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المشهد السياسي

تجربونا
ال
آذار:
8
قوى
ّ

ّ
تخيم أجواء سلبية على ملف ّ تأليف الحكومة ،في ظل بروز توجه لدى رئيسي
الجمهورية والحكومة (املكلف) نحو إصدار تشكيلة حكومية من دون التشاور مع أحد من فريق
األكثرية الوزارية السابقة .في مقابل ذلك ،بعثت قوى  8آذار رسالة إلى املعنيني بحكومة «األمر
الواقع» ،يمكن تلخيصها بكلمتني اثنتني :ال ّ
تجربونا
ه ��ل ه ��ي م� �غ ��ام ��رة ج ��دي ��دة س�ي�خ��وض�ه��ا
ف� ��ري� ��ق  14آذار ورئ� � �ي � ��س ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ميشال سليمان َ
وم��ن ه��م خلفهما تحت
ع � �ن� ��وان ح �ك ��وم��ة ال ��رئ� �ي ��س ت� �م ��ام س �ل�ام؟
ح �ت��ى ل �ي��ل أم� � ��س ،ك � ��ان ال ��رئ �ي ��س امل �ك �ل��ف
تأليف الحكومة ال ي��زال ملتزمًا مقاطعة
فريق  8آذار والتيار الوطني الحر .حتى
رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلق
أي ات �ص ��ال م �ن��ه .وف ��ي ظ ��ل ت ��روي ��ج ق��وى
امل �ع��ارض��ة ال �س��اب �ق��ة ل�ت�ش�ك�ي�ل��ة ح�ك��وم�ي��ة
تضم شخصيات «ف��اق�ع��ة» ف��ي انتمائها
ُ
إلى قوى  14آذار وتعد من صقورها ،إلى
جانب أسماء انتماؤها إلى الفريق اآلخر
ّ
«م��اي��ع» ،أك ��دت م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة رفيعة
امل �س �ت��وى ف ��ي ق� ��وى  8آذار ل� �ـ «األخ� �ب ��ار»
أن ث�لاث��ي ح��رك��ة أم��ل ـ�ـ ح��زب ال�ل��ه ـــ التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وج��ه رس��ائ��ل واض�ح��ة إلى
«ك��ل م��ن يعنيه األم ��ر» ،وخ��اص��ة سليمان
وس�لام والنائب وليد جنبالط ،تفيد بأن
«أي ح �ك��وم��ة أم ��ر واق� ��ع م��رف��وض��ة جملة
ً
وت �ف �ص �ي�لا ،ول ��ن ن�ق�ب��ل ت�ه�م�ي��ش م�ك��ون�ين
أساسيني من مكونات لبنان ،وال تجربونا
ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال» .وف �ي �م��ا أك� ��دت م �ص��ادر

قريبة من رئيس الجمهورية أن سليمان
سيوقع أي تشكيلة حكومة يقدمها إليه
رئيس الحكومة املكلف ،حتى لو خلت من
أي «ممثل لفريق  8آذار والتيار الوطني
ّ
ال�ح��ر» ،ع��ادت م�ص��ادر «وس�ط�ي��ة» واك��دت
أن جنبالط نصح سليمان بعدم التسرع
بإصدار تشكيلة وزارية من دون التشاور
م��ع ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن بعض
ّ
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة أك� ��دت ام ��س أن

ّأكدت بعض
الشخصيات السياسية أمس
سلم تشكيلة
أن سالم ّ
حكومية للرئيس سليمان

إنجاز االستعدادات النتخابات «الشرعي» غدًا
تنطلق غ �دًا األح��د ان�ت�خ��اب��ات املجلس االس�لام��ي ال�ش��رع��ي األع�ل��ى في
بيروت واملناطق .وقد أنجزت كل االستعدادات لهذا االستحقاق الذي
ً
كان محل تجاذب سياسي طويل ،وبات «الغاء االنتخابات مستحيال»
حسبما قالت مصادر دار الفتوى لـ «األخ�ب��ار» .وأك��دت أن املنسحبني
من االنتخابات وعددهم  40من أصل  140مرشحًا لن يؤثروا فيها،
ول��ن يوقفوها .أم��ا الحديث ُعن انسحاب قضاة من ب�ي��روت ،فأشارت
مصادر الدار إلى ان احدهم أغري بمنصب قاضي تحقيق فانسحب.
وأوضحت املصادر أنه إذا لم يكتمل نصاب الهيئة الناخبة في بعض
املناطق ،فستجرى الحقًا انتخابات فرعية مللء الشواغر.

ّ
س �ل�ام س��ل��م ت�ش�ك�ي�ل��ة ح �ك��وم �ي��ة ل�ل��رئ�ي��س
سليمان.
وعلمت «األخبار» أن قوى  8آذار ناقشت ما
يمكن أن ت��ؤول إليه األم��ور ف��ي ض��وء هذه
املعطيات .وطرح أحد مكونات هذه القوى
فكرة عدم تسليم ال��وزارات إذا أق��دم رئيسا
الجمهورية والحكومة على تأليف حكومة
أمر واقع ال تنال ثقة مجلس النواب .ولفتت
امل� �ص ��ادر إل ��ى أن ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ب�ه��ذه
ال�ط��ري�ق��ة س�ي�ك��ون ض��رب��ة الت �ف��اق ال�ط��ائ��ف،
«وس� �ي� �ك ��ون س �ل��ام ق ��د ارت� �ض ��ى أداء دور
انقالبي أراده له فريق  14آذار».
وف �ي �م��ا ك � ��ان ال ��رئ �ي ��س امل �ك �ل��ف ي �ق �ط��ع ك��ل
ت��واص�ل��ه م��ع األك�ث��ري��ة ال��وزاري��ة السابقة،
كانت ط��رق منزله مفتوحة أم��ام السفيرة
األم �ي��رك �ي��ة م ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي ،ال �ت��ي وج�ه��ت
إل � �ي ��ه ال �ت �ه �ن �ئ��ة «ع � �ل ��ى ال� �خ� �ط ��وة األول � ��ى
االي�ج��اب�ي��ة م��ن ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة لتأليف
الحكومة الجديدة» .وج��ددت اإلش��ارة الى
ان عملية التأليف لبنانية بحتة ،ويجب
ان تكون كذلك ،مكررة ان الشعب اللبناني
يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز اس �ت �ق ��رار ل �ب �ن��ان وس �ي��ادت��ه
واستقالله ،فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته
ال��دول �ي��ة .وش�ج�ع��ت ع�ل��ى ال�ع�م��ل املتوصل
ل � �ل � �ق� ��ادة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي �ع �م �ل��ون
ب �م �س��ؤول �ي��ة م� ��ن اج � ��ل ال �ت �م �س��ك ب ��األط ��ر
القانونية والدستورية في لبنان إلج��راء
االنتخابات النيابية.
وحكوميًا ،دع��ا وزي��ر الصحة في حكومة
ت�ص��ري��ف االع �م��ال ع�ل��ي ح�س��ن خ�ل�ي��ل ال��ى
«ال �ت��رف��ع ع��ن ك��ل م��ا ي�ع�ي��ق ال ��وص ��ول ال��ى
حكومة التوافق وال�ت�لاق��ي» .وأش��ار خالل
تمثيله الرئيس ب��ري في رعاية االحتفال
ف��ي ال��ذك��رى الثالثني لتأسيس مستشفى
الساحل في بيت الطبيب ،إلى «ان االجماع
على اخ�ت�ي��ار ال��رئ�ي��س ت�م��ام س�لام يعكس
الرغبة في العودة الى منطق الوحدة».
ب ��دوره ،رأى وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة في
حكومة تصريف االعمال فيصل كرامي ،ان
«لبنان يشهد في هذه األيام مخاض والدة

تقـرير

الصديق تعود إلى األضواء!
قضية زهير ّ
محمد نزال
أي��ن محمد زهير ال�ص��دي��ق؟ مضت م� ّ�دة
ّ
ال ب��أس ب�ه��ا وذاك «ال��ل� ّ�ع�ي��ب» بعيد عن
ال� �ض ��وء ،خ � ��ارج ع ��ن ال �س �م��ع ،ال ُي �ع��رف
عنه شيئًا .هذا الذي لطاملا ألهى الناس
ب��أخ �ب��اره ،ل�ك��ون��ه ال �ش��اه��د «امل �ل ��ك» كما
ق�ي��ل ،ف��ي قضية اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رفيق
ال� �ح ��ري ��ري .ال� �ي ��وم ي �ع��ود ال �ح��دي��ث عنه
مجددًا ،لكن هذه املرة من بوابة القضاء
اللبناني ،وتحديدًا من الدعوى املقامة
ض��ده م��ن ج��ان��ب م��ال��ك امل�ح�م��د ،صاحب
ال �ش �ق��ة ال �ش �ه �ي��رة ف��ي م�ن�ط�ق��ة م �ع��وض ــ
الضاحية الجنوبية ،التي قال الصديق
إن مسؤولني أمنيني لبنانيني وسوريني
اج �ت �م �ع ��وا ف �ي �ه��ا ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط الغ �ت �ي��ال
ال �ح��ري��ري .ف�ق��د ح � ّ�رك امل �ح��ام��ي أن �ط��وان
طوبيا ،وكيل املحمد ،القضية النائمة
ل��دى الهيئة االتهامية ف��ي جبل لبنان،
ب��رئ��اس��ة ال �ق��اض��ي ال �ي��اس ع �ي��د ،بعدما
ّ
ظني عن قاضي
كان قد صدر فيها قرار
التحقيق األول في جبل لبنان ،منع فيه

املحاكمة عن ّ
املدعى عليه .وكيل املحمد
ك � ��ان ق� ��د اس� �ت ��أن ��ف ال� � �ق � ��رار ،ف��أص �ب �ح��ت
القضية تلقائيًا لدى الهيئة االتهامية،
ب�م��ا للجهة امل� ّ�دع �ي��ة م��ن ح ��ق ،بانتظار
البت في االستئناف ً
بناء على معطيات
جديدة.
أح��د املعنيني بالقضية استغرب إع��ادة
إث � � ��ارة ال �ق �ض �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،وم��ا
إذا ك ��ان ه �ن��اك ن �ي��ة ل ��دى ب �ع��ض ال �ق��وى
السياسية للسير مجددًا في هذا امللف.
ُي��ذك��ر أن املحمد ك��ان ق��د أوق��ف أكثر من
مرة ،منها املرة األولى التي ظل خاللها
نحو  6أشهر قيد التوقيف ،قبل أن يطلق
س��راح��ه .م��ا ح�ص��ل م�ع��ه ك��ان ب �ن� ً
�اء على
شهادة الصديق ّ
ضده ،إذ أفاد بأنه ،أي
املحمد ،استضاف في شقته في منطقة
م �ع��وض ض�ب��اط��ًا ل�ب�ن��ان�ي�ين وس��وري�ي�ن،
اج�ت�م�ع��وا ف�ي�ه��ا خ�ل�ال اإلع� ��داد الغ�ت�ي��ال
ال� �ح ��ري ��ري .وب �س �ب��ب إف � � ��ادة ال� �ص � ّ�دي ��ق،
وتوقيف املحمد تاليًاّ ،
تعرضت زوج��ة
األخ �ي��ر ل�ص��دم��ات نفسية ي�ق��ول املحمد
إنها أدت إلى وفاتها الحقًا.

ع �ل��ى ك ��ل ح � ��ال ،ال �ق �ض ��اء ال� �ي ��وم ي�ط�ل��ب
م��ن املحمد ت��زوي��ده ببعض املستندات
للسير بالقضية .وم��ن ه��ذه املستندات،
بحسب امل�ح�م��د ،ط�ل��ب ع �ن��وان الصديق
وم� � �ك � ��ان إق� ��ام � �ت� ��ه ل �ت �ب �ل �ي �غ ��ه ،إح� �ض ��ار
محاضر التحقيق معه امل��وج��ودة لدى
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي.
ول� �ه ��ذه ال �غ ��اي ��ة ف �ق��د اع� �ط ��ت ال �س �ل �ط��ات
القضائية طلبًا لوكيل املحمد ليتوجه
ب��ه إل��ى ف��رع امل �ع �ل��وم��ات ،ب�غ�ي��ة ال�س�م��اح
ل��ه بالحصول على محاضر التحقيق،
م ��ن دون أن ُي �ع ��رف س �ب��ب ع ��دم طلبها
ه ��ي م �ب��اش��رة ذل ��ك م ��ن ال� �ف ��رع .وأي �ض��ًا،
ُ
ط �ل��ب م��ن امل �ح �م��د ووك �ي �ل��ه إح �ض��ار أي
وثيقة ت��دع��م استئنافه ،ومنها م��ا ورد
ف��ي وث��ائ��ق «وي �ك �ي �ل �ي��س» وس ��واه ��ا من
تسجيالت صوتية سمعها اللبنانيون،
ت �ش �ي��ر إل ��ى ع�ل�اق��ة ال �ص��دي��ق ب��ال��رئ�ي��س
سعد الحريري ،إضافة إلى شخصيات
س �ي��اس �ي��ة وأم� �ن� �ي ��ة ،م �ن �ه��ا رئ� �ي ��س ف��رع
املعلومات سابقًا العميد الراحل وسام
ال� �ح� �س ��ن .ه � ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات س �ي �ك��ون

املحمد ّ
مدعيًا عليها على نحو تلقائي
ّ
ف��ي ح��ال ث�ب��وت م��ا ي��دع��ى ب��ه ،لكونه قد
شمل ّ
بادعائه ،إلى جانب الصديق ،كل
من يظهره التحقيق الحقًا.
ف��ي ال�ح��دي��ث م��ع امل�ح�م��د ،ي�ع��ود ب��ك إلى
ال��ذاك��رة أكثر من  6سنوات إل��ى ال��وراء،
إل ��ى ق �ض �ي��ة «ش �ه ��ود ال� � ��زور» وس��واه��ا
م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ل�ط��امل��ا أرق ��ت عيش
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين .ي �ت �ح��دث ع��ن دور ال�ن��ائ��ب
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،وأك �ث��ر م�ن��ه ع��ن النائب
م��روان حمادة ال��ذي ،بحسب قوله ،كان
«رأس ملف شهود ال��زور» .يتحدث عن
ال �ق��اض��ي س�ع�ي��د م �ي ��رزا ،ال� ��ذي «أس �ق��ط
م ��ذك ��رات ال �ت��وق �ي��ف ع ��ن ال �ص��دي��ق ذات
مرة ،وتورط وغيره من القضاة في هذا
امل �ل��ف» .ت��رى ه��ل ي �ع��ود ه��ذا امل �ل��ف إل��ى
الضوء مجددًا ،أم أنها مجرد محاوالت
ضمن البازار السياسي ،وهل سيعرف
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي م � ��ا ال� � � ��ذي ح �ص��ل
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �ث �م��ان��ي امل��اض �ي��ة ،أم
أن �ه��ا س �ت �ك��ون ح �ق �ب��ة أخ � ��رى م ��ن ح�ق��ب
«املجهول» في لبنان؟
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القضاء
وأسماء الشهود
مناخ جديد من التوافق والتفاهم» .ولفت
إل��ى ان��ه رغ��م ق��ول الرئيس املكلف إن��ه «لم
يتعهد ألي فريق أو جهة أي شيء ،اال انه
تعهد أم��ام الشعب اللبناني أنه لن يؤلف
سوى حكومة املصلحة الوطنية».
وخ�ل�ال ح�ف��ل اط�ل�اق ال�ع�م��ل ف��ي استكمال
مشروع مسبح اميل لحود األومل�ب��ي ،رأى
كرامي «أننا بحاجة ماسة الى استحضار
م�ف�ه��وم «ال غ��ال��ب وال م �غ �ل��وب» ،وذل ��ك ال
يكون اال عبر تنازالت نقدمها جميعًا من
اجل الوطن».
من جهته ،لفت وزير الداخلية في حكومة
تصريف االعمال مروان شربل ،الى ان قرار
ترشيحه م �ج��ددا ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يعود
إل��ى الرئيسني سليمان وس�لام ،الفتا الى
ان ��ه ي �ت��واص��ل م ��ع رئ �ي��س ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص �ل��اح ال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال ع ��ون وم ��ا من
اشكال بينهما.

توقيع «تعليق املهل»

(هيثم املوسوي)

ع� �ل ��ى ص� �ي ��د آخ� � � ��ر ،وف� �ي� �م ��ا وق � � ��ع رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان م �ش��روع
ق��ان��ون تعليق امل �ه��ل االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ت�ع��اود
ال�ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا
ب��دءًا م��ن الثلثاء املقبل بحثًا ع��ن القانون
ال�ت��واف�ق��ي .وأوض ��ح رئ�ي��س الجنة النائب
روبير غانم «اننا نراهن على نجاح عمل
ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة م��ن خ�ل�ال امل �ن��اخ ال�ت��واف�ق��ي
الجديد السائد في البلد ،والنيات الحسنة
ال �ت��ي ظ �ه��رت ف��ي ت�ك�ل�ي��ف ال��رئ �ي��س س�ل�ام،
اض��اف��ة ال��ى ق ��رار ب�ك��رك��ي بتجميد ق��ان��ون
اللقاء األرثوذكسي».
واك ��د غ��ان��م ان ال�ب�ح��ث س�ي�ج��ري ف�ق��ط في
ال �ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط ال�ج��ام��ع ب�ين النظامني
االكثري والنسبي باعتباره القى اجماعًا
م��ن مختلف االط� ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة .وش��دد
ع �ل��ى «ان اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج �ن��ة ل ��ن ت �ك��ون
مفتوحة ألن مجلس ال �ن��واب ع�ل��ق العمل
بمهل ال�ت��رش��ح وف��ق ق��ان��ون الستني حتى
 19ايار ،بما يجعلنا محكومني بالضغط
الزمني».
أم ��ا م�م�ث��ل ت �ي��ار «امل �س �ت �ق �ب��ل» ف��ي اللجنة
ال � �ن� ��ائ� ��ب اح � �م� ��د ف� �ت� �ف ��ت ،ف� ��دع� ��ا «ال� �ت� �ي ��ار
الوطني الحر» و «حزب الله» الى «تقديم
ت �ص� ّ�وره �م��ا ل �ل �ت��واف��ق ع �ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د
لالنتخابات».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع �ل ��ن ع �ض��و ت �ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص�ل�اح النائب نبيل نقوال «ان التيار
الوطني الحر لن يسير باي اقتراح قانون

ال ُي �ح �ق��ق ال� �ش ��راك ��ة وي �ض �م��ن امل �ن��اص �ف��ة
الحقيقية».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،رأى ع �ض��و ت�ك�ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص � � �ل� � ��اح» ال � �ن ��ائ ��ب اب� ��راه � �ي� ��م ك �ن �ع��ان
ان «ه� �ن ��اك م �ح��اول��ة ج��دي��ة الن� �ق ��اذ ال�ب�ل��د
وال�خ��روج من االزم��ة الحالية ،وذل��ك يجب
ان يجري من خالل إعطاء غطاء سياسي
جامع ألي حكومة ستأتي» .وشدد على ان
«ملف االنتخابات النيابية يجب ان يكون
أولوية» .وش��دد على اننا «ال نريد قانون
الستني ،وال يمكن لرئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط ان يفرض
علينا واق �ع��ًا ان�ت�خ��اب�ي��ًا ب�ق��ان��ون ال�س�ت�ين،
وي�ج��ب اح �ت��رام إرادة اللبنانيني عمومًا،
واملسيحيني خصوصًا».
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،أك ��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
امل �س �ت �ق �ي��ل ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي «أن ال �ع �م��ل
ال�س�ي��اس��ي ه��و ع�م��ل ت��راك�م��ي ،ل��ذل��ك فاننا
اصبحنا بعد هذه التجربة أكثر التصاقًا
ب��ال��وط��ن وال� �ن ��اس وم �ش��اك �ل �ه��م ،وازددن � ��ا
اص� � � ��رارًا ع �ل��ى اك� �م ��ال ال� �ط ��ري ��ق ،م ��ن اج��ل
تحقيق مشروع الوسطية واالعتدال وبناء
ال ��دول ��ة ال �ح��دي �ث��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى امل��واط �ن��ة
والعدل وكرامة االنسان».
وت ��وج ��ه خ�ل�ال اح �ت �ف��ال أق��ام �ت��ه «ج�م�ع�ي��ة
العزم والسعادة االجتماعية» طرابلس ـــ
القلمون ،إلى ابناء طرابلس بالقول «على
ال��رغ��م م��ن م�ح��اوالت التجريح والتعطيل
وال �ت �ح��ري��ض ف ��ي ك ��ل ي � ��وم ،ال ب ��ل ف ��ي كل
س ��اع ��ة ،وس �ع��ي ال �ب �ع��ض ت� �ك ��رارا الط��اح��ة
أم ��ن ط��راب �ل��س ،وال �ع��راق �ي��ل ال �ت��ي وض�ع��ت
أم��ام طريق االستثمار في مدينتنا ،قمنا
بالكثير من املشاريع».
إل ��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق��وى االم��ن
ال��داخ �ل��ي ال�ع�م�ي��د روج �ي��ه س��ال��م أن ق��وى
األمن «لم تتلق اي اوام��ر من الداخلية في
ما يتعلق باالنتخابات النيابية ،ألن��ه لم
يجر االتفاق على قانون انتخاب» .واشار
ِ
في حديث تلفزيوني الى أن «العمل ليس
ً
س �ه�ل�ا ف��ي ق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ،وه �ن��اك
مشاكل كبيرة والوضع السياسي واألمني
وال �ط��ائ �ف��ي م��وج��ود ف��ي أي م��ؤس �س��ة في
الدولة» .وكشف عن «افتتاح مبنى جديد
ف��ي سجن روم�ي��ة بعد أسبوعني سيسهم
في حل مشكلة من مشاكل السجن» .وأشار
إلى ان العميد إبراهيم بصبوص «وحسب
ال�ت�س�ل�س��ل اإلداري س�ي�ك��ون امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ق��وى االم� ��ن ال��داخ �ل��ي ب �ع��د إح��ال �ت��ه على
التقاعد».

تقـرير

نهاية سعيدة لـ«حفلة» الخطف في البقاع الشمالي
رامح حمية
وض��ع أه��ال��ي ع��رس��ال وعشيرة آل جعفر
ل�ي��ل أم ��س ح� �دًا ل �ـ«ح �ف �ل��ة» ال�خ�ط��ف ال�ت��ي
ن�ش�ب��ت ب�ي�ن�ه��ا ط� ��وال األس��اب �ي��ع ال�ث�لاث��ة
امل ��اض� �ي ��ة ،ب �ع��د اخ �ت �ط��اف ح �س�ي�ن ك��ام��ل
جعفر في جرود بلدة عرسال ،ونقله إلى
ب�ل��دة ي �ب��رود ال �س��وري��ة .فقبيل منتصف
ّ
ليل أم��س ،تسلم وف��د م��ن ع��رس��ال انتقل
إل � ��ى ب � �ي� ��رود امل� �خ� �ط ��وف ج �ع �ف ��ر ،ون �ق �ل��ه
إل ��ى ع ��رس ��ال ،ح �ي��ث ج ��رى ت�س�ل�ي�م��ه إل��ى
اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي ��ش م� ��ع م �خ �ط��وف�ين
آخرين من العشيرة ذاتها .وف��ي املقابل،
ّ
سلم آل جعفر املخطوفني من بلدة عرسال
إلى دورية من استخبارات الجيش.
فبعد ليل أول من أمس الصاخب بالخطف
امل�ت�ب��ادل ب�ين أه��ال��ي ع��رس��ال وعشيرة آل
جعفر ،وارتفاع حصيلة املخطوفني إلى
خمسة لدى أهالي عرسال ،وسبعة لدى
آل جعفر ،تسارعت وتيرة االتصاالت بني
ال�ط��رف�ين ،ال�ل��ذي��ن ات�ف�ق��ا ع�ل��ى ض ��رورة أن

جمع أهالي عرسال
الفدية من ميسوري
الحال في عرسال ،ومن
بعض المهربين

يتحمل الجميع مسوؤلياتهم ،والعمل
على نحو س��ري��ع م��ن أج��ل تخفيف حدة
االح �ت �ق��ان ،وإف� �س ��اح امل �ج��ال أم� ��ام إن �ه��اء
امللف ،لكن هذه اإليجابية سبقتها أجواء
ش��دي��دة السلبية .فبعدما أق��دم ع��دد من
أه��ال��ي ع��رس��ال على خطف ك��ل م��ن نبيه
راش��د جعفر ،وعلي راش��د جعفر ،وعلي
ي ��اس�ي�ن ج �ع �ف��ر ،وح �س�ي�ن ن �ظ �ي��ر ج�ع�ف��ر،
ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ف ��ي ب �ل��دة ع ��رس ��ال ،خطف

ش �ب��ان م ��ن آل ج �ع �ف��ر امل ��دع ��و اس�م��اع�ي��ل
ع� ��ودة ،ل�ي�ض��اف إل ��ى ك��ل م��ن املخطوفني
ال�س��اب�ق�ين ح�س�ين وم�ح�م��د راي ��د ،وخ��ال��د
ع ��ز ال ��دي ��ن ،وح �س�ي�ن ح �س��ن راي � ��د ،ون�م��ر
الفليطي ومحمد الحجيري.
إال أن ال �ت��وت��ر ال� ��ذي ش �م��ل ط ��رق وق ��رى
ال�ب�ق��اع ال�ش�م��ال��ي ،وح��ال��ة ال �ه��رج وامل��رج
األمني ،ما لبثا أن تراجعا ه��دوءًا حذرًا،
اس �ت �م��ر ط�ي�ل��ة ي ��وم أم� ��س ،وذل� ��ك ب�ع��دم��ا
س� � ��رت م� �ع� �ل ��وم ��ات ع � ��ن ق� � ��رب االن� �ت� �ه ��اء
م � ��ن ق� �ض� �ي ��ة امل � �خ � �ط� ��وف ح � �س �ي�ن ك ��ام ��ل
ج�ع�ف��ر .ف�ق��د أع�ل��ن رئ�ي��س ب�ل��دي��ة ع��رس��ال
ع� �ل ��ي ال� �ح� �ج� �ي ��ري ع� ��ن ت ��وج ��ه وف� � ��د م��ن
ال�ب�ل��دة إل��ى ي �ب��رود ال �س��وري��ة ،وب�ح��وزت��ه
الفدية املالية ( 135أل��ف دوالر) ،بقصد
تسليمها للخاطفني وإط�لاق املخطوف
ج�ع�ف��ر ال� ��ذي م �ض��ى ع �ل��ى اخ �ت �ط��اف��ه في
خ��راج بلدة ع��رس��ال ،ع�ش��رون ي��وم��ًا .وقد
ع �ل �م��ت «األخ � �ب� ��ار» أن امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ج��رى ت��داول�ه��ا خ�لال ال�ي��وم�ين املاضيني
ع ��ن م �س��اه �م��ة ل �ل��وزي��رة ال �س��اب �ق��ة ليلى
ال �ص �ل��ح ح� �م ��ادة ف ��ي ال �ف��دي��ة امل �ط �ل��وب��ة،

صحيحة» ،وأن كل ما في األمر
«ليست
ُ
«أن ع��رض��ًا ق � ّ�دم بقصد ط�ل��ب املساهمة
منها ،وأن ال��رد ك��ان سلبيًا» ،بحسب ما
أك��دت م�ص��ادر مطلعة ل �ـ«األخ �ب��ار» ،وأن
ال �ف��دي��ة ج �م �ع��ت م ��ن «م �ي �س ��وري ال �ح��ال
في عرسال ،ومساهمة من قبل ع��دد من
املهربني ه�ن��اك» ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي رفض
فيه آل جعفر دفع أي مبلغ مالي «مهما
كانت قيمته» كمساهمة في دفع الفدية،
إلصرارهم على أن األمر «ال يعنيهم».
وع�ص��ر ي��وم أم��س ت��وج��ه وف ��دان رفيعان
م��ن اس �ت �خ �ب��ارات ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي إل��ى
ك ��ل م ��ن ع� ��رس� ��ال ،وب� �ل ��دة س� �ه�ل�ات امل� ��اء،
م��ا أوح ��ى ب ��أن عملية إط�ل�اق ج�ع�ف��ر من
يبرود السورية« ،حاصلة ال محالة» ،كما
أك��د ن��اف��ذ ج�ع�ف��ر أح��د وج �ه��اء ال�ع�ش�ي��رة.
وأوض � ��ح ج �ع �ف��ر أن االت� �ف ��اق ق �ض��ى ب��أن
ي�ت�س�ل��م وف ��د االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي ع��رس��ال
امل�خ�ط��وف حسني ك��ام��ل جعفر واألرب�ع��ة
الباقني« ،على أن نعمد بعدها إلى إطالق
وت�س�ل�ي��م امل �خ �ط��وف�ين ال�س�ب�ع��ة إل ��ى وف��د
الجيش في سهالت املاء».

ب � �ق ��ي م � �ل ��ف ن � �ش ��ر اس � �م ��اء
وص � ��ور ال �ش �ه ��ود ال �س��ري�ين
ف� ��ي امل �ح �ك �م ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ف��ي
واج �ه��ة االه�ت�م��ام القضائي.
وزار رئ� �ي ��س ق �ل��م امل�ح�ك�م��ة
ه�ي��رم��ان ف��ون هابيل النائب
ال� �ع ��ام ال �ت �م �ي �ي��زي ال �ق��اض��ي
ح ��ات ��م م ��اض ��ي وط� �ل ��ب م�ن��ه
القيام بخطوات على صعيد
القضاء اللبناني ،بشأن نشر
أسماء الشهود .واكد ماضي
أن لبنان سيتخذ الخطوات
الكاملة ملعرفة الجهة الناشرة
ل�لأس�م��اء ف��ور وص ��ول طلب
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي ه ��ذا
ال�خ�ص��وص ،م�ش�ي�رًا ال��ى ان��ه
ط�ل��ب م��ن امل�ب��اح��ث الجنائية
ال� �ت� �ح ��رك وزوده� � � � ��ا ن�س�خ��ة
م �م��ا ن �ش��ر ،وان ف ��ي ام �ك��ان
اص�ح��اب االس �م��اء املنشورة
االدعاء على الجهة الناشرة.
من جهته ،رأى الرئيس فؤاد
ال�س�ن�ي��ورة ان «ن�ش��ر اس�م��اء
الشهود عبر جمعيات وهمية
ووس � ��ائ � ��ل اع� �ل ��ام م �ع��روف��ة
االن�ت�م��اء يكشف حقيقة ان
امل� �ج ��رم�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ش ��ارك ��وا
ف ��ي ق �ت��ل ش� �ه ��داء ل �ب �ن��ان ل��م
ي��رت��دع��وا ،ب��ل إن �ه��م م��ا زال��وا
يجهدون إلخفاء جريمتهم».
ورأى أن «هدف نشر االسماء
والصور هو ابتزاز وترهيب
الشهود وعائالتهم بحياتهم
ومستقبلهم من اجل ضرب
صدقية املحكمة الدولية كأداة
ل �ل �ع��دال��ة» .وط ��ال ��ب ب�ت�ح��ري��ك
النيابات العامة «للبحث عن
امل� �س ��رب�ي�ن وال � �ج � �ه ��ات ال �ت��ي
ت�م��ارس االره ��اب السياسي
واالعالمي ومحاسبتهم».
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
ال مضايقات
للمواطنني
نشر في الجريدة خاصتكم العدد
ال� ��رق� ��م  1974ال � �ص � ��ادر ب �ت��اري��خ
 2013/4/8في الصفحة الخامسة
منه تحت عنوان« :علم وخبر» ما
م�ف��اده أن ال�ش��رط��ة البلدية تقوم
بمضايقات بحق املواطنني.
�ار م��ن ال�ص�ح��ة،
إن ه ��ذا ال�خ�ب��ر ع � ٍ
وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة
ال �ب �ل��دي��ة ي� �ق ��وم ��ون ب��واج �ب��ات �ه��م
ت� � �ج � ��اه امل � ��واط � � �ن �ي��ن ع � �ل� ��ى ن �ح��و
س �ل �ي��م ي �ح �ف��ظ راح �ت �ه��م وأم �ن �ه��م
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ال� �ك ��ام ��ل م ��ع ج�م�ي��ع
القوى الشرعية من درك وجيش
ملنع أي عمل غير قانوني.
علمًا أن البلدية بشخص رئيسها
وأع � � �ض� � ��اء م �ج �ل �س �ه ��ا أب ��واب � �ه ��ا
مفتوحة دائمًا لتلقي أي مراجعة
من أي نوع كان.
رئيس بلدية عاليه
وجدي أمني مراد

♦♦♦

املنح املدرسية
لست أدري إل��ى َم��ن أت��وج��ه بهذه
ال��رس��ال��ة ،ل�ك��ن مناسبة تكليفكم
تأليف الحكومة العتيدة فرصة
ألتوجه إليكم باسم عشرات آالف
امل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
إلح �ق ��اق ح ��ق م�ك�ت�س��ب ل �ه��م عبر
سنوات وسنوات...
�ت ح �ك��وم��ة ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي
رح �ل� ً
ت� ��ارك� ��ة وراء ه � � � ��ا م �ل �ف��ات ع��دي��دة
ازدادت «بفضلها» تعقيدًا...
دولة الرئيس،
م �ن ��ذ ع � ��ام  1993أق� � ��رت ح �ك��وم��ة
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري املنحة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ ��اص،
وك � ��ان � ��ت امل � �ن � �ح� ��ة ت � �ص � ��رف ع �ب��ر
م��رس��وم ي�ت�ج� ّ�دد تلقائيًا ك��ل عام
ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،وألس �ب��اب
مختلفة ّ
تحول أمرها إلى مجلس
النواب...
ي �ن �ت �ظ��ر امل ��وظ� �ف ��ون ف� ��ي ال �ق �ط��اع
الخاص هذه املنحة على ّ
أحر من
ال�ج�م��ر ،ف��ال�ع��ام ال��دراس��ي اق�ت��رب
من خواتيمه ،وامل��دارس الخاصة
ت �ه� ّ�دد األه��ال��ي ب�ع��دم م�ن��ح إف��ادة
ْ
ل�ط�لاب�ه��ا ع��ن ال �ع��ام ال��دراس��ي إن
ل��م ي �س � ّ�ددوا األق �س��اط امل��درس �ي��ة،
وأن� � � ��ت ت� �ع� �ل ��م ،ك� �م ��ا أظ� � � ��ن ،م ��دى
ال �ض��ائ �ق��ة ال �ت��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا ع�م��ال
لبنان وموظفوه ،وهناك العديد
من طالب الشهادة الثانوية ّ
ممن
ي �ن �ت �ظ��رون ه � ��ذه اإلف� � � ��ادة ل�ي�ح��ق
ل �ه��م امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االم �ت �ح��ان��ات
الرسمية...
ه ��ل ل �ن��ا أن ن��أم��ل أن ي �ك��ون ه��ذا
املرسوم على جدول أولوياتك؟
إبراهيم ّ
عياد

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.

لبنان يواجه العاصفة بـ ...تكنــو
يستبق لبنان العواصف
اإلقليمية والتحديات األمنية
بحكومة تكنوقراط ،لم
يشهدها لبنان منذ أعوام
طويلة .فيما ال تزال مواقف
طرفي  8و 14آذار على حالها
من األزمة
هيام القصيفي
اي حكومة تكنوقراط يمكن ان تواجه
ال �ت �ح��دي��ات االم �ن �ي��ة ال �ت��ي ي�ق�ب��ل عليها
لبنان ف��ي ظ��ل االس�ت�ح�ق��اق��ات السورية
الداهمة ،وبعد اعالن جبهة النصرة في
سوريا مبايعتها لزعيم القاعدة ايمن
الظواهري؟
واي ح� � �ك � ��وم � ��ة ت � � �ك � � �ن � ��وق � ��راط ت �ط �ف��ئ
االح�ت�ك��اك��ات الطائفية واملذهبية التي
ق ��د ت�ش�ع�ل�ه��ا ال� �ت� �ط ��ورات ال �س ��وري ��ة في
لحظة إقليمية متفجرة ،في بيروت او
الجبل او البقاع او ال�ش�م��ال؟ وم��اذا لو
ت��رك ح��زب الله لحكومة التكنوقراط ان
تعالج حرب الشوارع ،او ترك املستقبل
للتكنوقراط امتصاص حادثة عرسال
ومفاعيلها؟
وه��ل يمكن حكومة تكنوقراط ف��ي أدق
ل �ح �ظ��ة م �ص �ي��ري��ة ي�ع�ي�ش�ه��ا ل �ب �ن��ان ،ان
االح�ت�م��االت ال�ف��راغ النيابي في
ت��واج��ه ُّ
ح��ال ت�ع��ذر اج��راء االنتخابات النيابية
ولم يمدد ملجلس النيابي؟ وهل حكومة
التكنوقراط ،من دون تغطية سياسية
تمثل مختلف االف��رق��اء يمكن أن تسهم
في ادارة ازمة فراغ لم يسبق للبنان ان
واجهها؟
ت�ل��ك ه��ي االس�ئ�ل��ة ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ام��س
اوس��اط سياسية من خارج االصطفاف
الراهن ،ولغايات تختلف عن تلك التي
تتذرع بها قوى  8آذار لرفض الحكومة
التي يريدها الرئيس املكلف تمام سالم
مع قوى  14آذار .فاملخاوف من ارتدادات
الحرب السورية على لبنان ،واالنهيار
ال� �ت ��دري� �ج ��ي ل �ل ��وض ��ع ال� ��داخ � �ل� ��ي ،ع�ل��ى
مستوى املؤسسات الدستورية ،تجعل
م��ن ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط مهما
ك��ان��ت ك �ف ��اءة وزرائ � �ه ��ا ال �ع �ل �م �ي��ة ،ت��رف��ًا
ف��ي غ�ي��ر م�ح�ل��ه ،ي�ت�ع��دى االش� ��راف على
ان�ت�خ��اب��ات ق��د ال ت�ح�ص��ل ،وف��ي مرحلة
تاريخية يشهدها لبنان ،على مستوى
امل �ن �ع �ط��ف ال �خ �ط �ي��ر امل �ت �م �ث��ل ب��امل�ح�ك�م��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،وارت � � ��دادات � � ��ه ع �ل ��ى ال �ت �ش �ن��ج
الطائفي ،واحتماالت إلغاء االنتخابات

ال�ن�ي��اب�ي��ة وم ��ا ق��د ي�ن�ت��ج م�ن��ه م��ن إل�غ��اء
مفاعيل الطائف واالن�ت�ق��ال ال��ى مؤتمر
تأسيسي.
ل� �ك ��ن رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة وال ��رئ� �ي ��س
املكلف سائران على ما يبدو في منحى
م� �خ� �ت� �ل ��ف .ف� �ف ��ي اع � �ت � �ق� ��اد ش �خ �ص �ي��ات
س�ي��اس�ي��ة م �ش��ارك��ة ف��ي االت� �ص ��االت بن
م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��وى ،أن ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة
سيصبح ف��ي غ�ض��ون اي ��ام ام� �رًا واق�ع��ًا،
وأن رئيس الجمهورية والرئيس املكلف
ح��ري��ص ك��ل م�ن�ه�م��ا ع�ل��ى ح�ص��ة وازن ��ة
ف� ��ي ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،وي �ع �ك��س
إص��راره �م��ا ع �ل��ى ه ��ذه ال �ح �ص��ة ت��وزي��ر
شخصيات م��ن ف��ري��ق عملهما م��ن غير
املرشحني للنيابة وحفاظًا على دورهما
املحوري في املرحلة التي تسبق إجراء
االنتخابات النيابية ،وال سيما بالنسبة
إل ��ى إع � ��داد ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ع �ل��ى ان
ت �س��رع وف ��ق ذل ��ك خ �ط ��وات ال �ب �ح��ث في
ق��ان��ون ل�لان�ت�خ��اب ،وت��رج��أ االنتخابات
ألش� �ه ��ر ع� ��دة ألس� �ب ��اب ت �ق �ن �ي��ة .وأك � ��دت
معلومات هذه الشخصيات أن املشروع
املختلط هو الذي سيسلك طريقه نحو
التطبيق في ضوء تسويات على النسب
ب�ين االك �ث��ري��ة وال�ن�س�ب��ي ،ب��ات��ت تحظى
ب�ش�ب��ه اج �م��اع ،م��ع ت�ع��دي��ل دوائ� ��ر جبل
ل �ب �ن��ان ل �ض �م��ان م��واف �ق��ة رئ �ي��س جبهة
النضال وليد جنبالط عليها.
وت ��داف ��ع ه ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات ع ��ن م�س��ار
ي�س�ل�ك��ه رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ف ��ي إط ��ار
ُ
سعيه الى حكومة ال ت َع ّد حيادية ،نظرًا
ال��ى «ال�ه��وى السياسي» لكل شخصية
م��رش �ح��ة ،م ��ا ي �ع �ن��ي ان �ه ��ا س �ت �م �ث��ل ك��ل
االط ��راف ف��ي ص��ورة غير م�ب��اش��رة ،بما
ف ��ي ذل � ��ك ح � ��زب ال� �ل ��ه .وب �ح �س��ب ه ��ؤالء
ف ��إن ��ه ال ي �م �ك��ن م �ط �ل �ق��ًا ب �ع��دم��ا دخ �ل��ت
ال��دول الغربية والعربية على خط دعم
س�ل��ام ،اإلت� �ي ��ان ب �ح �ك��وم��ة ت �ت �ك��رر فيها
تجربة حكومة الرئيس سعد الحريري
والتجاذبات التي فجرتها ،على أبواب
م�ت�غ�ي��ر اق�ل�ي�م��ي ع�ل��ى ب�ع��د ك�ي�ل��وم�ت��رات
قليلة من لبنان.
 8آذار :تعهدات جنبالطية
في املقابل ،ذك��رت مصادر مطلعة على
االت�ص��االت الجارية بني ق��وى  8آذار أن
هذه القوى ال تزال على موقفها الرافض
ل�ح�ك��وم��ة ال �ت �ك �ن��وق��راط ،ب �ع��دم��ا س��رب��ت
ق��وى  14آذار تشكيلة ح�ك��وم�ي��ة .وه��ذا
ال��رف��ض ال�ق��اط��ع على اك�ث��ر م��ن مستوى
يستند الى سلسلة معطيات.
فمنذ مساء الخميس  4نيسان الجاري،
أي ل �ح �ظ��ة ت ��أك ��د ف �ي �ه��ا اإلج � �م� ��اع ،ب�ع��د
م��واف �ق��ة ق� ��وى  8آذار ع �ل��ى اس� ��م س�ل�ام
ك� �خ� �ل ��ف ل� �ل ��رئ� �ي ��س ن� �ج� �ي ��ب م� �ي� �ق ��ات ��ي،
ك ��ان ��ت م �ح �ص �ل��ة امل� �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ه��ذه
ال�ق��وى وجنبالط سلسلة الءات مرفقة

ماذا لو ترك
حزب الله
لحكومة
التكنوقراط
أن تعالج حرب
الشوارع؟
(هيثم
املوسوي)

ب�ش��روط راوح��ت ب�ين املعتدلة والقوية.
فال تأليف اال ضمن سلة متكاملة ،وال
حكومة جديدة بفعل األمر الواقع الذي
اس�ت�ع��ادت ف�ي��ه ال��ري��اض ح�ض��وره��ا في
لبنان .واستطرادًا ،ال حكومة تكنوقراط
بصفقة ثالثية ب�ين رئيس الجمهورية
وقوى  14آذار والرئيس املكلف.
الح�ق��ًا ك��رر جنبالط تعهده ف��ي اتصال
م� �ب ��اش ��ر م � ��ع ق� � �ي � ��ادة ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وم ��ع
ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ال �ت��زام��ه ال�ح�ك��وم��ة
الوطنية وع��دم التصويت على حكومة
ت �ك �ن��وق��راط .أس �ه��م ال �ت �ع �ه��د ف ��ي ت�ب��ري��د
االج � ��واء ع �ل��ى خ��ط ال��راب �ي��ة ـ �ـ �ـ امل �خ �ت��ارة
ب� �ع ��دم ��ا ام� �ت� �ن ��ع ج� �ن� �ب�ل�اط ع � ��ن ت� �ك ��رار
ش��روط��ه علنًا بعدم ت��وزي��ر عونيني في
«ال�ن�ف��ط» و«االت �ص ��االت» .قابله امتناع

ع��ون��ي أي �ض��ًا ع��ن اس �ت �ه��داف ج�ن�ب�لاط،
فيما ارتفعت ح��دة التشنج ف��ي ال��ردود
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ج�ن�ب�لاط وامل�س�ت�ق�ب��ل من
جهة وجنبالط وال �ق��وات اللبنانية من
جهة اخرى.
ه��ذه ال�ل�اءات ال�ت��ي ال ت��زال على حالها،
ي�ق��اب�ل�ه��ا ت �م �س��ك ف��ري��ق  8آذار بحصة
 11وزي� �رًا ف��ي حكومة ثالثينية ،وسط
م�ع�ل��وم��ات ع��ن أن ال�ص�ي��غ ال�ت��ي طرحت
راوح ��ت ب�ين ث�لاث ع�ش��رات و– 10 – 12
 ، 8قبل أن ترسو التشكيلة على ما بدأ
يتسرب منها.
وف�ي�م��ا ت�ت�ح�ف��ظ ق ��وى  8آذار ع��ن كشف
اوراق �ه ��ا ف��ي كيفية م��واج�ه��ة اي تطور
درام� ��ات � �ي � �ك� ��ي ك �م �ث ��ل اع� �ل� ��ان س �ل �ي �م��ان
وس�لام حكومة ام��ر واق��ع ،ف��إن ل��دى هذا

تقـرير

«مكافحة الفساد» :اإلصالح بالنسبية و«الشيوخ»
في ظل االنقسام الذي يعيشه لبنان من
ّ
جراء الخالف على القانون االنتخابي
ّ
ن ��ظ� �م ��ت امل �ن �ظ �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد ،حلقة نقاش عن «االنتخابات
البرملانية في لبنان ـــ مدخل لالصالح»،
ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ل� �ل� �خ ��روج ب ��اق� �ت ��راح ��ات
ت�س��اع��د ع�ل��ى إن �ت��اج ق��ان��ون ج��دي��د من
ض �م��ن م ��ا ي� �ط ��رح م ��ن أن �ظ �م��ة م ��ا ب�ين
النسبي أو األكثري.
ُ
اس ��ت �ه �ل ��ت ال �ح �ل �ق��ة ب �ك �ل �م��ة ت��رح �ي �ب �ي��ة
ل�لأم�ين ال�ع��ام للمنظمة ال��دك�ت��ور عامر
خ � �ي � ��اط ،أوض � � ��ح ف �ي �ه ��ا أن «امل �ن �ظ �م��ة
تسعى الى مناهضة الفساد وتوسيع
م ��دارك الشفافية وال �ن��زاه��ة ف��ي جميع
م��راف��ق املجتمع» .ت�ح� ّ�دث بعده الوزير
السابق الدكتور بهيج طبارة ،طارحًا
ج�م�ل��ة أس�ئ�ل��ة ع��ن م�ص�ي��ر االن�ت�خ��اب��ات
ون� ��وع � �ي� ��ة ال � �ق � ��ان � ��ون ال � � � ��ذي س �ت �ج��ري

ع�ل��ى أس��اس��ه وم��اه�ي�ت��ه وم�ص�ي��ر املهل
ال��دس�ت��وري��ة وامل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��يّ .
وعبر
عن خشيته من أن «تضيع اإلصالحات
األس��اس�ي��ة املطلوبة ف��ي خضم الجدل
والنقاش الدائرين حاليًا حول النظام
االنتخابي الواجب اعتماده» .وأك��د أن
«امل�ط�ل��وب م��ن ال�ق��ان��ون العتيد :تعميم
ح��ق االق� �ت ��راع وت��وس �ي��ع امل �ش��ارك��ة في
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وه� ��ذا ج��وه��ر كل
نظام ديمقراطي وهو يعني في لبنان
إش��راك الشباب ع��ن ط��ري��ق خفض سن
االق �ت��راع م��ن  21ال��ى  18س�ن��ة ،االف ��راج
ع��ن ال�ع�س�ك��ري�ين وم ��ن ه��م ف��ي حكمهم
املحرومني منذ عام  1934من ممارسة
حق االنتخاب ،تسهيل عملية االقتراع
بالنسبة إلى اللبنانيني املوجودين في
الخارج والحؤول دون تأثير املال على
إرادة الناخب».

ثم تحدث الدكتور أدونيس العكرة عن
م �ش��روع ال �ل �ق��اء االرث ��وذك� �س ��ي ،مشيرًا
إل��ى أن «لبنان مجتمع مركب طائفيًا،
وه�ن��اك عقد ب�ين ه��ذه ال�ج�م��اع��ات على
ال�ع�ي��ش م�ع��ًا» .ودع ��ا إل��ى «ال �ع��ودة ال��ى
ال�ب��دائ�ي��ات ،أي أن تعمل ك��ل مجموعة
على إي�ص��ال م��ن ت��ري��ده وذل��ك م��ن باب
تجديد العقد» .وطالب العكرة بـ«إقامة
مجلس تأسيسي هدفه تحقيق إلغاء
الطائفية ووضع قانون انتخابي الحق
خ��ارج القيد الطائفي ،وإنشاء مجلس
ش� �ي ��وخ ،وم ��رك ��زي ��ة إداري� � � ��ة ،واع �ت �م��اد
خ�ط��ة إن�م��ائ�ي��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�ب�لاد ،ووض��ع
قانون عصري عابر للطوائف ،وقانون
م��دن��ي اخ �ت �ي��اري أو ال ��زام ��ي ل�ل�أح��وال
الشخصية».
ب� ��دوره رأى ال�ن��ائ��ب غ �س��ان مخيبر أن
«س�ل��ة االص�لاح��ات االنتخابية تشمل

إن� �ش ��اء م�ج�ل��س ش �ي��وخ م�ن�ت�خ��ب على
أس��اس املناصفة ،ومجلس ن��واب على
أس��اس النسبية تحضيرًا ملجلس غير
طائفي» .ورأى أن «قانون االنتخابات
ه��و األص�ع��ب ف��ي عملية االص�ل�اح ،ألن
اإلصالح معطل مثل قيام الدولة املدنية
وانشاء مجلس الشيوخ وغيرها».
أم � � ��ا ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ح � � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب
س �ج �ع��ان ق� ��زي ،ف �ت��وق��ف أم� ��ام ال �خ�لاف
القائم حول قانون االنتخاب ،مستبعدًا
ال�خ��روج «بقانون عصري طاملا أن��ه ال
ي ��زال ي��رت�ك��ز ع�ل��ى امل�ع��اي�ي��ر الطائفية».
ووص � ��ف ال� �ق ��وان�ي�ن امل� �ط ��روح ��ة ح��ال�ي��ًا
لالنتخابات بالطائفية ،مشيرًا إلى أن
«وجود هذه الطبقة السياسية الحالية
في لبنان تحول دون أي ذهنية جديدة
في السياسة».
من جهته رأى مدير املركز االستشاري

سياسة

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

كالم في السياسة

وقراط!

حكومة  14آذار وانتخابات في موعدها وفق الستني؟
جان عزيز
ً
ل��ل��ج��م��ي��ع ،ودخ��������وال ف����ي ن���ف���ق ج���دي���د ال
تعرف نهايته.

خريطة طريق سليمان

ال���ف���ري���ق ورق�����ة ض��غ��ط ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة للمجلس ال��ن��ي��اب��ي ال��ت��ي يمكن
ب����ري ان ي��ل��ج��أ ال��ي��ه��ا ووض�����ع امل���ش���روع
االرث���وذك���س���ي ع��ل��ى ال��ت��ص��وي��ت إح��راج��ًا

يريد سليمان تحصين
موقعه الرئاسي على
أبواب ما يريده من والية
جديدة ،أي تجديد ال تمديد

وف���ي م�����وازاة ال��وض��ع ال��ح��ك��وم��ي ،تسعى
ق��وى  8آذار ال��ى تلمس خريطة الطريق
التي رسمتها قوى  14آذار مع سالم ،وال
سيما أنها تتولى حاليًا الحديث باسمه.
ل��ك��ن م���ا ه���و اه���م ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ي��ه��ا تبيان
حقيقة ما خلص اليه رئيس الجمهورية
ف����ي اع�������ادة ت��م��وض��ع��ه ال�����ى ج���ان���ب ق���وى
امل��ع��ارض��ة ع��ل��ى خ��ط��ي ق��ان��ون االن��ت��خ��اب
وت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة وال���وض���ع ال���س���وري.
ف����ال����دور امل����ح����وري ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
يصوره فريق  14آذار ،بحسب شخصيات
«حام للدستور وللصيغة»،
فيه ،على أنه
ٍ
وأنه استفاد من املتغيرات ليكرس نهجًا
يستفيد منه كقوة سياسية بعد خروجه
م���ن ال��ح��ك��م .ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ب��ره ف��ري��ق ال��ث��ام��ن
م��ن آذار ان��ه ان��ق�لاب ممنهج م��ت��راف��ق مع
التحوالت السورية.
فقد كرس رئيس الجمهورية في العشاء
ال��������ذي ش��������ارك ف����ي����ه ف�����ي دارة ال���رئ���ي���س
ري��ن��ي��ه م���ع���وض ،ت��م��وض��ع��ه ال����ى ج��ان��ب
راف��ض��ي امل���ش���روع االرث���وذك���س���ي .وت��اب��ع
خ��ل��ال االس���اب���ي���ع امل���اض���ي���ة ه�����ذا امل���س���ار
ب��رف��ض ت��ع��ل��ي��ق امل��ه��ل امل��رت��ب��ط��ة ب��ق��ان��ون
ال��س��ت�ين ،وال��ت��ق��ائ��ه م��ع امل��وق��ف املستجد
ل��ل��ب��ط��ري��رك امل���ارون���ي ب��امل��واف��ق��ة املبدئية
على امل��ش��روع املختلط .واالن��ق�لاب ال��ذي
ي��ت��ح��دث ع��ن��ه ف��ري��ق  8آذار ي��خ��ل��ص ال��ى
ان رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة أراد االل���ت���ف���اف
على االجماع املسيحي ،والسير بقانون
الستني لفرضه أمرًا واقعًا ،ودفع مؤيدي
األرث������وذك������س������ي ـ وع����ل����ى رأس�����ه�����م ت��ك��ت��ل
التغيير واإلص�ل�اح ـ ال��ى املقاطعة ،فيما
ي���ق���دم م��رش��ح��و ال���رئ���ي���س ت��رش��ي��ح��ات��ه��م
على اس��اس القانون الحالي ،ما يخوله
في الفترة الباقية من واليته الدستورية
تحصني موقعه الرئاسي على ابواب ما
ي��ري��ده م��ن والي���ة ج��دي��دة  ،أي تجديد ال
تمديد.
ل��ك��ن ان���ق�ل�اب ال��رئ��ي��س ب��ح��س��ب ه����ؤالء لم
ي��ق��ف ع��ن��د ح����دود ق���ان���ون االن���ت���خ���اب ،بل
ي��س��ت��ك��م��ل ب��ال��س��ي��ر ب��ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط
ت����ك����ون ل����ه ف���ي���ه���ا ،م����ع رئ����ي����س ال��ح��ك��وم��ة
ً
ال��ح��ص��ة االك����ب����ر .ف���ض�ل�ا ع���ن س��ع��ي��ه منذ
اي�����ام ال����ى ارس������ال ال���رس���ائ���ل ال����ى س��وري��ا
ل�لاح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��ق��ص��ف ال��س��وري على
االراضي اللبنانية.
وفيما تنتظر قوى  8آذار تحديد رئيس
الجمهورية ملوقفه ،وه��ل يمكن ان يصل
ال���ى ح���د اس��ت��ف��راد ف��ري��ق  8آذار ،ال ي���زال
ال���خ���ي���ار م���ن���ذ ال��ل��ح��ظ��ة االول�������ى ل��ت��س��م��ي��ة
سالم هو نفسه بني حدين :حكومة وحدة
وطنية أو ال حكومة ،تكليف وال تأليف.

ه��ل م��ن امل��ح��ت��م��ل أن ي��ك��ون ت��ح��ال��ف ع���ون ـ��ـ��ـ  8آذار قد
تعرض النقالبني متزامنني ،أو لكمينني متالحقني،
ح��ك��وم��ي��ًا وان��ت��خ��اب��ي��ًا؟ وه���ل ي��ع��ق��ل أن ت��ك��ون م��وازي��ن
القوى الداخلية ،وبفعل تلك اإلقليمية ،قد جعلته في
هذا املستوى من الضعف والوهن والعجز عن امتالك
رؤية واضحة للتصرف أو حتى لرد الفعل؟
فعلى صعيد امللف الحكومي ،يبدو طرح تمام سالم
ن��ه��ائ��ي��ًا :ح��ك��وم��ة ت��رض��ي ال��ج��م��ي��ع ل��ك��ن��ه��ا ال تمثلهم.
وت��ح��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان ي���رى ت��ح��ال��ف ع���ون ـ��ـ��ـ  8آذار أن
امل��ط��روح عليه صيغة  14آذاري���ة بامتياز .علمًا أنها
ب��اع��ت��ق��اده ن��س��خ��ة أخ��ط��ر م��ن ص��ي��غ  14آذار السابقة
ك��اف��ة ،إذ إن��ه��ا ال ت��ك��ت��ف��ي ب��اس��ت��ع��ادة ول��ي��د ج��ن��ب�لاط،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ض��م اي��ض��ًا م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ،ال����ذي ي��ت��ح��ول
بموجبها ج��زءًا عضويًا م��ن الفريق ال��ح��ري��ري .هكذا
يجد تحالف عون ـــ  8آذار نفسه أمام وضعية حكومية
غير مسبوقة .فبعد انتخابات  ،2005كان فريق  8آذار
شريكًا أقلويًا في السلطة ،من باب التحالف الرباعي.
ب��ع��ده��ا ص����ارت ال���ش���راك���ة أك��ث��ر ت���وازن���ًا ب���دخ���ول ع��ون
إليها .في فترة ثالثة خرج جنبالط من  14آذار .فصار
التحالف أكثريًا في سلطة جديدة مع تحالف الوسط
الثالثي بني سليمان ميقاتي وجنبالط .أما اآلن ،فقد
يجد فريق نفسه مهددًا بالبقاء خ��ارج الحكم ،فيما
يمثل فعليًا أكثر من نصف اللبنانيني .وهو ما يطرح
سلسلة من األسئلة ـــ االحتماالت؟ هل يمشي جنبالط
ب��ت��رك��ي��ب��ة ك����ه����ذه؟ ال���ب���ع���ض ي���ق���ول إن ّ�����ه ع���راب���ه���ا م��ن��ذ
البدايات ،فيما كان نبيه بري مطمئنًا حتى األمس،
َ
ْ
حلفاء ه ،إل��ى وج��ود تعهد جنبالطي لديه
ومطمئنًا
بعدم إعطاء الثقة لحكومة من ل��ون واح��د .لكن ماذا
إذا ب���دا ال��س��ي��ن��اري��و م��ط��اب��ق��ًا مل��ن��اورة ن��ج��ي��ب ميقاتي
ف��ي ك��ان��ون الثاني  ،2011لكن معكوسة؟ أي م��اذا لو
اكتفى ول��ي��د جنبالط ب��االع��ت��ق��اد أو ب��اإلع�لان غ��دًا أو
ب��ع��ده ،أن س�لام ح��اول واستنفد مساعيه التوافقية،
أما وقد تعذر األمر ،فهو مضطر إلى قبول ما تيسر،
ح��رص��ًا م��ن��ه ع��ل��ى «امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة» ش��ع��ار س�لام
ن��ف��س��ه؟ ع��ل��م��ًا أن ال��س��ي��ن��اري��و امل���ذك���ور ،ال����ذي ك���ان قد
استغرق مع ميقاتي  6أشهر ،لن يستغرق مع سالم
أكثر من أسبوعني على ما يبدو .مع حديث عن وجود
«كاستينغ» ب��دي��ل ج��اه��ز ،ف��ي ح��ال اع��ت��ذار س�لام عن
تأدية هذا الفصل من املسرحية.
ل��ك��ن االن��ه��ي��ار األخ��ط��ر ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ت��ح��ال��ف ع���ون ـــ
 8آذار يظل ف��ي مكان آخ��ر .فاملسألة الحكومية على
أهميتها تبقى محصورة التأثير واملفعول .ال لسبب

ل����ل����دراس����ات ع���ب���د ال���ح���ل���ي���م ف���ض���ل ال��ل��ه
أن «ال��ن��س��ب��ي��ة ه���ي امل���دخ���ل ل�ل�إص�ل�اح».
وكشف عن «وج��ود قوى لديها أهداف
إص�ل�اح���ي���ة ت��ت��ب��ن��ى ال��ن��س��ب��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا
تؤمن ثالث وظائف :وقائية ومطمئنة

من حراك الهويات الطائفية في املنطقة،
وسياسية ألن هذا النظام السياسي لم
يضمن االستقرار ،أما الوظيفة الثالثة،
ف����ه����ي إص��ل��اح�����ي�����ة ك����م����دخ����ل إلص���ل��اح
النظام» ،مؤكدًا أن « املشكلة ليست في
النظام التوافقي بل في كيفية إدارته».
وك���ان���ت امل���داخ���ل���ة األخ����ي����رة ،ألم��ي�ن سر
ال����ح����زب ال���ت���ق���دم���ي اإلش����ت����راك����ي ظ��اف��ر
ن����اص����ر ،ال������ذي ان���ت���ق���د غ���ي���اب اإلص��ل��اح
ع��ن امل��ش��اري��ع امل��ط��روح��ة ح��ال��ي��ا .وق��ال
إن «ه��������دف ك�����ل امل�����ش�����اري�����ع ان���ت���خ���اب���ي
وسياسي بامتياز» .واستبعد ناصر
«ح�����ص�����ول ع���م���ل���ي���ة إص���ل���اح م�����ن خ�ل�ال
ق�����ان�����ون ان����ت����خ����اب����ات» ،م���ت���ح���دث���ًا «ع���ن
ظاهرة القانون األرثوذكسي الخطير،
واألخ����ط����ر م���ن���ه رب���ط���ه ب���األق���ل���ي���ات ف��ي
املنطقة».
(األخبار)

إال ألنها في النهاية حكومة انتقالية ،محدودة املهمة
والزمن .فإما أن تكون إلدارة العملية االنتخابية ،في
ان��ت��ظ��ار ح��ك��وم��ة منبثقة م��ن ب��رمل��ان ج��دي��د ،وإم���ا في
ح��ال فشلها ف��ي تلك امل��ه��م��ة ،أن تتحول إل��ى حكومة
إلدارة فراغ دستوري كامل ،في انتظار أن ينبثق منه
نظام جديد بالكامل .وبالتالي فحكومة تمام سالم
محددة بوظيفة ،وصالحية زمنية تراوح بني األشهر
الستة ف��ي الحالة األول���ى ،والسنة ون��ي��ف ف��ي الحالة
الثانية ،قياسًا إلى تجربتي فراغي  1988و ،2007كما
قياسًا إلى موعد االستحقاق الرئاسي في أيار ،2014
فيما االستحقاق األه��م ال��ذي يبدو ان تحالف عون ـــ
 8آذار قد يتجه إلى خسارته ،هو قانون االنتخابات
ً
أوال ،ومن ثم إجراء تلك االنتخابات ونتائجها ثانيًا.
ف��ال�لاف��ت ان���ه ب��ع��د م��س��ار ت��ص��اع��دي ح��ق��ق��ه ال��ت��ح��ال��ف
امل���ذك���ور ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د ،ب���دءًا ب��ت��ب��ن��ي ع���ون ط��رح
اللقاء األرث��وذك��س��ي ،وب��ع��د سلسلة إن��ج��ازات حققها
األخير عبر لعبه تلك الورقة ،يبدو التحالف املذكور
فجأة كأنه إزاء شلل كامل .فبعد ذروة ما أنجزه في
خ���روج «األرث���وذك���س���ي» ص��ي��غ��ة ق��ان��ون��ي��ة م��ن ال��ل��ج��ان
امل��ش��ت��رك��ة ،تقاطعت ال��ت��ط��وي��ق��ات ل��ح��رك��ت��ه .ف��م��ن جهة
أولى لم يذهب االقتراح إلى الهيئة العامة ،مما أفقده
زخم لحظته شعبيًا وسياسيًا .ومن جهة أخرى بدأ
ال��ت��ف��س��خ ف���ي اإلج���م���اع امل��س��ي��ح��ي ح��ول��ه ي��ظ��ه��ر داخ���ل
االجتماعات املعنية .لتتوج هذه الحركة التراجعية
ف��ي م��ا ب��دأ ينسب إل��ى أح��د األق��ط��اب األس��اس��ي�ين في
ه��ذا التحالف ،م��ن خشيته ان يجد الجميع أنفسهم
خالل ايام قليلة او اسابيع اقل ،مضطرين إلى السير
ب��ان��ت��خ��اب��ات وف���ق ق��ان��ون ال��س��ت�ين ك��م��ا ه��و وم���ن دون
أي تعديل .حتى إن التسريبات املذكورة تتحدث عن
نصائح يبديها القطب نفسه ،بضرورة إعداد طلبات
الترشح ملرشحي عون ـــ  8آذار ،تحسبًا ألي كارثة قد
تجعلهم خ��ارج املجلس النيابي ،بعد بقائهم خارج
الحكومة!
ما ال��ذي يحصل؟ اي انقالب في موازين القوى يبرر
تلك االن��ه��ي��ارات ،فيما ك��ل م��ا ف��ي ال��داخ��ل واملحيط ال
يعكس ذل��ك؟ هل هو الفشل الذريع في إدارة اللعبة،
أم مجرد تهويل ال يملك أدوات تنفيذ مضمونه؟ أم
أن هناك سرًا آخر من صنف املحرمات التي ال يجوز
ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ف���ي أدب���ي���ات ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف؟ ام أن��ه��ا
زوب��ع��ة ف��ي ف��ن��ج��ان ،ستنتهي خ�لال اي���ام قليلة ،حني
يدرك الجميع أنه ال يمكن ملن خسر انتخابات 2009
ب��ف��ارق نحو  150ال��ف مقترع ،ان يحكم البلد مجددًا
بواسطة قانون م��زور ،تحت طائل تفجيره عند أول
ربيع فعلي؟

علم
و خبر
الطعن في تعليق املهل

ما قل
ودل
طلب الوزير السابق
الياس املر من املسؤولني
في جريدة «الجمهورية»
عدم التعرض للنائب
ميشال عون وألعضاء تكتل

تسعى المنظمة
إلى مناهضة الفساد
وتوسيع مدارك
الشفافية والنزاهة
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ّ
يبحث بعض من تقدموا بطلبات ترشحهم لالنتخابات النيابية
وفق قانون الستني في اآللية القانونية والدستورية التي تتيح لهم
الطعن في القانون ،الذي أصدره مجلس النواب بهدف تعديل مهل
قانون الستني .ويرى عدد ّ من املرشحني أنفسهم فائزين بالتزكية،
نتيجة عدم تقديم أحد ترشحه عن الدوائر التي ترشحوا فيها.

املر ولحود
رافق ميشال املر ،ابن الوزير السابق الياس املر ،خاله النائب السابق
إميل إميل لحود للمشاركة في حفل تدشني إع��ادة إط�لاق األشغال
في مسبح إميل لحود األوملبي في النقاش ،بدعوة من الوزير فيصل
كرامي ،الذي تربطه صداقة متينة بلحود االبن.

فتفت الغامض
التغيير واإلصالح ،وخاصة
الوزير جبران باسيل.
ّ
وفسر مقربون من املر هذا
ُ
األمر بما يشاع عن ارتفاع
أسهم عودة املر إلى مجلس
الوزراء في حكومة الرئيس
تمام سالم.

