :لن نكسر
ب�ي��ك ج �ي��دا .س�ي�ع��ود ال�ي�ن��ا» .فيما ينقل
ع��ن ال�ن��ائ��ب ال�س�ع��د ق��ول��ه ل�ج�ن�ب�لاط في
آخ ��ر ل �ق��اء ج�م�ع�ه�م��ا« :س�ت�ج��دن��ي دائ�م��ا
ف ��ي اي وق � ��ت ت �ح �ت��اج �ن��ي م �ت �ل �ط �ي��ًا ف��ي
اح� ��دى زواي � ��ا ال �ق �ص��ر» .خ�ل�اف��ًا ل �ه��ؤالء،
ح �ص �ل��ت ع� ��دة اج �ت �م��اع��ات ب�ي�ن ح �م��اده
وجنبالط ،سبقتها لقاءات جمعت األول
بتيمور جنبالط والسيدة مي جنبالط
(وال � ��دة ال �ب �ي��ك) .وف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اءات،
ص ��ار ج�ن�ب�لاط ي��ؤك��د أن «م �ك��ان م ��روان
م� �ح� �ف ��وظ» .أم � ��ر اس� �ت� �ف ��اد م �ن��ه ال� �ن ��واب
ال �ب��اق��ون اذ ت �م��ت دع��وت �ه��م ع �ل��ى اث��ره��ا
الى نحو ثالثة مناسبات اجتماعية في

املختارة ،اال أنه في جميع تلك اللقاءات
أب � � ��ى ج � �ن � �ب �ل�اط أن ي � ��وج � ��ه ل�ل�أع� �ض ��اء
ال �خ��ارج�ين ع��ن ط��اع�ت��ه أي ك�ل�م��ة تظهر
ودًا سياسيًا ،أو أن يلتقيهم على انفراد.
رغ��م ذل��ك ،واظ��ب الحلو والسعد (ف��ؤاد)
على معايدة الزعيم وإرسال الهدايا له.
وك ��ان ال�ب�ي��ك ي�ظ�ه��ر ت� ��وددا للحلو أكثر
من زميله رغ��م العالقة التاريخية التي
تجمع العائلتني.

«منبوذو» عاليه
ي �خ �ي��م ال� �ح ��ذر ال� �ي ��وم ع �ل��ى ت�ص��ري�ح��ات
الرجلني .كالمهما يوحي بحالة التوتر
التي يعيشانها .وفي حني ال وقت لدى
السعد الستقبال الصحافيني متذرعًا
بانشغاله ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي وأم��ور
ال�ج�ب��ل ،ه�ن��اك ف��ي ع��ال�ي��ه م��ن ل��م يلمحه
ً
منذ االنتخابات النيابية السابقة سائال
عما اذا كان ال يزال على قيد الحياة .كل
م��ا يعرفونه ع��ن ال��رج��ل أن��ه ي�ت�ح� ّ�در من
عائلة إق�ط��اع�ي��ة ،وأن ج� ّ�ده أح��د رؤس��اء
ج �م �ه��وري��ة م��ا ق �ب��ل االس �ت �ق�ل�ال ،حبيب
ب ��اش ��ا ال� �س� �ع ��د .ي �ص �ف��ه امل � �ق ��رب ��ون م�ن��ه
ب �ـ«امل �ح��ام��ي ال� ��ذي ل��م ي �ب��رع ف��ي مهنته
ونائب الالخدمات» ويتداولون جملته
الشهيرة« :بدل ما بوس  100إيد ،ببوس
إيد وحدة إلنجح».
أم��ا ك�لام زميله الحلو فيختصر وضع
ال��رج�ل�ين «ال �خ��ارج�ين ع��ن ط��وع ال�ب�ي��ك».
ي� �خ� �ب ��رك ق� �ص ��ة ال � �ل � �ق� ��اء ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
ّ
تحول الى مجموعة
الجامع لهم والذي
م� ��ن امل �س �ت �ق �ل�ي�ن امل �ت �ح��ال �ف�ي�ن م� ��ع ول �ي��د
جنبالطّ .
يعرف عن نفسه بأنه مستقل،
أم� ��ا س �ب��ب ع� ��دم ح� �ض ��وره الج �ت �م��اع��ات
االش �ت��راك��ي ،فهو ببساطة لكونه «غير
اشتراكي» .يعود ليؤكد بعد ثوان قليلة
أن ��ه وال �س �ع��د ي �ح �ض��ران ج �ل �س��ات زع�ي��م
امل�خ�ت��ارة السياسية .كيف ذل��ك؟ وح��ده
الحلو ي�ع��رف .وم��ا ه��ي اال دق��ائ��ق حتى
تسمع منه أن «العالقة شهدت بعدًا ،وال
تواصل اال في األعياد»!
ال يعتبر الحلو نفسه ممثال للمسيحيني
ف�ق��ط ب��ل ه��و ع��اب��ر ل �ل �ط��وائ��ف .ي�ع��ارض
«ت �ف �ت �ي��ت ال � ��دوائ � ��ر» الن� �ه ��ا «ال ت�ش�ج��ع
على االن�ص�ه��ار ال��وط�ن��ي» .دخ��ل معترك

السياسة ف��ي ال�ع��ام  2003خلفا ل��وال��ده
النائب ال��راح��ل ب�ي��ار ح�ل��و ،رغ��م وصايا
وال � � ��ده ب �م �ت��اب �ع��ة ع �م �ل��ه ف� ��ي ال �ه �ن��دس��ة
املعمارية بعيدا ع��ن النيابة .ق��رر االب��ن
«غير املطيع» خوض املعترك السياسي
م � ��ن ب� ��اب� ��ه ال � �ع� ��ري� ��ض واض� � �ع � ��ا اك� �م ��ال
م�س�ي��رة وال� ��ده ن�ص��ب ع�ي�ن�ي��ه .ح�ي�ن��ذاك،
ك��ان الحلو نائب «الوصاية السورية»،
ف��ي وج ��ه م��رش��ح ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
وم�ع��ارض��ة ذل��ك ال��زم��ن .م��رة أخ��رى رمى
بنفسه في أحضان جنبالط والحريري،
ف ��ي ح�ي�ن أن األم � ��ر ال��وح �ي��د ال � ��ذي م� ّ�ي��ز
وال ��ده ه��و معارضته ال �ل��دودة لسياسة
ال��رج�ل�ين .ذل��ك تفصيل صغير بالنسبة

أبى البيك في
جميع لقاءات المختارة
أن ينفرد بالنواب الخارجين
عن طاعته

ال ��ى ال �ط��ام��ح ل�ل�ن�ي��اب��ة ال� ��ذي ب ��دأ أخ �ي��را
ت �ك �ث �ي��ف زي� ��ارات� ��ه ال� ��ى وزارة األش �غ ��ال
وي �ث��اب��ر ال� �ي ��وم ع �ل��ى ح �ض��ور واج �ب��ات
العزاء في منطقته .يقولها بالفم املآلن:
«أن��ا ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة ال��ى جانب
ال�ب�ي��ك وأن ��ا حليفه ال��دائ��م» م�ش�ي��را ال��ى
أن «ال � �ص� ��وت ال � � ��درزي ه ��و األق� � ��وى ف��ي
عاليه م��ا دام االخ �ت�لاف السياسي بني
األح ��زاب املسيحية واملستقلني يشرذم
تلك األص ��وات» .ال يطول الحديث معه،
ف �ه��و إم ��ا ع��اج��ز ع��ن ت �ع��داد «إن �ج��ازات��ه
الخدماتية والتشريعية» ،او أن��ه عجز
خالل السنوات املاضية عن إنجاز شيء
يذكره ،او أن العجز مزدوج.
ف ��ي األش �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ،سجلت
ع ��دة م� �ح ��اوالت ل�ج�م��ع ال �ح �ل��و وال�س�ع��د
ب�ج�ن�ب�لاط وإع � ��ادة ع �ق��ارب ال �س��اع��ة ال��ى
الوراء ،اال ان «قلة حماسة» البيك حالت
دون ن �ج��اح األم � ��ر« .ف ��األخ� �ي ��ران خ��رج��ا
م ��ن ب��وس �ط��ة امل� �خ� �ت ��ارة ع �ن��دم��ا ص� ّ�وت��ا
خالفا لرغبته» ،يقول أح��د املقربني من
ج �ن �ب�لاط .ان �م��ا ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي بعهدة
التحالف الجنبالطي ــ الحريري اذا ما
ّ
تم .عندها سيحالفهما الحظ في إعادة
ترشيحهما ل��والي��ة ث��ان�ي��ة رغ ��م حديث
سيد املختارة الدائم عن عدم رغبته في
ّ
ّ
تبني السعد م��رة اخ ��رى .يتهكم البيك
ع�ل��ى ن��ائ�ب��ه ال �س��اب��ق .ي �ق��ول إن ��ه ال ي��زال
يعيش ف��ي ع�ه� ّ�د ج��ده ال�ب��اش��ا .م��ا ُينقل
ع��ن ج�ن�ب�لاط وث �ق��ه بنفسه ف��ي مقابلته
األخ� �ي ��رة ع �ل��ى «أل ب ��ي س ��ي آي» ،حني
اكتفى ــ ردًا على سؤاله عن نواب اللقاء
ال��دي�م�ق��راط��ي ـ�ـ�ـ ب��ال �ق��ول إن �ه��م «أص��دق��اء
ويهزأ
ول�ك��ن م��ن دون ت��واص��ل» .ليعود ّ
م �ن �ه��م ع �ب��ر االش � � ��ارة ال� ��ى أن� ��ه «ي �ف��ض��ل
السير مع املير طالل ارسالن على السير
معهم» .وتشير امل�ص��ادر هنا ال��ى تلقي
هاتف القصر أخيرًا اتصاالت عديدة من
شخصيات مارونية وأرثوذكسية راغبة
في ارت��داء عباءة البيك انما ال� ّ
�رد يكون
دائما« :مش وقتها هأل» .يسري موقف
ال��زع�ي��م ع�ل��ى أق ��رب رج��ال��ه ال�ن��ائ��ب أك��رم
ّ
شهيب الذي يقلد األخير في تصرفاته،
ف � ��إن ه� ��و ق �ط��ع ع�ل�اق �ت��ه ب� �ف�ل�ان ي �س��ارع
شهيب الى قطعها بالشخص مباشرة.

وغ�ي��اب التنسيق ب�ين ن��واب عاليه ترك
ت��داع �ي��ات سلبية ف��ي ال�ق�ض��اء م��ن جهة
الوضع االنمائي لصالح زيادة الحرمان
ح��رم��ان��ا ...ول �س��ان ح��ال األه��ال��ي واح��د:
سنحاسب!
لنائب البقاع الغربي أن�ط��وان سعد أو
املتمرد الرابع وضع استثنائي بخالف
«م � �ن � �ب� ��وذي ع� ��ال � �ي� ��ه» .األخ � �ي� ��ر ت�ج�م�ع��ه
وت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ع�ل�اق��ة ق��وي��ة تضمن
ل��ه ص� ّ�ب األص ��وات السنية املرجحة في
صندوقه .وال خ��وف هنا ان رغ��ب البيك
به أو ال «فاملستقبل ال يريد سواه» .لكن
ه��ذا ال�ك�لام يسري حتى لحظة التوافق
ال �ح��ري� ّ
�ري ـ �ـ ال�ج�ن�ب�لاط��ي .ح �ي �ن��ذاك ،من
ال�ص�ع��ب ع�ل��ى ال�ب�ي��ك ال�ق�ب��ول «بشخص
ن �ح��ن ص �ن �ع �ن��اه ،ث��م ط �ع �ن �ن��ا» ،ع �ل��ى حد
ق��ول أح��د ال�ن��واب الجنبالطيني .فوضع
«الجنرال» سعد يختلف عن حال زميله
ن��ائ��ب إق�ل �ي��م ال �خ ��روب م�ح�م��د ال �ح �ج��ار.
ّ
مستقبلي.
األخ�ي��ر انتماؤه واض��ح .ه��و
وكان يحضر جلسات اللقاء الديمقراطي
ألسباب «مناطقية بحتة» .وأمر عودته
ن��ائ �ب��ًا م��رت �ب��ط ح �ص �رًا ب� �ق ��رار ال��رئ �ي��س
سعد الحريري .أما أنطوان سعد ،فوليد
جنبالط هو من سماه نائبًا عن البقاع
الغربي.
ال يقنع ال �ك�لام ال ��ذي س�ب��ق ع��ن «ت �م� ّ�رد»
ال� � �ن � ��واب ق� � ��وى  8آذار .ف � �ه � ��ؤالء ب�ن�ظ��ر
األك �ث��ري�ين «أج �ب�ن» م��ن أن ي �خ��رج��وا عن
وص ��اي ��ة ج �ن �ب�لاط ،ول �ي��س ال� ��ذي حصل
اال أح��د «س�ي�ن��اري��وه��ات البيك املعروفة
الرض� ��اء ج�م�ي��ع األط� � ��راف» .وف ��ي ال��وق��ت
ال� ��ذي ت�ك�ث��ر ف �ي��ه األح ��ادي ��ث ع ��ن مصير
ه� � ��ؤالء ال � �ن� ��واب م� ��ع ق � ��رب االن �ت �خ��اب��ات
النيابية ،تشير م�ص��ادر االش�ت��راك��ي في
ع��ال�ي��ه إل��ى أن التنسيق ق��ائ��م م��ع ن��واب
امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�ل�ال امل �س��ؤول االش�ت��راك��ي
ه�ن��اك ،وأن ال��وق��ت ل��م ي�ح��ن ب�ع��د لتقرير
مصيرهم .وهم (باستثناء حماده) اآلن
أشبه ،سياسيًا ،بهياكل تنتظر أن ينفخ
ال �ب �ي��ك ف�ي�ه��ا ال� � ��روح .ف�ي�م��ا ي � � ّ
�ردد رج ��ال
البيك أمام أصدقائهم« :ال نعلم اذا كانت
أسماؤنا سترد على الالئحة الجنبالطية
وننتظر إقرار القانون االنتخابي لنعرف
على أي جنب سننام».

تقــرير

سعدنايل تقاطع األسير و«خطاب الفتنة»
عفيف دياب
تقدمت بلدة سعدنايل البقاعية خطوة الى
األم��ام بمقاطعتها العارمة لحفل خطابي
للشيخ احمد االس�ي��ر اقيم عصر ام��س في
منشية البلدة .رف��ض سعدنايل احتضان
االس � �ي� ��ر ل �ي ��س م ��وق �ف ��ًا ض� ��د ال� ��رج� ��ل ع�ل��ى
املستوى الشخصي ،بل هو رفض لخطابه
ال �س �ي��اس��ي ال�ت�ح��ري�ض��ي وامل �ث �ي��ر ل�ل�غ��رائ��ز
الطائفية واملذهبية ،الذي ترفضه البلدة.
مقاطعة سعدنايل الحتفال الشيخ االسير
ومعه القيادي السابق ف��ي تيار املستقبل
محمد س�لام ،سبقتها مروحة واسعة من
ال� �ح ��وارات ف��ي ال�ب�ل��دة ح ��ول ج ��دوى إق��ام��ة
اح �ت �ف��ال ت�ض��ام�ن��ي م ��ع س ��وري ��ا وث��ورت �ه��ا
ض ��د ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار االس � ��د ،ي�ك��ون
خ �ط �ي �ب��ه االول ال �ش �ي��خ االس � �ي� ��ر .واف �ت �ت��ح
نقاش مستفيض ط��وال االس�ب��وع املاضي
م��ع راب�ط��ة ش�ب��اب ال�ب�ل��دة القناعها باقامة
االحتفال التضامني من دون إشراك االسير
ف�ي��ه ،مل��ا يحمله خطابه م��ن ت�ط��رف واث��ارة
للغرائز وتاليًا اح��داث نوع من الشقاق مع
ال �ج��وار ال�ب�ل��دة بغنى ع�ن��ه .وق��ال��ت جهات
م�ت��اب�ع��ة ل�ل�ات �ص��االت ان س �ع��دن��اي��ل ت��دع��م
ال �ث��ورة ال �س��وري��ة ،ل�ك��ن ال�ت�ض��ام��ن ال يكون
بخطاب سياسي يثير النعرات املذهبية.
وق��د اقنع ه��ذا الكالم تيار املستقبل ،الذي
اوع� ��ز ال ��ى م �ن��اص��ري��ه ب �ع��دم امل �ش��ارك��ة في
االحتفال ،وهذا ما تحقق فعليًا ،امس ،من
خ�ل�ال م�ق��اط�ع��ة ال �ت �ي��ار م��ع ب��اق��ي م�ك��ون��ات

ال �ب �ل��دة ال�س�ي��اس�ي��ة االخ � ��رى ال �ل �ق��اء ،ال ��ذي
اق �ت �ص��ر ح �ض ��وره ال�ش�ع�ب��ي ع �ل��ى ج�م�ه��ور
اح � �ض� ��ره االس � �ي� ��ر م �ع ��ه م� ��ن ص� �ي ��دا ف� ��ي 5
ح��اف�لات ن�ق��ل ك�ب�ي��رة ،اض��اف��ة ال��ى مشاركة
نحو  100شخص من حي العمرية التابع
اداري ��ا لسعدنايل ،وع��دد م�ح��دود ج��دا من
ابناء البلدة ،تقدمهم امل��دان بجرم التعامل
مع إسرائيل زياد الحمصي.
استشعار سعدنايل خطر خطاب الشيخ
االسير عليها وعلى عالقاتها مع الجوار
ومدى االنعكاس االقتصادي على سوقها
التجارية ،أل��زم بلدية البلدة اول من امس
باجراء اتصاالت مع االسير القناعه بعدم
ال �ح �ض��ور إل ��ى س �ع��دن��اي��ل ،ل �ك��ن امل �ح��اول��ة
ب � ��اءت ب��ال �ف �ش��ل م ��ع اص� � ��رار االس� �ي ��ر على
الحضور متذرعًا بعدم قدرته على رفض
دع��وة وجهت اليه م��ن راب�ط��ة شبابية في
البلدة .وق��ال املتصلون به لـ «االخ�ب��ار» ان
الشيخ الصيداوي تنبه الى وجود مقاطعة
شعبية له في سعدنايل ،فأحضر جمهوره
ً
ايحاء اعالميا
معه من صيدا حتى يعطي
بأن له مناصرين في سعدنايل ومنطقتها.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ب� �ل ��دي ��ة س� �ع ��دن ��اي ��ل خ�ل�ي��ل
الشحيمي لـ « االخ�ب��ار» ان البلدية عملت
ط��وال االس�ب��وع امل��اض��ي على ت��دارك اقامة
لقاء سياسي يتقدمه االسير  .واضاف ان
ب�ل��دت��ه مجمعة ع�ل��ى االب�ت�ع��اد ع��ن التوتر
والخطاب الطائفي ـ املذهبي ،موضحا ان
سعدنايل تريد افضل العالقات مع الجوار
وصوال الى بعلبك ـ الهرمل و« نرفض كل

رفعت الفتات ترفض الطائفية والكالم املذهبي (أرشيف ـ مروان طحطح)

استشعار سعدنايل
بخطر خطابه ألزم
البلدية االتصال به لعدم
الحضور

من يثير الغرائز .فسعدنايل ليست منبرًا
لتوجيه الشتائم السياسية إلى اي طرف
لبناني مهما كان الخالف السياسي معه»،
مؤكدا ان بلدته تدعم الثورة السورية و«ال
يمكن الحد ان يزايد علينا في هذا االمر».
وت��اب��ع « :ي��وم ف�ت�ح��ت س�ع��دن��اي��ل اب��واب�ه��ا
الستقبال الالجئني السوريني لم يكن احد
م��وج��ودًا ،وم��ن غ�ي��ر امل�س�م��وح ب��ه االت�ج��ار
السياسي باسم البلدة او القول انها تتبع
لهذا الطرف او ذاك» ،معلنا ان سعدنايل «

ترفض ان تكون شرارة للفتنة ».
خطوة سعدنايل السياسية الالفتة ،ورفع
الفتات في الشارع الرئيسي معلنة رفض
ال�ت�ع�ص��ب وال �ك�ل�ام امل��ذه �ب��ي ،ح� ّ�واله��ا ال��ى
ثكنة عسكرية ،ام��س ،م��ع اص��رار املنظمني
ع �ل��ى اق ��ام ��ة االح �ت �ف ��ال ف ��ي م �ك��ان ع � ��ام ،لم
ت �ن �ج��ح م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ق��اع ف ��ي م �ن �ع��ه وف��ق
القوانني املرعية االجراء ،بعد ابالغ املحافظ
انطوان سليمان رفض البلدة إقامة احتفال
سياسي ك�ه��ذا .وأك��د رئ�ي��س راب�ط��ة شباب
سعدنايل ،صاحبة ال��دع��وة ،عمر الحلبي
لـ «االخبار » أن الدوائر الرسمية لم تطلب
الغاء االحتفال« ،بل طلبوا ان ال نقيمه على
الطريق العام» .وأوض��ح أن الرابطة ابلغت
رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة االس� �ب ��وع امل��اض��ي نيتها
اقامة احتفال تضامني مع سوريا بمشاركة
االسير« ،ووافق الريس ،متمنيًا علينا ان ال
نرفع الفتات تحمل كالما سياسيا الذعًا»،
لكنه ق��ال إن ال��راب�ط��ة فوجئت بعد يومني
باتصال م��ن اح��د اع�ض��اء البلدية « يطلب
ّ
ال�غ��اء االح�ت�ف��ال واالع �ت �ص��ام ...ول��م نتمكن
من الغاء اللقاء ألننا حددنا مكانه وزمانه
وخطيبه الشيخ احمد األسير والصحافي
محمد سالم » .ولفت الى ان االحتفال « مر
على خير ولم يحدث مكروه».
ّ
وتحدث األسير في االحتفال أم��س ،مكررًا
ك�ل�ام ��ه امل � �ع� ��روف ع ��ن س ��وري ��ا ون �ظ��ام �ه��ا،
وتهجمه املعهود على حزب الله ،كما تحدث
س�لام ومختار حي العمرية في سعدنايل
محمد األحمد باسم رابطة شباب البلدة.
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تقــرير
رغم الوجوه الجادة «زيادة عن اللزوم» لنواب كتلة تيار املستقبل ،في اإلعالم .تبقى لهؤالء وجوه من نوع آخر تظهر على
حقيقتها في اجتماع الكتلة .فيها «املهضوم» ،وفيها «النكد» ،وفيها من هو «كمالة عدد» ،وفيها من ال يعترف بالكتلة «من أصلو»

«كتلة المستقبل» :شي خفيف نضيف
ميسم رزق
في البرملان اللبناني ،كتلة نيابية زرق��اء.
ت ��دور ف��ي فلكها شخصيات بمواصفات
مختلفة .باستثناء النائبة بهية الحريري،
يجتمع اآلخ� ��رون ف��ي ال�ش�ك��ل .ب ��دالت آخ��ر
موديل .ربطات عنق «سماوية» ّ في أغلب
ّ
«مستقبلي» يلف أيديهم
األحيان .وشريط
اليمنى .ال ينسى أحد منهم ،قبل أن يخرج
صباحًا م��ن منزله ،تعليق ّ
«زر» الرئيس
الشهيد رفيق الحريري إلى جانب قلبه.
ّ
لهؤالء كلهم صفات غير تلك التي يظهرون
بها داخ��ل مجلس ال�ن��واب .على مقاعدهم
ي� �ب ��دون أك �ث��ر ج � ّ�دي ��ة وأك� �ث ��ر ح� � � ّ�دة .إال أن
ملجالسهم الخاصة ّ
جوًا من نوع آخرّ .
مرة
ف��ي األس�ب��وع يجتمع أغلب ه��ؤالء النواب
على ط��اول��ة ح��وار «مستقبلية» .تعقدها
الكتلة التي باتت وحدها امللجأ ّ
السياسي
ل�ل�ت�ي��ار .ف�ف��ي ظ��ل ال�ت��ده��ور امل�ت�ت��ال��ي ال��ذي
ي�ض��رب أغ�ل��ب م��ؤس�س��ات ال�ت�ي��ار ،وح��ده��ا
ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ت��أخ��ذ م�ن�ح� ً�ى تصاعديًا
ّ
م �ن��ذ س�ن�ت�ين ح��ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة .اج �ت�م��اع��ات
ّ
دوري ��ة .نقاشات ج��دي��ة .م��واق��ف وبيانات
ّ
موحدة ال يشارك في صياغتها سوى  3أو
ّ
 4نواب «بالكتير» .يصح القول إن الكتلة
اليوم تحارب وحدها في الفراغ الذي تركه
رئيسها سعد الحريري خلفه.
ف� ��ي ب �ي ��ت ال ��رئ� �ي ��س س �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري ف��ي
وادي أب��و جميل ،تعقد الكتلة اجتماعها
األس�ب��وع��ي .هناك يرمي ال�ن��واب أقنعتهم
ج��ان�ب��ًا .يضحكون .يصيحون .يهمسون
وي �ط �ل �ق��ون ال� �ن� �ك ��ات« .أه� �ض � ُ�م� �ه ��م» ل�ي��س
ال�ن��ا ّئ��ب س�ي��رج ط��ور س��رك�ي�س�ي��ان ك�م��ا قد
يتوقع كثيرون ،وإنما ،باعتراف الجميع،
النائب باسم الشاب .قليلون من يسمعون
ب �ج� ّ�راح ال�ق�ل��ب .رغ��م ت��واري��ه اإلع�ل�ام��ي إال
أن��ه أكثر ال��وج��وه «بشاشة» داخ��ل الكتلة.
ص ��اح ��ب ال� � � ��روح امل� ��رح� ��ة ال ي� �ت ��وان ��ى ع��ن
ّ
ممارسة موهبته في السخرية ،حتى في
ظل نقاش أكثر املواضيع حساسية .يسرد
ّ
زم�ي��ل ل��ه اح ��دى ط��رائ �ف��ه ،ع�ن��دم��ا ع��ل��ق في
م��داخ�ل��ة ل��ه داخ��ل اج�ت�م��اع الكتلة بالقول
ّ
«إنكم تشبهون رك��اب سفينة التايتانيك
ال�ت��ي ت�غ��رق وتطلبون على متنها أفضل
ال�خ��دم��ات»! ط��ور سركيسيان ه��و «رق��م 2
ب��ال�ه�ض��ام��ة» .ال�ن��ائ��ب األرم �ن��ي ال�ب�ي��روت��ي
في الكتلة هو نفسه املشاكس في مجلس
ال �ن��واب ،ح�ي��ث ي� ّ
�وج��ه إل �ي��ه ال��رئ�ي��س نبيه
ّ
ّ
ّبري املالحظات مرارًا لقلة جديته.
ُيقسم نواب الكتلة إلى درجات .على رأس
ال �ه��رم ي �ت� ّ
�رب��ع ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة.
يشبه أس � ّت��اذ امل��درس��ة ال ��ذي يتقن كيفية
ّ
ضبط صفه ،حني يشعر بتفلت النواب .ال
سيما في حال «زهقوا» وخرجوا اللتقاط
أن�ف��اس�ه��م ب �ـ«س �ي �ج��ارة» .ي��وازي��ه بحرصه
على سير األمور داخل الكتلة النائب نهاد
املشنوق .صريح وواض��ح .غير ملزم بأي
قيود .دينامو الكتلة .ودود .هكذا يصفه
زمالؤه .يجاريه في ّ
جديته ،النواب غازي
ي ��وس ��ف «خ �ب �ي��ر االت � � �ص� � ��االت» ،وع��اط��ف
مجدالني ذو الـ« »profileاألكاديمي ،ونبيل
دوف��ري��ج «امل�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي ال �ش��أن امل��ال��ي»
وسمير الجسر ،رغم «بالدة» األخير.
ّ
ال�ن�ش��اط س�م��ة ي�ت�م��ت��ع ب�ه��ا ال �ن��واب ه��ادي
ح �ب �ي��ش« ،م �ن �ص��ور ب� ��ون ال �ك �ت �ل��ة» ل�ك�ث��رة
خ��دم��ات��ه ،وأح �م ��د ف�ت�ف��ت وع �م ��ار ح ��وري.
األخير هو «جهاز كومبيوتر»ُ .يقال فيه
إن��ه ذاك ��رة الكتلة .ف��ي رأس��ه ك��ل ال�ت��واري��خ
واألس � �م ��اء .ال ت �ح �ت��اج ال�ك�ت�ل��ة إل ��ى كبسة
زر إل�ك�ت��رون��ي للتأكد م��ن أم��ر م��ا .يكفيها
الضغط على رأس الحوري ،ليكون الخبر
ال �ي �ق�ين ع �ن��ده��ا ف ��ي ث � ��وان .ه ��و ،وح�ب�ي��ش
وف �ت �ف� ّ�ت ،ي�ح�م�ل��ون ع �ل��ى ال � ��دوام ملفاتهم
وي�ح��ض��رون لها .ف��ي حوزتهم الكثير من
ّ
األخ �ب��ار وال�ت�ح�ل�ي�لات وال��وق��ائ��ع« .ي�ف��ل��ون

ّ
ّ
يشبه السنيورة أستاذ املدرسة الذي يتقن كيفية ضبط صفه (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
ّ
ً
ال�ن�م�ل��ة» ح��ت��ى أن �ه��م ال ي �ت��رك��ون تفصيال
يفوتهم.
ل�ل�ن��ائ��ب خ��ال��د زه��رم��ان أذن� ��ان ط��وي�ل�ت��ان.
ُي �ص �غ��ي أك �ث ��ر م �م��ا ي � �ش� ��ارك .ي ��أخ ��ذ أك �ث��ر
مما يعطي .ربما يعود ذل��ك إل��ى «خجل»
الرجل .فهو ال يمكن أن يظهر في مكان إال
وتكون وجنتاه محمرتني من أثر الحديث.
محمد ّقباني يمشي عكس التيار .النائب
البيروتي «ال �ق� ّ�ح» ،كيف ال و«ب �ي��روت هي
فوق كل اعتبار» .بصوته العالي املناهض
ألي ق � � ��رار ،ي �ن��زل��ق أح� �ي ��ان ��ًا ف ��ي ع � ��دد م��ن
ّ
ّ
«املطبات» السياسية خارج الكتلة وحتى

داخلها .يقول عنه ال��زم�لاء إن��ه «معارض
دائم ألصغر التفاصيل».
ألمني وهبي ّ
قصة أخرى .هو«سوسلوف»
ّ
تيار املستقبل« .م�ن��ظ��ر» الكتلة اآلت��ي من
خلفية شيوعية .له مطوالت عميقة يلقي
ب�ه��ا ع�ل��ى ط��اول��ة ال�ك�ت�ل��ة .ي�ج��اه��ر ب��أف�ك��اره
ال�ق��وي��ة ،ل��ذا ي�ب��دو أح�ي��ان��ًا ف��ي م�ك��ان آخ��ر،
ن �س �ب��ة ل �ل �م �خ��زون ال �ح ��زب ��ي ال� �ث ��ري ّال ��ذي
يملكه .فيما ي��وص��ف النائب ب��در ون��وس
ً
ب��أن��ه األك�ث��ر م�ل�لا .ال أح��د يفهم مداخالته
تبدو أقرب إلى اللغة األرمنية .يبدو
التي ّ
أن��ه ينقل «وس��ادت��ه» ب�ين مجلس ال�ن��واب

الشاب «أهضم»
نواب الكتلة وحوري
ذاكرتها ووهبي
«سوسلوفها»

جسد بال رأس
ت�ظ�ه��ر ك�ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» ك�ج�س��م بال
هي أق��رب إل��ى جسم برأسني.
رأس .أو ّ
أحدهما يطل من خارج البالد ،وحسب.
فيما يتسلم الرأس اآلخر حاليًا ،الرئيس
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،دف��ة ال �ق �ي��ادةُ .ي ّ
سجل
ل�ل�ن��ائ��ب س�ع��د ال �ح��ري��ري غ�ي��اب��ه ال��دائ��م،
إلى جانب ساعده األيمن النائب ُعقاب
ّ
ص �ق��ر .ال ي�ت��ذك��ر ال �ن��واب ع��ن زعيمهم
الكثير .تعودوا على فراغ كرسيه .كان

ً
ي�ح�ض��ر ق �ل �ي�لا ،ث��م ال ي�ل�ب��ث أن ُي �غ��ادر
االج �ت �م ��اع ب �س �ب��ب م �ش��اغ �ل��ه ال �ك �ث �ي��رة.
مضطرب دائمًا ،ولسانه ال يكاد يستقر
ف��ي فمه ،منتقدًا ه��ذا وذاك( ،بالتنكيت
طبعًا) حتى لحظة خ��روج��ه .الحريري
ه��و ال�ص��ورة العكسية للسنيورة ال��ذي
يصفه النواب بالصبور إلى أقصى حد،
ّ
حتى إن��ه «على استعداد إلدارة جلسة
ّ
مدة  5ساعات متواصلة دون تعب» إذا

اقتضى األم��ر .كما ال يتمتع الحريري
ع�ل��ى ّذم ��ة ب�ع��ض ال �ن��واب ف��ي املستقبل
ب �ك��اري��زم��ا ال �س �ن �ي��ورة ال�س�ي��اس�ي��ة ،في
الحديث أو الحركة .وعلى عكس حماوة
ال �ن �ق��اش ال �ت��ي ت �س��ود ج �ل �س��ات ال�ك�ت�ل��ة
ع� ��ادة ،ت �خ��رج ف��ي ن�ه��اي��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا،
ببيانات رتيبة ،هي أقرب إلى «تجميعة»
املواقف األسبوعية التي يتناوب نوابها
على إطالقها في كل مناسبة.

وال �ك �ت �ل��ة .ن ��ائ ��م ف ��ي أغ �ل ��ب ال� ��وق� ��ت .ه �ك��ذا
ت�ظ�ه��ره م�لام�ح��ه .ال ي �ش��ارك .ال ي �ج��ادل .ال
ّ
ي �ع��ل��ق .وإذا اج�ت�م�ع��ت ه ��ذه ا ّل �ص �ف��ات في
رجل واح��د ،فهو حتمًا بدر ون��وس .يشبه
النائب نضال طعمة زميله إلى ّ
حد ما .هو
بالكاد موجود إذا حضر.
العنصر النسائي الوحيد في الكتلةّ ،
بهية
الحريري .تحضر اجتماع الكتلة وتخرج
م�ن�ه��ا م�ح� ّ�م�ل��ة ب��ال �ه��واج��س األم �ن �ي��ة .ه��ذا
ه��و م�ح��ور م��داخ�لات�ه��ا ،إض��اف��ة إل��ى الزم��ة
ال�ع�ي��ش امل �ش �ت��رك ّ .ال ج��دي��د غ�ي��ر ذل ��ك .في
درج��ة أخ��رى ُيصنف بعض النواب ضمن
ال �خ��ان��ة ال�خ��دم��ات�ي��ة واإلن �م��ائ �ي��ة .ال�ن��ائ��ب
ً
محمد الحجار م�ث�لا ،ضليع ف��ي مناقشة
ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل�ل�ف��ات .م��ن ال�ك�ه��رب��اء إلى
امل �ي��اه إل ��ى ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة .ي�ش�ب��ه نفسه
ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي .م ��داف ��ع ع ��ن أب �ن��اء
م�ن�ط�ق�ت��ه ح �ت��ى آخ ��ر ن �ف��س .ك��ذل��ك ال�ن��ائ��ب
ع��اص��م ع��راج��ي امل �ع ��روف ع �ن��ه «اح �ت��رام��ه
لجميع زمالئه» .ال يهاجم أحدًا .يدخل إلى
الكتلة كطالب يأتي إلى اختبار الجامعة.
يرمي من ّ
كراسته كل مشاكل أبناء البقاع
ّ
وي� �خ ��رج .وم �ث �ل��ه ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ك ��ب ��ارة،
النائب «الزعيم».
للجنون ن��ائ��ب ف��ي املستقبل ي��دع��ى معني
امل��رع�ب��ي .غالبًا م��ا يثور ف��ي وج��ه زمالئه.
أكثر مشاكله مع النائب قباني .غالبًا ما
ّ
تدب «املعركة» بينهما .ال تعنيه السياسة
ً
وهو غير ضالع فيها أصال .مهما حاولوا
إق �ن��اع��ه أو ت�ه��دئ�ت��ه وات� �ق ��اء ش ��ره ف��إن��ه ال
ي�س�ت�ج�ي��ب .ال�ب�ي��ان��ات ال �ن��اري��ة ه��ي ك��ل ما
يستهويه .نشيط على مستوى الخدمات.
ه ��ذا األم� ��ر ه��و ك��ل م��ا ي�ع�ن�ي��ه إل ��ى ج��ان��ب
ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�نُ .ي �ق��ال إن ��ه إن�ت�ف��ض
ً
أكثر في ّ
مرة في وجه السنيورة ،قائال «ال
ّ
تعنيني الكتلة ومن فيها ،ما يهمني أبناء
منطقتي ،هكذا فقط أفهم السياسة».
ول�ل�ن�ك��د ن��ائ��ب آخ ��ر ي��دع��ى ري ��اض ّ
رح ��ال.
ّ
م�ت��ف�ن��ن ف��ي ل�غ��ة ال �ص ��راخ .ع�ق�ل�ي��ة ال تقبل
ال�ت�ف��اه��م وال ي�ح��رك�ه��ا امل �ن �ط��ق .ال ي�ش��ارك
ك �ث �ي �رًا ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ال �ك �ت �ل��ة« .ن�ه�ف�ت��ه»
أن��ه م�ع��ارض دائ��م للبيان الختامي ال��ذي
ت � �ص ��دره ال �ك �ت �ل��ة .ي ��رف ��ض ق � ��راء ت � ��ه ،وف��ي
ً
همس في أذن زميله قائال:
إح��دى امل��راتّ ،
«هذا بيان ال يمثلني ،بياني أنا ُيختصر
ّ
بكلمتني ،على حزب الله أن يسلم سالحه،
وانتهى األمر».
ع� �ل ��ى ع� �ك ��س ص� ��ورت� ��ه امل �ي �ل �ي �ش ��اوي ��ة ف��ي
ّ
عكار .يلتزم النائب خالد الضاهر الهدوء
ال �ت��ام ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال�ك�ت�ل��ة .ي �ت��رك بزته
«العسكرية» لدى «الجيش السوري الحر»،
ويدخل اجتماع الكتلة نائبًا تحت سقف
«السما الزرقا».
ف��ي «املستقبل» أي�ض��ًا ن��واب ش�ب��اب .زي��اد
ال � � �ق � ��ادري وك� ��اظ� ��م ال� �خ� �ي ��ر .ي �ط �غ��ى ع�ل��ى
هذين «ستايل» خ��اص .في شخصيتهما
ب�ع��ض ال�ث�ق��ة ال ��زائ ��دة ف��ي ال�ن�ف��س وإي �م��ان
كامل بإمكاناتهما وقدرتهما على فرض
ح� �ض ��وره� �م ��ا .األول ي ��أت ��ي م �ب ��ال �غ ��ًا ف��ي
«أن��اق �ت��ه» ،وي �ب��دو ال�ث��ان��ي أك�ث��ر شعبوية.
فيما ُيحارب النائب خضر حبيب ،األبعد
ما يكون عن قواعد اللغة العربية وتحريك
أح��رف �ه��ا ،إلظ �ه��ار ن�ف�س��ه واح� � �دًا م��ن أك�ث��ر
ن ��واب املستقبل «ج ��دارة ون �ش��اط��ًا» .لغته
«ت �ع �ب��ان��ة ع ��اآلخ ��ر»ُ ،رغ� ��م ح �ي��وي �ت��ه ،ن�ظ�رًا
لكونه عاش خارج البالد لفترة طويلة.
وفي الوقت الذي يأتي فيه نواب املستقبل
إلى «كتلتهم»ّ ،كل ّ
بهم يختلف عن اآلخر،
ي�ج�ت�م��ع ه� ��ؤالء ع �ل��ى ب �ط��ون �ه��م .غ��ال �ب��ًا ما
ي�ب��دأون جلستهم بـ«قعدة» سندويشات،
ُ
تطلب إم��ا من مطعم «ب��رب��ر» ـــ سبيرز ،أو
الجامعة األميركية في
«بلس» في ش��ارع ّ
بيروت .وغالبًا ما يتكفل السنيورة بطلبية
كبيرة من نوع «« ،»mini sandwichesشي
خفيف نضيف»!
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مناسبة

الشباب يحصدون موسم األلغام والقنابل
في الخامس من تشرين الثاني ُيحيي لبنان «اليوم العاملي
ّ
للتحرك ضد القنابل العنقودية» .هذه القنابل املنتشرة في
عدد كبير من األراضي اللبنانية ،تزال ّ
بهمة شبان لبنانيني
يدركون مخاطر عملهم ،لكنهم يواظبون عليه .منهم من
يصاب ،ومنهم من يستشهد

ال يزال الكثير من الحقول ّ
ملوثًا بالقنابل العنقودية (أرشيف)

آمال خليل
ل� ��م ت � �ص� ��دق امل� ��واع � �ي� ��د ال ��زم� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ضربتها الهيئات املعنية إلنهاء عمليات
ن ��زع األل �غ��ام وال �ق �ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة من
ّ
مخلفات العدو اإلسرائيلي .حتى املوعد
ّ
األخ�ي��ر ال��ذي ك��ان ق��د ح��دد نهاية العام
الجاري لالنتهاء من األعمال ،يبدو أنه
لن يصدق أيضًا؛ إذ إن الهيئات الدولية
وبعض ال��وح��دات العاملة ضمن ق��وات
اليونيفيل وف��وج الهندسة في الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �ت��ي ت�ع�م��ل ج�م�ي�ع�ه��ا تحت
إم��رة امل�ك�ت��ب ال��وط�ن��ي ل�ن��زع األل �غ��ام في
الجيش ،ال ت��زال تتولى تنظيف الكثير
من الحقول املنتشرة في مختلف أنحاء
ال �ج �ن��وب ،وال س� ُي�م��ا امل �ل� ّ�وث��ة بالقنابل
العنقودية التي ق� ّ�درت إث��ر إلقائها في
ع� � ��دوان ت �م ��وز ب �م��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى خ�م�س��ة
م�ل�اي�ي�ن ق �ن �ب �ل��ة .ال � �ع� ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال�ع�ن�ق��ودي م��ا زال ي �ض��رب الجنوبيني
يوميًا؛ فالقنابل تتخفى تحت ال�ت��راب
وال �ش �ج��ر وامل � ��زروع � ��ات ،وف� ��ي األح � ��راج
واألودي ��ة ،وأح� ُي��ان��ًا ف��ي محيط األح�ي��اء
السكنية ال�ت��ي أع �ل��ن تنظيفها س��اب�ق��ًا.
ّ
لتتلوث بعدما جرفت مياه
لكنها عادت
األم �ط��ار وال �س �ي��ول ال�ق�ن��اب��ل م��ن الحقل
امللغوم إلى الحقل النظيف.
أرض ال� �ج� �ن ��وب ال� �ت ��ي ت �ت �ق �ي��أ ال �ق �ن��اب��ل
واألل� �غ ��ام ح �ت��ى ت�ت�ط�ه��ر ن�ه��ائ�ي��ًا م�ن�ه��ا،
ت �ح �ت��اج إل ��ى م �س��اع��دة أب �ن��ائ �ه��ا ال��ذي��ن
ّ
ت� �ط � ّ�وع ��وا أو ام �ت �ه �ن��وا ن � ��زع م �خ��ل �ف��ات
ال � � � �ع � � ��دوان ،إم � � ��ا ع � ��ن خ � �ب� ��رة ت ��راك �م �ي ��ة
اك � �ت � �س � �ب� ��وه� ��ا خ� �ل� ��ال ال � �ع � �م� ��ل امل� � �ق � ��اوم
وامل ��دن ��ي إب � ��ان االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي،
أو ت � ّ
�درب ��وا ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات�ه��ا ع �ل��ى أي��دي
الهيئات وال��وح��دات املحلية والدولية،
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وال��دن�م��ارك�ي��ة وال�ن��روج�ي��ة
وال �ص �ي �ن �ي��ة واإلي �ط��ال �ي��ة وال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة

إل � � ��خ ،...ال �ت��ي ت� �ش ��ارك ف ��ي ن� ��زع األل �غ��ام
ج � �ن� ��وب� ��ًا .ب� � �ن � � ً
�اء ع � �ل � �ي ��ه ،إن اس � �ت � �م ��رار
عمليات التنظيف سيفتح ال�ب��اب أم��ام
اح �ت �م��ال س �ق��وط ض �ح��اي��ا ف ��ي ص�ف��وف
امل �ش��ارك�ين ف�ي�ه��ا ،ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال مع
أك� �ث ��ر م ��ن خ �م �س�ين ش �ه �ي �دًا وأك� �ث ��ر م��ن
م�ئ��ة ج��ري��ح ل�ب�ن��ان��ي وأج �ن �ب��ي .ملناسبة
«ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ت�ح� ّ�رك ض��د ال�ق�ن��اب��ل
العنقودية» ،توجه «األخبار» تحية إلى
ال�ش�ه��داء منهم وم�ش��اري��ع ال�ش�ه��داء في
ريعان الشباب.
ل� ��م ي � �ح ��زن ع� �ل ��ي إب� ��راه � �ي� ��م ع� �ل ��ى ف �ل��ذة
ك �ب��ده م�ح�م��د ( 28ع��ام��ًا) أك �ث��ر م��ن قلقه
ع �ل��ى زم�ل�ائ ��ه ف ��ي امل �ن �ظ �م��ة ال�ن��روي�ج�ي��ة
ال�ت��ي ت�ش��ارك ف��ي ن��زع األل�غ��ام والقنابل
العنقودية في الجنوب .محمد فجرته

منذ استشهاد محمد،
ال يزوره والده في قبره،
بل في الحقل حيث سقط

ق�ن�ب�ل��ة ع �ن �ق��ودي��ة ف��ي أح ��د ح �ق��ول ب�ل��دة
ط�ل��وس��ة ق�ب��ال��ة وادي ال�ح�ج�ي��ر ،ق�ب��ل أن
ي�ف�ج��ره��ا ف��ي ال �ت��اس��ع ع�ش��ر م��ن الشهر
الفائت ،وصعدت به إلى السماء بعدما
ك ��ان ق��د ص�ع��د إل � ّ�ى ب�ي��ت ال��زوج �ي��ة قبل
أرب� �ع�ي�ن ي ��وم ��ًا .زف إل� ��ى امل �ص �ي��ر ال ��ذي
توقعه لنفسه ،ليس منذ امتهانه نزع
األلغام بعيد عدوان تموز ،بل منذ فتح
عينيه ع�ل��ى ال�ح�ي��اة ليجد نفسه تحت

االحتالل في بلدته دير سريان (قضاء
مرجعيون) .محمد «خلص راح» يقول
ّ
وال � ��ده ،ل �ك��ن «ال�ك�ث�ي��ري��ن م�ث��ل م�ح�م��د ال
ي ��زال ��ون ي �ن �ت �ظ��رون امل �ص �ي��ر ذات � ��ه وم��ا
ً
ب� ّ�دل��وا ت�ب��دي�لا» .منذ استشهاد محمد،
ال ي ��زوره وال ��ده ف��ي ق �ب��ره ،ب��ل ف��ي حقل
ط �ل��وس��ة ح �ي��ث س �ق ��ط ،وح �ي ��ث ال ي ��زال
رف��اق��ه يستكملون تنظيفه م��ن األل�غ��ام.
ي �ج �ل��س ب �ي �ن �ه��م ي ��وم� �ي ��ًا ،وي �ب �ك��ي ع�ل��ى
ش�ب��اب�ه��م ك��أن��ه ي��ودع�ه��م ي��وم�ي��ًا .يأسف
ألن «ح �ق �ه��م م� �ه ��دور ب�ي�ن ال� �ن ��اس وف��ي
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام» .وأك �ث��ر م��ا ي��زع�ج��ه أن
ال �ب �ع��ض ال ي �ع� ّ�ده��م م �ق��اوم�ي�ن ،ب��ل «ه��م
موظفون ال أكثر ،يقبضون آخر الشهر
م �ع��اش��ًا ج �ي �دًا ول �ي �س��وا م �ت �ط��وع�ين أو
مجبرين على مخاطرة كهذه».
محمد آخر من سقط على مذبح تطهير
ال�ج�ن��وب ،لكنه ل��ن ي�ك��ون األخ �ي��ر ،فيما
ك��ان ق��د سبقه ك�ث�ي��رون .تحية ف��ي ه��ذا
ال�ي��وم إل��ى أرواح ال�ش�ه��داء ،منهم قاسم
ح �ج �ي��ج وع� �ل ��ي م �ل��اح وح� �س�ي�ن ص �ب��را
وي��وس��ف خ�ل�ي��ل وع �ل��ي م�ل�ح��م وم�ح�م��د
رزق م �ه��دي ح ��رز وع �ل��ي ت��رك �ي��ة وع�ل��ي
أبو عيد وشهداء الجيش :الرائد سمير
م��رع��ب ،الرقيب أول سركيس الدريبي،
العريف مياس العلي ،والجنود :إلياس
ش�ه��دا ،حسني س��وي��دان وح�س�ين أي��وب.
والتحية إلى آالم علي مراد الذي بترت
ساقه ،وحسني كيكي وأحمد مصطفى
وب �ل��ال ع � ��ودة وح �س�ي�ن م �ح �م��ود وع�ل��ي
ش��رق��اوي وم�ص�ط�ف��ى ق��ري��ان��ي وح�س�ين
م��ازح وأح�م��د علي ضيا ورب�ي��ع محمد
ال�س�ي��د وال�ن�ق�ي��ب م�ح�م��د ع�ي��د وال��رق�ي��ب
أول خالد العك ...إلخ .إشارة إلى أن عددًا
من الجنود واملوظفني األجانب سقطوا
أي�ض��ًا خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي��ف ،منهم
البريطاني كريك بلبي والبلجيكي فان
بيتر.

متابعة

ّ
السياسة حاضرة في التعويضات على مزارعي الضنية
ّ
وأخيرًا تسلم مزارعو
الضنية تعويضاتهم عن
موسم التفاح الذي ّ
تضرر
عام  .2011لكن على الرغم
من االرتياح الذي ّ
عبر عنه
املزارعون ،لم ّ
يمر األمر
من دون اعتراضات نتيجة
تباينات سياسية واضحة
عبد الكافي الصمد
ب �ع��د م� ��رور أك �ث��ر م��ن س �ن��ة ع �ل��ى ت �ع� ّ�رض
موسم التفاح في الضنية ملوجة َب َر ْد (26
ّ
استرد
أيلول  )2011قضت على معظمه،
امل��زارع��ون امل�ت�ض� ّ�ررون بعض خسائرهم
إذ ق �ب �ض��وا ال �س �ب��ت ال �ف��ائ��ت ت�ع��وي�ض��ات
م��ال �ي��ة ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ق ��د أق� ّ�رت �ه��ا لهم
م �ن��ذ م � � ّ�دة .األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�لإغ��اث��ة ،العميد إب��راه�ي��م بشير ،أش��رف
مباشرة على عملية توزيع التعويضات،
ب � �م � �س� ��اع� ��دة ف � ��ري � ��ق ع � �م� ��ل م� � ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة
وب��ال�ت�ع��اون م��ع ات �ح��اد ب�ل��دي��ات الضنية
ّ
املتضررة
ورؤس��اء بلديات البلدات ال �ـ11
(عاصون ،سير ،بقاعصفرين ،بقرصونا،
ن�م��ري��ن ،ال�ق�ط�ين ،ق��رص�ي�ت��ا ،ب�ي��ت الفقس،
السفيرة ،عني التينة وكفربنني).
ّ
التعويضات ت��وزع��ت على قسمني :األول
ّ
املتضررين
نقدي جرى تسليمه للمزارعني
ّ
الذين تقل قيمة ما حصلوا عليه عن 500
أل��ف ل �ي��رة؛ وال�ث��ان��ي ه��و ش�ي�ك��ات ص��ادرة
عن مصرف لبنان للمزارعني الذين تفوق
تعويضاتهم هذا املبلغ.

ب �ش �ي��ر أوض� � ��ح ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن «ق �ي �م��ة
ّ
ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي ُوزع� ��ت بلغت مليارًا
و 600مليون ليرة تقريبًا حصلت عليها
 3600ع��ائ �ل��ة م� �ت� �ض ��ررة ف ��ي ال �ض �ن �ي��ة»،
موضحًا أن الضنية «ه��ي الوحيدة التي
استفادت حتى اآلن من هذه التعويضات».
وفيما ّ
نوه ببعض رؤساء البلديات الذين
ت��اب �ع��وا امل ��وض ��وع م�ن��ذ ب��داي �ت��ه ،اش�ت�ك��ى
م ��ن «ف ��وض ��ى س � ��ادت ع �م �ل �ي��ات ال �ت��وزي��ع
ف��ي بعض البلدات التي تعود إل��ى حالة
العوز الشديدة لدى عائالتها املتضررة،
وكونهم أول مرة على ما يبدو يقبضون
تعويضات من ه��ذا ال�ن��وع» .غير أن هذه
التعويضات لن تكون األخيرة للمنطقة،
إذ ك �ش��ف ب�ش�ي��ر ع ��ن ت �ع��وي �ض��ات «ج ��رى
تخصيصها ل�ب�ل��دة ب�ق��رص��ون��ا ملعالجة

لم تكن
حالة
الرضى عن
التعويضات
شاملة بني
املزارعني
(األخبار)

ّ
وتصدع أكثر من 100بيت
زحل األراضي
ّ
سيتم دفعها قريبًا ،بعدما كشفت
فيها
ل � �ج ��ان م �ت �خ �ص �ص��ة م� ��ن ه �ي �ئ��ة اإلغ ��اث ��ة
وم �ج �ل��س اإلن� �م ��اء واإلع � �م� ��ار ع �ل��ى واق ��ع
األضرار في البلدة».
ل �ف �ت��ة ه �ي �ئ��ة اإلغ� ��اث� ��ة وال �ح �ك ��وم ��ة ت �ج��اه
امل��زارع�ين املتضررين ف��ي الضنية ،كانت
محل ترحيب أغ�ل��ب املعنيني ف��ي منطقة
ت �ع� ّ�د ف �ق �ي��رة وم �ه� ّ�م �ش��ة ،ن �ظ �رًا مل ��ا يمثله
ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي م ��ن أه �م �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
ألهالي الضنية في تأمني معيشتهم .إذ
يعتاش ح��وال��ى  %42م��ن سكان الضنية
م��ن ه ��ذا ال �ق �ط��اع ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر أو غير
مباشر ،وفق إحصاءات صادرة عن وزارة
الزراعة عام .2010
رئ �ي��س االت� �ح ��اد م�ح�م��د س �ع��دي��ة رأى أن

ّ
التعويضات «تأتي في عز الحاجة إليها»،
الفتًا إلى أنها «املرة األولى التي يتم فيها
التعويض على املزارعني في الضنية .فهم
ت�ع� ّ�رض��وا ل�ك��وارث وأض ��رار ف��ي السنوات
السابقة ،لكنهم لم يتلقوا من الحكومات
ّ
السابقة س��وى ال��وع��ود» .وق��د أك��د رئيس
بلدية سير أحمد علم أنها «امل��رة األول��ى
التي يشعر فيها أهالي الضنية بأن هناك
ً
من يهتم فعال ألمرهم».
ّ
مشهد خروج بعض املزارعني املتضررين
ّ
بعد تسلمهم شيكاتهم وال�ف��رح��ة بادية
ّ
ع �ل��ى وج��وه �ه��م ك� ��ان الف� �ت ��ًا ،إل� ��ى ح� ��د أن
بعضهم اغرورقت عيناه بالدموع بعدما
قبض تعويضًا عن بعض خسائره التي
تكبدها ،بينما ك��ان أغلبية امل��زارع�ين من
ّ
كبار السن يبصمون على ال�ج��داول بعد

ّ
تسلمهم تعويضاتهم ،كونهم ال يتقنون
ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة .لكن ح��ال��ة ال��رض��ى عن
التعويضات لم تكن شاملة بني املزارعني
ّ
املتضررين ،إذ عمد بعضهم بغضب إلى
ّ
ّ
رد املبلغ املخصص له وهو يقول «ردوه
على جوعكم» ،فيما مزق آخر شيك عائد
ل ��ه ورم � ��اه أرض� ��ًا ب �ع��دم��ا وج ��د أن امل�ب�ل��غ
امل �خ� ّ�ص��ص ل��ه ال ي�ت�ن��اس��ب م��ع الخسائر
ال�ت��ي لحقت ب��ه ،م � ّ
�رددًا ع�ب��ارات انتقادية
بحق ميقاتي وهيئة اإلغاثة والبلديات.
هذه الحاالت االعتراضية أث��ارت استياء
بشير ورؤساء البلديات وأغلب املزارعني
امل �ت �ض � ّ�رري ��ن ،ال ��ذي ��ن رأوا ف ��ي ت �ص��رف��ات
امل � �ع � �ت� ��رض�ي��ن «اس� � �ت� � �ع � ��راض � ��ًا ألس � �ب� ��اب
س�ي��اس�ي��ة ،ف��أغ�ل�ب�ه��م م��ن م �ن��اص��ري ت�ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل» .وه� ��ذا م ��ا دف ��ع أح ��د رؤس ��اء
ال �ب �ل ��دي ��ات إل � ��ى ال� �ق ��ول ع �ل��ى م �س �م��ع م��ن
ال�ح�ض��ور« :إذا ك��ان ت��وزي��ع التعويضات
ب� �ه ��ذا ال �ش �ك��ل ل ��م ي �ع �ج �ب �ه��م ،ف �ه��ل ي�م�ك��ن
أن ي �ق��ول��وا ل�ن��ا أي ��ن ذه �ب��ت ال�ت�ع��وي�ض��ات
وامل �س��اع��دات امل�خ�ص�ص��ة للمنطقة ال�ت��ي
كانت بماليني الدوالرات أيام حكوماتهم
السابقة ،والتي لم يصل للضنية أي شيء
منها!».
وع �ن��دم��ا اس�ت��وض�ح��ت «األخ� �ب ��ار» بشير
عن التعويضات السابقة ،أكد أنه «يوجد
ف��ي الهيئة م�ل�ف��ات ت�ق��ول إن��ه ُص ��رف ع��ام
 2003ف��ي ب�ل��دة بقرصونا وح��ده��ا قرابة
 5م�لاي�ين دوالر» .بشير ال��ذي أوض��ح أن
ميقاتي طلب منه «عدم فتح ملفات هيئة
ّ
اإلغ ��اث ��ة ف ��ي ه ��ذه ال � �ظ� ��روف» ،ع��ل��ق على
الهبات الكبيرة التي وصلت إل��ى الهيئة
بعد العدوان اإلسرائيلي عام « :2006لو
ك ��ان م�ع�ن��ا ال �ي��وم  %10م��ن ت �ل��ك ال�ه�ب��ات
وامل � �س ��اع ��دات ،مل ��ا ت��رك �ن��ا م�ن�ط�ق��ة ف�ق�ي��رة
ومهملة في لبنان!».
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متفرقات

تقرير

ماستر آداب «اللبنانية» :املسؤولية الضائعة
ال يختلف «املاستر» في
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية عن «املاسترات»
األخرى في الجامعة اللبنانية.
الضياع سيد املوقف في ظل
تقاذف املسؤوليات
حسين مهدي
يلف الغموض دراسة «املاستر» في كلية
اآلداب وال�ع�ل��وم اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي الجامعة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .ال � �ض � �ي ��اع ي � �ط � ��ارد ال� �ط�ل�اب
املتجمعني في مبنى اإلدارة .لكل من هؤالء
قصته ،وف��ي ح��وزت�ه��م أج��وب��ة متناقضة
ج�م�ع��وه��ا م��ن امل��وظ�ف�ين اإلداري �ي��ن بشأن
امتحان دخ��ول املاستر ـ �ـ .2عبير تقدمت
بطلب إلج ��راء االم�ت�ح��ان؛ إذ ليس لديها
امل �ع��دل ال ��ذي ف��رض�ت��ه اإلدارة استثنائيًا
هذه السنة ،تمهيدًا للترفيع التلقائي من
املاستر ـ 1إلى املاستر ــ 2في السنة املقبلة،
ع�ل��ى أن يصبح ال�ع�ب��ور م��ن اإلج ��ازة إل��ى
املاستر مشروطًا بالحصول على معدل
ّ
ت��راك�م��ي  ،20/12وإال ف��إج��راء االم�ت�ح� ّ�ان.
فوجئت الطالبة ب�ج��واب امل��وظ��ف بأنها
ّ
ال تحتاج إلى امتحان ،علمًا بأن معدلها
هو  11.6من  20وليس  12من  .20خرجت
عبير ول��م تسعها الفرحة؛ ألن االمتحان
«ش �ب��ه ت �ع �ج �ي��زي» ،ك�م��ا ي�ص�ف��ه ال�ب�ع��ض.
املعدل نفسه ناله زميل عبير وطلب منه
إج��راء االمتحان .سابني تحمل  11.5من
ً
 20م�ع��دال تراكميًا ،فطلب منها املوظف
االنتظار؛ ألن املذكرة الرسمية لم تصدر
ح�ت��ى اآلن ،وم ��ن امل�م�ك��ن أن ي�ع�ف��ى أي�ض��ًا
من حصل على هذا املعدل من االمتحان.
الطالبة ال تزال تنتظر حتى اللحظة.

