
!"#$ 32
!"#$ 1000

jeudi  16  décembre  2010  no 1293  5ème année

2010  % &'() *+,-.  16  /#01$)
234-1$)  253$)    1293  678$)

[%&  ' %(] 

 !"#$%
&'(#)* +,-.*

[!] /01.* 2345 &678 9'3:7.* :;* $<=

>?
 :9:04 ;)"<=>$ ?'@-A) BC6

 DE %+084 ?-,+F$) G-H,
IJ7A) KL ?-M7>F$)' N &#A-C

>@

 O0<$) &7P «Q-FJ()» O4 ?'"#E
 BRQ «9MS,'T» NFM"U :K,'"V:$W)

«@".-L» X$) Y,T

??
 «Z6-[ NP"C» *+F>\M ]"8$)

 />^4 _$` *'a^>M' b'-=V>$
*-\#Vcd) BM"^V$ 94()

?A
 OE-3$) Ie=$) fQ-J g)"8$)

 2.)"h$) IF<M i' &SC' ...N &#jk[
K:$-A) O4 2 &#c-#3$)

?B
 2 &#c-4+>E7$)' «/:#>#:M'»

 6 &7lm ?-FM"3V$) :2 &M"3$)
2 &#c-#3$) 2<n$) ;-5E G+l=4

)

2010

>C
 !+FC 20oQ pqm %78$) "eU

 O>l$) "#nM ]r-. sSE :2 &#0L'
_5FA) K>1 tM'



بحسب النتيجة، فإن جلسة مجلس الوزراء 
أمس وصلت إلى ما انتهت إليه سابقتها 
ف��ي ال��ع��اش��ر م��ن تشرين ال��ث��ان��ي امل��اض��ي، 
أي رفعها قبل بّت البند األول على جدول 
أع��م��ال��ه��ا. ول��ك��ن ب��ح��س��ب امل���ج���ري���ات، ف��إن 
جلسة أم��س ش��ه��دت م��ن��اورات وات��ف��اق��ات 
م����ن ت���ح���ت ال����ط����اول����ة وف����خ����اخ����ًا، أظ���ه���رت 

وج��������ود »ت�����ن�����اغ�����م« م����ا، 
الجمهورية  بني رئيس 
ميشال سليمان وفريق 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة سعد 
ال��ح��ري��ري، إض��اف��ة إل��ى 
ب��������روز ح����ي����ادي����ة الف���ت���ة 
رئ����ي����س  وزراء  ل����������دى 
ال���ج���م���ه���وري���ة وال���ل���ق���اء 
ال�����دي�����م�����وق�����راط�����ي ل����دى 
م��ن��اق��ش��ة م���ل���ف ش��ه��ود 

الزور.
 ال���ج���ل���س���ة ب��������دأت، ك��ك��ل 
ج�����ل�����س�����ة ف��������ي ب�����ع�����ب�����دا، 
ب���خ���ل���وة ب����ني س��ل��ي��م��ان 
وال���������������ح���������������ري���������������ري، ث�����م 
الخامسة  عند  ال��ت��أم��ت 
والنصف، وسط أجواء 
توحي بأن كل املساعي 
ال���ت���ي ب���ذل���ت ف���ي األي����ام 
ال�����ث�����اث�����ة امل�����اض�����ي�����ة ل��م 
ت��ت��وص��ل إال إل���ى ات��ف��اق 
االج��ت��م��اع كيفما  ع��ل��ى 
ك����������ان وع������������دم إي�����ص�����ال 
األم�������ور إل�����ى م��ن��ح��ى ال 
ي��م��ك��ن ال���ت���راج���ع ب��ع��ده. 
وفي ما عدا ذلك، بقيت 
األم����������ور ع����ل����ى ح���ال���ه���ا: 
م��ل��ف  ه����و  األول  ال���ب���ن���د 
آذار   8 ال���������زور،  ش���ه���ود 
ت�����ص�����ّر ع����ل����ى ب�������ّت ه����ذا 
ال��ب��ن��د ب���أي ط��ري��ق��ة قبل 
االن������ت������ق������ال إل��������ى ب��ح��ث 
و14  آخ�������������ر،  ب�����ن�����د  أي 
ي��ع��ت��رف  ال  ال����ت����ي  آذار 

سياسة2

مجلس الوزراء لم ينجز شيئًا، وكرر ما فعله في 8 تشرين الثاني املاضي، برفع 
تمكن  آخر، حيث  مكان  من  جاء  اإلنجاز  لكّن  األول.  بندها  بّت  قبل  جلسته 
الجيش، بناًء على معلومات من مصادر املقاومة، من كشف منظومتي تجسس 

وتصوير إسرائيليتني، متطورتني، في منطقة صنني ومرتفعات الباروك 

السياسي المشهد 

إحباط مناورة في بعبدا... وإنجاز أمني في  صنني 

  تقرير

»ح��زب ال��ل��ه« السيد حسن  وض��ع األم��ن ال��ع��ام ل���
نصر الله كل ما يجري في لبنان واملنطقة في 
س���ي���اق ع��ج��ز إس���رائ���ي���ل ع���ن خ����وض أي ح��رب 
تسعى  ذل��ك  عن  وللتعويض  النتائج،  مضمونة 
إل��ى خلق ف��ن داخ��ل��ي��ة ف��ي ك��ل بلد وب��ن العرب 

وإيران. 
الدولية  املحكمة  أيضًا، وضع  السياق  وفي هذا 
أن هناك  إلى  املرتقب، مشيرًا  االتهامي  والقرار 
من تحدث معه عام 2008 عن وجود »مجموعة 
م����خ����ت����رق����ة« ف�����ي ح������زب ال����ل����ه ت���ع���م���ل مل��ص��ل��ح��ة 
االستخبارات »الفالنية« هي من اغتالت الرئيس 
رف���ي���ق ال���ح���ري���ري. وق�����ال إن ال���ح���زب ل���م ي��ح��رك 
واألم��ن،  البلد  على  السابق حرصًا  ف��ي  ساكنًا 
ول��ك��ن »ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة عندما وج��دن��ا أن 
ه��ذا امل��وض��وع ان��ت��ه��ى، وق��د أت���وا لعندي وق��ال��وه 
ات��خ��ذ منحى  األم���ر  أن  )...(، عندما وج��دن��ا  ل��ي 
��ب عليه أه��داف وم��ؤام��رة تستهدف 

ّ
��رك

ُ
جديًا وت

املقاومة وحزب الله ولبنان، هل من املنطقي أن 
نبقى ساكتن ومنتظرين؟ و»انطروا يا شباب 
ل��ن��ش��وف وي��ط��ل��ع ال��ق��رار االت��ه��ام��ي«، ل��ن��َر ال��ق��رار 
، فلنر أدلة القرار 

ً
همكم أصال

ّ
االتهامي وقد ال يت

االتهامي. هؤالء يضحكون على العالم، والحقًا 

أقوله  التي تؤكد ما  ستأتي كل األدل��ة والوثائق 
لكم، وإن شاء الله هذه املحكمة الدولية سيأتيها 
يوم أصعب من ويكيليكس، وكل الذين تواطأوا 
وت����آم����روا س��ي��أت��ي��ه��م ي����وم ب��ف��ض��ي��ح��ة أك���ب���ر من 

فضيحة ويكيليكس«. 
وقال إن هؤالء »املتواطئن« يعرفون التفاصيل 
وم����اذا ي��ح��ص��ل ف��ي ال��ت��ق��ري��ر، وه���م ش��رك��اء في 
الزور وبالتوقيت  التحقيق ولهم عالقة بشهود 

و»بكل شيء ويعرفون كل شيء«. 
أضاف: »قبل أشهر فتحنا املوضوع ألنه اقترب 
الوقت، وإذا أردنا التحدث علينا اآلن أن نتحدث. 
��ب 

ّ
م��ت��ى ن��ت��ح��دث؟ ب��ع��د أن ي��ص��در ال���ق���رار وت��رك

أن  علينا  اآلن  أم  أه��داف��ه��ا؟  وت��ت��ح��ق��ق  امل���ؤام���رة 
نقوم ونواجه؟«. 

تابع: تحدثنا باملنطق وتحدثنا بالعلم وتحدثنا 
وتحاورنا  وناقشنا  قراءتنا  وقدمنا  باملعطيات 
لم نذهب  السلبية،  إلى  لم نذهب  لكن  وتحدثنا، 
مفتوحة  اعتصامات  نعمل  ولم  التظاهرات  إلى 
ولم  الحكومة  م��ن  نستقل  ول��م  البلد  ل 

ّ
نعط ول��م 

ن��س��ق��ط ال��ح��ك��وم��ة ول����م ن��ن��ف��ذ ع��ص��ي��ان��ًا م��دن��ي��ًا، 
 ع��ن ع��ص��ي��ان م��س��ل��ح، ون��ح��ن ن��ع��رف أّن 

ً
ف��ض��ال

ق��د ال  أي���ام،  اتهاميًا سيصدر بعد  ق���رارًا  ه��ن��اك 

 يعطي 
ً
يصدر بمعنى أن يعلن. وقد وجدوا حال

 من الوقت أّن )دانيال( بلمار يعطي ظرفًا 
ً
قليال

مغلقًا، »وحياتكن كتار« في لبنان يعرفون ماذا 
)دان��ي��ال( فرانسن  ل��� ��ف، يعطيه 

ّ
امل��غ��ل ف��ي  ��ت��ب 

ُ
ك

لديه  وف��ران��س��ن  التمهيدية،  اإلج����راءات  ق��اض��ي 
م��ن س��ت��ة أس��اب��ي��ع إل���ى ع��ش��رة أس��اب��ي��ع ل��ي��درس 
امل���ذك���ورة كافية  األدل����ة  أن  امل���س���ّودة، وإذا وج���د 
ل��ت��وج��ي��ه ات���ه���ام ي��ص��در ق����رار االت����ه����ام، وإذا لم 
يجدها كافية يرّدها إلى بلمار ويقول له اذهب 

وأكمل تحقيقاتك. 
ودع���ا إل��ى ال��ن��ظ��ر ف��ي ه��ذه »ال��ب��دع��ة«: ألن ح��زب 
هم 

ّ
ه مت

ّ
الله يدافع عن نفسه إذًا هذا دليل على أن

ه إذا شخص دافع 
ّ
ومتوّرط، »كيف ذلك؟ كيف أن

لم أفعل ذل��ك وهذا  أن��ا  عن نفسه وق��ال تمّهلوا، 
التي تعتمدونها هي  األدل��ة  غير صحيح، وهذه 
أدلة غير صحيحة، بل أكثر من ذلك، فاملحكمة 
ال���ت���ي ت��ت��ه��م��ن��ي ه����ي م��ح��ك��م��ة م��س��ّي��س��ة وغ��ي��ر 
صحيحة ومزّورة وأميركية وإسرائيلية، تكون 
الذي يبذله حزب  الجهد  املبالغة في  أن  النتيجة 
قيادات في  أن��ه متهم. هناك  دليل على  الله هي 
اقتنعوا  اآلن  إن��ه��م  ي��ق��ول��ون  آذار  م��ن 14  ل��ب��ن��ان 
جّديًا بأن حزب الله متوّرط في اغتيال الحريري 

نتيجة دفاع حزب الله عن نفسه. هل هناك بدعة 
من هذا النوع في التاريخ؟ 

وقال: عندما كان ميليس رئيس لجنة التحقيق 
الدولية في لبنان، كان نائب رئيس لجنة التحقيق 
ال���دول���ي���ة ال���خ���اص���ة ب��ل��ب��ن��ان )امل��س��ت��ق��ل��ة( اس��م��ه 
غيرهارد ليمان، هو أملاني ومعروف، هذا ضابط 
استخبارات أملاني ومؤتمن على التحقيق، وهو 
املعلومات والوثائق،  أكبر مسؤول عن تسريب 
احتجت  وإذا  الدليل،  وعندي  فاسد  رج��ل  وه��و 
ف��ي ي��وم م��ن األي��ام إل��ى أن أق��ّدم��ه فسأقدمه. إن 
ب���اع، ليس  ال��دول��ي��ة  التحقيق  رئ��ي��س لجنة  ن��ائ��ب 
»فلوس« هنا  تسريب معلومات، بل باع وثائق ب�
لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه وثائق  في 
بفلوس وأعطوني هذه الوثائق وقتها. هذا من؟ 
نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية، وبلمار يشّن 
معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور وال 
، في 

ً
يريد أن يعطي الشهادات للواء السيد مثال

الوقت الذي نائب رئيس لجنة تحقيق يبيع فيه 
شهادات لقيادات سياسية كبيرة، يبيعها بيعًا، 
وهو ليس فاسدًا فقط، بل هو فاسد ورخيص. 
يعني تعرفون بكم باع هذه الوثائق؟ ب�50 أو 60 
أنه نحن ليس عندنا باب  ألف دوالر، يؤسفني 

ال  اشتبهنا  أو  أخطأنا  ويمكن  امل��وض��وع،  ل��ه��ذا 
أعرف، يوم ذاك أنا شخصيًا من خالل وسطاء 
ُع���رض ع��ل��ّي أن ه��ذا ال��رج��ل )غ��ي��ره��ارد ليمان( 
التحقيق  ف���ي  ك���ل ش���يء  ي��ع��ط��ي��ن��ا  ح��اض��ر ألن 
بخلنا  ون���ح���ن  دوالر،  م��ل��ي��ون  م��ق��اب��ل  ال����دول����ي 

باملليون دوالر. 
ت��اب��ع: جئنا ع��ل��ى م��وض��وع ش��ه��ود ال����زور، قلنا 
حماية  ت��ري��دون  ومل���اذا  محاكمتهم،  نطلب  نعم 
شهود الزور؟ أليس كل شيء يجب أن نذهب به 
إلى املؤسسات؟ قالوا هذا شأن يعني املحكمة 
ملحاكمة  ال��دول��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  فلتتفضل  ال��دول��ي��ة، 
شهود الزور، فرّدت: هذا ليس من اختصاصنا، 
ق����ال����وا اذه�����ب�����وا إل�����ى امل����ؤس����س����ات، ف���ع���دن���ا إل���ى 
امل���ؤس���س���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وت��ف��ض��ل��ي ي���ا ح��ك��وم��ة 
حّولي شهود الزور على مجلس الوزراء، فقالت 
هذا ليس من اختصاص مجلس الوزراء، ما هذا 

الكالم!؟ 
وس�����أل: ه���ل ي���ري���دون ال��ح��ق��ي��ق��ة وال���ع���دال���ة؟ هنا 
النقاش. أنا أتمنى على كل األطراف األخرى التي 
الحقيقة  يريد  ال��ذي  ه��ل  تجيبني:  أن  تناقشنا 
وهو  ي��وم  أول  من  التحقيق  بهذا  يقبل  والعدالة 
يعرف ما الذي يحصل فيه؟ هل يقبل بمحققن 

نصــر الّلــه: ال ُنســّلم أحــدًا وال نستســلم 

ب��ع��ض��ه��ا ب����وج����ود امل����ل����ف أص�������ًا ت��رف��ض 
فيما  االنسحاب،  طائلة  تحت  التصويت 
الديموقراطي  واللقاء  الجمهورية  رئيس 
ي�����ح�����اوالن ق�����در اإلم�����ك�����ان ت���ج���ّن���ب إح�����راج 

التصويت. 
وب��ي��ن��م��ا ك���ان ي��ت��وق��ع ال��ج��م��ي��ع أن تنتهي 
ت��ب��دأ، بمعنى  أن  ب��ن��دًا قبل  ال�����311  جلسة 

االفتتاحيتني  الكلمتني  على  تقتصر  أن 
لرئيسي الجمهورية والحكومة، وبعدها 
ب��دء مناقشة البند األول ثم رف��ع الجلسة 
ت��ج��ّن��ب��ًا ل���ل���وص���ول إل����ى ال���ت���ص���وي���ت، ف���إذا 
ب����ال����وق����ائ����ع ت���ك���ش���ف وج���������ود م�����ح�����اوالت 
لتجاوز موضوع شهود الزور كأول بند، 
واس����ت����دراج م��ج��ل��س ال�������وزراء إل����ى ات��خ��اذ 

قرارات قبل مناقشة هذا البند.
الوقائع، بدأ سليمان بالحديث عن  وفي 
االستيطان، وقال إن اتجاه عدد من الدول 
يستحق  »أم��ر  فلسطني  بدولة  لاعتراف 
رأى  ال��داخ��ل��ي،  الصعيد  وعلى  املتابعة«. 
راجت  التي  ال��ح��ادة  السياسية  اللغة  »أن 
ف���ي ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة ت��ث��ي��ر م���خ���اوف بني 
على  ذل��ك  تأثير  م��ن  م��ح��ذرًا  اللبنانيني«، 
ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي. وت���ط���رق ب��ع��د ذل��ك 
إلى موضوع الحرائق والعواصف، الذي 
ب���دوره، وق���ال: »نحتاج  ال��ح��ري��ري  تناوله 
إل����ى ات���خ���اذ ق������رارات ف���ي م��ج��ل��س ال�����وزراء 
أفعل  »ب��ت��ص��ّد  لتقوم  ال�����وزارات«،  لتمكني 
للكوارث الطبيعية«. وبعد ذلك تحدث عن 
وفرنسا وسلطنة  إلي���ران  زي��ارات��ه  نتائج 

عمان. 

وب���ع���د »ت���م���ه���ي���د« س��ل��ي��م��ان وال���ح���ري���ري، 
سارع الوزير سليم وردة إلى الحديث عن 
الجوية.  العاصفة  التي خّلفتها  األض��رار 
إلى  السابقة  املعارضة  وزراء  ينتبه  ول��م 
وج�����ود ف����خ، ف��اس��ت��ف��اض ال����وزي����ر حسني 
ال�����ح�����اج ح����س����ن ب����ال����ك����ام ع����ل����ى ض�������رورة 
ال��ت��ع��وي��ض ع��ل��ى امل���زارع���ني وال��ص��ي��ادي��ن، 
ارتفاع  باسيل قضية  ال��وزي��ر  ط��رح  فيما 
أسعار امل��ازوت وض��رورة دعم هذه املادة 
ل���ل���م���زارع���ني وال����ف����ق����راء، ث����م ت���ح���دث وزي����ر 
العريضي  غ��ازي  والنقل  العامة  األشغال 
التي لحقت باملرافئ  طويًا عن األض��رار 
وال���ب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ي���ة، م���ت���ط���رق���ًا إل�����ى أم����ور 
تفصيلية تستدعي اتخاذ ق��رارات فورية 
م����ن امل���ج���ل���س، وذك������ر م����ن ذل�����ك م��ش��روع��ًا 

مدرجًا على جدول األعمال.
وه����ن����ا رف������ع ال�����وزي�����ران 
يوسف سعادة ومحمد 
ف����ن����ي����ش إص���ب���ع���ي���ه���م���ا 
فأعطى  الكام،  طالبني 
سليمان الكام لسعادة 
ال��������ذي ق�������ال »ي�����ب�����دو أن 
ن��ق��اش ج����دول األع��م��ال 
ب���امل���ق���ل���وب، أي من  ب����دأ 
ت���ح���ت إل�����ى ف������وق، ب����داًل 
م���ن أن ي���ب���دأ م���ن ال��ب��ن��د 
األول ثم ما بعده«، فبدا 
س��ل��ي��م��ان ك��أن��ه ف��وج��ئ، 
ال��ب��ن��د  ك�����ان  إذا  وس������أل 
ال����ذي ذك����ره ال��ع��ري��ض��ي 
م�������وج�������ودًا ف�����ع�����ًا ع��ل��ى 
جدول األعمال. وعندما 
أع���ط���ي ف��ن��ي��ش ال���ك���ام، 
قال إنه كان سيطرح ما 

ذكره سعادة.
ف�����ي ه������ذا ال�����وق�����ت، ك���ان 
ال�����وزي�����ر م���ح���م���د ج����واد 
خ���ل���ي���ف���ة ق�����د خ�������رج م��ن 
ال�������ج�������ل�������س�������ة وات��������ص��������ل 
برئيس مجلس النواب 
ن��ب��ي��ه ب����ري، وأب��ل��غ��ه أن 
النقاش بدأ من موضوع 
ال���ع���اص���ف���ة، ق����ائ����ًا إن���ه 
ووزي������������ري ح�����رك�����ة أم����ل 
س��ي��ن��س��ح��ب��ون، ف��رف��ض 
بري االنسحاب، وطلب 
م����ن����ه م����ح����اول����ة إع�������ادة 
النقاش إلى بند شهود 
ال��������زور. وه����ك����ذا ب��ع��دم��ا 
عاد خليفة إلى القاعة، 
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3 سياسة

إحباط مناورة في بعبدا... وإنجاز أمني في  صنني 

إلغاء المحكمة 
ليس توّجهًا رسميًا لدى 

ه لكن المحكمة ال  حزب الّلّ
تعنينا و ال القرار اإلتهامي

الحريري يريد قرارات 
في مجلس الوزراء 
)هيثم املوسوي(

الله عن ضرورة  الوزير علي عبد  تحدث 
العودة إلى البند األول.

اض��ط��ر  امل���ع���ارض���ة،  وزراء  م���وق���ف  وإزاء 
سليمان إلى الدخول في موضوع شهود 
الزور، فطلب الوزير بطرس حرب الكالم، 
وق����ال إن م���ب���ادرة ب����ري غ��ي��ر دق��ي��ق��ة، وإن 
ال����دخ����ول م���ن األص�����ل إل����ى ال���ف���رع )إح���ال���ة 
اغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي���س ال���ح���ري���ري وت��ب��ع��ات��ه��ا 
ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي ف��ي ش��ب��اط 2005، 
واع��ت��ب��ار ش��ه��ود ال�����زور م���ن ت��ب��ع��ات��ه��ا( ال 
أس��اس قانونيًا ل��ه، إذ إن األص��ل ب��ات من 
اخ��ت��ص��اص امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة، وإن ه��ذا 
التفاف على املحكمة. فدافع الوزير محمد 
فنيش عن املوضوع، مشيرًا إلى أنه سبق 
ملجلس الوزراء أن أحال قضايا سرقة إلى 
املجلس العدلي. ثم تحدث باسيل عرضًا، 

وطالب ببّت املوضوع نهائيًا.
وب�����ع�����د ف����ن����ي����ش، ت�����ح�����دث ال������ح������اج ح��س��ن 
بالتفصيل عن موضوع املحكمة الدولية، 
ث�����م ت����ح����دث خ���ل���ي���ف���ة، م���وض���ح���ًا أن ب���ري 
ع���ن���دم���ا ط�����رح م���ب���ادرت���ه ل����م ي��س��ت��ن��د إل���ى 
األصل والفرع »بل جاء هذا الطرح بعد 3 
جلسات إليجاد حل حتى ال يكون هناك 
راب����ح وخ���اس���ر«. وأش�����ار إل���ى أن اإلح��ال��ة 
على املجلس العدلي تحصل قبل انتهاء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، وامل���ج���ل���س ال���ع���دل���ي ه���و ال���ذي 
 محققًا عدليًا، معتبرًا أن طرح بري 

ّ
يعي

إل��ى منتصف  هو ط��رح تنازلي للوصول 
ال��ط��ري��ق، وال ي����راد م��ن��ه إح�����راج ال��ق��ض��اء. 
وقال إن ملف شهود الزور ليس موضوعًا 
خالفيًا »بل كان محّط إجماع بعد حديث 
عن  نتحدث  ول��م  عنه،  الحريري  الرئيس 

القرار االتهامي واملحكمة«.
ك����ذل����ك ت����ح����دث ف����ي امل�����وض�����وع ال�����وزي�����ران 
ميشال فرعون وجبران باسيل، فيما لفت 
أن أي وزير من حصتي رئيس الجمهورية 
واللقاء الديموقراطي، لم يدل بأي موقف. 
وف��ي ظ��ل تمّسك ك��ل ف��ري��ق بموقفه، أص��ّر 
وزراء املعارضة على التصويت، رافضي 
نقاش أي بند قبل بّت ملف شهود الزور، 
ق��ائ��اًل:  الجمهورية  رئ��ي��س  ت��دّخ��ل  عندها 
الواضح أنه ليس هناك توافق، واملجلس 
غير جاهز للتصويت، وبالتالي ال بد من 
إرجاء هذا البند إلى جلسة الحقة، وأردف 
بأن هناك بنودًا على جدول األعمال ملّحة 
وال بد من اتخاذ ق��رارات فيها، »فلماذا ال 
نبحث على األقل قضية نقل االعتمادات«، 
م����ع اإلش��������ارة إل�����ى أن األم���ي���ن���ي ال��ع��ام��ي 
ل��رئ��اس��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ج��ل��س ال����وزراء 
سالم أب��و ضاهر وسهيل بوجي كانا قد 

طرحا إمكان بّت ق��رارات نقل االعتمادات، 
ل���ك���ون���ه���ا ت����دخ����ل ض���م���ن ت���س���ي���ي���ر ش�����ؤون 

الوزارات.
وقبل أن يوشك سليمان على االنتقال إلى 
البند الثاني، طلب فنيش الكالم، وتوجه 
إلى رئيس الجمهورية بالقول: »يا فخامة 
الرئيس، موقفكم هذا كسر ملوقف سياسي 
ب��اله��ا«...  وننصحك  كبير،  لبناني  لتيار 

عندها رفع سليمان الجلسة.
وب��ع��د رف���ع ال��ج��ل��س��ة، ق���ال ال���وزي���ر إل��ي��اس 
امل���ر إن���ه ك���ان ق��د ط���رح ال��ب��ح��ث ف��ي مسألة 
»ال���ت���ح���ري���ض«، وألن���ه���ا ل���م ت��ن��اق��ش، ف��إن��ه 
يطلب بحثها في الجلسة املقبلة بعد بند 

شهود الزور مباشرة.
وه�����ك�����ذا أن����ه����ى م���ج���ل���س ال�����������وزراء ج��ل��س��ة 
ك��ان��ت ق��د ب����دأت »ت��ق��ل��ق« ال��ع��ال��م وتشغله 
ب��ح��س��اب��ات ت���أّخ���ر ان���ع���ق���اده���ا، ح��ي��ث ذك��ر 
األوسط  الشرق  السالم في  منّسق عملية 
روب�������رت س����ي����ري، ف����ي م��ط��ال��ع��ت��ه أول م��ن 
أم����س أم�����ام م��ج��ل��س األم������ن، أن »ال���خ���الف 
بي األط��راف اللبنانية عّطل عمل مجلس 
ال�����وزراء م��ن��ذ ال��ع��اش��ر م��ن ت��ش��ري��ن الثاني 
املاضي«. وتبعه أمس سفير فرنسا دوني 
الحريري  زي��ارت��ه  ال��ذي حّيا بعد  بييتون 
أمس »قرار رئيس الجمهورية بالتنسيق 
مع رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء 
إل���ى االن��ع��ق��اد، ع��ل��م��ًا ب��أن��ه ل��م ينعقد منذ 
10 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل���اض���ي«. ول���م يكتف 
بييتون بذلك، بل تحدث عن ض��رورة »أن 

واقعية  اللبنانية  األط����راف  جميع  ُتظهر 
وحسًا باملسؤولية«.

إنجاز أمنّي نوعّي
ف���ي ه����ذا ال����وق����ت، وم����ع أن األن����ظ����ار ك��ان��ت 
ال��ح��ك��وم��ة، ج��اء الحدث  إل��ى جلسة  تتجه 
م��ن جبال صني وال��ب��اروك، حيث أعلنت 
مديرية التوجيه أن وحدة متخصصة من 
الجيش فّككت منظومة تجّسس وتصوير 
زرع����ه����ا ال����ع����دو اإلس���رائ���ي���ل���ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ص����ن����ي، وأن وح�������دة أخ�������رى ت���ع���م���ل ع��ل��ى 

ف����اس����دي����ن؟ ه����ل ي���ق���ب���ل ب���ت���ج���اه���ل ال���ف���رض���ي���ات 
ُب��ن��ي��ت على  األخ����رى؟ وه���ل يقبل ب��ش��ه��ود زور 
ابون؟ 

ّ
شهاداتهم سنوات وأنتم تعرفون أنهم كذ

وأنتم تعرفون أنكم صنعتم هؤالء وُبني عليهم 
ثقافّي  وض��ع سياسي ووض��ع شعبّي ووض��ع 
وعالقات  وحكومة  وب��رمل��ان  اقتصادّي  ووض��ع 
دولية. ولذلك نعم، أنا أقول لكم الليلة، وهذه ليلة 
أقول الحق: املحكمة الدولية تحمي شهود الزور. 
ف���ي تصنيع  ول��ي��م��ان ش��ري��ك��ان  م��ي��ل��ي��س  وألن 
شهود الزور، وألن املحققني في املحكمة الدولية 
ال���زور، وألن هناك  ش��رك��اء ف��ي تصنيع ش��ه��ود 
ق���ي���ادات س��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان صنعت 
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ش��ه��ود ال������زور، امل��ح��ك��م��ة ت��ح��م��ي��ه��م، وال��ح��ك��وم��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه���ذه ت��ح��م��ي��ه��م. ال��ل��ي��ل��ة )أم����س( ك��ان��ت 
الذين  ال���زور  ش��ه��ود  تحمي  اللبنانية  الحكومة 
البلد إلى الفتنة ملدة أرب��ع سنوات، هم ال  أخ��ذوا 
ب��ل هم  وف��الن��ًا،  وف��الن��ًا  الصديق  يحمون زهير 

عهم. 
ّ
يحمون من صن

وك�����رر: امل��ح��ك��م��ة ال ت��ع��ن��ي��ن��ا، وال���ق���رار ال��ظ��ن��ي ال 
ق��رارًا ظنيًا بحق أي أحد  يعنينا، وإذا أخرجتم 
تح باب 

ُ
م أحدًا وال نستسلم. ثم ف

ّ
فنحن ال نسل

ولقاءات  واتصاالت  بمبادرات  قاموا  للمعالجة، 
إن���ه ال مشكلة  فقلنا  س���ني،   ����� ال��س��ني  وم��س��ع��ى 

لدينا ونحن جاهزون. 
ولفت إلى أن إلغاء املحكمة ليس توّجهًا رسميًا 
لدى الحزب، ألننا نعرف أن مجلس األمن الدولي 
به.  يكمل  لكي  ي��أخ��ذه  فهو  ق���رارًا  يأخذ  عندما 
ف��ه��و ي��أخ��ذ ق�����رارًا م��ب��ن��ي��ًا ع��ل��ى اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ومشاريع كبيرة، ولسنا نحن وال غيرنا نلغي 
ق�����رار م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي. ن��ع��م ال���ت���ط���ورات 
ق����رارات مجلس  ت��ج��ّم��د  أن  واألح����داث تستطيع 
األمن. فكم هناك من قرارات لها عالقة بالصراع 
العربي اإلسرائيلي؟ هل ترون أي قرار ملجلس 

؟
ً
األمن الدولي فّعاال

تفكيك م��ن��ظ��وم��ة ث��ان��ي��ة أك��ث��ر ت��ع��ق��ي��دًا في 
مرتفعات الباروك. وذكرت أن العثور على 
هاتي املنظومتي »جاء نتيجة معلومات 
من  االستخبارات  مديرية  عليها  حصلت 

مصادر املقاومة«.
وفي معلومات قيادة الجيش عن منظومة 
ص��ن��ي أن���ه���ا »ع����ب����ارة ع���ن خ��م��س��ة أج����زاء 
ت���ح���وي: ن��ظ��ام��ًا ب���ص���ري���ًا، ون���ظ���ام إرس����ال 
الصورة، ونظام استقبال إشارات التحّكم 
في املنظومة، وإدارة التحّكم في املنظومة 
ومصادر تغذية املنظومة بالطاقة«، وأنها 

تعمل »بتقنية فنية عالية، تصل إلى حّد 
ك��ش��ف أه�����داف ب��ع��ي��دة امل�����دى وت��ح��دي��ده��ا 
أرضية  أه��داف  إحداثيات  وتحديد  بدقة، 
ل��ت��س��ه��ي��ل ض���رب���ه���ا، ك���ذل���ك ي��ع��م��ل ال��ل��ي��زر 
ب��م��ا يحقق تغطية  ح��ت��ى ح���دود 20 ك��ل��م، 
كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صني 
وال����ب����اروك وامل���ن���اط���ق امل����ج����اورة ون��ق��ل ما 

يجري فيها«. 
ودع����ت ال��ق��ي��ادة امل��واط��ن��ي »إل����ى ض���رورة 
عليه  ُيعثر  مشبوه  جسم  أي  إل��ى  التنّبه 
وعدم العبث به، تحّسبًا إلمكان تفجيره، 
م��رك��ز عسكري عنه ليصار  أق���رب  وإف����ادة 
إلى إج��راء ال��الزم بشأنه من قبل األجهزة 

املختصة«.
وال�����الف�����ت أن�����ه ب���ع���د إع������الن ك���ش���ف ه��ات��ي 
امل����ن����ظ����وم����ت����ي، ح����ّل����ق����ت ط������ائ������رة ح���رب���ي���ة 
إسرائيلية فوق املياه اإلقليمية اللبنانية 
دائريًا، وعلى 3 دفعات، ألقت خالل اثنتي 
منها ما مجموعه 11 قنبلة مضيئة، قبل 
أن ت��خ��ت��رق ف���ي ال��ث��ال��ث��ة ج�����دار ال���ص���وت، 
مسّببة ذعرًا في عدد من مناطق الجنوب 
وصواًل إلى بيروت، وسط تضارب األنباء 
عن طبيعة الدوّي الذي سمعه املواطنون، 
إذ سارع بعض وسائل اإلعالم إلى القول 
إن��ه ناتج م��ن ه��زة أرض��ي��ة، وذك��ر بعضها 

اآلخر أن سببه انفجار لغم بحري.
وال���رئ���ي���س  ال���ح���ك���وم���ة  رئ����ي����س  أدان  وق�����د 
ف��ؤاد السنيورة خ��رق ج��دار ال��ص��وت »في 
منطقة صيدا والجنوب«، ورأى الثاني أنه 
يهدف »إل��ى توتير األج���واء وب��ّث الخوف 
ب��ي س��ك��ان امل��دي��ن��ة ال��ذي��ن اع��ت��ادوا أعمال 

إسرائيل العدوانية«. 
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نقوال ناصيف 

م���ا ل���م ُي��ع��ل��ن إرس�����ال امل���دع���ي ال���ع���ام في 
املحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار 
ال���ق���رار االت��ه��ام��ي ف���ي اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س 
اإلج���راءات  إل��ى قاضي  الحريري  رفيق 
األحد  قبل  فرانسني  دانيال  التمهيدية 
امل��وع��د  امل��ق��ب��ل، 19 ك��ان��ون األول، وه���و 
واملؤسسات  اإلدارات  فيه  تدخل  ال��ذي 
األوروب����ي����ة ف���ي إج�����ازة األع���ي���اد إل���ى ما 
ب���ع���د رأس ال���س���ن���ة ال����ج����دي����دة، ب���م���ا ف��ي 
التي ال تشذ عن  الدولية  املحكمة  ذل��ك 
القاعدة، فلن يقع ص��دوره رسميًا قبل 
 القرار 

ّ
آذار املقبل. حتى ذلك الوقت، يظل

االتهامي محور جدل ساخن وتصعيد 
االشتباك  ويستمر  سقف،  بال  متبادل 
الداخلي على ملف شهود الزور كجزء 
بالقرار  املحيط  االنقسام  من  يتجزأ  ال 
االت����ه����ام����ي، وك���ع���ام���ل ض�������روري ل��رب��ط 
ن���زاع م��ع ال��ق��رار االت��ه��ام��ي، وم��ن خالله 
املحكمة الدولية، في املواجهة الضارية 
ال��ت��ي ي��خ��وض��ه��ا ح����زب ال��ل��ه وح��ل��ف��اؤه 
م���ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة س��ع��د ال��ح��ري��ري. 
إال أن تمّسك الطرفني بشروطهما بات 
أي  ع��دم رغبة  األدق عن  التعبير  يمثل 
إلى تسوية خارج  التوّصل  منهما في 
نطاق الشروط التي يفرضها لها. بذلك 
أضحى ملف شهود ال��زور، في مجلس 
ال�������وزراء وخ����ارج����ه، خ���ط ال���دف���اع األول 
لآلخر،  األول  الهجوم  وخ��ط  ألحدهما، 
أو  الدولية  املحكمة  حماية  معركة  في 

إسقاطها. 
ت��ح��م��ل ه���ذه ال���دواف���ع رئ��ي��س الحكومة 
على رفض أي مخرج لألزمة يبدأ حيث 
ان��ت��ه��ى م��وق��ف��ه م���ن ش���ه���ود ال�������زور، في 
ح��دي��ث��ه إل���ى صحيفة ال��ش��رق األوس���ط 
ف���ي 6 أي���ل���ول امل���اض���ي، ع��ن��دم��ا اع��ت��رف 
ت���ه���م إل����ى ع��ائ��ل��ت��ه  ب���وج���وده���م وب���إس���اء
وت���خ���ري���ب���ه���م ال����ع����الق����ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ������������� 
����� إل��ى  ال��س��وري��ة. ورغ���م أن ه���ذا امل��وق��ف 
امل��وق��ف امل���الزم ل��ه ال��ذي أفصح عنه في 
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��س��ع��ودي��ة، وه���و االع��ت��ذار 
من سوريا عن اتهامها باغتيال والده 
 ����� ����� ه��و ث��م��رة ت��ف��اه��م س��ع��ودي  ال��راح��ل 
د كان الحريري 

ّ
سوري، فضاًل عن تعه

قد قطعه للرئيس السوري بّشار األسد 
ب��ه��ذا االع���ت���ذار، إال أن  ب���أن يجهر علنًا 
االع���ت���راف امل��ك��ل��ف وامل���وج���ع ل��ل��ح��ري��ري 
املستقبل  ت��ّي��ار  أم���ام  عليه  بثقله  أل��ق��ى 
وحلفائه في قوى 14 آذار الذين فوجئوا 
ب��م��ا أع��ل��ن��ه. وك���ان رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة قد 
ع��ّب��ر ع��ن ح���ذره م��ن امل��راح��ل ال��ت��ال��ي��ة ملا 
بعد االعتراف بوجود شهود الزور في 
االجتماع األخير الذي جمعه باملعاون 
ال��س��ي��اس��ي ل���ألم���ني ال���ع���ام ل���ح���زب ال��ل��ه، 
تشرين   19 ف��ي  الخليل،  ال��ح��اج حسني 

األول املاضي. 

في الواجهة

سياسة

هواجس الحريري من شهود الزور

ربط نزاع مفتوح مع المـحكمة 
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ح���ني ت��ص��ب��ح ال��ع��ومل��ة ق��رص��ن��ة، 
وت��ت��ح��ّول ح��ق��وق اإلن���س���ان إل��ى 
ف��ي  ت���ع���ذي���ب  وأدوات  م�����ج�����ازر 
ال���س���ج���ون ال��ع��ل��ن��ي��ة وال���س���ري���ة، 
وح���������ني ن���������رى ح������ري������ة اإلع���������الم 
الصحافيني  ب��اغ��ت��ي��ال  م��ط��ّوق��ة 
وإغ���������������الق م�����ك�����ات�����ب ال�����ق�����ن�����وات 
ال���ف���ض���ائ���ي���ة وت���ع���ط���ي���ل امل����واق����ع 
اإلل��ك��ت��رون��ّي��ة وق��د ب��ات��ت إعالمًا 
ب��دي��اًل ي��س��ّد ال��ف��راغ ال��ن��اج��م عن 
ُظم 

ُّ
والن األم���وال  رؤوس  التهام 

ال��ح��اك��م��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن وس��ائ��ل 
القائمة، حينها يصبح  اإلع��الم 
م��ع »األخ��ب��ار« بوجه  التضامن 
ال���ق���رص���ن���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ع��ل��ى 
موقعها عنوانًا محليًا لتضامن 
عربي وعاملي مع حرية اإلعالم 
امل���س���ت���ه���دف���ة إق���ل���ي���م���ي���ًا ودول����ي����ًا 

)راجع الصفحة 16(. 
ل��ق��د ب���ّش���رن���ا أه����ل ال���ع���ومل���ة قبل 
أكثر من عقدين من الزمن بأننا 
االن��س��ي��اب  م��ن  سنشهد ع��ص��رًا 
الكامل ودون حواجز للرساميل 
وال��س��ل��ع واألف�����راد وامل��ع��ل��وم��ات، 
ف�����رأي�����ن�����ا ب�����امل�����ق�����اب�����ل رس����ام����ي����ل 
ت����ت����ح����رك، ل���ك���ن���ه���ا ت���ح���م���ل ع��ل��ى 
الفساد  أش��ك��ال  أب��ش��ع  مناكبها 
الجماعي،  والقتل  واالس��ت��غ��الل 
ك���م���ا رأي�����ن�����ا أخ�����ي�����رًا م�����ع ش���رك���ة 
ب���ي���زر األم���ي���رك���ي���ة ل����ألدوي����ة ف��ي 
نيجيريا، ورأينا السلع تتحرك 
ول����ك����ن ب����ات����ج����اه واح����������د، ح��ي��ث 
جمركية  حواجز  سيرها  تنّظم 
وض���رائ���ب م��ت��ص��اع��دة وش���روط 
م����ت����ع����ددة، ورأي�����ن�����ا األش���خ���اص 
ي���ت���ح���رك���ون، ول���ك���ن ف���ي م��واك��ب 
موت جماعية يطلق عليها اسم 
الهجرة غير الشرعية املصحوبة 
ب��أش��د ال��ح��م��الت ع��ن��ص��ري��ًة في 
والتقدم،  الحضارة  مجتمعات 
ورأينا املعلومات تتدفق، ولكن 
ض��م��ن خ���ط أح���م���ر م���ع���روف إذا 
ت�����ج�����اوزت�����ه ت���ص���ب���ح امل���ع���ل���وم���ة 
للقتل  ه��دف��ًا  وصاحبها  ح��رام��ًا 

أو السجن أو املطاردة. 
من هنا، فلقاؤنا حول »األخبار« 
استهدفت موقعها  وق��د  ال��ي��وم، 
ال��ق��رص��ن��ة، ليس م��ج��رد صيحة 
ف��ي وادي ال��غ��رائ��ب وال��ع��ج��ائ��ب 
املتدافعة في عالم اليوم، بل إنه 
إل��ى افتتاح حملة عربية  دع��وة 
وإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
حرية إعالمية مهددة في وطننا 
العربي من املحيط إلى الخليج، 
كما نرى اليوم في إقفال مكاتب 
والحرية  املتتالية،  »ال��ج��زي��رة« 
اإلع��الم��ي��ة امل��ط��اردة ف��ي العالم، 
ك���م���ا ه����ي ح�����ال ص���اح���ب م��وق��ع 
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« امل���ح���ت���ج���ز ف��ي 
سجن الديموقراطية البريطانية 
العريقة، فنؤكد لوسائل اإلعالم 
التي تحمي حقوقنا عبر كشف 
ل����ن����ا، أن م�����ن ح��ق��ه��ا  ال���ح���ق���ائ���ق 
علينا أن نقف إلى جانبها يوم 
يتعرضون لها وهي تضع هذه 

الحقائق أمامنا. 
معن بّشور 

رسائل إلى المحرر

حني تصبح
 العوملة قرصنة! 

في هذا االجتماع، كشف الحريري عن 
م��خ��اوف��ه م��ن أن ت��دف��ع ب��ه ردود الفعل 
تقديم مزيد  إل��ى  االع���ت���راف،  ذل��ك  على 
م��ن ال��ت��ن��ازالت. وأب��ل��غ إل���ى م��ح��ّدث��ه أن 
امل��ط��ال��ب��ة ال��ت��ال��ي��ة إلح���ال���ة امل���ل���ف ع��ل��ى 
العدلي هي مطالبته بتنحية  املجلس 
امل�����دع�����ي ال�����ع�����ام ال���ت���م���ي���ي���زي ال���ق���اض���ي 
له  آخ��ري��ن. وأك��د  سعيد ميرزا وقضاة 
م��ع��ارض��ت��ه إح��ال��ة امل��ل��ف ع��ل��ى املجلس 

العدلي. 
م���ذ ذاك ل���م ي���ب���ِد رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة أي 
انفتاح على القبول بخطوة كهذه تلّح 
ال  دمشق،  وتتوقعها  املعارضة  عليها 
ف��ي مجلس ال�����وزراء وال خ��ارج��ه. وه��و 
ب��ذل��ك وض��ع م��وق��ف 6 أي��ل��ول ف��ي نطاق 
م����ح����ّدد، ال ي��ت��خ��ط��ى م���ج���رد ال��ت��س��ل��ي��م 
ال��زور،  ب��وج��ود ملف شهود  السياسي 
وال االن���زالق إل��ى ت��ن��ازالت إضافية. في 

تلقى  الحريري  أن  التصّلب  صلب هذا 
أكثر م��ن ل��وم م��ن قريبني منه ف��ي تيار 
املستقبل وفي قوى 14 آذار عن خطورة 

ما أفصح عنه حيال شهود الزور. 
ل���م ي���ك���ن ح�����ذره م���ن س��ل��س��ل��ة ت���ن���ازالت 
أخ���������رى ق������د ُي������دع������ى إل�����ي�����ه�����ا، ل������م ي��ك��ن 
أح��اط بموقفه  ال��ذي  الوحيد  الهاجس 
م����ن ش���ه���ود ال��������زور. ل����م ي���ش���أ ت��ط��وي��ره 
إل���ى أك��ث��ر م��ّم��ا ف��ع��ل. ب���ل ت���ول���دت ل��دي��ه 
هواجس أخرى ارتبطت أيضًا بتدهور 
عالقته بالرئيس السوري مذ انقطعت 
االتصاالت بينهما تمامًا في 3 تشرين 
األول املاضي، على أثر صدور مذكرات 
سنة  في  السورية.  الغيابية  التوقيف 
م��ن ع��م��ر ع��الق��ت��ه ب��ال��رئ��ي��س ال��س��وري، 
األول،  ك��ان��ون   19 املقبل  األح��د  تكتمل 
ل��م ي��ص��ّح أب���دًا م��ا قيل ع��ن أن الرجلني 
نجحا سريعًا في بناء عالقة سياسية 

يكثر رهان قوى 8 آذار 
على سبحة طويلة من 

التنازالت يقّدمها الرئيس 
سعد الحريري. إلى اآلن، منذ 

ترأس الحكومة، قّدم لها 
الكثير، وكذلك لسوريا. 

ولم يفلح في مقايضتهما 
بالسلعة األكثر احتمااًل، 
وهي إثبات نجاح تجربته 
في الحكم وفي اإلمساك 

بحكومة، ال يكتفي 
بترؤسها فقط 

بعد سنة من عمر عالقة الحريري بالرئيس السوري كأن ال ثقة أرسياها )أرشيف ــ أ ف ب(

من المحرر

ال��ق��ّراء  "األخ���ب���ار" رس��ائ��ل  تستقبل 
ع���ل���ى ال���ع���ن���وان اإلل���ك���ت���رون���ي اآلت�����ي: 
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح���د امل��واض��ي��ع 
املنشورة في "األخبار"، وأال يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

الحريري يرفض 
حاًل يبدأ حيث انتهى 
موقفه من وجود 

شهود الزور 

أخفق الحريري
 في مقايضة مذكرات 

التوقيف السورية بملف 
شهود الزور
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خبر
علم
و
حماية مزهر

امل��ت��ق��اع��د رش��ي��د م��زه��ر )ق��اض��ي التحقيق العسكري  ال��ق��اض��ي  ت��ب��ن أن 
األول السابق( ال يزال يحظى بحماية أمنية من أكثر من جهاز رسمي، 
وتخصص ل��ه أك��ث��ر م��ن س��ي��ارة م��واك��ب��ة، ب��خ��الف م��ا ي��ج��ري م��ع زمالئه 

الذين ُيحالون على التقاعد.

نفت مصادر مقّربة 
من املحكمة الدولية في 

الهاي ما أشيع في بيروت 
على نطاق واسع، خالل 
األيام املاضية، عن أن 

املدعي العام دانيال بلمار 

قد أخذ إجازته السنوية 
ابتداًء من يوم أمس. وأكدت 
املصادر أن لبلمار مواعيد 
محددة سابقًا خالل األيام 
املقبلة، وأن إجازته تبدأ مع 
غيره من موظفي املحكمة 

مع عطلة عيدي امليالد 
ورأس السنة.

ما قل
ودل

جان عزيز 

يؤكد أكثر من سياسي معني ومشارك أن جفري فيلتمان، 
حن حضر في زيارته الخاطفة واملفاجئة إلى بيروت في 
 مباشرة 

ْ
ع على حوارييه، إن

ّ
17 تشرين األول املاضي، وز

التي  أو هاتفيًا أو حتى عبر الرسائل النصّية القصيرة 
بريئة،  عابرة  معلومة  الخلوي،  هاتفه  بواسطة  ُيدمنها 
م��ف��اده��ا أن����ه إذا م���ا ب��ل��غ ال���وض���ع ف���ي ل��ب��ن��ان ح���د زع��زع��ة 
الله عسكريًا في  األمني، وإذا ما تحّرك ح��زب  االستقرار 
الداخل، فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي على الحدود 

الجنوبية للبنان. 
ف��ي تحليل امل��وق��ف األم��ي��رك��ي، ق��د ت��ك��ون آخ��ر الفرضيات 
أن إس���رائ���ي���ل ج���اه���زة وم��س��ت��ن��ف��رة ل���ل���ت���وّرط ف���ي ال��وح��ول 
اللبنانية، ومن املستبعد جدًا أن يكون الكيان الصهيوني 
في وارد التدخل ملساعدة »حليف حليفه«، وذلك ألسباب 
تكتيكّية على األقل، ذلك أن من شأن خطوة كهذه أن تؤدي 
إلى إحراق َمن ينوون دعمه، بدل تحسن وضعه وتعويم 
صّفه. وفي كل حال، فإن »النصائح« التي أسداها الياس 
املر في هذا املجال ال تبدو خالية كليًا من »املنطق«، وإال 
م كاتب املدّونات األميركية تسطيرها ونقلها من  ملا تجشَّ
بيروت إلى واشنطن، ومن واشنطن إلى َمن يهّمه األمر... 
ال��غ��اي��ة إذًا م��ن ك��الم فيلتمان ه��ي أب��ع��د م��ن تأكيد الدعم 
الخارجي. واألصّح واألرجح، أن الغرض منه هو الصمود 
الداخلي حتى االنفجار. وهي معادلة خبرها اللبنانيون 
طوال 15 عامًا من حربهم األهلية الطويلة، رغم التبّدالت 
ال��ح��رب، وف��ي خطوط تماسها،  تلك  الجذرية في طبيعة 
وه��وي��ات م��ت��ح��ارب��ي��ه��ا... ورغ���م االن��ق��الب��ات امل��ت��وات��رة في 
موازين قواها، لم يقّدر م��رة لطرف أو معسكر أو مقلب، 
أن يحسم فيها معركة تنهي حربه مهما كانت صغيرة. 
ف��ح��ن ت��ق��ات��ل امل��س��ل��م��ون وامل���س���ي���ح���ي���ون، ت�����وازن�����وا. حن 
تذّررت الحرب داخل كل صف من االثنن، ظّلت التوازنات 
الصغرى قائمة في ما بينهم. حتى حن ُشّنت »ح��روب 
ك��ب��رى« بكل األس��ل��ح��ة واألع��ي��رة وال��ج��ي��وش، على مخيم 
مطّوق، أو حتى على حّي محاصر منه، ظّلت التوازنات 

محترمة ومحفوظة. 
النزاعات والستدامتها،  الذهبية الستمرار  القاعدة  إنها 
إّم������ا ل���ه���دف خ������ارج ن���ط���اق���ه���ا، م���ث���ل ن��ق��ل��ه��ا ب���ال���ع���دوى أو 
النزاع  ن��وع تحويل  م��ن  داخ��ل��ه��ا،  لغاية  وإّم���ا  بالتجاور، 
 إحداها 

ّ
مختبرًا موّلدًا لنماذج جديدة من املنظومات، عل

 االستقرار الثابت، الذي بدا مستحياًل أو متعّذرًا 
ّ

تمّثل حل
في غياب النزاع، وتحديدًا النزاع املزمن. 

م ك��الم فيلتمان وسيلًة إلبقاء األزم��ة 
َ

في ض��وء ذل��ك، ُيفه
اللبنانية على استعارها. وفي هذه الحال، يبدو الهدفان 
ال��داخ��ل��ي. ومن  ال��خ��ارج��ي��ة، واملختبر  ال��ع��دوى  مطلوبن: 
الهدفن تظهر على اللوح األميركي ثالثة احتماالت قابلة 

لالستثمار: 
أواًل، أن يؤدي غليان املختبر األزماتي إلى سقوط النظام 
اللبناني، وهو باملفهوم األميركي، فرضّية إيجابية، عّله 
يفضي إل��ى ن��ظ��اٍم آخ��ر أك��ث��ر اس��ت��ق��رارًا. وه��و م��ا يفترض 
من  فوضاها،  في  »ب��ّن��اءة«  كّلها  إلزامية،  معابر  سلسلة 
����� الشيعية، إلى ت��وّرط حزب الله  نية  الفتنة املذهبية السُّ
ف��ي ح���روب أه��ل��ي��ة، وح��ت��ى إل��ى التخّفف رّب��م��ا م��ن بعض 
بأنها محظّية ومحمّية  وأبديًا،  أزليًا  الواهمة  »األث��ق��ال« 
الغربية واألميركية، كأن يزول املسيحيون في  بالرعاية 
ل��ب��ن��ان م��ث��اًل، ت��م��ام��ًا ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي ع���راق أم��ي��رك��ا، عّلهم 
يفهمون ما قاله لهم مسؤول أميركي عتيق قبل عقدين: 

ال يمكننا تنّكب إسرائيل ثانية في تلك املنطقة. 
ث��ان��ي��ًا، أن يفضي ذل���ك »امل��خ��ت��ب��ر« إل���ى اس���ت���دراج س��وري��ا 
املذهبية،  الفتنة  ح��ي��ال  نظامها  حساسية  خلفية  ع��ل��ى 
السّلة  ح��ي��ن��ذاك  عليها  فتطرح  واش��ن��ط��ن،  م��ع  للتفاوض 
ة. 

ّ
الواحدة للملفات الخالفية العالقة، من الخليج إلى غز

وثالثًا، أن يستدرج املختبر نفسه مقاربة إيرانية، تفتح 
ال��ب��اب على ال��ب��ازار ال��ط��ه��ران��ي امل��ق��ف��ل، أو امل��ق��ّت��ر، رغ��م كل 
انشقاق  أفغاستان، وحتى  م��ن  اإلغ����راءات واالح��ت��ك��اك��ات 

جنرال إيراني، أو اغتيال عاِلم نووي. 
أي  األميركي،  التصّور  وف��ق  إذًا،  اللبناني«  »املختبر  إن��ه 
ال��ص��ي��غ��ة امل��ن��ّق��ح��ة وامل��ع��ّدل��ة ل��ن��ظ��ري��ة س��ات��ل��وف الشهيرة 
حول الفوضى الخاّلقة، بعد إعطاء كل الضمانات الالزمة 
لدولة نتنياهو، يحصر أي »ع��وارض جانبية« قد تظهر 

على الكائنات املختبرة بعيدًا عن الخط األزرق. 
حيال هذه السياسة، ما هي الخيارات املتاحة أمام لبنان؟ 

باختصار، ثالثة نماذج ترتسم: 
أواًل، ن��م��وذج دول���ة ال��ف��وض��ى، ف��ي ح���ال اس��ت��م��رار ال��ن��زاع 
واستدامته، وصواًل رّبما ����� وفق الطموح األميركي ����� إلى 
نموذج الدولة الفاشلة، وهو جّربها في الصومال ووجد 

فيها مخرجًا من مأزق. 
ث���ان���ي���ًا، ن���م���وذج ال����دول����ة ال���خ���اض���ع���ة، ف���ي ح����ال ال���رض���وخ 

إلمالءات املحكمة وَمن خلفها. 
ويبقى ال��ن��م��وذج ال��ث��ال��ث، ال��دول��ة امل��ارق��ة، ف��ي ح��ال نجاح 

املواجهة وإسقاط أدوات اإلذعان. 
لهم  أّي مصلحة  أواًل«،  »لبنان  أه��ل  ُيسأل  ن��م��اذج،  ثالثة 

وللبنان فيها؟

كالم في السياسة

سياسة

ماذا قصد فيلتمان من طمأناته البيروتّية؟  هواجس الحريري من شهود الزور

ربط نزاع مفتوح مع المـحكمة 
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وش���خ���ص���ي���ة ج������دي������دة، وأرس������ي������ا ث��ق��ة 
م��ت��ب��ادل��ة. ف����إذا ب��ان��ق��ط��اع ال���ح���وار بن 
ال����ح����ري����ري واألس���������د، وب���ي���ن���ه واألم�����ن 
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ّي��د ح��س��ن نصر 
ال���ل���ه، ع��ام��ل رئ��ي��س��ي ك���ي ي��ف��ق��د رئ��ي��س 

الحكومة مقدرته على الحكم. 
ال�����ه�����واج�����س، وف������ق خ���الص���ة  ت���ل���ك  أول 
الحريري في  أقطاب املعارضة، إخفاق 
الغيابية  ال��ت��وق��ي��ف  م���ذك���رات  م��ق��اي��ض��ة 
بوضعه  ال���زور  شهود  بملف  السورية 
في عهدة القضاء اللبناني دون سواه، 
ل��ك��ن ل��ي��س ب���ن ي���دي امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي. 
عّد مذكرات التوقيف ضغوطًا إضافية 
عليه، وسعى عبر معاونيه إلى توفير 
أوس����ع دع���م ع��رب��ي مل��وق��ف��ه ض���ده���ا، في 
مالئمتن  مناسبتن  شكال  اجتماعن 

لذلك: 
األولى املؤتمر الرابع لرؤساء النيابات 

ال��ع��ام��ة وال���ن���واب ال��ع��م��وم ف���ي ال��ب��ل��دان 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ق��ط��ر ف��ي 4 ت��ش��ري��ن األول 
السنوي  االجتماع  نطاق  ف��ي  امل��اض��ي، 
ال����دوري ل��ه��م، ح���اول ف��ي��ه م��ي��رزا ممثاًل 
ل��ب��ن��ان ح��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ن ع��ل��ى إص����دار 
ت��وص��ي��ة ت��ط��ل��ب م���ن س���وري���ا ال��ت��راج��ع 
تطاوله  لكونها  التوقيف،  عن مذكرات 
ش��خ��ص��ي��ًا وت��م��ث��ل س��اب��ق��ة ف���ي مالحقة 
م���دٍع ع���ام ع��رب��ي م��ن ق��ض��اء ع��رب��ي آخ��ر 

ينبغي الحؤول دونها. فلم يوفق. 
األمن  لقوى  العام  املدير  الثانية سعي 
الداخلي اللواء أشرف ريفي في اجتماع 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
)اإلنتربول(، في قطر  الدولية  للشرطة 
ف��ي 8 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل��اض��ي، إص���دار 
ق�����رار ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ن ي���رف���ض ت��ج��اوب 
اإلنتربول العربي مع مذكرات التوقيف 
السياسي  طابعها  إل��ى  نظرًا  السورية 
 على األخ��ذ 

ّ
املنحى وال��ه��دف، وال��ح��ض

بنظام اإلنتربول بعدم السماح بتعميم 
هذا النوع من مذكرات التوقيف. إال أن 
امل��ؤت��م��ر، م��ت��ف��ادي��ًا إص�����دار ق����رار ب��ذل��ك، 
اكتفى باإلعراب عن تعاطف شفوي مع 
له على األخ��ّص  اقتراح ريفي، تحّمس 
الخليج  ودول  واألردن  مصر  مندوبو 

العربي. 
رئ��ي��س الحكومة  أن  ال��ه��واج��س،  ث��ان��ي 
ي��������ص��������ّور إص���������������رار امل�������ع�������ارض�������ة ع���ل���ى 
ال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى إح����ال����ة م���ل���ف ش��ه��ود 
باعتباره  العدلي،  املجلس  على  ال��زور 
ي��راد منه، بمعزل عن  فخًا منصوبًا له 
ن��ت��ي��ج��ة ه����ذا ال��ت��ص��وي��ت وإن خ��س��رت��ه 
قوى 8 آذار حتى، استدراجه إلى موقف 
علني يظهر فيه أنه يحمي شهود الزور 
وش���رك���اءه���م، وأخ��ّص��ه��م أول���ئ���ك ال��ذي��ن 
تشيع قوى 8 آذار أن صانعي الشهود 
ه��م م��ع��اون��وه ال��ق��ري��ب��ون أو مسؤولون 
أو م��وظ��ف��ون ك��ب��ار ف��ي السلطة واألم��ن 
وال��ق��ض��اء. األم���ر ال���ذي ح��م��ل ال��ح��ري��ري 
على وضع حّد أقصى ألي تنازل يقبل 
����� بالخوض  األق��ل  اآلن على  ����� حتى  به 
في ملف شهود الزور من غير أن ينكر 
����� بحسب  يقبل  أن��ه  بهم. وه��و  اعترافه 
����� بأي صيغة ال  ما أبلغ إلى املعارضة 
تلحظ إح��ال��ة ه���ذا امل��ل��ف ع��ل��ى املجلس 
إل���ى التصويت  ال��ع��دل��ي، وال االح��ت��ك��ام 

بغية الوصول إلى هذا الهدف. 
ث��ال��ث ال��ه��واج��س ي��ق��ن ال��ح��ري��ري ب��أن 
انتزاع ملف شهود الزور منه بإحالته 
ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال���ع���دل���ي، ي��م��ث��ل خ��ط��وة 
ت����ت����وخ����ى االن�����ق�����ض�����اض ع����ل����ى ال�����ق�����رار 
االتهامي واملحكمة الدولية. وهو بذلك 
 ����� ����� ملرة واح��دة  آذار   8 يلتقي مع قوى 
على أن هذا امللف ليس هدفًا في ذاته، 
بل هو ج��زء من مواجهة أكثر ض��راوة 
وال��ع��دال��ة  ال��دول��ي��ة  املحكمة  تستهدف 
أيضًا مع  يلتقي بموقفه هذا  الدولية. 
فحوى الزيارة الخاطفة ملساعد وزيرة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ل��ش��ؤون ال��ش��رق 
األدن���������ى ال���س���ف���ي���ر ج���ي���ف���ري ف��ي��ل��ت��م��ان 
لبيروت في 17 تشرين األول املنصرم، 
ب��ع��دم��ا ك���ان ق���د ال��ت��ق��ى ال��ح��ري��ري قبل 
ي��وم��ن ف��ي ال��ري��اض، وأع��ل��م��ه ب��إص��رار 
واش��ن��ط��ن ع��ل��ى دع���م امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 
واملضي في عملها، والحؤول دون أي 
فيلتمان  ق��ال��ه  م��ا  أن  إال  ف��ي��ه��ا.  ت��دخ��ل 
ب��ع��ده لبعض  ال��ح��ك��وم��ة، وم��ن  لرئيس 
َم���ن ال��ت��ق��اه��م ف���ي ب���ي���روت أو خ��اب��ره��م 
ه��ات��ف��ي��ًا ب��س��ب��ب ت���ع���ّذر اج��ت��م��اع��ه ب��ه��م، 
كان تشديده على الحريري وقوى 14 
آذار بعدم القبول بأي تسوية، بما في 
ذل����ك م���ا ي��ت��ص��ل ب��م��ل��ف ش��ه��ود ال����زور، 
م���ن ش��أن��ه��ا ال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى امل���راح���ل 
األخ���ي���رة م���ن إع�����داد ال���ق���رار االت��ه��ام��ي، 
وإض��ع��اف امل��ن��اخ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة التي 
التي  النتائج  وتواكب  القرار  لها  ُيعّد 
سيفضي إليها في إطار عمل املحكمة 

الدولية. 



