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الءات عبد الناصر

أنهى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد زيارته إلى لبنان مساء
أمس .وبخالف ما أشيع سابقًا ،لم يمدد إقامته بهدف عقد قمة
ثالثية تجمعه إلى نظيره اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء
التركي رجب اّ ًطيب أردوغ��ان .فاألخير لن يصل إلى بيروت اليوم
ً
حامال معه حل للمشكلة الداخلية املتمحورة حول املحكمة

نجاد للحريري :املحـ

تنتظر الرئيس
نجاد في قانا
أمس (أنور عمرو
ــ أ ف ب)

ان �ت �ظ��ر ال �ج �م �ي��ع أم� ��س م ��ا سيجري
تحصيله م��ن ال�خ�ل��وة ال �ت��ي جمعت
ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،م�ح�م��ود أحمدي
ن� �ج ��اد ،ب��ال��رئ �ي��س س �ع��د الحريري.
اس�ت�ق�ب��ل األخ �ي��ر ن �ج��اد ف��ي السرايا
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وأول � � � � ��م ع � �ل� ��ى شرفه،
بحضور الرئيسني ميشال سليمان
ونبيه ب��ري ،بحضور مجموعة من
الرؤساء السابقني والوزراء الحاليني
والسابقني.
في هذه الخلوة ،التي دامت ما يقارب
نصف ساعة ،جرى التطرق إلى مجمل
امل�ل�ف��ات ال �ب��ارزة ف��ي لبنان واملنطقة،
ف�ت�ط��رق ال��رج�ل�ان إل ��ى م�ل��ف املحكمة
الدولية ،حيث تحدث نجاد بوضوح
االستقرار
عن ضرورة املحافظة على ّ
وال�ه��دوء ف��ي لبنان .وأش� ّ�ار مطلعون
ع�ل��ى أج ��واء ال�ل�ق��اء إل��ى أن ّالحريري
طلب من نجاد مساعدته لحل األزمة
الداخلية عبر إقناع حزب الله بتغيير
والتعامل
أس� �ل ��وب ��ه ف� ��ي ال� �ت� �ع ��اط ��ي
ّ
ال��داخ �ل��ي .ف��أك��د ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن
هذه املسألة لبنانية داخلية ،ال عالقة
للدولة اإليرانية فيها.
ّ
ورأت مصادر إيرانية أمس أن زيارة
ن� �ج ��اد «م� �ح� � ّط ��ة إق �ل �ي �م �ي��ة وليست
م �ح �ل �ي��ة» ،وأن س �ي��اق �ه��ا ال يندرج
ف��ي إط ��ار م�ع��ال�ج��ة األزم ��ة اللبنانية
زواريبها .وشددت هذه
والدخول في ّ
املصادر على أن فريق  14آذار حاول،
م��ن دون أن ينجح ،إق�ح��ام نجاد في
امللف الداخلي ،عبر التسويق ملبادرة
إي��ران �ي��ة ي�ح�ض��ره��ا ك��ل م��ن الطرفني
السوري والتركي.
وخ �ل�ال ال �خ �ل��وة ،أع ��اد ن �ج��اد تأكيد
ّ
دع��م ب�لاده ال�ج��دي للدولة اللبنانية
ف��ي ك��ل امل �ج��االت ،داع�ي��ًا إل��ى توطيد
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،األم � ��ر الذي
ي� ��رى أن� ��ه ي� �ص � ّ�ب ف ��ي خ ��ان ��ة تطوير
ال �ق��درات للصمود وم��واج�ه��ة العدو
اإلسرائيلي على كل الصعد.
وان �ض� ّ�م ال��رئ�ي�س��ان م�ي�ش��ال سليمان
ون �ب �ي��ه ب � ��ري ،ع �ن��د وص��ول �ه �م��ا إلى
ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة ،إل ��ى الحريري
ونجاد فتحول االجتماع إلى رباعي،
ج� � ��رى ف� �ي ��ه اس� �ت� �ك� �م ��ال املحادثات
ال�س��اب�ق��ة .ووص�ف��ت م�ص��ادر متابعة
ه� ��ذا االج� �ت �م ��اع بـ«البروتوكولي»
والطبيعي.

ورغ� � ��م اإلش� � � � ��ادات امل� �ت� �ك ��ررة لنجاد
اليومني املاضيني،
بالحريري خالل
ّ
ك ��ان واض �ح��ًا أم ��س ت��وت��ر الحريري
وب � ��رودت � ��ه ف� ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال الرئيس
اإلي � ��ران � ��ي .ل �ك��ن ال �س �ف �ي��ر اإليراني،
غ �ض �ن �ف��ر رك� � ��ن أب � � � � ��ادي ،أك�ّ � ��د خالل
دردش ��ة م��ع ال�ص�ح��اف�ي�ين أن «اللقاء
س ��ادت ��ه أج� � ��واء إي �ج��اب �ي��ة وممتازة
والترحيب
للغاية من الفرح والسرور ّ
بهذه الزيارة» ،مشددًا على أن نجاد
«وب� � �ل � ��اده إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ل � �ب � �ن� ��ان ،كل
لبنان ،في ال�س��راء وال�ض��راء وف��ي كل
الظروف».
وسئل أب��ادي في السرايا عن موقف
نجاد من املحكمة الدولية ،فقال« :هذا
موضوع لبناني ،وقد قلنا إننا نبذل
قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على
وح ��دة ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .والبحث
اليوم تناول موضوع املحكمة وغيره
م��ن امل��واض �ي��ع األخ� � ��رى» .وردًا على
سؤال ّ
عما إذا طلب الحريري رسميًا
ت�س�ل�ي��ح إي� � ��ران ّل�ل�ج�ي��ش اللبناني،
أج��اب« :نحن أعلنا ،والرئيس نجاد
أك��د ،أن�ن��ا مستعدون للمساعدة في
ك��ل امل� �ج ��االت» .ول �ف��ت أب� ��ادي إل ��ى أن
امل� �ح ��ادث ��ات م ��ع ال� �ح ��ري ��ري تناولت
القضايا اإلقليمية والعاملية الهامة،
«أم� ��ا ال �ق �ض��اي��ا وامل �س��ائ��ل الداخلية
فقد أكدنا موقفنا تجاهها ،وإن شاء
الله نجتاز ه��ذه املرحلة إل��ى مرحلة
ج ��دي ��دة م ��ن ال� �ت� �ع ��اون وال � �ت� ��آزر بني
جميع اللبنانيني» .وعن التقديمات
اإليرانية على الصعيد األمني ،قال:
«ل�ي�س��ت ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ع�ل��ى صعيد
األمن في لبنان».
وك ��ان ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ق��د وصل
إل��ى السرايا الكبيرة عند الواحدة
إال رب� � �ع � ��ًا م� � ��ن ب � �ع� ��د ظ � �ه� ��ر أمس،
ح �ي��ث ك ��ان ال��رئ �ي��س ال �ح��ري��ري في
اس�ت�ق�ب��ال��ه ع�ن� ّ�د ال�ب��اح��ة الخارجية،
ّ
وأدت ل �ه �م��ا ث��ل��ة م ��ن س��ري��ة حرس
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ال�ت�ح�ي��ة ،وعزفت
م ��وس� �ي� �ق ��ى ق� � ��وى األم � � ��ن الداخلي
ال� �ن� �ش� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي اإلي � � ��ران � � ��ي ،ثم
استعرضا حرس الشرف ،والتقطت
ال � � �ص � ��ور ال� � �ت � ��ذك � ��اري � ��ة ،ث � ��م عقدت
امل � �ح� ��ادث� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ف� ��ي مكتب
الرئيس الحريري .وبعد املحادثات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ،أق ��ام ال��رئ �ي��س الحريري

ال حدود للدين
التقى الرئيس اإليراني ،محمود أحمدي نجاد ،صباح أمس ،املراجع
ّ
الدينية في لبنان ،فأشار إلى أن «منزلة اإلنسان تفوق األلوان واألديان
واللغات .وال��دي��ن ج��اء لهداية اإلن�س��ان وليس له ح��دود جغرافية وال
يمكن اختصاره بقبيلة» .وقال« :علينا النظر الى مشتركاتنا واالتحاد
من خاللها ،الوحدة هي للقيام بمهمة ما وهدف ما ،وأن نعمل على
ّ
تحقيقه» ،مضيفًا إن «حقيقة الدين نختصرها بكلمتني :عبادة الله
ّ
الواحد األحد وإقامة املحبة والعدالة» .وشدد نجاد على أن «الوحدة
ال تعني نفي اآلخ��ر والقوميات وال�ش�ع��وب ،ب��ل تعني اح�ت��رام جميع
القوميات والهويات ،والله يقول «تعاونوا على البر والتقوى».
ّ
املرجعيات على تآلفهم املبني على العدالة ،واقترح «أن
شكر نجاد
يقيموا االجتماعات والزيارات دائمًا في ما بينهم ،ألن في لبنان ميزة
هي تعايشه الطائفي والوحدة الوطنية التي يجب املحافظة عليها».
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الدولية وقرارها االتهامي املنتظر خالل األشهر املقبلة .والخالف
اللبناني لم يكن ،بحسب ما ظهر أمس ،على جدول أعمال الرئيس
اإليراني ،رغم اللقاء الذي جمعه بالرؤساء الثالثة ،والخلوة التي
عقدها مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدا كمن يستقبل
ضيفًا ثقيل الظل .فاإليرانيون يضعون زيارة رئيسهم إلى بيروت