مل � ��اذا ك ��ل ه� ��ذا ال �ت �خ� ّ�ب��ط وال� �ض� �ي ��اع ،رغ��م
ص��دور ق��رار واض��ح ع��ن عميدة الكلية د.
وفاء بري ،وسبق لـ«األخبار» أن تحدثت
عنه .العميدة بررت ما يحصل بأنها املرة
األولى التي ُي ّ
طبق فيها هذا النظام .لكن
إذا كان القرار نهائيًا ،فلماذا لم يعمم على
املوظفني اإلداري�ي�ن امل��وك��ل إليهم تنفيذه
ل �ي �ع��رف ال� �ط�ل�اب م �ص �ي��ره��م ع ��وض ��ًا ع��ن
االنتظار وامل��رور بالكلية يوميًا؟ املذكرة
ستصدر خالل هذين اليومني ،تقول بري.
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،ال ي ��زال ص��ف املاستر
ـ 1في قسم اللغة اإلنكليزية مغلقًا حتى
إي�ج��اد أس��ات��ذة للفرع األول ،أو سينتقل
الطالب إل��ى مبنى العمادة في الدكوانة.
ّ
وي � �ش ��رح ط �ل��اب ال �ق �س��م أن امل � � ��واد ال �ت��ي
كانت ت��درس سابقًا تغيرت ،وال أساتذة

ال�ق�ص�ي��ر ت��وف �ي��ر م�ت�خ�ص�ص�ين ل�ت��دري��س
املواد الجديدة؟
إلى ذل��ك ،أث��ارت مركزية امتحان الدخول
ل �ل �م��اس �ت��ر ـ 1ف� ��ي ب � �ي� ��روت س �ل �س �ل��ة م��ن
االعتراضات من الفروع البعيدة ،التي لم
تجد أي مبرر لهذا القرار ،وسيزور طالب
الفرع الثالث في طرابلس العميدة قريبًا،
في محاولة للوصول إلى نتيجة ترضي
ال � �ف� ��روع ك ��اف ��ة وت �ج �ن �ي��ب ال � �ط �ل�اب ع �ن��اء
الوصول إلى العاصمة .وإذا لم تتجاوب
ال �ع �م �ي��دة ،ف �ق��د ي �ك��ون ل �ل �ط�لاب خ �ط��وات
تصعيدية تحدد الحقًا.
ه ��ي امل �ش �ك �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ت �ت �ك��رر؛ ف�م��زاج�ي��ة
امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ف � ��ي ال � �ج ��ام � �ع ��ة ه � ��ي ال� �ت ��ي
ت�ق��ود إل��ى أنظمة ُم�ت�ن��اف��رة ف��ي م��ا بينها
ً
م �ت �ع��ارض��ة ش �ك�ل�ا وم �ض �م��ون��ًا م ��ع ن�ظ��ام
ال� �ـ«أل .أم دي» األوروب ��ي ،بعدما التزمت
ال �ج��ام �ع��ة ت�ط�ب�ي�ق��ه ب��امل��راس �ي��م .امل�خ��ال�ف��ة
هي هي ،تتركز في الترفيع الذي يساوي
النجاح .20/10

إقفال صف الماستر ـ1
في قسم اللغة اإلنكليزية
لغياب األساتذة

اإلعالم والتوثيق

م�ت�خ�ص�ص�ين إلع� �ط ��اء امل� � ��واد ال �ج��دي��دة.
ّ
وي�ل�ف��ت ه ��ؤالء إل��ى أن رئ�ي��س ق�س��م اللغة
اإلنكليزية يرفع املسؤولية عنه ،وكذلك
تفعل م��دي��رة الكلية د .ت�غ��اري��د بيضون
ال�ت��ي نفت أن ي�ك��ون ال�ح��ل ف��ي ي��ده��ا .هنا
يسأل الطالب :من هو املسؤول عن افتتاح
َ
صف للماستر ـ 1في هذا القسم ،ولم ُيعلن
حتى اللحظة تاريخ بدء العام الدراسي؟
وهل تستطيع الجامعة خالل هذا الوقت

م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،دع ��ا م��دي��ر ال �ف��رع األول
ف��ي كلية اإلع�ل�ام والتوثيق ف��ي الجامعة
اللبنانية د .إياد عبيد إلى تقديم طلبات
الترشيح للتسجيل ف��ي املاستر ـ 1علوم
االتصال ـ اتصال املؤسسات وعلوم إدارة
ً
ابتداء
املعلومات لدى قسم شؤون الطالب،
م ��ن ال �ج �م �ع��ة  2ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ال �ج��اري
ول�غ��اي��ة  9ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،ض�م��ن ال ��دوام
الرسمي .وح��دد عبيد  13تشرين الثاني
ال �ج��اري م��وع�دًا الخ�ت�ب��ار ال��دخ��ول باللغة
األج�ن�ب�ي��ة ،اب �ت� ً
�داء م��ن ال�ت��اس�ع��ة ،ودراس ��ة
امل �ل �ف��ات ،اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �ع��اش��رة وال�ن�ص��ف
ص �ب��اح��ًا .وت �ع �ل��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال�خ�م�ي��س في
 15تشرين الثاني ال�ج��اري ،على أن يبدأ
التسجيل الجمعة في  16تشرين الثاني،
والتدريس صباح  19تشرين الثاني.

أهالي املخطوفني أمام الوحدة التركية
بعدما هدد أهالي املخطوفني التسعة في سوريا مرات عدة خالل
الستة أشهر املاضية ،بالتحرك نحو مقر الوحدة التركية العاملة
ضمن اليونيفيل في الشعيتية (قضاء صور) ،لكون بالدها
مسؤولة عن القضية ،نفذ نحو ستني
شخصًا منهم ظهر أمس تهديدهم.
لكن التهديد كان بالورود .إذ حمل
هؤالء  265وردة حمراء إلى عدد أفراد
الوحدة ووقفوا على باب املقر وسط
إجراءات أمنية مشددة ،ورفعوا الفتات
طالبت الحكومة التركية بالتحرك
الفعلي والجدي السريع إلطالق ذويهم.
ّ
وأكد منظمو االعتصام أنها «رسالة
سلمية عبر الوحدة التركية إلى األمم املتحدة» .واستضاف قائد
الوحدة العقيد حسن آرتورك املعتصمني على مائدة الغداء واعدًا
إياهم بنقل مطالبهم إلى حكومة بالده.

املستثنون من التفرغ للمسؤولني:
ّ
صدقيتكم
دافعوا عن
ّ
تقدم ملف تعيني العمداء ،في األيام األخيرة ،على غيره من ملفات
الجامعة اللبنانية ،وإذا كانت هناك نية لدى مجلس الوزراء لبت
أحد هذه امللفات في جلسة األربعاء فإن حظوظه أوفر من سواه
ال سيما ملف التفرغ الذي تراجع منسوب التفاؤل بإقراره .هذا
ما تريده الدولة أي رئيس الجمهورية و الحكومة ،يقول املتابعون.
ويرون ّأن هناك حراكني متوازيني للملفني وقد تتبلور األمور
خالل األسبوع الجاري.
ّ
هذا في األجواء العامة ،أما لجنة األساتذة املستثنني من التفرغ
فتخشى «محاولة إمرار امللف في معمعة انشغال الناس
ّ
ّ
وأمنية تخفي رائحة الفساد فيه» .وقالت
سياسية
بمواضيع
ّ
اللجنة في بيان أصدرته إن «الوجهة الرسمية ال تزال تمعن
بالنيل من حق ّ
تفرغ عدد كبير من األساتذة ،بحجج واهية مثل
الحاجة ،والقدرة املالية للجامعة ،وآخرها التوازن الوطني ،لتغطية
ّ
السياسية والطائفية
فضيحة إخضاع امللف للمحاصصة
ّ
العمومية التي طرحت فيها رابطة
واملذهبية» .واستغربت اللجنة
املتفرغني ّ
ّ
التفرغ واالتفاق مع رئيس الجامعة ،آملة أن
األساتذة
يكون موقفها أكثر وضوحًا في تسمية األشياء بأسمائها،
وخصوصًا تحديد الفئات املستثناة من امللف ـ وتقديم موضوع
مجلس الجامعة ذي الصالحية التامة في تحديد املعايير الناظمة
ّ
للتفرغ .كذلك انتقدت اللجنة ما ورد في البيان األخير للعمداء،
لجهة الدفاع عن امللف املشؤوم ،متمنية عليهم مراجعة ضمائرهم
بشأن األسماء التي رفعوها واختفت ،وبشأن املستحقني ممن
لم ُترفع أسماؤهم وال ّ
سيما املمنوحون من الجامعة اللبنانية.
وسألت« :هل ُرفعت أسماء غير املستوفني شروط ّ
التفرغ ،ومنهم
ّ
أنشك بصدقيتكم أم
من لم ينل الدكتوراه ،بحسب األصول؟
باألصول؟! الجواب عندكم فدافعوا عن صدقيتكم ونحن وراءكم
لهتك قناع الحقيقة».
(األخبار)

العلوم االجتماعية:
رفض تحديد طالب الدبلوم والجدارة
فوجئ طالب معهد العلوم االجتماعية ـ الفرع األول في الجامعة
اللبنانية بإعالن مدير الفرع ّأن عدد الطالب املسموح به في كل
اختصاص هو  10طالب في الدبلوم و 15طالبًا في الجدارة.
الطالب دعوا إلى «إسقاط القرار الظالم التعسفي غير القانوني
لكونه يتنافى مع فلسفة جامعة تؤمن فرصة التعليم لكل
املواطنني ،وينسف حق الطالب وحريته في اختيار االختصاص
املستهدف ليلزمه باالنتساب إلى اختصاص ال يريده .كذلك ّ
فإن
تحديد عدد الطالب بغياب املعايير املحددة واملوضوعية لالنتقاء
ّ
يوحد طالب الجدارة والدبلوم من أجل كسر قرار «ال مصلحة
ألي طالب فيه» .وكان الطالب قد وجهوا كتابًا إلى اإلدارة بهذا
الخصوص وهم ينتظرون الرد .وفي حال عدم التجاوب سيكون
لهم خطوات تصعيدية.
وأوضح الطالب ّأن «املادتني  16و 20من القرار الرقم 1360
بتاريخ  1999/6/24والخاص بتعيني مناهج الشهادات وبرامجها
ال تحددان السقف األعلى لعدد الطالب الذين ُيمكن تسجيلهم في
كل اختصاص بل تركته مفتوحًا وحددتا الحد األدنى (أن ال يقل
عدد الطالب عن عشرة) ،وهو حد ُيمكن تجاوزه بموافقة مجلس
الجامعة وهذا أمر سهل».
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تحقيق

الحوار االقتصادي من يمثل مصالح ا
اطاحت هيئات اصحاب العمل الدعوة الى عقد «طاولة» حوار
اقتصادي! السبب هو التزام بعض ممثليهم بقرار مقاطعة اعمال
الحكومة القائمة ،الذي اتخذه تيار املستقبل وحلفاؤه ،أي ان
ليست سوى حجج
الحجج لطلب «التأجيل» ،ومنها عدم الجاهزيةّ ،
واهية ،باعتبار ان املدعوين للجلوس الى الطاولة يمثلون املصالح
نفسها ،والحوار بينهم ما كان ليتجاوز الدعاية االعالمية

تضامن عربي مع
عمال «سبينيس»

أص ��درت  11منظمة وات �ح��ادًا عماليًا
عربيًا (من البحرين وتونس ومصر
ول �ي �ب �ي��ا وامل � �غ� ��رب وال� �ك ��وي ��ت وال �ي �م��ن
وال� �ج ��زائ ��ر واألردن ول� �ب� �ن ��ان) ب�ي��ان��ًا
مشتركًا للتضامن مع نقابة العاملني
في سبينيس ورف��ض كل املمارسات
ال�ت��ي تنتهك ح��ق ال�ع� ّ�م��ال ف��ي التنظيم
ال� �ن� �ق ��اب ��ي وامل � �ف � ��اوض � ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة،
وج � � ��اء ف� ��ي ال � �ب � �ي ��ان« :إن امل �ن �ظ �م� ّ�ات
واالت �ح��ادات العمالية العربية املوقعة
أدن� � � ��اه ،ت �ق��ف وق� �ف ��ة ت �ض��ام��ن ل�ت�ش��د
ع�ل��ى أي ��دي ال�ع��ام�ل�ين وال �ع��ام�ل�ات في
شركة سبينيس وقيادتهم النقابية.
وت �س �ت �ن �ك��ر م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه أع �ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ل�ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين
ف��ي س�ب�ي�ن�ي��س م��ن ص ��رف تعسفي،
وخاصة ما تعرض له أخيرًا أمني سر
ال �ن �ق��اب��ة م�خ�ي�ب��ر ح�ب�ش��ي م��ن ض��رب
على أي��دي عدد من «البلطجية» وذلك
بهدف ثنيه عن عمله النقابي .ونضع
ه��ذا التعدي في خانة محاولة اإلدارة
م �ن��ع إق ��ام ��ة أول ان �ت �خ��اب��ات ل�ل�ن�ق��اب��ة
عبر سعيها لخلق مناخ م��ن الخوف
والترهيب للعمال والعامالت.
وتطالب املنظمات واالتحادات العمالية
إدارة سبينيس ب��اح �ت��رام ال��دس�ت��ور
ال�ل�ب�ن��ان��ي وات �ف��اق �ي �ت��ي م�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل
الدولية رقم  87و ،98التي كفلت حق
التنظيم النقابي وال�ح��ري��ات النقابية.
وك��ذل��ك تطالب وزارة العمل اللبنانية
بالتحرك لوضع حد لتصرفات إدارة
الشركة التعسفية».
ّ
امل � ��وق� � �ع � ��ون -1 :االت� � �ح � ��اد امل� �ص ��ري
للنقابات املستقلة
 -2االتحاد العام التونسي للشغل
 -3االت � �ح� ��اد ال � �ع ��ام ل �ن �ق��اب��ات ع �م��ال
البحرين
 -4االتحاد العام لنقابات ليبيا
 -5اتحاد النقابات العمالية املستقلة
ــــ األردن
 -6اتحاد عام نقابات عمال اليمن
 -7االتحاد العام لعمال الكويت
 -8راب �ط��ة أس ��ات ��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي
الرسمي ــــ لبنان
 -9االتحاد العام للعمال الجزائريني
 -10االتحاد العام للنقابات العمالية ــــ
األردن
 -11االتحاد العام للشغالني باملغرب

محمد زبيب
�اور م � ��ن؟ وم � ��ن ي �م �ث��ل م � ��ن؟ واي
م� ��ن ي � �ح� � ّ
مصالح يمثلها؟ هذه االسئلة ُلم تكن في
بال احد لإلجابة عنها عندما أعلنت ّنية
ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة (او رئ�ي�س�ه��ا) ال��دع��وة
الى عقد «طاولة» للحوار االقتصادي .بدا
االم��ر منذ البداية محسومًا (او بديهيًا)،
ف��امل�ع�ن�ي��ون ب��ال��دع��وة ه��م (س �ل �ف��ًا) :ممثلو
ه�ي�ئ��ات اص �ح��اب ال�ع�م��ل وق �ي��ادة االت �ح��اد
ال�ع� ّ�م��ال��ي ال �ع��ام وال � ��وزراء امل�ع�ن�ي��ون! لكن،
ه� ّ�ل ه�ن��اك ف ��ارق ج��وه��ري ب�ين ه ��ؤالء؟ هل
يمثلون مصالح متناقضة؟ هل يحملون
همومًا وهواجس يختلفون عليها؟ طبعا
ال ،او على االق��ل ه��ذا ما تشي به التجربة
م�ن��ذ ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن (او ت �ح��دي��دا منذ
عقد الثمانينيات امل��اض��ي) ،عندما جرى
االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ال ��دول ��ة م��ن ق �ب��ل ت�ح��ال��ف
ام��راء ال�ح��رب وامل ��ال ،وج��رى تكريس حكم
«امل �ق��اط �ع �ج �ي��ة» وم � �ص� ��ادرة «ال �س �ي��اس��ة»
او «ال� �ش ��أن ال� �ع ��ام» وف ��ي ص�ل�ب��ه امل�ج�ت�م��ع
واالق � �ت � �ص� ��اد ...م �ن��ذ ذاك ال� �ح�ي�ن ،ل ��م ي�ع��د
ل�ل�اح��زاب وال �ن �ق��اب��ات وه �ي �ئ��ات «امل�ج�ت�م��ع
امل��دن��ي» االخ ��رى دور ف��ي اي ح ��وار :ج��رى
تدجينها ،او تحييدها ،او اضعافها ،او
الغاء ادواره��ا ...وه��ذا كان شرطا اساسيا
م � ��ن ش � � � ��روط ح� �م ��اي ��ة ن� � �م � ��وذج «ال � ��دول � ��ة
الريعية» التي يعانيها اللبنانيون اليوم،
ّ
الذي أدى إلى تركز هائل للثروة في أيدي
ّ
القلة «الحاكمة» وهجرة واسعة للشابات
وال �ش �ب��اب وت��راج �ع��ًا خ�ط�ي��را ف��ي انتاجية
االق �ت �ص��اد ،وق ��درت ��ه ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة ح��اج��ات
املقيمني وطموحاتهم.
ع �ل��ى اي ح� ��ال ،اط��اح��ت ه �ي �ئ��ات اص �ح��اب
العمل ه��ذه ال��دع��وة ،ليس بسبب تعارض
مصالحها معها ،او خوفا من اضطرارها
الى تقديم تنازالت تهدد مكاسبها ّ
الجمة،
ب � ��ل ب �س �ب ��ب اض � � �ط � ��رار ب� �ع ��ض م �م �ث �ل �ي �ه��ا
إل � � ��ى االل � � �ت � � ��زام ب� ��ال� ��دع� ��وة ال � � ��ى م �ق��اط �ع��ة
ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة وت �ش ��دي ��د ال �ض �غ��وط
ع�ل�ي�ه��ا وم�ح��اص��رت�ه��ا م��ن اج ��ل اس�ق��اط�ه��ا
واس� �ت� �ب ��دال� �ه ��ا ب � ّح �ك��وم��ة اخ� � � ��رى .ط �ب �ع��ا،
تمثل املصالح االجتماعية
حكومة اخ��رى ّ
نفسها ال�ت��ي تمثلها ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة،
ف��ال�ت �غ �ي�ي��ر ب �ه ��ذا امل �ع �ن��ى ل �ي��س م �ط��رو ّح��ا
اطالقا ،في ظل غياب قوى ضاغطة تمثل
املصالح االخ��رى ،وه��و ليس م��درج��ا على
جدول اعمال اي «حوار» حتى االن ،بسبب
هذا الغياب ،واالنقسام السياسي الظاهر
ب �ي�ن ف��ري �ق��ي ال �ح �ك��وم��ة وم �ع��ارض �ي �ه��ا ال
يتخذ م��ن «االق �ت �ص��اد» م �ح��ورا ل��ه ،اال في
س �ي��اق اع�ل�ام��ي م � ��دروس ي �ح��اول االي �ه��ام
بأن االم��ور كانت على ما ي��رام ،وتدهورت
في ظل الحكومة الحالية! فيما الحكومة
الحالية لم تترك فرصة من دون استغاللها
كحارسة للمصالح
للتأكيد على موقعها ّ
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال �ت��ي ي �م��ث �ل �ه��ا خ�ص��وم�ه��ا.
ولعل معركة تصحيح االج��ور في القطاع
ً
ال �خ ��اص االخ� �ي ��رة ت �ج� ّ�س��د دل �ي�ل�ا ال يقبل
ّ
الشك على ذلك ،اذ اجتمعت الحكومة كلها
ّ
وخصومها كلهم وهيئات اصحاب العمل
وق �ي��ادة االت �ح��اد العمالي ال�ع��ام ف��ي حلف
وث �ي ��ق إلط ��اح ��ة م� �ش ��روع ن �ظ ��ام ال�ت�غ�ط�ي��ة
ال�ص�ح� ّ�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة وت�م��وي�ل��ه ب��ال�ض��رائ��ب
ع �ل��ى ال ��ري ��وع ال �ع �ق��اري��ة وامل ��ال �ي ��ة .وخ ��رج
هؤالء باتفاق «رضائي» أطلقوا عليه صفة
«االت �ف��اق ال�ت��اري�خ��ي» ،ال��ذي ك� ّ�رس حرمان
ّ
الصحي،
نصف املجتمع اللبناني الضمان
وك� ّ�رس ايضا حرمان نصف االج��راء جزءًا
ً
ّ
املسمى «بدل نقل» ،فضال
مهمًا من األجر

ّ
تركز هائل
للثروة ّفي
ايدي القلة
«الحاكمة»
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)

ع ��ن ح ��رم ��ان ك ��ل االج� � ��راء ج� ��زءًا م�ه�م��ًا من
تعويضات نهاية الخدمة ،بسبب «قوننة»
إبقاء هذا البدل خارج االجر ...وعلى الرغم
م��ن ان ه��ذا االت �ف��اق ال يصب ف��ي مصلحة
إحداث تعديل ولو بسيطًا في آليات اعادة
ت ��وزي ��ع ال� �ث ��روة ،ف �ق��د اس�ت�ك�م��ل «ال �ح �ل��ف»
ه �ج��وم��ه ،ول ��م ي�ل�ت��زم ب�ت�ط�ب�ي��ق «ات �ف��اق��ه»،
إذ إن معظم االج��راء لم يحصلوا على اي
زي ��ادة ع�ل��ى اج��وره��م ،وال ت ��زال اكثريتهم
غ�ي��ر م�ص� ّ�رح عنها للضمان االج�ت�م��اع��ي،
وال يستفيدون م��ن ال�ح� ّ�د االدن ��ى لالجور
ال� �ج ��دي ��د ،وال م� ��ن ب� � ��دالت ال �ن �ق ��ل وامل �ن ��ح
التعليمية وغ �ي��ره��ا ...ف�ه��ل ك��ان��ت ط��اول��ة

«الحوار» االقتصادي بني هؤالء ستفضي
الى نتيجة مغايرة؟ بالطبع ال.
ال��واض��ح ،أن ال�ه��دف م��ن وراء ال��دع��وة الى
«ح � ��وار اق �ت �ص��ادي» ه��و ت��أم�ي�ن التغطية
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ت � �ح� � ّ�رك ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ...ف��ال �ح �ك��وم��ة ت��ري��د
ال�ت��راج��ع ع��ن ك��ل وع��وده��ا واتفاقاتها في
ش��أن ت�ع��دي�لات سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال� � �ع � ��ام ،ف� �ه ��ي اخ � �ط � ��أت ف��ي
اس�ت�ع��دادات�ه��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة في
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،ب��اغ��داق وع ��ود ت�ت�ج��اوز ما
ط��ال�ب��ت ب��ه ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال �ب��داي��ة ،ف ��اذا بها
ت �ق��ع ف ��ي ورط � ��ة ت��أم�ي�ن اي � � ��رادات اض��اف �ي��ة

ك �ب �ي��رة ،ت �ق � ّ�در ب�ن�ح��و  2500م �ل �ي��ار ل �ي��رة،
اي اك� �ث ��ر ب �ك �ث �ي��ر م �م��ا ك � ��ان ي �ح �ت��اج إل �ي��ه
ّ
الصحية
اق� ��رار وت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال�ت�غ�ط�ي��ة
الشاملة لجميع املقيمني ...اال ان خصوم
الحكومة وممثلي هيئات اصحاب العمل
ال يشعرون بالخطر ّ
الجدي هذه ّ
املرة ،في
ظ��ل ع��دم وج��ود اي ط��رف داخ��ل الحكومة
يدفع باتجاه فرض ضرائب معتبرة على
االرب� ��اح ال�ع�ق��اري��ة وامل��ال �ي��ة ،ف�ه��م ي��درك��ون
ان م�ك� ّ�ون��ات ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ل��ن تذهب
ف ��ي أي ت �ج��اه ي �ت �ع��ارض م ��ع «امل �ص��ال��ح»
املشتركة ،وبالتالي ال يشعرون االن بأنهم
مضطرون الى مساعدتها ،بل على العكس

أثر رزمة السياسات املتكاملة :االستثمارات والتقديمات العامة معًا
2014
2013
2012
%2.8
%2.5
%2.4
النمو االقتصادي
%3.1
%3.2
%3.5
الزيادة في نسب العبء الضريبي
)17.9%14.3%10.8الهجرة
%19.7
%14.8
%11.0
مجموع االستثمار
%4.0
%3.6
%3.2
الطلب على العمالة (النظامي)
%30.9%25.6%20.7البطالة
%3.3%3.3%36.2حصة العمل غير النظامي
البطالة حسب املهارة والعمر
مهارة منخفضة
%34.0%27.4%21.8عمالة شابة
%10.9%15.9%20.3عمالة غير شابة
مهارة متوسطة
%37.8%30.8%24.3عمالة شابة
%42.2%35.8%29.8عمالة غير شابة
مهارة عالية
%22.6%18.0%13.9عمالة شابة
%28.6%23.7%19.0عمالة غير شابة
املصدر :دراسة للبنك الدولي ()2011

2015
%3.1
%3.1
%21.6%25.6
%4.4
%36.3%3.3-

%41.0%5.4%44.8%48.6%27.7%33.8-
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متفرقات

الضعفاء؟

ت�م��ام��ا ،رأى ال�ب�ع��ض ان ال�ف��رص��ة سانحة
ال� �ي ��وم ل �ت ��رك ه� ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ت �خ �س��ر ف��ي
ّ
مواجهتها م��ع اكثر م��ن  250ال��ف موظفة
ّ
وم ��وظ ��ف ف ��ي ادارات ال ��دول ��ة وأس�لاك �ه��ا
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة واالم �ن �ي ��ة ،وف��ي
ال� ��وق� ��ت ن� �ف� �س ��ه ،ت� � ��رك ب� �ن ��د زي � � � ��ادة اج� ��ور
ال �ع��ام�ل�ات وال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام
ّ
م �ع��ل �ق��ًا ال� ��ى اج� ��ل غ �ي��ر م � �ح ��دود ،ب��ذري �ع��ة
«االزم� � � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة» وت �ع �ط �ي��ل م�ج�ل��س
النواب .بمعنى ما ،احتاجت الحكومة الى
«ات�ف��اق تاريخي» ج��دي��د ،فيما خصومها
ال ي �ش �ع��رون ب��ال �ح��اج��ة ن�ف�س�ه��ا ط��امل��ا أن
باستطاعتهم تحقيق النتيجة املتوخاة
م��ن دون االض �ط��رار ال��ى م�س��اع��دت�ه��ا ،كما
ف�ع�ل��وا ف��ي ال�س��اب��ق ،الط��اح��ة وزي ��ر العمل
ش��رب��ل ن � ّ�ح ��اس ...اي إن «ال� �ح ��وار» امل��دع��و
ال �ي��ه ل��م ي�ك��ن ح � ��وارا اص �ل�ا ،ب �ق��در م��ا ك��ان
ّ
التحركات
وسيلة «م�ع�ت��ادة» المتصاص
ال�ض��اغ�ط��ة ال�ت��ي يمكن ان ت��ؤس��س مل�ي��زان
ق ��وى اج�ت�م��اع�ي��ة «غ �ي��ر م �ض �ب��وط» ،وه��ذه
الوسيلة توافرت فعليا من خالل التفجير
االره��اب��ي ف��ي االش��رف �ي��ة ،واغ�ت�ي��ال رئيس
ف��رع املعلومات وس��ام الحسن ،ومحاولة
اقتحام السرايا الحكومية ومقاطعة ّ
نواب
 14اذار لعمل مجلس النواب املتصل بعمل
ال�ح�ك��وم��ة .ال �ي��وم ت��واج��ه ه�ي�ئ��ة التنسيق
النقابية معضلة حقيقية ،فهي اضطرت
ال ��ى ارج� ��اء ت�ح� ّ�رك��ات�ه��ا ف��ي ال �ش��ارع ألنها
تخشى من االنكشاف كليا على االنقسام
ال �س �ي��اس��ي ال� �ح ��اد ،ب �م��ا ي �ه��دد وح��دت �ه��ا،
ل�ك�ن�ه��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه ال ت�س�ت�ط�ي��ع ان
تبقى خ ��ارج دائ ��رة ال�ف�ع��ل ،ف�ق��د تلجأ ال��ى
اس �ل��وب «ال �ض��رب ال �خ �ف �ي��ف» ،اي اس�ل��وب
اب� �ق ��اء ال �ق �ض �ي��ة ح � ّ�ي ��ة ،وه � ��ذا االس� �ل ��وب ال
يسمح لها بالحصول على شيء ،او ربما
على اقل بكثير مما
يسمح لها بالحصول ّ
ي��رض��ي الفئات ال�ت��ي تمثلها ،او االخ�ط��ر،
ق ��د ي �س �م��ح ب ��ان ��زالق �ه ��ا ن �ح��و ق� �ب ��ول رب��ط
امل�ك��اس��ب البسيطة ال�ت��ي يمكن تحقيقها
عبر التعديالت على السلسلة باملزيد من
ّ
املضرة باالقتصاد
الضرائب واالج��راءات
ال �ح �ق �ي �ق��ي ،وال� �ف� �ئ ��ات ال �ض �ع �ي �ف��ة واع� �ف ��اء

االنقسام السياسي ال
يتخذ من «االقتصاد»
محورا له اال في سياق
اعالمي مدروس

اص �ح��اب امل �ص��ال��ح «ال��ري �ع �ي��ة» م��ن ّ
تحمل
ّ
حصتهم م��ن ال �ع��بء ...ل��ذل��ك ق��د ي�ك��ون من
مصلحتها االن «املخاطرة» بالخروج من
ال�ط��اب��ع «ال �ف �ئ��وي» لتمثيلها ومطالبها،
وال�س�ع��ي ال��ى م��لء ف ��راغ ك�ب�ي��ر ف��ي تمثيل
مصالح الفئات االجتماعية املتضررة من
النموذج االقتصادي القائم ،فمهما كانت
ال �ن �ت��ائ��ج س�ت�ب�ق��ى اق ��ل ك�ل�ف��ة م��ن ال �ت��راج��ع
او االن� ��زالق ال��ى ق�ب��ول م��زي��د م��ن التدمير
للمجتمع واالقتصاد.
لقد طرحت دراسة ّ
اعدها البنك الدولي في
اواخر عام  2011في اطار برنامج «مايلز»
سؤاال محوريا ّ
يجسد املدخل الى اي حوار
ح�ق�ي�ق��ي :ه��ل ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي أن
ّ
يتكيف باستمرار مع التأثيرات الخارجية
على اقتصاده؟ ام يجب تكييف االقتصاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي م��ع ح��اج��ات امل�ج�ت�م��ع؟ .بمعنى
اوض ��ح ،ه��ل ع�ل��ى اللبنانيني ان يرتضوا
بتدمير مجتمعهم لخدمة اقتصاد ريعي
اق �ل �ي �م ��ي؟ وه � ��ل ع �ل �ي �ه��م امل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
اق�ت�ص��اد مستقل ع��ن ال�ش�ع��ب؟ او رب�م��ا ال
يحتاج اليه طاملا ان النشاطات املزدهرة
ف�ي��ه ال ت�ح�ت��اج ال ��ى «ال �ع �م��ال��ة» ،او يمكن
اح �ل��ال «ع �م ��ال��ة واف � � ��دة» م �ح��ل «ال �ع �م��ال��ة
امل� �ه ��اج ��رة»؟ ه ��ذا م ��ا ي��واج �ه��ه ال �ع��ام �ل��ون
وال �ع��ام�لات ف��ي ال��دول��ة وال�ق�ط��اع ال�خ��اص
معا ،فالتهديد الذي يستخدمه «اللوبي»
ال �ح��اك��م ف��ي م��واج �ه��ة ك��ل ح��رك��ة مطلبية

الصراع في سوريا يصيب االقتصاد اللبناني

ينطلق من هذه املفاضلة تحديدا ،اذ بات
معروفا ان استهداف ال��ري��وع ،وتغريمها
بهدف اعادة توزيع الثروة على نحو اكثر
عدالة ،ال يصيبان مصالح ه��ذا «اللوبي»
ف�ح�س��ب ،ب��ل ي�ن�ط��وي��ان ع�ل��ى تغيير فعلي
في بنية االقتصاد نفسه ،اذ إن الخيارات
املعتمدة في العقدين املاضيني قامت على
ت�ش�ج�ي��ع ت��دف��ق االم� � ��وال م ��ن ال� �خ ��ارج ،ما
استوجب في املقابل تشجيع االستهالك
الس�ت�ع�م��ال�ه��ا واع � ��ادة ت��دوي��ره��ا ،ب�م��ا في
ّ
العامة،
ذلك االستهالك املمول من الخزينة
ّ
وه��و ما أسهم في ترتيب مديونية عامة
ب��ات��ت تبلغ فعليًا ن�ح��و  70م�ل�ي��ار دوالر،
ك�م��ا أس�ه��م ف��ي تشجيع ال�ه�ج��رة م��ن اج��ل
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال � �ن � �م ��وذج ،وااله � ��م
ان� ��ه أس �ه ��م ف ��ي اض� �ع ��اف ال� ��دول� ��ة ،وج �ع��ل
االستيالء عليها ومحاصصتها ام �رًا في
غاية البساطة والسهولة.
ب �ح �س��ب دراس� � ��ة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ن�ف�س�ه��ا،
بلغت التدفقات الخارجية التراكمية نحو
 147مليار دوالر بني عامي 1993و،2010
وم� ّ�ول��ت ه ��ذه ال �ت��دف �ق��ات ع �ج��زا ك�ب�ي��را في
ت �ج ��ارة ال �س �ل��ع ،ي �ق � ّ�در ب�ن�ح��و  121م�ل�ي��ار
دوالر .لفهم دالالت ه��ذه االرق ��ام امل�ج� ّ�ردة،
ّ
لجأت الدراسة املذكورة الى املقارنة بخطة
«مارشال» العمار كل اوروبا الغربية بعد
ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،إذ ب�ل�غ��ت قيمة
حزمة املساعدات الشاملة نحو  170مليار
دوالر (ب��أس�ع��ار ع��ام  ،)2005ول��م تتجاوز
ح� ّ�ص��ة امل��ان�ي��ا منها اك�ث��ر م ��ن 10م�ل�ي��ارات
دوالر (بأسعار  ،)2005فهل وض��ع لبنان
اليوم ُيقارن بوضع املانيا في عام 1965؟
طبعًا ال ،فاستعمال التدفقات الخارجية
لتمويل زيادة االستهالكّ ،ادى ،في جملة ما
ّادى اليه ،الى رفع أسعار االصول املحلية
والسلع غير القابلة للتبادل ،وبالتالي رفع
رفع كلفة املعيشة واكالف االنتاج املحلي،
ما أضعف القدرة التنافسية للمؤسسات
املنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل
(الزراعة والصناعة والخدمات املتطورة)
وهي االكثر توليدًا لفرص العمل .وتعززت
في املقابل االنشطة املنتجة للخدمات غير
القابلة للتبادل (البناء ،التجارة املحلية
والخدمات البسيطة) وهي تعتمد اساسًا
ع �ل��ى ع �م��ال��ة ق�ل�ي�ل��ة ال� �ك� �ف ��اءة ،وت �ل �ج��أ في
الغالب ال��ى تشغيل عمالة واف��دة متدنية
ّ
تتحول
األجر ...هذا ما حصل ،فبدال من ان
هذه التدفقات الى فرصة للتنميةّ ،ادت الى
تعميق ظاهرة االختالل بني موارد الدخل
امل�ح�ل�ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ،وب ��دال م��ن ان تقوم
ال�س�ي��اس��ات امل��ال�ي��ة ب��دوره��ا ف��ي تصحيح
هذا النمط طيلة السنوات املاضية ،صارت
ره �ي �ن��ة الس� �ت� �م ��راره ،ول �ج��أت ال�ح�ك��وم��ات
ال ��ى تحصينه ب�ت��رك�ي��ز ال �ع��بء الضريبي
ع �ل��ى االج � � ��ور وم� �ي ��زان� �ي ��ات االس� � ��ر وت ��رك
ال�ع�م��ل ال �ت��وزي �ع��ي (أي اس�ت�ع�م��ال اإلدارة
لتوزيع املنافع وال��وظ��ائ��ف) يتوسع على
ح�س��اب ن��وع�ي��ة ال�خ��دم��ات واالس�ت�ث�م��ارات
العامة ،وبالتالي ضمور الدولة وتحللها
ملصلحة اط��ر دون مرتبتها وم�ت�ع��ارض��ة
م ��ع وج � ��وده � ��ا .وت �ك �ف��ي االش� � � ��ارة إل � ��ى ان
مجموع االي��رادات العامة بني عامي 1993
و 2010ب �ل��غ ن �ح��و  180ال ��ف م �ل �ي��ار ل �ي��رة،
وهو رقم ي��وازي قيمة كل االنفاق الجاري
واالس�ت�ث�م��اري للدولة ف��ي الفترة نفسها،
ما عدا خدمة الدين العام ،التي بلغت نحو
 100أل��ف مليار ل�ي��رة ،وه��و مبلغ يساوي
تقريبا قيمة الدين العام قبل شطب اعادة
تقويم موجودات مصرف لبنان من الذهب
دفتريا .هذا يعني ببساطة ان اللبنانيني
دف� �ع ��وا م ��ن ج �ي��وب �ه��م ق �ي �م��ة ك ��ل االن� �ف ��اق
العام ،ول��م تكن هناك وظيفة للدين العام
اال خدمة خ�ي��ارات سياسية يدفع كلفتها
االن كل العاملني والعامالت في القطاعني
ال�ع��ام وال �خ��اص ،وامل�ه��اج��ري��ن والعاطلني
م��ن ال�ع�م��ل وال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى ح�س��اب�ه��م في
ّ
النشاطات الهامشية وغير املنظمة.
ي�ح�ت��اج ال �ح ��وار ليستقيم ال ��ى م��ن يمثل
ه� � � � � ��ؤالء ...ف� �ه ��ل ت � �ب� ��ادر ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
النقابية ال��ى م��لء ال �ف��راغ؟ ال �ج��واب يبدو
صعبًا حتى اآلن.

رأى مصرف «سيتي غروب» أن األوضاع األمنية واملخاطر املتصلة
بالصراع املسلح في سوريا تبقى أمرًا أساسيًا وتحديًا رئيسيًا
لالقتصاد اللبناني .وأشار املصرف إلى أن تباطؤ ّ
نمو الودائع
املصرفية في األشهر األخيرة إلى ما معدله  %7.6في نهاية آب
 2012مقارنة مع  %10في الفترة نفسها من السنة املاضية ،وما
معدله  %18في عام  .2010وفي رأي املصرف أن سبب هذا التباطؤ
هو الوضع السياسي واملخاطر التي ترافقه .ويالحظ أن ودائع غير
املقيمني نمت بنسبة  %11في نهاية آب  ،2012أي ضعف ّ
نمو
ودائع املقيمني .رغم ذلك لم تظهر مؤشرات خطيرة في القطاع،
وبقيت معدالت دولرة الودائع عند مستواها السابق.

يوروبوندز بقيمة ملياري دوالر
أعلنت وزارة املال أن «بيبلوس بنك» و«بلوم بنك» و«كريدي سويس
بنك» ستقوم بإدارة إصدار لسندات يوروبوندز بقيمة ملياري
دوالر .هذا اإلصدار الجديد سيعيد تمويل إصدار سابق بقيمة 875
مليون دوالر كان أجله يستحق في آذار  2013بفائدة ،%9.125
وإصدار سابق آخر بقيمة  650مليون دوالر وكان أجله يستحق
في حزيران  2013بفائدة .%8.25
ومن املعروف أن الدين العام اإلجمالي في لبنان بلغ  55.7مليار
دوالر في نهاية آب  2012بزيادة نسبتها  %3.8عن نهاية .2011
وقد بلغ الدين بالليرة اللبنانية ما يعادل  32.6مليار دوالر
بانخفاض نسبته  %0.4مقارنة مع نهاية كانون األول  ،2011فيما
ّ
سجل الدين العام بالعمالت األجنبية ما يوازي  23.1مليار دوالر
بزيادة نسبتها  %10.4عن نهاية كانون األول .2011

 %12تراجع الصادرات الصناعية في  8أشهر
تراجعت الصادرات الصناعية خالل األشهر الثمانية األولى من
السنة الجارية بنسبة  .%12وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة،
فإن قيمة الصادرات الصناعية خالل الفترة املذكورة بلغت 1.9
مليار دوالر ،وفي شهر آب وحده بلغت قيمة الصادرات 204.7
مليون دوالر.

فنادق بيروت في أسوأ أداء
خالل شهر أيلولّ ،
سجل تقرير «س .ت .ر .غلوبال» حول أداء
الفنادق في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،أن فنادق بيروت
أداء بني الفنادق في كل دول املنطقة ،محذرًا من تفاقم
شهدت أسوأ ّ
ّ
التحديات في ظل األحداث واالضطرابات األخيرة .وأظهر التقرير
ّأن النتائج كانت متذبذبة بني مطلع السنة الجارية وأيلول .ففيما
سجلت فنادق بيروت ً
أداء جيدًا خالل األشهر الخمسة األولى
من السنة الجارية ،تراجع مستواها في األشهر األربعة التالية.
وتراجعت نسبة إشغال فنادق بيروت خالل شهر أيلول بنسبة
 ،%40.1فيما تراجعت اإليرادات اليومية عن كل غرفة متوافرة
بنسبة  %56.6لتبلغ  71.1دوالرًا ،وانخفض معدل التعرفة اليومية
إلى  166.36دوالرًا.
ّ
ّ
ّ
وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت أعلى نسبة نمو في منطقة
ّ
مسجلة  ،%20.6وبلغت نسبة اإلشغال لديها
الشرق األوسط
 %50.8وتلتها جنوب أفريقيا التي سجلت .%64.2

مركز التحكم باأللياف الضوئية
افتتح وزير االتصاالت نقوال صحناوي،
في سنترال النهر ،مركز التحكم في
األلياف الضوئية ،مشيرًا إلى أن املركز
يحقق للبنان قفزة استثنائية على
مستوى قطاع االتصاالت .ولفت إلى أن
الحلقات الـ 13التي يتألف منها املشروع
ستنجز في نيسان  2013حيث ستربط
كل السنتراالت بشبكة ألياف ضوئية
كاملة ومتكاملة .وأوضح أن شبكة
األلياف الضوئية تتيح سرعات كبيرة جدًا ،مشددًا على أن هذا
عبر
املشروع يرمي إلى ربط حوالى  300سنترال بعضها ببعض
ً
شبكة حديثة من األلياف الضوئية ،ويتحكم فيها من املركز ،فضال
عن أنه يتيح أيضًا للشركات ذات االستخدام الكثيف ،كشركتي
الخلوي واملؤسسات االستشفائية والتربوية وغيرها ،ربط نفسها
بهذه الشبكة لتتمتع بسرعة كبيرة جدًا ،وهو يقدم شبكة أسرع من
خدمة  DSLبـ 10أضعاف إلى  20ضعفًا.
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رحيل

عاصم سالم

مقاوم بخيبات كثيرة
رهيف فياض :أعطى لحراكنا وزنًا

بعد عشرة أشهر من الصراع مع املرضّ ،
غيب املوت أمس املعمار اللبناني عاصم سالم .نقيب املهندسني
السابق ،األستاذ الجامعي واملقاوم امللتزم ،واألرستقراطي النبيل .وألنه كذلك ،لم يسمح للمرض أن يهزمه ،فحرص
في األشهر األخيرة على العمل ،متصديًا ألكثر من معركة ومساهمًا في أكثر من نشاط
مهى زراقط
حتى اللحظة األخيرة ،كانت مفكرة
ّ
تسجل امل��واع�ي��د .أول
ع��اص��م س�لام
ّ
من أم��س ،كان على موعد مع تسلم
ال ��دك� �ت ��وراه ال �ف �ح��ري��ة م ��ن ال�ج��ام�ع��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة .ل � ��م ي �س �ت �ط ��ع ال � ��ذه � ��اب،
ّ
فمنحت له غيابيًا وسلمت ألوالده.
أم��ا ص��دي�ق��ه امل�ه�ن��دس م�ي�ش��ال عقل
ف�ك��ان ي �ع� ّ�ول ع�ل��ى ح �ض��وره إلط�لاق
كتابيه الجديدين ف��ي الثالثني من
ّ
الجاري .وقد طبع البطاقات ،ووزع
حوالى  500منها .قبل خمسة أيام
فقط ،ق��ال له س�لام عبر الهاتف إنه
قد ال يستطيع الحضور ألنه متعب.
املعلومة نفسها وصلت إلى صديقه
املعمار رهيف فياض ،الذي أخبرته
فاسو ،زوجة سالم ،أنه ليس بخير.
ت��وق��ع ال �ص��دي �ق��ان األم � ��ر ،ل �ك��ن وق��ع
الخبر بقي مؤملًا« .أن��ا ّ
أحبه» يقول
ّ
كل منهما على ح��دة .ال تخرج هذه
ال�ع�ب��ارة على لسانيهما ف��ي لحظة
انفعال حزنًا على صديق فحسب،
ب��ل ع��ن وع ��ي .تسمعها ع�ل��ى لسان
ف �ي��اض ب �ع��د أن ي �س��رد ال �ع��دي��د من
امل �ح �ط��ات امل �ه �ن �ي��ة وال �ن �ض��ال �ي��ة في
حياة س�لام ال��ذي يصفه بـ«املعمار
امل�ق��اوم ،الفنان وامل�م�ت��از» .ويقولها
عقل بعد أن يصف رحيل سالم بأنه
«خسارة للبنان والعالم العربي».

ل�ي��س ف��ي األم ��ر م�ب��ال�غ��ة .وال ي�ع��ود
األمر إلى ما ّ
قدمه سالم إلى العمارة
العربية فقط ،ب��ل إل��ى ثقافة الرجل
وال � �ت� ��زام� ��ه .م �ن��ذ س� �ن ��وات ��ه األول� � ��ى،
ك ��ان ع��اص��م «ب �ي ��ك» س�ل��ام ،ال��راح��ل
ع��ن ث�م��ان�ي��ة وث �م��ان�ين ع��ام��ًا ،ي��راف��ق
وال� � ��ده ف ��ي رح�ل�ات ��ه إل� ��ى ف�ل�س�ط�ين.
هناك التقى بالفنان جبرا ابراهيم
ج �ب��را ( 1919ـ  ،)1994ال � ��ذي كتب
ل� ��ه رس� ��ال� ��ة ت ��وص� �ي ��ة إل� � ��ى ج �م��اع��ة
ك��ام�ب��ردج ف��ي بريطانيا ،حيث كان
ي� � � ��درس .وب ��ال �ف �ع ��ل ان �ت �س ��ب إل �ي �ه��ا
ل �ي��درس ال �ع �م��ارة ف�ي�ه��ا ب�ع��دم��ا ك��ان
ق��د ت�خ� ّ�رج م��ن اإلرس��ال�ي��ة الفرنسية
و«اإلن� �ت ��رن ��اش� �ي ��ون ��ال ك � ��ول � � ّ�دج» ،ال
م��ن «امل �ق��اص��د» ك�م��ا ق��د ُي �ت��وق��ع من
ب �ي��روت��ي ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ع��ائ�ل��ة س�ل�ام.
ل �ط��امل��ا ح ��رص س�ل�ام ع�ل��ى اإلش� ��ارة
إلى هذا األمر ليؤكد أنه لم يخضع
ّ
متشددة.
لتربية دينية
ّ
بعد ع��ودت��ه إل��ى ب�ي��روت ،أس��س مع
ري �م ��ون غ �ص��ن ق�س�م��ًا ل �ل �ع �م��ارة في
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ةّ ،
ودرس فيه
ح �ت��ى ع � ��ام  .1977ي �ت��ذك��ر امل �ع �م��ار
ره � �ي ��ف ف � �ي ��اض أن� � ��ه اس� �ت� �م ��ع إل �ي��ه
م �ح��اض �رًا ف��ي «ال� �ن ��دوة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
عام « 1975وقال يومها كالمًا شكل
مفاجأة لي أنا الطالب الفرنكوفوني
ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ـ  .albaف�ق��د ق��ال إن��ه ال
عمارة لبنانية ،بل إسالمية عربية».

هذا األمر ينسحب على أعمال سالم،
«امل �ق ��اوم م �ع �م��اري��ًا» .ي �ش��رح فياض
«كان سالم يرفض سيطرة العمارة
املستوردة ووصفها بالعمارة (مع
أل ال�ت�ع��ري��ف) وال �ح �ض��ارة الغربية
بوصفها الحضارة .كان مقتنعًا بأن
العمارة يجب أن تكون ابنة مكانها.
ه �ك ��ذا ب �ن��ى س ��راي ��ا ص �ي ��دا وج��ام��ع
الخاشقجي ومدرسة برمانا العليا
وبعض أقواس وزارة الثقافة» ،الفتًا
إلى استخدام سالم للحجر الرملي
(ك � � �م� � ��ادة) واألق � � � � � ��واس وال � � �ج� � ��دران

يحب الخروج من منزله
لم يعد ّ
الجميل ليجد بناية من عشر طبقات
مرتفعة في وجهه
الصلبة (م��ن حيث الشكل) .لقد قرأ
العمارة على أنها تنبت من األرض،
ي �ص��ل ال � �ج� ��دار ف �ي �ه��ا إل � ��ى ال� �ت ��راب،
ف ��ي ح�ي�ن ت� �ق ��وم ال� �ع� �م ��ارة ال �غ��رب �ي��ة
(لوكوربوزييه) على األعمدة وتترك
األرض ح� � � � ّ�رة ،زع � ��م أن� �ه ��ا إلن� �ش ��اء
ح��دي �ق��ة ،ف �ت �ب�ّي�نّ أن �ه��ا ت �ت �ح� ّ�ول إل��ى
مواقف سيارات أو مستودعات».
فلسفة سالم املعمارية ،القائمة على
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال � �ت� ��راث ،ه ��ي ال�ت��ي
ّ
تفسر معركته ض� ّ�د م�ش��روع إع��ادة

إعمار وس��ط ب�ي��روت .امل�ش��روع ،كما
أن �ج��زت��ه ش ��رك ��ة «س ��ول �ي ��دي ��ر» ّ
دم ��ر
ت��اري��خ ب �ي��روت .ك�ت��ب س�ل�ام كتابني
ع� ��ن امل� ��وض� ��وع (راج � � ��ع اإلط � � ��ار ف��ي
مكان آخر من هذه الصفحة) ،وعددًا
م��ن امل �ق��االت ال�ص�ح��اف�ي��ة .ك ��ان ّ
همه
أن ي �ب��رز م ��وت ال ��ذاك ��رة ال�ج�م��اع�ي��ة
م� ��ن خ �ل��ال ط � ��رد أص � �ح� ��اب األم �ل��اك
م��ن «ال �ب �ل��د» .ه��ذا ه��و اس�م�ه��ا يقول
ً
ف �ي��اض م �ن �ف �ع�لا .م ��ا م �ع �ن��ى «داون
ت� � ��اون»؟ ه ��ذا اس ��م ال ن �ج��ده إال في
أميركا ألن��ه ال تاريخ لها ،أم��ا نحن
ف�ك��ان ع�ن��دن��ا «ال�ب�ل��د .س��اح��ة ال�ب��رج،
ب��اب ادري ��س ...هناك كنت نتظاهر،
ن��ذه��ب إل��ى امل�ق��اه��ي ،إل��ى السينما،
ي ��وم ت��وف��ي ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال�ن��اص��ر
كنا هناك .هذا املكان الجامع أصبح
مكانًا لألغنياء».
ي�ب�ت�س��م ف �ي��اض ع �ن��دم��ا ن �س��أل��ه عن
ّ
التجدد
انتساب س�لام إل��ى «ح��رك��ة
ال��دي�م��وق��راط��ي» ،وع��ن تصالحه مع
س ��اح ��ة ال� �ش� �ه ��داء خ�ل��ال ت �ظ��اه��رات
ع ��ام  ،2005ق�ب��ل أن ي �ع��ود وي�ج��ري
ن �ق �دًا ل �ه��ا .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ح��رك��ة
ال �ت� ّ�ج��دد ،ف�ه��و ل��م ي �ت� ّ
�ردد ف��ي ال�ق��ول
ع��ام « 2009م��وج��ود ف�ي�ه��ا ب��االس��م.
ُيحرجني أني محسوب على حركة
لم أعد أشاطرها اقتناعاتي» .يقول
ف �ي��اض «ل �ق��د ت �ط� ّ�ور ع��اص��م ك�ث�ي�رًا،
وه ��ذه امل��راح��ل ك��ان��ت أس��اس�ي��ة لكي

ينتهي إلى ما نعرفه عليه ،مقاومًا
أش ��د ش��راس��ة ل�س��ول�ي��دي��ر ،م�ن��اص�رًا
للفقراء وأصحاب الحقوق ،وملتزمًا
حتى اللحظات األخيرة .لقد أعطى
لحراكنا وزنًا».
ل � ��م ي� �ك ��ن ت� � �ص � � ّ�دي س� �ل ��ام مل� �ش ��روع
الحريري ،مطلع التسعينيات ،املرة
األولى التي ينخرط فيها في العمل
ال�س�ي��اس��ي ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر .فهو
كان قد شارك ،في الرابعة والثالثني
من عمره ،مع ّ
عمه صائب سالم في
ما يعرف بـ«ثورة  .»1958والطريف
في األمر أنه كان ،خالل مشاركته في
الثورة ضد الرئيس كميل شمعون،
يتولى تصميم قصر األخير الشهير
في منطقة السعديات .لكن «املعركة»

عربية
«جنتلمان إنكليزي» بروح ّ
عمو
ربى أبو ّ

جامع الخاشقجي
يوارى النقيب السابق للمهندسني ،عاصم سالم ،في ثرى مدافن
العائلة في األوزاعي .أما مراسم الصالة على روحه ،فتقام ظهر
ال�ي��وم ف��ي جامع الخاشقجي ،ال��ذي حمل توقيعه .وف��ي وصفه
للتصميم ،ق��ال ع�ن��ه امل�ه�ن��دس ال�ب��اح��ث إي�ل��ي ح ��داد ف��ي مقالته:
«الحداثة ومسألة الهوية» املنشورة في مجلة «املهندس» ،العدد
 27تموز  ،2011إنه «من ّ
رواد البحث عن القاسم املشترك بني
ال�ع�م��ارة ال�ح��داث�ي��ة وخ�ص��وص�ي��ة امل �ك��ان وه��وي�ت��ه ال�ع��رب�ي��ة بنحو
خ��اص ،وم��ن أعماله جامع الخاشقجي  1973في بيروت الذي
ارت�ك��ز على مخطط النجمة املربعة ذات ال��زواي��ا الثماني ،فيما
حافظ على تفصيل القطع املعمارية من الحائط الحجري الرملي
والهيكل ال�ب��اط��ون��ي إل��ى ال�س�ق��ف .وب��ال��رغ��م م��ن ك��ون ه��ذا البناء
حداثيًا بامتياز ،إال أنه أيضًا مطبوع ببعض املزايا الخاصة التي
تؤسس لقراءة معاصرة للتراث اإلسالمي دون االن�ج��رار وراء
التقليد ونسج األشكال القديمة».