يجزم زمالء النائب أحمد فتفت في دائرة املنية بأن خبر عزوفه عن
الترشح ليس له أسس وال خلفيات ،وقد استغربته قيادة املستقبل
ولم تفهم املغزى الذي أراده فتفت من طرحه .ويؤكد هؤالء أنه ليس
في الضنية مرشح مستقبلي جدي ينافس الوزير السابق للشباب
والرياضة .وفي آخر استطالع أجراه املستقبل ،حل فتفت ثانيًا بعد
النائب قاسم عبد العزيز ،بفارق كبير عن ثالثهما في تمثيل دائرة
املنية والضنية النائب كاظم الخير.

البعريني وحيدًا
ق��رر ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وج��ي��ه البعريني ع��دم ال��ت��وق��ف عند النصائح
األمنية «الصديقة» بتخفيف حركته السياسية في هذه املرحلة التي
يسودها في عكار تسيب أمني .وفي ظل تجميد التيار الوطني الحر
وغيره من حلفاء البعريني في عكار نشاطهم ،يكمل النائب السابق
مبارزة املستقبل والسلفيني وحده.
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تقــرير

الئحة عون في كسروان :المشايخ أو ًال
ما كان ينقص
قوى  14آذار في كسروان
إال فتح باب التوزير
ليعرض املرشحون إلى
النيابة خدماتهم ،رغم
فصل النيابة املفترض
عن الوزارة ،مؤكدين
أن تمثيل الشعب ليس
أولويتهم
غسان سعود
ع � ��ام  2005ك � ��ان ل �ح��م ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
االنتخابي ّ
ّ
طريًا وال يعرف عماده
الحر
ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال ع��ون م�ك��ان�ت��ه الشعبية
جيدًا ،فلجأ في كسروان ليضمن إقفاله
عامًا
بيوتات سياسية عمرها خمسون ّ
إلى بيوتات عمرها مئة عام وعام .أحل
جيلبرت زوين محل منصور البون ،فتح
آلل الخليل بيتًا سياسيًا ونقل العباءة
الخازنية من بيت فريد هيكل إل��ى بيت
ف��ري��د ال �ي��اس .أم ��ا وق ��د اط �م��أن ال�ج�ن��رال
املاقت في شبابه لإلقطاع ومشيخياته
على حيثيته الكسروانية ،فقرر مواكبة
ال � �ع ��ودة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة إل� ��ى امل �ن �ط �ق��ة ع�ب��ر
استنهاض مشيخيات أف��ل نجمها مع
العثمانيني .حتى ب��دأ أخيرًا مشايخ آل
ال ��دح ��داح ،ب�ع��د ان �ض �م��ام ال�ش�ي��خ ج��وان
حبيش إلى الشيخ فريد الياس الخازن
ع �ل��ى الئ �ح��ة ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر في
ك � ّس��روان ،ن�ف��ض ال�غ�ب��ار ع��ن ع�ب��اءات�ه��م،
ّ
املشيخي يكتمل في الئحة
عل النصاب
كسروان العونية وعسى.
املطلعون على ن�ي��ات ال�ج�ن��رال ي��ؤك��دون
أن إع�ل�ان��ه ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا وت �ح �م��ل ت�ب�ع��ات
حرد النواب املستبعدين مستحيل قبل
اطمئنانه إل��ى ع��دم احتياجه أصواتهم
ف� ��ي أي ت� �ص ��وي ��ت ط � � ��ارئ م �ح �ت �م��ل ف��ي
امل� �ج� �ل ��س ال� �ن� �ي ��اب ��ي .ت �ش �ي��ر امل �ع �ط �ي��ات

امل �س��رب��ة م ��ن ال ��راب� �ي ��ة إل� ��ى ع� ��دم وج ��ود
ّ
خليلي مقنع واحد للنائب يوسف
بديل
ّ
كفرذبياني للنائب فريد
الخليل وآخ��ر
ال �خ��ازن ،رغ��م اق�ت�ن��اع ال�ج�ن��رال ب��وج��وب
تغيير أحدهما أقله .مع العلم أن إحالل
ع��ون ال��وزي��ر ال�س��اب��ق زي��اد ب ��ارود محل
ال �خ��ازن ك ��ان واردًا ج �دًا ف��ي ح�س��اب��ات��ه،
لوال ضياع بارود في نظر الجنرال بينه
وب�ين الرئيس ميشال سليمان ورئيس
جمعية الصناعيني نعمة افرام والقوات
اللبنانية وحتى النائب وليد جنبالط.
أم��ا ب��دالء النائب جيلبرت زوي��ن الكثر،
ّ
العوني حصرًا،
فينشطون ف��ي ال��وس��ط
ّ
العوني
فيما ه��ي تضيف إل��ى الصحن
ق �ل��ة ق �ل �ي �ل��ة م �م��ن ورث � ��ت أص ��وات� �ه ��م م��ع
قصرها واألراض��ي .ويضيف هؤالء إلى
قيمة التيار الكسروانية سواء مئتي أو
ألفي صوت.
ً
بناء عليه ،ال يبقى أمام الجنرال إلحداث
التغيير املنشود في الئحته غير النائب
ن�ع�م��ة ال �ل��ه أب��ي ن�ص��ر ال ��ذي ع�ص��ر ملف
ال�ت�ج�ن�ي��س ث �ل�اث دورات ن �ي��اب �ي��ة ،وم��ا
ع ��اد ي�ج��د ف�ي��ه م��ا ي�ش��رب��ه ال� ��رأي ال �ع��ام،
األم��ر ال��ذي دف��ع أب��ي نصر أخيرًا ـــ وهو
ما كان يعير زي��ارات الجنرال لكسروان
أي اهتمام ـــ إلى االحتفاء بزيارة الوزير
ج�ب��ران باسيل ل�ك�س��روان عبر أك�ث��ر من
س�ت�ين الف �ت��ة .وب��ات��ت دع ��وات أب��ي نصر
ض ��و ل�ل�م�ن�ت�س�ب�ين إل� ��ى راب� �ط ��ة آل ض��و
للعشاء على حسابه أو «إظهار االلتفاف
الشعبي حوله» ،مفتوحة .في ظل خلطه
ب�ي�ن ع��دي��د امل��وظ �ف�ين ال �ك �س��روان �ي�ين في
مصانع بن أبي نصر وع��دد حبات النب
ال �ت��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا ت�ل��ك امل �ص��ان��ع .ومشكلة
أب��ي نصر م�ق��ارن��ة ب��زم�لائ��ه ،أن حضور
بديله ج��وان حبيش الشعبي أك�ب��ر من
حضوره ،وثروته أكبر بما ال يقاس من
ثروة أبي نصر ،وسيرته الذاتية أحدث،
ف �ي �م��ا ي �ك��اد ي �ت �ع��ادل م �ع��ه ف ��ي «ال �ع �م��ق
ال�س�ي��اس� ّ�ي» .وت�ش�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات إل��ى أن
كرسي حبيش ثبت في الئحة «التغيير
واإلص�ل�اح» ،بغض النظر ع��ن استمرار
نعمة اف��رام بترشحه أو ع��زوف��ه ،بعدما
رجحت املعلومات سابقًا ع��دم استفزاز
ع ��ون آل اف � ��رام ب�ض��م م��رش��ح ق ��وي على
الئحته كان حتى سنوات قليلة يتظلل
عباءتهم ،في حال تراجعهم عن خوض
معركة كسروان ضده .وخالفًا ملا يوحي
ب��ه اس��م حبيش وال�ص�ي��ت ال��ذي يسبقه

ّ
وخليلي وزوينية (هيثم املوسوي)
ترسو مالمح الالئحة العونية في كسروان اليوم على شيخني
ولقب املشيخة ،هو أربعيني مرح أحسن
استغالل الوقف الشاسع ال��ذي ورث��ه ،ال
الساعون إلى انتقاده أمرًا يتوقفون
يجد
ّ
خصيته» في ال� ّ
ّ
�رد على
عنده غير «قلة
ه��ات�ف��ه ،ف��ي وق��ت ال يحمل ف�ي��ه خصمه
ّ
الرئيسي هاتفًا .وف��ي انتخابات بلدية
جونية األخ�ي��رة ،اضطر التيار الوطني
ال �ح��ر إل ��ى ال �ت �ك �ت��ل وال � �ق ��وات وم�خ�ت�ل��ف
أف��رق��اء آل اف ��رام وال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق فريد
ه�ي�ك��ل ال� �خ ��ازن وال �ك �ت��ائ��ب وال�ن��اش�ط�ين

قرر عون مواكبة
العودة العثمانية إلى
المنطقة عبر استنهاض
مشيخيات أفل نجمها

ال �ث�ل�اث��ة ف ��ي ح� ��زب ال��وط �ن �ي�ي�ن األح � ��رار
وعميد ح��زب الكتلة الوطنية كارلوس
إدة شخصيًا ،إل��ى ْ
كسر حبيش ،بفارق
ً
ل ��م ي �ت �ج��اوز أل ��ف ص� ��وت .وب� �ن ��اء ع�ل�ي��ه،
ت ��رس ��و م�ل�ام ��ح ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ع��ون �ي��ة ف��ي
ّ
وخليلي
ك �س��روان ال �ي��وم ع�ل��ى ش�ي�خ�ين
وزوينية ،إلى جانب العماد عون طبعًا.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،م��ا ع ��اد أح ��د غ �ي��ر ال�ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق ف��ري��د ه�ي�ك��ل ال �خ ��ازن م��رش�ح��ًا
إلى النيابة .نجل الوزير السابق جورج
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وفية
فارس بويز :كسروان ليست ّ

سحب فارس بويز
نفسه من الحياة السياسية
بعد االنتخابات النيابية عام
 .2009يرفض أن يكون جزءًا
من املعمعة املسيطرة على
لبنان .يؤكد أن ال انتخابات
في املدى القريب .أما أكثر
ما يشغله حاليًا فهو الوضع
السوري
ليا القزي

القصر الكبير يقع على الطريق ال�ع��ام في
منطقة ذوق مكايل ال�ك�س��روان�ي��ة .مداخله
ثالثة ،ولكن بوابة واحدة مشرعة الستقبال
ال �ض �ي��وف .ف��ي ه ��ذا امل �ك��ان ال �خ��ال��ي م��ن أي
رائحة أنثوية يسكن النائب السابق فارس
ب��وي��ز .يشعر ال��زائ��ر ك��أن��ه ف��ي إح��دى الثكن
العسكرية ،ول��و أن الجو هنا مسالم أكثر.
املسافة بني الباب الرئيس ومكتب «معالي
ال��وزي��ر» السابق أيضًا ال تتعدى  50مترًا،

يتناوب خاللها ثالثة رجال من أصل خمسة
م��وج��ودي��ن ف��ي امل �ك��ان الس �ت �ق �ب��ال ال��راغ��ب
ف��ي ول� ��وج ال �ق �ص��ر« .ث�ل��اث دق��ائ��ق وي�ص��ل
األس�ت��اذ» ،يقول أحد «ال��زل��م» .دقائق قليلة
ول �ك��ن ك��اف�ي��ة الس�ت�ك�ش��اف امل�ك�ت��ب ال ��ذي ال
يعكس إال شخصية بويز .يسيطر الخشب
ع�ل��ى ال��دي �ك��ور .ي �س ��ارًا ،ال�ع�س�ك��رة ط��اغ�ي��ة.
بنادق ومسدسات تعود الى حقبة الحرب
العاملية االول��ى علقها «معاليه» في خزانة
خ��اص��ة .ي�م�ي�ن��ًا ،مكتبة ت�ض��م ع ��ددًا كبيرًا
م��ن ال�ك�ت��ب أغ�ل�ب�ه��ا س�ي��اس��ي ،وق �س��م كبير
منها يتحدث عن الشيعة وإيران ،وطبعًا...
ري �م��ون إده .م��وق��دة امل�ك�ت��ب ب � ��اردة .ال ن��ار
فيها ،فقط أنياب عاجية .ال يكتمل املشهد
م��ن دون مجسمات األح�ص�ن��ة ،والغليون.
وح ��ده ��ا امل��وس �ي �ق��ى ت �غ �ي��ب ،ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن وج ��ود ج �ه��از رادي� ��و ق��دي��م ،ومكبرين
للصوت .تنتشر ص ��وره :ب�ين الكتب ،على
املوقدة ،على طاولة العمل ،وواح��دة كبرى
تظهره ش��اب��ًا .يخلط ب��وي��ز ف��ي ك�لام��ه بني
العربية والفرنسية .ولكن عندما تدور آلة
التسجيل ،يشعل سيجاره ،يسوي جلسته،
وت �ح��ل ال�ل�غ��ة ال�ف�ص�ح��ى م �ك��ان ال�ع��ام�ي��ة .ال
ينفك ينظر يمينًا وهو يجيب عن االسئلة.
ال نقطة ثابتة لنظره .يظل يسوي نظارته
«ال��راي ــ ب�ين» بإصبعه ،ويحاول تخليص
رقبته من عقدة ربطة العنق أحيانًا أخرى.

يهز رأسه إلى أعلى وهو يتكلم ،يرفع ذقنه
عاليًا بني الفينة واألخ��رى ،يتنفس كما لو
أن الهواء سينقطع بعد شهيقه.
غ ��اب ص�ه��ر ال��رئ �ي��س ال �ي��اس ال� �ه ��راوي عن
ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ع��ام��ة وال�ك �س��روان�ي��ة
خ ��اص ��ة م �ن ��ذ ع � ��ام  ،2009ب �ع ��د أن ت �ع��ذر
انضمامه الى الئحة التيار الوطني الحر،
ووص�ف��ه ألعضائها بالصيصان ،وإع��ادة
ت�ح��ال�ف��ه م��ع ق ��وى  14آذار وس �ق��وط��ه .أي��ن
هو فارس بويز اليوم؟ «أنا في هذا الوطن
ال �ج��ري��ح ،االس� �ي ��ر ،ال �ض��ائ��ع ب�ي�ن امل �ح��اور
االق �ل� �ي �م� �ي ��ة» .ي� �ب ��رر غ �ي��اب��ه ب � ��أن ال ح �ي��اة
سياسية في لبنان« :هناك ريموت كونترول
واحدة أميركية – سعودية ،وأخرى إيرانية
– سورية تدير البالد» .لذلك قرر أن ينضم
ال��ى ن��ادي املستقلني .يرفض أن ُي�ق��ال عنه
وس �ط��ي «ألن ذل ��ك ي�ع�ن��ي أن �ن��ي ك��ائ��ن بني
إليه،
االثنني» .كذلك فإن الحيادي ،بالنسبة ً
مستقال
ال رأي خاص به.
يعتبر بويز نفسه ً
ً
ع��ن  8و 14آذار أوال ،وث��ان�ي��ًا مستقال عن
ارتباطاتهما الخارجية .والسبب؟ «ألنني
ق��رأت ال�ت��اري��خ واستوعبت أن��ه م��ا م��ن مرة
دخل لبنان في محاور إقليمية ،إال وانشق
داخليًا» .ال يريد بويز لعب األدوار في كل
الطقوس« :أن��ا لست من هذه الحياة ،ال بد
من العودة الى سياسة عقالنية ومستقلة».
أه��ذا يعني ع��دم ترشحه ال��ى االنتخابات

بويز :كسروان لم
تكن وفية للرئيس
فؤاد شهاب الذي قدم
إليها الكثير
ً
النيابية املقبلة؟ «أص�ل�ا ال انتخابات في
امل ��دى امل �ن �ظ��ور» .ه�ك��ذا ببساطة يحسمها
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة االس �ب��ق ،ي��زي��د ع�ل��ى ه��ذا
الحسم حبة مسك باستغرابه «خبث القوى
السياسية التي ال تتجرأ على القول إنها
ع��اج��زة ع��ن االل �ت��زام ب��امل�ه��ل ال��دس�ت��وري��ة».
يوضح أن الجو االمني املتوتر في عرسال
وطرابلس وصيدا ،إضافة الى التباين في
ال�ن�ظ��رة ال��ى ال�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي ال�ج��دي��د،
واالعتبارات السياسية الخاصة بكل فريق،
«ت �م �ن��ع إج � ��راء ه � ��ا» .ل ��م ت �ك��ن ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل ��ارون� �ي ��ة ب � ًش �خ��ص ال� �ك ��اردي� �ن ��ال ب �ش��ارة
الراعي بعيدة عن موقف القوى التي تريد
إجراء االنتخابات في موعدها« ،هذا االمر
إما ناتج من قلة دراي��ة أو عدم صراحة من

ج��ان��ب ب �ك��رك��ي» ،ي �ق��ول ب��وي��ز .ي�ض�ي��ف أن��ه
عند ت��واف��ر ال��رغ�ب��ة ف��ي إج ��راء االنتخابات
يجب «أن نكون قادرين على ضمان انتقال
السلطة ،أن تكون ديمقراطية ،وعبر قانون
يعبر عن رأي الناس .فمن هذا الذي يؤمن
بأن االنتخابات ستحدث في مواعيدها؟».
ال ي �ع ��ارض ب��وي��ز ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي
«ب �م �ع �ن��اه ال �ت �ق �ن��ي» .ي�ث�ي��ر ف ��ي ن�ف�س��ه ه��ذا
امل��وض��وع ش �ع��وري��ن« ،ال�ت�خ�ل��ف ال�ط��ائ�ف��ي،
وف ��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ال��واق �ع �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة،
فنحن نعيش ف��ي أح�ق��ر أش�ك��ال الطائفية،
لذلك ال ب��د م��ن ق��ان��ون يمثل ال�ن��اس حسب
واقعها الحالي» .هو مع العلمنة« ،إال أنها
ليست جرعة نتناولها وانتهى ،عليها أن
ت�م��ر ب�م��رح�ل�ت�ين» .ل�ي��س «ال�ط�ع��ن بالظهر»
الدقيقة ال�ت��ي تعبر ع��ن االح�س��اس
الكلمة ّ
ال��ذي يكنه لكسروان« ،ولكني ال أنسى أن
بعض من كان يفترض به أن يكون حليفًا
شطب اسمي على الالئحة» ،غامزًا من قناة
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ي ��رى أن ال�ك�س��روان�ي�ين
أخ�ط��أوا بتسليم ق��راره��م ملن «ال يتمتعون
بالعقالنية الالزمة ومن ال يعيش بينهم».
ك��ذل��ك ف��إن��ه ي��أس��ف ألن ك �س ��روان «ال ت��زال
أس� �ي ��رة ال� �غ ��ري ��زة .م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ال � � �ـ2009
ك ��ان ن��وع��ًا م��ن ال�ه�س�ت�ي��ري��ا ،م �ف��رزًا ال�ن��اس
ب�ين خ �ي��اري��ن ،وم�ل�غ�ي��ًا ك��ل م��ا ه��و مستقل
وعقالني» .يصف نواب كسروان «بخمسة
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اف��رام يرى نفسه وزي�رًا للمال إن كانت
رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ب�ع�ي��دة ،أك�ث��ر منه
نائبًا .في ظل تعامل القوات اللبنانية
مع اف��رام كما تعاملت مع عميد حزب
الكتلة الوطنية كارلوس إدة عام :2009
ح ��ب وت �ش �ج �ي��ع وح �م��ل ع �ل��ى األك �ت��اف
وت� �خ� �ص� �ي ��ص ج � �ن� ��اح ل � ��ه ف � ��ي م� �ع ��راب
وبطاقة دخول دون موعد .األمر الذي
ي�س��ر اف ��رام ج �دًا؛ إذ ي�ش�ع��ره بأهميته،
ف�لا ي�س��أل ع� ّ�م��ا ج��رى إلده وم��ا يفعله

ال�ي��وم ف��ي ح�ي��ات��ه .أم��ا ال��وزي��ر السابق
زي��اد ب��ارود ،فلم يقدم ك��ل م��ا لديه في
«ال��داخ �ل �ي��ة» ب �ع��د ،أو ي��أخ��ذ م�ن�ه��ا كل
ما لديها .وه��و يكثف حضوره أخيرًا
حيثما يحضر فخامة الرئيس .نائب
رئ �ي��س ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب س �ج �ع��ان ق��زي
ي�ق��ول منذ أش�ه��ر إن��ه ال ي��ري��د النيابة،
لكنه لم يقل شيئًا بخصوص الوزارة.
ال��وزي��ر سليم ال�ص��اي��غ ي�ق��ول دائ�م��ًا إن
وج ��اه ��ة امل �ع��ال��ي أض �م ��ن م ��ن وج��اه��ة
السعادة .أما النائب السابق منصور
ال� �ب ��ون ،ف � ��دار دورة ك��ام �ل��ة وع � ��اد إل� ّ�ى
ح �ي �ث �م��ا ك� ��ان ع� ��ام  :2005ي��وم �ه��ا م��ل
العماد ميشال ع��ون م��ن أالعيبه التي
اس�ت�م��رت أس��اب�ي��ع ،ف��أوع��ز إل��ى النائب
آالن ع � ��ون ب � ��أن ي �ه��ات �ف��ه وي ��أخ ��ذ م�ن��ه
ج��واب��ًا ن�ه��ائ�ي��ًا ،ف��أج��اب ال �ب��ون :ات��رك��وا
ع� �ل ��ى الئ �ح �ت �ك��م م� �ق� �ع� �دًا ف � ��ارغ � ��ًا ،وأن� ��ا
أضمن فوزي به .واليوم ،خلص البون
إلى إع��ادة األغنية نفسها على مسمع
ع��ون :أق�ن��ع ال�ج�ن��رال ب��أن ي�ت��رك مقعدًا
فارغًا في الئحته أنا أضمن فوزي به.
فيجيبه النائب البعبداوي بابتسامة
تعلمه ب��اس�ت�ح��ال��ة ن�ق�ل��ه إل��ى ال�ج�ن��رال
رسالة مماثلة.
واألك �ي��د لغالبية امل�ت��اب�ع�ين ف��ي سياق
استعراض األس�م��اء أن الئحة يرأسها
الجنرال ال يمكن أبدًا وضعها في سباق
ّ
جدي مع الئحة يرأسها رئيس جمعية
سعى إل��ى الفوز بمنصبه االقتصادي
ب� ��ال � �ت� ��زك � �ي� ��ة ،ل� �خ� �ش� �ي� �ت ��ه م � � ��ن خ� ��وض
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي أذاق � ��ه ال �ع �م��اد ع��ون
ّ
مرها في انتخابات الرابطة املارونية
أخ� �ي� �رًا .ف �ح �س��اب��ات ال ��رب ��ح وال �خ �س��ارة
م�ح�س��وم��ة إي �ج��اب �ي��ًا ل�ل�ع��ون�ي�ين ،س��واء
ك ��ان ال �ق��ان��ون أك �ث��ري��ًا أو ن�س�ب�ي��ًا أو ما
بينهما .وخصوصًا أن البون الذي كان
أحسن م��ن ق� ّ�در التسونامي البرتقالي
مسبقًا ع ��ام  2005ون�ت��ائ�ج��ه ال�ك��ارث�ي��ة
عليه وصحبه ،يعلم أن حظوظ اختراق
ال�لائ�ح��ة العونية تقتصر على مرشح
واح� � ��د ف� �ق ��ط ،وك � ��ل ص � ��وت ي ��ذه ��ب م��ن
ج�م��اع�ت��ه الف� ��رام أو غ �ي��ره إن �م��ا يفرمل
ح� �ظ ��وظ ��ه ب� � ��أن ي � �ك� ��ون ه � ��و امل� �خ� �ت ��رق،
األم � ً�ر ال ��ذي ُي �ف �ت��رض أن ي��ري��ح ال��راب�ي��ة
قليال ويتيح لها إخ��راج ك�س��روان عبر
م ��رش� �ح�ي�ن ح ��زب� �ي�ي�ن ش� �ب ��اب م� ��ن ع�ه��د
البيوتات السياسية واملشيخيات بدل
تكريسها.

أشباه آلهة» ،مضيفًا أن ال دور لهم في هذا
االصطفاف االقليمي والدولي .يلوي فمه
ي �س��ارًا ،ي��رف��ع حاجبه األي �م��ن ،س��اخ�رًا من
الالفتات التي تشكر الوزير جبران باسيل
واملوقعة باسم كسروان الوفية« :بحياتها
ل��م تكن وف�ي��ة للرئيس ف��ؤاد ش�ه��اب ال��ذي
ق��دم لها الكثير ،فكيف تكون وفية ملن لم
يقدم نصف االم ��ر؟» .يرفض أن يقول إنه
بنى مجده يوم كان صهرًا للعهد ،وغيابه
ح��ال�ي��ًا م��رت�ب��ط ب �ه��ذا االم� ��ر «إذا ل��م أع�م��ل
خ��ادم��ًا ع�ن��د ض�ب��اع ال�س�ي��اس��ة ف�ه��ذا فخر
لي» .ينتقد ذاك��رة الناس الضعيفة« ،فأنا
ً
أوال ابن نهاد بويز (نائب الكتلة الوطنية
و،)1972
ع��ن ك� �س ��روان ب�ي�ن ع��ام��ي 1957
ً
وب� �ع ��ده ��ا ك �ن ��ت ف� ��ي ال �س �ي ��اس ��ة م �س �ت �ق�لا
ومعارضًا لسياسة امليليشيات»ّ .
يقر بأن
ً
التعاون مع الرئيس الهراوي كان متبادال،
ّ
«هو زكى اسمي ل��وزارة الخارجية ،ولكنه
ل ��م ي�ن�ج�ح�ن��ي ف ��ي ك � �س � ��روان ،وأن � ��ا ال ��ذي
كنت أطلب من زوجته (منى الهراوي) أال
تزورني قبل االنتخابات» .أثبت التاريخ
أن القاعدة التي يبتعد عنها زعيمها ،أو
قائدها أو نائبها ،تجنح بطبيعة الحال
ال� ��ى ش �خ��ص آخ � ��ر .ي��ؤم��ن ب��وي��ز ب� ��أن في
حالته «القاعدة مترسخة وموجودة ،هي
ش�ب�ي�ه��ة ب��ال�خ�ي��ل ال� ��ذي ي��رك��ض أك �ث��ر في
االرض الواسعة غير امل�ح��دودة .خ�لال 24

ساعة ممكن أن تعود القاعدة وتستنهض
نفسها».
ي�ق��ول إن��ه يتواصل م��ع مكونات املجتمع
الكسرواني ،ولكن عباءة منطقته ضيقة
ع �ل �ي��ه .ي�ق�ل�ق��ه ح��ال �ي��ًا ال ��وض ��ع ال� �ع ��ام :من
ً
س��وري��ا وص� ��وال ال ��ى أوروب � ��ا .ي�س�ه��ب في
ش ��رح ال ��وض ��ع ف ��ي س ��وري ��ا .ي �ب��رر وق ��وف
روس�ي��ا وال�ص�ين ض��د املعارضة السورية
«ألن س� �ق ��وط س ��وري ��ا ي ��ؤث ��ر ع �ل��ى آس �ي��ا
الوسطى ،خاصة أن املعارضة يطفو عليها
التطرف» .يعتقد أن العالم بأسره محرج
وفي مأزق مما سيحدث الحقًا في سوريا.
ملس في الغرب من السياسيني واملسؤولني
التباين وخطورة بديل النظام .بأي صفة
ت��زور ال�غ��رب وتلتقي امل�س��ؤول�ين؟ يبتسم
قبل أن يعيد تلك العالقات الى زمن وزارة
الخارجية« ،ال أح�ت��اج إل��ى صفة رسمية.
ّ
لدي اسم ومصداقية .يعتبروننا مطلعني
على االوض ��اع وق��ادري��ن كمستقلني على
إع �ط��اء ال ��رأي مل��ن ي��ري��د س�م��اع الحقيقة».
طيب ل��م ال ت��ؤس��س لحالة ثالثة؟ «لبنان
م��ؤل��ف م��ن ع��ائ�لات تعيش ع�ق��دة األقلية،
أسيرة لتاريخها .يأتي زعيم شعبي يبني
زع��ام �ت��ه ع �ل��ى أس� ��اس ت�ج�ي�ي��ش ال � ّن��اس».
يفرق بني الزعيم ورجل الدولة« :أفضل أن
أكون رجل دولة عقالنيًا من أجل مصلحة
بلدي على أن أكون زعيمًا شعبيًا».

أين حكمت ديب 2003؟
الحدت عونية ،تلك من املسلمات .غير أن نائبها
حكمت ديب الغائب عن شوارعها وناسها ّ
صعب األمور
على أصدقائه ومحبيه من العونيني أنفسهم .مفاجأون في
أدائه النيابي والسياسي والحزبي :ليس حكمت ديب 2013
كحكمت ديب عام 2003
رلى ابراهيم
عندما تبرد عالقة الناشط العوني في
ال �ح��دت ج ��ورج ح ��داد وال�ن��ائ��ب حكمت
ديب ،ال تكون أحوال ديب على ما يرام.
ُيعرف حداد في األوساط العونية باسم
«دينامو» االنتخابات النيابية :وحده
يقدر بنشاطه وعالقاته م��ع الناخبني
على أن ّ
يعوم مرشحًا وأن ُيسقط آخر.
وم�ك��ان�ت��ه ف��ي ال��راب �ي��ة استثنائية بكل
ما يعني قضاء بعبدا ،هو ال��ذي واكب
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر م �ن��ذ ت��أس�ي�س��ه.
ك ��ان ح� ��داد «ت � ��وأم روح» دي ��ب ورف �ي��ق
النضاالت السابقة وج��اره وقريبه في
آن واح ��د .ي��واك�ب��ه ف��ي ك��ل االن�ت�خ��اب��ات
ويعمل م��ن أج��ل إنجاحه ليال ون�ه��ارا.
ه �ك��ذا ك� ��ان ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�س��اب�ق��ة
وهكذا سيكون في ال��دورة املقبلة ،كما
ي��ؤك��د ح��داد رغ��م «ال �ب��رودة ال�ت��ي طغت
على العالقة أخيرا».
صباحًا ،يجول حداد (عضو حالي في
ال �ب �ل��دي��ة) ف��ي س��اح��ة م ��ار أن�ط��ون�ي��وس
البدواني التي افتتحتها البلدية منذ
م��ا ي �ق��ارب ال�ش�ه��ر أم ��ام أه��ال��ي ال�ح��دت
ّ
حدتي
ملمارسة ري��اض��ة امل�ش��ي .ال يمر
إال وي �ق��اب �ل��ه ب �ت �ح �ي��ة وق � �ب�ل��ات .ي �ع��دد
م��ع ك��ل خ�ط��وة «إن �ج ��ازًا» للبلدية منذ
انتخابها عام  ،2010من تعبيد طرقات
ال� ��ى ت �س �ي �ي��ج س ��اح ��ات وب� �ن ��اء ج� ��دران
ل �ل �ك �ن��ائ��س وال � �ح ��دائ ��ق .وف� ��ي امل �ق��اب��ل،
يغرق حداد في الصمت حني ُيسأل عن
إنجازات ديب ونشاطاته.
بالنسبة ألب �ن��اء ال �ح��دت ،ال �ح��دت «أم
ال��دن �ي��ا» أو «اب� ��ن ال �ت �ي��ار ال �ب �ك��ر» كما
ي�ح�ل��و ل �ح ��داد ت�س�م�ي�ت�ه��ا .ي�ب�ل��غ ع��دد
امل�ق�ي�م�ين م��ن أب�ن��ائ�ه��ا ف�ي�ه��ا ن�ح��و 80
ف� ��ي امل � �ئ� ��ة ،ه� ��ي ك �م��ا ت �ع �م��ل م� ��ن أج��ل
ان �ت �خ��اب��ات �ه��ا ،ت �ع �م��ل أي �ض��ا م ��ن أج��ل
انتخابات عدة أقضية كزحلة وجزين
وال��دام��ور وك�س��روان وغيرها« :نرسل
لسليم عون  600صوت وإلى الدامور
 400صوت وإلى دير القمر  140صوتًا
و 100للقبيات» ،يقول حداد .وبحسب
ال� �ش ��اب ال �ع ��ون ��ي ف � ��إن ع � ��دد امل�ق�ي�م�ين
امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن ف � ��ي ال � �ب � �ل� ��دة ي �ت �خ �ط��ى
الخمسني أل�ف��ا ،حتى أن�ه��م ي�ص� ّ�درون
أص��وات��ا ل�لأش��رف�ي��ة وس�ب��ق أن أق��ام��وا
ل �ق��اء ف ��ي ال� �ح ��دت ل ��وزي ��ر االت� �ص ��االت

ف��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال ن�ق��وال
الصحناوي.
ه��ي إذًا ق�ل�ع��ة ال �ت �ي��ار ال� ��ذي خ ��اض مع
ح�ك�م��ت دي ��ب ع ��ام  2003أول م�ع��ارك��ه
ّ
العوني
النيابية ،ورغم التمثيل النيابي
عام  ،2005انتظر كثيرون وصول ديب
ع��ام  2009إل��ى املجلس ّالنيابي للقول
إن زمن الهزائم العونية ولى .وديب ابن
الحدت .لكن عونيي بلدته غير راضني
ع�ن��ه ،ي�ش�ك��ون غ�ي��اب��ه .ب�ن�ظ��ره��م يمتلك
ديب «شرعية حزبية أكثر من أي أحد،
أكثر م��ن منسق ع��ام التيار بيار رف��ول
حتى .وحده الجنرال يتخطاه شرعية».
تاريخه الطالبي والحزبي وف��ي نقابة
امل �ه �ن��دس�ين وال �ب �ل��دي��ة وال �ن �ي��اب��ة رت��ب
عليه مسؤوليات «عونية» ،يتزايد في
الحدت وخارجها ع��دد القائلني إن��ه لم
يكن على قدرها .لم ّ
يؤد واجبه النيابي
امل��أم��ول م�ن��ه تشريعيًا وس�ي��اس�ي��ًا ،وال
ب��ره��ن ع��ن دينامكية شعبية وحزبية
جيدة.
أول� ��ى االع� �ت ��راض ��ات ع �ل��ى س �ل��وك دي��ب
س� ّ�ج �ل��ت م��ن ه�ي�ئ��ة ال �ت �ي��ار ف��ي ال �ح��دت
ن � �ف � �س � �ه� ��ا« :م� � �ف � ��اج� � �ئ �ي��ن» م � � ��ن س� �ل ��وك
«ق� ��دوت � �ن� ��ا» .ه �ي �ئ �ت �ن��ا أك� �ب ��ر م ��ن ه�ي�ئ��ة
ال �ق �ض��اء ك �ل��ه .ال ن � ��راه أب� � ��دا ،ح �ت��ى في
امل �ن��اس �ب��ات .ي �ت �ج��اه��ل ن �ش��اط��ات �ن��ا وال
يجمعنا أبدًا« :حتى في نشاطات العيد
الكبير لم َنره وال في القداس الذي أقيم
باآلتي:
في الحدت» .أما ديب ،فيجيبهم
ّ
«اطلبوني تجدوني .كيف لي أن أجزئ
الجميع؟».
نفسي حتى أرضي
ُ
ف ��ي آخ� ��ر اس �ت �ط�ل�اع ل� �ل ��رأي أج� � ��ري في
«م�ع�ق��ل ال �ع��ون �ي�ين»ُ ،س � ّ�ر أب �ن��اء ال�ت�ي��ار
ب��ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت �ق��دم��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق��وه��ا.
ولكن كيف يفسر تقدم مماثل ف��ي ظل
االم �ت �ع��اض م ��ن س �ل��وك دي� ��ب؟ س��ري�ع��ا
يجيبون« :ال�ب�ل��دي��ة» و ...رغ��م التململ
م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ع��ون��ي اال أن «قيمته في
القلوب محفوظة وال سبيل الستبداله
أب ��دا خ�ص��وص��ا ف��ي غ �ي��اب أي منافس
جدي» .هذا إضافة الى أن كل الشائعات
عن استبعاد ديب في الدورة املقبلة غير
صحيحة بحسب حداد« ،فالرابية قالت
كلمتها ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق :ال تغيير في
بعبدا» .األم��ر ال��ذي يؤكده دي��ب نفسه،
فاملسألة بنظره ال تتعدى «الثرثرات»
ال�ت��ي يشيعا ك��ل ع��ام بعض «كارهيه»

الذين يتمنون إبعاده بمختلف الطرق.
ي�ط�م�ئ��ن دي ��ب «أص �ح��اب��ه ال �ل ��دودي ��ن»:
«أح ��وال ال�ح��دت ب��أل��ف خير وال خالف
م��ع هيئة ال�ت�ي��ار وال م��ع ال�ب�ل��دي��ة .وأن��ا
كما دائ�م��ًا ل��م أت�غ�ي��ر ،م��وج��ود م��ن أجل
الشباب ال��ذي��ن رافقتهم ف��ي ك��ل مراحل
النضال».
ل �ك��ن ض ��وء ال��راب �ي��ة األخ �ض ��ر ال يمنع
ال �ط��ام �ح�ين ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة م ��ن م �ح��اول��ة
اس� �ت� �غ�ل�ال ال �ن �ق �م��ة ع �ل ��ى دي � ��ب الب � ��راز
أن �ف� �س� �ه ��م .ب �ع �ض �ه��م م� ��ن ال �ع ��ون� �ي�ي�ن ـ�ـ�ـ
ال �س��اب �ق�ي�ن ـ �ـ �ـ ك��ال��زع �ي��م امل �س �ت �ب � ّع��د م��ن
ب��رن��ام��ج «ال ��زع� �ي ��م» ج ��وزي ��ف ون �ي ��س،
ُاملسؤول السابق في هيئة الحدت الذي
أق�ي��ل بسبب خ�لال�ف��ات داخ�ل�ي��ة أب��رزه��ا
«تضخم حجمه في رأسه فقط» .ويروي
أح��د ال�ع��ون�ي�ين ّ ف��ي س�ي��اق «ال�ت�ض�خ��م»
ً
ال ��ذي أص ��اب ون �ي��س ،ن�ش��ره أق� ��واال من
ت��أل �ي �ف��ه ع �ل��ى ج � ��دران م�ك�ت��ب امل �ح��ام��اة
ال �خ��اص ب ��ه .وه �ن��اك ال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د
نديم األسمر ال��ذي ي��زن خطواته بدقة:
«ل��ن أعلن ترشيحي قبل اتضاح شكل
القانون االنتخابي وماهية التحالفات
ال�س�ي��اس�ي��ة» .م�ن��ذ ف �ت��رة ق�ص�ي��رة جمع
األسمر عائلته (من بني العائالت السبع
الكبرى في الحدت) وكسب رضاها .في
األص ��ل ،يميل العميد للتيار الوطني
الحر كونه عسكريًا في الدرجة األولى
وص ��دي� �ق ��ا ل �ل �ن��ائ��ب م �ي �ش ��ال ع � ��ون ف��ي
الدرجة الثانية .لكن صفة «الالحزبي»
تعطيه بحسب قوله قيمة مضافة عن
باقي املرشحني.
ثالث املرشحني ش��اب عوني متحمس
م ��ن ال �ت �ح��وي �ط��ة ـ �ـ �ـ ب �ع �ب��دا ي��دع��ى ف ��ؤاد
ش �ه��اب .راف ��ق م�س�ي��رة ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
ال� � �ح � ��ر م � �ن� ��ذ ن � �ش � ��أت � ��ه .ي� �ش� �غ ��ل ال � �ي� ��وم
م�ن�ص��ب م�ن�س��ق ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة في
ق�ض��اء ب�ع�ب��دا ،وي �ع� ّ�رف ع��ن نفسه على
أن ��ه «ق��ري��ب م��ن ال �ج �ن ��رال» .أم ��ا قيمته
امل �ض��اف��ة ،فتكمن بحسب اع �ت �ق��اده في
ك ��ون ��ه «اب � ��ن ش �ق �ي��ق م ��دي ��ر امل �خ ��اب ��رات
ال �س ��اب ��ق ع ��ام ��ر ش� �ه ��اب وح �ف �ي��د ق��ائ��د
الجيش ومدير املخابرات السابق عادل
ش �ه ��اب» .ن ��ال «م��واف �ق��ة ال��راب �ي��ة» على
ب��دء ال�ع�م��ل وي �ج��ول ال �ي��وم ف��ي القضاء
وعلى مختلف رؤساء البلديات «الذين
تجمعني بغالبيتهم عالقة جيدة».
زحمة املرشحني تلك على مقعد ديب،
ي�ق��اب�ل�ه��ا ت�ع� ّ�ص��ب ع��ون��ي ع�ن��دم��ا ي��دور
الحديث عن مرشح غير النائب الحالي.
رغم امتعاضهم من أدائه النيابي وعدم
ت��واج��ده ال��ى جانب أبناء الحدت عامة
وال �ع��ون �ي�ين خ��اص��ة ،ي��رف �ض��ون ال�ك�لام
ع��ن استبداله« .ع��ون��ي ال�ح��دت كقواتي
بشري ّ
ّ
ومتعصب .عندما يزور
مسيس
ال �ج �ن��رال أي ق �ض��اء آخ ��ر ي��راف �ق��ه نحو
 100شاب من الحدت .لذلك ال تستطيع
ال��راب �ي��ة ت�خ�ط��ي ال �ح��دت ع �ن��دم��ا ي��أت��ي
األم ��ر لناحية ال�ت��رش�ي�ح��ات وعمليا ال
أحد جاهز للحلول مكان حكمت» ،يقول
أحد الحدتيني «العونيني املتعصبني».
فالحدت ال تقبل بغير حزبي ،وال تقبل
مرشحًا من خارجها ثانيا ،باعتبارها
م ��ن أك �ب ��ر ال� �ب� �ل ��دات ال �ب �ع �ب��داوي��ة ال �ت��ي
ّ
تصدر نحو  10آالف ناخب.
وبالعودة ختامًا إلى حداد ،هو يعلم أن
النائب في املعايير العونية ال يفترض
أن يلعب دور رئ�ي��س البلدية .فرئيس
ب �ل��د ّي��ة ال� �ح ��دت ال �ع ��ون ��ي ج � ��ورج ّع��ون
«م�ك��ف��ى إن�م��ائ�ي��ًا وخ��دم��ات�ي��ًا وم��وف��ى».
ل�ك��ن امل�ط�ل��وب م��ن دي ��ب ،ب�ح�س��ب ح��داد
وغ ��ال �ب �ي ��ة ال �ن ��اش �ط�ي�ن ال� �ح ��دت� �ي�ي�ن ،أن
ي �ق �ت �ب ��س م� �م ��ا ك� �ت� �ب ��ه ب� �ع ��ض زم�ل�ائ ��ه
ال�ع��ون�ي�ين ف��ي ال��دوائ��ر األخ ��رى وحتى
ف ��ي ب �ع �ب��دا ع �ل��ى س �ي��ره��م ال ��ذات �ي ��ة في
خانة التشريع واملواقف السياسية في
السنوات ال�ث�لاث املاضية .فليس ديب
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(هيثم املوسوي)
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تقرير
ّ
تصرخ مريم في الفيلم :دلني
على قبر ابني (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)

«ليال بال نوم» يكشف
المقابر الجماعية
«ليال بال نوم» فيلم إليان
الراهب عن املفقودين في
الحرب األهلية اللبنانية
سيكون مصدرًا لدعاوى
قضائية جديدة ينوي أهالي
املخطوفني واملفقودين
رفعها إلعادة فتح ملف
املقابر الجماعية .الفيلم
يكشف ،على لسان شهود ،عن
مقبرتني جديدتني في كلية
العلوم وفي الكرنتينا .وهذا
املقابر
يعني أن الكشف عن ً
الجماعية ليس مستحيال،
فلماذا تعجز الدولة ،بعد 23
عامًا من السلم ،عن القيام بما
قام به فيلم؟

مهى زراقط
ف��ي  17ح��زي��ران  ،1982وبعد أي��ام م��ن بدء
االج� �ت� �ي ��اح االس ��رائ �ي �ل ��ي ل �ل �ب �ن��ان ،وق �ع��ت
ُمعركة في كلية العلوم اللبنانية ــ الحدت،
ف� �ق ��د ف �ي �ه��ا م ��اه ��ر ق �ص �ي��ر اب� ��ن ال �س��ادس��ة
ع �ش��رة م ��ن ال �ع �م��ر .م� ��اذا ت �ع��رف األط� ��راف
املتحاربة التي كانت على األرض يومها
ّ
عن هذ املعركة؟ ماذا يعرف كل من الحزب
الشيوعي ال��ذي ينتمي إليه ماهر؟ حركة
أم � ��ل ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م� ��وج� ��ودة ف� ��ي امل� �ك ��ان؟
والقوات اللبنانية التي اقتحم عناصرها
املبنى واحتلوه؟
«رف � �ي� ��ق» م ��اه ��ر ف� ��ي ال � �ح� ��زب ال �ش �ي��وع��ي،
ش ��وق ��ي ح � �س� ��ان ،ي� �ت ��ذك ��ره ج � �ي � �دًا .ي� ��روي
لكاميرا إليان الراهب في فيلمها «ليال بال
ن��وم» أي��ن ك��ان متواجدًا وم��ا كانت مهمته
تلك الليلة .الحزب الشيوعي يعرفه أيضًا،
وق � ّ�دم ورق�ت�ين ل��وال��دت��ه ع�ن��ه ،تفيد األول��ى
بأنه مفقود والثانية أنه شهيد .أما قائد
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال �ح��زب آن ��ذاك،
ال �ي��اس ع�ط��اال�ل��ه ،ف�ل�ا ي�ت��ذك��ر ال �ف �ت��ى ...وال
يعرف شيئًا عما حصل في كلية العلوم!
«حقيقة ما بعرف شي» يقول وهو يحاول
إش �ع��ال ال �س �ي �ج��ار م � ��رارًا .ع �ن��دم��ا ت�ع��رض
صورته عليه ،ينفي أن يكون ماهر قصير
ً
ً
م �ق��ات�ل�ا ف ��ي ال� �ح ��زب «ال ل ��م ي �ك��ن م �ق��ات�لا،
ال �س�ل�اح ك ��ان م�ن�ت�ش�رًا وه ��و راح ي �ق��ات��ل».

طرابلس في قلب الحرب األهلية
عبد الكافي الصمد
لم تغادر مشاهد الحرب األهلية طرابلس،
ب��ل ه��ي ح��اض��رة ف�ي�ه��ا دائ �م��ًا وأب � �دًا على
ال ��رغ ��م م ��ن م � ��رور  23س �ن��ة ع �ل��ى أف��ول �ه��ا
ب�ش�ك��ل أو ب��آخ��ر م��ن ل �ب �ن��ان .ه�ن��ا ال ي��زال
ش��ارع سوريا ،الفاصل بني جبل محسن
من جهة وباب التبانة والقبة واملنكوبني
وال �ح ��ارة ال�ب��ران�ي��ة م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،خط
التماس الوحيد الصامد في البلد ،بعدما
ً
سقطت ،ول��و ش�ك�لا ،ك��ل خطوط التماس
األخرى في باقي املناطق اللبنانية.
ال تزال الدشم الترابية والباطونية مرتفعة
عند زواي��ا األم��اك��ن الساخنة في املدينة،
كما ال ت��زال آث��ار ّ
الدمار ظاهرة في أبنية
نخرها الرصاص والقنابل ،فيما يتزايد
انتشار ال�س�لاح ب�ين أي��ادي مسلحني من
مختلف املناطق واالت�ج��اه��ات الطائفية
وال �س �ي��اس �ي��ة .وب�ي�ن�م��ا ت�خ� ّ�ي��م ب��اس�ت�م��رار
جوالت االشتباكات على عاصمة الشمال
بكل ت��داع�ي��ات�ه��ا ،وق��د وص��ل ع��دده��ا منذ
 7أي��ار  2008إل��ى  15جولة سقط خاللها
ً
 120قتيال وأكثر من  900جريح ،تستمر
ظاهرة النزوح والتهجير من املدينة نحو
مناطق أكثر أمانًا.
كل ذلك يترافق مع أجواء احتقان وتوتر
ّ
سياسي ب��ل مذهبي ت��ذك��ر الطرابلسيني
ب��األج��واء التي سبقت ح��رب العام ،1975
مع اختالف في الشكل فقط .وهذا الواقع
ي � �ق ��ود إل � ��ى ه � �ج ��رة ال� �ع� �ق ��ول وأص � �ح ��اب
ال ��رس ��ام �ي ��ل وي �ق �ل��ق ال� �س � ّ�ي ��اح وال ��زب ��ائ ��ن
وال� � � ��زوار م ��ن امل ��دي �ن ��ة .إل� ��ى ذل � ��ك ،ت�ع��ان��ي
ط��راب �ل��س م ��ن اس �ت �م ��رار االن � �ح� ��دار نحو
قعر أكثر عمقًا في نسب الفقر والبطالة
والتسرب املدرسي واملشاكل االجتماعية
على مستوى الوطن كله.
ب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،ت �ب��دو ط��راب �ل��س وك��أن �ه��ا في
غربة عن لبنان ال��ذي يحتفل اليوم بطي
ص �ف �ح��ة ال� �ح ��رب األه� �ل� �ي ��ة ،ف �ي �م��ا ال �ج��رح

ال ي� � ��زال ن ��ازف ��ًا ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ث��ان �ي��ة.
ي �ض �ح��ك ع ��رب ��ي ع � �ك ��اوي ،ن �ج��ل م��ؤس��س
امل �ق��اوم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف ��ي ط��راب �ل��س خليل
عكاوي الذي اغتيل منتصف ثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،عندما نسأله عما تعني
ل ��ه ال� ��ذك� ��رى ،ف �ي �ج �ي��ب« :ل� ��و ل ��م ت�خ�ب��رن��ي
ب��امل �ن��اس �ب��ة مل ��ا ك �ن��ت ت��ذك��رت �ه��ا» ،ق �ب��ل أن
ي� �ض� �ي ��ف« :ب� �ك ��ل ت ��أك� �ي ��د ل� ��ن ن �ش �ع��ل غ� �دًا
(اليوم) الشموع».
ي �ق��ول ع �ك��اوي ،اب ��ن منطقة ب ��اب التبانة
األك�ث��ر ف�ق�رًا وت��وت �رًا وك�ث��اف��ة سكانية في
طرابلس ،إن «الحرب عندنا لم تنته بعد،
إذ ل ��م ت �ح �ص��ل ب �ع��د ات� �ف ��اق ال �ط��ائ��ف أي��ة
م�ص��ال�ح��ة فعلية ف��ي ط��راب �ل��س ،ب��ل أقفل
الجرح النازف فيها على زعل ،وهو ُيعاد
فتحه كلما دع��ت ال�ح��اج��ة إل �ي��ه» .ويؤكد
أن�ن��ا «ل��م نتعلم م��ن ت�ج��ارب ال�ح��رب على
م��ا ي �ب��دو ،ألن �ن��ا ن �ك��رر األخ �ط��اء ال�س��اب�ق��ة
ّ
فندمر بلدنا ونعيد الغريب كي
نفسها،
يتحكم بنا».

ال تزال الدشم مرتفعة عند زوايا األماكن الساخنة

وان �ط�لاق��ًا م��ن ه ��ذا ال ��واق ��ع ،ب ��دت أنشطة
املجتمع األهلي واملدني في ذكرى الحرب
األه �ل �ي ��ة خ �ج��ول��ة ج � � �دًا ،ف �ه��ي اق �ت �ص��رت
ع�ل��ى م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ع�ق��دت��ه «ال�ه�ي�ئ��ات
والفاعليات الشمالية املنتصرة للسالم»
في قلعة طرابلس التاريخية ،أعلنت فيه
أن�ه��ا ستضيء م�س��اء ال�ي��وم ال�ش�م��وع في
س��اح��ات امل��دي�ن��ة ،وأن�ه��ا تستعد لتنظيم
مسيرة ك�ب��رى ي��وم األح��د ف��ي  21نيسان
ال� �ج ��اري م ��ن م �ع��رض رش �ي��د ك ��رام ��ي في
اتجاه أحياء املدينة وساحاتها.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ت��وض��ح الناطقة باسم
ال �ه �ي �ئ��ات د .ه �ن��د ص ��وف ��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
أن �ن��ا «ن �ع �ي��ش ف��ي ق �ل��ب ال �ح��رب األه �ل �ي��ة،
م � ��ا ي �ج �ع �ل �ن��ا م �س �ت �ن �ف ��ري ��ن وم �ج �ب ��ري ��ن
ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ح �م �ل��ة ت �ع �ب �ئ��ة ض ��ده ��ا ف��ي
امل��دي �ن��ة» ،الف�ت��ة إل��ى أن «ال �ت �ج��اوب كبير
م��ن الطرابلسيني على ال��رغ��م م��ن ضعف
اإلم �ك��ان��ات امل��ادي��ة وال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،بدليل
أن �ن��ا ب ��دأن ��ا االس� �ت� �ع ��داد ل �ل �ت �ح��رك ب��أرب��ع

يتقاتل الطرابلسيون
في ما بينهم بال قضية

جمعيات فقط ،وبتنا اليوم  68جمعية».
تقول صوفي إن «انتفاضتنا نابعة من
اليأس وعدم الرضى عن تردي األوضاع
ّ
األم�ن�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س ،م��ا يجعلنا نحث
األكثرية الصامتة على النزول معنا إلى
الشارع لرفض األمر الواقع الذي يحاول
ال�ب�ع��ض ف��رض��ه ع�ل�ي�ن��ا ،وم�ن�ع��ًا لتحويل
مدينتنا إل��ى أرض مستباحة» .وتشرح
ّ
ك�ي��ف أن ق�ل��ة م��ن ح�م�ل��ة ال �س�لاح تسيطر
على املدينة ،فتسرق خيراتها وثرواتها
وتفرض الخوات وترهب الناس وتتقاتل
في ما بينها بال أي��ة قضية» ،مؤكدة أنه

«ل� ��و ك ��ان ��ت ق �ض �ي �ت �ه��م ت �ح��ري��ر ف�ل�س�ط�ين
ل�ك�ن��ا أول م ��ن ي�ح�م��ل ال �س�ل�اح م�ع�ه��م بل
سنسبقهم إلى ذلك».
ل �ك��ن ه ��ذا اإلح� �ي ��اء ال ��رم ��زي ل �ل��ذك��رى في
طرابلسّ ،
يرده منسق الشؤون اإلسالمية
ف��ي تيار ال�ع��زم عبد ال ��رزاق قرحاني إلى
«الظروف األمنية والسياسية التي حالت
دون ح�ص��ول ت�ح��رك��ات ون�ش��اط��ات كانت
تشهدها السنوات املاضية بشكل أوسع».
ّ
غير أن قرحاني ُيذكر أن طرابلس «كانت
أول مدينة توقفت فيها ال�ح��رب األهلية
في أواسط الثمانينيات ،وهي تأبى اليوم
ت��داع �ي��ات �ه��ا وام� �ت ��دادات� �ه ��ا» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
ّ
أن «ال�لام��وق��ف ال��راف��ض مل��ا ي�ج��ري ال�ي��وم
ف��ي طرابلس م��ن األك�ث��ري��ة الصامتة ،هو
موقف في ّ
حد ذاته».
ه ��ذه امل �ق��ارب��ة ي�ت�ن��اول�ه��ا ن�ق�ي��ب امل�ح��ام�ين
السابق في طرابلس ف��ادي غنطوس من
زاوية أخرى ،فيرى أن «الحرب األهلية لم
تغادر املدينة ،بل بقيت بؤرة يستخدمها
البعض عند الحاجة إليها في جوالتهم
ال �ع �ب �ث �ي��ة ال� �ص� �غ� �ي ��رة ،وص � �ن � ��دوق ب��ري��د
يتبادلون عبره الرسائل املتفجرة ،بعدما
أخ ��رج ��وه ��ا م ��ن م �ع��ادل��ة ال �س �ل��م األه �ل��ي،
وأبقوها بعيدة شمول مشاريع املصالحة
وإعادة اإلعمار واإلنماء املتوازن».
ويرى غنطوس أننا «لم نأخذ العبرة من
تجربة  13نيسان ،وأن الحكومة األخيرة
وإن رأسها طرابلسي ويوجد فيها أربعة
وزراء طرابلسيني ل��م تستطع أن تخطو
خ� �ط ��وات ج��ري �ئ��ة ف ��ي ان� �ق ��اذ امل��دي �ن��ة م��ن
سباتها فبقيت مكبلة ومشلولة» .ويقول:
«ال خ ��روج ل�ط��راب�ل��س م��ن ه��ذا األت ��ون إال
ع�ن��دم��ا ي �خ��رج م�ن�ه��ا زع �ي��م ي�س�ت�ط�ي��ع أن
ي��دخ�ل�ه��ا ف��ي امل �ع��ادل��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ألن أي
زع ��ام ��ة ت��أت �ي �ه��ا م ��ن خ��ارج �ه��ا ستبقيها
أداة ل�ت�ن�ف�ي��ذ م��آرب �ه��ا ،ح �ت��ى ل��و اق�ت�ض��ى
ذل��ك إبقاء شعلة الحرب األهلية متوقدة
فيها».
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متفرقات
يستغرب سؤال الراهب عن معركة محددة
ويوم ّ
محدد في حرب طويلة شملت لبنان
«ال روزن��ام��ة محددة عندي ل�لأي��ام ،عندي
روزنامة لألحداث الكبرى ...أنت ليش ّبدك
تعرفي قصة العلوم؟» يسأل.
الحقيقة أن مريم السعيدي ،وال��دة ماهر،
ه��ي م��ن ي��ري��د أن ي�ع��رف .ت�ح��اول ذل��ك منذ
ثالثني عامًا ول��م تنجح« .ال�ي��اس عطاالله
صار حليفًا ملن اقتحم مبنى العلوم» فهل
ي�م�ك��ن أن ي �س��أل �ه��م ع ��ن م �ص �ي��ره؟ م ��ن هم
الذين كانوا أعداءك يومها؟ ُيسأل فيجيب
«نسيناهون».
أبو جعفر وعقل حمية ،ابنا حركة أمل ،ال
يذكران ماهر تحديدًا« ،لكن الشباب الذين
كانوا هناك ضاعوا وما انعرفوا وينن».
أسعد الشفتري ،القواتي الشهير الذي تال
فعل الندامة عما ارتكبه خ�لال ال�ح��رب ،ال
ي�ع��رف أي�ض��ًا .بالنسبة إل�ي��ه م�ع��رك��ة كلية
العلوم لم تكن مهمة «أخدناها وما ّ
تغير
شي».
هل فهمنا جيدًا؟ هناك معركة وقعت بني
أط ��راف لبنانية مختلفة ،سقط فيها من
سقط وفقد فيها من فقد ،واملعنيون بها
ال يعرفون شيئًا عنها .ه��ي تفصيل ،هي
غير مهمة .لذا ضاعت في زحمة االحداث...
ح� �ت ��ى أب� �ط ��ال� �ه ��ا األع � � � � ��داء ت � �ص ��ال � �ح ��وا...
و«ن �س �ي �ن��اه��ون» .ن�ع��م ،ه��ذه ه��ي الحقيقة
ب �ك��ل ف �ج��اج �ت �ه��ا .ت �ص��ال��ح أع� � ��داء األم� ��س،
حصلوا على عفو عام ،واحتلوا مراكزهم
في دولة ما بعد الحرب ...فلماذا نزعجهم
ب ��ال �س ��ؤال ع ��ن م �ص �ي��ر  17أل� ��ف م�خ�ط��وف
وم�ف�ق��ود؟ وم��اذا يعنينا م��ن أهلهم الذين
يعانون منذ ثالثني عامًا؟
هم نسوا ،لكن أهالي الضحايا لم ينسوا.
ي �ت��ذك��رون ال �ت �ف��اص �ي��ل .ي�ح�م�ل��ون ال �ص��ور
ّ
ويحولونها أشخاصًا ،يبحثون من دون
يأس ...يأس ال يقوى العالج النفسي على
معالجتهّ .
تخيلوا؟ هذه الكسندرا عسيلي
ت �ح��اول ف��ي ال �ف �ي �ل��م .ب �ص��دق ،ت �ق��ول مل��ري��م
بعربية ّ
مكسرة ،إنها ترغب في مساعدتها
وإن عليها أن «تسامح نفسها» وأن «تضع

األل��م ج��ان�ب��ًا» .تسألها م��ري��م «ع ش��و بدي
سامح نفسي؟ أنا الضحية ولست املجرم..
أي ألم سأضعه جانبًا .هل تعرفينه أنت؟».
الكسندرا ال تعرفه ،لكنها تعرف كيف تقيم
حفل افتتاح لـ«حديقة السماح» في بيروت
ي �ح �ض��ره س �ف ��راء أوروب � �ي� ��ون وت �ت �ل��ى فيه
شهادات الندم وسط تصفيق حار ،تبحث
مريم السعيدي في ص��داه عن ابنها ...من
دون جدوى .هذا هو املجتمع املدني الذي
ّ
انتشر ف��ي س�ن��وات م��ا بعد ال�ح��رب ليعزز
ّ
ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام وي �ح��ل ال �ن��زاع��ات ،وينشر
ال �ش �ف��اف �ي��ة وال��دي �م��وق��راط �ي��ة .ه �ن��ا ت�ن�ف��ق
األموال ،في حني توضع مشاريع القوانني
املطالبة بالعدالة في األدراج.
ّ
«دل�ن��ي على قبر اب�ن��ي ي��ا اس�ع��د شفتري»
ت�ص��رخ م��ري��م ف��ي ال�ف�ي�ل��م ،فيما يبقى هو
صامتًا .الرجل الذي يخضع لعالج نفسي
ي �ك �ت �ف��ي ب �م��ا ق ��ال ��ه «وم � ��ا ل ��م أق �ل ��ه ي �خ� ّ�ص

نسيت االطراف المتحاربة
عداواتها وتفاصيل
المعارك التي خاضتها

آخ��ري��ن» .ل�ي��س م�ض�ط�رًا لتحميلهم م��ا ال
ي��ري��دون��ه ألن�ف�س�ه��م .ل�ك��ن إل �ي��ان ال ت�ي��أس،
تبحث عن مقاتل سابق يوافق على قول ما
يعرفه ،شرط عدم مواجهة الكاميرا وعدم
مواجهة مريم .تصطحبه إليان إلى مبنى
كلية العلوم ،فيروي تفاصيل املعركة التي
تحفظها روزنامته .يشير بيده إلى املكان
ال� ��ذي دف �ن��ت ف �ي��ه ال �ج �ث��ث ،والح �ق ��ًا تشير

ّ
إليان بيدها إل��ى املكان لتدل مريم إليه...
وم��ن خ�لال ش�ه��ود آخ��ري��ن ،يكشف الفيلم
عن مقبرة جماعية ثانية في الكرنتينا.
مقبرتان جماعيتان كشف عنهما فيلم
«ل �ي��ال ب�ل�ا ن� ��وم» ،ال ��ذي ع ��رض أم ��س في
س �ي �ن �م��ا أم �ب �ي ��ر ـ � �ـ ص ��وف �ي ��ل ب� ��دع� ��وة م��ن
«لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين في
ل�ب�ن��ان» و«امل�ف�ك��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة» و«لنعمل
م ��ن أج� ��ل امل� �ف� �ق ��ودي ��ن» .وأع� �ق ��ب ال �ع��رض
مؤتمر صحافي أعلن فيه املحامي نزار
صاغية أن أهالي املفقودين واملخطوفني
س�ي�ع�ت�م��دون ع �ل��ى ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ك�م�ص��در
أس��اس��ي ل��رف��ع دع ��اوى ق�ض��ائ�ي��ة ج��دي��دة
ت �ت �ي��ح ال �ك �ش ��ف ع� ��ن امل� ��زي� ��د م� ��ن امل �ق��اب��ر
ال �ج �م ��اع �ي ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ب� �ع ��د م��ارم �ت��ر
والشبانية والتحويطة والبقاع وغيرها.
ورأى صاغية أن مريم السعيدي قدمت
ف ��ي ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م «أف� �ض ��ل م��راف �ع��ة ل�ح��ق
األهالي في املعرفة» .وأم��ل مع فتح هذه
ّ
يتعرض
الدعاوى أن تخف املجابهة التي
ل�ه��ا األه��ال��ي ليحصلوا ع�ل��ى ح�ق�ه��م في
معرفة مصير أبنائهم وأقاربهم «يفترض
أن يكون االنتقال إل��ى امل�س��رح القضائي
ملصلحة االهالي» يقول .فالعدالة هي ما
يبحث عنه هؤالء وليس العالج النفسي
الذي يحتاج إليه املرتكبون.
أم � ��ا رئ� �ي� �س ��ة «ل� �ج� �ن ��ة أه� ��ال� ��ي امل �ف �ق��ودي��ن
ّ
وامل�خ�ط��وف�ين» وداد ح�ل��وان��ي ال�ت��ي أك��دت
االستمرار في العمل من اجل إقرار قانون
«األش�خ��اص املفقودين واملخفيني قسرًا»،
ف ��أك � ّ�دت أن م��ا ي�ط�ل�ب��ه األه ��ال ��ي م��ن كشف
ً
للمقابر الجماعية ليس مستحيال بما أن
الفيلم استطاع تحقيق جزء منه .تضيف
«ن �ح ��ن ال ن ��ري ��د أن ن �ل �غ��ي ق ��ان ��ون ال�ع�ف��و
لكننا ن��ري��د أن ن�ع��رف ،وم�ش��روع القانون
ال � ��ذي ن �ط��ال��ب ب ��ه س �ي �ح��اس��ب م ��ن ي�خ�ف��ي
امل�ع�ل��وم��ات» .ول��م تنس ح�ل��وان��ي أن تلفت
إلى أن ما ّ
تميزت به إليان الراهب لتصل
إلى املقبرتني هو اإلرادة ،ما تفتقده الدولة
إلى اليوم رغم م��رور  23عامًا على انتهاء
الحرب.