في سياق إقليمي ،حيث القوة اإلقليمية العظمى ّ
تثبت حضورها
يومًا بعد آخرّ .
وقف الرئيس اإليراني على
فقد
الجنوب،
في
ا
أم
ُ
مقربة من الحدود الفلسطينية التي استنفرت خلفها قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،مكررًا ّمواقفه املعهودة ،وأبرزها أن «إسرائيل
ستزول» ،وهي مواقف استفزت بعض قوى  14آذار

ـكمة شأن داخلي
م��أدب��ة غ� ��داء ت�ك��ري�م�ي��ة ع �ل��ى شرف
ال ��رئ� �ي ��س ن� �ج ��اد وال� ��وف� ��د املرافق،
ح � �ض� ��ره� ��ا ال � ��رئ� � �ي� � �س � ��ان سليمان
وب��ري ومجموعة م��ن الشخصيات
اللبنانية.
وك��ان نجاد قد استهل اليوم الثاني
ل��زي��ارت��ه ب �ف �ط��ور س �ي��اس��ي ف ��ي ّ
مقر
إق ��ام� �ت ��ه ،ح� �ض ��ره ك ��ل م ��ن الرؤساء
ال�س��اب�ق�ين :حسني الحسيني ،سليم
ال�ح��ص ،عمر ك��رام��ي ،وزي��ر الشباب
وال��ري��اض��ة علي عبد ال�ل��ه ،والنواب:
م �ي �ش��ال ع� ��ون ،ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،علي
ح�س��ن خ�ل�ي��ل ،محمد رع ��د ،سليمان
ف ��رن� �ج� �ي ��ة ،ط� �ل ��ال أرس� � �ل� � ��ان ،أسعد
حردان ،والنواب والوزراء السابقون:
ف��اي��ز ش �ك��ر ،ف �ي �ص��ل ال� � � ��داوود ،وئام
وه� ��اب ،أس��ام��ة س �ع��د ،إي �ل��ي سكاف،
وج� �ي ��ه ال �ب �ع ��ري �ن ��ي ،ج� �ه ��اد الصمد
وصالح الخير ،األم�ين العام للحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال ��دك �ت ��ور خ��ال��د حدادة،
رئيس «املؤتمر الشعبي اللبناني»
ك� � �م � ��ال ش � ��ات� � �ي �ل��ا ،رئ� � �ي � ��س الحزب
«العربي الديموقراطي» رفعت عيد،
رئيس املكتب السياسي لـ«الجماعة
اإلسالمية» إبراهيم املصري.
وت �ح��دث خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب وليد
جنبالط ،ف� ّ
�رح��ب بالضيف اإليراني
واخ� �ت� �ص ��ر ح ��دي� �ث ��ه ب � ��اإلش � ��ارة إلى
«النقطة امل��رك��زي��ة ال�ت��ي ت�ه��دد وحدة
ل�ب�ن��ان وت �ه��دد أي �ض��ًا ك��ل اإلنجازات
التي قدمتموها وقدمتها املقاومة،
وه ��ي ن�ق�ط��ة م�ف��اع�ي��ل ال� �ق ��رار الظني
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة إذا م� ��ا صدر،
وكيفية معالجة ه��ذا األم� ��ر» .ولفت
إل��ى ات�ص��ال ن�ج��اد بامللك السعودي
قبل زيارته لبنان ،فتمنى «استمرار
االتصال بينكم وبني اململكة وغيرها
م��ن ال ��دول العربية ملعالجة الوضع
امل ��أزوم ف��ي لبنان ب�ين ال�ع��ائ�لات ،مع
األسف ،اإلسالمية».
وش� ��دد ج �ن �ب�لاط ع �ل��ى أن «املحكمة
ف��ي أي� ��دي ال� ��دول ال �ك �ب��رى ،إسرائيل
وأم�ي��رك��ا ،ال�ت��ي ت��ري��د تفجير لبنان،
وإذار ص� ��در ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي ف�ل�ا بد
م��ن معالجة ه��ادئ��ة وب��أع�ص��اب جدًا
ه��ادئ��ة م��ن قبل جميع الفرقاء ك��ي ال
نقع جميعًا في فخ منصوب من أجل
ضرب كل إنجازات املقاومة والوحدة
الوطنية».
ّثم تحدث الرئيس كرامي ،فأشار إلى
أن «إيران تمثل مواقف وطنية كبيرة،
وخصوصًا في املمانعة والتصدي
إلسرائيل التي تحاول أن تبتلع كل
شيء من أجل إقامة دولة إسرائيل».
ورأى كرامي أن ّزيارة الرئيس نجاد
«تاريخية ونعتز بها» ،وقال« :ليس
ل �ن��ا م �ط��ال��ب إال م��ا ذك��رت �م��وه أمس
لتوحيد ال��دول امل�ج��اورة إلي��ران في
م��واج �ه��ة امل �ص��ال��ح اإلسرائيلية».
ك��ذل��ك أش��ار ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق أسامة
نجاد
س �ع��د ف ��ي ك �ل �م �ت��ه إل� ��ى ك �ل �م��ة
ّ
ي ��وم أول م��ن أم� ��س ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
ه��ذه امل��واق��ف «اس �ت �ع��ادت بالنسبة
إل �ي �ن��ا م��رح �ل��ة م �ش��رق��ة ف ��ي تاريخ
أم �ت �ن ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة هي
الناصرية» .أما الوزير طالل
مرحلة
ّ
أرسالن فقال إن «املؤامرة بدأت منذ
إص ��دار ال �ق��رار  1559وم��ا زل�ن��ا منذ
ذل��ك ال �ي��وم ح�ت��ى اآلن ،امل��ؤام��رة تلو
املؤامرة تتكرر للدخول الى الساحة
اللبنانية ،وال�ي��وم ي��ري��دون الدخول