منعًا النهيار القرار االتهامي للمحكمة الدولية 
املبني على هذه املعطيات الرقمية. 

مشكالت يوسف 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي ال ي��ع��ّد ي��وس��ف من 
فريقه األص��ي��ل، وم��ن ناحية أخ��رى ف��إن بعض 
أي  لفعل  مستعّدون  الحريري  سعد  مساعدي 
شيء لضرب موقع يوسف، ومنهم مهندسون 
وت��ق��ن��ّي��ون وس��ي��اس��ي��ون. وه�����ؤالء ن��ج��ح��وا في 
م��ح��اص��رة ال��ك��ث��ي��ر م��ن رج����ال ف��ري��ق ال��س��ن��ي��ورة 

داخل بيت الوسط التجاري. 
م�����ن م����ش����ك����ات ي�����وس�����ف ال�����ت�����ي ب��������رزت أخ����ي����رًا 
ه���ي ت��رك��ي��ب��ة امل��وظ��ف��ن ف���ي أوج���ي���رو، فمعظم 
 شأنًا من 

ّ
املوظفن من صيدا، وهناك جزء أقل

بيروت، بينما هو من الشمال، ومسؤول تيار 
ويتعامل  من صيدا،  »أوج��ي��رو«  في  املستقبل 
في  أعلى كعبًا منه  بنّدية مع يوسف بصفته 
والتنظيمي،  السياسي  االن��ت��م��اء  وف��ي  ال��ت��ي��ار 
وألن�����ه ي���ح���اول دائ���م���ًا إح���ك���ام ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى 

فداء عيتاني 

���ل ل��ع��ب��د امل���ن���ع���م ي����وس����ف، امل����دي����ر ال���ع���ام  ُي���س���جَّ
االت��ص��االت،  وزارة  ف��ي  وال��ص��ي��ان��ة  لاستثمار 
املنعم  عبد  خ��اط��ب  إذ  نفسه،  مخاطبة  سابقة 
ي��وس��ف رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة »أوج����ي����رو«، ع��ب��ر ك��ت��اب 

رسمي. 
هذه السابقة التي تختص فقط بضرورة اعتراف 
موظفي »أوجيرو« بالخروق اإلسرائيلية التي 
يعلمون بأمرها، وكأنهم متهمون سلفًا بأنهم 
إق��رار  ح��ال  ف��ي  وبالتالي  يعلمون،  م��ا  يخفون 
أحدهم بمعرفته خرقًا سابقًا سيجري التحقيق 
معه ويحال على القضاء بتهمة أدناها إخفاء 

معلومات. 
ي����ب����دو أن ال���ت���ع���م���ي���م ك�������ان ل���س���ب���ب واح����������د، أال 
وه���و ح��ص��ول ع��ب��د امل��ن��ع��م ي���وس���ف، ف���ي وزارة 
االت���ص���االت، م��ن ع��ب��د امل��ن��ع��م ي��وس��ف ف��ي هيئة 
»أوجيرو«، على تقارير تفيد بأن كل املوظفن 
امل���خ���ت���ص���ن ي������ؤك������دون ع�������دم ح����ص����ول خ�����روق 

إسرائيلية سابقة. 
التالية ليوسف في وزارة االتصاالت  الخطوة 
)باملشاركة مع »زميله« عبد املنعم يوسف في 
أوج��ي��رو( هي تكذيب مؤتمر وزي��ر االتصاالت 
شربل نحاس، والنائب حسن فضل الله، الذي 
ك���ش���ف ع���م���ق االخ�����ت�����راق اإلس���رائ���ي���ل���ي وإم���ك���ان 
تعديل داتا املعلومات بكل ما يتعلق بشبكات 
ال��خ��ط��وط الهاتفية  ال��ه��ات��ف، وال��ت��ن��ّص��ت ع��ل��ى 
وت���وأم���ت���ه���ا، واع���ت���ب���ار ه����ذه امل��ع��ل��وم��ات م��ج��رد 
خ��راف��ة، علمًا ب��أن يوسف )ال����وزارة( ال يعترف 
ب��ق��رار االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ات��ص��االت ال���ذي أدان 
الهاتفية  الشبكات  على  اإلسرائيلية  القرصنة 

اللبنانية. 

مسيرة طويلة 
ابتسامة،  م��ن  يثيره  أن  يمكن  مما  أب��ع��د  األم���ر 
فهو خطوة في مسيرة يشّقها يوسف من دون 

تعب. 
يوسف قضى ردحًا من عمره في لعبة الوزارة 
و»أجيرو«، حتى أصبح املوظفون لديه يشّكون 
في أنه سيأتي يوم ويرحل، وهم يفّضلون دائمًا 
عدم مواجهته نظرًا إلى الدعم السياسي الكبير 
الذي يحصل عليه من أكثر من طرف. فللرجل 
السياسية،  األط���راف  م��ن  العديد  على  أفضاله 
فمن يرد خدمة هاتفية فسيجد يوسف يقدمها 
بأقصى سرعة، ومن يرد رقمًا مميزًا فلن يجد 
إال يوسف، ومن يرغب في تسيير أعماله على 
املخالفة وبأزهد  ول��و ببعض  شبكات خطوط 
األث�����م�����ان، ف��س��ي��ك��ون ي���وس���ف ح����اض����رًا ل��ت��ل��ب��ي��ة 

متطلباته. 
ال ي��ق��ف األم����ر ع��ن��د ه����ذا ال���ح���د، ب���ل إن ي��وس��ف 
نفسه يتطوع لتقديم معلومات دقيقة لبعض 
املقاومة  امل��ق��اوم��ة، حفاظًا على  ي��س��ان��دون  م��ن 
وأمنها، لكن هذه املعلومات ستكون غيضًا من 
فيض ما لديه. وبعد أن يبدأ بعض املسؤولن 
ف��ي امل��ق��اوم��ة ف��ي اع��ت��ب��ار ي��وس��ف أح���د م��ص��ادر 
املعلومات التي يفترض االعتناء بها، يكتشفون 
أن الرجل نفسه هو من ق��ام ب��ال��دور األكبر في 
عملية رصد شبكة اتصاالت املقاومة السلكية 
وتتّبعها وفضحها، وهو من وقف خلف الوزير 
مروان حمادة في تزويده بكل املعلومات، وهو 
من أرس��ل أح��د موظفي ال���وزارة للكشف )س��رًا( 
على كابل قرب السفارة الفرنسية، قبل أن يطلب 
من حزب الله نزع الكابل، وتنطلق أزمة شبكة 
ق��رارات الحكومة  التي انفجرت في  االتصاالت 
��� العسكري  في الخامس من أيار والرد األمني 

في السابع منه عام 2008. 
ثم لن يلبث أن يكتشف من خدمهم يوسف أنهم 
ال يمكنهم توجيه اللوم له على قراراته اإلدارية 
في »أوجيرو« ولو طاولت املئات من املوظفن، 
وس��ي��ج��د ي���وس���ف م���ن ي��دع��م��ه ف���ي وج����ه وزي���ر 
االت���ص���االت، س���واء أك���ان اس��م��ه ج��ب��ران باسيل 
أم ش��رب��ل ن��ح��اس، وم���ن ب��ن أط����راف امل��ع��ارض��ة 

نفسها. 

اختراق املوظفني 
الذين يعرفون يوسف يتحدثون عن شخصية 
إداري��ة قاسية، لكنه في الوقت عينه قادر على 
للحفاظ  موظفيه،  ب��ن  املقّنعة  ال��رش��ى  تعميم 
ع��ل��ى والئ��ه��م ل���ه، وه���و خ���ال م��رح��ل��ة عمله في 
ال���وزارة ك��ان ي��ط��ارد م��ن يحملون ال���والء لهيئة 
»أوجيرو«، وبعدها حن أصبح رئيسًا مطلقًا 
)وإمبراطورًا بحسب البعض( ألوجيرو أصبح 

»أوجيرو« وحدها.  يطالب املوظفن بالوالء ل�
واخ�����ت�����رق ي����وس����ف ال���ت���رك���ي���ب���ة ال���وظ���ي���ف���ي���ة ف��ي 
»أوج������ي������رو«، وت���م���ّك���ن م����ن اخ����ت����راق ال���ح���واج���ز 
بن  السياسي  الحاجز  وكذلك  فيها،  املذهبية 
ق��وى 8 آذار وق��وى 14 منه، وك��ّون حوله فريقًا 
خاصًا، يشّبهه من يعرفون أوضاع »أوجيرو« 
امللفات،  أخ��ط��ر  ت��وّل��ي  ال��ق��ادرة على  بالعصابة 
وتشمل موظفن من أدن��ى الرتب، وص��واًل إلى 
م���دي���ري���ن. وه����م ي��ع��م��ل��ون ح���ص���رًا ب��ت��وج��ي��ه��ات 

يوسف، وال أحد آخر. 
»أوج���ي���رو«  وارت������اح ي��وس��ف ل��ص��ف��ت��ه رئ��ي��س��ًا ل����
بعدما أمسك بها بالكامل خال »عهد« الرئيس 
ف�����ؤاد ال���س���ن���ي���ورة، ح���ن ت���ول���ى ال����وزي����ر م����روان 

حمادة وزارة االتصاالت، وكان السنيورة نفسه 
الحامي الفعلي ليوسف. 

للسنيورة  الجّلى  الخدمات  وع��اد يوسف ورّد 
في عدة مناسبات، وخاصة خال االنتخابات، 
دي����م����وق����راط����ي����ة  م�����راق�����ب�����ة  إن ج���م���ع���ي���ة  ح����ت����ى 
آذار  التي تعّد قريبة من فريق 14  االنتخابات 
ل���م ت��ت��م��ك��ن م���ن ع���دم إي�����راد اس��ت��خ��دام أوج��ي��رو 
السنيورة  ملرشح  دعمًا  وموظفيها  لسياراتها 
ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال���ب���ل���دي���ة ف����ي ص���ي���دا م��ح��م��د 

السعودي. 
إال أن األيام الجميلة تكاد تنقضي بالنسبة إلى 
يوسف، فمن جهة بات وحيدًا، ومن جهة أخرى 
بات دوره يتكّشف، ال على صعيد فضح شبكة 
ات���ص���االت امل���ق���اوم���ة ف��ق��ط، ب���ل أي��ض��ًا ب��ت��ع��اون��ه 
م���ع ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��دول��ي��ة خ��اف��ًا ل��ل��ق��وان��ن 

واألنظمة. 
فقد خرج السنيورة من السلطة، وأتى الرئيس 
سعد الحريري، ويبدو أنه في األعوام العشرة 
امل��ق��ب��ل��ة س��ت��ح��ك��م امل���ع���ارض���ة ي��ده��ا ع��ل��ى وزارة 
االت����ص����االت، وال وزي�����ر ي���دع���م ي���وس���ف وال من 
يغطي عمله، بل على العكس، هناك من يتابعه 
عن كثب ويلغي مفاعيل ألغامه، بينما يطالب 
»التحقيق الدولي كيفما اتفق«  الفريق املشّجع ل�
التسهيات وتدمير  املزيد من  بإعطاء  يوسف 
ملف االخ��ت��راق اإلس��رائ��ي��ل��ي ل��دات��ا االت��ص��االت، 

املوظفن  إع��ط��اء  ع��دم  يتعمد  فهو  »أوج��ي��رو« 
م���ن األص�����ول ال��ص��ي��داوي��ة ك��ام��ل ح��ق��وق��ه��م، أو 
ات،  مساواتهم باآلخرين في توزيعاته للعطاء
ف���ي م���ح���اول���ة إلخ���ض���اع أب���ن���اء ص���ي���دا إلدارت�����ه 
امل���ب���اش���رة وف���ص���ل���ه���م ع����ن م���ن���ّس���ق ال���ت���ي���ار ف��ي 

املؤسسة. 
وأتت الطامة الكبرى بالنسبة إلى يوسف مع 
فلم يجد من  االت��ص��االت،  وزارة  تسلم نحاس 
حوله إال فرع املعلومات ليستنجد به، كصلة 
وص���ل ض��ام��ن��ة ل���ه، س��ي��اس��ي��ًا وأم��ن��ي��ًا، وأص��ب��ح 
ال����وزارة أكثر  ال��ف��رع على  ت���رّدد بعض ض��ب��اط 
ك��ث��اف��ة وت���وات���رًا م��ن ق��ب��ل، وف��ت��ح��ت ل��ه��م أب���واب 

كانت مغلقة في السابق. 
وم��ع اك��ت��ش��اف ال��ح��ري��ري أن ن��ح��اس يسبب له 
وملشاريعه وجعًا دائمًا كألم األسنان، وجد أن 
خير من يمكنه أن يخدم معركته بوجه نحاس 
تموز  نهايات شهر  وم��ن��ذ  نفسه،  ي��وس��ف  ه��و 
في  أكبر  املعلومات ويوسف  ف��رع  دور  أصبح 

عملية مواجهة نحاس في »أوجيرو«. 

سياسة6

في  والصيانة  لالستثمار  العام  املدير  مسيرة طويلة يشّقها 
وزارة االتصاالت ورئيس هيئة »أوجيرو«، عبد املنعم يوسف. 
القرصنة  لنفي  محاولته  في  الشبهات  حوله  تحوم  وبينما 
اإلسرائيلية على الهاتف، يسعى إلى إعطاء لجنة التحقيق كل 

ما تطلبه عن كوادر في املقاومة... خالفًا للقوانني 
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أصبح املوظفون في »أوجيرو« يشّكون في أن يومًا سيأتي ويرحل يوسف )أرشيف ــ مروان بوحيدر(

وجد الحريري أن خير 
من يمكنه أن يخدم معركته 

بوجه نحاس هو يوسف 



خاّصني للجنة التحقيق الدولية. 
امل���ل���ف���ات امل���ط���ل���وب���ة ل��ي��س��ت إال ل��ب��ع��ض ك�����وادر 
التحقيق  الذين سيّتهمهم قرار لجنة  املقاومة، 
لعملية  واإلع���داد  واملشاركة  بالضلوع  الدولية 
اغ��ت��ي��ال رف���ي���ق ال���ح���ري���ري. وإح�����دى امل��ع��ل��وم��ات 
املطلوبة هي التدقيق في خدمة كان قد طلبها 

الكادر في املقاومة عام 1998. 
ومنذ أعوام حتى اليوم، يواصل يوسف التعاون 
غير املشروط مع لجنة التحقيق الدولية، وهو 
اآلن أكثر من أي وقت مضى، ونظرًا إلى املعركة 
املحتدمة حول القرار االتهامي، واستناد القرار 
نفسه إلى دات��ا االت��ص��االت، ي��ؤدي يوسف دورًا 
طلب  أي  يؤخر  أو  يوفر  وال  الحساسية،  فائق 
م���ن ط��ل��ب��ات ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���دول���ي���ة، أو ف��رع 

املعلومات. 
وت��ع��ّد ك��ل ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي تسّلمها ي��وس��ف من 
ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة، وه����و ت��ج��اوب 
فريقه  معها كلها، ودائمًا يكلف مختصني من 
املباشر لتنفيذ الطلبات وإعطاء اإلجابات إلى 
ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��دول��ي��ة. وه����ذه ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات ال 
تخضع لسجالت »أوج��ي��رو« أو ال��وزارة أو ألي 
ت��رات��ب��ي��ة إداري�����ة، وت��أت��ي م��ب��اش��رة م��ن ال��رئ��ي��س 
إلى املوظف، كذلك إن تسليم امللفات إلى لجنة 
يجري  املعلومات  ف��رع  وإل��ى  الدولية  التحقيق 
قيد  أي  اإلداري، وال يسّجل  السياق  من خ��ارج 

والبيانات  واملعلومات  امللفات  لتسليم  رق��م  أو 
الرقمية. 

وم���ا ق���ام ب��ه ي��وس��ف ل��م ت��ج��رؤ ش��رك��ت��ا ال��ه��ات��ف 
بل هما تحّفظتا على  ب��ه،  القيام  الخلوي على 
لكن  ال��دول��ي��ة،  التحقيق  لجنة  م��ن طلبات  ع��دد 
ي���وس���ف ك��ش��ف ك���ل ال���س���ن���ت���راالت وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ومراكز الهاتف أمام اللجنة الدولية، وأصبح ما 
التحقيق  لجنة  لدى  موجودًا  الشركتان  تملكه 

بطريقة أو بأخرى. 
هذا من ناحية الهاتف، أما من ناحية اإلنترنت 
لبنان، وضعت  في  )الشرعية(  الشبكة  كل  ف��إن 
ت��ح��ت رق���اب���ة ف����رع امل���ع���ل���وم���ات، وب��ط��ري��ق��ة غير 
اللبناني  امل��واط��ن  م��ا أض��اع  إذا  قانونية، حتى 
رس���ال���ة إل��ك��ت��رون��ي��ة ي��م��ك��ن��ه أن ي��ع��ل��م س��ل��ف��ًا أن 
ف����رع امل��ع��ل��وم��ات ل���دي���ه ن��س��خ��ة ع��ن��ه��ا. وان��ت��ه��ت 
ال��خ��ص��وص��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة، وأص���ب���ح���ت خ��دم��ة 

»DSL« تحت مراقبة املعلومات.  ال�

غموض إضافي 
كأن ما هو معلوم ال يكفي حتى يصدر تقرير 
عن لجنة فنية متعلق بانقطاع كابلي االتصال 
أو  دليل  أي  تقديم  يمكن  وه��ن��اك ال  بالجنوب، 
معطى ملموس عن قطع متعّمد للكابل البحري، 
وال عما حصل بالنسبة إلى عدم إصالح الكابل 
ال���ب���ري ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د ع�����دوان ت���م���وز، وال ل��ع��دم 
االه��ت��م��ام ب��ت��ب��ري��د أج���ه���زة امل��اي��ك��رووي��ف ال��ت��ي 
ت��رب��ط ش��ب��ك��ات االت���ص���االت ب��ال��ج��ن��وب ب��ح��االت 
الطوارئ، لكن كل شيء يشير إلى أن تجّمع هذه 

الصدف وحده يثير الشك. 
ف��ق��د أص��ل��ح ال��ك��اب��ل ال��ب��ري ج��زئ��ّي��ًا ب��ع��د ال��ح��رب 
واستخدم   ،2006 ع��ام  لبنان  على  اإلسرائيلية 
ف���ق���ط ح����ص����رًا ل���خ���دم���ة اإلن�����ت�����رن�����ت، وح���ص���رت 
االت���ص���االت ب��ال��ك��اب��ل ال��ب��ح��ري، ال����ذي ل��م يؤكد 
ت��ع��رض لعطلني بوقت  إذا  م��ا  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
متزامن أو ال، وبالتالي فإن املخابرات الهاتفية 
ب���ني امل��ح��اف��ظ��ات وال���ج���ن���وب ك��ان��ت ت��م��ر ب��ح��رًا، 
وال����ش����رك����ة األج���ن���ب���ّي���ة ال���ت���ي أص���ل���ح���ت ال��ع��ط��ل 
البحري لن تفيدنا بالضرورة بتفاصيل وافية 

وشافية عما حصل. 
ي��ب��ق��ى ال���ع���دي���د م����ن األخ����ب����ار ال���غ���ام���ض���ة م��ل��ك��ًا 
ليوسف نفسه ما دام في مركزيه، وما دام من 
يحكمون اإلدارات في هذه البالد يتلفون ملفات 

وينسخون أخرى من دون حسيب أو رقيب.
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  تقرير

غسان سعود 

م������ع اق�������ت�������راب م�����وع�����د ان�����ت�����ه�����اء والي������ة 
ال��رئ��ي��س أم����ن ال��ج��م��ّي��ل رئ��ي��س��ًا ل��ح��زب 
كانت  كما  الحزب  يكون  يكاد  الكتائب، 
والي��ة  انتهاء  عند  اللبنانية  الجمهورية 
فالحزب   .1988 ع��ام  الرئاسية  الجمّيل 
الذي ُيعّد متأخرًا نحو شهر لالحتفال 
ب��ال��ع��ي��د ال���راب���ع وال��س��ب��ع��ن ال ال��خ��ام��س 
تشرين   22 )ف��ي  لتأسيسه  والسبعن 
 على صعيد 

ً
الثاني 1936( يعاني تخمة

عوارض الشيخوخة. 
ت��ح��ول  ال��ش��ي��خ��وخ��ة ه����و  أول م���ظ���اه���ر 
إلى حالة عامة، ال  الكتائب  التوريث في 
تقتصر على رأس الهرم فقط: مسؤول 
ال���ط���الب ب���ات���ري���ك ري���ش���ا ه���و اب����ن ن��ائ��ب 
رئ��ي��س مجلس ش���ورى ال��ح��ال��ي أن��ط��وان 
ريشا، نائب األمن العام الحالي عبد الله 
ري��ش��ا ه��و اب��ن ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي ملجلس 
ال�����ش�����ورى إب����راه����ي����م ري����ش����ا، امل���س���ؤول 
اإلع��الم��ي س��ي��رج داغ���ر ه��و اب��ن شقيق 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق إلق��ل��ي��م امل����ن ت��وف��ي��ق 
داغ�����ر، ال���وزي���ر س��ل��ي��م ال��ص��اي��غ ه���و اب��ن 
بيروت  أقاليم  السابق ملصلحة  الرئيس 
ب��ي��ار ال��ص��اي��غ. أم���ا األس����وأ، ف��ه��و ت��وزي��ع 
على  واألقسام  األقاليم  في  املسؤوليات 
أب��ن��اء ال��ع��ائ��ل��ة. واألم��ث��ل��ة ك��ث��ي��رة، أب��رزه��ا 
ف���ي إق��ل��ي��م ال��ن��ب��ط��ي��ة، ح��ي��ث ك���ل أع��ض��اء 
اللجنة التنفيذية من العائلة نفسها )آل 
القسم  رئيس  يأتي  م��ا  وغالبًا  ال��ح��ل��و(. 
وبزوجته  ال��ط��الب،  ملكتب  رئيسًا  بابنه 
رئيسة  وبابنته  التوجيه،  ملكتب  رئيسة 
أم��ا على مستوى رأس  اإلع���الم.  ملكتب 
الهرم، فيرى بعض الكتائبين أن السبت 
س��ت��ن��ط��ل��ق ف���ي ال��ش��ك��ل س��ن��ة ال��ي��وب��ي��ل، 
التوريث،  املضمون سنة  في  بينما هي 
الكتائبي  االحتفالي  العام  سيختتم  إذ 
تعديالت  تحصل  أن  يفترض  بمؤتمر 
انعقاده  قبل  الكتائبي  النظام  على  عدة 
ل��ي��ص��ار إل����ى ان��ت��خ��اب س���ام���ي ال��ج��م��ّي��ل 
رئ��ي��س��ًا ل��ح��زب ال��ك��ت��ائ��ب خ��الل��ه. واأله���م 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال����وراث����ة ال��ح��زب��ي��ة وج���ود 
شبه إجماع بن الكتائبين على أن َمن 
كتائبيًا.  ي��ك��ون  ل��ن  كتائبين  غير  أه��ل��ه 
وب����ال����ت����ال����ي، م���ق���اب���ل ج������ذب ال���ق���وات���ي���ن 
وال���ع���ون���ي���ن ل��ل��م��ن��اص��ري��ن م���ن ع��ائ��الت 
يكون  ي��ك��اد  سياسية،  وغ��ي��ر  سياسية 
ال��ط��م��وح ال��ك��ت��ائ��ب��ي ه���و اس��ت��ق��ط��اب َم��ن 
أهلهم كتائبيون. والجدير ذكره في هذا 
السياق أن كثيرين ممن هجروا حزب... 
إلى  انتمائهم  رغم  والعائلة  والوطن  الله 
عائالت كتائبية أبًا عن جد، إنما فعلوا 
ذلك نتيجة اقتناعهم بأن القوات اللبنانية 
أو غيرها ستوفر لهم فرصًا حزبية ال 

يوفرها حزب سامي الجمّيل. 
ث��ان��ي م��ظ��اه��ر ال��ش��ي��خ��وخ��ة، ه��و تمركز 
االنتشار الحزبي في منطقة املن فقط. 
اللبنانية،  الذي بدأ حزبًا لألمة  فالحزب 

انتهى حزبًا متنّيًا بامتياز. 
النشاطات شبه يومية، وللمن  في املن 
ت��ع��م��ل امل��اك��ي��ن��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى م���دار 
السنة، وإلى املن يحضر الكتائبيون من 

مختلف أصقاع العالم. 
أما اهتمام آل الجمّيل باملناطق األخرى، 

فال يتجاوز حدود رفع العتب. مع العلم 
اف ال يسمح ملحازبيه 

ّ
بأن الحزب الشف

ب��االط��الع ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة امل��ال��ي��ة للحزب 
ح��ت��ى ي��ق��ارن��وا ب��ن م��ا ي��ص��رف��ه ال��ح��زب 
األخ���رى. ويذكر هنا  امل��ن واملناطق  في 
أن أقسامًا كثيرة في كسروان وأقضية 
أخ����رى ق���د أق��ف��ل��ت أب��واب��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ع��دم 

وجود دعم واهتمام كافين. 
ر 

ّ
ث���ال���ث م��ظ��اه��ر ال��ش��ي��خ��وخ��ة ه���و ت��ج��ذ
االنقسام في األقضية إلى مجموعات: 

، هناك ثالث مجموعات 
ً
����� في جبيل مثال

ك��ت��ائ��ب��ي��ة: م��ج��م��وع��ة ال���ج���رد ال��ت��ي ت���دور 
ف���ارس سعيد،  السابق  النائب  فلك  ف��ي 
مجموعة مدينة جبيل التي تراعي الوزير 
السابق ج��ان ل��وي ق��رداح��ي، ومجموعة 
الجمهورية  م��ن رئ��ي��س  م��ق��رب��ة  ج��دي��دة 
تعين سليمان  وبعد  ميشال سليمان. 
ال��ك��ت��ائ��ب��ي روك����ز زغ��ي��ب م��س��ت��ش��ارًا له 
ل��ش��ؤون تنمية ب���الد ج��ب��ي��ل وإن��م��ائ��ه��ا، 
إلى تعين زغيب  الجمّيل  الرئيس  ب��ادر 

نفسه رئيسًا إلقليم جبيل الكتائبي. 
امل��ن، هناك 5 مجموعات: واح��دة  ����� في 
بيار  ال��وزي��ر  بمجموعة  نفسها  تصف 
ال��ج��م��ّي��ل أب�����رز م���ن ف��ي��ه��ا م���دي���ر مكتب 
ال���رئ���ي���س أم����ن ال���ج���م���ّي���ل، إم���ي���ل س��م��را، 
م��ج��م��وع��ة ش��اب��ة ت����دور ف��ي ف��ل��ك ال��ن��ائ��ب 
بها  يعتني  مجموعة  ال��ج��م��ّي��ل،  س��ام��ي 
ال��رئ��ي��س أم��ن  ال��ج��م��ّي��ل، مجموعة  ن��دي��م 
الجمّيل ومجموعة رودي بول الجمّيل. 

����� في البترون، املجموعة الكتائبية األكبر 
تؤيد النائب سامر سعادة، لكن إبراهيم 
الخاصة  ي��ؤس��س ملجموعته  ب��دأ  ري��ش��ا 
الكتائبيون  ينقسم  بعبدا،  وف��ي  أيضًا. 
بن مجموعة موريس األسمر ومجموعة 
فالتباعد  زحلة،  في  أم��ا  بطرس.  ناجي 
يزداد يومًا تلو اآلخر بن مجموعة إيلي 

ماروني ومجموعة معارضيه. 
راب�����ع م��ظ��اه��ر ال��ش��ي��خ��وخ��ة ي��ك��م��ن في 
الخطاب السياسي. فقد عاد الحزب في 
عام 2010 إلى خطابه عام 1975. وفي 
مجموعة  إل���ى  املسيحين  ان��ق��س��ام  ظ��ل 
ضد حزب الله ومجموعة ضد الحريرية 
السياسية واالقتصادية، ال يقدم الحزب 
أي جديد لهذه املجموعة وال لتلك. وفي 
الشهداء  بشأن  الكتائبية  امل��زاي��دات  ظل 
وال���ب���ط���والت، ي��ب��دو ال��ت��ح��دي األس��اس��ي 
ل��ح��زب ال��ك��ت��ائ��ب ف���ي س��ن��ة ال��ي��وب��ي��ل هو 
ال����ق����ول ل���ج���م���ه���وره وال���ل���ب���ن���ان���ي���ن م����اذا 
سيفعل في األع��وام الخمسة والسبعن 
املليون عما  للمرة  املقبلة بدل إخبارهم 
والسبعن  ال��خ��م��س  ال��س��ن��وات  ف��ي  فعله 

املاضية. 
��ر عبر 

ّ
م��ظ��اه��ر ال��ش��ي��خ��وخ��ة ه����ذه ت��س��ت

إبراز النائب سامي الجمّيل نفسه كحالة 
جديدة جدية في الكتائب وعبر الوجوه 
كثيرة  م��ح��اوالت  وعبر  الشابة  النيابية 
»أن��ا عمري 75« بمظهر  لظهور أنصار 
ال��ح��زب ال��ش��اب، س���واء م��ن خ��الل املوقع 
االس��ت��ع��راض��ات  أو  للحزب  اإلل��ك��ت��رون��ي 
امل��س��رح��ي��ة ف��ي االح��ت��ف��االت ال��ح��زب��ي��ة أو 
اإلعالنات الدعائية وحفالت القسم التي 
ل��و ث��ب��ت أن م��ن يحضرها ك��ل ع���ام هم 
منتسبون جدد، لتأكد أن كل اللبنانين 

كتائبيون.

»أنا عمري 75«:
عوارض الشيخوخة 

خارج القانون 
وفي الوقت نفسه، بدأت حركة ما في »أوجيرو«: 
لجنة التحقيق الدولية زارت هذه الهيئة مرات 
عدة، ومن ثم كلف يوسف أحد الخّلص بمتابعة 
ملفات خاصة وطلبات شخصية لبعض األفراد، 
وأرسل الخّلص من أتباع يوسف إلى الجنوب 
»أوج���ي���رو«  وال��ض��اح��ي��ة، ح��ي��ث م���راك���ز ت��اب��ع��ة ل����
وملفات  طلبات  ع��ن  بحثًا  االت��ص��االت،  ووزارة 
مل��س��ت��خ��دم��ني ل��ل��ه��ات��ف، وال���ح���ص���ول ع��ل��ى نسخ 
ع��ن��ه��ا، وه���ن���اك ي��غ��ل��ق امل���وظ���ف���ون امل��ك��ات��ب على 
أنفسهم، بينما يبحثون في امللفات واحدًا واحدًا 

وصفحة صفحة للعثور على امللف املطلوب. 
 مخالفات 

ّ
وخالل األشهر املاضية، بدأت تتبني

ي��وس��ف، ف��ه��و ل��م يكتف بفتح ال��دات��ا أم���ام ف��رع 
املعلومات، واالستجابة لطلبات تخرق القانون 
في مجال تسليم املعلومات والتنصت وغيرها 
م��م��ا ي��ف��ت��رض أن����ه ج����رى ت��ن��ظ��ي��م��ه ع��ب��ر وزارة 
م��ج��ل��س  ورئ����اس����ة  ال���داخ���ل���ي���ة  ووزارة  ال���ه���ات���ف 
ال�������وزراء، ب���ل ج��ّن��د ب��ع��ض امل��وظ��ف��ني كمخبرين 

أصبح املوظفون في »أوجيرو« يشّكون في أن يومًا سيأتي ويرحل يوسف )أرشيف ــ مروان بوحيدر(

توحي اإلعالنات التلفزيونّية في الذكرى الخامسة 
والسبعني أن الصغار، بمن فيهم األطفال، حتى دون الثامنة 

عشرة، يرثون من الكبار انتسابهم إلى الحزب. وإذا كان 
توريث االنتساب »عادة« نشيطة في األحزاب اللبنانّية، فإن 

النافر كتائبّيًا هو توريث املواقع القيادّية أيضًا... 

تعّد كل الطلبات التي 
تسّلمها يوسف من لجنة 

التحقيق غير قانونية
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فاتن الحاج 

َم����ن ي���ت���اب���ع،  م����ب����اراة دخ�����ول ال���دك���ت���وراه 
في  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ف��ي 
ي��ق��ع ع��ل��ى م��ف��ارق��ات  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 
ع���دة ال ي��ج��د ت��ف��س��ي��رًا واض��ح��ًا ل��ه��ا. فما 
م��ع��ن��ى م���ث���ًا أن ت��ج��د ط��ال��ب��ًا ف���ي ال��ف��رع 
ال���ث���ان���ي ل��ك��ل��ي��ة م��ع��ي��ن��ة ي���ع���ال���ج أس��ئ��ل��ة 
الفرنسية  باللغتني  االخ��ت��ص��اص  م���واد 
واإلن��ك��ل��ي��زي��ة؟ وط��ال��ب آخ��ر ف��ي ف��رع آخر 
باللغة  األس��ئ��ل��ة  ي��ع��ال��ج  نفسها  للكلية 
 ه���ذا األخ��ي��ر يخشى 

ّ
ال��ع��رب��ي��ة؟ ال ب��ل إن

أن ي���ك���ون ال����رس����وب ف���ي م��س��اب��ق��ة ال��ل��غ��ة 
األجنبية ح��اج��زًا أم��ام متابعة دراس��ات��ه 
ال��ع��ل��ي��ا وت��رق��ي��ه االج��ت��م��اع��ي؟ ف��ه��ل ب��ات 
وج������ود ب��ي��ئ��ت��ني ث��ق��اف��ي��ت��ني ف����ي ج��ام��ع��ة 
وطنية واحدة أمرًا مسّلمًا به لدى القّيمني 
على شؤون الجامعة؟ وإذا كان ضروريًا 
أن يكتسب طاب الدكتوراه لغة أجنبية 
واح������دة، ع��ل��ى األق�����ل، ل��ل��ق��ي��ام ب��أب��ح��اث��ه��م 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ف��ه��ل ي��ع��ت��م��دون ف���ي ذل���ك على 
 الجامعة مسؤولة 

ّ
جهودهم الذاتية، أم أن

عن إعدادهم منذ السنة الجامعية األولى 
كما يفترض الطاب؟ 

ب��رزت مفارقة  الجدلية،  بمعزل عن ه��ذه 
أخ���رى ب��ش��أن آل��ي��ة ال��ت��واص��ل ب��ني اإلدارة 
يلفت  أن  م��س��ت��غ��رب��ًا  ب�����دا  إذ  وال�����ط�����اب، 
بعض املرشحني إلى أّنهم علموا، صباح 

الدكتوراه في »اللبنانية« 
الجامعة تختبر نفسها 

للمرة األولى، خضع أمس نحو 
180 طالبًا في 5 كليات في 
الجامعة اللبنانية ملباراة 

دخول الدكتوراه في العلوم 
االجتماعية واإلنسانية 

)اآلداب، العلوم االجتماعية، 
اإلعالم، التربية والفنون(. 

املتبارون انتزعوا مطلب »أالاّ 
تكون اللغة األجنبية شرطًا 

للتسجيل في الدكتوراه«، 
واملسؤولون أكدوا أن ال نية 

للتصفية النخبوية، واملباراة 
مجرد خطوة الستكشاف 

البنية املعرفية والبحثية 
للطالب

تقرير

قاسم س قاسم

اج��ت��م��ع أم���س أب��ن��اء م��خ��ّي��م ب���رج البراجنة 
في مركز »أحامنا« في املخيم، ليسمعوا 
ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق أح���ام���ه���م ب����اإلق����رار 
لبنان.  ف��ي  االجتماعية  لحقوقهم  ال��ك��ام��ل 
إليهم،  بالنسبة  حلمًا  أصبح  التملك  ح��ق 
وخصوصًا أن��ه ك��ان مسموحًا به لهم قبل 
عام 2001. حق العمل في املهن الحرة بنحو 
مطلق ب��دون أي حواجز قانونية هو حلم 
آخر. هكذا حضر هملقارت عطايا معتمد 
ف��ل��س��ط��ني ف����ي ال����ح����زب ال�����س�����وري ال��ق��وم��ي 
االج��ت��م��اع��ي تلبية ل���دع���وة م���ن »االئ���ت���اف 
اللبناني لحملة حق العمل   ����� الفلسطيني 
ال��ق��ان��ون  ليفّند  الفلسطينيني«،  ل��ّاج��ئ��ني 
ال��ذي أق���ّره املجلس النيابي ف��ي جلسة 17 
آب امل��اض��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ش��رح مشروع 
ال����ق����ان����ون ال������ذي ق���دم���ه ال����ح����زب ل��ل��م��ج��ل��س 

ال��ن��ي��اب��ي ع��ن��دم��ا أص��ب��ح م���وض���وع ح��ق��وق 
الاجئني الفلسطينيني موضع نقاش في 
لبنان. أغلب الحضور كان من كبار السن 
ف���ي امل���خ���ي���م، ف��ي��م��ا غ����اب ال���ش���ب���اب، امل��ع��ن��ّي 
األول وامل���ت���أث���ر االك����ب����ر ب���ع���دم إق�������رار ه���ذه 
القوانني  فّند عطايا  ال��ن��دوة.  الحقوق، عن 
املاضية،  النيابية  الجلسة  في  ُأق���ّرت  التي 
واصفًا التعديات على قانون العمل بأنها 
»ف��ارغ��ة«، إذ لم تحّسن حياة الاجئني بل 
ع��ل��ى ال��ع��ك��س، س��اه��م��ت ف��ي زي����ادة القيود 
التي  ال��ق��وان��ني  مشكلة  أن  مضيفًا  عليهم. 
أقّرت ليست »بعدم قدرة الفلسطينيني على 
دف���ع ت��ك��ال��ي��ف ال���رس���وم الس��ت��ص��دار إج���ازة 
ال��ع��م��ل، ب���ل ب��إي��ج��اد رّب ال��ع��م��ل، ال��ك��ف��ي��ل«. 
ال��ق��ان��ون الجديد لم   

ّ
إل��ى أن وأش���ار عطايا 

امل��ه��ن  ف���ي  ب��ال��ع��م��ل  للفلسطينيني  ي��س��م��ح 
ال���ح���رة واالن���ت���س���اب ال���ى ن��ق��اب��ات��ه��ا بحجة 
ال��ق��وان��ني ال��خ��اص��ة ل��ل��ن��ق��اب��ات. ه��ك��ذا ش��رح 

ع��ط��اي��ا إش��ك��ال��ي��ات ق��ان��ون ال��ع��م��ل الجديد 
ال�����ذي أق�����ّر م���ع ق���ان���ون���ني آخ���ري���ن م���ن أص��ل 
أربعة قوانني كانت قد قدمتها كتلة اللقاء 
الديموقراطي، باإلضافة الى مشروع قانون 
ذي »سقف عال« قّدمته كتلة الحزب القومي 
النيابي. وانتقد عطايا املادة  الى املجلس 
االجتماعي  ال��ض��م��ان  ق��ان��ون  م��ن  التاسعة 
ال������ذي، ح��ت��ى »ف����ي ص��ي��غ��ت��ه ال���ج���دي���دة، لم 
م��ن صندوق  للفلسطيني االس��ت��ف��ادة  يتح 
الضمان االجتماعي«. ثم تحدث عن إعادة 
كتلة  ال��ذي قدمته  القانون  م��ش��روع  تقديم 
النيابي مجددًا، على  الى املجلس  الحزب، 
أن يطرح في الجلسة األولى للهيئة العامة. 
كما شرح عطايا تفاصيل مشروع القانون 
م  ال���ذي ق��ّدم��ه ح��زب��ه، إذ ل��ل��م��رة االول����ى ي��ق��دَّ
للتوطني  قانوني  بتعريف  م��زود  مشروع 
وال�����اج�����ئ�����ني، »م���ع���ت���م���دي���ن ع���ل���ى ت��ع��ري��ف 

األونروا لكلمة الجئني«.

الحقاّ في العمل في »أحالمنا«

طاريا ــ رامح حميّة 

لم يهتّم مهدي سليم بمدى قوة العاصفة 
م��ن سكنه  ال��رغ��م  ع��ل��ى  األخ���ي���رة،  الثلجية 
وع��ائ��ل��ت��ه »وط���رش���ات���ه« )ق��ط��ي��ع امل��ع��ز( في 
أع��ال��ي ج���رود بلدته ط��اري��ا، ف��ي السلسلة 
الغربية. تساقط الثلوج، وتسجيله تراكمًا 
وص���ل س��م��ك��ه ال���ى ح��د امل��ت��ر ون��ص��ف املتر 
ل��م ي��ك��ون��ا ب��األم��ر امل��ه��ّم ال���ذي يشغل ب��ال��ه. 
فما دف��ع��ه إل��ى ال��خ��روج وف��ي ي��ده بندقية 
»مفردية«، ساعيًا بجهد كبير عبر الطريق 
ال��ذي سبق أن شقه بني الثلوج، للوصول 
الى املغارة الكبيرة التي جعل منها مأوى 
لعنزاته، هو في الحقيقة شيء واحد فقط 

»انو اطمن على الطرشات« يقول سليم.

ال يخشى سليم سقوط ألواح »الزنك« في 
الزريبة املستحدثة على قطيعه، وال نقص 
 م���رّد قلقه ه��و تلك 

ّ
امل��ي��اه أو ال��ك��أ، ب��ل إن

الذئاب التي أغارت قبل »عيانة« العاصفة 
على املغارة، وقضت على سبع »شيات« 
كما يؤّكد مهدي، الذي لفت الى أنه تأّكد 
 ال��ط��ري��ق، 

ّ
 ال���ع���ن���زات ال��س��ب��ع ل���م ت���ض���ل

ّ
أن

وخاصًة أنه ُوجد شعر ماعز على مقربة 
من املغارة، وفي أماكن أخرى مجاورة. 

اس���ت���ع���دادات س��ل��ي��م ال���ت���ي ات���خ���ذه���ا ل���درء 
اعتداء جديد ذهبت أدراج الرياح، وخاصًة 
 الذئاب، بحسب تأكيده، عادت وضربت 

ّ
أن

بعدما اشتدت العاصفة كثيرًا، »وصارت 
تتلج ش��ي م��ن السما وش��ي م��ن األرض«، 
كما يقول. لم يعد من مجال للرؤية، وكان 

ال��خ��س��ائ��ر:  لتظهر  ال��غ��د  ينتظر  أن  ع��ل��ي��ه 
فقدان 8 عنزات إضافية.

 
ّ

أن م��ه��دي أوض��ح��ت  زي��ن��ب سليم شقيقة 
ال��ح��ي��وان��ات ال��ت��ي ه��اج��م��ت م��غ��ارة امل��اع��ز 
ليست ذئابًا فقط، بل هي من »الْجريدي«، 
وه����ي »ه��ج��ي��ن��ة ال���ذئ���ب وح����ي����وان آخ����ر«، 
مشيرًة إلى أن »مرّبي املواشي في عرسال 
وع���س���ال ال�����ورد ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
السورية، يسعون كل عام إلى االنتقال من 
الغربية  السلسلة  ال��ى  الشرقية  السلسلة 
ماشيتهم«،  لقطعان  وال��ك��أ  للماء  طلبًا 
ويروون أنهم تمّكنوا قبل العاصفة بأيام 
من قتل هذه الوحوش، األمر الذي جعلهم 
 ث���ّم���ة ذئ���اب���ًا ق���د ُت��غ��ي��ر على 

ّ
ي���ت���أك���دون أن

املواشي. 

م��ح��اوالت دس ال��س��م عند م��دخ��ل امل��غ��ارة 
وب�����ني امل����واش����ي ل����م ُت����ج����ِد ن���ف���ع���ًا، ب��ح��س��ب 
ال��ذئ��اب م��ن تجّنب  زي��ن��ب، ح��ي��ث تمكنت 
السم، وفتكت »ب� 15 شاة دون أن نتمكن 

من قتل أّي منها« تقول.
سّكان السفح الشرقي للسلسلة الغربية 

ي���ؤك���دون وج����ود ال��ح��ي��وان��ات امل��ف��ت��رس��ة 
كالذئاب والضباع والثعالب في أحراج 
امل��ن��ط��ق��ة، ف��ق��د ل��ف��ت ح��س��ني م��ش��ي��ك إل��ى 
 ه����ذه ال��ح��ي��وان��ات م���وج���ودة وت��ظ��ه��ر 

ّ
أن

ب����وض����وح أث����ن����اء ال����ع����واص����ف ال��ث��ل��ج��ي��ة 
ال����ق����وي����ة ك���ال���ت���ي ش���ه���ده���ا ال����ب����ق����اع م��ن��ذ 
 أع���داده���ا ق��د تكون 

ّ
أي����ام، م��ش��ي��رًا إل���ى أن

امل��اض��ي��ة، التي  ال��س��ن��وات  ف��ي  انخفضت 
لم نشهد فيها عواصف قاسية، »لكنها 
م����وج����ودة ف����ع����ًا، وق�����د ت���م���ّك���ّن���ا م����ن ق��ت��ل 
أح���ده���ا م��ن��ذ 3 س���ن���وات« ي��ق��ول م��ش��ي��ك. 
يتخذها  التي  االس��ت��ع��دادات   

ّ
إن مضيفًا 

العاصفة،  ق��وة  تطيحها  امل��اش��ي��ة  م��رب��و 
وت���ف���ق���ده���م ال���س���ي���ط���رة ف��ت��ت��م��ّك��ن ع��ن��ده��ا 

الوحوش من قتل فرائسها.

الذئاب تفترس معزًا في جرود طاريا
الحيوانات المهاجمة 

»هجينة الذئب وحيوان 
آخر« وتسمى الجريدي

مجتمع

من حملة حق العمل لالجئني الفلسطينيني في لبنان )بالل جاويش(

الطالب أثنوا على خفض معدل 
النجاح من 20/14 إلى 20/12 
)مروان أبو حيدر( 

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293



انهيار ترابي على طريق مزرعة الشوف 

أدى انهيار ترابي وصخري على طريق مزرعة الشوف - الكحلونية 
الى تشققات كبيرة في الطريق الرئيسي، بسبب األمطار والسيول، 
فبات عبوره صعبا، وال سيما وان الطريق تجرى عليه اصالحات 
وبناء حائط دعم، ما دفع باملواطنني إلى تحويل خط سيرهم عبر 

طريق فرعي عليه بعض التشققات ايضا. 
وطالبت بلديتا الكحلونية واملزرعة الجهات املعنية، ال سيما وزارة 

االشغال العامة بانجاز األعمال وتأمني السير.

تفاهم جندري بني »اليونسكو« واملركز التربوي 

يوقع مدير مكتب اليونسكو االقليمي الدكتور عبد املنعم عثمان 
ورئيسة املركز التربوي للبحوث واالنماء الدكتورة ليلى فياض على 
مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مشترك اللغاء الوصمة والتمييز ضد 
الفتيات والنساء من الكتب املدرسية الوطنية، في اطار مشروع دعم 

املساواة بني الجنسني في التربية الذي تنفذه منظمة اليونسكو وتموله 
الحكومة االيطالية من خالل مكتب التعاون االيطالي بقيمة 480 

الف يورو، عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة، في مقر مكتب 
اليونسكو - بئر حسن - مقابل املدينة الرياضية. تهدف املذكرة 

الى املساهمة في تحقيق هدف املساواة بني الجنسني في الجهورية 
اللبنانية من بني االهداف االنمائية لاللفية واهداف التعليم للجميع. 

ضرب ناظر في املعهد القرطباوي

ليست املرة األولى التي يتعّرض فيها 
مدّرس للضرب على يد أولياء الطالب في 
املعهد القرطباوي الرسمي. فبعد حادثة 

ضرب أحد األساتذة في املعهد قبل ثالث 
سنوات، تعّرض أول من أمس أحد ناظري 

املعهد نفسه للضرب على أيدي أحد 
أولياء الطالب في غرفة النظارة. وفي هذا 
اإلطار، استنكر نقيب املعلمني في لبنان 

نعمه محفوض )الصورة(، في بيان 
أصدره أمس الحادث، مطالبًا القوى األمنية »بأداء دورها في الحفاظ 
على األمن وعدم التدخل والضغط على املعتدى عليه لسحب الدعوى 

املقدمة على املعتدي العتبارات سياسية، وإال فسيعقد النقيب مؤتمرًا 
صحافًي ويسّمي األشياء بأسمائها«. كما استغرب »عدم إعطاء 

وزارة املال موعدًا ملجلس النقابة منذ أكثر من شهرين مع تقديرنا 
لكل الجهود التي تبذلها وزيرة املال ريا الحسن وتفهمنا النهماكها 

بإعداد املوازنات القديمة والحالية، لكن هذا ال يبرر عدم االهتمام 
بمطالب شريحة تضم نحو 60 ألف معلم لم يعطوا موعدًا منذ أكثر 

من شهرين«. 

معّلمو الجنوب يرفضون قرار إقفال املدارس الرسمّية

أعلنت رابطة املعلمني الرسميني في الجنوب، في بيان أصدرته أمس، 
رفضها »السياسة التربوية الهادفة إلى إقفال املدرسة الرسمية والتي 

بدأت طالئعها بإقفال بعض املدارس بحجة غياب العدد الكافي من 
التالميذ«. وطالبت الرابطة وزارة التربية والتعليم العالي »بمعالجة الخلل 

الحاصل في انطالق العام الدراسي لجهة إلحاق معلمني في بعض 
االختصاصات النوعية وفي املواد اإلجرائية«، داعية، من جهة أخرى، 

»تعاونية موظفي الدولة إلى اتخاذ القرار املناسب لجهة اإلفادة من 
مساواة راتبه في التعليم األساسي براتب زميله في التعليم الثانوي 

»اتخاذ القرار  في ما يخص االستشفاء«. كما أشارت إلى أنها أوصت بـ
باإلضراب التحذيري ما لم تلق تجاوبًا من وزير التربية«.

»التحالف اللبناني نحو صفر نفايات« 
عند رئيس الجمهورية

زار وفد من »التحالف اللبناني نحو صفر نفايات«، الذي يضّم أكثر 
من 90 جمعية بيئية وهيئة مجتمع مدني ومبادرات فردية في لبنان، 

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان للتعبير عن رفضهم 
القاطع واملطلق لقرار الحكومة القاضي باعتماد الحرق للتخلص من 

النفايات الصلبة، الذي اعتمده مجلس الوزراء في شهر آب املاضي 
تحت ُمسّمى »التفكيك الحراري« والذي يحمل في طياته مشاكل بيئية 

توازي مشكلة النفايات. وقد تقدم الوفد من الرئيس بورقة علمية 
تقنية تدحض ما يجري تسويقه عن محاسن الحرق أو التفكيك 

الحراري وتشرح أسباب معارضتهم. كذلك طالب الوفد بأن تعتمد 
الدولة خطة وطنية شاملة لحل مشكلة النفايات تعتمد على نظام 

»اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة«.

 املباراة 
ّ

املعهد العالي للدكتوراه، فرأى أن
»محاولة الستكشاف البنية املعرفية في 
ق��درة الطالب على  االختصاص لتحديد 
ال��ق��ي��ام ب��ب��ح��ث م��ع��م��ق«، ن��اف��ي��ًا أن ت��ك��ون 
 املادة الخامسة 

ّ
إجراًء مخالفًا للقانون؛ ألن

املعاهد  الخاص بإنشاء  املرسوم 74  من 
ال���ث���اث���ة ل���ل���دك���ت���وراه ت��ن��ص ع��ل��ى اآلت����ي: 
»ت��وض��ع أن��ظ��م��ة امل��ع��اه��د ال��ع��ل��ي��ا الثاثة 
وال��ش��ه��ادات ال��ت��ي تمنحها ب��ق��رار ص��ادر 
ب��ن��اًء على توصية  الجامعة  ع��ن مجلس 
ك���ل م��ع��ه��د«. وم���ا ح��ص��ل، ب��ح��س��ب رم���ال، 
التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  ال���ق���رار ص���در   

ّ
أن

في املعهد وواف��ق عليه مجلس الجامعة 
ووزي��ر  الجامعة  برئيس  حاليًا  املتمثل 
التربية. أما الهدف، برأيه، فهو أن ال يكون 
أوتوماتيكيًا،  ال��دك��ت��وراه  ف��ي  التسجيل 
ب��ل وف��ق معايير علنية وش��ف��اف��ة تسمح 
ل��ل��ك��ف��وء ب���أخ���ذ ف��رص��ت��ه، ل��ك��ي ال يضطر 
لتسجيل  األس���ات���ذة  وراء  ي��ل��ه��ث  أن  إل���ى 

أط��روح��ت��ه، ف��م��ج��رد ن��ج��اح��ه ف��ي امل��ب��اراة 
يجبر الجامعة على توفير أستاذ مشرف 
االختيار   

ّ
أن ذل��ك  يعني  ه��ل  بحثه.  على 

سيكون وفق معايير أكاديمية، أم طائفية 
ال��ط��اب؟ يجيب:  وسياسية كما يخشى 
»القياس علمي بحت، ودعونا ال نغتال 

التجربة قبل أن تبدأ«. 
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متفرقات

 ال��ل��غ��ة األج��ن��ب��ي��ة ليست 
ّ

االم��ت��ح��ان، ب����أن
ال��دك��ت��وراه، بعدما  ف��ي  شرطًا للتسجيل 
امل��ب��اراة  أنفسهم ملقاطعة  ُي��ع��دون  ك��ان��وا 
إذا كانت كذلك، بينما يؤكد عميد املعهد 
العالي للدكتوراه في العلوم االجتماعية 
واإلن��س��ان��ي��ة د. إب���راه���ي���م م��ح��س��ن »أن��ن��ا 
أبلغناهم باألمر منذ اليوم األول لصدور 
قرار املباراة، بس هني ما بدن يسمعوا، 
 

ّ
ب��أن علمًا  يتابعوا قضاياهم،  ب��دن  وم��ا 

أبوابنا مشّرعة لكل املراجعات«. 
ال��ط��اب  ليبلغ  م��ن مكتبه  ال��ع��م��ي��د خ���رج 
ث��م دخل  ب��ال��ق��رار،  امللعب  ف��ي  املعترضني 
العامة   

ّ
أن ليشرح  االمتحان  قاعات  إل��ى 

عت بني مسابقة االختصاص )100/80( 
ِّ
ُوز

اإلنكليزية  أو  الفرنسية  اللغة  ومسابقة 
عامة  أن  للمتبارين  م��ؤك��دًا   ،)100/20(
اللغة لن تكون ُملغية، ولو تقدم الطالب 
ب��ورق��ة ب��ي��ض��اء، ش��رط أن يتابع ال��ذي��ن ال 
ي��ح��ال��ف��ه��م ال���ح���ظ، ب��ع��د ت��س��ج��ي��ل��ه��م وف��ي 
التحضيرية،  السنة  إلى  أثناء متابعتهم 
دورة مكثفة لسنة واحدة في أحد معاهد 
»األخبار«  اللغات. العميد جدد التأكيد ل�
أننا »حرصاء على طابنا، ولن ُنصّفيهم 
نخبويًا كما يعتقدون، فكل ما نطلبه منهم 
أن يتوافر فيهم الحد األدنى من الشروط 
 الطاب أنفسهم 

ّ
األكاديمية. فا أعتقد أن

ي��ق��ب��ل��ون أن ي��ح��م��ل��وا ش���ه���ادة ال��دك��ت��وراه 
وهم ال يعرفون لغة أجنبية، ثم عليهم أن 
ن��وّف��ر لهم أفضل  ن��ح��اول أن  يعلموا أننا 
مستوى تعليم عاٍل في ظل ظروف إدارية 
الجامعة«.  صعبة تتمثل بغياب مجلس 
وق����د ل��ح��ظ ب��رن��ام��ج ال���دك���ت���وراه خ��ض��وع 
كل  ل���10 محاضرات مشتركة في  الطاب 
االختصاصات تستقدم خالها الجامعة 
اختصاصيني من ال��خ��ارج، إضافة إل��ى 5 

محاضرات في االختصاص. 
اتفاقيات  أننا »نبرم  إل��ى  وأش��ار محسن 
مع جامعات عربية مثل اليرموك ودمشق 
عدد  أكبر  واستيعاب  أس��ات��ذة  الستقدام 

ممكن من الطاب«. 
أما د. علي رمال، رئيس لجنة اإلعام في 

تختتم م��دي��ن��ة ال��ن��ب��ط��ّي��ة )ك��ام��ل ج��اب��ر(، 
العاشر من محرم،  اليوم  ال��ي��وم، مراسم 
عاشوراء، على إيقاع يتكّرر في كل عام، 
ال��رؤوس   

ّ
يبدأ منذ الصباح الباكر بحز

ب����امل����وس����ى )األم���������������واس( و»ال�����ق�����ام�����ات« 
)السيوف( لفرق: »الضّريبة« من األطفال، 
»ضرب  ب� املدينة  في  يعرف  تقليد  وه��و 
الحيدر«، تيّمنًا بلقب اإلمام علي بن أبي 

طالب »حيدر«.
وف������ي ال����وق����ت ال�������ذي ت����ب����دأ ف���ي���ه ح��ش��ود 
املواطنني املتقاطرة من مختلف املناطق 
إلى  بالتوافد  الجوار،  اللبنانية وبلدات 
ال���س���اح���ة ال���ع���ام���ة ف���ي امل���دي���ن���ة، وم��ح��ي��ط 
إمام  يبدأ  الحسيني،  والنادي  »البيدر« 
امل���دي���ن���ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ح��س��ني ص����ادق، 
د 

ّ
تمه ال��ت��ي  الحسينية،  السيرة  ب��ت��اوة 

ال��ذي سينّفذ هذا  إلقامة »التشخيص«، 
العام في ساحة البيدر، حيث تستخدم 
في معارك »املوقعة« األحصنة والجمال. 
موقعة  يشخص  ال��ذي  »الفني«  والعمل 
»ال�����ط�����ف« ف����ي ك����رب����اء )ال������ع������راق( ح��ي��ث 
استشهد اإلمام الحسني مع نحو سبعني 
من آل بيته وصحبه، يخرجه هذا العام 
اب������ن امل����دي����ن����ة امل����خ����رج وامل����م����ث����ل ح��س��ام 
الصّباح ويشارك فيه حشد من املمثلني، 
من سوريا ولبنان، إلى ممثلني محليني 
م��ن أب��ن��اء النبطية و»ل��ج��ن��ة ع��اش��وراء«، 
ي���ج���ّس���دون ب��ع��ض ال��ش��خ��ص��ي��ات وج��ن��د 

املعارك.
وت��ح��س��ب��ًا ل��إص��اب��ات وح�����االت اإلغ��م��اء 
ال����ت����ي ت����راف����ق ع��م��ل��ي��ة ش���ط���ب ال�������رؤوس 
وس���ي���ل ال����دم����اء، وزع�����ت ف����رق اإلس���ع���اف 
وي��ش��ارك  امل��ف��ارق.  عند  وخَيمًا  محطات 
امل��س��ع��ف��ون وامل���ت���ط���وع���ون ف���ي ع��م��ل��ي��ات 
اإلس����ع����اف األول����ي����ة وم���راف���ق���ة امل��س��ي��رات 
النادي  التي تنطلق من  خال جوالتها 
ال��ح��س��ي��ن��ي وت���ج���وب ال���ط���رق���ات ال��ع��ام��ة 
ان��ط��ل��ق��ت. وتحسبًا  إل���ى حيثما  وت��ع��ود 
ألي شغب أو عمل »إرهابي« في املدينة 
التي ستغص بآالف املواطنني، مثل كل 

عام، تتخذ قوى األمن الداخلي والجيش 
اللبناني إجراءات أمنية مشددة. 

وفي السياق ذاته، أصبحت بلدة مجدل 
سلم )دان���ي األم���ني( محّجة أه��ال��ي قرى 
بنت جبيل ومرجعيون. في اليوم العاشر 
من محّرم تفيض البلدة بالزوار، إذ بدأ 
شّبان هواة من البلدة، بتمثيل مسرحية 
واقعة عاشوراء منذ عام 1983. وفي هذا 
ال��ي��وم، ي��ت��ح��ّول أه��ال��ي ال��ب��ل��دة جميعهم 

الطعام  يقدم  فمنهم من  إلى متطوعني، 
وال س��ي��م��ا »ال���ه���ري���س���ة« و»ال��ب��س��ك��وي��ت 
وال���راح���ة«، إل��ى ض��ي��وف ال��ب��ل��دة. وتشير 
إي���م���ان م��ل��ح��م إل����ى أن »م��ع��ظ��م ع��ائ��ات 
م��ج��دل س��ل��م تستعّد م��ن��ذ امل��س��اء لطبخ 
ال��ه��ري��س��ة وت��وزي��ع��ه��ا ع��ن��د ال��ظ��ه��ر على 
الوافدين الى البلدة«. أما هذا العام، فقد 
زت األرض في أسفل وادي القيسية، 

ّ
ُجه

»واقعة  لتمثيل  يلزم  بما  البلدة،  خ��راج 
الطّف«، فشّيد املسرح، وتحولت الجبال 

املطّلة على املسرح إلى مدّرجات.
ويتذّكر ابن البلدة أبو مصطفى ياسني، 
ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي ال��ع��رض امل��س��رح��ي، أن 
ال���ف���ك���رة ب������دأت ح����ني »ك������ان ال���ش���ي���خ ع��ب��د 
ال��ح��س��ني ي��اس��ني ي��ش��رف ع��ل��ى التمثيل 
ال������ذي ك�����ان ي�������ؤّدى ب���أب���س���ط اإلم���ك���ان���ات 
وب�����االع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى ب����ع����ض األل����ب����س����ة 
وال�����دش�����ادي�����ش وم����س����ّج����ات ال����ص����وت«. 
ويذكر ياسني أن العمل القى استحسان 
األه���ال���ي، فتشجع امل��ت��ط��وع��ون وأك��م��ل��وا 
عملهم ه��ذا في كل ع��ام. وف��ي ع��ام 1987 
أخذ العمل التمثيلي لواقعة الطف يأخذ 
ب��ع��دًا آخ���ر، بعدما ب��اش��ر م��وس��ى ياسني 
أثناء  )استشهد  وه��ب  خضر  والشهيد 
م��ق��اوم��ت��ه ل���اح���ت���ال ف���ي ال���ع���ام 1993( 
العمل  وأخ���ذ  للتمثيل،  ال���ازم  ال��ت��دري��ب 
ي��ت��ط��ّور ح��ت��ى أص��ب��ح ال��ش��ب��اب املمثلون 
ُي��ط��ل��ب��ون ال���ى بعلبك وال��ب��ق��اع. وت��ش��رف 
املسرحي  العرض  ال��زه��راء على  جمعية 
تبرعات  على  معتمدة  وتنظمه،  ال��ي��وم، 
ومساعدات من »امليسورين واملغتربني، 
رغم أن أغلب أبناء مجدل سلم أصبحوا 

متطوعني ومتبرعني«.
أك���ث���ر م����ن 200 ش���خ���ص ي���ش���ارك���ون ف��ي 
تمثيل »واق��ع��ة ال��ط��ف«، أم��ا امل��ش��اه��دون 
يتقاطرون  اآلالف«،  بعشرات  »فيقّدرون 
م���ن ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة. أخ��ي��رًا، 
صار بعض املشاهدين يحضرون معهم 
»ع���ّدت���ه���م ال���خ���اص���ة« ال���ت���ي ت��ت��ص��ّدره��ا 

»األركيلة«.

تجسيد عاشوراء في مجدل سلم والنبطيّة

الطالب انتظروا إشراكهم 
في قرار إجراء مباراة تقرر 

مصيرهم

معايير امل��ب��اراة ح��ض��رت ف��ي وش��وش��ات 
الطاب. بعض هؤالء لم يغفلوا الحديث 
ع����ن ف����وض����ى وان���ت���ق���ائ���ي���ة ف����ي ت��ب��ل��ي��غ��ه��م 
ك����ان����وا  آخ������ري������ن   

ّ
أن وب���������دا  ب����م����وع����ده����ا. 