ّ
نقابة املعلمني :بدعة التوافق تعطل النصاب
فاتن الحاج
باتت «ال�ظ��روف الدقيقة للبلد» الالزمة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي تقفز إل��ى املشهد م��ع كل
استحقاق انتخابي نقابي لتقتل ،بشكل
سافر ،العمل الديموقراطي .ينسحب هذا
ال��واق��ع على نقابة املعلمني ف��ي امل��دارس
الخاصة التي تستعد إلجراء انتخابات
مجلسها ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،غ �دًا األح ��د ،وس��ط
اتفاق ضمني بني القوى السياسية على
تعطيل النصاب القانوني (النصف زائدًا
واح� � �دًا) ،وب��ال�ت��ال��ي ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات
إلى األحد الذي يليه أي إلى  21الجاري،
بمن حضر.
ال �س �ب��ب ل �ي��س ج��وه��ري��ًا ط �ب �ع��ًا ،ف��ال�ق��وى
ل��م تتوافق نهائيًا على الئحة ائتالفية
برئاسة نعمه محفوض ال يتكرر فيها
ال�ت�م�ث�ي��ل ال �س �ي��اس��ي ن�ف�س��ه ف�ح�س��ب بل
الوجوه نفسها .وإذا كان الحذر هو عدم
خ��رق «ال�ع��رف النقابي» بتوزيع املقاعد
ال �ـ 12للمجلس وف��ق اآلت��ي 7 :مسيحيني
ّ
و 5م�س�ل�م�ين وال ��رئ ��اس ��ة مل�س�ي�ح��ي ،ف ��إن
املعضلة األساسية تكمن في غياب نظام
داخلي يحكم األداء داخل النقابة التي ال
تزال باملناسبة تابعة لوزارة العمل.
امل�س��أل��ة ه�ن��ا ال تتعلق ب��االخ�ت�لاف على
التوافق واللعبة ليست معارضة ومواالة
ّ
هذه امل��رة ،بل القضية أن العمل النقابي
الحقيقي يصطدم بالخيارات السياسية
ل�ل�م�ع�ل�م�ين وي �م �ن��ع ت�ل�اق��ي ن �ق��اب �ي�ين من
أحزاب «متصارعة».
إذًا نية ال�ت��واف��ق م��وج��ودة ل��دى الجميع
ّ
وم� ��ن ف ��ك ��ر ب� �ـ «زغ ��زغ �ت �ه ��ا» ُي � �ع ��زل .وف��ي
أقصى األحوال يترشح لتسجيل موقف
ال يسمن وال يغني من جوع ،فيما تسير
القافلة سنتني من دون أن تحقق إنجازًا
يذكر للمعلمني.
ل��م ت�ك��ن ن�ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين رأس ح��رب��ة في
م �ع��رك��ة س�ل�س�ل��ة ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب ول��م
ُ
نجز أي عنوان نقابي من العناوين التي
ت ِ

رفعتها في ال��دورة االنتخابية السابقة،
يقول لـ«األخبار» رودولف عبود .يسأل:
«م� � � ��اذا ح� �ص ��ل ب � ��امل � ��ادة  29ف� ��ي ق ��ان ��ون
املعلمني ال�خ��اص��ة ب��ال�ص��رف التعسفي،
ماذا عن دوام عمل الحضانات ،ماذا عن
إنصاف حملة الشهادات الجامعية ،ماذا
املحسوب على
وم��اذا .»..ويلفت النقابي ّ
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر إل ��ى أن ��ه ل��م يحظ
ب��ال��دع��م امل�ن�ت�ظ��ر ل�ت��أل�ي��ف الئ �ح��ة ث��ان�ي��ة،

باق؟
النقيب ٍ
ل��م يعلن نقيب املعلمني نعمه محفوض
الئحته التي ستخوض انتخابات النقابة
بعد ،في انتظار أن يسمي التيار الوطني
الحر ممثله .ويعقد النقيب ،ال�ي��ومً ،
لقاء
مع التيار لهذه الغاية ،رافضًا وض��ع أي
ّ
ش��روط مسبقة عليه .ويؤكد أن املطلوب
م� ��ن ك� ��ل األط� � �ي � ��اف ال �س �ي ��اس �ي ��ة ت�س�م�ي��ة
ممثلني لهم تجربتهم في العمل النقابي
وأدوا دورًا بارزًا في معركة سلسلة الرتب
والرواتب ،مع أهمية تمثيل املستقلني.
ي� ��ذك� ��ر أن م� ��راك� ��ز االق � � �ت� � ��راع ال� �س� �ت ��ة ف��ي
بيروت واملحافظات ستفتح أبوابها غدًا
ملندوبي وزارة العمل الذين سيجلسون
أم��ام األق�ل�ام م��ن الثامنة صباحًا وحتى
ال �خ��ام �س��ة م ��ن ب �ع��د ال� �ظ� �ه ��ر ،ك ��ي ي�ك�ت��ب
ت �ق��ري��ر ب��إب �ط��ال االن �ت �خ��اب��ات وت��أج�ي�ل�ه��ا
إل��ى األس�ب��وع املقبل .فالقوى السياسية
ت��واف �ق��ت ض�م�ن�ي��ًا ع�ل��ى ت�ع�ط�ي��ل ال�ن�ص��اب
وط �ل �ب��ت م ��ن م�م�ث�ل�ي�ه��ا ع� ��دم ت �ك �ب��د ع�ن��اء
الحضور.

وه��و أق��دم على خطوة الترشح ملنصب
الرئيس ملجرد تسجيل موقف نقابي غير
ّ
س�ي��اس��ي .وي �ش��رح ك�ي��ف أن األداء داخ��ل
ّ
النقابة شخصاني وأن األخ�ي��رة عبارة
عن مراكز قوى وليست مجلسًا تنفيذيًا،
بدليل ال�ف�ي�ت��وات امل�ت�ب��ادل��ة «م�ن��ي وج��ر»
على املستوى الفردي وليس السياسي.
ل � ��م ي �ن �ك ��ر ال � ��رج � ��ل اس � �ت � �م� ��رار امل �س ��اع ��ي
التوافقية ،كاشفًا عن لقاء سيعقد اليوم
ل�ت��ذل�ي��ل ع �ق��دة ال��رئ��اس��ة وت�س�م�ي��ة ممثل
التيار في الئحة محفوض.
ال �ل��وائ��ح امل �ت �ن��اف �س��ة غ �ي��ر واردة ،ي��ؤك��د
م�م�ث�ل��و ح ��زب ال �ل��ه ،م��ن دون أن ي�خ�ف��وا
م�لاح �ظ��ات �ه��م ع �ل��ى األداء ال �ن �ق��اب��ي ف��ي
ّ
ال� ��دورات األخ �ي��رة .ي�ق��ول��ون إن املعلمني
ال ي� �ش� �ع ��رون ب ��االن� �ت� �م ��اء إل � ��ى ال �ن �ق��اب��ة
املحكومة بتوازنات املؤسسات التربوية
أي أص �ح��اب امل� ��دارس ،ون� ��ادرًا م��ا تقوى
ً
األخيرة على رف��ع دع��وى ضدهم ،فضال
عن ضعف تواصل النقابيني مع املعلمني
ال سيما في املناطق .لذا يطالب املمثلون
ب��إص�لاح��ات تنظيمية وإداري ��ة م��ن دون
أن ي�غ�ف�ل��وا ال ��دع ��وة مل�ع��ال�ج��ة ال�خ�ل��ل في
ال� �ت ��وازن ال �ط��ائ �ف��ي وت�ح�ق�ي��ق امل�ن��اص�ف��ة
وامل � � ��داورة ف��ي اخ �ت �ي��ار ال��رئ �ي��س (أي أن
يكون في املرة األولى مسيحيًا وفي املرة
الثانية مسلمًا».
لكن الوضع الحالي للبلد ال يسمح بهذا
الطرح اآلن ،على حد تعبير ممثل تيار
املستقبل األم�ي�ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي للنقابة
وليد جرادي الذي تحدث عن ضعف في
تنسيب معلمي ح��زب ال�ل��ه إل��ى النقابة.
ّ
وي �ش �ي��ر إل ��ى أن ع ��دد امل�ن�ت�س�ب�ين ال��ذي��ن
يحق لهم االقتراع بلغ  13842معلمًا من
أصل  50ألف معلم في املدارس الخاصة.
ي � �ت ��وزع ��ون ع �ل ��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ك ��اآلت ��ي:
ب�ي��روت ،2306 :ال�ج�ن��وب ،1650:النبطية:
 ،763جبل لبنان ،4827 :طرابلس.3011 :
أم� ��ا ال �ن �ص ��اب ال �ق��ان��ون��ي ف �ي �ب �ل��غ 6922
مقترعًا.

عاصون تطالب باهتمام ّ
جدي بمرض الجرب
لم يدفع إعالن ظهور مرض الجرب بني عدد كبير من النازحني
السوريني املقيمني في بلدة عاصون ـ الضنية ،املسؤولني إلى اتخاذ أي
خطوة ملموسة ملعالجة واحتواء هذا املرض قبل انتشاره ،بعدما انتشر
قلق كبير بني النازحني وأهالي البلدة من احتمال انتقال العدوى.
رئيس بلدية عاصون معتصم عبد القادر أوضح لـ«األخبار» أن «ما
ملسناه هو اهتمام إعالمي بالقضية» ،ما حثه على دعوة «املسؤولني
إلى إبداء اهتمام أكثر ّ
جدية بالنازحني املقيمني في البلدة».
وأشار عبد القادر إلى أن «أكثر من جهة معنية اتصلت بنا ،من وزارة
الصحة إلى وزارة الشؤون االجتماعية إلى منظمة الصليب األحمر،
وأبلغتنا أنها سترسل وفودًا الستطالع الوضع ومعالجته ،إال أن أي
شخص منها لم يتفقد هؤالء النازحني حتى اليوم ،برغم مرور  4أيام
على ظهور هذه القضية في اإلعالم ،وأكثر من أسبوعنب من إبالغنا
الجهات الرسمية بها عبر كتب رسمية».

املال ترد على نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء
ردت وزارة املال في بيان امس على بيان نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان مشيرة الى ان وزارة املال لم تمس عند
دراستها مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام  2013بالحقوق
املكتسبة للمستخدمني والعمال لديها ،وإنما صادقت على مشروع
املوازنة للعام  2013بعد تخفيضها لعدد من االعتمادات التي لم تكن
مبررة ومدعمة باملستندات الثبوتية ،ثم ّ
ردت وزارة املال بكتابها رقم
/184ص 16تاريخ  2013/4/6بإعادة النظر في بعض االعتمادات التي
تم تبريرها ،وضمنت كتابها املذكور عن إمكانية املؤسسة طلب نقل
اعتمادات خالل السنة املالية املعنية في ضوء الحاجة الفعلية لها ،بعد
إرفاق املستندات التبريرية لها وحركة االعتمادات ورصيدها.

وفاة شاب في مركز توقيف الرشيدية
عثر على الفلسطيني مالك الحسن ( 18عامًا) جثة هامدة في أحد
مراكز حركة فتح في مخيم الرشيدية في صور .وأفادت القوى األمنية
اللبنانية التي تولت التحقيق في الحادث ،بأن الحسن كان موقوفًا
بتهمة تعاطي املخدرات وارتكاب جرائم مختلفة .فيما أشارت مصادر
مواكبة بأن عالمات الضرب والتعذيب بادية على جسده .واستدعت
مخابرات الجيش اللبناني في صور عددًا من األشخاص ملعرفة
ظروف الوفاة.

اهالي املخطوفني في اعزاز اعتصموا في ساحة الشهداء
نفذ اهالي املخطوفني اللبنانيني في اعزاز اعتصاما ،أمس ،في ساحة
الشهداء احتجاجا على االستمرار في اختطاف اوالدهم .وقد طالب
املعتصمون بمقاطعة املنتوجات التركية حتى االفراج عن املخطوفني.
واتخذت القوى االمنية اجراءات مشددة امام مكاتب الخطوط الجوية
التركية واملركز الثقافي التركي في منطقة اللعازارية.

الحاج حسن دعا الى إطالق مشاريع على نهر العاصي
أكد وزير الزراعة الدكتور حسني الحاج
(الصورة) أهمية سياسة تفادي التلوث
وتخفيفه ،ودعا إلى اطالق املشاريع املهمة
املقرر تنفيذها على نهر العاصي والسيما
محطة تكرير الصرف الصحي في الهرمل
التي تأخر العمل بها ،وأعلن عن قرب توزيع
 275طنًا من العلف على مربي االسماك.
كالم الوزير الحاج حسن جاء في الجلسة
األولى للمؤتمر الدولي تحت عنوان «التربية على معالجة األراضي
الرطبة وعلى بيئة ذات جودة في الحيز الحيوي اللبناني» التي عقدت
في قاعة املؤتمرات في وزارة الزراعة.

صحناوي يفتتح انترنت مجانيًا في حديقة زحلة
افتتح وزير االتصاالت نقوال صحناوي خدمة االنترنت املجاني في
حديقة زحلة العامة .رئيس البلدية جوزيف املعلوف ،اعلن ان املشروع
جاء بمبادرة من وزارة االتصاالت ،وبتمويل من جمعية مصارف لبنان.
من جهته ،اعتبر صحناوي أن مشاريع االنترنت املجاني في الحدائق
العامة ،واالنترنت املجاني بعد الساعة  12ليال حتى السابعة صباحًا،
وتخفيظ االسعار حتى  ،% 80تهدف الى تمكني اي شخص في لبنان
من ان يصل الى هذه الخدمة ،ونأمل في املستقبل أن نصل الى سرعة
 10و 20ميغابيت.
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هوى سعر برميل النفط في
لندن أكثر من دوالري��ن أمس،
في ظ� ّ�ل قلق األس���واق من
أف��ق الطلب على ال��وق��ود
األح���ف���وري خ�ل�ال المرحلة
المقبلة ،غ��داة إع�لان وكالة
الطاقة الدولية توقعاتها

ّأث���ر ال����دوالر ال��ق��وي وأزم��ة
ق��ب��رص سلبًا ع��ل��ى ال��ذه��ب
أم���س ،حيث انخفض سعر
األون��ص��ة منه أك��ث��ر م��ن 27
دوالرًاُ ،ل��ي��س� ّ�ج��ل مستوى
متدنيًا ج��دي �دًا لفترة ال��ـ11
شهرًا الماضية

ي��ب��دو ّأن أزم���ة ق��ب��رص ع��ادت
ل��ت��ؤذي ال��ي��ورو ال���ذي تراجع
أمام ال��دوالر أمس .فالضبابية
بخطة إنقاذ الجزيرة
المحيطة ّ
ت��ج��ع��ل ال��ع��م��ل��ة األوروب���ي���ة
هشة ترقبًا للمرحلة
الموحدة ّ
المقبلة

102.27

1532.8

1.308

دوالر

دوالر

دوالرًا

تقرير

العالم يشتهي
نفط لبنان []3/3
«عمالقة» من شرق آسيا و 8شركات عربية
ّ
اآلسيوية بوزن
الشركات
تتتمع ّ
كبير في سلة دورة التأهيل لقطاع
النفط 24 .شركة من  ً 12بلدًا ،بينها
لبنانّ ،
قدمت أوراقها أمال بالبقاء
للمرحلة املقبلة .مرحلة لن تكون
نزهة لتلك الشركات وللبلد
املضيف على ّ
حد سواء
حسن شقراني
ت�ت�ن� ّ�وع ال�ت�ق��دي��رات ح��ول حجم ث��روة
لبنان الكامنة في مياهه اإلقليمية،
ّ ُ
جمع على وفرتها .أحد
لكنها كلها ت ّ
امل ��ؤش ��رات ه��و أن ��ه ف��ي م�ك�م��ن واح��د
هناك تقديرات بوجود ضعف الغاز
ال � ��ذي اك �ت �ش �ف �ت��ه إس � ّ�رائ �ي ��ل ف ��ي ح�ق��ل
«تامار» وب��دأت ضخه مطلع نيسان
.2013
ّ
ُي �م � ّك ��ن ال � �ق� ��ول إن� � ��ه ب ��ال� �ح � ّ�د األدن� � ��ى،
ُ
ُيتوقع أن تنتج البالد  90ألف برميل
نفط ّيوميًا لفترة  20عامًا .كذلك من
امل �ت��وق��ع أن ت �ق��ارب ث��ورت��ه م��ن ال�غ��از
الطبيعي  25تريليون قدم مكعب.
ُ
ه� � ��ذه ال� �ب� �ي ��ان ��ات ت � �غ � ��ري ال� �ش ��رك ��ات

ال�ع��امل� ّ�ي��ة م��ن دون أدن ��ى ش��ك ،بدليل
توافدها إلى دورة التأهيل تحضيرًا
للعمل ال�ج��دي ف��ي املرحلة الالحقة .
ّ
بيد أن املراحل الصعبة لم تبدأ بعد.
ف�ب�ع��د اإلع�ل��ان ع��ن أس �م��اء ال�ش��رك��ات
ّ
امل��ؤه �ل��ة ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل وتحضير
دف �ت��ر ال �ش ��روط ،ت �ب��دأ ت�ل��ك ال�ش��رك��ات
ب� ��دراس� ��ة امل �ع �ط �ي ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م��ن
ً
التحالفات وص��وال إل��ى وض��ع لبنان
ّ
على مختلف األصعدة ،لكي تتوصل
ّ
املجموعات املشكلة إلى تقديم عرض
ُ
ّ
في مناقصة تمهد لتوقيع عقد قبل
حلول ربيع .2014
لكن لكي يحصل ه��ذا األم��ر يجب أن
ُ
ت�ك��ون ه�ن��اك ح�ك��وم��ة ف��اع�ل��ة ل��ت�ص��در
ُ
امل��راس �ي��م امل �ن��اس �ب��ة وت �ط �ل��ق ش ��رارة
ال �ع �م��ل ال �ف �ع �ل��ي ب��ال �ت �ن �ق �ي��ب ف ��ي ع��ام
 2015لبدء االستخراج.
على أي ح��ال ،من بني الشركات ال�ـ52
ّ
مت لجولة التأهيل ،هناك 14
التي تقد ّ
شركة مشغلة فقط .ه��ي التي تتمتع
بالخبرة الطويلة في مجال التنقيب
واالس� � �ت� � �خ � ��راج ول � �ك� ��ن األه � � � � ّ�م ت �ت �م��ع
بالتكنولوجيا الالزمة للوصول إلى
بيئات مختلفة.
ُاملوارد في ّ
ّ
ت �ف �ي��د ال� �ت ��وق� �ع ��ات ح��ال �ي��ًا ب � ��أن ع��دد
ّ
الشركات التي ستتأهل لن يتجاوز
 20أو  25شركة على األرج��ح .بينها
معظم املشغلني ال��ذي��ن ُ
سيضطرون

ّ
ُ
ُيتوقع أن تنتج البالد  90ألف برميل نفط يوميًا لفترة  20عامًا ولديه غاز طبيعي لحجم  25تريليون قدم مكعب (مروان طحطح)
إل ��ى إن �ش��اء ت �ح��ال �ف��ات م��ع ال �ش��رك��ات
األص � �غ� ��ر ل �ت �ش �ك �ي��ل ك ��ون �س ��ورت �ي ��وم.
وق� ��د ب � ��دأت ت �ل��ك ال �ت �ح��ال �ف��ات ت�ظ�ه��ر
ً
ف � � �ع� �ل��ا .ف � �ش� ��رك� ��ة «»ExxonMobil
ّ
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ح� � � ��ددت ع� �ل ��ى م� ��ا ي �ب��دو
ال� �خ� �ط ��وط ال �ع ��ري �ض ��ة ل �ت �ح��ال��ف م��ع
إح� ��دى ال �ش��رك��ات ال��روس �ي��ة ال�ك�ب��رى
ّ
املتقدمة .كذلك أعلنت شركة «»Fidai
لالستشارات القانونية في عالم املال
ّ
ّ
الفرنسيتني
واألع�م��ال ،أن الشركتني
« »Totalو« »GDF Suezأع��رب �ت��ا

إلي��ران ـ�ـ وتحديدًا شركتها الوطنية
الستخراج النفط (National Iranian
 )Drilling Companyوال �ت��ي ّ
تقدمت
إلى دورة التأهيل ــ عن استعدادهما
للعمل معها في التنقيب عن النفط
والغاز في لبنان.
ّ
وفي الواقع ،تقوم الشركات املشغلة
( )Operatorsب�ح�س��اب��ات ك�ث�ي��رة ل��دى
تشكيل الكونسورتيوم،
ل �ك��ي ت��أخ��ذ ت �ح��ت ج�ن��اح�ه��ا ش��رك��ات
أخرى صغيرة .إليكم مقاربة سريعة:

امل � �ك� ��اف� ��آت ال � �ت ��ي ي �ح �ص��ل ال� ��رؤس� ��اء
ّ
التنفيذيون للشركات الكبرى التي
ت �ق��دم��ت ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ل �ب �ن��ان ت��رت �ب��ط
بسعر سهم شركتهم في البورصات،
ّ
املتخصص في ش��ؤون النفط
يشرح
وال �غ��از ،ع� ّ�ب��ود زه��ر .ف��أي مشكلة في
اإلن � �ت ��اج أو ف ��ي ت��رك �ي �ب��ة ال �ش��راك��ات
ُ
ت� �ع � ّ�رض ال �س �ه��م إل ��ى م �خ��اط��ر ج� ّ�م��ة؛
ُ
وي �م �ك �ن �ن��ا ه �ن��ا اس �ت��ذك��ار م ��ا ح�ص��ل
ّ
التسرب
م��ع ش��رك��ة « »BPف��ي قضية
النفطي في خليج املكسيك.

«سانتوس»

«إنبكس»

«بتروناس»

«»ONGC

ه��ذه ال�ش��رك��ة األس�ت��رال�ي��ة ه��ي أك�ب��ر ُمنتج
للغاز املنزلي ف��ي ب�لاده��اُ .بنيت أعمالها
األس ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى ال � �غ ��از واالك �ت �ش ��اف ��ات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ف ��ي ح� ��وض ك ��وب ��ر ،ك �م��ا تمتد
أعمالها إلى شمال شرق جنوب أستراليا
ُ
وجنوب غرب والية كوينالند .تنتج الغاز،
ال�ن�ف��ط ،وإن �ت��اج ومعالجة وت�س��وي��ق الغاز
الطبيعي والنفط الخام واملكثفات النفتا،
وغ ��از ال �ب �ت��رول ال�س��ائ��ل ( .)LPGتوظف
 3آالف موظف .أصولها تفوق  17مليار
دوالر .تبلغ إي��رادات �ه��ا التشغيلية 3.22
مليارات دوالر ،الصافي منها  519مليون
ُ
دوالر .تنتج  143ألف برميل نفط يوميًا،
واحتياطيها يصل إلى 663مليون برميل.

تأسست هذه الشركة اليابانية عام 1966
ب��اس��م ش��رك��ة ش�م��ال سومطرة امل�ح��دودة
لالستكشاف البترولي ف��ي امل �ي��اه .تعمل
ال�ي��وم ف��ي  27دول��ة وي�ت�ن��وع نشاطها بني
االستكشاف ،التطوير ،اإلنتاج ،ومبيعات
النفط والغاز الطبيعي وغيرها من املوارد
املعدنية .مع بداية ع��ام  2012وص��ل عدد
ع��ام �ل �ي �ه��ا إل� ��ى  2146ش �خ �ص��ًا وك��ان��ت
أصولها اإلجمالية  37.3مليار دوالر .بلغت
إيراداتها التشغيلية  14.4مليار دوالر في
ّ
عام  ،2011وحققت إيرادات صافية بقيمة
ُ
 2.36مليار دوالر .تنتج يوميًا  1.17مليون
برميلُ ،وتفيد آخر البيانات ّ
بأن احتياطيها
يبلغ  2.4مليار برميل.

ه ��ذه ال �ش��رك��ة م �م �ل��وك��ة ب��ال �ك��ام��ل ل�ل��دول��ة
املاليزية التي أسستها عام  .1974يشمل
ّ
ع�م�ل�ه��ا ك ��اف ��ة م� � ��وارد ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از في
ماليزيا وأوك �ل��ت إليها مسؤولية تطوير
وإض��اف��ة قيمة ل�ه��ذه امل� ��واردُ .صنفت بني
أك �ب��ر ال �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة .ت�ح�ت��ل امل��رت�ب��ة
 13ف��ي العالم لناحية األرب ��اح .تعمل في
 35دول � ��ة ،وت �ح �ق��ق أرب��اح �ه��ا األس��اس �ي��ة
م��ن آس�ي��ا .يعمل فيها  39236شخصًا.
أص��ول�ه��ا اإلج�م��ال�ي��ة  161.1مليار دوالر.
إيراداتها التشغيلية  96مليار دوالر18.8 ،
ُ
مليار دوالر منها صافية .تنتج  1.1مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا واح�ت�ي��اط�ي�ه��ا امل�ث�ب��ت يبلغ
 27.12مليار برميل.

ت��أت��ي ه��ذه ال�ش��رك��ة م��ن ال�ه�ن��د ،وم��رك��زه��ا
مومباي .تأسست عام  ،1947وهي اليوم
شركة نفطية متكاملة .إنجازاتها مثيرة
لإلعجاب ف��ي الهند .فقد اكتشفت  6من
األح � ��واض ال�س�ب�ع��ة امل�ن�ت�ج��ة ه �ن��اك .تعمل
ف��ي  15دول � ��ة .م��ن م�خ��رج��ات�ه��ا منتجات
النفط ،الغاز ّ
املكرر ،الغاز الطبيعي املسال
والبتروكيماويات والطاقة .يعمل فيها 33
ألف موظف .في عام  2012بلغت أصولها
اإلج �م��ال �ي��ة  51م�ل�ي��ار دوالر ،وإي��رادات �ه��ا
التشغيلية  26.3م�ل�ي��ار دوالر ،الصافي
م�ن�ه��ا  5م �ل �ي��ارات دوالر .ي�ب�ل��غ إن�ت��اج�ه��ا
اليومي  2.1مليون برميل ،ولديها احتياطي
بـ 5.8مليارات برميل.
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قدرة معمل دير عمار الثاني
وقع وزير الطاقة جبران
الذي ّ
باسيلمعشركة«»JPAVAX
اليونانية عقد إنشائه أمس.
خطة ال��ـ840
وه��و ج��زء من ّ
م��ي��غ��اواط وكلفتها 814
مليون دوالر

ق��ي��م��ة ال��س��ن��دات ب���ال���دوالر
( )Eurobondالتي أصدرها
لبنان على شريحيتين600 :
مليون دوالر تستحق عام
 2023و 500مليون دوالر
ع��ام  ،2027ب��ف��ائ��دة %6.15
و %6.7على التوالي

538

1.1

ميغاواط

«س�ت�ع�م��د ل�ج��ان ت�ق��وي��م امل�خ��اط��ر في
ت �ل��ك ال �ش��رك��ات إل � ّ�ى م �ق��ارن��ة األرب ��اح
ال� �ص ��اف� �ي ��ة امل � �ت� ��وق� ��ع ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا م��ع
ّ
امل � �خ� ��اط� ��ر امل� �ح� �ت� �م� �ل ��ة» ُي � �ع� ��ل� ��ق زه ��ر
ال� ��ذي ع �م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ف��ي ال�خ�ل�ي��ج
ال� �ع ��رب ��ي ل� �ف� �ت ��رة ط ��وي� �ل ��ةُ .ي� �م� �ك ��ن أن
ت �ك��ون امل �خ��اط��ر أم �ن �ي��ة س �ي��اس �ي��ة أو
ّ
ً
مثال)
حتى ُإداري��ة (م�ع��دالت الفساد ّ
ول �ك��ن ي �م �ك��ن أن ت �ك� ّ�ون أي �ض��ًا ت�ع��ث��ر
ال �ش��رك��ات غ�ي��ر امل�ش��غ�ل��ة ال �ت��ي ت��دخ��ل
في الكونسورتيوم.

أخبار
بطاقات االئتمان 200 :خيار وخيار

مليار دوالر

ل��ذا ،ب��رأي ه��ذا االخ�ت�ص��اص��ي ،تكمن
الصعوبة ّحاليًا في تأهيل الشركات
غ�ي��ر امل�ش��غ�ل��ة ال �ت��ي س�ت�ك��ون شريكة
ف� ��ي امل � � ��ال وف � ��ي امل� �خ ��اط ��ر ف� ��ي إط� ��ار
الكونسورتيوم الذي تشارك فيه.
وبعدما استعرضنا خالل الحلقتني
ال �س��اب �ق �ت�ين ال� �ش ��رك ��ات ال� �ق ��ادم ��ة م��ن
ال � � �ق � � � ّ
�ارة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة وم � � ��ن أوروب� � � ��ا
وروس �ي��ا ،تبقى ال�ش��رك��ات اآلسيوية
ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا  24ش��رك��ة م��ن 12
بلدًا.
ّ
ل �ع��ل اإلش� ��ارة األب ��رز ف��ي ه��ذا امل�ج��ال
هي للشركة اللبنانية «»CC Energy
وه��ي ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة «( »CCCش��رك��ة
املقاولني املتحدين) التي أسسها في
منتصف ال�ق��رن امل��اض��ي ثالثة رج��ال
أعمال هم كامل عبد الرحمن ،حسيب
ُ
ّ
صباغ وسعيد خوري لتصبح إحدى
أولى الشركات في قطاع البناء على
ّ
مستوى العالم العربي .اليوم تتألف
الشركة من أكثر من ثمانني جنسية
وتعمل في عدد كبير من البلدان من
آسيا الوسطى إلى أفريقيا.
عربيًا أيضًا من الالفت حضور ست
ّ
شركات من اإلمارات العربية املتحدة،
ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ت��ي يتمتع ب�ث��ان��ي أكبر
اق�ت�ص��اد ع��رب��ي ول��دي��ه خ�ب��رة عريقة
ف��ي قطاع النفط .تلك الشركات هي:
« »Crescent/Apex Gasو«Crescent
 »Petroleumو« »Dana Gasو«Dragon
 »Oilو« »MOISSإض��اف��ة إل��ى شركة
«م �ب��ادل��ة» ال �ت��ي ُي�م�ك��ن االط �ل�اع على
تفاصيلها في األسفل.
ك��ذل��ك ُي��رص��د ع��رب �ي��ًا ح �ض��ور ش��رك��ة
« »KUFPECالكويتية».
ول�ك��ي ن�س�ت�ع��رض ال �ش��رك��ات الباقية
ً
سنبتعد قليال ع��ن ال�ش��رق األوس��ط،
�ارة ال� �ق � ّ
وع ��ن ال� �ق � ّ
�ارة اآلس �ي��وي��ة كليًا
ل�ن�ص��ل إل ��ى أس �ت��رال �ي��ا ال �ت��ي تحضر
منها شركة « »Santosالتي ُت ّ
عد رائدة
قطاع الطاقة في القارة منذ منتصف

ال �ق ��رن امل ��اض ��ي .ت� ��زود ه ��ذه ال �ش��رك��ة
األس��واق األسترالية واآلسيوية وقد
ط� � ّ�ورت ال �ع��دي��د م��ن م �ش��اري��ع ال�ن�ف��ط
وال � � �غ � ��از ف � ��ي ب �ل��اده � ��ا وت� �ن� �ش ��ط ف��ي
اإلقليم الشمالي من البالد.
وليس بعيدًا من أستراليا ،وتحديدًا
م� � ��ن ك� � ��وري� � ��ا ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة ،ت� �ق � ّ�دم ��ت
ش��رك �ت��ان :األول ��ى ه��ي « »KNOCأم��ا
ال �ش��رك��ة ال �ث��ان �ي��ة ف �ه��ي «،»KOGAS
ال�ت��ي أسستها ال�ح�ك��وم��ة ع��ام ،1983
ُ
ومنذ تأسيسها كبرت لتصبح أكبر
مستورد للغاز الطبيعي املسال في

يجب تشكيل حكومة
فاعلة ُلتصدر المراسيم
وتطلق شرارة العمل
ُ
الفعلي

ال �ع��ال��م .يعمل فيها  3062شخصًا،
وت �ب �ل ��غ أص ��ول� �ه ��ا اإلج� �م ��ال� �ي ��ة ّ28.2
م�ل�ي��ار دوالر .ف��ي ع��ام  ،2011حققت
إي��رادات تشغيلية بلغت  25.2مليار
دوالر ،وربحت  154.6مليون دوالر.
ً
من اليابان ّ
تقدمت أربع شركاتّ .أوال،
ّ
شركة « »Inpexوهي شركة عاملية ّفي
ُ
مجال االستكشاف واإلن�ت��اج .تشغل
أكثر من  70مشروعًا في  27بلدًا .هي
ّ
عاملية
م��ن ب�ين أك�ب��ر  50ش��رك��ة ط��اق��ة
بحسب معيار القيمة السوقية.
ثانيًا »Mitsui« ،التي ُت ّ
عد أح��د أكبر
ال� �ت� �ك� �ت�ل�ات ف� ��ي ال � �ي � ��اب� ��ان .ت��أس �س��ت
ع ��ام  .1883ت �ص��ل م��وج��ودات �ه��ا إل��ى
 90م� �ل� �ي ��ار دوالر وف � ��ي ع � ��ام 2012

«مبادلة»

«»CCE

ت��أس �س��ت ه ��ذه ال �ش��رك��ة اإلم ��ارات� �ي ��ة ع��ام
 ،2012وه ��ي م�م�ل��وك��ة ك�ل�ي��ًا م��ن حكومة
ُ
أبو ظبي .تنتج النفط والغاز وتطمح لدور
دول� � ��ي .ت� �ش ��ارك ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل �ش��اري��ع
الكبرى بما في ذلك مشروع دولفني للطاقة
على مستوى عاملي ،وأيضًا في مشاريع
زي��ادة معدالت استخراج النفط في عمان
والبحرين .تعمل أيضًا في كازاخستان،
وتانزانيا ،وجنوب شرق آسيا .يعمل فيها
ّ
 700شخص .تتخطى أصولها اإلجمالية
 54م �ل �ي��ار دوالر ب�ح�س��ب ب �ي��ان��ات ع��ام
 .2012إيراداتها التشغيلية  8.34مليارات
دوالرّ ،أم��ا إي��رادات�ه��ا الصافية فهي عند
 362.5مليار دوالر.

ه��ذه الشركة ه��ي ج��زء م��ن «ش��رك��ة اتحاد
املقاولني» ( )CCCالتي تأسست في بيروت
عام  1952وأضحت أكبر شركة للهندسة
والبناء في الشرق األوسط .يعمل فيها اليوم
أك �ث��ر م��ن  110آالف ش�خ��ص م��ن ثمانني
جنسية .تنتشر عملياتها في أذربيجان،
كازاخستان ،تركمانستان ،وعدد من الدول
االفريقية هي أنغوال ،بنني ،غينيا االستوائية،
ُ ّ
موزامبيق ،وسان تومي وبرينسيبي .تركز
ع�ل��ى ال�ه�ن��دس��ة ،ال �ب �ن��اء ،ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات،
النفط والغاز عند املنبع وعند املصب .بلغت
إيراداتها التشغيلية  2.9مليار دوالر عام
ُ
 .2012تنتج  12أل��ف برميل يوميًا ويبلغ
احتياطيها  100مليون برميل.

بلغت إي��رادات �ه��ا  52.5م�ل�ي��ار دوالر.
ُ
ث ��ال� �ث ��ًا ،»JX Nippon« ،ال� �ت ��ي ت �ع � ّ�د
ح��دي�ث��ة ال� ��والدة ح�ي��ث ت��أس�س��ت ع��ام
 .2010ل��دي�ه��ا ع�م�ل�ي��ات ف��ي م��ال�ي��زي��ا،
ّ
امل�م�ل�ك��ة امل��ت �ح��دة ،ف�ي�ي�ت�ن��ام وال �ش��رق
ُ
األوس � � � ��ط .ت� �ن� �ت ��ج  120أل � ��ف ب��رم �ي��ل
ُ
وت ّ
ّ
املورد األول للمنتجات
عد
يوميًا،
بالدها.
في
البترولية
ُ ّ
رابعًا .»Japex« ،التي تنقب عن النفط
والغاز الطبيعي في اليابان ــ وتحديدًا
هوكايدو ،اكيتا ،ياماغاتا ونيغاتا
 ف ��ي وال� �خ ��ارج ت�ن�ش��ط ال �ش��رك��ة فيكندا وإندونيسيا والعراق ومناطق
أخرى.
وم��ن ام�ب��راط��وري��ة الشمس إل��ى بالد
أت��ات��ورك ،حيث ّ
تقدمت شركة النفط
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة »TPAO« ،ال �ت��ي
تأسست عام  ،1954وتعد واحدة من
الشركات الصناعية األكثر أهمية في
تركيا.
ً
ع � � ��ودة إل� ��ى ال � �ش� ��رق ،وت� �ح ��دي� �دًا إل��ى
ش��رك��ة « »Petronasامل��ال �ي��زي��ة ال �ت��ي
تشارك في األنشطة التجارية للغاز
الطبيعي املسال والطاقة في بالدها
وف��ي أوروب� ��ا ع�م��وم��ًا .ح��ال�ي��ًا تحظى
ّ
بحصة كبيرة من سوق الغاز
الشركة
الطبيعي املسال في الشرق األقصى.
وخ � �ل� ��ال ال� � �س� � �ن � ��وات ح ��اف � �ظ ��ت ع �ل��ى
م�ك��ان�ت�ه��ا ال �س��وق �ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا م � ّ
�ورد
ج ��دي ��ر ب��ال �ث �ق��ة ل �ل �غ��از امل � �س� ��ال .وم��ن
إن �ش��اء أول م�ح�ط��ة ل�ل�غ��از الطبيعي
ّ
امل�س��ال عامليًا ع��ام  ،1983ت��ول��ت هذه
الشركة أكثر من  7آالف شحنة.
إل��ى الهند التي ّ
تقدمت منها شركة
« »ONGCالتي ُت ّ
عد فريدة من نوعها
ف��ي ال�ع��ال��م ل�ن��اح�ي��ة ت�ق�ن�ي��ات تشغيل
املنشآت البحرية والبرية واملصافي
املثبتة بشهادات معترف بها عامليا.
وإض��اف��ة إل ��ى ه ��ذه ال �ش��رك��ات ه�ن��اك:
« »CNOOCIGمن الصني؛ «»CAIRN
من الهند؛ « »PTTEPالتايالندية.

ّ
توفر املصارف التجارية في لبنان أكثر من
 200بطاقة ائتمان ،بالدوالر ،الليرة ،اليورو
والجنيه االسترليني .وت��راوح الكلفة بينها
على نحو واضح ،كما تختلف الفائدة وفقًا
لطريقة استخدام البطاقة.
ُ ّ
ت �م��ك��ن ت �ل��ك ال �ب �ط��اق��ات م�س�ت�خ��دم�ي�ه��ا من
استعمال أموال ال يملكونها لتسديد ثمن
املشتريات في نقاط البيع التي ّ
تؤمن هكذا
خدمة ( )PoSأو لسحب األم��وال مباشرة
ع�ب��ر ال �ص��راف��ات اآلل �ي��ة ( .)ATMsبمعنى
آخ � ��ر ،ف ��ي ك ��ل م � � ّ�رة ي �س �ح��ب ال ��زب ��ون م��ن
بطاقة أو ُي �س� ّ�دد عبرها ي�ك��ون ق��د سحب
ّ
قرضًا صغيرًا يترتب عليه م�ع� ّ�دل فائدة.
وع�ل�ي��ه أن ُي�ع�ي��د امل�ب�ل��غ امل�س�ح��وب بدفعات
صغيرة ُت ّ
سدد دوريًا؛ وتراوح فترة تسديد
تلك األج � ّ�زاء ب�ين  10أي��ام و 60يومًا طبقًا
ّ
السنوية
لشروط كل بطاقة .ت��راوح الكلفة
ل �ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان ف��ي ل �ب �ن��ان ب�ي�ن صفر
دوالر و 750دوالرًا ،بحسب نوعها .وعادة
م��ا ت �ك��ون ال�ك�ل�ف��ة األع �ل��ى ل�ت�ل��ك ال�ب�ط��اق��ات
امل ��رف� �ه ��ة ( )Gold, Platinumوال� �ت ��ي
ت� ّ
�ؤم��ن لحاملها خ��دم��ات أخ ��رى م�ث��ل حق
ال��ول��وج إل��ى ال�ص��االت الفخمة ف��ي امل�ط��ارات
( )VIP Loungesأو خ��دم��ة امل�س��اع��دي��ن
ال�ش�خ�ص�ي�ين (ّ .)Conciergeأم ��ا امل �ع� ّ�دل
السائد لكلفة البطاقات فيبلغ  97.6دوالرًا
ُ
سنويًا .وإن كانت تلك الكلفة تدفع سنويًا،
فإن الفائدة ُت ّ
ّ
سدد خالل فترة تختلف بني
ّ
ب�ط��اق��ة وأخ � ��رى .وف ��ي امل �ع��دل ت�ص��ل ف�ت��رة
ُ
سداد دفعات القرض  44.5يومًا وتحتسب
ال�ف��ائ��دة على أس��اس ال��رص�ي��د املتبقي في
ال�ب�ط��اق��ة م��ع ان �ق �ض��اء ه ��ذه ال �ف �ت��رة دوري ��ًا.
وتختلف ال�ف��ائ��دة وف�ق��ًا لطريقة استخدام
ً
البطاقةّ .أوال ،لدى استعمالها في نقاط البيع
لتسديد ثمن املشتريات :يبلغ ّ
الحد األدنى
للفائدة خالل فترة السداد  .%0.9أما الحدّ
األق�ص��ى فهو  %2.99خ�لال فترة السداد
و %27.32على أساس سنوي .وفي ّ
املعدل
يكون ّ
معدل الفائدة خالل الفترات الدورية
 .%1.62ثانيًا ،استخدام البطاقة للسحب
م��ن ال�ص��راف��ات اآلل�ي��ة :ال�ح� ّ�د األدن��ى املتوفر
للفائدة يبلغ  %0.9خالل فترة السداد .أما
ّ
الحد األقصى فيبلغ  %3للفترات .وبالتالي
ّ
يكون املعدل .%1.94
ل�لاط�لاع ع�ل��ى خ �ي��ارات ب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان
امل�ت��وف��رة وامل�ق��ارن��ة ب�ين ع��روض امل�ص��ارف:
www.bnooki.com
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بيتر سيلرز في بيروت :االبن ا

ّ
إنه أحد أكثر الوجوه تأثيرًا في املسرح
العاملي ،أعاد تقديم أعمال كالسيكية
لشكسبير وسوفوكليس وموزار ضمن رؤية
إخراجية معاصرة ّ
حمالة لهموم سياسية
واجتماعية يعيشها كوكبنا .بدءًا من
الليلة ،نحن على موعد مع املخرج املجنون
بدعوة من فرقة «زقاق»

الـ «دكتور أتوميك» ال يتعب من التجريب
روي ديب
بيتر سيلرز ف��ي لبنان! ليست امل��رة
األول � ��ى ال �ت��ي ي� ��زور ف�ي�ه��ا امل�س��رح��ي
ال �ع��امل��ي ب� �ي ��روت .ف ��ي  ،٢٠١٠ح ��ازت
مايا زبيب جائزة «روليكس مانتور
ـ�ـ ب��روت�ي�ج�ي��ه» ،فتعرفت إل��ى املخرج
األم�ي��رك��ي ال��ذي ق��ام ب��زي��ارت��ه األول��ى
للعاصمة اللبنانية في العام نفسه،
وتبعتها زيارة ثانية عام  ،٢٠١١حيث
ّ
عرفته الفرقة إلى املسارح والفنانني
العاملني في بيروت .يومها ،تعرف
أي�ض��ًا إل��ى القائمني على «الجامعة
األميركية في بيروت» .تواصل بقي
مستمرًا ليتطور إلى الزيارة الحالية
امل �ت��رج �م��ة ف��ي ل �ق��اء ال �ي��وم ف��ي ق��اع��ة
«م��ون �ت��ان��ي» ف��ي «امل �ع �ه��د ال�ف��رن�س��ي
في بيروت» ضمن مشروع «أرصفة
زق ��اق» ال��ذي تنظمه ال�ف��رق��ة شهريًا.
ثم سيزور الجامعة األميركية حيث
ي�ل�ت�ق��ي ب��ال �ت�لام �ي��ذ وي� �ق ��دم ع��روض��ًا
ألع � �م� ��ال� ��ه ع� �ل ��ى ال � �ش� ��اش� ��ة ()4/15
وم�ح��اض��رة ( )4/١٦ث��م ل�ق��اء مفتوح
(.)4/17

ي� �ع� �ت� �ب ��ر ب � �ي � �ت ��ر س � �ي � �ل� ��رز م� � ��ن أه� ��م
م�خ��رج��ي امل �س��رح وع ��روض األوب ��را
الكالسيكية واملعاصرة .يعود ذلك
إل � ��ى أس� �ل ��وب ��ه ال � �خ� ��اص ف� ��ي إع � ��ادة
صياغة أعمال كالسيكية لشكسبير
وسوفوكليس وم ��وزار ضمن رؤي��ة
إخ��راج �ي��ة م �ع��اص��رة .ي�ع�ي��د تركيب
س �ي ��اق ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ات واألم ��اك ��ن
لتحاكي العصر الحالي ،مستعينًا
بوسائل العرض الحديثة واملتعددة
ّ
ال �ت �خ �ص �ص��ات .أم� ��ا األه � ��م ف �ه��و أن
أع�م��ال سيلرز ذات ال �ت��زام سياسي
واج� �ت� �م ��اع ��ي ك �ب �ي��ر م ��رت� �ب ��ط ب�ن�ق��د
الرأسمالية والديموقراطية الزائفة
والعنصرية ،ولالقتصاد والصناعة
ال�غ��ذائ�ي��ة ح� ّ�ي��ز كبير م��ن ط��روح��ات��ه
الفنية.
ول��د س�ي�ل��رز ( )١٩٥٧ف��ي بيتسبرغ
في بنسلفانيا ،وتخرج في «جامعة
ه ��ارف ��رد» ،ح�ي��ث ق � ّ�دم أول ع��روض��ه
م��ع أوب ��را «أن�ط��ون�ي��و وك�ل�ي��وب��ات��را»
داخ��ل ح��وض سباحة .م��ن ه��ارف��رد،
انتقل إل��ى الصني والهند واليابان
حيث واص��ل دراس�ت��ه .أصبح مديرًا

ل �ـ«ف ��رق ��ة ش �ك �س �ب �ي��ر» ف ��ي ب��وس �ط��ن،
ق� �ب ��ل أن ي � �ع �ّي�نّ ع� � ��ام  ١٩٨٤م ��دي� �رًا
ف �ن� ّ�ي��ًا ل�ل�م�س��رح ال��وط �ن��ي األم �ي��رك��ي
ف ��ي «م ��رك ��ز ج� ��ون ك �ي �ن �ي��دي ل�ف�ن��ون
ال� �ع ��رض» ف ��ي واش �ن �ط ��ن ،وه� ��و في
ال � �س� ��ادس� ��ة وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن .ف � ��ي ت �ل��ك
ال�ف�ت��رة ،ق��دم ع��روض��ًا ع��دي��دة ،منها
«الكونت دي مونتي كريستو» عن
لاّ
نص جيمس أونيل .إ أن اقتباسه
لنص «أج��اك��س» لسوفوكليس عام
 ١٩٨٦ك ��ان ان�ط�لاق�ت��ه إل ��ى ال�ع��امل�ي��ة،
إث��ر دع��وت��ه للعمل ف��ي أوروب ��ا .بعد
ذل ��ك ،ق��دم ع��روض��ًا أوب��رال �ي��ة مل��وزار
م� �ث ��ل «ع� � � ��رس ف� � �ي� � �غ � ��ارو» ،و«دون
ج �ي��وف��ان��ي» .وف ��ي ع ��ام  ،١٩٩٣ق��دم
«ال�ف��رس» عن نص أخيلوس ،حيث
عمد ال��ى اق�ت�ب��اس ال�ن��ص اإلغريقي
الكالسيكي ليحاكي ح��رب الخليج
األول � � ��ى وال � � � ��دور األم� �ي ��رك ��ي ف �ي �ه��ا.
م��ن أع�م��ال��ه ال�ش�ه�ي��رة أي�ض��ًا «ت��اج��ر
البندقية» ( )١٩٩٤عن نص شكسبير
ال � � � � ��ذي ع � � � ��رض ف� � ��ي ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا
الجنوبية مع مجموعة من املمثلني
ال � � �س � ��ود وال � �ب � �ي� ��ض وال�ل�ات� �ي� �ن� �ي�ي�ن

تناول حرب الخليج األولى
في «الفرس» ،وقضايا
المهاجرين في «أبناء
هرقل»

واآلس �ي ��وي�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن .وأخ ��رج
«أب �ن��اء ه��رق��ل» ( )٢٠٠٣ليوربيدس
ّ
مركزًا فيها على الهجرة املعاصرة
وق� �ض ��اي ��ا ال�ل�اج� �ئ�ي�ن وت� �ج ��ارب� �ه ��م.
وف��ي ع��ام  ،٢٠٠٩ق��دم «عطيل» حيث
ح � � ��اول إع � � � ��ادة ط� � ��رح اإلم� �ك ��ان� �ي ��ات
واالح � �ت � �م� ��االت ال� �ج ��دي ��دة ف ��ي وج��ه
التمييز العنصري في زمن انتخاب
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب � ��اراك أوب��ام��ا،

جائزة «روليكس» أخذت مايا زبيب إلى «هرقل»
روان عز الدين
ف � ��ي ع � � ��ام  ،2010ح� � � ��ازت امل �م �ث �ل��ة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة م� ��اي� ��ا زب � �ي� ��ب ج ��ائ ��زة
�س م��ان �ت��ور ـ�ـ�ـ ب��روت�ي�ج�ي��ه»
«رول �ي �ك� ّ
�وف� ��ر ف � �ض� � ً
�اء ل �ل �ت�ل�اق��ي ب�ين
ال� �ت ��ي ت� �
ف� � � �ن � � ��ان� �ي ��ن ع � ��امل � �ي �ي��ن
وآخ � � � ��ري � � � ��ن ش� � �ب � ��اب.
أت��اح��ت ه��ذه الفرصة
ل��زب�ي��ب ال �ت �ع� ّ�رف إل��ى
امل � � �خ � ��رج األم � �ي� ��رك� ��ي
ع ��ن ق� ��رب وم��راف �ق �ت��ه
ط � � � � ��وال س � �ن� ��ة (م � � ��دة
امل � �ن � �ح� ��ة) وم� ��واك � �ب� ��ة
ت �ح �ض �ي��ر أع� �م ��ال ��ه ب�ي��ن ال� ��والي� ��ات
املتحدة وأوروب��ا وجنوب أفريقيا.
ف� � ��ي ال � � �ع� � ��ام ن � �ف � �س� ��ه ،زار س� �ي� �ل ��رز
ّ
ّ
فتعرف أكثر
للمرة األول��ى،
بيروت
إل � ��ى م ��اي ��ا زب� �ي ��ب وف� ��رق� ��ة «زق� � ��اق»
وش��اه��د ت�م��اري��ن أع�ض��ائ�ه��ا ،وق� ّ�دم

استفادت الفرقة
من خبرته في
التعامل مع النص
واإلحاطة بالعمل

ل �ق��اء ف��ي «م �س��رح امل��دي �ن��ة» نظمته
الفرقة.
«ي �ح��رص بيتر ع�ل��ى ب�ن��اء عالقاته
م ��ع امل �م �ث �ل�ي�ن م ��ن م �خ �ت �ل��ف أن �ح��اء
العالم ،وخصوصًا العالم العربي
وأفريقيا ،ومتابعة أعمالهم» تقول
املمثلة واملخرجة مايا زبيب إحدى
م � ِّ
�ؤس� �س ��ات ف ��رق ��ة «زق� � � � ��اق» .ه �ك��ذا
ّ
تطورت العالقة مع زبيب و«زقاق»،
وزار سيلرز بيروت مجددًا بعد عام.
خ�ل�ال ه��ذه ال��زي��ارة ،ع� ّ�رف�ت��ه ال�ف��رق��ة
على املسارح البيروتية والعاملني
ف�ي�ه��ا ،م��ن ضمنهم ال�ق��ائ�م��ون على
«ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت».
هذا التواصل ظل مستمرًا ،وارتبط
سيلرز بعالقة صداقة حقيقية مع
ُ
«زقاق» ستترجم الليلة بزيارة إلى
«أرصفة زقاق».
امل � �ن � �ص� ��ة ال � �ت � ��ي خ �ل �ق �ت �ه ��ا ال� �ف ��رق ��ة
اللبنانية ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات الفنية

والج�ت�ي��از ال�ح��واج��ز ب�ين الجمهور
ّ
وال� �ع� �م ��ل ال� �ف� �ن ��ي ،س� �ي� �ح ��ل ع �ل �ي �ه��ا
س �ي �ل��رز ال�ل�ي�ل��ة ب �ع��دم��ا اس�ت�ض��اف��ت
ف�ن��ان�ين ع��امل�ي�ين آخ��ري��ن .ف��ي ال�ل�ق��اء
ال ��ذي ي �ق��ام ف��ي ص��ال��ة «م��ون�ت��ان��ي»
في «املعهد الفرنسي في بيروت»،
ي� �ت� �ن ��اول امل � �خ� ��رج األم � �ي� ��رك� ��ي دور
ال� �ع� �م ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ف � ��ي ال �خ �ل��ق
ال �ف �ن ��ي ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ال� �ف ��ن امل �ل �ت��زم
سياسيًا ،مستشهدًا ببعض أعماله
ك � �ـ «ه� ��رق� ��ل» ل� �ه ��ان ��دل ال� �ت ��ي ت� �ط � ّ�رق
فيها إل��ى الجنود األميركيني بعد
عودتهم من الشرق األوس��ط ،ويلي
ذل � ��ك ح� � ��وار م� ��ع ال� �ج� �م� �ه ��ور .ك��ذل��ك
سيكون له لقاء مع طالب «الجامعة
األميركية ف��ي ب�ي��روت» حيث ّ
يقدم
ع � ��رض � ��ًا ألع � �م� ��ال� ��ه ع � �ل� ��ى ال� �ش ��اش ��ة
( ،)4/15ومحاضرة ( )4/16ولقاء
عامًا (.)4/17
ب��ال �ع��ودة إل ��ى ال �ع �م��ل االج �ت �م��اع��ي،

مشهد من
«نيكسون في
الصني»

ليعود في  ٢٠١١إلى ّ
نص شكسبير
«عطيل» م��رة أخ��رى ،ويقدمه تحت
ع �ن��وان «دي ��زدم ��ون ��ه» ال� ��ذي ت �ع��اون
ف �ي��ه م��ع ال �ك��ات �ب��ة ص��اح �ب��ة «ن��وب��ل»
ت� ��ون� ��ي م � ��وري � �س � ��ون وامل ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة
وامل �غ �ن �ي ��ة امل ��ال � ّ�ي ��ة رق� �ي ��ة ت� � � ��راوري.
ال� �ت� �ع ��اون األب� � ��رز ل �س �ي �ل��رز ك� ��ان م��ع
املؤلف املوسيقي جون آدامز .أخرج
سيلرز مسرحية إذاع �ي��ة ملوسيقى
آدام ��ز م��راف�ق��ة لشعر ج��ون ج��وردان
«ك� �ن ��ت أن� �ظ ��ر إل � ��ى ال �س �ق��ف ورأي � ��ت
ال �س �م ��اء» ( .)١٩٩٥ك �م��ا ع �م�لا معًا
على «دكتور أتوميك» ( )٢٠٠٥التي
تناولت التوتر والقلق ال��ذي عاشه
أه ��ل م�خ�ت�ب��ر «ل� ��وس أالم� � ��وس» في
نيو مكسيكو خالل تجارب القنبلة
ال �ن��ووي��ة األول� ��ى ع ��ام  .١٩٤٥ك��ذل��ك،
ق ��دم أوب � ��را «ن �ي �ك �س��ون ف��ي ال �ص�ين»
ل �ل �م��رة األول� � ��ى ع� ��ام  ،١٩٨٧ث ��م ع��ام
 ٢٠١١م��ع «ن�ي��وي��ورك متروبوليتان
أوب � � ��را» ،وت �ن��اول��ت ال �ل �ق��اء ال�ش�ه�ي��ر
بني نيكسون وماو تسي تونغ عام
ً
 .١٩٧٢كتب آدام��ز العمل ن��زوال عند
ط�ل��ب س�ي�ل��رز ال ��ذي رغ��ب ف��ي إن�ت��اج

مايا زبيب مع
سيلرز

ن�لاح��ظ ه�ن��ا م��دى ارت �ب��اط��ه ب��رؤي��ة
«زق��اق» الفنية التي ّ
كرست وقتها
ل �ل �ع �م��ل م� ��ع ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وج�م�ع� ّ�ي��ة «ك �ف��ى»،
فـ «العمل االجتماعي يغني أعمالنا
ال� �ف� �ن� �ي ��ة» ك� �م ��ا ت� �ق ��ول زب � �ي� ��ب .م�ن��ذ
ّ
تأسيسها ع��ام  ،2006ش��ك��ل القرب
امل �س �ت �م��ر م ��ن ال �ج �م �ه��ور أح� ��د أه��م

أه��داف الفرقة م��ن دون أن يعوقها
ذل� ��ك ع ��ن ال �ب �ح��ث ال �ف �ن��ي امل �س �ت �م��ر،
وال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي ت �ق �ن �ي��ات��ه ال �ج ��دي ��دة
وال� �ت� �ج ��ري ��ب .اس �ت �ط��اع��ت «زق� � ��اق»
ج �م��ع ك ��ل ه ��ذه ال �ع �ن��اص��ر م �ع��ًا م��ن
دون السقوط في جمود النخبوية.
ُ
ال تحب املخرجة املسرحية أن تدرج
أعمال الفرقة تحت تسمية معينة،
«كل عمل يجلب معه تقنياته ولغته
ّ
تتميز
ال�ج��دي��دة» ،خصوصًا أن ما
ب ��ه ال �ف��رق��ة ف ��ي إن� �ج ��از م�ش��اري�ع�ه��ا
هو العمل الجماعي مثلما أنجزت
ً
عرض «خيط حرير» مثال .تخبرنا
ّ
أهمية أن يشاهد شخص
زبيب عن
م�ث��ل ب�ي�ت��ر س�ي�ل��رز ع ��روض ال�ف��رق��ة
وتمريناتها ،وك��م أغ�ن��ت تجربتها
معه رؤيتها الفنية .لقد «استفدت
منه في كيفية التعامل مع النص،
وك �ي �ف �ي��ة اإلح ��اط ��ة ب��ال �ع �م��ل ال�ف�ن��ي
وإخراجه».
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الرهيب للمسرح الطليعي
ّ
أوبرا تتشكل عناصرها من التاريخ
ال �ح��دي��ث ب�ع�ك��س أغ�ل�ب�ي��ة ن�ص��وص
األوب� ��را .أراد أن يلقي ال �ض��وء على
زوج � �ت� ��ي ن �ي �ك �س��ون وت� �س ��ي ت��ون��غ
ال �ل �ت�ي�ن ت �ظ �ه��ران ف ��ي ج �م �ي��ع ص��ور
اللقاء الشهير ،لكنهما ال تذكران في
السياق التاريخي.
أم� ��ا ح��ال �ي��ًا ،ف�ي�ن�ك��ب ال �ث �ن��ائ��ي على
ت �ح �ض �ي��ر ع� � ��رض ج� ��دي� ��د ب �ع �ن ��وان
«اإلنجيل بحسب ّمريم األخرى» في
أميركا وأوروبا .إنه عرض أوبرا عن
قصص مقتبسة عن اإلنجيل حول
قصة أليعازر ّ وآالم املسيح ،ويقول
سيلرز عنه إنه «ليس عرضًا يمكن
أن تشاهده ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة» .تاريخ
سيلرز الحافل شهد تقديم عروضه
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف م� �ه ��رج ��ان ��ات ال �ع��ال��م
وع� ��واص � �م� ��ه ،وإدارة م �ه��رج��ان��ات
كثيرة ،ونال جوائز عدة عن أعماله
ال� �ت ��ي «م ��زج ��ت ت �ق��ال �ي��د ال �ث �ق��اف �ت�ين
األم�ي��رك�ي��ة واألوروب� �ي ��ة ف��ي األوب ��را
واملسرح» (بيان جائزة إيراسموس)
وت �ك��ري �م��ًا ل �ه��ذا «ال ��رج ��ل ال� ��ذي ق � ّ�دم
م�س��اه�م��ة ج� ّ�ب��ارة ف��ي ج �م��ال ال�ع��ال��م
وس � �ع � ��ادة ال �ب �ش ��ري ��ة وف� �ه ��م م�ع�ن��ى
ال �ح �ي��اة» (ب �ي ��ان ج ��ائ ��زة «دوروث � ��ي
وليليان غيش»).
ال �ل �ي �ل��ة ،ب �ي �ت��ر س �ي �ل��رز ف ��ي ب �ي��روت
مل �ل�اق� ��اة ال �ج �م �ه ��ور وال � �ت � �ح� � ّ�دث ف��ي
أع � �م� ��ال� ��ه ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا م ��وض ��وع ��ه
األث � � � �ي� � � ��ر «االل � � � � � �ت� � � � � ��زام ال � �س � �ي� ��اس� ��ي
واالج � �ت � �م ��اع ��ي ع� �ب ��ر ال� � �ف � ��ن» .أول� ��ى
سيلرز اهتمامًا كبيرًا ملا يحدث في
العالم العربي منذ سنوات .في لقاء
أج ��راه ف��ي ج�ن��وب أفريقيا م��ع مايا
زب �ي��ب وال �ج �م �ه��ور ،ت��وس��ع ال�ن�ق��اش
ليطال الفنانني السوريني في لبنان
ال �ي��وم ،ودور ال�ف��ن ف��ي ظ��ل األح��داث
ال�ج��اري��ة ...ف�م��اذا ل��دى امل�خ��رج ال��ذي
لم يفصل يومًا بني السياسة والفن
ف��ي أع �م��ال��ه ،ل�ي�ق��ول��ه ال �ي��وم ع��ن دور
الفن والفنانني في املنطقة العربية؟
ل�ل��أس� ��ف ،ل� ��ن ن �س �ت �ط �ي��ع اس �ت �ق �ب��ال
أع�م��ال��ه األوب��رال�ي��ة ف��ي لبنان قريبًا
م��ا دام ح�ل��م إن�ش��اء دار أوب ��را بعيد
امل� �ن ��ال ،ل �ك��ن ع �ل��ى األق� ��ل ن �ح��ن على
م��وع��د ال�ل�ي�ل��ة م ��ع ل �ق��اء م �ش � ّ�وق في
ص ��ال ��ة «م� ��ون � �ت� ��ان� ��ي» ،والح � �ق� ��ًا ف��ي
الجامعة األميركية ،مع بيتر سيلرز
لنسمعه ونتناقش معه.
م�ح��اض��رة بيتر س�ي�ل��رز ض�م��ن «أرص�ف��ة
زق � � � � ��اق» 7:00 :م � �س� ��اء ال� � �ي � ��وم ـ� � �ـ ص��ال��ة
«مونتاني»« ،املعهد الفرنسي في بيروت»
ــ www.zoukak.org
لقاءات في «الجامعة األميركية في بيروت:
 15و16و 17نيسان (أبريل) ــ
لالستعالم01/759685 :

كسر هالة األعمال األوبرالية
َ
الـ«بانكي» الذي عشق موزار
في بحثه عن طريقة
إلعادة االعتبار إلى
املوسيقى الكالسيكية،
اشتغل املخرج األميركي
على رؤية بصرية
وطقسية ِّ
تحدث تلك
األعمال من دون أن ّ
تمس
بجوهر خلودها .رائعة باخ
«اآلالم بحسب القديس
ّ
متى» التي سيقدمها في
بيروت ،مجازفة كبرى في
هذا السياق
بشير صفير
ب� ��دأ م �ن��ذ س� �ن ��وات ق �ل �ي �ل��ة ال�ب�ح��ث
ال� � �ج � � ّ�دي ف� ��ي «أزم � � � ��ة» امل��وس �ي �ق��ى
ال �ك�ل�اس �ي �ك �ي ��ة ال � �غ ��رب � �ي ��ة .أس �ئ �ل��ة
ك� �ث� �ي ��رة ي � �ح� ��اول ال� �ن ��اش� �ط ��ون ف��ي
ه ��ذا امل �ج ��ال (ن� �ق ��اد ،م��وس�ي�ق�ي��ون،
م �ن �ت �ج��ون ،ن� � ��اش� � ��رون )...اإلج ��اب ��ة
ع�ن�ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ات �خ��اذ خ�ط��وات
ع �م �ل �ي��ة ل �ل �ح� ّ�د م ��ن ت ��راج ��ع س��وق
ه� ��ذه امل��وس �ي �ق��ى ع �ل��ى م �س �ت� َ
�وي� ْ�ي
ال �ح �ف�ل�ات وال �ت �س �ج �ي�لات .ال �ف��ارق
اإليجابي الناتج من ْ
طرح «أرقام»
الثمانينيات م��ن «أرق ��ام» ال�ي��وم...
كارثي!
ه � � � ��ذا إح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ًا .أم � � � ��ا ع� �م� �ل� �ي ��ًا،
ف �م �ح��اوالت ت�ق�ل�ي��ص ه ��ذا ال �ف��ارق،
ّ
الحد األدنى تثبيته ،شغلت
أو في
ّ
الجهات املعنية ،كل حسب مجاله.
ّ
ثمة اع�ت��راف��ًا م��ن الجميع بأن
لكن َ َ
ع� �ص ��رن ��ة ه� ��ذه ال �ص �ن��اع��ة ال�ف�ن�ي��ة
ت� �ب ��دو األك� �ث ��ر إل �ح ��اح ��ًا ل �ل �ح��د م��ن
فه َم البعض هذه املسألة
تراجعهاِ .
م � ��ن زاوي � � � ��ة خ� ��اط � �ئ� ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي
م�س�ي�ئ��ة ل�ل�م��وس�ي�ق��ى الكالسيكية
ك �م��ا ل �ل �ج �م �ه��ور ،إذ اع� �ت� �ق ��دوا أن
مشكلة تلقيها تكمن فيها ،فعمدوا
إلى «تسطيحها» .البعض اآلخر ــ
ب�ي �ت��ر س �ي �ل��رز م �ن �ه��م ـ� �ـ س � ��اروا في
ً
ّ
قدسية
اتجاه سليم .احترموا أوال
األع� �م ��ال امل��وس �ي �ق �ي��ة ،ث ��م ش��رع��وا
ف ��ي م �ع��ال �ج��ة أس��ال �ي��ب إي �ص��ال �ه��ا.
ان�ط�لاق��ًا م��ن مهنته ك�م�خ��رج ،عمد

سيلرز إلى ابتكار رؤي��ةٍ إخراجية
ً
م �م� ّ�ي��زة ،ت��رت�ك��ز أوال ع�ل��ى تكسير
ال� �ه ��ال ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ي��ط ب ��األع� �م ��ال
ً
األوبرالية ،محاوال القول إننا في
القرن الحادي والعشرين لناحية
ال �ص��ورة ،ب�ص��رف النظر إن كانت
موسيقى هذه األوبرا أو تلك تعود
إلى القرن الثامن عشر ،وأحداثها
ت � ��دور ح� ��ول أس��اط �ي��ر ط��اع �ن��ة ّفي
ال � � � ِق� � � َ�دم .م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ت �ب��ن��ى
الرجل النتاج األوب��رال��ي املعاصر،
وه � ��ذا ب��دي �ه��ي وم �ت��وق��ع (وط �ب �ع��ًا
امل � �ه � �م ��ة أس � �ه � ��ل ه� � �ن � ��ا) ،ف ��ارت� �ب ��ط
اسمه بمواطنه امل��ؤل��ف املوسيقي
امل� �ع ��اص ��ر ج � ��ون آدام� � � ��ز .ق� � � ّ�دم إل��ى
ج��ان�ب��ه ال �ع��دي��د م��ن ال ��روائ ��ع ال�ت��ي
منحت فن األوب��را بشكله الحديث
دفعًا كبيرًا ،تمامًا كالثنائي فيليب
غ�ل�اس (م��ؤل��ف) /روب� ��رت ويلسن
(م �خ��رج) .أم��ا ال �ـ«ل��وك» ،فهو جزء
من ه��ذه االستراتيجية ،باملقارنة
مع العاملني في مجال املوسيقى
ال� �ك�ل�اس� �ي� �ك� �ي ��ة (م � � ��ن م��وس �ي �ق �ي�ين
وم �خ��رج�ي�ن وغ� �ي ��ره ��م)! ت�س��ري�ح��ة

تنحصر الرؤية
اإلخراجية بالتصوير
واإلضاءة وبعض
التوجيهات
للمغني ْين
َ
َّ
ش�ع��ره ،إن دل��ت على ش��يء ،فعلى
فرق البانك والروك الصاخب ،لكن
قلبه يمتلئ عشقًا مل��وزار وهاندل
وب� � ��اخ وغ� �ي ��ره ��م .ت �م��ام��ًا ك �ع��ازف
ال�ك�م��ان ن��اي�ج��ل ك�ي�ن�ي��دي ،شبيهه
ف� ��ي ال� �ش� �ك ��ل وال� ��ذائ � �ق� ��ة وال� ��رؤي� ��ة
الخاصة للموسيقى الكالسيكية.
املخرج األميركي يزور لبنان إللقاء
م �ح��اض��رات وإج � ��راء ح � ��وارات مع
ّ
املهتمني .يشمل البرنامج موعدًا
م� ��ع إح� � ��دى إب� ��داع� ��ات� ��ه ف� ��ي م �ج��ال
إخ� � ��راج امل��وس �ي �ق��ى ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة.
عند الثالثة من بعد ظهر االثنني
املقبل في «الجامعة األميركية في

ب �ي ��روت» ،ي�ش��اه��د ال�ج�م�ه��ور على
مدى أكثر من ثالث ساعات رؤيته
اإلخ��راج �ي��ة ل�ع�م� ٍ�ل غ��اي��ةٍ ف��ي ال� ِّ�دق��ة
هو «اآلالم بحسب القديس متى»
ل�ب��اخ .إل��ى ج��ان��ب إخ��راج��ه العديد
من األعمال األوبرالية (وخصوصًا
ث �ل��اث� � �ي � ��ة م� � � � � � � � ��وزار /دا ب ��ون� �ت ��ي
اإلي �ط��ال �ي��ة ،أي «زواج ف �ي �غ��ارو»،
Cosi
و«دون ج �ي��وف��ان��ي» وFan
ً
 ،)Tutteأن� �ج ��ز س �ي �ل��رز م �ج��ازف��ة
استثنائية ف��ي إخ ��راج رائ�ع��ة باخ
ال�ت��ي ن�ش��اه��ده��ا ف��ي زم � ٍ�ن مناسب
ج � �دًا ل �ه��ا :زم� ��ن ال �ف �ص��ح .ي��وص��ف
ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ب ��امل �ج ��ازف ��ة ألس �ب��اب
ً ّ
ع � َّ�دة .أوال ،إن ال�ع�م��ل امل��ذك��ور هو
ّ
ديني يروي
ديني بحت .ثانيًا ،هو
مناسبة حزينة ،وبالتالي التعامل
معه أدق من املناسبات السعيدة.
ث ��ال� �ث ��ًا ،ه � ��ذا ال �ع �م��ل ه ��و م ��ن ن��وع
الـ«أوراتوريو» ،وبالتالي ال تمثيل
وال سينوغرافيا فيه ،لذا تنحصر
ال� ��رؤي� ��ة اإلخ ��راج � �ي� ��ة ب��ال �ت �ص��وي��ر
واإلض � � ��اءة وب �ع��ض ال�ت��وج �ي �ه��ات
َ
للمغنيينْ اللذين «يمثالن» َ
دور ْي
امل �س �ي��ح واإلن �ج �ي �ل��ي إض ��اف ��ة إل��ى
امل �غ �ن �ي�ين األس ��اس� �ي�ي�ن .راب� �ع ��ًا ،لم
ي �ق��م س �ي �ل��رز ب� �ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ف��ي
إط � � ��ار م� �غ� �م ��ور ل� �ت� �ف ��ادي ال �ض �ج��ة
ف��ي ح��ال ع��دم ّ
تقبل «ف�ع�ل�ت��ه» .لقد
اختار البقعة التي تتسلط عليها
ك� ��ل األض� � � � ��واء :أورك � �س � �ت� ��را ب��رل�ين
ال �ف �ل �ه��ارم��ون �ي��ة ب �ق �ي��ادة س��اي�م��ون
ً
راتل (فضال عن املغنني املشاركني
أم � � � �ث � � ��ال ال � � �ب� � ��اري � � �ت� � ��ون ت � ��وم � ��اس
ك � ��واس� � �ت � ��وف) .ف � ��ي امل � �ن ��اس � �ب ��ة ،ال
يجب تفويت العرض ال�ن��ادر لهذا
العمل الذي لم يحمل توقيع بيتر
س�ي�ل��رز ك��إخ��راج ب��ل ك�ـ«ت�ط�ق�ي��س»
( ،)Ritualizationفهو غير متوافر
في السوق (مع أن تسجيله يعود
إل� ��ى ن �ي �س��ان /أب ��ري ��ل  .)2010إن��ه
أول س �ل �ع��ة م ��ن ن��وع �ه��ا ت�ن�ت�ج�ه��ا
وت��وزع �ه��ا األورك �س �ت��را امل ��ذك ��ورة،
وهو معروض للبيع على موقعها
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ف� �ق ��ط! ك ��ذل ��ك ُي ��ذك ��ر
أنها امل��رة األول��ى التي يقود فيها
سايمون رات��ل «آالم» ب��اخ ،فيترك
ب��ذل��ك بصمته ف��ي ديسكوغرافيا
«برلني» ،قبل أن يتركها في ،2018
ك�م��ا ص � َّ�رح م�ن��ذ ش �ه� ْ
�ري��ن ،محدثًا
ض� ّ�ج��ة ف��ي ال��وس��ط املوسيقي ،ألن
ع�ق��د ق �ي��ادة ه ��ذه األورك �س �ت��را هو
ملدى الحياة ،كما هو معروف.