ع �ب��ر ه� ��ذا ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي املشؤوم،
ق� ��رار أش �ك �ي �ن��ازي» .وط �ل��ب أرسالن
م��ن ن�ج��اد م�س��اع��دة إي ��ران «م��ن أجل
الوحدة الوطنية ،ونشكر تنسيقكم
الدائم مع اإلخ��وة في سوريا األسد
ألننا نرى أنكم مع سوريا الضمانة
األس � ��اس� � �ي � ��ة ل � �ل � �م � �ش� ��روع الوطني
املقاوم».
ّوأش� � ��ار ال �ن��ائ��ب أس �ع��د ح� � ��ردان إلى
أن «م ��ا ت�ف�ع�ل��ه إس��رائ �ي��ل ال �ي ��وم هو
ف� � � ��رض األح� � � ��ادي� � � ��ة ع � �ل� ��ى املجتمع
ال ��دول ��ي وف� ��رض األح ��ادي ��ة العرقية
وال�س�ي��اس�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة» ،معتبرًا أن
م ��ن م�ص�ل�ح��ة ال �ج �م �ي��ع ال �ت �ف��اع��ل مع
ج�م�ي��ع ال �ح �ض��ارات واح �ت��رام املسار
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�ت�ن��وع ال �ث �ق��اف��ي ضمن
الوحدات االجتماعية السياسية.
ّوت� �ح ��دث خ ��ال ��د ح � � ��دادة ،الف� �ت ��ًا إلى
أن «ف� ��ي ل �ب �ن��ان ك �م��ًا م ��ن الطوائف
املتراكمة ،وما دامت أدوات التفجير
م��وج��ودة ف�ق��د ح��ان ال��وق��ت للتفكير
ب�ل�ب�ن��ان وط�ن��ًا واح� �دًا يغنيه تفاعل
ال �ث �ق ��اف ��ات امل �ت �ن��وع��ة ف� �ي ��ه» .وشدد
على «ض��رورة وحدة لبنان» ،مذكرًا
ب �ـ «ان �ط�ل�اق امل �ق��اوم��ة ال��وط �ن �ي��ة منذ
ال�ب��داي��ة ف��ي م�ق��اوم��ة االح �ت�لال التي
اس� �ت� �م ��رت ح �ت ��ى ص� �ع ��ود املقاومة
اإلسالمية».
أم��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف��أش��ار خالل
م ��داخ� �ل� �ت ��ه إل � � ��ى ا ّل� �س� �ع ��ي لتحقيق
ال �ع��دال��ة ،م�ع�ت�ب�رًا أن «إق��ام��ة العدالة
ت � �ك� ��ون م� � �ح � ��ورًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا للتآلف
وال�ت�ض��ام��ن وال �ت �ف��اع��ل ،ول �ي��س فقط
ب�ين ال�ق��وى واألح ��زاب اللبنانية ،بل
ك��ل ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة» .وأك ��د ضرورة
إع��داد تخطيط بعيد امل��دى ملواجهة
نظام الهيمنة في املنطقة ،مشيرًا إلى
ث�ل�اث م � ّ�ي ��زات دف �ع��ت «اإلمبرياليني
إل��ى اح�ت�لال منطقتنا» ،وه��ي ثقافة
امل �ن �ط �ق��ة ،ال � �ث� ��روات واستراتيجية
ه��ذه املنطقة التي فيها أه��م املمرات
املائية وامل��واق��ع الجغرافية .وق��ال إن
«االس �ت �ع �م��ار واالس �ت �ك �ب��ار يحاوالن
ت�ك��رار ه��ذا امل��وض��وع ال�ي��وم ويريدان
منطقتنا.
أن يحققا هذه املؤامرة في
ً
وتأسيس الكيان الصهيوني أصال
ه��و ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل��ى منطقتنا ،وهم
ال ي�س�م�ح��ون أن ي�ت�ك�ل��م أح ��د ف��ي ما
ي �ت �ع �ل��ق ب � �ح� ��ادث ت ��أس� �ي ��س الكيان
ال �ص �ه �ي ��ون ��ي ،وك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون فإن
حادث  11أيلول  2001جعلوه ذريعة
الح �ت�ل�ال امل �ن �ط �ق��ة .وع �ن��دم��ا نطالب
بجالء حقيقة امل��وض��وع يتعصبون
ويهددون ألنهم ال يريدون الحقيقة.
حادثة  11أيلول س��وف يتضح أنها
ذريعة الحتالل منطقتنا» .وأك��د أنه
«عندما نكون موحدين بعضنا مع
بعض سينهزمون ،وال�ح��ل الوحيد
�داف �ه��م ه��و التفرقة
ل�ه��م لتحقيق أه� ّ
ب�ين الشيعة وال�س��ن��ة وب�ين الشعوب
والقوى املختلفة».
وق � � ��ال إن «م� �ج� �ل ��س األم � � ��ن الدولي
أع �ط��ى ل �ل �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي فرصة
القرصنة وال�ت��دم�ي��ر واالع �ت��داء على
دول امل�ن�ط�ق��ة ،وع�ن��دم��ا ال يحصلون
على نتيجة يصدرون القرارات التي
ل��م ت�ن�ف��ذه��ا إس��رائ �ي��ل أي �ض��ًا ،وه��م ال
يفكرون ال بلبنان وال بفلسطني وال
ب��ال� ّع��راق ،ل��ذل��ك عندنا مثل ي�ق��ول :ال
يحك ظهري إال ظفري».
(األخبار)

ابراهيم األمين

ً
َ
من يطرق أبواب الفتنة مستعجال قيامها؟

لم يكن باإلمكان أكثر مما كان .الواقع السياسي
املحلي يقود تلقائيًا إلى نتائج من النوع الذي
راف��ق زي��ارة الرئيس اإلي��ران��ي أحمدي نجاد ّإلى
لبنان .أي أن الوقائع الصلبة ه��ي التي تتحكم
عمليًا بمسار األمور سياسيًا.
صحيح أن في لبنان فئة تعتقد أن هناك فائضًا
م��ن ال �ق��وة ع�ن��د ح��زب ال �ل��ه َ
وم ��ن م�ع��ه م��ن حلفاء
وق��وى ف��ي لبنان .وأن��ه ال يقبلّ ب��أي عالقة فيها
ّ
تفوق ،سواء كان حقيقيًا أو مركبًا أو خالف ذلك.
الطائفية للنظام تحول
وصحيح أن التركيبة
َ
ّ
دون ت��ول��ي أي فريق السلطة وح��ده ،أو تجاهل
اآلخ��ري��ن ف��ي إدارة مؤسسات ال��دول��ة .وصحيح
أك �ث��ر أن وج � ��ود ل �ب �ن��ان ف ��ي ق �ل��ب ح �ق��ل تجاذب
إقليمي ودولي يمنع على أحد االستفراد به .لكن
ف��ي نهاية األم ��ر ،ثمة ح�س��اب��ات تتصل بالواقع
املعيش ،أي بحجم كل فريق وقدرته على إدارة
األمور وفق مصالحه.
ّ
القلق الجدي املوجود لدى الناس ليس من فراغ،
لكنه ليس م��ن ال�ن��وع املتفلت م��ن عقاله .بمعنى
أن م��ا ُي�ع��رف بـ«غضب األه��ال��ي» ف��ي ك��ل األمكنة

موفقًا بل
لم يكن مارسيل غانم ّ
يمثلون
كان المشهد محزنًا وضيوفه ّ
ويفرون لحظة
ً
يحرضون ّ
صدى لمن ّ
المرة
الحقيقة
ّ
ليس أمرًا عفويًا طوال الوقت ،حتى إذا ما حصل،
ف��إن رعايته ألج��ل احتوائه أو ألج��ل تغذيته هو
عمل تقوم به قيادات ّسياسية ودينية وحزبية
وأص� �ح ��اب م �ص��ال��ح ي��ت �ص �ل��ون ب �ش �ك��ل أو بآخر
بجهات إقليمية سياسية أو أمنية أو خالف ذلك.
وبهذا املعنى ،فإن السؤال الحقيقي هو :هل هناك
َمن بيده أمر إشعال الفتنة أو وأدها في مهدها؟
م��ا ه��و أك�ي��د أن ب�م�ق��دور ق��وى لبنانية صاحبة
نفوذ كبير أداء الدور في هذا االتجاه أو ذاك .وما
هو أكيد أنه إذا تقرر السير في مواجهات أهلية
ال يعرف أحد كيف ستكون نهايتها ،فإن القدرة
على ضبط األمور والوقائع الحقًا لن تكون سهلة،
ّ
وخصوصًا عند الذين يدعون اليوم أنهم يقدرون
على التحكم بمسار األم��ور .وبهذا املعنى ،ربما
من األفضل قول كالم صريح ملن ّ
يهمه األمر.
ّ
ً
أوال :إن حزب الله يمثل اليوم رأس حربة فريق 8
آذار ،وهو األقوى على األرض ،ليس تسليحيًا كما
يفترض كثيرون ،بل هو التنظيم األقوى واألكبر
واألكثر تماسكًا وتنظيمًا وفاعلية ،واألكبر على
م�س�ت��وى ال �ق��درات ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل��ه اح �ت�لال موقع
متقدم ي�ت�ج��اوز حجمه داخ��ل طائفته أو داخل
مناطقه .وبالتالي ،فإن بمقدور حزب الله إدارة
تيار سياسي كبير ،وأن يؤثر على مسار األمور
ع�ل��ى ن�ح��و مختلف ع�م��ا ي�ق��در عليه آخ ��رون من
الفريق نفسه .وإذا ما وج��د ح��زب الله مصلحة،
وه ��ي ك��ذل��ك ،ف��ي م�ن��ع ال�ف�ت�ن��ة ،ف ��إن ل��دي��ه القدرة
الكبيرة على احتواء أي حدث يحصل.
ثانيًا :إن تيار املستقبل بزعامة سعد الحريري
ي �م �ث��ل ال� �ق ��وة األب � � ��رز ف ��ي ال �ف ��ري ��ق اآلخ � � ��ر ،لكنه

ليس األك�ث��ر فاعلية ول�ي��س األق ��در على التحكم
ب��ال �ش��ارع ،واألم� ��ر ي �ع��ود إل ��ى أن ��ه ل�ي��س تنظيمًا
باملعنى املتعارف عليه ،إن قياداته و ًك ��وادره ال
تنظيميًا يعكس تمثيال حقيقيًا
يمثلون واقعًا
ف��ي ال �ش ��ارع ،وألن ��ه م� ّ�ث��ل ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ّ
تجمعًا