يصعب تحديد الفكرة التي تستحق
أن ت �ت �ص� ّ�در م��وض��وع��ًا ع ��ن ع��اص��م
س �ل ��ام .ه ��ل ي� �ك ��ون امل� � ��رض وامل � ��وت
ال � �ل� ��ذان ح ��رم ��اه ش �غ �ف��ه ب��ال �ح �ي��اة؟
أم ن �ض��ال��ه امل� �ع� �م ��اري وال �ن �ق��اب��ي؟
ّ
أصروا على نقل
عائلته وأصدقاؤه

وصدقوا
صدقوا أنه مات ّ
ّ
باق في األحياء واألبنية
أنه
أكثر
ٍ
صممها
التي ّ
ت �ف��اص �ي��ل ش�خ�ص�ي�ت��ه إل� ��ى ال � ��ورق.
أرادوا إي� �ص ��ال ط��اق �ت��ه اإلي �ج��اب �ي��ة
والثورية إلى الناس ،الذين حرص
ع�ل�ي�ه��م ط �ي �ل��ة ح �ي��ات��ه ،ح�ي�ن رف��ض
أن يضع عمارته ف��ي وج��ه النسيج
االج �ت �م��اع��ي .أراده� �م ��ا م�ت�م��اه�ي��ان،
َ
ونجحَ .عك َس ذلك في كل تفاصيل

ح �ي��ات��ه .ك��أن��ه أع � ��اد إح� �ي ��اء س��اح��ة
البرج ،التي قضت عليها «سوليدير
» ف��ي ب�ي�ت��ه .ش� ّ�رع��ه ل�ل�ج�م�ي��ع .ح��زن
منزله على فراقه من دون مغاالة في
البكاء .لم تنتهك عائلته وأصدقاؤه
ح��رم��ة امل��وت حتى ف��ي ضحكاتهم،
ال��ذي يأتي بمثابة ف��اص��لّ .
صدقوا
ّ
�اق في
أن��ه م��ات .ص��دق��وا أكثر أن��ه ب� ٍ
األح� �ي ��اء واألب �ن �ي��ة ال �ت��ي ص�م�م�ه��ا،
فألفوا الغياب املشروط هذا.
ي�ج�ع�ل��ك ب�ي�ت��ه ع��اج �زًا ع��ن إغ �م��اض
ع �ي �ن �ي��ك .ت ��ري ��د أن ت�ل�اح ��ق ج�م�ي��ع
التفاصيل حتى ال يفوتك أح��ده��ا.
ع� � ��رف ذل � � ��ك ،ورغ � � ��ب ف � ��ي ت �ح��وي �ل��ه
إل � ��ى م �ت �ح��ف ،ب �ح �س��ب اب� �ن ��ه ع �ل��ي.
ت �س��أل أف� ��راد األس� ��رة ع��ن الشخص
األج � � ��در ل �ل �ح��دي��ث ع� �ن ��ه .ي �ش �ي��رون
إل��ى إيلي نجم وج��اد تابت .األخير
ف��ي ف��رن�س��ا .أم��ا ن�ج��م ،ف�ك��ان ي��واج��ه
يومه األول من دون سالم ،هو الذي
اع �ت��اد ال�ع�م��ل م�ع��ه م�ن��ذ ع��ام .1977
ك��ان ع��اج �زًا ع��ن اس�ت�ج�م��اع أف �ك��اره.

تخونه قواه بني الحني واآلخر .قبل
أن يغادر الحياة ،خاطبه سالم« :لن
أستطيع أن أص��رخ في وجهك بعد
اليوم» .فهذا الثنائي اعتاد التباين
في اآلراء.
غلب سرطان البنكرياس سالم في
ال�ي��وم�ين األخ �ي��ري��ن ف �ق��ط .ق�ب��ل ذل��ك
كان ميزان القوى ملصلحته .خانته
شيخوخته .في ما يتعلق باملرض
وامل��وت ،ه��ذا هو القدر املسموح به
فقط .فهناك لدى العائلة واألصدقاء
ما هو أهم من ذلك للبوح به.
يحكي نجم عن عيش سالم الحداثة
وت�ف��اع�ل��ه م��ع ال�ح��اض��ر« .ك ��ان ق��ادرًا
على استشراف املستقبل ،والركون
إلى جذوره في وقت واحد .يتحدث
ع��ن أص��ال�ت��ه وك��ون��ه أك�ب��ر م�ع��ارض
ل� �س ��ول� �ي ��دي ��ر» .ي � �ق� ��ول إن� � ��ه «رف� ��ض
م �غ��ادرة بيته ف��ي املصيطبة خ�لال
االجتياح اإلسرائيلي لبيروت .كان
نضاله ض��د إس��رائ�ي��ل راس�خ��ًا ،كما
إيمانه بالقضية الفلسطينية .ورغم
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ضد الحريري كانت مختلفة ،وهي
ال�ت��ي دفعته إل��ى خ��وض انتخابات
املهندسني ع��ام  ،1996وك��ان
نقابة
ّ
ي �ن ��وي ال� �ت ��رش ��ح إل� ��ى االن �ت �خ��اب��ات
ال �ب �ل��دي��ة ع� ��ام  .2004وج� � ��وده على
رأس ن �ق ��اب ��ة امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ،والح �ق ��ًا
على رأس هيئة امل�ع�م��اري�ين العرب
أض� � ��اف ال �ك �ث �ي��ر إل � ��ى امل��ؤس �س �ت�ي�ن.
ّ
يذكر فياض بمؤتمر «القدس اآلن:
املدينة والناس تحديات مستمرة»
ال��ذي ش��ارك في تنظيمه ،ثم نشرت
وق��ائ �ع��ه ف��ي ك �ت��اب ص ��در ب��ال�ت��زام��ن
م��ع ان��دالع االنتفاضة الفلسطينية
ال �ث��ان �ي��ة ع ��ام  .2000ق�ب�ل�ه��ا ،ش ��ارك
فياض في تنظيم مؤتمر عن «إعادة
إع �م��ار امل� ��دن ب �ع��د ال � �ح ��روب» ،وه��و

ّأول ن �ش��اط ي �ق��وم ب ��ه س �ل�ام نقيبًا
للمهندسينت ،وكان مناسبة لوالدة
عالقة شخصية بني الرجلني.
يحرص فياض على القول إن سالم،
كان خالل األيام الثالثة التي يخضع
ّ
يصر على
فيها للعالج الكيميائي،
ال�ع�م��ل واإلن �ت ��اج ألن ج�س�م��ه يكون
ن�ش�ي�ط��ًا ،وألن ��ه ي�ع��رف أن��ه سيتعب
ب�ع��ده��ا ول ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ق �ي��ام ب��أي
م �ج �ه��ود« .ك � ��ان ذل� ��ك ق �ب��ل أن ي �ق� ّ�رر
التوقف عن العالج ألنه عرف أنه لم
يعد ّ
يسبب له إال األلم».
ليس هذا القرار الوحيد الذي انتهى
إليه سالم .ابن بيروت الجميلة كان
ق��د فقد األم��ل م��ن مدينته« .بيروت
خلص انتهت» .من دون ّ
تردد ،أجاب

عن سؤال «األخبار» له عن مستقبل
العاصمة (http://www.al-akhbar.
ّ
 .)66089/com/nodeل � ��م ي �ف��ك��ر
ب��اإلج��اب��ة .ب ��دأ ك��أن��ه ت��وص��ل إل�ي�ه��ا
منذ وقت ،ولم يعد يجد مشكلة في
إعالنها .حسم املعماري الثمانيني
أم� � � ��ره ،م� �ن ��ذ اك� �ت� �ش ��ف أن � ��ه ل� ��م ي�ع��د
ي �ح� ّ�ب ال �خ��روج م��ن م�ن��زل��ه الجميل
ال �ك��ائ��ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ط��رك �ي��ة في
زق��اق البالط ،ليجد بناية من عشر
طبقات مرتفعة في وجهه ،كما قال
لنا يومها .الرجل الذي كان عضوًا
ف��ي امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتصميم في
وزارة التصميم ( 1961ــ  ،)1977ومن
الفريق التأسيسي ملجلس اإلنماء
واإلعمار في السنوات الست األولى

م��ن ب��دء أع�م��ال��ه ( 1977ـ�ـ  ،)1983لم
ي�ن�ج��ح ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ح�ل�م��ه بتغيير
املخطط التوجيهي ل�ب�ي��روت ال��ذي
يعود إلى عام  ،1954وال في تطبيق
ال�خ�ط��ة ال�ش��ام�ل��ة لترتيب األراض ��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ب�ك��ل ث�ق��ة ي �ق��ول« :ال أم��ل
أب� � �دًا ب �ع��د ف ��ي ت�ص�ح�ي��ح امل� �س ��اوئ.
ه� � �ن � ��اك ت � � �م� � � ّ�دد ع� � �ش � ��وائ � ��ي م �ن �ظ��م
ّ
وت �ج �ه �ي��زات ال ت�س�ت��وع��ب ك ��ل ه��ذه
الكثافة».
ال� � �ي � ��وم ي� ��رح� ��ل ع� ��اص� ��م س� �ل� ��ام .ف��ي
استعراض ملسيرته ،يبدو واضحًا
أن هذا «البيك» األرستقراطي خاض
أبرز معارك الفقراء ...لكنه لم ينجح
في تحقيق الكثير من االنتصارات
فيها.

ان�ف�ت��اح��ه ال�ك�ب�ي��ر ،تعلق ب ��األرض»،
ي�ع�ل��ق ص��دي �ق��ه « :ش �ك �ل��ه ان�ك�ل�ي��زي
وروحه عربية » ،إذ يصفه أصدقاؤه
بـ «الجنتلمان اإلنكليزي».
ّ
اختارت عائلته أن ُيصلى عليه في
ج��ام��ع ال�خ��اش�ق�ج��ي ،ال ��ذي صممه.
ويشرح نجم أن عملية البناء كانت
ت�س�ت��دع��ي تلبية ال��وظ�ي�ف��ة الدينية
ضمن التراث االسالمي ،مضيفًا إن
«س�لام ك��ان يواجه تحديًا للخروج
ب�ت�ص�م�ي��م ع �ص��ري ي�ح��اك��ي زم �ن��ه».
وكانت النتيجة «جامع غير شكل».
ج��ام��ع ل��م ي �ع��رف ال �ق �ب��ة ال�ح��دي��دي��ة
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ،واس � �ت � �ع� ��ار ع �ن��اص��ر
ال�ع�م��ارة التراثية ف��ي ق��ال��ب حداثي
ّ
معاصر .يمل نجم من الحديث عن
العمارة ليعود إلى عاصم اإلنسان،
«ال �ث ّ��ورج��ي ال ��ذي رف ��ض اإلغ� ��راءات
وف ��ض ��ل م �ص �ل �ح��ة ب� �ي ��روت راف �ض��ًا
ال ��وق ��وف م ��ع س��ول �ي��دي��ر» .وي�ع�ل��ق:
«ت�س�ت�ط�ي�ع�ين ال �ي��وم رؤي ��ة ال�ج��ام��ع
وال� �ك� �ن �ي� �س ��ة م� ��ن دون ن ��اس �ه �م ��ا».

ً
يتابع «كان رجال متجددًا وصاحب
موقف».
ت�ت�ك��رر ال �ص �ف��ات ،لكنها تحمل في
ك��ل م��رة ب�ع�دًا ج��دي �دًا .ل��دى ال�س��ؤال
ع� � �ن � ��ه ،ي� � �ب � ��دو أص� � � ��دق� � � ��اؤه ك ��أن� �ه ��م
ي� �ح ��اول ��ون اس� �ت ��رج ��اع ب �ي��ت ش�ع��ر
نادر .يبتسمون ويتساءلون إن كان
الوقت يكفي للحديث عنه.
ّ
مر العمر وال يزال تالمذته يتذكرون
عاصم األستاذ والصديق الذي كان
ي��دع��وه��م دائ �م��ًا إل ��ى ب�ي�ت��ه .ويلفت
خليل خ ��وري إل��ى أن زوج ��ة س�لام،
فاسيليكي اليوس ،كانت أول امرأة
تدرس الهندسة املعمارية .يتحدث
كيف كان يدفع تالميذه إلى األمام،
ومنهم ج��اد تابت املقيم حاليًا في
ف��رن �س��ا .ق ��ال ل ��ه« :ي �ج��ب أن تشعر
ب��ال�ل��ذة ف��ي ك��ل ش��يء ت�ق��دم��ه» .كسر
سالم الحاجز بينه وبني طالبه ،في
وقت «كنا نخاف فيه املعلم».
ل��م يكن املهندس عبد الحليم جبر
تلميذه ،بل ّ
تعرف عليه في النقابة

ال�ت��ي ك��ان ناشطًا فيها ح�ين تولى
س �ل ��ام رئ� ��اس � �ت � �ه� ��ا .ي� � �ق � ��ول« :ص � ��ار
املهندس يشعر بأن لديه مرجعية».
ي�ت��ذك��ر م��ؤت�م��ر ال �ق��دس ال ��ذي نظمه
م��ع م�ج�م��وع��ة ع �م��ل ض �م��ت خمسة
أش� � �خ � ��اص ،وش � �ه� ��د ال � �ل � �ق ��اء األول
ب�ي�ن م �ح �م��ود دروي � � ��ش وم��ارس �ي��ل
خ�ل�ي�ف��ة ،ب �ه��دف ت��وع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
ع� �ل ��ى ت� �ه ��وي ��د ال� � �ق � ��دس م � ��ن خ�ل�ال
امل�س�ت��وط�ن��ات والتخطيط املمنهج
ل �ع��زل امل� ��دن ع ��ن ب�ع�ض�ه��ا ال�ب�ع��ض.
ويشرح أن عاصم كان ضمن أولئك
امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ارت � � � ��أوا وض ��ع
ه��وي��ة م �ع �م��اري��ة ل �ل �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة
م��ا بعد االن �ت��داب ،مثله مثل هنري
إده ورفعت الجادرجي .ويلفت إلى
أن��ه «ع ��رف ك�م�ع�م��اري ك�ي��ف يعكس
الوقت».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي �ل �ف��ت امل� �ه� �ن ��دس ن��دي��م
ّ
نمور إلى أن سالم كان الوحيد الذي
اق �ت��رح إع ��ادة م �ش��روع ال �ق��رى وامل��دن
املدمرة وفق تنظيم مدني على غرار

أوروب� ��ا ،ال�ت��ي أع ��ادت تنظيم مدنها
ب �ع��د ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة وف��ق
م �ش ��روع م ��ارش ��ال ع �ل��ى ن �م��ط أح�ل��ى
م �م��ا ك � ��ان .ي �ع ��دد إن � �ج� ��ازات ال ��رج ��ل،
منها ت��رم�ي��م آث ��ار دي��ر ال�ق�م��ر وقصر
ب �ي��ت ال ��دي ��ن وم �ق��ر امل �ط��ران �ي��ة ف�ي�ه��ا.
ويشير إل��ى أن��ه ك��ان يعد مخططات
توجيهية في كافة املناطق اللبنانية،
بهدف املحافظة على البيئة والتراث.
ويضيف «استطاع تحويل العمارة
إلى عامل إضافي في محيطها».
رف � ��ض س �ل��ام أخ � �ي � �رًا زي � � ��ادة ع��وام��ل
االستثمار .يعلق نجيم« :ك��ل ما هو
خطأ يرفضه سالم» .ال تعكس مالمح
س�ل�ام ال�ع��اب�س��ة داخ �ل��ه .ب ��دأت عالقة
مالك م��روة به من خالل بناته ،وقرر
إطالق اسم «( »smileyمبتسم) عليه،
ألنه لم يكن يبتسم .ولبسه االسم.
مات «املبتسم» فجر أمس تاركًا وراءه
ً
سيال من تصاميم ترسم بيروت كما
أحبها س�لام ،وكرهها اآلخ��رون .قال
ّ
كل شيء ومشى.

مواليد بيروت .1924
ت� �خ � ّ�رج م ��ن ج��ام �ع��ة ك �م �ب��ردج إن �ك �ل �ت��را في
الهندسة املعمارية .1950
شارك في تأسيس قسم الهندسة املعمارية
في الجامعة األميركية في بيروت مع ريمون
غصن عام  ،1954وقام بالتعليم فيه بصفة
أستاذ مشارك لغاية .1977
زاول مهنة الهندسة في مكتبه الخاص منذ
عام .1956
ع �ض ��و ف� ��ي «م �ج �ل ��س ال �ت �ص �م �ي��م األع� �ل ��ى»
و«املجلس األعلى للتنظيم املدني» ( 1962ـــــ
.)1977
عضو اللجنة الرباعية إلع��ادة إعمار وسط
بيروت (1977ـــــ .)1986
ن��ائ��ب رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ت��وس �ي��ع م��رف��أ ب �ي��روت
وتطويره ( 1972ـــــ .)1986
نقيب املهندسني اللبنانيني (1996ــ .)1999
رئيس هيئة املعماريني ال�ع��رب 1998ـ2001
(اتحاد املهندسني العرب).
ح ��از درع وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي أي �ل��ول 2012
ت �ق��دي �رًا ل �ع �ط��اءات��ه ف��ي م �ج��ال ح �م��اي��ة أب�ن�ي��ة
بيروت التراثية.
عضو ف��ي لجنة «متحف س��رس��ق» ،ويعمل
ف��ي جمعية «أب�س��اد» املهتمة بالحفاظ على
التراث املعماري.
من إنجازاته:
ّ
صمم بناية بان أميركان ،وبنك إنترا ،وسرايا
ُ
ِّ
صيدا وال�س�ف��ارة العراقية التي ف��ج��رت عام
 ،1982ووزارة ال �س �ي��اح��ة وم �ب �ن��ى اإلذاع � ��ة،
وم�ن��زل ال��رئ�ي��س كميل شمعون ف��ي منطقة
السعديات ،ومبنى مجلس الوزراء الذي صار
مقرًا لوزارة الداخلية.
تحفظ ل��ه ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��دس�ين أن��ه ع�م��ل خ�لال
واليته نقيبًا على استصدار القانون الجديد
والنظام الداخلي للنقابة.
من مؤلفاته:
ف��ي امل��دي �ن��ة وال �ع �م��ارة ـ �ـ اإلع �م��ار وامل�ص�ل�ح��ة
العامة (.)1995
باملشاركة مع آخرين :إعمار بيروت ــ الفرصة
الضائعة (.)1992
منهجية إع �م��ار ب �ي��روت ـ �ـ أب �ح��اث أول �ي��ة في
السبل الصحيحة والبدائل املقترحة (.)1995

المعركة األخيرة
ف��ي أي �ل��ول ال �ف��ائ��ت ،ك ��ان ع��اص��م س�ل�ام ّأول
ال�ح��اض��ري��ن للمؤتمر ال�ص�ح��اف��ي ال ��ذي عقد
ف��ي ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��دس�ين رف �ض��ًا مل��ا أط �ل��ق عليه
«ط ��اب ��ق امل �ي �ق��ات��ي» .ل ��م ي �ب��د ع�ل�ي��ه ال �ت �ع��ب وال
امل��رض ،بل ك��ان مستعدًا للدفاع عن قناعاته
بشأن التنظيم املدني والتعاطي الخاطئ من
الدولة .لم يكد املؤتمر ينتهي حتى سارع إلى
التقاط امليكروفون ّ
ليقدم مالحظاته وينتقد
امل�ش��روع .وك��ان��ت «األخ �ب��ار» آخ��ر م��ن حصل
م�ع��ه ع�ل��ى م��وق��ف م��ن م �ش��روع زي� ��ادة عامل
االس�ت�ث�م��ار ،وك ��ان آخ��ر م��ا اق�ت��رح��ه (http://
 )166314/www.al-akhbar.com/nodeأن
«ت�ج�ب��ي ال��دول��ة م��ن األم�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة لتحقق
إيرادات تحتاج إليها» .قبلها شارك في حركة
ّ
فسجل له
«مشاع السترداد األمالك العامة».
الناشطون دقيقتني بثتا على موقع «يوتيوب»
االل�ك�ت��رون��ي (http://www.youtube.com/
.)watch?v=Jn-qX3r5mds
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بصيغة المتكلم

برج البراجنة

مذاق الصبار وشوكه
نراهم على الشاشات ،ونعود اليهم كلما
تحيرنا بأمر ما في الشأن الفلسطيني ،هم
ابناء وبنات فلسطني ،ابناء املخيم او
أقاربه ،ابتعدوا او اقتربوا يبقون كذلك بقاء
الوعد بالعودة .اما اليوم ،واآلن هنا ،فهم
سيتخففون من السياسة ليتحدثوا كل
بصيغة املتكلم عن «املخيم» .اليوم ابن برج
البراجنة مسؤول حركة «حماس» رأفت ّمرة
رأفت مرة*
ال أع � � � � � � ��رف ك � � �ي� � ��ف اس � �ت � ��درج � �ت � �ن � ��ي
«م � � �خ � � �ي � � �م � � ��ات» ألك� � � �ت � � ��ب ع � � � ��ن ب� � ��رج
ال �ب��راج �ن��ة! وال أع� ��رف ل��م اخ�ت��ارت�ن��ي
«العفريتة» الساكنة في كل املخيمات
الفلسطينية في الوقت نفسه ،ألنبش
ّ
عشقي ومواجعي ،وأسطر كلمات عن
 33سنة في حياة تختصر في مخيم،
أو وطن صغير اسمه برج البراجنة،
عشت فيه وعاش في قلبي وعقلي.
ً
ح�ين كنت طفال أوائ��ل السبعينيات،
ك� ��ان وال� � ��دي ف �ه��د م� ��رة «أب � ��و ال �ع �ب��د»
ي �ص �ط �ح �ب �ن ��ي م� � � � � � ��داورة م��ع
ّ
إخ� ��وت� ��ي ،ل� �ن� �ج � ّ�رب ون �ت �ع��ل��م،
م� ��ن م �خ �ي��م ال ��رش� �ي ��دي ��ة ق ��رب
ص� � ��ور ،ال � ��ى ب � �ي ��روت ل ��زي ��ارة
األقارب هناك .كنا نزور عمي
خالد (أبو شاهر) في مخيم
ت ��ل ال ��زع �ت ��ر ،وع �م �ت��ي طليبة
(أم ع �ب��د ال� �ل ��ه) ،ون �ع��رج على
ربما كان رأفت مرة من افضل
ب��رج ال�ب��راج�ن��ة ل �ن��زور عمتي
الشخصيات التي تمثل «حركة
صديقة (أم فخري).
حماس» امام جمهور غير
وع �ل ��اق � � �ت � � ��ي ب � �م � �خ � �ي� ��م ب � ��رج
متدين .من مؤسسي الحركة
ال � �ب� ��راج � �ن� ��ة ت � �ع� ��ود ال � � ��ى ذاك
في لبنان ،رجل منفتح ،مرن،
مبتسم ،مبادر ..هو الوجه الذي ال� � � ��وق� � � ��ت ،ل � �ك � �ن � �ه ��ا ت � ��وط � ��دت
تتمناه الحركة لنفسها بني من ب �ع��د ع ��ام  .1975ف �ق��د ح��ول��ت
اس ��رائ� �ي ��ل م �خ �ي��م ال��رش �ي��دي��ة
يقتصر ايمانهم على القضية
م�ن��ذ ع ��ام  1974إل ��ى م �ك��ان ال
الفلسطينية دون التطرق الى
ي�ح�ت�م��ل ال �ع �ي��ش ف �ي��ه بسبب
السماء .يتلقف كل مبادرة قد
ق �ص �ف �ه��ا امل� �ت ��واص ��ل .وش�ي�ئ��ا
تصب في مصلحة اهله ،وال
يتورع عن االتصال لشكر هنا او فشيئا ،ص��ارت الحياة هناك
هناك .هكذاّ ،
كرم باسم الحركة ص�ع�ب��ة ل �ل �غ��اي��ة ،ف �ق� ّ�رر ج�ه��اد
ال��دل�ي��ل ،امل�غ�ت��رب ،زوج أختي
«مخيمات» بعد اسابيع على
عطاف املوظفة ف��ي األون ��روا،
ظهورها ،محتفيًا بنا وبها.
االنتقال إلى برج البراجنة.
وهو رجل مؤمن ،تميزه بدال
ه�ك��ذا اصبحنا نكثر املجيء
عن «زبيبة» الجباه ،ابتسامة
إل � ��ى امل �خ �ي��م ل� ��زي� ��ارة أخ �ت��ي.
نابعة من قلب نظيف .يتمنى
املصالحة الفلسطينية ولو انه وكانت عطاف تحرص ،كلما
قد يهز برأسه يأسًا حني تتعمق س �ن �ح��ت ال �ف ��رص ��ة ل �ه ��ا ،ع�ل��ى
اإلرس ��ال ف��ي طلبنا ك��ي نقيم
معه بالحديث ،لتكتشف بعد
عندها ،لتخفف عنا صعوبة
حني ان كل الحق كان مع تلك
ال� � �ع� � �ي � ��ش ف � � ��ي ال � ��رش� � �ي � ��دي � ��ة،
االبتسامة الصادقة الحزينة.
ول�ت�ج�م�ع�ن��ا ب��أ ّب�ن��ائ�ه��ا ال��ذي��ن
هم في مثل سننا .وكنت أنا
وإخ ��وت ��ي وأب� �ن ��اء أخ �ت��ي ن�ب�ق��ى م�ع��ًا،
ونأكل معًا ،ونلهو ونشقى معًا.
بقينا نتردد إلى مخيم براج البراجنة
ح�ت��ى ك ��ان ش�ه��ر آذار/م � � ��ارس ،1979
ي ��وم �ه ��ا ت � �ع� � ّ�رض م �خ �ي��م ال��رش �ي��دي��ة
وم�ح�ي�ط��ه ل�ق�ص��ف إس��رائ�ي�ل��ي عنيف
ب� �م ��داف ��ع  155و .175ك � ��ان ال��وض��ع
ال ي� �ح� �ت �م ��ل ،ف � �ق � � ّ�رر وال � � � ��دي (رح� �م ��ه
ال �ل��ه) إب�ع��ادن��ا ع��ن امل�خ�ي��م .ك��ان ق��رارًا
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا خ �ط �ي��را ل ��وال ��دي ال��ذي
ناضل في فلسطني ،وكان منزلنا في
ب �ل��دة س�ح�م��ات��ا م��وق��ع ق �ي��ادة لجيش
اإلن � �ق� ��اذ ،ف�ق�ص�ف��ه ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي
اإلسرائيلي.
وك ��ان وال ��دي ي��رف��ض م �غ��ادرة مخيم
الرشيدية ،وي��رف��ض ال��ذه��اب للملجأ
ل�لاح�ت�م��اء م��ن ال�ق�ص��ف ال ��ذي كابدنا
م � ��آس � �ي � ��ه ط � � � � ��وال خ � �م � ��س س � � �ن � ��وات،
خ� �ص ��وص ��ًا ان ت �س �ع�ي�ن ب ��امل ��ائ ��ة م��ن
أه ��ال ��ي امل �خ �ي��م غ � � ��ادروه ،ل �ك��ن بقينا
نحن ،وبقيت وال��دت��ي .كانت حسنية
محمد (أم العبد) رحمها الله ،تنقلنا

«كالدجاجة التي تنقل صيصانها»
ك�م��ا ك��ان��ت ت �ق��ول ،م��ن م�ك��ان إل��ى آخ��ر
لحمايتنا من القصف.
منذ ع��ام  1979إل��ى ال �ي��وم ،أقمنا في
ّ
مخيم برج البراجنة في ستة منازل.
األول ّ
دم � � ��ره االح � �ت�ل��ال ع � ��ام ،1982
ّ
والثاني دمرته الحروب امللعونة مع
ح��رك��ة أم ��ل ،وال �ب �ي��وت األخ� ��رى كانت
ّ
محل تهجير دائم.
في الرشيدية ،ال��ذي غادرته وأن��ا في
ال �ث��ال �ث��ة ع �ش ��رة م ��ن ع� �م ��ري ،ت�ع�ل�م��ت
ال�ع��اط�ف��ة وال��روم��ان �س �ي��ة وال �ص �م��ود.
وف��ي ب ��رج ال�ب��راج�ن��ة تعلمت ال�ح�ي��اة
واالن � �ف � �ت� ��اح وال� �س� �ي ��اس ��ة ،وع��اي �ش��ت
صخب املدينة وقساوة العيش.
ف ��ي ب � ��رج ال �ب ��راج �ن ��ة ان �ض �م �م��ت إل��ى
ال�ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة بشكل تنظيمي،
ف��اج �ت �م �ع �ن��ا ع � ��ام  1982ف ��ي م�س�ج��د
الروضة ّ
لنقرر كيف نواجه االحتالل

عند كل زاروب
قصة وكل منعطف
حكاية
عام  1983حرسنا املخيم من أي مجزرة جديدة (أرشيف ــ مروان طحطح)
وواج �ه �ن��اه ،ث��م اج�ت�م�ع�ن��ا ع ��ام 1983
لحراسة املخيم من أي مجزرة جديدة،
ُ
كالتي ارتكبت في صبرا وشاتيال ،ثم
أسسنا مجموعات عسكرية للدفاع
ع ��ن امل� �خ� �ي ��م ،وش �ك �ل �ن��ا ن� � ��واة ال �ع �م��ل
اإلس�ل�ام ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال � ��ذي ص��ار
اسمه حركة حماس في لبنان.
في املخيم تعرفت إلى أهله الطيبني،
وإل � ��ى ش �ب��اب��ه ال� ��رائ� ��ع ،وإل � ��ى رج��ال��ه
املخلصني ،وإلى عائالته الكريمة.
ه � �ن� ��ا ت� �ع� �ل� �م ��ت ودرس� � � � � � ��ت ،وع� �م� �ل ��ت
وشقيت ،ولعبت وضحكت ،وحزنت
وبكيت.
ً
هنا أنشأنا «شلال» تعرف الشقاوة،

وت � � ّ
�دب � ��ر امل � �ق� ��ال� ��ب ،وت � �ت � �ح ��دى امل� �ل ��ل.
ه�ن��ا ت�ع��رف��ت إل ��ى م�ج�م��وع��ة امتهنت
السياسة ،واحترفت النضال.
هنا تعرفت إلى فتاة طيبة من املخيم
اس �م �ه ��ا س �م ��ر ح �ل �ي �م��ة ،ص� � ��ارت أم ��ًا
ألوالدي األربعة تحملني وتحملهم.
أسير ف��ي أزق��ة مخيم ب��رج البراجنة،
وع�ن��د ك��ل «زاروب» ق�ص��ة ،وع�ن��د كل
منعطف حكاية.
هنا أنشأنا ملعبًا لكرة القدم ،حفرناه
ب��األظ �ف��ار ،وه�ن��ا نظمنا أول مسيرة
ب �ع��د االج �ت �ي��اح اإلس��رائ �ي �ل��ي للبنان
ف��ي  30آذار/م� ��ارس  1983ذك��رى يوم

األرض ،وهي أول مسيرة فلسطينية
ف � ��ي ب� � �ي � ��روت ب � �ع ��د خ � � � ��روج ال � �ث� ��ورة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وف � ��ي ع �ه��د ال��رئ �ي��س
أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،فاعتقلتنا السلطات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وس �ج �ن��ت ف ��ي امل�ح�ك�م��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل�ت�ح��ف مل��دة
أسبوع مع قادة التظاهرة.
ه�ن��ا ع�ش�ن��ا أروع أي ��ام ال ��دراس ��ة ،في
م��درس��ة «م �ب � ّ�رة امل �ل��ك ف �ي �ص��ل» ،ال�ت��ي
ُ
ت �ع��رف ب��اس��م «م��درس��ة ال�س�ع��ودي��ة»،
وه� �ن ��ا ش��اغ �ب �ن��ا ف ��ي م ��درس ��ة ت �ل �ت��زم
النظام وال�ط��اع��ة ،حتى اض�ط��ر مدير
امل� � ��درس� � ��ة األس � � �ت� � ��اذ أح � �م� ��د ع ��راب ��ي

إلح �ض ��ار ق ��وة ع �س �ك��ري��ة م ��ن ال�ك�ف��اح
املسلح الفلسطيني في شباط/فبراير
 ،1982ف�ط��وق��ت امل��درس��ة واعتقلتنا،
واقتادتنا إلى سجن أبو الهول قرب
امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ةُ ،
وع��رض �ن��ا على
ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري الفلسطيني في
بناية مجاورة ،ونحن بعد فتيانًا في
السادسة عشر عامًا.
ولبرج البراجنة ايضًا طعم الخسارة
وال �ف �ق ��دان ك �م��ا ف �ي��ه ح�ل��اوة امل��راه �ق��ة
وش � �ق ��اوة ال� �ش� �ب ��اب ،ه �ن��ا ف �ق ��دت أع��ز
أصدقائي ،شركاء الطفولة والحياة،
خ �س��رت �ه��م ف� ��ي ال � �ح � ��روب امل� �ت� �ع ��ددة:

زينكو هاوس

«يصطفل» محمود عباس

قاسم قاسم
لم يكن ينقصنا نحن الفلسطينيني
غير أن يكون رئيسنا شخصًا اسمه
م �ح �م��ود ع� �ب ��اس .ف �ق��د أع �ل ��ن ع �ب��اس
ملضيفه اإلسرائيلي في القناة الثانية
أن «فلسطني اآلن في نظره هي ضمن
ح��دود 67وال �ق��دس الشرقية عاصمة
لها» .هذه هي كل فلسطني .ال أعرف
ماذا يمكنني أن أق��ول .ال أعرف كيف
س �ي �ب��رر أن � �ص� ��اره ح��دي �ث��ه ه � ��ذا .ه��ل
يعاني رئيس فتح ضعف نظر؟ هل
أص ��اب ��ه «ال �ع �م��ى ب �ع �ي��ون��و» ح �ت��ى ال
ي��رى أب�ع��د م��ن ح��دود ال� �ـ .67فلسطني
من نهرها إلى بحرها في نظره فقط
ضمن ح��دود ال �ـ 67؟ األن�ك��ى م��ن ذلك
أن ع��اص�م��ة فلسطني ب��ال�ن�س�ب��ة إليه
ه��ي ال�ق��دس الشرقية ف�ق��ط .وال��رج��اء
التشديد على كلمة «ال�ش��رق�ي��ة» ،أي
«مش كل القدس».
غريب أمر عباس ،فهو نسخة عربية
ط� �ب ��ق األص � � ��ل ع� ��ن رئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
الصهيوني بنيامني نتنياهو .ال بل
إن��ه أس��وأ من نتنياهو؛ إذ إن رئيس
وزراء ال� �ع ��دو أف �ض��ل م �ن��ه «وال� �ل ��ه».
ف��األخ�ي��ر خ��اص��م ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي

ب��اراك أوب��ام��ا م��ن أج��ل املستوطنات،
وك��ان املوضوع «متل إج��ره» .فاألهم
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � �ي ��ه ك� � ��ان «إس� ��رائ � �ي� ��ل».
أم� ��ا ال��رئ �ي��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ف �ه��و ال
ي �س �ت �ط �ي��ع أن ي �خ��اص��م ح��اج �ب��ًا ف��ي
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة .م�ش�ك�ل��ة ع�ب��اس
مع نظره ال تتوقف عند ع��دم قدرته
ال�ن �ظ��ر أب �ع��د م��ن ح� ��دود ال� �ـ 67؛ فهو
يؤكد لإلسرائيليني ويطمئنهم إلى
أن� ��ه «ض� � ً�د ان� � ��دالع ان �ت �ف��اض��ة ث��ال �ث��ة،
وخ � ��اص � ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة ،م � ��ا دم� � ��ت ف��ي
منصبي .ه��ذا ه��و ال��وض��ع اآلن وإل��ى
األب��د» .يبدو أن عباس «طمعان» في
العيش «إلى األب��د» .من هو ليطمئن
اإلس��رائ�ي�ل��ي إل��ى أن��ه ل��ن ي�خ��رج أح��د
ض��ده��م وض ��ده «اآلن» .رب�م��ا «ال�ح��ق
مش عليه» واألكيد أن «الحق علينا»؛
ألننا نسمح ملن يعتقد بأنه «املمثل
الشرعي والوحيد» للفلسطينيني أن
يقول مثل هذا الكالم .أحاول أن أفهم
مل ��اذا ال ن �خ��رج ف��ي ت �ظ��اه��رات ض��ده؟
مل� � ��اذا ال ي� �ق ��رر ال �ش �ع��ب ف ��ي ال ��داخ ��ل
وال � �خ ��ارج إس� �ق ��اط ال��رئ �ي��س ف ��ي رام
الله؟ أال يوجد أحد في فتح أو منظمة
ال �ت �ح��ري��ر ي �ج ��رؤ ع �ل��ى ال ��وق ��وف ف��ي
وجهه ليقول له« :اخرس»؟ ما بعرف.
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مسألة فيها نظر

الجالية الفلسطينية في غزة
منذ بدء الحصار اإلسرائيلي على القطاع ،أصبح األجنبي زائرًا ومقيمًا ومتضامنًا
ورب عمل وصديقًا .ال حرج في ذلك ،إنما الحرج في تبجيل ذاك األجنبي ،لدرجة محو اي
اهمية للمواطن الذي وفد ذلك األجنبي الصديق للتضامن معه!
محمد عبد الحليم (أبو تمام) ،صقر
حليمة (أب��و دجانة) ،كمال علي (أبو
عمر) ،نضال مرة وغيرهم.
ف��ي ب ��رج ال �ب��راج �ن��ة ت�ت�ع�ل��م فلسطني،
وتتعلم معنى الحياة ومعنى األلم.
ب��رج البراجنة ،مخيم ،مثل غيره من
امل �خ �ي �م��ات ،وح �ي ��اة م �ث��ل غ �ي��ره��ا من
ّ
والتشرد .صعوبة ما
حيوات اللجوء
ب�ع��ده��ا ص�ع��وب��ة ،م ��رارة ت�ض��ج منها
املرارة ،صبر ال يحتمله الصبر.
هنا تتعلم كيف تغتسل يوميًا بمياه
البحر ،وهنا تتعلم العيش بال هواء
وال كهرباء ،وهنا تتعلم معنى فقدان
الشمس والقمر والنجوم.
هنا تختبر قدرتك على الحياةّ ،
وسر
ّ
إيمانك بالله ،وعظمة ّ
تمسكك بحق
العودة.
هنا تختبر الحب ،وتختبر الخيانة.
ه� �ن ��ا ت �خ �ت �ب��ر ال ��وط � �ن � �ي ��ة ،وت �خ �ت �ب��ر
املتاجرة.
ّ
على
�ك
�
�ث
�
ح
�
ت
روح
�ف
�
ل
أ
�د
�
ه
�ا
�
ش
ه �ن��ا ت �
ّ
ال �ع �ط��اء ،وت�ش��اه��د أل��ف ج�س��د يحثك
على ال�ن�ض��ال ،وأل��ف قلب ي��رج��وك أن
تبادر إلى الرحمة ،وألف يد تقف إلى
جانبك ،لتمضي أنت في رحلة ّ
تقرب
إل��ى ال �ل��ه ،وه��ي رح�ل��ة ت�ب��دأ ب��اإلي�م��ان
ّ
وتمر باإلنسان.
ه�ن��ا ت�ش��اه��د امل��رت �ش�ين وال�س�م��اس��رة
وال �ك��ذاب�ي�ن ،ال��ذي��ن ي�ب�ي�ع��ون ماضيك
وحاضرك ومستقبلك باسم الوطنية.
يرفعون اس��م فلسطني ،ويطعنونها
ف��ي ال�ل�ي��ل أل��ف ط�ع�ن��ة ،يحملون اس��م
ال �ت �ح��ري��ر وي� � ّ
�دم� ��رون ع �ق��ول األط �ف��ال
وقلوب الشباب ،ينادون بالتضحية
وي� � �س � ��رق � ��ون ت � �ع ��ب ال� � ��رج� � ��ال وق � ��وت
األطفال وحلم الصبايا.
مخيم برج البراجنة ،يا زهرة العمر،
يا جورية حمراء ،يا رائحة الياسمني.
ي��ا س� ّ�ر ال�ح�ي��اة ،ووج��ه ال�ق�م��ر ،وعطر
الدم.
ي��ا بسمة ال�ف��رح ،وه ��دأة ال�ل�ي��ل ،ون��ور
العطاء.
ف��ي ج�ن�ب��ات��ك أن� ��اس ط �ي �ب��ون تحبهم
ويحبونك ،ت��درك أن��ك سترجع معهم
إلى وطن اسمه فلسطني.

تغريد عطااهلل
ال �ح �ف��ل امل��وس �ي �ق��ي ال� � ��ذي أح �ي��اه
ال�ف�ن��ان ال�ك�ن��دي ان �ط��وان س�ت��راوي
األس �ب��وع امل��اض��ي هنا ف��ي مدينة
غ � ��زة ،ك� ��ان س ��اح� �رًا وم� ��ؤث � �رًا ،وال
س �ي �م��ا م �ع ��زوف ��ات ال �ب �ي��ان��و ال�ت��ي
ل� ُ�ح �ن��ت خ�ص�ي�ص��ًا ألج ��ل القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ح �س��ب م��ا ف�ه�م�ن��ا.
ل�ي��س ه��ذا ف �ق��ط ،ل�ق��د ك��ان��ت هناك
ح��ال��ة ان �س �ج��ام ع��اش �ه��ا ال �ش �ب��اب
ال �غ��زي امل�ت�ع�ط��ش إل ��ى امل��وس�ي�ق��ى
ف��ي ح�ف��ل م�ت��واض��ع نظمته حملة
امل �ق ��اط �ع ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة إلس ��رائ� � ّي ��ل.
ال �ل ��اف� � ��ت ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � �ح � �ف� ��ل أن� � ��ه
س �م��ح ل �ف��رق��ة ج �ف��را الفلسطينية
ب � ��امل� � �ش � ��ارك � ��ة ،وه� � � � ��ذه ف � ��رص � ��ة ال
ُ
ت � �ع � ّ�وض ل�ل�م��وس�ي�ق�ي�ين ال �ش �ب��اب
غير املسموح لهم بإقامة حفالت
م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ع � ��ام � ��ة ،ك� �م ��ا ق � � ��ال ل �ـ
«األخ �ب��ار» امل�غ�ن��ي محمد عكيلة،
أح ��د أف � ��راد ال �ف��رق��ة ال �ت��ي ش��ارك��ت
ب��ال �ن �ش �ي��د ال ��وط �ن ��ي االف �ت �ت��اح��ي،
ومن ثم بتقديم األغنيات التراثية
الفلسطينية في الفقرة الختامية
للحفل.
ّ
التطرق إلى
ولسنا هنا في سياق
مشكالت املوسيقيني الشباب في
غ��زة ،م��ع إن�ه��ا مهمة ،لكنها وقفة
ص �غ �ي��رة ت��أم�ل�ي��ة ب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى ما
تحمله في ّ
طياتها من دالالت على
ال�غ�ل��و ف��ي ت�ب�ج�ي��ل األج �ن �ب��ي على
ح �س��اب امل ��واط ��ن ال� �غ ��زي! تبجيل
م� � � ّ
�رده إل� ��ى االن �ط �ب ��اع ال� �ع ��ام ل��دى
الفلسطينيني وال�ع��رب على نحو
ّ
ع ��ام ب ��أن ص��اح��ب ال�ش�ع��ر األش�ق��ر
وال�ع�ي�ن�ين ال��زرق��اوي��ن ه��و مفتاح
ُي ّ
شرع أبواب الجنة لصاحب الحظ
ّ
السعيد .وليس س�رًا على أح��د أن
تدفق السفن والقوافل املتضامنة
ض ��د ال �ح �ص��ار اإلس��رائ �ي �ل��ي على
ال� �ق� �ط ��اع ك � ��ان س �ب �ب��ًا ف � ��ي ك �ث��اف��ة
الحضور األجنبي على نحو الفت،
إل��ى جانب ت��زاي��د ع�ّ�دد املؤسسات
ُ
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت� �غ ��ذي م��ؤس�س��ات

امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب�م�ش��اري��ع
ك�ل�ف�ت�ه��ا م �ي��زان �ي��ات خ�ي� ُ�ال�ي��ة ج �دًا،
ولكثرة عددها ودورها أطلق على
ش � � ��ارع ع ��ري ��ض وس � ��ط غ � ��زة اس ��م
«شارع املؤسسات الدولية».
ّ
ال� �ط ��ري ��ف ه �ن ��ا أن ذاك ال� �ش ��ارع
الرملي رغم ماليني الدوالرات التي
تنهمر عليه من كل صوب وجانب،
ال يجد من ُيمهده ليصبح سالكا
مل��رور ال�س�ي��ارات ال��دول�ي��ة الفارهة
ّ
ف� � ��ي ن � �ه� ��اي � �ت� ��ه ،ك� � � ��ل ه� � � ��ذا أوج� � ��ب

صاحب الشعر األشقر
والعينين الزرقاوين
مفتاح الجنة

ض � ��رورة ت�ب�ج�ي��ل ال��رج��ل ال�غ��رب��ي
الوسيم هو ومشاريعه املليونية
ال� � � � ��دوالرات ،ب��االب �ت �س��ام� ُ
�ةي �ق��اب �ل��ه
ال� �ش � ّ�ب ��ان ال� �ب ��اح� �ث ��ون ع ��ن ف��رص��ة
عمل أو ف��رص��ة ه�ج��رة إل��ى ال��دول
اإلس�ك�ن��دن��اف�ي��ة ،بالضحكات ُي��رد
ُ
غ �ض �ب��ه ،ب��ال �ك��رم ت �ق��اب �ل��ه ال�ب�ي��وت
واملؤسسات األهلية والجامعات
والوزارات .وقبل هذا وذاك أصبح
ممول األفكار األكثر صدقية على
اإلط�ل��اق ،ال قبله وال ب �ع��ده! لهذا
ي �ع� ّ�ب��ر أح ��د ال �ش �ب��ان ال �غ��زي�ين عن
الوضع ومن باب املزاح بقوله ،إن
مجموع الغزيني القاطنني داخ��ل
ال�ق�ط��اع أص�ب��ح اس�م�ه��م «الجالية
الفلسطينية في غ��زة» ،غامزًا من
ق�ن��اة ق�ل��ة أهميتهم بالنسبة إل��ى
ه � ��ؤالء االج� ��ان� ��ب ،ال ��ذي ��ن ت�ت�ف��اق��م
أهميتهم بتفوق مواردهم وحاجة
الغزيني ،الذين أصبحوا «أقلية»
لهؤالء األجانب.
وإن ك � �ن � ��ا ن � � �ط � ��رح ال� � � �ي � � ��وم ه � ��ذا
امل ��وض ��وع ال �ق��دي��م ال �ح��دي��ث ،فلن
ن �ن �س��ى دور امل� �ش ��اري ��ع ال��دول �ي��ة
ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وخ�ل��ق
ف� ��رص ع �م��ل ل �ل �ش �ب��اب ال �ع��اط �ل�ين
م� ��ن ال� �ع� �م ��ل ،إل� � ��ى ج� ��ان ��ب ال� � ��دور
الكبير ال��ذي أسهمت فيه السفن
والقوافل الدولية لكسر الحصار
ف ��ي ف �ض��ح م� �م ��ارس ��ات إس��رائ �ي��ل
ض��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ين ،وذل ��ك عبر
ت ��وث� �ي� �ق� �ه ��ا ب � ��ال � �ص � ��ور واألف � �ل � ��ام
الوثائقية وامل��دون��ات الصحافية.
في كل األحوال ،أقل ما يجب فعله
ربما التفكير مليًا قبل تخصيص
ال �ص �ف��وف األول � ��ى ل�ل�م�ت�ض��ام�ن�ين
األج � ��ان � ��ب دون غ� �ي ��ره ��م ،ف� ��ي أي
حفل ُي�ق��ام ،مثلما ح��دث ف��ي حفل
س�ت��راوس املوسيقي .فهؤالء وإن
وجب تقدير دور بعضهم ،ليسوا
اه ��ل ال� � ��دار ،وال االه � ��م ،وال فضل
لعربي على اعجمي إال بكفاءته
وح�ب��ه ألرض��ه ،وه��و م��ا يستحيل
ان ّ
يرجح كفة االجانب مهما كبر
دورهم.

بعدسة أهلها
أم��ا األس� ��وأ ف��ي ك�ل�ام ع �ب��اس وامل�ث�ي��ر
للقرف ،فهو أن��ه ال يريد ال�ع��ودة إلى
صفد ،القرية التي ع��اش وول��د فيها
قبل إخ��راج وال��ده منها .عباس يريد
فقط رؤيتها وال يريد العيش فيها.
«ي ��ا ح �ن��ون» .ل��م ي�ك��ن ينقصه س��وى
أن يطأطئ رأس��ه وي�ق��ول« :أري��د فقط
ت�ك�ح�ي��ل ع�ي�ن��ي ب��رؤي��ة ص �ف��د» ،حتى
ي �ج �ه��ش ه ��و وامل ��ذي ��ع وامل� �ش ��اه ��دون
ب ��ال� �ب� �ك ��اء م� ��ن ش� � ��دة ره� ��اف� ��ة ش �ع��ور
الرئيس الفلسطيني الوطني .عباس
ت�خ�ل��ى ع��ن ح��ق ال� �ع ��ودة .ال ي��ري��د أن
ي �ع ��ود إل� ��ى ص �ف ��د؟ «ي �ص �ط �ف��ل» .أم��ا
نحن ي��ا سيدي الرئيس ،نحن أبناء
امل �خ �ي �م��ات ،ف��إن �ن��ا راض � ��ون ب��ال �ق��رف
ال� ��ذي ن�ع�ي��ش ف �ي��ه ألن �ن��ا ن�ح�ل��م فقط
بالعودة إلى املناطق التي تريد أنت
فقط رؤيتها.
س� �ي ��دي ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م ��ود ع �ب ��اس،
رج � ��اء خ� ��اص م ��ن الج� ��ئ فلسطيني
ً
رجاء ،استشر طبيب
رقم سجله :919
عيون ،فربما وصف لك الجزر لترى
أبعد من حدود الـ ،67وكي ال يصيبك
«ال�ع�م��ى» قبل أن ت��رى ،م�ج��رد رؤي��ة،
ص� �ف ��د ...امل��دي �ن��ة ال �ت��ي س��أع �ي��ش أن��ا
فيها .و«اللي عجبو».

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

هو تفصيل صغير ال يتنبه له املرء عند النظر للمرة االولى الى هذه الصورة .ما هو الشيء الرائع
فيها؟ البائع الصغير؟ بل اللوحة الفلسطينية ألرق��ام السيارات .انظروا للحرف ف  :أن��ه يعني
(الصورة لشعيب ابو جهل)
فلسطني .للمرة االولى أقع في غرام لوحة سيارة.