ي���ن���ت���ظ���رون إش���راك���ه���م ف����ي ق������رار امل����ب����اراة 
ن��ف��س��ه��ا، ب���اع���ت���ب���اره���ا م��ح��ط��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة 
ت��ق��رر م��ص��ي��ر خ��ي��ارات��ه��م امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ال 
»ول��ي��د ساعته  تنظيمها  ق���رار  ي��ك��ون  أن 
وم��ف��اج��ئ��ًا وص���ادم���ًا وُي��س��َق��ط علينا من 
دون أي دراس��ة أو تحضير مسبق«، كما 
ت��ق��ول ع��ب��ادة ك��س��ر، ال��ط��ال��ب��ة ف��ي ال��ع��ل��وم 

االجتماعية. 
وم�����ع ذل������ك، ل����م ي���ك���ن ف����ي أوس��������اط ه����ؤالء 
رأي واح���د ب��ش��أن إج����راء امل���ب���اراة أو ع��دم 
إج���رائ���ه���ا. ف��ال��ب��ع��ض راح ي��ن��اق��ش م��دى 
ل��ل��دك��ت��وراه في  ج���دوى اختبار مرشحني 
م����ادة االخ��ت��ص��اص، ب��ع��دم��ا اج���ت���ازوا في 
ال��ج��ام��ع��ة ن��ف��س��ه��ا ت��ق��وي��م��ني ف���ي اإلج����ازة 
وامل��اج��س��ت��ي��ر. وه��ن��ا ت��س��أل إي���م���ان م��ك��ي: 
»أليس هناك ثقة بكفاءة أساتذة الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وص���دق���ي���ة ت��ق��وي��م��ه��م وك��ي��ف 
وصلنا إل���ى ه���ذه امل��رح��ل��ة إذا ل��م نكن قد 
وفيما  اختصاصنا؟«.  بتفاصيل  أحطنا 
ل��ف��ت��ت م��ك��ي إل���ى أّن��ه��ا ب��ذل��ت ج��ه��دًا ذات��ي��ًا 
إلت����ق����ان ل��غ��ت��ني أج��ن��ب��ي��ت��ني ت��س��ان��دان��ه��ا 
ف���ي أب��ح��اث��ه��ا، ب���دت م��ت��خ��وف��ة م���ن معيار 
التصفية، أي أن يتأهل أحد على حساب 

آخر ألسباب غير أكاديمية. 
»امل����ب����اراة   

ّ
أن ال��ب��ع��ض  رأى  امل���ق���اب���ل،  ف����ي 

خ��ط��وة ال ب���د م��ن��ه��ا مل��ع��رف��ة أه��ل��ي��ة ط��ال��ب 
ال���دك���ت���وراه وإم���ك���ان���ات���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة«، على 
حد تعبير الطالب العراقي روبني هاشم 
ك��ان يتقدم الم��ت��ح��ان في  ال���ذي  شموئيل 

اللغة العربية وآدابها. 
على صعيد آخ��ر، لم يغب معدل النجاح 
عن أح��ادي��ث املتبارين، فقد أك��دوا أهمية 
لسنة  استثنائيًا   20/12 م��ع��دل  اع��ت��م��اد 
واحدة فقط بداًل من 20/14، وهم يتوقعون 
أن تجري مباراة ثانية لدخول الدكتوراه 
وفق هذا املعدل قبل 2011/11/30، وذلك 

لحفظ حق القدامى. 

ش����ه����دت م���دي���ن���ة ال���ن���ب���ط���ي���ة، ب���ع���د ظ��ه��ر 
أم������س، م���س���ي���رات ع����اش����ورائ����ي����ة، ت��ع��رف 
»ت����اس����وع����اء«، وت��م��ث��ل ان���ت���ق���ال اإلم����ام  ب�����
السعودية  في  املكرمة  مكة  من  الحسني 
إل�������ى ك�����رب�����اء ف�����ي ال�������ع�������راق. وان���ط���ل���ق���ت 
املسيرات من النادي الحسيني تتقدمها 
ال��ج��م��ال واألح���ص���ن���ة وال���س���ي���ارات ال��ت��ي 
اّتشحت بالسواد وحملت فوقها نماذج 
من تشخيص يعّبر عن أحزان عاشوراء، 
وات���ج���ه���ت ن���ح���و ال��ن��ب��ط��ي��ة ال����ف����وق����ا، ث��م 
النبطية  ت��راف��ق��ه��ا م��س��ي��رات م���ن  ع�����ادت 
ال����ف����وق����ا وك���ف���رت���ب���ن���ي���ت وق�������رى ال����ج����وار. 
وأخذت الحماسة ببعض الشبان خال 
وا رؤوس��ه��م وضربوها 

ّ
امل��س��ي��رات، ف��ح��ز

باألكّف، وعادوا باتجاه النبطية. وجرت 
هذه املراسم كذلك، وسط إجراءات أمنية 
م��ش��ددة وان��ت��ش��ار ال��ج��ي��ش وق���وى األم��ن 

الداخلي.

إحياء 
تاسوعاء
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رضوان مرتضى 

 دخ���ل رج���ل أم���ن ي��ص��رخ: »ه��ن��اك قنبلة. 
ي��ج��ب أن ُن��خ��ل��ي امل��ب��ن��ى«. ج��م��ل��ت��ه م���ّرت 
ص�����ادم�����ة. س�����اد ص���م���ٌت ق���ب���ل أن ي��رت��ف��ع 
ال��ص��راخ وتعّم ح��ال من الفوضى أروق��ة 
ال��ق��ص��ر ك��ل��ه��ا. م��ش��اه��د ال��خ��وف تناقلها 
تحّدثوا  اللحظة.  ش��ه��دوا  ع��ي��ان  ش��ه��ود 
عن قاضية سمعت الخبر فتركت قوس 

املحكمة على عجل. 
ذك����روا أن��ه��ا ك��ان��ت ت��ص��رخ بهلع ق��ائ��ل��ًة: 
»هناك انفجاٌر سوف يقع«. صار الخبر 
 لسان، فأغلق املوظفون مكاتبهم 

ّ
على كل

وف����ّروا ه��ارب��ن. ال��دق��ائ��ق م���ّرت سريعة، 
ُأخلي خاللها القصر من جميع موّظفيه 

وزائريه. 
 أم���ن���ي ح�����ول م��ب��ن��ى ق��ص��ر 

ٌ
ُف������رض ط������وق

ال��ع��دل فيما ت��وّل��ى خ��ب��راء متفجرات من 
العبوة  ع��ن  التفتيش  اللبناني  الجيش 

املزعومة. 
جدّية  ح��ول  متضاربة  املعلومات  كانت 
 ح�����ول أص���ل 

ٌ
ال���ت���ه���دي���د، ف���ت���ب���ادر س��������ؤال

أوقفت القوى األمنّية
 االختصاصي في علم النفس 

الدكتور نبيل خوري مدة يومني 
بعد كشفه احتمال تعرض أحد 

األطفال لتحّرش جنسي من والده. 
وكان والدة الطفل قد أبلغت خوري 
بأنها تشتبه بتعرض ابنها لتحرش 
جنسي من والده، فخلص الى ضرورة 
التوسع في التحقيق مع تركيزه على 
إمكان وجود تحرش جنسي من األب. 

اعُتقل خوري بعد صدور مذكرة 
توقيف وجاهّية بحقه، ما أدى 

الى إصابته بوعكة صحية ألزمته 
املستشفى ليومني، حيث بقي في 

السرير مكّبل اليدين، قبل أن 
يخلى سبيله لعدم قانونّية 

التوقيف

ما قّل
ودّل

قصر العدل تحت رحمة 

عبوة وهمية 
ورد أكثر من اّتصال يبلغ عن وجود عبوة معّدة للتفجير في 

قصر العدل في بعبدا، فأصدر النائب العام االستئنافي في جبل 
لبنان أمره للقوى األمنية بإخالء غرف القصر وأروقته. سادت 

حالة من الهلع تبعها انتشار أمني كثيف ليتبّي أن البالغ 
كاذب

الحدث األمني

الخبر. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر 
»األخبار« أن اتصااًل  ل� من داخل القصر 
من مجهول تكرر لنحو ثالث مّرات. فقد 
اتصل املجهول بدايًة برقم الطوارئ 112 
داخ���ل حقيبة  ع��ب��وة متفّجرة  ع��ن  ليبلغ 
 آخ��ر 

ٌ
أح���د امل��ح��ام��ن ق��ب��ل أن ي���رد ات��ص��ال

إل���ى م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام االس��ت��ئ��ن��اف��ي 
القاضي كلود كرم ُينذره بوجود عبوة 
معّدة للتفجير، تالهما اّتصال آخر بقلم 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ي���ت���ح���ّدث ع���ن وج�����ود ال��ع��ب��وة 
ُي���خ���َل مبنى  وُي���ه���دد ب��ت��ف��ج��ي��ره��ا إن ل���م 

قصر العدل. 
بدأت املشاورات إثر االتصاالت الثالثة، 
خذ القرار بإخالء مبنى القصر حمايًة 

ُّ
فات

لحياة شاغليه إن صّحت التهديدات. 
إذًا، أم���ر ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام االس��ت��ئ��ن��اف��ي في 
ك��رم بإخالء  ك��ل��ود  ال��ق��اض��ي  جبل لبنان 
امل��ب��ن��ى وان��ت��ش��ر ال��خ��ب��ر ب��ن الحاضرين 
تشير  الساعة  عقارب  كانت  القصر.  في 
إل���ى 11:45 م��ن ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س، فتوّلى 
ع��ن��اص��ر ق����وى األم�����ن امل���ك���ّل���ف���ون ح��م��اي��ة 
عوا في جميع 

ّ
القصر عملية اإلخالء. توز

طوابق القصر بغية اإلس��راع في تنفيذ 
العملية. 

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، يحكي ش��اه��د عيان 
»األخ��ب��ار« ع��ن ح��ال��ة م��ن ال��رع��ب كانت  ل���
ُت��س��ي��ط��ر ع���ل���ى ال���ج���م���ي���ع، الف���ت���ًا إل�����ى أن 
ال���ص���دم���ة ك���ان���ت ق���وي���ة ألن ال��خ��ب��ر غير 
م��ت��وّق��ع. وي��ت��ح��ّدث ال��ش��اه��د امل��ذك��ور عن 

ارت�����ب�����اك وخ�������وف م���ش���ت���رك���ن ع��اش��ه��م��ا 
ش����اغ����ل����و ال�����ق�����ص�����ر، ق�����ض�����اة وم����ح����ام����ن 
وم���وظ���ف���ن وم����واط����ن����ن، وح���ت���ى رج����ال 
األم���������ن. دق�����ائ�����ق اإلخ���������الء م�������ّرت ب��ط��ي��ئ��ة 
ال��وس��ائ��ل  ل���دى معظم  ال��خ��ب��ر  ذاع معها 
م��ن��دوب��وه��ا بسرعة.  اإلع��الم��ي��ة، فحضر 
رم��ي��ة حجر  ُب��ع��د  ع��ل��ى  الجميع  تجمهر 

ج�����رى أم�����س ت���خ���ري���ج ال��������دورة ال��خ��ام��س��ة 
ال���20  والدفعتن  املجتمعية  الشرطة  ف��ي 
وال�����21 م��ن دورة إع����ادة ت��أه��ي��ل ال��درك��ي��ن 
خدمتهم،  امل��م��ّددة  واملجندين  املتعاقدين 
ب����وا ب��إش��راف خ��ب��راء أميركين،  ال��ذي��ن درِّ
وتضم هذه املجموعات 41 رتيبًا، و 248 

دركيًا متعاقدًا ومجندًا ممّددة خدمتهم.
ُأقيم الحفل في معهد قوى األمن الداخلي 
����� الوروار برعاية املدير العام لقوى األمن 
اًل بقائد  الداخلي اللواء أشرف ريفي ممثَّ
م��ع��ه��د ق�����وى األم������ن ال���داخ���ل���ي ب��ال��وك��ال��ة 
ال���ع���م���ي���د إب����راه����ي����م ب����ص����ب����وص، وح��ض��ر 
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
السفيرة  ممثاًل  كونتيك  ت��ادي��وس  لبنان 

األميركية مورا كونيلي.
ك��ون��ت��ي��ك أل���ق���ى ك��ل��م��ة ج�����اء ف��ي��ه��ا »ن��ح��ن 

نعمل معًا قوى األمن الداخلي )اللبناني( 
وال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة، ب��ه��دف امل��س��اع��دة 
ع���ل���ى ت���ج���ه���ي���ز ق������وى األم��������ن ك�����ي ت��ص��ب��ح 
شرطة مدربة ومحترمة وفّعالة، فعملية 
الداخلي تمّثل مكّونًا  ق��وى األم��ن  تطوير 
أس���اس���ي���ًا ف���ي ال����دف����اع ع���ن س���ي���ادة ل��ب��ن��ان 

وديموقراطيته وأمنه«.
أل����ق����ى ال���ع���م���ي���د ب���ص���ب���وص ك���ل���م���ة ال����ل����واء 
ري���ف���ي، ف���ت���وّق���ف ع��ن��د ال��ج��ه��د ال�����ذي ب��ذل��ه 
اللبناني«   ����� األم��ي��رك��ي  ال��ت��دري��ب  »ف��ري��ق 
وم��ت��خ��ّرج��و ال�������دورة، ووج�����ه ال��ش��ك��ر إل��ى 
حكومة الواليات املتحدة األميركية »على 
الداخلي  األم��ن  ال��ذي تقدمه لقوى  ال��دع��م 
في مختلف املجاالت، وخاصًة في مجال 
ال��ت��دري��ب وإن���ش���اء امل��ب��ان��ي ال���الزم���ة ل��ذل��ك 

وتجهيزها«. 

تخريج شرطيي بتدريب أميركي
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قوى األمن

محمد نزال

بعد 36 يومًا على بدء العمل برادارات ضبط 
نّظمتها  التي  املحاضر  بلغ عدد  السرعة، 
مفارز السير 46285 محضر مخالفة سرعة 
اللبنانية.  األراض�����ي  مختلف  ع��ل��ى  زائ����دة 
وبحسب بيان ص��در أم��س عن ق��وى األمن 
السير وعدد  ف��إن نسبة ح��وادث  الداخلي، 
ال���ق���ت���ل���ى وال����ج����رح����ى »ان���خ���ف���ض���ت ب��ن��ح��و 
م��ل��ح��وظ، األم����ر ال����ذي ي��ش��ي��ر إل���ى ت��ج��اوب 
امل��واط��ن��ن م��ع ه��ذه التدابير واإلج����راءات، 
وال����ت����زام ال���س���رع���ات امل�����ح�����ددة«. وج�����اء في 
 إبالغ محاضر ضبط املخالفات 

ّ
البيان أن

املرورية إلى أصحاب العالقة، يجري عبر 
عناوينهم،  على   »LIBAN POST« شركة 
»وذلك مجانًا من دون بدل أتعاب«. في هذا 
اإلط��ار، ذك��ر مسؤول أمني معنّي بشؤون 
»األخ���ب���ار«، أن ب��ع��ض امل��واط��ن��ن  ال��س��ي��ر ل����
إلى  الضبط  ينتظرون وص��ول محضر  ال 
منازلهم، بل يتوجهون مباشرًة إلى مفارز 
تأكدهم  ال��غ��رام��ة، وذل���ك بعد  ل��دف��ع  السير 
من وجود مخالفة بحقهم من خالل زيارة 

موقع قوى األمن الداخلي اإللكتروني. 
 ب��ي��ان ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي 

ّ
ُي���ش���ار إل���ى أن

 »ع��ل��ى أص��ح��اب ال��ع��الق��ة دف��ع 
ّ

ل��ف��ت إل���ى أن
السير  مخالفات  طوابع  بواسطة  الغرامة 
خالل مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ 
تبلغه محضر الضبط. كما أن دفع الغرامة 
ضمن هذه املهلة يسقط دعوى الحق العام 
وي���وق���ف ك���ل م��الح��ق��ة ف���ي ح���ق امل��خ��ال��ف«، 

موضحًا أنه أصبح باإلمكان تسديد جميع 
إلى  إضافًة  الطابع،  ذات  السير  مخالفات 
تسديد غرامات السرعة الزائدة، عبر شركة 
مخالفات  ط��واب��ع  وأن   ،»LIBAN POST«
ال��س��ي��ر م��ت��واف��رة ل���دى ف����روع ه���ذه ال��ش��رك��ة 

ومكاتبها في املناطق اللبنانية كلها. 
ُي����ذك����ر أن إب�������الغ م���ح���ض���ر امل���خ���ال���ف���ة ع��ب��ر 
ال��ش��رك��ة امل���ذك���ورة م��ج��ان��ّي، غ��ي��ر أن باقي 
ك��ذل��ك، إذ يجب  امل��ع��ام��الت الالحقة ليست 
ع��ل��ى امل��واط��ن امل��ع��ن��ّي ت��س��دي��د مبلغ 9000 
م��ن��ف��ص��ل��ة ع���ن قيمة  ل��ل��ش��رك��ة،  ل���ي���رة  آالف 
 50000 تبلغ  التي  السرعة  مخالفة  غرامة 
ل��ي��رة. وبحسب ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي، فإن 
ه����ذا امل��ب��ل��غ اإلض���اف���ي م��ف��ّص��ل ك��م��ا ي��أت��ي: 
املحضر  بطاقة  إرس���ال  تعرفة  ليرة   5250
ال���ج���واب���ي���ة إل�����ى م����ف����رزة ال���س���ي���ر ب��ال��ب��ري��د 
ل��ي��رة كلفة  امل��ض��م��ون، ي��ض��اف إليها 3750 
إع������ادة ت��س��ل��ي��م امل����واط����ن إش����ع����ارًا ب��إث��ب��ات 
ت��س��ّل��م م��ف��رزة ال��س��ي��ر ل��ل��ب��ط��اق��ة ال��ج��واب��ي��ة. 
ودع������ت ق�����وى األم������ن ال���داخ���ل���ي امل���واط���ن���ن 
إل��ى زي���ارة موقعها اإلل��ك��ت��رون��ي مل��زي��د من 
 »WWW.ISF.GOV.LB« وه��و  املعلومات، 
وه��و   »LIBAN POST« ش���رك���ة  م���وق���ع  أو 
إلى  ُيشار   .»WWW.LIBANPOST.COM«
أن بعض الشركات الخاصة ما زالت ترسل 
إل���ى ه��وات��ف امل��واط��ن��ن دع��اي��ات إع��الن��ي��ة، 
تدعوهم إلى إرسال رسالة خاصة بتكلفة 
دوالر واح������د، ف���ي م��ق��اب��ل إب�����الغ ص��اح��ب 
الهاتف ما إذا كان في حقه مخالفة سرعة 

أم ال.

9000 ليرة إضافية لبريد الرادار

متابعة

تسليم 
شهادات »العم 
سام«
)األخبار(

ت��ه��دي��د ال��ق��ض��اة م���ن ج��ان��ب بعض 
امل��ت��ق��اض��ن ظ��اه��رة ش��ائ��ع��ة ف��ي كل 
دول العالم. وفي لبنان، يزخر سجل 
بالكثير من  العدل  ح��وادث قصور 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا ق��ض��اة. 
ع��ل��م��ًا أن����ه ج����رى ف���ي ب��ع��ض امل����رات 
تنفيذ التهديد، فمنذ أكثر من عقد 
األربعة  القضاة  اغتيل  ال��زم��ن،  م��ن 
في قصر عدل صيدا، الذين ال يزال 
القضاء في لبنان يتذكرهم في كل 
مناسبة داعيًا إلى إنهاء التحقيق 
ُي����ذك����ر أن  ال������ذي م����ا زال م���ف���ت���وح���ًا. 
التمييز  العام لدى محكمة  املّدعي 
القاضي سعيد ميرزا، كان قد طلب 
توقيف سيدة انتحلت صفة قاضية 
التلفزيونية،  املحطات  إح��دى  عبر 
م خ.  امل�������واط�������ن  ت����وق����ي����ف  وط�����ل�����ب 
هاتفية  ت��ه��دي��د  رس��ائ��ل  لتوجيهه 
إل���ى ق��اض��ي��ن، ف��أح��ال األول����ى على 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة في 
النيابة  على  والثاني  لبنان،  جبل 
ال��ع��ام��ة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ف���ي ب��ي��روت 

التخاذ اإلجراء القانوني. 

لقطة



من ثالث ساعات نتيجة حصول بعض 
العرقلة، فاملوّظفون الذين أخلوا القصر 
مغادرتهم،  قبل  مكاتبهم  أب���واب  أقفلوا 

األمر الذي أّخر عمليات الكشف. 
وُح���ّل���ت امل��س��أل��ة ب��ع��د االس��ت��ع��ان��ة ب��أح��د 
امل��ك��ات��ب.  مفاتيح  يملك  ال���ذي  امل��وّظ��ف��ن 
ك��ذل��ك ح��ض��رت دوري���ة م��ن مكتب اقتفاء 
األث������ر ال���ت���اب���ع ل��ل��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي 
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي، واس��ت��ع��ن ب��ال��ك��الب 
ال��ب��ول��ي��س��ي��ة امل���دّرب���ة ع��ل��ى ك��ش��ف أم��اك��ن 
املتفجرات، فُأدخلت إلى بهو قصر العدل 
ال��س��ي��ارات  وأروق���ت���ه. كما ج��رى تفتيش 

والزوايا املحيطة بمبنى قصر العدل. 
م����ّرت ال��س��اع��ات ال���ث���الث م���ن دون كشف 
العربية  قناة  أن  رغ��م  امل��زع��وم��ة،  العبوة 
القنبلة والخبراء  »ُع��ث��ر على  أن��ه  ذك��رت 
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م����ن ال���ق���ص���ر ال������ذي ُم���ن���ع ع���ن���ه ال���زائ���ري���ن 
ل����ض����رورات أم��ن��ي��ة. ف���ي ال����خ����ارج، ت��وّل��ى 
جنود من الجيش اللبناني فرض الطوق 
القتراب  بها  املسموح  املسافة  وتحديد 
الداخل فكان خبراء  أم��ا في  اإلعالمين. 
يتفّقدون  للجيش  التابعون  املتفجرات 
الكشف ألكثر  الُغرف. استمّرت عمليات 

املختصون يفككونها«. كما جرى تداول 
ال���ح���دي���ث ع����ن م���س���ؤول���ي���ة ال���ج���ه���ة ال��ت��ي 
اتصلت، فُنسبت إلى تنظيم فتح اإلسالم 
وجماعات أصولية، فيما تردد أن سبب 
الربط  ه��و  الوهمية  العبوة  ع��ن  اإلب���الغ 
إح��ال��ة قضية شهود  بينها وب��ن ط��رح 
ال�����وزراء إل���ى القضاء  ال����زور ف��ي مجلس 
امل���خ���ت���ص. م���ن ج��ه��ة أخ������رى، رّج�����ح أح��د 
االتصال  أن يكون مصدر  أن  املسؤولن 
أش��خ��اص��ًا ع��ل��ى ص��ل��ة ب��أح��د امل��وق��وف��ن 
ال��ذي ك��ان من املفترض أن يحاكم، الفتًا 
الجلسة.  ت��أج��ي��ل  أرادوا  رب��م��ا  أن��ه��م  إل���ى 
ف��ي امل��ق��اب��ل، رف���ض م��س��ؤول أم��ن��ي رفيع 
بأي  الدخول  العدل في بعبدا  في قصر 

ترجيحات. 
ول��ف��ت إل���ى أن���ه ال ي��م��ك��ن ال��ت��ن��ب��ؤ بهوية 
ال��ف��اع��ل��ن ق��ب��ل ان���ت���ه���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ذي 
س���ي���ق���وم ب��ت��ح��ل��ي��ل االت�����ص�����االت مل��ع��رف��ة 
م���ص���در االت����ص����ال أو ه���وي���ة امل��ت��ص��ل��ن. 
ورغ���م رف��ض امل��س��ؤول امل��ذك��ور الخوض 
نات، فقد ترك الباب 

ّ
بالتحليالت والتكه

مفتوحًا أمام احتماالت كثيرة واصفًا ما 
حصل بالخِطر. 

اللبناني  ال��ج��ي��ش  اإلع��الم��ي��ون وج��ن��ود 
واك���ب���وا ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ن ال��ع��ب��وة 
املزعومة عن ُبعد طوال الساعات الثالث. 
في املقابل، كان النائب العام االستئنافي 
نبيل موسى  األول  والرئيس  ك��رم  كلود 
ب��رف��ق��ة ض���ّب���اط ال��ج��ي��ش داخ�����ل ال��ق��ص��ر 
الذي لم يغادروه قبل الساعة الخامسة 

تاركن قصر العدل ينعم بالسالم. 

صار الخبر على كّل لسان، 
فأغلق الموظفون 

مكاتبهم وفّروا هاربين

أسامة القادري

ش��ه��دت منطقة ت��ع��ن��اي��ل ال��ب��ق��اع��ي��ة، أم��س، 
»الهوليودية«،  الطريقة  على  أمنيًا  حادثًا 
بطلق  علي س.  امل��واط��ن  بنتيجته  أصيب 
ناري في فخذه. وفي التفاصيل، أنه أثناء 
البنزين  ملحطة  امل��ذك��ور  امل��واط��ن  تنظيف 
ال���ت���ي ي��م��ل��ك��ه��ا، وص���ل���ت س���ي���ارة م���ن ن��وع 
»مرسيدس 280« زيتية اللون، فترّجل منها 
أرب���ع���ة أش���خ���اص، ي��ح��م��ل أح���ده���م س��الح��ًا 
حربيًا رشاشًا، ومسدسًا بيد آخر. فجأة، 
وبدون سابق إنذار، بدأ املسّلحون بإطالق 
النار على املواطن املذكور، الذي تمكن من 
ال��ه��رب ليختبئ ف��ي إح���دى زواي���ا املحطة. 
لم تنته املسألة هنا، إذ ط��اردوه وأمسكوا 
ب��ه وان��ه��ال��وا ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب امل���ب���رح، قبل 
أن يستطيع م��ج��ددًا اإلف���الت منهم. ركض 
فطاردوه  املحطة،  من  الثانية  الطبقة  إل��ى 
النار نحوه. أصيب  مجددًا، وهم يطلقون 
ه��ذه امل���رة بطلق ن���اري ف��ي ف��خ��ذه، قبل أن 
يفّر األشخاص األربعة إلى جهة مجهولة.

إث����ر ذل����ك، ح��ض��ر ع��ن��اص��ر م���ن ق����وى األم���ن 
التحقيقات  وباشروا  املكان،  إلى  الداخلي 
مل��ع��رف��ة ال��ف��اع��ل��ن، ف��م��ن��ع��وا امل��واط��ن��ن من 
النارية  للطلقات  ال��ف��ارغ��ة  امل��ظ��اري��ف  مل��س 
املنتشرة على األرض، بغية الحفاظ عليها 
إل����ى ح���ن وص����ول األدل�����ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��رف��ع 
ال��ب��ص��م��ات ع��ن��ه��ا. أح����د ال��ش��ه��ود ال��ع��ي��ان، 
وهو قريب صاحب املحطة املصاب، روى 
أن��ه شاهد جميع األشخاص  »األخ��ب��ار«  ل���

ال���ذي���ن اع����ت����دوا ع��ل��ى ق���ري���ب���ه، م���ّدع���ي���ًا ب��أن 
ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ذل��ك ه��م: و ز. )أح���د وجهاء 
بلدة املرج( ومعه شقيقه وولداهما، الفتًا 
إل���ى أن أش��خ��اص��ًا آخ��ري��ن ك��ان��وا بانتظار 
هؤالء األربعة في سيارة أخرى بعيدًا عن 

املحطة.
م����س����ؤول أم���ن���ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ق���اع ل��ف��ت 
الفاعلن  ع��ن  والبحث  التحقيقات  أن  إل��ى 
م��س��ت��م��رة، م���ؤك���دًا أن ه����ذه ال���ح���ادث���ة »ل��ه��ا 
خ��ل��ف��ّي��ات خ��الف��ي��ة س��اب��ق��ة ف��ي ب��ل��دة امل���رج، 
بن عائلة املواطن املصاب وعائلة أخرى، 
ف��ردي��ة وشخصية  وذل���ك نتيجة خ��الف��ات 
س��اب��ق��ة، س��رع��ان م��ا ت��ح��ّول��ت ال���ى خ��الف��ات 
املسؤول  يخف  ل��م  وسياسية«.  انتخابية 
األمني أن مثل هذه الحوادث األمنية تعزز 
فقدان الثقة بن املواطن واألمن، معتبرًا أن 
تكاثرها وانتشارها  الرئيسي في  السبب 

ه��و »ال���واق���ع ال��س��ي��اس��ي االن��ق��س��ام��ي ال��ذي 
ال����ب����ل����د، وأن ع����ن����اص����ر األم��������ن ال  ي���ع���ي���ش���ه 
ب��ال��ق��ول:  م��ردف��ًا  م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا«،  يتحملون 
»ش��و بدنا نحط رج��ل أم��ن على جنب كل 
م���واط���ن؟ امل���ف���روض أن ي���ك���ون ك���ل م��واط��ن 
خ��ف��ي��رًا وم�����س�����ؤواًل، ول���أس���ف ه����ذا ال��ش��ي 
أصبح مفقودًا«، عازيًا أسباب ما يحصل 
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال��خ��الف��ات إل���ى »ال��ت��دخ��الت 
فعناصر  أمنية،  كل قضية  في  السياسية 
األم�������ن ال ي��م��ك��ن��ه��م م���ن���ع وق�������وع ال���ج���رائ���م 
م����ا دام������ت ه���ن���اك م��ح��س��وب��ي��ات س��ي��اس��ي��ة 
وغ�����ي�����ره�����ا، ألن�����ه�����ا ف������ي امل����ح����ص����ل����ة ت��م��ن��ع 
األمني  املسؤول  ولفت  والعقاب.  الحساب 
إلى أنه »كثيرًا ما نلقي القبض على جناة، 
ون���ح���ق���ق م��ع��ه��م وي���ع���ت���رف���ون ب��ارت��ك��اب��ه��م 
فنفاجأ  الغير،  على  واع��ت��داءات  مخالفات 
بعد تحويلهم الى القضاء بأنه أفرج عنهم 

ألسباب ال نعلم كيف وملاذا؟«.
أخيرًا، ُيشار إلى أن محافظة البقاع تشهد 
في اآلونة األخيرة حوادث أمنية مختلفة، 
وال��الف��ت أن��ه��ا تحصل ف��ي وض���ح ال��ن��ه��ار، 
لناحية  املواطنن وخوفهم  ذع��ر  يثير  م��ا 
ات�����س�����اع رق���ع���ت���ه���ا ف�����ي امل���س���ت���ق���ب���ل. ب��ع��ض 
»األخ���ب���ار« ع��ن ف��ق��دان  امل��واط��ن��ن ع���ّب���روا ل����
ثقتهم بقدرة األجهزة األمنية والعسكرية 
األح��داث  بعد  وخصوصًا  السيطرة،  على 
التي طالت ضباطًا وعناصر في الجيش، 
إذ ي���س���أل أح����ده����م »ه�����ل أص���ب���ح ع���ل���ى ك��ل 
م��واط��ن أن ي��ؤّم��ن أم��ن��ه الشخصي بسالح 

حربي؟«.

إطالق نار ومطاردة »هوليوديّة« في تعنايل

طاردوه وانهالوا 
عليه بالضرب قبل أن 

يستطيع اإلفالت منهم

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

قنبلة وهمية في قصر عدل بعبدا 
)مروان بو حيدر(

االّدعاء على موقوف بجرم التعامل مع العدو 

اّدعى مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
أمس، على املوقوف م ع. في جرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي واالتصال 

به ودخول بالده وإعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية في 
الضاحية الجنوبية، ملعاونته على فوز قواته ونقل سيارات مفخخة ومواد 

متفجرة وتزوير جوازات سفر وإخراجات قيد، وذلك سندًا إلى مواّد 
تصل عقوبتها الى اإلعدام، وقد أحاله الى قاضي التحقيق العسكري 

األول. 
وفي شأن متصل، استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 
أمس، املوقوف س ج. في جرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي، وإعطائه 
معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية في الضاحية الجنوبية ملعاونته 

على فوز قواته وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. 

مجلس الشورى يناقش تقرير السنة القضائّية

عقدت الهيئة العامة ملجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في مكتب 
رئيس املجلس القاضي شكري صادر )الصورة( في حضور أعضاء 

مكتب املجلس وسائر القضاة، وخصص ملناقشة التقرير السنوي الذي 
يقّدمه الرئيس عن أعمال املجلس خالل السنة القضائية املنصرمة، 

ولتقديم املقترحات الالزمة في املجاالت القضائية واإلدارية والتشريعية.
أثنى رئيس املجلس في كلمته االفتتاحية، بحسب بيان أصدره املجلس، 
على »املناقبية العالية التي يتمتع بها قضاة مجلس شورى الدولة وعلى 
نوعية القرارات الصادرة عن املجلس خالل السنة القضائية املنصرمة«، 

ثم نوه بما يتحلى به »رئيس قلم مجلس شورى الدولة وموظفوه من 
تفان وتجرد في خدمة املواطنني واملجلس، وبالكفاءة العالية واملناقبية 

وروح املسؤولية التي يتمتعون بها«.
ثّم نوقش التقرير السنوي للسنة القضائية املنصرمة بحيث برز فيه 

وجوب تحفيز الجهود من أجل إنتاجية أفضل، مع املحافظة على نوعية 
القرارات الصادرة عن املجلس، وجوب تكثيف الحضور الى املجلس 

للتشجيع على مذاكرة سليمة قبل إصدار القرارات.
تكّلم مفوض الحكومة الرئيس عبد اللطيف 

مصطفى الحسيني ورؤساء الغرف لدى املجلس 
القضاة: أندره صادر، وألبرت سرحان، وسليمان 

عيد، ويوسف نصر، فأبدوا مالحظاتهم على 
التقرير السنوي وعلى أداء غرفهم خالل السنة 

 من مجمل ما جاء في 
ّ

القضائية املنصرمة. وتبني
كلماتهم أن سير العمل لدى الغرف منتظم وفّعال 

مع املحافظة على النوعية.
أجمع الحاضرون على »وجوب تزويد املجلس 

بمكاتب إضافية تليق بالقضاة، والعمل على تأمني العدد الكافي من 
املوظفني وال سيما املستكتبني، لتأمني حسن سير العمل. ثم بحث 

القضاة في االجتهادات الصادرة أخيرًا عن املجلس، وجرى تقييمها 
بموضوعية توصاًل إلى أداء قضائي أفضل«.

طعن رجلني في خالف مروري 

طعن شقيقان من بلدة يانوح في جبيل كاّلً من اللبنانّي روجيه غ. 
والسوري تركي د.، بواسطة سّكني بسبب خالف على أفضلّية املرور، 

نشب بني الطرفني على طريق نهر إبراهيم ـــــ قرطبا. 
وقع الحادث بعد ظهر يوم االثنني املاضي، وقد أصيب تركي بطعنة 

واحدة قرب قلبه ونقل في حالة حرجة الى مستشفى سّيدة مارتني في 
جبيل لتلّقي العالج. 

أما روجيه فقد أصيب بثالث طعنات، نقل على أثرها الى املستشفى 
عينه للمعالجة. 

ُيذكر أّن الشقيقني املعتديني، كانا يقودان سّيارة رينو رابيد مجهولة 
املواصفات وال تحمل لوحة تسجيل، كما تبني أّن أحدهما ارتكب سابقًا 

حوادث مماثلة. 
بدأت القوى األمنّية تحرّياتها عن الحادث، كما أّن البحث مستمّر عن 

الفاعلني اللذين فّرا الى جهة مجهولة. 

توقيف 27 مطلوبًا بجرائم مختلفة 

أوقفت القوى األمنية خالل يومني 27 شخصًا مطلوبًا للعدالة بموجب 
بالغات بحث وأحكام قضائية في أكثر من منطقة. تنوعت الجرائم التي 

كانوا يالحقون بسببها، وهي شيك دون رصيد، دخول البالد خلسة، 
سرقة واحتيال وتعاطي مخدرات وإطالق نار. أحيل املوقوفون إلى 

املكاتب أو املحاكم بحسب الجرم املقترف. 

سرقة جامعة في صيدا

سطا مجهولون مساء أول من أمس على مبلغ من املال كان 
موجودًا داخل صندوق املحاسبة العائد للجامعة األميركية للعلوم 

التكنولوجية ـــ فرع صيدا، بعدما دخلوا بواسطة الكسر مبنى الجامعة 
الواقع عند املدخل الشمالي ملدينة صيدا. وفور إبالغها، حضرت 
القوى األمنية وباشرت تحقيقاتها ملعرفة منّفذي عملية السطو. 

وقّدر مسؤولون في الجامعة قيمة املبلغ املسروق بعشرة آالف دوالر 
أميركي.

أخبار القضاء واألمن

قصر العدل الصامد في بعبدا 
فقد  بتفجيره.  م��وه��وم��ة  بعبوة  التهديد  بعبدا  ف��ي  ال��ع��دل  يكف قصر  ل��م 
»األخ��ب��ار« أن خ��ط��وط الهاتف  ذك���ر أح���د ال�����زّوار ال��دائ��م��ن ملبنى ال��ق��ص��ر ل���
الثابت لدى مكاتب أغلب القضاة واملوظفن في العدلية ُقطعت األسبوع 
املاضي ألن فواتيرها كانت مرتفعة. ويشار إلى أن خطوط الهاتف وعبوة 
التهديد ليسا مأساة القصر الوحيدة، فالعاصفة التي ضربت لبنان في 
مياه  مع  اختلطت  التي  باملياه  القصر  بهو  أغرقت  األسبوع  نهاية  عطلة 
املراحيض الفائضة مسببة رائحة نتنة غزت أنوف شاغلي القصر. يضاف 
إلى ذلك، انقطاع التيار الكهربائي عن القصر طوال يوم اإلثنن بالتوازي 

مع تعّطل املوّلد الكهربائي الخاص بقصر العدل في بعبدا. 

أمن الناس



خالل السنوات املاضية، لجأت الحكومة الى دعم املازوت في فترات محددة، وذلك بحّجة 
الدعم كانت تعّد فرصة  أن فترة  إال  الفقراء...  ارتفاع سعر هذه املادة عن  رفع عبء 
أن  دون  من  الدعم،  رفع  بعد  لبيعه  املازوت  تخزين  يجري  إذ  والتجار،  للشركات  ذهبية 
يفيد املستهدفون منه، ونتيجة ذلك ألغت الحكومة الحالية هذا العام دعم املازوت، 

معتمدة الحل األسهل، بداًل من البحث في خيارات توصل الدعم الى من يحتاج إليه... 

سلبيًا في السنوات املاضية بسبب 
ه��ي��م��ن��ة ال����ش����رك����ات وال����ت����ج����ار ع��ل��ى 
السوق عبر استغالل الدعم لتخزين 
امل�����ازوت س��ع��ي��ًا ال���ى ب��ي��ع��ه ب��ع��د رف��ع 
أرب��اح خيالية، فإن  الدعم واكتساب 
االعتداد بعدم دعم املازوت ال يعّد ذا 
منفعة، وخصوصًا لدى الفقراء ومن 
يحتاجون فعاًل الى الدعم... عدد من 
امل��ع��ن��ي��ن وال���خ���ب���راء االق��ت��ص��ادي��ون 
أكدوا أن الحل ال يكون بإلغاء الدعم، 
على  الدعم  لتوزيع  آلية  بإيجاد  بل 
الفقراء، ومنها االعتماد على قاعدة 
ال��ب��ي��ان��ات اإلح��ص��ائ��ي��ة ل��ع��دد األس��ر 
ال��ف��ق��ي��رة ف���ي ل��ب��ن��ان، ب��ح��ي��ث ي��ج��ري 
ت����وزي����ع ال����دع����م إم�����ا م����ادي����ًا أو ع��ب��ر 

بونات من خالل البلديات... 
فقد أعلن أكثر من وزير في الحكومة 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

م���ع ه��ب��وب أول����ى ع���واص���ف ال��ش��ت��اء، 
الفقراء في  البرد على بيوت  سيطر 
اللبنانية،  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  ج��م��ي��ع 
فقد وصل سعر صفيحة املازوت الى 
مستويات قياسية تعّدت ال� 23 ألف 
ليرة! إذ يشير سكان القرى الى أنهم 
يحتاجون الى صفيحة مازوت يوميًا 
ليّتقوا البرد القارس، إال أن انخفاض 
ال��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة ف��ي مقابل ارت��ف��اع 
أسعار جميع السلع، وامتدادها الى 
م��ن الصقيع  امل���ازوت جعل  صفيحة 
تعمل،  مدفأة  فال  اليومي.  صديقهم 
وال »وج����اق« ي��ت��وه��ج، وال ب��دي��ل في 
ظ����روف ك��ه��ذه ع��ن م����ازوت ال��ش��ت��اء... 
وإن كان دعم املازوت قد اتخذ منحى 

دعم المازوت للفقراء ممكن
نظام البونات معمول به عالمّيًا والتعاون مع البلدّيات هو المدخل

أن ال0 دع��م ه��ذا العام على امل��ازوت، 
وذل��ك بعدما عملت الحكومة منذ 3 
س��ن��وات خلت على دع��م ه��ذه امل��ادة، 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ب����داي����ة ال����ع����ام ال����ج����اري 
ح��ي��ث أوق����ف ق����رار ال���دع���م ب���ق���رار من 
وزي��ر الطاقة وامل��ي��اه ج��ب��ران باسيل 
بعدما ارتفعت الشكوى من سيطرة 
ال����ش����رك����ات ع���ل���ى امل����������ازوت امل����دع����وم 
وت��خ��زي��ن��ه... وت��ش��ي��ر م��ص��ادر عاملة 
أن مصافي  ال��ى  النفطي  القطاع  في 
ال���ن���ف���ط ت���ب���ي���ع 4 م����الي����ن ل���ي���ت���ر م��ن 
امل������ازوت ي��وم��ي��ًا م��ب��اش��رة م���ن ب��اح��ة 
ال��ى 700 أل��ف ليتر  املصفاة، إض��اف��ة 
ي���وم���ي���ًا ت���ب���اع ال�����ى ش����رك����ات ت���وزي���ع 
ال��ن��ف��ط، وي���زي���د ت���وزي���ع امل������ازوت مع 
ب���داي���ة ف��ص��ل ال���ش���ت���اء ل���ي���ق���ارب ال����� 5 
امل����ازوت سيستمر في مالين ليتر يوميًا. وتلفت املصادر  ال���ى أن س��ع��ر 

االرت���ف���اع ب��ح��ي��ث س��ي��زي��د 900 ل��ي��رة 
حتى يوم رأس السنة، ليصبح سعر 
ليرة، كذلك  ألفًا و900  الصفيحة 23 
م��ن امل��ت��وق��ع أن يستمر االرت��ف��اع مع 

بداية العام املقبل. 
وتؤكد املصادر أن آلية دعم املازوت 
ال����ت����ي اع���ت���م���دت���ه���ا ال���ح���ك���وم���ة خ���الل 
ال���س���ن���وات ال���ث���الث امل��اض��ي��ة ل���م تكن 
س��وى طريقة لزيادة أرب��اح ع��دد من 
ش��رك��ات ت��وزي��ع امل��ح��روق��ات، إضافة 
ال������ى ت����أم����ن ع���م���ل ل����ع����دد ك���ب���ي���ر م��ن 
الشركات الوهمية التي أنشئت لكي 
تعمل فقط خالل فترة الدعم، بحيث 
ت��ش��ت��ري ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة وت��خ��زن��ه��ا 
ال��دع��م...  ف��ت��رة  ان��ت��ه��اء  لتبيعها بعد 
وفي حالة كهذه، ما هي اآللية التي 
م���ن امل��م��ك��ن أن ت��ع��ت��م��ده��ا ال��ح��ك��وم��ة 

لدعم من يحتاج فعاًل الى الدعم؟ 
املجال  ف��ي  العامل  امل��ص��در  يلفت   -1
أن  الحكومة  أن بإمكان  ال��ى  النفطي 
ت��ح��دد ح��اج��ة ك���ل م��ن��ط��ق��ة ل��ل��م��ازوت 
امل��دع��وم، عبر دراس���ات متخصصة، 
وب��ح��ي��ث ت��خ��ّص��ص م��ح��ط��ات وق���ود 

ال ت��ع��ط��ي امل��������ازوت امل����دع����وم إال مل��ن 
ترد أسماؤهم في الئحة املشمولن 
القرى  أن مخاتير  بالدعم، ويوضح 
ي���ع���رف���ون ج���ي���دًا األس�����ر ال��ف��ق��ي��رة في 
التعاون  يمكن  وبالتالي  مناطقهم، 

معهم في هذا اإلطار. 
االق��ت��ص��ادي غسان  الخبير  ي��رى   -2
ديبة أن دعم املازوت يجب أن يدخل 
ض���م���ن س���ي���اس���ة ع����ام����ة الس���ت���ه���داف 
ال�����ف�����ق�����راء، ب���ح���ي���ث ي���م���ك���ن ال����رج����وع 
ال�����ى ال���ق���اع���دة ال���ب���ي���ان���ي���ة امل����وج����ودة 
ف���ي اإلح���ص���اء امل���رك���زي وف����ي وزارة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي ت��ح��دد 
عدد األسر الفقيرة وتوزعها وأماكن 
توزيع  يجري  ذل��ك  وبعد  تمركزها، 
ب��ون��ات خ��اص��ة ب��ال��دع��م ع��ل��ى األس��ر 
ال����ت����ي ت���ق���ع ت���ح���ت ت���ص���ن���ي���ف »أس�����ر 
فقيرة« أو »تحت خط الفقر املدقع«، 
ويلفت الى أن نظام البونات معمول 
ب��ه ف��ي ع��دد كبير م��ن ال���دول، ومنها 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة، وه��و 
ق���اع���دة  إن  إذ  ع���س���ي���ر،  ب����أم����ر  ل���ي���س 
التنفيذ  وآل���ي���ة  م���وج���ودة  ال��ب��ي��ان��ات 
ليست م��ع��ق��دة، ع��ل��ى أن ت��دخ��ل ه��ذه 

ترافق دعم املازوت خالل السنوات الثالث 
املاضية مع أزمة تتزامن مع فترة الدعم، هي 

اختفاء كميات املازوت من السوق بصورة 
سحرية، ليتبني في ما بعد أن عددًا من الشركات، 
ومنها شركات وهمية، هي املستفيد األول من 

الدعم. والالفت في هذا اإلطار أنه على الرغم من 
أن األزمة كانت تتكرر سنويًا، إال أن أي حكومة 

لم تعمل على الغوص في أسبابها ملنع تكرارها، 
ال بل ُدرست خالل العام املاضي آلية توزيع 
للمازوت املدعوم على محطة واحدة في كل 

محافظة، بحيث ُيحصر التوزيع بنقطة مركزية 
وموّجهة، إال أن الغريب أن النقاش لم يصل إلى 

حدود اإلقرار. 

تحقيق

دراسات... وال خطط 

هي نسبة األرباح الصافية 
للدولة من كل صفيحة 
مازوت، تضاف إليها 

الضريبة على القيمة املضافة 
10 في املئة، وبذلك تصبح 
اقتطاعات الدولة من كل 

صفيحة نحو 2091 ليرة 
وفق آخر جدول لتركيب 
األسعار، بحيث بلغ سعر 
الصفيحة 23 ألف ليرة. 

6
في املئة

في بداية العام الجاري، توّقع وزير السياحة فادي 
ع���ب���ود أن ي���ك���ون امل���وس���م ال���ح���ال���ي »ق���ي���اس���ي���ًا« بكل 
البالد  ال���ذي عاشته  إل��ى االس��ت��ق��رار  ن��ظ��رًا  املعايير 
النبوءة،  تحّققت  واآلن  الدوحة.  اتفاق  توقيع  منذ 
وإن »رق��م��ي��ًا« ف��ق��ط، رغ���م ت��ب��اط��ؤ ع��ج��ل��ة االق��ت��ص��اد 

الخدماتي منذ نهاية الصيف املاضي. 
فاألرقام التي نشرتها مصلحة األبحاث والدراسات 
والتوثيق في قسم اإلحصاء التابع للوزارة، تشير 
إلى أن عدد الوافدين إلى لبنان، من سّياح ومغتربن 
لبنانّين، بلغ خ��الل األشهر ال���11 األول��ى من العام 
الجاري 2.016 مليون وافدًا، مرتفعًا بنسبة %17.6 
العام املاضي، وبنسبة  مقارنة بالفترة نفسها من 

68.8% مقارنة بعام 2008. 
وكانت الوزارة قد توّقعت أن يقارب النمّو السنوي 
للموسم  رم��ض��ان  خ���رق ش��ه��ر   

ّ
أن غ��ي��ر  عتبة %25، 

إلى  إض��اف��ة  السياسّية،  ال��ه��دن��ة  وان��ف��راط  الصيفي 
التحّوالت في البيئة االقتصادّية العاملّية، أّدت إلى 
تقصير األرقام، التي يحتاج النموذج اللبناني إلى 
نمّوها باّطراد نظرًا إلى إهمال القطاعات اإلنتاجّية 

األساسّية بعد الحرب والتركيز على الخدمات. 
 الوافدين في تشرين 

ّ
وتوضح البيانات األخيرة بأن

 
ّ

امل��اض��ي وح��ده بلغ 163833 واف���دًا، ف��ي ظل الثاني 
ارت���ف���اع ع���دد ال��ق��ادم��ن م��ن ال����دول ال��ع��رب��ّي��ة بنسبة 
8.42%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009، ليبلغ 

72086 ويمّثل 44% من إجمالي الوافدين. 
ويتصّدر األردنّيون فئة »الوافدين العرب« بنسبة 
33%، يليهم السعودّيون والعراقّيون بنسبة %21.8 

و14.8% على التوالي. 
 األوروب����ّي����ون ب��ن��س��ب��ة 24% من 

ّ
وب��ع��د ال���ع���رب، ح���ل

إج��م��ال��ي ال��واف��دي��ن، ت��ص��ّدره��م ال��ف��رن��س��ّي��ون بنسبة 
20%، يليهم البريطانّيون ثّم األملان. 

ال��واف��دون م��ن ق��ارة آسيا   
ّ

وف��ي املرتبة الثالثة، ح��ل
الذين بلغ عددهم 29315 زائ��رًا، ممّثلن 17.9% من 
وف��ي مقّدمة  امل��اض��ي.  الشهر  الوافدين في  إجمالي 

هؤالء كان اإليرانّيون بنسبة %64.3. 
أّما الوافدون من القاّرة األميركّية، فقد بلغ عددهم 

15301 نسمة، يمّثلون 9.33% من الرقم اإلجمالي. 
)األخبار( 

قطاعات

السياسي  الوضع  الجمود مسيطرًا على  قد يكون 
 أس��ع��ار امل��ح��روق��ات ف��ي حركّية 

ّ
ف��ي ل��ب��ن��ان، غ��ي��ر أن

مستمّرة، لألسف اتجاهها صعودي دوم��ًا بمكّون 
ضريبي كبير يجعل الرتفاع األسعار عامليًا تأثيرًا 

مزدوجًا على املواطنن.
ف��ق��د واص���ل���ت أس���ع���ار امل���ح���روق���ات ارت��ف��اع��ه��ا أم��س 
لتزيد األعباء على ميزانّيات العائالت وخصوصًا 
التي  املالّية  التدابير   تطبيق مجموعة من 

ّ
ظ��ل في 

إي���رادات دسمة م��ن دون النظر إلى  ت��وّف��ر للخزينة 
احتياجات الفئات الفقيرة في شتاء حاد. 

ال��ذي تعّده وزارة  وبحسب ج��دول تركيب األسعار 
الطاقة واملياه، ارتفع سعر صفيحة البنزين بواقع 
أوك���ت���ان«   95« ل���ن���وع  ل���ي���رة   34300 إل����ى  ل���ي���رة   200
أل��ف ليرة لنوع »98 أوك��ت��ان«. وه��ذا املستوى  و35 
ُسّجل  ال��ذي  املستوى  يحّطم  قياسي،  السعري هو 
في األسبوع املاضي، فيما تمّثل الرسوم والضرائب 

حوالى 36% منه.
وانسحب املستوى القياسي أيضًا على سعر الغاز 
الذي ارتفع 100 ليرة للقارورة زنة 10 كيلوغرامات، 

و200 ليرة للقارورة زنة 12.5 كيلوغرامًا، وُيصبح 
التوالي، ما  ليرة على  ليرة و24700  السعر 20200 
يمّثل زيادة كبيرة في أعباء الطاقة على املستهلكن 
ن��ظ��رًا أله��م��ّي��ة ال��غ��از ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ّي��ة، للطبخ 
وال��ت��دف��ئ��ة.  م��وج��ة االرت���ف���اع م��ّس��ت أي��ض��ًا امل����ازوت 
 23100 الصفيحة  س��ع��ر  ليصبح  ل��ي��رة   100 ب��واق��ع 
ال��ك��از ارت��ف��اع��ًا قيمته 200  ل��ي��رة، فيما ك��ان نصيب 

ليرة ليصبح سعر صفيحته 22900 ليرة. 
وت��ع��ك��س ه���ذه االرت���ف���اع���ات ال���ح���اّدة ح��رك��ة أس��ع��ار 
النفط العاملّية التي تقارب منذ حوالى 10 أّيام عتبة 
مبكرًا  ال��ش��ت��اء  ب��داي��ة فصل  م��ع  للبرميل  90 دوالرًا 
في أوروب��ا وال��والي��ات املّتحدة وزي��ادة الطلب على 

املحروقات بهدف التدفئة. 
املراقبن   جميع 

ّ
أن ه��و  ال��وض��ع  ه��ذا  ف��ي  والخطير 

وامل��ح��ّل��ل��ن ي��ت��وّق��ع��ون اس���ت���م���رار ارت����ف����اع األس���ع���ار 
العاملّية صوب 100 دوالر للبرميل بعد ثالثة أشهر 
تقريبًا، ما يعني نتائج كارثّية في قطاع املحروقات 

اللبناني على ذوي الدخل املحدود. 
)األخبار( 

أسعار قياسّية للبنزين والغاز... وأخيرًا تخّطى عدد الوافدين مليوني نسمة  

محروقاتسياحة

يزيد توزيع املازوت مع بداية فصل الشتاء ليقارب 5 ماليني ليتر يوميًا )أرشيف ــ مروان بو حيدر(
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اآللية ضمن خطة اجتماعية شاملة 
تهدف الى تأمني الحاجات األساسية 

للفقراء تحت خط الفقر املدقع. 
3- يقول املستشار اإلقليمي لالسكوا 
أديب نعمة إنه ال يجب حصر الدعم 
باملازوت، إذ ال بد من تحقيق تصور 
اجتماعي شامل في لبنان لتقليص 
ال  القضايا  »فتجزئة  ال��ف��ق��راء،  ع��دد 
ت��وص��ل ال���ى ن��ت��ي��ج��ة«... وف���ي اإلط���ار 
ن��ف��س��ه، ي���ق���ول خ��ب��ي��ر اج��ت��م��اع��ي إن 
السكان الذين يقعون تحت خط الفقر 
املدقع يمّثلون حوالى 5 في املئة من 
إجمالي عدد السكان في لبنان، أي 
أن  )باعتبار  عائلة  أل��ف   50 ح��وال��ى 
ك��ل ع��ائ��ل��ة ت��ت��أل��ف م��ن 4 أش��خ��اص(، 
ول���ي���س ك����ل ه������ؤالء ي���ح���ت���اج���ون ال���ى 
دعم في مادة امل��ازوت، إذ إن حوالى 
ن��ص��ف��ه��م ي��ع��ي��ش��ون ع���ل���ى ال��س��اح��ل 
اللبناني، بحيث ال يبقى إال ما بني 
20 ألفًا إلى 25 ألف عائلة تتوزع على 
ج�����رود ال��س��ل��س��ل��ة ال��غ��رب��ي��ة وج����رود 
ع����ك����ار وال���ض���ن���ي���ة وب�����ش�����ري وج�����رد 
البترون وجرد كسروان، وصواًل الى 
يمكن  وبالتالي  والبقاع...  الجنوب 

اقتصاد

مستخدمو الكهرباء خائفون من الخصخصة
تحّرك

املعنية  ال�����وزارات  ب��ني  م��ا  التنسيق 
وال���ب���ل���دي���ات ل��ت��ح��دي��د األس�����ر األش���د 
ف����ق����رًا، ك���م���ا ي����دخ����ل ف����ي ال��ت��ص��ن��ي��ف 
ال��ع��ائ��الت ال��ت��ي ت��رأس��ه��ا ن��س��اء غير 
ع���ام���الت، وال��ع��ج��ائ��ز، وب��ذل��ك يمكن 
التي  الدعم  آلية  عن  البحث  حينها 
إما  م��ب��اش��رة،  أن تكون  املنطقي  م��ن 
عبر البونات أو عبر املعونات التي 
تحقق املتطلبات األساسية للعيش. 
ويلفت الخبير الى أن مشروعًا كهذا 
يحتاج الى باحثني اجتماعيني في 
القيام  يكفي  ال  إذ  امل��ن��اط��ق،  جميع 
م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  دون  م����ن  ب�����ال�����دراس�����ات 

بخطوات عملية. 
غ���ال���ب  االق������ت������ص������ادي  ال����خ����ب����ي����ر   -4
ال���ح���ك���وم���ة  أن  ي�������رى  ال  ب���وم���ص���ل���ح 
اللبنانية لديها نية أصاًل في الدعم، 
إذ إن املنظمات الدولية تفرض على 
لبنان شروطها االقتصادية، ومنها 
للمواطنني.  الدعم  أشكال  كل  إلغاء 
ومن جهة أخرى، فإن كل املحاوالت 
ال���ت���ي ل��ح��ظ��ت دع����م م�����واد أس��اس��ي��ة 
للمواطنني انتهت في جيوب بعض 
ال��ن��اف��ذي��ن ال��س��ي��اس��ي��ني وال��ش��رك��ات 
االح��ت��ك��اري��ة وال���ت���ج���ار، وي��ل��ف��ت ال��ى 
أن الحل الوحيد في هذا اإلطار هو 
ال���دع���م امل��ب��اش��ر ل��ل��ع��ائ��الت ال��ف��ق��ي��رة، 
إذ من العروف أن كل عائلة تحتاج 
ال�������ى ث����الث����ة ب����رام����ي����ل م�����ن امل��������ازوت 
ف���ي ف��ص��ل ال���ش���ت���اء، وي��م��ك��ن إع��ط��اء 
ال��ع��ائ��الت ال��ف��ق��ي��رة م��س��اه��م��ة مالية 
عبر البلديات أو املحافظات، مشيرًا 
الى أن سوريا طبقت نظام البونات 
في السابق، وكانت التجربة ناجحة 
جدًا، ثم ألغيت البونات واستبدلت 
باملساعدات املادية املباشرة، الى أن 
ألغي الدعم نهائيًا. ويضيف »أعتقد 
أزم��ة أساسية، وليس  لبنان  ف��ي  أن 
الحاكمة،  السلطة  ل��دى  ت��ردد  هناك 

فهي ال تريد الدعم«. 

سيرتفع سعر صفيحة 
المازوت 900 ليرة حتى 

يوم رأس السنة 

 إلى اإلضراب املفتوح
ً
شربل صالح: إضراب تحذيري الثالثاء املقبل... وصوال

محمد وهبة 

كهرباء  ومستخدمي  ع��م��ال  ن��ق��اب��ة  أع��ل��ن��ت 
ل��ب��ن��ان، ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��دت��ه أم��س 
في مقّرها �� طريق النهر، أنها تنّفذ الثالثاء 
امل��ق��ب��ل اع��ت��ص��ام��ًا وإض���راب���ًا م��ت��زام��ن��ني في 
دوائ����ر م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ومكاتبها 
كلها، احتجاجًا على عدم إقرار وزير الطاقة 
واملياه جبران باسيل، الدراسة التي خلصت 
إليها اللجنة املكّلفة وضع مقترحات تحمي 
مخاطر  م��ن  وتعويضاتهم  العمال  حقوق 
خصخصة الكهرباء بجميع قطاعاتها من 
إن��ت��اج ون��ق��ل وت��وزي��ع وج��ب��اي��ة... ف��ي إط��ار 
»الشراكة مع القطاع الخاص« التي أعّدها 
باسيل ووافق عليها مجلس الوزراء وبدأت 

وزارة الطاقة بتنفيذها. 

هواجس ما بعد الشراكة 
في الواقع، لدى النقابة الكثير من الهواجس 
ال���ت���ي دف��ع��ت��ه��ا إل�����ى س���ل���وك ه�����ذا ال��ط��ري��ق 
إل��ى مطلع  يعود  قلقها  إن  إذ  التصعيدي، 
السنة الجارية حني بدأ الحديث يتزايد عن 
الطاقة  وزارة  تعّدها  الطاقة  لقطاع  خ��ّط��ة 
ف���ي إط�����ار ال���ش���راك���ة م���ع ال���ق���ط���اع ال���خ���اص، 
عن  االستقصاء  باتجاه  النقابة  فانطلقت 
األم�����ر واس���ت���ي���ض���اح م��ص��ي��ر امل��س��ت��خ��دم��ني 
في  مستخدم   1800 نحو  فهناك  والعمال، 
م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان وأك���ث���ر م���ن 2000 
عامل من »عمال املتعهد« يرون أن ديمومة 

عملهم في خطر بسبب الخصخصة... 
اص���ط���دم���ت ال��ن��ق��اب��ة م���ع ال����وزي����ر ع��ل��ى إث��ر 
تنفيذية،  ل��ج��ان  ف��ي  ب��إش��راك��ه��ا  مطالبتها 
لكن ال��ص��دام ل��م ي��دم ط��وي��اًل، فبعد سلسلة 
لجنة  ت��وّل��ت  ����� سياسّية  عمالّية  ات��ص��االت 
العمال في التيار الوطني الحّر جزءًا منها 
وإزال��ة  للعمال  تقديم ضمانات  ف��ي سياق 
مع  الثقة  تمتني  وإع���ادة  النقابة  ه��واج��س 
ال����وزي����ر، ت���وّص���ل ال���ط���رف���ان، ف���ي ت���م���وز من 
بتأليف  اتفاق يقضي  إلى  الجارية،  السنة 
لجنة ل��وض��ع دراس����ة ع��ن ال��ط��رق واآلل��ي��ات 
التي تؤّمن حقوق العمال، وهي مؤلفة من 
م��س��ت��ش��ارة ل��ل��وزي��ر ب��اس��ي��ل، وم���ن مؤسسة 

كهرباء لبنان التي مّثلها املدير اإلداري. 