الئتالف مجموعة من القوى ذات امليل السياسي،
لكن سعد الحريري ليس بالشخص القادر على
ّ
ادع � ��اء ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ح�ك��م ب��األم��ر .وبالتالي،
فإن الجهد املأمول منه أكبر بكثير من أي جهد
مطلوب من اآلخرين ،عدا أن لعبة تخيير اآلخرين
بني القبول به والتعايش مع السلفيني وخالف
ذلك ،كالم يصيبه هو قبل أن يصيب اآلخرين ،إال
إذا كان يحتاج إلى من يعطيه درسًا واقعيًا في
واقع الحركات اإلسالمية .وبرغم أن الكالم قد ال
يعجب كثيرين ،ف��إن الحريري س��وف يكون أول
ضحايا فلتان األوضاع.
ثالثًا :في الواقع املسيحي ثمة تيار يحلم بأيام
غ��اب��رة ،ول��دي��ه ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي والعقائدي
واإلط ��ار التنظيمي ال��ذي ال يتصل ب��واق��ع البلد
ال �ي ��وم وال ب��وق��ائ��ع امل�ن�ط�ق��ة وال �ع ��ال ��م ،وللقوات
اللبنانية دور محوري في مساعدة بعض رجاالت
الكنيسة ،وه��و ال��دور ال��ذي يراهن أو يعتقد بأن
أي مواجهة بني السنة والشيعة س��وف تتيح له
انتزاع استقاللية تمنحه فرصة اإلمساك بالقرار
في الوسط املسيحي وال�ع��ودة مجددًا ال��ى نغمة
الفيدرالية .لكن ال بأس من لفت انتباه هذا الفريق
الى أن التجربة املعيشة خالل العقد األخير في كل
املنطقة وال سيما في العراق وفي مصر وحتى في
لبنان ،هي أن املسيحيني كانوا الضحية املباشرة
واألك�ب��ر ألي ن��زاع أهلي ينشب ف��ي البلدان التي
يعيشون فيها .وما هو مرئي بوضوح ،أن مسعى
«القوات» وفكرها هذا سوف يقودان الى تهجير
قسم كبير من املسيحيني وإل��ى جعل البقية في
واقع ضعيف للغاية.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ن �ج��د ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ،الذي
يمثل أغ�ل�ب�ي��ة م��وص��وف��ة ف��ي ال �ش��ارع املسيحي،
ي �ت �ع��رض ل�ح�م�ل��ة ن � ��ادرة م ��ن ال ��داخ ��ل والخارج
ل��رف�ض��ه االن �خ��راط ف��ي لعبة ال�ت�ح��ري��ض ،وألجل
م��وق �ف��ه ال �ق��ائ��ل ب��ال�ت�ن� ّ�ب��ه ل �ع��دم ت �ك��رار التجارب
السابقة ،ال�ت��ي ل��م ت��وف��ر للمسيحيني ضمانات،
وه��ي خ�ي��ارات سبق أن ُجربت وكانت نتائجها
كارثية .ويقف العماد ميشال عون هنا في موقع
الرافض ألي صدام أهلي باعتباره سببًا النفجار
يطيح فكرة الدولة ومصالح املواطنني كافة ومن
ضمنهم املسيحيون.
بقي أمر أخير ،وهو أن أي مواجهة قد تحصل،
وه��و ام��ر ليس ل��ه م��ؤش��رات حاسمة حتى اآلن،
سوف يكون شكله محليًا ،لكن امتداداته سوف
ت �ك��ون س��ري �ع��ة االن� �ت� �ش ��ار ،وأه � ��م م ��ا ف ��ي األمر،
أن األم �ي��رك �ي�ي�ن واألوروب� � �ي �ي��ن واإلسرائيليني
س �ي �ت �ح��ول��ون س��ري �ع��ًا ال � ��ى ه � ��دف م �ث �ب��ت قابل
لإلصابة في كل لحظة.
مارسيل غانم لم يكن موفقًا امس على اإلطالق،
ً
وضيوفه ال يمثلون حقيقة قوية ،بل هم صدى
ألصوات مركبة ،نعم مركبة ،ألن األصل فيها هو
أن اول�ئ��ك ال��ذي��ن ُي�ك�ث��رون م��ن ال�ك�لام ه��م أول من
ّ
يحرض وأول من يهرب في لحظة الحقيقة.
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الءات عبد الناصر

احتفال أخضر في قانا
قانا ــ آمال خليل
أعادت زيارة الرئيس االيراني محمود
احمدي نجاد األضواء إلى باحة مجزرة
ق��ان��ا االول ��ى ب�ع��دم��ا زاح�م�ت�ه��ا املجزرة
الثانية على ال��زوار وال��وف��ود الشعبية
وال ��رس� �م� �ي ��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت ��ؤم �ه ��ا منذ
ع��دوان ت�م��وز .فقد حظي الشهداء املئة
وس �ت��ة وع �ش��رات ال �ج��رح��ى باستعادة
االهتمام العاملي الذي تغاضى أحيانًا
ع��ن امل �ج��زرة ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا اسرائيل
خ�لال ع ��دوان عناقيد الغضب ف��ي عام
.1996
ال �ب �ه �ج��ة ك��ان��ت ب ��ادي ��ة ب ��وض ��وح خالل
ان �ت �ظ��ار ن �ج��اد ب��رغ��م ان �ه��ا ل�ي�س��ت املرة
االول� ��ى ال �ت��ي ت�ط��أ ف�ي�ه��ا أق� ��دام ايرانية
قانا وأبرزهم الرئيس االيراني السابق
م�ح�م��د خ��ات�م��ي ال ��ذي وق ��ف ق�ب��ل نجاد
بسنوات في املكان ذاته.

في قانا (أنور عمرو ــ أ ف ب)

ت �ف �ت �ي��ش إل� �ك� �ت ��رون ��ي ف ��رض ��ه الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ل��ى ال�ج�م��وع ال�غ�ف�ي��رة التي
ّأم� ��ت ب��اح��ة االح �ت �ف��ال .ووج� ��ود مكثف
للعناصر االمنية في كل زاوية من قانا،
لكنها لم تمنعهم من محاولة اختراق
االج � � ��راء ات ال �ح��دي��دي��ة ل�ل�اق �ت��راب اكثر
حتى املنبر.
خ� �ل��ال س� ��اع� ��ات ان� �ت� �ظ ��ار ن � �ج� ��اد التي
تخطت املوعد املحدد بساعتني ونيف،
تجمع اهالي الشهداء في زاوية خاصة
ي �ن �ت �ظ��رون ال��رئ �ي��س ال� ��ذي وع ��د بزوال
ال �ك �ي��ان ال ��ذي ق�ت��ل أب �ن��اء ه��م .ف��ي زوايا
اخ��رى انتشر امل�ئ��ات م��ن ق��ان��ا والجوار
ّ
يلوحون بأعالم حركة امل وح��زب الله
ُ
والعلمني االي��ران��ي وال�ل�ب�ن��ان��ي .ل��م تبد
الجموع مثل جموع ملعب الراية او بنت
ج�ب�ي��ل ف��ي ال �ب��اح��ة ال�ص�غ�ي��رة املحيطة
بالنصب التذكاري للشهداء .لكن كان
ق��د تسنى لنجاد أن ي��رص��د الجماهير
التي بعثرها ضيق املكان هنا وهناك
ع�ل��ى ال�ش��رف��ات وف ��وق االس �ط��ح ،ل��و أنه
اك �م��ل ط��ري�ق��ه م��ن ّب�ن��ت ج�ب�ي��ل ال��ى قانا
باملروحية التي أقلته ال��ى بنت جبيل،
مثلما بعثرتها االجهزة العديدة التي
تولت تنظيم ً االحتفال .إال أنه أريد له أن
يبدو احتفاال أخضر بمعظمه ّ
يعبر عن
حصة حركة أمل في استقبال الرئيس
االي� � ��ران� � ��ي .ع� �ل ��ى ال � �ج � ��دار ال � � ��ذي يعلو
أضرحة الشهداء ،ارتفعت الفتة ضخمة
جمعت ص��ورت��ي نجاد والرئيس نبيه
ب��ري ،فيما تولى ال�ك�لام املنبري ممثل
ب��ري النائب عبد املجيد صالح وحده
ب��رغ��م ح�ض��ور ال�ن��ائ��ب ن ��واف املوسوي
ورئ�ي��س لجنة االرت �ب��اط ف��ي ح��زب الله
وفيق صفا.
ُبعيد السابعة ،وصل موكب نجاد الى
م �ك��ان االح �ت �ف��ال .م�ح��اط��ًا ب�ح�ش��د غفير
م� ��ن امل ��راف� �ق�ي�ن واألم� �ن� �ي�ي�ن اإليرانيني
وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،تسلل م��ن وراء الجموع
ودخ��ل ال��ى مقام أض��رح��ة ال�ش�ه��داء .قرأ
ّ
ال �ف��ات �ح��ة وأدى ص�ل�اة امل �غ��رب ق �ب��ل أن
أمامهم
ي �خ��رج ال ��ى ال �ج �م �ه��ور وي � ��دور ً
ملقيًا عليهم التحية ليضع إكليال من
الزهر على النصب.
وكان نجاد قد وصل الى فضاء منطقة
ص ��ور ع �ن��د ال��راب �ع��ة وخ �م��س وثالثني
دق � �ي � �ق ��ة ب � �م ��روح � �ي ��ة ت ��اب � �ع� ��ة للجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ت ��واك �ب �ه ��ا م ��روح� �ي ��ة ثانية
وط��ائ��رة اس�ت�ط�لاع ثالثة بقيت تجوب
األج� ��واء ل��وق��ت ً ط��وي��ل .س �م��اء الجنوب
قادت نجاد أوال الى بنت جبيل قبل أن
يعود بموكب ّ
سيار ال��ى قانا متوجهًا