بريختhightech
المخرّب الهاذي
بيار أبي صعب
تستضيف بيروت الليلة أحد أكبر املخرجني
وأكثرهم إث��ارة للجدل .الرجل الصغير الذي
ّ
ّ
يمد لسانه للعالم ،بتسريحته ال �ـ ،Punkيذكر
ّ
بتلك الكائنات الفضائية املستعصية على
التصنيف« .إرهابي» خطير تسلل ذات يوم إلى الخشبة،
ّ
فكريًا
فكسر القوالب وخلط األس��ال�ي��ب ،لينتج خطابًا
ّ
وجماليًا جديدًا ،تغور جذوره في قلب الراهن السياسي
واالجتماعي .رغم اختالف الوسائل واملقاربات ،يمكن
اع�ت�ب��ار بيتر س�ي�ل��رز أح��د األب �ن��اء ال�ش� ّ�رع�ي�ين لبرتولت
بريختُ .يخرج الحدث من سياقه املتوقع ليسقطه على
أزم�ن��ة مختلفة ،ويمنحه أب�ع��ادًا وق ��راءات ج��دي��دة .هذا
األميركي ال� �ـ hightechال��ذي يصدم معاصريه ،دأب على
تفكيك القوالب السائدة ،بل تخريبها ،طارحًا األسئلة
ّ
والعنصرية والفقر والهجرة
املقلقة ح��ول االس�ت�غ�لال
ّ
ّ
والديكتاتورية وااليديولوجيا وهيمنة االمبراطورية...
ّ
الفرجة ل��دى سيلرز (ف��ي املسرح واألوب ��را) ف��ن سياسي
بامتياز ،فعل انقالبي على
ال �س��ائ��دّ .أي � ��ام ال�ج��ام�ع��ة في
ه � ��ارف � ��رد ،ق � � � ّ�دم «أن �ط��ون �ي��و
وك� �ل� �ي ��وب ��ات ��را» ف� ��ي ح ��وض
السباحة .ومنذ ذلك اليوم ،لم
ّ
يتوقف عن االبتكار الهاذي،
بني نقد وسخرية وعصيان.
«دون جيوفاني» في عمارة
مهجورة في ه��ارل��م« ،عرس
فيغارو» في ناطحة سحاب
في نيويورك« .بيريكالس»
ّ
ش�ك�س�ب�ي��ر م�ت�س��ك��ع ف �ق��د كل
ما يملك في عهد ريغان« ،كزيريس» ملك الفرس نسخة
عن ّ
صدام حسني« ،أجاكس» وضعه في البنتاغون حيث
ّ
تدار سياسة أميركا االستعمارية .جعل نيكسون وماو
يرقصان الفوكستروت (أوبرا «نيكسون في الصني» من
ّ
مسرحية «تاجر
تأليف شريكه الدائم جون آدام��ز) .أما
ّ
البندقية» فنقل أح��داث�ه��ا إل��ى ض��واح��ي ل��وس أنجلس
ّ
ّ
حيث تتواجه الجاليات االسبانية واآلسيوية والسوداء،
ّ
العنصرية في أميركا املعاصرة ( .)١٩٩٤في
لتفكيك آليات
ّ
ّ
املسرحية اعتمد ،كدأبه غالبًا ،على بنية تكنولوجية
تلك
ّ
متينة من شاشات الفيديو املوزعة في الصالة ملتابعة
محاكمة ش��اي�ل��وك .وقبلها ب�ع��ام�ين ،أده�ش�ت�ن��ا ق��راء ت��ه
ّ
خلفية العدوان األميركي على العراق.
لـ«الفرس» على
على طريقة أسخيلوس ال��ذي ح��ارب مع االغريق وعاد
ليكتب رواية الحرب بعني أعدائه الفرس ،أراد أن يروي
ال�ت��اري��خ م��ن وج�ه��ة نظر امل �ه��زوم ،بمشاركة السوداني
الراحل حمزة الدين ال��ذي ّ
عبر ع��وده عن معاناة العرب
ّ
ولوعتهم .وأخيرًا ذهب إلى مالي ،ليقدم ،برفقة صاحبة
«ن ��وب ��ل» ت��ون��ي م ��وري �س ��ون ،وامل �غ �ن �ي��ة رق � ّ�ي ��ة ت � ��راوري،
ّ
البيروتية هو
«دي��زدم��ون��ه» .أه� ّ�م م��ا ف��ي زي ��ارة سيلرز
الشراكة مع مجموعة «زقاق» التي تبدو اليوم في طليعة
املختبر املسرحي الجديد في العالم العربي.

فالش
■ في إطار «محاضرة قسطنطني زريق السنوية»،
تقيم «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» محاضرة
بعنوان «إعادة النظر في مستقبل فلسطني :أبعد
م��ن اإلج �م��اع ع�ل��ى ال��دول �ت�ي�ن» ي�ق� ّ�دم�ه��ا ري�ت�ش��ارد
فولكّ ،
مقرر األم��م املتحدة بشأن حقوق االن�س��ان في
األراض��ي الفلسطينية املحتلة .املحاضرة التي تقام في
السادسة من مساء  25نيسان (أبريل) في «الجامعة
االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت» (ه��وس�ل��ر أودي �ت��وري��وم)
تقف عند ّ
التطورات األربعة املهمة في مسيرة النضال
الفلسطيني من أج��ل س�لام ع��ادل وه��ي :تضاؤل توقع
قيام دول��ة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ،وقصور
الديبلوماسية ال��دول�ي��ة ف��ي التعامل م��ع حكومة مؤيدة
لالستيطان في تل أبيب ،واملتغيرات في امليزان االقليمي
الذي بات يصب في مصلحة النضال الفلسطينيّ ،
وتبدل
ف��ي تكتيكات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية م��ع ت� ّ
�وس��ع الحملة
العاملية ملقاطعة اسرائيل .لالستعالم01/804959 :
■ يقيم «املركز الثقافي ال��روس��ي» في بيروت حفل

توقيع لكتاب زي�ن��ات بيطار «ال�ع�ص��ر الفضي في
الشعر ال��روس��ي» (نلسن) ف��ي ال�س��ادس��ة م��ن مساء
ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ف��ي ق��اع��ة امل �ع��ارض ف��ي امل��رك��ز .يتخلل
االحتفال كلمة لرئيسة اللجنة الوطنية لألونيسكو في
لبنان زهيدة درويش ،وقراءة شعرية بالعربية يؤديها
الفنان رفعت طربيه ،وقراءة شعرية بالروسية تلقيها
مارينا سري الدين .لالستعالم01/790212 :

الشريط ُسحب في اللحظات األخيرة من صاالت العرض
ف��ي ال �ب�لاد ي��وم ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي .ص�ح�ي��ح ّأن الحجة
كانت «مشاكل تقنية من دون إعطاء موعد جديد
لطرحه في الصاالت» ،إال ّأن ما رشح من معلومات
ّ
ّأن ال��رق��اب��ة الصينية تحفظت على ّمشاهد ال�ع��ري في
الشريط .يذكر ّأن فيلم تارانتينو حقق إي��رادات تصل
إلى  160مليون دوالر في الواليات املتحدة.

■ كواننت تارنتينو (ال�ص��ورة)
ي �ث �ي��ر ال � �ج� ��دل م� � �ج � ��ددًا ،ل� �ك ��ن ف��ي
ال� �ص�ي�ن ه � ��ذه امل � � ��رة! ب �ع��دم��ا ع�ل��ت
أصوات كثيرة في الواليات املتحدة
اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ف�ي�ل��م «دج��ان�غ��و
ال � �ط � �ل � �ي� ��ق» ( )2012ب� ��دع� ��وى
«ت �س �خ �ي �ف��ه ل �ن �ض��ال األم �ي��رك �ي�ين
ال�س��ود» ،ها هو يصطدم بالرقابة
ّ
في الصني رغ��م أن��ه ك��ان سيدخل التاريخ بوصفه أول
فيلم يعرض للسينمائي املثير للجدل في الصني .لكن

■ ف��ي مناسبة ي��وم األس�ي��ر الفلسطيني ،تقيم جمعية
«ممكن» و«دار نلسن» توقيعًا لكتاب «أجفان عكا»
للكاتبة الفلسطينية ح�ن��ان بكير ف��ي ال�س��ادس��ة من
مساء  17نيسان في مقهى «ة مربوطة» (الحمرا).
ّ
■ ع��ن ال �ظ�ل�ال ال �ت��ي ي�خ��ل�ف�ه��ا ال �ض��وء وراء اإلن �س��ان،
ووج �ه �ن��ا ال �ع��دم��ي ال� ��ذي ي�لاق��ي ح�ت�ف��ه ح��امل��ا ي�ص�ط��دم
بالعتمة ،أن�ج��ز ش��ادي أب��و س�ع��دة ( )1983معرضه
الجديد .تحت عنوان «ظل الظل» سيعرض التشكيلي
ً
السوري الشاب أعماله التي رسم فيها ظ�لاال بأشكال

مختلفة اب �ت� ً
�داء م��ن  18نيسان (أب��ري��ل) حتى  11أي��ار
(مايو) في «آرت الب» (الكرنتينا).
لالستعالم03/244577 :
■ اخ�ت��ار منذر بعلبكي م��ن «م�س��رح املدينة» القديم
ً
فضاء لتقديم «حركة العني
(كليمنصوه ــ بيروت)
السريعة» .العرض الذي ّقدمه العام املاضي في مدخل
ف�ض��اء «أش �ك��ال أل ��وان» (ج�س��ر ال��واط��ي ـ ب�ي��روت)،
سيقودنا فيه إلى عملية بحث مختلفة في العقل الباطني
ّ ً
مستعينًا بتجهيز سمعي وبصري مشكال ديكوره من
ّ
ّ
سلم وحافة يقف عليها في منتصف الحائط .يستمر
العرض ثالثة أيام بدءًا من  18نيسان.
لالستعالم03/628266 :
■ برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ،يقيم الفنان ناجي
الحلبي معرضه «ف��راش��ات» ب��دءًا من  25نيسان في
«قصر األونيسكو» في بيروت.
لالستعالم70/051904 :
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راقصات الدراما يفتحن المالهي رغم أنف اإلخوان
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
الليلية بقوة في الدراما
تحضر املالهي
ُ
ال��رم�ض��ان�ي��ة ب�ع��دم��ا أغ �ل��ق معظمها مع
وص ��ول اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين إل ��ى الحكم
ف��ي م �ص��ر .ال� ّ�راق �ص��ات ال �ل��وات��ي يعتبر
ّ
ّ
اإلسالميون أنه «يجب أن يعلن توبتهن
ويرتدين ال� ّ
�زي اإلس�لام��ي» سيكتسحن
ال�ش��اش��ة ف��ي ت �م��وز (ي��ول �ي��و) امل�ق�ب��ل من
خ �ل��ال م �س �ل �س�ل�ات ي� �ج ��ري ت �ص��وي��ره��ا
حاليًا .في أولى تجاربها على الشاشة
ّ
تجسد
الفضية والرمضانية ت�ح��دي�دًا،
النجمة اللبنانية هيفا وهبي ()1976
ش�خ�ص�ي��ة ف �ت��اة ت�ج�ب��ره��ا زوج� ��ة أب�ي�ه��ا
على العمل كراقصة في املوالد الشعبية
م� ��ن أج� � ��ل ج� �ن ��ي امل � � � ��ال .وت � � � ��ؤدي ب�ط�ل��ة
فيلم «دك��ان شحاتة» ( )2009ع��ددًا من
ال��رق �ص��ات خ�ل�ال ال �ح �ل �ق��ات األول � ��ى من
املسلسل الذي تشاركها بطولته الفنانة
املصرية فيفي عبده ،وتخرجه شيرين
عادل.
منى زكي ( )1976التي تعود إلى الدراما
ب �ع��د ط ��ول غ �ي��اب ،ت�ج�س��د ه��ي األخ ��رى
ش�خ�ص�ي��ة راق �ص��ة ف��ي ج ��زء م��ن أح ��داث
«دن � �ي ��ا آس � �ي ��ا» مل �ح �م��د ب �ك �ي��ر .ف ��ي ه��ذا
امل�س�ل�س��ل ال� ��ذي ي�ن�ت�ج��ه زوج �ه��ا امل�م�ث��ل
املصري أحمد حلمي (من خالل شركته
«ش � � � � � ��ادوز») ،ت� �ج � ّ�س ��د زك � ��ي دور ف �ت��اة
تتعرض لحادث يفقدها ذاكرتها ،قبل
أن تتجه إلى العمل في املالهي الليلية.
ّ
لكن زك��ي اعتبرت أن ظهورها كراقصة
ال ي �س �ت �ل��زم ب� ��ال � �ض� ��رورة ارت � � � ��داء ب��دل��ة
ّرقص ،فهي «تخجل من ارتدائها »،كما
أن�ه��ا ت��راع��ي م��وع��د ع��رض املسلسل في
شهر الصوم على حد تعبيرها .وحول
اإلخوان املسلمني في
مراعاتها لوجود ّ
الحكم ،أكدت زكي أنه أمر ال تضعه في
ّ
حسبانها ألن «اإلب ��داع ال يعترف بأي
قيود».

هيفا ومحمد الصاوي في مشهد من «مولد وصاحبه غايب»
أم��ا التونسية ّ
درة فستطل ف��ي أح��داث
مسلسل «م ��زاج ال�خ�ي��ر» (ت��أل�ي��ف أحمد
عبد الفتاح ،وإخ��راج مجدي ال�ه��واري)
ال� ��ذي ت �ش ��ارك ف ��ي ب �ط��ول �ت��ه إل ��ى ج��ان��ب
ّ ً
مجسدة دور راقصة
مصطفى شعبان،
تعمل ف��ي ملهى ليلي ت��دع��ى «رم��ان��ة».
وتنشأ بني املرأة ،التي دفعتها الظروف
ال� �ص� �ع� �ب ��ة ن � �ح� ��و ه� � � ��ذه امل � �ه � �ن � ��ة ،وب �ي�ن
«خ�م�ي��س» ،ال��ذي ي��ؤدي دوره مصطفى
ش �ع �ب��ان ( ،)1975ق �ص��ة ح ��ب م �ش� ّ�وق��ة.

تؤدي دينا دور ملهمة
الشاعر المصري بيرم
التونسي في «أهل الهوى»

ّ
وعلى الرغم من أن درة ( )1980ال ّترى
ح��رج��ًا ف��ي تقديم دور ال��راق�ص��ة ،لكنها
ّ
تقر في الوقت نفسه بترددها بداية إزاء
ق�ب��ول ال��دور خ��وف��ًا م��ن االن�ت�ق��ادات .لكن
حرص بطلة مسلسل «الزوجة الرابعة»
( )2012على تقديم أدوار متنوعة كان
ال �س �ب��ب األس� ��اس وراء م��واف�ق�ت�ه��ا على
ّ
ال �ع �م��ل .وأك� ��دت أن س�ي�ن��اري��و املسلسل
ال��ذي كتبه أحمد عبد الفتاح أسهم في
ّ
تحمسها للدور ،وخصوصًا أن مالبس

ال � ��رق � ��ص ال � �ت� ��ي س� �ت ��رت ��دي� �ه ��ا س �ت �ك��ون
الرمضاني» .ولفتت
«مناسبة للعرض
ّ
ّ
إل� ��ى أن ال ��رق ��ص ال ي �م��ث��ل س� ��وى ج��زء
خ�ص�ي�ت�ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل امل��رت �ق��ب،
م ��ن ش�
ً ّ
موضحة أن هناك العديد من األح��داث
امل �ه� ّ�م��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا «رم ��ان ��ة» ،س��واء
ً
قبل عملها كراقصة أو بعده ،فضال عن
الصعوبات التي تواجه قصة حبها مع
«خميس» لجهة طبيعة عملها ونظرة
املجتمع إليها.
ووس��ط التحضير للسباق الرمضاني
ّ
املقبل ،يبدو أن دينا ( )1965لن تبتعد
ع��ن مهنتها األول� ��ى .ب�ع��د ظ�ه��وره��ا في
ال��دور نفسه في مسلسل «ب��اب الخلق»
ال�ع��ام امل��اض��ي م��ع محمود عبد العزيز
( ،)1946تطل مجددًا بدور راقصة ،لكن
م��ع ف��ارق بسيط .أح��داث «أه��ل ال�ه��وى»
(إخراج عمر عبد العزيز) ستدور خالل
ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األول � ��ى ،ح�ي��ث تجسد
دور ال��راق�ص��ة «جليلة» ملهمة الشاعر
امل� � �ص � ��ري امل � � �ع� � ��روف ب � �ي� ��رم ّال �ت ��ون �س ��ي
( .)1893دي �ن��ا ال �ت��ي ت ��ردد أن �ه��ا ارت ��دت
بدالت رقص مثيرة خالل املسلسل ،نفت
ً ّ
األم ��ر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،م ��ؤك ��دة أن م�لاب��س
ال��راق �ص��ات خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ل��م تكن
ّتشبه ما يرتدينه اليوم .وأضافت دينا
إنه يجب التعامل مع شخصية الراقصة
ك��أي شخصية أخ ��رى ،م��ن دون كيدية،
ّ
الفتة إل��ى أن اختيارها م��رات ع��دة لهذا
ً
ال��دور جاء بناء على ترشيح املخرجني
لها ،وهو ما ّ
ترحب به «ما دامت القصة
مختلفة» .أمام «احتشام» الراقصات في
رمضان املقبل ،يبقى السؤال مطروحًا:
ّ
ه��ل س�ي�ش��ك��ل دور ال��راق �ص��ة املحتشمة
الذي قدمته سلوى خطاب في مسلسل
«ف�ي��رت�ج�ي��و» ع��ام  2012ال�ن�م��وذج ال��ذي
ستسير عليه املسلسالت ال�ت��ي تحوي
ش �خ �ص �ي��ة ال ��راق� �ص ��ة ف ��ي رم� �ض ��ان ه��ذا
العام؟
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تحت الضوء

االنتخابية
اإلعالم النسوي يدخل المعركة
ّ
حملة إعالنية انطلقت
أخيرًا على الشاشات اللبنانية
تدعو املرأة إلى خوض
االنتخابات البرملانية
املقبلة .مع ذلك ،فاإلعالم
الذي يعنى بحقوق النساء
ينقسم إلى نوعني :تجاري
ّ
نظرة تسطيحية حول
م
يقد
ّ
قضاياهن ،وآخر ّ يخرج من
صلب معاناتهن
زينب حاوي
ب �م �ش �ه��دي��ة أق � � ��رب إل� � ��ى ال� �س ��ري ��ال� �ي ��ة،
ت � �ت � �ع� ��اق� ��ب ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض ال � �ش� ��اش� ��ات
ّ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �ن��ذ ف� �ت ��رة س ��ت ��ة أش��رط��ة
ت ��روي� �ج� �ي ��ة ت �ب �ث �ه��ا ج �م �ع �ي��ة «ن� �س ��اء
رائ ��دات» ( )women in frontبالشراكة
م ��ع وزارة اإلع� �ل ��ام وم �ن �ظ �م��ة Smart
ّ
 .Centerامل � �ق� ��اط� ��ع امل � � �ص� � � ّ�ورة ت �ح��ث
امل ��رأة اللبنانية ع�ل��ى خ��وض املعترك
ال �س �ي��اس��ي .وج � ��وه ن �س��ائ �ي��ة م ��ن أه��ل
ال �ف��ن ،وامل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي (ل �ي �ن��دا م�ط��ر،
ن��دى ب��و ف��رح��ات )...يخترقها املغامر
ال �ل �ب �ن��ان��ي م �ك �س �ي��م ش �ع �ي��ا ،ت � ّ
�وح ��دوا
ح��ول ش�ع��ار« :م�ين م� ِ�ع��ك؟ كلنا م� ِ�ع��ك».
سريالية التمثيل َوم�ح��اوالت اإلقناع
م�ق��ارن��ة ب��ال��واق��ع امل� ِ�ع �ي��ش ،ت �ب��دو كمن
ّ
يتحدث من خ��ارج ال�ح��دود اللبنانية.
ّ
وم ��ا ي��زي��د ال �ط�ين ب��ل��ة ه��و ذاك ال��دع��م
امل� ّ�ادي املهول واملعلن للمشروع الذي
توفره السفارة األميركية في بيروت،
وال��ذي يصل إلى آالف ال��دوالرات .دعم
ي��رس��م ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ب��رى ح��ول
ه� ��ذه ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت��ي ت �ع� ّ�د ب��امل �ئ��ات
ّ
وتفرخ سنويًا بالعشرات ،والصراعات
الناشئة في ما بينها ،وخصوصًا في
اح �ت �ك��ار ب�ع�ض�ه��ا ل�ل�ق�ض��اي��ا ال�ن�س��وي��ة
وتقاسمها كـ«أسهم تجارية».
الصحافية روي ��دة م ��روة خ�ب��رت عمل
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وخ �ب��اي��اه ع ��ن ك�ث��ب.
ف��ي حديثها إل��ى «األخ� �ب ��ار» ،ال تضع
ال� �ش ��اب ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك� ��ل ال �ج �م �ع �ي��ات
ال� �ن� �س ��وي ��ة (امل � �م� ��ول� ��ة م � ��ن ال � �س � �ف ��ارات
األجنبية واالت�ح��اد األوروب��ي وبعض
الصناديق العربية) ف��ي الكفة عينها
م ��ن ح �ي��ث ال �ج ��دي ��ة وال �ش �ف��اف �ي ��ة .ه��ي
ت �م� ّ�ي��ز ب�ي�ن ن ��وع�ي�ن :ت �ل��ك ال� �ت ��ي ت�ع�م��ل
على إرس��اء التنمية ّوتقديم املساندة
النفسية للنساء املعنفات ،وتلك التي
ّ
ت ��رك ��ز ع �ل��ى ق �ض��اي��ا ح �ق ��وق اإلن �س ��ان
ون � �ش� ��ر ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة وت �ش �ج �ي��ع
الشباب على خ��وض االنتخابات .في
ال�ن��وع ّ
األول ،يكون طبيعيًا أن تدخل

بوليغان ــــ املكسيك
ق�ض��اي��ا االن �ت �خ��اب��ات وم �ش��ارك��ة امل ��رأة
في صلب سياستها املعتمدة .أما في
ال �ث��ان��ي ،ف�ت�خ�ص��ص م �ي��زان �ي��ات ت�ف��وق
امل �ط �ل��وب وت ��رس ��م ع�ل�ام ��ات اس�ت�ف�ه��ام
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ب��رام��ج ،وخ �ص��وص��ًا تلك
ال �ت��ي ال ت �ك��ون ذات ن �ت��ائ��ج م�ل�م��وس��ة.
ع��دا ذل ��ك ،يتنقل ال�ن��اش�ط��ون (ال�ق�لائ��ل
في لبنان) من دورة تدريب إلى أخرى،
م��ن دون إف �س��اح امل �ج��ال أم ��ام آخ��ري��ن،
ك �م��ا ت �ش��رح ص��اح �ب��ة «امل ��رك ��ز ال��دول��ي
ّ
للتنمية وال �ت��دري��ب وح ��ل ال �ن��زاع��ات».
م��ع ذل ��ك ،ورغ ��م ك�ث��اف��ة ه ��ذه ال � ��دورات،
ّ
إال أن ذل ��ك «ل ��م ي�خ�ل��ق ط�ب�ق��ة شبابية
ت �ن��اض��ل ف ��ي امل � �ي� ��دان ألج� ��ل امل �ف��اه �ي��م
ال �ت��ي اك�ت�س�ب��وه��ا» ب�ح�س��ب م� ��روة ،مع
تسجيل الفت لاللتباس الذي يحصل
حول عدم التفريق بني الناشط املدني
وال �س �ي��اس��ي .وت� �ع ��زو م � � ّ
�روة ص�ع��وب��ة
الفصل بينهما ،وخصوصًا في مجال
ح�ق��وق امل ��رأة ،إل��ى ع��دم توجيه اصبع
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة إل � ��ى ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
امل �ع��رق �ل��ة ل �ل �ق��وان�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ق��وق
ّ
التوجه
املرأة .لكن ذلك ُيكسر فقط عبر
ّ
إلى نساء األحزاب السياسية ودفعهن
ّ
ق ��دم ��ًا إلق� � ��رار ه� ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن ،ب �م��ا أن
ّ
مخدر وغير
املجتمع اللبناني بأسره
مهتم سوى باألمن واالقتصاد.

ّ
ي�ش��ك��ل ال�ث�ق��ل ال �ت��روي �ج��ي ف��ي وس��ائ��ل
اإلعالم واإلعالن دفعًا أساسيًا لبعض
هذه الجمعيات ،لكن األمر ال ينسحب
على عملها امليداني بالصورة عينها
ّ
التي ي� ّ
�روج لها .ال شك في أن العملية
اإلع�لان �ي��ة ت�س�ه��م ف��ي رف ��ع ال��وع��ي في
ص � �ف� ��وف امل � � � ��ارة وامل � �ش� ��اه� ��دي� ��ن .ل �ك��ن
هناك جمعيات أخ��رى تعمل في الظل
ب�س�ب��ب ن ��درة م ��وارده ��ا امل ��ادي ��ة ،وه��ي
م ��وج ��ودة م �ن��ذ س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة على
األرض ،ويلحقها ظلم واض��ح مقارنة
ب �م �ث �ي�ل�ات �ه��ا .إل � ��ى ج ��ان ��ب ذل� � ��ك ،دخ��ل
العالم االف�ت��راض��ي ب�ق� ّ�وة إل��ى ساحات
ه ��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات وب� ��ات ي�ش�ك��ل م�ن�ب�رًا

استطاعت حياة مرشاد
حجز مكانة ببرنامجها
«شريكة ولكن» عبر
«صوت الشعب»

واض � �ح� ��ًا ل �ت �ح��رك��ات �ه��ا ،م� ��ع م�لاح �ظ��ة
التفاوت الكبير بني املؤيدين واملغالني
االف � � �ت� � ��راض � � �ي� �ي��ن وب � �ي� ��ن م � � ��ا ت� �ش� �ه ��ده
التظاهرات على األرض من هزالة في
الحضور والتأييد .اإلعالم االفتراضي
ب� ��ات ي �س �ت �خ��دم ك� � ��أداة ل �ل �ض �غ��ط ع�ل��ى
امل � �م� ��ول �ي�ن ع� �ب ��ر ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ع ��دد
املؤيدين االفتراضيني الضخم للقول
ّ
إن لدينا جمهورًا واسعًا يدعمنا بغية
تحصيل املزيد من األموال.
اس �ت �ط��اع��ت ال �ن��اش �ط��ة ح �ي ��اة م��رش��اد
حجز مكانة لها ف��ي اإلع�ل�ام النسوي
الغائب كليًا عن الشاشات واإلذاع��ات
ع� �ب ��ر ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا «ش� ��ري � �ك� ��ة ول� �ك ��ن»
(«ص � ��وت ال �ش �ع��ب» ـ �ـ ال �ث�ل�اث��اء )12:30
ب � �ش � �ك ��ل م � �ج� ��ان� ��ي وف � � � ��ي غ� � �ي � ��اب ت� ��ام
لإلعالنات .استطاعت موجات اإلذاعة
أن ت�ص��ل إل��ى ش��رائ��ح ع ��دة ،وع ��زز من
ذل��ك اإلع�ل�ام االف �ت��راض��ي ال ��ذي أوص��ل
ال �ص��وت وال �ص��دى ف��ي م�ق��ارب��ة حقوق
ّ
ّ
ال�ن�س��اء وق �ض��اي��اه��ن .ت��رى م��رش��اد أن
ال �ع �ق �ل �ي��ة ال ��ذك ��وري ��ة ال ت �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
ال��رج��ال ،ب��ل تشمل ال�ن�س��اء ،م��ع رفض
ك �ث �ي ��رات ت ��رش ��ح امل � � ��رأة ل�لان �ت �خ��اب��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة خ ��وف ��ًا م ��ن أن ُ
«ي �ح �ك �م��ن»
الجنس الناعم! في موازة ذلك ،تستعد
مرشاد إلنشاء جمعية  Fe-maleالتي
ستدعم الكثير من املبادرات الشبابية
للذكور واإلناث على حد سواء ،إيمانًا
منها باملساواة بني الجنسني.
ف� ��ي ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن اإلع� �ل ��ام ال �ن �س��ائ��ي
أو ال �ن �س��وي ،م��ع أه�م�ي��ة ال�ت�ف��ري��ق فيه
ب�ين م��ا ه��و ت�ج��اري ت��روي�ج��ي وم��ا هو
حقوقي توعوي ،يطل الجنس الخشن.
ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث � ��ال ،ف �م ��وق ��ع «رب �ي ��ع
امل � ��رأة» (األخ� �ب ��ار  )2012/6/12ال��ذي
أسسه ط��ارق أب��و زينب ،ي� ّ
�روج لثقافة
ُ
تسطيحية استغاللية تختصر بنشر
ص ��ور ال �ل� �ق ��اءات وال � �ن� ��دوات وال �ت �ق��اط
ال �ص��ور م��ع ال �ح �س �ن��اوات ال �ح��اض��رات
لنيل لقب «ناشطة» في حال أردن ذلك!
وآخ��ر البدع هو الترويج لشخصيات
ن �س��ائ �ي��ة ال ت �م��ت إل� ��ى واق � ��ع ال �ن �ض��ال
ّ
ال �ن �س��وي ب�ص�ل��ة وت �ك��ري �م �ه��ن .ن�م��وذج
معاكس يمثله الصحافي علي عطوي
ص��اح��ب م��وق��ع «ن �س��وة ك��اف �ي��ه» ال��ذي
ّ
«ان�ت�ف��ض ع�ل��ى واق ��ع امل ��رأة امل�س��ل��ع في
اإلع�ل�ام ليرسم لها إط ��ارًا يليق بها»،
وفق ما يقول لـ«األخبار» .موقع عطوي
ي�ع��ان��ي ج �م��ودًا ف��ي امل� ��واد وال�ت�ح��دي��ث
بسبب الشح املالي الذي يعانيه مقابل
«رفضه الكثير من املغريات» ،أبرزها
«دخ��ول بعض الجنسيات الخليجية
ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا ال � �خ � ��ط ط� �ل� �ب ��ًا ل� �ل� �ت� �ع ��ارف
ول� �ل� �ج� �ن ��س ،وط� �ل ��ب ب� �ع ��ض األح � � ��زاب
ت�ل�م�ي��ع ص��ورت �ه��ا ال��داع �م��ة ل �ل �م��رأة ،أو
تقديم برامج تلفزيونية على شاشات
محلية وع��رب�ي��ة ترتكز على الترويج
ل�ل�م��رأة السلعة م��ع اغ�ف��ال�ه��ا كإنسانة
تناضل لنيل حقوقها».

◄ ن �ف��ى م� �ص ��در م � �س ��ؤول ف ��ي ال �ش��رك��ة
املصرية لألقمار الصناعية «نايل سات»
ب��ث قناة دينية تسمى «ص��وت العطرة»
ع �ل��ى أق� �م ��اره ��ا .وأك � ��د امل� �ص ��در ف ��ى ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي أن «ن��اي��ل س ��ات» غ�ي��ر متعاقدة
م��ع تلك القناة ،كما أن��ه ال يتم ب� ّ�ث ّأي قناة
فضائية ال تلتزم باملبادئ األساسية التي
تعمل في إطارها الشركة منذ نشأتها.
◄ ت�ب��دأ غ �دًا ق�ن��اة «ال�ج��دي��د» (األح ��د بعد
نشرة األخبار املسائية) بعرض البرنامج
ال�ت��رف�ي�ه��ي  ،Top Tenوه ��و أش �ب��ه بجولة
ح ��ول ب�ع��ض األح � ��داث امل �ه �م��ة .ف��ي الحلقة
األولى ،يتوقف البرنامج عند أبرز اللحظات
التلفزيونية اللبنانية منذ ع��ام  2005إلى
ال �ي��وم .وي �ت �س��اءل ،م��ا ال ��ذي يجعل اللحظة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ل�ح�ظ��ة ال ت �ن �س��ى؟ ي��ذك��ر أن
البرنامج ال ّ
تقدمه ّأي إعالمية أو إعالمي
بل هو عبارة عن صور وتعليقات فحسب.
◄ ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ل �ي �ل��ة م ��اي ��ا دي � ��اب ف��ي
ب��رن��ام �ج �ه��ا «ه �ي��ك م �ن �غ �ن��ي» (ب �ع��د ن�ش��رة
األخ�ب��ار املسائية على قناة  )mtvاملغنني:
فادي أندراوس ،رواد رعد ،إنزو وسليست.
ّ
وتتنوع األغنيات بني الغربية والشرقية في
إطار مليء بالحيوية.
◄ قالت الراقصة املصرية دينا إن شائعة
اع�ت��زال�ه��ا ال��رق��ص نشرتها ج��ري��دة «ع�ين»،
التي طلبت من الفنانة نشر الخبر باعتباره
كذبة نيسان (أبريل) ،لكنها رفضت .ورغم
ذل� ��ك ،ع �م��دت ال�ص�ح�ي�ف��ة ال ��ى ن �ش��ر ال�خ�ب��ر
الكاذب.
◄ ع��ادت املغنية املصرية سما املصري
ل� �ت� �ص � ّ�وب س �ه ��ام �ه ��ا ع� �ل ��ى اإلخ� � � � ��وان ف��ي
أغنياتها على يوتيوب .هذه امل��رة ،اختارت
الرئيس محمد مرسي موضوعًا ألغنيتها
ال�ج��دي��دة «األص��اب��ع وال� �ص ��اروخ» .وتعتبر
األخ �ي��رة بمثابة اس�ت�ه��زاء م��ن تصريحات
م��رس��ي السابقة ع��ن األص��اب��ع ال�ت��ي تعبث
بمصر.
◄ يبدأ املمثل الكوميدي املصري محمد
هنيدي قريبًا تصوير ف��وازي��ر رمضان
التي تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب
طويل بتوقيع املخرج أحمد املهدي.
◄ لفتت نجوى كرم (الصورة) في إحدى
مقابالتها االعالمية إلى أنها ّ
ترددت كثيرًا
ق�ب��ل امل �ش��ارك��ة ف��ي ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ب��رن��ام��ج
 Arabs Got Talentف��ي موسمه الثالث.
وأوضحت املغنية أنها تراجعت عن موقفها

قيد التصوير

الدراما التونسية تدخل المحظور
تونس ــ نور الدين بالطيب
ف��ي  25آذار (م� � ��ارس) امل ��اض ��ي ،ب��دأت
«مؤسسة التلفزة التونسية» بتصوير
م�س�ل�س��ل رم �ض��ان��ي اج �ت �م��اع��ي ج��دي��د
بعنوان «الزوجة الخامسة» من تأليف
جمال الدين خليف ،وإخ��راج الحبيب
ّ
املسلماني .يتألف العمل من  15حلقة
ت� ��دور أح ��داث ��ه ق �ب��ل «ث � ��ورة ال �ك��رام��ة»،
فيرصد مجموعة م��ن امل��واض�ي��ع التي
ك ��ان م�م�ن��وع��ة إع�لام �ي��ًا ودرام �ي ��ًا م�ث��ل:
ال� � � ��زواج ال� �ع ��رف ��ي ،زواج ال� �ق ��اص ��رات،
ال�ت�ح��رش الجنسي وال�ع�ن��ف األس ��ري،
إض��اف��ة إل ��ى ق�ض��اي��ا ال �ف �س��اد وت �ج��ارة
املمنوعات التي اشتهرت بها العائالت
ّ
املقربة من النظام السابق ،وخصوصًا
أصهرة الرئيس السابق زين العابدين
بن علي.

ت � �ش� ��ارك ف� ��ي ال �ع �م ��ل ن �خ �ب��ة م� ��ن أب� ��رز
املمثلني التونسيني من نجوم الشاشة
ال �ص �غ �ي��رة ،م �ث��ل :ع �ل��ي ب� �ن ��ور ،فتحي
ال� �ه ��داوي ،درص� ��اف م�م�ل��وك ،زك �ي��ة بن
ع � �ي� ��اد ،ف �ت �ح��ي امل �س �ل �م ��ان ��ي وح� �س ��ام
ً
ال �س��اح �ل��ي ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن إك � � ��رام ع� ��زوز،
وروضة املنصوري ،وسفيان الداهش
وغيرهم.
ومل� � ��ن ال ي � �ع� ��رف ص ��ان� �ع ��ي «ال � ��زوج � ��ة
ال �خ��ام �س��ة» ،ف�ق��د س�ب��ق ل�ج�م��ال ال��دي��ن
خ �ل �ي��ف ك �ت ��اب ��ة م �ج �م��وع��ة م� ��ن أش �ه��ر
مسلسالت «القناة األولى التونسية»،
أب��رزه��ا «املتحدي» ( ،)1997و«غالية»
( ،)1999و«حياة وأماني» ( ،)2005أما
ال�ح�ب�ي��ب امل�س�ل�م��ان��ي ،ف �ع� ّ�د م��ن الجيل
امل��ؤس��س للتلفزيون ال�ت��ون�س��ي ،وم��ن
أهم أعماله «الليالي البيض» (،)2007
و«ح� � �س � ��اب � ��ات وع� � �ق � ��اب � ��ات» (.)2004

وي� � �ن � ��درج ه � ��ذا ال� �ع� �م ��ل ض� �م ��ن أرب� �ع ��ة
مسلسالت أخ��رى ستعرض ف��ي شهر
الصوم تنتجها الفضائيات التونسية
ك� �ـ«ن � �س� �م ��ة» ،و«ح� �ن� �ب� �ع ��ل» و«ال� �ق� �ن ��اة
الثانية للتلفزة الوطنية».
وفيما يعاني املمثلون التونسيون من
ركود اإلنتاج التلفزيوني خارج شهر
رمضان ،الذي يمثل الفرصة الوحيدة
لهم للعمل ،تتحمل التلفزة الرسمية
ال � �ع� ��بء األك � �ب� ��ر م� ��ن اإلن � �ت� ��اج امل��رت �ف��ع
ال �ك �ل �ف��ة .وق� ��د ت �ص��ل ق �ي �م��ة م �ص��اري��ف
إنتاج  ١٥حلقة إلى أكثر من  650ألف
دوالر أميركي.
وإذا استثنينا القنوات املذكورة آنفًا،
ّ
ف��إن باقي القنوات التونسية الناشئة
عاجزة عن إنتاج أعمال تلفزيونية ،ال
ضمن السباق الرمضاني وال خارجه،
ّ
ع �ل �م��ًا ب � � ��أن ش� ��اش� ��ات م� �ث ��ل «ن �س �م��ة»

و«ال�ت��ون�س�ي��ة» تحقق ف��ي ه��ذه الفترة
م� ��ن ال� �س� �ن ��ة أع � �ل� ��ى ن �س �ب��ة م� �ش ��اه ��دة،
وتتنافس على املرتبة األول��ى .اليوم،
ت� �ح ��اول «ال �ق �ن ��اة األول� � ��ى ال �ت��ون �س �ي��ة»
اس � �ت � �ع� ��ادة امل � � �ب� � ��ادرة ع� �ب ��ر «ال � ��زوج � ��ة
ال�خ��ام�س��ة» ال ��ذي يعتبر ت �ج��اوزًا لكل
ال�خ�ط��وط الحمر م��ن حيث املضمون،
وهو مسار ّ
ميز فقط القنوات الخاصة.
وم��ن املتوقع أن يثير موضوع العمل
الجدل في الشارع التونسي ،على غرار
مسلسل «مكتوب» الذي أنتجته شركة
«كاكتوس» لحساب القناة األولى قبل
الثورة.
شركة أودت بمدير قناة «التونسية»
س��ام��ي ال �ف �ه��ري ( )1971إل ��ى ال�س�ج��ن
ب�ت�ه�م��ة «اس �ت �غ�ل�ال امل ��رف ��ق ال�ع�م��وم��ي
واإلث � � � � ��راء غ� �ي ��ر امل � � �ش � ��روع» (األخ � �ب� ��ار
.)2013/4/8

الحقًا ،ألنها اعتبرت أن املواهب الشابة في
حاجة ّ
ماسة إلى من يدعمها .وكانت املغنية
قد شاركت في لجنة تحكيم البرنامج في
املوسمني األولني.
◄ ب �ع��د ح ��وال ��ى  15ح �ل �ق��ة أوض � ��ح ف�ي�ه��ا
ال � �ش ��اع ��ر امل � �ص � ��ري أح � �م� ��د ف� � � ��ؤاد ن �ج��م
ظ� ��روف والدة ال �ع��دي��د م��ن األغ �ن �ي��ات ال�ت��ي
ن �ظ �م �ه��ا ول� ّ�ح �ن �ه��ا وغ� �ن ��اه ��ا ال �ش �ي��خ إم� ��ام
عيسى ،تطرقت ريميال نعمة ف��ي الحلقة
األخ �ي��رة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا «ع ��م ن �ج��م» أم��س
إلى موضوع غياب األغنية السياسية عن
مواكبة ال �ث��وراث العربية .وت�س��اءل��ت نعمة:
ّ
هل ولى زمن األغنية السياسية؟ وتوقفت
اإلعالمية اللبنانية عند شهادات وآراء باقة
م��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين وال �ف �ن��ان�ين ،م�ن�ه��م :ط�لال
سلمان ،أميمة الخليل وأسامة الرحباني...
واستضافت الكاتب املسرحي عبيدو باشا
والناقدة املوسيقية هالة نهرا ،مع مداخلة
هاتفية ألحمد فؤاد نجم .تعاد الحلقة غدًا
(األح��د) عند الرابعة والنصف بعد الظهر
عبر إذاعة صوت «الشعب».
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عندما يأخذ الملك األردني راحته في الحديث مع الصهاينة
أسعد أبو خليل*
ّ
(إل��ى أخ��ي ال��راح��ل ،م��اه��ر ،ال��ذي علمني وأن��ا ف��ي سن
ّ
العاشرة نشيد« :يا حسني يا َ
ابن زين ،ال تظن الشعب
ُ
م ��ات .س��وف ي��أت��ي ال �ي��وم ي��وم��ك وت ��رى امل �ل��ك ح�ط��ام».
ل�لأس��ف ،ل��م ي��ر امل�ل��ك ح�س�ين ملكه ح�ط��ام��ًا .ل�ع��ل ذل��ك
يكون من نصيب ابنه).
زعماء املمالك واملشايخ واإلمارات واإلقطاعات
ف��ي ب�لادن��ا م�ص��اب��ون بعقد دف�يُ�ن��ة ف��ي إرض��اء
ّ
ال��رج��ل األب �ي��ض وف ��ي ت�ق�ل�ي��د امل �ح �ت��ل .ال ي�م� ّ�ر
م��وظ��ف ول��و صغير م��ن أي وزارة أميركية إال
وي�ح�ظ��ى بوليمة ف��ي واح ��د م��ن ق �ص� َ�ر ْي وليد
ج �ن �ب�ل�اط (وق � ��د ب �ن��اه �م��ا ب� �ع ��رق االش �ت��راك �ي��ة
ّ ّ
يتصور أن جنبالط
والتقدمية ،بالطبع) .من
ه��ذا يمكن أن يولم مل�س��ؤول ف��ي دول��ة أفريقية
مرور
يومًا ما؟ قد يكون في األمر إح��راج عند ّ
عبيد القصر أمامه .وميشال سليمان ُ(متلقي
«النعم» وال�ب��رك��ات القطرية والسعودية على
أن��واع�ه��ا) يصحو م��ن ال�ن��وم ف��ي عمشيت على
عجل لو سمع أن موظفًا في وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة م � ّ�ر ف��ي ل �ب �ن��ان ول ��و ع ��اب� �رًا .وس�ع��د
الحريري ذه��ب إل��ى أميركا بعد اغتيال وال��ده
كي يحظى بلقاء مع ديك تشيني الذي أراد أن
ّ
يعزيه بوفاة الغالي (عنده هو).
امل �ل ��ك ح �س�ي�ن ك� ��ان ض �ع �ي �ف��ًا ج � ُ�دًا أم � ��ام ال��رج��ل
األب �ي��ض .ك�ي��ف ال وق��د أن�ش��أ امل�س�ت�ع�م��ر ل�ج� ّ�ده
ّ
عطية
مملكة من ع��دم؟ كيف ال وحكم ساللته
ّ
من االستعمار تقديرًا للطاعة وال��ذل؟ كيف ال
وامللك حسني نفسه لم يدم في الحكم إال بإرادة
ُمستعمره ّوال�ح��اك��م ب��أم� ّ�ر غ�ي��ره؟ امل�ل��ك حسني
كان يجد لذة ما بعدها لذة ّ في الحديث باللغة
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة (م�ث�ل�م��ا ي�ت�ص��ن��ع ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
ال�ل�ك�ن��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي اإلن�ك�ل�ي��زي��ة وبطريقة
م �ض �ح �ك��ة) وال �ظ �ه��ور ب�م�ظ�ه��ر ال �ح��اك��م ال�ل�ب��ق
ّ
وال��دم��ث ،فيما كانت تعلق أجساد املناضلني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ف ��ي أق �ب �ي��ة اس �ت �خ �ب��ارات��ه مثل
�ج ك��ي ي�س�ه��ل ت�ع��ذي�ب�ه��ا .امل �ل��ك حسني
ال �ف��راري� ّ
ّ
دوري� � � ��ًا ع ��ن أخ � �ب ��ار ل� �ق ��اءات ��ه م��ع
ك � ��ان ي � �ك ��ذب
اإلس ��رائ� �ي� �ل � ّ�ي�ي�ن وال �ص �ه��اي �ن��ة ع �ب��ر ال �س �ن��وات

وال �ع �ق��ود ،فيما ك��ان ينتظر ت��وق�ي��ع ّأول دول��ة
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي كي يهرول بعدها
عربية مع
(ل��م ي�ج��رؤ على فعل السبق خ��وف��ًا على تاجه
ّ
الذي رزح رأسه تحته مهتزًا على قوله هو في
ُ
ُ
ّ
باإلنكليزية _ ك�ت��ب ل��ه _ مستشهدًا
ك�ت��اب ل��ه
ّ
بشكسبير) .كان امللك حسني يستدعي املؤرخ
البريطاني اإلسرائيلي ،آفي شاليم ،من جامعة
ّ
ليدون ذكرياته عن لقاءاته الكثيرة
أكسفورد
ّ
اإلسرائيليني عبر السنوات .وشاليم ،الذي
مع
يعتبره (غ �ي��ري) ي�س� ّ
�اري��ًا ُم�ع��ارض��ًا إلس��رائ�ي��ل
(م��ع أن��ه ك��ان ف��ي ح��رس ال �ح��دود ال��ذي��ن ك��ان��وا
الفلسطيني
ي�ص�ط��ادون امل��دن� ّ�ي�ين م��ن الشعب
ّ
ّ
العائدين (غير املتسللني) إلى فلسطني لتفقد
ب�ي��ارات�ه��م وم�ن��ازل�ه��م م�ث��ل ص�ي��د ال�ب�ج��ع) نشر
كتابًا كبيرًا عن امللك حسني جعل منه غضنفر
عصره.
أما امللك الجديد ،عبد الله ،فقصته قصة أخرى
(وه� ��و م �ل��ك ال �ص��دف��ة ،إذ إن امل �ل �ك��ة إل �ي��زاب �ي��ت
ّ
ّ
عائلية
غيرت مسار الساللة الحاكمة في نزوة
لم نعرف بعد تفاصيلها .املهم أن زوج��ة ّ
ولي
العهد السابق التي كانت تقيس ال�ن��واف��ذ من
أج ��ل ح�ي��اك��ة س�ت��ائ��ر ج��دي��دة _ ع�ل��ى م��ا ي�ق��ول
ّ
مثل أجنبي _ ل��م يتسن لها ولزوجها الحكم
رب �م��ا ب�س�ب��ب اس�ت�ع�ج��ال ال ��وراث ��ة) .وص��ل ت��اج
ال�ح�ك��م إل��ى االب��ن ال�ب�ك��ر ال�ش�غ��وف ب��ال�س� ّ�ي��ارات
وال � ��دراج � ��ات ال� �ن � ّ
�اري ��ة وأل � �ع� ��اب ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر
ّ
وال�ف�ي��دي��و (ي��ذك��رن��ا ب��ول��د آخ��ر غير نجيب من
آل ال� �ح ��ري ��ري) .اإلع �ل ��ام ال �غ��رب��ي ال � ��ذي ي �غ��رم
ّ
وينصبهم
بكل أص��دق��اء إس��رائ�ي��ل م��ن ال�ع��رب
ّ
حكماء وخبراء في شأن «العقل العربي» روج
إل ��ى آخ ��ر رم �ق��ه ل�ل�م�ل��ك ح �س�ي�ن .وع �ن��دم��ا وق��ع
االخ�ت�ي��ار العائلي على عبد ال�ل��ه ل��م يشر إلى
ّ
الجمهوريني _
أن أب��اه _ على طريقة الطغاة
خاصًا لولده ّ
ّ
ونصبه قائدًا عليه.
أنشأ جيشًا
ّ
(ن�ن�س��ى أن ال�ط�غ��اة ال�ع��رب م��ن امل�ل��وك ي�ق��ل��دون
ّ
الجمهوريني ،مثلما
في أشياء كثيرة الطغاة
ّ
ّ
ّ
الجمهوريون الطغاة امللكيني في
يقلد الطغاة
ّ
ّ
أشياء كثيرة)« .القوات الخاصة» األردنية ما
هي إال جهاز قمعي أميركي تستخدمه أميركا
ّ
وإس��رائ �ي��ل ف��ي ح��روب�ه�م��ا .ظ��ن امل�ل��ك الصغير

أن خبر وج��ود ّ
ّ
الخاصة في أفغانستان
قواته
سيبقى ّ
طي الكتمان.
ّ
والصحافية
وت��وال��ت امل�ق��اب�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ة
مع امللك الجديدُ .
ويفاجأ القارئ (أو القارئة)
ّ
في العالم العربي بكيفية إظهار امللك األردني
لنفسه في اإلعالم الغربي .فهذا امللك ،وال دور
ّ
سياسيًا ل��ه ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي إذ إن��ه يكتفي
بتنفيذ أوامر إسرائيل وأميركا بصمت كبير،
ي�ت�ب� ّ�ج��ح ب��اإلن �ك �ل �ي� ّ
�زي��ة .وه ��و ب��ال ّ�ك��اد ي�ت�ح� ّ�دث
ل�لإع�لام ال �ع��رب��ي ،ع�ل��ى ح�س��ن ت�ل��ق�ي��ه ل�ل��دروس
ّ
ّ
العربية ،مقارنة بتلك
الخصوصية في اللغة
ال� ��دروس ال�ت��ي ل��م ي�ع�ل��ق م�ن�ه��ا ش��يء ف��ي ذه��ن
ً
س�ع��د ال �ح��ري��ري ،م �ث�لا .ال أح ��د ف��ي اإلع �ل�ام أو
ّ
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ي �ت �ح��دث ع��ن امل �ل��ك األردن� ��ي.

يصدق الملك الصورة التي
ّ
يصنعها له الصهاينة:
زعيم الشباب العربي ورمز
الديموقراطيّة
ً
خجوال
ف��ي ّمقابالته ال�ع��رب� ّ�ي��ة القليلة ،يظهر
ّ
متحفظًا غ�ي��ر واث ��ق م��ن ن�ف�س��ه لعلمه ب�ت��دن��ي
موقعه السياسي ب�ين ال �ع��رب .ال ي�ت�ح� ّ�دث ،بل
ي �ع� ّ�د م�ك�ت�ب��ه ال�ص�ح��اف��ي إج��اب��ات م�ك�ت��وب��ة عن
أسئلة مكتوبة كي ال يبدو على حقيقته .كان
لوالده حضور أكيد (وض� ّ
�ار ومشبوه ومتآمر
_ تطربني الكلمة األخيرة لعلمي بما تحدثه
ّ
ليبراليي آل سعود وآل
من إزع��اج في أسماع
ّ
العربية على م� ّ�ر العقود.
ثاني) في السياسة
لكن ه��ذا امللك ال يظهر إال بأمر ،وه��و يحتفي
منتديات «داف��وس»
بنفسه عندما ُيدعى إل��ى
ُ
ع �ن��دم��ا ي� �ق ��ول ل �ل��رج��ل األب� �ي ��ض امل �ن �ب �ه��ر :أن��ا
أت �ح� ّ�دث اإلن�ك�ل�ي� ّ
�زي��ة ب�ط�لاق��ة وزوج �ت��ي ت��رت��دي
آخ��ر صيحات املوضة في ال�غ��رب .أم��ا جمهور
ال� ��رج� ��ل األب � �ي� ��ض ف� ��ي ال � �غ� ��رب ف � �ي� � ّ
�رد ال �ت �ح� ّ�ي��ة

بأحسن منها ويهتف بصوت واح��دّ :أواه ،ثم
ّأواه .وه��و يحاول إدخ��ال مصطلحات جديدة
(ت��أت��ي م��ن ع �ق��ول م�س�ت�ش��اري��ه ال �غ��رب� ّ�ي�ين) من
أجل أن يحظى باهتمام إعالم الغرب .وقد ُس ّر
بمصطلح «ال�ه�لال الشيعي» فاستحدث _ أو
ُ
استحدث له _ أخيرًا مصطلح «هالل اإلخوان».
ّ
ي �ج �ه��د ك ��ي ي� �ب ��دو ك �م �ف��ك��ر اس �ت ��رات �ي �ج��ي .م��ن
ي��دري؟ قد يطلع علينا قريبًا بمصطلح هالل
البطاطا.
أم� ��ا ف ��ي اإلع �ل ��ام ال� �غ ��رب ��ي ،ف �ص��اح �ب �ك��م ي��أخ��ذ
ّ
ويتحول إل��ى صنديد .في
راحته في الحديث
مقابلة أول��ى له بعد ّ
تبوئه العرش ،استفاض
ّ
ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع م�ج��ل��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» عن
بطوالته في «الجيش األردن��ي» .وق��ال في تلك
املقابلة إن هناك «جهات» في الجيش األردني
لم ترتح لوجوده ،وحاولت ّأن تمتحن رجولته.
وق ��ال ع�ب��د ال �ل��ه ه ��ذا ،امل �ت��أث��ر دون ش��ك ب��أف�لام
ّ
يتحمل املضايقات ،فما كان
«األكشن» ،إنه لم
ّ
مسدسه الحربي (م��ا ال�ف��ارق
منه إال أن شهر
ّ
ّ
واملسدس غير الحربي؟
املسدس الحربي
بني
ً
ّ
وهل هناك مسدس سلمي ،مثال) بوجه أعدائه
ف��ي داخ ��ل ال �ج �ي��ش ،أي ج�ي��ش ال �ب��اب��ا ح�س�ين.
ّ
تصدق أن عبد الله ّ
تعرض ملضايقات
عليك أن
ّ
واستفزازات في جيش البابا الذي يشكل عماد
النظام الطاغي.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،سمح عبد الله للصحافي
األم �ي��رك��ي _ اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ج�ي�ف��ري غ��ول��دب��رغ،
ب��ال �ت �ج��ول م �ع��ه ف ��ي األردن ل �ك �ت��اب��ة م��وض��وع
ص�ح��اف��ي .وغ��ول��دب��رغ ه��ذا أم�ي��رك��ي ت�ط� ّ�وع في
جيش ال�ع� ّ
�دو اإلسرائيلي وخ��دم ف��ي األراض��ي
ّ
ّ
ال � �ت� ��ي اح � �ت� ��ل� ��ت ع � � ��ام  .1967وال� �ه ��اش� �م ��ي ��ون
ي �ض �ع �ف��ون ،ع �ل��ى ط��ري �ق��ة م � ّ
�ؤس ��س س�لال�ت�ه��م
الحاكمة في األردن ،أمام أي مندوب إسرائيلي.
ّ
نتصور أن عبد الله ك��ان يمكن أن
ال يمكن أن
ي�س�م��ح ل�ص�ح��اف��ي أردن ��ي ب��االق �ت��راب م�ن��ه كما
ُ
(كنت قد أطلقت عليه قبل
سمح لغولدبرغ هذا
سنوات صفة «أسوأ صحافي يكتب عن الشرق
األوس � ��ط» ،م��ا اس�ت��دع��ى ّ
ردًا م�ن��ه ودخ�ل �ن��ا في
سجال ّأيامًا) .ولكن يبدو أن امللك أخذ راحته
أكثر من اللزوم.