حنظلة

خبرة حرب

عندما تختبرين الحرب ألكثر من  10سنوات من حياتك يا
ّ
بتغير نوع
عزيزتي ،فإن كيانك كله يتغير .ثقافتك تتغير
السالح وثقله .إحساسك يتغير ويتقلب بحجم الخصام،
وق�ل��ق الليل ي�ط��ول ب�ط��ول امل�س��اف��ة بينك وب�ين األح �ب��ة .أنا
ّ
تغيرت كثيرًا  /أنا ال أشبه نفسي في املاضي كثيرًا  /أنا
لم أعد أحب نفسي كثيرًا .هل تشعرين باألسى إن أخبرتك
أنني ،بعد أكثر من  5سنوات على آخر جدار صوت سمعته،
ّ
أنني أشتاق إلى صوته؟ أشتاق إلى هز البدن والقشعريرة
ال �ت��ي ت�ص�ي�ب�ن��ي .أش �ت��اق ل�ل�ن�ظ��ر إل ��ى ال �س �م��اء وأن ��ا أراق ��ب
الطائرات الحربية تحلق فوق سطح بيتنا ،ترسم خطوطًا
في الهواء ،تستفزني ،تحاول إخافتي ،فأستفزها في عقلي
الباطني« :لن تجرئي ،لن تقصفي» ،ليخرق جدار الصوت
في سماء ويغادر ،وأخرق جدار الصمت بكلمة «قوية!».
ليومني على التوالي وأنا أسمع صوت الطائرات الحربية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ح�ل��ق ف��ي أج� ��واء ب �ي ��روت ،ك�ن��ت أف �ك��ر أن�ن��ي
ّ
أتخيل الصوت ،ذلك أن أي وسيلة إعالمية لم تورد الخبر
ّ
«التقليدي»« :هذا وقد حلق طيران العدو فوق لبنان منتهكًا
القرار رقم  ،1701ونقل املندوب اللبناني الدائم لدى األمم
املتحدة شكوى لبنان إلى األمني العام» ،ولكن زميلتي في
العمل سألت «شو هيدا الصوت؟» ،فأجبت ببرود «طيران
ّ
أصفرت خوفًا ،حتى نبرة صوتها
حربي» .أكاد أجزم بأنها
ت�غ�ي��رت «م ��ا ت�ق��ول��ي ه �ي��ك ...ه �ي��دا ط �ي��ران م��دن��ي» .حسنًا،
لتقنع نفسها بما ت�ش��اء ،إن أرادت �ه��ا مدنية فلتكن ،لست
أنتظر من أحد أن يميز أصوات اآلالت الحربية كما اعتدت.
فعندما لم أكن أسمع صوت الطائرة الحربية في الجنوب
ك�ن��ت أش �ع��ر ب��ال��ري�ب��ة ،أن ��ا ال �ت��ي تستمع إل ��ى االش�ت�ب��اك��ات
ّ
وتفر في زواري��ب حي
باألسلحة املتوسطة والثقيلة تكر
شعبي تسكنه ،أن��ا ال�ت��ي أخ ��رج إل��ى ش��رف�ت��ي ل�ل�ت�ف� ّ�رج ،أن��ا
التي تلعب لعبة الحزازير عن نوع األسلحة املستخدمة في
االشتباكات ،أنا التي يتصل بها الناس ليطمئنوا عليها!
ّ
من منا يستحق الشعور باألسى ،أنا أم هي؟ هي ببساطة
لم تختبر الحرب ،من يستحق األسى أكثر؟
انتهت الحرب ومع ذلك ما زلت ال أنام ...سهري في الليل
ً
ليس شكال من أشكال التضامن مع الذين لم يدركهم النوم
بسبب ص��وت امل��داف��ع .لحظة ،تذكرت ليالي كثيرة ،لم أنم
جيدًا وقتها بسبب اإلنزال اإلسرائيلي .شكرًا لكل من سهر
ألجلي تضامنًا معي حينها! ولكن ،سهري في الليل ليس
ً
شكال من أشكال التضامن ،وإن كانت مقولة العصر تقول
«أنا أسهر ،إذًا أنا متضامن»! سهري في الليل ،قلق مزمن،
مرض مستفحل ،سببه ربما الحرب.
بيروت _ إيمان بشير

يأت النوم!
وال ِ

َّ
ُ
سمعت
غارة جوية تأتي وأخرى تذهب .وأنا أضحك كلما
انفجارًا أو قصفًا ،وأضحك أكثر حني أسمع صوت سيارة
اإلس �ع��اف ي��ول��ول م�ب��اش��رة بعد ال�ق�ص��ف! مل ��اذا؟ ال أع��رف!
ال ش��يء ُيخيفني ،ورب�م��ا م��ن ش��دة ال�خ��وف ضحكت ،أنا
ال أفكر في تفسير ،لكن ُيحزنني أنني وصلت إل��ى هذه
الحال.
ف� ��ي ال � �ح� ��رب األم� � ��ر ن �ف �س��ه ك � ��ان ي � �ح� ��دث .ل� ��م أع � ��د أف��اج ��أ
لفرط الوجع لم
باستشهاد أو إصابة أحد ،حتى أقاربي.
ِ
يعد بإمكاننا اإلح�س��اس ب��ه ،باالنفعال نفسه .م��ا أفعله
أنني أدي��ر املسجل على أغاني ثورية صاخبة ،وأحتفل
باملوت ،باإلنسانية التي لم يعد لها مساحة .قتلى هنا
�ار أث�ن��اء ت�ن��اول وجبة
وف��ي ك��ل م�ك��ان ،نتفرج على األخ �ب� ُ
ع �ش��اء ب � ��اردة ،ل�ن�ك��ن م�ن�ه��م أول �ئ��ك امل �ت��اب �ع�ين ال��راص��دي��ن
ُللوضع اإلقليمي ،وماذا بعد؟
ن ِّ
غير ع��ن قناة «ال�ه��م وال�ن�ك��د» ،إل��ى قناة كوميدية ،نظن
ُ
أننا نمنح أنفسنا الحياة التي ح ِرم منها آخرون!
كانت قريبتي تتحدث إلى شقيقتها أمس ،تسألها»:عندكم
قصف ب��ال�ج�ن��وب؟ وال�ل��ه م��ا ع��ارف�ين ن�ن��ام ،م��ش خلصوا
ّ
قصف ...ليش (الطائرة) الزنانة باقية فوق راسنا؟ وكأن
الصوت هو كل ما ُيقلقناُ ،يزعزع مناماتنا ،أما من يموت
فهذه مهمة اإلسعاف والحانوتي! لألسف!
هل الحرب هي أصوات انفجارات فقط؟ ال ،الحرب أكثر من
ذلك ،كل يوم نخوض حروبًا مع النوم ،مع تجاهل كل ما
ينقصنا .كيف باإلمكان أن نغمض أعيننا وال ّ
تمر قذيفة
ُ ِّ
تفت ُت جسدًا؟ أو خبرًا ُعن عشرات الجرحى والشهداء؟
وال يأتي النوم ،وأن��ا أفكر في من يكون فقيد الغد؟ وكم
بيتًا سينهار على أصحابه؟ وفي الصباح أهزأ بأفكاري،
وأعرف أن ثمة من فارق الحياة تلك الليلة ،وآخرين بكوا،
ً
وآخرين احتاروا إلى أي عزاء يذهبون أوال ،إال أنني أعرف
أيضًا أننا بتلك القو ِة التي بإمكانها إبقاؤنا هنا.
س�ب��ون �ن��ا ب ��األرق ��ام،
ف ��ي ال� �ح ��رب ي ��ا ع��زي��زت��ي ك ��ان ��وا ي �ح� ُ
ُ
حسب بالسعرات
واآلن ف��ي وثيقة إسرائيلية رسمية :ن
ّ
تعجبًا :تدخل امل��واد
حاجبيك
الحرارية! نعم ،ال ترفعي
ِ
الغذائية إلى غزة بحسب السعرات الحرارية التي يحتاج
ّ
�رط االهتمام بنا! وتقولني
إليها ك��ل غ��زي .ان�ظ��ري إل��ى ف� ِ
نسهر ت�ض��ام�ن��ًا! ه��ل خ�ط��ر ب�ب��ال��ك ك��م ج�ن��دي��ًا صهيونيًا
يسهر على راحة املوت يوميًا؟
غزة _ أماني شنينو
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سينما

فعال جيمس بوند؟
 Skyfallهل هذا
ً
ال سيارات خارقة وال أسلحة ثورية وال مهمات
مستحيلة! القيمة الدرامية جاءت على حساب القيمة
البوليسية هذه ّ
املرة .بعد طول انتظار ،نزل أخيرًا الشريط
الذي حمل توقيع سام منديز إلى الصاالت في مناسبة مرور
خمسني عامًا على السلسلة الشهيرة
فريد قمر
ً
هل فعال  Skyfallهو الفيلم النسخة
األف �ض��ل م��ن س�ل�س�ل��ة ج�ي�م��س ب��ون��د
منذ م��دة ط��وي�ل��ة؟ ه��ذه ه��ي ال�ص��ورة
التي تسعى حملة الترويج للشريط
ال��ى تسويقها ،فيدخل امل�ش��اه��د الى
ال�ص��ال��ة م��أخ��وذًا ب��وه��ج العمل ال��ذي
ّ
ك ��ل ��ف إن� �ت ��اج ��ه  150م� �ل� �ي ��ون دوالر
ذه��ب ريعها إل��ى حملة تسويقه .أما
ّ
ال�ن�ت�ي�ج��ة ف �ه��ي اع� �ت ��راف ج��دي��د ب ��أن
سلسلة األف�لام التي انطلقت قبل 50
عامًا ال تزال قادرة على إبهار املشاهد
ّ
وكسب اعجابه ...رغم أن ما شاهدناه
أخيرًا بعيد عن صورة جيمس بوند
كما اعتدناها في األفالم السابقة.
العميل السري «( »007دانيال كريغ)
ي� �ع ��ود ال� �ي ��وم ف ��ي م� ��ؤام� ��رة م ��ن ن��وع
جديد تستهدف مركز االستخبارات
البريطانية  MI6وم��دي��رة العمليات
«أم» (ج � � ��ودي دي � �ن ��ش) ب �ع��د س��رق��ة
الئ � �ح � ��ة ب� ��أس � �م� ��اء ج� �م� �ي ��ع ال� �ع� �م�ل�اء
ال� � �س � ��ري �ي��ن ح� � � ��ول ال� � �ع � ��ال � ��م وال� � �ب � ��دء
بفضحها .ي�ع��ود جيمس ب��ون��د إل��ى
ال�خ��دم��ة ف��ي م�ح��اول��ة إلن�ق��اذ الوكالة
التي تواجه حربًا سياسية باإلضافة
الى استهدافها أمنيًا.
ل �ك��ن أب� ��رز م��ا ف��ي ه ��ذه ال�ن�س�خ��ة هو
منح القيمة الدرامية أهمية أكبر من

امل �ع �ت��اد ول ��و ك ��ان ذل ��ك ع �ل��ى ح�س��اب
ال�ق�ي�م��ة ال�ب��ول�ي�س�ي��ة ال �ت��ي اع�ت��دن��اه��ا
ف ��ي ال �س �ل �س �ل��ة وم �ع �ه��ا اإلب � � � ��داع ف��ي
االب� �ت� �ك ��ار ،ف�ل�ا س � �ي ��ارات خ ��ارق ��ة وال
أس� �ل� �ح ��ة ث� ��وري� ��ة وال م� �ه� �م ��ات ش�ب��ه
ّ
م�س�ت�ح�ي�ل��ة .ل �ق��د رك� ��ز ال �ش��ري��ط على
ال � �ع �ل�اق� ��ة االن � �س ��ان � �ي ��ة ب �ي��ن ج �ي �م��س
ب��ون��د و«أم» ال �ت��ي ي�ت��م اس�ت�ه��داف�ه��ا،
فتظهر ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي دور امل��رأة
ال �ض �ع �ي �ف��ة ال� �ع ��اج ��زة ع� ��ن اإلم� �س ��اك
ب��زم��ام األم ��ور .كما ت�ب��رز كشخصية
متناقضة مثيرة للجدل ،فمرة نراها
تضحي بعمالئها وتؤذيهم من أجل
املصلحة العليا ،ومرة نجدها تتعلق
ب�ه��م ب�ش�ك��ل ع��اط�ف��ي غ�ي��ر م�ه�ن��ي ،ما
جعل شخصيتها أقرب الى الواقعية،
وق� � ّ�رب ال�ج�م�ه��ور م�ن�ه��ا ب�ع��دم��ا بقي
دوره � ��ا ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة م�ن�ح�ص�رًا
ب�ص��ورة امل ��رأة ال�ق��اس�ي��ة .وي��أت��ي ذل��ك
في تمهيد درامي إلسقاط دورها في
ً
أفالم السلسلة مستقبال واستبدالها
ب�ش�خ�ص�ي��ة غ ��اري ��ث م ��ال ��وري (رال ��ف
فينس) الذي لعب دور «أم» في نهاية
ال �ش��ري��ط ب �ع��د م ��وت ج� ��ودي دي �ن��ش.
ّ
مع العلم أن «أم» ليس اسمًا بل لقب
مل��دي��ر ال �ع �م �ل �ي��ات .وه� �ك ��ذا ل ��ن ي�ك��ون
دانيال كريغ الغائب الوحيد في أفالم
ج�ي�م��س ب��ون��د امل�ق�ب�ل��ة ب��ل س�ت��راف�ق��ه
جودي دينش أيضًا.

دانيال كريغ في مشهد من الفيلم
في املقابل ،أعادنا الفيلم الى الصراع
الكالسيكي بني البطل والشرير ،بعد
ت��وق��ف دام ن�س�خ��ًا ع ��دة ،ف�ن�ع��ود ال��ى

يعيدنا الشريط إلى الصراع
الكالسيكي بين البطل والشرير
املطاردة بني بوند والبوليسي راوول
س�ي�ل�ف��ا (خ��اف �ي �ي��ر ب� ��اردي� ��م) ال�ع�م�ي��ل
املنشق الذي يود االنتقام من الوكالة
وم��دي��رت�ه��ا ب�ع��دم��ا ت��م ال�ت�خ�ل��ي عنه،

فنعيش ال �ص��راع االس�ت�ث�ن��ائ��ي ال��ذي
يضفي على القصة صراعًا شخصيًا
ّ
يمنحه نكهة ج��دي��دة ،خ�ص��وص��ًا أن
بارديم قدم أداء رائعًا أسهم أيضًا في
صقل أداء كريغ الذي قدم أفضل أداء
له في السلسلة التي شارك في ثالثة
من أفالمها.
املشكلة ف��ي  Skyfallه��ي التشعبات
ال �ك �ث �ي��رة ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي تظهر
ف � ��ي ال� �ف� �ي� �ل ��م م � ��ن دون ق �ي �م ��ة ت��ذك��ر
وم�ن�ه��ا شخصية «إي ��ف مانيبيني»
التي تلعب دوره��ا نعومي هاريس.

ّ ّ
ج��اء دوره��ا هامشيًا ج�دًا ك��أن كتاب
السلسلة (نيل بورفيس ،روبرت ويد،
جون لوغان) أرادوا احياء شخصية
 Miss Moneypennyاالثيرة على قلب
م�خ�ت��رع ال�س�ل�س�ل��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي اي��ان
فليمينغ ( 1908ـــ  )1964بعدما غابت
في الفيلمني األخيرين .وكذلك األمر
ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ك �ي��و (م ��دي ��ر ع�م�ل�ي��ات
األب � �ح� ��اث وال �ت �ع �ق ��ب) ح �ي��ث اخ �ت �ي��ر
امل �م �ث ��ل ال � �ش� ��اب ب �ي�ن وي � �ش� ��او ل�ل�ع��ب
دوره ف��ي ك�س��ر لنمطية الشخصية
ّ
ال��ذك �ي��ة وال� �ج ��دي ��ة ،ل �ك��ن ال� � ��دور ج��اء
ً
ث��ان��وي��ًا أي�ض��ًا ،ف�ض�لا ع��ن الكثير من
التشعبات في القصة التي تستكمل
ب�ط��ري�ق��ة ع��رض �ي��ة وت �ب��دو ف��ي ب��داي��ة
ال �ف �ي �ل��م ال �ق �ض �ي��ة األس � � � ��اس ك �ح��دث
اغ�ت�ي��ال إح ��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ه��ام��ة
ف ��ي ش��ان �غ �ه��اي م ��ن دون أن ي��دخ��ل
الحدث في السيرورة الدرامية.
ح �ت��ى ل �ح �ظ��ة ك �ت��اب��ة ه� ��ذه ال �س �ط��ور،
ك��ان  Skyfallبعيدًا  50مليون دوالر
الكثيف
عن كلفة انتاجه .لكن اإلقبال
ّ
ع �ل �ي��ه ح� ��ول ال �ع ��ال ��م ي �ش �ي��ر ال� ��ى أن ��ه
ُس�ي�ت�خ�ط��ى ك �ل �ف �ت��ه ق��ري �ب��ًا .ال �ش��ري��ط
ش�غ��ل ب��أس�ل��وب ف�ن��ي رائ ��ع ،فاملخرج
ّالبريطاني سام منديز أراد أن يثبت
أن � ��ه ج ��دي ��ر ب �ت��ول��ي أف �ل��ام ال�س�ل�س�ل��ة
األشهر في تاريخ السينما ،لذا رأينا
ق �ي �م��ة اخ��راج �ي��ة ت � ��ردم ال �ث �غ��رات في
ال�ح�ب�ك��ة وت�ق�ل��ص اإلب � ��داع ف��ي العقد
ال��درام �ي��ة .وإذا ل��م ي�ك��ن «س�ك��اي�ف��ال»
أف� �ض ��ل أف �ل��ام س �ل �س �ل��ة ب ��ون ��د (وه ��و
ح�ت�م��ًا ل�ي��س ك��ذل��ك) ،ف�ه��و ع�ل��ى األق��ل
حافظ على الجودة املتوقعة منه.
 :Skyfallصاالت «أمبير» ()01/616600
و «بالنيت» ( 01/292192ـ ـ )06/442471
و«غراند سينما» ()01/209109
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باكورة

ّ
جنة جان جينيه وبول بولز صارت تأكل أبناءها .في فيلمها الطويل األول ،تجري صاحبة «أماكننا املمنوعة»
ّ
ومتوحش ،حيث يرمي أوالده وقودًا للماركات األوروبية
محاكمة ذكية للواقع املغربي الذي يعيش في مجتمع معولم

نساء ليلى الكيالني في جحيم طنجة
الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
ط �ن �ج��ة ب � ��ول ب ��ول ��ز وج� � ��ان ج�ي�ن�ي��ه
وغ � �ي� ��ره � �م� ��ا م� � ��ن ك� � �ب � ��ار امل � �ب ��دع �ي�ن
ال�غ��رب�ي�ين ال��ذي��ن ج�ع�ل��وه��ا جنتهم،
ّ
تحولت إلى جحيم تستقبل مغاربة
ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د م �م��ن ت �ض �ي��ق بهم
األرض ،فيعيشون «ع�ل��ى ال�ح��اف��ة».
ه ��ذا ه��و ال �ب��ورت��ري��ه ال� ��ذي تنسجه
امل �خ��رج��ة امل�غ��رب�ي��ة ل�ي�ل��ى ال�ك�ي�لان��ي
( )1970ف��ي فيلمها ال��روائ��ي األول
«ع �ل��ى ال �ح ��اف ��ة» ح �ي��ث ال �ب �ط�ل�ات ال
ي �ع �ش��ن ط �ن �ج��ة ال�ك��وس�م��وب��ول�ي�ت�ي��ة
ال � �ت� ��ي ص �ن �ع �ه ��ا امل � �خ � �ي� ��ال األدب � � ��ي
ال� �غ ��رب ��ي ،ط �ن �ج��ة ال �ف��اق �ع��ة األل � ��وان
وامل��دي�ن��ة ال�س��ري��ة والحميمية التي
احتضنت ح�م��اق��ات س �ن��وات الحب
والسلم .هؤالء البطالت يعشن على
ال �ح��اف��ة ،ح�ي��ث ال �س �ق��وط ال يهمهن
ب�ق��در م��ا يهمهن أن ال يسقطن في
ن �ظ��رت �ه��ن إل � ��ى ذوات � �ه � ��ن .االح� �ت ��رام
للذات ،رغم قذارة الحياة هي امللجأ
الوحيد لهن.
ال� �ح� �ي ��اة «ال� �ط� �ن� �ج ��اوي ��ة» ف� ��ي ع�م��ل
السينمائية املغربية تصير مدينة
ال�خ�ط��اي��ا وال �ق �س��وة ح�ي��ث البطالت
م �م �ث�ل�ات ه� ��اوي� ��ات ل ��م ي �س �ب��ق ل�ه��ن
تأدية أدوار في أي شريط .تنسحق
النساء اللواتي ينحدرن من أوساط
ش �ع �ب �ي��ة ،ف� ��ي ع ��ال ��م ط �ن �ج��ة امل ��ؤل ��م
وامل �غ �ب��ر ال� ��ذي ت �ت �ق��اذف ف �ي��ه أرج ��ل
ال� ��رأس � �م� ��ال اآلدم� � �ي �ي��ن ،ف �ي �ص �ي��رون
أج �س ��ادًا ت�ن�ت�ه��ك ح��رم�ت�ه��ا م��ن دون
شفقة .البطالت يعملن في مصانع
ل �ت �ق �ش �ي��ر ال� �ص ��دف� �ي ��ات وال �ن �س �ي��ج.
وم��ن ق��اع طنجة ال�ت��ي ص ��ارت أح��د
مراكز الصناعة املغربية الجديدة،
يأتني رافضات واقعهن ال��ذي يردن
تغييره ب��ال�ق��وة .هكذا ي��راوح��ن بني
ح �ي��اة ال �ع �م��ل ف ��ي م �ص��ان��ع امل�ن�ط�ق��ة
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ،وب� �ي ��ن ح � �ي� ��اة ال �ل �ي��ل
الصاخبة حيث ينتزعن حقهن.
تغيير «ال �ق��در» ب��ال �ق��وة ،وال�س�ق��وط
ف ��ي م ��أس ��اوي ��ة ش ��اع ��ري ��ة ي �خ� ّ�ي �م��ان
ع �ل��ى األف �ل ��ام األخ � �ي� ��رة ف ��ي امل �غ��رب
م��ع «م ��وت ل�ل�ب�ي��ع» ل�ل�م�خ��رج ف��وزي
ب�ن�س�ع�ي��دي ،أو «ك��ازان �ي �ك��را» ل�ن��ور
ّ
الدين لخماري .لكن ذلك يتخذ بعدًا
آخ ��ر ف��ي «ع �ل��ى ال �ح��اف��ة» ال ��ذي ن��زل
أخ �ي �رًا إل ��ى ال �ص��االت امل �غ��رب �ي��ة .في
حني تطرقت األفالم إلى قدر الرجال
ّ
ف��ي امل� ��دن ال �ك �ب��رى ف��ي امل �غ ��رب ،ف��إن
ليلى الكيالني التي بدأت مشوارها
مخرجة وثائقية عام  ،1999تنحاز
هنا إلى النساء.
ال �ف �ي �ل��م ال �ح ��ائ ��ز ال� �ج ��ائ ��زة ال �ك �ب��رى

مشهد من «على الحافة»
ف��ي «امل �ه��رج��ان ال��وط�ن��ي للفيلم في
ط�ن�ج��ة» ،ينطلق م��ن ق�ص��ة واق�ع�ي��ة
ت�ن��اق�ل�ت�ه��ا ال �ج��رائ��د ع ��ام  2005عن
«ت��أن�ي��ث ال �ج��ري �م��ة» .ت��رص��د حكاية
ّ
أرب��ع ش��اب��ات ف��ي ظ��ل التحول ال��ذي
أح��ال املدينة منطقة ح��رة لتصنيع
ّ
البضائع األوروب �ي��ة .يسلط الفيلم
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ن واألس� �ب ��اب
ال�ت��ي دف�ع�ت�ه��ن ال��ى ارت �ك��اب ح��وال��ي
ّ 400عملية إجرامية.
إن��ه ش��ري��ط ي��رص��د ح�ي��اة محاربات
اخ� � � �ت � � ��رن االن � � �ح � � �ي� � ��از إل � � � ��ى ق� �س ��وة
األم � ��ازون� � �ي � ��ات .ي� �ح ��ارب ��ن واق �ع �ه��ن
وي� � �ض� � �ع � ��ن ق � ��ان � ��ون� � �ه � ��ن ال � � �خ� � ��اص:
ان�ت��زاع حقهن بأيديهن .وراء قصة
ن��زوع�ه��ن إل��ى الجريمة (ك�م��ا يراها
ال�ق��ان��ون وامل�ج�ت�م��ع) ،ينكشف واق��ع
ط �ن �ج��ة ال� �ت ��ي ش� �ه ��دت ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي ال� �ع� �ق ��ود األخ� �ي ��رة
وج �ع �ل �ت �ه��ا ت �ف �ق��د ن �ض��ارت �ه��ا .ن�ح��ن
ه �ن��ا أم � ��ام امل ��دي �ن ��ة ال �ح��دي �ث��ة ال �ت��ي
ص � ��ارت م��رك��ز اس �ت �ق �ط��اب مل�ع��دم�ين
وم �ه� ّ�م �ش�ين م �غ��ارب��ة ي �ح��ارب��ون من
أج��ل ال�ب�ق��اء .آالف ال�ن�س��اء يشتغلن
إم� � � ��ا ف� � ��ي م � �ص� ��ان� ��ع س � �م� ��ك ت �ج �ع��ل
الرائحة النتنة تلتصق بأجسادهن،

أو ف ��ي م �ص��ان��ع م�ل�اب ��س امل ��ارك ��ات
األوروب � �ي� ��ة ال �ش �ه �ي��رة ال �ت��ي يعملن
�روف س�ي�ئ��ة .أح��د مشاهد
فيها ب �ظ� ّ
ال�ش��ري��ط ي�ل��خ��ص واق �ع��ن .ف��ي لقطة
م �ق� ّ�رب��ة ،ت �ق��ول إح ��دى ال �ب �ط�لات« :ال
أس��رق :بل أع� ّ�وض نفسي ،ال أسطو
ب ��ل أس �ت��رج��ع م�م�ت�ل�ك��ات��ي .ال أع�م��ل
ف��ي ال�ت�ه��ري��ب ب��ل أت��اج��ر .ال أم ��ارس
ال��دع��ارة ب��ل أدع��ون��ي .ال أك��ذب :فأنا
أت�ح��دث اآلن عما سأكونه .أن��ا فقط
أس �ب��ق ال�ح�ق�ي�ق��ة :ح�ق�ي�ق�ت��ي» .طيلة
ساعة ونصف الساعة (مدة الفيلم)،
تستحيل النساء إلى محاكمة ذكية
ل�ل��واق��ع امل�غ��رب��ي ال ��ذي تنتصر فيه

اعتماد شكل
سينمائي قريب من
األفالم الوثائقية

املاركات والعالمات العابرة للقارات
ال�ت��ي تستغل اآلدم �ي�ين ف��ي مجتمع
ّ
ومتوحش بال شفقة.
معولم
تعتمد ليلى الكيالني في الفيلم على
ش �ك��ل س�ي�ن�م� ّ�ائ��ي ق��ري��ب إل ��ى األف�ل�ام
الذي
الوثائقية .كأنها ترصد الواقع ّ
تعيشه شخوص املدينة ،م��ا يتمثل
ف��ي لجوئها ف��ي الكثير م��ن املشاهد
إلى الكاميرا املحمولة على األكتاف
ال�ت��ي تعكس ج��زءًا م��ن تجربتها في
إن�ج��از األف�ل�ام الوثائقية كصحافية
مستقلة.
ً
سبق لليلى الكيالني أن ّ
قدمت عمال
وثائقيًا مميزًا هو «أماكننا املمنوعة»
( )2008ال� ��ذي ج�ع�ل�ه��ا م �ح��ط أن �ظ��ار
ك �ث �ي��ري��ن .ف ��ي ه� ��ذا ال �ش ��ري ��ط ،راف �ق��ت
أرب � ��ع ع ��ائ�ل�ات م �غ��رب �ي��ة ف ��ي ب�ح�ث�ه��ا
ع ��ن أب �ن��ائ �ه��ا ال ��ذي ��ن اخ �ت �ف ��وا خ�ل�ال
«سنوات الرصاص» في الستينيات
والسبعينيات ُوالثمانينيات .خالل
ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ،غ � ِّ�ي ��ب ع �ش ��رات اآلالف
م��ن امل �ع��ارض�ين ل�ن�ظ��ام امل�ل��ك الحسن
ال�ث��ان��ي .بعد أعمالها الوثائقية ،ها
ّ
تتصدى لفيلمها ال��روائ��ي األول
هي
حيث جعلت طنجة حافة ،قد يسقط
منها املغرب في قاع البحر!

أسامة العارف

اإلطاللة األخيرة
حسين بن حمزة
هو صاحب «إضراب الحرامية» التي وضعت
اس�م��ه ف��ي ال�ص�ف��وف األول ��ى ل�ح��داث��ة امل�س��رح
اللبناني .ال�ن��ص ال��ذي ق� ّ�دم��ه روج�ي��ه عساف
ونضال األشقر عام  ،1971تحول إلى إحدى
العالمات الفارقة للمدينة التي كانت تعيش عصرها
ال��ذه�ب��ي ف��ي امل �س��رح وال�ش�ع��ر وال�ص�ح��اف��ة وال�س�ي��اس��ة.
ّ
ظل اسم أسامة العارف الذي رحل قبل يومني ،مرتبطًا
بنصه األول ،وظ��ل نصه محكومًا باسمه .كتب خمس
م�س��رح�ي��ات أخ ��رى ،ول�ك��ن ت�ل��ك امل�س��رح�ي��ة واظ �ب��ت على
حراسة اسمه الذي ُصنع في زمن غير هذا الزمن الذي
ي �ش� �ه ��د غ � �ي� ��اب� ��ه .أخ� � � ��رج ل��ه
ج �ل ��ال خ� � � ��وري «ب �ن �س �ي��ون
ال� �س ��ت ن �ع �ي �م��ة» ،وي �ع �ق��وب
ال � �ش ��دراوي «ي ��ا اس�ك�ن��دري��ة
ب � �ح� ��رك ع � �ج� ��اي� ��ب» ،ب �ي �ن �م��ا
قدمت بتي توتل آخر أعماله
«أي � � � ��ام ب� �ت� �س ��وى ف ��ران� �ك ��و»
ق�ب��ل ث�لاث��ة ُ أع� ��وام .ل�ك��ن تلك
ال�ع��روض قدمت في الظالل
ال � �ق� ��وي� ��ة ل � �ب� ��اك� ��ورت� ��ه ال �ت ��ي
ّ
توجتها امل��ؤس�س��ة الدولية
للمسرح بالجائزة الثانية،
ووض � �ع ��ت ص��اح �ب �ه��ا أم ��ام
خيارات صعبة بني املحاماة
وال� �ك� �ت ��اب ��ة .ه � �ك ��ذا ،ب � ��دا أن��ه
تحول «إضراب
عاش حياتني :واحدة داخل
ّ
مهنته ال�ت��ي داف��ع فيها عن الحرامية»
ال �ع��دال��ة وال �ح��ري��ة ،وأخ �
�رى إلى إحدى
مالصقة للحياة املسرحية
ف��ي امل��دي�ن��ة ال�ت��ي ول��د فيها ،العالمات
وأخ ��ذت شخصيته الكثير الفارقة
م��ن انفتاحها
وتعدديتها .للمدينة التي
م � ��ن ص � ��داق � ��ة امل� �س ��رح� �ي�ي�ن،
رب� � � � � ��ح ص� � � ��اح� � � ��ب «آخ ي ��ا كانت تعيش
ب � �ط� ��ل» ال� �ت� �خ� �ف ��ف م � ��ن ث�ق��ل عصرها
ال �ج �م �ل��ة األدب� � �ي � ��ة ل �ص��ال��ح الذهبي
ال � �ح ��رك ��ة وال � �ف � �ع ��ل واألداء
ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة .وم� ��ن عمله
ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ،اك� �ت� �س ��ب ق ��وة
الحوار والجدل.
ب �ط��ري �ق��ة م� ��ا ،ك� ��ان ال �ع ��ارف
حاضرًا وغائبًا في الوقت نفسه .كنا نسمع في السنوات
األخ �ي��رة أخ �ب��ارًا ع��ن م��رض��ه وان ��زوائ ��ه ،ون �ع��رف أن ��ه ال
ي��زال واح �دًا م��ن فريق «م�س��رح املدينة» ال��ذي نعاه أول
من أم��س .تكريمه إلى ج��وار أسماء أخ��رى في مهرجان
«م �ل �ت �ق��ى ال� �ش� �ب ��اب» ف ��ي «م� �س ��رح امل ��دي� �ن ��ة» ف ��ي أي �ل��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) امل��اض��ي ،ك��ان��ت آخ��ر إط�لاالت��ه ال�ع��ام��ة التي
ب��دا فيها ودي�ع��ًا ومتعبًا وه��و يلقي كلمته القصيرة.
كأن التكريم كان تذكيرًا بحقبة أخ��رى لم يعد أبناؤها
يجدون أمكنة الئقة بهم في الزمن الراهن .اكتفى اسامة
ً
ال �ع��ارف بالكتابة للمسرح ،وح�ت��ى ف��ي ذل��ك ك��ان مقال.
ت�غ�ي��ر امل �س ��رح .ل��م ي�ع��د امل �س��رح �ي��ون ال �ج��دد ي�ع�ت�م��دون
على نصوص جاهزة ومكتوبة مسبقًا .صارت الكتابة
ّ
املسرحية ممارسة محكومة باالرتجال والبروفات .كأن
ت�ق��دم ال��زم��ن وال�ت�ج��ري��ب امل�س��رح��ي ت�ع��اون��ا ع�ل��ى إب�ع��اد
ال��راح��ل إل��ى ال�ه��ام��ش ال ��ذي أق ��ام ف�ي��ه م��ع أق��ران��ه ال��ذي��ن
ي�ن�ع��ون��ه ال �ي��وم وي�ت�ق�ب�ل��ون ال�ت�ع��زي��ة ب ��ه ،بينما ينتظر
ً
ً
بعضهم رحيال مماثال .لعلها تراجيديا قدرية أن تغيب
أيقونات املاضي في قسوة الحاضر.

فالش
ّ
■ ّ
مطوالت أم كلثوم تحل الليلة على «املكتبة العامة
ل�ب�ل��دي��ة ب� �ي ��روت» (ال� �ب ��اش ��ورة) ب��دع��وة م��ن جمعية
«السبيل»ّ .
يقدم الباحث املوسيقي الياس سحاب
ّ
أم �س �ي��ة م��وس�ي�ق ّ�ي��ة ب �ع �ن��وان «أم ك �ل �ث��وم :م �ط��والت
مسرحية» يتخللها سماع وتحليل عنها في السابعة
من مساء اليوم .كما دعت املكتبة العامة لبلدية بيروت
(الباشورة) هواة الكتابة من عمر  14حتى  16سنة إلى
محترف للكتابة اإلبداعية باللغة العربية يحمل عنوان
«م��ن أن ��ا» وي��دي��ره ع�ل��ي ص� ّ�ب��اغ اب �ت� ً
�داء م��ن  19تشرين
الثاني (نوفمبر) .لالستعالم01/667701 :
■ افتتحت أخيرًا الصالة األول��ى املتخصصة في الفن
امل�ع��اص��ر للشرق األوس ��ط ف��ي آس�ي��ا .فقد أط�ل��ق رجل
األعمال اللبناني أسعد وجدي رزوق في سنغافورة
«غاليري سنا» التي تسعى إلى خلق مساحة لعرض
أعمال فناني الشرق األوسط وخصوصًا الشباب .بعد
الحراك العربي الذي أنتج حركة متجددة للفن املعاصر،
تفتتح الغاليري نشاطاتها بمعرض «قبل من العدو»

ّ
يضم مجموعة من آخ��ر أعمال الفنانني ثائر معروف
وس �م �ع��ان خ� ��وام وي�س�ت�م��ر ح �ت��ى  18ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
(نوفمبر).
■ أل�ق��ت ال�س�ل�ط��ات ال�س��وري��ة ال�ق�ب��ض ع�ل��ى الصحافية
ش��ذا امل��داد والكاتب ضاهر عيطة (ال �ص��ورة) .وقد
اعتقلت املداد بعدما استدعاها الفرع الداخلي في جهاز
ّ
أمن الدولة ،علمًا أنها اشتهرت بمواقفها املعارضة .أما
الروائي واملخرج املسرحي وكاتب السيناريو ضاهر
عيطة فهو معروف بمواقفه املعارضة ،وقد فاز أخيرًا
بجائزة عن أفضل نص مسرحي لألطفال في املسابقة
التي تقيمها «الهيئة العربية للمسرح»
ف��ي ال �ش��ارق��ة ع��ن ن�ص��ه «ب� ��راءة ب�ح��ار».
ّ
وفي ظل هذه االعتقاالت ،انطلقت حملة
دول�ي��ة تطالب ب��اإلف��راج ع��ن معتقل آخر
هو املحامي خليل معتوق ال��ذي يعاني
م��ن م�ش��اك��ل ف��ي ال��رئ�ت�ين وص�ع��وب��ة في
التنفس.

■ التهجير وال��واق��ع املعيشي والتعليمي ف��ي مخيمات
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،مواضيع وتيمات جمعت
صور األطفال الفلسطينيني في «واقعي في الصورة».
امل �ع��رض ال ��ذي ي �م� ّ�ول��ه االت �ح��اد األوروب� � ��ي ،ب��ال�ت�ع��اون مع
«جمعية م�ه��رج��ان ال �ص��ورة ــــ ذاك � ��رة» .يفتتح ي��وم
األرب� �ع ��اء  7ف ��ي «م �س ��رح امل��دي �ن��ة» (ال �ح �م��را – ب �ي��روت)
ّ
ويستمر حتى  13تشرين الثاني (نوفمبر) .لالستعالم:
01/343834
■ «ال�ع��دال��ة االنتقالية :امل�س��ار والتحديات» هو
عنوان الندوة التي تقيمها «أمم للتوثيق واألبحاث»
بالتعاون م��ع «التحالف ال��دول��ي مل��واق��ع الضمير
وال ��ذاك ��رة» و«م�ع�ه��د ع�ص��ام ف ��ارس للسياسات
ال�ع��ام��ة وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة» (الجامعة األميركية
في بيروت) ضمن أعمال املؤتمر اإلقليمي املنعقد في
بيروت تحت عنوان «التوثيق وحقوق اإلنسان».
وي �ش��ارك ف��ي ال �ن��دوة ال�ن��ائ��ب غ�س��ان مخيبر وامل��دي��ر
السابق ملكتب منظمة العفو الدولية في بيروت أحمد

ك ��رع ��ود واألك ��ادي� �م ��ي ب �ش��ار ح �ي��در ف ��ي ال �س��ادس��ة
م��ن م�س��اء الليلة ف��ي ق��اع�� ة �Van Dyck Amphithe
( atreال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت) .ل�لاس�ت�ع�لام:
01/340460
■ ضمن نشاطات «امل�ه��رج��ان املسيحي الحادي
عشر  ،»2012دعا «االتحاد الكاثوليكي العاملي
ل�ل�ص�ح��اف��ة _ ل �ب �ن��ان» (أوس� �ي ��ب ل �ب �ن��ان) وج�م�ع�ي��ة
«البورا» إلى حضور األمسية املوسيقية التي تشارك
ف �ي �ه��ا «ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ن �ش��ر امل��وس�ي�ق��ى
األورك �س �ت��رال �ي��ة» .وت �ض� ّ�م األم �س �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام في
السابعة من مساء األحد  11تشرين الثاني (نوفمبر)
 55عازفًا شابًا تتراوح أعمارهم بني  12و 18سنة .كما
تقيم ب��رام��ج توجيهية م��ع جمعية «الب ��ورا» تتخللها
ع� ��روض ع �س �ك��ري��ة ،وم��وس �ي �ق �ي��ة ،ول� �ق ��اءات توجيهية
وتدريبية من الخامسة حتى الثامنة من مساء األحد
 18تشرين الثاني (نوفمبر) .لالستعالم04/413352 :
www.ucipliban.com
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أهوال الثورة

محمد رافع وصار للدراما السورية شهيدها
دمشق ــ وسام كنعان
م �ح��اول��ة االع� �ت ��داء ع �ل��ى س �ل��وم ح� ��داد في
مقهى ال��روض��ة ،وت�ه��دي��د ج�م��ال سليمان
ب��ال�ق�ت��ل ،وت�ش�ل�ي��ح أي �م��ن زي� ��دان س�ي��ارات��ه
ف��ي ال ��دورش ��ة وح� ��االت ال�خ�ط��ف امل�ت�ك��ررة
إلع�لام�ي��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون ال� �س ��وري ...ك��ل ذل��ك
ال ي��رت �ق��ي إل ��ى ال �ف��اج �ع��ة ال �ت��ي ت�ن��اق�ل�ت�ه��ا
املواقع اإللكترونية بسرعة قياسية مساء
الجمعة امل��اض��ي :اغ�ت�ي��ال املمثل ال�س��وري
ال �ش��اب م�ح�م��د راف ��ع ( )2012/1982نجل
امل�م�ث��ل أح �م��د راف� ��ع ،ب�ع��د خ�ط�ف��ه م��ن أم��ام
منزله في حي مساكن ب��رزة الدمشقي ثم
تعذيبه وقتله والتمثيل بجثته على يد
ك�ت�ي�ب��ة م�س�ل�ح��ة ت�ط�ل��ق ع�ل��ى ن�ف�س�ه��ا اس��م
«أح�ف��اد ال�ص��دي��ق» .س��ارع��ت ه��ذه األخيرة
إل� ��ى ن �ش��ر ن �ب��أ ت �ص �ف �ي��ة امل �م �ث��ل ال �س ��وري
على صفحة تنسيقية ّمساكن ب��رزة على
فايسبوك ،مشيرة إلى أن��ه «ضمن الحرب
على النظام وشبيحته ،فقد تمت تصفية
املمثل محمد راف��ع بعدما عثر معه على
س�لاح ف��ردي م��رخ��ص م��ن ف��رع امل�خ��اب��رات
ال� �ج ��وي ��ة» ،إ ّض ��اف ��ة إل� ��ى ن �ش��ر ص � ��ورة عن
ورق ��ة ق�ي��ل إن ��ه ع�ث��ر عليها م�ع��ه وق��د كتب
عليها أس�م��اء ن��اش�ط�ين س��وري�ين وبعض
أف ��راد امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة .وأك �م��ل ال�ب�ي��ان
ً
ّ
أن ه� ّ�ذه ال��ورق��ة ك��ان��ت دل�ي�لا كافيًا للتأكد
م ��ن أن � ��ه ك� ��ان ي �ع �م��ل ب��ال �ت �ش �ب �ي��ح ل�ص��ال��ح
ال �ن �ظ��ام ال � �س ��وري .وح ��امل ��ا ان �ت �ش��ر ال�خ�ب��ر
تحولت الصفحات االفتراضية ألصدقاء
املمثل ال�س��وري إل��ى مساحات ح��رة لنشر
تعليقات تنعي إبراهيم في «باب الحارة»
ال ��ذي ش� ّ�ي�ع��ه وال ��ده ش�ه�ي�دًا ف��ي املسلسل،
وت��وج��ه ال �ت �ع��ازي ل ��وال ��ده ال�ح�ق�ي�ق��ي ه��ذه
املرة ،فيما أشارت ناشطة سورية معروفة
ب �ت��أي �ي��ده��ا ل�ل�ن�ظ��ام ع �ل��ى ص�ف�ح�ت�ه��ا على
ّ
فايسبوك إل��ى أن راف��ع اغتيل على خلفية
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف � ��ي ف �ي �ل ��م ت �س �ج �ي �ل��ي ن��اط��ق
ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة (ب �ع �ن ��وان Manufacturing
 )Dissent: The truth about Syriaيتمحور
ح��ول ال��دور التحريضي لوسائل االع�لام
في تشويه األحداث في سوريا وتحريفها
لصالح األجندة الغربية عبر بث األخبار
املزيفة التي تثير الكراهية .وفي الشريط،
ّ
ليعرف ع��ن نفسه بأنه ممثل
يظهر راف��ع
س ��وري ذو أص ��ول فلسطينية ث��م يتوجه
ً
إل � ��ى ال� �غ ��رب ق� ��ائ�ل��ا« :أرج � ��وك � ��م أن ت��أت��وا
وت �ش��اه��دوا اإلره��اب �ي�ي�ن ف��ي ب�ل�ادن��ا كيف
ي�ت�ص��رف��ون .ل��و ك��ان ه��ؤالء ف��ي بريطانيا،
لرأيتم كيف ستواجههم الحكومة .لدينا
ال�ح��ق ف��ي مقاومتهم وال��دف��اع ع��ن بلدنا،
ه �ن��اك إره ��اب� �ي ��ون م �ن �ت �ش��رون ف ��ي أن �ح��اء
البالد ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا» .ثم
يتهم راف��ع ف��ي الوثائقي بعض املحطات

العربية بتحويل استديوهاتها إلى غرف
عمليات على الهواء ،ويسأل« :ملاذا يسكت
العالم عن األبرياء الذين يموتون في غزة
والعراق وأفغانستان؟» .ويختم « :يريدون
قتلنا اليوم ألننا الحصن األخير املدافع
ع ��ن خ � �ي� ��ارات ال � �ن� ��اس ،ف��ال��زع �م��اء ال �ع��رب
جميعهم خانوا شعوبهم ....هل تعتقدون
أن هذه ثورة هنا؟».
بعد ذلك ،اشتعلت الصفحات اإللكترونية
ب��ال �خ �ب��ر ،خ �ص��وص��ًا ل ��دى ن �ج��وم ال��درام��ا
ال �س��وري��ة .كتبت امل�م�ث�ل��ة ن�س��ري��ن الحكيم
على صفحتها« :ل��و وقفنا دقيقة صمت
ل��روح ك��ل شهيد س��وري ،لبقينا صامتني
م��دى الحياة .ال تنتظروا م��ن ال�ح��روف أن
تترجم حزننا وغضبنا .الرحمة لروحك
يا محمد ،يا رافع علم بلدك والرحمة لكل

شهدائك سوريا» .أما املمثلة الشابة هبة
ن��ور ،فقد نعت زميلها على فايسبوك ثم
ّ
صرحت لـ«األخبار»« :لم أكن أعرف محمد
ً
جيدًا ،إال أنني عملت معه طويال ولم أملس
فيه سوى التزام الشاب الطموح والطيبة
املعروفة عن السوريني .وقد تكون الجريمة
الوحيدة ملحمد من وجهة نظر قاتليه هي

صفته العصابات
ّ
جثة
المسلحة وتركته ً
مرمية في بساتين برزة

محبته ل��وط�ن��ه» .ف��ي ح�ين كتبت النجمة
ك�ن��دة ع�ل��وش ع�ل��ى صفحتها ع�ل��ى امل��وق��ع
األزرق «ال للتشبيح والتشبيح املضاد ،ال
للعنف والعنف املضاد .ال ملقابلة الجريمة
ب��ال �ج��ري �م��ة م �ه �م��ا ك��ان��ت ج��ري �م��ة ال �ف �ن��ان
محمد رافع ( )...هناك مئة طريقة للتعامل
مع األم��ر غير االنتقام الدموي والتشفي.
ّ
ل�ن�ح��ك��م ال �ع �ق��ل وإال ف�س�ن�ن�ح��در إل ��ى درك
ال رج�ع��ة ب �ع��ده» .ث��م أردف ��ت بتعليق آخ��ر
تترحم فيه على زميلها لدى تأكيد الخبر.
ّ
إال أن للمحرضني على الفتنة رأي��ًا آخ��ر،
ّ
إذ س� ّ�رب��وا خ�ب�رًا مفبركًا ي�ق��ول إن علوش
ّ
وصرحت
ظهرت على قناة «ف��ران��س »24
ّ
ب��أن محمد راف��ع ك��ان شبيحًا ل��دى النظام
وك � ��ان ي �ه ��دد امل �م �ث �ل�ين امل �ع ��ارض�ي�ن وك ��ان
مجرمًا استحق اإلع��دام .لكن علوش نفت

في اتصال مع «األخبار» من مقر إقامتها
ف��ي م�ص��ر أن ت �ك��ون أج ��رت أي م�ق��اب�ل��ة أو
ت�ف� ّ�وه��ت ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام ،م�ض�ي�ف��ة« :ت�خ��وف��ت
ف ��ي ال �ب ��داي ��ة م ��ن أن ي �ك ��ون خ �ط��أ ا ّمل�ح�ط��ة
الفرنسية ،لكنني تأكدت من عدم بثها ألي
خبر شبيه ،وأن��ا ال أع��رف املمثل ال��راح��ل،
ل�ك��ن يستحيل أن أك ��ون م��ع مقتله ألنني
لست مجرمة».
لم يكمل محمد رافع عامه الثالثني ورحلة
ً
قصيرة قدم فيها أعماال تلفزيونية أهمها
«االن �ت �ظ��ار» و«ب� ��اب ال� �ح ��ارة» و«ال��زع �ي��م»
ّ
لتغيبه ح��رب عمياء .ويبقى األس��ف على
ال��واق��ع ال �س��وري األل �ي��م ال ��ذي ص ��ارت فيه
أخبار القتل تتحول إلى م��ادة خام لعراك
ف � ��ارغ وف ��رص ��ة ل�ت�ل�ف�ي��ق أخ� �ب ��ار وت�ص�ف�ي��ة
حسابات ال تنتهي.

أحمد رافع:
ابن هذا الوطن
يقول املمثل أحمد رافع (الصورة) ،والد
ّ
الفنان القتيل ،لـ«األخبار» ،إن محمد
ّ
ّ ّ
«قرر تبني قضية وطنه
استشهد ألنه
والدفاع عنه ،وهو ليس أغلى من شهداء
سوريا الذي يتزايدون يومًا بعد يوم .هو
ابن هذا الوطن ،وقد أضيف اسمه اليوم
إلى قائمة الشهداء بسبب ّ
حبه للوطن
ّ
وتفانيه له» .ويتابع أنه تسلم جثة ابنه
بعد يومني من البحث املتواصل ،وقد
عثر عليها مرمية في بساتني منطقة
برزة.
أم��ا عن موعد التشييع ،فسيقام في
الثالثة عصر اليوم االثنني من مستشفى
«تشرين» العسكري في دمشق إلى مسجد
القزاز في حي مساكن برزة ،ثم سيوارى في
الثرى في مثواه األخير في مقبرة الدحداح
في شارع بغداد.

محمد رافع
في «بقعة ضوء »7

ريموت كونترول

ّ
يا دنيي شتي مصاري

MTV

< 21:30

ي �ف �ت��ح ب ��رن ��ام ��ج «ب �م��وض��وع �ي��ة» ع�ل��ى
«أم .ت � ��ي .ف � ��ي» ال �ل �ي �ل��ة م �ل��ف ال��وض��ع
االق � �ت � �ص� ��ادي وت� ��أث � �ي� ��رات امل �ت �غ �ي��رات
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل �ي��ه ،م �ن��اق �ش��ًا ظ��اه��رة
ال�ب�ط��ال��ة وال �غ�ل�اء وال �ه �ج��رة .ويستقبل
وليد ّ
عبود مجموعة من املسؤولني في
مختلف القطاعات املعنية.

في انتظار االنتخابات األميركية

«امليادين»

< 20:30

عشية االنتخابات الرئاسية األميركية،
يناقش جورج غالواي في «كلمة ّ
حرة»
على «امليادين» تبعاتها وانعكاساتها
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ال� ��داخ � �ل� ��ي ،وم � ��ا ه��ي
السياسة الخارجية التي سيعتمدها
ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د خ �ص��وص��ًا ف ��ي م��ا
يتعلق بالشرق األوسط.

زافني جرفه النهر

«املستقبل»

دراما بدراما

< 20:30

ي�ح�ك��ي زاف �ي�ن ق�ي��وي�م�ج�ي��ان ال �ي��وم في
«ع��ل أك�ي��د» قصة نهر ان�ح��رف مجراه
ليستقر في مبنى سكني في منطقة
أدونيس ،متطرقًا إلى نزاع بني جارين
ع�ل� ّ�ى ح��ق امل� ��رور ف��ي ع��ال�ي��ه ومشكلة
متعلقة برخصة إعادة بناء في البقاع
األوسط.

MBC1

جمال سليمان فصيح

< 20:30

سهرة درامية بامتياز .هكذا ستكون
ح�ل�ق��ة «ن � � ّ�ورت» ال �ي��وم ،إذ تستضيف
ً
وف ��اء ال�ك�ي�لان��ي ك�ل�ا م��ن امل�م�ث��ل هاني
رم � � � ��زي وامل � �م � �ث � �ل� ��ة ص � �ف � ��اء س �ل �ط��ان
(الصورة) واملخرج رامي إمام ،إضافة
إل ��ى امل �م �ث��ل ي��وس��ف ال �ج ��راح وال�ف�ن��ان��ة
الجزائرية أمل بشوشة.

«دبي»

< 20:29

«السعادة الزوجية» هو عنوان حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م ��ن «ال �ل �ي �ل��ة م ��ع ف ��اي ��ز» ال �ت��ي
تستضيف املمثلني ج�م��ال سليمان
وه ��ال ��ة ص��دق��ي (ال� � �ص � ��ورة) .وخ�ل�ال
ال� � �ح � ��وار ،ي� �ع ��رب ف ��اي ��ز امل ��ال� �ك ��ي ع��ن
مفاجأته بإتقان سليمان للغة العربية
الفصحى.

ّ
الحب في زمن الحرب

Arte

< 19:50

ت �ع��ود ب� �ن ��ا arteإل ��ى االرب �ع �ي �ن �ي��ات من
خالل عرض النسخة الكاملة من فيلم
«أط� �ف ��ال ال �ج �ن��ة» ( )1945للفرنسي
م��ارس �ي��ل ك��ارن��ي ال ��ذي ص� � ّ�وره خ�لال
ّ
الحرب العاملية الثانية .إنها قصة بائعة
ه� ��وى ي �ق��ع ف ��ي ح �ب �ه��ا م �م �ث��ل ص��ام��ت
وممثل ومجرم وارستقراطي.
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قريبًا على الشاشة

برنامج من إنتاج جنان مالط النجوم يتراقصون على !mtv
الشهر املقبل ،نحن على
موعد مع برنامج يدخل
ّالعالم العربي للمرة األولى.
إنه Dancing with the
 Starsالذي ّ
يقدمه وسام
بريدي وكارال حداد أبو جودة.
هنا ،سيتبارى مشاهير
الغناء والتمثيل ...رقصًا
باسم الحكيم
بعد ب��رام��ج م��واه��ب الغناء التي تنتشر
ّ
ك��ال�ف�ط��ر ،س�ي�ط��ل ن��وع آخ��ر م��ن ال�ب��رام��ج
على الشاشة في كانون األول (ديسمبر)
امل�ق�ب��ل .ه��ذه امل � ّ�رة ،ل��ن ي�ك��ون املشتركون
ه � � ��واة ،ب ��ل م �ح �ت��رف�ي�ن .إذ ت �ت �ن��اف��س 10
ث �ن��ائ �ي��ات ي �ت��أل��ف ك ��ل م �ن �ه��ا م ��ن راق ��ص
م �ح �ت��رف وأح � ��د امل �ش��اه �ي��ر ف ��ي ال �غ �ن��اء
والتمثيل واإلع�ل�ام وال��ري��اض��ة واألزي ��اء
وسواهم على م��دى  13أسبوعًاّ ،
لتتوج
إح ��داه ��ا ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �خ �ت��ام� ّ�ي��ة نجمة
للبرنامج .ليس غناء بل رقصًا من خالل
النسخة ال�ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج «ال��رق��ص
م��ع ال �ن �ج��وم» Dancing with the Stars
على  mtvالذي سيتقاسم تقديمه وسام
بريدي وكارال حداد أبو جودة .وسيشكل
البرنامج أول ظهور لكارال على جمهور
 ،mtvبعد مغادرتها  lbciأخيرًا .وتتولى
إنتاجه شركة  IProdالتي تملكها جنان
مالط ويخرجه باسم كريستو .لم يكشف
حتى اآلن عن أسماء النجوم املشتركني،
صحافي
ألن ال�ق�ن��اة ت�ن��وي عقد مؤتمر
ّ
ّ
رسميًا عن البرنامج الذي ينفذ
لإلعالن
للمرة األولى في الشرق األوسط ،ودعوة
أه ��ل ال�ص�ح��اف��ة م��ن أج ��ل ال�ت�غ�ط�ي��ة .ق� ّ�دم
ال�ب��رن��ام��ج ع�ل��ى  BBCال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،كما
عرض منذ حزيران (يونيو)  2005على
ّ
األميركية ،وانطلق في كندا العام
ABC
املاضي على شاشة .CTV
ه � �ك� ��ذا ،ب �ع ��دم ��ا ت �ن ��اف ��س امل �ش ��اه �ي ��ر ف��ي
الغناء ضمن برنامج «دي��و املشاهير»،
سيتنافسون م� ّ�رة أخ��رى في الرقص من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج م�س�ت��وح��ى م��ن املسلسل
ال� �ش� �ه� �ي ��ر Strictly Come Dancing

هل تشارك ميريام فارس في لجنة تحكيم البرنامج؟
حيث يتبارى املشاهير ال��ذي��ن يكونون
مجموعة م��ن ال�ث�ن��ائ�ي��ات م��ع ال��راق�ص�ين
امل � �ح � �ت ��رف �ي�ن أم � � � ��ام ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ك �ي ��م م��ن
االخ�ت�ص��اص�ي�ين وال �ف �ن��ان�ين ،وي�ت�ش��ارك
ه� � ��ؤالء م ��ع امل �ش ��اه ��دي ��ن وض � ��ع ال �ن �ق��اط
جنان
والتصويت لهم.
توضح املنتجة ّ
ّ
ّ
م�ل�اط ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ال�ب��رن��ام��ج حقق
نسبة نجاح كبيرة في مختلف البلدان
ّ
األوروبية
التي عرض فيها بني القارتني
واألم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة وف� ��ي أرم �ي �ن �ي��ا وت ��رك �ي ��ا»،
معربة عن تفاؤلها في أن تجد الحلقات

تضم أسماء
ّ
المشتركين المحتملين
نايا ،وإيلي مشنتف،
وندى بو فرحات...

ّ
ص��دى ّ
العربية.
طيبًا في لبنان وال��دول
ّ
وت� �ل� �ف ��ت إل � ��ى أن  mtvاش � �ت� ��رت ح �ق��وق
البرنامج على مدى ثالث سنوات .تدرك
لاّ
ّ
م ط أن «الجمهور اللبناني والعربي لم
يعتد على هذه الطبخة ،لكن حني أطلقنا
برنامج «ي��ا ليل يا ع�ين» ( ،)1995كانت
ال�خ�ل�ط��ة ي��وم�ه��ا ج��دي��دة أي �ض��ًا ،وقدمنا
 250ح �ل �ق ��ة» .ورغ � ��م أن� �ن ��ا أم � ��ام ن�س�خ��ة
ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ال �ب��رن��ام��ج ،ف ��إن ك��ل ال�ن�ج��وم
ال��ذي��ن س�ي�ش��ارك��ون ف��ي ح�ل�ق��ات امل��وس��م
ّ
األول ه��م لبنانيون ،وال يضم أي نجم
عربي .ويتنافس هؤالء في  10أنواع من
لاّ
الرقصات املعروفة .ترفض م ط تسمية
ّ
أي م��ن امل�ش�ت��رك�ين ،م��ؤك��دة أن معظم ما
ي �ت��ردد م��ن أس �م��اء ه��و م �ج��رد ت��وق�ع��ات،
غ�ي��ر أن م��ا ي��روج م��ن أس�م��اء مشتركني،
ي�ض��م اإلع�ل�ام��ي م�ي�ش��ال ق ��زي ،واملغنية
نايا ،والرياضي إيلي مشنتف ،واملمثلة
واملمثل
ندى بو فرحات ،واملغنية حنني،
ّ
وملك جمال لبنان السابق وس��ام حنا.
وع��ن ص� ّ�ح��ة م�ش��ارك��ة م�ي��ري��ام ف��ارس في
�اّ
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ،ت��رف��ض م �ّل� ط ت��أك�ي��د
األم ��ر أو ن�ف�ي��ه ،ف�ي�م��ا ت��ؤك��د روال ف� ّ�ارس
شقيقة م�ي��ري��ام وم��دي��رة أع�م��ال�ه��ا أن�ه��م
ّ
حاليًا في مرحلة التفاوض مع الشركة
امل �ن �ت �ج��ة .وم � ��اذا ع ��ن م �ش��ارك��ة خ��ان�ي�ت��و
وإل�ي�س��ار ك��رك�لا ف��ي ت��دري��ب املشتركني؟
ّل�اّ
ال ت��ؤك��د م� ط ال�خ�ب��ر وال ت�ن�ف�ي��ه ،علمًا
ّ
ّ
ب ��أن «األخ� �ب ��ار» ع�ل�م��ت أن «امل �ف��اوض��ات
مع إليسار كركال ،وصلت إلى مراحلها
األخ� � �ي � ��رة» .وع � ��ن امل� �ي ��زان � ّ�ي ��ة امل ��رص ��ودة
ل� �ل� �ب ��رن ��ام ��ج ،ت ��ؤك ��د ص ��اح� �ب ��ة ال �ن �س �خ��ة
ّ
ّ
العربية من برنامج «ال��راب��ح األك�ب��ر» أن
ّ
«امليزانية جيدة لكن إذا أعطوني مليون
ّ
إضافية ،فلن أمانع».
دوالر
ال ش � ��يء ي ��ؤك ��د ن� �ج ��اح ال �ب ��رن ��ام ��ج ق�ب��ل
شهر على انطالقه ،لكن ما يجعل أسهم
ن �ج��اح��ه م��رت �ف �ع��ة أن  mtvت �ت �ع��ام��ل ف��ي
ه��ذه الخلطة م��ع اس�م�ين متميزين على
ّ
ال �س��اح��ة ال �ف �ن� ّ�ي��ة .ف�ت�ج��رب��ة ج �ن��ان م�ل�اط
ّ
صاحبة «الشاطر يحكي» ،تشكل ضمانة
ن�ج��اح ألي برنامج تعمل على تنفيذه،
كما أن باسم كريستو ،يكاد يكون االسم
ّ
الفضائيات
الوحيد ال��ذي تستنجد ب��ه
ّ
العربية إلخراج أضخم البرامج.
وال � � � �س� � � ��ؤال :ه � ��ل س �ي �ت �ق �ب��ل ال �ج �م �ه ��ور
برنامجًا متخصصًا في الرقص؟ هذا ما
تؤكده الحلقات األولى قريبًا.