آلية إقرار الدراسة 
أن��ج��زت ال��ل��ج��ن��ة ال���دراس���ة، وواف���ق���ت عليها 
ن��ق��اب��ة ع��م��ال وم��س��ت��خ��دم��ي ك��ه��رب��اء لبنان 
على أنها تحمي ديمومة عملهم وحقوقهم 
امل���ال���ي���ة، آم���ل���ني إق����راره����ا ب��س��رع��ة ق��ب��ل ب��دء 
الشراكة،  مشروع  في  التنفيذية  الخطوات 
أي ق���ب���ل ب�����دء ع��م��ل��ي��ات ت���أه���ي���ل ال���ش���رك���ات 
ف��إذا  ال���ش���روط،  دف��ت��ر  وتصنيفها وإط����الق 

في  النقابة  معركة  ال��وزي��ر تصبح  وّق��ع��ه��ا 
مجلس ال�����وزراء. وب��ح��س��ب رواي����ة ع���دد من 
ف��إن قلقهم ناجم ع��ن عدم  النقابة،  أع��ض��اء 
وض����وح ف���ي اآلل���ي���ات اإلداري�������ة ال��ت��ي يجب 
ن��اف��ذة، فيما  ال��دراس��ة لتصبح  أن تسلكها 
تبلغوا من أحد مستشاري باسيل أن إقرار 
الدراسة يبدأ أواًل في مجلس إدارة مؤسسة 
كهرباء لبنان، ثم تحال على الوزير باسيل 
ف��ي��وّق��ع��ه��ا وي��رف��ع��ه��ا إل���ى م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
الكهرباء  إدارة  مجلس  أن  أي��ض��ًا  وتبلغت 

يرفض توقيعها. 
غ��ي��ر أن ع����ددًا م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س اإلدارة 
ل��م يعرض  ال��ن��ق��اب��ة إن األم���ر  ق��ال��وا ملمثلي 
إل��ى  عليهم أص�����اًل... فاستمر األخ���ذ وال����رّد 
النقابة  أم��ه��ل��ت  مطلع ه���ذا األس���ب���وع ح��ني 
ح��ت��ى م����رور األع���ي���اد ق��ب��ل ب����دء ال��ت��ص��ع��ي��د، 
إال أن��ه��ا ع����ادت وس���ّرع���ت خ��ط��وات��ه��ا أم��س 
م���ح���ّددة م���وع���دًا ل��ت��ن��ف��ي��ذ اإلض������راب ف���ي 22 
واتهمت  املقبل،  ال��ث��الث��اء  أي  األول،  ك��ان��ون 
باسيل بأنه »يريدها معركة مع النقابات«، 

فما الذي جرى؟ 

ردود متبادلة 
يقول مسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان 
لبنان  ك��ه��رب��اء  إدارة  إن مجلس  وال��ن��ق��اب��ة، 
تلّقى، بعد ساعات قليلة على عقد املؤتمر 
الصحافي الذي عقدته النقابة منذ يومني، 
إي����ع����ازًا ب��ت��س��ري��ع إق�������رار ع��م��ل��ي��ة ت��ص��ن��ي��ف 
وت��أه��ي��ل ال��ش��رك��ات امل��ؤه��ل��ة ل��الش��ت��راك في 
اس������ت������دراج ال�����ع�����روض ف�����ي م����ج����ال ت���وزي���ع 
ال��ك��ه��رب��اء، وت��ب��نّي ل��رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة، شربل 
أق��ّر تصنيف 10  صالح، أن مجلس اإلدارة 
ش��رك��ات م��ؤه��ل��ة لتقديم خ��دم��ات ال��ت��وزي��ع 
ف��ي ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء )س��رف��ي��س ب��روف��اي��در، 
أي تنفيذ شبكات وتركيب أعمدة كهرباء، 
وجباية وك��ش��ف...(، موضحًا أن األم��ر كان 

بمثابة »رّد سريع على النقابة«. 
وبحسب أعضاء في املجلس فقد ُقّسم لبنان 

ال��ع��روض  لتقديم  جغرافية  مناطق   3 إل��ى 
على هذا األساس، فيما لم يبق إال تصديق 
العروض.  استدراج  الشروط إلط��الق  دفتر 
أن  ق��ب��ل  ب���دأت  التنفيذية  ال��خ��ط��وات  أن  أي 
ت��ك��ون ح��ق��وق ال��ع��ام��ل��ني م��ؤّم��ن��ة، علمًا ب��أن 
بيان النقابة يشير إلى أن »الشراكة تعطي 
الوزير، من دون العودة الى مجلس الوزراء 
أو مجلس إدارة املؤسسة، الحق في حرية 
التصرف إداريًا وماليًا وما شابه بالتعاقد 
م��ع ال��ش��رك��ات«، وب��ال��ت��ال��ي ف��ه��و ي��ح��اول أن 

»يضع النقابات أمام األمر الواقع«. 
ف��ي ه��ذا اإلط���ار، وّج��ه��ت النقابة كتابًا إلى 
كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس 
النواب، وخصوصًا مجلس الوزراء، لطلب 
»تجميد تنفيذ خطة الوزير باسيل فورًا«، 
 

ّ
م��ش��ي��رة إل���ى أن »ت��ش��رك��ة ال��ت��وزي��ع ال تحل
مشكلة الكهرباء التي هي مشكلة إنتاج ال 

مشكلة كابل أو عمود أو غير ذلك«. 
ز شكوك النقابة، أن مجلس إدارة 

ّ
وما يعز

ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان م��دع��و إل���ى االن��ع��ق��اد خ��الل 
أعماله  ج��دول  وعلى  يوميًا،  املقبلة  األي���ام 
لتنفيذ  العملية  بالخطوات  يتعلق  ما  كل 
خطة خصخصة كهرباء لبنان، وال سيما 
على مستوى التوزيع، لذلك حّددت النقابة 
»مهلة للتفاوض إلى ما بعد عيدي امليالد 
ورأس السنة، مؤكدة موقفها الثابت لجهة 
التصعيد إذا لم يتجاوب الرؤساء الثالثة 
بتنفيذ »إض���راب  ال��ط��اق��ة«، ملّوحة  ووزي���ر 
مفتوح«، ومحّملة باسيل »مغّبة ما ينتج 
من ذل��ك، ألن حقوقنا ومكتسباتنا لم ولن 
ال��وزراء  تكون لقمة سائغة، فما عجز عنه 
ال��س��اب��ق��ون ي���ح���اول وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��ح��ال��ي 

تمريره«. 
إذًا، يلّوح العمال باإلضراب املفتوح، عسى 
أن ي��ب��ل��غ ص��وت��ه��م ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء 
التي انعقدت أمس مثقلة بأزمة سياسية، 

فما هي مطالبهم: 
���� إدخ���ال ع��م��ال املتعهد وج��ب��اة اإلك����راء في 

نظام األجراء. 
���� م��واف��ق��ة وزي���ر ال��ط��اق��ة على ال��دراس��ة التي 
أن���ج���زت���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة امل���ك���ل���ف���ة ح���ف���ظ ح��ق��وق 

العمال، وإحالتها على مجلس الوزراء. 
�� إقرار الترفيع في املصلحة الوطنية لنهر 
واستكمال  ال��ط��اق��ة،  وزارة  ع��ب��ر  الليطاني 
للفئة  لبنان  كهرباء  مؤسسة  ف��ي  الترفيع 
ال��خ��ام��س��ة وم����ا دون ف���ي ال��س��ل��ك��ني ال��ف��ن��ي 
امل��ه��ن��دس��ني  ت��رف��ي��ع  ع���ق���دة  وف����ك  واإلداري، 

للفئة 2/2. 
�� إق��رار الهيكلية اإلداري���ة وتسوية أوض��اع 
امل��ت��ع��اق��دي��ن ف���ي امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة لنهر 

الليطاني وكهرباء لبنان. 
�� إقرار بدل االختصاص للمهندسني. 

يزيد توزيع املازوت مع بداية فصل الشتاء ليقارب 5 ماليني ليتر يوميًا )أرشيف ــ مروان بو حيدر(
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باختصار

◄ تحويل قطاع االتصاالت إلى إمارات كاٍف لخرقه 

ألقاها في جامعة  االت��ص��االت، شربل نحاس، خالل محاضرة  لوزير  الكالم 
»AUL« ف���ي ال��ك��س��ل��ي��ك، أم����س. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ل��ي��س م��س��ت��غ��رب��ًا »ال��خ��رق 

اإلسرائيلي بالشكل الذي حصل«. 
»أوج��ي��رو«،  االت��ص��االت وهيئة  ب��ن وزارة  أّن هناك فرقًا  وش���ّدد نحاس على 
أوج��ي��رو«.  بذلك عن  وَم��ن يحاسبها، وه��ي تختلف  لها هيكلّيتها  »ف��ال��وزارة 
كذلك وضع التجربة الحكومية الراهنة »في سياق االتفاق على طّي الصفحات 
املمتدة من عام 1993 حتى عام 2003، ومن 2003 حتى 2008«، مشيرًا إلى 

أّن »هناك قوانن يجب إعادة صوغها«. 

◄ خطوات ملّحة ملعالجة مشاكل الطيران املدني 

لبنان، خالل  الدولية،  التجارة  الجوي في غرفة  النقل  لجنة  باتخاذها  طالبت 
اج��ت��م��اع عقدته أم��س ب��رئ��اس��ة ي��وس��ف ل��ح��ود وح��ض��ور األم���ن ال��ع��ام للغرفة 
يوسف كنعان. وأهّم الحلول التي طرحتها اللجنة ملعالجة التدهور الحاصل 
في هذا القطاع الحيوي لالقتصاد اللبناني هي: أواًل، اإلسراع في تعين رئيس 
وأعضاء الهيئة العامة للطيران املدني، بحيث تمارس مهماتها تبعًا للمراسيم 
الخدمات  وتحسن  ب��ي��روت  مطار  تطوير  ف��ي  أهمية  م��ن  لذلك  مل��ا  التطبيقية، 
وتطوير  توضيح  ثانيًا،  واألم��ن.  السالمة  من  أعلى مستوى  على  واملحافظة 
اآللية املوضوعة لتطبيق سياسة األجواء املفتوحة، مع األخذ بعن االعتبار آراء 
شركات الطيران الوطنية والهيئات االقتصادية واملستهلكن، ملا لذلك من تأثير 

على حركة النقل وتطّور املطار. 

◄ تراجع اإلنفاق على الصّحة إلى 8.25% من الناتج 

ما يمّثل تحسنًا ملموسًا مقارنة باملستوى الذي كان سائدًا قبل 20 عامًا، 
وفقًا لقول املدير العام لوزارة الصّحة وليد عمار. 

 »Improve« ف��ي حفل إط��الق م��ش��روع ال��وزي��ر محمد خليفة  وخ��الل تمثيله 
الذي يهدف الى تحسن أداء املستشفيات، قال عمار إّن التحّسن بن عامي 
1992 و2010 حدث أيضًا على صعيد ما يدفعه املواطنون من جيبهم لتغطية 
ال��ن��ف��ق��ات ال��ص��ح��ّي��ة، ف��ق��د ت��راج��ع��ت النسبة م��ن 60% إل���ى 44% م��ن اإلن��ف��اق 
اإلجمالي في القطاع.  وبحسب نقيب أصحاب املستشفيات سليمان هارون، 
فإّن الهدف من املشروع هو قياس أداء املستشفيات، وفق معايير ومؤشرات 

يجري االتفاق عليها مع الجهات املسؤولة عن املشروع. 

◄ أضرار العاصفة بلغت ماليني الدوالرات في جبيل وكسروان 

وفقًا لعضو اتحاد املزارعن في املنطقة جورج بعينو، الذي أوضح أّن الخسائر 
في كّل مشروع زراعي تراوحت بن 40% و50%، فيما معّدل الخسارة في كّل 

بيت بالستيكي بلغت 10 آالف دوالر. 
وأعلن بعينو اتخاذ »خطوات تصعيدية إذا لم تبادر الدولة عبر أجهزتها إلى 

التحرك، ألن ما أصاب املزارع من هذه العاصفة ال يحتمل«. 
)األخبار، مركزّية( 

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

تأهيل 10 شركات 
للمشاركة في استدراج 

عروض خصخصة 
التوزيع في شركة 

الكهرباء 
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فرسان
العقل العربي

على الغالف

إسالم النقد 
واألسئلة الراهنة

مناهج متقاطعة في مناظرة المقّدس 

باريس ــ ياسين تماللي

ما الجامع بني محمد عابد الجابري 
ومحمد أركون ونصر حامد أبو زيد؟ 
ال�����ج�����واب: ال���ن���ق���د، ك���م���ش���روع ل��ع��م��ل��ي��ة 
إع���ادة تأسيس ثقافي وف��ك��ري ف��ي ما 
يسّمى ب� »البلدان اإلسالمية«، تحيي 
ما أهمل من تراثها تعّسفًا، تزيح هالة 
األبدية« عما يقّدس منه  »الصالحية 
ليظهر كما هو، اجتهادًا ح��دوده هي 

حدود التفكير البشري. 
والجزائري  املغربي  الثالثة،  املفكرون 
وامل��ص��ري، يلتقون م��ج��ددًا ف��ي األي��ام 
ش��ه��د  ال��������ذي   2010 ل���ل���ع���ام  األخ�����ي�����رة 
رح���ي���ل���ه���م ت���ب���اع���ًا، م����ن خ�����الل ال����ن����دوة 
اليوم وغ��دًا »جامعة  التي تحتضنها 
ل��ي��ون ال��ث��ان��ي��ة« ف���ي ف��رن��س��ا، ب��ع��ن��وان 
»م��س��أل��ة ال��ن��ق��د ف���ي ال��ف��ك��ر اإلس���الم���ي: 
ت����������ص����������ورات وم����������م����������ارس����������ات«. ه������ذه 
من  ب��ذل��وه  مل��ا  تقديرًا  تأتي  التظاهرة 

ج���ه���د »الس����ت����غ����الل م���ك���اس���ب ال���ع���ل���وم 
اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي تطوير 
ع��ّدة  ال��ن��ق��دي«. وتشترك جهات  الفكر 
في تنظيم امللتقى منها »جامعة ليون 
2«، و»املركز الوطني للبحث العلمي« 
ال��ش��رق  و»دار   )CNRS( ف��رن��س��ا  ف���ي 
واملتوسط« )ليون( و»معهد البحوث 
املغاربية املعاصرة« )تونس( و»مركز 

جاك بيرك« )الرباط(.
س���ي���رّك���ز ش����ري����ف ف���رج���ان���ي )ج���ام���ع���ة 
مدير  النجار،  صغير  ومحمد  ل��ي��ون( 
البيضاء(  )ال���دار   »Prologues« مجلة 
على مكانة النقد ووسائله لدى أركون 
وأبو زيد والجابري. وهو األمر الذي 
)جامعة  ح���ّداد  إل��ي��ه محمد  سيتطرق 
م��ن��وب��ة( ف���ي ح��دي��ث��ه ع���ن »ال���خ���ي���ارات 
الصعبة املطروحة على الفكر النقدي 
اإلسالمي«، وستيفان فالتير )جامعة 
لوهافر( في محاضرته عن »مكاسب 
وح������دود ال��ف��ك��ر ال���ن���ق���دي ف���ي اإلس����الم 

امل���ع���اص���ر«. وس��ُي��ع��رض م��ش��روع أب��و 
زي������د ال���ف���ك���ري ف����ي م���ح���اض���رت���ني ع��ن 
»ال��ن��ق��د وال��ه��رم��ن��ط��ي��ق��ي��ا« )رش��ي��د بن 
زين، معهد العلوم السياسية، إيكس 
ق��راءة نقدية  آن بروفانس( و»إع���ادة 
ال��ل��غ��ة وال���اله���وت« على  للعالقة ب��ني 
ضوء أعماله )جوزيف ديشي، جامعة 
ل����ي����ون(. وس��ي��ل��ي ه���ات���ني امل��داخ��ل��ت��ني 
فيلم ع��ن ح��ي��اة ه���ذا امل��ف��ك��ر وش��ه��ادة 

لسيد بحراوي )جامعة القاهرة(. 
أم���ا م��ش��روع أرك�����ون، ف��س��ُي��ع��رض في 
م����ح����اض����رات ع�����ن »ال����ن����ق����د ال���ح���دي���ث 

للعقل اإلس��الم��ي« )أورس���وال غونتر، 
جامعة هامبورغ( وازدواجية العالم 
و»ال������داع������ي������ة« ف�����ي أع����م����ال����ه )م��ح��م��د 
 ،)

ّ
ال������ع������ي������ادي، ج����ام����ع����ة ع������ني ال������ش������ق

من  االنتقال  تحقيق  في  ومساهمته 
إلى  الكالسيكية«  »اإلس��الم��ول��وج��ي��ا 
اإلسالمولوجيا التطبيقية« )محسن 

إسماعيل، جامعة ران(. 
وتجدر اإلشارة إلى أن حّظ الجابري 
 وف���رة من 

ّ
أق���ل التظاهرة  م��ن برنامج 

ال��راح��ل��ني اآلخ���ري���ن، ف��ه��و ل���م ُي��َخ��ّص 
سوى بمحاضرتني، أوالهما مقارنٌة 

ب����ني »م���ف���ه���وم ال���ع���ق���ل« ل����دي����ه ول����دى 
أركون سيلقيها الهواري عّدي )معهد 
والثانية  ل��ي��ون(  السياسية،  ال��ع��ل��وم 
م���ن���اق���ش���ٌة ل���وج���ه���ة ن����ظ����ره ف����ي »ف��ه��م 
ال���ق���رآن« ل��ف��ي��ف��ي��ان دي��ب��رم��ار )ج��ام��ع��ة 
ب���اري���س ال���ث���ام���ن���ة(. وق����د َي���ح���رم ه��ذا 
الحاضرين من االّط��الع على جوانب 
للجدل في بحوثه، كاختياره  مثيرة 
إط�������ارًا ع���رب���ي���ًا ل���ه���ا )م���ف���ه���وم »ال��ع��ق��ل 
أركون  يميزه عن  ما  مثاًل(،  العربي« 
وأبو زيد اللذين تحركا في إطار أكثر 

اتساعًا، هو اإلطار اإلسالمي. 
 ال����ب����رن����ام����ج ع��ل��ى 

ُ
وي������الَح������ظ ت����رك����ي����ز

ال����ج����وام����ع ب����ني أع����م����ال أرك�������ون وأب����و 
زي����د وال���ج���اب���ري ع��ل��ى ح���س���اب ن��ق��اط 
االخ���ت���الف ب��ي��ن��ه��ا. ال ي��م��ك��ن ف��ه��م ه��ذا 
ال��خ��ي��ار م���ن دون ال���رج���وع إل���ى إط���ار 
القول،  امللتقى اإليديولوجي إن صح 
كما يحدده ضمنيًا نّص إعالنه. هذا 
ال���ن���ص ي���ص���ور االح���ت���ف���اَء ب��امل��ف��ك��ري��ن 
الثالثة، ك��رّد على وضع »ال ي��زال فيه 
اإلسالم ينظر إليه من خالل التعبيرات 
األكثر  السياسية  لتياراته  الصاخبة 
رادي���ك���ال���ي���ة«. ك���ذل���ك، وب��ط��ري��ق��ة شبه 
خطابية، يجزم بأن »محكمة دينية« 
ه��ي التي أم��رت بتطليق أب��و زي��د من 
زوج���ت���ه، وه�����ذا ل��ي��س ص��ح��ي��ح��ًا. ه��ذا 
ال���ح���ك���م ال���غ���ري���ب ن��ط��ق��ت ب����ه م��ح��ك��م��ة 
مدنية، بعد شكوى استند صاحبها 

إلى قانون ديني �� الحسبة. 

نصيب الجابري من البرنامج 
محاضرتان: »مفهوم العقل« لديه، 

ووجهة نظره في »فهم القرآن« 

التقوا في حياتهم حول مشروع »نقدّي« مشترك، واختلفوا 
أيضًا في مناهجهم وأطروحاتهم. لكن املؤتمر ــ الحدث 

الذي يأتي بمثابة تحّية لكل من محمد عابد الجابري ومحمد 
أركون ونصر حامد أبو زيد في عام رحيلهم، تكاسل عن طرح 

التباينات الفكرّية... نظرة أولّية إلى البرنامج الذي حصر 
املسألة بثنايّة السلفيّة )العربيّة( والتنوير )الغربي( 

ريتا فرج

ه��ل تسعفنا امل��ق��ارن��ة ب��ني ث��الث��ة رّواد 
م����ن ع���ل���م���اء ع������رب ج��م��ع��ت��ه��م زع���زع���ة 
اليقينيات، وقلق معرفي تجاه النص 
مفاصل  تكمن  أين  والتاريخ؟  الديني 
تعدد  رغ���م  ب��ي��ن��ه��م،  العلمية  ال��ش��راك��ة 
املناهج؟ رحلة  األطروحات واختالف 
ال��غ��ي��اب ال��ت��ي وح����ّدت م��ح��م��د أرك����ون، 
أب��و زي��د، ومحمد عابد  ونصر حامد 
ال���ج���اب���ري، ت��ض��ع��ن��ا أم����ام أح��ق��ّي��ة ه��ذا 
أتت  اإلب���داع  أن تجليات  إال  التساؤل. 
م��ت��ف��اوت��ة ف���ي م��ن��اه��ج��ه��م، س����واء عبر 
ت��أوي��ل ال��ح��دث اإلس��الم��ي وم��ا يتفرع 
ع��ن��ه م��ن آل��ي��ات ف��ه��م ال��ن��ص، أو لجهة 
رصد إرهاصات نقد العقل العربي في 
السياسي والديني. لكنها في النهاية 
ان��ط��ل��ق��ت م���ن ه���اج���س إح���ي���اء م��ع��رك��ة 
األف����ك����ار، وإخ������راج ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ني 
املفرط  االتجاه  النصوصية، ومن  من 

نحو التريث.
أرك����������ون ك�������رس ح����ي����ات����ه األك����ادي����م����ي����ة 
ملشروع قراءة الحدث اإلسالمي. حفر 
ع��م��ي��ق��ًا، ف��ي أرك��ي��ول��وج��ي��ا ال��ن��ص��وص 
بمنهجية  عليها،  وعمل  التأسيسية، 
دي���ك���ارت���ي���ة، ت��ج��ي��ز ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ن��ق��دي 
امل����س����ت����دام، ل������ذوي األل�����ب�����اب. وب��ع��دم��ا 
ت��ج��ّرع امل��ع��ت��زل��ة األوائ����ل ك���أس العقل، 

أك��م��ل أرك�����ون رح��ل��ة ال��ك��ش��ف، رغ���م ما 
خّلفه االتجاه األشعري من انسدادات 
اله��وت��ي��ة، أح��ال��ت ال��ت��ف��ّك��ر إل���ى حرفية 
ت��أخ��ذ ب��ظ��اه��ر ال��ن��ص، وال��ت��أوي��ل إل��ى 
دوغما دينية، ال تتوانى ولو للحظة 
ال��ق��رآن،  م��ا يحويه  ع��ن تكبيل حركية 
م��ن ح��ي��وات تجيب ع��ن ال��واق��ع. فكيف 
ق����رأ أرك������ون ت��ج��ل��ي��ات إس�����الم ال��ن��ص؟ 
ك���ث���ي���ف���ة ه�����ي امل����ن����اه����ج ال����ت����ي اع���ت���م���د 
ع��ل��ي��ه��ا ص��اح��ب »األن��س��ن��ة واإلس�����الم، 
م��دخ��ل ت��اري��خ��ي ن���ق���دي«. واألك���ي���د أن 
تجربته املعرفية في فرنسا فتحت له 
األبواب املوصدة، بمعنى أّنه استخدم 
ال����ع����ل����وم ال����س����وس����ي����ول����وج����ي����ة، وع���ل���م 
اإلس���الم���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وأدوات����ه����ا 
ف����ي األن���ت���روب���ول���وج���ي���ا واألل���س���ن���ي���ات 
واالب������س������ت������ي������م������ول������وج������ي������ا، مل�����ق�����ارع�����ة 
التقليدي  ال��ع��ق��ل  أي   ������� األرث��وذك��س��ي��ة 
ال��واق��ع تحت سيطرة  ال��خ��ادم  والعقل 
 

ّ
ال��ع��ق��ي��دة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. أراد ال��ت��أك��ي��د أن

النقطة املشتركة في البناء اإلسالمي 
على  ال��ق��ض��اء  ف��ي  تتمثل  الكالسيكي 
ت���اري���خ���ي���ة ال���ن���ص���وص ال��ت��أس��ي��س��ي��ة، 
ف��ي��م��ا امل��ش��ت��ه��ى ه���و م��ن��اظ��رة امل��ق��دس 
وت����اري����خ����ه، ال إق�����ص�����اؤه ع����ن ج��دل��ي��ة 

الوحي، وسببّية التنزيل.
على املقلب اآلخر، لم يكن نصر حامد 
أب����و زي����د أق����ل ق��ل��ق��ًا ب��امل��ع��ن��ى ال��ع��ق��ل��ي 

م��ن م��ع��اص��ره أرك����ون، وإن ب��دت عدته 
امل���ف���ه���وم���ي���ة، أش������ّد م���ي���اًل إل�����ى ت���أوي���ل 
ال��ق��رآن��ي، ول��ي��س محاكاته في  ال��ن��ص 
السياق العام. أبو زيد، املعتزلي الفكر 
واالنتماء، قاد حقبة التثوير، أي أحدث 
ثورة في فهم النص املقّدس، مستخدمًا 
ع��ل��وم ال���ق���رآن، م��ن اإلع���ج���از وال��ن��اس��خ 
واملنسوخ، واملنطوق واملفهوم، والعام 
وال��خ��اص، وأس��ب��اب ال��ن��زول، وال��دالل��ة 

ال���ل���غ���وي���ة ل��ل��م��ص��ط��ل��ح��ات، م����ا أع���ط���اه 
ح���ي���زًا أوس�����ع ف���ي دراس�����ة امل���ق���دس من 
الداخل، وبأدواته هذه املرة، فطّورها، 
وأدخ�����������ل ت���ق���ن���ي���ات ج������دي������دة ع���ل���ي���ه���ا. 
ول���ع���ل أط���روح���ت���ه ال��ش��ه��ي��رة »م��ف��ه��وم 
ال���ن���ص ������� دراس������ة ف���ي ع���ل���وم ال����ق����رآن«، 
 

ّ
ل��ك��ن ال���ت���ف���اك���ري.  ت��م��ّث��ل ذروة ع��ط��ائ��ه 
بها  ال��ذي حاكى  التاريخاني  منهجه 
إل��ى الربط  ب��ه  اللغة وال��وح��ي، أفضى 
ال���وظ���ي���ف���ي وال���ت���واص���ل���ي ب����ني ث��الث��ي��ة 
اللغة والوحي والتاريخ. أبو زيد الذي 
طالته تّرهات الظالميني، فكّفروه من 
دون أن ي��ن��ج��ح��وا ف��ي اخ��ت��ب��ار ق��درت��ه 

ع���ل���ى االس�����ت�����م�����رار ال����ع����ق����الن����ي، أن���ت���ج 
احتكاكه  املنفى.  ف��ي  مؤلفاته  ص��ف��وة 
مع الفضاء األوروب���ي رس��م له مالمح 
ج���دي���دة، س��اع��دت��ه ع��ل��ى االن���ط���الق من 
لكن على  التي توقف عندها،  النقطة 
العلوم  أنتجته  م��ا  م��ع  التثاقف  وق��ع 
االج��ت��م��اع��ي��ة األوروب�����ي�����ة، م���ا أض��ف��ى 
عمقًا آخر على تخريجاته وتأويالته. 
هكذا، لم يقطع مع إرث أهل االعتزال، 
ب������ل أك����م����ل����ه ع����ل����ى خ����ط����ى ال���ت���رك���ي���ب 
وال��ت��ف��ك��ي��ك ال���رش���دي )ن��س��ب��ة إل����ى اب��ن 

رشد( ��� الديكارتي.
محمد عابد الجابري، صاحب رباعية 
»ن��ق��د ال��ع��ق��ل ال���ع���رب���ي«، آث����ر ال��خ��وض 
معاقلة  عبر  ال��ت��راث  أركيولوجيا  ف��ي 
ال ت��ب��ع��ده ك��ث��ي��رًا ع���ن م���ش���روع أرك����ون. 
التراث في املخيال الجمعي  »حضور 
ال���ع���رب���ي، ه���و ال�����ذي ح����رك ال���ت���اري���خ«، 
وال��ج��م��ع ب���ني ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة وه���ذا 
أساسّية،  يبرهن على فرضية  العقل، 
 

ّ
 العقل املدروس، عقل يتعني

ّ
قوامها »أن

بالتجربة العربية«. هل تعّمد صاحب 
»دراس����ة ف��ي ع��ل��وم ال���ق���رآن«، االم��ت��ن��اع 
العقل اإلسالمي  ال��دخ��ول في نقد  عن 
الفصل  يمكن  وه���ل  التكفير؟  م��خ��اف��ة 
ب��ني م��ا ه��و إس��الم��ي وم���ا ه��و ع��رب��ي، 
لجهة ال��ت��واص��ل ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي أّث��ر 
ب��دوره في إع��ادة تركيب ه��ذا التراث؟ 

ثالثّي العقل النقدي
في اإلسالم والتاريخ حمل لواء 

التفكيك

الجابري وأركون وأبو زيد... ندوة عالمّية في فرنسا
وي���ب���دو ه����ذا اإلط������ار اإلي��دي��ول��وج��ي 
أك����ث����ر وض������وح������ًا، ف�����ي ك�������ون ال���ن���ص 
املذكور يّدعي اختصار قرابة قرنني 
م�����ن ال������ح������راك ال����ف����ك����ري ف�����ي ظ���اه���رة 
ق« م��ف��ك��ري 

ّ
واح�������دة وح����ي����دة: »ت�����م�����ز

ال����ع����ال����م اإلس������الم������ي ب�����ني ق���ط���ب���ني ال 
ثالث لهما، أحدهما »معاداة العلوم 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وات���ه���ام ال��غ��رب 
ب����امل����ادي����ة وال����س����ع����ي إل������ى إخ���ض���اع 
ك����ل ش�����يء ل��ه��ي��م��ن��ت��ه«، واآلخ�������ر ه��و 
ال��رغ��ب��ة ف���ي االس���ت���ف���ادة م���ن م��ن��اه��ج 
ه�������ذه ال�����ع�����ل�����وم »ال������ت������ي م������ن دون����ه����ا 
اإلسالمية  املجتمعات  ثقافة  ك��ان��ت 
س��ت��دي��ر ظ��ه��ره��ا ل��ل��ت��اري��خ«. ُت���رى ما 
م��وق��ع أرك����ون وأب����و زي���د وال��ج��اب��ري 
م��ن ه��ذي��ن ال��ق��ط��ب��ني وس���ه���اُم نقدهم 
 وم��ن��اه��َج��ه، من 

َ
ط��اول��ت االس��ت��ش��راق

دون أن يؤدي ذلك بهم إلى مناصبة 
»الغرب« وثقافته العداء؟ رفض هذا 
االستقطاب هو تحديدًا ما يميزهم 
ع���ن امل��ف��ك��ري��ن ال��س��ل��ف��ي��ني ال��راف��ض��ني 
للغرب جملة وتفصياًل، وعن بعض 
»التنوير«  العلمانيني ممن ال يرون 

في غير التراث الفلسفي األوروبي. 

التاسعة من صباح اليوم وحتى مساء الغد 
 ،»2 ليون  »جامعة  في  املحاضرات  قاعة  ــ 
لــيــون/ فرنسا.  7 شــارع روالن،  69007، 

لإلستعالم: 472715853)0( 0033  ــ 
www.univ-lyon2.fr

ال���ت���راث، ح��اض��ر ف��ي ال���ذاك���رة وال��ف��ع��ل، 
الجابري   

ّ
أن غير  التاريخي،  والحدث 

نقدية، محددًا طبيعته،  ح��اوره بعني 
م��ن دون أن يخوض في  ب��ن��اه،  مفّككًا 
ال��اله��وت اإلس��الم��ي كما فعل أرك���ون. 
س���ار ال��ج��اب��ري ع��ل��ى خ��ط��ى اب���ن رش��د 
رائ������د ال��ف��ل��س��ف��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��ع��ق��الن��ي��ة، 
ليجد ف��ي اإلم���ام إب��راه��ي��م ب��ن موسى 
أص��ول  ف��ي  األه��م  النموذج  الشاطبي، 
ال��ف��ق��ه وال���ش���ري���ع���ة. ل��ك��ن ح���ني اج��ت��رح 
رصد  كما  املستقيل«  »ال��ع��ق��ل  مفهوم 
وعند  ال��ع��رب��ي،  امل��ش��رق  ف��ي  تجلياته 
بعض األئمة الشيعة، لم يدرك أن هذا 
العقل »املشرقي« إذا جاز التعبير، هو 
معارض،  وعقل  للتاريخ،  عقل محرك 
وعقل تفكيكي، حتى لو دخل في كبوة 
ف��رض��ه��ا امل��ج��ال ال��ج��غ��راف��ي ������� ال��دي��ن��ي، 

وليس االستقالة من النقد.
ث����الث����ي ال���ع���ق���ل ال���ن���ق���دي ف����ي اإلس�����الم 
وال���ت���اري���خ: ق���د ي��ص��ل��ح ه����ذا ال��ع��ن��وان 
ألن يكون القاسم املشترك بني محمد 
أركون، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد 
 ك��ل واح��د 

ّ
عابد ال��ج��اب��ري. صحيح أن

منهم قّدم جهدًا تواصليًا من الناحية 
التفكيك  ل��واء  لكّنهم حملوا  املعرفية، 
إشكالياتهم  ت��ع��ددت  ومهما  وال��ن��ق��د. 
املفتوحة، يبقى أن العقالنية حاضرة، 

في خالصاتهم ومناهجهم.
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15 ثقافة وناس

إرث المعتزلة الجدد

ال��دول��ي للكتاب«،  العربي  ب��ي��روت  ف��ي »م��ع��رض 
يعرض جناح »دار الساقي« الكتاب األول الذي 
يصدر ملحمد أركون )الصورة( بعد وفاته. في 
يرى  التوحيدّية«،  لألديان  مقارن  تاريخ  »نحو 
أركون أّن حوار األديان والثقافات والحضارات 
قام  إذا  إال  فعلية  ان��ط��اق��ة  ينطلق  أن  يمكن  ال 
الجميع بنقد راديكالي ملوروثاتهم، أي لاهوت 
القرون الوسطى الذي يكّفر اآلخرين وينبذهم. 
اللجوء  أرك��ون في كتابه هذا بضرورة  ويقول 
إل��ى عقلية ج��دي��دة، مل��واج��ه��ة امل��ش��اك��ل ال��راه��ن��ة. 
ليختتمه بالحديث عن عاقته الشخصية باألب 
لويس  الشهير  وب��امل��س��ت��ش��رق  م��ب��ارك  ي��واك��ي��م 
ماسينيون، وعن مساره الشخصي والفكري. 
م��ن ناحية أخ���رى، ص��در ع��ن »امل��رك��ز الثقافي 
لنصر حامد  كتاب جديد  بيروت  في  العربي« 
والتأويل  والتحريم  »التجديد  بعنوان  زي��د  أب��و 
ب���ن امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال���خ���وف م���ن ال��ت��ك��ف��ي��ر«. 
إشكالي:  بسؤال  هنا  املصري  املفكر  يطالعنا 
أبو  يكتفي  ال  مل���اذا؟«  الديني  الخطاب  »تجديد 
بعن  تساؤله  يقرأ  بل  املباشرة،  باإلجابة  زي��د 
أركيولوجية، ترصد مؤثرات التاريخ اإلسامي 
ف���ي ت��وط��ي��د ال��ع��ائ��ق ب���ن ال��ع��ق��ل وال���ت���ح���ري���م... 
فالسلطة الدينية، ما كانت وحدها املسؤولة عن 
للسلطة  ك��ان  ب��ل  االنغاقين،  منهجية  سطوة 
ال��س��ي��اس��ي��ة دوره������ا ف���ي إرس������اء إي��دي��ول��وج��ي��ا 

التوهيم الديني والسياسي في آن.

بعد الرحيل 

بين المشروع األكاديمي والتجربة الشخصّية
خليل عيسى

 رحيل املفكرين العرب 
ّ

يمكن القول إن
الثالثة: املصري نصر حامد أبو زيد، 
وال��ج��زائ��ري محمد أرك���ون، واملغربي 
ال��ج��اب��ري، يكفي لجعل  ع��اب��د  محمد 
ف��ي  أس���اس���ي���ًا  م��ن��ع��ط��ف��ًا   ،2010 ع�����ام 
التراثية  ال��دراس��ات  تاريخ ما يسّمى 

اإلسالمية.
يشترك الثالثة في أّنهم أتوا من بيئة 
متواضعة، ثّم توّجهوا إلى الجامعات 
ح���ي���ث ح���ّص���ل���وا م���ع���رف���ة ع��م��ي��ق��ة ف��ي 
النصوص التراثية اإلسالمية. اقتصر 
عمل أرك���ون وأب��و زي��د على األبحاث 
عكس  على  ال��ب��داي��ة،  منذ  األكاديمية 
الجابري الذي بدأ حياته باالنخراط 
في املقاومة ضد االستعمار الفرنسي 
خ�������الل ال���خ���م���س���ي���ن���ّي���ات، ث�����م أص���ب���ح 
ق���ائ���دًا م���رم���وق���ًا ف���ي »ح�����زب االت���ح���اد 
الحقًا  الشعبية«.  للقوات  االشتراكي 
اعتقل الجابري أكثر من مّرة، قبل أن 
ينكّب على اإلنتاج األكاديمي، بعيدًا 

عن السياسة. 
أص���در ال��ج��اب��ري الطبعة األول���ى من 
العربي«  العقل  »نقد  املرجعي  عمله 
كبيرة  بكمّية  ليستتبعه   ،1984 ع��ام 
من املؤلفات. في كتابه هذا محاولة 
م��ت��ك��ام��ل��ة »ل�����ق�����راءة ح���داث���ي���ة ن��ق��دي��ة 

عبد  الباحث  كما سّماها   ����� للتراث« 
الله بلقزيز ����� وذلك من قلب ُبنية نظم 
املعرفة في التاريخ اإلسالمي. تحّولت 
ماركسية الجابري الشابة إلى قراءة 
ل���ل���ن���ّص ال����ت����راث����ي ت��ع��ت��م��د ب����اش����الر، 
وفوكو، وبالنشي، وجان بياجيه في 
عربية  إليبستيمولوجيا  دراس�����ات 
مفترضة. انطلقت هذه الدراسات من 
إقرار بالحاجة إلى نقد لحداثة غربية 
بّشر بها املاركسيون والقوميون في 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م���ن ج��ه��ة، وال���دع���وة 
إل���ى ب��ن��اء ح��داث��ة ع��رب��ي��ة ذات أص��ول 
تراثية من جهة أخ��رى. لطاملا كانت 
كتابات الجابري أكثر استساغة من 
كتابات أبو زيد املعّقدة التي تعوزها 
م��ع��رف��ة ب��ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ة، أو ك��ت��اب��ات 
بة معظم الوقت... وهذا  أركون املتشعِّ
ينطبق أيضًا على كتابات الجابري، 
 جرحًا للنرجسية 

ّ
أق��ل لكونها كانت 

اإلس��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن غ��ي��ره. من 
ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ل����م ي���ك���ت���ب أرك��������ون إاّل 
بالفرنسية. صاحب »قضايا في نقد 
اإلس��الم  نفهم  كيف   ����� الديني  العقل 
اليوم؟«، يشترك مع الجابري بتحّديه 
امل��ب��ّك��ر ل��ل��م��ق��والت االس��ت��ش��راق��ي��ة عن 
اإلسالم. إال أّنه قام بدراسة ما سّماه 
الح����ق����ًا »ال����ع����ق����ل اإلس������الم������ي«، ف��ي��م��ا 
ان��ط��ل��ق ال��ج��اب��ري إل���ى دراس�����ة »ع��ق��ل 

ع���رب���ي« ف���ح���واه إس���الم���ي األص�����ل. لم 
يكن أركون صاحب نظرية تأسيسية 
واضحة املعالم بشأن التراث كما كان 
 املفكر الجزائري الذي 

ّ
الجابري. بل إن

ال��ن��ص��وص مستعماًل  ة  ب���ق���راء اه��ت��ّم 
أدوات معرفية علمّية مثل الدراسات 
امل����ق����ارن����ة، وامل���ن���ه���ج���ّي���ة ال���ت���اري���خ���ّي���ة 
الوضعّية في مقاربة النص القرآني، 
 

ّ
رأى في قراءته الحداثية لإلسالم، أن

العلمانية حّلت في التاريخ اإلسالمي 
السلطة  م��ع��اوي��ة على  اس��ت��ي��الء  منذ 
������������� وذل������ك ق���ب���ل امل���ع���ت���زل���ة. االع����ت����راف 
ب���ذل���ك ي��ع��ن��ي ن���ق���اش���ًا ف����ي ال�����ق�����راءات 
التبريرية للنصوص التراثية، تحت 
معظم  في  السياسي  الوضع  ضغط 
للقرآن،  ق��راءة جديدة  إّنها  األحيان. 
ب�����وص�����ف اإلس����������الم أح�������د م����ك����ّون����ات 
ال���ح���ض���ارة ال���ك���ون���ي���ة، م���م���ا اس��ت��ل��زم 
هجومًا عنيفًا على أرك��ون من دعاة 
اإلسالم السلفي، وتضييقًا على نشر 
كتاباته في بلده األم. وقد اشترك مع 
نصر حامد أبو زيد بتعّرضه ألقذع 

 لم ي��ؤدِّ ذلك الى 
ّ

أن��واع الهجوم، وإن
وإبعاده  بالقوة  زوجته  من  تطليقه 

إلى املنفى.
أب����و زي�����د، ال�����ذي أب���ع���د إل����ى ه��ول��ن��دا، 
ل���م ي���أخ���ذ ال���وق���ت ال��ك��اف��ي ف���ي ب��ل��ورة 
مشروعه عن هرمنطيقّية القرآن )من 
تأويلية  قراءة  Hermeneutics(، وهي 
ل��ل��ن��صِّ امُل���ن���زل، ت��أخ��ذ ف���ي ال��ح��س��ب��ان 
ال���ظ���روف ال��ت��اري��خ��ي��ة، وال��س��ي��اس��ي��ة، 
ة  واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ن��زول ال��وح��ي. ق���راء
ت���ع���ت���م���د ال�����خ�����روج ع�����ن ال���ت���ف���س���ي���رات 
تلّخص  ال��ت��ي  التسطيحية  ال��ت��راث��ي��ة 
ال��ن��ق��اش ع��ل��ى أّن����ه ال��ت��ع��ارض امل��زم��ن 
وال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ن ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال��دي��ن. 
لوحق نصر حامد أبو زيد باللعنات 
ح���ت���ى أم����س����ت����ردام، وي���ش���ب���ه م��ص��ي��ره 
مصير سلفه اب��ن رش���د، وت��ح��ّول في 
السنوات األخيرة من حياته إلى نجم 
إعالمي، وذلك بسبب الضجة الكبيرة 
التي أثارتها قضّية تكفيره في مصر. 
ف����ي امل���ق���اب���ل، أب�����ى ص���اح���ب »ف��ل��س��ف��ة 
ال���ت���أوي���ل« أن ت���ب���دأ م���ح���اض���رات���ه في 

الغرب، إال بالتشديد على إسالمه.
 أبو زيد وأركون كانا 

ّ
يمكن القول إن

 تشّككًا من محمد عابد الجابري، 
ّ

أقل
في األدوات املعرفية التي استعمالها 
ة ال����ت����راث، ف���ي ت��ق��ل��ي��د ح��داث��ي  ل����ق����راء
من  املغربي  املفكر  انتقل  فقد  ن��ق��دي. 

ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي ن��ظ��م امل��ع��رف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
األص��ل، إلى موقف عدمي في أحيان 
ك����ث����ي����رة، ي����رف����ض ال�����غ�����رب، وال�����ت�����راث 
بتأويالته السلفية، لينكفئ في بحث 

تاريخي عن بنية العقل العربي. 
ك�����ان ال����ج����اب����ري أق������رب إل�����ى »م���وض���ة 
أك��ادي��م��ي��ة«، ع��ن��د الكثير م��ن ال��ع��رب، 
وك������ان أب�����و زي�����د أق������رب إع���الم���ي���ًا إل���ى 
الشخصية،  معاناته  بسبب  ال��ن��اس 
ف��ي��م��ا ب��ق��ي ص���وت أرك�����ون أخ��ف��ت من 
 

ّ
ص����وت االث���ن���ن م��ع��ظ��م ال����وق����ت. ل��ك��ن
أب��و زي��د ك��ان املثقف األك��ث��ر عضويًة 
الغرامشي  باملعنى  ال��ث��الث��ة  ب��ن  م��ن 
االق��ت��راب  ب��ه��دف  اض��ط��ر،  إذ  للكلمة، 
م��ن ج��م��ه��ور، إل���ى إف��ه��ام ه���ذا األخ��ي��ر 
ك���ت���اب���ات���ه امل����ع����ّق����دة، وب���ل���غ���ة إع��الم��ي��ة 
ب��س��ي��ط��ة... وب���ذل���ك ان��ت��ق��ل م���ن م��ج��ال 
أك��ادي��م��ي بحت إل��ى امل��ج��ال سياسي 

العام. 
 ق����راءة م��ق��ارن��ة وم��ت��أّن��ي��ة ألب��ح��اث 

ّ
إن

الراحلن الثالثة هي ما نحتاج إليه 
اليوم. في هذا السياق، تأتي سلسلة 
امل���ح���اض���رات ال���ت���ي ت��ع��ق��ده��ا ج��ام��ع��ة 
النقد  ليون في فرنسا حول »مسألة 
ف�����ي ال����ف����ك����ر اإلس������الم������ي امل����ع����اص����ر«، 
الثالثة... على  املفّكرين  لتعالج نتاج 
امل��وض��وع  ح���ول  ن���دوت���ان  تتبعها  أن 

نفسه، في املغرب وتونس.

أتوا من بيئة 
متواضعة ليغّيروا مسار الفكر العربي 

المعاصر
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املكسيك
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حريات

بيروت مع »األخبـار« ضّد القمع اإللكتروني 

بيار أبي صعب 

للهاكرز، عفاريت الفضاء االفتراضي، ص��ورة ال تخلو من 
ال��روم��ن��س��ّي��ة. ن��ف��ت��رض أن ه���ؤالء ال��ف��وض��وّي��ن امل��ه��ووس��ن 
كي  وذك��اءه��م  وعلمهم  خبراتهم  يستخدمون  بالطالسم، 
اإللكتروني  النظام  وي��ت��ح��ّدوا  ب���راذر،  البيغ  ي��ت��م��ّردوا على 
ال��ج��دي��د ������������� ول����و ك��ّل��ف��ه��م ذل����ك أث��م��ان��ًا ق��ان��ون��ّي��ة م��رت��ف��ع��ة ����� 
العالم.  ابتلعت  التي  الساحقة  اآللة  للفرد ضّد  وينتصروا 
من هذا املنطلق اخُتِرَقْت أنظمة مؤسسات رسمّية حساسة 
ماذا  لكن  رأسمالّية ضخمة...  أو شركات  دول عظمى،  في 
ح���ن ت��ط��ّب��ق »م����ب����ادئ« ال��ق��رص��ن��ة ف���ي االت����ج����اه امل��ع��اك��س، 
وتصبح وسيلة بيد السلطة املهيمنة الساعية إلى إسكات 

النقد، ومصادرة االختالف؟ 
التجربة التي عاشها قّراء »األخبار« وكّتابها أخيرًا، بغض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي أغ����ارت ع��ل��ى م��وق��ع��ن��ا، ل��ه��ا ع��واق��ب 
في  ال��ت��ي نجحنا  امل��ك��ان��ة  أّك���دت  فقد  النهاية:  ف��ي  إيجابّية 
احتاللها داخل الشبكة العنكبوتّية، ونّبهتنا إلى ضرورة 
االستعداد ملواجهة أشكال جديدة من العدوان، في موازاة 
وس��ائ��ل ال��ق��م��ع ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة، ك��ّل��م��ا ن��ش��رن��ا ك��الم��ًا م��وج��ع��ًا أو 
حقائق ُمّرة. الشخصّيات املتنّوعة اآلفاق التي تضامنت مع 
الجريدة أم��س، في »دار ال��ن��دوة«، تنتمي في معظمها إلى 
جيل سابق على النت. وكان قد سبقها تضامن واسع في 
الفضاء االفتراضي، من جيل الفايسبوك. بإمكان »األخبار« 
 بكونها جسرًا، ممانعًا ونقدّيًا وتقدميًا وعربّيًا 

ّ
إذًا أن تعتز

وديموقراطّيًا وتنويرّيًا، بن زمنن وجيلن. 

شكرًا للقراصنة! 

نادين كنعان

يعود مصطلح ال� whistle blowing إلى 
»ويكيليكس«  ت��س��ري��ب��ات  س��ب��ق  وق���ت 
ب��ك��ث��ي��ر؛ ف��ه��و أم����ر ي��ح��ص��ل داخ�����ل أي 
عملها،  طبيعة  كانت  مهما  مؤسسة، 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية... 
ه���ذا امل��ص��ط��ل��ح ف��ي ال��ث��ق��اف��ة األن��غ��ل��و ��� 
»فضح  تقليد  إل��ى  يشير  ساكسونّية 
املسؤولن  تنبيه  ب��ه��دف  امل��خ��ال��ف��ات« 
وال���������رأي ال����ع����ام إل�����ى خ���ط���ر م����ا ي���ه���ّدد 
املصلحة العامة. مثاًل، عندما يفضح 
موظف، من خالل كشف الوثائق، عن 
ق��ض��ي��ة رش����وة أو ف��س��اد أو اخ��ت��الس 

 
ّ

داخل املؤسسة التي يعمل فيها. ولعل
م���ا ف��ع��ل��ه »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ال����ذي أطلقه 
ج��ول��ي��ان أس���ان���ج )ال����ص����ورة(، وك��م��ّي��ة 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ن��ش��ره��ا م��ن تسريبات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��خ��ارج��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة، هو 
 .whistle blowing �تجسيد أمن ملبدأ ال
ف��ي األم��ي��رك��ي،  ال��ج��ن��دي  أن  إذ يعتقد 
برادلي مانينغ، قام بهذه التسريبات. 
ف����ي ع���ام  ل���ي���س س���اب���ق���ة.  إال أن األم������ر 
االستخبارات  ف��ي  املحلل  زّود   ،2000
األم��ي��رك��ي��ة دان���ي���ال أل���زب���رغ، صحيفة 
»نيويورك تايمز«، بدراسات تحليلية 
عن »التاريخ السري« لنشاط الجيش 
السياسي في جنوب شرق  األميركي 

آس����ي����ا. وب���ع���ي���دًا ع����ن ال���س���ي���اس���ة، زع���م 
ع���ام 2003 ن��ائ��ب م��دي��ر ال��ت��س��وي��ق في 
ش��رك��ة »ف���اي���زر« األول�����ى ف���ي مبيعات 
األدوية عامليًا، أن هذه األخيرة روجت 
لهورمون النمو البشري بطريقة غير 
شرعية. كذلك، في لبنان سّرب بعض 
م���وظ���ف���ي »ال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ل��ي��ا ل���إغ���اث���ة« 
معلومات عن التجاوزات املالية التي 
ق���ام���ت ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ق��ب��ل ح����رب ت��م��وز 
أم��ث��ل��ة  ب���ن  2006 وب���ع���ده���ا، إض����اف����ة، 
كثيرة أخ��رى، إل��ى حصول »األخ��ب��ار« 
شهود  م��ع  التحقيقات  محاضر  على 
الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري... 

ليال حداد

 ب���ع���د أس�����ب�����وع ع���ل���ى ت�����ع�����ّرض م���وق���ع 
ص����ح����ي����ف����ة »األخ�����������ب�����������ار« ل���ل���ق���رص���ن���ة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، ن��ّظ��م��ت م��ج��م��وع��ة من 
والسياسين،  الحقوقين  الناشطن 
فرنجية  وس��اي��د  الصلح  منح  بينهم 
وم������ع������ن ب�������ش�������ور، ل�������ق�������اًء ج�����م�����ع ق���������ّراء 
ال��ص��ح��ي��ف��ة وأص����دق����اءه����ا وع������ددًا من 
امل��ث��ق��ف��ن واإلع���الم���ي���ن، ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر عن 
من  الجديد  الشكل  ل��ه��ذا  استنكارهم 
أشكال االعتداء على اإلعالم الحّر في 
العالم العربي. »كل األحرار في العالم 
يستنكرون ما تعّرضت له »األخبار««، 
قال رئيس مجلس إدارة »دار الندوة« 
م���ن���ح ال���ص���ل���ح ف����ي ال���ل���ق���اء ال������ذي ُع��ق��د 
ف��ي مقر ال���دار ف��ي ب��ي��روت. وق��د أجمع 
ك���ل ال��خ��ط��ب��اء ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة، إذ 
الجريدة ضّد  م��ع  التضامن  أن  أّك���دوا 
ال���ض���رب���ة ال���ق���وّي���ة ال���ت���ي ت����ع����ّرض ل��ه��ا 
موقعها اإللكتروني، »هو تضامن مع 
أنفسنا ب��ال��درج��ة األول���ى ض��د ك��ل من 
ي��ح��اول أن ي��ح��ّد م��ن ح��ري��ة الصحافة 
حصلت  التي  فالقرصنة  والتعبير... 
تعبير سلطوي يحاول أن يفرض رأيًا 
واح��دًا... »األخبار« قلعتنا ألن الكلمة 
للديموقراطية«،  األول���ى  امل��ق��دم��ة  ه��ي 
ك��م��ا ق����ال ال��ن��ائ��ب ال��ب��ي��روت��ي ال��س��اب��ق 

بهاء الدين عيتاني.
األك��ث��ر تعبيرًا عن  الكلمة  ت��ك��ون  وق���د 
العربي، هي  الوضع اإلعالمي  حقيقة 
تلك التي ألقاها مدير مكتب »الجزيرة« 
في بيروت غسان بن ج��دو ال��ذي بّشر 
 »امل����رح����ل����ة امل��ق��ب��ل��ة 

ّ
ال���ح���اض���ري���ن ب�������أن

القرصنة  أع��م��ال  م��ن  الكثير  ستشهد 
ضد وسائل اإلع���الم«. وأض���اف: »أكثر 

»نحن هنا تضامنًا مع أنفسنا«. 
العبارة رّددها أكثر من خطيب يوم أمس، 

في اللقاء الذي استضافته »دار الندوة« 
في بيروت، بحضور شخصيات سياسّية 

وإعالمّية وثقافّية. عودة إلى محّطات من 
أسبوع الحصار الذي هزّ اإلعالم العربي 

Hackers قريبًا أونالين رغم أنف الـ

صّفارة »ويكيليكس« تضرب مّرتين

م��ن مكتب ألك��ث��ر م��ن وس��ي��ل��ة إعالمية 
الصحافين  م��ن  كبير  وع���دد  سيقفل، 
س���ُي���الح���ق���ون«، م����ذّك����رًا ب���إق���ف���ال مكتب 
ال���ف���ض���ائ���ي���ة ال����ق����ط����ري����ة ف������ي ال���ك���وي���ت 
مطلع ه���ذا األس���ب���وع. وع��ّب��ر اإلع��الم��ي 
التونسي عن أسفه لغياب صحافين 
وش����خ����ص����ي����ات م������ن ال������ط������رف اآلخ��������ر، 
ي��ت��ض��ام��ن��ون م���ع »األخ����ب����ار« ك��ج��ري��دة 
بقطع النظر عن موقعها السياسي. أما 
السابق عصام نعمان، فأشار  ال��وزي��ر 
التي  إل��ى أهمية وثائق »ويكيليكس« 
نشرتها »األخبار«، مؤكدًا أن »الحرية 
ال����ت����ي ي�����ن�����ادي ب���ه���ا ف���الس���ف���ة ال���ن���ظ���ام 
النظام،  الطائفي... مقّيدة بحدود هذا 
وع���ن���دم���ا ت���ت���ج���اوز م��ص��ال��ح��ه ي��ن��ب��ري 
إلى مواجهتها بأسوأ الوسائل«. وفي 
إطار التضامن مع »األخبار«، ذّكر عدد 
من املتحّدثن ب��ض��رورة دع��م »اإلع��الم 
الحر« في مختلف أنحاء العالم العربي. 
كذلك أعلن معن بشور اتصاالت تجري 
والدولي  العربي  الصعيد  حاليًا على 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ل���ق���اء م����وّح����د ه���دف���ه ح��م��اي��ة 
 التضامن من بعض 

ُ
اإلع��الم. ولم يخل

املداخالت التي طالبت بتحديد هوية 
ال��ج��ه��ة امل���ق���رص���ن���ة، ك��م��ا ق�����ال ال��ك��ات��ب 
والباحث فواز طرابلسي، مشيرًا إلى أن 
موقع صحيفة  احتّلت  التي  الصفحة 
»األخبار« هي صفحة سعودية، »أريد 
أن أسمع شخصًا يّتهم السعودية، ال 

أميركا وإسرائيل فقط« قال.
أم�������ا س����ع����د ال����ل����ه م�����زرع�����ان�����ي، األم�����ن 
ال���ع���ام ل��ل��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
ن��ق��اب��ت��ي الصحافة  ف��اس��ت��غ��رب غ��ي��اب 
بأن األخيرة تمّثلت  واملحررين، علمًا 
ب���ك���ل���م���ة م���ق���ت���ض���ب���ة أل�����ق�����اه�����ا ع����رف����ات 
 من 

ّ
ح���ج���ازي. وت���ح���ّدث ف��ي ال��ل��ق��اء ك���ل

القومي  السوري  )الحزب  معن حمية 
االجتماعي(، ومحمود قماطي )نائب 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي ف��ي ح��زب 
الذي  إلى جانب سايد فرنجية  الله(، 
ال���ل���ق���اء، وح���س���ن م���وس���ى، وع��ل��ي  أدار 
م��ح��ي��ي ال���دي���ن، وم��ف��ت��ي ف��ل��س��ط��ن في 
نمر زغموت، ومحمد  الشتات محمد 
ق��اس��م، وس��ه��ي��ل ق��ص��ار )ح���زب البعث 
ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي(، وزي���اد عيتاني 
)املرابطون(، وسعيد الصّباح، وأسعد 
حمود )الشباب القومي العربي(. وفي 
الختام، ألقى الزميل عمر نشابة كلمة، 
ال��زم��ي��ل إب��راه��ي��م األم��ن  بالنيابة ع��ن 
ال����ذي أل����ّم ب��ه م��ص��اب ع��ائ��ل��ي، وب��اس��م 
أس������رة »األخ�����ب�����ار« وال���ع���ام���ل���ن ف��ي��ه��ا، 
ال��ص��ح��ي��ف��ة س��ت��ب��ق��ى منبرًا  أن  م���ؤك���دًا 
م��ف��ت��وح��ًا ل��ك��ل ال��ت��وج��ه��ات »وال��ص��وت 
ال��ذي ل��ن يقوى أح��د على إس��ك��ات��ه...«. 
ثّم أعلن أن الفريق التقني في الجريدة 
تمّكن من معالجة موضوع القرصنة، 
وأن عودته ستكون في األي��ام املقبلة. 
أم����ا س��ب��ب ال���ت���أخ���ي���ر، ف��ه��و »ت��ح��ص��ن 

من اللقاء التضامني مع »األخبار« )مروان طحطح(املوقع من أية هجمات مقبلة«.

ثقافة وناس  •  ميديا
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بيروت مع »األخبـار« ضّد القمع اإللكتروني 
بيانات الموقع سلمت من التخريب 

أبجدّيات قرصنة معلنة
كيف ت��وص��د األب����واب ف��ج��أة ف��ي وجه 
اإلن���ت���رن���ت؟  ع���ل���ى  م���ع����نّ  م���وق���ع  زوار 
باتت  امل��اض��ي��ة،  العصيبة  ����ام  األينّ ف��ي 
ض ل��ه��ا موقع  »ال��ق��رص��ن��ة« ال��ت��ي ت��ع��رنّ
»األخ������ب������ار« ع���ل���ى ك����ل ش���ف���ة ول����س����ان، 
اء  ى االعتداء املؤذي دائرة القرنّ وتخطنّ
ة.  العاملينّ العرب ليصل إلى الصحافة 
لكن م��ا ه��ي طبيعة ه��ذا »االج��ت��ي��اح« 
االف����ت����راض����ي؟ ك���ي���ف ي���ح���ص���ل، ع�����ادة؟ 
بتعبير آخ���ر: م��ا ه��ي ال��ق��رص��ن��ة؟ هل 
هذه املرة األولى التي يحاول أحدهم 
اخ����ت����راق م���وق���ع »األخ������ب������ار«؟ م����ا ه��ي 
املشرفون  يستعملها  التي  األساليب 
ل��ح��م��اي��ت��ه؟  أي »وي����ب����س����اي����ت«  ع���ل���ى 
واأله�����������م: ه�����ل ي���م���ك���ن م����ع����رف����ة ه���وي���ة 
ت��ق��ف خ��ل��ف العملية؟  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ات 
وه������ل ي���م���ك���ن م���ق���اض���ات���ه���ا؟ ع���ش���رات 
األسئلة طرحت نفسها على كثير من 
اء، بعد ازدهار عمليات القرصنة  القرنّ
ف���ي أن���ح���اء ال���ع���ال���م، وخ��ص��وص��ًا بعد 
وال��اف��ت  »ويكيليكس«.  وث��ائ��ق  نشر 
د على النظام اإللكتروني  أن هذا التمرنّ
. ب���ل إن  ال ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ط����رف م���ع����نّ
م��ن��اص��ري ج��ول��ي��ان أس��ان��ج )مؤسس 
دوا في مهاجمة  »ويكيليكس«( لم يتردنّ
امل��واق��ع ال��ت��ي »ت��واط��أت« على »روب��ن 
ه�����ود اإلن����ت����رن����ت«. ك����ذل����ك، ف��ال��ج��ه��ات 
ت  التسريبات شننّ ه��ذه  من  املتضررة 
ًا مضادًا. وفي هذا اإلطار،  بدورها ردنّ
ت��أت��ي قرصنة م��وق��ع »األخ��ب��ار« التي 
أدرج���ه���ا ك��ث��ي��رون ف���ي س���ي���اق »ح���رب 

انطاقًا  »ويكيليكس««.  ض��دنّ  عاملية 
من هذا الواقع، يبدو تحديد الجهات 
ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف عملية »ال��ه��اك��ي��ن��غ« 
ص��ع��ب��ة، وإن ك���ان���ت أص���اب���ع االت���ه���ام 
إل���ى جهات  ب��آخ��ر،  ��ه��ة بنحو أو  م��وجنّ
��م��ا م��ع ت��واط��ؤ  تنطلق م��ن ام��ي��رك��ا)ربنّ
ي ما(،   أو جهاز محلنّ

نّ
نظام عربي مع�

���ا ب���� ال��وس��ائ��ل  وخ��ص��وص��ًا إذا ق���ارننّ
املستعملة في ضرب موقع  والقدرات 
ض��ت ل���ه م��واق��ع  »األخ����ب����ار«، وم���ا ت��ع��رنّ

أخرى في الفترة األخيرة. 
ذة وتلك  وبغض النظر عن الجهة املنفنّ
ال��ت��ي أص����درت األم����ر، ف��األك��ي��د ه��و أن 
ض في السنوات  موقع الصحيفة تعرنّ
ة،  األربع املاضية ملحاوالت اختراق عدنّ
ل��ك��ن��ه��ا ل����م ت���ك���ن ب���خ���ط���ورة م����ا ح��ص��ل 
األس������ب������وع امل������اض������ي. ال����ه����ج����وم ال�����ذي 
ن��ظ��ام أسماء  »اخ��ت��راق  ى  حصل يسمنّ
أو Domain hijacking. أما  النطاقات« 
تفسيره البسيط فهو اآلتي: كل موقع 
»ع��ن��وان  ف��ي ال��ع��ال��م يملك م��ا ي��ع��رف ب���
اآلي. بي.« IP وهو عنوان رقمي. هكذا، 
ل هذا  كل مرة نطبع اسم موقع، يتحونّ
االس����م إل���ى ال��ع��ن��وان ال��رق��م��ي، فتفتح 
أمامنا الصفحة التي نريد مشاهدتها. 
ل���ت  ع��م��ل��ي��ة ق���رص���ن���ة »األخ������ب������ار« ح���ونّ
عنوان املوقع www.al-akhbar.com إلى 
»آي. ب���ي.« آخ���ر، وب��ال��ت��ال��ي إل��ى موقع 
آخر. وفي حالة االختراق األخير، كان 
املوقع البديل هو »سعودي انحراف«، 
سليمة  امل��وق��ع  صفحات  بقيت  بينما 

اختراقها  م��ن  ال��ق��راص��ن��ة  ن  يتمكنّ ول���م 
وت�����ع�����دي�����ل م����ح����ت����وي����ات����ه����ا. وت�����زام�����ن 
»اخ����ت����راق ن���ظ���ام أس���م���اء ال��ن��ط��اق��ات« 
م����ع ن�����وع آخ�����ر م����ن ال���ق���رص���ن���ة، ي��دع��ى 
ال��ح��رم��ان  DDOS أو »ن��ظ��ام ه��ج��م��ات 
ع������ة«. ه���ن���ا، ي��غ��رق 

نّ
م����ن ال���خ���دم���ة امل������وز

»هاكرز« املوقع بسيل من البيانات  ال�
الوهمية، ما يبطئ عمله. مثًا إن كان 
مًا الستيعاب 1000 زائر  املوقع مصمنّ
بيانات  القراصنة  يرسل  الثانية،  في 
ملئة ألف زائر )ومن أماكن مختلفة في 
ال��ع��ال��م(، وه���و م��ا ي��ف��وق ق����درة امل��وق��ع 
ع���ل���ى االح����ت����م����ال ف���ي���ب���ط���ئ ع���م���ل���ه، أو 
الهجوم األخير  ف نهائيًا. وهذا  يتوقنّ
ى »إيدز اإلنترنت« بسبب غياب  املسمنّ
����ال ل�����ه، ازده�������ر أخ����ي����رًا م��ع  أي ح����ل ف����عنّ
ذه  نفنّ وقد  »ويكيليكس«.  وثائق  نشر 
م��ن��اص��رو أس��ان��ج ف��ي اخ��ت��راق م��واق��ع 
الشركات املالية الكبرى مثل »ماستر 

ل عملها لساعات.  كارد«، ما عطنّ
ال���ي���وم، اس��ت��ع��ادت »األخ���ب���ار« امل��وق��ع، 
وم���ا ه��ي إال أي����ام ح��ت��ى ي��ع��ود بنظام 
ف  ه رغم توقنّ حماية أفضل. والافت أننّ
 عدد 

نّ
أن إال  العمل،  al-akhbar.com عن 

ائه بقي مرتفعًا. في األيام العادية،  قرنّ
��ح��ي امل���وق���ع في  ل م��ت��ص��فنّ ي��ص��ل م���ع���دنّ
ن��ة  ال��ع��ال��م إل��ى 70 أل��ف زائ���ر. أم��ا امل��دونّ
www. رتها الصحيفة البديلة التي وفنّ

 akhbarbeirut.wordpress.com
فقد وصل عدد قرائها إلى 40 ألفًا.