األخ األكبر واغتيال األوطان
زهير أندراوس*
ّ
(أن��ا ال أواف��ق ّعلى ما تقول ،لكني سأقف حتى املوت
مدافعًا عن حقك في ْأن تقول ما تريد .تشي غيفارا)
ّ
ّ
الطبيعية في زمن ال��ذل والهوان
من املفارقات
ّ
ال � �ع ��رب � �ي �ي�ن ،أن دوي� � �ل � ��ة م� �ث ��ل ق � �ط� ��ر ،ت �م �ك �ن��ت
ب�ف�ض��ل امل ��ال م��ن م �ص��ادرة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة،
واالس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ق��رارات �ه��ا وت�ح��وي�ل�ه��ا إل��ى
ج��ام �ع��ة ال �ت��آم��ر ع �ل��ى ّأم� ��ة ال �ن��اط �ق�ين ب��ال �ض��اد،
ً
ّ
ف� �ض�ل�ا ع ��ن أن ه� ��ذه امل �ش �ي �خ��ة ب ��ات ��ت م�ح�م�ي��ة
أميركية ،ت��رق��ص على موسيقى ال�ن�ش��از التي
ُ
يعزفها البيت األبيض ،وتقيم عالقات وطيدة
مع دول��ة االحتالل الصهيونية ،فبعدما كانت
ُ
إسرائيل تنعت بالكيان الغاصب ،باتت دولة
مرغوب فيها جدًا في العديد من الدول العربية.
�ح أق�ط��اب�ه��ا ي �ح� ّ�ج��ون إل ��ى ال��دوح��ة س�رًا
وأص �ب� ً
وع�لان� ّ�ي��ة ،مضافًا إل��ى استضافتهم في البوق
اإلعالمي التابع لألميرْ ،
ّ
أي فضائية (الجزيرة)،
ُ
ُ
ّ
التي لم ت��أل جهدًا منذ ان��دالع األزم��ة السورية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ف��ي ت��أل�ي��ب ال� ��رأي ال �ع��ام ال �ع��رب� ّ�ي ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
ّ
ّ
بالفضائية
السوري .وهذه املهمة التي أنيطت
ّ
القطرية سببت بتأجيج الصراع الدائر داخل
س��وري��ا ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م وب�ي�ن امل�س�ل�ح�ين
ّ
�وب بهدف تفتيت
�دب وص�
ال��واف��دي��ن م��ن ك��ل ح�
ٍ
ٍ
ال ��دول ��ة وت �م��زي��ق ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع� ّ�ي ،وب�ين
ه��ذا وذاك ،إسقاط نظام الرئيس بشار األس��د،
ه��ذا النظام ال��ذي ل��م يعترف حتى كتابة هذه
السطور بالدولة العبرية.
■■■
ف�ض��ائ�ي��ة «ال �ج��زي��رة» ب��ات��ت الع �ب��ًا م��رك��زي��ًا في
ّ
املؤامرة على سوريا ،وال نبالغ إذا جزمنا بأن
فضائية الشيخ حمدّ ،
رب�م��ا أصبحت ّ م��ن أهم
وأخ �ط��ر ال�لاع�ب�ين ف��ي امل��ؤام ��رة .ذل��ك أن �ه��ا منذ
ّ
السورية وهي تقوم بعملية غسل
اندالع األزمة
ّ
العربي ،وذل��ك على م��دار الساعة،
دم��اغ ً
للعقل ّ
مستعينة بأنها كانت في املاضي غير البعيد،
ُ
ق �ب��ل ان �ك �ش��اف أم ��ر ّه ��ا ،وس �ي �ل��ة إع �ل��ام ت��وح��ي
ّ
ّ
العادي بأنها تحمل آالم وآمال األمة
للمشاهد
ّ
العربية .فبعدما كانت إل��ى ح� ٍ�د م��ا ذخ �رًا على
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ّ
�بء ،وم��ن ثم
الناطقني
بالضاد ،تحولت إل��ى ع� ٍ
ّ
إلى خصم ،وفق كل املعايير واملقاييس املهنية
واإلعالمية والسياسية واألخالقية .وخاضت
ّ
املعركة ّ
نابض للعروبة في ظل
معقل
ضد آخر
ٍ
ّ ٍ
ّ
ع��دم ت�ك��اف��ؤ واض ��ح ف��ي ال �ق��وة ،ذل��ك أن اإلع�ل�ام
ال � �س� � ّ
�وري ع �ل��ى م�خ� ّت�ل��ف م �ش ��ارب ��ه ،ه ��و إع�ل�ام
ّ ْ
ُ
تقليدي ،إن لم يكن أقل من ذلك ،وال يزال يعاني
م ��ن م �ش��اك��ل ع ��دي ��دة ت �ج �ع��ل ت �س��وي��ق ال ��رواي ��ة
ال �س ��وري ��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ن راب � ��ع امل �س �ت �ح �ي�لات.
ّ
ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن اإلع�ل�ام العربي بسواده
ّ
األع �ظ��م ،أص�ب��ح م��أج��ورًا ملصلحة أع ��داء األم��ة.
وبات ُي ّ
روج ملا ُيطلقون عليها الثورة السورية،
ّ
ّ
األمر الذي حول بعض وسائل اإلعالم العربية،
ال �ت��ي واص �ل��ت ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى م ��اء ال ��وج ��ه ،إل��ى

السوري على
اإلعالم
ّ
مختلف مشاربه هو إعالم
تقليدي ْإن لم يكن ّأقل
ّ
من ذلك
ُ
م �ج� ّ�رد ط �ي��ور ت �غ� ّ�رد خ ��ارج ال �س��رب .وف ��ي ه��ذا
السياق ال ّ
بد ،ولألسف الشديد ،من االستعانة
ّ
بوزير اإلعالم النازي جوزيف غوبلز ومقولته
«أعطني إعالمًا
ولكن ليست املأثورة:
ِ
الشهيرةُ ،
بال ضمير ،أعطك شعبًا بال وعي» .وبعيدًا عن
ّ
غوبلز ،فإن املخطط اإلمبريالي _ الصهيوني،
ّ
ال ��ذي يعكف ع�ل��ى إخ��راج��ه إل��ى ح��ي��ز التنفيذ،
ّ
العربي ،لم
وك�لاء هاتني الحركتني في الوطن
ّ
ي� ُ�ع��د يكتف باستباحة ال��وط��ن ال�ع��رب� ّ�ي ،ب��ل إن
هدفه يكمن أيضًا في احتالل العقول العربية
ّ
وكي وعيها تمامًا .وهذا ما يجعل دور اإلعالم
ّ
العربي امل�ع��ادي لسوريا م��وازي��ًا ل��دور اإلع�لام

اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وال� �غ ��رب ��ي ف ��ي ش �ي �ط �ن��ة ال �ن �ظ��ام
السوري وتحويله إلى ّ
ألد أعداء األمة العربية.
واألم ��ر أص�ب��ح أك�ث��ر خ �ط��ورة ف��ي زم��ن ال�ع��ومل��ة،
التي ح� ّ�ول��ت العالم إل��ى ق��ري��ةٍ ص�غ�ي��ر ٍة ،بحيث
ّ
إن دور اإلع�لام ّ
الهدام بات أكثر هدمًا واقترب
ّ
بخطى حثيثة إلى التدمير الكلي لكل ما ُ
يمت
ّ
ّ
البشري ،هكذا على
للعرب بصلةٍ  .ذلك أن العقل
ّ
األقل تعلمت خالل دراستي ملوضوع الصحافة
في إيطاليا ،هو مثل الزجاجة ،باستطاعتها
أن تمتلئ ،وبعد ذلك تبدأ ّ
برد املاء الذي تريد
ْ
ْ ّ
ْ
ُ
ّ
أي أن ال�ع�ق��ل ال�ب�ش��ري ال يمكنه أن
أن ت��زي��ده،
ّ
�وق ط��اق�ت��ه وق ��درات ��ه .وف��ي املحصلة
ي�ت�ح��م��ل ف� ُ
ّ
ال �ن �ه��ائ� ّ�ي��ة ،ن� �ق � ّ�ر ب � ��أن «ال� �ج ��زي ��رة» وأخ��وات �ه��ا
ّ
ت �م��ك �ن��ت م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ع �ق��ل ال �ع��رب� ّ�ي،
مثلما سيطرت اإلم��ارة القطرية على الجامعة
العربية.
■ ّ■ ■
ب�ش�ك� ٍ�ل ْأو ب��آخ��ر ،ت�ب��ن��ت «ال �ج��زي��رة» الفلسفة
ّ
السفسطائية ،التي ظهرت في اليونان في عام
 450قبل امليالد .والسفسطة هي حب الجدل أو
الجدل ّ
ملجرد الجدل وليس لالقتناع بفكرة أو
ّ
مبدأ ،بل رغبة في التضليل .والسفسطائي هو
الشخص ال��ذي ُي�ج��ادل ُ
ويضلل ك��ل ش��يء وكل
ح�ق�ي�ق��ة ،ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،س�ف�س�ط��ائ� ّ�ي ك��ان��ت
ُ
َ
ستعمل في بداية األم��ر للداللة على صاحب
ت
ُ
َ
م�ه�ن��ة ال �ك�ل�ام ،ول ��م ت�ك��ن ت�س�ت�ع��م��ل بمفهومها
امل �ن �ت �ق��ص ال� ��ذي أض �ح��ى ش��ائ �ع��ًا ف ��ي م ��ا ب�ع��د،
وم��ن األه�م�ي��ة ب�م�ك��ان ال�ت�ف��ري��ق ب�ين السفسطة
ّ
واملغالطة ،ذلك أن املغالطة الإرادي��ة ،بينما في
ّ
إرادي��ة للتضليل ،وكان
السفسطة توجد رغبة
الفضل للفيلسوف س�ق��راط ال��ذي أس��س وبنى
ّ
ف�ل�س�ف��ة امل �ع��رف��ة ،ف�ق��د رأى ه ��ذا ال�ف�ي�ل�س��وف أن
أخالق عصره تنهار أمام دجل السفسطائيني
الذين أنكروا العقل ،والحق ،واليقني ،وفضائل
األخالق ،بما زعموا من ّ
رد أصول املعرفة كلها
ّ
إلى اإلحساس ،فأراد أن يرد أصول املعرفة إلى
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وف � ��ي ت� ��روي� ��ج ص� ��ورت� ��ه ف� ��ي األردن وال �ع ��ال ��م
العربي ،يراوح امللك بني صورة خادم املصالح
ّ
اإلسرائيلية األمني _ وهذه الصورة ّ
تسر إعالم
النفط والغاز _ وصورة الوطني القومي التي
ي�س�ت�خ��دم�ه��ا ف ��ي ت �س��وي��ق ن �ف �س��ه ف ��ي أوس ��اط
ّ
الفلسطينيني ف��ي األردن .ويستعني ف��ي ه��ذا
الترويج بـ«يسار البالط» ،لو جازت التسمية،
وهذا اليسار له من جنس اليسار ما لـ«اليسار
الديموقراطي» الحريري اللبناني م��ن يسار.
ً
وفيما كان امللك ،مثال ،يشارك بأمر من أميركا
ّ
ف��ي ت��دري��ب ع�ص��اب��ات امل �ع��ارض��ة امل�س��ل�ح��ة في
ّ
األردنية وبمشاركة من
سوريا على األراض��ي
الجيش األميركي نفسه ،كان يستدعي بضعة
ّ
يساريي البالط لحفلة عشاء وبيبعهم بضع
ك�لام ع��ن معارضته ألميركا وسياساتها في
سوريا واملنطقةّ .
وروج يسار البالط األردن��ي
ّ
له وزعموا أنه يعارض املعارضة املسلحة في
سوريا ،فيما كان األردن الدولة الرئيسية في
ّ
تسليح املسلحني وتدريبهم وتسريبهم إلى
سوريا .لكن موضوع «يسار البالط» موضوع
آخ��ر ،ولنذكر أن الحسني استعان في سنوات
ّ
بقوميي البالط :وكان هؤالء من أدعياء
حكمه
ّ
ال �ق��وم� ّ�ي��ة ال �ع��رب��ي��ة _ م��ن أم �ث��ال وص �ف��ي ال�ت��ل،
ال�س� ّ�ي��ئ ال��ذك��ر وال��ذي يخضع لتجميل خبيث
من قبل يسار البالط األردني _ الذين التحقوا
بنظام الحسني ودافعوا عن مجازره قبل أيلول
األسود وأثناءه وبعده.
استفاض عبد الله في حديثه من دون أن يدري
أن وق��ع كالمه سيكون مختلفًا بعد ترجمته.
ّ
ظن أن الرجل األبيض وحده سيقرأ ما يقول،
ّ
وأن��ه ك�ع��ادت��ه سيطيب ل��ه .م��ن األم ��ور املسلية
أن ت��رى امل �ل��ك األردن� ��ي ي �ج��ول ع�ل��ى ال�ش��اش��ات
األم �ي��رك� ّ�ي��ة واألوروب � ّ�ي ��ة وه ��و ي �ت �ح� ّ�دث ب��راح��ة
ما بعدها راح��ة عن «الربيع العربي» ويجيب
ّ
ّ
عن أسئلة تتعلق بتطلعات الشباب العربي.
ّ
ال �ط��اغ �ي��ة ال �ص �غ �ي��ر ي� �ص ��دق أح �ي��ان��ًا ال �ص��ورة
التي يصنعها الصهاينة له :أنه زعيم الشباب
ّ
الديموقراطية .لكن هذه املقابلة
العربي ورمز
ل��م ت�س� ّ�ر ال��رج��ل األب �ي��ض .ه�ن��اك ف��ي الصحافة
األم�ي��رك� ّ�ي��ة م��ن سخر م��ن امل�ل��ك ال��ذي ال يعجبه

أح��د ف��ي ط��ول امل�ن�ط�ق��ة وع��رض�ه��ا إال بنيامني
نتنياهو.
أط � ��ال ع �ب��د ال �ل��ه ف ��ي ت �ق��وي��م زع� �م ��اء ع� ��رب م��ن
أع� � ��داء أم �ي��رك��ا (ال ي �ج��رؤ ط �ب �ع��ًا ع �ل��ى ت�ق��وي��م
شيوخ النفط وال�غ��از الذين يستجدي مالهم،
ك �م��ا اس �ت �ج��دى ّوال� � ��ده م��ال �ه��م ب ��أم ��ر أم �ي��رك��ي
وإس��رائ �ي �ل��ي) ظ��ن��ًا م �ن��ه أن ��ه األذك � ��ى واألح �ك��م
واألع � �م� ��ق .ب �ق��ي أن ي� �ق � ّ�وم ه ��ذا امل �ل��ك ال� �ق ��درات
ّ
ال�ل�غ� ّ
�وي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ل�ل�ح��ك��ام ال �ع��رب .وال�ط��ري��ف
ّ
أن ��ه ع��ل��ق ع�ل��ى م�ح�م��د م��رس��ي ب��ال �ق��ول إن ��ه «ال
ّ
عمق» لديه ،وك��أن امللك يظن أن��ه في أحاديثه
وح �ك �م��ه ي �ش� ّ�ع ع �م �ق��ًا ون� � ��ورًا( .ه ��و ف ��ي ال�ح�ك��م
ه��ذا م�ث��ل ال�ك��ات��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ع�ل��ي ح ��رب ،ال��ذي
ّ
ّ
«الجنادرية»
يتحدث عن التنوير في مهرجان
ال �س �ع ��ودي) .ك �م��ا أن امل �ل��ك ي�ل�ع��ب دور ال�ب�ط��ل
ّ
ملحدثه
فيقول
السينمائي ف��ي تلك امل�ق��اب�لات:
ّ
الصهيوني إنه استدعى طالبًا وممثلي قبائل
وإنه ّ
قرعهم واحدًا واحدًا وصرخ في وجههم،
ّ
يتحدث عن شخص
إلخ .من األكيد أن عبد الله
آخ ��ر ،ال ع��ن ن�ف�س��ه .ه��و بعيد ع��ن دور الزعيم
ال �ب �ط��ول��ي ال � ��ذي ي ��واج ��ه ش �ع �ب��ه وي� �ق � ّ�رع ق ��ادة
م �ن �ظ �م��ات وج �م �ع� ّ�ي��ات وق �ب ��ائ ��ل .ل �ك��ن ال �خ �ي��ال
ال��ذي اب �ت��دع ق� ّ�ص��ة إش �ه��ار امل �س� ّ�دس (ال�ح��رب��ي،
طبعًا) بوجه أع��دائ��ه في جيش وال��ده ُالعزيز،
ّ
بطولية تذهل املستمع
ابتدع له أيضًا صورة
الصهيوني.
ّ
طبعًا ،على عادة والده ،كذب عبد الله الحديث.
وكان امللك حسني ينفي بإباء وشمم كل أخبار
ّ
اإلسرائيليني .وب�ين ملك هاشمي
لقاءاته م��ع
وإس��رائ �ي �ل��ي ،امل �ل��ك ه��و أك �ث��ر ك��ذب��ًا ح�ت�م��ًا من
األخ �ي��ر ،دوم ��ًا .ل�ك��ن امل�ق��اب�ل��ة أح��دث��ت ّ
دوي ��ًا في
األردن ألنه ّ
تحدث بصورة يخفيها عن ُ شعبه.
واملقابلة ه��ذه مفيدة كي ي��رى شعبه املصادر
ملكه ع�ل��ى حقيقته ،وم��ن دون تجميل يسار
ّ
ال �ب�ل�اط .ل�ع��ل�ن��ا ن�ه�ت��ف ع� ّ�م��ا ق��ري��ب ع �ل��ى نسق
ال �ه �ت��اف ال ��ذي ان�ط�ل��ق ب�ع��د م �ج��ازر أي �ل ��ول :يا
ّ
َ
ع �ب��د ال �ل��ه ي��ا ب ��ن أن �ط��وان �ي��ت ،ال ت �ظ��ن ال�ش�ع��ب
مات...
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

العقل ،الذي يتفق الناس جميعًا على أحكامه
وتعريف
حد
ٍ
بال خالف ،ليصل بهذا إلى وضع ٍ
للفضيلة .املشكلة أو املعضلة مع «الجزيرة»،
ّ
وه ��ذا ب��رأي�ن��ا امل �ت��واض��ع ج� �دًا ،أن عملية طبخ
ّ
األخبار والتقارير ّ
بمهنيةٍ كبير ٍة للنجاح
تتم
املعلومة أو املعلومات إلى املشاهد
في إيصال
ّ
ال� �ع � ّ
�ادي ع �ل��ى أن �ه��ا م�ع�ل��وم��ة م ��ؤك ��دة ،ال لبس
ْ ّ
أي أن عملية التضليل
فيها وال غبار عليها،
ت�س�ي��ر وف ��ق م�ع��اي�ي��ر س�ف�س�ط��ائ� ّ�ي��ة ،ت�م��ام��ًا كما
ك��ان بالنسبة إل��ى أه��ل أث�ي�ن��ا ،ال��ذي��ن اخترعوا
السفسطائية ،حيث لم تكن البالغة في القول
م �ج��رد وس�ي�ل��ة لتجميل ال �ك�ل�ام ،ب��ل وس�ي�ل��ة ال
غنى عنها إلظهار الحقيقة.
■■■
وال� �ش ��يء ب��ال �ش��يء ي ��ذك ��ر :ي�ع�ت�م��د ال�ت�ل�ف��زي��ون
ف��ي امل�ق��ام ّ
األول على ال�ص��ورة ف��ي نقل األف�ك��ار
ُ
واملعلومات .بعكس الصورة ،الكلمات يمكنها
ً
ّ
فرضية أو تساؤال أو اقتراحًا .يمكنك
أن تحمل ّ
ّ
أن تقول إن��ك تختلف م��ع ع�ب��ارة معينة ،ولكن
ْ
بإمكان أحدهم أن يختلف مع ص��ورة أو
ليس ّ
يقول إن��ه يتفق معها جزئيًا .الصورة يمكنها
ُ
فقط أن تثير املشاعر ،يمكنك أن تعجب بمشهد
ّ
طبيعي ،تحزن لصورة شخص قتل في حرب،
تتحمس ل��رؤي��ة ص ��ورة ل�ع�ل��م ب �ل�ادك ،ول �ك��ن ال
ّ
ْ
يمكنك أن تقول إن هذه الصورة خاطئة .وهنا
ّ
ّ
نصل إل��ى نقطة ال تقل خطورتها عما ذكرنا
آنفًا ،ففضائية «ال�ج��زي��رة» تمتلك من األدوات
ال �ت �ك �ن��ول��وج� ّ�ي��ة امل �ت �ط � ّ
�ورة وال �ح��دي �ث��ة ج � �دًا ما
ْ
الصورة ،أو حتى خلق الصورة،
يكفي لتغيير
ّ
ّ
ّ
الحيز
حقيقية ،ض�م��ن
وتسويقها ع�ل��ى أن �ه��ا
ّ
الفضائي .وخ�لال السنتني األخ�ي��رت�ين ،لجأت
ه��ذه القناة إل��ى ه��ذا األسلوب في تعاملها مع
األزم��ة ال�س��وري��ة ،وخلقت ل��دى املتلقي العربي
ّ
ّ
السوري
انطباعًا ْأو حتى شعورًا ب��أن النظام
ّ
صورًا
يرتكب املجازر ضد شعبه ،واستعملت ً ّ
مأخوذة من قطاع غزة ومن العراق ،زاعمة أنها

ُ
التقطت في بالد الشام.
■■■
ً
ّ
كينغ «إنه ال
لوثر
مارتن
املؤسف حقا ،كما قال
ّ
شيء يؤلم الناس مثل التفكير» ،ذلك أنك عندما
ُ
ّ
الصدقيةُ ،يواجهك اآلخر
تحاول النقاش حول
ب��ال �ص��ورة ،وي �ق��ول ب� ��دون اس �ت �خ��دام ال�ع�ص��ف
ال��ذه �ن� ّ�ي ،ول�ك��ن رأي ��ت ال �ص��ور ف��ي «ال �ج��زي��رة»،
ْ
األم ��ر ال ��ذي يجعل مهمتك ص�ع�ب��ة ،إن ل��م تكن
م�س�ت�ح�ي�ل��ة ،وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي ��اق ،ال غ�ض��اض��ة
بالتذكير برواية  ،1984وهي رواية ديستوبية
من تأليف جورج أورويل ّ
قدمها في عام 1949
وال �ت��ي ك��ان يتنبأ م��ن خ�لال�ه��ا بمصير العالم
ال��ذي ستحكمه ق�ّ�وى كبيرة تتقاسم مساحته
وس �ك��ان��ه وال ت ��وف ��ر أح�ل�ام �ه��م وط �م��وح��ات �ه��م،
ب��ل ُت ّ
حولهم إل��ى مجرد أرق��ام ف��ي جمهوريات
األخ األك�ب��ر ال��ذي ي��راق��ب ك��ل ش��يء وي�ع��رف كل
ش� ��يء ،ح �ي��ث ي�م�ث��ل ح�ك�م��ه ال �ح �ك��م ال �ش �م��ول��ي.
وف��ي ه��ذه ال��رواي��ة ن��رى نظامًا شموليًا قمعيًا
ف�ي��ه ح��زب ّواح ��د ح��اك��م وش�خ��ص ي��دع��ى «األخ
األك �ب��ر» ُي�م��ث��ل رئ�ي��س ال��دول��ة .ل��م ي� َ�ر أح��د األخ
األك �ب��ر ي��وم��ًا م��ا ،ول�ك��ن ف��ي ك��ل م�ك��ان أن��ت ت��رى
ص��ورًا لرجل ق� ّ
�وي املالمح ذي ش��ارب وتحتها
ُ
العبارة الساحقة الشهرة «األخ األكبر يراقبك
ُ .»Big Brother Is Watching Youيمارس الحزب
تزييفًا للحقائق والتاريخ ،والناس ُي ّ
صدقون
ك � ّ�ل ش ��يء ّ
تنطبق
وأي ش� ��يء ،وه� ��ذه ال ��رواي ��ة
ّ
ّ
مشيخة قطر وبوقها اإلع�لام��ي ،ذل��ك أن��ه
على
ّ
بعدما ك��ن��ا نغتال ال��زع�م��اء ْأو ننقلب عليهم،
ك�م��ا ف�ع��ل أم�ي��ر ق�ط��ر م��ع وال ��ده ب��دع��م أم�ي��رك��ي،
بتنا ن�غ�ت��ال ال ��دول واألوط � ��ان ،ك�م��ا ُي�ح��اول��ون
ّ
اآلن تنفيذه في سوريا ،إذ إن قطر ترى نفسها
ّ
العربي.
ال��راع��ي السياسي ملا ُيسمى الخريف
ُ
وت�ط�ل��ق ال�ع�ن��ان للفضائية «ال �ج��زي��رة» لتكون
ّ
«س�ب��ون�س��ر» ال �ـ«ث��ورات ال�ع��رب��ي��ة» م��ن الناحية
اإلعالمية.
* كاتب من فلسطينيي 48
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رغم االنتقادات...
متممًا
ميقاتي خرج ّ
الوطنية
واجباته
ّ
سمير الحسن*
ليست مصادفة أن يتم اختيار الرئيس نجيب
م �ي �ق��ات��ي ل � �ت ��رؤس ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م��رح �ل �ت�ين،
ّ
ك��ان��ت ك ��ل واح � ��دة م�ن�ه�م��ا ف ��ي أش� � ّ�د ال �ظ��روف
ح �س��اس �ي��ة .ك � ��ان اخ� �ت� �ي ��اره ف ��ي امل� � ��رة األول � ��ى
م��ن أج ��ل إن �ق��اذ ال�ب�ل��د ف��ي م��رح�ل��ة رب �م��ا ك��ان��ت
أخ�ط��ر امل��راح��ل ال�ت��ي م��ر بها ف��ي ت��اري�خ��ه على
اإلطالق ،حكومة عام  2005التي أعقبت اغتيال
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ،واس�ت�ق��ال��ة الرئيس
ع �م��ر ك ��رام ��ي .وال �ث ��ان �ي ��ة ،مل��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات
األزمة السورية على لبنان ،وما يحدق بالبلد
م��ن م�خ��اط��ر ف��ي ظ��ل ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى ال�س��اح��ة
العربية.
اس�ت�ق��ال ميقاتي ف��ي ظ��روف فيها الكثير من
الغموضّ .
وجهت الستقالته الكثير من التهم،
كمثل أن��ه ت��رك البلد ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يمر فيه
بظروف أمنية متفجرة ،أو أنه استقال من أجل
مصلحة انتخابية ضيقة ،حيث إن االستقالة
قد ترضي جمهوره الطرابلسي ،وما شابه من
أق� ��وال .ح�ت��ى ص��ح ك�ل�ام أح��د ال�ص�ح��اف�ي�ين من
خصوم لبنان الذي قال :لبنان أكثر خيانة من
بيت القمار ،فهو يعاقب الفائز والخاسر على
حد سواء.
ل � �ك� ��ن إذا ن � �ظ� ��رن� ��ا إل � � � ��ى م� � ��ا ح � �ق � �ق ��ه ال� ��رج� ��ل
ف� � ��ي ح � �ك� ��وم � �ت� � ْ�ي� ��ه ،ن � �ج� ��د أن � � ��ه ق � � ��ام ب��ال �ك �ث �ي��ر
مل �ص �ل �ح��ة ل � �ب � �ن ��ان ،وخ � �ص ��وص ��ًا ف � ��ي امل �ل �ف ��ات
ال��وط �ن �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ج��وه��ر ال �ب �ل��د وم �ص �ي��ره
الكبير.
في الحكومة األول��ى ،ج��اء ميقاتي إل��ى الحكم
ليحمل أع �ب��اء اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س ال��راح��ل رفيق
ال�ح��ري��ري ،م��ع م��ا كانت تستدعيه انعكاسات
االغتيال من وقائع صعبة وشديدة التعقيد.
ي �ض��اف إل�ي�ه��ا ت �ف��اع�لات ص ��دور ق ��رار مجلس

هم ميقاتي
كان ّ
الحفاظ على الدستور
باحترام المهل المتعلقة
باالنتخابات
األم��ن  1559م��ع م��ا يعنيه م��ن م�س��ار سياسي
ك � ��ان م ��ن امل � �ع� ��روف أن � ��ه س �ي �ف �ت��ح ال� �ب ��اب ع�ل��ى
م�ص��راع�ي��ه أم ��ام ال �ت �ج��اذب��ات ال �ح��ادة ف��ي بلد
ت �ت �ع ��دد ف �ي ��ه امل � �ش� ��ارب ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وت �ش �ه��د
تركيبته حساسيات طائفية ومذهبية في كل
اتجاه.
ومن تحديات تلك الفترة ،أيضًا ،خروج القوات
ال �س��وري��ة م��ن ل�ب�ن��ان ب�ش�ك��ل س��ري��ع ،م��ا وض��ع
لبنان في حالة من الفراغ األمني والعسكري،
حيث إن التركيبة األمنية التي كانت سائدة
ل ��م ت �ع��د ص��ال �ح��ة ب �ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ،وب�خ�ل�ف�ي�ت�ه��ا
ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ج ��دي ��دة ،وك� ��ان يجب
ال� �ت� �ق ��اط امل� � �ب � ��ادرة ب� �س ��رع ��ة ،وف� �ه ��م م �ع �ط �ي��ات
امل��رح�ل��ة وال�ت�ع��ام��ل معها ب�م��ا ي�ق��ي ال�ب�لاد شر
الفراغ األمني الداهم.
ال� �ت� �ق ��ط ن �ج �ي��ب م �ي �ق ��ات ��ي ل �ح �ظ��ة ال� �ت� �ح ��والت
السياسية التاريخية رغ��م أن��ه ل��م يكن أمامه
إال مهلة زمنية قصيرة تفصل مدة واليته عن
االنتخابات النيابية .لكنه استطاع في مهلة
ش�ه��ور قصيرة أن يعيد ال �ت��وازن واالس�ت�ق��رار
إل��ى ال��وض��ع ال�ع��ام ،وي��رس��ي امل��رك��ب على حالة
م��ن ال �ث �ب��ات ب�ع��د ال �ع��واص��ف ال �ت��ي ع�ص�ف��ت به
وجعلته م�ت��أرج�ح��ًا ،وف��اق�دًا ال �ت��وازن ،وم�ه��ددًا
بالغرق.
أع ��اد تشكيل ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب��ال�ط��ري�ق��ة التي
ت�ن��اس��ب امل��رح�ل��ةّ ،
وأس ��س ق��واع��د االن�ت�خ��اب��ات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�س��رع��ة ،وت�م�ك��ن م��ن ال�ع�ب��ور بالبلد
في وس��ط األعاصير إل��ى ب� ّ�ر ال�ه��دوء ،حتى إذا
ج��اءت االن�ت�خ��اب��ات النيابية وج��رت بنجاح،
وضع أمانة البلد بني يدي السلطة التشريعية
الجديدة.
وج ��اءت الحكومة الثانية وال��وض��ع ال�س��وري
م�ت�ف� ّ�ج��ر ،وال �ق��وى امل�ح�ل�ي��ة غ��ارق��ة ف��ي ال�س��اح��ة
ال�س��وري��ة ،ومنها َم��ن يحمل الكثير م��ن الثأر

ال �ت��اري �خ��ي ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال � �س� ��وري ،م �ن��ه ث��أر
قديم ،ومنه املستجد .أم��ا أب��رز ما ك��ان يتهدد
ج ��ر ل �ب �ن��ان إل� ��ى امل �س �ت �ن �ق��ع ال � �س ��وري ف �ه��و أن
ت�ح��ال��ف ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ّ
وج ��ه ب�ن��ادق��ه باتجاه
سوريا ،فكان ال بد لحلفائه املحليني من حمل
ال �ب �ن��ادق إل ��ى ج��ان �ب��ه ،ه �ن��اك ي�م�ك��ن أن ي �ث��أروا
ألنفسهم من جهة ،ويحققوا لتحالفهم الدور
امل �ط �ل��وب م �ن �ه��م ،وك� ��ان م��ن ش ��أن ذل ��ك امل��وق��ف
أن ي��دخ��ل ال �ب�ل�اد ف ��ي ص ��راع ��ات ُي� �ع � َ�رف كيف
ت �ب��دأ ،ل �ك��ن ال ُي� �ع � َ�رف ك �ي��ف ت�ن�ت�ه��ي ،م��ن جهة
ثانية.
ف ��ي ه ��ذه ال� �ظ ��روف ،ج� ��اءت اس �ت �ق��ال��ة ح�ك��وم��ة
الرئيس األس�ب��ق سعد ال�ح��ري��ري كأنها كانت
تجنيبًا للبالد ألح��داث ك��ان الرجل سينخرط
فيها تمهيدًا ل�لأح��داث السورية ،وق��د انخرط
فيها بالفعل في وقت الحق من خارج موقعه
ف� ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة .ت� �ص ��اع ��دت ف� ��ي ت� �ل ��ك اآلون� � ��ة
م �خ ��اوف زج ل �ب �ن��ان ب �ح ��روب اآلخ ��ري ��ن ،وه��و
ّ
تحمل أع�ب��اء ذلك
الضعيف ،غير ال�ق��ادر على
امل ��وق ��ف ،وامل� �ه ��دد ب��ال�ت�ف�ك��ك ج� ��راء ت��داع�ي��ات�ه��ا
املحتملة .أل��م ينهك ك�ي��ان��ه ع�ن��د ان�خ��راط��ه في
ح �ل��ف ب �غ��داد ع ��ام 1958؟ وف ��ي ان �خ ��راط ق��وى
السلطة فيه لضرب املقاومة الفلسطينية أوائل
السبعينيات؟
وج� � � ��اء ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ي� �ق ��ات ��ي ل� �ي� �ت ��ول ��ى ال �ح �ك��م
وليترأس الحكومة ،وعلى عاتقه ألقيت مهمة
أن ي �ك��ون ص �م��ام أم ��ان ب��وج��ه ف�ت�ن��ة م�ت�ف�ج��رة،
وأن يجنب البلد وي�ل�ات انعكاسات األح��داث
والتطورات اإلقليمية عليه .فطرح منذ البداية
سياسة «النأي بالنفس» التي نجحت بنسبة
�رض كثيرين بنسبة أخ��رى .وفي
معينة ولم ت� ِ
والي�ت��ه ،ل��م يصدر م��ن الحكومة ورئيسها أي
م��وق��ف ك ��ان م��ن ش��أن��ه أن ي��زع��ج امل �ق��اوم��ة أو
يؤثر سلبًا في األحداث السوريةّ .
مرت مرحلة
حكمه بشيء من االستقرار على صعيد القوى
ْ
ال��داخ �ل �ي��ة ،وإن ش �ه��دت ح�ك��وم�ت��ه ت �ج��اذب��ات،
ْ
إن م��ن ال� �ش ��ارع ،أو م��ن ال �ق��وى امل �ت �ض��ررة من
ال �خ��روج م��ن ال�س�ل�ط��ة ،أو م��ن ال�ح�ل�ف��اء ال��ذي��ن
ش ��ارك ��وه ال �س �ل �ط��ة .س �ع��ى ق ��در اإلم� �ك ��ان ل�ع��دم
اس �ت �ف ��زاز ال� �ش ��ارع ال � ��ذي ك� ��ان م �ت��أه �ب��ًا ،ال ب��ل
شغوفًا بالتوتير ،فلم يمنع الخيم م��ن حول
السرايا ،وال من االقتراب من منزله الطرابلسي
وت�ع��ام��ل معها ب��أب� ّ�وة ك��ام�ل��ة .ك��ان ي�م��ر قربها
راف�ع��ًا التحية لشبابها ،ول��م يعتبر تصرفهم
ً
عمال عدائيًا ،بل نظر إليهم نظرة رجل الدولة
نحو أبنائه ،فرعاهم بعطف ،ول��م يسبب لهم
ما يزعجهم.
ْ
وف ��ي ك��ل ف �ت��رات م�م��ارس�ت��ه ال �س �ي��اس��ة ،إن في
الحكم وزي �رًا أو رئيس وزراء ،أو ف��ي النيابة،
ح��رص على البقاء رج��ل ال��دول��ة فلم يلجأ إلى
ال �ش��ارع ل��دع��م م��وق�ف��ه ،ول��م ي�ش�ك��ل ت�ك�ت�لات أو
تجمعات أو تيارًا ،فقد كان دائم الحرص على
أن ال يدفع شارعه إلى حركات ميليشيوية ال
ت��زال مرحلتها وارت��دادات�ه��ا مؤملة حتى اليوم
على الساحة اللبنانية منذ بدء أحداث .1975
واك �ت �ف��ى ب�م�س��ار ال �ت��زام ال �ق��ان��ون واالس �ت �ق��واء
ب��ال �ح ��ق ال� ��دس � �ت� ��وري ال� � ��ذي ي �ح �م �ي��ه وي � ّ
�ؤم ��ن
استمراريته الوطنية ،فكان ذلك سببًا لغالبية
دول العالم ،وخصوصًا منها الكبرى الفاعلة
واملؤثرة ،لدعمها له.
وت� �ع� �ب� �ي� �رًا ع � ��ن ت �غ �ل �ي �ب��ه ل �ل �خ ��ط ال ��دس � �ت ��وري
ْ
القانوني ،إن في السلطة أو خارجها ،لم يشأ
أن يترك السلطة دون أن يحافظ على ما يحمي
البلد من مخاطر الفراغ الدستوري ،فقام قبل
مغادرته سدة الحكم ،بتطبيق بنود الدستور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة وه ��و م��درك
أن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ل��م ت�ص��ل إل ��ى ت��واف�ق��ات
على مختلف الشؤون االنتخابية ،من تاريخ
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات حتى ال�ق��ان��ون االنتخابي
ال��ذي ستجرى االنتخابات على أس��اس��ه .كان
همه أن يحافظ على الدستور باحترام املهل
ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات وع �ل��ى
ق��ان��ون انتخابي ق��د ال ي��رض�ي��ه ،لكنه ال يترك
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي م �ه� ّ�ب ال ��ري ��ح ،وب ��ذل ��ك حمى
ال�ب�ل��د م��ن اح �ت �م��االت ال �ف��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي ،وم��ا
يمكن أن يهدد البالد الحقًا في ظروف قاتمة،
ّ
م�ض�ط��رب��ة ،م�ج�ه��ول��ة ،م��ن اح �ت �م��االت أق��ل �ه��ا...
االنهيار.
* كاتب لبناني
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على الغالف

ربيع الفتن مصر نمو ذ
بدأ ربيعًا عربيًا .أو هكذا
قالوا .ثورات الستعادة
كرامة مفقودة .رغيف
وحرية .أو هكذا قالوا.
ازدهار ورخاء موعودان.
عودة اإلنسانية إلى
اإلنسان .حد أدنى من
مقومات الحياة .استقالل
وطني .أو هكذا قالوا.
فوضى واضطرابات.
اعتقاالت بالجملة.
تعذيب وعذاب .أو هكذا
حصل .ديكتاتورية
واستبداد .شالالت من
الدماء .تكفير بال تفكير.
أو هكذا حصل .تعميق
للتبعية .تكريس للروح
االنهزامية .تسليم
بالكيان الصهيوني.
نبش للتاريخ وتالعب
بالجغرافيا .أو هكذا
حصل .ربيع العرب
سرعان ما تحول إلى
خريف إسالموي لم يسلم
منه أحد .من طنجة
إلى دمشق ،مرورًا بليبيا
وتونس والجزائر ولبنان
واألردن والخليج والعراق.
بل «ربيع الفنت» الذي أزهر
حقدًا دينيًا ،ونزعات
استئصالية مذهبية،
لم توفر ْمسيحيني وال
شيعة .وهم الهالل
الشيعي ّ
تحول قناعة.
بات املسيحي غريبًا
في أرضه .وكله تحت
ّ
الحرية
راية ثورات
والديموقراطية .ثورات
تجرعتها الشعوب
سمومًا ،حتى كادت
تترحم على طغاة املاضي
القريب .ما يحصل في
مصر قد يكون نموذجيًا.
صحيح أنه لم يبلغ حد
التطهير املذهبي الذي
تشهده سوريا ،لكنه
األصدق تعبيرًا عما
فعلته تلك الثورات في
مجتمع متجانس ،لطاملا
عرف بتسامحه ،وبأزهر
كان عنوانًا للتقارب بني
املذاهب في املنطقة

نزف الطوائف نهاية «الكوزموبوليتية»
القاهرة ــ محمد خير
«وك��ان العشرات من الطالبات املقيمات
في املدينة الجامعية بأزهر أسيوط قد
تظاهرن أم��س ،احتجاجًا على اعتناق
إح��دى الطالبات املذهب الشيعي» .هذا
جزء من خبر نشرته صحيفة «الشروق»
املصرية في عددها الصادر في الثالث
من الشهر الجاري ،تحت عنوان «إحالة
ّ
بالتشيع على التحقيق
طالبة متهمة
وإقالة مديرة املدينة الجامعية في أزهر
أسيوط».
وعلى ما يبدو من العنوان ،فقد اتخذت
ّ
التشيع
اإلدارة إج� ��راءات ح��اس�م��ة ض� ّ�د
امل��زع��وم للطالبة األزه��ري��ة .ف��ي املاضي،
كانت صيغة «االتهام» تراوح بني «نشر
املذهب الشيعي» إلى «العمالة إلي��ران»،
لكن في ظل الدستور املصري الجديد،
ذه �ب��ت م�س��أل��ة «االت� �ه ��ام» ال ��ى أب �ع��د من
ذل ��ك؛ ف��ال��دس�ت��ور ال�ح��ال��ي ل��م يكتف بما
ن �ص��ت ع �ل �ي��ه ال��دس��ات �ي��ر ال �س��اب �ق��ة ب��أن
«اإلس�لام دي��ن ال��دول��ة» ،بل أضيفت إليه
ُ
املادة  ،220التي تعيد «تفسير الشريعة»
إلى «مصادرها املعتبرة في مذاهب أهل
ّ
لتتحول بذلك مصر
السنة والجماعة»،
رس�م�ي��ًا ،م��ن «دول ��ة مسلمة» إل��ى «دول��ة
ّ
سنية»؛ فليس مفاجئًا أن يصير مجرد
اعتناق مذهب آخر ،اتهامًا.
طريق طويل قطعته مصر منذ تشكيل
أول ال��دس��ات �ي��ر
ل �ج �ن��ة دس� �ت ��ور ُ ،1923
امل �ص��ري��ة .ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ش �ك �ل��ت م��ن 30
ع � �ض � �وًا ،م �ن �ه��م  6م �س �ي �ح �ي�ين ،وع �ض��و
ي � �ه� ��ودي ،ج � ��اءت ت �ج �س �ي �دًا ل� �ـ«ال ��وح ��دة
الوطنية» التي سعت إليها ثورة ،1919
وش�ع��اره��ا الشهير «ال��دي��ن لله وال��وط��ن
للجميع».
لكن اللجنة ،مع ذلك ،لم تعجب الوفديني.
ّ
وسماها سعد زغلول في حينه «لجنة
األش� �ق� �ي ��اء» .ف �ي �م��ا ان �ت �ق��د ال �ل �ي �ب��رال �ي��ون
ت�ع�ي�ين «دي ��ن رس �م��ي ل �ل��دول��ة» .وم ��ع أن
صيغة «اإلسالم دين الدولة» جاءت في
متأخر من الدستور األول ،امل��ادة
موقع
ّ
لكنها ّ
تقدمت مع الزمن ،ومع
 149منه،
الدستور تلو الدستور ،الى أن ُارتفعت
الى املادة الثانية من الدستور ،وأضيف
اليها «مذهب أهل السنة والجماعة» ،في

ً
ّ
إخواني يواجه أحداثا طائفية
ظل حكم
تتسارع وتيرتها.
ف ��ي ال �س��اب��ع م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ك��ان
اع � �ت ��داء ال � �ق ��وات األم �ن �ي��ة ب��ال �خ��رط��وش
وال�غ��از على مقر الكاتدرائية املرقسية
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ال� �ح ��دث األول م ��ن ن��وع��ه
ف ��ي ت ��اري ��خ م �ص ��ر .ك��ان��ت ال �ك��ات��درائ �ي��ة
ت �س �ت �ض �ي��ف ت �ش �ي �ي��ع ض �ح ��اي ��ا أح � ��داث
ال � �خ � �ص ��وص ش � �م ��ال � ّ�ي ال � �ق � ��اه � ��رة؛ آخ ��ر
ال� �ح ��وادث ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،عندما
ه��اج �م��ت ال �ش��رط��ة ال �ج �م��ع مل �ن��ع ت�ح� ّ�رك��ه
وردًا على الهتافات الغاضبة ّ
ّ
ضد «حكم
امل� ��رش� ��د» ،ف �س �ق��ط ق �ت �ي��ل ج ��دي ��د .وأع �ل��ن
ال �ب��اب��ا ال� �ج ��دي ��د ،ت� ��واض� ��روس ال �ث��ان��ي،
ّ
سيتكرر في
اعتكافه ،في حدث يبدو أنه
ما بعد؛ إذ بينما تعصف الحساسيات
الطائفية املتواترة في مصر منذ سنوات،

ي��أت��ي ال� ُ�ح �ك��م اإلخ ��وان ��ي ت�ت��وي�ج��ًا لتلك
الحالة؛ فالجماعة ،الطائفية ُحكمًا ،ترى
خصومها أيضًا كطوائف ال كسياسيني
أو أح� � � ��زاب؛ وال ت ��راه ��م ك �ي �س��اري�ي�ن أو
ليبراليني ،بل كـ«مسيحيني» أو «فلول»
أو «ألتراس» أو «بلطجية».
ٌ
وضع بائس باملقارنة مع ما كان يسميه
امل��ؤرخ��ون «مصر الكوزموبوليتانية»،
التي خلت من ّ
تنوعها بالتدريج ،بداية
اليهود املصريني،
من حرب الـ 48ونزوح
ّ
ت �ح��ت وط� ��أة اع � �ت ��داءات ن��ف��ذه��ا ض� ّ�ده��م
اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م��ون ،أش �ه��ره��ا تفجير
حارة اليهود في القاهرة في أيار .1948
وتصاعدت هجرة اليهود أكثر مع ثورة
ت �م��وز ،ق�ب��ل أن يسهم ال �ع��دوان الثالثي
على مصر وسياسات التأميم في رحيل
ال �ج��ال �ي��ات األج �ن �ب �ي��ة ت �ب��اع��ًا ،وأب ��رزه ��ا

 92.600مسجد و 3126كنيسة
يبلغ عدد الكنائس في مصر ،وفقًا لدليل الكنائس 2626 ،كنيسة ،من بينها
 1326كنيسة أرثوذكسية و 1100كنيسة بروتستانتية و 200كنيسة
كاثوليكية .فيما يقول باحثون من بينهم املستشار حسني أبو عيسى ،إن
هناك قرابة  500كنيسة تعمل تحت اسم جمعية قبطية يجري إشهارها
ف��ي وزارة التضامن االج�ت�م��اع��ي ،ليكون ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي  3126كنيسة،
وهو الرقم األقرب لترجيحات الباحث في شؤون املواطنة سليمان شفيق.
ويضاف إليهم ،وفقًا للباحث في الشؤون القبطية يوسف رام��ز 21 ،ديرًا
للرجال يضم  2100راهب و 9أديرة للسيدات تضم  600راهبة ،وهي تابعة
للطائفة األرثوذكسية.
أما عدد املساجد ،فيبلغ ـ وفقًا لإلحصاءات الرسمية ـ قرابة 92.600مسجد،
منها  64676مسجدًا تحت والي��ة وزارة األوق��اف ،والباقي مساجد أهلية
وصغيرة أو ما يطلق عليها في مصر «زاوية».
ووف�ق��ًا ُلسليمان شفيق ،ف��إن��ه م��ا ب�ين نيسان  2011وال�ش�ه��ر نفسه عام
 ،2013قتل نحو  59قبطيًا ،بينهم  28في ماسبيرو و 4في أبوقرقاص و6
في إمبابة و 12في منشية ناصر وواح��د في ليبيا وآخر في دهشور و7
في الخصوص ،إضافة إلى جرح  714آخرين في الحوادث نفسها ،أي ما
ً
يعادل قتيلني و 18جريحًا كل شهر ،فضال عن نهب ممتلكات  114أسرة،
في  580حادثًا طائفيًا منذ عام  1972وحتى اآلن.

اليونانيون واألرم��ن ،ليرحل معها جزء
من التنوع الديني واملذهبي.
ث��م ج ��اء ع ��ام  ،1960ال� ��ذي أغ �ل��ق خ�لال��ه
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��اص��ر «امل �ح �ف��ل امل��رك��زي
ّ
املسجل في املحاكم املختلطة
للبهائية»
منذ ع��ام  .1934مع ذل��ك ،ظل البهائيون
امل� � �ص � ��ري � ��ون ي � �س � �ت � �خ ��دم ��ون أوراق � � �ه� � ��م
الرسمية بصفة عادية ،إلى أن صدر في
 2004ق��رار إداري ضمن مشروع «الرقم
القومي» يقصر خانة الديانة على ثالث
ُ
فقط :مسلم ،مسيحي ،يهودي ،لتستبعد
بذلك البهائية من الهوية تمامًا.
امل �س �ي �ح �ي��ون ،ال ��ذي ��ن ن �ج��وا ن�س�ب�ي��ًا في
العهد ال�ن��اص��ري ،ب��دأت معاناتهم على
يد أنور السادات وبدء عصر الجماعات
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة« .ال� ��رئ � �ي� ��س امل � ��ؤم � ��ن» ن�ق��ل
«اإلس�لام دين الدولة» من امل��ادة الثالثة
في دستور  ،1956إلى امل��ادة الثانية في
دستور  .1971وأضاف عبارة «ومبادئ
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة م �ص��در أس��اس��ي
من مصادر التشريع» .وف��ي ع��ام ،1980
أض� ��اف إل �ي �ه��ا (ال� � �ـ) ال �ت �ع��ري��ف ،لتصبح
(املصدر الرئيسي للتشريع)؛ فال يبدو
ُ
غ��ري�ب��ًا ان اف��ت �ت��ح ع�ه��د ال� �س ��ادات بفتنة
ُ
«ال� �خ ��ان� �ك ��ة»  ،1972واخ ��ت� �ت ��م ب ��أح ��داث
«ال ��زاوي ��ة ال �ح �م��راء»  .1981وف ��ي أي��ام��ه
األخ �ي ��رة ،ق�ب��ل اغ�ت�ي��ال��ه ،وص ��ل ال�خ�لاف
بينه وبني شنودة الثالث ،بابا األقباط،
الى ّ
حد أن أصدر السادات أمرًا بتحديد
إقامة البابا في وادي النطرون.
الفتنتان الكبيرتان ف��ي عهد ال�س��ادات،
انقلبتا إلى سيل من الفنت واالعتداءات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ف ��ي ال �ع �ه��د ال �ت��ال��ي .ال �ص��راع
امل � �ف � �ت� ��وح ب �ي��ن ن � �ظ� ��ام ح� �س� �ن ��ي م� �ب ��ارك
والجماعات اإلسالميةّ ،
أججته فتاوى
ُ
ت �ت �ي��ح ق �ت��ل ال �ص��اغ��ة األق� �ب ��اط ون�ه�ب�ه��م
ّ
لتمويل «الجهاد» .كذلك أسست سلطة
م� �ب ��ارك ن �ه �ج��ًا ي �ع��ال��ج ال �ف�ت�ن ال�ط��ائ�ف�ي��ة
ً
وف � � ��ق «ال � �ص � �ل� ��ح ال� � �ع � ��رف � ��ي» ،ب � � � ��دال م��ن
ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات .لقد ط� ّ�ور ذل��ك مزيدًا
م��ن االح �ت �ق��ان م��ع ال ��زم ��ن؛ ألن ال �ج��روح
ظ�ل��ت م�ف�ت��وح��ة ،وألن م��ا ُس� ّ�م��ي «الفتنة
ً
اعتداء
الطائفية» ك��ان في حقيقة األم��ر
ً
متواصال على األقباط.
ان �ت �ص��ر م �ب��ارك ّ أم �ن �ي��ًا ع �ل��ى ال�ج�م��اع��ات
اإلس�لام �ي��ة ،ل�ك��ن��ه خ�س��ر م�ع��رك��ة ال��وع��ي؛

الحرب األهلية :ناقوس خطر يدق األبواب
القاهرة ـ رانيا ربيع العبد
أح��داث العنف الطائفية لم تعد مستغربة
ّ
في مصر ،لكن الحادثة األخيرة في مدينة
ال�خ�ص��وص ال�ت��اب�ع��ة إلح ��دى محافظات
ال� �ق ��اه ��رة ال� �ك� �ب ��رى ،ك � ��ان ل �ه��ا وق � ��ع وأث ��ر
مختلف ،بعدما رسم أحد شباب األقباط
صليبًا معقوفًا على معهد أزه��ري ،وهو
م ��ا ق��اب �ل��ه امل �س �ل �م��ون ب� ��اع � �ت� ��داءات ع�ل��ى
الجنازة والكاتدرائية ،التي تعد من أهم
الرموز الدينية املسيحية في مصر.
م ��ا ب�ي�ن وج � ��وه ع��اب �س��ة وق �ل �ق��ة واله �ي ��ة،
ال �ت �ق��ت «األخ � �ب ��ار» ع� ��ددًا م��ن امل��واط�ن�ي�ين
ل�ل��وق��وف على آرائ �ه��م وتوقعاتهم ألزم��ة
ال �ف �ت �ن��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ف ��ي م �ص��ر .جميعهم
أبدوا تخوفهم على مستقبل العالقة بني
املسلمني واألقباط ،وخشية من استمرار
ال� �ع ��داء وال �ف �ت �ن��ة وت �ح��ول �ه �م��ا ال� ��ى ح��رب
أهلية.
سلمى الطويل ،طالبة دراسات عليا ،رأت
أن املصريني يمارسون الفتنة الطائفية
ف ��ي ت �ع��ام�لات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة ،وت� �ق ��ول« :أن ��ا
كفتاة مسلمة ،الحظت أن هاتفي املحمول

ال ي �ح �ت��وي ع �ل��ى اس� ��م واح � ��د ل��زم �ي��ل أو
زم�ي�ل��ة ق�ب�ط�ي�ين؛ ف��اك�ت�ش�ف��ت أن �ن��ي أي�ض��ًا
أعاني فتنة طائفية» .سلمى ّ
تشبه الفتنة
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م�ص��ر ب��ال�ج��رح امل�ك�ش��وف،
ً
ّ
م � ��ؤك� ��دة ع �ل ��ى ض� � � ��رورة االع� � �ت � ��راف أوال
بجروح الفنت الطائفية ومعرفة أسبابها
ومن ثم إجراء جراحة لها ،رافضة االكتفاء
بمنطق «إننا نبوس راس بعض ونكتفي
بالهتاف مسلم ومسيحي إي��د واح ��دة»،
ً
داعية إلى تنظيف الجراح أوال ملداوتها.
«مش هنسيبها لإلخوان .هما عايزين كل
معارضيهم يسيبوا وده مش هيحصل»،
ث� ��م ي �ع �ل��و ص � ��وت س �ل �م��ى ف� �ج ��أة ك��أن �ه��ا
ت�خ��اط��ب امل��واط�ن�ي�ين ق��ائ�ل��ة« :م�ص��ر مش
محتاجة تولع ،كفاية ك��ده .ارح�م��وا هذه
تخوفها ّ
البالد الطيبة» .وتعلن ّ
بشدة من
أن تقود هذة األزم��ات املتكررة البالد إلى
حرب أهلية.
أحمد عبد املنعم ،طالب بكلية هندسة،
ي ��رى أن ال �ح��دي��ث ع ��ن ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
في مصر بهذا الشكل «ال�ف��ظ» ،ما هو إال
ت�ح��ري��ض إع�ل�ام��ي وش �ح��ن للمواطنيني
ً
ك ��ي ي��واج �ه��وا ب�ع�ض�ه��م ب �ع �ض��ًا ،م�ح�م�لا

انتشار السالح بين
المواطنين وغياب األمن
من أسباب تأجيج هذه
األحداث
الداخلية الجزء األكبر من وزر ما يحدث
ل� �ـ«ت ��واط� �ئ� �ه ��ا وع � � ��دم ت �ح��رك �ه��ا ل �ت��أم�ين
ال�ج�ن��ازة ف��ي الكاتدرائية وجمع السالح
ال� ��ذي ان�ت�ش��ر أخ �ي �رًا ف��ي ال� �ب�ل�اد» .أح�م��د،
الشاب الذي تلفحه ُسمرة مصرية ،يقول
إن تخلف الشعب املصري وجهله هم ما
يزيدان من الفنت« :املواطنون يريدون أن
ُيصلحوا حال البالد في يوم وليلة .وهذا
أم ��ر غ�ي��ر طبيعي ب�ع��د م��ا خ�ل�ف��ه ال�ن�ظ��ام
ال�س��اب��ق م��ن ف�س��اد وأزم� ��ات مصطنعة».
ويرى أن املسألة ال تتعدى كونها اختالف

ع�ق�ي��دة ال أك �ث��ر وال أق ��ل .م��ع ذل ��ك ،يحمل
أح �م ��د ه ��اج ��س ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة أي �ض��ًا،
م�ب��دي��ًا خشيته م��ن أن ت �ط��ول األزم� ��ة في
البالد ،وتتطور الى حرب أهلية ،ويضيف
«وق�ت�ه��ا ه�ن�ق��ول ع�ل��ى ال�ب�ل��د ي��ا رح�م��ن يا
رحيم لو قامت حرب أهلية».
وفيما ُي ّ
حمل أحمد عبد الجوادّ ،
مدرس
التكنولوجيا ،الجيل الجديد من الشباب
مسؤولية ما يحصل ،يصف ه��ذا الجيل
بأنه «بال أخالقيات وال احترام للعادات
والتقاليد» .ويقول إن مثل ه��ذه األزم��ات
ت �ص �ي��ب ال � �ب�ل��اد ب �س �ب��ب ارت� � �ف � ��اع ن�س�ب��ة
البطالة ب�ين شبابها ،ال��ذي��ن ب��ات العنف
أدات �ه��م ال��وح�ي��دة ف��ي املطالبة بحقوقهم
ورفضهم وجهات النظر األخرى.
ع �ب��د ال� �ج ��واد ي ��رى أن ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
م ��دب ��رة ،وأن ع��وام��ل خ��ارج �ي��ة ه��ي ال�ت��ي
تسببت ف��ي ح��دوث�ه��ا ،وأن الشباب على
استعداد لالستجابة ألية ردود فعل عنيفة
لتنفيس طاقاتهم املكبوتة .يقول «الفتنة
الطائفية قد تدمر الشعب اذا ما نجح من
هم وراء ه��ا في تأجيجها ،وسيحمل كل
منا السالح في وجه اآلخ��ر» .فاطمة عبد

العالم 19

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

ذجًا

تحولت مصر
على مر العقود
من دولة تجمع
كل األديان الى
أمة ألهل «السنة
والجماعة» (خالد
دسوقي ــ أ ف ب)

س�ن��ة  .2011خ�ف�ف��ت ال �ث��ورة م��ؤق�ت��ًا من
االح � �ت � �ق ��ان ،ل �ك ��ن ان� ��دف� ��اع اإلس�ل�ام �ي�ي�ن
العاصف إل��ى السياسة وبدئهم مبكرًا
معركة «الدستور اإلسالمي» ،واختفاء
القبضة ال�ص��ارم��ة ل�ج�ه��از أم��ن ال��دول��ة،
رف ��ع االح �ت �ق��ان إل ��ى م �س �ت��وي��ات ك �ب��رى.
أس �ه �م��ت ف �ي��ه ح � � ��وادث ،ك� �ه ��دم ك�ن�ي�س��ة
أط� �ف� �ي ��ح ف � ��ي آذار  ،2011ث � ��م ح ��ادث ��ة
ُم��اس �ب �ي��رو ت �ش��ري��ن األول  ،2011ال�ت��ي
ق� �ت ��ل ف �ي �ه��ا ع� �ش ��رات امل �س �ي �ح �ي�ين ع�ل��ى
ي� ��د ال� �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة أم � � ��ام م�ب�ن��ى
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون .ل �ي �ن �غ �ل��ق ب � ��اب االن �ف �ت ��اح
املسيحي الخجول على الثورة ،ويندفع
غالبية األقباط إلى تأييد املرشح أحمد
شفيق ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ّ
ضد
اإلخ ��وان .لكن «ال�ف��ري��ق» يخسر؛ فيجد
امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ون أن� �ف� �س� �ه ��م ف � ��ي م ��واج �ه ��ة
امل�ج�ه��ول .ل��م ي�ك��ون��وا وح��ده��م ف��ي ذل��ك؛
ف�ب�ع��دم��ا ن � ّ�ص ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د على
عدم ّ االعتراف إال بالديانات السماوية،
ت� �ب ��خ ��رت آم � � ��ال ال �ب �ه ��ائ �ي�ي�ن ف� ��ي ك�س��ب
م �ع��رك �ت �ه��م إلع � � ��ادة ت �س �ج �ي��ل ه� ّ
�وي �ت �ه��م
ف � ��ي أوراق � � �ه � � ��م ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة .وف ��وج ��ئ
ال �ن��وب �ي��ون ب �ت �ص��ري��ح غ��ري��ب ل�ل�ق�ي��ادي
اإلخ��وان��ي ع�ص��ام ال�ع��ري��ان يحتفي فيه
بـ «الجالية النوبية» ف��ي مصر .وص��ار
ال �ش �ي �ع��ة امل� �ص ��ري ��ون ،وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م م��ن
اإلث� �ن ��ي ع �ش ��ري ��ة ،أم � ��ام ض� �غ ��وط أك �ب��ر،
ّ
عمقتها العالقة امللتبسة بني اإلخ��وان
ُ
والحكم اإليراني ،وهي عالقة هاجمها
ال�س�ل�ف�ي��ون ال��ى أن ت��راج��ع اإلخ ��وان عن
إعادة خط القاهرة ـ طهران .وهذا يعني
أن ال �ج �م��اع��ة س �ت �ب �ق��ى ف ��ي إط� � ��ار خ��ط
«االع �ت��دال» األم�ي��رك��ي ال��ذي ك��ان مبارك
أح ��د رم � ��وزه ،م��ع خ �ط��وة إض��اف �ي��ة هي
ً
صداقة دولة قطر بدال من عداوتها.
لكن ذلك «االع�ت��دال» يبقى وجهًا واحدًا
م��ن وج ��وه ت�ت�ش��اب��ه ف�ي�ه��ا ال�ج�م��اع��ة مع
ال�ع�ه��د ال �س��اب��ق .وآخ ��ره ��ا ،أن �ه��ا ،تمامًا
كمبارك ،أدارت «صلحًا عرفيًا» جديدًا،
إلنهاء أحداث الفتنة األخيرة في منطقة
الخصوص .اال أن القبالت التلفزيونية
ُ
بني الشيخ والقسيس ،لن تداوي سقوط
سبعة قتلى ،مسلم وستة أقباط؛ ستظل
دماؤهم جمرًا تحت الرماد ،في انتظار
الفتنة التالية.

في  2004اقتصر «الرقم
القومي» خانة الديانة
على :مسلم ،مسيحي،
يهودي واستبعد البهائية
المسيحيون الذين نجوا
نسبيًا في العهد الناصري،
بدأت معاناتهم على يد
أنور السادات

ف �ل �ق��د ه �ي �م��ن ع �ل��ى ال� �س ��اح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ت��أس �ل��م وه ��اب ��ي ب��دع��م س �ع ��ودي ه��ائ��ل،
ّ
ّ
سلفيون اعتمد عليهم
روج ��ه ل��ه دع��اة
أم��ن مبارك ملواجهة اإلخ ��وان .لقد نجح
ال�س�ل�ف� ّ�ي��ون ،أك�ث��ر م��ن ال �ل�ازم ،ف��ي املهمة
ّ
املوكلة إليهم ،حتى طغى التسلف على
ج �م��اع��ة اإلخ � � ��وان ن �ف �س �ه��ا .ف ��ي ظ��اه��رة
ّ
ش��رح �ت �ه��ا دراس � � ��ة «ت� �س ��ل ��ف اإلخ � � ��وان»
للراحل حسام تمام.
ل�ك��ن «ال�ق�ط�ب�ي��ة اإلخ��وان �ي��ة» ،ن�س�ب��ة إل��ى
سيد قطب ،والسلفية الوهابية ،بقيتا
وج�ه�ين لعملة واح ��دة ،وم �ص��درًا لوعي
ي �ن��اه��ض ال� ��دول� ��ة ال �ح��دي �ث��ة م� ��ن ح�ي��ث
كونها مؤسسة مساواة بني املواطنني،
ويرفض جوهر الديموقراطية بوصفها
عملية تساوي املسلم واملسيحي ،الرجل
وامل � ��رأة ،م��ا ي�ن��اق��ض ال�ت��رات�ب�ي��ة الدينية
التقليدية .وكان من آثار هيمنة األفكار
األص��ول �ي��ة ال��راف �ض��ة ل �ل �ح��داث��ة ،تفجير
م��زي��د م��ن ال�ف�تن ،وم��زي��د م��ن االع �ت��داءات
وال � �ع� ��داوات ض � ّ�د «األغ � �ي ��ار» أي ��ًا ك��ان��وا:
أقباطًا ،سياحًا ،أو مفكرين.
ه �ك��ذا ان��دل �ع��ت «ث� ��ورة ي �ن��اي��ر» ،ف��ي ظل
ّ
مسبباته
احتقان طائفي مستمر ،آخر
ت�ف�ج�ي��ر ك�ن�ي�س��ة ال �ق��دي �س�ين ل �ي �ل��ة رأس

«المتهم الخفي» في األحداث الطائفية
ّ
تتمسك
العليم ،م��واط�ن��ة سلفية منقبة،
ّ
بنظرية امل��ؤام��رة ،وت��ؤك��د بكل جوارحها
ّ
أن ال�ح��ادث��ة خ��ارج�ي��ة وم��دب��رة ،وت�ح��اول
عرض صورة عن اللحمة الوطنية بالقول
«إحنا املسلمني واملسيحيني إيد واحدة.
إحنا علينا اآلن أن ندعو الله ب��أن يزيل
ه��ذه الغمة ع��ن م�ص��ر» .وت �ش��ارك رفاقها
ال� �خ ��وف م ��ن ق �ي ��ام ح� ��رب أه �ل �ي��ة نتيجة
هذه األزم��ة .أميمة سيدة في أوخر العقد
ال�س��ادس م��ن عمرها تبكي بحرقة وهي
تتحدث عن «أب�ن��اء الوطن ال��واح��د الذين
تفرقوا .أخ بيضرب أخ��وه بالنار» ،وهو
ما تخشى أميمة من أن يصبح واقعًا بني
املصريني ،أقباطًا كانوا أم مسلمني .أما أم
محمد ،فهي سيدة م��ن الباعة الجوالني
في مصر ،ال تعرف كثيرًا عن أحداث الفنت
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ف�ه��ي ت�س�ك��ن ف��ي ح��ي إم�ب��اب��ة
بجوار جاراتها املسيحيات ،وال تتبادل
م�ع�ه��ن إال ك��ل ود وم�ح �ب��ة .ب�ك��ل تلقائية
ت �ق��ول« :ي��ا بنتي ال�ل��ي بيعمل ك��ده ن��اس
متعرفش رب �ن��ا ،وع��اي��زي��ن يفرقونا بأي
شكل ،بس لسه فيه جدعان في مصر مش
هتفرقهم أي حاجة».