ّ
◄ نفذ موظفو «باك» املصروفون من
شركتي «باك» و «ال .بي سي» وعائالتهم
مسيرة سلمية أم��س انطلقت من شركة
 PACف��ي ك�ف��ري��اس�ين ال��ى محطة LBC
ف ��ي أدم� ��ا اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ع ��دم ت�س��دي��د
تعويضاتهم ح�ت��ى ال �ي��وم .وت�ج� ّ�م��ع أكثر
م��ن  300شخص ف��ي امل��وق��ف الخارجي
ل�ـ«امل��ؤس�س��ة اللبنانية ل�لإرس��ال» رافعني
الفتات تحمل صورة الشيخ بيار الضاهر
ي�ق� ّ�ب��ل ال��ول�ي��د ب��ن ط�ل�ال م�م�ه��ورة ب�ع�ب��ارة
«ش��اي��ف ح��ال��ك ك�ي��ف بعتنا ورم�ي�ت�ن��ا؟».
وتحدث املنتج السابق في قسم األخبار
ف ��ي «ال .ب � ��ي .س � ��ي» وامل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
امل��وظ �ف�ي�ن ك �ل��وف �ي��س ش��وي �ف��ات��ي ش��اك �رًا
وس��ائ��ل االع�ل�ام .وت� ّ
�وج��ه ال��ى زم�لائ��ه في
ّ
«ال .بي.سي» معتبرًا أنهم يطالبون ايضًا
بحقوقهم املهدورة.
ّ
واك ��د ش��وي�ف��ات��ي أن ال�ت�ح��رك��ات السلمية
ستتواصل حتى ينال املوظفون حقوقهم
املقدسة واملشروعة.
وت�ل��ت ل��وال ب ��دران ب�ي��ان «ش��اي��ف ح��ال��ك»،
حيث قالت ««شايف حالك «يا شيخ (بيار
الضاهر) أنت واالمير (الوليد بن طالل)
تملكان املليارات ...والذين عملوا معكما
باخالص وتفان يفتقدون أدنى مقومات
ال�ع�ي��ش« ...ش��اي��ف ح��ال��ك» ي��ا شيخ كيف
تتقاذف واالمير مسؤولية دف��ع حقوقنا
وتعويضاتنا؟».
ّ
◄ أوصت لجنة اللجنة التي شكلتها دار
االفتاء املصرية بحذف االغنية األزمة من
فيلم «عبده موتة» ،إذ لم تكتف اللجنة
بقيام منتج الفيلم أح�م��د السبكي بكتم
الصوت عن الجملة التي أثارت العديد من
الطوائف االسالمية ف��ي مصر (األخ�ب��ار
 .)2012/11/2وبذلك ،يكون «عبده موتة»
أول ف�ي�ل��م ت �ت��دخ��ل دار االف �ت ��اء امل�ص��ري��ة
وتحذف مشاهد منه بعد عرضه تجاريًا.
ّ
وكان منتج الفيلم قد أكد ّأن حذفه للجملة
جاء بعد اتصال من وزير الثقافة محمد
صابر عرب ولتفادي الجدل الديني.
◄ تتفاوض مجموعة «أم .بي .سي» مع
الفنان الكوميدي املصري سمير غانم
(ال �ص��ورة) لالنضمام إل��ى لجنة تحكيم

وقفة

عن «سبكنة السينما» واالسالميين واألفالم الراقصة!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ً
امل�ن�ت��ج األك �ث��ر ع��رض��ة ل�لان �ت �ق� ً�ادات قبل
ال �ث��ورة ه��و األك �ث��ر اس �ت �م��راري��ة ب�ع��ده��ا!
ّ
ّ
تتغير السينما املصرية ألن الثورة
ل��م
ّ
ل��م تكمل أه��داف�ه��ا بكل ب�س��اط��ة .ال�ك��ل ما
زال يتحدث ع��ن محمد السبكي ،املنتج
ً
الذي ينحدر أصال من عائلة تخصصت
ف� ��ي ت � �ج� ��ارة ال � �ل � �ح� ��وم .م� ��ن ب�ي��ن س�ب�ع��ة
أف�لام تعرض ف��ي ال�ص��االت املصرية في
ع �ي��د األض� �ح ��ى ،ك��ان��ت أرب �ع��ة م�ن�ه��ا من
إنتاج األخ��وي��ن أحمد ومحمد السبكي.
ك �ث �ي��رون ال ي �ف� ّ�رق��ون ب�ي�ن األخ ��وي ��ن رغ��م
انفصالهما قبل حوالي خمس سنوات.
أح �م��د ال �س �ب �ك��ي ي�س�ت�ع�ين ب�ن�ج�ل��ه ك��ري��م
ال � ��ذي دف� ��ع ب ��وال ��ده إل� ��ى ت �ق��دي��م ن��وع�ي��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن األف� �ل ��ام ال �ت �ج ��اري ��ة ب ��دأت
ب �ـ«ك �ب��اري��ه» و«ال� �ف ��رح» وأخ �ي �رًا «س��اع��ة
ّ
ون�ص��ف» و«اآلن�س��ة م��ام��ي» وكلها أف�لام
تحافظ على الحد األدنى من فن السينما
ً
وتلقى قبوال جماهيريًا وتحتفظ دومًا
ّ
بنهاية أخالقية .لكن األفالم التي تكتفي
بالنكهة السبكية التقليدية ـــ رقصات
وأغنيات شعبية ـــ ال تزال موجودة على
ق��ائ�م��ة أح �م��د وول ��ده ك��ري��م .ه �ك��ذا ،قدما
ف�ي�ل��م «ش � ��ارع ال� �ه ��رم» ل�س�ع��د ال�ص�غ�ي��ر،
واآلن «عبده موتة» ملحمد رمضان.
أما محمد السبكي ،فقد حافظ حتى اآلن
على النكهة املعتادة ألفالم السبكي .وقد

فيفي عبده في «مهمة في فيلم قديم»
ط��رح في عيد األضحى ّ «مهمة في فيلم
قديم» لفيفي عبده .لكنه فاجأ الجميع
بالتعاقد م��ؤخ�رًا م��ع النجم أحمد مكي
لتقديم فيلم «أب ��و ال�ن�ي��ل» ال �ع� ّ�ام املقبل.
يحدث هذا رغم ما قيل عن تدخل محمد
ّ
السبكي في عمل املخرجني .لكن الوضع
س�ي�ك��ون مختلفًا م��ع أي �م��ن ب�ه�ج��ت قمر
وع�م��رو عرفة مؤلف وم�خ��رج فيلم مكي
ال �ج��دي��د .اس �ت �ف��ادت ع��ائ�ل��ة ال�س�ب�ك��ي من
تراجع معظم منتجي السينما املصرية
وم ��ن األرب � ��اح ال �ت��ي حققتها ع�ل��ى م��دار

السنوات األخيرة ،فنادرًا ما يخسر فيلم
ل�ـ«ال�س�ب�ك�ي��ة» .وه��ا ه��ي ال�ع��ائ�ل��ة تصبح
األكثر استمرارية على الشاشة وخلفها
شركة «نيوسينتشري» اململوكة لرجل
األع � �م� ��ال األردن � � � ��ي ول� �ي ��د ال� � �ك � ��ردي .أم��ا
الكيانات االنتاجية الضخمة فتتواجد
ع�ل��ى اس�ت�ح�ي��اء .منتجة ب�ح�ج��م اس�ع��اد
ي��ون��س ل��م ت�ق��دم منذ ق�ي��ام ال�ث��ورة سوى
فيلمني فقط «سيما علي ب��اب��ا» و«حلم
ع ��زي ��ز» .ب ��ذل ��ك ،ي �م �ك��ن ت �ح��وي��ل ال �ش �ع��ار
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ل �ل ��رئ �ي ��س م �ح �م��د م��رس��ي

«ال�ن�ه�ض��ة إرادة ش �ع��ب» إل ��ى «ال�س�ب�ك��ي
إرادة ش �ع��ب» ،ف�ه��و ق��د ي �ك��ون الشخص
ال��وح�ي��د ف��ي م�ص��ر ع�ل��ى ك��ل امل�س�ت��وي��ات
الذي أدرك ماذا يريد املصريون .بالتالي
ع�ل��ى م��ن ي�ن�ت�ق��د «س�ب�ك�ن��ة ال�س�ي�ن�م��ا» أن
يقدم البديل ،تمامًا كما يقال للخائفني
م��ن «أخ ��ون ��ة ال ��دول ��ة» وس �ي �ط��رة ال�ت�ي��ار
االس�ل�ام ��ي ع �ل��ى م�ف��اص�ل�ه��ا ك �م��ا سيطر
أبناء السبكي على السينما املصرية .هنا
أي�ض��ًا اق�ت��رب املمثلون م��ن ال�ح��ال��ة التي
يعيشها ب�ع��ض ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي مصر
ّ
بالتحول .أمام
ممن يتهمهم املعارضون
األم��ر ال��واق��ع ،ق� ّ�رر املمثلون التعاون مع
السبكي تمامًا كما فعل السياسيون مع
ً
اإلخ� ��وان .السبكي ف�ع�لا ت�ح� ّ�ول إل��ى أم��ر
ّ
واق��عّ ،ب��ل إن عجلة االن�ت��اج السينمائي
ستتوقف في غيابه .وإذا كانت قلة من
الفنانني قادرين على الصمود والبحث
ّ
ع��ن خ�ي��ارات مختلفة ،إال أن إل�ق��اء اللوم
على األغلبية الباقية ليس مبررًا ما دام
ّ
ال يوجد بديل .واأله��م أن من يشاهدون
األف�ل�ام التجارية ال��راق�ص��ة للسبكي هم
ال��ذي��ن ص� ّ�وت��وا لالسالميني ف��ي البرملان
والرئاسة! تناقض ص��دم الذين حسبوا
ّ
أن ت �ن � ّ�ح ��ي م � �ب� ��ارك س �ي �ق �ل��ب أول� ��وي� ��ات
املصريني رأس��ًا على عقب .السبكي كان
األك� �ث ��ر ف �ه �م��ًا مل ��ا ي� �ح ��دث ع �ل��ى األرض،
فدفع بأفالم ترضي «م��زاج» املاليني في
صاالت العرض.

امل��وس��م ال�ث��ال��ث م��ن ب��رن��ام��ج Arabs Got
 Talentال �ت��ي ت �ض� ّ�م ن �ج��وى ك ��رم وع�ل��ي
جابر بعدما تردد عن نية ناصر القصبي
مغادرة اللجنة.
◄ استقر شريف منير على سيناريو
م �س �ل �س��ل «ن �ل �ت �ق��ي ب� �ع ��د ال� �ف ��اص ��ل»
ل �ت �ق��دي �م��ه ف ��ي رم� �ض ��ان ( 2013ت��أل �ي��ف
ال �س �ي �ن��اري �س��ت وائ� ��ل ح� �م ��دي) .وي �ج��ري
حاليًا االستقرار على باقي فريق العمل
ال��ذي ي��دور ح��ول مذيع في محطة اذاعية
ي �ق��دم ب��رن��ام �ج��ًا ع��ن امل �ش��اك��ل ال�ع��اط�ف�ي��ة
وح� �ل ��ول� �ه ��ا ب �ي �ن �م��ا ه � ��و ي �ع �ي ��ش أزم� � ��ات
شخصية ال حصر لها.
◄ فاز ألتون جون في دعوى قضائية
رفعها ض��ده ك��ات��ب يتهمه فيها بسرقة
كلمات أغنيته الضاربة «نيكيتا» .وكان
كاتب أغاني يدعى غاي هوبز رفع دعوى
ض ��د ج � ��ون أم� � ��ام م �ح �ك �م��ة ف ��ي إل �ي �ن��وي
يتهمه فيها بسرقة كلمة «نيكيتا» منه
ب�ع��دم��ا ك�ت��ب أغ�ن�ي��ة ع��ن رج��ل غ��رب��ي يقع
ف��ي ح��ب روس�ي��ة ت��دع��ى «ن��ات��اش��ا» خالل
الحرب الباردة .ونفى جون التهم املوجهة
ً
قائال ّإن ناتاشا ٌ
اسم تشيع حوله
ضده،
ال�ق�ص��ص ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر .وواف� ��ق ق��اض��ي
ف ��ي إل �ي �ن��وي ع �ل��ى اس� �ق ��اط ال ��دع ��وى عن
املوسيقي البريطاني.
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اقتصاد الحرب األهلية :سوريا ولبنان نموذجًا
ورد كاسوحة*
ّ
ثمة ما يستعصي على القراءة السطحية آللية
ً
اش �ت �غ��ال ال �ن �ظ��ام ف��ي س��وري��ا .م��ن وض ��ع ،م�ث�لا،
تاريخًا محددًا النتصار املعارضة على النظام
ك ��ان يعتمد ع�ل��ى ه ��ذه ال �ق ��راءة ت �ح��دي �دًا .ه��ؤالء
ال ي�ح� ّ�ب��ذون ع��ادة م�ق��ارب��ة ال��واق��ع ف��ي ديناميته
ال�ص��راع�ي��ة وف��ي تعقيده ،ويتعاملون م��ع فكرة
سقوط النظام من عدمه كمن يتعامل مع معطى
ج ��اه ��ز وت �ح ��ت ال �ط �ل��ب .ح � ّ�ب ��ذا ل ��و ت �ف �ض��ل أح��د
ّ
املتحمسني
ماركسيي املعارضة بتنوير أولئك
عن األسباب التي حالت حتى اآلن بينهم وبني
ذاك ال �س �ق��وط امل ��وع ��ود .س �ي �ك��ون م ��ن امل �ف �ي��د أن
ي �ش��رح ل �ه��م ع ��ن ت �ع ��ارض ت �ص� ّ�ورات �ه��م امل�س�ب�ق��ة
ع ��ن ّب �ن �ي��ة ال �ن �ظ ��ام م ��ع واق� �ع ��ه ال �ف �ع �ل��ي امل �غ��اي��ر
ل�ت��وق�ع��ات�ه��مّ .
رب�م��ا ق � ّ�رب ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ح�ل��ب من
املسافة بني األمرين .وهذا معطى جديد ال يبدو
ّ
ّ
أن أح �دًا قد أواله االهتمام الكافي إال قلة قليلة
داخ��ل النظام وداخ��ل املعارضة .طبعًا ال أنصح
رفاقنا اليساريني ف��ي املعارضة بالتعاطي مع
ّ
ه��ذه ال�ق��ل��ة ،أو بمحاولة «ت�ن��وي��ره��ا» فهي تعي
ّ
تمامًا م��ا تفعله ،وت��وظ��ف ه��ذا ال��وع��ي جيدًا في
�راء (م��ن ط��رف��ي ال �ص��راع) إل��ى حربها
س��وق ال�ف�ق� ّ
القذرة .فليوفر أصدقاؤنا جهودهم ملن يحتاج
ّ
إليها حقًا .وه��ؤالء م��وج��ودون في ك��ل مكان من
س��وري��ا تقريبًا ،ووج��وده��م هناك مرتبط بفعل
نضالي حقيقي ،لكن م��ا ينقص ه��ذا الفعل هو
معاودة ربطه بالحقائق امللموسة عن الخصم.
فمن دون ذاك ال��رب��ط ال ي�ع��ود هنالك م�ّ�ن معنى
ّ
ألي نضال مهما كانت شرعيته .لنقل انه نضال
ّ
من دون أفق أو استراتيجيات تذكر .وألن تعيني
األفق املمكن «للثورة» (أقرأ :الحرب األهلية) هو
م��ن جملة م��ا طرحه اليسار منذ ال�ب��داي��ة ،فالبد
له إذًا من أن يكمل مشوار االنسجام مع ال��ذات،
وبالتالي أن ينتقل إلى الخطوة الثانية :توضيح
األسباب الفعلية التي حالت دون انهيار النظام
ّ
اآلن .وال�ي�س��ار م��ؤه��ل ل�ه��ذا األم��ر أك�ث��ر من
حتى ّ
ّ
غيره ،ألنه يعرف أن ّهذه األسباب هي اقتصادية
بالدرجة األول��ى ،وأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا
بتجارب سابقة خاضتها شعوب بعينها أثناء
مرورها بأطوار الحرب األهلية.
يحضرني ال�ي��وم ك�لام ألب��و داوود ،قائد عملية
أيلول األس��ود في ميونيخ واملسؤول العسكري
السابق ف��ي حركة فتح ،ف��ي معرض حديثه عن
دور منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ف��ي ال�ح��رب
األهلية اللبنانية .ولكالم الرجل عالقة مباشرة
ب�م��ا ذك��رت��ه ع��ن اق �ت �ص��اد ال� �ح ��روب ،ك�م��ا يفهمه
ّ
ويحلله اليسار من موقعه املنحاز اجتماعيًا .في
تلك املقابلة ،الم أبو داوود اللبنانيني (ربما قصد
ّ
الكتائب والقوات بذلك وهذه مشكلة يتعني حلها
سريعًا قبل أن يصبح التنميط عنوانًا وحيدًا
للتعاطي مع هذا الكيان املعطوب) على إخراجهم
ً
ّالفلسطينيني منه بالتعاون مع إسرائيل ،قائال
إنهم ال بد من أن يكونوا نادمني على ما فعلوه.
ثم عاد الرجل ليوضح السبب الذي جعله يقول
ّ
تمامًا
ذلك .سأحاول العودة إلى األرشيف للتأكد ّ
مما قاله حينها .وفي األثناء أنقل ما أعتقد أنها
وجهة نظره التي هي باملناسبة متطابقة جزئيًا
أو كليًا مع وجهة نظر كثير من اليساريني حيال
ّ
اقتصاد الحرب في سوريا اليوم .وهي تقول بأن
االق�ت�ص��اد اللبناني كّ��ان سينهار ل��وال األم ��وال
الهائلة التي كان تضخها املنظمات الفلسطينية
يوميًا في عروقه .الفكرة هنا بسيطة وال تحتاج
إلى شروحات كثيرة .فالدولة في لبنان حينها
ك��ان��ت ت�ت��آك��ل ت��دري�ج�ي��ًا وت�ف�ق��د س�ي�ط��رت�ه��ا على
أج ��زاء م�ت��زاي��دة م��ن األرض ملصلحة تنظيمات
م�س�ل�ح��ة غ�ي��ر ن�ظ��ام�ي��ة ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ي �ح��دث اآلن
في سوريا .ورغم كون بنية االقتصاد اللبناني
ك��وم �ب��رادوري��ة وت��اب �ع��ة ل�ل�م��رك��ز ا ّل��رأس �م��ال��ي إال
ّ
أن أج�ه��زة ال��دول��ة فيه ك��ان��ت ت�ت��دخ��ل ب�ين الحني
واآلخ � ��ر «ل�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م�ل�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة» بما

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ي �خ��دم م�ص��ال��ح امل�ص��رف�ي�ين وامل �ت �م� ّ�ول�ين ال�ك�ب��ار.
وه��ؤالء ب��دوره��م ك��ان��وا يتبادلون الخدمات مع
ّ
أج �ه��زة ال��دول��ة ال�ع�م�ي�ل��ة ل�ل�م��رك��ز ف�ي��وظ�ف��ون في
ّ
مؤسساتهم وش��رك��ات�ه��م ف��ائ��ض ال�ق��وة املنتجة
ال��ذي لم تعد مؤسسات الدولة تستوعبه .هكذا
يحصلون على أرب��اح�ه��م ال�ط��ائ�ل��ة ،وي�س��اع��دون
النظام على الظهور بمظهر من ال يدير الظهر
تمامًا ملصالح «الطبقات الشعبية» التي تمنحه
ال �ش��رع �ي��ة ع �ب��ر ص� �ن ��دوق االن �ت �خ��اب ال� �ص ��وري.
وال �ف �ت ��ات ال �ت��ي ت �ح �ص��ل ع �ل �ي��ه ه� ��ذه ال �ط �ب �ق��ات-
ال �ط��وائ��ف س� ��واء م��ن م��ؤس �س��ات ال �ن �ظ��ام أو من
اللصوص الكبار (اق ��رأ :املصرفيني)
مؤسسات
ّ
ّ
ه��ي ن�ت��اج ال �ت��دخ��ل ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال��ي ال ��ذي عطلته
ّ
وجيرته بالكامل تقريبا
تمامًا دينامية الحرب
ملصلحة امليليشيات امل�ح�ت��رب��ة .م��ا ع��اد النظام
ب �ع��د ال �ح ��رب ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى امل ��وان ��ئ وامل� �ط ��ارات
واملداخل الحدودية واملراكز الجمركية ،كما كان
يفعل باألمس .انتقلت السيطرة على هذه النقاط
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة امل � ّ
�درة ل�لأرب��اح (ع�ب��ر ال�ع�م��والت
وت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ات ّ ال �ت �ه��ري��ب) إل ��ى امليليشيات
املختلفة ،وصار تدفق األموال إليها من الخارج
(وهو مصدر آخر للربح) مرهونًا بمدى خدمتها
ملصالح من ّ
يمول عملها في الداخل .نعلم اليوم
كم كانت تدفع مستعمرة آل سعود للميليشيات
املتعاملة معها (الكتائب والقوات اللبنانية و...
الخ) ،ونعلم أيضًا كم كان يدفع القذافي وصدام
ح�س�ين (وح� ��ده األس ��د األب ك ��ان ي��دي��ر ال �ص��راع
دمويًا ويوظف العمالء من دون أن يدفع قرشًا
واح � � �دًا!) ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال �ت��ي ت � ّ
�ورط ��ت ف ��ي ال� �ح ��رب .م�ل�اي�ي�ن ال � � ��دوالرات
كانت تصرف يوميًا ليس على السالح فحسب،
ب��ل على الدينامية ال�ت��ي ك��ان��ت تسمح بتسعير
ال�ح��رب وإبقائها مشتعلة أي�ض��ًا .ف��اإلب�ق��اء على
ال �ح��رب وق�ت�ه��ا ك ��ان ي�ع�ن��ي اس �ت �م��رار االق�ت�ص��اد
امل ��وازي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�س� ّ�ول وت�م��وي��ل عمليات
القتل ،بما يقطع الطريق على ّ
أي إمكانية لعودة
أش �ك��ال ج�ن�ي�ن�ي��ة وم �ح �م��ودة م��ن ال �ك��وم �ب��رادور.
وهي األشكال التي ستسمح للبدائل بأن تنمو
م��ن داخ�ل�ه��ا وت �ت �ط� ّ�ور ت��دري�ج�ي��ًا إل ��ى أن تصبح
ق ��ادرة ع�ل��ى ط��رح ذات �ه��ا ك�ب��دي��ل م �ق��اوم للسلطة
ال �ط �ب �ق �ي��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ع �م �ي �ل��ة .ه� ��ذا ال �ش �ك��ل من
ّ
التطور االقتصادي كان الوحيد املمنوع حينها،
ّ
ف��ي ح�ين سمح ل�ك��ل م��ن ي ��زاول األن �م��اط األخ��رى
(وه��ي م��اف�ي��اوي��ة ب��ال�ض��رورة وت�ص� ّ�ب غ��ال�ب��ًا في
مصلحة املركز االمبريالي) بأن يفعل ومن دون
رق��اب��ة أح �ي��ان��ًا .ع�ن��دم��ا ت �ح��دث أب ��و داوود على
وج��وب أن ي�ن��دم اليمني اللبناني على م��ا فعله
بالفلسطينيني ،كان يقصد ّهذه الناحية تحديدًا،
حتى من دون أن يدري .كأنه يعاتبهم على عدم
ّ
ويتطور
سماحهم القتصاد ال�ح��رب ب��أن ينمو
ّ
أكثر .لكن من قال إن اليمني كان سعيدًا بما فعله
ّ
في  1982حني ساهم في إخراج منظمة التحرير
من بيروت؟ ال يحتاج هؤالء إلى «من يفتي لهم
بمزيد م��ن خدمة االم�ب��راط��وري��ة» (التعبير هنا
م �ج��ازي وال ينطبق ت�م��ام��ًا ع�ل��ى م��ا ق�ص��ده أب��و
ّ
داوود بقوله ذاك) .ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أن الظروف
ال��دول�ي��ة ت�غ� ّ�ي��رت ،وال �ص��راع (ب�ين الرأسماليتني
األم �ي��رك �ي��ة وال �س��وف �ي��ات �ي��ة) ال � ��ذي ك� ��ان ي�س�م��ح
القتصاد الحرب بأن يزدهر قد «انتهى» أو ّ
تجمد
جزئيًا .في ذلك العام تحديدًا (ّ )1989قرر ّ
لص ما
«وول ستريت» أن يقفل الحنفية وأن يعيد
في
ّ
عملية النهب التي كانت قائمة في لبنان إلى ما
كانت عليه قبل العام  .1975لكن األوان حينها
كان قد فات .فوظيفة لبنان قد ّ
تغيرت واألطوار
التي م� ّ�ر بها وم� ّ�رت بها املنطقة ل��م تعد تسمح
له بأن يكون أكثر من «سمسار» وكيل لألصيل
الذي يستطيع في هذه املرحلة تحديدا أن يخدم
االم �ب��ري��ال �ي��ة أك �ث��ر .م��ن ه�ن��ا امل��دخ��ل إل ��ى األزم ��ة
السورية .طبعًا من يبحث عنّ تطابق فعلي بني
التجربتني سيعود غالبًا بخفي حنني .فسوريا
ال تشبه لبنان اقتصاديًا أو جغرافيًا .و«لبنان»
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ب ��دوره ال يشبه مستعمرتي ق�ط��ر وال�س�ع��ودي��ة
إال ف��ي خ��دم��ة االس �ت �ع �م��ار .وه ��ذا ه��و امل�ض�م��ون
الفعلي للسياستني السعودية والقطرية تجاه
ّ
سوريا اليوم .كل ما تفعله هاتان املستعمرتان
ّ
بمعية االمبرياليات الغربية وإشرافها املباشر
ّ
ّ
وال��دؤوب هو تشجيع القنوات التي حلت محل
ّ
ال��دول��ة التسلطية ومافياتها االق�ت�ص��ادي��ة .في
كثير من املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
املسلحة بقيت العالقة مع الدولة بشكلها القديم
ّ
قائمة ول��و رم��زي��ًا .ال تدفع قطر والسعودية كل
ه ��ذه األم� ��وال ل�ت��دم�ي��ر ال��دول��ة وب�ن��اه��ا التحتية

يوجد «طرف واحد» يمد يده
إلى قطر أو السعودية أو
روسيا أو ايران لقبض عمولة
اإلبقاء على الحرب قائمة
ّ
م�ب��اش��رة ك�م��ا ي��رط��ن ب��ذل��ك امل��وال��ون ال �س��ذج ،بل
ّ
فعلية لنمو االقتصاد املافياوي
لتخلق أرضية
امل ��وازي وتمكينه م��ن وراث ��ة إم�ب��راط��وري��ة رام��ي
ّ
م�خ�ل��وف وش��رك��اه .إذ ب�خ�لاف ك��ل م��ا ي�ش��اع في
اإلع� �ل ��ام ب �ق �ي��ت ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ح ��ال ��ة امل�س�ل�ح��ة
والسلطة املافياوية قائمة رغم ض��راوة الصراع
ب�ي�ن�ه�م��ا ودم��وي �ت��ه .ف �م��ن م�ص�ل�ح��ة ال �ط��رف�ين أن
تبقى عملية احتكار الثروة وتوزيعها محصورة
ّ
�اج كما نعرفها قد
ّ
دورة اإلن�ت� ّ
بهما .صحيح أن ّ
ً
توقفت جزئيًا ،إال أن�ه��ا ل��م ت��ؤث��ر إال قليال على
لوظائفه .والسبب
آلية اشتغال النظام وتمويله
ّ
أي�ض��ًا ف��ي ب�ق��اء ه��ذه ال��وظ��ائ��ف ه��و أن�ه��ا ل��م تعد
ّ
مستقلة كما كانت باألمس أو لم تعد داخلية بما
ّ
يكفي ،فمثلما تفعل كل من قطر والسعودية مع
أتباعهما في املعارضة يفعل الروس واإليرانيون
مع النظام ال��ذي يتبعهما ويتبع سياساتهما.
ً
أص �ل�ا ل��م ي�ع��د خ��اف�ي��ًا ع�ل��ى أح ��د ف �ق��دان س��وري��ا
لسيادتها والستقاللية قرارها .فعندما تصبح
األدوار املطلوبة من النظام ومعارضاته وظيفية

وم��وج��ودة مل�ج� ّ�رد أن�ه��ا ت�خ��دم اس�ت�م��رار ال�ح��رب،
ال ي �ع ��ود م �م �ك �ن��ًا ال �ح��دي��ث ع ��ن ص � ��راع ي �خ��اض
باألصالة عن الطرفني .كالهما يفعالن ذلك اليوم
ّ
يتورطان أكثر فأكثر
بالوكالة ،وكالهما أيضًا
في إدام��ة نموذج اقتصادي معوق ّ
ألي إمكانية
للتغيير الجذري من الداخل.
منذ اللحظة األول��ى ال�ت��ي ب��دأ بها النظام يفقد
وحدودية ملصلحة
سيطرته على مناطق طرفية ّ
ت�ن�ظ�ي�م��ات م�س�ل�ح��ة ّم�ح�ل�ي��ة ت��وق �ع��ت ب ��أن ي�ك��ون
م��آل التغيير ال��ذي بشرتنا ب��ه أط��راف معارضة
ً
راديكالية مماثال ملا حصل في لبنان ّبعد الحرب.
والعبرة األساسية ّ
مما حصل هي أن��ه ال يمكن
التعويل على «انتصار» يأتي على ظهر رافعة
اقتصادية تقطع مع مبدأ «التراكم الرأسمالي»
وان كان كومبرادوريًا .هذا ما «أنجزته» الحرب
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وه ��ذا أي �ض��ا م��ا «س�ت�ن�ج��زه» حربنا
ً
األه �ل �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .ك ��ان م�م�ك�ن��ًا ال �ب �ن��اء م�ث�لا
ع�ل��ى «ال �ت��راك��م ال��رأس �م��ال��ي» ال �ط��رف��ي ال ��ذي ق��ام
عليه االقتصاد املافياوي في سوريا منذ 2000
ً
إلنضاج نقيض فعلي له .وك��ان متاحًا فعال مع
كسر الناس لحاجز الخوف في بدايات الحراك
ّ
أن يحتل هذا املوضوع منت الحملة ضد النظام
ّ
وم��اف�ي��ات��ه االق�ت�ص��ادي��ة .غير أن ال�ق��وى ّ العميلة
(ت��رك �ي��ا وق �ط��ر وال �س �ع��ودي��ة) ال �ت��ي ت��دخ �ل��ت في
الحراك الحقًا لم يكن يناسبها فعل ذلك .ثم أتى
ّ
ال�ت��دخ��ل ال��روس��ي واإلي��ران��ي إل��ى ج��ان��ب النظام
ماليًا ولوجستيًا ليجهز تمامًا على ّ
أي إمكانية
للقطيعة مع الحقبة االقتصادية السابقة .حني
يتساءل البعض ع��ن سبب ع��دم سقوط النظام
ح �ت��ى اآلن أش �ع��ر ف �ع�لا ب��االس �ت �غ��راب .ول �ه��ؤالء
أقول :هنالك في اقتصاد الحروب قاعدة اسمها
التخادم املتبادل بني طرفي الصراع .وما يفعله
ّ
التدخل الخارجي هو تنظيم هذا التخادم على
نحو يجعل منه األساس لخدمة مشروع الحرب
ً
فمثال ال ت��زال ّ
مؤسسات ال��دول��ة هنا
ال العكس.
ت��دف��ع روات � ��ب امل��وظ �ف�ين امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ال�ب�ي�ئ��ات
الحاضنة للحراك .يستثنى من ذلك طبعًا حملة
ال �س�ل�اح ال��ذي��ن ف �ص �ل��وا م��ن وظ��ائ �ف �ه��م ،وب��ات��وا
ي �ت �ق��اض��ون ب� ��دل أج ��ره ��م ال �ج��دي��د م ��ن م �م� ّ�ول��ي
وس� �م ��اس ��رة ال� �ح ��رب ف ��ي م �س �ت �ع �م��رات ال�خ�ل�ي��ج
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زياد الرحباني القدوة
هيفاء بيطار*
ّ
من الصعب التحدث عن زياد الرحباني ،إنه أشبه
بمحاولة القبض على الهواء أو إمساك حزمة من
نور.
ُ
ولست
ال يحتاج ُم�ب��دع مثل زي��اد إل��ى شهادتي،
بصدد التحدث عن موهبته وعبقريته ،لكن ثمة
جانبًا مهمًا جدًا في شخصيته أحب أن أشير إليه
ّ
وأحلله ،وهو أن هذا الرجل ُاالستثنائي هو قدوة
ّ
لجيل من الشباب العربي امل��ع��ذب وال��ذي يفتقر
إلى القدوة.
ل �ق��د ت��اب �ع� ُ�ت ب��اه �ت �م��ام ك �ب �ي��ر امل �ق��اب �ل �ت�ين ال�ل�ت�ين
أجراهما اإلبداعي ّ
املميز غسان بن جدو مع زياد
ُ
وحرصت على أال يرف جفني أو يشرد
الرحباني،
انتباهي للحظة ،كي ال تفوتني الكلمات الكثيفة
امل�ق�ت�ض�ب��ة ل��زي��اد ال��رح �ب��ان��ي ال� ��ذي ش�غ�ل�ن��ي كما

يدعونا لنعرف أنه يمكن
للعين أن تقاوم مخرزًا إذا
كانت نافذة لروح حرة
شغل املاليني من محبيه في حل بعض األلغاز في
كالمه .أعترف بأنني حرصت أن أحضر كل حلقة
أكثر من مرة كي أكتشف عظمة هذا املبدع.
إذا ُ
أردت أن أقلد أسلوب زياد في الكالم ،أقول دون
ّ
تردد وبقناعة تامة :إن الشيء الوحيد الذي يبدو
ً
ً
م�س�ت�ح�ي�لا ه��و أن ي �ك��ون زي ��اد رج�ل�ا ع��ادي��ًا .لقد
ّ
قرأت ذات مرة أن تاريخ البشرية يختار من وقت
آلخر أفرادًا معنيني لخوض تجارب أو اختبارات
ف �ظ �ي �ع��ة ،واس �ت �ش �ه��د ال �ك��ات��ب ب�ش�خ�ص�ي��ات مثل
دوستويفسكي ،وجان دارك ،وغيرهما.
وأس �م� ُ�ح لنفسي ب��أن أض�ي��ف شخصًا م�ث��ل زي��اد
ال��رح�ب��ان��ي ،إذ رغ��م موهبته العالية وموسيقاه
ّ
التي أعجز عن وصف سحرها ،فإن عظمته تكمن
في الثورة الحقيقية التي فجرها في أعماله ،ثورة
ال�ك��رام��ة وال�ح��ري��ة وال�ع��دال��ة وال�ح��ب ،ف��ي ك��ل كلمة
ّ
كتبها أو لحنها وف��ي ك��ل نغم أل�ف��ه ،ه�ن��اك دوم��ًا
ثورة كرامة ،هناك عملية تحرير لإلنسان من كل
قوى الظلم واالضطهاد والجهل التي تطبق عليه.
زياد رجل ُمضاء من األعماق بنور الحق والحياة

(ق�ط��ر ت�ح��دي�دًا) .ف��ي امل�ق��اب��ل يحافظ ه��ؤالء على
ب�ق��اء ال� ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي أم��اك��ن هيمنتهم
ول ��و ف��ي ح� ّ�ده��ا األدن� � ��ى .وه� ��ذا ي�ت�ط�ل��ب اإلب �ق��اء
ع�ل��ى ش�ع��رة م�ع��اوي��ة بينهم وب�ي�ن ال�ن�ظ��ام ال��ذي
ي �ق��ات �ل��ون��ه ب � �ض� ��راوة .أي �ض ��ًا ه �ن��ال��ك ال �ع �م��والت
التي يدفعونها ألط��راف استخبارية (رسمية)
ب�ع�ي�ن�ه��ا ل �ق��اء ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ت �ه��ري��ب ال �س�لاح
ّ
وأش�ي��اء أخ��رى ال نعرف عنها الكثير ال�ي��وم .كل
ّ
عن فقدان
هذا الفساد امل��وازي قائم ويحدثونك ّ
ال �ن �ظ��ام ل �ل �م��وارد األس��اس �ي��ة ّال �ت��ي ت �غ ��ذي آل�ت��ه
الحربية الفتاكة! طبعًا ما يتدفق على املعارضة
م��ن أم ��وال ط��ائ�ل��ة ال ت�ج��ري االس �ت �ف� ّ�ادة م�ن��ه كما
يفعل النظام م��ع األم ��وال التي تتدفق عليه من
إي��ران وال�ع��راق وب��اق��ي الحلفاء .وه��ذا أيضا من
األس�ب��اب التي ّ
تفسر ق��درة ماكينة النظام على
امل�ج��اب�ه��ة ،رغ��م ال�خ�س��ائ��ر ال �ف��ادح��ة ال�ت��ي لحقت
ب �ه��ا ف ��ي اآلون � � ّ�ة األخ� �ي ��رة (خ �ص��وص��ًا ف ��ي ادل ��ب
وري �ف �ه ��ا) .ي �ح� ّ�ق ل �ل �م��وال�ين ط�ب�ع��ًا أن ي�غ�ت�ب�ط��وا
ب��ذل��ك ،ل�ك��ن ي�ح��ق ل�ن��ا أي�ض��ا أن ن�ب��دي ق��رف�ن��ا من
ّ
ه��ذا االس�ت�ع��راض امل�ب�ت��ذل ل�ل�ق��وة ،وم��ن ق��درة كل
من النظام واملعارضة على إيقاع هذا القدر من
التدمير في البنية األساسية للبلد .إذ ال معنى
يذكر لالنتصار أو الهزيمة عندما يكون الشعب
أو جزء كبير منه هو من يدفع الثمن .فسيطرة
امل�ع��ارض��ة على ادل��ب ودي��ر ال��زور وري��ف دمشق
الشرقي ليست انتصارًا لها ولجمهورها ،بقدر
ما هي انتصار ملن ّ
يمول جهدها الحربي .وكذا
األمر مع النظام و«سيطرته» اليوم على دمشق
املدينة وح�م��ص ودرع��ا وح�م��اه و...ال ��خ .ل��م يعد
ّ
ّ
التحوالت في اقتصاد البلد
ممكنا بعد كل هذه
ال �ك�لام ع��ن ص ��راع ب�ين ط��رف�ين .ف��ي رأي ��ي أنهما
اآلن «ط��رف واح ��د» .ط��رف يمد ي��ده إل��ى الخارج
سواء أكان قطريًا أم سعوديًا أم روسيًا أم ايرانيًا
ليقبض منه عمولة اإلب�ق��اء على ال�ح��رب قائمة
ولو «في حدودها الدنيا»ّ .
املهم أال توجد أرضية
م�م�ك�ن��ة ل�ب�ن��اء ت�ح��ال��ف ط�ب�ق��ي م �ض��اد للتحالف
ال��ذي نهب البلد باألمس ،وال ي��زال يفعل اليوم،
ولكن هذه املرة بالتواطؤ مع املعارضة والتخادم
القذر مع جناحها الخليجي تحديدًا.
*كاتب سوري

ال �ك��ري �م��ة ،ال ت �ش�ع��ر وأن � ��ت ت�س�ت�م��ع إل ��ى ك�ل�م��ات��ه
ً
ّ
ب� ��أن ه �ن��اك م��وس�ي�ق��ى وه �ن��اك رج �ل��ا ،ف��زي��اد هو
املوسيقى ،هو «فيلم أميركي طويل» ،و«بالنسبة
لبكرة ش��و» ،و«أب��و ع�ل��ي» ...وك��ل أعمالهّ .
علي أن
ّ
أع�ت��رف ب��أن�ن��ي ح�ين ك�ن� ُ�ت طالبة ف��ي كلية الطب،
ُ
كنت واحدة من آالف من الطالب والطالبات نضع
في حقيبتنا الدراسية كاسيتات زياد الرحباني
ونتناقلها ونهديها ّلبعضنا ال�ب�ع��ض ...ل��م نكن
ّ
ندرك أنه قدوة لنا وأنه يمثل ويجسد ما نعاني
منه ،وما نتوق إليه.
كنا نتحلق حول آلة التسجيل ونضحك من كالم
األخ رش �ي��د ،ول��م ن�ك��ن نملك ال�خ�ب��رة وال الثقافة
ال�ك��اف�ي��ة لنفهم ت�ل��ك ال�ن�ش��وة ال��روح �ي��ة وال�ف�ك��ري��ة
والوجدانية التي تدخلنا فيها موسيقى وكلمات
زي��اد الرحباني ،ك��ان قدوتنا دون أن نعرف .كان
ل�س��ان ح��ال�ن��ا دون أن ن ��درك .ك��ان ل��دي��ه م��ا يقوله
ّ
دوم ��ًا ألن أص��ال��ة م��وه�ب�ت��ه ت�ن�م��و ل�ي��س ف�ق��ط من
روح ��ه ،ب��ل م��ن ال �ح �ي��اة ،م��ن ال �ت �ج��ارب الحياتية.
كنا نشعر كيف تتفتح ب��راع��م روح�ن��ا املنكمشة
بالخوف .موسيقاه كانت تبث الثورة في أرواحنا
وسلوكنا .لقد علمنا الطريق الصحيح الستيقاظ
الكرامة واألهم اإليمان بعظمة الحياة...
ّ
إن بث الثورة في النفوس هو الفعل األروع للفن،
وهذا ما فعله زياد الذي يدهشنا كونه منيعًا في
وج��ه أم ��راض ال�ع�ص��ر ...كيف أم�ك��ن مل��راه��ق عاش
ج �ن��ون ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وك ��ان ش��اه�دًا
ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ف �س��اد وال �ق �ت��ل وال �خ �ي��ان��ة ،أن
ي�ب�ق��ى م �ت��وازن��ًا وس��ط ه ��ذا ال �خ��راب؟ ك�ي��ف أمكنه
وهو ال يزال في العشرينيات من عمره أن يقبض
ب��أص��اب �ع��ه امل �ش �ع��ة ب �ط��اق��ة امل��وه �ب��ة ،ع �ل��ى ال �ق��وى
املجنونة للقتل والطائفية ويحولها إلى موسيقى
رائعة ،متجاوزًا نفسه ،متجاوزًا أسرته ،وخارجًا
من عباءة العظيم عاصي الرحباني ...محققًا ذاته
كما لو أن وجوده يتأرجح بني حلم وحلم؟ نشعر
ون �ح��ن ن�ص�غ��ي مل��وس�ي�ق��اه ب��أن��ه رج ��ل ي�ن�ت�ق��ل من
الحلم إلى الحياة ،ومن الحياة إلى الحلم.
ك ��م ع ��دد امل �ب��دع�ي�ن ال ��ذي ��ن ال والء ل �ه��م إال للفن
ول�ل��إن � �س� ��ان؟ ك� ��م ع � ��دد امل� �ب ��دع�ي�ن ال� ��ذي� ��ن أداروا
ظهورهم للمجد الدنيوي ولعطايا الحاكم! وكم
ع ��دد امل �ب��دع�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ب�س�ل��وك�ه��م ال�ي��وم��ي
صوت الحق الصارخ في عالم القمع واالستبداد
والفساد...
لقد ع��اش زي��اد متوحدًا م��ع املوسيقى كمشروع
ح �ي��ات��ي وإن �س��ان��ي ،وط �ن��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي ال �ف��ن ال��ذي

ّ
ويثور أعماقه بثورة
يحرر اإلنسان من الداخل،
الحرية والكرامة...
لم أجد فنانًا ومبدعًا سخر من الطغاة كما فعل
زي��اد ،وحتى ذلك ال��دوار الذي تدخلنا فيه بعض
مقطوعاته املوسيقية والتي للوهلة األولى تبدو
أن�ه��ا تفتقر إل��ى ال�ت�ن��اغ��م ،كما ش�ع� ُ
�رت ف��ي امل��رات
األول��ى التي استمعت إلى موسيقاه «أب��و علي»،
ّ
فإنني سرعان ما عرفت أية عبقرية يمتلكها زياد
ف��ي التعبير ع��ن إن�س��ان يشعر بالتمزق والقهر،
ويؤمله سحق ال�ك��رام��ة ...ال يمكن ملن يستمع إلى
زياد أن يبقى على حاله ،أن يرضى بالذل والقهر
وسحق الكرامة .إن من يتماهى مع موسيقى زياد
ومسرحياته وكلماته ،تزول الغشاوة عن عينيه،
ُ
وتفتح طاقة نور في روحه املعتمة .إنه يدلنا على
إنسانيتنا امل�ط�م��ورة ف��ي وح��ل ال�خ��وف وال�ي��أس،
ويوقظ فينا بهاء اإلنسان املتعمد بنور الحرية
والكرامة .إنه يدعونا إلى أن نشاركه ليس معرفة
ذات �ن��ا ف�ق��ط ب��ل تحقيقها ،أن نعيش ب�ك��رام��ة ،أال
نرضى الذل والقهر ،وأن نعرف أنه يمكن للعني أن
تقاوم مخرزًا إذا كانت تلك العني هي نافذة لروح
حرة شجاعة.
إن زي� � � ��اد ال ��رح � �ب ��ان ��ي ه � ��و ال � � �ق� � ��دوة ل� �ج� �ي ��ل م��ن
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ت ��ائ ��ه وال � � ��ذي ي �ع ��ان ��ي أق� �س ��ى أن � ��واع
ال�ظ�ل��م والتهميش وال�ف�ق��ر ال��روح��ي وامل� ��ادي .إن��ه
م�ث��ال ل��رج��ل م�س�ك��ون ب �ث��ورة ال�ك��رام��ة وال�ت��واض��ع
وت�ق��دي��س ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة ،وه��و رغ��م سخريته
ال�لاذع��ة وك�لام��ه املقتضب فإنه مشحون بالتزام
ع��ال تجاه األص��ال��ة .إن كل طاقاته مجندة لخلق
م�س�ت��وى أرق ��ى وأك �ث��ر إن�س��ان�ي��ة وع��دال��ة للحياة.
وه��و مترفع ع��ن ه��در أي جهد ف��ي ال��رد على من
ينتقده وي �ح��اول ت�ش��وي��ه ص��ورت��ه ...إن��ه ّيعلمنا
كيف يمكننا ت�ج��اوز أنفسنا وظ��روف�ن��ا ألن��ه هو
ذات��ه ت�ج��اوز ظ��روف��ه وت�ح��دى مجتمعًا متمترسًا
ف��ي أف�ك��ار ومحسوبيات ظ��امل��ة وخ��اط�ئ��ة ،مؤمنًا
باإلنسان وبموهبته األصيلة ،معطيًا كيانه للفن
ضاربًا جذوره في وطن استثنائي هو املوسيقى
والكلمة ،كلمة الحق...
ش�ك�رًا زي ��اد ألن��ك م��وج��ود ف��ي ع��امل�ن��اُ ،ش�ك�رًا ألن��ك
القدوة الحقيقية لجيل من الشباب املتعب الذي
يفتقر قدوة...
ش �ك �رًا ل�لإع�لام��ي غ �س��ان ب��ن ج ��دو ال ��ذي ن�ج��ح في
جعل مبدع مثل زياد ــ يعرف كيف يخفي روحه عن
الناس ــ في أن يكشفها لنا في حوار أكثر من رائع.
* كاتبة وروائية سورية

األغلبية الصامتة والناطقون باسمها
غسان عيد*
املؤامرة في سوريا ،يؤكد كل
منذ بداية الثورةّ /
م��ن طرفي ال�ص��راع أن��ه يمثل األغلبية الصامتة،
وي �خ��وض امل�ع��رك��ة ب��اس�م�ه��ا ون�ي��اب��ة ع�ن�ه��ا .وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ت�ت�ع��رض ه ��ذه األغ�ل�ب�ي��ة ل�لاب�ت��زاز
واالستفزاز من قبل الطرفني ،للخروج عن صمتها
وحسم الصراع سريعًا.
لكن هذه التسمية لم تأت من ف��راغ ،وعلى عكس
م � �ح ��اوالت ت �ص��وي��ره��ا ،س �ت �ب �ق��ى ه� ��ذه األغ �ل �ب �ي��ة
صامتة ،فهي ليست صاحبة موقف إيديولوجي
(ب��امل�ع�ن��ى ال �س�ي��اس��ي) ك�م��ا ه��و ح ��ال امل�ت�ح��ارب�ين

تؤيد االغلبية الصامتة
أحد طرفي الصراع أل ّنه األقل
تهديدًا لشرط بقائها
واملتحزبني لهم ،وبالتالي ال تنخرط مباشرة في
العنف الدائر .ومهما تصاعد هذا العنف تستمر
عجلة حياتها ب��ال��دوران دون�م��ا ت��وق��ف ،محاولة
التأقلم م��ع امل�س�ت�ج��دات ال�ت��ي يفرضها ال�ص��راع.
ول� ��و ك ��ان ��ت ه� ��ذه األغ �ل �ب �ي��ة م �ن �ح��ازة ك �ل �ي��ًا ألح��د
الطرفني كما يدعيان ،ملا وجدنا مئات اآلالف من
السوريني الجئني في الدول املجاورة ،وعددًا أكبر
من ذلك نزح داخليًا ــ بينهم الكثير ممن يستطيع
القتال لكنه ال يفعل ــ وذلك على الرغم من تعرض
هؤالء لآلثار السلبية املباشرة للصراع ،وهو ما
يجب أن يدفعهم تلقائيا ليصبحوا ج��زءا منه،
ّ
ألنهم ّ
يحملون أحد الطرفني على األقل مسؤولية
ما آلت إليه أحوالهم .لكن ذلك ال يحدث ألن املحدد

األساسي لسلوك األغلبية هو بيولوجي ،يتلخص
بالبقاء واالستمرارية ،وهي محور نشاط النوع
ّ
ال �ب �ش ��ري .وب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال �ت �س �م �ي��ات ،ف ��إن
الصراع سيحدد منظومة العالقات االقتصادية
واالجتماعية التي تحكم سوريا .ه��ذه املنظومة
ت�ش�ك��ل إط� ��ارًا ل�ك�ي�ف�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق األغ�ل�ب�ي��ة ب�ق��اء ه��ا
واستمرارها .وعلى عكس املتصارعني املؤدلجني،
ّ
فإن األغلبية ذات عقل نقدي تتعاطى ببراغماتية
عالية مع الصراع وتطوره ونتائجه ،فهي تركز
على إيجابيات الطرفني ــ يتم تحديد اإليجابيات
هنا بقدر م��ا تساهم ف��ي تحقيق البقاء ،والحقًا
ت�ح�س�ين ش ��روط ه ��ذا ال�ب�ق��اء ـ �ـ وه ��ذا م��ا يجعلها
قادرة على التعامل مع املنتصر في الصراع ،ألنها
ستركز على إيجابياته تلك فقط.
وإذا كانت ه��ذه األغلبية ال تنخرط مباشرة في
الصراع ،فهذا ال يعني أنها منعزلة عنه ،أو ليس
لها موقف م��ن أط��راف��ه ،ب��ل هناك ضمن األغلبية
م��واق��ف ف��ي غ��اي��ة ال�ت�ن��وع وال �ت��درج تنحصر بني
موقفني حديني (مؤيد – معارض) .إال أن مفهوم
ال�ت��أي�ي��د وامل �ع��ارض��ة ـ �ـ ب�ع��د ه ��ذا ال��وق��ت ال�ط��وي��ل
م��ن العنف وال��دم��ار ـ�ـ ناجم ع��ن تفاعل سلبي مع
ا ّل � �ص� ��راع ،ول �ي��س ع ��ن ت �ف��اع��ل إي �ج ��اب ��ي .ب�م�ع�ن�ّ�ى
أن�ه��ا ع�ن��دم��ا ت��ؤي��د أح��د ط��رف�ي��ه ف�ه��ي ت��ؤي��ده ألن��ه
األق � ��ل ت �ه��دي �دًا ل �ش��رط ب �ق��ائ �ه��ا ،ال � ��ذي ال ي �ت��م من
دون اس �ت �ق��رار .وب��ال�ت��ال��ي ع�ن��دم��ا ن� ّج��د متعاطفًا
ّ
مع النظام ضمن ه��ذه األغلبية ،فإلنه يعتبر أن
امل �ع��ارض��ة ك��ان��ت ال�س�ب��ب ف��ي إط��اح��ة االس �ت �ق��رار
ك��أس��اس ف��ي س�ع�ي��ه ل�ل�ب�ق��اء ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
ان� �ت� �ق ��ادات ��ه األخ � � ��رى ل �ل �ن �ظ��ام ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن
ّ
أهميتها .وباملقابل ف��إن متعاطفًا م��ع املعارضة
ّ
يعتبر أن النظام قام بتهديد عوامل البقاء التي
ً
كانت متوافرة قبال ،نتيجة سياساته االقتصادية
واالجتماعية ،والح�ق��ًا أط��اح االس�ت�ق��رار باتباعه
الخيار األمني.