في طرق طويلة اصبحت سالكة بعدما
وط� ��أه� ��ا ال� ��زف� ��ت االي � ��ران � ��ي ال� � ��ذي أعاد
ت�ع�ب�ي��د ط ��رق امل�ن�ط�ق��ة ب�ي�ن ب �ن��ت جبيل
وق��ان��ا .ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ب �ل� ً�دات امل �م �ت��دة من
قضاء الزهراني وصوال الى قضاء بنت
ّ
جبيل اس�ت�ع��دت الستقباله ونثر االرز
وال � ��ورد ع�ل�ي��ه م��ن دون أن ت�ت�م�ك��ن من
ذل ��ك .فعند االت��وس �ت��راد ب�ين الزهراني
ّ
تجمع العشرات عند الجسور
وص��ور،
التي اع��ادت الهيئة االي��ران�ي��ة ملساعدة
لبنان إعمارها إثر عدوان تموز.

م�ن��ذ س��اع��ات ال �ص �ب��اح األول � ��ى ،وفي
فترة ما قبل الظهر ،بدت معظم القرى
والبلدات الحدودية في قضاءي بنت
جبيل ومرجعيون خالية م��ن ّ
املارة،
وكأن األهالي معتصمني في منازلهم
أو ه ��اج ��روا ال ��ى م �ك��ان آخ� ��ر .ل �ك��ن ما
ح��دث أن�ه��م ن��زح��وا ط��وع��ًا ولساعات
قليلة الى بنت جبيل ،حيث االحتفال
امل��رك��زي ب��ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي محمود
أح�م��دي ن�ج��اد .ف��وف��ود األه��ال��ي بدأت
تصل إل��ى بنت جبيل قبل االحتفال
ب �س��اع��ات ب �ه��دف ح �ج��ز األم ��اك ��ن في
ّ
املنصة التي سيعتليها
أقرب مكان من
نجاد ّفي ملعب املدينةلاّ إللقاء خطبته.
«ال يذكرنا هذا اليوم إ باليوم الذي
أل �ق��ى ف �ي��ه األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح��زب الله
حسن نصرالله خطبته بعد التحرير

ف��ي ّ  25أي��ار  ،2000أي عندما شعرنا
ب ��أن ع�ل�ي�ن��ا واج �ب��ًا أخ�لاق �ي��ًا ووطنيًا
ّ
ي�ج��ب أن ن��ؤدي��ه م��ن خ�ل�ال استقبال
م��ن ل��ه الفضل الكبير بتحرير قرانا
�دات �ن��ا ،ودع ��م ص�م��ودن��ا ف��ي وجه
وب �ل� ّ
املحتلني ال�غ��زاة .وهكذا نشعر اليوم
بالنسبة إلى زيارة رئيس الجمهورية
اإلي��ران �ي��ة» ،ي�ق��ول محمد ن��ور الدين،
من بلدة خربة سلم.
حاولت اللجنة التنظيمية للمهرجان،
وال� �ت ��ي ت �ض � ّ�م أف � � ��رادًا م ��ن ح� ��زب الله
بالتنسيق مع بلدية بنت
وحركة أمل ّ
ج�ب�ي��ل ،أن ت�ن��ظ��م ال �ح �ش��ود الكبيرة،
النقل م��ن القرى
بعد توفير وس��ائ��ل ّ
والبلدات الجنوبية لتقلهم إلى بنت
جبيل ،وتوزيع الحشود املتدفقة عبر
املداخل األربعة لبنت جبيل ،وتوفير
م��واق��ف للسيارات قريبة م��ن املداخل
الرئيسية ،ثم نقل ما ّ
تيسر بواسطة

ّ
ال� �ف ��ان ��ات ال� ��ى امل �ل �ع��ب .ف �ي �م��ا
اضطر
مسافات
م �ئ��ات امل��واط �ن�ين إل ��ى ق�ط��ع
ّ
طويلة سيرًا على األ ّق��دام ،ولم يتسع
امللعب للحشود فتوزع األهالي على
ال �ط��رق��ات وف ��ي ال �س��اح��ات الصغيرة
وأس�ط��ح امل�ن��ازل .وق��د ّ
سجلت حاالت
إغ� �م ��اء ك �ث �ي��رة ب�ي�ن األه� ��ال� ��ي بسبب
ال �ح �ش��ود .م� ��دارس امل�ن�ط�ق��ة جميعها
أق�ف�ل��ت ن �ه��ار أم ��س ،ح�ت��ى أن أساتذة
امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة ال ��ذي ��ن ّ
توجهوا
مدارسهم ب��اك�رًا و ّج��دوه��ا فارغة
ال��ى
ّ
م ��ن ال� �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ف��ض �ل��وا الذهاب
صباحًا الى بنت جبيل للمشاركة في
استقبال نجاد.
ّ
ف��ي م�ل�ع��ب ب �ن��ت ج�ب�ي��ل ع��ل �ق��ت صور
ال� ��رئ � �ي� ��س ن � �ج� ��اد ال � � ��ى ج� � � ��وار صور
ال �س �ي��د ن �ص��ر ال� �ل ��ه وال ��رئ� �ي ��س نبيه
ب� ّ�ري والسيد موسى الصدر والقائد
العسكري ال�س��اب��ق ل�ح��زب ال�ل��ه عماد

ّ
يلوحن لنجاد في بنت جبيل أمس (كريم شريف ــ رويترز)

«الصهـــاينة إلـــى زوال»
أك� � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س اإلي � � ��ران � � ��ي ،محمود
أحمدي نجاد ،في كلمته أم��ام حشد
جماهيري كبير ج��اء الستقباله في
م��دي�ن��ة ب�ن��ت جبيل الجنوبية أمس،
أن «املحتلني الصهاينة إل��ى زوال»،
م�ع�ت�ب�رًا أن ��ه ال خ �ي��ار لإلسرائيليني
س� ��وى ت� ��رك ف�ل�س�ط�ين وال � �ع� ��ودة إلى
أوطانهم األصلية.
وخ�ل�ال االح �ت �ف��ال ال ��ذي أق��ام��ه حزب
ال�ل��ه اح �ت �ف� ً
�اء ب��ه ،ب�ح�ض��ور ح�ش��د من
ال �ق �ي��ادات وامل �س��ؤول�ي�ن م��ن مختلف
القوى السياسية والحزبية ،خاطب

ً
ال ��رئ �ي ��س اإلي� ��ران� ��ي ال �ح �ش ��ود قائال
«أشكر الله على هذه النعمة الثمينة
ك��ي أت� �ش � ّ�رف ب�ل�ق��ائ�ك��مّ ،أي �ه��ا األحبة
واألعزة .سالم الله وبركاته وتحياته
عليكم ،أي�ه��ا الشعب العزيز الطيب،
وس�ل�ام ال �ل��ه ع�ل��ى ش�ب��اب�ك��م الغيارى
ومجاهديكم األحرار».
وأض� � � ��اف «أن � �ت� ��م ت �ق �ف ��ون ال � �ي� ��وم في
الصفوف األمامية في مجال مقارعة
امل�ح�ت�ل�ين وال �ب �غ��اة .ل ��وال مقاومتكم
وصمودكم البطولي ملا كان معلومًا
خ��ط ال �ح��دود ب�ي�ن ل�ب�ن��ان واالحتالل
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي أي ن�ق � ّط��ة سيكون
م�س�ت�ق�رًا ال� �ي ��وم ..ل�ق��د أث �ب��ت��م ف��ي هذا
ال�ب�ل��د ،أي�ه��ا امل�ج��اه��دون ،أن جهادكم
ودم� ��اء ك� ��م وق � ��وة ث �ب��ات �ك��م أق � ��وى من
ك��ل األس��اط�ي��ل وال �ب��وارج والدبابات
وال �ط��ائ��رات وأق ��وى م��ن ك��ل السيوف
الظاملة في يد العدو الصهيوني».
مخاطبًا أبناء الجنوب
وتابع نجاد،
ّ
اللبناني ،لقد «أثبتم أنه ليس هناك
من قوة في العالم تستطيع أن تقهر
م �ق ��اوم �ت �ك ��م ،وأن م� �ق ��اوم ��ة الشعب
اللبناني نابعة من اإليمان والصبر
وال �ث �ب��ات وال�ت�ح�م��ل» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن

«ل �ب �ن��ان امل �ق��اوم��ة ت �ح � ّ�ول ال �ي ��وم الى
نموذج ُيحتذى به من كل الشعوب،
وك��ل ه��ذه الشعوب ت��رى أنها مدينة
بعزتها ورفعتها ملقاومتكم البطلة
وال �ب��اس �ل��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د الشقيق.
املقاومة رمز انتصار الشعب اللبناني
وكل شعوب املنطقة».
وأك ��د ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن��ه «ال شك
أن كل أبناء الشعب اللبناني العزيز
م ��ن أت �ب ��اع ك ��ل ال ��دي ��ان ��ات السماوية
السمحاء والطوائف الكريمة يقفون
ّ
في صف واحد وسد منيع مستحكم
ض��د االح �ت�ل�ال وال �ط �غ �ي��ان ..وال شك
أن أع� � ��داء ن� � ��ا وأع � � ��داء ك � � ��م يخافون
ويجزعون من وحدة كلمتكم واتحاد
صفوفكم .ال��وح��دة ه��ي رم��ز املقاومة
ورم��ز االن�ت�ص��ار ،ال��وح��دة ه��ي أيضًا
رمز الثبات والبقاء واالنتصار».
وق � ��ال «ه� �ن ��ا ،ف ��ي ب �ن��ت ج �ب �ي��ل موئل
الحرية ومعقل الشرفاء .بنت جبيل
قلعة امل�ق��اوم��ة وع��ري��ن االنتصارات.
ل �ي �ع �ل��م ال � �ع ��ال ��م أن ال� �ص� �ه ��اي� �ن ��ة قد
خططوا ودبروا ذات يوم أن يهاجموا
ه��ذه املدينة امل�ق��اوم��ة الكريمة ألنهم
ظ�ن��وا أن ه��ذا األم��ر يمكن أن يقضي
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ـعنكبوت»

ّ
السعودية تفترق عن صحف الغرب

ّ
م�غ�ن� ّ�ي��ة وم�ص�ط�ف��ى ش �م ��ران ،وعلقت
الف �ت��ة ك�ب�ي��رة ك�ت��ب عليها «إسرائيل
أوهن من بيت العنكبوت» ،اضافة الى
ُ
ص��ور ّ
ابات اسرائيلية د ّم��رت في
لدب
ُ
ح��رب تموز ،وأح�ي��ط امللعب باألعالم
اللبنانية وااليرانيةّ .
«امل� � ّن ��اس� �ب ��ة ه� � ��ذه ت � �ع� ��زز صمودنا،
ّ
والقوة وتجعلنا أكثر
وتؤكد النصر
ث �ق��ة ب �ق��درت �ن��ا ع �ل��ى ال �ع �ي��ش بأمان،
ّ
ب �خ�ل�اف م ��ا ي� � ��ردده ال �ب �ع��ض» ،يقول
محمود س�ع��د ،أح��د أص�ح��اب املنازل
القريبة من امللعب .ويرى أن «األهالي
ال��ذي��ن ش�ه��دوا ح��رب ت�م��وز ،وسمعوا
خ�ط�ب��ة ال�س�ي��د ن�ص��ر ال �ل��ه ف��ي امللعب
ذات��ه يشهدون اليوم املزيد من الدعم
واإلح � �س � ��اس ب� ��األم� ��ان وال � �ق � � ّ�وة عند
اع� �ت�ل�اء ال��رئ �ي��س ن �ج��اد امل �ن �ب��ر الذي
اع �ت�ل�اه س� ّ�ي��د امل �ق��اوم��ة ول ��م يستطع
جيش أكبر ّ
قوة في املنطقة الوصول

اليه ولو لدقيقة واح��دة» .ويرى فؤاد
ّ
�ي في
ب ��زي ن�ف�س��ه «م�ح�ظ��وظ��ًا إلق��ام�ت� ّ
هذا املكان الذي أصبح أبرز املحطات
ألن الرئيس اإليراني وطأها بقدمه».
وي� �ق ��ول ر ّئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة ب �ن��ت جبيل،
ع�ف�ي��ف ب � ��زي« :ل �ه��ذا ا ّمل �ل �ع��ب دور في
ت��ذك�ي��ر األه��ال��ي ب�م�ح��ط��ات االنتصار
ّ
وال � �ت � �ح� ��دي ،ون� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ن � ��رى أن
حضور نجاد إلى هذا امللعب هو دعم
اضافي لنا وملقاومتنا».
ً
ان �ت �ظ��رت ال �ح �ش��ود ال �غ �ف �ي��رة طويال
قبل أن يصل ّ ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،فقد
ك��ان من املتوقع أن يصل في الساعة
الثالثة والنصف عصرًا لكنه وبسبب
ّ
اإلج � � � ��راءات األم �ن �ي��ة امل � �ش� ��ددة وصل
ق��راب��ة ال �س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة والنصف،
زوجته قد وصلت قبله بنحو
وكانت
ّ
س��اع��ة .أط ��ل ال��رئ �ي��س امل�ن�ت�ظ��ر وسط
تصفيق ح� ّ
�ار برفقة السفير االيراني

غضنفر ركن آبادي ومسؤول الجنوب
ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ال�ش�ي��خ ن�ب�ي��ل قاووق،
وحضور ممثلني عن الرؤساء الثالثة
وع � ��دد م ��ن ال � � � ��وزراء وال� � �ن � ��واب .وقف
ص��ام�ت��ًا ل��دق��ائ��ق ي�ن�ظ��ر إل��ى الحشود
ال�ف��رح��ة وال��راي��ات ال�ك�ث�ي��رة املرفوعة.
النائب محمد ّ رع��د مرحبًا
ثم تحدث
ً
ب��ال �ض �ي� ً�ف ،ق ��ائ�ل�ا« :ت �ح��ل ب�ي�ن�ن��ا أخًا
م � �س� ��ؤوال أم �ي �ن��ًا ن� ��اص � �رًا ،ف ��ي مكان
وق��ف فيه قبل سنوات ّ
سيد املقاومة
وس� ّ�ج��ل للتاريخ حقيقة ص��ارخ��ة ،أن
إس� ّ�رائ�ي��ل أوه ��ن م��ن ب�ي��ت العنكبوت.
تحل بالجنوب على تخوم فلسطني
حيث يكثر وجع القدس ،هنا سقطت
اس � �ط ��ورة ال �ص �ه��اي �ن��ة ،ه �ن��ا انكشف
زيف ّ
تفوقهم ،وهنا كان النصر املبني
ّ
واملؤزر ،ونبت فرع الشهداء ،وحضنت
األم��ة دم��اء املجاهدين ،وحمل اإلمام
الصدر ّ
هم الوطن».

على ه��ذا الشعب اللبناني ،أم��ا اآلن
فأين ه��م؟ وأي��ن أنتم أيها األبطال؟».
وأض� � � ��اف «أع � �ل� ��ن م� ��ن ه� �ن ��ا أن بنت
جبيل حية وباقية ،وليعلم القاصي
وال ��دان ��ي أن ب�ن��ت ج�ب�ي��ل ت�ق��ف اليوم
م ��رف ��وع ��ة ال � � � ��رأس وال � �ه� ��ام� ��ة وتقف
منتصرة وع��زي��زة أم ��ام ك��ل األعداء..
ليعلم العالم أن الصهاينة إلى زوال،
وأب � �ن ��اء ب �ن��ت ج �ب �ي��ل اس �ت �ط��اع��وا أن
ُيذيقوا العدو الغاشم طعم الهزيمة
امل ��رة ك�م��ا استطعتم أي�ه��ا األع ��زة أن
ت��دخ�ل��وا ال�ي��أس وال�ق�ن��وط إل��ى قلوب
الشياطني واملستكبرين».
وأك��د نجاد «ال�ي��وم ل��م يعد هناك أي
خ �ي��ار أم� ��ام ال�ص�ه��اي�ن��ة امل�ح�ت�ل�ين إال
االستسالم لألمر الواقع والعودة إلى
أوطانهم األصلية».
وتابع «سالم الله تعالى عليكم ،أيها
الشعب ال �ث��وري امل�ج��اه��د .س�لام الله
ّ
األحبة .يا من استطعتم
عليكم أيها
أن ترفعوا عاليًا راي��ات العزة وأعالم
الفخر واالنتصار».
وع � ّ�ب ��ر ع ��ن ش �ك�ً�ره ل �ل��دول��ة والشعب
ف��ي لبنان ،ق��ائ�لا «أع��زائ��ي وأحبائي،
أري� ��د أن أت ��وج ��ه إل �ي �ك��م ب��ال �ش �ك��ر من

ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ال �ث��وري واملقاوم،
وق � ��د أت� �ي ��ت م� ��ن أرض الجمهورية
أرض الثورة
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران �ي��ةً ،
واإلي � �م� ��ان وال� �ح ��ق ،ن ��اق�ل�ا التحيات
القلبية الخالصة والعاطفة الصادقة
إليكم،
م��ن ق�ب��ل ك��ل ال�ش�ع��ب اإلي��ران��ي
ً
أيها الشعب املؤمن املجاهد ،حامال
ال� �ت� �ح� �ي ��ات ال� �خ ��ال� �ص ��ة م� ��ن القيادة
الحكيمة وال��رش�ي��دة ف��ي الجمهورية
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة اإلي � ��ران � � �ي � ��ة .أت � �ي� ��ت كي
أشكركم وأشكر كل الشعب ،صغيره
وك�ب�ي��ره ،وأت�ق��دم بالشكر إل��ى جميع
امل� � �س � ��ؤول �ي��ن وق � � � �ي � � ��ادات الطوائف
وامل��ذاه��ب وأط�ي��اف��ه وم�ش��ارب��ه ،ولكل
املقامات الدينية البارزة ،علماء الدين
املسيحيني وع�ل�م��اء ال��دي��ن املسلمني
السنة والشيعة وال ��دروز ،أتيت لكي
أش� ��د ع �ل��ى أي � ��دي ال �ش �ع��ب اللبناني
الباسل وفخامة رئيس الجمهورية
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ورئ� �ي ��س املجلس
النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة
سعد الحريري واألخ العزيز املجاهد
سماحة السيد حسن نصر الله».
ّ
وعبر نجاد عن آماله بالتغيير على
م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ب�ق��ول��ه «ك��ون��وا على

ّ
ستتحرر
ث�ق��ة ب��أن فلسطني املحتلة
م � ��ن رج� � ��س االح� � �ت �ل��ال ب �ف �ض ��ل قوة
املقاومة وإيمانها .أعزائي وأحبائي،
راية العدالة قادمة ال محالة .أعزائي،
ال�ع �ش��ق وامل �ح �ب��ة ق ��ادم ��ان ال محالة.
املستضعفون ورج ��ال ال�ل��ه سيأتون
بقيادة حفيد ال��رس��ول األك ��رم (ص)،
املهدي املوعود املنتظر سيأتي بإذن
ال�ل��ه ،والسيد املسيح سيكون رفيقًا
وعونًا ل��ه ..الظلم سيزول والطغيان
س � ُ�ي �م �ح ��ى وك� � ��ل امل �س �ت �ض �ع �ف�ي�ن في
ه � ��ذا ال� �ع ��ال ��م س� ُ�ي �ك �ت��ب ل �ه��م النجاة
واالنتصار».
وأكد نجاد «أعزائي وأحبائي ،كونوا
على ثقة تامة بأن شعب الجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة س�ي�ب�ق��ى على
ال � ��دوام وف ��ي ك��ل ال �ظ��روف واألحيان
إل��ى جانبكم ،أي�ه��ا الشعب اللبناني
ال � �ع ��زي ��ز ،وإل � � ��ى ج ��ان ��ب ك� ��ل شعوب
املنطقة».
وخ � �ت� ��م ال ��رئ � �ي ��س اإلي� � ��ران� � ��ي كلمته
ب��ال �ع��رب �ي��ة ب ��ال �ع �ب ��ارة اآلت� �ّي ��ة «أنتم
كالجبل الراسخ ،ونحن نعتز ونفتخر
بكم وسنبقى معكم أبدًا».
(إرنا)

فرضت زي��ارة الرئيس االي��ران��ي محمود
أح �م ��دي ن �ج��اد إل ��ى ل �ب �ن��ان ن�ف�س�ه��ا على
ال�ص�ح��ف ال�غ��رب�ي��ة ،بيمينها ويسارها،
بمحافظيها وليبرالييها ،فيما كان بارزًا
ت �ع��اط��ي ال �ص �ح��ف ال �ع��رب �ي��ة ،وال سيما
السعودية وامل�ص��ري��ة ،م��ع ال��زي��ارة باردًا،
وإن س �ع��ى ب�ع�ض�ه��ا إل ��ى ال�ت�س�ي�ي��س في
العناوين.
في فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة،
اختلفت األوضاع بني تغطية ميدانية أو
نقل األن�ب��اء ع��ن ال��وك��االت العاملية ،إال أن
املشترك هو التوقف عند أهمية الزيارة
ّ
«في عز التوتر املذهبي الداخلي».
وفي فرنسا ،اختلفت تغطيات «لوموند»
و«ل��وف �ي �غ��ارو»؛ ف��ال�ص�ح�ي�ف��ة األق� ��رب ّ إلى
ال �ح��زب ال�ح��اك��م ،أي «ل��وف �ي �غ��ارو» ،ركزت
ع �ل��ى ال ��رواي ��ة امل �ن��اه �ض��ة ل ��زي ��ارة نجاد،
ن��اش��رة ت�ح�ق�ي�ق��ات م �ي��دان �ي��ة (مخصصة
ل�ل�اش �ت ��راك ��ات امل ��دف ��وع � ّ�ة ع �ل��ى االنترنت
ل �ق��رائ �ه��ا) ع ��ن ك �ي��ف أن «االستخبارات
األجنبية العاملة في لبنان مهتمة بمعرفة
ع� ��دد ع �ن��اص��ر الحرس
ال � �ث� ��وري االي � ��ران � ��ي في
لبنان» ،بحسب الكاتب
جورج مالبرونو.
وف� � � ��ي ال � � �ي� � ��وم الثاني
ّ
ل � � � � �ل � � � ��زي � � � ��ارة ،شددت
«ل��وف�ي�غ��ارو» على ماذا
سيحصل خالل جولته
ال � � �ج � � �ن� � ��وب � � �ي� � ��ة ،وسط
االستنفار اإلسرائيلي
على الحدود .وتطوعت
ال �ص �ح �ي �ف��ة اليمينية
ب ��ال� �ج ��زم ب ��أن ��ه «باتت
ال� �ص ��واري ��خ االيرانية
ال�ت��ي نالها ح��زب ال�ل��ه ب��واس�ط��ة التواطؤ
ال �س��وري ق� ��ادرة ع�ل��ى إص��اب��ة ت��ل أبيب».
ل �ك��ن ص�ح�ي�ف��ة «االش� �ت ��راك ��ي» الفرنسي،
«ل� �ي� �ب ��راس� �ي ��ون» ،ب � ��دت ق �ل �ي �ل��ة االهتمام
ب ��ال ��زي ��ارة ،إذ ج ��اء خ �ب��ر ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا عبر
م��راس�ل�ت�ه��ا ف��ي ب �ي��روت إي��زاب �ي��ل ديليربا
على موقع الصحيفة على االنترنت في
ذيل األخبار الدولية.
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،رك ��زت «ال �غ��اردي��ان» على
«الطابع التقسيمي» للزيارة« ،بني الشيعة
واألط� � ��راف امل��وال �ي��ة ل �ل��والي��ات املتحدة».
وفيما وصفت استقبال نجاد بـ«استقبال
األب� �ط ��ال» ،ع�ل��ى غ� ��رار وص ��ف «استقبال
األم��راء» لصحيفة «اإلندبندنت» ،سردت
«ال �غ��اردي��ان» بعض م��ا ج��اء ف��ي الرسالة
ال�ت��ي ّ
وجهتها إل��ى ن�ج��اد  250شخصية
س �ي��اس �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال� �ث�ل�اث ��اء املاضي،
وط��ال�ب�ت��ه فيها ب��وق��ف ت�م��وي��ل ح��زب الله
وتسليحه وتدريبه.
ّ
بدورها ،رأت «ديلي تليغراف» أن العنصر
األه� ��م ف ��ي ال ��زي ��ارة ه ��و م ��ا ح �ص��ل أمس،
ح�ين وق��ف الضيف االي��ران��ي على بعد 4
كيلومترات فقط من أعدائه االسرائيليني،
في بنت جبيل وقانا.
وم��ن الجهة املقابلة للمحيط األطلسي،
اه� �ت � ّ�م ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ن � �ي� ��وي� ��ورك تايمز»
بتفاصيل االستقبال الشعبي «الشيعي»،
ل�ك��ن أي �ض��ًا ب��امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
بلبنان ،وبتوقيت ال��زي��ارة االي��ران�ي��ة في
أج� ��واء م��ا ق�ب��ل ص ��دور ال �ق��رار االتهامي.
كما وضعت الصحيفة األميركية الزيارة
في إطار سلسلة املساعي االقليمية التي
تشترك فيها السعودية وسوريا وتركيا