اإلسكندرية ــ عبد الرحمن يوسف
ع� ّ�دد كثيرون أس�ب��اب ان��دالع األح��داث
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،ل�ك��ن ث� ّ�م��ة دائ�م��ًا
«م� �ت� �ه ��م خ � �ف ��ي» ي �ق �ب��ع ف� ��ي ال �خ �ل �ف �ي��ة
ال��ذه �ن �ي��ة ل� ��دى امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ي �ج��ري
استدعاؤه إال عند الحاجة للتمترس
خلف قناعة ما ّ
تبرر لكل ط��رف فعله.
ه ��ذا امل �ت �ه��م ه��و «ال� �ص ��ورة ال��ذه�ن�ي��ة»
امل��رس��وم��ة ع �ن��د ك��ل ط ��رف ع��ن اآلخ ��ر،
التي ال تظهر عند التعامالت اليومية
التي يغلب عليها الجري خلف «لقمة
العيش» .وه��و أم��ر يشمل املسيحيني
وامل�س�ل�م�ين ع�ل��ى ال� �س ��واء ،ورب �م��ا ك��ان
م� � ّ
�رده� ��ا ع � ��دم وج� � ��ود أن �ش �ط��ة ك �ث �ي��رة
ب �ي��ن م �س �ل �م�ي�ن وم �س �ي �ح �ي�ي�ن ت �ج��ري
على ق��اع��دة مدنية ،غير لقمة العيش
واالشتراك في الهموم اليومية.
ّ
وعلى الرغم من ضعف الضوء املسلط
على امل�م��ارس��ات اليومية للقساوسة
ورج � ��ال ال��دي��ن امل�س�ي�ح�ي�ين ،واب �ت �ع��اد
الكنائس أو إبعادها عن دائرة الضوء،
فإن املتتبع للهتافات التي خرجت من

ب�ع��ض امل�س�ي�ح�ي�ين أث �ن��اء ال�ت�ظ��اه��رات
أم� ��ام ال �ك��ات��درائ �ي��ة األس� �ب ��وع امل��اض��ي
لاّ
وز ت بعض الرموز الكبرى للكنيسة
كاألنبا بيشوي ،سيجد أن ثمة نظرة
مترسخة عند املسيحيني ت��دور حول
جملة من األم��ورّ ،أولها أنهم أصحاب
األرض وأن املسلمني ضيوف عليها،
ّ
لاّ
وأن عمرو بن العاص ما هو إ محتل.
وهذا ما تجلى في هتاف «قالوا علينا
بلطجية وإحنا أصحاب األرض دية».
وال�ث��ان�ي��ة ه��ي ّأن امل�س�ل��م غ�ي��ر امل�ت� ّ
�دي��ن
ّ
ه��و األك�ث��ر تسامحًا ،بحجة أن الدين
اإلس �ل��ام � ��ي ل � ��م ي �ن �ت �ش��ر ط ��واع � �ي ��ة أو
بسلمية،
ّ
وال�ث��ال�ث��ة ه��ي أن املسلمني ال ه� ّ�م لهم
س��وى أسلمة الفتيات املسيحيات أو
الزواج بهن.
ال يختلف الحال كثيرًا عند املسلمني،
ال ��ذي ��ن ي �ن �ظ��ر ب �ع �ض �ه��م إل� ��ى األق� �ب ��اط
ع� �ل ��ى أن � �ه� ��م «ب �ي �ت �م �س �ك �ن��وا ل� �ح ��د م��ا
حيتمكنوا» .ل��ذا ك��ان ال�ه�ت��اف الثاني
أمام الكاتدرائية «انسى القبطي بتاع
زم � ��ان ب� �ك ��رة ح �ن �ض��رب ف ��ي امل �ل �ي��ان»،

المشترك بين
الطرفين هو اتهام
الدولة باالنحياز إلى
الطرف اآلخر
ي �ش �ي��ر إل � ��ى ف � �ك ��رة ل � ��دى ال� �ع ��دي ��د م��ن
ّ
املسلمني مفادها أن األقباط يمتلكون
أس �ل �ح��ة ف ��ي ك �ن��ائ �س �ه��م ،أم ��ا ال �ص��ورة
ّ
الثانية ،فهي تتعلق ب��أن املسيحيني
محبون للغرب وتابعون له.
ورغ � ��م أن ال� �ص ��ور ال��ذه �ن �ي��ة ل� ��دى كال
الطرفني متعددة ،وتمتد إلى الرائحة
وطريقة االحتفال والتعامل مع املرأة،
ّ
وغ �ي��ره��ا ،إال أن امل��رص��ود م�ن�ه��ا على
ن �ح ��و أك� �ب ��ر م �ن �س ��وب إل � ��ى امل �س �ل �م�ين
بحكم أغلبيتهم ال�ع��ددي��ة ال�ت��ي تتيح

ً
ح��ري��ة وج� ��رأة ال�ج�ه��ر ب �ه��ا ،ف �ض�لا عن
أن ال� �ك� �ن ��ائ ��س وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن ل �ي �س��وا
ت �ح��ت دائ� � ��رة ال� �ض ��وء اإلع�ل�ام ��ي على
ّ
ن �ح��و م �ك �ث��ف ،ل �ك��ن ك �ث �ي �رًا م�ن�ه��ا ظهر
في السنوات األخ�ي��رة ،حينما قوبلت
ّ
للقمص زكريا
الحلقات التلفزيونية
ب �ط��رس ،امل��وج��ود خ ��ارج م �ص��ر ،التي
كان يتهكم فيها على اإلسالم باحتفاء
من قبل دوائر غير رسمية قبطية ،رغم
تبرؤ الكنيسة منه.
ال�ش��يء امل�ش�ت��رك ب�ين ك�لا ال�ط��رف�ين هو
ات �ه��ام ال��دول��ة ب��االن�ح�ي��از إل��ى ال�ط��رف
اآلخ � ��ر ،م��ع ال��دف��ع ب �ش��واه��د م �ت �ع��ددة،
تبدأ من االح�ص��اءات م��رورًا بالوضع
االقتصادي وعدد دور العبادة مقارنة
بتعداد كل طرف في املجتمع.
ّ
وم��ن ث��م ف��إن أي ح��ادث بسيط م��ا زال
ً
قابال للتطور إلى فتنة طاملا ظلت هذه
الصورة الذهنية قابعة لدى كل طرف،
ّ
ح �ت��ى ل ��و ل ��م ت �ظ �ه��ر ع�ل�ان� �ي ��ة ،وظ��ل��ت
حبيسة األح��ادي��ث الجانبية ،تطبيقًا
للقاعدة املصرية الشهيرة «ال�ل��ي في
القلب في القلب».
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على الغالف

ربيع الفتن مصر نمو ذ
سياسات الهوية والمسألة الشيعية
كان آخر عهد ملصر بالقضية الشيعية قد تمثل في
تصفية صالح الدين األيوبي إلرث الدولة الفاطمية كنظام
وأيديولوجيا ومذهب منذ ما يقارب تسعة قرون ،لتعود هذه
القضية من أبواب السلفية ولتصبح مادة دسمة للمزايدات
بني األقطاب
محمد العربي
منذ عهد الدولة الفاطمية (1171 - 969م)
لم تعرف مصر مسألة شيعية ،ول��م يبرز
الشيعة كموضوع للسجال الحاد إال بعد
الثورة ،التي في ما يبدو كشفت عن خلل
ك�ب�ي��ر ي�ع�ت��ري م��راك��ز اإلدراك ف��ي العقلية
امل�ص��ري��ة .وم ��رة أخ ��رى ع��اد ال �ن��داء ل�ع��ودة
صالح الدين ،ال لتحرير القدس كما اعتاد
أن ي��راه امل�ص��ري��ون ،ب��ل لتطهير مصر من
«الشيعة الحثالة» ،أو هكذا اش��ارت إليهم
ج�م��وع السلفيني املتظاهرين أم��ام منزل
القائم باألعمال اإلي��ران��ي مجتبى أماني،
ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة ،ال�ت��ي اتهمت الرئيس
م �ح �م��د م ��رس ��ي امل �ل �ت �ح��ي ح ��اف ��ظ ال� �ق ��رآن
بالسماح لهم بدخول مصر.
ورغم وجود األزهر على أرضها ،الذي ُي ّ
عد
أكبر جامعة سنية ف��ي العالم اإلس�لام��ي،
مع أن تأسيسه كان شيعيًا منذ ألف عام،
إال أن امل�ص��ري�ين ل��م ي�ع��رف��وا أنفسهم على
أنهم مسلمون سنة ،ول��م يكن لهم تصور
ال� �ع ��وام ع ��ن ال �ش �ي �ع��ة ف ��ي ال� �ع ��راق وإي � ��ران
وغيرهما ،غير أنهم مسلمون على مذهب
مختلف.
ورب� �م ��ا ش� ��اب ه� ��ذه ال� �ت� �ص ��ورات خ ��راف ��ات
شعبية ناتجة بالضرورة من الجهل بهذا
اآلخ��ر ال��ذي ل��م يكن يشكل أزم��ة هوية في

بلد متجانس .لم يكن من املستغرب زواج
مسلم سني مسلمة شيعية أو بالعكس.
ً
وال ي �ع��رف ك�ث�ي��ر م ��ن امل �ص��ري�ي�ن م �ث�ل�ا أن
السيدة تحية ك��اظ��م زوج��ة الزعيم جمال
ع �ب��د ال �ن ��اص ��ر اب� �ن ��ة ت ��اج ��ر إي � ��ران � ��ي ،ول��م
ي �ك��ن ل�ي��ده�ش �ه��م ه � ��ذا .وال ي�ن�ب�ئ�ن��ا إع�ل�ام
الثالثينيات بجدل مذهبي ،عندما تزوج
الشاهبور محمد رض��ا بهلوي ول��ي عهد
إي��ران األم�ي��رة فوزية شقيقة امللك ف��اروق.
لم يكن لألزهر نصيب من الجدل املذهبي
اإلس�لام��ي إال سعيه للتوحيد والتقريب
ب�ي��ن امل � ��ذاه � ��ب ،ف��أن �ش �ئ��ت ت� �ح ��ت رع��اي �ت��ه
دار ل�ل�ت�ق��ري��ب امل��ذه �ب��ي ع ��ام  .1947وف��ي
الستينيات ،أص��در شيخ األزه��ر املؤسس
ل � ��دار ال �ت �ق��ري��ب س��اب �ق��ًا ،ال �ش �ي��خ م�ح�م��ود
ش�ل�ت��وت ،ف �ت��واه ال�ش�ه�ي��رة ب �ج��واز التعبد
على املذهب الجعفري.
ل��م ت�ك��ن ال ��دول ��ة ل�ت�ت�ب�ن��ى خ�ط��اب��ًا مذهبيًا
وهي ُت ّ
عبر عن مجتمع غير متمذهب ،لكن
السياسة منذ ه��ذه املرحلة وص��اع�دًا أدت
دورها في تشكل الرؤى الدينية للمجتمع.
دخ��ل عبد الناصر ف��ي ص��راع إقليمي مع
ش��اه إي ��ران ،لكنه ل��م يستخدم األزه ��ر في
هذا الصراع ولم يتصوره صراعًا مذهبيًا
بني شيعة وسنة.
وأش� �ع ��ل ن �ج ��اح ال � �ث ��ورة اإلي ��ران� �ي ��ة 1979
م� �ش ��اع ��ر ال� �ح� �م ��اس ��ة داخ � � ��ل امل� �ع ��ارض ��ات

ال� �ي� �س ��اري ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة ف� ��ي ك� ��ل ال �ع��ال��م
العربي ،رغم أن نظام السادات وقف ضدها
واستضاف صديقه الشاه املخلوع لتبدأ
القطيعة السياسية بني مصر وإيران.
وكان إغالق جمعية آل البيت في مصر في
العام نفسه إيذانًا بدخول املذهبية برأسها
في الصراع ،بينما رسخ االنغالق الشيعي
ال��ذي بدأ يطغى على النظام الثيوقراطي
الحاكم بوالية الفقيه ،بحيث صار التشيع
ردي �ف��ًا إلي � ��ران ،وب��ال �ت��ال��ي أث ��ار حساسية
أج�ه��زة األم��ن ،وخ��اص��ة م��ع اش�ت��راك مصر
ف��ي ال�ح��رب العراقية اإلي��ران�ي��ة إل��ى جانب
بغداد.
وم ��ن ه �ن��ا ج ��رى ال�ت�ض�ي�ي��ق األم �ن ��ي على

كل أشكال التجمعات الشيعية في مصر،
رغ��م وج��وده��ا على هامش املجتمع ال��ذي
ظل بعيدًا عن ه��ذا ال�ص��راع .مع أن الدولة
سمحت للسلفية بالتغلغل فيه والعمل،
وه��و م��ا راك ��م ت �ح��والت ظ�ه��رت ف��ي ب��وادر
ت�م��ذه��ب وت��وت��رات ط��ائ�ف�ي��ة ب�ين املسلمني
واألقباط.
ت��دور السلفية ح��ول النقاء العقدي ،وهو
م��ا يتطلب ال� ��والء وال �ب ��راء م��ن املخالفني
ف��ي سبيل تنقية ع�ق�ي��دة زم ��رة امل��ؤم�ن�ين.
وكان عمل السلفية في املجتمع لترسيخ
ه � � ��ذا االت � � �ج� � ��اه ال � � � ��ذي ي� �س� �ت ��دع ��ي رف ��ض
اآلخ ��ر امل �ن �ح��رف ،س ��واء م��ن داخ ��ل ال��دي��ن،
أو ال � �خ� ��ارج ع� �ن ��ه ،ف �ل�ا ي �ص��ح ال� ��دي� ��ن إال

ب��ال �ت��أث �ي��م وال �ت �ك �ف �ي��ر .وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م أن
امل�س��أل��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ل��م ت�ك��ن ح��اض��رة بقوة
ف��ي ال�خ�ط��اب ال�س�ل�ف��ي ،غ�ي��ر أن �ه��ا ل��م تكن
مستبعدة .وفيما كان املصريون في عام
 2006متحمسني ل�لان�ت�ص��ار ال ��ذي حققه
ح��زب ال�ل��ه ع�ل��ى ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي في
ح� ��رب ت �م��وز  2006ي ��وم ��ًا ،ك � � ّ ّ�رس ش�ي��وخ
السلفية جهودهم لحماية سنة مصر من
االفتتان بانتصار «الشيعة املنحرفني»،
ف �ظ �ه��رت ت �س �ج �ي�لات ت��رف��ض االن �ت �ص��ار،
ومحاضرات تحذر من ّ
املد الشيعي ،وهو
م��ا ت��زام��ن م��ع خ �ط��اب ال�س�ل�ط��ة امل�ت��ورط��ة
ف��ي ح ��رب ال �ت��وازن��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة في
مواجهة إي��ران وحلفائها بالتحالف مع

من عبدالناصر
إلى «اإلخوان»
أعادت األحداث
الطائفية التي شهدتها
مصر خالل األيام املاضية
طرح تساؤالت عديدة عن
جذور الفتنة الطائفية بني
املسيحيني واملسلمني ،وهي
تساؤالت قديمة تتجدد مع
كل حادثة
عبد الرحمن يوسف
ي� �ب ��دو أن ح ��ال ��ة االرت� � �ب � ��اك وال� �ت� �ض ��ارب
ال �ت��ي ت�ع��ام�ل��ت م�ع�ه��ا م��ؤس �س��ة ال��رئ��اس��ة
املصرية في قضية معالجة املشكالت بني
املسلمني واألقباط أخيرًا ،س��واء الرئيس
محمد مرسي أو مساعديه ،أع��ادت طرح
ت�س��اؤالت ع��ن ال�ج��ذور السياسية للفتنة
الطائفية في مصر.
ل�ق��د ت�ع��ام��ل رئ �ي��س ال��دول��ة كممثل أعلى
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،وال�ب��اب��ا
كممثل أعلى للسلطة الكنسية ،التي بدأت
ج �ي��دة وم�ت�ف��اه�م��ة م��ع ال��دول��ة ،ف��ي ب��داي��ة

األزم� � ��ة .إال أن ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ت �غ �ي��رت مع
بيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية
عصام الحداد ،إذ أعلن البابا اعتكافه.
وق��د ذه��ب آخ��رون ال��ى أن تعامل مساعد
الرئيس وبطء الرئاسة راجع إلى خشية
هجمة اإلسالميني عليه ،نظرًا إلى تشابك
ت �ف �س �ي��رات م ��ا ح ��دث ف ��ي ال �ع �ب��اس �ي��ة بني
م �ه��اج �م�ين ل �ل �ك��ات��درائ �ي��ة ،وس� ��ط وج ��ود
األم� � ��ن واس � �ت � �خ ��دام ب �ع��ض األق � �ب� ��اط م��ن
داخ �ل �ه ��ا ألس �ل �ح��ة وق �ن ��اب ��ل م ��ول ��وت ��وف،
وت �ع��دي بعضهم ع�ل��ى م�م�ت�ل�ك��ات أه��ال��ي
العباسية وسط هتافات أغضبت كثيرين
من املسلمني.
ال �ب��اح��ث ف ��ي م ��رك ��ز األه � � ��رام ل �ل��دراس��ات
ال �س �ي ��اس �ي ��ة واالس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،ي �س��ري
العزباوي ،يؤكد أن «املقاربات في التعامل
مع امللف القبطي برمته لم تختلف منذ
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
حتى ال �ي��وم؛ فالجميع ي �ن��ادون بتطبيق
ال �ق��ان��ون ،ول �ك��ن ل��م ي �ق��دم ح�ت��ى اآلن أح��د
ل �ل �م �ح��اك �م��ة ،وال ت � ��زال ط��ري �ق��ة ال �ت �ع��ام��ل
تجري عبر املحور األمني والديني».
وي � �ب �ّي��نّ أن� � ��ه م � ��ا ل � ��م ُي � �ح� � َ
�اس� ��ب ال �ج ��ان ��ي
وامل� � �ح � � ّ�رض ول � ��م ُي� �ط � ّ�ب ��ق ال� �ق ��ان ��ون ع�ل��ى
ال �ج �م �ي��ع ،ف �ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ح ��ل ل �ج��ذور
الفتنة على املدى املنظور.
وي�ض�ي��ف ال �ع��زب��اوي س�ب�ب��ًا آخ ��ر ل��وج��ود
ج� ��ذور ل�ل�ف�ت�ن��ة ،ه��و ع ��دم وج� ��ود ت�ج��دي��د

ل �ل �خ �ط ��اب وال� �ف� �ك ��ر ال ��دي� �ن ��ي اإلس �ل�ام� ��ي
وامل�س�ي�ح��ي ،وه��و م��ا ي��وف��ر بيئة خصبة
ثقافية واجتماعية لتجدد الفتنة في كل
حني.
وعن الجذور السياسية ،يلفت إلى ضعف
م�ش��ارك��ة األق �ب��اط ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
امل�خ�ت�ل�ف��ة م �ن��ذ ع �ه��د ع �ب��د ال �ن��اص��ر حتى
اآلن ،م ��ع ض �ع��ف امل �ش��ارك��ة ف ��ي األح� ��زاب
ً
واملجتمع املدني ،فضال عن وضع األنظمة
ك�ل�ه��ا م �ش��اك��ل األق� �ب ��اط ف��ي ي ��د ال�ك�ن�ي�س��ة
ُ
والبطريرك ،وهو ما ك ِّرس في عهد البابا
ش� �ن ��ودة ال� ��راح� ��ل؛ وه� ��ي أم � ��ور ج�م�ي�ع�ه��ا
غيبت الكفاءات القبطية عن املشاركة في
املجال العام للمجتمع ،معتبرًا أن النظام
االنتخابي في مصر عقيم.
وينوه العزباوي إلى أن «تقوقع» األقباط
ساعد على عزلتهم ،وترسيخ مفهوم أن

الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة .فمن
جانب لم تكن استراتيجية الدولة طوال
العقود املاضية تحث على ال�خ��روج من
هذا التقوقع ،وال كانت الكنيسة بجعلها
القساوسة يتولون شؤون األقباط في كل
صغيرة وكبيرة تساعد على ه��ذا األم��ر.
ويشير إلى أن جماعة اإلخ��وان املسلمني
موجودة منذ عام  ،1928أي ما قبل ثورة
ت�م��وز  ،1952وب��ال�ت��ال��ي ت��أث�ي��ر ال�ح��رك��ات
اإلس�ل�ام �ي ��ة ل ��م ي �ظ �ه��ر إال ب �ع��د م �ح��اول��ة
استغالل الرئيس الراحل أنور السادات،
لها في مواجهة الناصريني ،األم��ر الذي
ج�ع��ل ب�ع�ض�ه��ا ي�س�ت�خ��دم خ�ط��اب��ًا مهيئًا
النسحاب األقباط.
بدوره ،رأى الخبير في الشؤون القبطية،
ع �ب ��د ال� �ل ��ه ال � �ط � �ح� ��اوي ،ف� ��ي ح ��دي �ث ��ه م��ع
«األخ �ب ��ار» أن خ�ل�ال الحقبة ال�ن��اص��ري��ة،

كانت الدولة قوية ولها سطوة ،وبالتالي
ل��م ي�ك��ن م�س�م��وح��ًا ب ��أي م �م��ارس��ة خ��ارج
السياق العام للنظام ،الذي يمكن وصفه
ب��أن��ه ن�ظ��ام ش�ب��ه ع�ل�م��ان��ي ،ح�ي��ث ل��م يكن
هناك صبغة محددة لسلوك السلطة في
ه ��ذا ال ��وق ��ت ،وه ��و م��ا ك ��ان ي�م�ث��ل م��ؤش��ر
ً
اط �م �ئ �ن��ان ل�ل�أق �ب ��اط ،ه� ��ذا ف �ض�ل�ا ع ��ن أن
امل �ج �ت �م��ع ن �ف �س��ه ك � ��ان أك� �ث ��ر ان �ض �ب��اط��ًا،
بمعنى أن املجال العام ك��ان ال يستطيع
ّ
ال� � �خ � ��روج ب� �م� �م ��ارس ��ات ت � �خ ��ل ب ��أه ��داف
املشروع االشتراكي القومي.
وكانت الجماعات الدينية كلها منضبطة
بهذا األم��ر ،إم��ا بالوجود في السجن أو
ب��ال �ت��زام خ��ط ال ��دول ��ة .وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ك��ان
ل ��دى األق �ب��اط رج ��ل دي ��ن ي�ه�ت��م ب��ال�ص�لاة
وال يدفع بالكنيسة ف��ي أم��ور سياسية،
ف �ك��ان��ت امل �ع��ادل��ة آن � ��ذاك زع �ي �م��ًا ق��وي��ًا ذا
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ذجًا
ّ
دول الخليج راعية «التسلف» في العالم
العربي.
ب� �ع ��د ال � � �ث� � ��ورة ،دخ � �ل ��ت ال �س �ل �ف �ي��ة م� �ي ��دان
ال �س �ي��اس��ة م ��ن امل �ن �ط �ل��ق ال �ع �ق ��دي ن�ف�س��ه،
ب �ع��د أن ب�ن��ت ل �ع�ق��ود وج � ��ودًا ق��وي��ًا داخ��ل
امل �ج �ت �م��ع ،وأس �ه �م��ت م ��ع ب �ق �ي��ة ال �ت �ي��ارات
السياسية في نقل الصراع السياسي إلى
ساحة «سياسات الهوية» ،ونقلت التدافع
ال�س�ي��اس��ي م��ن أه ��داف ال �ث��ورة السياسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة إل��ى ساحة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال� �ه ��وي ��ة ،وم� �ن ��اط ش��رع�ي��ة
وجودها.
غير انها خالل العامني اللذين تال الثورة
اس �ت �ط��اع��ت أن ت� �ط ��ور أج� �ه ��زة س�ي��اس�ي��ة

لم يعرف المصريون
أن زوجة عبد الناصر كانت
ابنة تاجر إيراني

تتسم بقدر كبير من التكيف والبراغماتية
وال �ب �ع��د ع ��ن األص��ول �ي��ة ال �خ �ط��اب �ي��ة ال�ت��ي
تركتها لحشد الجموع الغفيرة في املعارك
السياسية مع الحلفاء وضد الخصوم من
الجميع.
ّ
تصدر السلفيني ملشهد رفض
من هنا كان
ال ��وج ��ود ال�ش�ي�ع��ي ف��ي م �ص��ر أو ال �ت �ق��ارب

م��ع إي ��ران ،وت�ص��دى أك�ث��ر ق �ي��ادات الحركة
السلفية براغماتية ملواجهة املد اإليراني
ع �ل��ى أس � ��اس ع� �ق ��دي ،ف� �ب ��رزت ال �س �ج��االت
املذهبية التي ت��دور ح��ول س� ّ�ب الصحابة
وزوج� ��ات ال�ن�ب��ي ،ون�ش��ر امل��ذه��ب الشيعي
داخل مصر.
ك ��ان ق ��رار ال �ت �ق��ارب م��ع إي� ��ران ق��د ج ��اء من
ال �ن �ظ��ام ال ��ذي أص �ب��ح اإلخ � ��وان امل�س�ل�م��ون
يسيطرون عليه؛ يعرف عن جماعة اإلخوان
أن �ه��ا ل��م ت�ك��ن م�ت�م��ذه�ب��ة ب�ح�ك��م طبيعتها
ال �ش �م��ول �ي ��ة وت �ع �ب �ي ��ره��ا ع� ��ن خ �ص��ائ��ص
املجتمع املصري الدينية .غير أنها وجدت
ن �ف �س �ه��ا ف ��ي ص� � ��راع ع �ل��ى اق �ت �س ��ام ك�ع�ك��ة
املجتمع م��ع السلفيني منذ السبعينيات
ف�ب��دأت ف��ي التسلف ه��ي اآلخ ��رى .وكانت
ح�س��اس�ي��ة ال �ص��راع امل��ذه �ب��ي م��ع الشيعة
إح � � ��دى دع� � � ��اوى اب� �ت� �ع ��اده ��ا ع� ��ن ال �ن �ظ��ام
اإلي��ران��ي ال��ذي تقاربت معه ف��ور انتصار
الثورة اإليرانية.
ولم يكن الخطاب الناضح باملذهبية الذي
ألقاه الرئيس مرسي في طهران الخريف
املاضي إال مزايدة على السلفيني ومغازلة
ل �ح � ّ�س ال �ت �م��ذه��ب ال �ن ��ام ��ي ف ��ي امل �ج �ت �م��ع.
وبالتالي ليست موجة التحريض األخيرة
ع �ل��ى ال �ش �ي �ع��ة وإي � � ��ران ف ��ي م �ص��ر ب�ع�ي��دة
ع��ن ه��ذا التنافس ال��ذي ل��م يصل إل��ى حد
التصارع بعد بني اإلخوان والسلفيني.
وفيما تدير السلطة اإلخوانية صراعًا مع
األقباط ،يتصدى السلفيون للحفاظ على
الهوية السنية ّ
املدعاة ملصر بالتحريض
على الشيعة.
ال�ج��دي��د وامل�ن�ب��ئ بالخطر ف��ي امل�ش�ه��د ،أن
األزه��ر ق��د أص�ي��ب ب�ع��دوى الطائفية .فمع
زي ��ارة ال��رئ�ي��س االي��ران��ي محمود أحمدي
ن �ج��اد ،ل�ل�ق��اه��رة وم�ق��اب�ل�ت��ه ل�ش�ي��خ األزه ��ر
أحمد الطيب ،وق�ي��ادات��ه ،ظهر التوتر بني
الجانبني .وكان محور هذا التوتر القضايا

املذهبية التي كان األزهر بعيدًا عنها .ولم
تستطع امل�ج��ام�لات البروتوكولية إخفاء
ه��ذا التوتر ف��ي املؤتمر الصحافي ،حيث
خ��رج األزه ��ر ليطالب إي ��ران بسن قوانني
تمنع سب الصحابة.
وم � �ق ��ارن ��ة ب �ف �ت ��وى ال �ش �ي ��خ ش �ل �ت ��وت ف��ي
الستينيات ،ظهرت فتوى أزهرية صاحبها
ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات اإلس�ل�ام �ي��ة ينفي
ّ
ويحرم التعبد
فيها فتوى الشيخ شلتوت،
على مذهب من «يعتقد بتكفير الصحابة
وتحريف القرآن ،ورمي أم املؤمنني عائشة،
رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله
منه ،ومن اعتقد ذلك فهو كافر».
األج� � ��واء ف ��ي م �ص��ر م�س�م�م��ة ب��ال�ط��ائ�ف�ي��ة،
وه ��ذا أس ��وأ م��ا خلفته س�ي��اس��ات ال�ه��وي��ة
كما تمارسها ت�ي��ارات اإلس�ل�ام السياسي
ب �ك��ل م ��ا ت �ح �م �ل��ه م ��ن ت �ض �م �ي �ن��ات ع�ق��دي��ة
ودي �ن �ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة ،وم ��ا ج� ّ�رت��ه م��ن وب��ال
على املجتمع املنهك بسبب عقود التخلف
واالستبداد والثورة املتعثرة.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ص ��اع ��د ال � �ت ��وت ��ر ال� �ق� �ب� �ط ��ي ـ �ـ
اإلس�لام��ي ،ت��دور معركة أخ��رى جانبية
م�ن�ه�ك��ة وغ �ي��ر ذات ق �ي �م��ة ،ح �ي��ث ي�ض��ع
ك�ث�ي��رون ممن يعتقدون بخطر التشيع
في مصر املسألة السورية سببًا لرفض
التقارب مع إي��ران .وقد يصدق هذا على
ال�ج�م��وع ال�ب�ع�ي��دة ع��ن ت�ع�ق�ي��دات ال�ح��رب
والثورة الدائرة واملدفوعة بعاطفة دينية
ّ
مذهبية متقدة وربما إنسانية متعاطفة
م��ع م��أس��اة ال�س��وري�ين .غير أن ه��ذا أبعد
ما يكون عن القيادات السلفية وجماعة
اإلخ� ��وان ال �ت��ي اس�ت�خ��دم��ت ه��ذه امل�ل�ف��ات
أس � ��وأ اس� �ت� �خ ��دام ل �ل �ح �ش��د وال�ت �ج �ي�ي��ش
ف��ي سبيل ال �ص��راع ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،فيما
ل��م ت��زل أس�ب��اب ال�ث��ورة األول��ى باقية من
دون عالج وتهدد بتفجير األوضاع مرة
أخرى.

لم يكن لألزهر نصيب من
الجدل املذهبي اإلسالمي إال
سعيه للتوحيد والتقريب بني
املذاهب (أ ف ب)

ً
سطوة ورجل دين تقليديًا ومجاال عامًا
منضبطًا.
وي �ت��اب��ع ال �ط �ح��اوي أن أول� ��ى ال �ت �ح��والت
ال�ت��ي ح��دث��ت ك��ان��ت بعد نكسة  ،1967إذ
أص� ��اب امل�ج�ت�م��ع وق�ت�ه��ا ه��زي�م��ة روح�ي��ة
وم� � ��ادي� � ��ة ،واه� � �ت � ��زت ع � �ن ��ده ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ّ
املسلمات كالقومية واالش�ت��راك�ي��ة وق��رر
العودة إلى الدين بمسلميه ومسيحييه،
للحفاظ على تماسكه ال��وج��دان��ي .وذل��ك
حتى جاء عصر السادات والبابا شنودة
م �ع ��ًا ف� ��ي أول ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات؛ ف��ال �ب��اب��ا
شنودة رجل له رؤية ومشروع اجتماعي
تعكس خلفيته التاريخية كرجل شارك
ف��ي ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ف��ي األرب�ع�ي�ن�ي��ات
داخل الكتلة الوفدية .أما السادات ،فكان
ص��اح��ب ت��وج �ه��ات ان �ف �ت��اح �ي��ة أدت إل��ى
ت�ف�ك��ك امل �ش��روع ال��وط �ن��ي ال �ع��ام وغ�ي��اب��ه،

المقاربات في
التعامل مع الملف
القبطي لم تختلف منذ
عهد الناصرية حتى اليوم

ً
فضال عن أنه جاء على رأس سلطة غير
متجانسة ،اضطر معها إل��ى البحث عن
ب��دائ��ل تقلل م��ن سطوتها ،وه��و م��ا ظهر
في توظيفه لحركة الصحوات اإلسالمية.

أم��ا ف��ي ع�ص��ر ال��رئ�ي��س امل�خ�ل��وع حسني
م�ب��ارك ،فانتقل ملف األق�ب��اط م��ن خزانة
الرئاسة إلى خزانة األم��ن ،وأصبح رأس
السلطة السياسية ذا ع�لاق��ات موسمية
وروتينية .وإذا احتاج األم��ر إل��ى تعامل
ك�ب�ي��ر ،ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال وس �ط��اء ك��زك��ري��ا
ع��زم��ي ومصطفى ال�ف�ق��ي وأس��ام��ة ال�ب��از.
بيد أن البابا شنودة اصبح أكثر هدوءًا
ّ
وغير من استراتيجية الصدام مع الدولة
إلى املهادنة ،نظرًا إلى دخول الدولة في
حالة مواجهة مع التنظيمات اإلسالمية
ال�ت��ي ي�ع��ده��ا األق �ب��اط ال �ع��دو األك �ب��ر لها،
ون�ظ�رًا إل��ى أن أي مواجهة طويلة امل��دى
مع الدولة ليست في مصلحة األقباط.
وي�ت��اب��ع ال�ط�ح��اوي ان��ه «ل��م تستمر ه��ذه
ً
الفترة ط��وي�لا ،حيث دخ��ل أقباط املهجر
على الخط في أواخر التسعينيات ،األمر
ال��ذي أع��اد ف�ك��رة ال �ص��دام ج��زئ�ي��ًا ،وحالة
التوتر مرة أخرى».
أما مرحلة بعد الثورة ،فيرى الطحاوي
أن «م �ص��ر ك��ان��ت أم ��ام ن � ُم��وذج�ين :األول
نموذج ميدان التحرير ،وأعيد فيه إنتاج
الجماعة الوطنية من خ�لال تالحم كافة
االن� �ت� �م ��اءات ف ��ي امل � �ي� ��دان .أم� ��ا ال �ن �م��وذج
ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و ّال� ��ذي ظ �ه��ر ب �ع��د ف �ت��رة من
ال � �ث� ��ورة ،وت �م��ث��ل ف ��ي ال � �ص ��راع ال��وه �م��ي
ال� � ��ذي أج � ��ج االس� �ت� �ق� �ط ��اب ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
على خلفيات متعددة من بينها الديني
واملدني».
وعلى املستوى القبطي ،تغير رجل الدين
ولم يعد يستطيع أن يقول إال ما يرضي

الشباب ،وظهرت حركات قبطية جديدة
تسيطر على املشهد ،كثير منها التحم
مع الحركات الراديكالية اليسارية.
ورغ � ��م م��واف �ق��ة ال� �ط� �ح ��اوي ع �ل��ى أه�م�ي��ة
س � �ي� ��ادة ال � �ق� ��ان� ��ون ،إال أن � ��ه رأى أن ف��ي
الفترة الحالية ،وف��ي ظ��ل ضعف الدولة
ً
ال �ش��دي��د ،ت�ب�ق��ى ال�ج�ل�س��ات ال�ع��رف�ي��ة ح�لا
ن ��اج �زًا ل �ن��زع ف�ت�ي��ل األزم � ��ة ح �ت��ى ال�ع�م��ل
على تغيير واستئصال جذور الفتنة من
املجتمع؛ ألن أحدًا لن يقبل من املسلمني
وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن أن ُي� �س � َ�ج ��ن ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
صراع طائفي.
من ناحيته يقول منسق التيار العلماني
ف��ي الكنيسة األرث��وذك�س�ي��ة ،كمال زاخ��ر،
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ال�ف�ت�ن��ة زارت م �ص��ر في
أحداث الخانكة عام  ،1972ثم عادت أخيرًا
م ��ن خ �ل�ال أح� � ��داث م�ن�ط�ق��ة ال �خ �ص��وص،
املجاورة للخانكة ،وكأن الفتنة بدأت في
نقطة وع ��ادت إل�ي�ه��ا .وي��رى أن ال�س��ادات
أعاد إحياء الخاليا الراديكالية النائمة،
وبمجرد أن أخذت الضوء األخضر ،نالت
من األق�ب��اط بوصفهم حجر العثرة أمام
املشروع االسالمي.
وع��ن طريقة معالجة الفتنة قبل الثورة
وب �ع ��ده ��ا ،ي� ��رى زاخ � ��ر أن �ه ��ا ل ��م ت�خ�ت�ل��ف
بالنظر إل��ى أول واقعة بعد الثورة التي
ب��دأت بكنيسة ص��ول ف��ي أطفيحُ ،عقدت
ال� �ج� �ل� �س ��ات ال� �ع ��رف� �ي ��ة وذه � � ��ب ال �ش �ي��وخ
وال �ق �س��اوس� ُ�ة ،وم ��ارس ��وا ن �ف��س األن �م��اط
واألن �س��اق امل� ّ
�رح�ل��ة للمشكلة ال املعالجة
لها من جذورها.

أسباب الخشية
من إيران
رب �م��ا ك ��ان ال�ك�ث�ي��ر راف �ض��ًا
ال �ت �ص �ع �ي��د ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � ��ذي
ي �ق ��وم ب ��ه ال �س �ل �ف �ي��ون ض��د
«امل ��د ال�ش�ي�ع��ي» ف��ي مصر،
م �ع �ت �ب��ري��ن ان� ��ه م �ب��ال��غ ف�ي��ه،
إال أن السلفيني ي�ج��ادل��ون
ب ��أن ف�ك��رت�ه��م ل �ه��ا وج��اه��ة،
م �س �ت �ن��دي��ن ف� ��ي ذل� � ��ك إل ��ى
ع� ��دد م ��ن األس � �ب ��اب ي�م�ك��ن
تلخيصها في القوة الناعمة
الكبيرة إليران ،التي ظهرت
ب��وض��وح ف��ي ع��دد م��ن دول
الخليج كالبحرين والكويت
وش ��رق ال�س�ع��ودي��ة وبعض
ً
أجزاء من اليمن ،فضال عن
العراق.
وه��م ف��ي ذل��ك ي�خ�ش��ون من
خ� �ل ��ق أت � �ب� ��اع ك� �ث ��ر إلي� � ��ران
ت�ك��ون بمثابة ب��ؤر ت��وت��رات
مذهبية في مصر ،في ظل
ان �ف �ت��اح ت�ك�ن��ول��وج��ي ودول ��ة
ش �ب��ه غ��ائ �ب��ة ف��ي ك�ث�ي��ر من
األح�ي��ان داخ��ل مصر .وهم
يضعون أمام الناس تجارب
قالوا انها كاشفة ،كمساندة
إيران ألميركا ،ولو من طرف
خفي ،في غزو أفغانستان
وال � �ع ��راق ،أي إن �ه��ا دول� ��ة ال
غ ��رض ل �ه��ا إال م�ش��روع�ه��ا
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ،وي� �ع� �ت� �ب ��ر ه � ��ؤالء
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة
«ع��دوًا» أو «خصمًا» ّ
خفيًا،
ي�ف�ت�تن ال �ن��اس ب ��ه ،وخ��اص��ة
م � ��ع «اس� � �ت� � �خ � ��دام ال �ش �ي �ع��ة
مل �ب��دأ ال�ت�ق�ي��ة» ،ب�م��ا ُيصعب
اك�ت�ش��اف أي نية ق��د تكون
سلبية.
األم��ر األخ�ي��ر ه��و أن الفكر
ال�ش�ي�ع��ي «ي�ت�ق�ب��ل ممارسة
ال �ع �ن ��ف ض� ��د ال � � � ��ذات» ك�م��ا
ي�ح��دث ف��ي امل��واس��م الدينية
م��ن أع �م��ال دم��وي��ة ب��دع��وى
ذك ��رى ق�ت��ل ال�ح�س�ين ،وه��و
م��ا ق��د ي�ف�ت��ح ال �ب��اب ل�ت�ط��ور
هذا العنف.
ورغ��م أن السياسة الدولية
وال � � �ع �ل ��اق� � ��ات ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
ت �ق��وم ع �ل��ى م �ص��ال��ح ال ��دول
وشعوبها ،إال أن السلفيني
يعتبرون ه��ذه العالقة غير
م� �ج ��دي ��ة ل �ض �ع ��ف ال � �ق� ��درة
االقتصادية إليران ،مقارنة
بما تحتاجه مصر في ظل
الحصار املفروض عليها.
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من موسكو إلى واشنطن رؤية متقاربة ملآل الحرب
في سوريا :إطالة األزمة من دون ّأي تسوية ،تعني سيالن
أنهار من الدماء

في شمالي
مدينة حلب
أمس (ديميتار
ديلكوف -
أ ف ب)

موسكو وواشنطن تتوقعان املزيد من الدماء
«الجيش الحر» يطلب السالح ويتبرأ من «النصرة»...
واإلبراهيمي املحبط يقدم تقريره الخميس املقبل
التسوية ما زالت بعيدة .موسكو حذرت
من محاوالت نزع الشرعية عن السلطات
ال �س��وري��ة ال �ح��اك �م��ة ،ف��ي وق ��ت ت ��رى فيه
واش � �ن � �ط ��ن اح � �ت � �م ��ال ت � ��واص � ��ل ال � �ص� ��راع
ال��دم��وي م��ع زي��ادة العسكرة ل��دى طرفي
النزاع.
وذكر وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ّ
الف��روف ،أن هناك محاوالت إلحباط ّأية
ف ��رص ل�ل�ت�س��وي��ة ال�س�ل�م�ي��ة ف ��ي س��وري��ا.
ّ
وأع � ��رب ع ��ن اع �ت �ق��اده ب� ��أن ه ��ذا ال�ت��وج��ه
ل��ن ي��ؤدي إل��ى أي��ة نتائج إيجابية .وفي
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي م �ش �ت��رك م� ��ع ن �ظ �ي��ره
ال �س ��وي �س ��ري دي ��دي �ي ��ه ب ��ورخ ��ال� �ت ��ر ،ق��ال
ّ
ال ��وزي ��ر ال ��روس ��ي إن م��وس �ك��و ت�ل�اح��ظ،
أي�ض��ًا« ،م �ح��اوالت ل�ف��رض ّ ن��زع الشرعية
عن القيادة السورية» .وحذر الفروف من
أن مثل هذه املحاوالت قد تساعد مختلف
امل�ج�م��وع��ات امل�ت�ط��رف��ة ف��ي ال��وص��ول إل��ى
ال �س �ل �ط��ة ،م �ش � ّ�ددًا ع �ل��ى ض � ��رورة ّت�س��وي��ة
النزاع عبر املفاوضات .وأضاف أنه كلما
تأخرت املفاوضات السلمية ،كان الثمن
أكبر من أرواح السوريني.
في موازاة ذلك ،ذكرت صحيفة «نيويورك
ّ
تايمز» األميركية أن «التوقعات القاتمة
بشأن مستقبل سوريا ،التي كشف عنها
م�س��ؤول��ون أم�ي��رك�ي��ون ف��ي ع��دة جلسات
اس�ت�م��اع م�ت�ف��رق��ة أم ��ام مجلسي ال �ن��واب
وال � �ش � �ي ��وخ ،ت ��ؤك ��د ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �ط��اح �ن��ة
للصراع املسلح وتشاؤم اإلدارة األميركية
إزاء سبل تجنب تفاقم األزم��ة اإلنسانية
التدخل الخارجي» .وأشارت
السورية مع
ّ
ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� ��ى أن � ��ه «ف� ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
تحشد ف�ي��ه م�س��اع��دات إض��اف�ي��ة ملقاتلي
امل�ع��ارض��ة ،كشفت اإلدارة األميركية عن
ً
احتمال مواجهة س��وري��ا ص��راع��ًا طويال
ودمويًا ،حتى في حالة تمكن الثوار من
إطاحة الرئيس بشار األسد».
ّ
ول�ف�ت��ت إل��ى أن «ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ل��دى
س��وري��ا روب� ��رت ف ��ورد ّ
وج ��ه ت�ح��ذي�رًا من
اح�ت�م��ال م��واص�ل��ة أن�ص��ار ال�ن�ظ��ام القتال
ح�ت��ى امل ��وت ل�ح�م��اي��ة أن�ف�س�ه��م م��ن امل��وت
في حالة غياب فتح باب التفاوض بشأن
مرحلة انتقالية سياسية».
ف��ي س�ي��اق آخ��ر ،ذك��ر م�ص��در دبلوماسي
ّ
ل ��وك ��ال ��ة «إي � �ت� ��ار  -ت� � ��اس» ال ��روس� �ي ��ة أن
امل�ب�ع��وث األم �م��ي وال �ع��رب��ي إل��ى س��وري��ا،
األخ� �ض ��ر اإلب ��راه �ي �م ��ي ،س �ي �ق� ّ�دم ت �ق��ري �رًا
مل�ج�ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي خ �ل�ال اج�ت�م��اع��ه
�وري��ا وامل�ق��رر يوم
امل�ك��رس للوضع ف��ي س� ّ
ّ
ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل .وي �ت��وق��ع امل��راق �ب��ون أن
ي�ع��رب اإلب��راه�ي�م��ي ف��ي التقرير ع��ن قلقه
من الخالفات العميقة مع قيادة جامعة
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ن�ش�ب��ت ب �ع��د منح
مقعد س��وري��ا ف��ي ال�ج��ام�ع��ة للمعارضة.
ونقلت الوكالة «إيتار  -تاس» عن خبراء
ّ
ً
روس أن ه�ن��اك اح �ت �م��اال ك�ب�ي�رًا أن ي�ق� ّ�دم
اإلب��راه �ي �م��ي االس �ت �ق��ال��ة ف��ي أع �ق��اب ه��ذا
االج�ت�م��اع .ف��ي السياق ،أعلن مصدر في
وزارة الخارجية الروسية عدم امتالكها
م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ن �ي��ة اإلب��راه �ي �م��ي ت�ق��دي��م
استقالته.
م� ��ن ن ��اح �ي ��ة أخ� � � ��رى ،ك �ش �ف��ت ال �س �ل �ط��ات
ال �ع��راق �ي��ة ع ��ن ح �ف��ر خ �ن ��دق ي �ف �ص��ل ب�ين
أراضيها وبني األراضي السورية ،بهدف
املسلحني بني البلدين .وقالت
منع تسلل
ّ
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة إن �ه��ا ت�ت��ول��ى «ال�ت�ص��دي
ل �ج �م �ي��ع ال �ع �ن��اص��ر اإلره� ��اب � �ي �ي�ن ال��ذي��ن
يحاولون دخول البالد من دول الجوار».
وأكد الناطق باسم الوزارة ،العميد سعد
ّ
م �ع ��ن ،أن ق � ��وات ق� �ي ��ادة ح� ��رس ال �ح ��دود
«م ��وج ��ودة وم �س �ت �ع��دة ل�ل�ت�ص��دي دائ �م��ًا
ل�ج�م�ي��ع اإلره��اب �ي�ي�ن وك ��ل م��ن ت �س��ول له
نفسه العبث بأمن ال �ب�لاد» .م��ن جهتها،

ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «أن � �ب ��اء ال� �ش ��رق األوس � ��ط»
ّ
املصرية عن مصدر أمني عراقي قوله إن
«ق �ي��ادة عمليات ال�ج��زي��رة أط�ل�ق��ت حملة
عسكرية واسعة النطاق ،لتأمني الشريط
ال �ح��دودي ب�ين ال �ع��راق وس��وري��ا ،ومسح
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ص� �ح ��راوي ��ة ال� �ش ��اس� �ع ��ة ب�ين
البلدين وتمشيطها».
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،أع � �ل � �ن� ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ك �ت��ائ��ب واألل ��وي ��ة االس�ل�ام �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
لـ«الجيش ال �س��وري ال�ح��ر» استهجانها
ورف � �ض � �ه� ��ا إلع� �ل� ��ان «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
م�ب��اي�ع�ت�ه��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ،داع �ي��ة
«امل � �ج ��اه ��دي ��ن» إل � ��ى ال� �ت ��وح ��د وت �غ �ل �ي��ب
«الوسطية ّواالع �ت��دال» ،بحسب م��ا جاء
في بيان موقع من «جبهة تحرير سوريا
االسالمية».
وتضم الجبهة نحو عشرين ً
ّ
لواء وكتيبة
وم�ج�م��وع��ة اس�لام �ي��ة ،م��ن أب��رزه��ا «ل��واء
ال �ت��وح �ي��د» و«ل � � ��واء االس� �ل ��ام» و«أل ��وي ��ة
صقور الشام» و«كتائب الفاروق».
ب� ��دوره ،دع��ا رئ�ي��س «ال�ح�ك��وم��ة امل��وق�ت��ة»
غسان هيتو الغرب إلى تسليح «الجيش
ال� � �ح � ��ر» ب ��أس� �ل� �ح ��ة م� � �ض � ��ادة ل� �ل ��دب ��اب ��ات
وال �ط��ائ��رات ،وق ��ال إن��ه يستعد لالنتقال
من مدينة داالس األميركية ،حيث يقيم،
إلى دمشق في غضون أشهر .وقال هيتو،

يشن
الجيش السوري ّ
عمليات واسعة في قرى
ريف القصير

ّ
في مقابلة مع صحيفة «التايمز» ،إنه «ال
يطالب بريطانيا وشركاءها في منظمة
ّ
شمالي األطلسي بالتدخل عسكريًا
حلف
ف��ي س��وري��ا ،لكننا ن��ري��د ت��زوي��د الجيش
السوري الحر بأسلحة نوعية».
ّ
وط �م��أن ه�ي�ت��و امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل ��ى أن
«األس �ل �ح��ة ال �ت��ي ت��ذه��ب ل �ق �ي��ادة األرك ��ان
املشتركة التابعة لالئتالف املعارض لن

تقع في األيدي الخاطئة».
إلى ذل��ك ،قالت املفوضية العليا لشؤون
ّ
ال�لاج �ئ�ين ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة إن أع� ��دادًا
متزايدة م��ن الالجئني السوريني تختار
العودة إلى بالدها من األردن ،حيث يبلغ
ع��دد العائدين يوميًا  300الج��ئ ،معربة
عن قلقها العميق بشأن سالمتهم.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية ،ميليسا

ّ
فلمينغ ،إن الالجئني ي�خ�ت��ارون ال�ع��ودة
ل �ع��دد م ��ن األس� �ب ��اب ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا األن �ب��اء
ع ��ن ت �ح� ّ�س��ن األم � ��ن ف ��ي ع� ��دد م ��ن ال �ق��رى
الحدودية ،وكذلك لحماية ممتلكاتهم.
م �ي��دان �ي��ًا ،أف � ��ادت ق �ن��اة «روس� �ي ��ا ال �ي��وم»
ّ
ّ
ب � ��أن ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ي� �ش ��ن ع�م�ل�ي��ات
عسكرية واسعة في ق��رى ري��ف القصير،
مستخدمًا األس�ل�ح��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة ،م��ع أن�ب��اء

البشير في جوبا :جئت لتحقيق السالم
في زياته التاريخية إلى
جنوب السودان ،ابدى
الرئيس السوداني عمر
البشير حرص بالده على
توفير السالم لشعبي
البلدين ،مؤكدًا أن
الطرفني سيعمالن على
حل الخالفات بعيدًا عن
السالح

اكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير،
أم ��س ،أن��ه ي��ري��د تحقيق ال �س�لام وتطبيع
ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ج� �ن ��وب ال � � �س � ��ودان ،وذل ��ك
ف��ي أول ��ى زي��ارات��ه ل�ج�ن��وب ال �س��ودان بعد
انفصاله ع��ن الشمال ع��ام  ،2011فيما ّفر
ن�ح��و  50ال��ف س��ودان��ي إل��ى ج�ن��وب ش��رق
تشاد بعد تجدد الصراع القبلي في إقليم
دارف� � ��ور .وش ��دد ال�ب�ش�ي��ر ،ب�ع��د م�ب��اح�ث��ات
عقدها مع نظيره رئيس جنوب السودان
سلفا كير ،على أن «إع��ادة استئناف ضخ
ال�ن�ف��ط ت�ع��د ن�م��وذج��ًا ل�ل�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك»،
ك��اش�ف��ًا أن��ه ج��رى االت �ف��اق وال �ت �ع��اون على
كافة الترتيبات الالزمة حتى تضخ الدماء
ف ��ي ش ��راي�ي�ن االق �ت �ص��اد ف ��ي ال �ب �ل��دي��ن من

اتفق كير مع البشير على مواصلة الحوار لحل كل الخالفات (علي نجاتي ـ أ ف ب)

أجل رفاهية الشعبني في البلدين .واعلن
ال�ب�ش�ي��ر ف��ي ك�ل�م�ت��ه أن ��ه أم ��ر ب�ف�ت��ح ح��دود
ال �س��ودان م��ع ال�ج�ن��وب أم��ام ح��رك��ة امل��رور،
م �ت��وج �ه��ًا إل� ��ى «ك ��اف ��ة أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة في
ال�س��ودان واملجتمع املدني لالنفتاح على
إخوانهم في جنوب السودان حتى يكون
اتفاق التعاون واقعًا يمشي بني الناس».
واك��د البشير أن زي��ارت��ه التاريخية كانت
ناجحة بكل املقاييس ألن�ه��ا «تمثل نقلة
في العالقات بني البلدين».
من جهته ،كشف كير أنه اتفق مع البشير
على م��واص�ل��ة ال�ح��وار لحل ك��ل الخالفات
ب�ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ،ب� �ش ��أن امل �ن ��اط ��ق امل �ت �ن��ازع
ع�ل�ي�ه��ا ع�ل��ى ط ��ول ح��دوده �م��ا ال �ت��ي تمتد
 2000كيلومتر ،وعلى استتباب األمن في
املناطق املنزوعة السالح ،وجعل الحدود
مرنة ومفتوحة للناس والبضائع.
وقال كير «هذه أول زيارة للرئيس البشير
ب�ع��د اس�ت�ق�لال ج �ن��وب ال� �س ��ودان ،وات�ف�ق��ت
أن ��ا وال��رئ �ي��س ال�ب�ش�ي��ر ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ك��اف��ة
ات�ف��اق�ي��ات ال�ت�ع��اون ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي شهر
ايلول املاضي ،واتفقنا أيضًا على أن بعض
ال�ق�ض��اي��ا ت�ح�ت��اج إل ��ى م��زي��د م��ن ال�ن�ق��اش
ول� ��م ن �ت �ف��ق ب �ش��أن �ه��ا ب �ع ��د ،وه� ��ي ت�ح�ت��اج
إل��ى ح��وار مثل ترتيبات الوضع النهائي
مل�ن�ط�ق��ة أب �ي ��ي ،وت �ش �ك �ي��ل م�ج�ل��س منطقة
أبيي ،وطالبنا ببدء تسديد نصيب أبيي
من عائدات النفط املستخرج من املنطقة،
وإع �ط��اء ال�ج�ن��وب أي�ض��ًا نصيبه م��ن نفط
أبيي».
ك��ذل��ك اع�ل��ن كير أن��ه ل��م ي�ج� ِ�ر االت �ف��اق على
وض� ��ع ش ��رك ��ة س� ��وداب� ��ت ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
ال� �ط ��رف�ي�ن ات �ف �ق��ا ع �ل��ى م ��واص� �ل ��ة ال� �ح ��وار
للوصول إلى اتفاق كامل.
وب �ع��د اج�ت�م��اع�ه�م��ا ف��ي ال�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ي
خ�ل��ع ال�ب�ش�ي��ر ،ال� ��ذي دع ��ا ك�ي��ر إل ��ى زي ��ارة
ال� �خ ��رط ��وم ،م�ل�اب �س��ه ال��رس �م �ي��ة ل �ي��رت��دي
ج �ل �ب��اب��ًا أب �ي ��ض أدى ب ��ه ص�ل��اة ال�ج�م�ع��ة

ف��ي املسجد الكويتي بوسط ج��وب��ا .وق��ال
البشير أمام  400من املصلني إنه جاء إلى
ج��وب��ا ألن ال�ب�ل��دي��ن ي�ت�م�ت�ع��ان اآلن بأكبر
فرصة لتحقيق السالم ،مضيفًا إنهما لن
ينجرفا إلى الحرب مجددًا.
من جهة اخ��رى ،اعلن مسؤولون في األمم
امل �ت �ح��دة وت� �ش ��اد أم� ��س أن ن �ح��و  50أل��ف
س ��ودان ��ي ف � ��روا إل� ��ى ج �ن��وب ش� ��رق ت�ش��اد
خ�ل��ال أس� �ب ��وع ب �ع��د ت �ج ��دد ص � ��راع ق�ب�ل��ي
ف��ي إق�ل�ي��م دارف � ��ور امل �ض �ط��رب .وأوض �ح��ت
امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م امل�ف��وض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لأم��م
املتحدة لشؤون الالجئني ميليسا فليمنج
أن دائرة القتال اتسعت ألن كل طرف حصل
على ت�ع��زي��زات م��ن حلفاء قبليني ،وازداد
الصراع عنفًا مع تدمير قرى بأكملها.
وفر الالجئون إلى منطقة قاحلة على طول
ال �ح��دود امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ت �ش��اد وال �س��ودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى.
واوض � �ح� ��ت ف �ل �ي �م �ن��ج أن «امل �ن �ط �ق��ة الً�ت��ي
يصلون إليها نائية للغاية» ،مضيفة أن
احتمال اإلصابة بأمراض خطر قائم.
ب� � � ��دوره ك �ش ��ف ح ��اك ��م م �ن �ط �ق��ة س �ي�ل�ا ف��ي
جنوب شرق تشاد الجنرال موسى هارون
ت�ي��رج��و أن ن�ح��و  52م�ص��اب��ًا وص �ل��وا منذ
الخميس إل��ى امل�ن�ط�ق��ة .واك ��د أن «ال��وض��ع
م�ث�ي��ر للقلق ن �ظ�رًا إل��ى أن امل�ن�ط�ق��ة تفتقر
إل��ى البنية األس��اس�ي��ة الطبية املناسبة...
ن �ج��ري ت�ق��وي�م��ًا ل�لاح�ت�ي��اج��ات ب�م�س��اع��دة
امل �ن �ظ �م��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ل �ك��ن ال��وض��ع
خطير للغاية» .إلى ذل��ك ،قتل  3اشخاص
على االقل ،كما نقل عدد من الجرحى إلى
املستشفى نتيجة تعرض مدينة كادقلي
عاصمة والي��ة جنوب ك��ردف��ان السودانية
الجمعة لقصف ُيعتقد أن��ه م��ن متمردي
ال�ح��رك��ة الشعبية ش �م��ال ال� �س ��ودان ،فيما
ن �ف��ى امل �ت �ح��دث ب��اس��م امل �ت �م��ردي��ن ّ
أي علم
لجماعته بالقصف.
(رويترز ،أ ف ب)
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تونس

ّ
تونسية لـ «التطاول على قطر»
حملة
تونس ــ نورالدين بالطيب

عن انسحاب أع��داد كبيرة من املسلحني
إل��ى وادي خالد وعرسال في لبنان بعد
سيطرة الجيش ال �س��وري على موقعني
اس �ت��رات �ي �ج �ي�ي�ن ،أه �م �ه��ا م ��وق ��ع ق � ��ادش.
ّ
ولفتت القناة إلى أن هذا التطور امليداني
يأتي فيما أف��ادت م�ص��ادر عسكرية بأن
الجيش ال�س��وري نفذ عملية ت�ق��دم برية
م��ن م��دي�ن��ة الطبقة ف��ي املنطقة الشرقية

منها باتجاه مدينة الرقة الواقعة تحت
سيطرة املقاتلني امل�ع��ارض�ين .م��ن جانب
آخر ،تأكد نبأ اسقاط املعارضة املسلحة
مل��روح �ي��ة ع�س �ك��ري��ة ك��ان��ت ت�ن�ق��ل م��ؤون��ة
وم��واد غذائية إلى مراكز ّ
تجمع الجيش
النظامي في ريف ادلب ،ما أدى إلى مقتل
 8عسكريني.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

لم تعرف الشبكة االجتماعية «الفايس
ب ��وك» اح�ت�ق��ان��ًا ض��د إم ��ارة ق�ط��ر ك��ال��ذي
تعرفه منذ يومني ،بعدما هدد الرئيس
املؤقت محمد املنصف املرزوقي ،ضمنيًا
«املتطاولني على قطر» ،مطالبًا إياهم بـ
«تحمل مسؤولياتهم» .فبالتزامن مع
مطالبة ن ��واب ف��ي امل�ج�ل��س التأسيسي
(ال � �ب� ��رمل� ��ان) أم � � ��س ،ب �س �ح��ب ال �ث �ق ��ة م��ن
ال��رئ�ي��س ال�ت��ون�س��ي ،أط�ل��ق أك�ث��ر م��ن 25
أل� ��ف ن ��اش ��ط ع �ل��ى «ف �ي �س �ب��وك» «ح�م�ل��ة
التطاول على قطر».
ونقلت اذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة
عن النائب في البرملان سمير بالطيب،
أن «الئ �ح��ة ع��زل ال��رئ�ي��س امل��ؤق��ت (ال�ت��ي
وق �ع �ه��ا ن� ��واب ف��ي امل �ج �ل��س) استكملت
ال� �ن� �ص ��اب ال� �ق ��ان ��ون ��ي م ��ن االم � �ض� ��اءات
غ� ��داة ت�ص��ري �ح��ات��ه ح ��ول م�ح��اس�ب��ة من
ّ
يتطاول على قطر» .واوضح ان الالئحة
َّ
ستقدم االثنني املقبل الى مكتب املجلس
التأسيسي.
تصريح املرزوقي أول من أمس جاء في
ّ
خالل تسلمه الدفعة األول��ى من األموال
ال �ت��ون �س �ي��ة امل �ن �ه��وب��ة ،ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ف��ي
ح �س��اب ع�ق�ي�ل��ة ال��رئ �ي��س األس �ب��ق ليلى
بن علي ،في حساب مصرفي في لبنان
قيمتها ن�ح��و  ٥٠م�ل�ي��ون دوالر ،وذل��ك
بحضور محامي االمم املتحدة القطري
علي بن فطيس .ونوه املرزوقي بجهود
إم � ��ارة ق �ط��ر ف ��ي اس �ت��رج��اع ه ��ذا امل�ب�ل��غ
م��ن ل �ب �ن��ان ،م �ت��وع �دًا م��ن ي �ت �ط��اول على
ال��دوح��ة بالسب أو الشتم ،ب��أن يتحمل
مسؤولياته.
واتهم ناشطو «الفايس ب��وك» الرئيس
ب�م�ح��اب��اة اإلم � ��ارة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ف�ي�م��ا لم
تنشر وك��ال��ة األن �ب��اء «ت��ون��س أفريقيا»
ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ل �ل��أن� � �ب � ��اء ،وك� � ��ذل� � ��ك م ��وق ��ع
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ف �ح��وى امل �ح��ادث��ة
ال �ه��ات �ف �ي��ة ال �ت��ي ج �م �ع��ت أول م ��ن أم��س

بني املرزوقي وأمير قطر حمد آل ثاني.
خبر نشرته وكالة األنباء القطرية مما
زاد م��وق��ف ال��رئ�ي��س ح��رج��ًا ف��ي ال�ش��ارع
التونسي ،وخاصة بعدما اقر مستشار
ال��رئ�ي��س ،ال�ه��ادي ع�ب��اس ،ب��أن امل��رزوق��ي
يتقاضى م�ن��ذ ان ك��ان ف��ي ب��اري��س أي��ام
الديكتاتورية  ٢٥٠دوالرًا ع��ن ك��ل مقال
ينشره في موقع «الجزيرة نت» ،وهو ما
ّ
عده عدد من التونسيني إهانة للرئيس
ُ
كان يفترض أن يتجنبها منذ ان انت ِخب
رئيسًا على األقل.
ُ
وزاد االحتقان أم��س بعد م��ا نسب إلى

نواب في المجلس
التأسيسي يطالبون
بسحب الثقة من
الرئيس

التونسيني
الشيخة م��وزة م��ن اتهامها ُ
باللؤم على «الفايس بوك» ،إذ نقل عنها
أن «ق�ط��ر وق�ف��ت ب�لا ش ��روط م��ع ال�ث��ورة
التونسية ودعمت تونس ماليًا ،لكنها
لم تجد إال الجحود» .وقد طالب اآلالف
ب�ط��رد السفير ال�ق�ط��ري ع�ل��ى خلفية ما
ن�س��ب إل��ى زوج ��ة األم �ي��ر ال �ق �ط��ري .وف��ي
سياق متصل نادت صفحات تونسيني
مهاجرين في فرنسا وجمعيات حقوق
بتنظيم وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة أم ��ام معهد
العالم العربي في العاصمة الفرنسية،
وبرفع شعار الثورة التونسية «ديقاج»

ف ��ي وج � ��ه ال ��رئ� �ي ��س ال� � ��ذي ُي �ف� �ت ��رض أن
ي �ك��ون ق��د ق ��دم ك�ت��اب��ه ال �ج��دي��د ال �ص��ادر
في باريس أمس «اختراع ديموقراطية
دروس من التجربة التونسية» الصادر
باللغة الفرنسية.
وك ��ان غ��اض �ب��ون ق��د أح��رق��وا ف��ي ذك��رى
ال �ش �ه��داء ي ��وم  ٩ن�ي�س��ان امل��اض��ي العلم
ال� �ق� �ط ��ري ،ك �م��ا ات� �ه ��م ح � ��زب ال��وط �ن �ي�ين
الديموقراطيني امل��وح��د قطر بالوقوف
وراء ق�ت��ل زع�ي�م��ه ش �ك��ري ب�ل�ع�ي��د ،ال��ذي
اغتيل يوم  ٦شباط املاضي.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أك��د خ�ب��راء ف��ي املالية
واالق� � �ت� � �ص � ��اد أن ال � � �ق� � ��روض ال �ق �ط��ري��ة
لتونس كانت بفوائد خيالية تتجاوز
كثيرًا ال�ف��وائ��د على ال�ق��روض اليابانية
واألوروب �ي��ة ،وه��و م��ا جعل ع��ددًا كبيرًا
م � ��ن ال� �ن� �ش� �ط ��اء ال � �ي � �س� ��اري�ي��ن ،خ ��اص ��ة،
يتهمون الترويكا ببيع البالد إلى قطر
أم � ��ام رغ �ب��ة ش ��رك ��ات ق �ط��ري��ة ف ��ي ش ��راء
عديد من الشركات التونسية.
وفي الوقت نفسه ترفض الدوحة تسليم
صهر الرئيس األسبق بن علي ،محمد
صخر امل��اط��ري ،املقيم م��ع عائلته على
أراضيها منذ سقوط نظام عمه.
وك� � � ��ان ال � �ن ��اش � �ط ��ون ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ون ق��د
اس�ت�ق�ب�ل��وا أم�ي��ر ق�ط��ر ح�م��د ف��ي ال��ذك��رى
األول � ��ى ل �ل �ث��ورة ب��اح�ت �ج��اج��ات غ��اض�ب��ة
ف ��اج ��أت ال �ج ��ان ��ب ال� �ق� �ط ��ري ،ال � ��ذي ك��ان
ي �ع �ت �ق��د ان ال �ت��ون �س �ي�ين س�ي�س�ت�ق�ب�ل��ون
األم� �ي ��ر ب� ��ال� ��ورود ،ح�س�ب�م��ا أك� ��د ذل� ��ك لـ
«األخ �ب ��ار» دب�ل��وم��اس��ي ت��ون�س��ي سابق
ع �م ��ل ف� ��ي ق� �ط ��ر ،ال� �ت ��ي ردت ع �ل ��ى ذل ��ك
بتجميد كل مشاريعها في تونس ملدة
أسابيع.
وك��ان رئيس الحكومة السابق حمادي
ال�ج�ب��ال��ي ق��د زار ق�ط��ر أخ �ي �رًا ف��ي زي��ارة
ل��م ي�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا ،ك�م��ا ت��داول��ت الصحف
االل�ك�ت��رون�ي��ة أخ �ب��ارًا ع��ن زي ��ارة ملحافظ
البنك املركزي وزعيم حركة النهضة الى
الدوحة وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا.

املصريون يغرقون الدوحة ...بـ«األلش»!
ما قل
ودل
ذكرت صحيفة «معاريف» ،أمس،
أن اسرائيل تخشى من قيام
النمسا بسحب قواتها من الجوالن
السوري ،والتي تشكل العنصر
األساسي للقوات الدولية التابعة
لالمم املتحدة ،بما يؤدي الى تفكيك
القوات ،وبالتالي امكانية سيطرة

«جهات اسالمية» على املواقع
الحدودية ،بما في ذلك موقع جبل
الشيخ السوري.
وكان وزير خارجية النمسا ،مايكل
سبيندلغر(الصورة) ،الذي يزور
اسرائيل ،قد عبر خالل لقائه مع
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
عن املخاوف من قرار محتمل
بتسليح «املتمردين» ،األمر الذي
قد يؤدي إلى املس بقوات األمم
املتحدة .وبحسبه فإن تسليح
املعارضة سوف يدفع الحكومة
النمساوية إلى دراسة إخالء قواتها
من الجوالن جديًا.
(األخبار)

القاهرة ـــ رانيا ربيع العبد
ّ
«تحكي األس �ط��ورة :إن��ك مينفعش تجري
ّ
بسرعة في قطر عشان ما تعديش الحدود
ّ
وي�ع�ت�ب��روك متسلل لبلد ت��ان�ي��ة»« ،بيقلك
ب �م �ن��اس �ب��ة إن ق �ط��ر ه��ات �س �ت �ض �ي��ف ك��أس
العالم ،السعودية قالتلهم لو الكورة َجت
ّ
عندي ّ
وربنا ألقطعها»« ،هل تعلم أن أغنية
ّ
«لفيت كتير» ممنوعة في قطر نظرًا لضيق
قطر إتنني
املساحة»« ،هل تعلم أن جيش ّ
عساكر وط��اب�ي��ة»« ،ه��ل تعلم إن مل��ا ّ م��درب
ّ
قطر بيعاقب العب عنده بيخليه يلف قطر
عشر مرات» ...هذه ّ
عينة من سلسلة نكات
أطلقها الناشطون املصريون على مواقع
ال�ت��واص��ل اإلل�ك�ت��رون��ي أخ �ي �رًا ،وتستهدف
إمارة قطر والقطريني.
فبعد التجاوزات التي صدرت عن النظام
ال �ق �ط��ري وال �ت��ي ع� ّ�ده��ا امل �ص��ري��ون إه��ان��ة
ل��وط�ن�ه��م وت��اري�خ�ه��م وح �ض��ارت �ه��م ،باتت
ً
ال�ن�ك��ات األك �ث��ر ت� ��داوال ب�ين امل�ص��ري�ين هي
ّ
تلك التي تتناول قطر وحكامها وشعبها.
وم��ن آخ��ر اإله��ان��ات التي أعلن املصريون
«ال �ح��رب» عليها ،على طريقتهم ،ه��ي ما
كتبه ص�ح��اف��ي ق�ط��ري ع�ل��ى ح�س��اب��ه على
م��وق��ع ال �ت��واص��ل اإلل �ك �ت��رون��ي «ت��وي �ت��ر».
الصحافي القطري كان يحاول الدفاع عن
اإلم ��ارة بعدما شعر ب��أن «ب��اس��م يوسف،
اإلع�ل�ام ��ي امل �ص��ري ال �س��اخ��ر أه� ��ان وط�ن��ه
ب��أغ �ن �ي��ة ق �ط��ري ح �ب �ي �ب��ي» .األغ �ن �ي��ة ال�ت��ي
انتقدت تدخل قطر بالشؤون السياسية
ملصر من خ�لال دف��ع األم��وال واالستثمار،
قاضية بذلك على أحالم الثورة والثوار.
وم � �م� ��ا ك �ت �ب ��ه ال� �ص� �ح� �ف ��ي ال � �ق � �ط� ��ري ع �ل��ى
«ت ��وي �ت ��ر»« :رب �م ��ا ن �ل�ح��س ج��زم��ة أم�ي��رك��ا
ك� �م ��ا ت� ��زع� ��م ،ل �ك �ن �ن��ا ال ن �س �م��ح ل� �ه ��ا ب ��أن
ت��دوس بجزمتها رؤوسنا كما تفعل بكم
مقابل حصولكم على مساعداتها املالية
امل � �ش� ��روط� ��ة» ،وأض� � � ��اف م �س �ت �ه��زئ��ًا« :ف ��ي

اليابان قاعدة أميركية وفي أملانيا أيضًا
وك ��ذل ��ك ك ��وري ��ا ال �ت��ي رب �م��ا ي �ك��ون ه��ات�ف��ك
مصنوعًا فيها ،ف�م��اذا صنعتم أن�ت��م غير
أقراص الطعمية؟».
ه ��ذه ال��واق �ع��ة ل��م ت �م� ّ�ر م� ��رور ال� �ك ��رام على
ال �ش �ع��ب ال �س ��اخ ��ر ب �ط �ب �ي �ع �ت��ه ،ال� � ��ذي راح
ي � �ج ��وب م �خ �ت �ل��ف امل � ��واق � ��ع اإلل �ك �ت ��رون �ي��ة
ل�ي�ض��ع ب�ص�م�ت��ه ال �س��اخ��رة ع �ل��ى م ��ا ورد.
وم��ن أب ��رز ت�ل��ك ال� ��ردود« :ب�ي�ق��ول��ك الطالب
القطري ملا بيجيله سؤال ارسم الخريطة،
بيحط نقطة في نص الورقة» ،و«يا بخت
ط�ل�ب��ة ق �ط��ر ب �ي��ذاك��روا ال �ت��اري��خ  3س�ط��ور
والجغرافيا شارعني وحاره» ...إشارة إلى
صغر حجم اإلمارة القطرية.