ّ
ليست ث��وري��ة على
إن األغلبية م��ن ه��ذا امل�ن�ظ��ور ّ
اإلطالق بل إصالحية ،بمعنى أنها ال تسعى إلى
التغيير ال �ج��ذري ل�ظ��روف ح�ي��ات�ه��ا ،مهما كانت
التوقعات والوعود مرتفعة من هذا التغيير ،بل
تفضل تغييرًا تدريجيًا وه��و م��ا ق��د يشكل أحد
عوامل نشوء الديكتاتوريات.
ّ
إن مواقف األغلبية من املتحاربني ليست ثابتة
ّ
بل تتغير تبعًا لتطورات الصراع ،فعندما يحقق
أح ��د ال �ط��رف�ي�ن ت �ق��دم��ًا ع �ل��ى األرض ،ي�ص�ب��ح هو
الضامن لالستقرار وفق شروطه ،وتبدأ األغلبية
عملية تأقلم مع ه��ذه الشروط املستجدة ،لتبدو
وك��أن �ه��ا ت��ؤي��د م��ن ي �ف��رض ه ��ذه ال� �ش ��روط ،ال� ّ�ذي
ب��دوره ي�ح��اول تصوير ه��ذا التأقلم وك��أن��ه تبني
األغلبية إلي��دي��ول��وج�ي�ت��ه .وكلما اق�ت��رب ال�ص��راع
م��ن لحظة الحسم ب�ين منتصر وخ��اس��ر ،ستبدو
األغلبية وكأنها ساندت املنتصر منذ البداية.
سيبقى كل من طرفي الصراع مصرًا على تنصيب
ن�ف�س��ه ن��اط�ق��ًا ب��اس��م ه ��ذه األغ�ل�ب�ي��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة
إلض� �ف ��اء ال �ش��رع �ي��ة وال �ب �ع ��د األخ �ل�اق� ��ي ع �ل��ى م��ا
ّ
يمارسانه بحقها ،معتبرًا أن خسارته خسارة لها.
ولكن أيًا كان الخاسر في هذا الصراع ،فاألغلبية
ّ
لن تتأثر كثيرًا بخسارته .إن خسارتها الوحيدة
تكمن في ما تشهده البالد من فقدان هذه األغلبية
ً
ل�ح�ي��واة أف��راده��ا .ف�ض�لا ع��ن أن ال �ص��راع بعد كل
ه��ذا العنف ،امتلك ديناميكية ج��دي��دة ،تجاوزت
العناوين العريضة التي وضعها املتحاربون في
البداية ،س��واء في الحرية و الكرامة ،أو مواجهة
املؤامرة والحفاظ على استقالل البالد .كما أصبح
للمتحاربني أسبابهم الذاتية للقتال بعد أن كانت
م��وض��وع �ي��ة ،ل�ي�ص�ب��ح ادع � ��اء أي م�ن�ه��م ال�ن�ض��ال
لصالح حياة مترفة لألغلبية الصامتة ،ال يمتلك
صالبة على أرض الواقع ،إذ أصبح مجرد البقاء
فيه ترفًا بالنسبة لقسم كبير من هذه األغلبية.
* صحافي سوري
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«هيئة التنسيق» تقاطع اجتماع الخميس ...وطهران تنتقد

في محاولة جديدة لتوحيد صفوفه وتوسيعها ،بدأ املجلس
الوطني السوري اجتماعات في الدوحة ،فيما تتجه األنظار إلى يوم
الخميس ،إذ سيجتمع املجلس مع كيانات معارضة أخرى سعيًا
لتشكيل «حكومة منفى»

مؤتمر «المجلس الوطني»
استباقًا لـ«حكومة منفى»
بدأ املجلس الوطني السوري،
ي� � � � � ��وم أم � � � � � � ��س ،اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات
مصيرية ف��ي ال��دوح��ة ،تهدف
إلى تعزيز قاعدته التمثيلية،
ّ
في ظ��ل أزم��ة ثقة مع الواليات
املتحدة الساعية إلى قيام حكومة سورية
في املنفى.
وس�ي�ع�م��د زه ��اء  286ع �ض �وًا إل ��ى تعديل
ن� �ظ ��ام امل �ج �ل��س ل� ��زي� ��ادة ع � ��دد أع �ض��ائ��ه،
وانتخاب هيئة عامة جديدة يوم األربعاء.
ّ
لاّ ّ
إ أن األن�ظ��ار تتجه إل��ى ي��وم الخميس،
ال��ذي سيجتمع فيه املجلس الوطني مع
ه �ي �ئ��ات وش �خ �ص �ي��ات م �ع ��ارض ��ة أخ ��رى
ف��ي إط��ار «اج�ت�م��اع ت �ش��اوري» دع��ت إليه
جامعة ال��دول العربية وقطر .ويتوقع أن
يبحث اجتماع الخميس إن�ش��اء حكومة
في املنفى .ويفترض أن يؤسس اجتماع
الخميس لقيام كيان جديد ّ
موسع ،تنبثق
ع �ن��ه ح �ك��وم��ة ف ��ي امل �ن �ف ��ى .وق � ��ال رئ �ي��س
امل �ج �ل��س ع �ب��دال �ب��اس��ط س� �ي ��دا ،ف ��ي كلمة
ّ
افتتاحية ،إن اجتماع الخميس هو «لقاء
ت �ش��اوري ب�ين املجلس ال��وط�ن��ي ال�س��وري
وال�ق��وى امليدانية ف��ي ال��داخ��ل ،واألط��راف
األساسية في املعارضة السورية بهدف
التباحث ح��ول توحيد ال��رؤى وامل� ّ�واق��ف،
ّ
وح�ت��ى تشكيل هيئة م�س��ؤول��ة تمثل كل
السوريني تكون بمثابة سلطة تنفيذية».
ّ
ّ
وشدد على أن «املجلس الوطني السوري
ه��و ال��رك��ن األس � ��اس وال �ض��ام��ن ،ال� ��ذي ال
يمكن االستغناء عنه في مرحلة ما قبل
سقوط النظام»ّ .
وعبر سيدا بوضوح عن
االستياء من «جهود كثيرة بذلت وتبذل
من أجل تجاوز املجلس الوطني السوري
ّوال�ب�ح��ث ع��ن ه�ي��اك��ل ب��دي�ل��ة» ،ك�م��ا اعتبر
أن��ه «ك��ان السعي املستمر من أج��ل اتهام
املجلس بالقصور والعجز أو االن�غ�لاق،
وك��ان التضييق امل��ادي على املجلس وال
يزال».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أوض � ��ح ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق
ّ
ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،ب ��ره ��ان غ �ل �ي��ون ،أن
م� � �ب � ��ادرة ق � �ي ��ام ك � �ي ��ان م � �ع� ��ارض م � ّ
�وس ��ع
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع ال� �خ� �م� �ي ��س ه � ��ي م � �ب� ��ادرة
«أم �ي��رك �ي��ة» ،وه ��ي ت �ح��ت م�س�م��ى «ه�ي�ئ��ة
ّ
امل� �ب ��ادرة ال��وط �ن �ي��ة ال �س ��وري ��ة» .وذك� ��ر أن
ّ
ه ��دف اج �ت �م��اع ال�خ�م�ي��س ه��و «ج �م��ع ك��ل
السورية للتفاهم حول أجندة
املعارضة ّ
وطنية ،وتبني وث��ائ��ق امل�ع��ارض��ة املتفق
ّ
عليها والخروج بهيئة تجمع كل أطراف
ّ
امل �ع��ارض��ة» .وأش ��ار غ�ل�ي��ون إل��ى أن فكرة
إن �ش��اء ك�ي��ان م��وس��ع للمعارضة «ليست
على طريقة
سيئة ،لكن لدينا تحفظات ّ
ط��رح �ه��ا ،إذ ب ��دت ل�ل�ب�ع��ض ك��أن �ه��ا ت��أت��ي
ف ��ي إط� ��ار ن �ف��ي م ��ا س �ب��ق ،وإذا ك ��ان ه��ذا
األم ��ر صحيحًا فنحن نعتبرها م�ب��ادرة
غ �ي��ر م �ن �ت �ج��ة» .ك �م��ا ج� � ّ�دد غ �ل �ي��ون رف��ض
ً
تكون املبادرة الجديدة بديال
املجلس أن ّ
منه ،معتبرًا أن�ه��ا «ستصبح منتجة إذا
حولناها إل��ى غرفة عمليات للمعارضة،
وذل��ك لتسريع إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» .واملهمة
املنتظرة م��ن امل �ب��ادرة الوطنية السورية
ستكون ،بحسب غليون« ،توحيد القوى
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال ��داخ ��ل ،وت�ش�ك�ي��ل ج�ه��از
تنفيذي بتسلم مهمات حكومة منفى»،
متوقعًا أال ّ
يتم إع�لان حكومة املنفى في
ّ
اجتماع يوم الخميس .وقال «أرى أن ذلك
يجب أال يتجاوز شهرين من اآلن».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك��ان يعتقد أن

األم�ي��رك�ي�ين ق��د خ��ذل��وا امل�ج�ل��س الوطني
ال �س��وري ب �ط��رح ه��ذه امل �ب��ادرة ال�ج��دي��دة،
قال غليون «خذلونا منذ  20شهرًا ،ال اآلن
فقط .نعم نعتقد أن املجتمع ال��دول��ي قد
خذلنا».
ّ
ب� � ��دوره ،أك � ��د امل� �ع ��ارض ال� �س ��وري ال �ب��ارز
ري ��اض س �ي��ف ،ال ��ذي ط ��رح اس �م��ه لتولي
ر ّئ � ��اس � ��ة ح� �ك ��وم ��ة س � ��وري � ��ة ف � ��ي امل �ن �ف ��ى،
أن� � ��ه ل ��ن ي� �ك ��ون م��رش �ح��ًا ل� �ه ��ذا امل �ن �ص��ب،
ّ
موضحًا أن امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة تستعد
إلن�ت��اج «ق�ي��ادة سياسية» ج��دي��دة ،خالل
اجتماعها املوسع الخميس .وقال سيف
«لن أكون مرشحًا لرئاسة حكومة منفى
ب� � ّ
�أي ش �ك��ل م ��ن األش � �ك ��ال ،أن ��ا ع �م��ري 66
س �ن��ة ،ول � ّ
�دي م�ش��اك��ل ص �ح �ي��ة ...أن��ا أح��بّ
س��وري��ا وق��د ع��دت للعمل السياسي بعد
ّ
الثورة ،لكنني أعتقد أن هناك املئات من
ّ
ال�ش�ب��اب ال�س��وري�ين ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ت�ب��وء
ه ��ذا امل �ن �ص��ب» .وت��اب��ع س�ي��ف «س��أك�ت�ف��ي
اآلن ب ��امل� �س ��اع ��دة ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ق� �ي ��ادة
س�ي��اس��ة ي��رض��ى ع�ن�ه��ا ال�ش�ع��ب ال �س��وري
ّ
وال�ع��ال��م» .وبحسب سيف ،ف��إن «امل�ب��ادرة
ً
ليست ب��دي�لا م��ن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ،لكن
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ي �ج��ب أن ي �ك��ون ج ��زءًا
مهمًا منها ،فإسقاط النظام يلزمه ألف
م �ج �ل��س وط � �ن� ��ي» .وأض � � ��اف «ف� ��ي ي� ��وم 8
تشرين الثاني ،سنخرج قيادة سياسية،
وه��ي ال �ت��ي ستشكل ح�ك��وم��ة ت�ك�ن��وق��راط
ف��ي أق ��رب وق ��ت م�م�ك��ن ،وح�ي�ن�ه��ا س�ت�ق� ّ�رر
ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ج ��دي ��دة م� �ق � ّ�ر ال �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
ال�ق��اه��رة أو غ�ي��ره��ا» .وأع ��رب ع��ن تفاؤله
«بهذه الحركية الجديدة في مسيرة كفاح

عبر سيدا
ّ
عن االستياء
من جهود
تبذل من أجل
تجاوز املجلس
الوطني
(فيصل
التميمي ـ
أ ف ب)
الشعب السوري ،األشياء يجب أن تتغير
اآلن» .كما توقع أن تعترف مئة دول��ة أو
أكثر بالكيان املعارض الجديد.
ّ
وق��ال��ت م �ص��ادر ف��ي امل �ع��ارض��ة إن نجاح
مبادرة سيف سيعتمد جزئيًا على مدى
ق ��درت ��ه ع �ل��ى م �ق ��اوم ��ة ض� �غ ��وط امل�ج�ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ال � � �س � ��وري ،ل �ت �ط �ع �ي��م امل �ج �ل��س
الجديد بأعضاء من املجلس.
ف� ��ي ال � �س � �ي� ��اقّ ،
ردت «ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق

الوطنية ل�ق��وى التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي»
ع�ل��ى دع��وت�ه��ا ل�ح�ض��ور م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة،
ّ
وأك��دت ،في بيان ملكتبها التنفيذي« ،أن
ّ
الجيد
ه��ذه ال��دع��وة ينقصها التحضير
وامل �ش��ارك��ة امل�س�ب�ق��ة ف��ي اإلع � ��داد ،إض��اف��ة
ّ
ال��ى إش� ��ارات ت��وح��ي ب ��أن ه��ذه ال��دع��وة ال
ّ
تعبر عن إرادة السوريني املستقلة .لذلك،
وع �ل��ى ض ��وء م��ا ت �ق��دم ،ف ��إن ه ��ذا امل��ؤت�م��ر
امل��زم��ع ع�ق��ده ل��ن ي�ك��ون خ�ط��وة ب �ن��اءة في

عملية توحيد املعارضة بقدر ما سيكون
طريقًا لزيادة الفرقة والتشرذم .ولذا ّقرر
املكتب التنفيذي ع��دم م�ش��ارك��ة األح��زاب
والشخصيات املنضوية في الهيئة بهذا
املؤتمر».
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،اع�ت�ب��ر وزي ��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،علي أكبر صالحي ،في مقابلة
ّ
صحافية ،أن اجتماعات فصائل املعارضة
السورية غير مفيدة ،ب��ل يجدر أن تعقد

سحب البساط من تحت أردوغان ــ داوود أوغلو
أدخلت األزمة
السورية تركيا في
مستنقعها .أنقرة التي
أمسكت بزمام املبادرة
في بداية الحراك الشعبي،
أضحت أوراقها في أيادي
دول أخرى ،وخاصة بعد
انتقاد واشنطن للمجلس
الوطني السوري

إسطنبول ــ حسني محلي
أث � � ��ار امل� ��وق� ��ف األم � �ي� ��رك� ��ي م��ن
اس � �ت � �ب ��دال امل �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
ال � �س� ��وري ن �ق��اش��ًا واس� �ع ��ًا ف��ي
األوس� � ��اط ال �ع��رب �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة امل�ه�ت�م��ة
ب ��امل �ل ��ف ال� � �س � ��وري ،م� ��ن دون أن ي�خ�ط��ر
ع�ل��ى ب��ال أح��د أن ي�ق��ول شيئًا ع��ن ال��دور
التركي ف��ي ك��ل ه��ذه ال�ت�ط��ورات املفاجئة.
فقد سبقت حكومة الرئيس رج��ب طيب
أردوغ ��ان الجميع عندما احتضنت أول
لقاء للمعارضة السورية نهاية شهر أيار
ع ��ام  2011ف��ي م��دي�ن��ة أن�ط��ال�ي��ا ،مفاجئة
الجميع بموقفها االستباقي من الرئيس
ب �ش��ار األس � ��د .وج� ��اء ق� ��رار أن �ق��رة ب��إق��ام��ة
م�خ�ي�م��ات خ��اص��ة ب��ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين
ح�ت��ى ق�ب��ل وص��ول�ه��م إل��ى ت��رك�ي��ا ،ليثبت
ل �ل �ج �م �ي��ع أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة ك��ان��ت
متشجعة منذ ال�ب��داي��ة ألداء دور ري��ادي
ف��ي امل�ل��ف ال �س��وري .وج ��اء ال�ت�ط��ور األه��م
عندما فتحت أن�ق��رة مخيماتها للجنود
ال� �س ��وري�ي�ن امل �ن �ش �ق�ي�ن ،ل �ي �ش �ك �ل��وا ف ��ي م��ا
ب�ع��د م��ا ي�س�م��ى ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر،
ً
ال� ��ذي ج �ع��ل م��ن م�ن�ط�ق��ة أن �ط��اك �ي��ا م�ع�ق�لا
ّ
مخيماته السرية
أس��اس�ي��ًا ل��ه ،ولجميع
وال �ع �ل �ن �ي ��ة .وت� �ح ��دث ��ت وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
الغربية والتركية في ما بعد بالتفصيل
عن التعاون اإلقليمي والدولي عبر تركيا

ض��د النظام ف��ي س��وري��ا م��ن خ�لال تقديم
ك ��اف ��ة أن � � ��واع ال ��دع ��م امل ��ال ��ي وال �ع �س �ك��ري
ّ
وال � �ل� ��وج � �س � �ت� ��ي ل� �ل� �ج� �ي ��ش ال � � �ح� � ��ر ،وك� � ��ل
ّ
الجماعات املسلحة التي تسلل عناصرها
ال�ع��رب واألج��ان��ب عبر ال�ح��دود التركية ــ
السورية ،والتي حظيت بحماية عسكرية
واس �ت �خ �ب��اري��ة ت��رك �ي��ة ك �ب �ي ��رة ،أس�ه�م��ت
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ف��وق ال�ع�س�ك��ري للجيش
ال � �س ��وري ال �ح ��ر ف ��ي امل �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة
م��ن س��وري��ا ،وخ��اص��ة حلب وأدل��ب ،حيث
س �ي �ط ��ر م �س �ل �ح��و ال� �ج� �ي ��ش ال � �ح� ��ر ع �ل��ى
البوابات الحدودية الرسمية في املنطقة.
لكن كل هذا التحرك التركي لم يكن كافيًا
لتحقيق ال�ه��دف االستراتيجي بإسقاط
ال� �ن� �ظ ��ام م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ح ��وي ��ل ح� �ل ��ب إل ��ى
ب�ن�غ��ازي ج��دي��دة ،ب�ع��د إق��ام��ة ح��زام أمني
ت��رك��ي ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة ،أو ف��رض
م�ن��اط��ق ح�ظ��ر ج��وي لحماية الجماعات
امل �س �ل �ح��ة .وف �ش �ل��ت أن� �ق ��رة ف ��ي اس �ت �غ�لال
إس� �ق ��اط ال� �ط ��ائ ��رة ال �ت��رك �ي��ة ف ��ي األج � ��واء
السورية يوم  22حزيران املاضي لكسب
ال�ع��واص��م الغربية إل��ى جانبها ،وفشلت
أيضًا في استغالل سقوط بعض القذائف
السورية على األراضي التركية؛ إذ رفض
الحلف األطلسي أن يكون طرفًا في التوتر
ال �ت��رك��ي ـ �ـ ال� �س ��وري ،ب�ح�ج��ة أن امل �ب��ررات
ال �ت��رك �ي��ة غ �ي��ر م�ن�ط�ق�ي��ة وك��اف �ي��ة إلع�ل�ان
ال� �ح ��رب ع �ل��ى دم� �ش ��ق .واس �ت �م��ر امل��وق��ف

التركي املعادي لدمشق عبر التصريحات
ال �ي��وم �ي��ة ل��رئ �ي��س ال � � � ��وزراء رج � ��ب ط�ي��ب
أردوغ ��ان ووزي��ر خارجيته أح�م��د داوود
ّ
أوغلو ،واستنفرا كل إمكاناتهما لشحن
ال� �ع ��داء ال �ش �ع �ب��ي ال �ت��رك��ي ض ��د ال��رئ �ي��س
األس ��د ،ك�م��ا ف�ع�لا م��ع ال �ع��واص��م الغربية
ق �ب��ل أن ي �ت �ح��ول أردوغ� � � ��ان إل� ��ى ض�ح�ي��ة
امل� �خ� �ط ��ط ال � �غ� ��رب� ��ي ،ال � � ��ذي ّ
ورط ت��رك �ي��ا
ف ��ي امل �س �ت �ن �ق��ع ال � �س ��وري ب �ك��ل م �ع��ادالت��ه
اإلقليمية .وأثبتت الدبلوماسية التركية
أنها تجهل الكثير من املعطيات املعقدة،
وخ � �ص � ��وص � ��ًا ف� � ��ي ال � �ش � ��أن �ي��ن اإلي� � ��ران� � ��ي
والروسي .وهذا ما يفسر سحب البساط
من تحت أرجل الثنائي أردوغ��ان ــ داوود
أوغ� �ل ��و ،ب �ع��دم��ا ع � � ّ�دا ن�ف�س�ي�ه�م��ا امل�م�س��ك
األول واألخير بالورقة السورية .فقد كان
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري «م�ح�س��وب��ًا»
على أردوغ��ان ــ داوود أوغ�ل��و ،في الوقت
ال��ذي ي�ع��رف فيه الجميع أن��ه ل��وال الدعم
والتبني التركي لهذا املجلس ملا ك��ان له
وج � ��ود .ل �ك��ن ج� ��اءت ت �ص��ري �ح��ات وزي ��رة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ه �ي�لاري كلينتون
لتثبت أن أنقرة جاهلة بأساليب اللعبة
الدبلوماسية ،الخفية والعلنية ،في أروقة
السياسة ال�ش��رق أوس�ط�ي��ة .وتشهد هذه
األروق � ��ة س�ل�س�ل��ة م��ن امل �ن��اف �س��ات ال�س��ري��ة
وال�ع�ل�ن�ي��ة امل �ب��اش��رة وغ �ي��ر امل �ب��اش��رة بني
ع ��واص� �م� �ه ��ا .وه � � ��ذا م� ��ا ي �ف �س��ر ال �ت �ح��رك
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اللقاءات «غير المفيدة»
املعارضة ل�ق��اءات مع الحكومة السورية
لتشكيل حكومة انتقالية .وقال صالحي
ّ
«إن� �ن ��ا ن � ّ
�رح ��ب ب � � ّ
�أي ل �ق��اء ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وامل� �ع ��ارض ��ة ون �ش �ج �ع��ه ،أم� ��ا أن تجتمع
فصائل املعارضة في ما بينها ،وتناقش
األزم� ��ة ح�س��ب رؤي �ت �ه��ا ف �ه��ذا غ�ي��ر مفيد،
وم��ا لم تجلس الحكومة واملعارضة إلى
طاولة الحوار فإننا لن نصل إلى نتيجة».
ّ
وأضاف «إن إحدى النتائج التي يمكن أن
تخرج عن اجتماع الحكومة واملعارضة
ه��ي تشكيل حكومة انتقالية ،حسب ما
يتفق عليه الطرفان ،إذ ليس من املعقول
وضع التصورات وتسمية املسميات قبل
الدخول في الحوار».
وح��ول األن�ب��اء ع��ن م�ش��ارك��ة إي��ران�ي�ين في
ال�ق�ت��ال إل��ى ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ،ق��ال
ص��ال�ح��ي «إذا ك��ان ه��ذا صحيحًا فليأت
ه � ��ؤالء ب��أدل �ت �ه��م ،ول �ي �ق��دم��وا ل �ن��ا بعضًا
م��ن ه ��ؤالء اإلي��ران �ي�ي�ن امل�ت�ط��وع�ين ال��ذي��ن
يقاتلون في س��وري��ا» .وأض��اف «على ّ
أي
حال ،نحن في حالة ّ
تحد مع الغرب ،وكما
ّ
ذك� ��رت أك �ث��ر م��ن م ��رة ف��إن �ه��م س�ي�ح��م�ل��ون
إي��ران مسؤولية التسونامي ال��ذي ضرب
أندونيسيا لو استطاعوا ،ولقد تعودنا
على مثل هذه االتهامات».
من جهتهاّ ،
رحبت دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب��اج �ت �م��اع أط � ��راف امل �ع��ارض��ة
السورية في الداخل والخارج .وقال األمني
ّ
العام للمجلس ،عبد اللطيف الزياني« ،إن
دول املجلس تعتبر انعقاد هذا االجتماع
ال � �ت � �ش� ��اوري ف ��رص ��ة م �ه �م��ة ل �ل �م �ع��ارض��ة
السورية للعمل على ال��وص��ول إل��ى رؤية
شمولية ،تحقق تطلعات الشعب السوري
الشقيق وتلبي مطالبه امل�ش��روع��ة ،األم��ر
ال � ��ذي س �ي �س��اع��د ع �ل��ى ح �ش��د امل ��زي ��د م��ن
الدعم والتأييد الدولي لقضيته العادلة».
وأوضح أن عقد هذا االجتماع في مدينة
الدوحة« ،يعكس االهتمام الكبير والدعم
امل �س �ت �م��ر ال� ��ذي ت��ول �ي��ه دول� ��ة ق �ط��ر ودول
مجلس التعاون ملساعدة الشعب السوري
ال�ش�ق�ي��ق ،ع�ل��ى ت �ج��اوز ال��وض��ع امل��أس��وي
وامل �ع��ان��اة ال�ي��وم�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��اس�ي�ه��ا على
جميع األص �ع��دة ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج».
ّ
وعبر الزياني عن تمنيات دول املجلس
ب� � ��أن ي �ح �ق��ق ه� � ��ذا االج � �ت � �م� ��اع «ل �ل �ش �ع��ب
السوري آماله وتطلعاته ويحفظ لسوريا
وحدتها وسيادتها».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وقف الهجوم على تفتناز
والمعارضة تعلن إسقاط مروحية
ت�ع� ّ�رض��ت م�ن��اط��ق ع��دة ف��ي ري��ف دم�ش��ق،
وريف حلب ،وادلب لغارات من الطائرات
الحربية السورية ،فيما أعلنت املعارضة
إس �ق ��اط ط ��ائ ��رة ح��رب �ي��ة ف ��ي دي ��ر ال� ��زور،
وت��زام�ن��ت ه��ذه االح� ��داث م��ع ان�ف�ج��ار في
دمشق.
وق��ال امل��رص��د ال�س��وري ّلحقوق االن�س��ان
ّ
إن الطائرات الحربية نفذت غ��ارات على
م�ن��اط��ق ف��ي ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة ف��ي ري��ف
دم� �ش ��ق ،وع �ل��ى م��دي �ن��ة ال� �ب ��اب ف ��ي ري��ف
ح �ل��ب ،ق �ت��ل ف �ي �ه��ا ث�ل�اث��ة رج � ��ال وام � ��رأة،
وع�ل��ى م��دي�ن��ة م�ع��رة ال�ن�ع�م��ان وق ��رى في
منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية في
محافظة ادل��ب ،قتل فيها ستة مدنيني.
في الوقت نفسه ،سجلت اشتباكات في
مدينة حرستا وبلدتي جسرين وعربني
في ريف دمشق.
من جهة ثانية ،أف��اد املرصد عن العثور
ع �ل��ى س ��ت ج �ث��ث ألش� �خ ��اص م ��ن م�خ� ّ�ي��م
ال �ي��رم��وك ل�لاج�ئ�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ق��رب
منطقة حوش بالس التابعة ّ
لحي القدم
ف��ي ج�ن��وب دم �ش��ق ،فيما وق�ع��ت م�ع��ارك
عنيفة قرب بلدة السفيرة في ريف حلب،
ق �ت ��ل ف �ي �ه��ا س �ت ��ة م �ق��ات �ل�ي�ن م �ع ��ارض�ي�ن،
ب �ح �س��ب امل� ��رص� ��د ،ف �ي �م��ا ش �ه ��دت ب�ع��ض
أحياء مدينة حلب اشتباكات ،وتعرضت
أحياء أخرى لقصف من القوات النظامية.
في مدينة درعا ،تعرض ّ
حيا طريق السد
وم �خ� ّ�ي��م ال �ن��ازح�ين ل�ل�ق�ص��ف م��ن ال �ق��وات
ال �ن �ظ ��ام �ي ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ،ال � �ت ��ي «ح� �ش ��دت
ًَ
أع��دادا كبيرة من اآلليات والجنود على
أط � ��راف ال�ح�ي�ين م��ن أج ��ل اق�ت�ح��ام�ه�م��ا»،
بحسب املرصد ،الذي أشار إلى «مقاومة
ش��رس��ة م��ن م�ق��ات�ل��ي ال�ك�ت��ائ��ب ال �ث��ائ��رة».
ّ
وشن مقاتلون معارضون هجمات على
ع��دة ح��واج��ز عسكرية ف��ي ق��رى ع��ام��ود،
وال �ي �ع �ق��وب �ي��ة ،وزرزور ،وال �ج ��دي ��دة في
ريف جسر الشغور في ادلب ،ترافقت مع
قصف واشتباكات.
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة دي ��ر ال � ��زور ،ق �ت��ل م�ق��ات�لان
معارضان في مدينة امليادين ،أحدهما
م��ن ج ��راء ال�ق�ص��ف ع�ل��ى امل��دي�ن��ة ،واآلخ��ر

خ�ل�ال اش�ت�ب��اك��ات م��ع ال �ق��وات النظامية
ف��ي محيط كتيبة امل��دف�ع�ي��ة ع�ن��د أط��راف
املدينة.
ف� � ��ي م � � � � � ��وازاة ذل� � � � ��ك ،أس� � �ق � ��ط م� �ق ��ات� �ل ��ون
م�ع��ارض��ون ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة ف��ي محافظة
دي � ��ر ال� � � ��زور ،ب �ح �س��ب م ��ا أف� � ��اد امل ��رص ��د.
ّ
ون�ق��ل امل��رص��د ع��ن ش�ه��ود ون��اش�ط�ين أن
«مقاتلني م��ن الكتائب ال�ث��ائ��رة أسقطوا
ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة ك��ان��ت ت �ش��ارك ف��ي قصف
محيط كتيبة املدفعية عند أطراف مدينة
ّ
امل �ي��ادي��ن ف ��ي دي ��ر ال� � ��زور ،وأن ال �ط��ائ��رة
تحطمت ق��رب بلدة بقرص» .وأش��ار إلى
معلومات أولية عن أسر الطيار.

استولى معارضون
على حقل نفطي في
دير الزور

إلى ذلك ،وقع انفجار قرب فندق داما روز
في وسط العاصمة السورية أوقع سبعة
ج��رح��ى ،بحسب م��ا ذك��رت وك��ال��ة األن�ب��اء
السورية الرسمية «سانا» .وقالت الوكالة
ّ
إن «تفجيرًا ارهابيًا وقع قرب مرأب اتحاد
ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال ف ��ي دم �ش ��ق ،وأدى إل��ى
وقوع سبعة جرحى بني املواطنني».
من ناحية أخ��رى ،ق��ال امل��رص��د ،في بيان
ل � ��ه« ،ش � �ه ��دت م �ن �ط �ق��ة س ��اح ��ة امل �ي �س��ات
وش��ارع مشفى أمية ف��ي دمشق انتشارًا
أمنيًا واسعًا ،واغالقًا لبعض الطرق بعد
اشتباكات عنيفة وقعت بني مقاتلني من
الكتائب الثائرة وعناصر من األمن قرب
فرع األمن السياسي في ساحة امليسات».
ّ
وأوضح أن االشتباكات استمرت «نصف
ساعة» ،كما أفاد املرصد عن «اشتباكات
عنيفة ب�ين ال �ق��وات النظامية والكتائب
ال�ث��ائ��رة املقاتلة ف��ي ح� ّ�ي الحمدانية في
ّ
م��دي �ن��ة ح� �ل ��ب» .وذك � ��ر أن أح� �ي ��اء ط��ري��ق
ال �ب��اب ،وال �ش �ع��ار ،وج�م�ع�ي��ة ال��زه��راء في
امل��دي �ن��ة ت �ع� ّ�رض��ت ل�ل�ق�ص��ف م ��ن ال �ق��وات
النظامية ،ما أدى إلى سقوط جرحى في
ّ
حي طريق الباب.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ذك � � ��رت م � �ص� ��ادر م��ن
ّ
امل� � �ع � ��ارض � ��ة ،ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة إدل� � � � ��ب ،أن
امل �ع��ارض�ي�ن اض� �ط ��روا إل ��ى وق ��ف ه�ج��وم
ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة ج ��وي ��ة ك �ب �ي��رة
بسبب نقص الذخيرة .وكان معارضون
إس�ل�ام � ّ�ي ��ون ق ��د ه��اج �م��وا م �ط��ار ت�ف�ت�ن��از
العسكري ،فجر أول من أمس ،باستخدام
قاذفات الصواريخ.
إل��ى ذل��ك ،اس�ت��ول��ى مقاتلون معارضون
ع� �ل ��ى ح� �ق ��ل ن �ف �ط ��ي ف � ��ي م �ح ��اف �ظ ��ة دي ��ر
ال��زور ،بعد اشتباكات عنيفة مع القوات
ال �ن �ظ��ام �ي��ة اس �ت �غ��رق��ت س ��اع ��ات .وأش� ��ار
امل��رص��د ال �س��وري ل�ح�ق��وق االن �س��ان إل��ى
معلومات عن مقتل وجرح وأسر حوالى
أرب �ع�ي�ن ع�ن�ص�رًا م��ن ال�ج�ي��ش ال�ن�ظ��ام��ي،
ّ
ّ
املكلف حراسة الحقل .وق��ال إن مقاتلني
من «لواء جعفر الطيار» «نفذوا العملية
بعد حصار استمر عدة أيام».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

غانتس :أحداث سوريا قد تنزلق إلينا
األميركي األخير في ما يتعلق باملعارضة
السورية ،التي يبدو أن الرهان عليها لم
ً
يعد سهال بعد أن أثبت النظام في سوريا
تماسكه شعبيًا وعسكريًا .ولم يذكر أحد
في الداخل السوري وفي واشنطن فضل
ت ��رك �ي ��ا ،وذل � ��ك ب �س �ب��ب رد ف �ع��ل ال� �ش ��ارع
التركي على ت��ورط أردوغ ��ان ف��ي سوريا
على حساب املصالح الوطنية والقومية
ل�ل��دول��ة ،وث��ان�ي��ًا بسبب ال��وض��ع الخطير
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ك��ردي��ة ال �س��وري��ة ،مل��ا لذلك
م��ن ع�لاق��ة م �ب��اش��رة ب��امل��وض��وع ال �ك��ردي
داخ��ل تركيا ،حيث يسيطر أنصار حزب
العمال الكردستاني وأتباعه على الشارع
الكردي في سوريا أيضًا .ويبقى السؤال
األه ��م :م ��اذا اس�ت�ف��ادت أن �ق��رة م��ن ك��ل ه��ذا
ال�ت��ورط الخطير ،ولحساب م��ن؟ يتحدث
اإلع� �ل� ��ام ال� �ت ��رك ��ي ب ��اس� �ت� �م ��رار ع� ��ن ف�ش��ل
س�ي��اس��ات وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة أح�م��د داوود
ّ
ويحمله الكثيرون مسؤولية هذا
أوغلو،
الفشل الخطير بكل نتائجه وانعكاسته
الخطيرة ،بعد استبعاد أنقرة عن اللعبة
ال �س��وري��ة ع�ب��ر ال ��دور ال ��ذي أع�ط��ي لقطر،
وت��آم��ر أم�ي��ره��ا ح�م��د ب��ن خليفة آل ثاني
ع�ل��ى ص��دي�ق��ه ال�ح�م�ي��م أردوغ� � ��ان ،عندما
سبقه ف��ي زي ��ارة غ��زة امل �ح��اص��رة ،بعدما
ك ��ان أردوغ � ��ان ي�خ�ط��ط ل��زي��ارت �ه��ا كزعيم
إس �ل�ام� ��ي س �ي �ق ��ود امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي م��رح �ل��ة
الربيع العربي.

محمد بدير
حذر رئيس األركان اإلسرائيلي ،بيني
غانتس ،من ان��زالق األح��داث السورية
إلى إسرائيل وأمر قواته املنتشرة في
ال�ج��والن ب��رف��ع ح��ال��ة التأهب م��ن أجل
ال �ح��ؤول دون ذل ��ك ،ف��ي وق��ت ي��واص��ل
ف �ي ��ه ج �ي ��ش االح � �ت �ل��ال ن �ص ��ب ش�ب�ك��ة
رادارات متطورة على خط الحدود مع
سوريا.
ون �ق �ل��ت وس��ائ��ل اإلع �ل��ام اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
عن غانتس قوله ،خ�لال زي��ارة تفقدية
قام بها أمس إلى الهضبة املحتلة ،إن
«ما يحصل في سوريا شأن سوري قد
يتحول إلى شأن إسرائيلي» ،طالبًا من
وح ��دات ال�ج�ي��ش ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى «ح��ال��ة
ت��أه��ب م ��ن أج� ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن ال�ه�ض�ب��ة
ومنع أي انزالق ملا يحصل في سوريا
باتجاهنا».
وأوض� � � ��ح ال� �ن ��اط ��ق ال� �ع� �س� �ك ��ري ب��اس��م
ال �ج �ي��ش ،ال�ع�م�ي��د ي ��وآف م ��ردخ ��اي ،أن
غ��ان �ت��س وال �ض �ب��اط ال �ك �ب��ار امل��راف �ق�ين
ل��ه ع��اي�ن��وا م��ن أح��د امل��واق��ع العسكرية
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ج � � ��زءًا م� ��ن ال� �ق� �ت ��ال ف��ي
الجانب اآلخر من الحدود بني الجيش
ال � �س� ��وري وامل� �س� �ل� �ح�ي�ن ،وأن أص � ��وات
ُ
االن �ف �ج��ارات وال��رص��اص ك��ان��ت تسمع
بوضوح لديهم.

نشر شبكة رصد
إلكترونية متطورة على
امتداد الحدود مع سوريا

وج� ��اءت زي� ��ارة غ��ان�ت��س إل ��ى ال �ج��والن
غ� � ��داة دخ� � ��ول ث �ل��اث دب� ��اب� ��ات س��وري��ة
إل � ��ى امل �ن �ط �ق��ة امل� �ن ��زوع ��ة ال � �س �ل�اح ب�ين
ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ح ��ادث وص�ف�ت��ه دم�ش��ق
على لسان صحيفة «الوطن» السورية
بأنه يأتي في سياق «أنشطة الجيش
السوري لتعزيز سيطرته على املكان،
ف��ي ظ��ل م�ح��اول��ة امليليشيات املسلحة
السيطرة على قرى بير عجم والبريقة
واألح� � � � � ��راش امل� � ��وج� � ��ودة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
املنزوعة السالح».
وتقدمت ت��ل أب�ي��ب ف��ي أع�ق��اب ال�ح��ادث
ب �ش �ك��وى إل ��ى ق �ي ��ادة ال� �ق ��وات ال��دول �ي��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة وامل �ن �ت �ش��رة

ف ��ي ال� �ج ��والن ،زاع �م ��ة أن م ��ا ق��ام��ت به
ال ��دب ��اب ��ات ال� �س ��وري ��ة ي �ش �ك��ل ان �ت �ه��اك��ًا
الت� �ف ��اق� �ي ��ة وق� � ��ف ال � �ن� ��ار ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
ال �ج��ان �ب�ين م �ن��ذ ع� ��ام  .1974وب�ح�س��ب
م �ص��ادر إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن م��ن املحتمل
أن ت �ك��ون ن��اق�ل�ت��ا ج �ن��د إس��رائ�ي�ل�ي�ت��ان
إضافيتان قد دخلتا أيضًا منطقة بير
ال�ع�ج��م ال��واق �ع��ة ش��رق��ي ال�ق�ن�ي�ط��رة في
املنطقة املزوعة السالح .ووفقًا ملتحدثة
باسم الجيش اإلسرائيلي ،فإن الحادث
«وقع صباح السبت على مسافة قريبة
من امل��واق��ع اإلسرائيلية في املرتفعات
االستراتيجية».
وم� � � ��ن امل� � �ت � ��وق � ��ع أن ي� �ن� �ه ��ي ال� �ج� �ي ��ش
اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل� � ��ي ن� � �ش � ��ر ش � �ب � �ك� ��ة رص � ��د
إلكترونية متطورة على امتداد الحدود
مع سوريا بهدف تعزيز قدرة الجيش
ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي س��وري��ا.
وأش � � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «م� �ع ��اري ��ف» أم��س
إل��ى أن امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��ي يعمل الجيش
على نشرها تعد األك�ث��ر ت�ط��ورًا لديه،
وهي تتضمن أليافًا ضوئية ورادارات
وك��ام �ي��را ح��دي �ث��ة ،وت�ت�ي��ح م�ت��اب�ع��ة ما
يحصل في العمق السوري في النهار
والليل ،وتحدث «ثورة في القدرة على
جمع املعلومات االستخبارية للجيش
في ما يحصل في الجانب الثاني من
الحدود».

موسكو توافق
على «اقتراح» أنقرة
أكد املبعوث الخاص للرئيس
الروسي إلى الشرق األوسط،
ميخائيل بوغدانوفّ ،أن موسكو
توافق على اقتراح أنقرة تأليف
لجنة ثالثية حول سورياّ ،
تضم
روسيا وتركيا وإيران .وتمنى
بوغدانوف في حديث تلفزيوني،
على املجتمعني في الدوحة من
فصائل املعارضة السورية
التوصل إلى موقف ّ
موحد،
السياسية
والجنوح إلى التسوية
ّ
لألزمة ،بعد أن اتضح ّأن الحل
العسكري غير ممكن.
(األخبار)

ّ
توسع االنقسام بني
املعارضني املسلحني
أفادت صحيفة «أوبزيرفر»
البريطانية ّأن شريط الفيديو
ّ
الذي بثته جماعة «جهادية» على
اإلنترنت ،وظهر فيه مقاتلوها
يعدمون جنودًا سوريني وقعوا
أسرى لديهمّ ،
وسع االنقسام بني
صفوف املقاتلني املتمردين.
وقالت الصحيفة إن الجماعات
املتمردة تتهم اآلن املجلس
العسكري السوري ،باالنشغال
باالقتتال الداخلي وممارسة
املحسوبية والفشل في قيادة
املعارضة ،وبإنشاء جيش موحد
للمعارضة السورية املسلحة
بسبب رفضه التعامل مع
الجماعات اإلسالمية .ونقلت عن
أحد قادة جماعة «لواء التوحيد»
في حلب قوله «إن جبهة النصرة
املتحالفة مع تنظيم القاعدة
ستكون الوحيدة القادرة على
شن عمليات فتاكة على القواعد
واملراكز األمنية الحكومية ،وهذا
يعني أننا لن نتمكن من كسب
الحرب من دونها».
(يو بي آي)

فيروز آبادي :قطر تقود
الفتنة في سوريا

رأى رئيس األركان العامة للقوات
املسلحة اإليرانية ،حسن فيروز
آبادي (الصورة)ّ ،أن «الواليات
املتحدة مسؤولة بالعمل على
إثارة ّفتنة جديدة في سوريا عبر
ّ
دولة ملح إلى أنها قطر» .ولفت
آبادي إلى ّأن «إيران توصي دولة
قطر بأال تعرض أمنها للخطر من
خالل الوقوع في ّ
فخ األميركيني»،
مشددًا على ّأن «املسلمني يجب
أن يتحدوا في قطع يد أميركا
عن الدول اإلسالمية ،وأن يساعد
بعضهم بعضًا ال أن يساعدوا
البيت األبيض».
(األخبار)
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ملفات وتحديات داخلية وخارجية تواجه أنبا األقباط الجديد
غياب المواطنة هو
الذي يجبر المواطن
المسيحي على طرق
باب الكنيسة

أسدلت الكنيسة األرثوذكسية املصرية (القبطية) صباح
أمس ،الستار على عملية اختيار البابا الـ  118في تاريخها،
بعدما قام الطفل بيشوي جرجس ،باختيار الورقة التي
تحتوي على اسم ،األنبا تاوضروس ،أسقف عام البحيرة،
الذي حل ثانيًا باالقتراع الذي جرى األسبوع املاضي بـ
 1623صوتًا ،عقب إجراء قداس إلهي سبقه قيام األنبا

باخوميوس ،قائم مقام البابا ،بطقوس اختيار الطفل
من بني  12وصلوا إلى املرحلة األخيرة من بني  400طفل
ّ
تقدموا لهذه املهمة .الالفت أن تاريخ القرعة الهيكلية
أمس تزامن مع عيد ميالد البابا الجديد «تاوضروس
الثاني» ،الذي ترهنب عام  1988وحل محل البابا الراحل
شنودة الثالث

في أول تصريحاته أكد
أنه سيسعى إلى أن
يكون بابا لكل
المصريين

ملصق لبابا
األقباط الجديد
في الكنيسة
األرثوذكسية
في القاهرة
أثناء إعالن
اسمه فائزًا
(محمد عبد
الغني ــ رويترز)

تاوضروس الثاني يخلف شنودة
القاهرة ــ عبد الرحمن يوسف
ّ
املصرية أمس
اخ�ت��ارت الكنيسة القبطية
األن�ب��ا ت��اوض��روس ليخلف األن�ب��ا ال��راح��ل
ش � �ن � ��ودة ،ال � � ��ذي س �ي �ج ��ري ت �ك��ري �م��ه ع�ب��ر
اختيار  18تشرين الثاني ،تاريخ جلوسه
ع �ل��ى ال �ك��رس��ي ال� �ب ��اب ��وي ،م ��وع� �دًا ل�ت��ول��ي
األنبا الجديد ّ
مهماته .والالفت أن تاريخ
ال�ق��رع��ة الهيكلية ( 4ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي) هو
ي��وم ميالد األنبا ت��اوض��روس ،ع��ام ،1952
ليكون إتمامه الستني م��ن ع�م��ره ه��و يوم
اخ� �ت� �ي ��اره ب ��اب ��ا االس �ك �ن ��دري ��ة وب �ط��ري��رك��ًا
للكرازة املرقسية .وكان تاوضروس ،الذي
ت �خ ��رج م ��ن ك �ل �ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ،ف ��ي ج��ام�ع��ة
اإلس �ك �ن��دري��ة ع��ام  ،1975واس �م��ه ب��امل�ي�لاد
وجيه صبحي ،تلميذًا مباشرًا للقائم مقام
ال �ح��ال��ي األن �ب��ا ب��اخ��وم �ي��وس ،أح ��د رج��ال
الكنيسة املعروف عنهم الحكمة والهدوء،
أثناء توليه منصب أسقف عام الخدمات
ب��أب��رش�ي��ة ال�ب�ح�ي��رة ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا حصل
على بكالوريوس الكلية اإلكليريكية عام
 1983وع �ل��ى زم��ال��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة في
انكلترا عام  ،1985ثم عمله مديرًا إلحدى
ش��رك��ات األدوي��ة بدمنهور ،وترهبنه عام
 ،1988ليحمل لقب «األن�ب��ا» بعد رسامته
أسقفًا عام .1997
ه��ذا ال �ت �ق��ارب أك�س��ب ت��اوض��روس صفات
اجتماعية جعلت الكثيرين يتوسمون فيه
الجمع بني خبرة األسقف العملية وهدوء
وحكمة ال��راه��ب ال��روح�ي��ة ،فهو يدعو إلى
ال �ع �ي��ش امل �ش �ت��رك م ��ع امل �س �ل �م�ين وي�ش�ج��ع
الشباب على الخروج من العزلة ،وينادي
ب�ت�ط��وي��ر وت �ح��دي��ث وس��ائ��ل ال �ت �ع��ام��ل مع
الشباب.
وق � � � � ��ال األن � � �ب� � ��ا ت� � � � ��اوض� � � � ��روس ،ف� � ��ي أول
تصريحات صحافية عامة له عقب إعالن
ن�ب��أ ف ��وزه ب��امل�ن�ص��ب ،إن��ه يصلي م��ن أج��ل
أن ي �س��اع��ده ال �ل��ه ع�ل��ى ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة
الكبيرة ،وأن��ه سيسعى إلى أن يكون بابا
لكل املصريني.
وب � ��ال � ��رغ � ��م م� � ��ن ال � �ت � �ه� ��ان� ��ئ وال � ��زغ � ��اري � ��د
وال� � � �ف � � ��رح ،ال � �ت � ��ي واك � � �ب � ��ت وت � �ل � ��ت إع �ل��ان
اخ�ت�ي��ار ت��اوض��روس ،ال��ذي سيحمل لقب
«تاوضروس الثاني» ،بعدما حمل البابا
ال��رق��م  45ف��ي الكنيسة لقب «ت��اوض��روس
األول» ،ف� � ��إن ث� �م ��ة ت � �ح ��دي ��ات ت ��واج� �ه ��ه،

م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �ك �ث �ي��ري��ن ،س� ��واء ك��ان��ت
ف ��ي ال ��داخ ��ل ال �ك �ن �س��ي ،أو ف ��ي م ��ا يتعلق
بمشكالت يرغب املسيحيون األرثوذكس
وامل �س �ي �ح �ي��ون ع ��ام ��ة ف ��ي م� �ص ��ر ،ف ��ي م��ن
يطمئنهم فيها ،وس��ط ت�س��اؤالت ع��ن دور
الكنيسة امل�ص��ري��ة وب�ط��ري��رك�ه��ا ف��ي م��دى
االستمرار في أداء دور سياسي في الحياة
العامة.
«األخبار» استطلعت آراء بعض النشطاء
وامل �ث �ق �ف�ي�ن امل �س �ي �ح �ي�ين ل �ت �ق��ف ع �ل��ى أه��م
امللفات التي تنتظر تعامل البابا الجديد
معها.
منسق التيار العلماني في الكنيسة كمال
زاخ��ر ،رأى أن أب��رز التحديات أم��ام البابا
ال�ج��دي��د ه��و كيفية ت�ح��وي��ل الكنيسة من
إدارة الفرد إل��ى إدارة املؤسسة ،ففي رأيه
أن العصر لم يعد عصر الشخصيات ،بل

امل��ؤس �س��ات ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه «ف��ي املرحلة
السابقة كان هناك ضغوط على الكنيسة،
أجبرتها على أداء دور سياسي كبير في
الحياة ال�ع��ام��ة» ،مبينًا أن م��ن ال�ض��روري
ت�ع��دي��ل الئ�ح��ة  57ال�ت��ي ي�ج��ري بموجبها
انتخاب البطريرك.
وات � �ف� ��ق أم �ي ��ن امل� �ج� �ل ��س امل � �ل ��ي ل�ل�ك�ن�ي�س��ة
األرثوذكسية باإلسكندرية ،كميل صديق،
وزميله محسن جورج ،على أن من أهم ما
يجب على البابا الجديد التعامل معه في
الداخل الكنسي هو« ،تنفيذ التعهد الذي
أخذه القائم مقام األنبا باخوميوس ،على
الثالثة مرشحني الذين وصلوا الى القرعة
الهيكلية ،بتعديل الئحة « 57غير املواكبة
للعصر» ،مع الدعوة إلى انتخاب املجالس
امل �ل �ي��ة ال �ت��ي ان �ق �ض��ت م��دت �ه��ا ،م ��ع تغيير
اسمها إلى اسم آخر غير هذا االسم ،الذي

وض��ع إب��ان الحكم العثماني ملصر ،نظرًا
إل��ى ما يحمله من رمزية سلبية .ه��ذا مع
اتخاذ إجراءات ّ
للم الشمل للمختلفني مع
الكنيسة من أبنائها ورهبانها».
أم � ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �خ ��ارج ال �ك �ن �س��ي،
فطالب صديق بالتحرك نحو وج��ود حل
للملفات العالقة منذ عقود ،وعلى رأسها،
ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول ج��ذري��ة ملشكلة بناء
الكنائس ،وتفعيل مبدأ املواطنة على نحو
حقيقي ،مبينًا أن وج��ود رئيس إسالمي
ل �ل��دول��ة ال ي�ع�ن��ي ق�ط�ي�ع��ة ال�ك�ن�ي�س��ة م�ع��ه،
«فهي مؤسسة عريقة وتعاملت مع ظروف
متغيرة على مدى تاريخها» ،الفتًا إلى أن
ت�ص��رف��ات اإلس�لام�ي�ين ه��ي ال�ت��ي ستحدد
شكل العالقة ،سواء في مدى إنهاء أو إبقاء
«تهميش أو إهدار لقيم حقوق اإلنسان أو
ال�ت�م�ي�ي��ز» .ورأى أن «غ �ي��اب امل��واط �ن��ة من

االندماج في المجتمع
َّ
هنأ املرشد العام لجماعة اإلخ��وان املسلمني ،محمد بديع
(الصورة) ،أمس ،األنبا تواضروس الثاني بمناسبة اختياره
بابا لألسكندرية وبطريركًا للكرازة املرقسية.
وقال بديع في رسالة تهنئة وجهها
إل��ى البابا ت��واض��روس ال�ث��ان��ي ،عبر
الصفحة الرسمية لجماعة اإلخوان
امل �س �ل �م�ي�ن« ،أت � �ق � ��دم ل �ك ��م ب��أس �م��ى
ال �ت �ه��ان��ئ ال �ق �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ان�ت�خ��اب�ك��م
ال � �ك� ��ري� ��م ،وأت � �م � �ن ��ى ل� �ك ��م ال �ت��وف �ي��ق
وال � � �س� � ��داد مل� ��ا ف� �ي ��ه ص� ��ال� ��ح م�ص��ر
الحبيبة وشعبها الكريم» .وأضاف
«وفقنا الله جميعًا ملا ُيحب ويرضى
لخدمة وطننا وأهلنا  ..م��ع خالص
تقديري».
وي ��ؤك ��د ت� ��اوض� ��روس ع �ل��ى أه�م�ي��ة

اندماج املسيحيني في املجتمع .حيث قال في اآلونة األخيرة
خ�لال مقابلة تلفزيونية ،إن «االن��دم��اج في املجتمع صفة
مسيحية كتابية أصيلة ..االندماج املعتدل والحلو ،لكن ال
بد أن يشارك الكل في ذلك».
«ن�ح��ن كمصريني جميعًا ال ب��د أن
ن�ش��ارك ،وامل�ش��ارك��ة ت�ب��دأ بمكانني..
الفصل الدراسي ووسائل اإلع�لام..
ال بد أن يكون لدى جميع من يعمل
ف��ي ه��ذي��ن امل �ك��ان�ين ال ��وع ��ي» .وق��ال
تاوضروس«كمصريني نحن نعيش
م��ع إخ��وت�ن��ا امل�س�ل�م�ين ..ه��ذه أول��وي��ة
م�ه�م��ة ج� �دًا ف ��ي ال �ع �ي��ش امل �ش �ت��رك..
والحياة املشتركة ..واملسؤولية هي
أن نحافظ على ذلك».
(يو بي آي ،رويترز)

ال��دول��ة ه��و ال��ذي يجبر امل��واط��ن املسيحي
ع �ل��ى ط� ��رق ب� ��اب ال �ك �ن �ي �س��ة ،ح �ي��ث ت �ك��ون
املالذ األخير له ،وال تستطيع الكنيسة رد
أبنائها وهم مظلومون».
أما الصحافي صفوت صالح ،فقد اختلف
م ��ع س��اب�ق�ي��ه ف ��ي دور ال �ب��اب��ا وال�ك�ن�ي�س��ة،
مشيرًا إلى أن القول بإنهاء دور الكنيسة
السياسي ،أمر لن يحدث« ،فاإلنهاء الفوري
ه��و ال�ح��ل ال �ج��ذري ل�ه��ذه امل�ع�ض�ل��ة» ،الفتًا
إلى أن إعالن البابا شنودة الثالث موقفًا
مناهضًا ل�ل�س��ادات بصفته الكنسية هو
أول دخ��ول للكنيسة في الشأن السياسي
ً
على نحو واضح ومعلن ،مفضال أن تكون
املجالس امللية ه��ي املتولية الحديث بني
الدولة واملسيحيني.
ويرى صالح أن تعديل الئحة  57وتعديل
إج ��راءات اختيار املجالس امللية وتفعيل
دوره� � � ��ا ب �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب م� ��ع اح �ت �ي��اج��ات
العصر ،هي أهم خطوة يجب أن تخطوها
الكنيسة الفترة املقبلة ،موضحًا أن فترة
م��ا ب�ع��د ال �ث��ورة ك�ش�ف��ت أن ت�ب�ن��ي ح��رك��ات
م��دن �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة مل �ط��ال��ب امل�س�ي�ح�ي�ين
ً
جعلها تلقى قبوال أكثر لدى الرأي العام،
وب �ي �ن��ت أن وت� �ي ��رة االن � �ج ��از م ��ن خ�لال�ه��ا
أس� � � ��رع ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ان �س �ح��اب
الكنيسة من ال��دور السياسي مرة واحدة،
والتركيز على الجانب الرعوي والروحي.
ب��دوره ،الناشط الحقوقي ،جوزيف مالك،
رف � ��ض أن ت �ب �ت �ع��د ال �ك �ن �ي �س��ة ع� ��ن ال �ع �م��ل
ال �س �ي��اس��ي ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ك�ن�ي�س��ة في
ع�ص��ر م �ب��ارك أج �ب��رت ع�ل��ى أن ي �ك��ون لها
وض� � ��ع س� �ي ��اس ��ي ،ح� �ي ��ث ع� � ّ�ده� ��ا ال �ن �ظ��ام
وسيطًا بينه وبني املسيحيني في العديد
من القضايا املهمة ،وهو ما يرى مالك أن
النظام الحالي يحذو ح��ذوه .وي��رى مالك
أن��ه م��ع ت�ن��ام��ي دور ال �ت �ي��ارات اإلس�لام�ي��ة،
فإن الكنيسة مجبرة على أن يكون لها دور
لحماية أبسط احتياجات املسيحيني.
وي �ب ��دو أن امل �ل��ف ال� ��ذي ي�ت�ض�م��ن ال��وض��ع
ال�س�ي��اس��ي للمسيحيني ،وك�ي�ف�ي��ة تعامل
امل��ؤس �س��ة ال��دي �ن �ي��ة ،ودوره� � ��ا ف��ي امل�ش�ه��د
ال �س �ي ��اس ��ي ،ه ��و أه � ��م امل �ل �ف ��ات ال� �ت ��ي ت�ق��ع
ع� �ل ��ى ع ��ات ��ق ال� �ب ��اب ��ا ال � �ج� ��دي� ��د ،وت � �ن ��درج
تحتها ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ،م�ن�ه��ا بناء
الكنائس وقضايا الدم العالقة (القديسني
وماسبيرو) وأسلمه القاصرات.
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إسرائيل

عباس يتراجع عن تصريحه واإلسرائيليون يستغلونه انتخابيًاّ

علي حيدر
ت ��راج ��ع ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود
عباس عن تصريح سابق أدلى به الجمعة
املاضي للتلفزيون االسرائيلي ،وقال فيه
إنه ال يفكر في العودة للعيش في مدينة
صفد التي ولد فيها في الجليل ،مؤكدًا أنه
«لم ولن يتنازل عن حق العودة» لالجئني
الفلسطينيني.
وق � ��ال ع� �ب ��اس ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ف�ض��ائ�ي��ة
«الحياة» املصرية من العاصمة االردنية
ع �م ��ان أول م ��ن أم � ��س ،إن «ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
صفد موقف شخصي ،وال يعني التنازل
ع��ن ح��ق ال �ع��ودة ،وال أح��د يمكنه التنازل
ع��ن ح��ق ال �ع��ودة ،فكل ال�ن�ص��وص الدولية
والقرارات العربية واالسالمية تنص على
ح��ل ع��ادل ومتفق عليه لقضية الالجئني
وفق القرار .»194
في املقابل ،تلقف املسؤولون االسرائيليون
ت�ص��ري�ح��ات اب ��و م� ��ازن ،ح ��ول أن «ال�ض�ف��ة
ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ��زة وش ��رق ال �ق��دس هي
فلسطني ،وكل ما تبقى هو اسرائيل ،االن
والى االبد».
ففي ال��وق��ت ال��ذي قدمت فيه ه��ذه املواقف
اب � ��و م� � ��ازن ع �ل ��ى ان � ��ه ش ��ري ��ك ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ل�ل�ت�س��وي��ة م ��ع اس ��رائ� �ي ��ل ،ه��اج �م��ه رئ�ي��س
ال ��وزراء بنيامني نتنياهو ب�ش��دة ،ملمحًا
ال� � ��ى أن ت �ص ��ري �ح ��ات ��ه خ � � ��داع ل �ل �ج �م �ه��ور

االس��رائ �ي �ل��ي ،وم ��ؤك� �دًا أن ��ه «ال ص �ل��ة بني
اقواله وأفعاله عمليًا» .وق��ال بيان صادر
عن مكتب نتنياهو ،إن «ابو مازن يرفض
منذ اربع سنوات استئناف املفاوضات مع
اسرائيل».
أم ��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة أف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان،
ف��وص��ف ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع اذاع � ��ة ال �ج �ي��ش،
ع �ب��اس ب �ـ «ال � �ك� ��اذب» ،وب ��ان ��ه «ال ي �ص��ارع
من اج��ل السالم او حتى من اج��ل القضية
الفلسطينية ،بل هو يصارع على حياته
الشخصية من اجل البقاء ،لذلك هو يكذب
على االميركيني واالوروبيني وحتى على
ابناء شعبه ،ويكذب علينا ،ومن الواضح
انه عاجز عن القيام بأي شيء».
واعرب ليبرمان عن اعتقاده بأنه «في حال
ان�س�ح��اب�ن��ا ال��ى ح ��دود ع��ام  ،1967وقمنا
بتقسيم ال�ق��دس ،فسيقوم الفلسطينيون
�ازن،
ب� �ع ��ده ��ا م� �ب ��اش ��رة ب ��إط ��اح ��ة أب� � ��و م� � � ّ
وستأتي القيادة التي تليه وتقول إنه وقع
االتفاقيات من دون أية صالحية».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ح� � ��اول م �ن��اف �س��و ن�ت�ن�ي��اه��و
وامل �ع �س �ك��ر ال �ي �م �ي �ن��ي ت �ث �م �ي��ر م ��وق ��ف اب��و
م��ازن في السياق االنتخابي والسياسي،
إذ انتقد وزير الدفاع ايهود باراك ،رئيس
الوزراء ووزير الخارجية ،في كل ما يتعلق
ب�س�ل��وك�ه�م��ا ت �ج��اه ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية
في السنوات األرب��ع األخيرة .وأض��اف إنه
يتعني «ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة االخ �ي��رة أن تفعل

أكثر بكثير من أجل دفع املسيرة السلمية
حياله».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،رأى رئ�ي��س ال��دول��ة ،شمعون
بيريز ،انه «يجب التعاطي مع تصريحات
ابو م��ازن بكامل الجدية ،لكونها تنسجم
وم��وق��ف غ��ال�ب�ي��ة ال�ج�م�ه��ور ف��ي اس��رائ�ي��ل،
الذي يؤيد حل الدولتني للشعبني».
أي�ض��ًا علقت ،رئيسة ح��زب العمل ،شيلي
يحيموفتش ،على التصريحات بطريقة
ت �خ��اط��ب ف �ي �ه��ا ن��اخ �ب��ي ال �ي �م�ين وال�ت�ن�ك��ر
لصورتها اليسارية ،بالقول «االنسحاب
الى حدود  ،67كما هي اليوم ،ليس واردًا».
ووصفت تصريحاته بشأن االنتفاضة بـ
«املرضية».
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،رأت ال��رئ �ي �س��ة ال�س��اب�ق��ة

نتنياهو يرى أن تصريحات
ابو مازن خداع للجمهور
اإلسرائيلي

لحزب كديما ،تسيبي ليفني ،أن مواقف
اب��و م ��ازن غ�ي��ر م�ف��اج�ئ��ة .وأوض �ح��ت أنها
اتصلت به بعد املقابلة وقالت له «املهم أن
هذا الكالم قيل للجمهور االسرائيلي».
من جهة ثانية ،كشفت صحيفة «معاريف»
االس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ع ��ن ت �ق��ري��ر أع ��دت ��ه وزارة
الخارجية اإلسرائيلية يؤكد أن الجمود
السياسي على امل�س��ار الفلسطيني يضر
ب��إس��رائ �ي��ل ،وي �ق��ر ب ��أن ادارة اس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت �ت �م �ت��ع ب �ص��دق �ي��ة ل �ل �م �س �ي��رة ال �س�ي��اس�ي��ة
يمكن ان تسهم في تقييد تأثير الحمالت
املعادية السرائيل.
وش�ك��ك التقرير ،ال��ذي وصفته الصحيفة
ب ��أن ��ه س � ��ري ل �ل �غ ��اي ��ة ،ف� ��ي األس � � ��س ال �ت��ي
يستند اليها كل من نتنياهو ،وليبرمان،
ل� �ع ��رق� �ل ��ة واح � � �ب� � ��اط م � � �ح� � ��اوالت ال �س �ل �ط��ة
الفلسطينية الحصول على اعتراف دولي
ب��دول��ة فلسطينية ف��ي ح ��دود ع��ام ،1967
وف��ي ال��وق��ت نفسه اإلص ��رار على مطالبة
الفلسطينيني باالعتراف بإسرائيل دولة
يهودية من جهة ثانية.
ورأى كاتب التقرير ،دي ج��ي ،شنيفيس،
م ��دي ��ر دائ� � � ��رة ن � ��زع ال �ش ��رع �ي ��ة ف� ��ي وزارة
الخارجية ،ان اسرائيل «تحولت الى هدف
ث��اب��ت ل �ل��رم��اي��ة ،وب��ات��ت غ �ي��ر ق � ��ادرة على
تحديد برنامج عمل خاص بها ،وتضطر
ب��اس �ت �م��رار إل ��ى ال ��رد ع�ل��ى ج� ��داول أع�م��ال
اآلخرين».