ليال... 

ذلك الخميس... عند الرابعة فجرًا
 صباح أيوب

عند الرابعة من فجر الخميس املاضي، 
��ى ح��س��ن ات���ص���ااًل م���ن أق���ارب���ه في  ت��ل��قنّ
البرازيل: »م��اذا يجري على موقعكم؟ 
اآلتي  الصوت  أنتم بخير؟« س��أل  هل 
من بعيد. سارع زميلنا إلى االتصال 
بمنصور الذي كان مستيقظًا ويعمل. 
 

نّ
 الحرب قد اندلعت« ظن

نّ
»ال بد من أن

ع���ل���ي ل��ل��وه��ل��ة األول�������ى ح����� اس��ت��ف��اق 
ك��ول« على  ليجد 47 رسالة و»ميسد 
ه���ات���ف���ه ص����ب����اح ذل�����ك ال�����ي�����وم: »م���وق���ع 
ال��ج��ري��دة م��ق��رص��ن«. ل��م ي��ت��ن��اول علي 
قهوته. هرع الى مقر الجريدة، فوصل 
م��ت��ج��ه��م��ًا م��ص��ف��رًا ك��م��ن ش���اه���د ف��ع��ًا 

متاريس حرب في الطرقات.  
ع���ن���د ال���ث���ام���ن���ة وال���ن���ص���ف م����ن ص��ب��اح 
يت اتصااًل من صديقة  ذلك اليوم، تلقنّ
ت��ب��ل��غ��ن��ي ب���ص���وت خ���اف���ت: »ي���ب���دو أن 
ت��ع��م��ل( حجبت  ال��ش��رك��ة )ح��ي��ث  إدارة 
موقع »األخبار« عن أجهزة موظفيها 
ق��راءة الجريدة«!  ن من  إذ ال أح��د تمكنّ
اب��ت��س��م��ُت س��اخ��رة وع���دت ل��ل��ن��وم. وم��ا 
هي إال دقائق حتى انهالت االتصاالت 
���ل؟ أي��ن  وال����رس����ائ����ل: ه���ل امل���وق���ع م���ع���طنّ
»األخ��ب��ار«؟ رسائل من دب��ي، وفرنسا 
وع��ك��ار... »س��ع��ودي ان��ح��راف« ه��ذا ما 
أردت دخول  ظهر على شاشتي ح� 
موقع »األخبار«. بات األمر رسميًا إذًا: 

اخترق القراصنة موقعنا.
ال�����ه�����دوء ي���ع���منّ أج�������واء غ���رف���ة »ش���ب���اب 
ال�����وي�����ب« ع���ل���ى غ���ي���ر ال������ع������ادة. األع����� 
واألسئلة تتجه إلى منصور الجالس 
م������ع ج�����ه�����از ال����ك����وم����ب����ي����وت����ر. ع���ي���ن���اه 
الشاشة،  ��رت��ان على  م��س��منّ ال��ح��م��راوان 

وهو لم ينم منذ أسبوع مع بداية نشر 
على  »ويكيليكس«  وثائق  »األخ��ب��ار« 
ي���ردنّ منصور  م��وق��ع��ه��ا. بصبر وأن����اة 
نفسها:  العبارة  رًا  مكرنّ السائل�  على 
املشكلة لكن ال أستطيع  »نحاول حل 

تحديد موعد العودة«.
 ح��ض��ر وات���خ���ذ م��وق��ع��ه امل��ع��ت��اد 

نّ
ال���ك���ل

أم��ام ج��ه��ازه ف��ي املكتب. غياب املوقع 
»شباب الويب«.  ال يعني يوم عطلة ل�
: ننقل املوقع الى صفحة أخرى؟ 

نّ
والحل

ن������ة خ�����اص�����ة؟ ع���ل���ي���ه���ا ص��ف��ح��ات  م������دونّ
بنسخة PDF؟ هذا ما حصل. استطاع 
ب��دي��ل��ة، وه��ا نحن  علي خلق مساحة 
ن����ع����ود إل���ك���ت���رون���ي���ًا. ف����ي خ����ض����منّ ه���ذه 
ال���زح���م���ة، ج������اءت ك���ام���ي���رات »امل����ن����ار« 
ل��ن��ق��ل   »24 و»ف������ران������س  و»ال�����ج�����دي�����د« 
ال���ح���دث. ُف��ت��ح��ت ال��ع��دس��ات ع��ل��ى أح��د 
األض��واء!  العاملة خلف  األقسام  أكثر 
ا ينفكنّ الحصار بعد.   الليل وملنّ

نّ
ثم حل

لكن بعض األصدقاء من ذوي الخبرة 
 ي��ض��ع ج��ه��ازه في 

نّ
ت��ج��م��ه��روا ه��ن��ا. ك���ل

والعنوان  العمل.  على  ًا  منكبنّ حضنه 
ال��ع��ري��ض: ال ن���وم ال��ل��ي��ل��ة. ف���ي ص��ب��اح 
اليوم التالي كان منصور في املكتب، 

 .
نّ

بثياب رياضية... وبكام أقل
ف���ج���أة أح��س��س��ن��ا أن���ن���ا ن��ف��ت��ق��د ش��ي��ئ��ًا 
أس����اس����ي����ًا ص�������ار ج��������زءًا م�����ن ح��ي��ات��ن��ا 
��ة: »ص����راح����ة، اش��ت��ق��ن��ا مل����روان  ال��ي��وم��ينّ
وجاسر وع��اي��دة وهيفاء وأب��و هادي 
وال���زرق���ا وم����اج����دة... وال��ق��ائ��م��ة ت��ط��ول 
��اب الظل  اء، ك��تنّ لتشمل ك��ل ه��ؤالء ال��ق��رنّ
على  بتعليقاتهم  ي��ؤن��س��ون��ن��ا  ال��ذي��ن 
امل������وق������ع، رغ�������م ك���ث���اف���ت���ه���ا ع����ل����ى م�����دار 
االطمئنان  في  بعضنا  ر  فكنّ الساعة«. 
إل�����ى أن ب���ع���ض ه�������ؤالء »األص�����دق�����اء« 
م��ا زال ي��واك��ب ال��ج��ري��دة ع��ل��ى امل��وق��ع 
كثيرة  مجموعات  ب��أن  علمًا  ال��ب��دي��ل، 
نبتت ف��ج��أة ع��ل��ى »ف��اي��س��ب��وك«، ليس 
النقاشات  للتضامن، بل إلحياء  فقط 
اء  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات وال������ح������وارات ب����� ق�����رنّ
ابها من  »األخ��ب��ار« م��ن جهة، وم��ع كتنّ

جهة أخرى. 
منصور؟  ي��ا  أصبحنا  أي��ن  »منصور، 
م��ت��ى ت��ن��ج��ح ف���ي ف���كنّ ال���ح���ص���ار؟«. إن��ه 
شاشة  على  رتان  مسمنّ عيناه  مطرق، 
م��ح��م��ول��ه امل��اك��ي��ن��ت��وش، ال ي��ج��ي��ب، ثم 
يتمتم بكلمات غير مفهومة. »آخ... لو 
إح��دى  ق  ال��ق��رص��ان« تعلنّ ب��ذل��ك  ألتقي 
الصديقات املتضامنات. كان الجونّ قد 
»ترحرح« قليًا، وجاء امل��زاح ليخفف 
م����ن وط������أة امل�����وق�����ف، وي���م���ت���صنّ ح��ال��ة 
خ��رج منصور  القصوى، ح�  ر  التوتنّ
عن صمته أخيرًا: »مشي الحال. حان 

وقت االحتفال«! 

اشتقنا لمروان
وجاسر وعايدة 

وهيفاء وأبو هادي 
والزرقا وماجدة... 

صنعاء ــ جمال جبران

التي أعمل فيها في صنعاء،  s كنت أسهر مع رفاقي في الجريدة 
نضع اللمسات األخيرة على العدد الثقافي األسبوعي قبل إرساله 
إلى املطبعة. خال هذا الوقت، تكون شاشة حاسوبي مفتوحة على 
املقاالت. بعدها  الليل، يبدأ تنزيل  ابتداًء من منتصف  »األخ��ب��ار«. 
»ب��ي دي إف«، وه��ي الصيغة  ال��� الجريدة بصيغة  املوعد مع  يكون 
التي أقرأ بها »األخبار«. يمتعني أمر النظر إلى شكلها اإلخراجي.

وكالعادة، انتظرت وصولها إلى هذه املرحلة قبل أن ُأشغل بأمر ما 
مع رفاقي. عدت بعدها ألجد شاشة الحاسوب وقد تلونت بواجهة 
وردية. اعتقدت أول األمر أني أخطأت من دون قصد، لكن لم يخطر 

في بالي قط أن »األخبار« تقرصنت. 
ضت له. يشبه األمر أن ُيسرق  شعرت وقتها بانتهاك شخصي تعرنّ
 ه��ذا األم���ر ال يحصل 

نّ
ال��غ��ري��ب أن ه ملكًا شخصيًا.  ت��ع��دنّ منك ش��يء 

معي للمرة األولى. اعتدت، لكوني صحافيًا يعمل في اليمن، قصة 
االنتهاكات ه��ذه. لكن ه��ذه امل��رة اختلف األم��ر. هو شعور من يرى 

شيئًا يخصه ُيسرق منه، وال يقدر على فعل شيء.
لكن شعور العجز هذا تاشى وأنا أرى ردود األفعال التي أتتني 
من أفراد وجهات مختلفة. كان الصوت العام مجمعًا على حقها في 
تقديم رأيها في مختلف القضايا. قد تخطئ وقد تصيب، وهذا من 
طبع البشر، لكن ال أحد يختلف على فرادتها واحترامها لقارئها 

وملهنيتها. 
����� كما يسميها بعض  اآلن، وق��د تخطت جريدة »ج��وزف سماحة« 
����� عقبة ج��دي��دة ف��ي طريقها املهني، ال ش��ك ف��ي أن هذا  ال��رف��اق هنا 
الطريق لن يخلو من عقبات أخرى، ما دامت قد اختارت خطًا يحترم 
عقل قارئها وال ينساق وراء الصوت العالي والشعبوي بحثًا عن 

مكاسب سريعة ال تحفر في الضمير الجمعي. 

هكذا تلّقينا الصدمة في صنعاء...

باريس ــ بسّام الطيارة

 ال شكنّ في أن وثائق »ويكيليكس« التي نشرتها »األخبار« لفتت 
انتباه الصحافة العاملية. تناولت هذه األخيرة التسريبات اللبنانية، 
الفعل  اللبنانية، وردود  الضوء على الصحيفة  والعربية، مسلطًة 
التي أثارها نشر الوثائق. هكذا قرأنا مقاالت عدة تناولت محتوى 
ال��ت��س��ري��ب��ات، وخ��ص��وص��ًا ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���وزي���ر ال���دف���اع ال��ل��ب��ن��ان��ي 
. وق��د ي��ك��ون م��ا كتبته ج��ري��دة »ل��و ف��ي��غ��ارو« الفرنسية  إل��ي��اس امل���رنّ
األسبوع ماضي. إذ رأت الصحيفة في مقالة موقعة باسم سيبيل 
البرقيات  م��ن ه���ذه  ن��ش��رت ح��ص��ري��ًا مجموعة  أن »»األخ���ب���ار«  رزق 
التي  »الصحف  مع  نفسها  الخانة  في  ووضعتها  الدبلوماسية«، 
ع بامتيازات »ويكيليكس« مثل »نيويورك تايمز« األميركية،  تتمتنّ
باييس«  و»إل  الفرنسية،  م��ون��د«  و»ل���و  البريطانية،  و»غ���اردي���ان« 
الناطق  ق  علنّ بالوثائق،  الفرنسي  االهتمام  إط��ار  اإلسبانية«. وفي 
ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب���رن���ارد ف��ال��ي��رو على 
 »باريس تقف بطبيعة الحال مع 

نّ
قرصنة موقع »األخبار«، وقال إن

حرية اإلعام وتبادل املعلومات«. إال أنه أضاف أن »الحرية ال تعني 
خ��رق األن��ظ��م��ة كما ه��ي ال��ح��ال م��ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س««. وأع���اد فاليرو 
تناولت  ة،  ع���دنّ مؤتمرات  نظمت  الفرنسية  الخارجية  ب��أن  التذكير 
موضوع الحرية على اإلنترنت »حتى ال تعمنّ الفوضى هذا الفضاء 
االفتراضي«. وأنهى كامه قائًا إنه بالنسبة إلى »ويكيليكس« فإن 
القضاء األميركي قد فتح ملفًا في املوضوع و»من املفيد متابعته«. 
ض لها موقع »األخبار«  ي��رى أن القرصنة التي تعرنّ وعما إذا ك��ان 
هدفها إسكات »الرأي اآلخر«، أعلن فاليرو ببساطة وباختصار أن 
ال���رأي«، من دون أن يشجب ه��ذا االخ��ت��راق أو  »فرنسا تدعم حرية 

يستنكره.

فرنسا الرسمّية مع »الحرّية« ولكن...

غسان بن جدو في »دار الندوة«

ثقافة وناس  •  ميديا
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تصنيفها  ي��ج��ري  وبالتالي  ال���دول.  صعوبات 
 في 

ٍّ
في جداول تكشف حجم ما تعانيه من ترد

السياسية واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة  أوض��اع��ه��ا 
واملجتمعية عمومًا.

وف����ي ال��ت��ص��ن��ي��ف األم���ي���رك���ي، ي��ق��ع ل��ب��ن��ان ل��ع��ام 
2010، من بني نحو 200 دولة، في الدرجة ال�34. 
وهذه الدرجة تبدأ من الدول األكثر معاناة، إلى 
ال���دول األك��ث��ر م��ع��اف��اة. ول��ق��د ك��ان لبنان يشغل 
امل��وق��ع ال����19 ع��ام 2007. م��ا دفعه إل��ى ش��يء من 
التحّسن هو توقيع اتفاق الدوحة في أيار من 
عام 2008. هذا االتفاق كان عبارة عن تسوية، 
رئيس  انتخاب  من  التمّكن  إل��ى  تباعًا،  أفضت 
ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، وم���ن ث���ّم ت��أل��ي��ف حكومة 
جديدة، وإج��راء االنتخابات النيابية في شهر 
ان��ب��ث��ق��ت عنها  ال���ت���ي  ع����ام 2009،  م���ن  ح����زي����ران 

حكومة »الوحدة الوطنية« )!( الحالية.
 ت��س��وي��ة ال���دوح���ة قد 

ّ
ن���ت���ذّك���ر، م����ّرة ج���دي���دة، أن

حملت ف��ي االس���م وف��ي امل��ك��ان وف��ي الكثير من 
شروطها، بصمات الدور الخارجي. بكالم آخر، 
وه��ي وساطة   ����� الخارجية  ال��وس��اط��ة  أّدت  لقد 
تمليها في الجوهر جملة مصالح ال منظومة 
����� دورًا ح��اس��م��ًا في  ع��رب��ي��ة  أو ش��ه��ام��ة  أخ����الق 
املؤقت.  اللبناني  اتفاق »السالم«  إلى  التوّصل 
ي��وم��ه��ا اس��ت��ط��اع��ت ال��ق��ي��ادة ال��ق��ط��ري��ة أن تمّثل 
باملناسبة،  وه��ي  للتسوية.  القانونية  القابلة 
في نجاحها ذاك، قّدمت نموذجًا مغايرًا تمامًا 
للنموذج اللبناني. لقد استطاعت قطر، الدوحة 
ال��ص��غ��ي��رة ال��ت��ي ت��ت��واف��ر ل��ه��ا ق��ي��ادة متماسكة 
وم���ب���ادرة وذك��ي��ة، أن تفضح ك��ث��ي��رًا م��ن أش��ك��ال 
ال��خ��ل��ل ف���ي ال��ب��ن��ي��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي. ك��م��ا فضحت 
وأك��ذوب��ة  الصيغة«  »ف��رادة  ب��� اللبناني  االّدع���اء 
العيش املشترك وتفّوق النظام السياسي الذي 
منع قيام دولة حصينة ووطن مستقر ومزدهر 

سعد اهلل مزرعاني *

مهما تكن النتائج التي سيفضي إليها النزاع 
الحالي بشأن املحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 
فهذا النزاع سيتجّدد ال محالة، بشأن أمر آخر، 
 

ّ
أو سبب آخر، أو معضلة أخرى. بمعنى ثاٍن فإن

 للنزاع بشأن املحكمة الدولية 
ّ

التوّصل إلى حل
أو إل��ى تسوية ما لها، لن يكون خاتمة أح��زان 
لبنان واللبنانيني. إّنهما، أي النزاع والتسوية 
بشأنه، مجّرد محطة في صراع مفتوح تتعّقد 
فيتجّدد  نهاياته،  غالبًا  وتستعصي  مساراته 
دائمًا وعلى نحٍو أكثر حّدة واتساعًا. وال يندر 
أن ي��ت��خ��ذ ه����ذا ال���ص���راع ص��ي��غ��ة ع��ن��ف وت��ق��ات��ل 
واح���ت���راب أه��ل��ي��ني، وخ��ص��وص��ًا ح���ني ت��ت��داخ��ل 
وت��ت��ف��اع��ل األزم�����ات امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة، وه��ي 
غالبًا ما يقع لها هذا التداخل والتفاعل، على 

»ساحتنا«.
وت��ت��ّم��ة ه��ذا امل��س��ار ال���ذي ال ي��دع��و إل��ى أّي نوع 
م��ن أن���واع ال��ف��خ��ر، أّن���ه ح��ني ي��رس��و ال��ص��راع في 
وعلى  م���ا،  محّصلة  ع��ل��ى  محطاته  م��ن  محطة 
التدخل  ذل��ك بسبب  فإّنما يحصل  م��ا،  تسوية 
وال��وس��اط��ة ال��خ��ارج��ي��ني. أم���ا أط����راف ال��ص��راع، 
اللبنانيون، فيكّررون عجزهم عن تحقيق ذلك، 
وي��راك��م��ون ف��ي ه��ذا الحقل تجربة ج��دي��دة من 

الخيبة وانعدام املسؤولية.
وق���د ن��ج��م ع��ن ذل���ك واق����ع م���أس���اوي م��ن ان��ع��دام 
االس��ت��ق��رار، وم��ن ه��در ال��ط��اق��ات الوطنية، ومن 
العجز عن بناء دولة حصينة ومستقلة وسّيدة. 
ف اآلن   لبنان يصنَّ

ّ
وليس من قبيل الصدفة أن

ال��ذي  التعبير   ه���ذا 
ّ

ال��ف��اش��ل��ة«. إن ب��ني »ال�����دول 
الكاتب  ن��وام تشومسكي،  استحدثه عام 2006 
وامل���ف���ّك���ر ال���ت���ق���ّدم���ي األم���ي���رك���ي، ق���د ت���ح���ّول إل��ى 
توصيف  أساسها  على  يجري  معادلة  جوهر 

تتخّطى الشروط 
والمطالب اللبنانية كّل ما 

هو منطقي وعقالني 
ووطني، وتتكّشف عن رعونة 

وفئوية ال مثيل لهما
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وبطوالته  اللبناني  الشعب  بتضحيات  يليق 
وإنجازاته.

ل��ك��ّن��ن��ا ال���ي���وم أم�����ام م��ن��ع��ط��ف ج���دي���د ح���ي���ال ما 
درج���ن���ا ع��ل��ي��ه م���ن ال���ص���راع ف���ي ال���داخ���ل وط��ل��ب 
 أكثر ما 

ّ
الحلول والتسويات من الخارج. ولعل

عّبر عن هذا األمر، تأّفف اآلخرين منا وضيقهم 
ب��ش��روط��ن��ا ودل��ع��ن��ا، ف��ي��م��ا ن��ح��ن ن��ت��وّس��ل��ه��م أو 
من  الخروج  أن يساعدونا على  إليهم  نتوّسل 
أزم��ت��ن��ا. أم���ا م��ن ت��وّل��ى ال��ت��ص��ري��ح ب��ه��ذا األم���ر، 
فالسفير السعودي في لبنان السّيد علي عواض 
ال��ع��س��ي��ري. ل��ق��د ق���ال ال��ع��س��ي��ري مل��ح��ط��ة اإلذاع����ة 
البريطانية األسبوع املاضي، وبطريقة حاسمة 

قطر كوسيط عربي: إمساك العصا من الوسط؟ 
حل املشكلة الحدودية بينهما. 

أّما الجار اإلشكالي اآلخر، فهو إيران )1.648195 
�� بوليتيكي  كيلومترًا مربعًا(. هذا وضع جيو 
غير مريح لإلمارة، قادها إلى محاولة منتظمة 
السياسة  أمنها عبر مقّومات  أج��ل ضمان  من 
الخارجية. كانت بريطانيا في املاضي تتولى 
أم���وره���ا، وأص��ب��ح��ت ف��ي ه���ذه األي����ام ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ض��م��ان��ت��ه��ا )األم���ن���ي���ة(. ف��ي م��ط��ل��ع ع��ام 
1916، سعت العائلة الحاكمة القطرية بنفسها 
إلى نيل الحماية البريطانية في وجه محاوالت 

ضمها من جانب السعودية. 
ل��ع��ل إح����دى امل����ح����اوالت ال��ت��ي ت��ع��ّده��ا ال��دوح��ة 
س��ب��ي��اًل ل��ح��ف��ظ م��رك��زه��ا وك��ي��ان��ه��ا، ه��ي تأجير 
م��ن��ط��ق��ة »ال����ُع����دي����د« ك���ق���اع���دة ج����وّي����ة ل��ل��ج��ي��ش 
بأّنها  التي يمكن تفسير وج��وده��ا  األم��ي��رك��ي، 
ل��ح��م��اي��ة ق��ط��ر ف���ي وج����ه ج��ارت��ي��ه��ا ال��ك��ب��ي��رت��ني 

)السعودية وإيران(.
تلك  القطرية  السياسة  تناسب  إل��ى حد بعيد، 
ال��ن��ظ��ري��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ال�����دول ال��ص��غ��ي��رة، 
والتي تنّفذ نظامًا جزئيًا من املعرفة السياسية 
ع����ن ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة. ت���ب���ع���ًا ل����ذل����ك، س��ع��ت 
الدويلة، في ظل هذه الهيمنة من الجيران، إلى 
نهاية  في  السياسية.  الخيارات  بعض  توفير 
أن تكون  إّم��ا  الصغيرة  للدول  امل��ط��اف، ينبغي 
مجرد قاطرة، أو أن تعمل بتوازن. فالدوحة إما 
تغيير  أو تحاول  الذاتية  قدراتها  على  تعتمد 

سياستها. هي تملك القدرة على املناورة. 
ل��ق��د أج����رت ق��ط��ر ت��ق��وي��م��ات ج���دي���دة ل��ل��ع��الق��ات 
الدولية في عالم متعدد األقطاب، عقب انتهاء 
ح��س��اب ال���ح���رب ال����ب����اردة. ه���ي ل��دي��ه��ا خ��ي��ارات 

كاتيا نيثهامر* 

حّققت قطر نجاحًا دبلوماسيًا الفتًا في 29 آب 
املتمردين  ب��ني  )م��ج��ددًا(  توسطت  ح��ني   ،2010
جزء  ذل��ك  لعل  اليمنية.  وال��ح��ك��وم��ة  الحوثيني 
من مسار أخذته قطر على عاتقها في السنوات 
امل���اض���ي���ة، ك���وس���ي���ط م���ه���ّم ح���س���ن ال��س��م��ع��ة ف��ي 

مناطق النزاعات. 
ك����ذل����ك ك������ان ن���ج���اح���ه���ا ع������ام 2008 ع���ل���ى وج���ه 
ال���خ���ص���وص، م���ذه���اًل، ب��ق��ي��ام��ه��ا ب��وس��اط��ة بني 
األط��راف املتنازعة في لبنان، إذ جرى تجنيب 

البالد العنف املتصاعد. 
 اه��ت��م��ام ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 

ّ
 ج����ل

ّ
وي���ب���دو أن

ف��ي قطر تجاه اآلخ��ري��ن، ه��و أن تمسك العصا 
م���ن ال���وس���ط، ب��م��ا ي���ؤّم���ن م��ص��ل��ح��ت��ه��ا األم��ن��ي��ة. 
م��ع ضامنتها  التقليدية  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  ف��إل��ى 
أج��رت  األم��ي��رك��ي��ة(،  املتحدة  )ال��والي��ات  األمنية 
قطر تقويمات إضافية، من خالل وضع أهداف 
 

ّ
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، وح��ل »ال��ن��اع��م��ة« مثل  للسلطة 

النزاعات، وسياسة إعالمية خارجة عن السائد 
الفضائية  في املنطقة )إط��الق قناة »الجزيرة« 

عام 1996(. 

قطر تتطور على مستوى السياسة الدولية 
 قطر 

ّ
م���ن خ���الل ن��ظ��رة ال���ى ال��خ��ري��ط��ة، ن��ج��د أن

تقع وسط دول مجاورة صعبة املراس. اإلمارة 
الصغيرة )11586 كيلومترًا مربعًا( تبدو مجرد 
ذيل ملحق بالسعودية، إذ تبلغ مساحة اململكة 
مرة  ب���185  أكبر  أي  مربعًا  كيلومترًا   2149690
 الدولتني لم تتوصاّل إلى 

ّ
من قطر. وال سّيما أن

بعدما تسّلم األمير حمد 
السلطة، أعلن سياسة جديدة 

للعالقات مع دول الخليج، 
كذلك اّتبع توّجهًا جديدًا في 

عالقته بإسرائيل 

أخرى تناسبها كدولة صغيرة، مثل التحالفات 
م���ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة أو إع���ط���اء ن���م���وذج عن 

القوة الوسطية. 
ل���ك���ن اإلم��������ارة اّت���ب���ع���ت ت���داب���ي���ر ف����ي س��ي��اس��ت��ه��ا 
الخارجية، التي تعّبر عن صورتها الدبلوماسية 
وامل��ت��وازن��ة،  بامللحقة  يمكن وصفها  امل��ع��روف��ة، 
وذلك عبر تحالفات ضمن املؤسسات الدولية. 

مبادرات مفاجئة 
أص��ب��ح ال��ن��ه��ج ال��ج��دي��د ل��ل��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ق��ط��ري��ة ن��اج��ح��ًا، م��ن��ذ ت��ول��ي ال��ح��اك��م ال��ح��ال��ي، 
الشيخ حمد آل ثاني، السلطة، سنة 1995، الذي 
ز ال��س��ل��ط��ة ال��ن��اع��م��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االن��ف��ت��اح 

ّ
ع���ز

واالبتعاد عن األصولية في البالد. 
بالنسبة إلى اإلعالم، جاءت محطة »الجزيرة« 

ك����أول ق��ن��اة ع��رب��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا، ف���ي ظ���ل إع���الم 
 

ّ
رسمي تقليدي. كانت بدايتها عام 1996. مع أن

»الجزيرة« من حيث الشكل، قناة خاصة، لكّنها 
غالبًا، ممولة من العائلة الحاكمة. 

ف����ي وق�����ت م���ب���ك���ر، ب���ع���دم���ا ت��س��ل��م األم����ي����ر ح��م��د 
السلطة، أعلن سياسة جديدة للعالقات مع دول 
عالقته  في  توجهًا جديدًا  اّتبع  كذلك  الخليج، 
بإسرائيل. في عام 1996، أقامت قطر وإسرائيل 
يقوم  الدولتني  بني  التجارية  للعالقات  مكتبًا 
مقام السفارة. منذ ذلك الحني، أصبحت زيارات 
ممثلني ت��ج��اري��ني وع��ل��م��اء إس��رائ��ي��ل��ي��ني، )إل��ى 

قطر( طبيعية. 
وب����ات����ت ال����ع����الق����ات ال���ت���ج���اري���ة م����ع إس���رائ���ي���ل 
قائمة، بعد انتخاب بنيامني نتنياهو، رئيسًا 
للحكومة عام 1996، وذلك رغم معارضة بعض 
ال��دول العربية األخ��رى. وبعد ان��دالع انتفاضة 

م��ن موقفها  ل��م تغّير قطر  ع��ام 2000  األق��ص��ى 
 أول تغيير لها كان مع بداية حرب 

ّ
هذا. بيد أن

غزة عام 2009/2008، حينها جمدت الحكومة 
ال���ق���ط���ري���ة ال���ع���الق���ات ع���ل���ى ص��ع��ي��د امل��م��ث��ل��ي��ات 

اإلسرائيلية. 
ف���ي ال���ع���الق���ة م���ع إس���رائ���ي���ل، ك���ان���ت ق��ط��ر ت��ق��وم 
بدورها بوضوح على مسرح األحداث: منذ لقاء 
وزير الخارجية القطري )ورئيس الوزراء حمد 
األم��ي��ر( نظيره اإلسرائيلي  اب��ن عم  بن جاسم، 
ف��ي ب��اري��س ع���ام 2003، س��ع��ى األم��ي��ر أك��ث��ر من 
مرة إلى أن يكون وسيطًا في النزاع في الشرق 
 امل��واط��ن��ني 

ّ
األوس�������ط. م���ن إي���ج���اب���ي���ات ذل�����ك، أن

ال��ق��ط��ري��ني م��ن س��ك��ان اإلم�����ارة ل��م ي��ش��ع��روا، في 
ال����ظ����اه����ر، ب���ان���ع���ك���اس م��ح��ت��م��ل )س���ل���ب���ي ل��ه��ذه 
ال��ع��الق��ة( ع��ل��ى س��ي��اس��ة ال��ب��ل��د، ك��ذل��ك ل��م تشعر 
ال���ح���ك���وم���ة ب���ال���خ���وف م����ن م���ع���ارض���ة س��ي��اس��ي��ة 

داخلية لسياستها. 
مقابل  في  قدرتها،  قطر  بنت  وعناية،  ب��ت��وازن 
جهات تسعى إلى تعزيز قدرتها على املعارضة 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة. ه���ذه ال��ق��درة ت��ج��ّل��ت ف��ي إظ��ه��اره��ا 
اس���ت���خ���دام وس���اط���ة ن��اج��ح��ة: وس���اط���ة لتأليف 
 ،2008 عام  اللبنانية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
التي جّنبت البالد العنف املتصاعد الذي كان 
يهّدد بحرب أهلية جديدة. والق��ت قطر كدولة 
عربية فريدة، قبواًل، كوسيط مستقل وحقيقي 
عملت  حيث  معتداًل  املسّمى  البلد  لبنان؛  ف��ي 

السعودية بوضوح مع السّنة. 

إيران الغريبة 
وب���ال���ن���ظ���ر إل�����ى ال���ع���الق���ات م����ع إي��������ران، اّت��ب��ع��ت 
الدوحة طريقًا مّيزها عن دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي، اه��ت��ّم��ت، م���ن خ���الل���ه، ب��اس��ت��م��راري��ة 
ال����ت����واص����ل ال���ج���ي���د م����ع ط�����ه�����ران. ال���س���ب���ب ه��ن��ا 
العاملي، »حقل  الضخم  الغاز  طبعًا ليس حقل 
الشمال«، الذي تتشارك فيه الدولتان، وتتقّدمان 
على صعيد استغالله، إذ اقتربتا من استخراج 
ال���غ���از؛ ب���ل ت���ف���ّوق ق��ط��ر ع��ل��ى إي������ران ف���ي م��ج��ال 
التكنولوجيا املتعلقة باستخراج الغاز، وعلى 

صعيد توريد الغاز امُلسال الى السوق. 
هناك سبب واضح للدوحة يدفعها للتعاون مع 
طهران. على صعيد الوضع السياسي الداخلي 
ف��ي اإلم������ارة، ت��ع��ي��ش أق��ل��ي��ة ف��ارس��ي��ة ذات وزن، 
أول إحصاء  تتأثر بطهران. وأظهر  أن  ُيخشى 
 18 في املئة من 

ّ
سكاني في قطر عام 1970، أن
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وائل قبيسي*

ال��ك��ي��د ال��س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ل���دى ف��ري��ق رئيس 
القضايا  سائر  في  املستمر  والعناد  الحكومة، 
دون االل��ت��ف��ات ال���ى امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��رم��ا 
قطاع  ف��ي  كثيرة  عمل  ف��رص  اللبناني  الشباب 
االت��ص��االت. قطاع ُيعّد، لو جرى تطوير العمل 
به، من أهم القطاعات املنتجة في عصرنا هذا، 
ويؤّمن فرص العمل آلالف الشباب من مختلف 

الشرائح واالختصاصات.
ع��ن��دم��ا درس وزي���ر  ع����ام 2009،  ال��ق��ص��ة  ب�����دأت 
االتصاالت السابق جبران باسيل وخطط وأقّر 
االتصال  مراكز  االتصال.  بمراكز  العمل  قانون 
ه��ي م��ن أه���م ال��ق��ط��اع��ات اإلن��ت��اج��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م 
ال���ث���ال���ث، ف��ه��ي م���راك���ز ت��ش��ّغ��ل��ه��ا ش���رك���ات ل��دع��م 
املنتجات أو التعامل مع االستفسارات وتقديم 
العمل  يحتاج  وال  املستهلكني.  إل��ى  املعلومات 
ف��ي ه��ذه امل��راك��ز ال��ى ش��ه��ادات ودراس����ات عليا، 
بل يتطلب فقط معرفة باللغات األجنبية، وهو 
ما يتميز به اللبناني. تؤّمن هذه املراكز فرص 
عمل ت��ق��ّدر ب���اآلالف. ف��ي ت��ون��س م��ث��ًا، ي��ع��ّد هذا 
 

ّ
ال��ق��ط��اع م��ن أه��م ال��ق��ط��اع��ات املنتجة، وذل���ك ألن
معظم الشباب التونسي يتكلم اللغة الفرنسية 
االتصال  مراكز  املغرب، أصبحت  وف��ي  بطاقة. 
رقمًا صعبًا في االقتصاد املغربي، إذ شهد هذا 
عام  املئة منذ  ف��ي  بنسبة 1000  ت��ط��ورًا  القطاع 
2003، وهو يشّغل اليوم ما يقرب من 300 ألف 
شخص. أما الهند، فتعّد البلد األول في العالم 
العاملة  اليد  االت��ص��ال بسبب  م��راك��ز  ف��ي قطاع 
ال��رخ��ي��ص��ة، وإت��ق��ان اللغة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة. وأخ��ي��رًا، 
فقد وصل عدد مراكز االّتصال في دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى650 مركزًا في نهاية عام 

 .2008
ي��ض��اه��ي ل��ب��ن��ان ه����ذه ال���ب���ل���دان أه��م��ي��ًة ف���ي ه��ذا 

مراكز االتصال هي من أهم 
القطاعات اإلنتاجية في 

العالم الثالث وتتطلب فقط 
معرفة باللغات األجنبية

يتكلم  اللبناني  الشباب  معظم   
ّ

إن إذ  ال��ق��ط��اع، 
ولكنة  بطاقة  واإلنكليزية  الفرنسية  اللغتني 
ممتازة. يجعل ذلك لبنان سوقًا مهمًا للشركات 
األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع���ن ش��ري��ك ل��دي��ه م��رك��ز 

اتصال لتسويق منتجاتها أو لخدمة زبائنها.
بعدما أق���ّر ق��ان��ون العمل ب��م��راك��ز االت��ص��ال في 
ل��ب��ن��ان، ُأع��ط��ي��ت ال��رخ��ص ل��ش��رك��ات ع����ّدة للبدء 
املستثمرون في هذه  لكن فوجئ  القطاع،  بهذا 
ال��ش��رك��ات، ال��ذي��ن اس��ت��وف��وا ال��ش��روط القانونية 
ال�����ى وزارة االت����ص����االت،  ال���ط���ل���ب���ات  ت���ق���دي���م  ف����ي 
»أوج��ي��رو«،  م��ن مؤسسة  امل��ب��رر  غير  بالتأخير 
إلمدادهم بخط »األي وان« )E 1( الذي من دونه 
ال��ب��دء بالعمل. منحت »أوج��ي��رو« هذا  ال يمكن 
ال��خ��ط ل��ع��دد ض��ئ��ي��ل م���ن ال��ش��رك��ات ال يتخطى 
ال��ث��اث، رب��م��ا ك��ي ال ي��ق��ال إّن��ه��ا تعرقل مشروع 
الشركات  تركت عشرات  لكّنها  باسيل،  ال��وزي��ر 
ال����ت����ي أس����س����ت واس���ت���ث���م���رت ودف����ع����ت األم�������وال 
الطائلة كي تبدأ العمل، من دون خط اإلنترنت 
السريع. هذا الواقع أدى الى إفاس بعض هذه 
الشركات، وإغ��اق أخ��رى، وه��روب املستثمرين 
من هذا القطاع بسبب استحالة الحصول على 
الرخصة. وتكبدت الشركات التي تنتظر الفرج 
بسبب  ف��ادح��ة،  خسائر  الخط  على  بحصولها 

هذا التأخير الذي يبدو متعّمدًا.
وال ي��زال امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة »أوج��ي��رو« عبد 
املنعم يوسف يحول دون إعطاء أّي رخصة في 
القطاع دون سبب معلن، ويعّطل ويعرقل  هذا 
 ال��ط��ل��ب��ات. أم���ا ال��س��ب��ب م���ن وراء ذل����ك؟ فهو 

ّ
ك���ل

حرمان وزي��ر االتصاالت أّي إنجاز في وزارت��ه، 
دون االلتفات الى حرمان آالف اللبنانيني فرص 
عمل ذهبية، وقطاعًا اقتصاديًا ناجحًا، ضاربًا 
ب���ع���رض ال��ح��ائ��ط م��ص��ل��ح��ة ال��ش��ب��اب ال��ل��ب��ن��ان��ي 

واالزدهار االقتصادي في لبنان.
هذا غيض من فيض تصرفات رئيس الحكومة 
املسؤول، وفريقه السياسي. هكذا تجري األمور 
في لبنان، وهكذا يدار االقتصاد، وهكذا تقضي 
ال��ك��ي��دي��ة السياسية ل���دى ه���ذا ال��ف��ري��ق ع��ل��ى أّي 

بصيص أمل للشباب اللبناني.
امل���ال،  ووزارة  »أوج����ي����رو«،  م��ؤس��س��ة  إدارة  أم���ا 
وش����رك����ة »س����ول����ي����دي����ر«، وش����رك����ة »س���وك���ل���ني«، 
و»طيران الشرق األوسط« فهذه مواضيع أخرى، 

و»يللي مش عاجبو، خّلي الزبالة تطمو«!
* كاتب لبناني

األزمة اللبنانية وانزعاج الوسطاء
اللبنانيني«.  ف��ي  لبنان  مشكلة   

ّ
»إن ومفاجئة: 

وه��و طالبهم ب��ال��ح��وار وب��إق��ام��ة ج��س��ور الثقة 
 مشاكلهم املتفّجرة. 

ّ
في ما بينهم من أجل حل

لم يطلق السفير السعودي هذه العبارة للبناء 
فتدّخل  املستقبل.  ف��ي  أو  ال��ح��اض��ر  ف��ي  عليها 
ال���س���ع���ودي���ة وس����واه����ا ف���ي ال����ش����ؤون ال��داخ��ل��ي��ة 
اليوم وغ��دًا، كما كان  أم��ر سيستمّر  اللبنانية، 
باألمس، وأكثر. لكن هذا التبّرم السعودي، إنما 
»الوسطاء«،  ال��ذي يستشعره  االنزعاج  يعكس 
وه������م غ���ال���ب���ًا أي����ض����ًا م����ت����وّرط����ون ف����ي ال���ت���دخ���ل 
ف��ي ال���ش���ؤون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ن ش����روط وم��ط��ال��ب 
تتخّطى  وامل��ط��ال��ب  ال��ش��روط  ف��ه��ذه  اللبنانيني. 
 ما هو منطقي وعقاني ووطني، وتتكّشف 

ّ
كل

م��ن خ��ال اإلص���رار عليها، وبالتالي م��ن خال 
رعونة  عن  اإلقليمية،  التسويات  بعض  عرقلة 

وفئوية ال مثيل لهما.       
 ان���زع���اج ال��س��ف��ي��ر ال��س��ع��ودي، ه��و إذًا، أق��رب 

ّ
إن

إل�����ى ل��ح��ظ��ة ض���ي���ق أك���ث���ر م���ّم���ا ه����و ت��ع��ب��ي��ر ع��ن 
لحظة مراجعة في السياسة السعودية بحيث 
تكون اململكة أّول من يأخذ املبادرة، من القوى 
الخارجية، في رفع اليد عن الوضع في لبنان. 
وه��و في ه��ذا السياق، شكل من أشكال تعقيد 
ال��ح��ل��ول وال��ت��س��وي��ات. وم���ن ع���ام���ات م���ا بلغه 
الوضع اللبناني من تعقيد أيضًا، املواقف التي 
أطلقتها القيادة السورية بانتفاء وجود مبادرة 
����� س��ع��ودي��ة ح��ي��ال ل��ب��ن��ان. وه���ي بذلك  س��وري��ة 
مباشرة  غير  بطريقة  ول��و  تعّبر،  كانت  أيضًا، 
وج��زئ��ي��ة، ع���ن ال��ض��ي��ق م���ن ال��ف��ش��ل ف���ي اح��ت��واء 
األزمة اللبنانية من جانب طرفي معادلة السني 

����� سني املعروفة.
ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق أي���ض���ًا، ي���ج���در ال��ت��وق��ف عند 
امل��وارن��ة  املطارنة  أص���دره مجلس  ال��ذي  البيان 
ف���ي ج��ل��س��ت��ه ف���ي م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر ال���ح���ال���ي. ف��ه��ذا 

املجلس ال��ذي يحضر دائمًا في صلب الصراع 
 شلل 

ّ
ق��ال »إن السياسي، قد نطق بالحق حني 

امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وان��ت��ظ��ار ال��ح��ل��ول من 
الخارج يدالن على ضعف في اإلرادة الوطنية«. 
وال���ت���ش���اور  ال���ل���ق���اء  »امل����ط����ل����وب   

ّ
أن رأى  وه������و 

ال��ق��رارات املصيرية التي تجّنب  واالت��ف��اق على 
الباد مزيدًا من الترّدي على الصعد السياسية 

واألمنية واالجتماعية«.
م��وق��ف مجلس  ع��ل��ى  الكثير  ت��ع��وي��ل  ينبغي  ال 
املطارنة. وكثيرًا ما يرّدد أطراف الصراع كامًا 
ي��ن��س��ح��ب  أن  اآلخ����ري����ن دون  ب���ش���أن  ص��ح��ي��ح��ًا 
ن��وع قديم وتقليدي من  إّن��ه  الكام على قائله. 
التناقض ما بني القول والعمل. ومع ذلك ال بّد 
 موقف صحيح مهما شابت 

ّ
من أن نرّحب بكل

أن يتجاوز  صدقيته من أسئلة. املطلوب فعًا 
اللبنانيون الخلل املزمن، الذي ضّخمه ويغذيه 

أبدًا، النظام السياسي القائم.
وال���ت���دخ���ل  ال����داخ����ل����ي  االن����ق����س����ام  م����ع����ادل����ة   

ّ
إن

الخارجي، هي ما يحّدد مسار األزمة اللبنانية 
ويعّقد الوصول إلى الحلول بشأنها. وهي أزمة 
باتت ذات أض��رار وطنية غير محدودة. ولذلك 
 بحث يجب أن يبدأ من هنا. فمن دون 

ّ
 ك��ل

ّ
ف��إن

ف��ي تشخيص  االن���ط���اق م��ن م��ق��ّدم��ات سليمة 
االس��ت��ن��ت��اج��ات  اس��ت��خ��اص  األزم�����ة، يستحيل 

الصحيحة بشأن معالجتها.
ه���ذا ب��ع��د ال��ت��ح��ّدي ال����ذي ي��ص��ف��ع ال��ج��م��ي��ع: من 
ال���ق���وى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، امل���س���ؤول���ة األس���اس���ي���ة عن 
التغيير، املسؤولة األساسية  إلى قوى  األزم��ة، 
إليجاد  واجتماعية  سياسية  ق��وى  تعبئة  ع��ن 
ال��ح��ل��ول ل��ه��ا. إّن��ه��ا م��ه��م��ة وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة لكي 
ال��ق��ّي��م��ني عليه  ل��ب��ن��ان بسبب رع��ون��ة  ال يضيع 

بالدرجة األولى.
* كاتب وسياسي لبناني

الكيدية السياسية 
والفرص الضائعة

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

قطر كوسيط عربي: إمساك العصا من الوسط؟ 
 

ّ
السكان القطريني كانوا خصوصًا فرسًا. إال أن

ال��رق��م ت��راج��ع ال��ي��وم بسبب ه��ج��رات العمل من 
النسبة  فوصلت  الشرقي،  والجنوب  الجنوب 

املئوية الى 10 في املئة، حسب التقديرات. 
ل���ه���ذا، ك����ان م���ن امل���ده���ش، دع����وة ق��ط��ر للرئيس 
اإليراني محمود أحمدي نجاد، ألول مرة، الى 
م��ؤت��م��ر منظمة ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي )ال��دوح��ة 
ال��دوح��ة ع��ن معارضتها  أع��رب��ت  ك��ذل��ك   .)2007
ل���ت���ش���دي���د ال���ع���ق���وب���ات ال����دول����ي����ة ال�����ص�����ادرة ع��ن 
مجلس األمن ضد إيران بسبب النزاع النووي. 
 م��ن رئ��ي��س��ي ووزي���ري 

ّ
ف��ي م����وازاة ذل���ك، ق���ام ك���ل

الخارجية وممثلي البلدين بزيارات متواصلة. 
أربع  زار األمير حمد طهران بني 2006 و2010 
مرات. زي��ارات أدت في شباط 2010 إلى توقيع 
ات��ف��اق أم��ن��ي ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن شأنه 
ض��ب��ط ال����ح����دود وم��ك��اف��ح��ة ت��ه��ري��ب امل���خ���درات 
واالتجار بالبشر. وعلى مدى أبعد، سُيعَلن عن 
عسكرية  وم��ن��اورات  التقنيني  للممثلني  تبادل 
مشتركة، إضافًة الى اإلعان عن اتفاق جمركي، 

وهذا من شأنه بناء الثقة بني البلدين. 
وم�����ن ال����اف����ت ن���ج���اح ق���ط���ر ف����ي ت���أم���ني ال��ق��ب��ول 
قاعدة  رغم وج��ود  الصغيرة،  لإلمارة  اإليراني 
لساح الجو األميركي في منطقة الُعديد على 

أراضي األخيرة. 
ومعروف أن إليران وقطر مصالح كبيرة، تسمح 
بتوفير مزاج إيجابي من خال قنوات االتصال 
ق��ط��ر بنفسها  ت��س��ت��ط��ي��ع  ب��ي��ن��ه��م��ا. ال  ال����واف����رة 
تحقيق نفوذ واسع في السياسة الداخلية من 
دون القيادة اإليرانية. كذلك تساعدها العاقات 
لتكون العبًا رصينًا  الله،  أو ح��زب  مع سوريا 

مقبواًل. 

التحفيز وحدود محاوالت الوساطة القطرية 
مل����اذا ت���ج���ازف ق��ط��ر ع��م��وم��ًا إل���ى ه���ذا ال��ح��د في 
 ال��ن��زاع��ات امل��ع��ّق��دة؟ ظ��اه��ري��ًا، 

ّ
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل

تحقق املبادرات الدبلوماسية املثيرة لاهتمام، 
أه��داف��ًا ع��دي��دة. ف��ي ب���ادىء األم���ر، تحصل قطر 
ع���ل���ى ع���ام���ة م���م���ي���زة داخ������ل م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون 
الخليجي، وتعزز وضعها التنافسي في وجه 
البحرين، واإلمارات والدول الخليجية األخرى، 

التي تسعى إلى جلب االستثمارات. 
ض���م���ن ه������ذه االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، ارت�����ض�����ت ق��ط��ر 
اس����ت����ض����اف����ة ف����ع����ال����ي����ات دول�����ي�����ة ض����خ����م����ة، م��ن 
 ذلك من شأنه 

ّ
مؤتمرات الى أحداث رياضية. كل

من  عامليًا  الع��ب��ًا  تصبح  أن  على  يساعدها  أن 
أجل ضمان أمنها تجاه جيرانها. 

أم����ا ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ق��ط��ر، ف��ت��رج��ع في 
نهاية األمر إلى األمير وزير الخارجية ����� رئيس 

مجلس الوزراء حمد بن جاسم. 
الذي  الرميحي،  ال���وزارة محمد  وكيل  وبفضل 
ع��ّي��ن��ه وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م واإلع�������داد، 
ن��ج��ح��ت ال���ج���ه���ود ال���رس���م���ي���ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا 
ال��دوح��ة، ك��ي ت��ك��ون محل ق��ب��ول ك��وس��ي��ط، لدى 

أطراف النزاع ككل. 
بطبيعة الحال، تدرك قطر جيدًا مدى جاذبيتها 
إل��ى معظم األط���راف ف��ي جملة أم��ور،  بالنسبة 
هي: التمويل السخي، وقدرتها على استخدامه 

في مناطق األزمات. 
سواء في السودان أو اليمن ولبنان، أي البلدان 
ك��ان هناك  اإلم���ارة وحيث  التي توسطت فيها 
ال���وس���اط���ة، اس��ت��ث��م��رت  ح��اف��ز لتحقيق ش����روط 
في  ال��س��ائ��دة  ال��ظ��روف  قطر سخاءها ملواجهة 
البنية التحتية التي تضررت  البلدان في  هذه 

نتيجة الصراعات على األغلب. 
ورغم تعاطف الواليات املتحدة مع قطر، ليس 
أقلها بفضل قاعدة العديد، فذلك ليس القضية 
 اإلمارة دخلت في نسج روابط 

ّ
الرئيسية، إذ إن

مع »دول منبوذة« مثل إيران وسوريا. 
وكشريك في جهود الوساطة الغربية في الشرق 
األوس��ط، قّدر للدوحة أن تحل محل الغرب في 
نسج خطوط االت��ص��ال مع ه��ذه الجهات. وفي 
 على الغرب أال يضع آمااًل 

ّ
الوقت نفسه، يتعني

من  فهو  البلد،  ه��ذا  إل��ى  بالنسبة  واقعية  غير 
ناحية مؤسساتية، ليس في وضع يمّكنه من 
العمل من دون دع��م واس��ع النطاق في تطوير 

وحل النزاعات، وتنفيذها ورصدها. 
الغربيني  للشركاء  ينبغي  ذل���ك،  إل��ى  وإض��اف��ًة 
أي���ض���ًا، ض��ب��ط أن��ف��س��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق األم���ر 
ب��م��واق��ف دع���م واض��ح��ة وخ��اص��ة ت��ت��ح��رك بها، 
وال س��ي��م��ا ف���ي م���ا ي��خ��ت��ص ب��ص��دق��ي��ة ال��ن��خ��ب��ة 
السياسية في الباد، تجاه األطراف املعارضة، 
ك��رأس م��ال قد يسهم في جر قطر ال��ى سياسة 

املنطقة. 
* أستاذة مساعدة في جامعة هامبورغ األملانية 
وباحثة في شؤون قطر. نشرت هذه الدراسة على 
موقع معهد »غيغا« للدراسات الشرق أوسطية ومقره 
مدينة هامبورغ 
وزير االتصاالت الحالي شربل نحاس في جولة داخل اوجيرو )أرشيف ـ مروان بو حيدر()ترجمة معمر عطوي(
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جاكسون ديل*

يللؤّكللد االنللهلليللار األخلليللر فللي مللسللار الللسللام في 
الشرق األوسط حقيقة تجاهلتها إدارة أوباما 
منذ وصولها إلى البيت األبيض. هذه الحقيقة 
وال  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  ال  أّنللله  هللي 
شغفها  اإلدارة  تللشللارك  الفلسطينية  السلطة 
ذلك  ترك  الدولتني.   

ّ
بالتحرك سريعًا نحو حل

الرئيس أوباما أمام خيارين صعبني، فهو إما 
سيضع إحدى أهّم أولويات سياسته الخارجية 
جانبًا في الوقت الحاضر، أو سيطلق جهودًا 

أميركية أكبر، محفوفة بالخطر. 
للللقلللد تلللابلللع اإلسلللرائللليللللللليلللون والللفلللللسللطلليللنلليللون 
مللللحللللادثللللات ملللبلللاشلللرة بلللتلللقلللّطلللع فللللي اللللسلللنلللوات 
إلى  التوصل  املاضية من دون  الثماني عشرة 
في  اليهودية  املستوطنات  بللنللاء  بللشللأن  اتللفللاق 
الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن احتمال تجدد 
املفاوضات التي بدأت في أيلول املاضي انهار 
بعدما أجبرت إدارة أوباما على إعان التخّلي 
عللن جللهللدهللا األخلليللر لللعللقللد صللفللقللة مللع حكومة 
نتنياهو  وافلللق  املللسللتللوطللنللات.  حلللول  نتنياهو 
في املبدأ على تجميد جزئي ملدة ثاثة أشهر 

البيت  طالب  لكّنه  الغربية،  الضفة  في  للبناء 
األبلليللض بللبللديللل مللكللتللوب، هللو طللائللرات حربية 
متقدمة بقيمة 3 مليارات دوالر. في هذا الوقت، 
ال  الصفقة   

ّ
أن استباقيًا،  الفلسطينيون،  أعلن 

لعدم  يكفي  بما  لهم  مناسبة  تللكللون  أن  يمكن 
انللسللحللابللهللم ملللن امللللفلللاوضلللات، ألّنلللهلللا ال تشمل 

القدس. 
كما أوضحت في السابق، ليست املستوطنات 

ملللللللادة ملللنلللاسلللبلللة للللعلللقلللد صلللفلللقلللة بللللشللللأن الللللدولللللة 
 

ّ
أن بحقيقة  يقبان  الطرفني   

ّ
ألن الفلسطينية، 

إسرائيل  إلى  املستوطنات ستضّم  معظم هذه 
فللي مقابل أراض فللي مللكللان آخلللر. لقد أصبحت 
الللقللضلليللة عللقللبللة كللبلليللرة بللسللبللب تللركلليللز أوبلللاملللا 
الفلسطيني  الرئيس  أجبر  ما  عليها،  الخاطئ 

محمود عباس على اعتناق خط متشّدد. 
عاجزة  أصبحت  اإلدارة   

ّ
أن هللي  الحقيقة  لكن 

الللطللاولللة، حتى بعدما  مللن  القضية  عللن سحب 
عرضت رشللى على أطباق من ذهللب إلسرائيل 
في مقابل تجميد لتسعني يومًا. وهذا يعكس 
 اللللطلللرفلللني سلللعللليلللدان بللللوجللللود علللذر 

ّ
حللقلليللقللة أن

يمنعهما من التحادث. 
عارض عباس مفاوضة نتنياهو منذ تسّلم هذا 
األخير منصبه نهاية العام املاضي. وقال إّنه ال 
اإلسرائيلي سيعرض  اليمني  زعيم   

ّ
بللأن يؤمن 

الرهان الكبير 

أوباما وعملّية السالم في الشرق  األوسط: إحباط تلو اآلخر

جنود اسرائيليون يطلقون النار على متظاهرين فلسطينيني قرب بلعني في الضفة الغربية )عباس مومنة ــ أ ف ب(

يفّضل عباس أن يحكم ضفة 
غربية هادئة، على أن يذكره 

التاريخ وقد اعترف اعترافًا 
نهائيًا بالدولة اليهودية 

إلى حّل لعملية السالم في الشرق األوسط في خالل سنة 
التي  الزمنية  املهلة  انتهاء  ومع  واليته.  من  أو سنتني 
حددها أوباما لنفسه، وفشله في تحقيق أي تقدم ملموس، 

البيت  إلى  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  كأسالفه، وصل 
األبيض حاماًل وعودًا كبيرة يأمل تحقيقها في أول والية 
له. من ضمن هذه الوعود، كان أوباما يتحدث عن التوصل 

شروطًا جدّية للسام. لكن عباس رفض عرضًا 
جيدًا من سلف نتنياهو، ولم يوضح شروطه 
اللللخلللاصلللة للللللتللسللويللة. واللللليللللوم يللجللب أن يللكللون 
واضحًا أّنه في عامه الخامس والسبعني، وهو 
أن  على  هللادئللة،  غربية  ضفة  يحكم  أن  يفّضل 
الللذي  الفلسطيني  القائد  بللأّنلله  التاريخ  يللذكللره 

اعترف اعترافًا نهائيًا بالدولة اليهودية. 
بللللللذل نلللتلللنللليلللاهلللو جللللهللللدًا لللليلللظلللهلللر أّنللللللله مللسللتللعللّد 
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مارتن إنديك*

مللاتللت عملية الللسللام فللي الللشللرق األوسلللط، لكن 
 أحلللللدًا فلللي حللللللداد. انللتللهللت عللشللرون 

ّ
ال يلللبلللدو أن

النشاط  لتجميد  األميركية  الجهود  من  شهرًا 
االسللتلليللطللانللي اإلسللرائلليلللللي بللهللدف خلللللق بيئة 
قّلة  مللسللدود.  إلللى طريق  للمفاوضات  مساعدة 
أّنها  الحظت إعان إدارة أوباما الهادئ أخيرًا 
الللجللهللد. انتقل تركيز واشللنللطللن إلى  أنللهللت هللذا 

مللفللاوضللات واعللللدة أكللثللر مللع الللكللونللغللرس حللول 
إسرائيل  انتقلت  الضريبية.  الخفوض  تجديد 
املقبلة، فضيحة جنسية  إلى االهتمام باألزمة 
في الشرطة هنا، وكارثة طبيعية هناك. الحياة 
فللي الللضللفللة الللغللربلليللة جلليللدة. هللنللاك نللمللو بنسبة 
11 فللي املللئللة، انللخللفللاض فللي الللبللطللالللة والللشللرطللة 
الللفلللللسللطلليللنلليللة تللحللافللظ علللللى الللنللظللام. حللتللى في 

 
ّ

غللللزة، يللسللود جلللو طللبلليللعللي جلللديلللد، وللللو فلللي ظللل
حللكللم حللمللاس الللقللمللعللي. تللسللتللمللر حلللملللاس، حللزب 
الله وإيللران بالوعد بأّنهم سيحررون فلسطني 
عبر العنف، لكّنهم في الوقت نفسه ال يفعلون 
شيئًا يعّكر الهدوء الحالي. وكشفت ويكيليكس 
أكبر سر في العالم: يهتّم القادة العرب بالخطر 

اإليراني أكثر من القضية الفلسطينية.
 الشرق األوسط وجد طريقة 

ّ
هل يعود ذلك إلى أن

ليستمر على قيد الحياة بدون عملية سام؟ لو 
كان ذلك صحيحًا، تصبح حياة الرئيس باراك 
أوبلللاملللا ورئلليللس اللللللوزراء االسللرائلليلللللي بنيامني 
عباس،  محمود  الفلسطيني  والقائد  نتنياهو 
القرارات السياسية  أسهل. سيعفون من اتخاذ 
الللخللطلليللرة الللتللي قللد تللغللّيللر الللعللاقللات بللني الللعللرب 
واإلسلللرائللليللللللليلللني، لللكللّنللهللا أيلللضلللًا قللللد تللطلليللحللهللم. 
يستطيع الرئيس أوباما الحفاظ على رأسماله 
نتنياهو  السيد  بإمكان  املتناقص.  السياسي 
اإلبلللقلللاء علللللى ائللتللافلله املللتللصللدع والللتللركلليللز على 
الخطر اإليراني. كما يستطيع السيد عباس أن 
يتجنب مفاوضات مع شريك إسرائيلي ال يراه 
جاّدًا في مقابل حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل 

وكسب اعتراف دولي بدولة فلسطينية.
في أوقات مماثلة، يعود خبراء عمليات السام 
الللتللي سنرددها  الللهللوائلليللة  الللدراجللة  إلللى نظرية 
بحزن: »إذا لم تكونوا تضغطون على الدواسة 
إلللى األملللام فأنتم ستقعون«. هللذا قللول صحيح 

ملللللن دون شللللللك. للللللم تلللتلللوقلللف سللللاعللللة إسلللرائللليلللل 
املستمر  الللدوران، واالحتال  الديموغرافية عن 
 حماس 

ّ
تللتللخللل لللم  الللدوللليللة.  يللقللّوض شرعيتها 

إيلللران، عن عزمهما على  الله، بدعم من  وحللزب 
استخدام اإلرهاب والعنف والتهديدات بتدمير 
إسرائيل للدفع قدمًا باألجندة الخاصة بهما. لن 
تؤدي الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
مهماتها إلللى األبللد إذا كللان الطريق الللى الدولة 
الللقللادة   

ّ
املستقلة يللبللدو دائللمللًا ملللسلللدودًا. كللمللا أن

الللعللرب املللعللتللدلللني مللثللل مللحللمللود عللبللاس وسللام 
الفلسطينية،  الللسلللللطللة  وزراء  رئلليللس  فللليلللاض، 
لم  إذا  طويلة  لفترة  السلطة  فللي  يستمروا  لللن 
 محادثاتهم مع 

ّ
يكونوا قادرين على البرهان أن

اسرائيل وبناء الدولة في الضفة الغربية يمكن 
أن يحّققا التحرير من االحتال.

علللللوض اللللتلللخلللّللللي عللللن صلللنلللع الللللسللللام، سلليللكللون 
مللللن اللللحلللكلللملللة اسللللتللللخللللدام املللللللوت امللللللبلللللارك لللهللذه 
العملية التي تركز على املستوطنات على أنها 
فللرصللة لبناء طللريللق أفللضللل فللي تحقيق السام 
اإلسللرائلليلللللي للللللللللللل الللفلللللسللطلليللنللي. كلليللف يللمللكللن فعل 

ذلك؟
أواًل، يجب على األميركيني أن يتراجعوا قليًا. 
لقد أصبح الركض وراء اإلسرائيليني لتحقيق 
التزامات »خريطة الطريق« ووراء الفلسطينيني 
للللللللدخلللول فللللي ملللحلللادثلللات ملللبلللاشلللرة، ذا نللتللائللج 

عكسية.