وي � �ق ��ول إب ��راه� �ي ��م م� �ج ��دي أس � �ت ��اذ ال �ط��ب
ال� �ن� �ف� �س ��ي ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ع �ي��ن ش � �م� ��س ،إن
«املصري يرفض أن يعلن حالة الحزن أو
الحداد ،لذا نجد السخرية من أبرز سمات
ط �ب �ع��ه ،ف �ه��و ي �ت �ع��ام��ل دائ� �م ��ًا م ��ع األم� ��ور
ب �ط��ري �ق �ت��ه ال �خ��اص��ة ودائ � �م ��ًا م ��ا ي�ت�ف��اع��ل
م��ع األح � ��داث امل �ح��زن��ة ب�ط��ري�ق��ة ع�ك�س�ي��ة».
وي �ض �ي��ف« :ف ��ي ع��ز األزم � ��ة ت �ج��د امل �ص��ري
ي�ض�ح��ك وي �ط �ل��ق ال �ن �ك��ت ال �س��اخ��رة ك��ي ال
ّ
يظل مكبوتًا» ،فهي محاولة شخصية من
داخله ألن ّ
يهون على نفسه األمور املعقدة
واألخبار السيئة التي يتعرض لها طوال
ّ
ح�ي��ات��ه .وش��ك��ل ص�م��ت ال��رئ��اس��ة امل�ص��ري��ة
والحكومة الحالية تجاه إهانة الصحافي

ّ
املصريون لم يوفروا الشيخة موزة بتهكمهم (أرشيف)

القطري ملصر ،أحد األسباب الرئيسية التي
جعلت املصريني ي��زي��دون م��ن سخريتهم
في نوع من االنتقام من الحكومة املصرية
الحالية وسياساتها املوالية لدول معينة.
وفيما ي��دف��ع الشعبان ال�ق�ط��ري وامل�ص��ري
ث �م��ن ت �ل��ك ال� �ن� �ك ��ات ،ي ��ؤك ��د أس� �ت ��اذ ال �ط��ب
النفسي أن «ارت �م��اء الحكومتني املصرية
والقطرية ،إحداهما في حضن األخرى هو
أحد أسباب استخدام املصريني السخرية
من خالل التكنولوجيا كسالح للدفاع عن
بلدهم» .ووصف مجدي كثرة املشاركة في
تداول هذه النكات ،بأنه نوع من «التفكير
الجماعي ال��ذي يصيب املصريني بمجرد
أن يطلق أح��ده��م نكتة معينة» .ورغ��م أن
ال�ص�ح��اف��ي ال �ق �ط��ري ه��و ش�خ��ص مغمور
وال يمثل الشعب القطري ككل وال ينطق
ب�ل�س��ان ح��ال ال�ح�ك��وم��ة إال أن��ه ب�م�ج��رد أن
خ� ��رج أح� ��د امل �ص��ري�ي�ن ل� �ي � ّ
�رد ع �ل��ى إه��ان��ة
الصحافي بطريقة س��اخ��رة ،تبعه املئات
م�س�ت�خ��دم�ين ط��ري�ق�ت�ه��م ف��ي «األل� � ��ش» ،أي
ال�س�خ��ري��ة ،ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال�ق�ط��ري .مجدي
يقول إن طريقة التفكير الجماعية تشبه
«س� �ي ��اس ��ة ال �ق �ط �ي ��ع» ال� �ت ��ي ال ت ��وج ��د إال
ف ��ي دول ال �ع��ال��م ال �ث ��ال ��ث ،وم �ن �ه��ا م �ص��ر،
التعليم فيها ب��امل�ق��ام األول
ال�ت��ي يعتمد
ّ
ع�ل��ى ال�ت�ل�ق�ين .وت��وق��ع ال�ب�ع��ض أن تسبب
ه� ��ذه ال �ح��ال��ة إح� � ��داث ن� ��وع م ��ن ال�ق�ط�ي�ع��ة
«ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة» ب�ين البلدين
في املستقبل القريب .زوجة األمير القطري
لم ُ
تنج من السخرية أيضًا ،واسمها كان
ال��داف��ع إل��ى ذل��ك ،حيث استخدمه البعض
ق ��ائ �ل�ي�ن« :ع� ��ارف �ي�ن ق �ط��ر م �ف �ي �ه��اش ق ��رود
ليه؟ خوفًا على الشيخة م��وزة» .وفي هذا
الصدد يقول مجدي إن «املعارك ستستمر
ب�ين ال�س�ي��اس�ي�ين ،وي�ج��ب أال ي��دف��ع ثمنها
الشعوب حتى بالنكات باعتبارها سالحًا
يستخدم اليوم بني طرفني ال ذنب لهما في
ما يجري على الساحة السياسية».
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عشر سنوات على سرقة اآلثار العراقية
لم ينجز بعد إال أرشفة
 40.000قطعة من
أصل مجموعة تتجاوز
الـ250.000

قبل  10سنوات ،دخل مجهولون إلى متحف العراق
الوطني أو متحف بغداد ،وسرقوا قسمًا كبيرًا من
محتوياته .فتحوا أب��واب املخازن ،وأخ��ذوا مجموعة
األختام األسطوانية وهربوا تاركني أب��واب القاعات
ومكاتب الهيئة العامة لآلثار والسياحة ّ
مشرعة .أبواب
املتحف العراقي ال تزال مغلقة أمام الزوار ،والعمل في

أروقته يتابع يوميًا ،لكن ببطء شديد .فخالل السنوات
العشر املاضية ،لم تنجز أي عملية عرض للقطع ،وال
ُ
حتى جردة للمخازن .واجهة املتحف التي ت َع ّد من
معالم بغداد تتعرض اليوم لعملية «تطوير» تهدف
إلى استبدالها بنسخة عن بوابة عشتار .لكن الوضع في
املواقع إلى تحسن ...بطيء

ارتفعت الميزانية
للمتاحف والتنقيبات،
وارتفعت الرواتب وبدأت
عملية توظيف جديدة

البناء الحالي
ملدخل متحف
بغداد سيكون
من الباطون
الطني
بدل ّ
املجفف
(أ ف ب)

متحف بغداد لم ينفض آثار الغزو
جوان فرشخ بجالي
ّ
دب� � � ��ت ال � �ف ��وض ��ى ف � ��ي ب � �غ � ��داد م� �ن ��ذ ع �ش��ر
س� �ن ��وات .ب � ��دأت ع �م �ل �ي��ات ال �ن �ه��ب لتشمل
ّ
املتحف الوطني وال ��وزارات .حلت املأساة
لتضاف إل��ى بشاعة ال�ح��رب ،فكان الخبر
ف��اج�ع��ة ع�ل��ى ال�ع��راق�ي�ين ون�ق�ط��ة س ��وداء ال
ت�غ�ت�ف��ر ل�لأم �ي��رك �ي�ين .اس �ت �ع �ج��ل ال��رئ �ي��س
األميركي آنذاك ،جورج بوش ،فريقًا من الـ
 F.B.Iللتحقيق بسرقة املتحفّ .
مرت عشر
س �ن��وات ول��م تنشر ب�ع��د ن�ت��ائ��ج التحقيق
ّ
للعراقيني ،رغ��م أن امل�س��ؤول ع��ن القضية،
امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ال �س��اب��ق وال �ك��ول��ون �ي��ل في
ال�ج�ي��ش م��اث�ي��و ب��وغ��دان��وس ،ن�ش��ر كتابًا
عن مهمته في بغداد وجال في محاضرات
على العالم أجمع إلشراك الجماهير قصته
ال �ه��ول �ي��وودي��ة ،ف �ك��اد أن ي�ص�ب��ح إن��دي��ان��ا
جونز ج��دي�دًا! رغ��م كل ذل��ك ،لم يقف يومًا
ش��رح نتائج
وزي ��ر أو م �س��ؤول ع��راق��ي ل�ي� ّ
التحقيقات .وبقي الغموض يلف القضية.
من هم هؤالء السارقون املحترفون ،وكيف
دخلوا املتحف ،وكيف عثروا على مفاتيح
املخازن ،وأين بيعت هذه القطع ،وما هي
الكمية الفعلية؟ أسئلة بقيت دون أجوبة.
عاملة اآلث��ار العراقية املخضرمة واملقيمة
في لندن ،الدكتورة ملياء الكيالني ،تشرح
ّ
أن الوضع اليوم في املتحف العراقي في
ّ
ت �ق��دم ب�ط��يء ج �دًا .ف�خ�لال زي��ارت�ه��ا ب�غ��داد
في األسابيع املاضية ،جالت على ّالقاعات
ال�ت��ي ال ت��زال مغلقة .وت�ق��ول ب�ت��أث��ر كبير:
«املتحف غير جاهز الستقبال ال��زائ��ري��ن؛
فالقطع الصغيرة غير معروضة ،وبطاقات
التعريف غير موجودة .بالفعل ،لقد أنجز
الفريق اإلي�ط��ال��ي م��ن مركز «س�ك��اف��ي» في
تورينو القاعات اإلسالمية ،ويعمل اليوم
على إع��ادة تأهيل القاعة اآلش��وري��ة ،التي
ستكون رائعة».
ويشير البروفسور ماغواير غيبسون من
جامعة شيكاغو إلى أن «املتحف قد جهز
بكافة اآلالت الضرورية للتحكم بالحرارة
داخ� � ��ل ج � ��دران � ��ه ،وأع � �ي ��د ت �ص �م �ي��م ج �ه��از
اإلض � ��اءة ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن ع�م�ل�ي��ة االف�ت�ت��اح
موقتة وتنحصر باالحتفاالت السياسية
الكبرى» .فمنذ اندالع حرب الخليج األولى
والثانية ،وخالل االحتالل األميركي ،اتبع

امل�ت�ح��ف م �ب��دأ اف �ت �ت��اح ق��اع��ات��ه مل�ن��اس�ب��ات
سياسية ف�ق��ط .ف�ف��ي س�ن��ة  2003افتتحت
القاعات لساعات معدودة ليطمئن الحاكم
األميركي إلى كنز نمرود ،وفي سنة 2009
افتتح ل�ي��وم واح��د ف�ق��ط ،وذل��ك الستقبال
رئيس الحكومة.
ّ
ص �ح �ي��ح أن ال� ��وض� ��ع األم � �ن� ��ي ال ي�س�م��ح
باملجازفة ،لكن الكيالني تؤكد «أن العمل
ب�ط��يء ل��درج��ة يصعب فهمها .فالقاعات
ً
م � �ث �ل�ا ي � �ج ��ري ت��أه �ي �ل �ه��ا م � �ج� ��ددًا ب�ح�ج��ة
تغير طريقة العرض .واليوم يعاد العمل
بالقاعة السومرية التي كانت قد أنجزت
ق�ب��ل س�ن�ين .ع ��ودة إل��ى ن�ق�ط��ة ال�ص�ف��ر .أم��ا
بالنسبة إل��ى الئ�ح��ة ج��رد القطع األث��ري��ة،
�ار فيها منذ أرب��ع سنوات ،ولم
فالعمل ج� ٍ
ي�ن�ج��ز ب�ع��د إال أرش �ف��ة  40.000ق�ط�ع��ة من
أص��ل مجموعة تتجاوز ال � �ـ .»250.000لكن

من ناحية ثانية ،انتهى العمل في املخازن،
وب��ات��ت مكاتبها وخزائنها الحديثة جدًا
تنتظر التحف.
ي�ت�س��اءل ب�ع��ض ال�ع�ل�م��اء ع��ن أس �ب��اب ب��طء
العمل ،وفيما يحاول عدد منهم أن يتفهم
ّ
ال ��وض ��ع ،ي �ب� ّ�رر أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لآث��ار
وامل �ت��اح��ف ك��ان��ت ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة
تتأرجح بني وزارت�ين :الثقافة والسياحة.
ف �ف��ي ح�ي�ن أن �ه ��ا ق��ان��ون �ي��ًا ت �ت �ب��ع ُاألول � ��ى،
ولكنها ف��ي ال�ت��وزي�ع��ات ال��وزاري��ة ألحقت
ب��ال�س�ي��اح��ة ،م��ا أدى إل ��ى ف��وض��ى إداري� ��ة.
هذا باإلضافة إلى امليزانية السنوية التي
 %20مما
لم تكن تحترم،
فتعطى الهيئة ُ
تطلب! لكن الوضع ّ
تغير أخيرًا؛ إذ أنشئت
وزارة السياحة واآلثار ،وارتفعت امليزانية
السنوية للمتاحف والتنقيبات ،وارتفعت
ال��روات��ب وب ��دأت عملية ت��وظ�ي��ف ج��دي��دة.

ّ
خطوات تحث على ديناميكية أعلى ،لكنها
ّ
لم تحصل .كيالني ّ
تبرر ذلك بأن «املشكلة
تكمن في أن املتخرجني الجدد درسوا في
فترات الحروب التي اتسم فيها العلم في
ال�ع��راق بتدني املستوى العلمي .فالقسم
األكبر من املوظفني يتقنون العربية فقط،
م��ا يجعلهم غير ق��ادري��ن على متابعة ما
يجري في عالم املتاحف واآلثار من ّ
تطور
وت�غ� ّ�ي��ر ،وغ�ي��ر ق��ادري��ن على إق��ام��ة أبحاث
ومتابعة دراس��ات عاملية» .وي��ؤك��د علماء
ّ
آث ��ار آخ ��رون أن ال � ��وزراء ي �ح��ارب��ون قسمًا
من العلماء العراقيني الذين يدرسون في
الجامعات األميركية والبريطانية ،بحجة
أنها معاقل االحتالل.

تأهيل مدخل املتحف
الورشة قائمة على مدخل متحف بغداد.

و«حصة» كردستان
المواقع األثرية...
ّ
على صعيد املواقع األثرية ،يقول البروفسور غيبسون ،الذي
ُي َع ّد مرجعًا عامليًا في مراقبة وضع املواقع األثرية العراقيةّ ،إن
«املشكلة األكبر تكمن في املشاريع
اإلنمائية ،والبناء العشوائي وتوسع
األراض � ��ي ال ��زراع �ي ��ة» .أم ��ا بالنسبة
إل��ى السرقة ،فيؤكد غيبسون «أنها
مستمرة ولكن بمستويات أقل مما
كانت عليه» .وملواجهة كل هذا الواقع،
ي�ع� ّ�ول ال�ع��راق على ع��ودة الحفريات
األثرية العلمية مع الجامعات الغربية.
ّ
ال �ب �ع �ث��ات م ��ا زال� � ��ت ق �ل �ي �ل��ة ،وت��ت �ك��ل
ب�ش�ك��ل أول ��ي ع�ل��ى امل �ب ��ادرة ال�ف��ردي��ة
ل �ل�أس ��ات ��ذة .ه� �ن ��اك ب �ع �ث��ة أم �ي��رك �ي��ة
وأخرى بريطانية وأخرى إيطالية في

جنوب العراق ،كل منها تعمل على موقع سومري صغير.
وبالطبع هناك بعثات التنقيب األث��ري��ة العراقية التي تعمل
في أكثر األحيان على املواقع املهددة
بالسرقات أو عمليات التوسع .ويأتي
إقليم كردستان ليكون الرابح األكبر
م ��ن ه� ��ذه األزم � � ��ة .ف��ال��وض��ع األم �ن��ي
فيه مستتب ،ومكاتب الهيئة العامة
ل�ل�آث��ار (ال �ت��ي ان�ف�ص�ل��ت ع��ن ب �غ��داد)
ّ
شرعت أبوابها أم��ام البعثات الدولية
ّ
وسهلت عملهم ،فتحولت الفرق إلى
كردستان ،حيث تنقب اليوم  38بعثة
أث��ري��ة دول�ي��ة ،ل��م تتأخر مكتشفاتها
ف ��ي إع �ط ��اء م �ت��اح��ف اإلق �ل �ي��م نفحة
جديدة.

العمال ينجزون التصميم الجديد ألحد
أه��م معالم العاصمة :نسخة طبق األصل
عن بوابة عشتار التي كانت ّ
تزين مدخل
م��دي�ن��ة ب��اب��ل .ف��امل�ص�م��م ق��رر أن يعيد إل��ى
ب�غ��داد نسخة ع��ن ال�ب��واب��ة ال��زرق��اء املزينة
بمنحوتات لحيوانات ،التي تعرض اليوم
في متحف برلني .ولكن املشروع ُي َع ّد من
وجهة نظر املهندسني واآلثاريني تشويهًا
ألح��د أه��م م�ع��ال��م ال�ع��اص�م��ة .وت �ق��ول ملياء
ّ
«إن مدخل متحف بغداد ّ
صمم
الكيالني
ع��ام  1936وأن �ج��ز ف��ي  ،1950وي �ق��وم على
احترام تقنيات البناء منذ الفترة البابلية.
فلم يستعمل في البناء إال الطني املجفف،
ف ��ي ح�ي�ن أن ال �ب �ن��اء ال �ح��ال��ي س �ي �ك��ون من
الباطون ،وهو سيئ التصميم ،ويشبه إلى
ح� ٍّ�د كبير تصاميم ع��ال��م دي��زن��ي املزيفة».
واملتحف من أقدم معالم العراق املعاصر،
ب � ��ات م ��دخ �ل ��ه ج � � ��زءًا م� ��ن ه ��وي ��ة امل ��دي �ن ��ة،
وتعديله ُي� َ�ع� ّ�د م��ن امل�س��اس بها ،وصمدت
الواجهة في وجه كل املتغيرات والحروب...
إال إن أزالتها الحداثة الرخيصة.

شمعة دوني يوحنا للتراث
سنة  2007أطلق مدير املتحف العراقي
ال �س��اب��ق ،ال��راح��ل دون ��ي ج ��ورج ي��وح�ن��ا،
مبادرة «شمعة ملتحف بغداد» بالتعاون
مع منظمة ( SAFEحماية اآلثار للجميع)
ً
األميركية .والق��ت امل�ب��ادرة تفاعال كبيرًا
ف� ��ي األوس � � � ��اط امل �خ �ت �ص��ة وال �ج��ام �ع �ي��ة.
فعلى م��دى  24س��اع��ة أض�ي�ئ��ت الشموع
في العالم أجمعّ .
فقررت الجمعية إحياء
ذك��رى سرقة متحف بغداد بتثبيت هذا
التقليد سنويًا .لكن وفاة الدكتور دوني
في كندا قلبت املقاييس .فاملبادرة باتت
ب �ه ��دف�ي�ن :األول ل �ت��ذك��ر م ��أس ��اة م�ت�ح��ف
ب � �غ� ��داد ،وال� �ث ��ان ��ي إلب� �ق ��اء ذك� � ��رى دون ��ي
ّ
حية بعد ك��ل الجهد ال��ذي ق��ام ب��ه إلنقاذ
امل �ت �ح��ف وآث � ��ار ب �ل��اده .ف�ب�ع��دم��ا أج�ب��رت��ه
منظمات إس�لام�ي��ة على م�غ��ادرة ال�ع��راق
بعد تهديدهم بقتل أوالده ،التحق دوني
ب �ج��ام �ع��ة «س �ت ��ون ��ي ب� � ��روك» األم �ي��رك �ي��ة
وب� �ق � َ�ي ي �ن��اض��ل إلع� � ��ادة ال �ق �ط��ع األث ��ري ��ة
املسروقة إلى العراق .وتكريمًا له ،حولت
املنظمة مبادرة شمعة متحف بغداد إلى
شمعة لدوني جورج.
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فنزويال تقترع غدًا لـ ....تشافيز؟
مادورو يتلطى خلف إرث الراحل وكابريلس على «فرصة إلظهار قدرته»
تتجه انظار العالم غدًا إلى
فنزويال ملعرفة اي مستقبل
ينتظرها في ضوء نتيجة
االنتخابات الرئاسية االولى
بعد وفاة الزعيم التاريخي
هوغو تشافيز ،في انتخابات
حامية بني مرشح السلطة
نيكوالس مادورو ومرشح
املعارضة انريكي كابريلس
غدًا نهار آخر على فنزويال .للمرة االولى
ل� ��ن ي� �ك ��ون «م �ل �ه �م �ه��ا» ه ��وغ ��و ت �ش��اف �ي��ز
م��رش�ح��ًا ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .سيفتقد
الفنزويليون خطابات النصر التي كان
يلقيها بعد حسم ف��وزه في االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة ال �س��اب �ق��ة .ح� �ض ��ور ت�ش��اف�ي��ز
سيكون الطاغي تقريبًا على يوم غد ،بني
وفاء الفنزويليني لخيار زعيمهم الراحل
ب��ان �ت �خ��اب خ�ل�ي�ف�ت��ه ن �ي �ك��والس م � ��ادورو
رئ�ي�س��ًا الس�ت�ك�م��ال ال �ث��ورة ال�ب��ول�ي�ف��اري��ة
وب�ي��ن خ� �ي ��ار آخ� ��ر ي �ط �م��ح إل� ��ى ف �ن��زوي�لا
ب�ع�ي��دة ع��ن االش �ت��راك �ي��ة وأك �ث��ر ق��رب��ًا من
الليبرالية م��ع مرشح املعارضة انريكي
كابريليس.
وب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى ت ��وق� �ع ��ات امل �ح �ل �ل�ين
ونتائج استطالعات الرأي ،التي اظهرت
تقدم م��ادورو بعشر نقاط على منافسه
كابريليس ،يمكن الجزم بأن الفنزويليني
ح �س �م��وا خ �ي��اره��م ب��ان �ت �خ��اب م� � ��ادورو.
وع� � �ل � ��ى م� � � ��دى االس� � �ب � ��وع �ي��ن امل ��اض� �ي�ي�ن
ح�ش��د م� ��ادورو وك��اب��ري�ل�ي��س انصارهما
«ل �ل �م �ع��رك��ة» ج �ي �دًا وك� ��ل م�ن�ه�م��ا اس�ت�ن��د
إل��ى ش�ع��ارات��ه وخططه لجذب اكبر عدد
م��ن الناخبني إل��ى صفه م��ع االخ��ذ بعني
االع�ت�ب��ار «ال�ح�ض��ور امل�ع�ن��وي» لتشافيز
في هذه املعركة.
الحملة االنتخابية «ال�س��ري�ع��ة» انهاها
الطرفان بمسيرات حاشدة النصارهما،
واظ �ه��ر ط��رف��ا «ال� �ن ��زاع» االن �ت �خ��اب��ي ثقة
كبيرة بفوز كل منهما بالرئاسة غادقني
ع� �ل ��ى ان � �ص� ��اره� ��م ب � ��ال � ��وع � ��ود .ال ��رئ �ي ��س
ب��ال��وك��ال��ة ن �ي �ك��وال م � ��ادورو امل �ع��ول على
الحالة الشعبية املتأثرة بوفاة تشافيز
ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،اك��د الن �ص��اره أن��ه واث��ق
م��ن ف ��وزه وأن ��ه مستعد ل�ي�ك��ون الرئيس
املستكمل للثورة االشتراكية.
م ��ادورو ،وف��ي آخ��ر خطاب ام��ام انصاره
ب � �ح � �ض� ��ور ص � ��دي � ��ق ت � �ش ��اف � �ي ��ز ال�ل��اع� ��ب
االرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي م � � ��ارادون � � ��ا ،اوض � � ��ح أن ��ه

سيكون «بمثابة االب والرئيس والرئيس
بالنيابة ع��ن ال �ف �ق��راء» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن��ه
ي��ري��د أن ي �ك��ون ع �ن��د ح �س��ن ظ ��ن ال �ق��ائ��د
وأن ي �ك ��ون ع �ل��ى ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��ي
اوك �ل �ه��ا ال �ي��ه .وح ��ث م � ��ادورو م�ن��اص��ري��ه
على تحقيق اخر رغبات «القائد» ،الذي
تمنى قبل وفاته بالوقوف خلف مادورو
وانتخابه رئيسًا.
وف� ��ي اط � ��ار ت�ق�ل�ي��د درج ع �ل �ي��ه ت�ش��اف�ي��ز،
ات �ه��م م � ��ادورو اي �ض��ًا امل �ع��ارض��ة بتدبير
مؤامرات مع الواليات املتحدة االميركية
ال� �ت ��ي ط � ��رد اث � �ن� ��ان م� ��ن دب �ل��وم��اس �ي �ي �ه��ا
م ��ؤخ �رًا ،وب��ال��رغ �ب��ة ف��ي ان �ه��اء «امل�ه�م��ات
ال �ب��ول �ي �ف��اري��ة» ـ� �ـ ال� �ب ��رام ��ج االج �ت �م��اع �ي��ة
املمولة من الثروة النفطية ــ التي اخرجت
ماليني الفنزويليني من دائرة الفقر .وكان

مادورو قد وعد «باحترام وصية» مرشده
في وج��ه «ال�ب��ورج��وازي�ين» و«الفاشيني»
خ �ل��ال ال �ت �ج �م �ع ��ات االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ت�ح��ت
شعار «تشافيز حي ،والنضال مستمر»
وررد فيها «تشافيز ،اع��دك ب��أن صوتي
سيذهب ملادورو».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ط ��ال ��ب م ��رش ��ح امل �ع ��ارض ��ة،
انريكي كابريليس ،املواطنني بالتصويت
ل �ص��ال �ح��ه ل �ه��زي �م��ة ال� �ع� �ن ��ف وم� �ح ��ارب ��ة
الجريمة التي باتت منتشرة في البالد.
وف��ي آخ��ر خ�ط��اب ل��ه قبل انتهاء الحملة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي باركويسيميتو ،تعهد
كابريليس بإنعاش االقتصاد خالل عام،
وق��ال إن فريقه ب��دأ بالفعل العمل ب��أول
اإلجراءات في هذا الشأن.
ون��اش��د ك��اب��ري�ل�ي��س م�ن��اص��ري��ه إع �ط��اءه

طالب مادورو المعارضة
باالعتراف بالنتائج
الرسمية

طغى حضور تشافيز على املعركة االنتخابية (لويس اكوستا ـ أ ف ب)

ال �ف��رص��ة «إلظ� �ه ��ار ق ��درت ��ي ع �ل��ى ال�ح�ك��م
بالفعل وإص�ل�اح األم ��ور» ،م��ؤك�دًا أن��ه لن
ينهي ال�ب��رام��ج االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي تعود
إلى حقبة تشافيز ،لكنه تعهد بالقضاء
على الفساد الرسمي.
ويستند كابريلس في االنتخابات الحالية
إلى االرق��ام التي سجلها في االنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة االخ � �ي � ��رة ،ال� �ت ��ي ه ��زم ��ه ف�ي�ه��ا
تشافيز في تشرين االول ( %55في مقابل
 )%44وإل��ى نتيجة االنتخابات املحلية،
ح�ي��ث ف�ش��ل ان �ص��ار ت�ش��اف�ي��ز ف��ي هزيمته
ف��ي معركة ح��اك��م والي��ة م�ي��ران��دا (ش�م��ال)
ال �ت��ي ع ��اد وان �ت �ص��ر ب �ه��ا ،ب��االض��اف��ة إل��ى
كونه ك��ان من اصغر النواب الفنزويليني
سنًا ولديه الخبرة السياسية القوية التي
اث�ب�ت�ه��ا ب�ت��وح�ي��د امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي ع��رف��ت
بانقساماتها فيما مضى.
وم � ��ع ح ��رص ��ه ع �ل ��ى ع � ��دم خ � ��دش ص� ��ورة
ال ��رج ��ل ال� �ق ��وي ال �س��اب��ق ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،رك��ز
ك��اب��ري�ل��س ه�ج�م��ات��ه ع�ل��ى اف�ت�ق��ار خصمه
للكاريزما ،مكررًا بانتظام أن «نيكوالس
ليس تشافيز» و«ال يختبئ وراء صورته»
حثًا الفنزويليني على عدم تصديقه.
ون� � ��ادى ك��اب��ري �ل��س اي �ض ��ًا ب��االش �ت��راك �ي��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �م��ط ال �ب��رازي �ل��ي
وب��اق �ت �ص��اد ال� �س ��وق ،ووع� ��د ب �ع��دم ال �غ��اء
«امل �ه �م ��ات ال �ب��ول �ي �ف��اري��ة» ،ل �ك �ن��ه اك� ��د أن��ه
سيقطع ام ��داد النفط ع��ن ك��وب��ا ،الحليف
ال ��دائ ��م ال � ��ذي ي�ت�ل�ق��ى اك �ث��ر م ��ن م �ئ��ة ال��ف
برميل يوميا مقابل ارسال اطباء.
وف��ي س�ي��اق العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،كشف
رئيس رئيس املجلس االنتخابي الوطني
( )CNEتيبيساي لوسينا أن الفنزويليني
س�ي�خ�ت��ارون ال��رئ�ي��س ع�ب��ر ش��اش��ات ملس
وأن عملية التصويت مؤتمتة بالكامل.
وك� �ع ��ادة ك ��ل ان �ت �خ��اب��ات رئ��اس �ي��ة ،وج��ه
ان�ص��ار امل�ع��ارض��ة ات�ه��ام��ات إل��ى املجلس
االن � �ت � �خ ��اب ��ي ال ��وط � �ن ��ي ب� ��ال� ��وق� ��وف إل ��ى
ج��ان��ب م��رش��ح ال �ح��زب ال�ح��اك��م م ��ادورو،
ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،وأوض � � ��ح ع�ض��و
ح�م�ل��ة ك��اب��ري�ل�ي��س ،ك��ارل��وس ف�ي�ك�ي��و ،أن
«تيبيساي فقد صدقيته» متهمًا املجلس
بالتحيز مل��ادورو كونه تم اختيار اربعة
من اص��ل خمسة من اعضائه من انصار
شافيز.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ط ��ال ��ب م� � � ��ادورو امل �ع��ارض��ة
بااللتزام النتيجة التي سيعلنها ()CNE
واالعتراف بها.
وأن� � � �ه � � ��ت ال� � �س� � �ل� � �ط � ��ات االس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات
اللوجستية لالنتخابات باغالق الحدود،
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ت �ن �ش��ر ق� ��وة خ ��اص ��ة م��ن
 125ال��ف عنصر للسهر خصوصًا على
حوالي  13600مكتب اقتراع.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

خيار العرب تحدده القضية و« ...الجيبة»
جمال غصن
ّ
م��ث��ل ال�س��اح��ل الجنوبي لبحر الكاريبي
مالذًا آمنًا للمهاجرين من سواحل شرق
البحر األبيض املتوسط منذ قرابة القرن.
وك ��ان م�ه��اج��رو ال�ج�ي��ل األول اآلت� ��ون من
ب�لاد الشام وعكا يصلون أرض بوليفار
بوثائق سفر من الحاكم العثماني وقتها،
ما أكسبهم لقب «التوركوس» ،وهو نعت
يرافقهم غالبًا حتى اليوم.
إن ك � ��ان ال �ج �ي ��ل األول م� ��ن ال� �ت ��ورك ��وس
ق��د ف�ق��د االت �ص ��ال ب �ب�ل�اده األم ن �ظ �رًا إل��ى
صعوبة السفر ال�ب�ح��ري وط��ول املسافة،
ف� ��إن األج � �ي ��ال ال�ل�اح �ق��ة أب �ق ��ت ال �ت��واص��ل
أكثر فأكثر بالبالد ،وال سيما باملشتعلة
منها سياسيًا وأمنيًا منذ عقود ،وطبعًا
تمثل فلسطني القضية األبرز التي لطاملا
ً
ربطت جاليات وأجياال بأرض تعيش في
صميم ذكرياتهم.
تاريخيًاَ ،د َع� َ�م العرب املغتربون القضية

ف��ردي��ًا ،وغ��ال�ب��ًا ب�ع�ي�دًا ع��ن س�ي��اس��ة البلد
املضيف .وشكل الدعم اختلف على مدى
السنني وتغير مع التحوالت التي كانت
تضرب املنطقة .سياسة الساحل الشمالي
ل �ج �ن��وب أم �ي��رك��ا ،ف �ن��زوي�ل�ا وك��ول��وم�ب�ي��ا
ت� � �ح � ��دي� � �دًا ،ك � ��ان � ��ت ع � �ل� ��ى م� � � ��دى ال � �ح� ��رب
ال�ب��اردة خانعة لواشنطن ولسياساتها
االس �ت �ع �م��اري��ة .واس �ت �ف��اد ال� ��واف� ��دون من
ال �ش��رق ع�ب��ر إن �ش��اء دك��اك�ين اس�ت�ع�م��اري��ة
في بالد غنية ،لكن مفتقرة إلى التنمية،
وهو ما سمح لهم بالثراء السريع بعيدًا
عن حروب الوطن وهمومه .وطبعًا ّ
حجة
املستعمر ،دولة كان أو دكانًا ،هي نفسها
وه��ي تطوير ال�ب�لاد وإي �ج��اد ف��رص عمل
ت�ب�ق��ي ل �ش �ع��وب ال �ب�ل�اد م��ن ال �ج �م��ل أذن ��ه،
ل�ك��ن ه��ذه ك��ان��ت س�ي��اس��ات ال ��دول وليس
املهاجرون العرب َمن فرضها.
م��ع ص�ع��ود ن�ج��م ت�ش��اف�ي��ز ووص��ول��ه إل��ى
س� � ّ�دة ال �ح �ك��م ف��ي ف �ن��زوي�لا أواخ � ��ر ال �ق��رن
امل � �ن � �ص� ��رم ،ت � �غ � ّ�ي ��رت س� �ي ��اس ��ة ف �ن ��زوي�ل�ا

الخارجية ،وتبعتها بالد عديدة ،وأصبح
َم ��ن ف��ي ال �ح �ك��م ف�ي�ه��ا ي �ن��اص��رون ال �ع��رب
من ب��اب مواجهة االمبريالية األميركية.
امل � ّ
�ودة ال�ت��ي كسبتها س�ي��اس��ات تشافيز
على الصعيد الشعبي في البالد العربية
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة م �ب��اش��رة ل�ش�ه��ذا التغيير
ال �ن��وع��ي ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع إم �ب��راط��وري��ة
عصرنا.
ّ
ل �ك��ن ه ��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر م��ث��ل م�ع�ض�ل��ة ل�ع��رب
ّ
فنزويال ،فلم يبق ممكنًا أن يتلطوا خلف
ذريعة أن سياسة «البالد» شيء وسياسة
«شعبهم» شيء آخ��ر .التحول السياسي
ش �م��ل أي� �ض ��ًا ال �س �ي ��اس ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ل �ف �ن��زوي�ل�ا .وك � ��ان االت � �ج ��اه ال �ت �ش��اف �ي��زي
نحو الحفاظ على ث��روة البالد لشعبها،
َ
وم��ن اندمج مع الشعب ،ما عرقل أعمال
ال� �ش ��رك ��ات األج �ن �ب �ي ��ة ورج � � ��ال األع� �م ��ال
األجانب الذين كانت أولوياتهم تنحصر
ف��ي ش�ح��ن رأس امل ��ال إل��ى خ ��ارج ال�ب�لاد.
يقع ج��زء كبير م��ن ع��رب ف�ن��زوي�لا ضمن

عرب فنزويال يعانون
ازدواجية معايير وعدم
انسجام تطلعات ما
يبغونه لبالدهم

هذه الفئة.
ب�ع��د أرب �ع��ة ع�ش��ر ع��ام��ًا م��ن التشافيزية،
ورغم اإلنجازات الضخمة التي حققتها
من خالل تحسني توزيع الثروة والتنمية
ال��داخ �ل �ي��ة ،ف �ن��زوي�لا ال �ي��وم ت�ع��ان��ي أزم��ة
نقدية تفاقمت على مدى السنة املاضية.

ف��ال �ش��ح ال �ح ��اص ��ل ف ��ي ت ��واف ��ر ال �ع �م�لات
الصعبة ي�ن��ذر بتضخم كبير وق��د ألقى
بثقله على األعمال في البالد ،وال سيما
منها تلك التي لها عالقة بالخارج.
ازدواج � �ي� ��ة امل �ع��اي �ي��ر ال �س �ي��اس �ي��ة ،وع ��دم
ان� �س� �ج ��ام ت �ط �ل �ع��ات ع � ��رب ف� �ن ��زوي�ل�ا مل��ا
ي �ب �غ��ون��ه ل �ب�ل�اده��م م ��ع ت �ص��رف��ات �ه��م ،في
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ب�ل�اد ال� �ت ��ي ل� �ج ��أوا إل�ي�ه��ا
كمهاجرين ،يعودان إلى اسباب عديدة ال
تختلف عما نشهده من مفارقات محليًا.
فالتفاحة ال تسقط بعيدًا ع��ن شجرتها
ّ
ح �ت��ى ل��و ح��ط��ت ف��ي ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر من
الكرة األرضية.
وه �ن��ا ي �ج��د ال �ع��دي��د م ��ن ع� ��رب ف �ن��زوي�لا
أن �ف �س �ه ��م ف� ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات األح � � ��د أم� ��ام
خ �ي��اري��ن :أن��ري �ك��ي ك��اب��ري�ل�ي��س اليميني
امل�ق� ّ�رب م��ن واشنطن وص��دي��ق االقتصاد
َ
املعولم وامل��دول� ْ�ر ،أو نيكوالس م��ادورو،
رف � �ي� ��ق درب ه� ��وغ� ��و ت �ش ��اف �ي ��ز م �ن��اص��ر
ْ
قضاياهم ،وإن كان على حساب جيوبهم.
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ّ
كوريا الشمالية تهدد
اليابان بـ«نيران نووية»
ّ
وواشنطن توسط بكني
ك���ش���ف���ت وك�����ال�����ة اس����ت����خ����ب����ارات ال����دف����اع
األم��ي��رك��ي��ة أن ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة لديها
س��ل��اح ن������ووي ت��س��ت��ط��ي��ع وض���ع���ه ع��ل��ى
ّ
ص����������اروخ ،إال أن ع������دة م����س����ؤول��ي�ن م��ن
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة
س��ارع��وا إل���ى رف���ض ه���ذا ال��ت��ق��وي��م ال��ذي
ت��زام��ن أم���س م��ع ق��ي��ام وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
األم���ي���رك���ي ج����ون ك���ي���ري ب���زي���ارة س��ي��ول
إلج����راء م��ح��ادث��ات ض��م��ن ج��ول��ة ت��ق��وده
إل���ى ال��ص�ين وال��ي��اب��ان ال��ي��وم وغ����دًا .أم��ا
ب���ي���ون���غ ي����ان����غ ،ف���واص���ل���ت ت���ه���دي���دات���ه���ا
ب��ات��ج��اه ال��ي��اب��ان أم����س .وأع��ل��ن��ت وك��ال��ة
األنباء الكورية الشمالية أن تصريحات
ط���وك���ي���و ب���ش���أن اع����ت����راض أي ص�����اروخ
ت���ط���ل���ق���ه ب���ي���ون���غ ي����ان����غ «اس����ت����ف����زازي����ة»،
وح��ذرت من أن مثل ه��ذا السلوك يمكن
أن ي���غ���رق ال���ي���اب���ان «ف����ي ن���ي���ران ض��رب��ة
ن����ووي����ة» .ف���ي ه����ذا ال����وق����ت ،دق ال��ن��ائ��ب
األميركي دوغ الم��ب��رن ،ن��اق��وس الخطر
حني ق��رأ ج��زءًا صغيرًا من تقرير وكالة
استخبارات الدفاع عن كوريا الشمالية
ف���ي ج��ل��س��ة اس��ت��م��اع ف���ي ل��ج��ن��ة ال���ق���وات
املسلحة ف��ي مجلس ال��ن��واب .وج���اء في
الفقرة التي قرأها أن الوكالة لديها «قدر
معقول من الثقة» في أن كوريا الشمالية
لديها أسلحة نووية يمكن أن تحملها
صواريخ باليستية .لكن التقرير أضاف
أن ه��ذا ال��س�لاح ال يمكن االعتماد عليه
على األرجح.
ل��ك��ن وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة الجنوبية
ق���ال���ت أم�����س ،إن���ه���ا ال ت��ع��ت��ق��د أن ك��وري��ا
ال��ش��م��ال��ي��ة ن��ج��ح��ت ف����ي ت��ص��ن��ي��ع رأس
حربي لصاروخ.
وع�������ل�������ى ال��������رغ��������م م��������ن ت������ق������ري������ر وك������ال������ة
استخبارات الدفاع ،قال متحدث باسم
البنتاغون إن اف��ت��راض أن بيونغ يانغ
أثبتت قدرة على إطالق صاروخ نووي

أمر «غير دقيق».
ول������دى س����ؤال����ه ع ّ���م���ا إذا ك���ان���ت ال���ح���رب
وش���ي���ك���ة ،أج������اب م����س����ؤول أم���ي���رك���ي ف��ي
ك��وري��ا الجنوبية« :ك�لا على اإلط�ل�اق»،
ً
ق����ائ��ل�ا إن «ص����غ����ر س����ن (زع����ي����م ك���وري���ا
ال��ش��ي��وع��ي��ة) ك��ي��م ي��ون��غ أون ( 30ع��ام��ًا)
وق��ل��ة خ��ب��رت��ه ي��ج��ع�لان��ه م��ع��رض��ًا ب��ش��دة
لسوء التقدير .أكبر مخاوفنا هو سوء
التقدير وإلى أين قد يؤدي بنا هذا».
وف��������ي ب����ي����ون����غ ي�����ان�����غ ق�����ال�����ت ص��ح��ي��ف��ة
«رودون�������غ س��ي��ن��م��ون» ال��ن��اط��ق��ة ب��ل��س��ان
حزب العمال الحاكم ،إن كوريا الشمالية
لن تتخلى أب��دًا عن برنامجها للتسلح
النووي ،الذي له ضرورة بسبب «تطلع
الواليات املتحدة إلى الغزو العسكري»
للبالد.
وقبل لقائها كيري ،كانت رئيسة كوريا
الجنوبية باك جون هاي ،قد أبدت رؤية
تصالحية مع الشماليني بقولها خالل
اج��ت��م��اع م��ع ح���زب «ال��ج��ب��ه��ة ال��ج��دي��دة»
ال����ح����اك����م ال�������ذي ت���ن���ت���م���ي إل�����ي�����ه« :ل���دي���ن���ا
الكثير من القضايا ،بما في ذلك منطقة
ك���ي���س���ون���غ ال���ص���ن���اع���ي���ة ،وب���ال���ت���ال���ي أال
يجب أن نلتقي معهم ون��س��أل :ما الذي
تحاولون فعله؟».
ب������دوره ش����دد ك���ي���ري ع��ل��ى أن ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ت��دع��م «وج��ه��ة ن��ظ��ر» الحكومة
الكورية الجنوبية املؤيدة إقامة عالقة
ثقة مع الشمال .ودعا مجددًا الصني ،إلى
امل��س��اع��دة .وق��ال إن لديها «ق���درة هائلة
على إنجاز الفارق في هذا الشان».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي
س����ي����رغ����ي الف������������روف ،إن�������ه ي�����ؤي�����د ف���ك���رة
استضافة سويسرا ملحادثات سداسية
ف���ي م��س��ع��ى ل���ن���زع ف��ت��ي��ل ال���ت���وت���ر ب��ش��أن
كوريا الشمالية.
(أ ف ب ،رويترز)

فرنسا

كاوزاك :أنام في سيارتي
هربًا من الصحافيني
خ��رج وزي���ر املالية الفرنسي املستقيل
عن صمته أخيرًا .جيروم كاوزاك ،املتهم
بقضية ف��س��اد م��ال��ي وت���ه ّ���رب ضريبي
كان قد رفض التكلم مع الصحافة منذ
أن ن��ش��ر رس��ال��ة اع��ت��راف ون���دم رسمية
على موقعه االلكتروني ف��ي  2نيسان
امل���اض���ي .وال��ت��ي ج���اء ف��ي��ه��ا اع���ت���ذار من
الشعب الفرنسي ومن الرئيس فرانسوا
ّ
ه��والن��د وأع��ض��اء حكومته ع��ن التكتم
عن حساب مصرفي في سويسرا.
ل��ك��ن ال���وزي���ر ال��ف��رن��س��ي أع���ط���ى م��ق��اب��ل��ة
ه���ات���ف���ي���ة ل��ص��ح��ي��ف��ة «ال دي���ب���ي���ش» La
 depecheن��ش��رت أول م��ن أم���سّ ،
تحدث
ف���ي���ه���ا ع������ن ب����ع����ض ت���ف���اص���ي���ل ح���ي���ات���ه
ّ
اليومية بعد الفضيحة .كاوزاك أكد أنه
«ينام أحيانًا داخل سيارته» هروبًا من
ومالحقة عدسات
ضغط الصحافيني
ّ
ال��ك��ام��ي��را ل���ه .وأردف «أت��ن��ق��ل م��ن مكان
ال���ى آخ���ر ك��ل ي��وم�ين وأب��ي��ت ف��ي م��ن��ازل
أقرباء وأصدقاء ل��ي»« .تدهشني قدرة
امل��ص��وري��ن ال��ص��ح��اف��ي�ين ع��ل��ى تحديد
ّ
مكاني الجغرافي مهما ّ
بدلته» ،يعلق
ك���������اوزاك .وح������ول اح���ت���ف���اظ���ه ب��م��ن��ص��ب��ه
ك��ن��ائ��ب ،أج����اب ال���وزي���ر امل��س��ت��ق��ي��ل «م��ن
امل��ب��ك��ر ج����دا ال���ح���دي���ث ع���ن امل����وض����وع».
كيف يرى كاوزاك مستقبله اذًا؟ يجيب
ّ
تصور عنه حتى اآلن...
«ليس عندي أي
لكن ما زال لدي أصدقاء أوفياء».
وف������ي ه������ذا االط���������ار ك���ش���ف���ت ال���ح���ك���وم���ة
الفرنسية أول م��ن أم��س ع��ن خطواتها
لفرض «معايير أخالقية» على الحياة
العامة بالتركيز على مكافحة تضارب

املصالح والجنات الضريبية وبفرض
عقوبات مشددة على ّ
املزورين.
فبعد مرور ثمانية أيام على اعترافات
ك�������اوزاك ب��ام��ت�لاك��ه ح��س��اب��ًا س���ري���ًا في
الخارج ،قدم رئيس الوزراء ،جان مارك
أيرولت ،ام��ام الرئيس فرنسوا هوالند
وك��اف��ة أع��ض��اء الحكومة ن ّ��ص «الخطة
األخالقية» .ويفترض بحث النص في
اجتماع مجلس الوزراء في  24نيسان/
أبريل الجاري قبل طرحه على البرملان
الق���راره قبل الصيف .وت��ري��د الحكومة
الفرنسية إنقاذ سمعتها بأي إجراء أو
خطة تخفف من وطأة فضيحة كاوزاك،
خ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل األزم����ة امل��ال��ي��ة التي
تعاني منها البالد منذ سنوات.
وأك��د ايرولت «أن التدابير التي ّ
أعدها
ال ت���ه���دف ال�����ى ال���ت���ن���دي���د ف���ق���ط ب����ل ال���ى
ضمان الشفافية واملراقبة للمواطنني
وليس فقط العضاء البرملان» .وفرض
على وزرائ���ه نشر م��ا يملكونه قبل 15
نيسان/أبريل الجاري.
وم���ن ب�ي�ن االه�����داف االول�����ى امل��ط��روح��ة،
إلزام الوزراء واعضاء البرملان باالعالن
عن ثروتهم ،في خطوة أثارت انتقادات
ف��ي ال��ي��م�ين وال��ي��س��ار .وال ي���زال اليمني
امل�������ع�������ارض ي����ط����ال����ب ب�������إج�������راء ت���ع���دي���ل
ح��ك��وم��ي واس������ع ،االم�����ر ال�����ذي ت��رف��ض��ه
ال���س���ل���ط���ة ال���ف���رن���س���ي���ة ب����ش����دة .وي���ه���دف
النص الحكومي أيضا ال��ى وض��ع ّ
حد
ل��ت��ض��ارب امل��ص��ال��ح ،ومكافحة التهرب
الضريبي واملالذات الضريبية.
(األخبار)

مبوب
◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
مقبولة أحمد أسعد
زوجة األستاذ حسن محمد نزها
ب��ن��ات��ه��ا :ال��س��ي��دة دم��ي��ان��ا زوج����ة العميد
ال����رك����ن ح���س���ن أي�������وب (م����دي����ر ال���ت���وج���ي���ه)
وال��س��ي��دة سيلفانا زوج����ة ال��س��ي��د ناجي
القاضي والسيدة ديانا املوقرة
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت  13نيسان
 2013ف��ي م��ن��زل ال��ع��ائ��ل��ة ف��ي ب��ل��دة النبي
عثمان.
يقام مجلس فاتحة عن روحها الطاهرة
ي�����وم األح�������د  14ن���ي���س���ان  2013ال���س���اع���ة
الحادية عشرة صباحًا في حسينية بلدة
النبي عثمان _ البقاع وذل��ك مل��رور ثالثة
أيام على وفاتها.
كما تقبل التعازي نهار االثنني  15نيسان
 2013من الساعة الثانية حتى السابعة
ً
مساء في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي _ الرملة البيضاء قرب
مديرية أمن الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس�������ف�������ون :آل ن�����زه�����ا وأي�����������وب وأس����ع����د
وال���ق���اض���ي وع����م����وم أه����ال����ي ب���ل���دة ال��ن��ب��ي
عثمان.
إدارة وم���وظ���ف���و ش���رك���ة أم���ي���رك���ان الي���ف
أنشورنس كومباني ـ��ـ ،MetLife Alico
لبنان
رؤساء الوكاالت ،رؤساء الوحدات
ينعون بمزيد من األسى واللوعة فقيدهم
الغالي
يوسف جريس الزحم
ويتقدمون من أهل الفقيد بأحر التعازي
سائلني الله أن يسكنه فسيح جناته.
تنعى وكالة سليمان أسوشيات بمزيد
من األسى املأسوف عليه
يوسف جريس الزحم
ّ
بأحر التعازي.
وتتقدم من أهله وذويه

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
لولو باز مخيبر
أرملة املرحوم املربي نجيب مخيبر
ولداها :املهندس نبيل والقاضي السابق
املحامي نديم مخيبر
أحفادها :املهندس نضير (في مونتريال)
ومحمود واملهندس نجيب (بنك ع��ودة)
ونامي مخيبر
أوالد أح��ف��اده��ا :ديمه ون��ادي��ن وياسمني
ّ
وادي ونديم وميا مخيبر
أش��ق��اؤه��ا :األس���ت���اذ ح��س��ن وامل��رح��وم��ون
امل����رب����ي ه���ان���ي وال���ش���ي���خ م��ه��ن��ا وامل���رب���ي
أنيس باز وشقيقتها املرحومة أسما باز
حاطوم
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم السبت ال��واق��ع فيه
 13نيسان  2013في منزل ابنها نبيل في
ساحة عني التفاحة ،عاليه ،ويومي األحد
ً
ابتداء
واالثنني في  14و 15نيسان 2013
م���ن ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ص��ب��اح��ًا ف���ي م��ن��زل
ابنها نديم في بيروت ،القنطاري ،تجاه
قصر بشارة الخوري ،مفرق ،carpet plus
ريزيدانس  ،580ط.8 .

ذكرى اسبوع
ت��ص��ادف األح����د  14ن��ي��س��ان  2013ذك��رى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
الحاج محمد بشير عبد الله ماجد
(أبو صافي)
زوجته الحاجة ليلى علي حسني ماجد
أوالده :ص����اف����ي ،ح���س���ن ،ط����ال����ب ،ص�ل�اح
وغسان
ابنتاه :د .زينب وهناء
صهراه :د .علي رضا ورفعت حامد
إخ���وت���ه :وف��ي��ق ،أم��ي�ن ،س��ام��ي ،مصطفى،
يوسف واملرحومان حسن وجميل
ول�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة س���ت���ت���ل���ى ع�����ن روح�����ه
ال��ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع��������زاء ال����س����اع����ة ال����ع����اش����رة ص���ب���اح���ًا ف��ي
حسينية بلدته خربة سلم.
اآلسفون :آل ماجد ورضا وحامد وعموم
أهالي خربة سلم.
ت���ص���ادف ن��ه��ار األح����د  14ن��ي��س��ان 2013
ذك������رى م������رور أس����ب����وع ع���ل���ى وف������اة ف��ق��ي��د
الشباب الغالي املرحوم
طالل عبد الرحمن ّ
حمية
(أبو هادي)
إبنه :هادي
أشقاؤه :حسان ومحمد وإيهاب وسامر
وب��ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ف���ي ت���م���ام ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة م���ن ص��ب��اح
األح��د  14منه في مجمع أه��ل البيت (ع)
كفرحتى.
ولكم من بعده طول البقاء.
اآلس��������ف��������ون :آل ح����م ّ����ي����ة واس�����ك�����ن�����دران�����ي
وغ���م���ل���وش وال������روم������ي وح�����م�����ادة وم������راد
وعموم أهالي كفرحتى.

شكر على تعزية
عائلة املرحوم
عواد يوسف عواد
ت���ش���ك���ر االه��������ل واالص�������دق�������اء ف�����ي ال���وط���ن
واملهجر وجميع من واساها في مصابها
سواء بالحضور أو بإرسال البرقيات أو
األكاليل أو التبرع للكنيسة ،وتضرع الى
ّ
ال��ل��ه ان يحفظهم بنعمته وي��م��ن عليهم
بالصحة.
لاّ
سائلني الله أ يريهم أي مكروه.

إعالن
صادر عن القاضي العقاري اإلضافي في
النبطية
ب���ت���اري���خ  2013/3/19ت���ق���دم امل��س��ت��دع��ي
س��ع��د ال���دي���ن إب���راه���ي���م ال��ص��ال��ح��ان��ي من
بيروت باستدعاء سجل بالرقم 201/84
ط���ل���ب ب���م���وج���ب���ه ت���ص���ح���ي���ح اس������م وال������ده
ع���ل���ى ص��ح��ي��ف��ة ال���ع���ق���ار رق�����م  /294ع�ين
ق���ان���ا واع���ت���ب���اره م��ح��م��د ج���م���ال إب��راه��ي��م
ً
ال���ص���ال���ح���ان���ي ب������دال م����ن ج���م���ال إب���راه���ي���م
الصالحاني امل��دون به خطأ أثناء أعمال
ال��ت��ح��دي��د وال��ت��ح��ري��ر ل��ل��م��ن��ط��ق��ة .ف َ��م��ن له
اعتراض أو لديه معلومات عليه تقديمها
للمحكمة خ�ل�ال مهلة ع��ش��ري��ن ي��وم��ًا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن مناقصة
ي��ع��ل��ن م��س��ت��ش��ف��ى ت��ب��ن�ين ال��ح��ك��وم��ي عن
إجراء مناقصة عمومية ثانية لزوم شراء
املطبوعات القرطاسية وم��واد صيانة _
وصوان
الغازات الطبية ومستلزماتها _
ٍ
لطعام املرضى.
آخ�����ر م��ه��ل��ة ل���ت���ق���دي���م ال�����ع�����روض ال��س��اع��ة
ال��ث��ان��ي��ة ع�� ّش��رة م���ن ت���اري���خ 2013/4/19
ُ
على أن تفض العروض في 2013/4/20
ال�����س�����اع�����ة ال����ث����ان����ي����ة ع�����ش�����رة ف������ي م��ب��ن��ى
املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور محمد علي حمادي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ إل��ى ص��اح��ب ال��ح��ق العيني محمد
فياض حسني املجهول املقام
ً
عمال بأحكام امل��ادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ��������رة ت��ن��ف��ي��ذ ب����ي����روت ب������أن ل���دي���ه���ا ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم  2010/1563اخبار
لالطالع على دفتر شروط بيع العقار رقم
ّ
موجهًا إليكم من طالبي
 /130الصيفي
التنفيذ جيلبرت وجاكلني وجورج نصر
ال��ل��ه رزق وأن�����دره وأرل���ي���ت إب��راه��ي��م رزق
وك���ل���ودي���ن وأل��ب��ي��ر ه���ن���ري ي���زب���ك .وع��ل��ي��ه
ت��دع��وك��م ه����ذه ال����دائ����رة ل��ل��ح��ض��ور إل��ي��ه��ا
ش��خ��ص��ي��ًا أو ب���واس���ط���ة وك���ي���ل ق��ان��ون��ي
الس����ت��ل�ام اإلخ����ب����ار امل����ذك����ور أع���ل��اه ع��ل��م��ًا
ب��أن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن وعلى
ت��ع��ل��ي��ق ن��س��خ��ة ع��ن��ه وع����ن اإلخ���ب���ار على
لوحة اإلعالنات لدى دائرة تنفيذ بيروت
وي��ص��ار بعد انقضاء ه��ذه املهلة ومهلة
التبليغ البالغة خمسة أي��ام إل��ى متابعة
ً
اإلجراءات بحقكم أصوال.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة

◄ مبوب ►
للبيع
للبيع عقار في تعنايل البقاع ـ ـ ـ ـ الطريق
ال��ع��ام ـ ـ ـ ـ مساحة  130000متر تقريبًا ـ ـ ـ ـ
لالتصال03/657700 :
للبيع شركة شحن بحري وج��وي وبري
م��ن وإل��ى أكثر م��ن ستني بلدًا ف��ي العالم
مغر جدًا .هـ.03/306402 :
بسعر ٍ
ٍ

مفقود

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

ف��ق��دت أوراق ثبوتية وج���واز سفر باسم
ع����ف����اف ع���ب���د ال���ح���س�ي�ن ص����ب����را ل��ب��ن��ان��ي��ة
الجنسية ال��رج��اء ممن يجدها االت��ص��ال
على الرقم 78/882038

خرج ولم يعد

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملة
SHELA AKTAR MD SELIMA
م������ن ال����ت����اب����ع����ي����ة ال����ب����ن����غ��ل�ادش����ي����ة م���ن���زل
م���خ���دوم���ي���ه���ا ،ال�����رج�����اء م���م���ن ي���ج���ده���ا أو
ي��ع��ل��م ع��ن��ه��ا ش��ي��ئ��ًا االت���ص���ال ع��ل��ى ال��رق��م
70/617749

إعالنات 27

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن ب�ل��دي��ة ع��رم�ت��ى ـ �ـ ق�ض��اء ج��زي��ن عن
إجراء مباراة مللء املركز الشاغر لوظيفة
أمني صندوق (عدد  )1في مالكها.
على ال��راغ�ب�ين ب��االش�ت��راك االط�ل�اع على
ال � �ش� ��روط امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي م ��رك ��ز ـ� �ـ ب�ل��دي��ة
عرمتى ــ ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ت� �ق� �ب ��ل ال � �ط � �ل � �ب ��ات اب� � � �ت � � � ً
�داء م � ��ن ت ��اري ��خ
 2013/4/13ولغاية  2013/4/27ضمنًا.
رئيس بلدية عرمتى
أسعد منصور
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ي �ح �ي��ى ع �ل��ي ص��ال��ح وك �ي��ل أح�م��د
توفيق قنديل وكيل حسان صالح الدين
املغربل سند ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار
 E 37/2الجية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل ��ب ف� � � ��اروق ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف ع ��وي ��دات
بصفته أح��د ورث ��ة ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف أحمد
سعيد ع��وي��دات سند ملكية ب��دل ضائع
للعقار  4715شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي زياد إبراهيم ضاهر وكيل
ج � ��ان ج ��رج ��ي ن �ص��ر ب �ص �ف �ت��ه امل �ش �ت��ري
م��ن ن�ص��ري ،ام�ل�ين ي��وس��ف نصر سندي
م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع ع ��ن ح�ص�ص�ه��م في
العقار  1135وبصفتهم من ورثة يوسف
حبيب ن�ص��ر س�ن��دي ملكية ب��دل ضائع
للعقارين  1137 ،2313غريفة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب أمني محمد الحسنيه بصفته أحد
ورث��ة محمد نجم الحسنيه سند ملكية
بدل ضائع للعقار  213عني وزين.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
ح�ض��رة ال �س��ادة مالكي ال�ع�ق��ار رق��م 621
منطقة األشرفية
(مينرفا إسبر مصابني وشركاها)
العنوان :العقار نفسه _ شارع البارودي
املوضوع :وضع البناء القائم على العقار
رقم  621منطقة األشرفية.
املرجع :املعاملة رقم  2012/899مباني.
باإلشارة إلى املوضوع واملرجع أعاله،
وبعد الكشف الذي أجرته اإلدارة البلدية
على البناء القائم على العقار رق��م 621
م�ن�ط�ق��ة األش ��رف� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت �ب نّ�ّي� وج ��ود
تشققات وتفسخات بالورقة وبعضها
آي��ل للسقوط وال�ح��دي��د ظ��اه��ر ومهترئ
على الواجهات ال سيما البلكونات،
وب�م��ا أن ه��ذا ال��وض��ع يشكل خ�ط�رًا على
السالمة العامة،
لذلك ،ننذركم بوجوب العمل ف��ورًا على
ت�ط�ب�ي��ق م �ض �م��ون امل � ��ادة  18م��ن ق��ان��ون
ال� �ب� �ن ��اء رق � ��م  2004 /6214621ت��اري��خ
 2004/12/11وال سيما ال �ف �ق��رات  8و9
و 10والتي تنص على ما يلي:

ـ على املالك أن يسهر دوم��ًا على صيانة
أم�لاك��ه املبنية وت��أم�ين االت ��زان وامل�ت��ان��ة
ال �ل ��ازم �ي ��ن ل � �ه� ��ا ح � �ف ��اظ� ��ًا ع � �ل ��ى س�ل�ام ��ة
ال�ش��اغ�ل�ين وال� �ج ��وار .وع�ل�ي��ه ك�ل�م��ا دع��ت
ال�ح��اج��ة إل��ى ذل��ك أو ب�ن� ً
�اء لطلب اإلدارة
أن ي �ك �ل��ف م �ه �ن��دس��ًا أو أك� �ث ��ر ل�ل�ك�ش��ف
على البناء والتحقق بالوسائل الفنية
املالئمة وتقديم تقرير ّ
مفصل عن حالة
ال�ب�ن��اء .إذا ظهر للمهندس أن البناء أو
أقسامه قد بدت فيها إشارات وهن ،عليه
أن ي �ب نّ�ّي� ف��ي ت �ق��ري��ره ع�ل��ى ق ��در اإلم �ك��ان
س �ب��ب ه ��ذا ال ��وه ��ن ون �ت��ائ �ج��ه امل�ح�ت�م�ل��ة
وأن ي �ق �ت��رح األش � �غ� ��ال ال� ��واج� ��ب ال �ق �ي��ام
ب�ه��ا م��ع ب �ي��ان درج� ��ة ال�ع�ج�ل��ة ف�ي�ه��ا .إذا
ت �ب نّ�ّي� نتيجة ت�ق��ري��ر امل �ه �ن��دس أن ات ��زان
البناء أو متانته مختالن ،على املالك أن
ي �ق��وم ت�ح��ت إش� ��راف امل �ه �ن��دس امل �س��ؤول
ب ��أع� �م ��ال ال �ت �ش �ي �ي��د وال �ت ��دع �ي ��م امل��ؤق �ت��ة
الالزمة ،وأن يعلم بما قام به البلدية أو
ال�ق��ائ�م�ق��ام خ ��ارج ال�ن�ط��اق ال�ب�ل��دي ،وم��ن
ث��م عليه ات�خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة بعد
االت �ف��اق م��ع ش��اغ�ل��ي ال�ب�ن��اء أو م��راج�ع��ة
ال�ق�ض��اء امل�س�ت�ع�ج��ل ،إذا اق�ت�ض��ى األم ��ر،
ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �م��ال ال�ت�ق��وي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بعد
االس�ت�ح�ص��ال ع�ل��ى رخ�ص��ة م��ن البلدية.
ّ
وع �ن ��د ان �ت �ه��اء ال �ع �م��ل ي �ن��ظ��م امل �ه �ن��دس
تقريرًا ع��ن األع�م��ال التي ق��ام بها يشير
فيه إلى حالة البناء الجديدة.
وإذا لم تفعلوا ضمن مهلة خمسة عشر
ّ
ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ت�ب��ل�غ�ك��م ك �ت��اب اإلن ��ذار
س� �ت� �ق ��وم اإلدارة ب ��ات� �خ ��اذ اإلج� � � � ��راءات
املناسبة على نفقتكم ومسؤوليتكم وفقًا
للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء.
تبليغات:
مالكي العقار رقم  621منطقة األشرفية
السادة:
ـ مينرفا إسبر مصابني.
ـ ماري يوسف حايك.
ـ (روب� ��رت _ أل�ك�س�ن��در _ ج��ان _ م ��اري _
رينيه) ميشال عبد النور.
ـ (أن� � ��دره _ م �ي �ش��ال _ ص��ون �ي��ا) ج��رج��ي
مصابني.
ـ إميل خليل بولس.
ـ مينرفا ميشال عبد النور.
ـ إسبر عبد الله مصابني.
شاغلي العقار رقم  621منطقة األشرفية.
محافظ مدينة بيروت
التكليف 686
إعالن تلزيم
مشروع تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ
مل �ي��اه ال� �ش ��رب ف ��ي ب �ل��دة ش �ب �ط�ين ق�ض��اء
البترون محافظة لبنان الشمالي
ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ي � ��وم ال �خ �م �ي��س
ال��واق��ع فيه الثاني م��ن شهر أي��ار ،2013
ت �ج��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون _ شارع بوردو
_ ال �ص �ن��اي��ع _ ب� �ي ��روت ،ل �ح �س��اب وزارة
الطاقة واملياه _ املديرية العامة للموارد

امل��ائ�ي��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة _ م�ن��اق�ص��ة تلزيم
مشروع تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ
مل�ي��اه ال �ش��رب ف��ي ب�ل��دة شبطني _ قضاء
البترون _ محافظة لبنان الشمالي.
ـ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :خمسون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �ص �ن �ف��ون ف��ي ال ��درج ��ة األول � ��ى لتنفيذ
ص�ف�ق��ات األش �غ��ال امل��ائ �ي��ة وف �ق��ًا ألح�ك��ام
امل��رس��وم رق��م  3699ت��اري��خ 1966/1/25
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه ،وف� �ق ��ًا مل� ��ا ورد ف� ��ي امل � ��ادة
الثامنة من دفتر الشروط الخاص.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن م�ص�ل�ح��ة دي� ��وان
امل � ��دي � ��ري � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ل� � �م � ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة
والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض إل � � ��ى إدارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 670
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب س��رح��ال أحمد ناصر ال��دي��ن وكيل
م�ح�م��د ع�ي�س��ى م ��راد بصفته أح��د ورث��ة
ع�ي�س��ى م��وس��ى م� ��راد س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  3362عانوت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م��اه��ر ك��ام��ل ال�س�ع��دي وك �ي��ل نديم
أم�ي�ن ب��رج��اس س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقار  4120بعقلني.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
عدد 2011/2388
تباع باملزاد العلني السبت 2013/4/27
ال �ع��اش��رة وال �ن�ص��ف ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر س�ي��ارة
ّ
امل � �ن � ��ف � ��ذ ع� �ل� �ي ��ه ش � ��رب � ��ل ي � ��وس � ��ف م �ه �ن��ا
ج� �ي ��ب GR CHEROKEE LAREDO
رق ��م /326487/ج ل �ب �ن��ان م��ودي��ل 2001
ً
محجوزة تحصيال لدين الشركة الدولية
ل �ل �ت �م��وي��ل _ ل �ب �ن ��ان ش.م.ل .وك�ي�ل�ت�ه��ا

املحامية م��اري ش�ه��وان البالغ /9119/
د.أ .ع � ��دا ال � �ل ��واح ��ق وامل� �خ� �م� �ن ��ة ب�م�ب�ل��غ
 /7000/د.أ .واملطروحة بمبلغ /4500/
د.أ .أو م ��ا ي �ع��ادل��ه ب��ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة
ورسوم امليكانيك  /2.703.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إل��ى م��رأب الشركة في الكرنتينا
خلف تعاونية موظفي الدولة مصحوبًا
ً
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا
بلديًا.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن بيع باملعاملة 2012/542
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2013/4/26ال �س��اع��ة ال �ح ��ادي ��ة ع�ش��رة
ّ
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه نزيه
خ��ال��د ع��ري�م��ط م��ارك��ة ري �ن��و LAGUNA
 2.0م� ��ودي� ��ل  1996رق � ��م /421076/ج
ً
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط��ال��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن��ك ل �ب �ن��ان وامل �ه �ج��ر ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رام � ��ي ب��اس �ي��ل ال �ب��ال��غ
 $/4836/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4153/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت  /265.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف ��ي ب �ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل��ب ش � ��ارل م��ال��ك ف � ��ؤاد ض ��و ب��وك��ال�ت��ه
ع��ن خوسي غريغوريوس خليل نصار
وكيل نقوال شحاده نصار سند تمليك
بدل ضائع باسم /نقوال شحاده نصار
ب��ال �ق �س��م  20م� ��ن ال� �ع� �ق ��ار  426م�ن�ط�ق��ة
األشرفية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/1046
اس� �ت� �ن ��اب ��ة دائ � � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت رق ��م
2000/39
الرئيسة جدايل
ّ
امل� �ن ��ف ��ذ :ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �س��وي �س��ري
ش.م.ل _ .وكيله املحامي نبيل يونس
ّ
امل�ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :م�ح�م��ود ع�ل��ي مسلماني _
ب��رج البراجنة _ املعمورة ش��ارع العنان

_ بناية مسلماني.
ً
السند التنفيذي :سندات دين تحصيال
ملبلغ  /9100/دوالر أميركي عدا اللواحق
والفوائد.
تاريخ قرار الحجز2012/3/31 :
ت� ��اري� ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى أم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل
العقاري2012/4/5 :
العقار املطروح للبيع :القسم  8من العقار
 1856برج البراجنة مخزن مع مستودع
سفلي _ طابق أرضي إفراز حق مختلف.
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد ،ولدى الكشف نّ
تبي أنه محل باب
واح��د مع طابق سفلي مساحته  30م.م.
ي�ش�ت��رك بملكية ال�ح�ق�ين رق��م  1و 3وك��ل
م��ا ورد عليهما .ت��أم�ين درج��ة أول��ى مع
حق التحويل الدائن بنك صادرات إيران
بقيمة  /70000/دوالر أم �ي��رك��ي .راج��ع
تعديل نظام امللكية.
قيمة التخمني /55500/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /33300/ :دوالر أميركي.
ت� ��اري� ��خ وم � �ك� ��ان امل� � ��زاي� � ��دة :وق � ��د ت �ح��دد
موعد املزايدة نهار األربعاء الواقع فيه
 2013/5/8الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
امل �ب��اش��رة ب ��امل ��زاي ��دة إي � ��داع م �ب �ل��غ م ��واز
ل�ث�م��ن ال �ط��رح ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
املبلغ وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاق
الدائرة ،كما عليه وبخالل ثالثة أيام من
تاريخ ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة إعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته ،كما عليه وب�خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت �ل��ي اإلح ��ال ��ة دف� ��ع ال �ث �م��ن ورس ��م
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعبدا
أنطوان الحلو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط�ل��ب امل�ح��ام��ي أح�م��د ال �ع��اك��وم بوكالته
عن ليلى قعوار غريب بصفتها رئيسة
الهيئة اإلداري��ة لجمعية إنعاش املخيم
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي س� �ن ��د ت �م �ل �ي ��ك ب � � ��دل ع��ن
ض��ائ��ع ب��اس��م /ج�م�ع�ي��ة إن �ع��اش املخيم
الفلسطيني (جمعية لبنانية نسائية
ثقافية اجتماعية) للقسم  3م��ن العقار
 512رأس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
ف��ي ص�ي��دا غ��رف��ة ال��رئ�ي��س حسن سكينة
امل ��دع ��ى ع�ل�ي��ه ح �س��ن ن�ع�م��ة ال �ل��ه ي��ون��س
ل �ل �ح �ض��ور إل� ��ى ال �ق �ل��م واس� �ت�ل�ام نسخة
ع��ن اس�ت�ح�ض��ار ال��دع��وى وم��رب��وط��ات�ه��ا
رق��م  2013/204م��وع��د الجلسة بتاريخ
 2013/5/20امل�ق��دم��ة م��ن امل��دع��ي محمد
ن �ع �م ��ة ال � �ل� ��ه ي� ��ون� ��س ب � �م ��وض ��وع إل� � ��زام
بالتسجيل والجواب خالل عشرين يومًا
م��ن ت��اري��خ ال�ن�ش��ر وات �خ ��اذ م�ح��ل إق��ام��ة
ضمن ن�ط��اق املحكمة وإال سيصار إلى
إب�ل�اغ��ك ك��اف��ة أوراق ال ��دع ��وى ب��واس�ط��ة
ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى ل��وح��ة إع�ل�ان��ات املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
عطفًا على اعالناتها السابقة املتعلقة
ب��إع�ف��اء ط�ل�ب��ات م�ن��ح وت�ج��دي��د اإلق��ام��ات
ال �س �ن ��وي ��ة وم� �ه ��ل امل� � �غ � ��ادرة م� ��ن رس� ��وم
التأخير خالل فترة اإلضراب األخير.
ت �ع �ل��م امل� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��ن ال� �ع ��ام
املواطنني والرعايا العرب واألجانب أنه
ت��م ت�م��دي��د ف �ت��رة اإلع �ف��اء ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات
املذكورة حتى تاريخ .2013/04/19
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
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الرياضة اللبنانية

الصداقة مطالب بالتأهل في مشوار آسيوي صعب
مهمة تمثيل لبنان في بطولة االندية اآلسيوية للفوتسال ستعود الى
الصداقة ،الذي يسافر الثالثاء الى كواالملبور للمشاركة في التصفيات
املؤهلة الى النهائيات من  19الى  24الحالي
كريم
شربل ّ
للمرة االولى سيكون لبنان موجودًا
ف� � ��ي ت � �ص � �ف � �ي� ��ات ب � �ط� ��ول� ��ة االن � ��دي � ��ة
اآلس� �ي ��وي ��ة ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل �ل �ص��االت
ال �ت ��ي س�ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ق��اع��ة
«ب ��ان ��اس ��ون � �ي ��ك س� �ب ��ورت ��س
ك��وم �ب �ل �ك��س» ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
امل��ال �ي��زي��ة ك ��والمل� �ب ��ور ،اذ إن
امل� �ش ��ارك ��ات ال �س��اب �ق��ة ت��أه��ل
اليها ممثلو لبنان مباشرة،
ل� �ك ��ن خ � � ��روج ب� �ط ��ل امل ��وس ��م
امل��اض��ي أول س �ب��ورت��س من
دور املجموعات في النسخة
املاضية ،اجبر البطل الجديد
على خوض التصفيات.
وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ،ل��ن تكون
م�ه�م��ة ال �ص��داق��ة س�ه�ل��ة على
االط �ل��اق ،اذ س �ي �ب��دو وك��أن��ه
ي� � �خ � ��وض ال � �ن � �ه� ��ائ � �ي� ��ات ف��ي
ت �ص �ف �ي ��ات ج � �ن ��وب ُووس� ��ط
وغ� ��رب ال �ق ��ارة ال �ت��ي ق� ّ�س�م��ت
قد ال يكون نجم
فرقها على مجموعتني ،وقد
املنتخب الوطني خالد
ج � ��اء ف� ��ي االول � � ��ى ال �ص��داق��ة
تكه جي قادرًا على
م � � ��ع ال � � ��وص � � ��ل االم � � � ��ارات � � � ��ي
االلتحاق بالصداقة في
ون � �ف� ��ط ال � ��وس � ��ط ال � �ع� ��راق� ��ي،
التصفيات اآلسيوية،
بينما جمعت الثانية السد
ناديه
بسبب معارضة
القطري والساملية الكويتي
األمر،
النجمة لهذا
ودوردوي القيرغيزي.
حيث سيغيب عن
ففي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان يمكن
خدمت
القرعة
ان
اعتبار
فيه
شباب
التشكيلة أمام
ّ
ال � �ص � ��داق � ��ة ب� �ع ��دم ��ا ت �ج��ن��ب
الساحل في املرحلة
م ��واج� �ه ��ة ال� �س ��د وال �س��امل �ي��ة
الـ  18لدوري كرة القدم.
ال � � �ق� � ��وي �ي ��ن ،ف � � � ��إن ال � � �ص � ��ورة
ويبدو حضور تكه
االخ� � �ي � ��رة ل� �ل� �ف ��رق امل� �ش ��ارك ��ة
آسيا،
جي منتظرًا في
تترك انطباعًا بأنه سيكون
3
مع
صورته
والدليل أن
م � � ��ن امل� � �ب � ��ال� � �غ � ��ة ال� � � �ق � � ��ول ان
القارة
في
العبني
أفضل
ال �ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي سيحسم
ّ
تزين ملصق التصفيات .ب�س�ه��ول��ة اح� ��دى ال�ب�ط��اق�ت�ين
امل��ؤه �ل �ت�ي�ن ب �ح �ي��ث س�ي�ع�ب��ر
ال � ��ى ال �ن �ه��ائ �ي��ات ال �ف��ري �ق��ان
ال �ل��ذان ي�ب�ل�غ��ان ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي في
التصفيات.
ويؤكد م��درب الصداقة حسني ديب
هذه القراءة ،اذ يقول« :صحيح اننا
م �ت �ف��ائ �ل��ون ل �ك �ن �ن��ا ن �ع ��رف ص�ع��وب��ة
امل�ه�م��ة .ف��ري�ق�ن��ا ي�ض��م م�ج�م��وع��ة من

ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ح �ل �ي�ين امل �م �ي��زي��ن ،لكن
الفرق االخرى قادمة الى التصفيات
ّ
مدججة بالعبني أجانب على
وه��ي
عال».
مستوى
ٍ

وك� � ��ان دي � ��ب ق ��د اخ� �ت ��ار ال �ص��رب �ي�ين
بريدراغ راجيتش «ب��درو» وكوستا
م ��ورك ��وف� �ي� �ت ��ش ل �ت �ع ��زي ��ز ص �ف��وف��ه،
بينما سيكون العبه اآلسيوي ،وكما
جرت العادة ،العراقي مروان زورا ،اذ
ان قوانني البطولة تسمح لكل فريق
باشراك العب اجنبي وآخر آسيوي
في املباراة .لكن يبدو الفتًا ان بدرو
يبلغ الـ  40من العمر ،وهو امر مثير
ل�لاس �ت �غ��راب ن��وع��ًا م ��ا ،وق ��د اوض��ح
دي��ب ان��ه رغ��م ّ
تقدم الصربي بالسن

فانه يتمتع بمستوى ّ
طيب لدرجة
تدفعه الى التفكير في تمديد عقده
ل�ل�م��وس��م امل �ق �ب��ل ،م�ض�ي�ف��ًا« :بحسب
االم�ك��ان��ات امل��ادي��ة ووض��ع الالعبني
االج��ان��ب ال��ذي��ن ك�ن��ا ن��ري��د ال�ت�ع��اق��د
معهم ،فانه كان من الصعب استقدام
الع � � َ�ب �ي��ن آخ� � ��ري� � ��ن ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ان
الالعبني اآلخرين يرتبطون بعقود
م��ع فرقهم ال�ت��ي ال ت��زال ناشطة في
بطوالتها املحلية ،فكان من الصعب
دفع مبالغ ّ
معينة لفسخ عقودهم».