السودان :اعتداءات
إسرائيل ال تخيفنا
أكد نائب الرئيس السوداني،
الحاج ادم ،أمس أن بالده ال تخاف
من اسرائيل ،وستدعم حركة
حماس .ونقلت االذاعة السودانية
الرسمية «راديو ام درمان» عن
الحاج ادم قوله «نعلن دعمنا
لحماس ،ولكل طالب للحق ،ولن
يخيفنا العدوان اإلسرائيلي».
(أ ف ب)

«فتح»« :حماس» استعانت
بتل أبيب ملنع عضوية
فلسطني

قالت حركة فتح إنها تملك
معلومات مؤكدة تفيد أن حماس
طلبت من اسرائيل خالل
لقاء في «دولة اقليمية» ،منع
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس(الصورة) من التوجه إلى
االمم املتحدة .وقال املتحدث
باسم حركة فتح ،احمد عساف،
إن ً
«لقاء ضم وفدًا من حماس
برئاسة شخصية قيادية بارزة
هو اسامه حمدان وممثلني عن
اسرائيلُ ،عقد أخيرًا في دولة
اقليمية وبرعايتها» .وتابع
عساف أن «حماس طالبت بقطع
الطريق على الرئيس عباس
للفوز بتصويت الجمعية العامة
لألمم املتحدة والحصول على
دولة فلسطني غير العضو على
حدود الرابع من حزيران ،1967
ألن ذلك سيمنع حماس من
تنفيذ مشروعها في اعالن كيان
مستقل في قطاع غزة».
(أ ف ب)

استراحة
41 72 06 2 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 6 2

عربيات
دوليات

مسيرات في غزة
تنديدًا بتصريحات عباس
شارك آالف الفلسطينيني في
مسيرات دعت إليها حركة
حماس وعدد من الفصائل
الفلسطينية ،للتنديد بتصريحات
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس للتلفزيون االسرائيلي.
وقام شبان فلسطينيون بحرق
صور عباس وسط هتافات تندد
به وتطالبه بالرحيل.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1بطل أملاني وأحد أنجح سائقي سيارات فورموال وان حائز على بطولة العالم سبع مرات
– م��ن الحيوانات –  -2دول��ة أوقيانية –  -3عاشق تاريخي – وك��ال��ة أن�ب��اء عربية –  -4من
األزه��ار – أداة باألجنبية –  -5عكسها لغة نشأت في الهند من إندماج الفارسية والهندية
وبعض املفردات العربية والتركية وهي اليوم لغة الباكستان – بحر – مصيدة الحيوان – -6
ورع ومتعبد – معركة كبرى جرت خالل الحرب العاملية األولى بني جيوش الحلفاء واألملان
ِ
إنتصر فيها الحلفاء –  -7شاي باألجنبية – ملس بيده – حفر البئر –  -8من األزه��ار – إبن
الحصان –  -9عاتبهم – نوتة موسيقية –  -10زوج املطربة صباح األول

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1مدينة كندية عاصمة جزيرة برنس ادوارد –  -2أحرف متشابهة – طحني القمح –  -3حرف
وخط قديم نقش فوق ألواح الطني والحجر والشمع واملعادن لدى الشعوب القديمة بجنوب
غربي آسيا – زينة امل��رأة –  -4ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية – خ�لاف س��ؤال –  -5من
الحيوانات األليفة ُ – بركان مشتعل في اليابان شمالي هونشو –  -6جرذ باألجنبية – مدينة
فرنسية – شرب الش ْرب األول –  -7أكل الطعام – معبر – ّ
مص أطراف العظم –  -8ماركة سيارات
– يحمله كل إنسان –  -9مدينة أملانية عاصمة والي��ة ساكسونيا السفلى وإح��دى أكبر مدن
البالد – ضمير منفصل –  -10الخمر القديمة

أفقيا

تونس :جمعية تقاضي
إسرائيل بسبب أبو جهاد
مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1يوسف األسير –  -2إبليس – خوفو –  -3سل – فوروم –  -4مهب – سرت – زا –  -5ي ي ي ي ي
ي – كان – ّ -6ندلهم – ّ
النو –  -7زوبا –  -8طلب – نوكيا –  -9وغال – مي – سر –  -10دول – ما  -جوز

عموديًا

ّ
 -1ياسمني – طود –  -2وب – هيدالغو –  -3سلسبيل – بال –  -4فيل – يهز –  -5اس – سيمون
– ّ -6فري – روما –  -7أخوت – أبكي –  -8سور – كالي –  -9يفوزان – اسو –  -10رومانوف  -رز

حل الشبكة 1260
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حل الشبكة الماضية :كارلوس التوف

أعلنت حركة وفاء التونسية ،أنها
سترفع رسميًا دعوى قضائية
أمام املحكمة التونسية ضد
إسرائيل ،بتهمة اغتيال القيادي
الفلسطيني خليل الوزير (أبو
جهاد) في تونس عام .1988
وأوضحت الحركة ،في بيانها
أمس ،أن الدعوى تشمل أيضًا
ّ
«كل من سيكشف البحث عن
ضلوعه في جريمة االغتيال».
(يو بي آي)
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يتوجه ماليني األميركيني غدًا الى صناديق االقتراع الختيار
رئيسهم الخامس واألربعني ،فيما تشير التوقعات الى حصول
املتنافسني على النسب نفسها تقريبًا ،في وقت يبدو فيه
أن الرئيس قد حصل على دفع إضافي من العاصفة «ساندي»

مؤيدو أوباما
يستمعون
لخطابه في
فيرجينيا
اول من امس
(جايسون ريد ــ
رويترز)

يوم املواجهة الكبرى غدًا
حملة رومني تندم على خيار نائب الرئيس ...وحظوظ أوباما ترتفع مع
«ساندي» وتقرير البطالة ودعم عمدة مدينة نيويورك
ديما شريف
م��ن ب�ين  44رئيسًا أميركيًا تعاقبوا منذ
انتخاب جورج واشنطن رئيسًا في ،1788
ل��م ينجح س���وى  16منهم ف��ي االس��ت��م��رار
دورة ان��ت��خ��اب��ي��ة ث���ان���ي���ة .وي���ح���ي���ل ب��ع��ض
الباحثني في العلوم السياسية ذل��ك على
رغ���ب���ة دف���ي���ن���ة ل�����دى األم���ي���رك���ي�ي�ن ف����ي ع���دم
التشبه بامللكيات في شيء ،وعلى رغبتهم
في رئيس جديد عساه يحسن أوضاعهم،
ويصحح أخطاء من سبقه.
ق���د ي��ن��ط��ب��ق ه����ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��رئ��ي��س
الحالي ب��اراك أوباما ،الذي يواجه صباح
الغد ربما أه��م ي��وم ف��ي حياته .أه��م حتى
م���ن ان��ت��خ��اب��ه ف���ي امل����رة األول������ى .وق����د ي��رى
ّ
البعض أن أداء أوباما الباهت في املناظرة
األول���������ى ال����ت����ي ج���م���ع���ت���ه م�����ع م���ن���اف���س���ه ق��د
ّ
املترددين
تبقى في أذه��ان الناس ،وتدفع
ال���ى ان��ت��خ��اب روم���ن���ي .م��ع��ظ��م األرق������ام في
استطالعات الرأي تشير الى تقدم أوباما،
ع��ل��ى ن��ح��و ط��ف��ي��ف ج����دًا ،ع��ل��ى روم���ن���ي ،أو
ّ
ح��ت��ى ت��ع��ادل��ه��م��ا .وي��ش��ي��ر ال��ب��ع��ض ال���ى أن
أرق��ام األي��ام االخيرة في االنتخابات عادة
ّ
ال تخطئ ،ما يعني أن اوباما لديه الحظ
األوفر في أن يكون رئيسًا ،ويصبح الرقم
 17في الئحة الناجحني بإعادة انتخابهم.
ّ
ال ش��ك أن اع��ص��ار «س���ان���دي» ال���ذي ض��رب
ال����س����اح����ل ال����ش����رق����ي ل�����ل�����والي�����ات امل���ت���ح���دة
األسبوع املاضي قد ساعد على رفع ،ولو
على نحو طفيف ،أرقام أوباما ،الذي أوقف
حملته االن��ت��خ��اب��ي��ة وت��ف��رغ إلدارة األزم���ة
من موقعه كقائد للبالد .ولم تنفع جهود
روم���ن���ي ف���ي ج��م��ع ال��ت��ب��رع��ات ف���ي تلطيف
ص����ورت����ه أم������ام ال����ذي����ن ض��رب��ت��ه��م ال���ك���ارث���ة
املناخية .وق��د يكون الحديث ال��ذي أفشى
ب���ه أح����د م��س��اع��دي أوب���ام���ا م��س��اء ال��س��ب��ت
لصحافي ف��ي ج��ري��دة «بوليتيكو» يظهر
حجم الورطة التي يجد فيها رومني نفسه
ّ
ال��ي��وم ،إذ ق��ال املصدر املجهول الهوية إن
روم����ن����ي ك�����ان ح���ت���ى ت���م���وز امل����اض����ي ي��ري��د
اختيار حاكم والية نيوجيرسي ،املنكوبة
ال���ي���وم ،ك��ري��س ك��ري��س��ت��ي ،ن��ائ��ب��ًا ل���ه ،لكنه
ع���اد وغ ّ��ي��ر رأي����ه ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن حضور
أوملبياد لندن ،واختار نائبه الحالي بول
راين .ربما يشعر املحيطون برومني اليوم
ب��ه��ول خسارتهم ،إذ منذ أي���ام وكريستي
ي����ت����ص����در ع����ن����اوي����ن ال����ص����ح����ف ون�����ش�����رات
األخ���ب���ار ،وخ��ص��وص��ًا ب��ع��د زي�����ارة أوب��ام��ا
ل��ل��والي��ة ي���وم األرب���ع���اء امل���اض���ي ،وت��ج��وال��ه
م��ع حاكمها ع��ل��ى امل��ن��اط��ق األك��ث��ر ت��ض��ررًا
من اإلعصار .قد يكون مستشارو رومني
ي��ح��س��ب��ون ك��م ك��ان��ت ستستفيد حملتهم
م��ن ال��ظ��ه��ور اإلع�ل�ام���ي لكريستي ل��و ك��ان
ّ
االخ���ت���ي���ار ق���د وق����ع ع��ل��ي��ه ،وخ��ص��وص��ًا أن
الصحف املقربة جدًا من الديموقراطيني،
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت م��س��ان��دت��ه��ا ألوب���ام���ا ،تشيد
ب��ج��ه��ود ك��ري��س��ت��ي م��ن��ذ أي����ام ف���ي اإلس����راع
ب��رف��ع أن��ق��اض اإلع��ص��ار وم��س��اع��دة سكان
ال��والي��ة .ورب��م��ا يشعر مستشارو رومني
بالسخط م��ن ج���راء إش����ادة كريستي ب��رد
ف��ع��ل أوب���ام���ا ال��س��ري��ع مل��س��اع��دة ا ّل���والي���ات
امل��ن��ك��وب��ة .وي��ل ّ��م��ح ال��ب��ع��ض إل���ى أن����ه ل��و لم
حملة رومني
يشعر كريستي بالخذالن من ّ
ن��ت��ي��ج��ة اي���ه���ام���ه ألس���اب���ي���ع ب���أن���ه س��ي��ك��ون
امل��رش��ح األك��ي��د ملنصب نائب ال��رئ��ي��س ،ثم
اختيار ب��ول راي��ن مكانه ،ملا ك��ان قد أشاد
بأوباما بطريقة «لطيفة جدًا».
وي��ت��راف��ق ك��ل ذل��ك م��ع شبه اختفاء لنائب
روم��ن��ي ب��ول راي���ن ،ال���ذي ينتقل م��ن والي��ة
ألخ���������رى ل���ح���ش���د ال������ن������اس ،ل����ك����ن ال ت���ق���وم
خطاباته بحشد اإلع�لام��ي�ين للكتابة عن
ج���ه���وده ،وي��ف��ض��ل ال��ج��م��ي��ع ال��ت��رك��ي��ز على
روم���ن���ي ن��ف��س��ه .ول����م ي��ظ��ه��ر راي�����ن ف���ي أي

مقابالت تلفزيونية محلية منذ  8تشرين
االول امل��اض��ي ،وه��و ال���ذي ك��ان يمكن ،في
األسابيع األولى الختياره نائبًا للرئيس،
رؤي��ت��ه ف��ي ك��ل األوق����ات على ك��ل املحطات
التلفزيونية املحلية والوطنية .وه��و قام
ب��م��ا ي���ق���ارب  125ظ���ه���ورًا ت��ل��ف��زي��ون��ي��ًا في
ث��م��ان��ي��ة أس��اب��ي��ع ف��ق��ط ،ليختفي ب��ع��د ب��دء
املناظرات الرئاسية.
بالطبع ال ي��س��اع��د ح��ظ��وظ روم��ن��ي خيار
ع��م��دة م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ،م��اي��ك ب��ل��وم��ب��رغ،
التصويت ألوباما في انتخابات الغد ،إذ
اعلن بلومبرغ ،وهو جمهوري ،لكن ّ
تحول
إل���ى م��س��ت ّ��ق��ل ،ف��ي م��ق��ال��ة كتبها الخميس
املاضي ،أنه اختار أوباما بسبب برنامجه
مل��ك��اف��ح��ة االح���ت���ب���اس ال����ح����راري وال��ت��غ��ي��ر
املناخي ،وخصوصًا بعدما تخلى رومني
عن خططه البيئية ،التي ك��ان ينادي بها
ح��ي�ن ك�����ان ح���اك���م���ًا مل���اس���اش���وس���ت���س ،ل��ك��ن
ّ
البعض يقول إن نائب أوباما ،جو بايدن،
ه��و م��ن أق��ن��ع بلومبرغ بمساندة أوب��ام��ا،
لكونه صديقه منذ سنوات طويلة.
وكان تقرير البطالة الصادر يوم الجمعة
امل��اض��ي ،وكما يقال في اللغة اإلنكليزية،
ب��م��ث��اب��ة «ال���ك���ري���م���ا ع��ل��ى ق���ال���ب ال��ح��ل��وى»
ّ
ألوب���ام���ا ،إذ اظ��ه��ر أن االق��ت��ص��اد يتوسع،
واستطاع  170000أميركي ايجاد عمل في

ال يزال أوباما يعاني
مشكلة بين الناخبين
البيض مقابل تقدمه
الكبير بين ناخبي
األقليات

شهر تشرين األول ،منهم حوالى 111000
ّ
في القطاع الخاص وحده .ورغم أن أوباما
ي��ن��ه��ي والي���ت���ه وح��ج��م ال��ت��وظ��ي��ف ال ي���زال
ّ
تسلم ّ
مهماته منذ
على حاله كما كان يوم
أرب���ع س��ن��وات ،أي  133.8مليون شخص،
ف���إن زي����ادة ال��وظ��ائ��ف ف��ي األش��ه��ر ال��س��ت��ة،
وال��ت��ح��س��ن ال��ط��ف��ي��ف ع��ل��ى ال��ت��ش��غ��ي��ل على
نحو ع��ام قد يدفعان قدمًا بحظوظه يوم

غد مع الناخبني .لكن رغم كل هذا التفاؤل
جانب مؤيديه،
بإعادة انتخاب أوباما من
ّ
ّ
ي��ب��ق��ى أن األرق�������ام ت��ش��ي��ر ال����ى أن�����ه ي��ع��ان��ي
ّ
مشكلة بني الناخبني البيض الذين يعدون
ُ
أنفسهم لييبراليني .وإذا انتخب أوب��ام��ا
غ���دًا ف��س��ي��ك��ون ق��د ن��ج��ح ب��أغ��ل��ب��ي��ة أص���وات
األميركيني م��ن أص��ول التينية ،وأفريقية
(أو الناخبني السود) والنساء (مقابل فشل

الجمهوريني مجددًا في استقطاب أصوات
األق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة وال���ن���س���اء ،وخ��ص��وص��ًا
العازبات منهن) .وهناك سخط كبير بني
الناخبني البيض الليبراليني تجاه أوباما،
ّ
بسبب م��ا ي��ع ّ��دون��ه تخليًا منه عنهم ،هم
ال��ذي��ن أوص��ل��وه إل���ى منصبه ،ومحاولته
تفضيل التعاون الحزبي مع الجمهوريني
في قضايا ع ّ��دة ،لتمرير القوانني ،عوض

سيدتان ساحرتان إلى جانب املتنافسني
املعركة ال تنحصر فقط
بني أوباما ورومني ،بل
تمتد أيضًا إلى زوجتيهما:
ميشال وآن .سيدتان
ساحرتان ،لكل منهما
مميزات تجعلها محبوبة
بني الجماهير ،وفي أغلب
األحيان أكثر من زوجيهما

ال����زوج����ة ،ه���ي ال��ج��ن��دي��ة امل���ج���ه���ول���ة ،لكن
األش����د ت��أث��ي��رًا ف���ي أي م��ع��رك��ة م��ص��ي��ري��ة،
ف��ك��ي��ف إن ك���ان���ت م���ع���رك���ة ال����وص����ول ال���ى
ال���ب���ي���ت األب�����ي�����ض .ال������ى ج����ان����ب ال���رئ���ي���س
الديموقراطي ،توجد ميشال أوباما (48
عامًا) ،أول سيدة سوداء للبيت األبيض.
ه��ي «األم ال��ق��ائ��دة» ،ك��م��ا تسمي نفسها،
ّ
وتعد
التي تخوض معركة ضد البدانة،
دع��ام��ة أس��اس��ي��ة ل��زوج��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��ذي
تفوقه شعبية.
وبعدما كانت غير متحمسة في البداية
ل�لإق��ام��ة ف��ي البيت االب��ي��ض (ك��ان��ت تفكر
في البقاء في منزلها في شيكاغو حتى
نهاية ال��ع��ام ال��دراس��ي) ،م��ا لبثت ميشال
ّ
باملهمات امل��ح��ددة للسيدة
أن اضطلعت

خالل املناظرة األخيرة في فلوريدا الشهر املاضي (سكوت أوديت ــ رويترز)

األولى بمزيد من الحماسة والنجاح.
وألن حضور ميشال أوباما بات مطلوبًا
ال���ي���وم ف���ي امل����ارات����ون االن��ت��خ��اب��ي ،أق��ام��ت
خالل االشهر الخمسة األخيرة  95جولة
ل��ت��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ع��ن م��زاي��ا زوج���ه���ا ،ال��ذي
ي��ح��ت��اج «إل�����ى أرب�����ع س���ن���وات اض���اف���ي���ة»،
وعن القيم أو صعوبات الحياة اليومية.
وت��ج��اوزت شعبيتها ب��ـ 13نقطة شعبية
ب����اراك اوب���ام���ا م��ع  69ف��ي امل��ئ��ة م��ن اآلراء
امل��������ؤي��������دة ،ب����ح����س����ب اس�����ت�����ط��ل��اع أج����رت����ه
«واشنطن بوست» و«اي بي س��ي» من 4
الى  7تشرين االول املاضي.
وب����ع����د خ���ط���اب���ه���ا أم�������ام م���ؤت���م���ر ال���ح���زب
ال���دي���م���وق���راط���ي ،وص��ف��ه��ا ه������اورد ك��ي��رت��ز
م��ن «ن���ي���وزوي���ك» ،ب��أن��ه��ا «ال��س��ي��دة االك��ث��ر
ش���ع���ب���ي���ة ف�����ي ال������ب���ل��اد ،ون���ج���م���ة امل���وض���ة
ومتحمسة للنظام الغذائي السليم ،واشد
انتقاد وجه اليها هو أنها توصف أحيانًا
بالحاضنة الوطنية».
والسيدة االميركية األولى ال تمر بدون ترك
ً
أثر ،أوال من حيث قامتها فهي بطول 1,80
سنتيمترًا أي بقامة زوجها تقريبا (1,85
سم) ،ومن حيث شخصيتها وجاذبيتها؛
فهي ودودة لطيفة ال تفارقها االبتسامة،
ت��ح��ب امل������زاح ،وال ت��ب��خ��ل ب��امل��ع��ان��ق��ة ال��ت��ي
يحبها االميركيون.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ع��ام  ،2010أصبحت السيدة
األم��ي��رك��ي��ة األول����ى بطلة مكافحة ال��ب��دان��ة
ل��دى االط��ف��ال م��ع حركتها «ليتس م��وف»
(ل�����ن�����ت�����ح�����رك) ،ف�����أك�����ث�����رت م������ن اط��ل�االت����ه����ا
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،ال���ت���ي ل���م ت���ت���ردد ف��ي��ه��ا عن
القيام بحركات رياضية .وللتشجيع على
اتباع النظام الغذائي الصحي السليم في
ب�لاد تشتهر بالهمبرغر ،أن��ش��أت حديقة
للمزروعات العضوية في البيت االبيض،
ح����ي����ث ت����دع����و ت��ل��ام�����ذة امل������������دارس وت����ق����دم
خضار حديقتها الى رؤس��اء ال��دول الذين
تستضيفهم .وه��ي تدير مع جيل بايدن،

زوج������ة ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ،ج��م��ع��ي��ة ت��س��اع��د
عائالت املحاربني القدامى.
أما آن رومني ( 63عاما) ،فقد عرفت كيف
ت��ك��س��ب ق��ل��وب االم��ي��رك��ي�ين اث���ن���اء الحملة
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ال���ت���ي ك���ان���ت م��ه��م��ت��ه��ا فيها
اض����ف����اء م��س��ح��ة ان���س���ان���ي���ة ع���ل���ى ال���ص���ورة
الباردة لزوجها.
وبعدما اتهمتها معلقة ديموقراطية في
ن��ي��س��ان امل���اض���ي ب��أن��ه��ا «ل����م ت��ع��م��ل ي��وم��ا
واحدا في حياتها» ،ردت آن رومني بكتابة
أول تغريدة في حياتها «اخترت البقاء في
املنزل وتربية ابنائي الخمسة .صدقيني
أنه عمل» .وهبت أميركا بأسرها ،وميشال
أوب����ام����ا ف����ي ال��ط��ل��ي��ع��ة ،ل���ل���دف���اع ع����ن ع��م��ل
األم��ه��ات ف��ي امل��ن��زل .وذل��ك م��ا أعطى دعمًا
لزوجة املرشح الجمهوري ،بدون التشديد
على االط���ار املميز ال���ذي ع��اش��ت فيه على
ال������دوامُ .
وول�����دت ال��ش��اب��ة آن دي��ف��ي��س ،قبل
ان تتزوج رج��ل األع��م��ال السابق الفاحش
ّ
ال��ث��راء ،ل��ت��ؤل��ف معه ثنائيا ج��ذاب��ًا ،أيضًا
وس��ط عائلة ث��ري��ة م��ن متشيغن (ش��م��ال).
ول�����م ت���ك���ن ق����د ت�����ج�����اوزت ال���ع���ش���ري���ن ع��ام��ًا
عندما تزوجت الشاب ميت ،الذي كان في
الثانية والعشرين بعدما اعتنقت الديانة
امل��ورم��ون��ي��ة لخطيبها .وان��ط��ل��ق الثنائي
للدراسة ،وكانا يعيشان «في طابق تحت
االرض ،يأكالن املعكرونة والتونا املعلبة»،
كما روت أمام مؤتمر الحزب الجمهوري.
وآن روم�������ن�������ي ال������ت������ي ت�������ع�������ودت ال����ح����ي����اة
السياسية ،بعدما كانت «السيدة االولى»
ف����ي والي������ة م���اس���ات���ش���وس���ت���س ،ال���ت���ي ك���ان
زوج��ه��ا ح��اك��م��ه��ا م��ن  2003ال���ى  ،2007ال
تفارق االبتسامة محياها ،وقد عرفت كيف
ت��ج��ذب االن��ظ��ار اث��ن��اء الحملة االنتخابية
الرئاسية .واصبحت الورقة املؤثرة لزوج
كثيرًا ما يبدو فاترا وبعيدًا عن اهتمامات
الطبقة الوسطى.
(أ ف ب)
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أميركا الالتينية ال مبالية وأفريقيا خائبة

م����س����ان����دة ق�����وان��ي��ن ت���ق���دم���ي���ة ،ل���ك���ن ب��ع��ض
األص������وات ت���ن���ادي ب��ت��خ��ط��ي ال��غ��ض��ب ض ّ��د
أوباما وانتخابه لكون التصويت لرومني
ق����د ي���ط���ي���ح ك����ل امل���ك���ت���س���ب���ات ال����ت����ي ن��ال��ه��ا
الليبراليون في عهد أوباما.
قبل ايام من انتخابات  ،2008قال مستشار
ّ
ج��ورج بوش االب��ن السابق ك��ارل روف ،إن
اوب����ام����ا س��ي��رب��ح االن���ت���خ���اب���ات ،وص��دق��ت

توقعاته .منذ اسابيع كتب روف مقالة في
ستريت ج��ورن��ال» ت��وق��ع فيها فوز
«وول
ّ
رومني .لكنه عاد األسبوع املاضي ،وقال
ّ
ّ
إن اوب���ام���ا م��ح��ظ��وظ ج���دًا ألن «س���ان���دي»
ّ
ت���س���اع���ده ،م���ا ع�����ده ال��ب��ع��ض ت���راج���ع���ًا عن
م��ق��ال��ت��ه ،ف��ه��ل ي��ص��دق ال��ج��م��ه��وري ويبقى
أول رئ���ي���س أس������ود ف����ي ت����اري����خ ال����والي����ات
املتحدة في البيت األبيض مساء غد؟

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ال
يهتم بها أميركيو ال��والي��ات املتحدة
ف����ق����ط ،ب����ل ه����ي م����ص����در اه���ت���م���ام دول
ال��ع��ال��م أج��م��ع ،نسبة للموقع العاملي
وامل����ؤث����ر ،س��ل��ب��ًا وإي���ج���اب���ًا ،ل���ل���والي���ات
امل��ت��ح��دة ،إض��اف��ة ال��ى ان��ع��ك��اس نتائج
االنتخابات على السياسة الخارجية.
وي�����ب�����دو أن أم����ي����رك����ا ال�ل�ات���ي���ن���ي���ة غ��ي��ر
م���ب���ال���ي���ة ،ف��ي��م��ا ت��ظ��ه��ر ق������ارة أف��ري��ق��ي��ا
خ���ائ���ب���ة م����ن «اب���ن���ه���ا» ب�������اراك أوب����ام����ا،
ال����ذي ل���م ي��ول��ه��ا م���ا ك��ان��ت ت��ت��وق��ع من
االهتمام ،لكنه املفضل لدى اليابانيني
وال��ص��ي��ن��ي�ين ،ال��ذي��ن ي��ري��دون االن��ت��ق��ام
من منافسه ميت رومني.
وي���رى م��ح��ل��ل��ون أن أم��ي��رك��ا الالتينية
ال تتوقع شيئًا ملموسًا من الرئاسة
االم���ي���رك���ي���ة ،ل���ك���ن ب���ع���ض دول����ه����ا م��ث��ل
البرازيل تعول على االستفادة من هذه
ال�لام��ب��االة مل��واص��ل��ة ت��وس��ي��ع ن��ف��وذه��ا
اإلق��ل��ي��م��ي .وي��ق��ول ال��س��ف��ي��ر ال��ب��رازي��ل��ي
السابق في واشنطن ،روبنز بربوسا،
إن الم���ب���االة ال����والي����ات امل���ت���ح���دة «أم���ر
ج��ي��د ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ب���رازي���ل ،ألن��ه��ا
تواصل تقدمها اقتصاديًا وسياسيًا
في املنطقة» .ويلفت الى أن «النزاعات
انتهت .و(الرئيس الفنزويلي هوغو)
تشافيز لم يعد يمثل تهديدًا ،وكوبا
ل����م ت���ع���د (ت����ه����دي����دًا) ،وح����رك����ة «ف������ارك»
ت��ت��ف��اوض م���ع ب���وغ���وت���ا» .أم����ا أول��ي��ف��ر
س��ت��ون��ك��ل ،خ��ب��ي��ر ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة،
ف���ي���رى أن «أوب����ام����ا م��ح��ب��وب ج����دا في
امل���ن���ط���ق���ة ،ل���ك���ن أم���ي���رك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ل��م
ت��ش��ع��ر ع��ل��ى ن��ح��و ك����اف ب��ان��ع��ك��اس��ات
س��ي��اس��ت��ه ال���خ���ارج���ي���ة ،ل��ي��ك��ون ل��دي��ه��ا
تفضيل واضح» بينه وبني رومني.
وف����ي����م����ا ه���ل���ل���ت أف����ري����ق����ي����ا ق����ب����ل أرب�����ع
سنوات النتخاب ابنها باراك اوباما،
خ����اب أم��ل��ه��ا ف���ي وق����ت الح�����ق ،ب��ع��دم��ا
انتهجت واشنطن سياسة خالية من
االمتيازات حيال القارة ،تتمحور على

ن��ح��و اس��اس��ي ع��ل��ى امل��ش��اك��ل االم��ن��ي��ة.
يوم انتخاب أوباما في تشرين الثاني
 2008بكى وزير الخارجية النيجيري
ت����أث����رًا ،ف��ي��م��ا اك�����د ال���رئ���ي���س ال��ج��ن��وب
اف���ري���ق���ي ال���س���اب���ق ،ن���ل���س���ون م���ان���دي�ل�ا،
ان ذل���ك دل��ي��ل ع��ل��ى ان���ه ي��ج��ب التحلي
ب��ال��ج��رأة ل��ل��ح��ل��م ،وأع��ل��ن��ت كينيا ي��وم
ع���ط���ل���ة .ف���ك���اف���أ أوب�����ام�����ا أب����ن����اء ق���ارت���ه
األص���ل���ي���ة ب����زي����ارة غ���ان���ا ب���ع���د خ��م��س��ة
اشهر فقط من تنصيبه رئيسًا.
لكن مع تفاقم االنكماش في الواليات
امل����ت����ح����دة ،واس�����ت�����م�����رار ال����ح����رب��ي�ن ف��ي

اليابانيون والصينيون
مع أوباما لمعاقبة
رومني على انتقاداته
المتكررة للقوتين
اآلسيويتين

ال��ع��راق واف��غ��ان��س��ت��ان ،وت��ف��ج��ر الربيع
ال��ع��رب��ي ،وج����دت اف��ري��ق��ي��ا ن��ف��س��ه��ا في
م��رك��ز ث��ان��وي م��أل��وف بالنسبة إليها.
وق���ال ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��ج��ن��وب اف��ري��ق��ي
امل��خ��ض��رم ت���وم���اس وي��ل��ر «ك����ان ه��ن��اك
ام��ل كبير ب��أن اوب��ام��ا سيكون رئيسًا
أميركيًا ألفريقيا» .واضاف «لكنه كان
م��ج��رد ام���ل غ��ي��ر واق���ع���ي ،ألن واق���ع ان
يكون وال��ده من اص��ل افريقي (كيني)
ال يعني انه سيمضي مزيدًا من الوقت
لالهتمام بأفريقيا».
ل��ك��ن ال���ق���ارة ال����س����وداء ل���م ت��ك��ن مهملة

ت�����م�����ام�����ا؛ ف�����س��ل��اح ال�����ج�����و االم����ي����رك����ي
واجهزة االستخبارات حاضران فيها
ف��ع�لا .وي���ق���ول ج��اي��س��ون وارن�����ر ،وه��و
خ��ب��ي��ر م���ن ه���ارف���رد ف���ي ش����ؤون االم���ن
ف��ي أفريقيا ،إن «اوب��ام��ا ف��ي اعتقادي
اكثر التزاما ازاء افريقيا ،لكن الطريقة
التي تلتزم بها الواليات املتحدة (في
ال��ق��ارة) ق��د ت��ب��دل��ت .ف��ه��ي ت��رت��ب��ط اكثر
بمشكالت األمن».
وف�����ي ش�����رق آس����ي����ا ،ك���ش���ف اس���ت���ط�ل�اع
ل��ل��رأي أن��ه ل��و ك��ان ب��إم��ك��ان اليابانيني
وال�������ص�������ي�������ن�������ي���ي���ن ال��������ت��������ص��������وي��������ت ف����ي
االن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���اس���ي���ة االم���ي���رك���ي���ة
لكانوا ق��د أي���دوا أوب��ام��ا معاقبة مليت
روم��ن��ي وان��ت��ق��ادات��ه امل��ت��ك��ررة للقوتني
اآلس���ي���وي���ت�ي�ن .وأف������اد ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ذي
أج�����راه م��ع��ه��د «اي���ب���س���وس» ف���ي ه��ون��غ
كونغ في أيلول ،وتشرين األول ،أن ما
ال يقل عن  86في املئة من اليابانيني،
و 63ف��ي امل��ئ��ة م��ن الصينيني يعطون
أصواتهم ألوب��ام��ا .وي��رى محللون أن
اوب���ام���ا ي��ح��ظ��ى ب��ه��ذا ال���وض���ع بسبب
س����ي����اس����ت����ه ف������ي م����ج����ال����ي االق����ت����ص����اد
والدفاع ،فيما يدفع ميت رومني ثمن
خطاباته ،التي اتهم فيها الصينيني
بالتالعب باليوان ،وتحدث فيها عن
الهبوط االقتصادي لليابان.
وي���ل���ف���ت م���س���اع���د م���دي���ر «اي���ب���س���وس»
هونغ كونغ ،أن��درو الم ،الى أن «آسيا
ه�����ي ع���م���وم���ًا م�����ع ف������وز اوب������ام������ا ،ل��ك��ن
امل��ؤي��دي��ن ل��روم��ن��ي ه��م اك��ث��ر ع���ددا في
ال���ص�ي�ن م��ن��ه��م ف����ي ال����ي����اب����ان» .وأش����ار
االس����ت����ط��ل�اع ن���ف���س���ه ال������ى أن غ��ال��ب��ي��ة
كبيرة من اليابانيني ( 81,8في املئة)،
وبدرجة اق��ل من الصينيني ( 58,3في
امل��ئ��ة) ي��ث��ق��ون ب��أوب��ام��ا ع��ل��ى الصعيد
االق������ت������ص������ادي .وف�������ي م�����ج�����ال ال����س��ل�ام
واألم�������ن ،ي��ح��ظ��ى ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي
بنسبة التأييد نفسها تقريبًا.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

صقور املحافظني الجدد سيعودون مع رومني
ما قل
ودل
تتوقع االستطالعات أن تكون
األرقام متقاربة جدًا بني املرشحني
الديموقراطي والجمهوري ،فيما
سيكون لباراك أوباما أفضلية
على مستوى األصوات في املجمع
االنتخابي .حتى إن «ريل كلير
بوليتيكس» ترجح أن تكون النسب

 %47.4ألوباما و %47.2مليت
رومني (الصورة) .وتقول «واشنطن
ّ
بوست» إن أوباما يضمن 243
صوتًا في املجمع االنتخابي مقابل
 206لرومني .ومن بني األصوات
الـ 89الباقية يحتاج أوباما إلى 27
قد يحصل عليها من والية فلوريدا
إذا بقي تقدمه فيها كما هو اليوم.
وتشير بعض االستطالعات إلى
ّ
أن املستقلني أصبحوا ينقسمون
بالتساوي بني املرشحني ( %46لكل
منهما) بعد تقدم رومني ألسابيع
بني هذه الفئة.
(األخبار)

واشنطن ــ محمد دلبح
رأى محللون أن امل��ن��اظ��رات ال��ث�لاث ،التي
جرت بني مرشحي االنتخابات الرئاسية
الديموقراطي ب��اراك أوب��ام��ا والجمهوري
م���ي���ت روم������ن������ي ،ف���ش���ل���ت ف�����ي ال���ك���ش���ف ع��ن
ال��رؤي��ة والتوجهات الخاصة لكل منهما،
ح����ول ال��س��ي��اس��ات األم��ي��رك��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ودور واش���ن���ط���ن إزاء آخ���ر
ال��ت��ط��ورات ف��ي منطقة ال��ح��وض ال��ع��رب��ي ـ
اإلس�لام��ي .ورأى الكاتب األميركي ألبرت
ه��ان��ت ،أن امل��ن��اظ��رة األخ���ي���رة ،ال��ت��ي دارت
ح��ول السياسة الخارجية ف��ي  22تشرين
األول امل���اض���ي ،ف��ش��ل��ت ف���ي ك��ش��ف ال��ن��ق��اب
ع����ن االخ����ت��ل�اف����ات ب��ي�ن أوب����ام����ا وروم����ن����ي،
ّ
م��ش��ي��رًا إل���ى أن روم��ن��ي ،ال���ذي يسعى إل��ى
إثبات مؤهالته ليكون الرئيس األميركي
ال��ج��دي��د ،ات��ف��ق إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر م��ع م��واق��ف
ح���ك���وم���ة أوب����ام����ا ال���ح���ال���ي���ة ح�����ول ال���وض���ع
ف��ي س��وري��ا ومصر وباكستان ،وال سيما
خطة االنسحاب األميركي من أفغانستان
ً
بحلول ع��ام  ،2014فضال عن اللجوء إلى
ش����ن غ�������ارات ج���وي���ة ب���واس���ط���ة ال���ط���ائ���رات
ب���دون ط��ي��ار ملالحقة واغ��ت��ي��ال املناهضني
للسياسة والنفوذ األميركي في املنطقة،
وفرض املزيد من العقوبات على إيران.
ّ
وقال هانت إن هناك العديد من املؤشرات
التي ترجح استمرار أوباما ،في حال فوزه
ب��ف��ت��رة رئ��اس��ي��ة ث��ان��ي��ة ،ف��ي ن��ف��س منهجه
ح����ول ال��س��ي��اس��ة ال���خ���ارج���ي���ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن غياب بعض امل��س��ؤول�ين ال��ب��ارزي��ن عن
إدارت�������ه ف���ي امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ،م��ث��ل وزي����رة
ال��خ��ارج��ي��ة ه��ي�لاري كلينتون ،ال��ت��ي أعلن
أوباما أنه يفضل بقاءها في منصبها إذا
ما أعيد انتخابه ،لكنه أض��اف إنها قررت
«رغ��م توسله ،أال تبقى في ه��ذا املنصب».
وربما أيضًا وزير الدفاع ليون بانيتا.
ّ
ً
ويشير محللون إلى أن جدال واسعًا يدور

ح��ال��ي��ًا داخ�����ل دوائ������ر ال��ج��م��ه��وري�ين ح��ول
ّ
توجهات رومني إزاء ملف األم��ن القومي
األميركي .وق��ال هانت إن التيار الوسطي
داخ��ل ال��ح��زب الجمهوري يدعم توجهات
روم��ن��ي ،بيد أن جناح املحافظني الجدد،
ال��ذي يقوده كل من دي��ك تشيني ودونالد
رام����س����ف����ي����ل����د ،ي���ه���ي���م���ن ع����ل����ى م���س���ت���ش���اري
رومني ،وأن بإمكان تشيني ورامسفيلد،
التأثير في قرارات املرشح الرئاسي العديم
ّ
ال��خ��ب��رة ف��ي ه���ذا امل��ج��ال .وق���د ت��ب�ّي�نّ أن 17
م��ن أب��رز مستشاري روم��ن��ي ال���ـ ،24ه��م من
بقايا كبار املسؤولني في حكومة الرئيس
السابق جورج بوش االبن ،الذين ينتمون
إلى تيار املحافظني الجدد ،ستة منهم من
مؤسسي منظمة «مشروع القرن األميركي

الجديد» ،الذي ّ
روج في عام  1998للحرب
على العراق وسياسة تغيير األنظمة ،بما
ف��ي��ه��ا ن��ظ��ام��ا ال��ح��ك��م ف���ي س���وري���ا وإي�����ران.
ول���ي���س ه���ن���اك م��ع��ت��دل��ون ب�ي�ن م��س��ت��ش��اري
روم���ن���ي ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي
يجب انتهاجها تجاه إيران وروسيا.
أم������ا م���س���ت���ش���اره ل����ش����ؤون إي���������ران ،إل���ي���وت
ّ
فيعد م��ن أش��د ال��ص��ق��ور ،وه��و ما
ك��وه�ين،
دف����ع م��ح��ل��ل�ين إل����ى اس��ت��ش��ع��ار ال��خ��ط��ر من
أن يدفع الصقور من مستشاري رومني،
ال����ذي ال ي��م��ل��ك م��ع��رف��ة ب���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ة
الخارجية على غ���رار ج���ورج ب��وش االب��ن،
إل������ى ش�����ن «ح�������رب وق����ائ����ي����ة» ض�����د إي�������ران،
على غ��رار ما فعله ب��وش في ال��ع��راق ،لكن
الفرق هنا أن إيران في وضع قوي ،وأنها

خالل مهرجان انتخابي لرومني في ماسوشستس أمس (جاستني سوليفان ــ أ ف ب)

ق��ادرة على ال��رد على ع��دة جبهات .وعلى
صعيد املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،ت��وق��ع ه��ان��ت أن
تكون سياسة روم��ن��ي الخارجية عدائية
تصادمية ،ف��ي ال��وق��ت نفسه ،ال��ذي يرجح
ف��ي��ه أن ت��ب��ق��ى س��ي��اس��ة أوب���ام���ا ع��ل��ى نفس
امل�����ن�����وال دون ت���غ���ي���ي���ر .وق�����د أس���ه���م وزي����ر
الخارجية األم��ي��رك��ي الجمهوري السابق
ك��ول��ن ب���اول ،ال���ذي أع��ل��ن ت��أي��ي��ده النتخاب
أوب��ام��ا ،في فضح توجهات رومني ،التي
ت���ن���اول���ت م��س��ت��وي��ات ال��ت��س��ل��ح األم���ي���رك���ي،
وال����ت����ي ي����ري����د أن ت����ع����ود إل�����ى م��س��ت��وي��ات
الحرب ال��ب��اردة .وق��ال ب��اول «هناك بعض
وج���ه���ات ن��ظ��ر امل��ح��اف��ظ�ين ال���ج���دد ال��ق��وي��ة
للغاية ،التي ّ
يقدمها رومني ،ولدي بعض
املشاكل معها» ،مستعيدًا ذك��ري��ات��ه حول
عملية تضليله ،من قبل املحافظني الجدد،
ل���ل���ح���دي���ث ف����ي م��ج��ل��س األم������ن ف����ي ش��ب��اط
 ،2003بشأن أكذوبة أسلحة الدمار الشامل
في العراق التي لم تكن موجودة.
م�����������ن ج�������ه�������ة ث���������ان���������ي���������ة ،ذك������������������رت م����ج����ل����ة
«اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت» البريطانية أن نتائج
انتخابات الرئاسة األميركية م��ن شأنها
أن ت�����ح�����دد ش����ك����ل االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ع���ام���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ب��دأ ف��ي ش��ه��ر ك��ان��ون
ال���ث���ان���ي امل���ق���ب���ل .وق����ال����ت إن ف�����وز روم���ن���ي
س��ي��ج��ع��ل رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
بنيامني نتنياهو محصنًا من احتماالت
م��واج��ه��ة س��ل��ف��ه وخ��ص��م��ه ال���ل���دود إي��ه��ود
أوملرت خالل االنتخابات املقبلة.
ّ
أما إذا تمكن أوباما من الفوز بوالية ثانية،
ف��ان أومل��رت قد يجد أن العودة م��رة أخرى
إلى منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية
أم��ر ال ي��ق��اوم ،بحسب الصحيفة ،مضيفة
إن بعض استطالعات الرأي تفيد بوجود
مؤشرات قوية إلى إمكانية خوض أوملرت
االنتخابات النيابية ،وال سيما إن اتضح
أن نتنياهو دع��م «ال��ح��ص��ان ال��خ��اس��ر في
االنتخابات األميركية».

 28العالم

االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

الكويت

ّ
ّ
ّ
فض احتجاج املعارضة وتعاون مع «الداخلية» األردنية

تخطف إمارة الكويت
الخليجية األضواء في هذه
األيام ،في انتظار ما يمكن
أن تتمخض عنه تحركات
املعارضة ،التي صعدت من
ّ
تحركها في الشارع أمس ،قبل
أن تجهضه القوات األمنية
الكويت ــ األخبار
الكويتية،
نجحت السلطات األم�ن�ي��ة
ّ
أم��س ،في إجبار املعارضة على فض
احتجاجها ب��ال�ق��وة ،عبر س� ّ�د املنافذ
امل � ��ؤدي � ��ة ال � ��ى م� �ك ��ان االح � �ت � �ج� ��اج ،ث��م
اس�ت�خ��دام ال�غ��از املسيل ل�ل��دم��وع ،قبل
أن ت�ل�اح ��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي ال �ط��رق
ال �ف��رع �ي��ة ،ف�ي�م��ا ن�ف��ى وزي� ��را خ��ارج�ي��ة
ال�ك��وي��ت واألردن م��ا ت � ّ
�ردد ع��ن إرس��ال

عمان قوات أردنية الى اململكة بغرض
قمع تحركات املعارضة وإجهاضها.
وق � ��ال ش �ه��ود إن ال �ش��رط��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
اس �ت �خ��دم��ت ال� �غ ��از امل� �س � ّ�ي ��ل ل �ل��دم��وع
ل �ت �ف ��ري ��ق آالف امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ال ��ذي ��ن
اح� �ت� �ش ��دوا ل�ل�اح �ت �ج��اج ع �ل��ى ق��واع��د
ال� �ت� �ص ��وي ��ت االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ال� �ج ��دي ��دة
مساء أم��س .وأض��اف��وا إن املتظاهرين
اض�ط��روا إل��ى تغيير مكان االحتجاج
ً
ال ��ى م�ن�ط�ق��ة م �ش��رف ب ��دال م��ن منطقة
أبراج الكويت بالعاصمة بعدما سدت
قوات األمن الطرق املؤدية إليها.
وطاردت قوات األمن املتظاهرين على
ال �ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال� �س ��ادس ال�س��ري��ع
وف � ��ي م �ن �ط �ق��ة م � �ش ��رف .وق� � ��ال ن��اش��ط
م��ن امل�ع��ارض��ة إن�ه��م أن�ه��وا االحتجاج
«ب�ع��دم��ا أوص �ل��وا رس��ال�ت�ه��م وت�ص��دي
ّ
املسيل للدموع».
الشرطة لهم بالغاز
ُ
وقبيل انطالق املسيرة ،دعت املعارضة
أن�ص��اره��ا ال��ى املحافظة على الطابع
ال �س �ل �م��ي ل �ل �ت �ظ��اه��رة ،وق� � ��ال م�ن�ظ�م��و
ال�ت�ظ��اه��رة ف��ي ت�غ��ري��دة ع�ب��ر «ت��وي�ت��ر»
«س�ن�ب�ق��ى س�ل�م�ي�ين م�ه�م��ا ك ��ان ال�ث�م��ن،

امل � �س � �ي � ��رة ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة واج� � � � ��ب وع� �ه ��د
وال � �ت� ��زام» .وط �ل��ب ال �ق �ي��ادي امل �ع��ارض
م �س �ل��م ال� �ب ��راك م ��ن أن� �ص ��ار امل �ع��ارض��ة
تسليم من يلجأ إلى العنف للشرطة.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ن �ش��رت ال �س �ل �ط��ات م�ئ��ات
العناصر من القوات الخاصة (شرطة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ش � �غ� ��ب) ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ،ك �م��ا أغ �ل �ق��ت ب �ع��ض ال �ط��رق
املؤدية الى نقاط التجمع التي حددها
منظمو ال�ت�ظ��اه��رة .وش��وه��دت بعض
اآلليات املدرعة في وسط الكويت ،كما
عمدت شركات الى إغ�لاق أبوابها في
وقت مبكر.
وكانت السلطات الكويتية قد أكدت أن
تنظيم مسيرات احتجاجية م��ن دون
إذن سيتم التعامل معه بالقوة إذا ما
تطلب األمر ذلك .وقال وزير الداخلية
الشيخ أحمد الحمود الصباح لوكالة
األنباء الكويتية «كونا» «مسؤوليتنا
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام
وردع كل خروج عن القانون».
في غضون ذلك ،نفى وزير الخارجية
األردن � � � � � ��ي ن � ��اص � ��ر ج � � � ��ودة ش ��ائ� �ع ��ات

تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي
في الكويت عن إرس��ال آالف العناصر
م � ��ن ق � � � ��وات ش� ��رط� ��ة ال � �ش � �غ ��ب ل��دي �ه��ا
مل �س��اع��دة ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ع�ل��ى
التعامل م��ع االح�ت�ج��اج��ات .وق��ال في
مؤتمر صحافي م��ع نظيره الكويتي
الشيخ خالد الصباح في الكويت «هذا
غير صحيح على اإلطالق».
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د،
ردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ،إن
«وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة أص ��درت
ب �ي��ان��ًا واض� �ح ��ًا ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ،ح ��ددت
ف �ي ��ه امل� ��وق� ��ف ب� �ج�ل�اء ووض� � � ��وح وه ��و
منشور ،وب��اإلم�ك��ان االط�ل�اع عليه في
أي لحظة» ،في إشارة الى البيان الذي
نفى وجود قوات أجنبية.
وح ��ول ف �ح��وى ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون بني
وزارت��ي الداخلية في الكويت واألردن
ال �ت��ي ت��م توقيعها أم ��س ،أك��د الشيخ
صباح الخالد أن التعاون بني البلدين
«ليس وليد اليوم أو اللحظة ،بل امتد
هذا التعاون منذ استقالل الكويت في
عام  ...1961هذا األمر ليس بمستجد».

ليبيا :اشتباكات في طرابلس وانفجار في بنغازي
أص � �ي � ��ب أرب � � �ع � ��ة ش� ��رط � �ي �ي�ن ب � �ج� ��راح
طفيفة أمس في انفجار سيارة قرب
م��رك��ز ل�ل�ش��رط��ة ف��ي ب �ن �غ��ازي (ش ��رق)
ثانية أكبر امل��دن ف��ي ليبيا ،ف��ي حني
ت�ب��ادل��ت ميليشيات ليبية متناحرة
إط�لاق النيران ح��ول مبنى أمني في
طرابلس بعد عام من إطاحة الزعيم
ال��راح��ل معمر ال�ق��ذاف��ي ف��ي انتفاضة
شعبية.
وذكرت وكالة األنباء الليبية الرسمية
ً
�ادر أم �ن �ي��ة ،أن «أرب �ع��ة
ن �ق�لا ع��ن م �ص� ُ
ض � �ب � ��اط ش � ��رط � ��ة أص� � �ي� � �ب � ��وا ب � �ج� ��راح
طفيفة في هجوم مباغت بقنبلة ضد
م��رك��ز ل �ل �ش��رط��ة ف ��ي ح ��ي ال �ح ��دائ ��ق».
وأوضحت الوكالة أن مهاجمني ألقيا
قنبلة تحت سيارة متوقفة أمام مركز
ال�ش��رط��ة .وق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية الليبية ،ع��ز ال��دي��ن الفزاني،
لوكالة «ف��ران��س ب��رس» ،إن «ع��ددًا من
املشبوهني أوقفوا».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،أص � �ي� ��ب خ �م �س��ة
أش�خ��اص ع�ل��ى األق��ل ف��ي اشتباكات
ط � ��راب � � �ل � ��س ،واخ � � �ت � ��رق � ��ت رص� ��اص� ��ة
م �س �ت �ش �ف��ى ط ��راب� �ل ��س امل � ��رك � ��زي ،م��ا

عناصر من الجيش الليبي خالل مواجهات في طرابلس أمس (محمود تركية ــ أ ف ب)
ّ
سبب حالة من الذعر.
وق� ��ال س �ك��ان ف��ي ح��ي س �ي��دي خليفة
(ج �ن��وب ط��راب �ل��س) ،إن االش �ت �ب��اك��ات
ان ��دل� �ع ��ت ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ل �ي��ل األح ��د
مباشرة حني ّ
دب شجار بني وحدتني
من امليليشيات تعمالن بتفويض من
ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ب �ش��أن عضو

محتجز م��ن إح ��دى ال��وح��دت�ين .وق��ال
م �ق �ي��م ي ��دع ��ى خ ��ال ��د م �ح �م��د ل��وك��ال��ة
«رويترز» ،إنه «كلمنا الشرطة لكن لم
يأت أحد للمساندة».
وأط�ل�ق��ت قذيفة ص��اروخ�ي��ة على مقر
ال �ل �ج �ن��ة األم� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا ،م� ��ا أل �ح��ق
أضرارًا باملبنىّ .
وردت امليليشيا التي

ت �م��رك��زت ف��ي م�ك�ت��ب ل�ل�ب��ري��د ب��إط�لاق
قذيفة صاروخية هي األخرى.
ّ
ودوت أصوات إطالق النار في الحي،
ف �ي �م��ا اض� �ط ��ر م ��دن� �ي ��ون إل � ��ى إغ�ل��اق
ش� ��ارع ال� ��زاوي� ��ة ،ح �ي��ث اش �ت��د ال�ق�ت��ال
مل� �ن ��ع ال � �س � �ي � ��ارات م � ��ن دخ � � ��ول م��وق��ع
االشتباكات .وذهب كثير من املدنيني
ال � ��ى م �ن��ازل �ه��م إلح � �ض� ��ار أس�ل�ح�ت�ه��م
الشخصية .وق��ال طبيب يدعى خالد
بن نور ،إن املستشفى استقبل خمس
حاالت إصابة من االشتباكات.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أع�ل��ن رئ�ي��س املؤتمر
ال ��وط� �ن ��ي ال � �ع� ��ام ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،م�ح�م��د
املقريف ،أن الحكومة الليبية ستؤدي
ال �ي �م�ي�ن ي� ��وم ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل ف ��ي 8
تشرين ال�ث��ان��ي ،وذل��ك بعد تظاهرات
اح� �ت� �ج ��اج ض� ��د ب� �ع ��ض ال � � � � ��وزراء ف��ي
الحكومة الجديدة.
وواف ��ق ن��واب امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ال�ع��ام،
أعلى هيئة سياسية في البالد في 31
تشرين األول ،على تشكيلة الحكومة
املوسعة إل��ى  30وزي �رًا التي عرضها
رئيس الوزراء علي زيدان.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

إيران اقترحت بث املفاوضات النووية على الهواء
أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة الخارجية
اإلي ��ران � �ي ��ة ،رام �ي��ن م �ه �م��ان �ب��رس��ت ،أول
ُ
م ��ن أم� ��س ،أن إي � ��ران اق �ت��رح��ت ان ت�ب��ث
املفاوضات مع مجموعة « »1+5مباشرة
على ال�ه��واء ل�ل��رأي ال�ع��ام ال�ع��امل��ي ،فيما
دع��ا مجلس ال�ش��ورى االي��ران��ي الرئيس
م �ح �م��ود أح� �م ��دي ن� �ج ��اد ،الس �ت �ج��واب��ه
ح��ول ادارة ازم ��ة ال��ري��ال ،ب�ع��دم��ا فقدت
العملة ثلثي قيمتها مقابل الدوالر.
وقال مهمانبرست لوكالة أنباء «فارس»
ع �ل��ى ه ��ام ��ش امل � �ع ��رض ال� ��دول� ��ي ال� � �ـ 19
للصحافة ووك ��االت األن�ب��اء ف��ي طهران،
ب �ش��أن م ��ا ت � ��ردد م ��ن إج � ��راء م �ف��اوض��ات
ن ��ووي ��ة م �ب��اش��رة ب�ي�ن إي� � ��ران وأم �ي��رك��ا،
«للموضوع النووي اإليراني إطار محدد،
واملحادثات التي نجريها شفافة ،حتى
إن إي��ران اقترحت بث جميع املفاوضات
ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��اش��رة».
وأض��اف مهمانبرست إن إي��ران تقدمت
ب�ه��ذا االق �ت��راح م��ن أج��ل إس�ق��اط ال��ذرائ��ع
من أيدي ال��دول املدعية (ال��دول الغربية)
وضمان حقوق الشعب اإليراني.