الخروج من المستنقع

يجب ابتكار أسلوب 
جديد للمفاوضات لكن 

من دون تغيير هدفها، 
أي حّل الدولتين

تمنح واشللنللطللن الللوقللت لللأطللراف كلها إلعلللادة 
الى  تللعللود  أن  يجب  لكّنها  بللاألولللويللات،  النظر 
للمفاوضات.  جللديللدًا  أسلوبًا  وتبتكر  األسلللاس 
 الللدولللتللني. ال 

ّ
ويللجللب أاّل يتغير الللهللدف، اي حللل

يللمللكللن تللحللقلليللق ذللللك ملللن دون تللعللريللف الللحللدود 
أن  يللللجللللب  إذًا  اللللللدوللللللتلللللني.  بلللللني  تلللفلللصلللل  اللللللتلللللي 
تلللكلللون امللللفلللاوضلللات املللقللبلللللة علللللى الللللحللللدود. أمللا 
املستوطنات، وما يجب الفعل بشأنها، واألمن 
مللن حللل مشكلة  فتنبثق  واللللقلللدس،  واالجلللئلللون 
الحدود  »إّنها  العبارة  أن تكون  الحدود. يجب 

أيها الغبي«.
يللجللب أن تللرتللكللز أي مللفللاوضللات بللشللأن الللحللدود 
القرار 242 الصادر عن  على املبدأ املوجود في 
مجلس األمن، أي القرار األساسي لعملية السام. 
 الحدود بني الدولتني يجب 

ّ
ويقول هذا املبدأ إن

أن تعتمد على خط الرابع من حزيران 1967 مع 
األميركية  السياسة  مع  ذلك  يتوافق  تعديات. 
في العقود األخيرة. يجب على السيد أوباما أن 
الللدخللول في  يعلن ذلللك فللي موقف أميركي قبل 

مفاوضات الحدود.
يلللقلللود الللتللركلليللز علللللى اللللحلللدود بللطللبلليللعللة الللحللال 
إللللى الللفللكللرة األسللاسلليللة فللي اللللقلللرار اللللصلللادر عن 
الللذي سعى  املتحدة  لأمم  العمومية  الجمعية 
الدائر حول فلسطني.  الصراع  التعامل مع  إلى 
القرار طالب بتقسيم األرض إلى دولتني، واحدة 
يللهللوديللة وأخلللللرى عللربلليللة، ملللع نللظللام خلللاص في 
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الرهان الكبير 

أوباما وعملّية السالم في الشرق  األوسط: إحباط تلو اآلخر
إعداد وترجمة
ديما شريف

الرا فريدمان*

املتعلقة  األخيرة  أوباما  إدارة  مناورة  عبر صّد 
ب��ع��م��ل��ي��ة ال����س����ام، ل����م ي���ت���راج���ع رئ���ي���س ال�������وزراء 
اتفاقه  ع��ن  فقط  نتنياهو  بنيامني  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
مع وزيرة الخارجية هياري كلينتون. لقد رأى 
 أوباما يخدعه. وقال للرئيس »أنا ال 

ّ
نتنياهو أن

آخ��ذك على محمل الجّد، وال أص��ّدق أّن��ه ستكون 
هناك أّي نتائج لذلك«. 

ه��ذا اختبار صعب ألوب��ام��ا. وص��ل الرئيس إلى 
منصبه مع وعد بتحقيق السام. عّرف السام، 
تعريفًا صحيحًا، بأّنه في مصلحة األمن القومي 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة. ق���ال إّن����ه س��ي��ح��ّم��ل ال��ط��رف��ني 

مسؤولية أفعالهما. 
أّن��ه لم  اليوم أن يبرهن  الرئيس  يقع على عاتق 

يكن يخدع الجميع. 
إذا ف��ش��ل ف��ي ه���ذا االخ��ت��ب��ار، ف��س��ت��ك��ون النتائج 
 ح��ل��ف��اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وأع���داءه���ا 

ّ
ك��ب��ي��رة. إن

ينتظرون ما سيحصل. حتى اآلن، لم يروا سوى 
ت��ق��دم ملموس  ع��ن تحقيق  رئ��ي��س عجز سنتني 
في أهم أهداف سياسته الخارجية. يرون رئيسًا 
رب�����ط م���ب���اش���رًة س��ي��اس��ت��ه ف����ي ال����ش����رق األوس�����ط 
لكّنه تصرف  األميركي،  القومي  األم��ن  بمصالح 
 الواليات املتحدة عاجزة، ألّنه جوبه بألعاب 

ّ
كأن

يحتاج  الطرفني.  جانب  من  مماطلة  وتكتيكات 
أوباما إلى أن يعترف، بعد سنتني في منصبه، 
 النّيات الحسنة والخطابات القوية ال تنفع 

ّ
بأن

في ش��يء. لقد استنفد حسن النية وامليزة التي 
تمتع بها حني وصل إلى منصبه. اليوم، يجري 
ال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ع��ب��ر األف��ع��ال 

والنتائج فقط. 

إذا ف��ش��ل أوب���ام���ا ف���ي ه����ذا االخ���ت���ب���ار، ف��س��ت��ك��ون 
االس���ت���ن���ت���اج���ات م���ث���ي���رة ل���ل���ق���ل���ق. اس���ت���ن���ت���اج���ات 
سيجري التوصل إليها في طهران وبيونغ يانغ 
امل��ف��اوض��ة بشأن برنامجيهما  ح��ني يحني وق��ت 
النوويني، وفي موسكو حني سيجري التفاوض 
ع��ل��ى ال��ح��د م���ن األس��ل��ح��ة، أو ح��ت��ى ف���ي ب��اري��س 
ول����ن����دن ف����ي م����وض����وع م���ص���ال���ح ح���ل���ف ش��م��ال��ّي 
األطلسي. تأثيراتها املحتملة أكثر تدميرًا لألمن 
 

ّ
إن ويكيليكس.  فضيحة  م��ن  األم��ي��رك��ي  القومي 
ص��دق��ي��ة س��ي��اس��ة أوب���ام���ا ال��خ��ارج��ي��ة ك��ّل��ه��ا على 

املحك. 
م���ع األزم�����ة ال��ح��ال��ي��ة ف���ي امل���وض���وع اإلس��رائ��ي��ل��ي 
������������� ال���ع���رب���ي، ل����دى أوب���ام���ا ال���ي���وم ف��رص��ة لتغيير 
مسارها  ولتغيير  بالسام،  الخاصة  سياساته 
والبدء بمجانسة سياسته مع خطاباته. الواقع 
ال��ى  ال��ت��وص��ل  أوب��ام��ا يستطيع   

ّ
أن ه��و  البسيط 

ات���ف���اق س����ام إس��رائ��ي��ل��ي ������������� ف��ل��س��ط��ي��ن��ي إذا ب��دأ 
الطرفان بأخذه على محمل الجد. لن يحصل ذلك 
 صبره نفد، وأنه 

ّ
أن إذا أوض��ح أوباما  اليوم إال 

مستعد ليكون قاسيًا، وأّنه ستكون هناك نتائج 
ل��ع��رق��ل��ة س��ي��اس��ة أم��ي��رك��ا ال��خ��ارج��ي��ة وت��ق��وي��ض 

مصالحها. 
 أح�����د، ل���ن ي���ك���ون ه���ن���اك وص��ف��ة 

ّ
ي��ج��ب أال ُي���غ���ش

»الخطة  قدمًا. ستكون  للمضّي  واح��دة سحرية 
ب« فاشلة بقدر »الخطة أ« إذا فشل الرئيس في 
ال��ط��رف��ني على  السياسية إلج��ب��ار  ال��ن��ّي��ات  حشد 
 نجاح أو فشل سياسة 

ّ
أخذه على محمل الجد. إن

ال��رئ��ي��س ت��ع��ت��م��د أواًل وأخ���ي���رًا ع��ل��ى اس��ت��ع��داده 
للضغط على الطرفني وجعلهما مسؤولني. وهذا 
صحيح في الحديث عن فرض الواليات املتحدة 
ش���روط���ه���ا، وع���رض���ه���ا خ��ط��ة س�����ام، وإدخ���ال���ه���ا 
العملية  ف��ي  واإلقليميني  األوروب���ّي���ني  حلفاءها 

للضغط على الطرفني، أو أّي خيار آخر. 

األف���ك���ار ال��ت��ي ي��ج��ري ت��داول��ه��ا ل��ي��س��ت خ���ي���ارات، 
وم��ن��ه��ا ت��ب��ّن��ي م��ق��ارب��ة »إداري������ة« ل��ل��ص��راع. ليس 
 تطور 

ّ
ه��ن��اك »إدارة« ف��ي ص����راع ي��م��ك��ن، م��ع ك���ل

جديد على األرض، أن يشتعل ويزعزع استقرار 
املنطقة وما وراءها. 

التخلي مؤقتًا عن هذه  وبطريقة مماثلة، خيار 
ال��س��ي��اس��ة ب��ان��ت��ظ��ار ظ�����روف م��ائ��م��ة أك���ث���ر غير 
 األكثر 

ّ
 الدولتني، وهو الحل

ّ
متداول. يتعرض حل

ق���درًة على الحياة ف��ي ه��ذا ال��ص��راع وال��ض��روري 
الس���ت���م���رار إس���رائ���ي���ل وم���ص���ال���ح األم�����ن ال��ق��وم��ي 
للسام  عملية  أّي  غياب   

ّ
إن للهجوم.  األميركي، 

م��وث��وق ب��ه��ا يفتح ال��ب��اب أم���ام ال��ع��ن��ف، وي��ق��ّوي 
م���ن ي���داف���ع���ون ع���ن اس���ت���خ���دام ال���ق���وة ع���وض���ًا عن 
 

ّ
امل��ف��اوض��ات. يسمح ذل��ك ب��ت��ط��ّورات تناقض حل

ال��دول��ت��ني. م��ع ع��دم االه��ت��م��ام ب��ه��ذه امل��خ��اط��ر، لن 
 الدولتني على قيد الحياة الى األبد. 

ّ
يستمر حل

كذلك يجب أن نكون واضحني. ففي الوقت الذي 
يجب فيه أاّل يكون تجميد البناء في املستوطنات 
ش�����رط�����ًا م����س����ّب����ق����ًا مل�����ف�����اوض�����ات ال�������س�������ام، ت��ب��ق��ى 
ب��ن��اء املستوطنات  ي��خ��ل��ق  م��ه��ّم��ة.  امل��س��ت��وط��ن��ات 
 

ّ
حل تحقيق  تجعل  األرض  على  جديدة  حقائق 

الدولتني أصعب. كما يسحب الثقة من أّي عملية 

المخادع

عن  يتوانى  ال  نتنياهو  م��أزق.  في  نفسه  الرئيس  يجد 
السخرية منه علنًا، ومحاولة الحصول على أكبر كمية من 
الرشى في مقابل أي تحرك ولو صغيرًا تجاه الفلسطينيني. 

أما هؤالء، وعلى رأسهم الرئيس املنتهية واليته محمود 
عباس، فيتخّبطون بني محاولة إرضاء األميركيني والعرب 

متجاهلني الوقائع على األرض

ل����ل����م����ف����اوض����ة ب�����ج�����دي�����ة ع�����ل�����ى ش�����ك�����ل ال������دول������ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ع���ت���ي���دة. ل���ك���ن ال����ش����روط ال��ت��ي 
ت���ح���دث ع���ن���ه���ا، وض��م��ن��ه��ا وج������ود إس��رائ��ي��ل��ي 
الغربية، تعّد  الضفة  األم��د في  عسكري طويل 
كما  التي رفضها عباس.  تلك  أكثر تشددًا من 
ت��ن��ازل  ف��ي  ق��د يفكر  ب��أّن��ه  اق���ت���راح نتنياهو   

ّ
أن

كبير مثل تقسيم القدس، قد يؤدي إلى انهيار 
ائتافه اليميني. 

يقول املسؤولون األميركيون إّنهم سيستمرون 
ف����ي ال���ت���واص���ل م����ع ال���ط���رف���ني ب��ن��ح��و م��ن��ف��ص��ل، 
مساعدين  م��ع  واشنطن  ف��ي  باجتماعات  ب���دءًا 
إّن��ه��م سيضعون  ي��ق��ول��ون  وع��ب��اس.  لنتنياهو 
موضوع املستوطنات جانبًا، وسيرّكزون على 
 النهائي، كما 

ّ
موضوعات أكثر جذرية في الحل

كان القادة العرب يدعون في العلن والسر. 
لكن لن يستطيع أوباما أن يحقق هدفه بالتوصل 
إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية بحلول آب 
املقبل عبر محادثات غير مباشرة. إذًا، يقدم له 
هذا امل��أزق خيارين. يستطيع أن يقلل خطواته 
ال��ش��رق األوس��ط،  وط��م��وح��ات دبلوماسيته ف��ي 
 الواليات املتحدة ال يمكن 

ّ
وينحني أمام واقع أن

أك��ث��ر م��ن املعنيني أنفسهم،  ب��ال��س��ام  ت��رغ��ب  أن 
كما كان يقول وزير الخارجية األسبق جيمس 
بايكر. سيعطي ذلك مسؤولي الواليات املتحدة 
وإسرائيل الوقت لاستمرار في العمل بصمت 
ال�����وزراء الفلسطيني س���ام ف��ي��اض،  م��ع رئ��ي��س 
الذي يحاول أن يبني مؤسسات ملموسة وقوى 

أمنية ضرورية للدولة. 
الخيار اآلخر سيكون أن يفعل أوباما ما أراده 
ال��ب��داي��ة عباس وال��رئ��ي��س امل��ص��ري حسني  منذ 
مبارك وامللك األردن��ي عبد الله، أي إع��داد خطة 
ومحاولة  فلسطينية  لدولة  دولية  أو  أميركية 
ف��رض��ه��ا ع��ل��ى ال���ط���رف���ني. ي���ق���ول ال���ت���اري���خ )وم���ن 
الكبير  ال��ره��ان   

ّ
إن املاضيتان(  السنتان  ضمنه 

سينتج فشًا دبلوماسيًا ألوباما وربما حربًا 
ج����دي����دة ف����ي ال����ش����رق األوس��������ط. ل���ك���ن ن���ظ���رًا إل���ى 
افتتنان أوباما الشخصي بدبلوماسية الشرق 
أّن���ه سينّفذ هذا  األوس����ط، ه��ن��اك اح��ت��م��ال كبير 

الرهان. 
* عن صحيفة »واشنطن بوست«

 إسرائيل ليست مهتمة 
ّ

سام، ويرسل إشارة بأن
بحل الصراع عبر املفاوضات، لكّنها تفّضل أمرًا 

واقعًا أحاديًا. 
بحزم،  أوب��ام��ا  الرئيس  إذا تصرف  النهاية،  ف��ي 
نتنياهو،  ال�����وزراء  رئ��ي��س   

ّ
أن م��ن  ال��ت��أك��د  يمكنه 

ال��ذي يتلقى املديح ألّن��ه نعت أوب��ام��ا باملخادع، 
نتنياهو  تكلم  لسنتني،  نفسه.  اختباره  ي��واج��ه 
لكن  الدولتني،  السام وح��ل  بالسوء عن خطاب 
أف��ع��ال��ه فضحت أك��اذي��ب��ه. م��ع س��ي��اس��ة األزم����ات، 
 نتنياهو 

ّ
يمكن أوباما أن يبرهن لإلسرائيليني أن

يجر إسرائيل في طريق تؤدي فقط الى صدامات 
إضافية مع صديقتها األقرب، الواليات املتحدة، 
ون��ح��و ع��زل��ة إض��اف��ي��ة ون����زع ل��ل��ش��رع��ي��ة. عندها 
ي��م��ك��ن ن��ت��ن��ي��اه��و أن ي���واف���ق ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج أو 
يواجه ما سينتج بالتأكيد من موجة معارضة 

داخلية. 
ح���ان ال���وق���ت ل��ل��رئ��ي��س أوب���ام���ا أن ي��ص��ب��ح ج��دي��ًا 
ح���ي���ال ال����س����ام ف����ي ال����ش����رق األوس��������ط، م����ن أج���ل 
م���ص���ال���ح األم������ن ال���ق���وم���ي األم����ي����رك����ي وص��دق��ي��ة 
العالم يشاهد  العالم.  الخارجية حول  سياسته 

وينتظر. ويبقى يأمل أيضًا. 
* عن مجلة »فورين بوليسي«
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أوباما في طريقه للقاء أبرز رجال األعمال في أميركا يوم أمس )جيم يونغ �� رويترز(

غياب أّي عملية سالم 
موثوق بها يفتح الباب أمام 
العنف، ويقّوي المدافعين 

عن استخدام القوة

الخروج من المستنقع
متساوية  وحماية  متساوية  وح��ق��وق  ال��ق��دس، 

وفق القانون لكل مواطني الدولتني.
إلط�������اق م����ف����اوض����ات ج�����دي�����دة، مل�������اذا ال ت��ع��ل��ن 
العربية،  أّنها تعترف بدولة فلسطني  إسرائيل 
وب���ح���ق���وق م��ت��س��اوي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا، وي��ط��ل��ب من 
اعترافها  إع��ان  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
متساوية  وبحقوق  اليهودية  إسرائيل  ب��دول��ة 
إعان دخولهما  الطرفان  ملواطنيها؟ يستطيع 
في مفاوضات، من دولة لدولة، لتحديد الحدود 
ب��ي��ن��ه��م��ا. ت��س��ت��ط��ي��ع ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ع��ن��ده��ا 
ال��ت��رح��ي��ب ب��اع��ت��راف إس��رائ��ي��ل ب��دول��ة فلسطني 
لاعتراف  بها  خ��اص��ة  خ��ط��وات  وأخ���ذ  العربية 
بدولة إسرائيل اليهودية. هذه الخطوات املهمة 
قد تدفع املفاوضات قدمًا عبر إعطاء كل طرف 
أم�����رًا أس���اس���ي���ًا ي����ري����ده، أي االع����ت����راف امل��ت��ب��ادل 

بالطموحات الوطنية.
في الختام، يجب على األط��راف كلها أن تلتزم 
التوصل إلى اتفاق حول الحدود بحلول أيلول 
2011، إلقامة دولة فلسطني في الجمعية العامة 
أوباما.  السيد  وع��د  كما  املتحدة،  لألمم  املقبلة 
بالطبع، ستكون هناك اعتراضات. لكن ال يمكن 
ن��ق��اش ال��ح��اج��ة إلي��ج��اد ط��ري��ق مبتكر للمضي 
قدمًا. يجب العودة إل��ى األس��اس، ودول��ت��ان من 
أج��ل شعبني وح��دود متفق عليها نقطة جّيدة 

للبدء.
* عن »معهد بروكينغز«                
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العرب يطلبون »عرضًا جادًا« للتفاوض 
التوّجه إلى مجلس األمن يقتصر على االستيطان... وروس يبدأ بإعداد »الترتيبات األمنية«

القاهرة ــ األخبار 

األسبوع  األميركية  اإلدارة  أعلنت  إن  م��ا 
امل�����اض�����ي ت���خ���ّل���ي���ه���ا ع�����ن ج����ه����ود ت��ج��م��ي��د 
والقدس  الغربية  الضفة  في  االستيطان 
امل����ح����ت����ل����ة ك�����ش�����رط م����س����ب����ق الس���ت���ئ���ن���اف 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  الفلسطينية  امل���ف���اوض���ات 
التلويح  إل��ى  الفلسطينيون  س��ارع  حتى 
بالخيارات البديلة التي رموها في ملعب 
القرار العربي، الذي تمثله لجنة املتابعة 

ملبادرة السالم العربية. 
خيارات كان من املفترض أن يكون حّدها 
إل��ى مجلس األم���ن لطلب  التوجه  األدن���ى 
االعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا إذا لم 
نذكر البنود األخرى، التي يصل أقصاها 
إلى حل السلطة. هذا ما كان يجب أن يكون 
مطروحًا أمام لجنة املتابعة العربية خالل 
اجتماعها أمس في القاهرة، بعد تأجيل 
مل���رت���ن ع��ل��ى األق������ل، إف���س���اح���ًا ف���ي امل��ج��ال 
أم�����ام االس���ت���م���اع إل����ى األف���ك���ار األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا امل���ب���ع���وث ج������ورج م��ي��ت��ش��ل 
عّباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  إلى 
والرئيس املصري حسني مبارك، بعدما 

كان قد نقلها إلى اإلسرائيلين. 
أميركية بدت واضحة على مالمح  أفكار 
ال����ق����رار ال���ع���رب���ي ال������ذي ص�����در أم�����س ب��ع��د 
اج��ت��م��اع م��س��ائ��ي، وال�����ذي س��ب��ق��ت��ه جملة 
م���ن ال���خ���الف���ات. ق����رار ل���م ي��ص��ل إل���ى ال��ح��د 
األدن��ى املفترض، بعدما خلص إلى أن ال 
مفاوضات »من دون ضمانات جدّية من 
إلى  التوجه  أم��ا  األم��ي��رك��ي��ة«.  اإلدارة  قبل 
مجلس األمن، فهو سيكون فقط لتجريم 
االعتراف  وليس  اإلسرائيلي  االستيطان 
ك��ان  ت��وّج��ه  وه���و  الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة 
محمود ع��ّب��اس س��ّب��اق��ًا إل��ي��ه، وم��ا ق��ام به 

الوزراء العرب هو التصديق فقط. 
حصيلة مخّيبة تشير إلى أن الرهان على 
ي��زال قائمًا رغ��م الكم الهائل  التفاوض ال 
من اإلخفاقات التي اعترت الفترة املاضية 
فقط من جهود ما يسمى »عملية السالم«. 
إال أن األم�����ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
ع��م��رو م��وس��ى، ح��رص على إض��ف��اء نبرة 
الصحافي  املؤتمر  في  ال��ق��رار،  قوية على 
»ال  ال���ذي ت��ل��ى االج��ت��م��اع، م��ش��ّددًا ع��ل��ى ال����
»قبل  مباشرة  تتبعها  التي  مفاوضات«، 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ض��م��ان��ات«، يبقى تقدير 

ج��دّي��ت��ه��ا ل��ل��م��ف��اوض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وم��ن 
ورائه العربي. 

وب��ع��د اج��ت��م��اع دام ن��ح��و أرب����ع س��اع��ات، 
خ�����رج م���وس���ى ب��ص��ح��ب��ة رئ���ي���س ال�������وزراء 
القطري، وزير الخارجية حمد بن جاسم 
آل ثاني إلى الصحافين، ليعلن أن لجنة 
م�����ب�����ادرة ال����س����الم ال���ع���رب���ي���ة ق������ررت »ع����دم 
اس��ت��ئ��ن��اف امل���ف���اوض���ات، وأن ي���ك���ون ذل��ك 
ره��ن��ًا بتلّقي ع��رض ج��اد إلن��ه��اء ال��ص��راع 
ال���ع���رب���ي اإلس���رائ���ي���ل���ي وف���ق���ًا مل��رج��ع��ي��ات 
ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم«. وأك����د »م���وق���ف ال��ل��ج��ن��ة، 
أن اس��ت��ئ��ن��اف امل���ح���ادث���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يتطلب ال��وق��ف ال��ك��ام��ل لكل 
األن���ش���ط���ة االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة ف����ي األراض�������ي 
ال��ق��دس  فيها  ب��م��ا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفلسطينية 

الشرقية«. 
وأوض��������ح م���وس���ى أن ال���ل���ج���ن���ة ال�����وزاري�����ة 
العربية دع��ت »إل��ى ع��رض املوقف برمته 

لجنة  ق���رار  وتفعيل  األم����ن،  ع��ل��ى مجلس 
امل���ت���اب���ع���ة ب���ط���رح م����وض����وع االس���ت���ي���ط���ان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي م���ج���ددًا ع��ل��ى م��ج��ل��س األم���ن 
الدولي، واستصدار قرار يؤكد الصفة غير 

الشرعية أو القانونية لهذا النشاط...«. 
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ثاني  آل  ب��ن جاسم  الشيخ حمد  القطري 
إل������ى م��ج��ل��س  ال�����ع�����رب س���ي���ت���وج���ه���ون  إن 
األم����ن ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
س��ت��س��ت��خ��دم ح���ق ال��ن��ق��ض ض���د أي ق���رار 

يمكن أن يصدر عن املجلس. 
االس��ت��ي��ط��ان ك���ان م��ق��ص��د رئ��ي��س ال�����وزراء 
ال��ق��ط��ري ف���ي امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ف���ي ما 
يتعلق بالحديث عن مجلس األمن، إال أنه 
ك��ان ق��د ش���ّدد، ف��ي كلمة خ��الل االجتماع، 
على ض���رورة ال��ت��وج��ه إل��ى مجلس األم��ن 
في حالة فشل املفاوضات من أجل تحقيق 
االع����ت����راف ب���ال���دول���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ضمن 
ال��ق��دس  ع����ام 1967 وع��اص��م��ت��ه��ا  ح�����دود 
الشرقية. لكنه اشترط لذلك »ثبوت فشل 

عملية التفاوض«. 
اجتماع  امل��ت��اب��ع��ة  اج��ت��م��اع لجنة  وس��ب��ق 
ت��ش��اوري لبعض ال����وزراء، ش���ارك فيه كل 
من عباس والشيخ حمد بن جاسم ووزير 
ال���خ���ارج���ي���ة امل����ص����ري أح���م���د أب�����و ال��غ��ي��ط 
ووزي�����ر ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي سلطنة 

ع���م���ان ي���وس���ف ب����ن ع����ل����وي، إض����اف����ة إل���ى 
موسى، فيما سّجل غياب وزير الخارجية 
السوري وليد املعلم عن كل االجتماعات، 
ح����ي����ث م����ّث����ل����ت س�����وري�����ا ب���م���ن���دوب���ه���ا ف��ي 

الجامعة يوسف أحمد. 
وش���ه���د االج���ت���م���اع ال���ت���ش���اوري ان��ق��س��ام��ًا 
االج���ت���م���اع، بعدما  ي��ط��ي��ح  ك���اد  اآلراء  ف���ي 
ب������ن  اتجاهن  ال�����خ�����الف�����ات  ت�����ص�����اع�����دت 
أق����واه����م����ا ت���م���ّث���ل���ه م���ج���م���وع���ة أب�����و م�����ازن، 
ال��ت��ي أب��ل��غ��ت م��وس��ى رف��ض��ه��ا للتصعيد 
إل��ى مجلس  من جديد  القضية  وتحويل 
م��ح��ور  ت��س��ت��ف��ي��د دول  األم�������ن، »ح���ت���ى ال 
الجزائر  اليمن،  س��وري��ا،  )ليبيا،  ال��رف��ض 
وقطر(..ألن أبو مازن يريد إرض��اء محور 

ت��ق��وده السعودية وم��ص��ر«، بحسب  آخ��ر 
»األخبار«  ذك��ر مصدر عربي. وعلمت  ما 
ل��ّوح برغبته في  الفلسطيني  الرئيس  أن 
االس��ت��ق��ال��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه م���ع ال��رئ��ي��س 

مبارك. 
ال���ح���راك ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ق��اه��رة ال����ذي أثمر 
ال��ق��رار ال��ه��زي��ل، سبقه ح���راك أم��ي��رك��ي في 
ال���ع���اص���م���ة امل���ص���رّي���ة أي���ض���ًا إض����اف����ة إل���ى 
إس��رائ��ي��ل، إذ أع����اد ج����ورج م��ي��ت��ش��ل، بعد 
ل���ق���ائ���ه ال���رئ���ي���س امل����ص����ري، ت���أك���ي���د س��ع��ي 
ب�����الده »ل���ل���وص���ول إل����ى ات���ف���اق إط�����ار بن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن واإلس���رائ���ي���ل���ي���ن«. وت��اب��ع 
الجانبن  م��ش��ارك��ة  ف��ي  يتمثل   

ّ
»ال��ح��ل أن 

في مفاوضات بنية صادقة، مع مشاركة 
جميع األط��راف املعنية من أج��ل تضييق 

فجوة الخالف«. 
أع��ل��ن��ت صحيفة »ه��آرت��س«  إس��رائ��ي��ل��ي��ًا، 
ال����ح����ك����وم����ة  رئ������ي������س  أن  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
مناقشة  ع��ل��ى  »واف����ق  نتنياهو  بنيامن 
ال��ق��ض��اي��ا األس��اس��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ص��راع 
املفاوضات  خ��الل  من  الفلسطينين،  مع 
غير املباشرة«. وذكرت أن نتنياهو »قّدم 

التزامًا مليتشل« في هذا السياق. 
»ي��رف��ض  نتنياهو  إن  الصحيفة  وق��ال��ت 
إجراء مفاوضات مع الفلسطينين بشأن 
ق��ض��اي��ا ال��ح��دود وامل��س��ت��وط��ن��ات، وك��ذل��ك 
وض���ع م��دي��ن��ة ال��ق��دس، ق��ب��ل االت��ف��اق على 
قضية األمن، التي تمّسك بوضع حل لها 

قبل القضايا األخرى«. 
الرئيس  ال��غ��رض، وص��ل مستشار  ولهذا 
األميركي لشؤون الشرق األوسط، دنيس 
وذك�����رت صحيفة  إس���رائ���ي���ل.  إل����ى  روس، 
ج���اء  روس  أن  أح������رون������وت«  »ي����دي����ع����وت 
للرئيس  م��ب��ع��وث��ًا  أم���س »س�����رًا«  م���ن  أول 
األم���ي���رك���ي ووزي������ر خ��ارج��ي��ت��ه »م����ن أج��ل 
ف��ه��م االح��ت��ي��اج��ات األم��ن��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ف��ي امل��ف��اوض��ات ع��ل��ى ال��ح��ل ال���دائ���م«، من 
مع  سيعقدها  اجتماعات  سلسلة  خ��الل 
غابي  اإلسرائيلي  الجيش  أرك��ان  رئيس 
أش���ك���ي���ن���ازي، ورئ����ي����س ال���ش���اب���اك ي���وف���ال 
املستوى  الرفيعي  واملسؤولن  ديسكن، 

في شعبة االستخبارات العسكرية. 
ال����ج����ان����ب����ن  أن  ال����ص����ح����ي����ف����ة  وت�����اب�����ع�����ت 
س��ي��ح��اوالن ب��ل��ورة »ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء« 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، وال���ب���ح���ث ف���ي ال��ت��رت��ي��ب��ات 
األمنية الطويلة األمد بهدف شملها في 
املستقبل.  ف��ي  إليه  ُيتوّصل  ات��ف��اق س��الم 
إل��ى »تقاسم األدوار ب��ن روس  وأش���ارت 
وم��ي��ت��ش��ل؛ ح��ي��ث س��ي��رك��ز األخ���ي���ر خ��الل 
ات���ه م����ع امل���س���ؤول���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن  ل���ق���اء
وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن ع����ل����ى ق����ض����اي����ا ال���ح���ل 
ال���دائ���م واق���ت���راح ص��ي��غ��ة ت��س��وي��ة، بينما 
ال���ج���وان���ب األم��ن��ي��ة  س���ي���رك���ز روس ع���ل���ى 

للمفاوضات«. 

نصائح بيل كلينتون ألوباما: صيغة أميركّية للتسوية 
واشنطن ــ طارق زّياد 

م���ن ب���ن ج��م��ي��ع ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي ع��ق��دت في 
ال���ع���اص���م���ة األم���ي���رك���ي���ة واش����ن����ط����ن ن��ه��اي��ة 
األس�����ب�����وع امل�����اض�����ي، ع���ق���ب إع�������الن ال��ب��ي��ت 
األب������ي������ض ت���خ���ل���ي���ه ع������ن م����ط����ل����ب ت��ج��م��ي��د 
االستيطان كمدخل الستئناف املفاوضات 
بن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حظي 
ل���ق���اء ج���م���ع ب����ن ال���رئ���ي���س���ن األس����ب����ق ب��ي��ل 
 قدر 

ّ
كلينتون والحالي ب��اراك اوب��ام��ا بأقل

من االهتمام اإلعالمي. 
م����ا ص�����در ع����ن االج���ت���م���اع ك�����ان ع���ل���ى شكل 
تصريحات لكلينتون يعرب فيها عن دعمه 
الرئيس  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ّي��ة  للتسوية 
األم��ي��رك��ي م��ع ال��ج��م��ه��وري��ن ب��ش��أن تمديد 
أخ��رى  تسوية  لكن  الضريبية.  اإلع���ف���اءات 
ج����رى ال����ت����داول ف��ي��ه��ا ب���ن ال��رئ��ي��س��ن ظلت 
مباحثاتها طي الكتمان، كما ينقل مقربون 

من اإلدارة. 
وي���ق���ول ه�����ؤالء إن ك��ل��ي��ن��ت��ون ك����ان ل��دي��ه ما 
ي��دل��ي ب��ه ف��ي ش���أن تعثر امل��ف��اوض��ات، وإن 

أوباما كان مستعدًا لالستماع بعد إخفاق 
مساعيه إلغ��راء رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي 
ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ب���ع���رض ي���ف���وق ب��م��ا ال 
يقاس، بمكاسبه االستراتيجية إلسرائيل، 
ال���ذي كان  التعهد األوح���د والقصير األم���د 
يفترض بحكومة نتنياهو أن تلتزم به، أال 
وهو تجميد االستيطان تسعن يومًا فقط. 
الرئيس األس��ب��ق بيل كلينتون وغ��ي��ره من 
ال��ت��س��وي��ة ي�����رون أن إدارة  امل��ت��اب��ع��ن مل��ل��ف 
م��أزق  أن��ق��ذت نفسها بنفسها م��ن  أوب���ام���ا 
ك��ان سيحل ال محالة لو أنها أص��رت على 
صفقتها. وي��رى ه��ؤالء أن رف��ض إسرائيل 
لصفقة ضيقة األفق ومحدودة الصالحية 
اإلدارة  إل���ى  امل���ب���ادرة  زم���ام  تعيد  سياسيًا 
أواًل وأخ��ي��رًا  األم��ي��رك��ّي��ة لتصب ج��ه��وده��ا 
تنتج  ولكي  للنزاع،  الكبيرة  الصورة  على 
قضايا  لكل  والشاملة  الخاصة  تسويتها 

الحل النهائي. 
وب��ي��ل كلينتون م��م��ن ي����رون أن ن��اف��ذة أم��ل 
ش���رع���ت أم������ام ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة لتحمل 
إس����رائ����ي����ل وال���س���ل���ط���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 

إح������راز ت���ق���دم ع��ل��ى م���س���ار امل���ف���اوض���ات في 
املرحلة املقبلة. وينبه بعض املطلعن على 
النقاشات داخل البيت األبيض الى أن هذه 
ال��ن��اف��ذة ل��ن تفتح م��ا ل��م ُي��ق��دم أوب��ام��ا على 
طرح رؤيته الخاصة للتسوية على الطاولة 
 مسؤولية 

ّ
واإلق����الع ع��ن ت���رداد م��ع��زوف��ة أن

املطاف على  النهائي تقع في نهاية  الحل 
عاتق الطرفن اإلسرائيلي والفلسطيني. 

ل��������ذا ي������ذّك������ر ه���������ؤالء ال�����رئ�����ي�����س األم����ي����رك����ي 
ب��ال��ن��ص��ي��ح��ة ال���ق���دي���م���ة ال���ت���ي ق���ّدم���ه���ا إل��ي��ه 
امل����س����ت����ش����اران ال���س���اب���ق���ان ل����أم����ن ال��ق��وم��ي 
وب��رن��ت  بريجنسكي  زب��ي��غ��ن��ي��و  األم��ي��رك��ي 
سكاوكروفت وغيرهما من رجاالت الدولة 
الخارجية، في شباط 2009،  السياسة  في 
والتي تقضي باملبادرة الى عرض العناوين 

األساسية للحل املقبول أميركيًا. 
وإذا كان الهدف من تلك الخطوة، في حينه، 
ضبط إيقاع االنتخابات والنقاش السياسي 
اإلس����رائ����ي����ل����ي ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ن��وت��ة األم��ي��رك��ي��ة، ف��إن  الفلسطينية ع��ل��ى 
تلك امل��ش��ورة ال ت���زال على ال��ق��در نفسه من 

األه���م���ي���ة وق����د ب��ل��غ��ت امل���ف���اوض���ات م��رح��ل��ة 
جمود خطرة، وبات من الضروري البحث 
في مصيرها وط��رح السؤال البديهي: الى 
أي��ن ن��ذه��ب م��ن ه��ن��ا؟  وي��ذك��ر أح��د املقربن 
م��ن إدارة أوب��ام��ا أن األخ��ي��ر سبق أن ق��ارب 
ه��ذا ال��ط��رح م��ع مستشاريه م��ن دون بلوغ 
مراحل متقدمة فيه، وهو يقوم على عرض 
اكثر من مجرد أفكار للحل، بل الحل املقبول 
أميركيًا للقضية الفلسطينية، الذي سيلقى 
ترحيبًا في كثير من عواصم القرار الدولية 
التراجع  على  إسرائيل  ويجبر  والعربية، 

عن تعنتها. 
 ال مجال للخروج من 

ْ
ويرى هذا املصدر أن

ال��ج��م��ود ف��ي عملية ال��ت��س��وي��ة م��ا ل��م يقدم 
أوباما على هذه الخطوة، وإن كان دخوله 
م��رح��ل��ة ال����ص����راع ع��ل��ى والي���ت���ه ال��رئ��اس��ي��ة 
القاسية  التشريعية  الهزيمة  بعد  الثانية 
ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا ح��زب��ه ف���ي ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
املاضي قد يعزز لديه امليل الى إدارة أزمة 
الشرق األوسط عوضًا عن فك إحدى عقدها 

فقط. 

من كان يعّول على القرار عربي في ما يخّص املفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية، لم يخذله اجتماع لجنة املتابعة في 

القاهرة أمس، الذي خرج بالحد األدنى من القرارات، وترك الباب 
مفتوحًا لعودة املحادثات 

افتتحت وزارة األوقاف والطوائف 
املسيحية في الجمهورية 

العربية السورية، أمس، املؤتمر 
الدولي بعنوان »اإلخاء اإلسالمي 

ـــــ املسيحي«، في قصر األمويني 
للمؤتمرات في دمشق، ملتابعة 

مقررات وتوصيات السينودس ألجل 
الشرق والبالد العربية الذي ترأسه 
البابا بنيديكتوس السادس عشر 
الشهر املاضي في الفاتيكان في 
روما، بمشاركة ممثلي الطوائف 

واملذاهب اإلسالمية واملسيحية 
من أكثر من 30 دولة عربية 

وإسالمية ودولية. 
)األخبار( 

ما قل
ودل

عملية التسوية

ُسّجل غياب وزير الخارجية السوري وليد املعلم عن اجتماع لجنة املتابعة العربية في القاهرة أمس )أسماء وجيه ــ رويترز(

مجموعة أبو مازن أبلغت 
موسى رفضها للتصعيد 

وتحويل القضية من جديد 
إلى مجلس األمن
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العراق خارج الفصل السابع... جزئّيًا 

نيويورك ــ نزار عبود 

اتخذ مجلس األمن الدولي، برئاسة نائب 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ج����وزف ب���اي���دن، ثالثة 
ق��رارات تحت األرق��ام 1956، و1957 و1958 
رف���ع���ت ب��م��وج��ب��ه��ا ع���ق���وب���ات ع����ن ال���ع���راق 
ف���رض���ت ت��ح��ت ال��ف��ص��ل ال���س���اب���ع، وأب��ق��ت��ه��ا 
ج��زئ��ي��ًا ف��ي ن���واح أخ����رى، منها م��ا يتعّلق 

بالحدود الكويتية والتعويضات. 
ثالثة قرارات وبيان رئاسي أصدر مجلس 
امتنعت  بينما  باإلجماع،  معظمها  األم��ن 
ف��رن��س��ا ع���ن ال��ت��ص��وي��ت ع���ن ال����ق����رار 1958 
امل��ت��ع��ل��ق ب���إن���ه���اء ب���رن���ام���ج ال���ن���ف���ط م��ق��اب��ل 
ب��ال��س��م��اح  ق���ض���ى  األول  ال�����ق�����رار  ال������غ������ذاء. 
ب��اس��ت��ئ��ن��اف اس��ت��ي��راد ال���س���الح م���ن ج��ان��ب 

ال���ع���راق، وي��ع��ل��ن خ��ل��وه م��ن أس��ل��ح��ة ال��دم��ار 
الشامل وامتثاله للشرعية الدولية بتعهده 
بعدم تخزين أسلحة دمار شامل. والثاني 
ي��ق��ض��ي ب����إغ����الق ب���رن���ام���ج ال���ن���ف���ط م��ق��اب��ل 
الغذاء، وإعادة 650 مليون دوالر للحكومة 
العراقية، بينما يستبقي األمني العام مبلغ 
151 مليون دوالر لتغطية أي نفقات باقية 

في هذا اإلطار حتى عام 2016. 
أما القرار الثالث فيختص بصندوق تنمية 
ال����ع����راق وح��ص��ان��ت��ه م���ن ال���دائ���ن���ني. وم���دد 
الصندوق،  حصانة  أش��ه��ر  لستة  املجلس 
الذي أنشئ عام 2003 بموجب قرار مجلس 
ال��ن��ف��ط.  أم����وال  إدارة  ل��ي��ت��ول��ى  األم����ن 1483 
وك���ان ال��ع��راق ق��د طلب ت��م��دي��دًا ل��ع��ام كامل 
التي تتجاوز  الباقية،  الكويت  لحل دي��ون 

21 مليار دوالر.  
املئة  ف��ي   5 اقتطاع  ال��ع��راق سيواصل  لكن 
من عائداته النفطية ويضعها في صندوق 
التعويضات الذي سيتولى إدارته بنفسه. 
أمس  الجلسة  نهاية  ف��ي  املجلس  وأص���در 
ب��ي��ان��ًا رئ���اس���ي���ًا ج����دد ال���ت���زام���ه ب��اس��ت��ق��الل 

العراق وسيادته ووحدته وبدعم العملية 
أش��ك��ال  ك���ل  ال���ج���ام���ع���ة، وأدان  ال��س��ي��اس��ي��ة 
اإلره��������اب ال����ج����اري����ة ف����ي ال�����ع�����راق، وط���ال���ب 
ب���م���واص���ل���ة م���ك���اف���ح���ت���ه. وأع����ل����ن أي����ض����ًا أن 
الوضع في العراق بات مختلفًا جذريًا عما 
كان عليه عند فرض الحصار والعقوبات. 
ال���ذي حققه  بالتقدم  املجلس  رح��ب  ك��ذل��ك 
العراق والكويت حتى اآلن في حل القضايا 
العالقة، وشجع على مواصلة التعاون بني 

الدولتني.  
ودع��ا املجلس، في بيانه، إلى اإلس��راع في 
تنفيذ »واجباته الباقية« بموجب الفصل 
البلدين. وهذه  بني  الوضع  بشأن  السابع 
تشمل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ح���دود، واالل��ت��زام 
ب���ت���ع���وي���ض األف�����������راد ع�����ن غ�������زو ال����ك����وي����ت. 
من  املفقودين  على مصير  ردود  وبتقديم 
كويتيني وغير كويتيني كانوا في الكويت 

عند الغزو وبعده. 
وبموجب التقرير األخير الذي قدمه األمني 
العام لألمم املتحدة ملجلس األمن الدولي، 
م����ن امل����ق����رر أن ي��ت��ج��ه ف���ري���ق م����ن ال���خ���ب���راء 

الدوليني ملعاينة نقاط الحدود بني العراق 
والكويت وتحديدها في آذار املقبل. 

ُي��ش��ار إل���ى أن ق���رار مجلس األم���ن ال��دول��ي 
الفصل  بموجب  العقوبات  ب��رف��ع  املتعلق 
ال���س���اب���ع س��ي��ب��ق��ي ب���غ���داد ت��ح��ت امل��راج��ع��ة 
»م���راق���ب���ة ال��ت��ق��دم  ال���س���ن���وي���ة مل����ا وص�����ف ب����

املحرز«. 
وف����ي ك��ل��م��ة أم�����ام امل��ج��ل��س، وص����ف ب��اي��دن 
أن  ورأى  »ت����اري����خ����ي����ة«.  ب���أن���ه���ا  ال������ق������رارات 
العراقيني خرجوا من مرحلة من الصراعات 
الطائفية، وأن القوات األميركية ستواصل 
تقديم املشورة واملساعدة للقوات العراقية. 
الدعم  ب��الده ستواصل تقديم  أن  وأض��اف 
للعراق بعدما تكبدت هناك »ثمنًا باهظًا 
ل��ل��غ��اي��ة«.  أم���ا وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي، 
ه��وش��ي��ار زي���ب���اري، ف��ش��دد ع��ل��ى أن ق��ان��ون 
ال��ن��ف��ط س��ي��ق��ر ف���ي وق���ت ق���ري���ب، وأن ب���الده 
س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى اح�����ت�����رام ح����ق����وق اإلن����س����ان 
واالل�����ت�����زام ب��ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة. وأك�����د أن 
العراق الجديد »سيكون مختلفًا كليًا عن 

عراق صدام«. 

إيران: 39 قتياًل بتفجير انتحاري في سيستان وبلوشستان 
ي��ب��دو أن ال��ت��ف��ج��ي��رات واألع���م���ال امُل��خ��ّل��ة 
ب��األم��ن ق��د ع���ادت إل���ى إي����ران م��ن��ذ مقتل 
ع�����ال�����م ن���������ووي ف�����ي ط�����ه�����ران م����ن����ذ ن��ح��و 
أسبوعني. املفارقة تزامن هذه التفجيرات 
بالتفاوض  املعنية  األط����راف  ع���ودة  م��ع 
في الشأن النووي الى طاولة الحوار مع 

الجمهورية اإلسالمية.
وق��ت��ل ن��ح��و 39 ش��خ��ص��ًا وأص���ي���ب أك��ث��ر 
من مئة آخرين في تفجيرين انتحاريني 
وق���ع���ا أم�����س، خ�����ارج م��س��ج��د ف���ي م��دي��ن��ة 
ج���اب���ه���ار ب���ج���ن���وب ش�����رق إي��������ران، أث���ن���اء 

االحتفال بذكرى عاشوراء. 
وأع���ل���ن امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ط��ب ال��ع��دل��ي في 
محافظة سيستان وبلوشستان، فريبرز 
أن��ه »م��ع استشهاد أح��د الجرحى  آيتي، 
بلغ عدد شهداء التفجير اإلرهابي الذي 
ح��دث ال��ي��وم األرب��ع��اء )أم���س( ف��ي مدينة 
ج��اب��ه��ار 39 ش��ه��ي��دًا«، مشيرًا إل��ى هناك 
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أشهر بني القتلى. 
ف����ي ه�����ذه األث�����ن�����اء، دان رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال������ش������ورى اإلس������الم������ي اإلي�������ران�������ي، ع��ل��ي 

الري���ج���ان���ي، االن���ف���ج���ار، وق����ال إن »ه���دف 
العاديني  الناس  اغتيال  هو  اإلرهابيني 
في جابهار وإث��ارة التفرقة بني الشيعة 
والسنة«. وأضاف أن »مثل هذا السلوك 
إنما يصدر فقط من الكيان الصهيوني 

)إسرائيل( وأميركا«. 
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ح���ّم���ل م���س���اع���د وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة اإلي��ران��ي ل��ش��ؤون األم���ن، علي 
ع���ب���د ال����ل����ه، االس����ت����خ����ب����ارات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
واألم���ي���رك���ي���ة م���س���ؤول���ي���ة وق������وع ع��م��ل��ي��ة 

جابهار. 
وق����ال ع��ب��د ال��ل��ه ل���إذاع���ة ال��ح��ك��وم��ي��ة إن 
انتحاريني  تفجيرين  ن��ّف��ذوا  »إرهابيني 
بني املشاركني في إحياء ذكرى عاشوراء 
أمام مسجد في بلدة جابهار« في إقليم 
سيستان وبلوشستان املحاذي للحدود 

الباكستانية ����� األفغانية. 
وأع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة »ج��ن��د ال��ل��ه«، ف��ي بيان 
مسؤوليتها  اإللكتروني،  موقعها  على 
عن االعتداء، الذي قالت إنه »قتل عشرات 
)الثورة اإليراني(«.  املرتزقة وحرس  من 
وأوضحت أن »هذه العملية هي رّد على 

املالك  عبد  األم��ي��ر  الجماعة  ق��ائ��د  شنق 
)ري��غ��ي، ال���ذي اع��ت��ق��ل ف��ي ش��ب��اط وشنق 
في حزيران( ولشهداء جند الله«. وذكر 
العمليات  م��ن ه���ذه  »ال���ه���دف  أن  ال��ب��ي��ان 
ه����و ط������رد امل���ع���ت���دي���ن )اإلي�����ران�����ي�����ني( م��ن 

بلوشستان«. 
وفي ردود الفعل، نّدد الرئيس األميركي، 
»االع����ت����داء اإلره���اب���ي  ب������اراك أوب����ام����ا، ب�����
ال���ذي اس��ت��ه��دف مصّلني شيعة  امل����رّوع« 
في مدينة جابهار، فيما دان وزير الدولة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس�����ط، 
أل��س��ت��ي��ر ب���ي���رت، ه���ج���وم ج���اب���ه���ار. وق���ال 
الهجوم  لسماع خبر  ب��ال��ج��زع  »ش��ع��رت 
امل����روع ال��ي��وم ف��ي إي����ران ع��ل��ى أش��خ��اص 
ي���ح���ي���ون ذك�������رى ع�����اش�����وراء ف����ي م��دي��ن��ة 
جابهار«. وأضاف »اململكة املتحدة تدين 
ب���ش���ّدة ه����ذا ال��ع��م��ل ال��وح��ش��ي وت��ش��ج��ب 
اإلره����اب ب��ك��ل أش��ك��ال��ه، وق��ل��وب��ن��ا م��ع كل 

املصابني وأسرهم«. 
من جهة ثانية، أكد وزير الدفاع الفرنسي 
م����وران، خ��الل منتدى  ال��س��اب��ق، هريفيه 
أمن الخليج، أن االستخبارات الفرنسية 

ل���دي���ه���ا إث���ب���ات���ات ع���ل���ى أن إي�������ران ب��ات��ت 
على ب��اب ال��ح��ص��ول على س��الح ن��ووي، 
وإن ال�������دول ال���ك���ب���رى ت������درك ه�����ذا األم�����ر. 
وف��ي املنتدى ال��ذي يشارك فيه ع��دد من 
مركز  م��ن  ب��دع��وة  والسياسيني  الخبراء 
الدراسات العربية األوروبية في املنامة، 
ش���ّدد معظم امل��ش��ارك��ني ع��ل��ى أن »إي���ران 
ه��ي الخطر األك��ب��ر وال��ق��ل��ق األك��ب��ر« وإن 

كانت ال توصف بأنها العدو األكبر. 
إل���ى ذل����ك، اس��ت��دع��ت ال��س��ن��غ��ال سفيرها 
ل���دى ط��ه��ران، ب��ع��دم��ا تخّلفت إي����ران عن 
ت��ق��دي��م »م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة« ع���ن شحنة 
أسلحة إيرانية ضبطت في تشرين األول 
ف���ي م��رف��أ الغ����وس وك���ان���ت م��وّج��ه��ة إل��ى 
أف��اد  »دول���ة ف��ي غ��رب أفريقيا«، حسبما 

مصدر رسمي. 
تخشى  السنغالية،  الصحف  وبحسب 
دكار أن تكون شحنة األسلحة والذخائر 
موجهة الى حركة القوى الديموقراطية 
ف�����ي ك������ازام������ان������س، وه�������ي ح����رك����ة ت����م����ّرد 

انفصالّية في جنوب السنغال. 
)األخبار، إرنا، رويترز، أ ف ب(

بعد قرابة عشرين عامًا من الحصارات الدولية العسكرية 
والسياسية واالقتصادية على العراق، تم أمس رفع البالد 

»جزئيًا« من بند الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة

نفى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
داني أيالون، الذي ينتمي إلى حزب 
»إسرائيل بيتنا«، أن يكون رئيس 

الحكومة بنيامني نتنياهو، يعمل 
على تسوية العالقات مع الحكومة 

التركية. وشّدد، في كلمة أمام 
الكنيست، على عدم وجود نوايا 

لتقديم االعتذار للحكومة التركية 
عن مقتل تسعة نشطاء أكراد 

على منت سفينة مرمرة. وأضاف أن 
»االقتراحات حول تقديم تعويضات 

ألهالي القتلى االتراك« هي كالم 
صحافة. وطالب بإزالة هذه القضية 

من جدول أعمال الكنيست. 
)األخبار(

ما قل
ودل

 
ّ

ف��إن ال��ي��وم ذك���رى ع���اش���وراء، بالتالي  ال��ي��وم وي��د أه��ل��ه على قلوبهم؛  ال��ع��راق  يستفيق 
 خطرًا كبيرًا سيتربص بهم من جراء شبح 

ّ
املاليني سيتجمعون في مدينة كربالء، أي إن

التفجيرات، وهو ما ألزم القوات األمنية بنشر 20 ألف جندي لحماية الزوار. وتتزامن 
العام مع استمرار العمل على الحصول على اتفاق على توزيع  الدينية هذا  املناسبة 
ف��ي 23  ال��ن��ور  ق��د تبصر  التي  ن��وري املالكي، وه��ي  املناصب الحكومية داخ��ل تشكيلة 
املبدئية لزعيم  املوافقة   تغيرًا كبيرًا طرأ من خالل 

ّ
أن املقبل، بعدما بدا  الثاني  كانون 

القائمة »العراقية«، إياد عالوي، على العودة إلى العملية السياسية من خالل ترؤسه ل� 
»املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية«. 

 عالوي حسم خياره باملشاركة في السلطة بعد 
ّ

وكشفت وكالة »أسوشييتد برس« أن
اجتماع »ساخن« مع املالكي ملدة 90 دقيقة، أول من أمس، وهو ما حصل نتيجة ضغوط 
بايدن  ج���وزف  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  عبر  ال��رج��ل��ني،  على  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  مارستها  كبيرة 
ع��الوي،  باسم  املتحدثة  ع��ن  نفسها  ال��وك��ال��ة  ونقلت  آخ��ري��ن.  أميركيني  ودبلوماسيني 
النائبة ميسون الدملوجي، تأكيدها لالتفاق بني الرجلني، اللذين »سيتقاضيان راتبًا 

متساويًا يناهز ال� 360 ألف دوالر في السنة الواحدة«. 
الشهر  الرجل حكومته في 23 من  أن يعلن  املقرر  املالكي، فإّنه من  وبحسب مساعدي 
املقبل، أي قبل يومني من انتهاء املهلة الدستورية املتاحة أمامه، بينما سيجتمع البرملان 

يوم السبت للتصويت على مسودة قانون »مجلس السياسات االستراتيجية«. 
 ك��اًل مّنا 

ّ
ب����دوره، اكتفى ع���الوي ب��ال��ق��ول، بعد ال��ل��ق��اء، »وص��ل��ن��ا إل��ى رؤي���ة مشتركة، ألن

يكمل اآلخر. أمامنا تحّديات كبيرة ولدينا القدرة على مواجهتها«. وعلى الفور، رّحب 

عّلاوي يقبل »مجلس السياسات االستراتيجّية« 

العراق

طرأ جديد فاجأ الجميع، في العراق وخارجه: مالمح اتفاق بين نوري المالكي وإياد عالوي ُيكمل بنود تقاسم السلطة، وسط استعدادات 
لتمرير قطوع أمني عاشورائي اليوم 

املتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر ب� »التطور اإليجابي«. كذلك كانت 
الجعفري،  إبراهيم  للحكومة،  األسبق  الرئيس  الوطني«،  »االئتالف  في  القيادي  حال 
ال���ذي حضر ال��ل��ق��اء، وال���ذي أع���رب ع��ن س��ع��ادت��ه وم��ف��اج��أت��ه ب��م��دى »ال��ت��ن��اغ��م ال���ذي ساد 

االجتماع«. 
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت، أعلن النائب ع��ن »ال��ع��راق��ي��ة«، ط��الل ال��زوب��ع��ي، أن��ه وتسعة م��ن أعضاء 
القائمة، رفضوا الكشف عن أسمائهم، كّونوا تكتاًل جديدًا داخلها، وسُيعَلن ك� »تحالف 
داخل العراقية مع جبهة الحوار أو غيرها، تحت اسم التيار الوطني املعتدل«. وأوضح 
 الكتلة الجديدة »تسعى إلى الحفاظ على وحدة القائمة العراقية وتماسكها، ونحن 

ّ
أن

جزء ال يتجزأ منها، وملتزمون بنظامها الداخلي وجزء من املشروع الوطني«. 
على صعيد آخر، سعى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، إلى التخفيف 
من أثر تصريحاته بشأن حق األكراد في تقرير املصير، مشيرًا إلى أن األكراد لهم الحق 
في تقرير املصير لكن ضمن عراق فدرالي. وقال، في كلمة له بعد تجديد انتخابه رئيسًا 
حق  لنا  كقومية  إننا  أيضًا  واآلن  دائمًا،  »أقولها  الكردستاني،  الديموقراطي  للحزب 
تقرير املصير كباقي قوميات املنطقة، لكننا هنا في كردستان العراق، قّرر برملاننا أن 

نبقى ضمن العراق بشرط أن يكون عراقًا فدراليًا ونؤّدي دورنا«. 
وهاجم البرزاني ردود الفعل التي صدرت عن قيادات عربية بالقول »بعضهم قال إذا 
كان األك��راد يريدون االستقالل، فليذهبوا دون رجعة، ونحن نقول لهم فليذهبوا هم 

دون رجعة ألن العراق بلدنا وملكنا«. 
)أ ب، أ ف ب، يو بي آي( 

شبه انشقاق داخل 
»العراقية« والبرزاني 

يوضح أن تقرير المصير 
داخل عراق فدرالي 

تقرير
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للنظر  ال��ي��وم  بريطانية  محكمة  تستعد 
ف���ي اس��ت��ئ��ن��اف االدع������اء ال���س���وي���دي ضد 
قرار اإلف��راج عن مؤسس »ويكيليكس«، 

جوليان أسانج، بكفالة. 
وسيمثل أسانج أمام محكمة العدل العليا 
ف��ي ل��ن��دن ال��ت��ي ستقرر إم��ا اإلف����راج عنه 
ابقائه  أو  ش��روط صارمة  بكفالة ضمن 

في السجن في زنزانته االنفرادية. 
واش�����ت�����ك�����ى م����ح����ام����ي م�����ؤس�����س م���وق���ع 
أن��ه  م���ارك ستيفنز، م��ن  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، 
الكفاية  فيه  بما  التواصل  من  يتمكن  لم 
املعتقل منذ أكثر من اسبوع.  مع موكله 
يتعرض  ال��ذي  »التنكيل«  مجددًا  وانتقد 
له اسانج، قائاًل إن »التلميح إلى احتمال 
هربه أمر سخيف تمامًا«، في إشارة إلى 
طلب املحكمة من موكله ايداع ضمانتني 
قيمة كل منهما عشرين ألف جنيه تدفع 

ف���ي ح��ال��ة اخ��ت��ف��ائ��ه ع�����الوًة ع��ل��ى ال��ك��ف��ال��ة 
امل��ح��ددة ب��� 200 أل���ف ج��ن��ي��ه. وأوض����ح أن 
ألف استرليني أمر صعب«،  »جمع 200 
أن��ص��ار أس��ان��ج تمكنوا من  إل��ى أن  الفتًا 

جمع نحو نصف مبلغ الكفالة املطلوب. 
)أ ف ب، رويترز، يو بي آي(

بشير البكر 

م��ن��ذ ال��ن��ه��ض��ة اإلي��ط��ال��ي��ة، ال��ت��ي اخ��ت��رع��ت 
م��ن��ص��ب ال��س��ف��ي��ر، ُت���ش���ّك���ل ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
اختصاصًا يتخفى خلف مصلحة الدولة. 
وت����غ����ذى ه�����ذا األم������ر م����ن ال���ن���ظ���ام امل��ط��ل��ق، 
ل��ي��س��م��ح ب��ك��ل ال����دن����اءات وال��ش��ن��اع��ات بني 
األم�������م، وم���ن���ح ت��ف��س��ي��رًا ل��ل��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى 
ق����ت ال�����ق�����ارة ال���ع���ج���وز. 

ّ
ال�����ح�����رب، ال����ت����ي م����ز

وح���ني اس��ت��ق��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ن��ف��ّذت 
دبلوماسية جديدة. 

س��ف��ي��ر ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ف���ي ف��رن��س��ا ما 
ُيطَلق عليه  بني سنتي 1776 و1785-ك���ان 
رائ��دًا حقيقيًا  اْعُتِبر  »كوميسير«-  حينها 
يتوجب  وك���ان  األم��ي��رك��ي��ة.  للدبلوماسية 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���س���ف���ي���ر، ب��ن��ي��ام��ني ف��ران��ك��ل��ني، 
أن ي��ت��ف��اوض ف���ي ب���اري���س ح����ول م��ع��اه��دة 
ص���داق���ة وت���ج���ارة ض���د ال���ع���دو ال��ب��ري��ط��ان��ي 
امل��ش��ت��رك. وف��ّك��ر ف��ي ط��ري��ق��ه ع��م��ل��ه، فكتب: 
»لقد تأملُت قاعدًة، خالل فترة طويلة )...(. 
بأي  أنشغل  أاّل  ف��ي  تتمثل  ببساطة،  إنها 
خجاًل  أح��م��رُّ  تجعلني  أن  يمكنها  قضية 

حني تصبح عمومية«.    
أث����ن����اء ال���ن���ق���اش���ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���دس���ت���ور 
األميركيون  الجمهوريون  أعاد  األميركي، 
ال�����ت�����أك�����ي�����د ع�����ل�����ى ت���ف���ض���ي���ل���ه���م ل���ت���وس���ي���ع 
املفاوضات الدبلوماسية وترويج األخبار. 
وق���د الح���ظ م��ؤرخ��و ت��ط��ور ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
أن�������ه خ����الف����ًا ل���ل���ن���ص���وص ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
األوروبية، فإن النصوص األميركية كانت 
كانت  األخ��ب��ار  ع��ري��ض.  لجمهور  موجهة 
ال��ظ��روف سوف  أن  وق��ن��اع��ة  بنية  مكتوبة 
تضعها ذات ي���وم ت��ح��ت ع��ي��ون امل��واط��ن��ني 
وال��ع��ال��م ب���أس���ره. وق���د ت���م ال��ت��أك��د م���ن ه��ذا 
األمر اليوم، من خالل البرقيات التي بثها 

»ويكيليكس«.
ت��س��ري��ب��ات »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ت��ع��ي��د ال��ت��ذك��ي��ر 
ب��ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة أس��اس��ي��ة أخ����رى ت��ع��ود 
إل���ى إرث األن�����وار ال���ذي ن��ه��ل م��ن��ه الرئيس 
األم��ي��رك��ي وودرو وي��ل��س��ون ح��ني ق���ّدم إلى 
ال��ك��ون��غ��رس، ي���وم 8 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 1918، 
»أرب��ع��ة ع��ش��ر ن��ق��ط��ة«، ف��ي مقدمتها حظر 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��س��ري��ة. ورغ����م ان���ه اعتبر 
الدبلوماسية السرية سبب ويالت الحرب 
الكونية األول���ى، إال أن��ه بعد م��رور بضعة 
ت��ف��اوض، في سرية، ح��ول معاهدة  أشهر، 
ف��رس��اي ف��ي خ��ل��وة م��ع ال��رئ��ي��س الفرنسي 
ج����������ورج ك���ل���ي���م���ن���ص���و ورئ������ي������س ال�����������وزراء 
البريطاني لويد جورج، ومن أجل الديكور 
رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة اإلي����ط����ال����ي ف���ي���ت���وري���و 
إمانويلي أورالن��دو، بعيدًا عن كل الوفود 
األخ�������رى، ب���ل وب���ع���ي���دا ح��ت��ى ع���ن محيطه 

الخاص. 
األح������داث ع���ن���ي���دٌة. إن ال���ت���ف���اوض، ع��م��وم��ًا، 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بشكل خ���اص، ال تخاض 
في وضح النهار، وتحت مرأى طرف ثالث. 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون األم���ر ويتأقلمون  ي��ع��رف 
م��ع��ه وي���م���ارس���ون���ه. س��ب��ق ل��س��ف��ي��ر ل��وي��س 
ال����راب����ع ع���ش���ر، ف���ران���س���وا دي ك��ال��ي��ي��ري��س، 
أن ك��ت��ب س��ن��ة 1716: »ال��س��ري��ة ه��ي س��الح 
املفاوضات«. أما الوزير الفرنسي للشؤون 
الخارجية ما بني الحربني، جيل كامبون، 
كان  »مهما  أن��ه   1926 سنة  استنتج  فلقد 
ق��ص��ر ف���ت���رة ت��ح��م��ل��ن��ا م��س��ؤول��ي��ة م��ص��ال��ح 
اليوم الذي  ال��خ��ارج، نكتشف أن  البلد في 
ل��ن ت��ع��ود ف��ي��ه أس����رار ف��ي امل���ف���اوض���ات، لن 

تكون فيه مفاوضات على اإلطالق«.   