ن �ق �ط��ة ف �ن �ي��ة اخ� ��رى ي�م �ك��ن ال �ت��وق��ف
ع� �ن ��ده ��ا ف� ��ي خ� � �ي � ��ارات دي� � ��ب وه ��ي
ض � ّ�م ��ه ل �ح �س��ن ش �ع �ي �ت��و «م� ��ون� ��ي»،
ال��ذي اب�ت�ع��د ع��ن امل�لاع��ب الصغيرة
م �ن ��ذ اك� �ث ��ر م� ��ن س� �ن ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
ّ
التدرب مع الفريق
عدم قدرته على
بسبب ارتباطه مع العهد ومنتخب
ل �ب �ن��ان ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم .ل �ك��ن ال �ت �ب��ري��ر
الفني لهذه الخطوة يأتي انطالقًا
م��ن ح��اج��ة دي ��ب ال ��ى الع ��ب ارت �ك��از
( )Pivotاذ ان «ش �ع �ي �ت��و ي�ت�م�ت��ع

ّ
حل الصداقة ثالثًا في بطولة االندية اآلسيوية التي اقيمت في الدوحة عام ( 2011أرشيف)

مشكلة
تكه جي

الكرة اللبنانية

االجتماعي يعادل العهد في افتتاح املرحلة الـ  17من الدوري اللبناني
ف �ش��ل ال �ع �ه��د ف ��ي ت� �ك ��رار ف � ��وزه ع�ل��ى
م �ض �ي �ف ��ه االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ط ��راب � �ل ��س،
فتعادل معه  1-1على ملعب الرئيس
ف��ؤاد شهاب في جونيه ،في افتتاح
امل��رح�ل��ة ال �ـ  17م��ن ال ��دوري اللبناني
لكرة القدم.
ولم يحمل الشوط االول الكثير ،حيث
تقاسم ال�ف��ري�ق��ان نسبة االس�ت�ح��واذ
ع �ل��ى ال� �ك ��رة ،ق �ب��ل ان ي�ظ�ه��ر م�ه��اج��م
العهد العاجي كونستانت جونيور
على م�س��رح األح ��داث بفرصتني في
ال��دق��ائ��ق ال �خ �م��س االخ� �ي ��رة ت�ص��دى
لهما ح��ارس الفريق الشمالي احمد
ق��رح��ان��ي ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ّ
رد فيه
ّ
م�ح�م��د غ ��ن ��ام ب �ت �س��دي��دة ارت � ��دت من
القائم االيسر اثر هجمة مرتدة.
وب � ��دا ال �ع �ه��د اف �ض��ل م �ط �ل��ع ال �ش��وط
الثاني ،فتمكن جونيور من تتويج
م� �ج� �ه ��وده ب� �ه ��دف ف� ��ي ال��دق �ي �ق��ة 62
عندما تلقى كرة عرضية من حسني

مباراتا اليوم

النجمة إلى صور

يتطلع اإلخاء األهلي عاليه إلى البناء على
مشواره ّ
الطيب في كأس لبنان ،عندما
يالقي التضامن صور اليوم ( ،15.30ملعب
صيدا) ،بينما يلعب شباب الساحل مع
طرابلس ( ،15.30املدينة الرياضية)

يرحل النجمة إلى صور ملقابلة السالم غدًا
( ،)15.30بينما يلتقي الشباب الغازية مع
األنصار ( ،15.30صيدا) .ويلعب في ختام
املرحلة االثنني الراسينغ مع الصفاء
( ،15.30املدينة الرياضية)

عواضة فأسكنها الشباك الى يسار
قرحاني .ومرة جديدة كان ّ
الرد عبر
ّ
غ��ن��ام ال ��ذي اس�ت �ف��اد م��ن ك ��رة لعبها
ّ
ال �ي��ه اب��و ب�ك��ر امل ��ل ل�ي�ع��ادل النتيجة
في الدقيقة  .81وشهدت الدقيقة 92
تالسنًا بني العب طرابلس مصطفى
الخطيب وح��ارس العهد ،ط��رد على
أثره االول بالبطاقة الحمراء.
وك��ان العهد يأمل تعويض تجريده
م� ��ن ف � � ��وزه ع �ل ��ى ال � �س�ل��ام ص � ��ور ف��ي
امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة إلش ��راك ��ه الع �ب��ًا ال
ي�ح��ق ل��ه ال�ل�ع��ب ،لكنه س�ق��ط ف��ي فخ
ال �ت �ع��ادل ،م �ه��درًا نقطتني ثمينتني،
ل� �ي� �ص� �ب ��ح رص � � �ي � ��ده  30ن� �ق� �ط ��ة ف��ي
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،بينما اص�ب��ح رصيد
االج� �ت� �م ��اع ��ي  14ن �ق �ط��ة ف� ��ي امل ��رك ��ز
العاشر.
قاد املباراة الحكم وارطان ماتوسيان
وع��اون��ه ب�ل�ال ال��زي��ن وع�ل��ي س��رح��ال
ومحمد درويش حكمًا رابعًا.
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ب �م �ي��زة اس� �ت�ل�ام ال� �ك ��رة وح�م��اي�ت�ه��ا
ايذانًا بتهيئة الهجمات لزمالئه او
تسجيل االهداف».
وب��وج��ود شعيتو يمكن اع�ت�ب��ار ان
يملك تشكيلة اف�ض��ل من
ال�ص��داق��ة
ّ
ت�ل��ك ال �ت��ي ت�م��ث��ل امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
م��ع ان�ض�م��ام ق��اس��م ق��وص��ان وك��ري��م
اب ��و زي ��د ال ��ى امل �ج �م��وع��ة ،ب��ان�ت�ظ��ار
ال�ت�ح��اق خ��ال��د تكه ج��ي اي�ض��ًا ،وقد
ان� � �خ � ��رط ق � ��وص � ��ان واب� � � ��و زي� � ��د ف��ي
ت�ح�ض�ي��رات ال �ف��ري��ق م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا،
بينما اقتصرت مشاركات شعيتو
وت �ك ��ه ج ��ي ع �ل��ى ب �ع��ض امل �ب��اري��ات
الوديةّ ،
وقدما مستوى ّ
طيبًا.
اذًا ث��ال��ث ب�ط��ول��ة االن��دي��ة اآلس�ي��وي��ة
عام  2011في الدوحة ،ام��ام مشوار
صعب ف��ي ك��واالمل�ب��ور وه��و مطالب
ب��ال �ت��أه��ل ،اذ ال ي �م �ك��ن ت �ق� ّ�ب��ل ف�ك��رة
�ق ل� �ب� �ن ��ان ��ي ف��ي
ع � � ��دم وج� � � ��ود ف � ��ري � � ٍ
نهائيات احدى بطوالت الفوتسال
اآلس�ي��وي��ة ،وخ�ص��وص��ًا بعدما دأب
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي ع�ل��ى ت�ق��دي��م اداء
م � �ش� � ّ�رف ع� �ك ��س ال� � �ص � ��ورة ال �ط �ي �ب��ة
ل�ل�ع�ب��ة ال �ت��ي س�ت�ن�ت�ق��ل ال ��ى م��رح�ل��ة
اخ��رى ف��ي امل��وس��م املقبل بعد اق��رار
فصل كرة القدم عنها نهائيًا.

أخبار رياضية
بطولة التراب في الرماية

• السلة اللبنانية •

ماراثون

الحكمة يثأر من بيبلوس وإدارته من القضاء اإلداري إلى الجزائي

ثالثة سباقات غدًا
في ماراثون الساحل األول

ثأر الحكمة لخسارته امام ضيفه بيبلوس في ذهاب
«فاينال  »8بطولة لبنان لكرة السلةّ ،
فرد له التحية
فائزًا بفارق  15نقطة ( 80-95االرباع ،39-39 ،19-22
 ،)80-95 ،71-68في قاعة ن��ادي الرياضي غزير ،في
افتتاح املرحلة العاشرة ،وهي الثالثة إيابًا من دور
الثمانية .وك��ان الف�ت��ًا رف��ع جمهور الحكمة الفتات
م��ؤي��دة لرئيس ال �ن��ادي اي�ل��ي مشنتف ال��ذي يعيش
ضغوطًا حاليًا بعد القرار القضائي االداري بوقف
العمل في اللجنة االدارية للنادي على خلفية دعوة
اعضاء في الجمعية العمومية ،معتبرين ان هناك
تواقيع خاطئة حصلت في انتخابات اعضاء االدارة
ّ
الحالية .وه��ذا االم��ر علق عليه ام�ين السر الحكمة،
امل�ح��ام��ي ج ��ان ح �ش��اش ،ال ��ذي اك��د
ت�ك�ل�ي��ف ال� �ن ��ادي م �ح��ام�ين ل�ل�ق�ي��ام
ب��امل �ط �ل��وب «ب �ع��د ال �ت��دب �ي��ر امل��ؤق��ت
ال� ��ذي ص ��در ب�ح�ق�ن��ا مل ��دة  15ي��وم��ًا
بسبب محضر الجمعية العمومية
ال�س��اب�ق��ة ،وي�ق�ض��ي ب��وق��ف مفعول
محضر انتخابنا» .وب��دا حشاش
مرتاحًا ،اذ اض��اف ان��ه إذا صدقت
االق��اوي��ل وف ��از امل� ّ�دع��ون ب��دع��واه��م
«فإنني ال ارى غير اي�ل��ي مشنتف
رئيسًا لنادي الحكمة ،ونحن معه
ون��دع �م��ه ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة؛ ألن ه��ذا
ال �ن ��ادي ال ي�ل�ي��ق ب��ه س ��وى رئ�ي��س

م�ث�ل��ه» .وف��ي م� ��وازاة ه��ذا االرت �ي��اح ال ��ذي ظ�ه��ر على
مصدر متابع للملف
حشاش ،علمت «األخبار» من
ٍ
ان االم ��ور ذاه�ب��ة ال��ى تصعيد م��ع ظ�ه��ور اشخاص
جدد في مسألة التواقيع الخاطئة ،وذلك في موازاة
اص ��رار عضوين ف��ي الجمعية العمومية على نقل
ال��دع��وى م��ن القضاء االداري ال��ى القضاء الجزائي
االسبوع املقبل ،وخصوصًا في حال تراجع القاضي
عن الدعوى االولى.
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�ع��اد الحكمة نغمة ال�ف��وز بفضل اداء
ج�م��اع��ي مميز ل�لاع�ب�ي��ه ،ح�ي��ث ك��ان األف�ض��ل بينهم
االم� �ي ��رك ��ي دي� �ش ��ون س �ي �م��ز ب��رص �ي��د  36ن �ق �ط��ة و7
م�ت��اب�ع��ات ،وأض ��اف م��واط�ن��ه أرون ه��ارب��ر  22نقطة
و 5متابعات و 6تمريرات حاسمة،
وج ��ول � �ي ��ان خ � � ��زوع  17ن �ق �ط��ة و9
متابعات ،علمًا ان ه��ارب��ر سيبقى
م��ع ال �ف��ري��ق رغ ��م وص� ��ول م��واط�ن��ه
ك��وي �ن �س��ي دوب � ��ي ل �ل �ح �ل��ول م�ك��ان��ه
ب�ع��د التغيير االج�ن�ب��ي ال ��ذي أق� ّ�ره
امل��درب ف��ؤاد اب��و ش�ق��را .ام��ا ناحية
بيبلوس ،فقد حقق الكندي مايكل
فرايزر «دابل دابل» جديدة ،اذ كان
أفضل مسجلي فريقه برصيد 24
ن�ق�ط��ة و 13م�ت��اب�ع��ة و 6ت �م��ري��رات
ح��اس�م��ة .وأض ��اف االم�ي��رك��ي جاي
يونغبلود  24نقطة.

ميني م��اراث��ون ال�س��اح��ل السنوي
ي�ق��ام غ �دًا
ّ
االول وسط توقع مشاركة كثيفة مع االقبال
الالفت على التسجيل.
وسيشرف االتحاد اللبناني أللعاب القوى
على النتائج الفنية للسباق ،مدعومًا بطاقم
م ��ن ال �ح �ك��ام امل �ت �ط��وع�ين م ��ن امل ��رك ��ز ال�ع��ال��ي
للرياضة العسكرية.
ويقام امل��اراث��ون تحت شعاره «رياضة ضد
ً
امل � �خ� ��درات» ،وق ��د م �ث��ل ه ��ذا ال �ش �ع��ار ع��ام�لا
ج ��اذب ��ًا ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ت��رب��وي��ة وال�ك�ش�ف�ي��ة
واألندية الرياضية ،وهو يقام برعاية رئيس
ّ
مجلس النواب نبيه بري ،وينظم بمناسبة
العيد الثالثني ملستشفى الساحل.
وهنا برنامج السباق:
 -1ال� �س� �ب ��اق األول :ي �ن �ط �ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ّ
مخصص للذكور من
التاسعة صباحًا ،وهو
مواليد .1998-1997-1996-1995
 -2ال �س �ب��اق ال �ث��ان��ي :ي�ن�ط�ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة وع �ش��ر دق ��ائ ��ق ،وه ��و ل�ل�إن��اث من
مواليد .1998-1997-1996-1995
 -3ال �س �ب��اق ال �ث��ال ��ث :ي�ن�ط�ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ال�ت��اس�ع��ة وع �ش��ري��ن دق�ي�ق��ة وه ��و ل�ل�ع��ائ�لات
واملؤسسات.
وت�ن�ط�ل��ق ج�م�ي��ع ال �س �ب��اق��ات وت�ن�ت�ه��ي أم��ام
بلدية الغبيري على طريق املطار ،وسيجري
ح� �ف ��ل ال� �ت� �ت ��وي ��ج ع� �ن ��د ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ع ��اش ��رة
والنصف صباحًا في املوقف املقابل ملدخل
الطوارئ في مستشفى الساحل.

«دانك» لسيمز في سلة
بيبلوس (سركيس يرتسيان)

استراحة
41 73 08 8 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 3 8 8

ّ
ن��ظ��م االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل��رم��اي��ة
وال � �ص � �ي� ��د امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
بطولة لبنان في الرماية  -التراب
للفئة (أ) م�م�ت��از ع�ل��ى ح�ق��ل ن��ادي
ليبانون كاونتري كلوب (عيتات)،
ب� �ح� �ض ��ور رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد ب �ي��ار
ج �ل��خ وب � ��إش � ��راف رئ� �ي ��س ال �ل �ج��ان
الفنية والتحكيم ساسني روحانا
وب � �ق � �ي � ��ادة ال� �ح� �ك� �م�ي�ن اي � �ل� ��ي ح �ن��ا
ومحمد شومان.
وش� � ��ارك ف ��ي ه� ��ذه امل � �ب� ��اراة ج�م�ي��ع
رماة الفئة (أ) ممتاز وبلغ عددهم
 ٢٤رام� � �ي � ��ًا ،وق� � ��د ح � ��ل ج � ��و س��ال��م
ً
أوال ام ��ام ط��ون��ي خ ��وري وج��وزف
ح�ن��ا ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ت�لاه��م محمد
بصبوص ،مرسيل طويلة ،ووليد
نجار.

ميني فوتبول مدارس جبل عامل
ت� � ��واص � � �ل� � ��ت ف� � �ع � ��ال� � �ي � ��ات ال� � � � � ��دورة
الرياضية امل��درس�ي��ة الثانية التي
ي �ن �ظ �م �ه��ا ات� � �ح � ��اد ب � �ل� ��دي� ��ات ج �ب��ل
ع� ��ام� ��ل ،وق � ��د ان �ط �ل �ق��ت م �ن��اف �س��ات
امل� �ي� �ن ��ي ف� ��وت � �ب� ��ول ح� �ي ��ث س �ج �ل��ت
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ال�ي��ة :ف��ي ف�ئ��ة م��وال�ي��د
 ،1997-1996-1995ف ��ازت ث��ان��وي��ة
م�ج��دل سلم الرسمية على مهنية
ال �ق �ن �ط��رة ب�ن�ت�ي�ج��ة  .1-4وف ��ي فئة
م��وال�ي��د  ،2000-1999-1998ف��ازت
ع��دي �س��ة ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى ق�ب��ري�خ��ا
الرسمية  ،0-3وثانوية مجدل سلم
ع�ل��ى ث��ان��وي��ة ال�ط�ي�ب��ة  3-4ب��رك�لات
الترجيح ،ومتوسطة الطيبة على
اع ��دادي ��ة ج�ب��ل ع��ام��ل  6-7ب��رك�لات
الترجيح.

سباق الضاحية املدرسي غدًا
ب��رع��اي��ة وح� �ض ��ور وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم ال�ع��ال��ي ال��دك�ت��ور حسان
دياب ،واملدير العام االستاذ فادي
ّ
ي � ��رق ،ت �ن��ظ��م ال� ��وح� ��دة ال��ري��اض �ي��ة
التابعة ل �ل��وزارة س�ب��اق الضاحية
امل � � ��درس � � ��ي ،وذل� � � ��ك ع� �ن ��د ال� �س ��اع ��ة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ص � �ب� ��اح غ� � � ٍ�د ع �ل��ى
اوت� � ��وس � � �ت� � ��راد ع �ي��ن امل� ��ري � �س� ��ة ف��ي
االتجاهني ،على أن ُي ّ
توج الفائزين
دياب ويرق فور انتهاء السباق.

أفقيا

 -1مدينة أميركية عاصمة والية نيڤادا –  -2مدينة في الكويت هي مقر شركة نفط الكويت
ح�ي��ث ت��وج��د فيها امل�ك��ات��ب الرئيسية للشركة – م��ن ك�ب��ار اآلل�ه��ة ع�ن��د امل�ص��ري�ين –  -3في
القميص – بواسطتي – ليل مظلم –  -4فريق غنائي سويدي معتزل – قبض وجمع الزهور
– بلوغ السفينة امليناء –  -5جزيرة أندونيسية – أحد أبناء نوح كما جاء في التوراة – -6
تونسية شهيرة – نقيض شبع – ّ -7
ّ
ألح عليه – ولد الفأرة أو األرنب –  -8شربة من
مطربة
لصحة حبيب أو محتفى به – ّ
ّ
حك وأزال ّ– زجر الولد لتحقيق الطلب
الخمر يشربها الرجل
ّ
الحر كأنه ماء تنعكس فيه البيوت
–  -9راحة اليد – ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
ّ
األيوبيني في مصر وزوج شجرة ّ
الدر من آثاره قلعة الروضة
واألشجار – خصب –  -10ملك

عموديًا

حل الشبكة 1387

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.

 -1اإلسم الالتيني ملدينة الدار البيضاء –  -2عاصمة عربية – غير ظاهر –  -3جرذ باألجنبية
جر وجذب – يفتح ُ
– الفوالذ – ّ -4
ويباعد بني رجليه – شتم ولعن –  -5ملعان البرق في أيام
الشتاء – مقاتلة ومنازلة بني دولتني –  -6مثل ونظير – ملس أو طرف من الجنون – مؤنث
حمار –  -7صفة ُتطلق على كل شخص ّ
ّ
النبوية – نعم – أغلظ أوتار العود –
تحدر من الساللة
 -8أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك اسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف
–  -9من الحبوب – جيش كثير –  -10ذكر النحل – أمكنة مرتفعة في الجبال

مشاهير

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جول رويتر –  -2انتيل – كوبا –  -3كد – الهند –  -4شهريار – رغي –  -5يومي – بر – ال –  -6رك
– روتشدال –  -7هامت – مدح –  -8كبت – ضنك – شر –  -9سلم – حلف –  -10بطرس األكبر

عموديًا

 -1جاك شيراك –  -2وندهوك – بسط – ّ -3
لت – رم – هتلر –  -4ريفييرا – مس –  -5ول – ومض
–  -6إربت تنحل –  -7تكل – رش – كأل –  -8روهر – دم – فك –  -9بنغالدش –  -10وادي الحرير

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1388
7

8

9

10

11

ّ
المصرفية
بمراسالته مع
إشتهر�االت
�.)1949ن ال �م �ج�
(�-1862دي��د م�
مصرف��ي ال �ع�
فيم�ل��ت
بريطانيا�ن ع�
لملك�ن ال�ب�ح��ري�
األعلى�رة م�
الممثلوش��اع�
أدي �ب��ة
ً
الحاسوب .عضو في أسرة
العالمية األولى
على برامج
الحرب
للتدريب
علي خالل
عبربنالعالم
حسين
مركزا
وأسستمكة
شريف
ّ
وظفر ■
نجاحسهل
= 11+4+9
= 3+2+1
أحزان ■
اآلنسة ■
= 7+10+5+1
 =■5+10+4+8+7+6خالف
طائر حسن الصوت
والكتاب
= 3+8+2+6
األدباء
 = 9+11عملة آسيوية
الفهم

حل الشبكة الماضية :بابلو نيرودا

 30رياضة

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

الرياضة الدولية

مارادونا بني الحشود في كاراكاس
لدعم املرشح للرئاسة نيكوالس
مادورو (لويس أكوستا ــ أ ف ب)

مارادونا في فنزويال

«مادورو الرئيس» و«تشافيز القائد»
مرة جديدة ،يعرب دييغو مارادونا عن موقفه السياسي بوضوح ،عندما
حضر الى فنزويال للمشاركة في ختام الحملة االنتخابية لنيكوالس مادورو،
املرشح للرئاسة في فنزويال .مارادونا لم ينس طبعًا ان يوجه التحية إلى
صديقه الراحل هوغو تشافيز
حسن زين الدين
ك � ��اراك � ��اس  .2013/4/12ف �ن��زوي�ل�ا
تعيش األيام األخيرة قبل انتخابات
الرئاسة .الساحات ّ
تغص بالحشود.
صور الرئيس الراحل هوغو تشافيز
ال تفارق الصغار قبل الكبار .جاؤوا
كلهم للتعبير ع��ن وفائهم لزعيمهم
ال �س��اب��ق ومل�ب��اي�ع��ة امل��رش��ح ل�ل��رئ��اس��ة
ن�ي�ك��والس م� ��ادورو ودع �م��ه ف��ي وج��ه
مرشح املعارضة هنريكي كابريلس.
ث � �م ��ة ف � ��ي امل � �ش � �ه ��د م � ��ا ه � ��و ن ��اق ��ص.
شخص ك��ان ظ�ه��وره معتادًا بجانب
ت �ش��اف �ي��ز ف ��ي ال �ح �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
ال�س��اب�ق��ة ل�لأخ �ي��ر ،وك ��ان ش �ع��اره في
ك ��ل م � ��رة واض� � ��ح «س� ��أدع� ��م ت�ش��اف�ي��ز
ً
حتى امل ��وت» .ت��أخ��ر قليال ه��ذه امل��رة،
لكنه لم يخلف امليعاد« .ان�ظ��روا ،إنه
دي�ي�غ��و ب�ي�ن�ن��ا» ،هتفت ال�ح�ش��ود .ها
هو م��ارادون��ا يصعد ال��ى املنصة .ها
ه��و ب�ين محبيه ،ج��اء ليجدد البيعة
للنهج ال��ذي ارتضاه خيارًا سياسيًا
ل ��ه م �ن��ذ أواخ � � ��ر ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
امل��اض��ي .ج��اء ل�ي� ّ
�رد بعضًا م��ن الدين
ل�ص��دي�ق��ه ال��راح��ل ت�ش��اف�ي��ز ال ��ذي ك��ان
يعامل دييغو معاملة ال��رؤس��اء عند
زي��ارت��ه ف �ن��زوي�لا .رح��ل ت�ش��اف�ي��ز لكن
م� ��ارادون� ��ا ظ ��ل «ت �ش��اف �ي��زي» ال �ه��وى
وال �ه��وي��ة .ه �ك��ذا ،ج��اء دي�ي�غ��و ليعلن
دعمه املطلق مل��ادورو ال��ذراع اليمنى
لتشافيز ال��ذي اخ �ت��اره خلفًا ل��ه قبل
وفاته .جاء مارادونا ليثبت حضوره
كما دأب دائمًا في مثل ه��ذه املواقف
التي ال تحمل االلتباس .فالرجل كان
وال يزال يزداد تمسكًا بقناعاته التي
ت�ش��رب�ه��ا م��ن ع�ش�ق��ه مل��واط �ن��ه ال�ث��ائ��ر
أرنستو تشي غيفارا والزعيم الكوبي
فيديل كاسترو اللذين وشم مارادونا
صورتيهما على ج�س��ده تعبيرًا عن
إخالصه التام لهما.
امل ��ده ��ش ف ��ي م � ��ارادون � ��ا ان � ��ه واض ��ح
وض� � � � � � ��وح ال � � �ش � � �م � ��س ف� � � ��ي م � ��واق � �ف � ��ه
السياسية .أتقن املراوغة في املالعب
أيام عزه ،لكنه لم يتقنها في املفهوم

ال�س�ي��اس��ي .قالها صريحة ف��ي م��رات
ك�ث�ي��رة« .ان��ا اك��ره ك��ل ش��يء ي��أت��ي من
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .أن ��ا أك��ره �ه��ا بكل
قوتي» ،كان ذلك في جلسة مع تشافيز
خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج ت �ل �ف��زي��ون��ي« .ب ��وش
ق ��ات ��ل» ،ك ��ان ذل ��ك خ �ل�ال ت�ح�ض�ي��رات
ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ج��ورج
دبليو بوش لزيارة األرجنتني عندما
وعد مارادونا كاسترو بأنه سيكون
في طليعة املناهضني لزيارته .أيضًا
وأي� �ض ��ًا «ن �ع��م أن� ��ا ق �ل��ت إن �ن��ي م��ؤي��د
للشعب الفلسطيني ،وأتشرف بزيارة
أراضيه ،وأن��ا املشجع األول لقضيته
ال �ع��ادل��ة ،وأق� ��دم ك��ام��ل ال��دع��م ل ��ه ،وال
أكترث مطلقًا ألي ّ
رد فعل على كالمي،
فليغضب م��ن يغضب» .ك��ان ذل��ك في
تصريح له أثناء فترة تدريبه الوصل
اإلم � ��ارات � ��ي ،وق� ��د ارت � � ��دى ف ��ي إح ��دى
املرات الكوفية الفلسطينية مهداة من
أحد معجبيه الفلسطينيني.
«ل�ق��د ق��اب�ل��ت ال��رئ�ي��س ال�ك��وب��ي فيديل
كاسترو والرئيس الفنزويلي هوغو
تشافيز ،وأري��د اآلن أن أقابل الرئيس
اإلي��ران��ي (محمود احمدي نجاد) .انا
أساند شعب إيران بكل قلبي» .كان ذلك
عند مقابلته أعلى دبلوماسي إيراني
بهرفاند
في األرجنتني ،وه��و محسن
ً
ع��ام  2007حيث أعطاه قميصه هدية
ل�ل�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ،ل �ي��رد ل��ه ب�ع��د ذل��ك
ً
ن �ج��اد ال�ت�ح�ي��ة ق��ائ�ل�ا« :أش �ك��ر ب�ص��دق
سعادتكم للطف الذي ابديتموه حيال
االمة االيرانية الثورية».
ب��األم��س إذًا ،اع��اد م��ارادون��ا التذكير
ب �خ �ي��ارات��ه .ارت� ��دى ال�ق�م�ي��ص األح�م��ر
وأل � � �ق� � ��ى ال � �ت � �ح � �ي ��ة ال � � �ص � ��ادق � ��ة ع �ل��ى
ُ
ال�ح�ش��ود .ق�م�ي� ٌ�ص ك�ت�ب��ت عليه ث�لاث
ع � � �ب� � ��ارات .ع� � �ب � ��ارات ت �خ �ت �ص��ر رؤي� ��ة
دييغو للمرحلة املستقبلية ،االول��ى
ه ��ي« :ك��ري�س�ت�ي�ن��ا ( 2015ف ��ي اش ��ارة
ال � � ��ى ت ��رش� �ي� �ح ��ه م� � �ج � ��ددًا ل �ل��رئ �ي �س��ة
االرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ك �ي��رش �ن��ر)»،
وال � �ث ��ان � �ي ��ة« :ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � � ��ادورو»...
وبطبيعة الحال الثالثة هي« :القائد
تشافيز».

مادورو
يحيي
مارادونا
رد املرشح
للرئاسة في فنزويال،
نيكوالس مادورو،
التحية لدييغو
مارادونا على زيارته
ً
البالد ،قائال« :نحن
لدينا هنا دييغو
أرماندو مارادونا الذي
أتى ليثبت حبه للقائد
تشافيز» ،مؤكدًا أن
النجم األرجنتيني كان
دومًا بجانب الرئيس
الفنزويلي الراحل في
السراء والضراء.

الفورموال 1

عودة التظاهرات ضد جائزة البحرين« :سباقكم جريمة»
واجه سباق الفورموال
 1املزمع إقامته في
البحرين احتجاجات مئات
املتظاهرين الرافضني
له ،والواصفني إياه بأنه
«جريمة» .في وقت أجريت
فيه التجارب الحرة في
سباق جائزة الصني الكبرى
املتظاهرون يرفعون الفتات منددة بسباق البحرين (أ ف ب)

ّفرقت الشرطة بالقوة مئات املتظاهرين
ع�ل��ى م �ش��ارف امل�ن��ام��ة اح�ت�ج��اج��ًا على
س� �ب ��اق ال � �ف ��ورم ��وال  1امل � �ق ��رر إج� � ��راؤه
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ف��ي وق ��ت الح ��ق م��ن ه��ذا
ال �ش �ه ��ر .وه� �ت ��ف امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ال��ذي��ن
تجمعوا تلبية لدعوة من حركة شباب
« 14ف �ب��راي��ر» ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ال�ت�ظ��اه��رات
على الشبكات االجتماعية «سباقكم
ج��ري �م��ة» ،ك�م��ا رددوا ب�ح�س��ب ش�ه��ود
ش �ع��ارات أخ ��رى م�ن�ه��ا «ال �ش �ع��ب يريد
اس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» و«ليسقط ح�م��د» في
اش��ارة الى العاهل البحريني حمد بن
عيسى آل خليفة .واندلعت املواجهات
ع �ن��دم��ا ت��دخ �ل��ت ق� ��وات االم� ��ن لتفريق
امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن ال� ��ذي� ��ن ردوا ب��رش �ق �ه��ا
بزجاجات حارقة بحسب الشهود.

م��ن ج�ه�ت��ه ،دع ��ا ال �س��ائ��ق ال�ب��ري�ط��ان��ي
دايمون هيل ،بطل العالم في سباقات
الفورموال  1لعام  ،1996رئيس االتحاد
ال �ف��درال��ي ل �ل �س �ي��ارات ال �ف��رن �س��ي ج��ان
تود الى اتخاذ موقف ازاء الوضع في
ّ
وصرح هيل« :اعتقد ان جان
البحرين.
ّ
ي�ف��ض��ل ع��دم االدالء ب�ت�ص��ري�ح��ات الن
ً
ذلك سيكون تدخال في السياسة».

التجارب الحرة في الصني
ح�ق��ق االمل��ان��ي ن�ي�ك��و روزب � ��رغ ،س��ائ��ق
«م ��رس� �ي ��دس ج ��ي ب � ��ي» ،وال �ب��رازي �ل��ي
فيليبي ماسا ،سائق فيراري ،النتيجة
االسرع خالل جولتي التجارب الحرة
لجائزة الصني الكبرى ،املرحلة الثالثة
من بطولة العالم.

وق �ط ��ع روزب � � ��رغ م �س��اف��ة ال �ح �ل �ب��ة ف��ي
 1.37.717د .وج��اء البريطاني لويس
هاميلتون وراء زميله ب�ف��ارق 0.454
ث��ان �ي��ة ،ف �ي �م��ا ح ��ل ث �ن��ائ��ي «ري � ��د ُب ��ل -
رينو» االوسترالي م��ارك ويبر وبطل
العالم االملاني سيباستيان فيتيل في
املركزين الثالث وال��راب��ع ب�ف��ارق كبير
عن صاحب املركز االول.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� �ط ��ع م� ��اس� ��ا امل � �س ��اف ��ة ب �ـ
 1.35.340د ،ت �ل�اه ال �ف �ن �ل �ن��دي كيمي
رايكونن سائق ل��وت��وس رينو بفارق
 0.152ث ،وزميله اإلسباني فرناندو
الونسو بفارق  0,415ث.
وت � �ق� ��ام ال � �ت � �ج� ��ارب ال ��رس� �م� �ي ��ة ال� �ي ��وم
ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا ،وال�س�ب��اق
غدًا العاشرة صباحًا.
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البطوالت األوروبية

قرعة الكؤوس األوروبية

مواجهتا االبطال :بايرن  xبرشلونة ودورتموند  xريال
أس�ف��رت ق��رع��ة نصف نهائي دوري
أب � �ط ��ال أوروب� � � ��ا ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ال �ت��ي
سحبت ف��ي مقر االت�ح��اد االوروب��ي
ل�ل�ع�ب��ة ف ��ي ن �ي��ون ال �س��وي �س��ري��ة عن
مواجهتني أملانيتني  -إسبانيتني،
ب�ي��ن ال� �ع� �م�ل�اق�ي�ن ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ
وب��رش �ل��ون��ة م��ن ج �ه��ة ،وب��وروس �ي��ا
دورت �م��ون��د وري ��ال م��دري��د م��ن جهة
ثانية.
في املواجهة البافارية  -الكاتالونية،
التي دأب طرفاها على بلوغ املباراة
ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة ف� ��ي االع� � � � ��وام االخ � �ي� ��رة،
س�ي�ك��ون ع�ش��اق اللعبة ع�ل��ى موعد
مع موقعتني من العيار الثقيل نظرًا
ل��واق��ع ال�ف��ري�ق�ين ح�ي��ث ت � ّ�وج ب��اي��رن
ً
ب �ط�ل�ا ل� �ل ��دوري امل �ح �ل��ي ك �م��ا يتجه
برشلونة لحسم اللقب في إسبانيا،
واستنادًا كذلك الى تاريخ الفريقني
وقوتهما ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي حيث
يتميزان بالكرة الهجومية واالداء
الجمالي واملمتع.
وفي املباراة الثانية بني ريال مدريد
ودورتموند ،لن تكون مهمة امللكي
سهلة ع�ل��ى اإلط �ل�اق ،إذ إن��ه اختبر
ق��وة ال�ف��ري��ق األمل��ان��ي ج�ي�دًا ب�ع��د أن
أسقطه األخ�ي��ر ف��ي دورت�م��ون��د 1-2
ذه ��اب ��ًا ف ��ي دور امل �ج �م ��وع ��ات ه��ذا
امل��وس��م وت �ع��ادل م�ع��ه  2-2اي��اب��ًا في
م � ��دري � ��د ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن ف ��ري ��ق امل � ��درب
ي��ورغ��ن ك�ل��وب ه��و الوحيد ال��ذي لم
ي �ت��ذوق ط�ع��م ال�ه��زي�م��ة ف��ي البطولة
هذا املوسم.
وي �س �ع��ى م � ��درب ري � ��ال ،ال�ب��رت�غ��ال��ي
جوزيه مورينيو ،الى كسر النحس
ال� � � ��ذي الزم� � � ��ه ف � ��ي ه� � ��ذا ال � � � ��دور ف��ي

املوسمني املاضيني بخسارة فريقه
ام � ��ام ب��رش �ل��ون��ة وب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وإذا ن�ج��ح ف��ي ذل��ك،
ف��إن��ه سيخطو خ�ط��وة ك�ب�ي��رة نحو
تحقيق هدفه املتمثل في أن يصبح
أول م��درب ي�ح��رز اللقب ال�ق��اري مع
ث�لاث��ة أن��دي��ة مختلفة ،بعد أن توج
مع بورتو ع��ام  2004وانتر ميالنو
عام .2010
وهنا البرنامج:
ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ  -ب��رش �ل��ون��ة (23
الحالي ذهابًا و 1أيار إيابًا)
بوروسيا دورتموند  -ري��ال مدريد
( 24الحالي ذهابًا و 30منه إيابًا).
أم��ا امل �ب��اراة النهائية فتقام ف��ي 25
ايار على ملعب ويمبلي في لندن.

يوروبا ليغ
أوقعت قرعة نصف نهائي «يوروبا
ل� � �ي � ��غ» ت� �ش� �ل� �س ��ي االن � �ك � �ل � �ي� ��زي ف��ي
م ��واج �ه ��ة ب � ��ازل ال �س ��وي �س ��ري .ول��ن
ي �ك��ون ال� �ن ��ادي ال �ل �ن��دن��ي ف ��ي ن��زه��ة
ام��ام منافسه ال�س��وي�س��ري ،ذل��ك أنه

يتواجه تشلسي
مع بازل وفنربخشه
مع بنفيكا في
«يوروبا ليغ»

سيضع في الحسبان تفوق األخير
على األندية االنكليزية الكبيرة بعد
أن أطاح جار «البلوز» توتنهام من
ربع النهائي بعد أن كان السبب في
إخ��راج مانشستر يونايتد من دور
امل�ج�م��وع��ات ل ��دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
ال �ع��ام امل��اض��ي ع�ن��دم��ا ت�غ�ل��ب عليه
في الجولة االخيرة  ،1-2علمًا بأنها
امل��واج �ه��ة االول ��ى ب�ين ال�ف��ري�ق�ين في
تاريخهما الطويل.
أما املواجهة الثانية في دور االربعة
ف �س �ت �ج �م��ع ب �ن �ف �ي �ك��ا ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي،
ال� ��ذي ت��أه��ل ال ��ى ه ��ذا ال � ��دور ل�ل�م��رة
الثانية في املواسم الثالثة االخيرة
ع �ل��ى ح �س��اب ن �ي��وك��اس��ل ي��ون��اي�ت��د
االنكليزي ،بفنربخشه التركي الذي
وصل الى هذه املرحلة للمرة االولى
في تاريخ مشاركاته القارية بعد أن
تخلص في ربع النهائي من التسيو
االيطالي.
وي ��أم ��ل ال �ف��ري��ق ال �ت��رك��ي أال ي�ت�ك��رر
س �ي �ن��اري��و م��واج �ه �ت��ه ال �س��اب �ق��ة مع
العمالق البرتغالي ال��ذي اكتسحه
 1-7ف ��ي م �ج �م��وع م �ب��ارات �ي �ه �م��ا في
ال� � � � ��دور االول م � ��ن ك � � ��أس االن� ��دي� ��ة
االوروب � �ي � ��ة ال �ب �ط �ل��ة م ��وس ��م -1975
.1976
وهنا البرنامج:
فنربخشه  -بنفيكا
بازل  -تشلسي
وت � �ق� ��ام م � �ب� ��ارات� ��ا ال � ��ذه � ��اب ف� ��ي 25
الحالي ،واإلياب في الثاني من أيار
املقبل.
أم��ا امل �ب��اراة النهائية فتقام ف��ي 15
أيار في أمستردام.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا (فابريس كوفريني  -أ ف ب)

قمتان ناريتان في ايطاليا
س �ت �ك��ون ال �ف��رص��ة س��ان �ح��ة ام � ��ام م��ان�ش�س�ت��ر
يونايتد لالبتعاد مجددًا بفارق  15نقطة عن
ج��اره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب،
ً
وذل ��ك ع�ن��دم��ا ي�ح��ل ضيفًا ث�ق�ي�لا ع�ل��ى ستوك
سيتي في املرحلة ال�ـ 33من ال��دور االنكليزي،
فيما يسعى ارس �ن��ال ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن تأجيل
املوقعة بني جاريه توتنهام وتشلسي بسبب
ان�ش�غ��ال االخ �ي��ر ب�ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي ال �ك��أس ،من
اج��ل ال�ت�ق��دم عليهما واح �ت�لال امل��رك��ز الثالث
املؤهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا.
وهنا البرنامج:
 السبت:ارس �ن��ال  -ن��وري�ت��ش سيتي ( ،)17.00استون
فيال  -ف��والم ( ،)17.00اف��رت��ون  -كوينز ب��ارك
ري�ن�ج��رز ( ،)17.00ساوثمبتون  -وس��ت هام
يونايتد ( ،)17.00ريدينغ  -ليفربول (.)17.00
 االح� � ��د :ن �ي��وك��اس��ل ي��ون��اي �ت��د  -س �ن��درالن��د( ،)14.00ستوك سيتي  -مانشستر يونايتد
(.)16.05
وتقام في عطلة نهاية األسبوع أيضًا نصف
ن �ه��ائ��ي ك ��أس إن �ك �ل �ت��را ح �ي��ث ي�ل�ت�ق��ي ال�س�ب��ت
( ،)19،15ميلوول (اول��ى) م��ع وي�غ��ان اثلتيك،
واألح � � ��د ( ،)18,00ت �ش �ل �س��ي م ��ع م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي.

إيطاليا
ت�ش�ه��د امل��رح �ل��ة ال� � �ـ 32م��ن ال� � ��دوري االي �ط��ال��ي
ص ��راع ��ا ن ��اري ��ًا ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال �ث ��ان ��ي امل��ؤه��ل
مباشرة الى دوري ابطال اوروبا ،بني نابولي
الوصيف ومضيفه ميالن الثالث على ملعب
«س� � ��ان س � �ي� ��رو» .ب �ي �ن �م��ا ي �ت ��واج ��ه ي��وف �ت��وس
والت� �س� �ي ��و ال � � ��ذي ي �ش �ك��ل ع � �ق ��دة ل� �ـ«ال� �س� �ي ��دة
العجوز» بعدما تعادل معه سلبًا في ذهاب
ال � ��دوري ف��ي ع �ق��ر داره ،واخ ��رج ��ه م��ن نصف
نهائي الكأس.
وهنا البرنامج:
 السبت :بيسكارا  -سيينا ( ،)19.00اتاالنتا -فيورنتينا (.)21.45
 االحد :باليرمو  -بولونيا ( ،)13.30كييفو -كاتانيا ( ،)16.00بارما  -اودينيزي (،)16.00
ت��وري �ن��و  -روم � ��ا ( ،)16.00ك��ال �ي��اري  -ان�ت��ر
ميالنو ( ،)16.00جنوى  -سمبدوريا (،)16.00
ميالن  -نابولي (.)21.45
 -االثنني :التسيو -يوفنتوس (.)21.45

كرة المضرب
هاس ّ
يودع دورة هيوسنت

الدوري االميركي للمحترفين

شيكاغو بولز يوقف سلسلة انتصارات نيويورك نيكس
ح �ق��ق ش �ي �ك��اغ��و ب��ول��ز ف � ��وزًا صعبًا
ع�ل��ى ضيفه ن�ي��وي��ورك نيكس -118
 111ب �ع��د ال �ت �م��دي��د م��وق �ف��ًا سلسلة
ان � �ت � �ص� ��ارات� ��ه ال � � � � �ـ 13ض� �م ��ن دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة االم � �ي� ��رك� ��ي ال �ش �م��ال��ي
للمحترفني .ويدين شيكاغو بفوزه
ال��ى الع��ب ن �ي��وي��ورك ال�س��اب��ق نايت
روب� �ن� �س ��ون ال � ��ذي س �ج��ل  35ن�ق�ط��ة
ب �ي �ن �ه��ا خ �م��س ث�ل�اث� �ي ��ات ،واض � ��اف
جيمي باتلر  22نقطة والبريطالي
لوول دانغ  16نقطة وكارلوس بوزر
 13ن�ق�ط��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،واص ��ل نجم
ن�ي��وي��ورك نيكس كارميلو انطوني
تألقه ونجح في تسجيل  36نقطة،
واض� ��اف ج ��اي آر س�م�ي��ث  28نقطة

ل � �ل � �خ ��اس ��ر .واع � �ت � �ق� ��د ال� �ج� �م� �ي ��ع ان
نيويورك في طريقه ملواصلة اطول
سلسلة ان�ت�ص��ارات متتالية ل��ه منذ
ّ
ان سطر  15فوزًا متتاليًا عام ،1994
وذلك بعدما وصل الفارق بينه وبني
مضيفه ال��ى  17نقطة ث��م  15نقطة
ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ( )64-79ق�ب��ل ان
ينتفض رج��ال امل��درب ط��وم ثيبودو
وي�ع��ودوا ال��ى اج��واء املواجهة بقوة
ّ
متقدمني بفارق 9
حتى انهم كانوا
ن�ق��اط  90-99ق�ب��ل  5.42دق�ي�ق��ة على
نهاية ال��رب��ع ال��راب��ع بعد ثالثية من
روبنسون وسلة من باتلر.
ول��م ي�ج��د اوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در
ّ
ص �ع��وب��ة ف ��ي ال �ت �خ��ل ��ص م ��ن ع�ق�ب��ة

مضيفه غولدن ستايت ووريرز الذي
بلغ الـ«بالي أوف» للمرة االولى منذ
 2007وال �ث��ان �ي��ة ف�ق��ط ف��ي  19ع��ام��ًا،
وذل ��ك ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  .97-116وك��ان
كيفن دوران��ت أفضل مسجلي ثاندر
ب�ـ 31نقطة ،واض��اف كيفن مارتن 23
ن�ق�ط��ة وراس � ��ل وس �ت �ب��روك 18ن�ق�ط��ة
واالسباني-الكونغولي سيرج ايباكا
 17ن�ق�ط��ة ،فيما ب��رز ستيفن ك��وري
وج��اري��ت ج��اك ف��ي ص�ف��وف صاحب
االرض بعد ان سجل االول  22نقطة
والثاني  19نقطة.
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي ��وم:
تورونتو راب�ت��ورز  -شيكاغو بولز،
واش � �ن � �ط ��ن وي� � � � � ��زاردز  -ف �ي�ل�ادل �ف �ي��ا

سفنتي سيكسرز ،ان��دي��ان��ا بايسرز
 ب ��روك� �ل�ي�ن ن� �ت ��س ،م �ي��ام��ي ه �ي��ت -بوسطن سلتيكس ،اتالنتا هوكس
 م � �ي � �ل ��ووك ��ي ب � ��اك � ��س ،دي � �ت ��روي ��تب�ي�س�ت��ون��ز  -ت �ش��ارل��وت ب��وب�ك��ات��س،
ك �ل �ي �ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز  -ن �ي��وي��ورك
نيكس ،هيوسنت روكتس  -ممفيس
غريزليس ،نيو اورل�ي��ان��ز هورنتس
 ل � ��وس ان �ج �ل ��س ك �ل �ي �ب ��رز ،داالسم��اف��ري �ك��س  -دن� �ف ��ر ن ��اغ �ت ��س ،س��ان
انطونيو سبرز  -ساكرامنتو كينغز،
يوتا ج��از  -مينيسوتا تمبروولفز،
بورتالند ترايل باليزرز  -اوكالهوما
سيتي ثاندر ،لوس انجلس اليكرز -
غولدن ستايت ووريرز.

ودع االملاني طومي هاس ،املصنف ثانيًا الذي
جرد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 26
ً
الشهر املاضي من لقبه بطال لدورة ميامي
للماسترز ،دورة هيوسنت االميركية البالغة
قيمة جوائزها  520الف دوالر من الدور
الثاني بعد خسارته أمام الليتواني ريكارداس
بيرانكيس  6-3و .6-3ويلتقي بيرانكيس في
ربع النهائي االميركي جون ايسنر الخامس
الذي تغلب على مواطنه جاك سوك  5-7و7-6
و.6-7
كذلك ،بلغ ربع النهائي االسباني نيكوالس
املاغرو االول بفوزه على الفرنسي غايل
مونفيس  6-2و0-6و ،3-6وسيواجه االيطالي
باولو لورنزي السابع الذي تغلب بدوره على
مواطنه فالفيو شيبوال  6-7و.1-6
وبدأ االرجنتيني خوان موناكو الثالث حملة
الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ربع النهائي أيضًا
بفوزه على االميركي تيم سميشيك 6-7
و .1-6ويلتقي موناكو الذي توج باللقب املوسم
املاضي على حساب ايسنر ،في الدور املقبل
االميركي روبي غينيبري الذي تغلب بدوره
على االرجنتيني االخر مارتن الوند  2-6و6-4
و .4-6كما تأهل الى الدور ذاته االسباني روبن
راميريز هيدالغو الذي اطاح بمواطنه فرناندو
فرداسكو السادس بالفوز عليه  3-6و،2-6
وسيلتقي االميركي راين وليامس الذي تخطى
الكرواتي ايفو كارلوفيتش بالفوز عليه 4-6
و 7-6و.6-7
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خواتم 3
أنسي الحاج

أنا وأنت ناقصـــــان
■ أنا وأنت ناقصان
ْ
ْ
انظر إلى صور القتلىَ ،من َيقدر أن َيقتل هكذا؟
الجميع،
اّ
ّ
 ...إل أنا وأنت ...ألننا ناقصان.
ّ
يجب أن ننتظر بشرًا آخرين يتوقفون عن فعل هذا،
بشرًا ناقصني مثلي ومثلك،
ناقصي الصالبة ،ناقصي العضالت ،ناقصي البطولة،
رخوين جبناء مثلي ومثلك.
ق�ب��ل أن ن �ك��ره ال �ح��رب ي�ج��ب أن ن �ك��ره ال��رج��ول��ة ،ه��ذه
ّ
الصماء .عنتر والزير وأبو زيد الهاللي .السيف
الكتلة
وال��رم��ح .ش��وارب ال�ك��رام��ة ال�ك��اذب��ة وح��واج��ب اإلرع��اب
ً
الهزلي .يوم يغدو الشارع امرأة ينتهي سفك الدم .ما
ً
ً
ص ْب َية ورجاال وسواطير فال أمل .عندما
دام الشارع ِ
ي �غ��دو ال �ش��ارع م�ع��رض��ًا ل�ل�غ��وى ي�ص�ب��ح ال�ق�ب�ض��اي��ات
فيه م��ن آث��ار امل�ت��اح��ف .ال��رك��ض يجب أن ي�ك��ون وقفًا
ع �ل��ى امل ��راه �ق ��ات ال �ط ��ائ ��رات ب �ش �ع��ره� ّ�ن وت �ن��ان �ي��ره� ّ�ن.
ً
ال�س�ي��ر ي�ج��ب أن ي�ص�ب��ح ف�س�ح��ة ل �ت �ن� ّ�زه امل�ت�ض� ّ�ج��رات
ف��ي خ��دوره� ّ�ن األم �ي��رات الفقيرات وال� َّ�ث� ّ
�ري��ات ال ّ
يفرق
ّ
بينهن غير نسبة الفتنة .يجب أن ال يكون في العالم
فتنتان ،فتنة ال��دم وفتنة السحر .الثانية ه��ي األول��ى
وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة وال��راب�ع��ة ب��إج�م��اع ال�ق�ل��وب وال�غ��رائ��ز
والعصافير.
ان�ظ� ْ�ر إل��ى ص��ور القتلىَ ،م��ن يقدر أن َيقتل ه�ك��ذا؟ ُّأي
ُ
ورثة ّأي حضارةُ ،
أوالد ّأي دين؟
جنس هو هذا الجنس؟
ٍ
ً
ه��ل ينبغي أن يبقى إنساننا العربي طفال اب��ن بضع
ّ
ّ
س �ن��وات ح��ت��ى نستطيع أن ن�ش�ف��ق ع�ل�ي��ه؟ مل ��اذا كلما
كبر العربي لم يعد ُيحسب على البشر؟ عندما تريد
الشاشات استدرار العطف ترينا مشاهد أطفال قتلى
أو جياع.
ْ
فضل لنا إن أشفقنا على األطفال؟
ُّأي
ٍ
َ
ّ
ّ
السياسية .أنا
العصبية
منتزعو
ليت ال�ن��اس جميعًا
ح �ي��وان ع��اط �ف��ي ال س �ي��اس��ي ،ول ��و ك ��ان ه �ن��اك م�ج��ال
ّ ّ
ُ
الخترت العيش في «غيتو» من أهل الحنان والرقة .كل
ّ
عالم سياسي هو خندق وكل خندق معمل موت .وأنا
أخاف كثيرًا.
وأن��ا وان� َ�ت ي��ا شبيهي ن��اق�ص��ان .ح� ّ�ت��ى ل��و ك� ّ�ن��ا أكثريةّ
ّ
عددية فنحن ال نساوي نفخة أمام الرجال الرجال.
ك��ان األم ��ل ب��ال�ط��وف��ان .ل�ك� ّ�ن ن ��وح ،ب�ع��د ال�ش�ط��ف ،أع��اد
ّ
بشريًا أرذل.
جنسًا
ال�ع��زاء ف��ي امل�ج�ه��ول .يبقى األم��ل معقودًا على الغيب،

ً
ناس ليس
نستيقظ فجأة في
ٍ
أرض أخرى ،إلى جانب ٍ
في عيونهم غير العطف.

ْ
■ َجلد الذات
ّ
مل��اذا ُي �ع� ّ�ري املخطئ قلبه؟ استمتاعًا ب��ال��ذل؟ َص� ْ�دم��ًا
ّ
تمثيلية؟
للمرآة؟
ّ
ّ
رب�م��ا ك��ل ه��ذا ،ومعه الحاجة إل��ى ان�ت��زاع اح�ت��رام ق��د ال
ّ
ّ
التعري وال بعده ،لكنه قد
يلقاه عند اآلخ��ري��ن ال قبل
َ
يلقاه في ذاته هو إذا َسلخها.

■ الفجر ّ
األول
ُ
فجر يستيقظ في الفتى هو أروع من كل أفجار
ّأول
ٍ
ّ
ّ
فجر يستيقظ في الفتاة هو األروعّ .إن ما
األيام .وأول ٍ
ُ
يضفيه على النظر ال قبل وال بعد .ه��و لحظة ،وه��ذه
ّ
يتحرك أمامها.
اللحظة هي الشبكة التي تصطاد ما
ّ
ّ
فجر ليس الفجر األخير .ال��روح تصنع تجلياتها
أول ٍ
وأيامها غير ّ
في مختبر املجهولّ ،
األيام.

عابــــــــرات
ُّ
َيطمئن األطفال ألصوات أهلهم ولو لم يفهموا
ما يقولون .ظهور املعنى ُي ّ
عرض ال��روح ،النغم
ّ
الحلو يغطيها.
■■■
ُ
ُ
ْ
الرجل َرف��ض وضحكة امل��رأ ِة قبول .في
ضحكة
ِ
ّ
األولى ع ُ
واء ذئاب األنا وفي الثانية ٌ
أزرار تتفكك.
ِ
ِ
■■■
ً
ّ
َ
هل يستطيع أن ُي ّ
حب كثيرًا من يفكر قليال؟
ّ
ُ
ُ
الكلب يتعلق بصاحبه ،تجيب.
ّ
ّ
َمن يجزم بأن الكلب ال يفكر؟
■■■
ّ َ َ
ً
َ
سعادة ال ُت َّ
ْ
ّ
عوض؟ ربما ألن��ك قبلها لم
خسرت
َ
ِّ
نصيبك من العذاب.
تؤد
■■■
ّ
ّ
عندما تشعر الحسناء أنها مستقرة عند شاطئ
أمان ،تكون ّ
عشية الدخول في ما سيقلب حياتها.
شؤون القلب تتبع قواعد غريبة ،وهذا املجهول
هو الرعاية التي تحمينا من االستسالم للظالم.
■■■
ّ ُ ّ
ُ ّ
أصلي ملا ال أعرفه فيك أكثر مما أصلي ملا أعرفه.

■ الحياة أصدق
َُ ّ
نتغندر وننظر .الحياة أصدق من هذا التمثيل ،أبسط.
طبعًا هناك ما نريده من َبعد ،وراء ما نحصل عليه ،هذا
ْ
ولكن أن نجعل منه فلسفة؟ أن نبني
الحنني الغامض.
ّ
عليه؟ إنه صناعة الحياة نفسها لتستبقيك غير منتبه.
ّ
ّ
متفلت وه� ��اربّ ،
نسميه ح� ّ�ب��ًا .ه��ل ال�ن�ج��وم ح� ّ�ب؟
ك��ل
وال �ج �س��د وراء ال �ن��اف��ذة؟ وال� �ث ��أر ال �ع��اج��ز؟ وال� �ث ��روات
ُ َ
تخ َّيلة؟ هل املوت ّ
حب؟
امل
ّ
ّ
ّ
 ...ه��ي هكذا رب�م��ا .وال�ح��ب ال��ذي ن�ت��داول��ه؟ مثل ك��ل ما
نتداول.

■ تفسير
ت�ب��دو امل��وس�ي�ق��ى نفحة م��ن الطبيعة ،وه��ي ف��ي ال��واق��ع
ّ
رياضيات  +مجموعة
صناعة .املوسيقى ثمرة إلهام +
ّ
ّ
ّ
العملية والشديدة الواقعية.
التقنيات
من
َّ
نتناول املوسيقى كما يتناول املسيحي القربان املقدس:
ً
ً
رعشة ُمنزلةّ .
ّ
ً
لكن نظرة إلى ورقة النوتة
بديهيًا،
معطى
َ
ت ْهدم هذه السذاجة ،مع األسف.
ّ
ال�ش�ع��ر ،الشعر امل ��وزون امل�ق��ف��ى خ�ص��وص��ًا ،ه��و كذلك
ّ
بأثيرية املوسيقى ،وإتقانها
صناعة .ثمرتها ليست
ال ي�س�ت��وج��ب ال �ج �ه��ود وال� �ك� �ف ��اءات ال �ت��ي يستوجبها
إت �ق��ان ال�ت��أل�ي��ف وال �ت �ل �ح�ين ،ل �ك� ّ�ن ال �ش �ع��ر ،إض��اف��ة إل��ى
َ
اإللهام وال��خ� ْ�زن الداخلي ،هو صناعة بوجهيه اللغوي
واإليقاعي.
ُ
َّ َ
َّ ْ
الصناعة هذه هي ما حول البعض عن النظم إلى
جهة
ِ
َ
النثر .ال لصعوبة النظم ،فهو ليس على هذا الق ْدر من
ّ
الصعوبة ،بل في محاولة لتضييق الشقة بني الهيولى
ّ
وتطورها ،بني الشرارة والعبارة.
ّ
هل حصل ذلك على حساب شيء؟ طبعًا .كل ما يردم
هوة يفتح ّ
ّ
حرر من صناعة ّ
هوة .وما ُي ّ
لصناعة
يؤسس
ٍ
جديدة.
ّ
وهكذا في الشعر الحديث ،ومع قصيدة النثر خاصة،
ّ
تجاوزنا مسافة ال لننفذ إل��ى صحراء وإنما لنصوغ
ً
لغة أقرب.
ال َع َدم في الطبيعة بل عوالم تتوالد إلى جانب عوالم .ال
ً
َ ْ
َّ
ّ
أيد تخلق جماال
سيادة للز َيف وال للعدم في الفن بل ٍ
ّ
وتجدد الرغبة في الحياة.
للوقت
ُ
ُ
ٍّ
سيبقى لكل صناعته .والغاية واحدة :الكلمة الذي كان
في البدء يعود فيولد اللحظة ،ليعود اللحظة ويصبح
هو البدء...
وجميعها بدايات.