وق ��ال ال��دب�ل��وم��اس��ي اإلي ��ران ��ي ،ردًا على
م ��ا ت � ��ردد ع ��ن أن إي� � ��ران س �ت �ت��راج��ع عن
برنامجها ال �ن��ووي م�ق��اب��ل رف��ع الحظر
ال �غ ��رب ��ي ،إن «ال �ض �غ ��وط ت� �م ��ارس على
الشعب اإليراني منذ  30عامًا ،واملوضوع
النووي ليس سوى ذريعة» ،موضحا أن
هذه الضغوط تمارس ضد إيران في كل
فترة تحت ذري�ع��ة معينة .وأض ��اف «لو
تراجعنا ع��ن م�ب��ادئ�ن��ا ،ف��إن ال�غ��رب بكل
تأكيد سيزيد م��ن ضغوطه علينا ،ظنًا
م �ن��ه أن �ن��ا ف ��ي م��وق��ف ض �ع��ف ،وع�ن��ده��ا
سيوجه مطالبه صوب مواضيع أخرى،
ول � ��ن ي �ك �ت �ف��ي ح �ت��ى ي �ب �ع��د ث ��ورت �ن ��ا ع��ن
أه��داف �ه��ا ال �س��ام �ي��ة» ،م��ؤك �دًا أن الشعب
اإلي��ران��ي ل��ن يتراجع إط�لاق��ًا ع��ن حقوقه
املشروعة.
وك � ��ان � ��ت آخ� � ��ر ج� ��ول� ��ة م � ��ن امل � �ف ��اوض ��ات
م��ع م�ج�م��وع��ة ( 1+5ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وروس�ي��ا وفرنسا وبريطانيا والصني،
إضافة الى أملانيا) قد ُعقدت في موسكو
في حزيران املاضي.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ذك � ��رت وك ��ال ��ة األن �ب��اء

االي ��ران� �ي ��ة ال��رس �م �ي��ة أم � ��س ،أن مجلس
الشورى االيراني (البرملان) دعا الرئيس
ن� �ج ��اد ،الس �ت �ج��واب��ه ح � ��ول ادارة ازم ��ة
الريال ،بعدما فقدت العملة ثلثي قيمتها
مقابل الدوالر.
وتبنى  77نائبًا النص ال��ذي يطلب من
ال��رئ�ي��س ال�ت��وج��ه ال ��ى م�ج�ل��س ال �ش��ورى
ل �ي��وض��ح أس �ب��اب «ت��أخ��ر ال �ح �ك��وم��ة في
اتخاذ قرارات إلدارة سوق الصرف» ،بعد
ت��راج��ع ال��ري��ال م�ج��ددًا ف��ي تشرين االول
عندما خسر أربعني في املئة من قيمته
خالل أيام.
وي� �ن ��ص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ض � � ��رورة ج�م��ع
ت ��واق� �ي ��ع  74ن��ائ �ب��ًا ل� ��دع� ��وة ن� �ج ��اد ال��ى
البرملان.
وأم��ام نجاد شهر ليحضر الى املجلس.
وق��ال النص ال��ذي أق��ره ال�ن��واب إن سعر
الدوالر ارتفع خالل ايام من  22الف ريال
الى نحو أربعني الفًا.
وذكرت قناة «برس تي في» اإليرانية ،أن
هذا الطلب الثاني من نوعه الستجواب
ن �ج ��اد ،ال� ��ذي ق� � ّ�دم إل ��ى ال �ب��رمل��ان ف ��ي 10

ُ
ت �ش��ري��ن األول ال� �ف ��ائ ��ت ،ق ��د ق� � ��رئ أم ��ام
البرملان أمس من قبل النائب علي رضا
مونادي.
وأض ��اف ��ت إن االس �ت �ج��واب ي�ت�ط��رق إل��ى
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ض��اي��ا االق �ت �ص��ادي��ة
املتعلقة بمشكالت التبادالت الخارجية،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �ت �ق �ل��ب أخ� �ي� �رًا ف ��ي قيمة
العمالت األجنبية في السوق اإليرانية.
وك ��ان ��ت أع �م ��ال ش �غ��ب ق ��د وق �ع��ت خ�لال
الشهر املاضي في سوق طهران الكبير،
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة اح �ت �ج��اج��ات ع�ل��ى ت��ده��ور
قيمة الريال اإلي��ران��ي ،بسبب العقوبات
االقتصادية املفروضة على البالد.
وح �ض��ر ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ف��ي  14آذار
املاضي جلسة برملانية للرد على أسئلة
من النواب عن قضايا مختلفة.
الى ذلك ،قال وزیر النفط االيراني رستم
قاسمي ،إن انتاج الغاز من حقل بارس
الجنوبي یبلغ حالیًا  600ملیون متر
مكعب ی��وم�ی��ا ،وسیرتفع ف��ي السنوات
املقبلة إلى  1.4ملیار متر مكعب.
(يو بي آي ،أ ف ب)

◄

وفيات

►

انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف على
شبابه

املحامي
أسامة العارف
والده املرحوم الدكتور عارف العارف
والدته املرحومة زكية بليق
زوجته :هناء محمد العاليلي
أوالده :امل �ح��ام��ي ع � ��ارف زوج� �ت ��ه بسمة
زيدان
خالد
ديما زوجة املهندس رامي الجويدي
شقيقه الدكتور هيثم العارف
شقيقاته :ب��اس�م��ة أرم �ل��ة امل��رح��وم املفتي
الشيخ رؤوف القادري
شادية زوجة محمود القاروط
مها زوجة محمد بكري
نهى
وقد وافته ّ
املنية مساء يوم الجمعة الواقع
فيه .2012/11/2
تقبل التعازي اليوم االثنني 2012/11/5
للنساء والرجال في مركز بيال وذلك من
الساعة  10إلى الواحدة ظهرًا ومن الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى الساعة السابعة
اآلس� �ف ��ون :آل ال� �ع ��ارف ،آل ال �ع�لاي �ل��ي ،آل
بليق ،آل زيدان ،آل الجويدي ،آل القادري،
آل قاروط ،آل بكري وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

في المكتبات
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االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

مبوب
مفقود
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد ذياب حسن هادي
زوجته الحاجة بدرية صالح العلي
شقيقه املرحوم السيد ذيب هادي
ش�ق�ي�ق�ت��ه امل ��رح ��وم ��ة ال �ح��اج��ة س�ه�ج�ن��ان
هادي ذيب
أوالده :سهيل ،طلعت (رئيس بلدية شقرا
سابقًا) ،رفعت ،حسن ،الدكتور ناصر
بناته :سهيلة زوجة عبد اللطيف الشيخ
حسني
رفيعة زوجة شاكر هادي
هنية زوجة جميل ماروني
أزهار زوجة خليل بعلبكي
سعدى زوجة علي الشيخ حسني
تقبل ال�ت�ع��ازي ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
 6تشرين الثاني م��ا ب�ين الساعة الثالثة
وال �ث��ام �ن��ة م �س� ً
�اء ف��ي م �ن��زل ول� ��ده ال�س�ي��د
ط�ل�ع��ت ه� ��ادي ،ال��رم �ل��ة ال�ب�ي�ض��اء _ خلف
سبينس _ ش��ارع فنزويال _ بناية ديان
_ الطابق .6
اآلس� � � �ف � � ��ون :آل ه� � � � ��ادي ،ن� � �ص � ��ار ،خ �ل ��ف،
ذي ��ب ،ال�ش�ي��خ ح�س�ين ،م��ارون��ي ،بعلبكي
وأنسباؤهم وعموم أهالي بلدة شقرا.
انتقل إل��ى رحمته تعالى فقيدنا الكبير
وعميد أسرة آل سالم
املهندس عاصم علي سالم
نقيب املهندسني اللبنانيني السابق
رئيس هيئة املعماريني العرب السابق
حائز جائزة االمتياز من نقابة
املهندسني في بيروت
حامل وسام االستحقاق الرسمي برتبة
كومندور من الجمهورية اإليطالية 1999
والدته املرحومة شفيقة ّ
غريب
شقيقاه املرحومان سليم وسعود
زوجته فاسيليكي اليوس
أوالده دياال
ماريا زوجة جميل بدران وأوالدهما
رنا زوجة كيث شيري وأوالدهما
علي زوجته أمل الناشف وأوالدهما
شقيق زوجته يوانس اليوس
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم
االثنني  5تشرين الثاني  2012في جامع
ال �خ��اش �ق �ج��ي وي� � � ��وارى ف ��ي ث� ��رى م��داف��ن
العائلة في األوزاعي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة
آل س�لام ف��ي املصيطبة وي��وم��ي الثالثاء
واألربعاء  6و 7تشرين الثاني من الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى السابعة
ّ
اآلس� � �ف � ��ون :آل س �ل��ام وغ� ��ري� ��ب والي � ��وس
وال �خ��ال��دي وال �ب �ش��ارات وب ��دران وش�ي��ري
والناشف.
Email:vna@cyberia.net.lb
Fax: + 961743502
رقد على رجاء القيامة
الصحافي واألديب والشاعر
يونس االبن
زوجته نجيبه وردان رفول
ابنته نايدة زوج��ة العقيد الطيار إدمون
الحمصي وعائلتهما
ابناه لبنان يونس زوجته جوزفني طيار
وعائلتهما
شادي يونس
وأنسباؤهم وع��ائ�لات حميص وم��زي��ارة
والحرف وصخره ينعونه إليكم
يستقبل جثمانه الساعة الحادية عشرة
ق�ب��ل ظ�ه��ر ال�ث�لاث��اء  6ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي في
ب�ل��دت��ه ح�م�ي��ص (م ��زي ��ارة) ح�ي��ث يحتفل
بالصالة ع��ن نفسه الساعة الثالثة بعد
الظهر في كنيسة مار الياس.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ق �ب��ل ال � �ص �ل�اة وب �ع��ده��ا
واألربعاء  7الجاري في صالون الكنيسة
ً
مساء.
من الحادية عشرة حتى السادسة
والجمعة  9ال�ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة
ال �ق �ل��ب األق � ��دس _ ج� ��ادة س��ام��ي ال�ص�ل��ح
بدارو من الساعة الحادية عشرة صباحًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السابعة

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
زينب زين العابدين شاكر
ّ
املتعهد خليل سلمان جعفر
زوجة
ّ
املتعهد سلمان ،املهندس محمد،
أوالدها:
نسرين زوج��ة ب�لال دن��دش ،ميادة زوجة
حسني جابر ،ميساء
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ل �ل��رج��ال وال� �ن� �س ��اء ي��وم
ال� �ث�ل�اث ��اء ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  2012/11/6ف��ي
ح�س�ي�ن�ي��ة ح ��ارة ص �ي��دا م��ن ال�ث��ال�ث��ة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
وف��ي ب �ي��روت ي��وم ال�خ�م�ي��س 2012/11/8
ف��ي حسينية ال�ب��رج��اوي _ بئر حسن من
ً
مساء للرجال فقط.
الثالثة حتى السادسة
اآلسفون :آل جعفر ،شاكر ،دندش وجابر
وعموم أهالي صيدا وميس الجبل.

ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي محمد رم��ال،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/889729
فقدت إقامة باسم
Lorenzo Elena Caballero
ّ
الفيليبينية ،ال��رج��اء ممن
م��ن التابعية
يجدها االتصال على الرقم.76/666556 :

شقق للبيع
ال �ح ��ازم �ي ��ة ،م� ��ار ت �ق�ل�ا 334 ،م 3 ،2ن ��وم،
صالونان ،غ سفرة ،غ خادمة 4 ،حمامات،
ّ
مجهزة ،غ
شوفاج ،AC ،مصبغة ،مكتبة
ج �ل��وس ،ج�ف�ص�ين ،ح��دي�ق��ة  60م ،2ش��ارع
مغر .$710000
هادئ ،سعر ٍ
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272
مار تقال 200 ،م ،2سوبر دولوكس 3 ،نوم،
 1ماستر ،صالونان ،غ سفرة ،غ خادمة،
 ،ACشوفاج ،موقفان ،كاف ،شارع خاص
وفخم .$550000
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272

برازيليا 300 ،م ،2ت� ّ�راس  160م ،2فخمة،
ط 3 ،1ن��وم 1 ،ماستر ك�ب�ي��رة ،غ جلوس،
صالونان ،غ سفرة ،شوفاج ،AC ،موقفان،
ّ
كاف ،مولد.$675000 :
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272
مار تقال 380 ،م :2كاشفة ،فخمة 4 ،ماستر،
جاكوزي ،صالون ،غ سفرة ،مطبخ كبير،
غ خ� ��ادم� ��ة ،ش� ��وف� ��اج ،ش��وم �ي �ن �ي��ه ،ط��اق��ة
شمسية ،موقفان.$975000 :
www.lesimonreadestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272

ذكرى أسبوع
ت� �ص ��ادف ن� �ه ��ار ال �ج �م �ع��ة ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه 9
تشرين الثاني  2012ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم

الحاج محمد نجيب تاج الدين
(أبو رائف)
عضو مجلس بلدية حناويه
ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ي �ق ��ام ع ��ن روح � ��ه ال �ط��اه��رة
حفل تأبيني ومجلس ع��زاء عند الثانية
وال �ن �ص��ف م��ن ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي حسينية
بلدته حناويه.
اآلس� �ف ��ون آل ت ��اج ال ��دي ��ن وع �م ��وم أه��ال��ي
حناويه.
زوجة الفقيد :جانيت ميشال لويس
ول� ��داه :ال��دك �ت��ور ف ��ادي وزوج �ت��ه جويس
حداد وابنتهما
امل� �ه� �ن ��دس ن ��اص ��ر وزوج� � �ت � ��ه زي � �ن ��ة ك ��رم
وابنهما
ابنته :الدكتورة هدى زوجة الدكتور نديم
كرم وعائلتهما
أش �ق��اؤه :أوالد امل��رح��وم ج�م��ال وامل��رح��وم
شكري واملرحوم يعقوب وعائالتهم (في
املهجر)
بشير وم �ن��ذر ون ��زار وغ��ال��ب وعائالتهم
(في املهجر)
ش �ق �ي �ق��ات��ه :ع ��ائ �ل ��ة امل ��رح ��وم� �ت�ي�ن م�ي�ل�ي��ا
صبارة وأولغا غطاس (في املهجر)
غ ��ري ��س أرم � �ل ��ة امل� ��رح� ��وم ج� � ��ورج م�س�ع��د
وأوالدها (في املهجر)
ك� �ل� �ي� �م ��ان ��س زوج � � � ��ة ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ش ��ام ��ي
وعائلتهما (في املهجر)
ينعون إليكم املرحوم
الدكتور
عبد الله أنطون الما
تقبل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم االث �ن�ين  5ال�ج��اري
في صالون كنيسة ّ
القديس جاورجيوس
ل �ل��روم األرث� ��وذك� ��س ،ال��رم �ي��ل ،األش��رف �ي��ة،
اب �ت � ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة قبل
الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
وي � ��وم ال �ث�ل�اث ��اء  6ال� �ج ��اري ف ��ي ص��ال��ون
الرابطة االجتماعية ألبناء ترشيحا ،برج
ً
ابتداء من الساعة الثانية عشرة
البراجنة،
ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.
وي � ��وم األرب � �ع� ��اء  7ال� �ج ��اري ف ��ي ص��ال��ون
ك �ن �ي �س��ة ال �ق ��دي ��س ج ��اورج� �ي ��وس ل �ل��روم
األرث��وذك��س ،ب��رم��ان��ا ،اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة
ال� � ��واح� � ��دة ب� �ع ��د ال� �ظ� �ه ��ر ح� �ت ��ى ال �س ��اع ��ة
ً
مساء.
السابعة

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية ال��واردات _ دائرة ضريبة الدخل ،املكلفني ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
ّ
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت _ شارع بشارة الخوري _ مبنى فيعاني _ الطابق األول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
فائق حيدر جابر
جمال حيدر جابر
علي محمد شيخو
بريانس ش.م.مBRILLANCE S.A.R.L .
شركة إيموتيب ش.م.ل.
حمدة يوسف صباغ
شركة شدياق غروب ش.م.ل.
انترهوسب (هولدنغ) ش.م.ل.
شركة أ.م.ث .ش.م.م .دي كاستيالن
اي ان جي بتروليوم ش.م.ل .أوف شور
شركة ام.جي.اس .كابيتال هولدنغ ش.م.ل.
سنى عارف فاخوري
أبو شقرا أوف شور

ّ
رقم املكلف
614917
845354
71125
193040
300304
2519862
3301
7042
241181
1142899
1272249
2327553
2562774

رقم البريد املضمون
RR009972248LB
RR009972251LB
RR009972239LB
RR009972241LB
RR009972240LB
RR009972144LB
RR009972156LB
RR009972169LB
RR009972192LB
RR009972127LB
RR009972163LB
RR009972135LB
RR009972107LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/10/05
2012/10/05
2012/10/04
2012/10/03
2012/10/04
2012/10/04
2012/10/01
2012/10/01
2012/09/29
2012/09/27
2012/10/01
2012/09/27
2012/09/28

تاريخ اللصق
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/10
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/09

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
إعالن من محكمة زغرتا املدنية
إل� ��ى امل ��دع ��ى ع�ل�ي�ه�م��ا س �م �ي��رة ق�س�ي��س
وأن �ط��وان قسيس _ سبعل _ مجهولي
اإلقامة
تدعوكما هذه املحكمة للحضور بالذات
ّ
أو ب��ال��واس�ط��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة لتبلغ الحكم
ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ  2008/11/12ب��رق��م
 101ب��ال��دع��وى رق��م  2008/268املقدمة
م��ن امل��دع��ي ج��ورج مخائيل ف��رح بوجه
ك��ات��ري��ن أب� ��ي ع � ��راج وورث �ت �ه��ا ج� ��وزاف
وأن� �ط ��وان� �ي ��ت وأن � �ط� ��ون وس � � ��ارة وب �ي��ار
وإيلي وج��ورج وسميرة قسيس والذي
قضى في بنده الثالث بإلزامهم تسجيل
 400س�ه��م ف��ي ال�ع�ق��ار  576سبعل على
اسم املدعي في السجل العقاري ،على أن
ي�ك��ون ذل��ك خ�لال مهلة شهر م��ن تاريخ
النشر وف��ي ح��ال ع��دم ال�ح�ض��ور يعتبر
هذا التبليغ لكم قانونيًا.
رئيس القلم
جبور نمنوم
اعالن
ي�ع�ل��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع �ل �م��ات .ع�ل�م��ات ـــ
الجنوبية وال �ص��وان��ة ع��ن اج ��راء م�ب��ارة
ل ��وظ� �ي� �ف ��ة ك � ��ات � ��ب ع � � ��دد ( )1وش� ��رط� ��ي
ع� ��دد ( )2وذل � ��ك ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ال ��واق ��ع
ف� �ي ��ه  ،2012/12/11ي� �م� �ك ��ن االط �ل ��اع
واالس� �ت� �ح� �ص ��ال ع �ل��ى ش� � ��روط امل � �ب ��اراة
ي��وم�ي��ًا خ�ل�ال ال ��دوام ال��رس�م��ي ف��ي مركز
ال�ب�ل��دي��ة ،ت�ق�ب��ل ال�ط�ل�ب��ات ح�ت��ى ال�س��اع��ة
ال � �ع ��اش ��رة ص� �ب ��اح ��ًا م� ��ن ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة
املوافق فيه .2012/11/30
في 2012/10/29
رئيس بلدية علمات ـ علمات الجنوبية
والصوانة
محمد كامل عواد

إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
تعلن املديرية العامة لألمن العام عن إنشاء صفحة على موقعها
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��رس�م��ي ع�ل��ى شبكة االن � �ت � ��رن � ��تGeneral-security.gov.
 lbمخصصة لنشر مشاريع القوانني واملراسيم واالستراتيجيات
القطاعية والنصوص املتعلقة بالسياسة العامة ،آملة من الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ب�ه��ا وال س� ّ�ي�م��ا ال�ه�ي�ئ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��دن �ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واإلع�لام �ي��ة وغ�ي��ره��ا املهتمة ب��ال�ن�ص��وص امل�ن�ش��ورة إرس ��ال آرائ�ه��ا
ومقترحاتها حولها عبر البريد اإللكتروني املخصص لهذه الغاية،
ً
وذل ��ك ع �م�لا بالتعميم رق ��م  2012/21ال �ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة مجلس
الوزراء بتاريخ 2012/8/30
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مالعب أوروبا

مانشستر سيتي يسرق برشلونة
األزمة املرتقبة في كرة القدم العاملية في الفترة القريبة املقبلة
سيكون عنوانها مانشستر سيتي وبرشلونة ،إذ إن بطل إنكلترا شرع في
استراتيجية نسخ نموذج النادي الكاتالوني عبر سحب ّ
عينات مهمة منه
كريم
شربل ّ
ب � ��دأ م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ي� �خ ��رج م��ن
ال�ص�ب�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ن�ح��و ال�ع��امل�ي��ة،
إذ ي�ب��دو أن م��ال�ك��ه االم��ارات��ي الشيخ
م �ن �ص��ور ب ��ن زاي� ��د آل ن�ه�ي��ان
س � �ي � �ش� ��رع ف � � ��ي خ � �ط� ��ة ب� �ن ��اء
ط��وي �ل��ة األم� ��د ال ت��رت �ك��ز فقط
على «ن�ظ��ام امل �ص��ارف» ال��ذي
يتمحور حول الدفع من أجل
اس�ت�ق�ط��اب ال �ن �ج��وم ،ب��ل عبر
زرع رج ��ال أك �ف��اء ف��ي ال�ن��ادي
ي �م �ك �ن �ه ��م ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ف� �ئ ��ات
العمرية ،ما سيجلب النجاح
آن واح��د
ويخفف الكلفة ف��ي ٍ
في املستقبل.
وهذه املسألة ال يوجد نموذج
أف � � �ض� � ��ل ل � �ه � ��ا س � � � ��وى ن � � ��ادي
ب��رش �ل��ون��ة االس� �ب ��ان ��ي ال ��ذي
أع �ط��ى ف ��ي ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث
أم � �ث ��ول ��ة ف � ��ي ك �ي �ف �ي��ة ال �ع �م��ل
ّ
االداري امل �ث��ال��ي ف ��ي م � ��وازاة
يعد تشيكي
نظيره الفني من خالل عملية
بيغيريستاين أحد
إب � � ��رام ال �ص �ف �ق ��ات ال �ن��اج �ح��ة
رجال اإلنجازات في
وت��رف�ي��ع امل��واه��ب امل�ف�ي��دة الى
برشلونة بالعصر
ال� �ف ��ري ��ق االول .ل � ��ذا ي�ع�ي��ش
الحديث؛ إذ تردد
برشلونة حاليًا رهبة عملية
دائمًا أن له مساهمة
«ق��رص �ن��ة» ب��دأه��ا مانشستر
أساسية وتأثيرًا مباشرًا
س �ي �ت��ي ع �ب��ر ت�ع �ي�ي�ن��ه امل��دي��ر
ال �ت �ق�ن��ي ال �س��اب��ق ل�ب��رش�ل��ون��ة
في الفوز التاريخي على
الغريم ريال مدريد  2-6ت�ش�ي�ك��ي ب�ي�غ�ي��ري�س�ت��اي��ن في
م �ن �ص��ب م ��دي ��ر ال � � �ن � ��ادي ،ث��م
عام 2009؛ حيث كان
أضاف اليه شريكه في العمل
وراء ّ
ضم ستة العبني
لفترة طويلة فيران سوريانو
أساسيني من الفريق
ال��ذي أصبح املدير التنفيذي
ً
الذي أصاب النتيجة
لبطل انكلترا بدال من الشهير
املذكورة عامذاك.
غاري كوك ،وذلك بعدما شغل
منصب نائب املدير املالي في
«البرسا».
وم � ��ن ت ��اب ��ع م �س �ي��رة االث �ن�ي�ن
م��ع ب��رش�ل��ون��ة ي�ع��رف «العقل
اإلج��رام��ي» ال��ذي يتمتعان ب��ه ،وسط
ت� �ن ��اغ ��م م �م �ي ��ز ب �ي �ن �ه �م��ا ح� �ي ��ث ك ��ان
س ��وري ��ان ��و ي �ع � ّ�ب��د ل �ب �ي �غ �ي��ري �س �ت��اي��ن
الطريق لضم الالعبني الذين يجدهم
م�ن��اس�ب�ين ل�ن�ج��اح��ات ال� �ن ��ادي ،ال بل
تدخال عند املدرب السابق الهولندي

ف��ران��ك راي �ك��ارد لتغيير أس�ل��وب��ه بعد
ه �ب ��وط م �س �ت��وى ال� �ف ��ري ��ق .أض� ��ف أن
ق �ل��ة ت� �ع ��رف أن ال ��رج �ل�ي�ن ك ��ان ��ا وراء
إف� �ش ��ال ص �ف �ق��ة ارت � �ب� ��اط ال �ب��رت �غ��ال��ي
جوزيه مورينيو بالنادي الذي عمل

ف�ي��ه مترجمًا س��اب�ق��ًا أي ��ام االنكليزي
الشهير بوبي روبسون ،فدفعا باسم
جوسيب غوارديوال الى االضواء عام
 2008ل �ي �ت �ح� ّ�ول االخ �ي ��ر «أس� �ط ��ورة»
تدريبية في تاريخ «البالوغرانا».
ه��ذه الفعلة ال ش��ك ف��ي أن�ه��ا ت�م� ّ�ر في
ذه��ن م��درب سيتي الحالي االيطالي
روب� ��رت� ��و م��ان �ش �ي �ن��ي ال� � ��ذي ق ��د ي�ج��د
نفسه خارج أسوار «استاد االتحاد»
ف � ��ي ل �ي �ل ��ة وض � �ح� ��اه� ��ا ،إذ ب ��وص ��ول
بيغيريستاين وس��وري��ان��و ال��ى بطل
إن�ك�ل�ت��را ،ف��إن غ��واردي��وال البعيد عن

التدريب حاليًا أصبح مرشحًا كبيرًا
ّ
ل�ت�س��ل��م ت��دري��ب «األزرق ال �س �م��اوي»
حيث تتوافر جميع االمكانات املادية
والفنية إلصابته النجاح عينه الذي
ّ
خ ��ط ��ه م� ��ع ب ��رش �ل ��ون ��ة ط � � ��وال أرب �ع ��ة
مواسم.
وف � � ��ي م � � � � ��وازاة ه � � ��ذا األم� � � ��ر ال ي �ب��دو
ه �ن��اك م�م��ان�ع��ة ع �ن��د م��ال �ك��ي ال �ن��ادي
االم � ��ارات � �ي �ي��ن إذا م� ��ا ُص � �ب ��غ س�ي�ت��ي
باأللوان الكاتالونية ،لكن هذه املسألة
تتطلب ج�ل��ب الع �ب�ين م��ن ب��رش�ل��ون��ة.
وح � �ي ��ث إن ه � ��ذا االم � � ��ر ص� �ع ��ب ج� �دًا

لناحية خ�ط��ف ن�ج��وم ال�ف��ري��ق االول،
ف ��إن ال �ب��وص �ل��ة ت �ح� ّ�ول��ت ال ��ى ال�ف�ئ��ات
العمرية ،حيث هناك حاجة إلى رجل
م �خ��اب��رات ي�م�ك�ن��ه إرش � ��اد ال�ك�ش��اف�ين
ال� ��ى امل ��واه ��ب امل �م �ي��زة أو امل �س��اه �م��ة
في سرقتها .وف��ي ه��ذا السياق ليس
ه� �ن ��اك أف� �ض ��ل م� ��ن خ ��وس �ي ��ه رام � ��ون
أل �ي �س��ان �ك��و امل ��دي ��ر ال� �س ��اب ��ق ل �ق �ط��اع
الناشئني في برشلونة الذي يبدو في
طريقه لالنضمام الى بيغيريستاين
ً
وس��وري��ان��و ،اللذين ش��رع��ا أص�ل�ا في
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،وب�ش�ك� ٍ�ل

بيغيريستاين
رجل اإلنجازات

ّ
الكاميروني جان ماري دونغو امللقب بـ«إيتو الصغير» هدف أساسي ملانشستر سيتي (أرشيف)

الفورموال 1

ّ
رايكونن يحمل أول فوز للوتوس منذ  1987في سباق مجنون
ق �ط��ف س ��ائ ��ق ل ��وت ��وس ري �ن ��و ال �ف �ن �ل �ن��دي ك�ي�م��ي
راي �ك��ون��ن ان �ت �ص��ارًا رائ �ع��ًا ف��ي س�ب��اق ج��ائ��زة أب��و
ظ�ب��ي ال �ك �ب��رى ،امل��رح �ل��ة ال � �ـ 18م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م
لسباقات سيارات الفورموال  1على حلبة «ياس
مارينا» ،التي شهدت أجمل سباق هذا املوسم.
وه � ��ذا ه ��و ال� �ف ��وز االول ل��راي �ك��ون��ن ه� ��ذا امل��وس��م
أداء
واالول للوتوس منذ  ،1987وق��د ق��دم خالله ً
هو االفضل له منذ عودته ال��ى الفورموال  1بعد
موسمني في بطولة العالم للراليات.
وقطع رايكونن مسافة السباق البالغة 305,355
ك �ل��م ب � � � � � � �ـ 1,45,58,667س ��اع ��ة ،أي ب �م �ع��دل س��رع��ة
متقدمًا
وس�ط��ي ب�ل��غ  172,879ك�ل��م ف��ي ال�س��اع��ة،
ّ
على االسباني فرناندو الونسو (فيراري) بفارق
 0,852ثانية ،وعلى االملاني سيباستيان فيتيل
(ريد ُبل رينو) بفارق  4,163ث.
وحافظ فيتيل على صدارة الترتيب العام برصيد
 255نقطة بفارق  10نقاط أمام الونسو ،فيما عزز
رايكونن موقعه في املركز الثالث.
وشهد السباق أحداثًا مهمة كان أبرزها انطالق
وق �ع ��ت بحقه
ف�ي�ت�ي��ل م ��ن امل ��رك ��ز األخ �ي ��ر ب �ع��دم��ا ّ

رايكونن على املنصة بني ألونسو وفيتيل (دارين وايتسايد _ رويترز)

ع�ق��وب��ة ب�س�ب��ب ال�ك�م�ي��ة غ�ي��ر ال�ك��اف�ي��ة م��ن ال��وق��ود
ف��ي خ��زان سيارته ف��ي نهاية ال�ت�ج��ارب الرسمية
ال �س �ب��ت ،وال �ت��ي أح ��رز امل��رك��ز االول ف�ي�ه��ا س��ائ��ق
ماكالرين مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
الذي اضطر الى االنسحاب في اللفة  20إثر كسر
ف��ي علبة تغيير ال�س��رع��ة .إال أن اإلن�ج��از يحسب
ل �ف �ي�ت �ي��ل ال � ��ذي ش ��ق ط��ري �ق��ه ال� ��ى امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث
مظهرًا مرة أخرى سبب فوزه باللقب العاملي في
املوسمني األخيرين.
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1فيتيل  255نقطة
 -2الونسو  245نقاط
 -3رايكونن  198نقطة
 -4ويبر  167نقطة
 -5هاميلتون  165نقطة
 ترتيب بطولة الصانعني: -1ريد ُبل  422نقاط
 -2فيراري  340نقطة
 -3ماكالرين  318نقاط
 -4لوتوس  288نقطة
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• مشاركة •

أصداء عالمية

زياد الصمد في «ديو املشاهير» طالبًا تصويت الجمهور
أدق على طريقة أرسنال ،إذ إن عملية
سرقة املواهب من «ال ماسيا» باتجاه
«اس �ت��اد االم � ��ارات» س�ت�ب��دأ م��ن خ�لال
ج��ذب ث�لاث��ة أس�م��اء ه��ي لإلسرائيلي
غ��اي أس��ول�ين ( 19ع��ام��ًا) ،ول�ـ«ش��اف��ي
ال �ج��دي��د» أي س �ي��رج��ي س��ام �ب��ر (17
�داف ال�ك��ام�ي��رون��ي ج��ان
ع��ام��ًا) ،ول �ل �ه� ّ
ماري دونغو امللقب بـ«إيتو الصغير».
بعد أرس�ن��ال ،يجد برشلونة «لصًا»
ّ
السيئ
إنكليزيًا جديدًا في داره ،لكن
في املوضوع أن رؤوس العصابة هم
من أبناء البيت.

دخ� ��ل م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال� �ق ��دم ب��رن��ام��ج «دي ��و
املشاهير» الذي بدأ على شاشة املؤسسة اللبنانية
لإلرسال عبر الحارس زياد الصمد (الصورة) الذي
سيكون واح �دًا م��ن  12مشتركًا سيخوضون غمار
امل �ن��اف �س��ة ال �ف �ن �ي��ة أله � ��داف إن �س��ان �ي��ة.
وع��رض��ت الحلقة األول ��ى ي��وم السبت
امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ش � ��ارك ف �ي �ه��ا ح ��ارس
م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان ال � � ��ذي ي �ح �ت ��اج ال ��ى
تصويت الجمهور كي يمدد مشاركته
ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج ق� � ��در امل� �م� �ك ��ن ب �ه��دف
رف ��ع ق�ي�م��ة ال �ج��ائ��زة ال �ت��ي سيحصل
عليها .وسيقدم الصمد الجائزة الى

جمعية «كفى» التي تعنى بالعنف ضد املرأة ،حيث
اختارها الصمد كدعم ألعمالها الهامة التي تقوم
بها .وم��ن الشخصيات الفنية واإلعالمية املشاركة
في البرنامج :ورد الخال ،كارين رزق الله ،طوني أبو
ج ��ودة ،م��اري� ّ�و باسيل وغ�ي��ره��م .وك��ان
ال �ص �م��د ق��د وق� ��ع ال �ع �ق��د م��ع امل��ؤس�س��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل��إرس � ��ال ب� �ع ��دم ��ا ات �ص��ل
ب ��ه الع ��ب ك ��رة ال �س �ل��ة ال �س��اب��ق وم �ق��دم
البرامج طوني ب��ارود ،عارضًا الفكرة
عليه .لكن جرى التكتم على املوضوع
ّ
ب �س �ب��ب وج � ��ود ب �ن��د ف ��ي ال �ع �ق��د ي�ح��ت��م
السرية حتى عرض الحلقة األولى.

كرة السلة

فوز الحكمة وعمشيت والشانفيل
اخ�ت�ت�م��ت أم ��س امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
ب �ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ،ح�ي��ث
ّ
وجه فريق الحكمة رسالة قوية إلى
م�ن��اف�س�ي��ه ،ب �ع��د ف� ��وزه ع �ل��ى ه��وب��س
بفارق  36نقطة ،17 - 27( 62 - 102
 )39 - 75 ،25 - 52على ملعب غزير.
ورغم الفارق الفني بني الفريقني ،إال
أن الحكمة ظهر بصورة ممتازة من
دون العبه جوليان قزوح ،الذي تابع
امل�ب��اراة من على امل��درج��ات مع عراب
النادي جوزيف عبد املسيح ،اللذين
رفعا العلم اللبناني معًا خالل اللقاء.
وم ��ن امل �ف �ت��رض أن ي �ك��ون األس �ب��وع
الحالي حاسمًا على صعيد قضية
قزوح ،مع إغالق امللف في األمن العام
ب �ع��د ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع ق� ��زوح وت�ح��وي��ل
امل� � �ل � ��ف ال � � ��ى ال � �ق � �ض� ��اء ال� �ع� �س� �ك ��ري.
وتجتمع املحكمة العسكرية يومي
ال�ث�لاث��اء والخميس م��ن ك��ل أس�ب��وع،
أي من املتوقع أن يكون هناك جلسة
لقزوح غدًا الثالثاء.
وب ��ال� �ع ��ودة ال� ��ى امل � �ب� ��اراة ف �ن �ي��ًا ،ف��إن
نتيجة امل �ب ��اراة ت�ع�ك��س واق�ع�ه��ا مع
ّ
تفوق الحكمة ب��األرق��ام ،وخصوصًا
دف��اع�ي��ًا م��ع تسجيل  56ك��رة م��رت��دة،
م�ق��اب��ل  28ل �ه��وب��س ،اض��اف��ة ال ��ى 24
كرة حاسمة مقابل  13لهوبس .وبرز
من الحكمة الثالثي شارل تابت (11
نقطة و 10ك ��رات م��رت��دة) وداي�ش��ون

من المفترض أن
يكون األسبوع
الحالي حاسمًا في
قزوح
قضية ّ

سيمز ( 26نقطة و  14ك��رة م��رت��دة)،
وأرون هاربر ( 29نقطة و 7تمريرات
حاسمة) .أما من جانب هوبس ،فقد
ب ��رز الري ب�ل�ي��ر ب �ـ  22ن �ق �ط��ة ،وع�ل��ي
ف �خ��ر ال ��دي ��ن ب� �ـ  14ن �ق �ط��ة ،وح �س�ين
قانصوه .13
وف ��ي م �ب��اراة ث��ان �ي��ة ،ح�ق��ق عمشيت
أول ف� � ��وز ل � ��ه ف � ��ي ال � ��درج � ��ة األول� � ��ى
وك ��ان ع�ل��ى ح �س��اب مضيفه أن�ي�ب��ال
ف��ي زح �ل��ة ،بنتيجة - 27( 91 - 108
 )63 - 88 ،36 - 59 ،18ع�ل��ى ملعب
امل ��درس ��ة األن �ط��ون �ي��ة .وص �ن��ع ث�لاث��ة
العبني لبنانيني الفوز الجبيلي ،مع
تسجيلهم  82نقطة ،وهم غالب رضا
( 30ن�ق�ط��ة و 4ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة)،
صباح خوري ( 31نقطة و 6تمريرات
ح��اس�م��ة) ،وم��ات فريجي ( 21نقطة
و 11ك ��رة م ��رت ��دة) ،ك�م��ا ب ��رز أوس�ت�ن
ج��ون�س��ون ال ��ذي س�ج��ل  18ك��رة و11
تمريرة حاسمة .أما في أنيبال ،فقد
برز طارق عموري بـ  27نقطة ،جوي
عكاوي بـ  26نقطة و 8كرات حاسمة،
وت�ش��ادن��ي غ��راي  24نقطة و 12كرة
مرتدة.
وفاز السبت الشانفيل على مضيفه
أنترانيك بفارق  24نقطة 17( 71 - 95
  ،)50 - 61 ،30 - 36 ،12وك��ان العبال �ش��ان �ف �ي��ل ف � ��ادي ال �خ �ط �ي��ب أف �ض��ل
مسجل في املباراة بـ  31نقطة.
العب الحكمة
شارل تابت (برو فوتو)

كرة اليد

خسارة السد أمام األهلي اإلماراتي والتعويض أمام الجيش القطري
لقي فريق السد خسارة مفاجئة أمام
األهلي اإلماراتي  26 - 25الشوط األول
( )14-14ف ��ي ق �ط ��ر ،ض �م��ن م �ب��اري��ات
امل �ج �م��وع��ة االول � � ��ى ل �ب �ط��ول��ة االن ��دي ��ة
االس� �ي ��وي ��ة ب �ك ��رة ال� �ي ��د .وك � ��ان أف �ض��ل
مسجلي السد مالدن بعشرة أهداف.
ج��اءت امل �ب��اراة ق��وي��ة ،وك��ان يمكن أي
م��ن ال�ف��ري�ق��ن ال �ف��وز ب�ه��ا ،ح�ي��ث ت�ق��ارب
امل�س�ت��وى معظم ال��وق��ت ،ول��م يستطع
أي م��ن ال �ف��ري �ق�ين ال �ت �ق��دم ع �ل��ى االخ��ر
ب �ف��ارق ك�ب�ي��ر ط ��وال ال��دق��ائ��ق ال�س�ت�ين.
وكان من الواضح أن الفوز سيكون من
نصيب م��ن يستفيد أكثر م��ن الفرص
املتاحة التي يصنعها العبوه ،فكانت
النتيجة ملصلحة األه �ل��ي االم��ارات��ي،
الذي قدم ً
اداء جيدًا والفتا ،وبالعبني
م ��ن ال� �ط ��راز ال �ع��امل��ي ،ه �م��ا امل �ص��ري��ان
ه � ��ان � ��ي ال � �ف � �خ� ��ران� ��ي وح� � �س �ي��ن زك� � ��ي،
مستفيدًا من بعض األخطاء.
بدأ الشوط األول بضغط كبير لفريق

االه �ل��ي االم ��ارات ��ي ،ال ��ذي ن�ج��ح حتى
ال��دق�ي�ق��ة ال �ع��اش��رة ب��ال�ت�ق��دم ب �ف��ارق 4
أه ��داف على ال�س��د اللبناني ،ال��ذي لم
ي��دخ��ل سريعا ف��ي ج��و امل �ب��اراة  ،وب��دا
واض�ح��ا ان الفريق االم��ارات��ي حاضر
وم��دع��م بالعبني مصريني م��ن الطراز
ال ��رف �ي ��ع ش ��ارك ��ا ف ��ي ن �ه��ائ �ي��ات ك��أس
العالم لعدة مرات.
وشهدت بداية الشوط الثاني سلسلة
من الهجمات املقطوعة من الفريقني،
حيث لم يتمكن أي فريق من التسجيل
ح�ت��ى ال��دق�ي�ق��ة ال�خ��ام�س��ة ،ح�ين سجل
م �ل ��ادن ه � ��دف ال� �س ��د ال� �خ ��ام ��س ع�ش��ر
وال � �ت � �ق� ��دم  ،14-15ث � ��م م� ��ال� ��ت ال ��دف ��ة
م� �ج ��ددًا مل �ص �ل �ح��ة األه� �ل ��ي االم� ��ارات� ��ي
م�س�ت�ف�ي�دًا م ��ن األخ� �ط ��اء ال �ك �ث �ي��رة في
التمرير لالعبي السد ،ما منح التقدم
لألهلي اإلم��ارات��ي ،وأع ��اده م ��رارا الى
ج��و امل �ب��اراة عبر إه ��دار ال�س��د العديد
م ��ن ال � �ك� ��رات امل� ��رت� ��دة ال �س �ه �ل��ة ،وع ��دم

اس �ت �ف��ادت��ه م ��ن ال� �ف ��رص ال �ت ��ي م�ن�ح��ه
إي��اه��ا ال �ح��ارس امل�ت��أل��ق حسني صقر،
ال� � ��ذي ص ��د م� ��رت� ��دات ك �ث �ي��رة ل�ل�ف��ري��ق
االم ��ارات ��ي ،دون أن ي�س�ج��ل ال �س��د أي��ًا
م� ��ن ه � ��ذه ال� � �ك � ��رات .وك� ��ان� ��ت ال �ث ��وان ��ي
االخ �ي ��رة م��ن ال �ل �ق��اء ح��اف�ل��ة ب ��االث ��ارة،
ف�خ��رج م�ل�ادن بدقيقينت ث��م دقيقتني

يحتاج السد إلى الفوز
على الجيش كي
يتأهل إلى الدور
الثاني

للمدير الفني ب��وزو رودتيش ،ليلعب
ال�س��د ب��أرب�ع��ة الع�ب�ين .وع�ن��دم��ا أض��اع
األه� � �ل � ��ي ال� � �ك � ��رة خ � � ��رج ح� �س�ي�ن ص �ق��ر
ودخ� ��ل م �ك��ان��ه دان� �ي ��ال اب��راب��وف �ي �ت��ش،
ليعيد بعضًا من التوازن العددي في
الثواني االخيرة ،لكنه خرج بدقيقتني
من أحد العبي االمارات ،ليأخذ مكانه
�وري الجنوبي
ف��ي ح��راس��ة امل��رم��ى ال�ك� ّ
جونغ جيو بارك ،ولم يتبق من اللقاء
ثوان والكرة بحوزة السد
سوى سبع
ٍ
فحرك الضربة ال�ح��رة وس��دد باتجاه
املرمى ،لكن الحارس االماراتي صدها
لتنتهي املباراة بفوز األهلي .25 - 26
وي�خ��وض ال�س��د م�ب��ارات��ه االخ �ي��رة في
ال ��دور االول عند ال�س��ادس��ة م��ن مساء
غد الثالثاء بتوقيت بيروت أمام فريق
ٍ
الجيش القطري ،في مباراة ّ
تعد جواز
امل � ��رور ال� ��ى ال � ��دور ال �ث ��ان��ي ،ول� ��م يعد
امامه سوى الفوز فقط لالستمرار في
البطولة.

البرازيل تسحق ليبيا 0-13
ّ
وج �ه��ت ال �ب��رازي��ل رس��ال��ة ش��دي��دة ال�ل�ه�ج��ة إل��ى
منافسيها على اللقب في كأس العالم لكرة القدم
ل�ل�ص��االت امل�ق��ام��ة ف��ي ت��اي�لان��د ،ع�ن��دم��ا اتخمت
شباك ليبيا بنتيجة  ،0-13في الجولة الثانية
من مباريات املجموعة الثالثة.
وف��ي امل�ج�م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا ،ت�ع��ادل��ت ال�ب��رت�غ��ال مع
اليابان  5-5في مباراة مثيرة.
وفي املجموعة االول��ى ،حققت كوستاريكا فوزًا
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ال �ب��اراغ��واي  ،3-6وح ��ذت اوك��ران �ي��ا
حذوها بفوزها على تايالند .3-5
وك��ان��ت ن�ت��ائ��ج ال�س�ب��ت ق��د ش�ه��دت ف��وزًا ساحقًا
لروسيا على جزر سولومون  ،0-16بينما تغلبت
غواتيماال على كولومبيا  ،2-5في الجولة االولى
ضمن املجموعة السادسة.
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة ال�خ��ام�س��ة ،ف ��ازت ص��رب�ي��ا على
مصر  1-3وتشيكيا على الكويت .2-3
وت �ق��ام ال �ي��وم  4م �ب��اري��ات ف��ي ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة،
فتلعب املغرب مع ايران ( 14.00بتوقيت بيروت)
واسبانيا مع بنما ( )16.00في املجموعة الثانية،
اوستراليا مع املكسيك ( )12.00واالرجنتني مع
ايطاليا ( )14.00في املجموعة الرابعة.

رونالدو يرحب بميسي في ريال مدريد
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ،نجم ريال
مدريد االسباني ،عدم ممانعته اللعب الى جانب
األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة ،إذا
قرر «البرغوث» يومًا االنتقال الى النادي امللكي.
وق��ال رون��ال��دو« :ل��ن تكون هناك اي مشكلة ،إذا
ج ��اء م�ي�س��ي ال ��ى ه �ن��ا (ري � ��ال م ��دري ��د) سنلعب
معًا» ،مضيفًا وهو يبتسم« :بالطبع فإن االمور
س�ت�ك��ون اك �ث��ر ت �ع �ق �ي �دًا» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ميسي
«العب كبير».

أخبار رياضية
الصداقة يبتعد في الصدارة
ابتعد الصداقة وصيف املوسم املاضي
في صدارة الترتيب العام للدوري اللبناني
لكرة القدم للصاالت ،إثر فوزه املثير على
مضيفه جامعة القديس يوسف  ،1-3في
قمة املرحلة السادسة التي أقيمت بينهما
على ملعب األخير في مار روكز .وكان نجم
املباراة هداف الصداقة العراقي مروان زورا
الذي سجل أهداف الفوز الثالثة ،وسجل
هدف الخاسر جاد خير الله .وتألق حارس
الصداقة سركيس اسكدجيان في التصدي
لكرات عدة كانت حاسمة في سعي فريقه الى
خطف النقاط الثالث كاملة .وبهذا الفوز ابتعد
الصداقة بفارق ست نقاط عن جامعة القديس
يوسف ( 9نقاط) الذي يملك مباراة أقل ،وقد
تراجع األخير الى املركز الثالث خلف بروس
كافيه الذي يملك  10نقاط ومباراة أقل من
الصداقة أيضًا .وكان بروس كافيه قد أهدر
نقطتني أمام طرابلس الفيحاء بتعادله معه
 ،2-2على امللعب عينه .سجل لألول عباس
طحان ومحمد اسكندراني ،وللثاني عمر
الحالب وعمر ياسني .وواصل فريق الجامعة
األميركية للثقافة والتعليم ،رابع الترتيب،
عروضه ّ
الجيدة في أول ظهور له في الدرجة
األولى بفوزه الالفت على الحلوسية ،4-6
على امللعب عينه .سجل للفائز :كريستوف
ّ
املجبر ( )2ووائل عازار وعادل يزبك ومحمد
جوني وهادي أبي غانم ،وللخاسر :راسم
حرب وأحمد نصر الله وعبد الله دبس ومحمد
نصر الله .ولقي قوى األمن الداخلي خسارة
رابعة تواليًا وهذه املرة على يد الهدف ،8-7
على ملعب الرئيس لحود أيضًا .سجل للهدف:
محمد عوض ( )4وحبيب الزروي ( )2ومحمد
ّ
سعيد وعلي حمادة ،ولقوى األمن :محمود
عيسى ( )3ومحمد أبو عليوة وأحمد تكتوك
ومصطفى حرب (.)2
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports
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«أشكمان» :سنة  10هيب هوب

نادين كنعان
بعد  10سنوات من دخولها الساحة
ال �ف �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ت �س �ت �ع� ّ�د ف��رق��ة
«أشكمان» لنقلة نوعية في مسيرتها
من خالل مشروع يختصر تجربتها
«ال�ث�لاث�ي��ة األب �ع��اد» (راب وغرافيتي
وت �ص �م �ي��م ق �م �ص��ان) وأل� �ب ��وم ج��دي��د
سيبصر النور في صيف  .2013منذ
ن �ع��وم��ة أظ �ف��اره �م��ا ،ح �ض��رت ث�ق��اف��ة
الهيب الهوب بمختلف أشكالها ّ
بقوة
في حياة التوأم محمد وعمر ّ
قباني:
«إنها تالزمنا منذ ولدنا عام ،1983
وخ� �ص ��وص ��ًا ال � � ��راب وال� �غ ��راف� �ي� �ت ��ي».
ي ��ؤم��ن ال �ث �ن��ائ��ي ال �ب �ي��روت��ي ب��أن�ه�م��ا
ولدا من قارورة سبراي وميكروفون.
ش �غ �ف �ه �م��ا ب ��ال� �غ� �ن ��اء وال � ��رس � ��م ع�ل��ى
ح� �ي� �ط ��ان ب � �ي� ��روت ب� � ��دأ ع� �ل ��ى ط��ري��ق
امل � ��درس � ��ة» ،ح �ي�ن ك ��ان ��ا ي �ق �ع��ان ع�ل��ى
ش �ع ��ارات األح � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي
كانت تغطي شوارع العاصمة آنذاك.
ع��ام  ،2001وج��د ال�ش��اب��ان طريقهما
إل��ى ال��راب م��ن خ�لال كتابة «م��ذك��رات
ي � ��وم� � �ي � ��ة» أث � � �ن � � ��اء وج� � ��وده � � �م� � ��ا ف��ي

السرفيس ّ
تعبر ع��ن أف�ك��ار وقضايا
س�ي��اس�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ،وت�ب ّ�ت�ع��د عن
الحب والعاطفة «ألنه في منه كتير»
على حد تعبير عمر.
ّأم ��ا اس ��م ال �ف��رق��ة ،ف �ج��اء ت�م��اش�ي��ًا مع
ّ
ّ
التميز لكن أيضًا ألن��ه ترجمة
مبدأ
ل �ل �ث �ق��اف��ة ال� �ت ��ي ت ��أث ��ر ب �ه��ا ال �ش��اب��ان
اللذان يعمالن في مجال اإلعالنات:
«كل شي منعملو لبناني ،وأشكمان
م ��ا ف ��ي م �ن �ه��ا إال ب� ��ال � �ش� ��ارع ...ب��دن��ا
ن �ع� ّ�ب��ر ع ��ن ال� �ن ��اس ب �ل �غ �ت �ه��م» .ج�م��ع
«أش �ك �م��ان» إن�ت��اج�ه�م��ا ال�غ�ن��ائ��ي في
ألبوم «نشر غسيل» ( )2006ليعودا
ويطلقا آخ��ر ع��ام  2009حمل عنوان
«أشكمان فوبيا» .أما العمل الجديد
ال� � � ��ذي ي � �ت� ��زام� ��ن إص � � � � ��داره م � ��ع ع �ي��د
ال �ف��رق��ة ال �ع��اش��ر« ،ف�س�ي�ح�م��ل الكثير
م��ن ال �ت �ج��دي��د» م��ن دون أن يختلف
بمضمونه عن سابقيه.
ّ
يشدد عمر ومحمد على أن أغنيات
ال� � � � ��راب ال � �ت� ��ي ي� �ق ��دم ��ان� �ه ��ا «ت �ع �ك��س
ش �خ �ص �ي �ت �ن��ا ول �ي �س��ت م �ص �ط �ن �ع��ة»،
ّ
م�ش�ي��ري��ن إل ��ى «أن �ن ��ا ال ن��رت��دي ك��اب
وال «ب��اغ��ي» ...أسلوب حياتنا عادي

«بالي بوي» بالهندي بالش سكس

ً
جدًا» .الغناء قادهما ّأوال إلى التجارة
وتصميم ال�ق�م�ص��ان ع��ام  ،2007إل��ى
أن ّأسسا متجرًا خاصًا لهذه الغاية
ب �ع��د ذل� ��ك ب �ع��ام�ي�ن ،ف��ات �ح�ي�ن امل �ج��ال
ل�ك��ل املعجبني ب��اق�ت�ن��اء ال�ث�ي��اب التي
ي��رت��دون�ه��ا أث �ن��اء ال �ح �ف�لات .ث��م راح��ا
«ي� �ج � ّ�م�ل�ان» ال � �ج� ��دران امل �ت �س �خ��ة ف��ي
ب� �ي ��روت م ��ن خ �ل��ال غ��راف �ي �ت��ي ت �ع� ّ�ب��ر
ّ
ّ
عنهما أيضًا ،وكلنا يتذكر غرافيتي
«ال �ح �ج��ر ال �ل��ي ب�ب�ل��دك إل ��ك ول��ول��دك»
ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ت ��ل أح � � ��د ج� � � � ��دران ش � ��ارع
ال �ج � ّ�م �ي ��زة اس �ت �ن �ك ��ارًا ل �ق �ي��ام ب�ع��ض
ال �ج �ه��ات األج �ن �ب �ي��ة ب �ت��دم �ي��ر ب �ي��وت
امل �ن �ط �ق��ة ال �ق��دي �م��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
م �ج� ّ�م �ع��ات ت� �ج ��اري ��ة« .م � ��ن ب� �ي ��روت»
ّ
(ال� � � �ص � � ��ورة) غ ��راف� �ي� �ت ��ي آخ � � ��ر خ��ط��ه
الثنائي ّ
قباني في منطقة الكرنتينا
«تقديرًا ملديتنا وتعبيرًا عن شعورنا
باملسؤولية تجاهلها» .إذًا ،م��ن قلم
رص � ��اص ،ب ��دأ «ح� �ل ��م» ي �ت �ح� ّ�دث عنه
ّ
مصمما الغرافيكس الشابان بفخر.
ّ
ّ
وهنا ،يذكراننا بأن قارورة السبراي
هي ّ
أشد تأثيرًا من السالح والدواليب
املشتعلة في تحقيق «حلم التغيير».

ّ
«ب�لاي ب��وي» تحاول تجنب «امل�ط� ّ�ب» الهندي.
ب�ع��د م��وج��ة االن �ت �ق��ادات ال �ت��ي ط��اول��ت املمثلة
ال �ه �ن��دي��ة ش �ي��رل�ي�ن ش ��وب ��را (ال� � �ص � ��ورة) إث��ر
ظهورها على غالف مجلة «ب�لاي» املحظورة
في بالدها ،واتهامها بالتشجيع على الفحش
ّ
والتحرش الجنسي ،ها هي شركة «بالي بوي
اليف ستايل» تفتتح أول أنديتها هناك «وفق
التقاليد املحافظة».
هكذا ،قررت الشركة دخول الهند «من الباب
العريض»؛ إذ ُيتوقع أن تفتتح  120ناديًا خالل
ال �س �ن��وات ال�ع�ش��ر امل�ق�ب�ل��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال �ب��ارات
ُ َّ
ّ
وسيدشن أول موقع في منطقة غ��وا في
واملالهي الليلية واملقاهي واملتاجر.
شمال شاطئ كاندوليم في منتصف كانون األول (ديسمبر) املقبل ،وستبلغ
مساحته  22أل��ف متر مربع ،وف��ق ما أك��د املدير التنفيذي للشركة سانجاي
جوبتا لصحيفة .India›s Economic Times
وفي ما يتعلق بزي األرنب الشهير الذي ُي َع ّد رمز الشركة التي شارفت على إنهاء
عقدها السادس ،لفت جوبتا في حديث لـ«وكالة األنباء الفرنسية» إلى ّأن اكتفاء
العارضات بارتداء أذني األرنب وذنبه بفرائه ّ
املميز ليس ممكنًا في الهند «رغم أنه
جزء أساسي من فكرة البالي بوي ،لكننا مضطرون إلى مراعاة القيم والعادات
ُ َ
سيطلق
السائدة هناك» .وكشف الرجل أنه سيصار إلى استحداث «زي مالئم»
في حفل االفتتاح املنتظر في محاولة لالبتعاد تمامًا عن العري«.نريد فصل
العالمة التجارية عن ارتباطها الوثيق باملؤسسات الكبرى وإعادة صياغتها وفق
ما يتناسب مع أسلوب الحياة الطموح للطبقة الوسطى» ،يقول جوبتا.
وفيما تحرص الشركة على التأكيد أنها ستركز على الرفاهية ال على الجنس
ّ
في مختلف أنشطتها في الهند ،حذر مدير السياحة في غوا نيخيل ديساي من
أنه «لن ُي َ
تسامح مع الفحش» .وسجلت أودة فيغاس ،رئيسة إحدى املجموعات
ُ
ّ
َ
النسائية في املنطقة ،مخاوفها من انتشار نواد مماثلة في بلد تعد فيه «تجارة
ّ
الجنس مشكلة حقيقية» ،مضيفة« :ه��ل يتوافر نظام يمكننا من معرفة ما
يجري في الداخل؟ ّ
أشك في ذلك!».
(األخبار)