ه��ذا  يطلقها  ال��ت��ي  فالتصريحات  وه��ك��ذا 
ال���ط���رف أو ذاك، وامل��وج��ه��ة ق��ب��ل ك���ل ش��يء 
ال��ع��ام، تنحرف إلى  ل��ل��رأي  ملنح ض��م��ان��ات 
ت���ص���ع���ي���دات ت��س��م��م ال����ح����االت ال��ص��راع��ي��ة 
مسار  عبر  التحكم  صعبة  جعلها  لدرجة 
التفاوض. ويرى هوبير فيدرين ان ارساء 
ال��ث��ق��ة ب���ني ال��دب��ل��وم��اس��ي��ني ام����ر ج��وه��ري. 
وت���ف���ت���رض ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة، ش���أن���ه���ا ش���أن 
امل���ف���اوض���ات ال��ت��ج��اري��ة، م��ن��اق��ش��ة الحجج 
بصراحة ال تستثني اوجه األمور السلبية 
القائمة، وه��ي ره��ن ارس��اء الثقة، وضمان 

بقاء النقاش في سياقه وطي الكتمان.
من خالل الحد من فائدة تأثيرات الصورة 
والتصريحات، فإن السر يتيح للمفاوض 
األق��ل،  لوقت قصير على  أن يخرج نفسه، 
ال��ع��م��وم��ي وم���ن امليكانزمات  ال��ض��غ��ط  م��ن 
ي���ف���رض���ه���ا  أن  ي����م����ك����ن  ال������ت������ي  امل������أس������وي������ة 
يكون  أن  فما  األسباب،  لهذه  االستقطاب. 
م���ك���ان ال���ت���ف���اوض م���ع���روض���ًا أم�����ام أط����راف 
ث���ال���ث���ة، ف����إن ال��ع��م��ل ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��ف��اوض 
ينتقل إل��ى مكان آخ��ر. املكان يصبح قاعة 
م��س��رح ت��ج��ري ف��ي��ه م��س��رح��ي��ة م��ح��ددة في 
ال���ك���وال���ي���س. ول���ك���ن ه����ذا ال��ت��ق��ل��ي��د امل��ت��ع��ل��ق 
بالسرية يصطدم، بطريقة متصاعدة، بأمر 
معاصر للشفافية، يحركه محرك مزدوج. 
امل�����ح�����رك ال���س���ي���اس���ي ي���ظ���ل ف�����ي ال���خ���ط���وط 
ال���ك���ب���رى، ه���و ذاك ال�����ذي ت���م ال��ت��ف��ك��ي��ر فيه 
أثناء األن��وار: الحق في معرفة املحكومني 
املحرك  ه��ذا  الحاكمني.  وواج��ب مسؤولية 
ي�����زداد ق����وة م���ع ازدي������اد امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي 
ت��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ال���دي���م���وق���راط���ي���ة. وإل�����ى ه��ذا 
املحرك، ازداد من اآلن فصاعدًا، محرك آخر: 
واالتصال،  املعلومة  تكنولوجيات  اتساع 
التي تخفف من سرعة وْق��ع قطيعة السر. 
األم��ر  »ويكيليكس«  وّض��ح��ت قضية  وق��د 

بشكل مدّوي.      
ل������ح������د ال��������س��������اع��������ة، ت�����ت�����ض�����م�����ن ف���ض���ي���ح���ة 
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« ن���ت���ي���ج���ة وت������ق������ّدم إح�����دى 
ال���ع���واص���م  ال���ن���ت���ي���ج���ة ه�����ي أن  امل����خ����اط����ر. 
الدبلوماسية وأماكن املفاوضات املتعددة 
األطراف يجب عليها أن تبحث عن أفضل 
ت�����وازن ب���ني ال���ف���ائ���دة امل��ح��ت��ف��ظ ب��ه��ا ل��ل��س��ر، 
طرف  ت��ج��اه  للشفافية  املثبتة  وال��ش��رع��ي��ة 

ثالث.   
ال��ت��ح��دي ل��ي��س ج���دي���دًا، وق���د ك���ان ح��اض��رًا 
امل��ت��ع��دد  االت�����ف�����اق  ف���ش���ل  م����ع  س���ن���ة 1995، 
األط���راف ح��ول االس��ت��ث��م��ارات، ث��م ف��ي سنة 
1999، في فشل مفاوضات التجارة العاملية 
ف���ي س��ي��ات��ل، ح��ي��ث دان امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي، 
مبدئيًا، شرعية مفاوضات تمت في سرية. 
الخطر هو أن الشفافية، ولفائدة فضيحة 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ت��ج��د ن��ف��س��ه��ا م��وص��وم��ة 
باستخفاف. يأتي من ينتقد »ديكتاتورية 
ال��ش��ف��اف��ي��ة«، ب��ي��ن��م��ا ه���ي ت��ش��ك��ل، ت��ح��دي��دًا، 
ق على السلطة السياسية، شرطًا  حني ُتطبَّ

للمجتمع الديموقراطي.
التي  ل��ل��ت��ج��اوزات  ترياقًا  تمنح  الشفافية 
تتيُحها سرية السلطة: صراعات مصالح، 
عشوائية التعيينات والعقوبات، وتحويل 
واختالس الفائدة الجماعية من قبل فوائد 
يقوم  التي  واالختالسات  الفساد  خاصة، 
ب��ه��ا أف�����راد ح��ك��وم��ي��ون. ك���ل ه����ذه األش���ي���اء 
تتالشى حني  ولكنها  السرية،  في  تزدهر 
تعرضها ميكانيزمات الشفافية أمام ضوء 
األمر  ك��ان ج��ورج واشنطن يعرف  النهار. 
جيدا، وهو الذي جعل من إخبار املواطنني 

موضوع خطابه الرئاسي األخير.

التسريبات تهّدد مفهوم بناء الثقة السياسّية
سوف  »ويكيليكس«  وثائق  تسريب  ان  االعتقاد  يسود 
ويدعو  نجاعته.  ويبدد  الدبلوماسي  العمل  يعوق 
عدم  إلى  فيدرين  هوبير  األسبق  فرنسا  خارجية  وزي��ر 
قد  التسريبات  ان  ويرى  والشفافية.  السرية  بني  الخلط 
الحرية  بخسارة  نغامر  واننا  سياسية،  بعمليات  تطيح 
املنظمة، إذا تركنا األمور على غاربها، من غير عقال أو 

رقابة. ويعتبر مفهوم الشفافية قائم بذاته وهو يعود 
وودرو  الرئيس  له  روج  وقد  اميركا،  استقالل  فترة  إلى 
ويلسون بعد الحرب الكونية األولى، وعده سبب الويالت 
التي انجرت على البشرية، لكنه سرعان ما تراجع عنه، 
السمة  تكون  قد  التي  السرية،  الدبلوماسية  إلى  وعاد 

االساس للعمل الدبلوماسي

»ويكيليكس« والدبلوماسّية السرّية 

اليوم الذي لن 
تعود فيه أسرار في 

المفاوضات، لن تكون 
فيه مفاوضات

 اتساع 
تكنولوجيات المعلومة 
تخفف من سرعة
وْقع قطيعة السر

أسانج بانتظار قرار إطالقه

»ديكتاتورية 
الشفافية« تشكل 

شرطًا للمجتمع 
الديموقراطي

ويلسون حظر 
الدبلوماسية 

السرية إال أنه 
استخدمها في 

معاهدة فرساي

أوباما وكلينتون خالل حفل استقبال للدبلوماسيني في واشنطن االثنني املاضي )جايسن ريد ــ رويترز(

وف���������ي ال�������وق�������ت ال������ق������ري������ب. م�������ن ه����ن����ري 
ك��ي��س��ي��ن��ج��ر إل�����ى ه���وب���ي���ر ف����ي����دري����ن، ال 
ت���وج���د دب���ل���وم���اس���ي���ة ال ت���ع���رف ف���ائ���دة 
وش���رع���ي���ة ال���ك���ت���م���ان ف����ي امل����ف����اوض����ات. 
ف���ي م��ك��ان م��ن��ع��زل ت��خ��اض م��ف��اوض��ات 
ضرورية، ولكنها غير مقبولة في نظر 
الرأي العام. وهذا ينسحب على املسار 
ال����س����ري ل���ل���م���ف���اوض���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي أوص��ل��ت إل���ى ات��ف��اق 
ب���دأت  م���ا أن  ال���ع���ام 1993.  ف���ي  أوس���ل���و 

امل���ف���اوض���ات ح��ت��ى ت��م��ت ح��م��اي��ت��ه��ا من 
االرت���ج���اج���ات ال��خ��ارج��ي��ة ب��ف��ض��ل ه��ذه 
السرية. وهكذا جرى في النروج، ما بني 
24 و26 تموز 1994، اجتماعًا تفاوضّيًا 
س��رّي��ًا، ف��ي وق��ت كانت امل��ع��ارك تشتعل 
في جنوب لبنان. لكن ال الفلسطينيني 
أرض  عن  املعزولني  اإلسرائيليني،  وال 
امل��ع��رك��ة، اض���ط���روا ل��وق��ف امل��ف��اوض��ات. 
كيف يمكن تخيل استمرار مفاوضات 

رسمية في مثل هذا السياق؟          

يتم، وبكثير من  كما في مكان منعزل 
ال��ص��ب��ر، ت���ب���ادل ت���ن���ازالت وي��ت��م تخيل 
ُي��ْن��َظ��ر إل��ي��ه��ا وكأنها  ح��ل��ول، ُي��م��ك��ن أن 
إق��������رار ب���ال���ض���ع���ف أو ب���ال���خ���ي���ان���ة. ف��ي 
من  نأمل  أن  يمكن  أيضًا  منعزل  مكان 
خصم أن يعترف بحجج اآلخر، بينما 
سيرفض ذل��ك ف��ي ال��ض��وء. ف��ي السرية 
ت��ت��ك��ون ال���ث���ق���ة، وه����ي ع��ن��ص��ر رئ��ي��س��ي 
ف�����ي ك�����ل م������ف������اوض������ات.   ال����س����ر ي��ح��م��ي 
»ت��أث��ي��رات الجمهور«.  م��ن  امل��ف��اوض��ات 



25 العالم

كلمات متقاطعة

1- رج��ل أع��م��ال م��ص��ري ُق��ت��ل ف��ي ح���ادث س��ّي��ارة م��ع األم��ي��رة اإلنكليزية دي��ان��ا ف��ي فرنسا 
أم��ر فظيع  أفريقيا – 3-  الحّيات الضخمة تعيش في  ن��وع من   – أوقيانية  – 2- عاصمة 
– منخفض باألجنبية – ما يكتمه اإلنسان في نفسه – 4- ملك إنكلترا لقب بقلب األسد 
– ماركة صابون – 5- مجاري املاء – من أصنام العرب في الجاهلية – 6- صلب أملس ال 
ينبت فيه شيًئا – تطرحني س��ؤااًل – 7- رزان��ة و عظمة – تعب وأعيا – سعى وراء الرزق 
– 8- هرب – بحر – عاصمة آذربيجان – 9- يفسد الطعام – بحر داخلي تركي – 10- أكبر 

مرفأ في العالم

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبية – 2- منخفض في شرقي لبنان على الحدود السورية 
بني جبلي املزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق – 3- وعاء الخمر – دولة أميركية – أصل 
– 4- خّرباه – ماركة سّيارات – 5- جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود إيران – 6- نوتة 
موسيقية – فرضك وواجبك – طعم الحنظل – 7- أصل البناء – ماء الغمام يتجّمد في الهواء 
البارد ويسقط على األرض حبوًبا – 8- ِجمال – لإلستفهام – أداة شرط وتوكيد – 9- زعيم 
العثماني – 10- موضع كانت قريش في  الحكم  لبنان شمالي اشتهر ببسالته في مقاومة 

جاهلّيتها تجتمع فيه للمشاورة

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

1- كارال بروني – 2- اوغاريت – وع – 3- زنوبيا – نمس – 4- آية – زفاف – 5- بس – فورد – سّب – 6- 
لكم – نا – من – 7- اوستا – عجيج – 8- أخ – أنّم – 9- كاليفورنيا – 10- انكلوسكسون

أفقيا

1- كازابالنكا – 2- اونيسكو – ان – 3- رغوة – مسالك – 4- الب – تخّيل – 5- اريزونا – فو – 6- بيافرا 
– هوس – 7- رت – إد – رك – 8- نّف – ُمجانس – 9- نوم – سنينيو – 10- يعسوب - ُجمان

عموديًا

 األعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسالته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خالل الحرب العالمية األولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

4 7 0 7 1 4

5 3 3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

          
1 

          
2 

          
3 

          
4 

          
5 

          
6 

          
7 

          
8 

          
9 

          
10 

 

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

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  713
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د )1924- 1981( رقيق العاطفة عذب األسلوب. عاش في  شاعر مصري مجدِّ
 من البلدان األوروبية

ً
مصر وايرلندا والمجر ونيجيريا وزار عددا

5+6+7+2+3 = الفاقة والحاجة ■ 1+4+5+9 = ماركة سيارات ايطالية ■ 
5+6+8+10+11 = نهر أفريقي

s u d o k u

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  ادموند هوسرل

7مشاهير 1 4
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م���وق���ع  ن���ش���ره���ا  وث�����ائ�����ق ج�����دي�����دة،  روت 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ح��ك��اي��ة س��ه��ى ع���رف���ات، 
أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
ع��رف��ات، م��ع ال��ن��ظ��ام ال��ح��اك��م ف��ي ت��ون��س، 
بعد  ي��ورو  مليون   2.5 نحو  وخسارتها 
خالفها مع ليلى بن علي، زوجة الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي.
وكتب السفير روبرت جوديك، في وثيقة 
حملت تاريخ 16 تشرين الثاني 2007، أنه 
في 7 آب من العام نفسه، نشرت الجريدة 
الرسمية جملة واح���دة م��ن امل��رس��وم رقم 
�� 1976 الصادر في 2 آب، يتضمن   2007
عرفات،  عن  التونسية  الجنسية  إسقاط 
ع��ل��م��ًا ب���أن األخ���ي���رة واب��ن��ت��ه��ا زه����وة )12 
التونسية  الجنسية  على  عامًا( حصلتا 

في أيلول عام 2006. 
في منتصف تشرين األول، قالت عرفات 
إن س��ح��ب ال��ج��ن��س��ي��ة ي��ع��ود إل���ى ك��راه��ي��ة 

ش��خ��ص��ي��ة ت���ك���ّن���ه���ا ل���ه���ا ل��ي��ل��ى ب����ن ع��ل��ي. 
م��ا  أص��������ّدق  أن  أس���ت���ط���ي���ع  وأض�����اف�����ت »ال 
فعلته ب��ي، لقد فقدت كل ش��يء«، مشيرة 
إل�����ى »م�����ص�����ادرة ج��م��ي��ع م��م��ت��ل��ك��ات��ي ف��ي 
تونس، حتى من خالل تزوير وثائق نقل 
امل��ل��ك��ي��ة«. وأرف��ق��ت ال��وث��ي��ق��ة م��الح��ظ��ة أن��ه 
ُيحكى أن سهى استثمرت وخسرت 2.5 
مليون يورو في مدرسة قرطاج الدولية. 
وف��ي مقطع آخ���ر، نسبت ع��رف��ات إسقاط 
بينها وبني  إل��ى مشكلة  عنها  الجنسية 
ل���ي���ل���ى ب����ن ع���ل���ي ح������ول م����درس����ة ق���رط���اج 
ال����دول����ي����ة، ال����ت����ي ك���ان���ت���ا ت���ت���ش���ارك���ان ف��ي 
م��ل��ك��ّي��ت��ه��ا. وت����ق����ول ع����رف����ات إن امل��ش��ك��ل��ة 

ت��ع��ود إل���ى ق���رار األخ���ي���رة إغ���الق م��درس��ة 
ب��وع��ب��دل��ي، مل��ن��ع امل��ن��اف��س��ة امل��ح��ت��م��ل��ة مع 
م��درس��ة ق��رط��اج ال��دول��ي��ة. واّدع����ت بأنها 
ح��اول��ت إق��ن��اع ال��س��ي��دة األول����ى ب���أن »م��ا 
امل��ن��اف��س��ة في  نفعله غ��ي��ر أخ���الق���ي«، وأن 
للمدرسة  املطاف ستكون صحّية  نهاية 
السفير س��اردًا نظريات  الجديدة. وتابع 
أخ�������رى ت���ت���ع���ل���ق ب����ه����ذه ال���ق���ض���ي���ة، ت���ق���ول 
إح����داه����ا إن ع���رف���ات ل���ج���أت إل����ى ال��زع��ي��م 
ال��ل��ي��ب��ي م��ع��م��ر ال���ق���ذاف���ي م���ن أج����ل امل����ال. 
تأمني  لعدم  العابدين  زين  األخير  فوّبخ 
الفلسطيني  الرئيس  الكافي ألرملة  املال 
ال��راح��ل، األم���ر ال���ذي ك��ان ش��دي��د اإلح���راج 

ع��ل��ى ال���رئ���ي���س ال���ت���ون���س���ي، وس����رع����ان ما 
تحول إلى غضب.

نظرية أخرى تقول إن عرفات توارت عن 
األنظار بعد أخذ كمية كبيرة من أصول 
األس����رة ال��ح��اك��م��ة، فيما ع���زا ال��ب��ع��ض كل 
ف���ش���ل زواح ع���رف���ات  إل�����ى  ه�����ذه امل��ش��ك��ل��ة 
بلحسن  األول���ى،  السيدة  بشقيق  السري 

طرابلسي.
ويتابع السفير أن عرفات لم تجد حرجًا 
الرئيس وزوجته وعائلته  في إبالغه أن 
واستطردت  الفساد.  م��ن  شبكة  يؤّلفون 
ب��ن علي  العابدين  زي��ن  »ال��رئ��ي��س  قائلة: 
يقضي وقته في اللعب مع ابنه. الرئيس 
يفعل ما تطلبه منه زوجته. ليلى بن علي 
وع��ائ��ل��ت��ه��ا ي��س��رق��ون ك��ل ش���يء ذي قيمة 
بابالرد  داي��ف��د  السفير  وك��ان  البلد«.  ف��ي 
ق��د ك��ت��ب ف��ي وث��ي��ق��ة ب��ت��اري��خ 17 تشرين 
األول عام 2006، »ال نزال في حيرة بشأن 
رغبة عرفات في الحصول على الجنسية 
مل��اذا اآلن، علمًا بأنها تتمتع  التونسية؟ 
بجواز سفر دبلوماسي تونسي، ونشك 
ف���ي أن��ه��ا ك��ان��ت ح��ري��ص��ة ع��ل��ى م��م��ارس��ة 
ح��ق��ه��ا ف���ي ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ت���ون���س. أح��د 
الدوافع املحتملة أن القانون التونسي ال 
في   50 أكثر  باستثمار  لألجانب  يسمح 
امل��ئ��ة ف��ي م��ج��ال ال��خ��دم��ات غير امل��ص��درة. 
ق��ب��ل ع���دة أش��ه��ر، ب���دأت ع��رف��ات مشروعًا 
م����م����اث����اًل ت���م���ث���ل ف������ي م������درس������ة ق�����رط�����اج، 
واملواطنة ستتيح لها السيطرة على هذه 

املؤسسة«.  

حكاية طرد سهى عرفات من تونس وخالفها مع ليلى بن علي
وثائق

إحدى بطالت وثائق 
»ويكيليكس« الجديدة هي 
سهى عرفات، أرملة الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، وقصة عالقتها 

بالعائلة الحاكمة في تونس، 
وصواًل إلى سحب الجنسّية 

التونسّية منها
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سهى وزهوة عرفات )أرشيف(

زوكربرغ »شخصّية عام 2010«

اختارت مجلة »تايم« األميركية، 
أمس، مارك زوكربرغ مؤسس 

موقع »فايسبوك« للتواصل 
االجتماعي ليكون شخصية عام 

2010. وأطلق زوكربورغ )26 
عامًا( املولود في نيويورك، موقع 

»فايسبوك« عام 2004 عندما 
كان طالبًا جامعيًا. وبررت مجلة 
»تايم« اختيارها له »بأنه استطاع 

ربط أكثر من نصف مليار 
شخص من حول العالم بعضهم 
ببعض ورسم خريطة للعالقات 

في ما بينهم«.
وكان ينافس زوكربرغ على اللقب 

كل من جوليان آسانج مؤسس 
موقع »ويكيليكس« و»حزب 

الشاي« والرئيس األفغاني، حميد 
قرضاي، وعّمال املنجم التشيلي.

)األخبار(

أكاديمّي إسرائيلّي يزور الرياض

قال املؤرخ اإلسرائيلي البريطاني، 
آفي شاليم )الصورة(، إنه 

اكتشف، خالل زيارته األولى 
للرياض، براغماتية السعوديني 
واستعدادهم لالعتراف بالدولة 

العبرية مقابل قيام الدولة 
الفلسطينية. ورأى أن املبادرة 
العربية للسالم تمثل السبيل 

األمثل لحل النزاع العربي ـــــ 
اإلسرائيلي. وقال »فوجئت 

بغياب خطاب العنف أو التنديد 
بإسرائيل«. ويزور شاليم 

الرياض إللقاء محاضرة في 
مركز امللك فيصل لألبحاث 

والدراسات اإلسالمية بدعوة من 
األمير تركي الفيصل.

)أ ف ب(

تظاهرات أثينا متواصلة

تواصلت التظاهرات ضد إجراءات 
التقّشف الحكومية الجديدة 

في أثينا، أمس، فيما اشتبكت 
الشرطة مع املحتّجني، وسط 
إضراب شمل أنحاء اليونان.

وأضرم املحتجون النار وألقوا 
بالحجارة على رجال الشرطة 

أمام البرملان وفي الشوارع 
الرئيسية، وهاجم محتجون 

الوزير املحافظ السابق كوستيس 
حاجيداكيس وضربوه.

 )أ ف ب(

أوستراليا: 50 قتياًل في غرق 
مركب مهاجرين

قضى 50 شخصًا على األرجح 
غرقًا، أمس، في حادث غرق 

مركب قبالة جزيرة كريستمس 
األوسترالية، فيما ُأصيب 36 

آخرون بجروح. وتقاذفت األمواج 
الضحايا وسط تحطم املركب 
الذي رمته أمواج البحر الهائج 

على خليج صخري في جزيرة 
كرستمس في املحيط الهندي.

)أ ف ب(

عربيات 
دوليات
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األتراك واألكراد ال يريدون التعايش!

أنقرة ــ عائشة كربات

ال��ه��وة االجتماعية ب��ن األك����راد واألت���راك 
تنهار  كذلك  معًا  العيش  ورغبة  تتعّمق، 
ب��ن��ح��و خ��ط��ي��ر. ه���ذه آخ���ر م��ح��ص��ل��ة خ��رج 
ب���ه���ا اس����ت����ط����اع ل�����ل�����رأي أج�����رت�����ه ج��ام��ع��ة 
م��دى 12 عامًا على  التركية على  مرسن 
املدينة  ه���ذه  ف��ي  أك����راد وأت����راك يعيشون 
األربعة  االستطاعات  جوهر  املختلطة. 
ي���ق���وم ع��ل��ى ط����رح األس���ئ���ل���ة ن��ف��س��ه��ا على 
امتداد أعوام 1998 و2002 و2007 و2010 
على األعضاء األلفن للعّينة املستطَلعة، 
ملقارنة تطّور األجوبة عن األسئلة ذاتها. 
والنتيجة جاءت مخيفة: في 1998، أجاب 
12.8 في املئة من األكراد بأنهم مستعدون 
للزواج من تركي)ة(، أما في 2010، فصفر 
الخطوة،  لتلك  منهم مستعدون  املئة  في 
في مقابل 1.3 في املئة من األتراك. ويمكن 
اعتبار التحقيق في مدينة مرسن بمثابة 
مختبر صغير، ألنها مدينة يعيش فيها 
أل���ف منهم من  1.5 م��ل��ي��ون ش��خ��ص، 400 
األك���راد ال��واف��دي��ن بعد أح���داث 1990 حن 
اش��ت��دت امل��ع��ارك ف��ي مدنهم جنوب شرق 
ال���ب���اد ب���ن ح����زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي 

والجيش التركي.
ول��م تقتصر األج��وب��ة السلبية على مدى 
املختَلط،  ال��زواج  لإلقدام على  االستعداد 
بل وصلت أيضًا إلى قابلية املستطلعن 
إلق����ام����ة ع����اق����ات ص����داق����ة م����ع أف��������راد م��ن 
ال��ق��وم��ي��ة األخ�����رى؛ ففيما ك���ان ف��ي 1998، 

41.1 في املئة من أك��راد مرسن جاهزين 
ملصادقة أتراك، أصبح 24.7 في املئة منهم 
فقط مستعدين لذلك في 2010. أما الحال 
عند األت��راك فلم تكن بأفضل، إذ إن 23.1 
ع��ل��ى أن يكونوا  ق�����ادرون  امل��ئ��ة منهم  ف��ي 
أص�����دق�����اء ح���م���ي���م���ن م�����ع أك����������راد. وت���ص���ل 
ال��ن��س��ب ال��س��ي��ئ��ة إل����ى األس���ئ���ل���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ع��م��ل ف��ي م��ؤس��س��ة واح���دة 
تجمع أك��رادًا وأتراكًا؛ في 2010، 17.6 في 
املئة م��ن األك���راد ي���ودون العمل ف��ي مكان 
واح��د مع أت��راك، بينما 22.7 في املئة من 
الطرف الثاني مستعدون لتقاسم األكراد 
مكان العمل نفسه. والسؤال األخطر ربما 
ك�����ان: ه���ل س��ت��ش��ع��ر ب���ال���س���ع���ادة إذا ُط���رد 
األك����راد )أو األت����راك( م��ن ت��رك��ي��ا؟ ال��ج��واب 
عند األكراد كان »نعم« لدى 4.2 في املئة، 
ب��ي��ن��م��ا ال��ق��وم��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ع��ن��د األت�����راك 
دفعت ب�9.9 في املئة من املستطلعن إلى 

الرد إيجابًا.
وفيما أجاب 32 في املئة من األكراد بأنهم 
يريدون إقامة عاقات جيرة مع أتراك، رّد 
امل��ئ��ة م��ن ه���ؤالء بأنهم يرغبون  22.9 ف��ي 

في ذلك. 
وع�����ّل�����ق امل����ح����ام����ي ال���ش���ه���ي���ر ع�����ن م��ث��ق��ف��ن 
النتائج  أك��راد، سزغن تنري كولو، على 
التقهقر  مسار  ألن  »طبيعية«،  بوصفها 
في إطار العاقات بن األكراد واألتراك ال 
ينفك يتسارع، ووتيرته ستظل تتصاعد 
 ش���ام���ل وع����ادل 

ّ
ح��ت��ى ال����وص����ول إل����ى ح����ل

للقضية الكردية.

تقرير

باريس ــ بّسام الطيارة 

ال��س��ي��اس��ي��ة  ال����س����اح����ة  ت���ف���ص���ل  ي������وم   500
الفرنسية عن االنتخابات الرئاسية. فترة 
ب��ال��ت��ط��ورات،  مليئة  ت��ك��ون  أن  املنتظر  م��ن 
في  النفخ  إع���ادة  على صعيد  وخصوصًا 
أبواق »األمن والهجرة«. الجديد اليوم هو 
تطبيق  املكلفن  الجهازين  ب��ن  ال��ت��ج��اذب 
ال��ق��وان��ن ال��ت��ي أق��ره��ا العهد ال��س��ارك��وزي، 
الذي يشير إلى »مسار تصفية حسابات« 
بن الشرطة والقضاة، إضافة إلى التجاذب 

بن اليمن وأقصى اليمن.
أول الغيث كان إلغاء محكمة نانت )غرب( 
»غرامة ال�22 يورو« التي حررتها الشرطة 
ل���س���ان���دري���ن م���ول���ي���س )31 ع����ام����ًا( ب��س��ب��ب 
لسيارتها،  قيادتها  أث��ن��اء  نقابًا  ارت��دائ��ه��ا 
م����ا دف�����ع م��ح��ام��ي��ه��ا إل�����ى ال���ت���ص���ري���ح ع��ل��ى 
ب���اب امل��ح��ك��م��ة بلهجة امل��ن��ت��ص��ر »ب����ات في 
اإلم���ك���ان ال���ي���وم ق���ي���ادة س���ي���ارة م���ع ارت����داء 
ال���ن���ق���اب«. وج�����اء ف���ي ح��ي��ث��ي��ات ال��ح��ك��م أن 
السير  االعتماد على إح��دى فقرات قانون 
يكون  أن  السيارة  على سائق  تحتم  التي 
»ب��اس��ت��م��رار ف��ي وضعية االس��ت��ج��اب��ة لكل 
متطلبات القيادة« ال يمكن تطبيقها هنا، 
»إذ إن النقاب ال يمّثل أي خطر ألنه يسمح 
ل��ل��رأس ب��ال��ح��رك��ة«. وت��زام��ن ق���رار املحكمة 
أخ��رى في ضاحية »مانت  رّد محكمة  مع 
ال جولي« )شمال باريس( دعوى املحجبة 
ف���اط���م���ة ع����اط����ف ع���ل���ى م�����درس�����ة ح��ض��ان��ة 

أثناء  الحجاب  »ارتدائها  صرفتها بحجة 
ع��م��ل��ه��ا«. وق����د ل���وح���ظ أن ق���اع���ة امل��ح��ك��م��ة 
استقبلت الحكم بالتصفيق، وقال عدد من 
»إن��ه��م تنفسوا الصعداء«  األط��ف��ال  أه��ال��ي 
ي���م���ّس بمستقبل  »األم�����ر  أن  ي�����رون  ألن���ه���م 
مجتمعنا«. ويأتي هذا التقّلب والتناقض 
ارتدادًا لتأثيرات الخطاب حول الهوية في 
االنتخابات  التي تسبق  األخ��ي��رة  األش��ه��ر 
ال���رئ���اس���ي���ة، ال���ت���ي ي��ت��ف��ق ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى أن 
املهاجرين واألمن  يكون  »محورها سوف 
نيكوال  الرئيس  ل��ه  كما خطط  واإلس����ام« 
ساركوزي، املرشح املحتمل لخافة نفسه. 
وأسس ساركوزي لهذا الخطاب في محاولة 
السترداد الناخب اليميني الذي هجره في 
االنتخابات املناطقية ليعود إلى »مراجعه 
اليمينية  الوطنية  الجبهة  أي  األص��ل��ي��ة«، 
لوبن  م��اري  يتزعمها ج��ان  التي  املتطرفة 
البنته  »ت��وري��ث��ه��ا«  ل��� ويستعد  ع��ام��ًا(   82(
م��اري��ن ل��وب��ن. وب��ال��ف��ع��ل، اح��ت��ل��ت األخ��ي��رة 
واجهة اإلعام قبل يومن بتصريح ناري 
رأت فيه أن »صاة الفرنسين املسلمن في 
الطريق أمام أبواب الجوامع تمّثل احتااًل 

شبيهًا باالحتال النازي«. 

ال��ف��ع��ل،  أث������ار م���وج���ة م����ن ردود  ت���ص���ري���ح 
إذ س����ارع����ت ل��ج��ن��ة ح���ق���وق اإلن����س����ان إل���ى 
»التسبب  لوبن بتهمة  تقديم دع��وى على 
ب��ال��ت��م��ي��ي��ز وب����ث ال��ك��راه��ي��ة وال���ع���ن���ف« بن 
ال����ف����رن����س����ي����ن. ك����م����ا ه�������رع ال���س���ي���اس���ي���ون، 
ك���ل ألس��ب��اب��ه وأه����داف����ه، إل����ى ال���ت���ب���اري في 
»ش�����ج�����ب« ه������ذه ال���ت���ص���ري���ح���ات؛ ال���ن���اط���ق 
امليزانية،  وزي��ر  الحكومة،  باسم  الرسمي 
ال����ش����ي����راك����ي ف����ران����س����وا ب����������اروان وص��ف��ه��ا 
ب��أن��ه��ا »اس��ت��ف��زازي��ة ت��ش��ي��ر إل���ى أن م��اري��ن 
ل��وب��ن اب��ن��ه ج��ان م���اري ل��وب��ن«، أم��ا وزي��رة 
التعليم العالي، الشيراكية أيضًا، فاليرير 
بيكريس فرأت أنها »مفرطة وتحريضية« 
أي حلول  »ال تحمل  أن��ه��ا  أن تضيف  قبل 
واق����ع����ي����ة«. أم�����ا رئ���ي���س ال���������وزراء ال���س���اب���ق، 
كام  فوصف  فابيوس،  ل��وران  االشتراكي 
ل���وب���ن ب���أن���ه »ف���ض���ائ���ح ت���خ���رج م����ن م��ن��زل 
واح����د«. وط��ال��ب ب��ال��ت��ح��رك ح��ت��ى »ال يقال 
إننا نلعب لعبة اليمن املتطرف«. وأضاف 
أن »لكلمة االحتال النازي صدى رهيبًا«، 
ف���ي إش������ارة إل����ى م��ح��رق��ة ال���ي���ه���ود. رئ��ي��س 
اليهودية،  للمؤسسات  التمثيلي  املجلس 
لوبن  أن تصريحات  رأى  باسكيه،  ريشار 

أن »الصاة في الشوارع  ليست استفزازًا 
وال ت��ح��م��ل أي م��ع��ان س��ي��اس��ي��ة«. ون��اش��د 
بوضع  مجهودهم  تكملة  فرنسا  بلديات 
صاالت في تصرف املسلمن، ألنه يخشى 

»استقطاب السلفين للمؤمنن«. 
ك�������ل ه���������ذا ل�������م ي����م����ن����ع ل������وب������ن م�������ن إع���������ادة 
تصريحاتها وإعطاء »تفسيرات« ملا أرادت 
قوله. ورأت في مقابلة مع إذاع��ة »أوروب��ا 
مليليشيات  ال��س��م��اح  »ع����دم  ي��ج��ب  أن����ه   »1
خاصة بتنظيم السير وسد الطرقات«، في 
إشارة إلى وقف السير في بعض الشوارع 
عند صاة يوم الجمعة في بعض األحياء 
الباريسية. وأضافت أنها تقصد املسلمن 
الذين لديهم »أهداف سياسية وراء الدين 
وال����ذي����ن ي���ط���وع���ون ق���وان���ن ال��ج��م��ه��وري��ة« 
على أساس أن »الصاة في الشارع تعبير 
س��ي��اس��ي«. ودع����ت امل��س��ل��م��ن إل���ى ال��ذه��اب 
إلى »الجوامع الفارغة الكثيرة في فرنسا«. 
ل��ت »مل�����اذا ي��أت��ي أب���ن���اء ال��ض��واح��ي  وت��س��اء
ل��ل��ص��اة ف��ي ب���اري���س؟«، م��وض��ح��ة أن ه��ذا 
ال��ت��ص��رف ه��و ت��ص��رف س��ي��اس��ي. وش���ّددت 
على أن الجبهة الوطنية ليست »شوفينية 

وال عنصرية«. 
ويرى بعض املراقبن أن فتح هذه »املعركة« 
ال���ي���وم ه���و ل��ل��ت��ش��دي��د، م���ن ج���ان���ب ال��ي��م��ن 
امل��ت��ط��رف، على أن »جماعة س��ارك��وزي قد 
تناست هذا الخطاب«، ألن لوبن ت��درك أن 
للتقدم  ال��وس��ط��ي  ال��ي��م��ن  عليها إض��ع��اف 
بن الناخبن. وبالفعل غابت تصريحات 
الداخلية  وزي��ر  وخصوصًا  الساركوزين، 
بريس هوتوفو، الذي يتعاطى مع املسألة 
بمقاربة خاصة ليست بعيدة عن مقاربة 
اليمن املتطرف، وهو سبق أن حكم عليه 

بغرامة بسبب تصريحات عنصرية.
وع���ل���ى ه���ام���ش ي��م��ي��ن��ي��ي ال���ح���زب ال��ح��اك��م، 
ت���ب���رز ت��ص��ري��ح��ات ال��ش��ي��راك��ي��ن، وب��ي��ن��ه��م 
»النجم الصاعد« في حزب تجمع األكثرية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ج����ان ف���ران���س���وا ك���وب���ي���ه، ال���ذي 
ش��ج��ب ت��ص��ري��ح��ات ل���وب���ن. وح����ن سئلت 
األخيرة عن كامه، أجابت »إن كوبيه هو 
حليفي املوضوعي« ألنه يدرك أن ال حلول 
ع��ن��د ح��زب��ه. وأض���اف���ت أن »ك���ل م��ا يتمناه 
كوبيه هو فشل س��ارك��وزي في انتخابات 

العام املقبل«.

اليمين الشيراكي
 يتصّدى لوريثة الجبهة 

الوطنّية اليمينّية 
والساركوزّيون يصمتون

مارين لوبن تفتح باب االستقطاب بوصف املصّلني املسلمني باملحتّل النازي

فرنسا: صراع على أصوات اليمني

مع كل اقتراب الستحقاق 
انتخابي تعود التصريحات 
العنصرية إلى الظهور في 
فرنسا. وبما أن االستحقاق 

الحالي هو االنتخابات 
الرئاسّية، فال بد من 

االستعداد باكرًا، وهو ما 
فعلته مارين لوبن مفتتحة 

الصراع على أصوات اليمني

بروني تشارك في االحتفال التقليدي لعيد امليالد في االليزيه أمس )اريك ففربرج ــ أ ب(

»ت���اع���ب ب��ال��ت��اري��خ« وأع���ل���ن ت��ض��ام��ن��ه مع 
رئيس املجلس التمثيلي الفرنسي، محمد 

موسوي. 
ب���دوره، رأى إم��ام جامع ب��اري��س، الرئيس 
ال��س��اب��ق ل��ل��م��ج��ل��س ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ال��ف��رن��س��ي، 
دل��ي��ل ب��و ب��اك��ر، أن ل��وب��ن »ت��ط��رح ال��س��ؤال 
الصحيح«، وهو »غياب األماكن املخصصة 
لصاة املسلمن الفرنسين«. وأضاف أنه 
»إذا كانت الصاة تقام في الشوارع فسبب 
ذلك غياب املساحات الكافية«. وشّدد على 
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مبوب

إلعالناتكم الرسمية  واملبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

إعالنات

◄ إعالنات رسمية   ►◄ وفيات   ►
إعالم تبليغ 

املوضوع: تبليغ ضريبة متوجبة 
تدعو وزارة املاليةـ ــ مديرية املالية العامة 
ـــ مــالــيــة مــحــافــظــة  ـــ ـــ مــديــريــة الــــــــواردات ـ ـــ ـ
الــنــبــطــيــة ـــــــــ دائـــــــرة الـــتـــدقـــيـــق املـــيـــدانـــي، 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  املكلفني 
أدنــــاه، املــجــهــولــي مــركــز الــعــمــل أو محل 
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من 
ثالثني  مهلة  خــالل  قانونًا  عنهم  ينوب 
يومًا من تاريخ 2010/12/15 إلى مركز 
الدائرة الكائن في النبطية ـــ بناية حرب 

ـــ لتبلغ الضريبة املتوجبة. 
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ 
حـــــاصـــــاًل بـــــصـــــورة صـــحـــيـــحـــة بـــتـــاريـــخ 
املــادة 28 من  2011/1/15 عماًل بأحكام 
 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
وتــــــعــــــديــــــالتــــــه )قـــــــــانـــــــــون اإلجــــــــــــــــــراءات 

الضريبية(. 
رقم املكلف اسم املكلف  

1572241 جمال حبيب جابر 
يــضــاف الــــى املــبــلــغ املــبــني أعــــاله غــرامــة 

تحصيل عن كل شهر تأخير. 
تـــبـــدأ مــهــلــة االعــــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة 
املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي 
 2011/1/16 فـــي  أي  الــتــبــلــيــغ  لـــتـــاريـــخ 

وتنتهي في 2011/3/16 ضمنًا. 
رئيس مالية محافظة النبطية 
سعد بري

التكليف 1788 

إعالن عن مناقصة عمومية 
رغبته  عــن  الضنية  بلديات  اتــحــاد  يعلن 

بشراء سيارات بيك آب قالب. 
عـــلـــى الــــراغــــبــــني مــــن الــــشــــركــــات املــقــبــولــة 
حسب دفتر الشروط الخاص باملناقصة 
االتصال بمركز االتحاد في مركزه الكائن 
الــعــام للحصول  الــطــريــق  ــــــ  بــخــعــون  فــي 
على دفتر الشروط لقاء مبلغ 1000000ل.

ل. مليون ليرة لبنانية. 
تـــــــــودع الــــــعــــــروض فـــــي مـــبـــنـــى االتـــــحـــــاد 
خـــالل الــــــدوام الــرســمــي اعــتــبــارًا مـــن يــوم 
الخميس الواقع فيه 2010/12/16 ولغاية 

2010/12/31 ضمنًا. 
تــفــتــح الـــعـــروض الــســاعــة الــخــامــســة بعد 

الظهر في 2010/12/31
رئيس اتحاد بلديات الضنية 
محمد سعدية

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
الـــــقـــــاضـــــي نـــــجـــــاح عــــيــــتــــانــــي بــــتــــاريــــخ 
 2010/442 بــــــالــــــقــــــرار   2010/3/16

من  املــقــامــة   2007/949 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
بإعالن  ش.م.ل.  لإلستثمار  انــتــرا  شركة 
دانيا مغربل  املدعى عليها  سقوط حق 
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي والـــزامـــهـــا بــإخــالء 
املـــــأجـــــور الـــكـــائـــن فــــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي 
أ. 4 الكائن  املــأجــور رقــم 215 مــن البناء 
فـــي الــعــقــار 934/الــــبــــاشــــورة وأن تــدفــع 
للمدعية املبالغ التالية كبدالت تأجيرية 
ل.ل.  و/1.215.000/  ل.ل.   /607.500/
ل.ل.  و/1.215.000/   2004/1/1 مــــن 
ل.ل.  و/1.215.000/   2005/1/1 مــــن 
من  ل.ل.  و/911.250/   2006/1/1 مـــن 
ل.ل. خدمات  و/1.766.100/   2007/1/1
مشتركة مهلة االستئناف 15 يومًا تلي 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعالن بإنشاء مؤسسة مصنفة 
على  بناًء  بيروت،  مدينة  يعلن محافظ 
الــصــالحــيــات املــمــنــوحــة لـــه أنــــه رخــص 
بموجب القرار رقم 79 تاريخ 2010/8/20 
بشخص  ش.م.ل.  بــــاالس  بــــارك  لــشــركــة 
رفـــيـــق شـــــرف الــــديــــن بـــإنـــشـــاء وتــركــيــب 

محركي ديزل لتوليد الكهرباء. 
مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية كائنة 
فـــي شــــارع بــــارك أفــيــنــيــو مــنــطــقــة ميناء 
األولــــى عقار  الــســفــلــّيــة  الطبقة  الــحــصــن 

رقم 1339 ملك الشركة. 
بيروت في 3 ــــ أيلول 2010 
محافظ مدينة بيروت 
ناصيف قالوش

إعالن للمرة الثانية 
املــدنــي  للتنظيم  الــعــامــة  املــديــريــة  تعلن 
عـــن حــاجــتــهــا الســتــئــجــار مــقــر لــصــالــح 
راشيا  في قضاء  املدني  التنظيم  دائــرة 
بمساحة ال تقل عن 160م2 )داخل نطاق 
بـــلـــدة راشـــيـــا( فــعــلــى الـــراغـــبـــني بــتــقــديــم 
عـــــــروض بــــهــــذا الـــــشـــــأن الــــحــــضــــور إلـــى 
املديرية العامة للتنظيم املدني ــــــ الكوال 
ــــــ بناية صعب لالطالع على املستندات 
املــطــلــوبــة وتــقــديــم عــــروض وذلــــك أثــنــاء 
اعتبارًا من تاريخ نشر  الرسمي  الــدوام 
هــــذا اإلعــــــالن ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
عــــشــــرة مــــن يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــــواقـــــع فــيــه 

 .2010/12/31
ملزيد من املعلومات االتصال على األرقام 

التالية: 01/815523 ـــــ 01/302819
رئيس ديوان املديرية العامة للتنظيم 
املدني 
أحمد حمزة

ذكرى أسبوع 

يصادف غدًا الجمعة الواقع فيه 17 كانون 
املــوافــق 11 مــحــرم 1431 هـ  األول 2010 م 
ذكــــرى مــــرور أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فقيدنا 

الغالي املرحوم 
السيد محمد نبيل شرف الدين 

جــــــّداه: الــســيــد مــحــمــد عــلــي شــــرف الــديــن 
والحاج عقيل خشاب 
شقيقاه: جعفر وجاد 

أعـــمـــامـــه: الــــســــادة: نـــــزار، نـــاصـــر، يــوســف 
وجعفر

خااله: علي وعباس 
وبـــهـــذه املــنــاســبــة ســتــتــلــى آي مـــن الــذكــر 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
في  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  تمام  فــي 

حسينية روضة الشهيدين ـــ الغبيري 
إّنا لله وإّنا إليه راجعون 

اآلسفون: آل شرف الدين، وخشاب وعموم 
أهالي بلدة شحور. 

إلى  الفناء  انتقلت من دار  نفس مطمئنة 
دار البقاء 

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله 
تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور 

له املرحوم 
املهندس الحاج محمد الداموري 

والده: املرحوم الحاج نبيه الداموري 
والدته: الحاجة خيرية الوند 

زوجته: جميلة األمني 
أوالده: مليس نبيه ومالك 

عّماه: عدنان وسمير 
أخــــوالــــه: الـــحـــاج زكـــريـــا والـــحـــاج تــوفــيــق 
واملـــرحـــومـــان صــــالح ورمـــضـــان والـــحـــاج 

حسن الوند 
صــــهــــراه: مــحــمــد زكــــريــــا الونــــــد وعـــاصـــم 

محمد ياسني 
أبـــنـــاء عــمــه : مــحــمــد عــلــي األمـــــني، خــالــد،  
وســـلـــمـــى وهـــيـــفـــاء ويــــوســــف وإبـــراهـــيـــم 

وسوما وأحمد 
عـــــــدالؤه: ولـــيـــد الـــعـــاصـــي ونــبــيــل الـــوتـــار 

واملرحوم محمد درزي 
تقبل التعازي في الثاني والثالث للرجال 
الحاج  املــرحــوم  والنساء في منزل والــده 
الكائن في دوحــة عرمون  الداموري  نبيه 
خــلــف املـــدرســـة األوروبـــيـــة ـــــ بــنــايــة الـــدار 

البيضاء. 
كـــذلـــك تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي صـــيـــدا يــومــي 
السبت واألحـــد فــي 18 و19 كــانــون األول 
2010 م. للرجال والنساء في منزل الفقيد 
الكائن في صيدا ـــــ الهاللية قرب الجامعة 
الطابق  ـــــ  دنــدشــلــي  بــنــايــة  ـــــ  الــيــســوعــيــة 

األول. 
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب. 

إّنا لله وإّنا إليه راجعون. 
الراضون بقضاء الله وقدره آل الداموري 
واألمني والوند وياسني وعاصي ودرزي 

والوتار وأنسباؤهم. 

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

ذكـــــرى  ك1   18 الـــســـبـــت  نــــهــــار  تـــــصـــــادف 
مــرور أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية 

املرحومة 
الحاجة رمزية محمد حامد 

)أم يوسف( 
حرم املرحوم الحاج حسن الشيخ حسني 

شمس الدين 
ابناها: يوسف والحاج عبد الله 

شقيقها: الحاج حسن محمد حامد 
الدين،  شمس  محمود  محمد  أصهرتها: 
حــســن عــلــي شــمــس الـــديـــن، يــوســف كريم 

وعباس فقها. 
لــلــمــنــاســبــة تــتــلــى عـــن روحـــهـــا الــطــاهــرة 
آيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
بئر  ـــــ  )الجناح(  البرجاوي  حسينية  في 
حسن من الساعة الواحدة ولغاية الثانية 

والنصف ظهرًا. 
لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم عـــظـــيـــم األجـــــر 

والثواب 
اآلسفون: آل شمس الدين وحامد وعموم 

أهالي عرب صاليم

باسمه تعالى 
»يـــا أيــتــهــا الــنــفــس املــطــمــئــنــة إرجــعــي إلــى 
ربِك  راضية مرضية، فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي«. 
صدق الله العلي العظيم 

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة 
جميلة محمد موسى نحلة 

حرم الحاج علي أحمد دياب
أبــنــاؤهــا: الــحــاج إبــراهــيــم، الــحــاج عباس 

)رئيس بلدية الطيبة( والحاج حمزة.
أصــهــرتــهــا: الــحــاج محمد حــيــدر )الــنــائــب 
السابق(، الحاج وفيق صفا )رئيس لجنة 
االرتباط والتنسيق في حزب الله(، الحاج 
محمد عفيف )املستشار اإلعالمي لألمني 
الــلــه(، الشهيد عــلــي سلمان  الــعــام لــحــزب 

والحاج محمد عباس. 
أحمد  ـــــ  ــــ علي  املــرحــوم جميل  أشــقــاؤهــا: 

ومحمود نحلة. 
فــي حسينية بلدة  تــقــام ذكــــرى األســـبـــوع 
الــطــيــبــة عــنــد الــعــاشــرة مـــن صــبــاح األحـــد 

 .2010/12/19
تــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــجــمــع اإلمـــــام شمس 
الدين يوم الثالثاء الواقع فيه 2010/12/21 
من الساعة الثانية حتى الخامسة مساًء. 

الله  أبــي عبد  الله أجوركم بمصاب  أعظم 
الحسني )ع( وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فر�ص عمل ممتازة في م�سرف �إ�سالمي

ر�ئد في �لإمار�ت
Excellent Retail Banking Careers / UAE

م�سرف ��سالمي ر�ئد في مجال �لخدمات �لإ�سالمية لالأفر�د في �لإمار�ت، مقره �لرئي�سي في �أبو ظبي، 

وفي �إطار �لتو�سع في ن�ساطاته يعلن عن رغبته في توظيف �ل�سو�غر �لتالية في �لإمار�ت:

للعمل في ت�سويق جميع �لمنتجات �لم�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د

�لموؤهالت �لمطلوبة: يف�سل خبرة في نف�ص �لمجال �أو مجال ت�سويق وبيع �لخدمات مثل �ل�سياحة و�لرحالت و�لتاأمين و�لتذ�كر و�لدعاية 
�لإعالن و�لعالقات �لعامة و�لمبيعات ب�سكل عام، �سهادة جامعية �أو موؤهل علمي منا�سب )خريج(، �تقان �للغة �لنكليزية، �لمظهر �لالئق ومهار�ت 

تو��سل جيدة مع رغبة في �لتطور و�مكانية �لعمل في جو تناف�سي، يف�سل من لديه �إجازة قيادة، �لعمر بين )27-22(

مميز�ت �لعمل: ر�تب �أ�سا�سي + عمولت ممتازة ومز�يا �أخرى، تقبل �لطلبات من جميع �لجن�سيات، تقديم �لطلبات و�لتعاقد مع �لم�سرف مجاني

م�سوؤولي مبيعات وخدمات
Sales & Service Officers

تر�سل �ل�سير �لذ�تية كملف WORD بالإنكليزية ح�سر� و�سورة �سخ�سية حديثة و�سيتم �لإت�سال يالمر�سحين �لمنا�سبين لتحديد موعد �لمقابالت

E-mail: CVs@zedergroup.com                                       لالإت�سال: 009611791565

مطلوب

◄ مبوب   ►

A leading Paper company based in Ji-
yeh, Southern Beirut is recruiting now: 
An administrative assistant for CEO, 
with experience in purchasing & logis-
tics. BA in management or any related 
field , fluent in English with 3 years of 
experience in a similar position. 
CV : 961  1  841302
Nb: transportation from Beirut to Jiyeh 
is provided by the company.

مفقود

فـــقـــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم نــــجــــاح حــســني 
مّمن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  الحركة، 

يجده االتصال على الرقم: 01/474575.

نداء انساني
طـــفـــل عــــمــــره ســـنـــة وشــــهــــريــــن بــحــاجــة 
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى 
العملية  وتــكــلــفــة   ، فــرنــســا  مستشفيات 
الـــف   375 حــــوالــــي  اي  يــــــورو  الـــــف   268
واالستفسار  للمساعدة  اميركي.  دوالر 

االتصال على الرقم التالي : 
71/743498

 Worknesh Ashene بــاســم  إقـــامـــة  فــقــدت 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  إثــيــوبــيــة    Lema

يجدها االتصال على الرقم 03/669539

 Sinidu Alemayehu بــإســم   اقــامــة  فــقــدت 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  اثيوبية   Bayabil

يجدها االتصال على الرقم 03/983132

تـــصـــادف نـــهـــار األحـــــد املــــوافــــق فــيــه 19-
12-2010 ذكــرى مــرور أســبــوع على وفــاة 

فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حـيـدر عـلي شميساني

)أبـو ربـيـع(
رئيس جمعية آل شميساني في لبنان

زوجته الحاجة زينب فخر الدين
أوالده: املهندس الحاج ربـيـع، عـلي )رائد 
واملحامي  دانـــــي،  اللبناني(،  الجيش  فــي 

وسيـم شميساني.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من 
الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء حسيني 
عن روحه الطاهرة في النادي الحسيني 
حسينية  وفي  )للرجال(،  النبطية  ملدينة 
السيدة الزهراء )ع(ـ ــــ للنساء، عند الساعة 

العاشرة صباحًا.
للفقيدالرحمة ولكم األجر والثواب

الــديــن،  فخر  آل  آل شميساني،  اآلســفــون: 
وعموم أهالي مدينة النبطية.

إحـــيـــاًء لــذكــرى فــقــيــد الــجــهــاد واملــقــاومــة، 
األخ املجاهد

الحاج عـباس عبد الله بـهـجـة
)أبـو جـعـفـر(

عــضــو قـــيـــادة مــنــطــقــة الــجــنــوب الــثــانــيــة، 
نــتــشــرف بــدعــوتــكــم لــحــضــور االحــتــفــال 
الــــتــــأبــــيــــنــــي الــــــــــذي ســــيــــقــــام عــــــن روحــــــه 

الطاهرة.
الــزمــان: يــوم غد الجمعة املوافق فيه 17-
من  والــنــصــف  الثانية  الــســاعــة   ،2010-12

بعد الظهر.
املكان: النادي الحسيني لبلدة جبشيت.

حزب الله، آل الفقيد، وعموم أهالي بلدة 
جبشيت.

 مات فسيحيا
ْ

َمن آمن بي وإن
انتقلت إلى رحمة الله تعالى املرحومة

لوريس رّحال
أرملة املرحوم جرجي جروان

والدة: جان وسمير وسميرة جروان
الــســاعــة  نفسها  لــراحــة  بــالــصــالة  يحتفل 
الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الخميس 
السيدة  األول 2010 في كنيسة  16 كانون 

في النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، والجمعة 
واألحد في 17 و19 منه في صالون كنيسة 
فــي 18  السبت  النبطية، ويــوم  فــي  الرعية 
منه في كنيسة مار جرجس، الشياح، من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى 

السادسة مساًء.



م���رة ج���دي���دة، ي���ش���ّوه ال��ت��ح��ك��ي��م أج���واء 
ال���ل���ع���ب���ة، ف�����ي�����وّرط ن���ف���س���ه وج���م���اع���ت���ه 
ة  وحتى الفائزين ويفتح ملفات الكفاء

واألخطاء القاتلة. 
¶ األنصار × اإلصالح )2 - 1( 

خ���ط���ف األن�����ص�����ار ف�������وزًا ص���ع���ب���ًا ع��ل��ى 
ض��ي��ف��ه اإلص�����اح ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
أث���������ار  م�����ث�����ي�����ر  ب��������ه��������دف   ،97
م���وج���ة اح���ت���ج���اج ع����ارم����ة م��ن 
اإلص���اح���ي���ن، ق��اب��ل��ه��ا ت��دّخ��ل 
م���ن ال���ق���وى األم���ن���ي���ة ل��ي��ت��وق��ف 

اللعب مدة 14 دقيقة. 
ت��ف��وق األن��ص��ار لعبًا وف��رص��ًا، 
لكنه اصطدم باعبن شجعان 
تمتعوا بحيوية عالية. ضغط 
األنصار للحسم املبكر، وبعد 
ك���رت���ن مل��ح��م��د أي�����وب ون��اص��ر 
ال����دي����ن ف����ك اإلص��������اح ال���ط���وق 
م��ن  ك������رة خ����ط����رة  ووّج��������ه أول 
الدين  ناصر  ف��اع��ور، خّلصها 
 .)16( ال�������زاوي�������ة  م�����ن  ب�����رأس�����ه 
وف����اج����أ ه���ي���ث���م زي�����ن ال��ج��م��ي��ع 
تعّثر  ع��اج��ل، مستغًا  ب��ه��دف 
الظهير أنس أبو صالح )24(. 
ورّد األنصار سريعًا عبر كرة 
أي��وب فعالجها  مررها محمد 
امل��ت��ق��دم امل��ع��ت��ز ال��ج��ن��ي��دي في 
ش���ب���اك رض������وان ك���س���اب )29(. 
واق���ت���ح���م ال���ب���رازي���ل���ي إدس�����ون 
م��ن��ط��ق��ة اإلص�������اح ف��اج��ت��اح��ه 
ق���������رار!(.  )دون  م����وس����ى  ع���ل���ي 
وت���اه���ت ب��ق��ي��ة ال���ش���وط ب��ع��ي��دًا 
م��ن املرمين، ع��دا ك��رة لناصر 

الدين المست العارضة. 
ب�������������دأ األن�����������ص�����������ار م����ه����اج����م����ًا 
واص����������ط����������دم ب��������دف��������اع م����ت����ن، 
وانفرد إدسون وسّدد في قدم 
الحارس كساب، ودخل ناصر 
ال���دي���ن امل��ن��ط��ق��ة ف��دف��ع��ه رون���ي 
ب��اك وس��دد ناصر الدين ركلة 
ال���ج���زاء ف���وق ال��ع��ارض��ة )67(. 
وان���ت���ع���ش اإلص������اح وه���اج���م، 
وأفلت الحارس كساب الكرة ليصّوبها 
 ب��رأس��ه ف��وق )75(، وم��ع الوقت 

ّ
امل��ع��ت��ز

اإلضافي )5 دقائق!( مرر ناصر الدين 
ك���رت���ه ال�����ى خ������ارج امل���ل���ع���ب اح��ت��س��ب��ه��ا 
الحكم رمية تماس لألنصار، ليرفعها 
أنس  املدافع  ويسكبها  عطوي  محمد 

كرة القدم

فوز األنصار والسالم... وسقوط التحكيم  
ختم األنصار منافسات األسبوع العاشر بفوز مثير على ضيفه اإلصالح رفعه 

وصيفًا بفارق األهداف، وواصل السالم الصوري ثورته بفوز ثالث رفعه عن 
بقعة الخطر، ووّرط الحكم وارطان الجميع 

إلب����ع����اده����م، ق���ب���ل أن ت���ت���دخ���ل ال���ق���وى 
األم���ن���ي���ة وي����ح����دث اش���ت���ب���اك. وت���وق���ف 
ال��ل��ع��ب 14 دق��ي��ق��ة واس��ت��ؤن��ف مل���دة 30 
بفوز  اللعبة  لتختتم  إض��اف��ي��ة،  ثانية 
التحكيم  ملف  ويفتح  مثير،  أنصاري 
مجددًا بكل ما فيه من تساؤالت مّرة. 

■ ق�������اد امل�������ب�������اراة ال����ح����ك����م وارط���������ان 
ماطوسيان مع أحمد قواص وعدنان 

عبد الله، وجميل رمضان رابعًا. 
¶ السالم × الساحل )2 - 1( 

ح��ق��ق ال���س���ام ق��ف��زة ث��اث��ي��ة، ب��ع��دم��ا 
وطار  الساحل،  تجاوز ضفة ضيفه 

بتسع نقاط موّدعًا محطة القاع. 
ت��ف��وق ال��س��اح��ل ب��داي��ة وم���رر حسن 
ك��رة س��دده��ا محمد قصاص  علوية 
أب���و  م��ح��م��د  ورد   ،)23( ال���ق���ائ���م  ف����ي 
عتيق بكرة خلصها الحارس عيسى 
ال��دح��وي��ش، وأخ��ط��أ زه��ي��ر ع��ب��د الله 
امل��رم��ى، وضبط ال��ح��ارس خلف كرة 
أحمد طراد، وتأخر أحمد جرادي في 
ال��ل��ه. وانتهى  ك��رة زه��ي��ر عبد  تلبية 

الشوط سلبيًا. 
وتحسن السام وتقدم سريعًا بهدف 
م����ن رك����ل����ة ج�������زاء إث������ر مل���س���ة ي����د ع��ل��ى 

حسن ضاهر، سجلها عباس خليفة 
)50(. وصنع السام فرصًا عدة تألق 
الحارس الدحويش في صدها، ومن 
لعبة م��رت��دة ترجم أحمد ج���رادة كرة 
ض��ي��اء ب��رو إل��ى ه��دف ال��ت��ع��ادل )58(، 
واس��ت��غ��ل ال��س��ام��ي��ون ت���راج���ع ل��ي��اق��ة 
تسديدة  عبر  الفوز  وقطفوا  الساحل 
بعيدة من علي حوراني، حملت الفوز 

الثالث على التوالي للسام العائد. 
■ ق���اد ال��ل��ق��اء ال��ح��ك��م رض����وان غ��ن��دور 
مع علي عيد وحسن قانصوه، وعلي 

رضا رابعًا. 

»في كل مرة نأكل 
»بوكس«، ورغم كل 
شيء يلعب شباب 

اإلصالح بإخالص 
ونظافة، ورغم كل 

ما نعانيه من حاالت 
مادية وسواها نؤدي 

واجباتنا، ماذا يريدون 
منا؟ إذا كانوا يريدون 

إسقاطنا فليشيروا 
لنتصرف، رمية التماس 

ليست صحيحة وال 
الوقت اإلضافي. فمن 

يحكم على هذا«؟ كالم 
ملدرب اإلصالح خليل 

وطفا. 

ماذا يريدون 
من اإلصالح؟ 

أب��و صالح ب��رأس��ه م��ن تحت الحارس 
ث���وان(، وم��ع انفجار  )الدقيقة 96 و10 
االعتراض  انفجر  األنصارية،  الفرحة 
اإلصاحي الى داخل امللعب احتجاجًا 
ع���ل���ى ال����ح����ك����م، وس������ط م�����ح�����اوالت م��ن 
اإلص��اح ومدربهم خليل وطفا  إدارة 
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قطر تلتقي مصر وّديًا والروماني فاليريو مدربًا لسوريا 
اخ���ت���ار م����درب م��ن��ت��خ��ب س���وري���ا أي��م��ن 
حكيم 26 العبًا ملباراته الدولية الوّدية 
ال��ت��ي ستقام في  ال��ع��راق��ي،  م��ع نظيره 
غٍد  بعد  العراقية  السليمانية  مدينة 
املنتخبن  استعدادات  ضمن  السبت، 
لنهائيات كأس األم��م اآلسيوية 2011 
ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ي ال��دوح��ة م��ن 7 ال���ى 29 

كانون الثاني. 
والاعبون هم: مصعب بلحوس وماهر 
ال��س��ي��د وف������راس اس��م��اع��ي��ل ورض�����وان 
االزهر وسامر عوض ويحيى الراشد 
وعدي جفال وكاوا حسو ونديم صباغ 
واحمد صالح وجهاد باعور ومحمد 
وقصي  صهيوني  وبرهان  اسطنبلي 
حبيب وعلي دي��اب وب��ال عبد الدايم 
وعبد الرزاق الحسن وعادل عبد الله 
وأدي��ب  ابراهيم  ومهند  زينو  ومحمد 
بركات وط��ه دي��اب وسنحاريب ملكي 

وعاء الشبلي وعبد القادر دكة. 
ث��ان��ي��ة، علمت وك��ال��ة فرانس  م��ن جهة 

برس أن املدرب الروماني تيتا فاليريو، 
الذي استقال من تدريب فريق االتحاد 
حامل كأس االتحاد اآلسيوي، سيكون 
الجديد ملنتخب س��وري��ا خلفًا  امل���درب 
وأن  دويكوفيتش،  راتومير  للصربي 

توقيع العقد سيتم خال ساعات. 
وك����ان رئ��ي��س االت���ح���اد ال���س���وري ل��ك��رة 
القدم ف��اروق سرية قد أكد الثاثاء أن 

دويكوفيتش هرب ولم يعد. 
وأوض�����ح س��ري��ة ف���ي م��ؤت��م��ر صحافي 
أن دي��وك��وف��ي��ت��ش غ���ادر ال���ى ب���اده في 
إج��ازة قصيرة قبل نحو أسبوع على 
أن ي��ع��ود ال���ى دم��ش��ق االث���ن���ن، إال أن��ه 
لم يعد ولم يرد على االتصاالت التي 

أجريت معه خال األيام املاضية. 
¶ قطر × مصر 

ي��س��ت��ض��ي��ف امل��ن��ت��خ��ب ال���ق���ط���ري ل��ك��رة 
أفريقيا،  بطل  امل��ص��ري،  نظيره  ال��ق��دم 
اليوم الخميس عند الساعة 17.00، في 
مباراة ودي��ة قوية، ضمن استعدادات 

قطر لكأس آسيا، ومصر للقاء جنوب 
أفريقيا في آذار ضمن تصفيات كأس 
األمم االفريقية.  وتعد املباراة من أقوى 
التجارب التي يخوضها منتخب قطر 
ضمن استعداده لكأس آسيا ويسعى 
م���ن خ��ال��ه��ا م���درب���ه ال��ف��رن��س��ي ب��رون��و 
م��ي��ت��س��و ال����ى م��ع��ال��ج��ة األخ���ط���اء ال��ت��ي 
سّببت الخروج املبكر من الدور االول 

لكأس الخليج العشرين في اليمن. 
يعاني املنتخبان من بعض الغيابات، 
ف���ي���غ���ي���ب ع�����ن ق���ط���ر خ���ل���ف���ان اب���راه���ي���م 
وماجد محمد وابراهيم ماجد وحسن 
ي��اس��ر ل��اص��اب��ة، ورغ����م ش��ف��اء خلفان 
ومشاركته للمرة االولى في التدريبات، 
فإنه ليس مؤهًا لبدء املباراة، ويفتقد 
منتخب مصر محترفيه محمد زيدان 
)بوروسيا دورتموند األملاني( واحمد 
امل���ح���م���دي )س����ان����درالن����د االن���ك���ل���ي���زي( 
مع  لخافه  الزمالك  الع��ب  وشيكاباال 

املدرب حسن شحاته. 

استعدادات

الجمهور القطري سيكون حاضرًا في لقاء مصر )أسامة فيصل ـ أ ب( 

مشهد مؤسف وّرط فيه التحكيم الجميع ووقف شاهد زور في لقاء األنصار واإلصالح )عدنان الحاج علي( 
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أولم نائب رئيس اللجنة األوملبية ورئيس االتحاد 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ج���ان ه���ّم���ام، ع��ل��ى ش��رف 
األع��ي��اد، بحضور عدد  الرياضي بمناسبة  اإلع��ام 
ك��ب��ي��ر م����ن ال��ص��ح��اف��ي��ن ي��م��ث��ل��ون ش���ت���ى ال���وس���ائ���ل 
العمومية  الجمعية  ع��ن  ه��م��ام  اإلع��ام��ي��ة. وت��ح��دث 

بالحضور  منوهًا  ل��ات��ح��اد،  األخ��ي��رة 
ال��ك��ث��ي��ف مل���ن���دوب���ي األن�����دي�����ة، وع����رض 
»ج�����������ردة« ع����ام����ن م�����ن ع����م����ر ال��ل��ج��ن��ة 
اإلداري������ة ال��ح��ال��ي��ة، ح��ي��ث »االس��ت��ق��رار 
اإلداري واالجتماعات الدورية، إضافة 
ال������ى إق�����ام�����ة م����ب����اري����ات م�����ع م��ن��اف��س��ة 
وشفافية حيث يفوز األق��وى«، وأشار 
ال���ى أن م��داخ��ي��ل االت���ح���اد ب��ل��غ��ت 600 

أل��ف دوالر. وج��ّدد رئيس االتحاد أم��ام الحاضرين 
 الجيل 

ّ
إص��رار اللجنة اإلداري���ة لاتحاد على ح��ض

ال��ج��دي��د ع��ل��ى م��م��ارس��ة ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، والجمهور 
على حضور املباريات عبر تقديم حوافز له، وإقامة 
املقبل.  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��ي  اللعبة  ف��ي  م��درس��ي��ة  دورة 
العمل  أن  االتحاد  أوملبيًا، ذكر رئيس 
مستقيم في اللجنة األوملبية، وتحدث 
ع�����ن ن����وع����ن م�����ن ت���م���وي���ل ال����ري����اض����ة، 
األه���ل���ي امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��رع��اي��ة وال��ن��ق��ل 
الجماهيري،  والحضور  التلفزيوني 
والتمويل الرسمي أي من الدولة. أما 
في لبنان »فالرياضة تسير وعن الله 

ترعاها«.

همام يعرض أعمال اتحاد الطائرة واستقراره

•  نشاط  •

فوز األنصار والسالم... وسقوط التحكيم  

مصالحة جزائرية ـ مصرية وبطوالت جديدة لالتحاد العربي 

ن��ج��ح االت����ح����اد ال���ق���ط���ري ل���ك���رة ال���ق���دم، 
ب��رئ��اس��ة ال��ش��ي��خ ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
اح��م��د آل ث��ان��ي، ف��ي إرس����اء املصالحة 
ب�����ن س���م���ي���ر زاه���������ر رئ�����ي�����س االت�����ح�����اد 
رئ���ي���س  روراوة  وم����ح����م����د  امل������ص������ري 
االت������ح������اد ال�����ج�����زائ�����ري، أم��������س. وع���ق���د 
االت����ح����اد ال���ق���ط���ري م���ؤت���م���رًا ص��ح��اف��ي��ًا 
حضره الشيخ حمد ومحمد بن همام 
رئيس االت��ح��اد اآلس��ي��وي وه��ان��ي أبو 
ري����دة ن��ائ��ب رئ��ي��س االت���ح���اد امل��ص��ري 
وع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ات��ح��اد 
ال���دول���ي. وت��ع��ان��ق روراوة وزاه�����ر في 
ال���ص���ح���اف���ي، معلنن  امل���ؤت���م���ر  ن��ه��اي��ة 
نهاية األزمة واملقاطعة التي بدأت مع 
مباراة منتخبي بلديهما في تصفيات 

كأس العالم 2010. 
وقال سمير زاهر إن عاقته مع روراوة 
عاقة قديمة، حيث تزاما في االتحاد 
العربي واتحاد شمال أفريقيا، وأشار 
ال���ى أن���ه ورئ���ي���س االت���ح���اد ال��ج��زائ��ري 

ل���م ي��ت��ح��دث��ا ف���ي ش���يء م���ن امل���اض���ي أو 
ع���ن ال���خ���اف���ات خ����ال ج��ل��س��ة ال��ص��ل��ح 
التي عقدت بينهما. وأوض��ح زاه��ر ان 
ال��ع��اق��ة ال��ي��وم ب��ن االت��ح��ادي��ن تسمح 
ب��امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون، وه��ن��اك اق��ت��راح 
أن ت��ك��ون ه��ن��اك ج��ل��س��ة م��ش��ت��رك��ة بن 
االت���ح���ادي���ن امل���ص���ري وال���ج���زائ���ري في 

الجزائر أو في القاهرة. 
من جهته، أكد روراوة انه وسمير زاهر 
بدآ صفحة جديدة بعيدًا عن املاضي، 
وم��ص��ر تحكمهما  ال��ج��زائ��ر  ان  وق����ال 
ع����اق����ات ك���ث���ي���رة، وم�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن 
ي��ل��ت��ق��ي��ا ف����ي امل���ن���اس���ب���ات وال���ب���ط���والت 
الرياضية، وأش��ار ال��ى وج��ود مشاكل 
في املاعب، لكن يجب أال نسمح لهذه 
ب��أن تكون سببًا في اإلس��اءة  املشاكل 

الى الرموز والى املؤسسات. 

عودة كأس العرب 
ق����ررت ل��ج��ن��ة امل��س��اب��ق��ات ف���ي االت��ح��اد 

أن��ه��ت اجتماعاتها في  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
دم���ش���ق، إط�����اق ب��ط��ول��ة ك����أس ال��ع��رب 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ات ال����وط����ن����ي����ة ب���م���ش���ارك���ة 
امل��ك��ت��ب  ي���ح���دد  16 م��ن��ت��خ��ب��ًا، ع��ل��ى أن 

التنفيذي مكان انطاقها ووقته. 
لجنة  رئ��ي��س  بصفته  روراوة  وأش����ار 
امل��س��اب��ق��ات ف���ي االت���ح���اد ال��ع��رب��ي ال��ى 

اط���اق ب��ط��ول��ة ك���أس االت��ح��اد العربي 
ل���أن���دي���ة، ع��ل��ى ان ت��رش��ح االت���ح���ادات 
االهلية انديتها لهذه املسابقة شريطة 
ان ت��ك��ون م��ن أن��دي��ة امل��ق��دم��ة.  وأض��اف 
أّول��ي��ة بن أندية  أن��ه ستقام تصفيات 
ن��ح��و منفصل، لتتأهل  ق���ارة ع��ل��ى  ك��ل 
أفريقيا ومثلها من  ع��رب  أندية من   4
ع����رب آس���ي���ا، ع��ل��ى ان ت���ق���ام امل��ب��اري��ات 
ب��ط��ري��ق��ة خ����روج امل��غ��ل��وب ف���ي األدوار 
الثمانية.  االن��دي��ة  بمشاركة  النهائية 
ال��ب��ط��ول��ة  إط����اق  ع���ن  وك��ش��ف روراوة 
م��وال��ي��د 1993 في  ل��ل��ش��ب��اب  ال��ع��رب��ي��ة 
الجزائر العام املقبل بمشاركة 12 دولة 
ثبتت مشاركتها. واض��اف ان االتحاد 
ال��ع��رب��ي ب��ص��دد دراس����ة اق��ام��ة بطولة 
للمنتخبات دون 14 عامًا، وأشار الى 
ليبيا سيعقد  ف��ي  اج��ت��م��اع��ًا  ه��ن��اك  ان 
اقامة  م��وع��د  ال��ج��اري لتحديد  ف��ي 19 
إلدراجها  والتوسط  ال��ص��االت  بطولة 

في دورة االلعاب العربية 2011. 

الكرة العربية

أح�������رز ال����س����ب����اح ال���ت���ون���س���ي اس���ام���ة 
ب��رون��زي��ة س��ب��اق 200 م حرة  امللولي 
العالم  أم��س األرب��ع��اء، ضمن بطولة 
ال���ع���اش���رة ل��ل��س��ب��اح��ة داخ������ل ح���وض 
التي تستضيفها  صغير )25 مترًا(، 

دبي حتى 19 كانون االول. 
وقطع امللولي املسافة بزمن 1.42.02 
الثالث خلف  املركز  دقيقة، وحل في 
االم��ي��رك��ي راي���ن ل��وش��ت )1.41.08 د( 
والروسي دانيا ايزوتوف )1.41.70 
د(.  وامل��ل��ول��ي ه���و ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د 
ف����ي س��ج��ل  ب�������اده  اس������م  ال�������ذي دّون 

امليداليات في اليوم االول. 
وت����ق����ام امل���ن���اف���س���ات ب���م���ش���ارك���ة 792 
س��ّب��اح��ًا وس��ّب��اح��ة يمثلون اك��ث��ر من 
148 دول������ة، وه����و رق����م ق��ي��اس��ي غير 
م���س���ب���وق ف����ي ت����اري����خ ال���ب���ط���ول���ة، ف��ي 
مجمع ح��م��دان ب��ن محمد ب��ن راش��د 
ُش��ّي��د خ��ص��وص��ًا الحتضانها  ال����ذي 
في االمارات ومنطقة الشرق االوسط 
ويتسع  تاريخها،  ف��ي  االول���ى  للمرة 
ل���ن���ح���و 15 أل������ف م���ت���ف���رج، وي����ض����م 3 
م��س��اب��ح أومل���ب���ي���ة.  وأح������رز منتخب 
سيدات الصن ذهبية سباق التتابع 
4 م��رات 200 م ح��رة م��ع رق��م قياسي 
ج��دي��د ه��و 94ر35ر7 دق��ائ��ق، وت��ق��دم 
على نظيريه االوسترالي )57، 37، 7 

د( والفرنسي )33ر38ر7 د(. 
وال����رق����م ال��ق��ي��اس��ي ال���ع���امل���ي ال��س��اب��ق 

وه���و مسجل  دق���ائ���ق،  90ر38ر7  ه��و 
باسم املنتخب الهولندي، وقد حققه 
ف����ي ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ف����ي م��ان��ش��س��ت��ر 

االنكليزية في 9 نيسان 2008. 
وك��ان��ت االس��ب��ان��ي��ة م��ي��ري��ا بلمونتي 
غارسيا نجمة اليوم االول بإحرازها 
م  و400  ف�����راش�����ة  م   200 ذه���ب���ي���ت���ي 
قطعت  االول،  السباق  ف��ي  متنوعة.  
59ر03ر2  ب��زم��ن  امل��س��اف��ة  ب��ل��م��ون��ت��ي 
دق��ي��ق��ة، وت��ق��دم��ت ع��ل��ى ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
جيما الوي )94، 03، 2 د( والسويدية 

بترا غرانلود )38، 04، 2 د(. 
وف��������ي ال�����س�����ب�����اق ال������ث������ان������ي، وص���ل���ت 

بلمونتي إلى خط النهاية بعد 
ام�����ام  وح�����ل�����ت  دق������ائ������ق،   4  ،24  ،21
الصينيتن شيوين يي )55، 24، 4 د( 

وشوانشو لي )05، 29، 4 د(. 
وأح���������رز م���ن���ت���خ���ب ف���رن���س���ا ل���ل���رج���ال 
ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م 
ح��رة بزمن 78، 04، 3 دق��ائ��ق، وتقدم 
على منتخبي روسيا )82، 04، 3 د( 

والبرازيل )74، 05، 3 د(. 
وت������ت������ص������در إس�����ب�����ان�����ي�����ا ال����ت����رت����ي����ب 
ال��ص��ن بذهبية  ت��ل��ي��ه��ا  ب��ذه��ب��ي��ت��ن، 
وف����ض����ي����ة وب������رون������زي������ة، ث������م ف���رن���س���ا 
ال��والي��ات  تليها  وب��رون��زي��ة،  بذهبية 
امل����ت����ح����دة ب����ذه����ب����ي����ة، أم���������ام روس����ي����ا 
ص���اح���ب���ة ال���ف���ض���ي���ت���ن وب���ري���ط���ان���ي���ا 

صاحبة الفضية. 

برونزية للتونسي امللولي في بطولة العالم 

جلسة مشتركة 
قريبًا بين االتحادين 
المصري والجزائري 

للتعاون

 �  2 نقطة،   23 العهد  العام:  الترتيب   ¶
األنصار 23 نقطة، 3 � الراسينغ 21، 4 � 
الصفاء 21، 5 � النجمة 17، 6� املبرة 16، 
7� الساحل 10، 8 � اإلخاء 9، 9 � السام 
9، 10 � التضامن 8، 11 � الغازية 8، 12 

� اإلصاح نقطتان. 
أه���داف: حسن معتوق   9 الهدافون:   ¶
أه�����داف: مصطفى ح��اق  )ال��ع��ه��د(، 7 
)ال����ع����ه����د(، 6 أه���������داف: ط�������ارق ال��ع��ل��ي 
)امل���ب���ّرة(، 5 أه����داف: م��ح��م��ود الزغبي 
)ال�����ص�����ف�����اء( ووس�����ي�����م ع����ب����د ال����ه����ادي 

)الراسينغ(.

التونسي أسامة امللولي مع برونزيته 
)ميشال سون ـ أ ب( 

تتصدر
إسبانيا الترتيب 

بذهبيتين تليها 
الصين ثم فرنسا

السباحة

رياضة

ة 
ّ
فوز الشانفيل في السل

عزز فريق الشانفيل صدارته لترتيب بطولة 
»بنك ميد« لكرة السلة بفوزه على مضيفه 
الشباب حوش األمراء 76 - 58 )17 - 16، 

31 - 33، 48 - 43(، في ختام املرحلة 
الخامسة من اإلياب. وكان قائد الشانفيل 

فادي الخطيب أفضل مسّجل برصيد 
37 نقطة و7 كرات مرتدة، فيما كان مارك 

داوسن أفضل مسجلي الشباب بـ20 نقطة 
و13 كرة مرتدة.  هذا وأجرت األمانة العامة 
 على موعد بعض املباريات 

ً
لالتحاد تعديال

وأصبحت كاآلتي:  اليوم: بيبلوس – حكمة 
)ملعب عمشيت - الساعة 19،30(، غدًا 

الجمعة: انيبال - الرياضي )ملعب راهبات 
القلبني األقدسني في زحلة - الساعة 17،00(، 

السبت 18الجاري:  هوبس – بيبلوس 
)مجّمع املر - الساعة 15،30(. 

بيان املبرة  

 تعّرض كابنت املبرة إسماعيل فاضل 
إلصابة قوية في الرأس، إثر تدخل من 
حارس الراسينغ، فسقط فاقدًا للوعي، 

دون ان يكلف حكم املباراة نفسه التأكد 
من سالمة حالته الصحية، فأمر بمتابعة 

اللعب، وسجل الفريق املنافس هدفًا من هذه 
الهجمة، فيما كان العبنا داخل حرم امللعب 

في حالة حرجة، حيث أجريت اإلسعافات 
الفورية له، وبسبب عدم توافر سيارة 

إسعاف، جرت اتصاالت الستقدام سيارة، 
قل على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى 

ُ
ون

ي العالج.  وإزاء هذا، ال يسعنا إال أن 
ّ
لتلق

نرفع الصوت عاليًا، داعني جميع املسؤولني 
الرياضيني الى تحّمل مسؤولياتهم في 

معالجة الخلل والتقصير الفاضح في تأمني 
سالمة الالعبني على أرض امللعب، وهل 

من املقبول استهتار الحكام إلى هذا الحّد 
بسالمة الالعبني؟ 

برونزية لشيحا في مسقط 

أحرز الالعب اللبناني سلفادور شيحا 
امليدالية البرونزية في منافسات التزلج املائي، 

ضمن دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
الثانية التي تقام في العاصمة الُعمانية 

 الالعب التايالندي في املركز 
ّ

مسقط، إذ حل
االول بـ58.25 نقطة ومواطنه في املركز 

الثاني وشيحا ثالثًا بـ47.91 نقطة. 

»قوى« الصغار في الجمهور 

مت مدرسة سيدة الجمهور مسابقة 
ّ
نظ

في العاب القوى للصغار )12 – 13 سنة( 
Kids Athletics )جري - وثب عال وطويل 
- رمي كرة حديد( على مضمارها، برعاية 

»فرنسبنك« وإشراف االتحاد اللبناني 
 بأمينه العام نعمة الله 

ً
أللعاب القوى، ممثال

بجاني والخبير جان غاوي. 

ميني ماراتون الهرمل 

نظمت بلدية الهرمل السباق املحلي الرياضي 
في امليني ماراتون بمشاركة 600 من 

املدارس والثانويات واألندية والجمعيات، 
ومن كل الفئات العمرية، وجاءت النتائج 

كاآلتي: فئة الرجال: 1- علي أحمد الحسيني، 
2- سلمان ناصر الدين، 3- علي محمد علوة. 
فئة الفتيان: 1- علي قزحيا ناصر الدين، 2- 

عباس الرشعيني، 3- حسن ناصر الدين. 
فئة اإلناث: 1- ألني فهدة، 2- والء املسمار، 

3- سارة املسمار. 

لبنان الرياضي
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ال ي��ن��ف��ك ال���اع���ب���ون ي���ه���اج���رون م��ن 
م����اع����ب األرج����ن����ت����ن، ح���ت���ى ت���ح���ّول 
ه��ؤالء ال��ى امل��ورد األساسي لألندية 
ال��ت��ي ت���رى ف��ي��ه��م ال���خ���اص ال��وح��ي��د 
للتخلص من مشاكلها املالية، وذلك 
رغ���م أن ه���ذا األم���ر ي��ؤث��ر ك��ث��ي��رًا على 

مستوى اللعبة محليًا عمومًا. 
أمييريكاس  »ي����ورو  ش��رك��ة  وذك����رت 
س��ب��ورت��س م��ارك��ت��ي��ن��غ«: أن ح��وال��ى 
الى  انتقلوا  أرجنتيني  الع��ب   1800
و2010،   2009 ب����ن  ال����ب����اد  خ�������ارج 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ب��رازي��ل ال��ت��ي رح��ل عنها 

1440 العبًا في الفترة نفسها. 
البرازيل أكبر  وبعدما كانت 
دول�����ة م���ص���ّدرة ل��اع��ب��ن في 
العقد املاضي، تفّوقت عليها 
أوروب��ا  التي تمّد  األرجنتن 
اآلن بعدد متزايد من املواهب 
ال���ص���اع���دة. وأك�����د ج���ي���راردو 
م��ول��ي��ن��ا وه����و وك���ي���ل أع��م��ال 
في الشركة املذكورة أن أرقام 
األرجنتن تزايدت على نحو 
واض���ح بسبب وج���ود نظام 
م��������زدوج ف����ي ال����ب����اد ي��س��م��ح 
ل�����ألن�����دي�����ة واألك�����ادي�����م�����ي�����ات 
ال��خ��اص��ة ب���إرس���ال ال��اع��ب��ن 
تتولى  بينما  ال���خ���ارج،  ال���ى 
األن�������دي�������ة ف����ق����ط ف������ي ال��������دول 

األخرى انتقاالت الاعبن. 
وق����ال م��ول��ي��ن��ا: »ه����ذا امل��زي��ج 
ال���درج���ة  دوري  م����ن  ال���ن���ات���ج 
األول���ى ال���ذي ي��دي��ره االت��ح��اد 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي ل����ك����رة ال����ق����دم، 
إضافة الى املدارس الخاصة 
ال���ت���ي ت���رس���ل ال���اع���ب���ن ال���ى 
ال����خ����ارج م���ب���اش���رًة م���ن دون 
بوكيل العبن ساهم  امل���رور 
ف���ي ت���زاي���د األرق�������ام ب����اّط����راد، 
م����ق����ارن����ة ب����ال����ب����رازي����ل ال���ت���ي 
ت�������واص�������ل ال�����ع�����م�����ل ب����ن����ظ����اٍم 
أك���ادي���م���ي ل��ي��س ك��ب��ي��رًا مثل 
امل�����وج�����ود ف����ي األرج����ن����ت����ن«. 
وأض�����اف: »ك��م��ا أن ال��ب��رازي��ل 
ت�������واص�������ل م�����ن�����ح األول�������وي�������ة 
ل������اع������ب������ن ال��������ق��������ادم��������ن م���ن 
أن���دي���ت���ه���م ول����ل����وك����اء ال���ذي���ن 
يتعاملون مع العبن قادمن 
م������ن أن�������دي�������ة، وخ������اص������ة م��ن 

الدرجة األولى«. 
وي��ن��ت��ق��ل ك��ث��ي��ر م���ن ال��اع��ب��ن 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي���ن ال�����ى خ����ارج 
أو   15 ب�����ل�����وغ  ق����ب����ل  ال������ب������اد 
16 ع����ام����ًا، وه�����م ف����ي م���راح���ل 
الناشئن وقبل ظهورهم على 
م��س��ت��وى م��ن��اف��س��ات ال��درج��ة 

األولى في األرجنتن. 
وأكد الاعب السابق أدريان 
دوم��ي��ن��ي��ك ال���ذي ي��ش��رف ح��ال��ي��ًا على 
ق��ط��اع ال��ن��اش��ئ��ن ف���ي أرج��ن��ت��ي��ن��وس 
جونيورز أن اللعب في أندية الدرجة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ي أوروب����ا ب���داًل م��ن دوري 
األض�����واء ي��م��ث��ل خ��ط��وة ال���ى الخلف 
لكثير من الاعبن. وقال دومينيك: 
»ال��ذه��اب واللعب في أس��واق ليست 
لكرة  الناحية االحترافية  مفيدة من 
القدم يمثان خطوة الى الخلف في 
أس��واق تحمل  الاعب ألنها  مشوار 

مميزات كروية أقل«. 
وك��رة القدم في األرجنتن هي لعبة 
الفقراء، وتبدو املنافع املادية مغرية 
الذين  الشبان وعائاتهم  لكثير من 
يرون في عقد قادم من أوروبا فرصة 

للهرب من الفقر. 
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لم يجد إنتر ميالنو اإليطالي، بطل 
أوروبا، صعوبة في بلوغ نهائي بطولة 

العالم لألندية لكرة القدم بفوزه على 
سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي 

3-0، على استاد مدينة زايد الرياضية 
في أبوظبي. 

الصربي ديان  وسجل 
واألرجنتينيان   )17( ستانكوفيتش 

ودييغو   )32( زانيتي  خافيير 

الثالثة.  األهداف  ميليتو )73( 
وسيلتقي بذلك إنتر ميالنو مع 

ممثل أفريقيا مازيمبي من الكونغو 
الديموقراطية في املباراة النهائية 

يوم السبت املقبل، على أن تسبقها 
مواجهة سيونغنام مع إنترناسيونال 

البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، 
لتحديد صاحب املركز الثالث. 

وأحرز باتشوكا املكسيكي، بطل 

الكونكاكاف، املركز الخامس بفوزه 
على الوحدة اإلماراتي املضيف 

بركالت الترجيح 4-2 )الوقت األصلي 
 .)2-2

وسجل إسماعيل مطر )44( ومحمد 
خميس )77( للوحدة، واألرجنتيني 

من أصل كرواتي داريو سفيتانيتش 
)82 و89( لباتشوكا. وشهدت املباراة 
طرد اإلماراتي حمدان الكمالي )72(. 

إنتر ميالنو يتأّهل بسهولة إلى النهائي ملواجهة مازيمبي 
•  مونديال األندية  •

الرياضة الدولّية

األرجنتني ال البرازيل األكثر تصديرًا لالعبي الكرة 
قد يظن البعض أن البرازيل التي

يولد فيها نجوم كرة القدم يوميًا هي 
املصّدر األساسي لالعبني حول العالم، 

لكن اإلحصاءات األخيرة تؤكد أن 
غريمتها األرجنتني تتفّوق عليها في هذا 

املجال بوضوح 

كارميلو أنطوني يؤكد عودته القوية بـ35 نقطة  
ملع نجم كوبي براينت مجددًا بفوز 
ف��ري��ق��ه ل���وس أن��ج��ل��س الي��ك��رز حامل 
اللقب على مضيفه واشنطن ويزاردز 
ال��س��ل��ة  ك������رة  دوري  ف�����ي   ،89�������������������������103

األميركي الشمالي للمحترفن. 
وب����ع����د إه���������داره ث�����اث رم����ي����ات ح���رة 
م��ت��ت��ال��ي��ة، األم�����ر ال�����ذي وص���ف���ه ب��أن��ه 
»ي��ح��ص��ل م��ع��ي ل��ل��م��رة األول������ى«، ث��أر 
واشنطن  سلة  ودّك  لنفسه  ب��راي��ن��ت 
4 م����رات م���ن خ����ارج ال���ق���وس وس��ج��ل 
16 م��ن أص���ل ن��ق��اط��ه ال�����24 ف��ي ال��رب��ع 
الثالث. وكان البديل نيك يونغ أفضل 
علمًا  نقطة،  ب����21  لواشنطن  مسجل 
أن املباراة شهدت عودة العب ارتكاز 

اليكرز أندرو باينوم من اإلصابة. 
من  أنطوني  كارميلو  تمكن  ب���دوره، 
تسجيل 35 نقطة في سلة اورالن��دو 
ناغتس  دن��ف��ر  فريقه  ليقود  ماجيك 
ال��ف��وز بنتيجة 111�������������94، وذل��ك  ال���ى 
رغ��م تأّلق البديل ج��اي ج��اي ريديك 
ال��خ��اس��ر بتسجيله 29  ف��ي ص��ف��وف 

نقطة بينها 6 ثاثيات. 
كما سجل كل من صانع ألعاب دنفر 
تاي الوسن، والبديل جاي آر سميث 
أف���ال���و 15  أرون  ن��ق��ط��ة، وأض�����اف   16
نقطة بينها ثاثية مهمة في أواخر 
اللقاء. وسجل ألروالن���دو، ال��ذي لقي 
املوسم العب  التاسعة هذا  خسارته 
االرتكاز دوايت هاورد 21 نقطة الى 

14 متابعة، وفنس كارتر 18 نقطة. 
وقاد الثنائي مونتا إيليس وريجي 
وليامس غولدن ستايت ووريرز الى 
تيمبروولفز  مينيسوتا  على  ال��ف��وز 
108�������������99.  وس��ج��ل إي��ل��ي��س 34 نقطة 
وول��ي��ام��س 26 ن��ق��ط��ة ب��ي��ن��ه��ا 22 في 
ال����ش����وط ال����ث����ان����ي، ف���ي���م���ا ك�����ان الع���ب 
االرتكاز الصربي داركو ميليسيتش 
 25 بتسجيله  الخاسر  ل��دى  األفضل 
مايكل  وأض���اف  متابعة،  و11  نقطة 

بيزلي 19 نقطة. 
وف��ي باقي امل��ب��اري��ات، ف��از تشارلوت 
ب��وب��ك��ات��س ع��ل��ى ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز 

97�����������������91، وه���ي���وس���ن روك����ت����س ع��ل��ى 
س����اك����رام����ن����ت����و ك���ي���ن���غ���ز 118�������������������������105، 
وف����ي����ادل����ف����ي����ا س���ف���ن���ت���ي س���ي���ك���س���رز 
ع���ل���ى ن���ي���وج���ي���رس���ي ن���ت���س 82�����������������77، 
أتانتا  ع��ل��ى  بيستونز  ودي��ت��روي��ت 

هوكس 103�����80. 
وه��������ذا ب����رن����ام����ج م�����ب�����اري�����ات ال����ي����وم: 
إن���دي���ان���ا ب���اي���س���رز ������������� ل����وس أن��ج��ل��س 
بوسطن   ����� نيكس  نيويورك  الي��ك��رز، 
س����ل����ت����ي����ك����س، ف����ي����ادل����ف����ي����ا س��ف��ن��ت��ي 
كليبرز،  أن��ج��ل��س  ل���وس   ����� سيكسرز 
بولز،  ����� شيكاغو  راب��ت��ورز  تورونتو 
كافالييرز،  كليفاند   ����� هيت  ميامي 
نيو أورليانز هورنتس ����� ساكرامنتو 
كينغز، أوكاهوما سيتي ����� هيوسن 
روك������ت������س، م���م���ف���ي���س غ���ري���زل���ي���س ������������� 
تشارلوت بوبكاتس، سان انطونيو 
فينيكس  باكس،  ميلووكي   ����� سبرز 
ص���ن���ز ������������� م��ي��ن��ي��س��وت��ا ت���م���ب���روول���ف���ز، 
ترايل  بورتاند   ����� مافريكس  داالس 

بايزرز.

أشار كيا جورابشيان، 
مدير أعمال املهاجم 

االرجنتيني كارلوس 
تيفيز، إلى أن موكله 

مستعد للعب مع 
فريقه مانشستر 
سيتي رغم طلبه 

الرحيل عنه. وقال 
جورابشيان لصحيفة 

»ذا دايلي تلغراف« 
أمس: »كارلوس لم 

يقل يومًا إنه ال يريد 
أن يلعب مع مانشستر 
سيتي. كل هذه األنباء 

شائعات ليس إال«. 
وأضاف »سيلعب إذا 

استدعي الى التشكيلة. 
إنه يشعر باالهمية في 

كل مرة يرتدي فيها 
قميص الفريق«.

تيفيز يريد 
مواصلة اللعب 

مع سيتي 

الدوري األميركي للمحترفين

1800 العب
أرجنتيني انتقلوا إلى 
خارج البالد بين 2009 

و2010 

وي��ع��ت��ق��د دوم���ي���ن���ي���ك أن ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
الشبان فقط في كل مجموعة عمرية 
ي��ش��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��ا س��ت��ص��ل ال��ى 
تتمكن  أو  ال���دوري  أفضل مسابقات 
البطوالت  في  األرجنتن  تمثيل  من 

على املستوى الدولي. 
ويتفق رامون مادوني املشرف على 
الناشئن في بوكا جونيورز  قطاع 
مع مقولة أن االستغناء عن الاعبن 
ف��ي س��ن مبكرة للغاية، وه��ذا  ي��أت��ي 
م���ا ي��ح��رم��ه��م م���ن ف��رص��ة ال��ت��أل��ق في 
ب��اده��م وي���ؤدي ال��ى تفريغ األن��دي��ة 

املحلية في األرجنتن من املواهب. 

رياضة

طفل أرجنتيني يلعب الكرة في أحد شوارع بيونس آيريس )إنريكه ماركاريان ــ رويترز(
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ميليتو محتفاًل بهدفه )رويترز( 
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يوروبا ليغ

ل����ح����ق ف�����ي�����اري�����ال االس�����ب�����ان�����ي وب�������اوك 
س��ال��ون��ي��ك��ي ال��ي��ون��ان��ي ب���رك���ب ال��ف��رق 
ال���� 32 م��ن مسابقة  ال���ى دور  امل��ت��أّه��ل��ة 
ال��دوري االوروب��ي )يوروبا ليغ( لكرة 
ف���وز االول ع��ل��ى مضيفه  ب��ع��د  ال���ق���دم، 
والثاني   ،1-2 البلجيكي  ب��روج  كلوب 
على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 
1-0، في الجولة السادسة االخيرة من 

منافسات املجموعة الرابعة. 
ف��ي امل���ب���اراة االول�����ى، س��ج��ل االي��ط��ال��ي 
ج��وس��ي��ب��ي روس������ي ه���دف���ي ف���ي���اري���ال، 
االول من ضربة رأسية )30( والثاني 
ت��ق��دم  ان  ب���ع���د   )34( ج������زاء  رك���ل���ة  م����ن 
صاحب االرض بواسطة الكاميروني 
تابع  ال��ذي  كويماها  دورج  روستاند 
برأسه ايضًا كرة في شباك الضيوف 

 .)28(
وف�����ي ال���ث���ان���ي���ة، س���ج���ل دي��م��ي��ت��ري��وس 
من  بقذيفة  الوحيد  ال��ه��دف  ب��االف��اس 

حافة منطقة الجزاء )59(. 
ورف���ع ف��ي��اري��ال رص��ي��ده ال��ى 12 نقطة 

مقابل 11 لباوك. 
وفي املجموعة الخامسة، حقق الكمار 
ال���ه���ول���ن���دي ف�����وزًا س���ه���ًا ع��ل��ى ضيفه 
ب���ات���ي ب���وري���س���وف ال���ب���ي���اروس���ي 0-3 
س��ج��ل��ه��ا ك���ول���ب���ن س���ي���غ���ث���ورس���ون )3 

و84( وآدم ماهر )86(. 
وف����ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة، ت���ع���ادل دي��ن��ام��و 
ك����ي����ي����ف االوك�����������ران�����������ي م�������ع ش����ي����ري����ف 

تيراسبول املولدافي 0-0. 
وكان دينامو كييف )11 نقطة( وباتي 
)10 نقاط( ضمنا تأهلما من الجوالت 

السابقة. 
وف�����ي امل���ج���م���وع���ة ال����س����ادس����ة، ت���ع���ادل 
س���ب���ارت���ا ب�����راغ ال��ت��ش��ي��ك��ي م���ع سسكا 
س��ج��ل��ه��م��ا   ،1-1 ال�����روس�����ي  م���وس���ك���و 
ل��س��ب��ارت��ا   )44( ك��ال��دي��ت��ش  ف���االك���اف 

وأالن جاغوييف )15( لسسكا. 
ن��ق��ط��ة(  وك������ان س��س��ك��ا م���وس���ك���و )16 
ن�����ق�����اط( ح���ج���زا  ب��������راغ )9  وس�����ب�����ارت�����ا 
ال����� 32 في  ب��ط��اق��ت��ي ال��ت��أه��ل ال����ى دور 

الجولة الخامسة. 
وف����ي م���ب���اراة ه��ام��ش��ي��ة، خ��س��ر ل����وزان 
ال���س���وي���س���ري ام������ام ض��ي��ف��ه ب��ال��ي��رم��و 
اي���زي���ك���ي���ي���ل  س���ج���ل���ه   ،1-0 االي����ط����ال����ي 

مونيوز )85(. 
وف�������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����ع�����اش�����رة، ح��س��م 
اش��ب��ي��ل��ي��ة االس���ب���ان���ي ب��ط��اق��ة ال��ت��أه��ل 
تعادل  بعدما   32 ال���  دور  ال��ى  الثانية 
م�����ع ض���ي���ف���ه ب����وروس����ي����ا دورت����م����ون����د 
م���واج���ه���ات  أق������وى  ف����ي  األمل����ان����ي 2-2، 

الجولة األخيرة. 
ول����م ي��ن��ت��ظ��ر دورت���م���ون���د س����وى أرب���ع 
دق���ائ���ق ح��ت��ى ي��ف��ت��ت��ح ال��ت��س��ج��ي��ل عبر 
من  ك��اغ��اوا  شينجي  الياباني  نجمه 

تسديدة من خارج منطقة الجزاء. 
لكن ه��ذا ال��ه��دف املبكر ل��م ي��ؤّث��ر على 
فانطلقوا  اشبيلية  العبي  معنويات 
ال���ى ال��ه��ج��وم والح����ت ام����ام اليكسس 
روانو فرصة لتعديل النتيجة عندما 
سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 

ف��اي��دن��ف��ي��ل��ي��ر  ال���ح���ارس روم�����ان  اال ان 
تمكن من التصدي لها )15(. 

ثم أعاد االيفواري روماريك األمور الى 
املالي  تمريرة  تلّقى  عندما  نصابها 
أن  بعد  العرضية  كانوتيه  فريديريك 
أخطأ املدافع البولوني لوكاس بيزيك 
ب��س��ه��ول��ة في  ف��ي تشتيتها وت��اب��ع��ه��ا 

الشباك )31(. 
وس���ري���ع���ًا أض�������اف ك���ان���وت���ي���ه ال���ه���دف 
ال����ث����ان����ي م�����ن ت����س����دي����دة رأس�����ي�����ة ب��ع��د 
بيروتي  دييغو  األرجنتيني  عرضية 

 .)34(
سوبوتيتش  نيفن  ال��ص��رب��ي  وأدرك 
ال���ت���ع���ادل ل��ل��ض��ي��وف م���ن رأس���ي���ة بعد 
كافيًا  يكن  ل��م  لكنه   )49( ركنية  رك��ل��ة 
ك��ان بحاجة  ان دورتموند  اذ  للتأهل 
ال������ى ال�����ف�����وز ل���ل���ح���اق ب����ب����اري����س س���ان 

جيرمان الفرنسي الى دور ال� 32 
وت����ع����ادل ب���اري���س س����ان ج���ي���رم���ان مع 
م��ض��ي��ف��ه ك���ارب���ات���ي ل��ف��ي��ف األوك����ران����ي 
لسان   )39( ل��وي��ن��دوال  سجلهما   ،1-1
جيرمان وفيديتسكي )45( لكارباتي. 
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة، بلغ 
ب��ع��د   32 ال������  دور  االي���ط���ال���ي  ن���اب���ول���ي 
فوزه على ضيفه شتيوا بوخاريست 

الروماني 1-0، سجله كافاني )90(. 
املتأّهل  االنكليزي  ليفربول  وت��ع��ادل 
ض��ي��ف��ه  م������ع  امل����ج����م����وع����ة  ع������ن  األول 

اوتريخت الهولندي 0-0. 
تغلب  عشرة،  الثانية  املجموعة  وف��ي 
ب�����ورت�����و ال���ب���رت���غ���ال���ي امل����ت����ص����در ع��ل��ى 
 ،1-3 البلغاري  ضيفه سسكا صوفيا 
سجلها اوتامندي )23( وميكايل )55( 
ل��ب��ورت��و ودي��ل��ي��ف  ورودري���غ���ي���ز )90( 

)48( لسسكا. 
املتأهل  ال��ت��رك��ي  بشيكطاش  ف��از  كما 
ال���ث���ان���ي ع����ن امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى ض��ي��ف��ه 
رابيد فيينا النمسوي 2-0، سجلهما 
واالملاني   )32( كواريسما  البرتغالي 

فابيان إرنيست )45(. 

فياريال وسالونيكي واشبيلية ونابولي إلى دور الـ 32
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استبعد املالكون الجدد 
لبالكبيرن روفرز اإلنكليزي 

تعيني »األسطورة«، 
ألرجنتيني دييغو مارادونا 
مدربًا جديدًا للفريق، وذلك 
بعد األنباء التي تحدثت 

عن خطوة من هذا القبيل 
إثر إقالة سام أالردايس من 

منصبه؟ وقال أنورادها جيه 
ديساي رئيس املجموعة 

الهندية التي اشترت 
بالكبيرن: »أؤكد أن مارادونا 
ليس في قائمة املرشحني 

إطالقًا. لم نفكر فيه 
قّط«. وأضاف ديساي أن 

النادي يحتاج إلى مدرب له 
خبرة في الدوري اإلنكليزي، 
مضيفًا: »نحن نبحث عن 
مدرٍب كبير يتمتع بخبرة 
في الدوري هنا. نبحث عن 

شخص لعب في الدوري 
املمتاز أو دّرب فرقًا في 
البطولة«. وختم: »هناك 

الكثير من املدربني الذين 
يمكن التعاقد معهم حاليًا 

وندرس األمر. ال نريد أن 
نتخذ قرارًا على عجل ألننا 
عندما نتعاقد مع مدرٍب 
سيتعنّي عليه أن يستمر 

معنا لفترة طويلة ويقوم 
بعمٍل جيد«. 

بالكبيرن ال يريد 
مارادونا 

روماريك محتفاًل بهدفه في مرمى دورتموند )مارسيلو دل بوزو ــ رويترز( 

تأّهلت أندية فياريال 
وباوك سالونيكي ونابولي 

واشبيلية الى دور الـ 32 من 
مسابقة »يوروبا ليغ« في 
الجولة السادسة األخيرة 

من دور املجموعات 

إسبانيا أولى تصنيف »الفيفا« 
في 2010 

أنهت إسبانيا سنة 2010 في صدارة 
التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر 
عن االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«. 

وجاء الترتيب النهائي ألول ثالثة منتخبات 
على صورة منصة التتويج في كأس 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث 
أحرزت إسبانيا اللقب للمرة األولى في 
تاريخها بفوزها على هولندا 1ـــــ0 بعد 

التمديد، وحلول أملانيا ثالثة بفوزها على 
األوروغواي، علمًا بأن »املانشافت« تخطى 

نظيره البرازيلي هذا الشهر فتراجع األخير 
الى املركز الرابع. 

توتنهام لن يبيع بايل 

د رئيس توتنهام هوتسبر اإلنكليزي 
ّ
أك

دانيال ليفي أن إدارة النادي لن تبيع نجم 
الفريق الويلزي غاريث بايل في فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة. وقال ليفي 

خالل اجتماع اإلدارة السنوي: »لم يسبق 
لنا كفريق بيع العبينا، هذا إذا نظرتم 

الى الصفقات الكبرى التي حصلت منذ 
مت رئاسة النادي«.  وتابع ليفي: »كان 

ّ
تسل

لبرباتوف )ديميتار( ومايكل كاريك عامان 
على انتهاء عقديهما، وكالهما أراد الرحيل 

ولهذا السبب جرى بيعهما. لكن في حالة 
 وأؤكد لكم 

ً
غاريث فهو يملك عقدًا طويال

أننا لن نبيعه«. وقال مدرب الفريق هاري 
ريدناب سابقًا عن بايل الذي انضم الى 

توتنهام عام 2007 قادمًا من ساوثمبتون: 
»ال ظهير أيسر في العالم أفضل منه«. 

فولسبورغ سيعرض 
شراء فان بومل 

كشف فولسبورغ األملاني عن رغبته في 
التعاقد مع العب وسط مواطنه بايرن 

ميونيخ الهولندي الدولي مارك فان بومل 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية. ولم 

يتوصل قائد الفريق البافاري، الذي ينتهي 
عقده مع فريقه في حزيران املقبل، الى 

اتفاق لتجديده، وبالتالي ينوي فولسبورغ 
الحصول على خدماته في أسرع وقت 

ممكن بحسب ما أوردت صحيفة »بيلد« 
األملانية. وتشير بعض التقارير الى اهتمام 

فولسبورغ أيضًا بخدمات العب آخر 
في بايرن ميونيخ هو األوكراني أناتولي 

تيموتشوك، لكن األولوية تبقى في التعاقد 
مع فان بومل.

أصداء عالمية

ترتيب املنتخبات العربية: 

9ـــــ مصر 1078 نقطة 
35ـــــ الجزائر 687 
45ـــــ تونس 576 
72ـــــ ليبيا 451 

79ـــــ املغرب 437 
81ـــــ السعودية 427 
92ـــــ السودان 366 
93ـــــ البحرين 351 

99ـــــ عمان 329 
101ـــــ العراق 323 

102ـــــ الكويت 317 
104ـــــ األردن 305 

105ـــــ اإلمارات 301 
107ـــــ سوريا 296 

114ـــــ قطر 260 
126ـــــ اليمن 212 

154ـــــ لبنان 92 
177ـــــ فلسطني 40 

180ـــــ موريتانيا 38 
182ـــــ الصومال 32

ترتيب املنتخبات ال�20 األوائل: 

1ـــــ إسبانيا 1887 نقطة 
2ـــــ هولندا 1723 
3ـــــ أملانيا 1485 

4ـــــ البرازيل 1446 
5ـــــ األرجنتني 1338 

6ـــــ إنكلترا 1195 
7ـــــ األوروغواي 1152 

8ـــــ البرتغال 1090 
9ـــــ مصر 1078 

10ـــــ كرواتيا 1075 
11ـــــ اليونان 1016 
12ـــــ النرويج 995 
13ـــــ روسيا 982 
14ـــــ إيطاليا 965 
15ـــــ تشيلي 950 

16ـــــ غانا 908 
17ـــــ سلوفينيا 897 

18ـــــ الواليات املتحدة 867 
19ـــــ فرنسا 867 

20ـــــ سلوفاكيا 854 
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حسين بن حمزة

النّحاتني  أب���رز  أح���د  ه��و 
ي��ك��ن  ل����م  ال����س����وري����ني، إن 
أب�����رزه�����م ع���ل���ى اإلط������اق، 
رغ���م أّن���ه ق��ض��ى أك��ث��ر من 
ث��ل��ث��ي س��ن��وات��ه االث��ن��ت��ني 
وال��س��ت��ني خ����ارج س���وري���ا. ول����د ع��اص��م 
الباشا في بيونس آيرس، ألب مهاجر 
وأم أرجنتينية. كان والده فاحًا بسيطًا 
���اب« ف���ي ط��ف��ول��ت��ه، وتعلم  ارت�����اد »ال���ُك���تَّ
القراءة باملقلوب ألن املصحف كان ملك 
ط��ف��ٍل يجلس ق��ب��ال��ت��ه. م��ن ال���وال���د، أخ��ذ 
حب املعرفة، بينما تعّلم من أمه كيف 
يكون املرء حاضرًا وغائبًا في آن واحد. 
ت��ف��ت��ح��ت م��وه��ب��ت��ه ف���ي ال���رس���م وص��ن��ع 
السابعة، حني  في  كان  باكرًا.  األشكال 
أرس��ل��ه وال����ده إل���ى أك��ادي��م��ي��ة »ب��وي��دو« 
آي��رس.  بيونس  في  للكبار  املخصصة 
في الحادية عشرة، ع��ادت العائلة إلى 
مسقط الرأس في يبرود )80 كلم شمال 
الطليق  الفتى  استعاد  هكذا،  دمشق(. 
ب��اإلس��ب��ان��ي��ة ل��غ��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة، وص���ارت 
أب���ج���دي���ة وع���ي���ه وث���ق���اف���ت���ه، ث�����ّم أض����اف 
ه����وّي����ات ول���غ���ات أخ�����رى إل����ى رص���ي���ده. 
 أمي دلقتني على عربة متحركة 

َّ
»ك��أن

ي��ق��ول عاصم  م��س��ت��ق��رة«،  ال على أرٍض 
الباشا الذي تحولت حياته إلى رحلة 
ال��ائ��ق، بمخّيلته  ال��ه��واء  ي��ط��ارد فيها 
الغارقة في نوٍع  الطليقة، ومنحوتاته 
غ��ام��ض م��ن األس���ى وال��ع��زل��ة. قبل ذل��ك، 
الرابعة  في  الشعر.  في  سيجّرب حظه 
ع����ش����رة، أرس������ل ق��ص��ي��دت��ه األول�������ى إل���ى 
ج��ري��دة »ال��ث��ق��اف��ة« ال��ت��ي ك��ان يصدرها 
الشاعر مدحت عكاش، لكّنه ����� لحماقته 
كما يقول ����� أقلع عن الشعر ألنهم بدلوا 
عشرة،  الثامنة  في  نهايتها.  في  كلمة 
����� لحسن  التي  سيكتب رواي��ت��ه األول��ى 

عاصم الباشا
درس النحت ناسك غرناطة ينحت عمره الهارب 

في »معهد 
سوريكوف« الذي 

كان أشهر معاقل 
الفن في اإلتحاد 

السوفياتي 

ترجمت أعماله 
حقبة سعد اهلل 

ونوس وفواز 
الساجر ومنير 

شعراني ويوسف 
عبدلكي 

أشخاص

ق��د سبقته، وجعلت  ال��ت��ق��اري��ر األم��ن��ي��ة 
منه شخصًا غير مرغوب فيه. وبدل أن 
يصبح أستاذًا في كلية الفنون الجميلة، 
وجد نفسه معّلمًا للرسم في الحسكة 
)أقصى شمال شرق سوريا(. كان ذلك 
صعبًا بوجود زوجة وولدين. منذ تلك 
بالهجرة.  م��ح��ك��وم  أّن���ه  أدرك  ال��ل��ح��ظ��ة، 
قضى سنة واح���دة ف��ي »م��ن��ف��اه« وع��اد 
إل��ى دم��ش��ق. أق��ام معرضني ع��ام 1979، 
ث��م غ����ادر إل���ى ب��اري��س ل��ل��ح��ص��ول على 
شهادة الدكتوراه في السوربون، لكّنه 
تخلى عن الفكرة، وسافر إلى إسبانيا. 
ع����ام 1983، ع����اد م���ج���ددًا إل����ى دم��ش��ق، 
حيث وجدت زوجته الفرنسية وظيفة 
براتب  الفرنسي«،  الثقافي  »املركز  في 
ي��س��م��ح ل��ل��ع��ائ��ل��ة ال��ص��غ��ي��رة ب��ال��ع��ي��ش، 
»بقينا  ال��ن��ح��ت.  بممارسة  ل��ه  ويسمح 
أرب�������ع س�����ن�����وات ل�����م أس���ت���ط���ع ف���ي���ه���ا أن 
لكّني عشت  أي��ًا من طموحاتي،  أحقق 
والسجاالت  الصداقة  سنوات  أخصب 
الثقافية. كنا مجموعة حاملني. شعراء 
ومتبطلون  وقصاصون  ومسرحيون 
أو في«الكهف«، وهو  نلتقي في بيتي 
االسم الذي أطلقناه على بيت الشاعر 
األثناء، ترجم  الحميد«. في  بندر عبد 
مقاطع من رسائل فان غ��وغ، وصدرت 
ب�����ع�����ن�����وان »ع�������زي�������زي ث������ي������و«، وت����رج����م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ص��ال��ح علماني دي��وان��ًا 
أميركا  من  وقصصأ  ألبرتي،  لرفاييل 
 رواي��ت��ه 

ّ
أن ه��ن��ا  ال��ات��ي��ن��ي��ة. وال ننسى 

 إعاقة 
ّ

صدرت في تلك الفترة أيضًا. كأن
طموحاته النحتية وجدت متنفسًا لها 
في الكتابة والترجمة. هكذا، قّرر إقامة 
ال��وداع«  معرض أخير سّماه »معرض 
ال���وداع« للنبي، وغ��ادر  »حجة  ب� تيمنًا 
إلى إسبانيا، حيث ال يزال يقيم منذ 24 
عشرين سنة. اسُتقبل املعرض بحفاوة 
شديدة إلى درجة أن اسم عاصم الباشا 

ال��س��وري حتى  ظل مضيئًا في النحت 
في سنوات غيابه الطويل. »أظن أن كل 
سمعتي النحتية أتت من ذاك املعرض. 

كان بداية لكل ما سأنجزه الحقًا«. 
اشتغل عاصم الباشا على موضوعات 
اس����ت����م����ر ب���ع���ض���ه���ا س������ن������وات ع�����دي�����دة: 
»ال���خ���ص���وب���ة«، »ال���������رؤوس ال���ك���ب���ي���رة«، 
 م��خ��ل��وق��ات��ه املفّضلة 

ّ
ل��ك��ن »االن���ت���ظ���ار«. 

ظّلت بشرية، قبل أن يطّعمها بأشجار 
ف��والذي��ة وط��واط��م ف��ي الفترة األخ��ي��رة. 
م�����ن ي���ش���اه���د م���ن���ح���وت���ات���ه ي���ظ���ن أن���ه���ا 
خ����ارج����ة ل��ل��ت��و م����ن م��ت��ح��ف ب���اب���ل���ي أو 
آرام�����ي. أش��خ��اص��ه م��رت��ه��ن��ون لوحشة 
م���ت���م���ادي���ة وأس�������ًى غ����ام����ض. غ���ال���ب���ًا م��ا 
نراهم مسّمرين في وضعياتهم، بينما 
حركتهم املفترضة مدفونة داخل الكتلة 
 الباشا 

ّ
الرخامية أو املعدنية. لم يتخل

ع���ن ه��وي��ت��ه امل��ح��ل��ي��ة، ل��ك��ّن��ه ن��ق��ل��ه��ا إل��ى 
بشر الحياة اليومية الراهنة. كأّنه قّدم 
اللحظة  ت��رج��م��ة  ف��ي  النحتية  حصته 
توالى  ال��ت��ي  الحقبة  تلك  ف��ي  الثقافية 
سعد  مثل  مسرحيون  ترجمتها  على 
الله ونوس وفواز الساجر، ورسامون 
مثل منير شعراني ويوسف عبدلكي، 
وك��ّت��اب م��ث��ل سعيد ح��وران��ي��ة وحسن 
م. ي����وس����ف وم����ح����م����ود ع���ب���د ال����واح����د، 
وشعراء مثل ري��اض الصالح الحسني 
ونزيه أبو عفش. األخير كتب عن أحد 
ق��راءة تماثيلك،  »ف��ي  الباشا:  معارض 
يكتشف اإلنسان أن مستقبل القصيدة 
غ���ي���ر م����ه����دد«. امل����ؤل����م أن أغ���ل���ب ه����ؤالء 
انتهوا إلى املوت أو إلى اليأس. يتذكر 
اقترح  منيف  الرحمن  عبد  الرّحالة  أن 
أن ي��ك��ون ض��م��ن ك��ت��اٍب ي���ؤرخ لتجارب 
خ��م��س��ة ن��ح��ات��ني ع�����رب، ل��ي��ك��ت��ش��ف أّن���ه 
س���ي���ك���ون ال����ح����ّي ال���وح���ي���د ب����ني أرب���ع���ة 
غ��ائ��ب��ني. ي��ق��ّر ع��اص��م ال��ب��اش��ا بافتقاده 
أصدقاء ذلك الزمن، وبانتظاره مصيرًا 

مماثًا. »حتى منحوتاتي لم تعد تقول 
لي شيئًا. إنها ليست أكثر من شهادات 

على إخفاقنا«. 
إل������ى ج����ان����ب ال����ن����ح����ت، واظ��������ب ع���اص���م 
ال����ب����اش����ا ع���ل���ى ال���ك���ت���اب���ة، ف����ص����درت ل��ه 
في  »رس��ال��ة  قصصيتان:  مجموعتان 
ب��ع��د ص��اة  األس�����ى« )1988( و»ب����اك����رًا 
العشاء« )1994(، إضافًة إلى كتابة ما 
اه »يوميات املشغل« التي قدم فيها  سمَّ
خاصات شخصية مدهشة عن عمله 
وحياته ومصادر ممارسته. وقد فازت 
بطوطة«  »اب��ن  بجائزة  الكتابات  ه��ذه 
»الشامي  لليوميات، وصدرت بعنوان 

األخير في غرناطة«. 
ف����ي أع���م���ال���ه ال��ن��ح��ت��ّي��ة األخ�����ي�����رة، ب���ات 
امل��ع��دن أك��ث��ر ح��ض��ورًا، وخ��ص��وص��ًا في 
ن���ح���ت األش����ج����ار ال���ت���ي ف������ازت إح���داه���ا 
ب����ال����ج����ائ����زة األول���������ى ف�����ي س���م���ب���وزي���وم 
دب��ي )2004(. أم��ا ش��خ��وص��ه، ف��ا ت��زال 
م��ج��روح��ة وق��ل��ق��ة وم��ث��ق��ل��ة ب��االن��ك��س��ار. 
»ال يضيرني أن يقال إن أعمالي مقلقة، 
ولهذا فهي ال تجد الشاري. من يشتري 

الهّم ليجالسه في بيته؟«.
ك��راه��ب متوحد  الباشا  ال��ي��وم، يعيش 
في مشغله الغرناطي، حتى إن مامحه 
ت����س����ّرب����ت إل������ى ب���ع���ض ال���ب���ورت���ري���ه���ات 
ال��ج��دي��دة. »ه����ذه ل��ي��س��ت ن��رج��س��ي��ة، بل 

اس�����ت�����ث�����م�����ار ل����ل����ن����م����وذج 
األق��������������������������������رب«. ي����ض����ح����ك 
وي�����ض�����ي�����ف: »ك�����ث�����ي�����رًا م��ا 
ال����ن����ح����ت  أن  اع������ت������ق������دت 
ه����و ن������وع م����ن امل����ذك����رات 

الشخصية«.

ال���ح���ظ ������������� أت��ل��ف��ه��ا س���ي���ل ج�����رف م���ن���ازل 
عديدة في بلدته. 

ف���ي ال��ع��ش��ري��ن، س��ي��ح��ص��ل ع��ل��ى منحة 
ح��ك��وم��ي��ة ل���دراس���ة ال��ن��ح��ت ف��ي »معهد 
س������وري������ك������وف ل����ل����ف����ن����ون ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي���ة 
ف�����ي م����وس����ك����و« امل����ع����ه����د ال���س���وف���ي���ات���ي 
األش���ه���ر ل��ل��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة، وس��ي��ك��ون 
العرب  املتقدمني  ب��ني  املقبول  الوحيد 
واألج���ان���ب. ب��ني ال���دراس���ة ف��ي موسكو 
وق����ض����اء ال���ص���ي���ف ف����ي ب����اري����س، ت��ع��ّل��م 
والفرنسية،  ال��روس��ي��ة  ال��ش��اب  النحات 
وق���ض���ى س��ب��ع س���ن���وات ب���ني ج��غ��راف��ي��ة 
ال���ف���ن األوروب�������ي امل��ن��ق��س��م��ة إل����ى ي��س��ار 
محظوظًا  »كنت  ويمينه.  برلني  ج��دار 
ب��������االط��������اع ع�����ل�����ى ف������ن������ون ال����واق����ع����ي����ة 
االش����ت����راك����ي����ة، وع����ل����ى أق����ص����ى ح�����االت 
ال���ت���ن���وع وال���ت���ج���ري���ب ف����ي ال�����غ�����رب، إال 
أنني لم أجد ضالتي في الجانبني، بل 
دفعني ذلك لاستغراق أكثر في تراث 

املنطقة التي جئت منها«. 
ف���ي س��ن��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة، ُأص���ي���ب ب��اك��ت��ئ��اب 
ش����دي����د ل���ع���ج���زه ع����ن م�����ج�����اراة زم���ائ���ه 
ال�����������������روس ال��������ق��������ادم��������ني م���������ن م�����������دارس 
فقّرر  وال��رس��م،  النحت  ف��ي  متخصصة 
التوقف عن الدراسة، وحبس نفسه في 
غ��رف��ت��ه. لكنه ع��اد بعد شهر ح��ني قيل 
ي��ك��ون شغلك متكامًا، لكن  ل��ه: »ق��د ال 
فيه حياة أكثر«. على أي ح��ال، لم يمر 
االن��ق��ط��اع ع��ن ال��دراس��ة ب��ا ف��ائ��دة، فقد 
عكف أثناء ذلك على كتابة رواية يؤرخ 
املنكسرة.  وأح��ام��ه  أب��ي��ه  لسيرة  فيها 
ب��ع��د ع��ش��ر س���ن���وات، أع����اد ال��ن��ظ��ر فيها 
وع��ن��وان��ه��ا »وب���ع���ض م���ن أي�����ام ُأَخ������ر«، 
وع��رض��ه��ا ع��ل��ى ص��دي��ق��ه م��ح��م��د ك��ام��ل 
الخطيب الذي فاجأه بإصدارها ضمن 

منشورات وزارة الثقافة. 
املفترق األهم واألكثر إيامًا حدث بعد 
عودته من موسكو عام 1977، إْذ كانت 

1948
الوالدة في 

بيونس آيرس )األرجنتني(

1979
أقام أول معرض فردي 

في دمشق

1984
أصدر روايته »وبعض من أيام ُأخر« 

)منشورات وزارة الثقافة(

2004
حصل على الجائزة األولى 

في سمبوزيوم دبي

2010
افُتتح أمس معرض استعادي

 ملجمل تجربته النحتية في غاليري 
»تجليات« )دمشق(، ويستمّر حتى 31 

كانون األول )ديسمبر( الحالي. لالستعالم: 
00963116112338
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