لتهدئة األوض��اع ف��ي لبنان ،مشيرة إلى
أن جميع امل�ح��اوالت للفصل ب�ين سوريا
وايران باءت بالفشل حتى اآلن .وشرحت
«نيويورك تايمز» لقرائها أن ايران دفعت
ماليني الدوالرات للبنان بعد حرب تموز
 2006ال �ت��ي «ل ��م ي�ك��ن ب��ام �ك��ان ح ��زب الله
النجاة منها لوال الدعم االيراني».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ع�ن��ون��ت «واش�ن�ط��ن ّ بوست»
تغطيتها ل�ل��زي��ارة ب�ـ«ن�ج��اد ي �ع��زز وضع
ح��زب الله بزيارته اللبنانية» .وشرحت
كيف أن زي��ارة الرئيس االي��ران��ي ّ تتزامن
مع نمو التوترات املذهبية بني سنة لبنان
ّ
«تعمق
وش �ي �ع �ت��ه ،ج ��ازم ��ة ب ��أن ال ��زي ��ارة
ًَ
االنقسامات اللبنانية إلى مدى خطير».
السياق التحليلي ف��ي الصحف الغربية
كان غائبًا عن الصحف العربية .فصحيفة
«األهرام» ،شبه الحكومية املصرية ،ركزت
ع �ل��ى االس� �ت� �ق� �ب ��ال ال �ش �ع �ب��ي ،وتقصدت
اإلش � � � ��ارة إل � ��ى «االس� �ت� �ق� �ب ��ال الشيعي»،
و«ال � �ح � �ش� ��ود ال �ش �ي �ع �ي ��ة» ،و«العناصر
األم� �ن� �ي ��ة م ��ن ح � ��زب ال� �ل ��ه وح ��رك ��ة أمل».
واس� �ت� �ب ��ق ال� �ك ��ات ��ب في
الصحيفة مكرم محمد
أح �م��د ،ال��زي��ارة ،مشيرًا
إل � ��ى أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف إلى
تكريس الواقع االيراني
ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان« .وفرض
إرادة ح ��زب ال �ل��ه بقوة
السالح».
ال� �ص� �ح ��ف السعودية
ع� �م ��دت إل � ��ى التعاطي
ب� � �ـ«م � ��وض � ��وع � � ّ�ي � ��ة» مع
ال � � � � � ��زي � � � � � ��ارة ،واكتفت
ّ
اإلخبارية،
ب��ال�ت�غ�ط�ي��ة
م� � � � � � ��ع ال � � � �ق � � � �ل � � � �ي� � � ��ل من
التسييس ،على غ��رار صحيفة «الوطن»،
التي عنونت «نجاد في بيروت واليوم في
الجنوب ...إسقاط الخارج على الداخل».
وأوردت تغطية الصحيفة حملة تلفزيون
«امل �س �ت �ق �ب��ل» خ�ل�ال ن�ق�ل��ه وق��ائ��ع الزيارة
واستخدامه عبارة «محمود احمدي نجاد
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب�ين ال�خ��ط االزرق والخطوط
الحمر» .ورأت أن الشعار «استعادة ولو
السياسيني
مبطنة ل�ت�ح��ذي��رات ع��دد م��ن
ّ
امل �ن ��اه �ض�ي ّ�ن ً ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه م� ��ن ان تمثل
الزيارة تدخال في الشؤون اللبنانية» وأن
تكون «موجهة لطائفة وفريق معينني».
أم ��ا ب��اق��ي ال�ص�ح��ف ال �س �ع��ودي��ة املحلية،
فاعتمدت التغطية الخبرية الصرفة ،من
ّ
استثنائية.
دون إعطائها أهمية
في املقابل ،كان موقع «إيالف» السعودي
حريصًا على إدخال زيارة نجاد في إطار
ّ
الداخلية اللبنانية ،فنشر تقريرًا
األزم��ة
حول تأثيرات ما بعد الزيارة على األزمة.
ال�ص�ح��ف اإلي��ران �ي��ة ،م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أفردت
عناوينها لـ«حفاوة االستقبال اللبناني».
وح �م �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال� ��وف� ��اق» ،الصادرة
ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ع �ن��وان��ًا ك �ب �ي �رًا «لبنان
ك �ل��ه ي��رح��ب ب��ال��رئ �ي��س اح� �م ��دي نجاد».
وكتب رئيس التحرير مصيب النعيمي
افتتاحية الصحيفة تحت عنوان «شكرًا
للبنان».
أما صحيفة «إيران» الصادرة بالفارسية،
فقد عنونت «استقبال تاريخي لنجاد في
لبنان» .وحملت صحيفة «إي��ران دايلي»
الصادرة باالنكليزية عنوان «اللبنانيون
يشكرون السخاء اإليراني».
(األخبار)

ركزت الصحف
الغربية على أهمية
عز التوتر
الزيارة «في ّ
المذهبي الداخلي»

ّ
سياسي صباح أمس (بالل حسني ــ أ ب)
عون ونجاد في فطور
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كلينتون :الزيارة خلقـ
الءات عبد الناصر

ّ
ّ
ّ
نجاد لدى تلقيه دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية (مروان طحطح)

ُ
ّ
ّ
قبلة عفوية للشهادة الفخرية

أحمد محسن
أص ��وات األج �ه��زة الالسلكية تعبق في
صرح الجامعة اللبنانية (الحدث) ،التي
تحولت إلى ثكنة عسكرية .البداية ،على
البوابة الرئيسة ،مع آلة فحص املعادن.
رج� � ��ال ال � �ح� ��رس ال� �ج� �م� �ه ��وري يرتدون
رب �ط��ات ال �ع �ن��ق األن �ي �ق��ة ،ل�ك�ن�ه��م قساة،
ونبرتهم ح��ازم��ة .أح��ده��م ،على البوابة
ع �ي �ن �ه��ا ،ال ي �ب �ت �س��م إط �ل��اق � ��ًا .يستقبل
الجميع بالعبوس .في الداخل ،يمارس
ال�ج�ن��ود ان �ت �ش��ارًا ل��وج�س�ت�ي��ًا ،مدججني
بالرشاشات اآللية ،على مسافة واسعة،
نظرًا للمساحة الكبيرة للمجمع .وعلى
ع�ك��س ال �ب��روت��وك��ول ،أدى العسكريون
«املجعبون» دورًا لطيفًا ،قضى بإرشاد
ال�ط�لاب والصحافيني إل��ى القاعة التي
ستحتضن الحفل التكريمي ،فيما تولى
رج � ��ال ال� �ح ��رس ال �ج �م �ه��وري ،بربطات
ال� �ع� �ن ��ق ،ال� �ع� �ب ��وس ف ��ي وج � ��ه الجميع.
هكذا بدا املشهد قبل دقائق من وصول
ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود أح �م��دي ن �ج��اد ،الذي
ستمنحه الجامعة اللبنانية دكتوراه
فخرية في العلوم السياسية.
أن تمتلئ ق��اع��ة امل��ؤت �م��رات ق�ب��ل املوعد
امل�ح��دد أم��ر طبيعي .ب��دا جلوس بعض
رج��ال ال��دي��ن ف��ي ال�ص�ف��وف الخلفية مع
ال �ط�لاب الف �ت��ًا ،ن�ظ�رًا ل�ل�ازدح��ام الشديد
وض�ي��ق امل �ك��ان .األس��ات��ذة ح �ض��روا قبل
امل ��وع ��د امل � �ح� ��دد .وص� ��ل ن� �ج ��اد .وبدأت
األسطوانة :خوش آمديد خوش آمديد.
وف �ي �م��ا ك ��ان ال �ط�ل�اب ف��رح�ي�ن بالعبارة
ّ
الفارسية ،كمن اكتشف كنزًا ،مازح أحد
رج ��ال األم ��ن اإلي��ران �ي�ين زم �ي �ل��ه ،مشيرًا
إل��ى أن ل�ف��ظ الكلمة ه�ك��ذا خ�ط��أ ،فهناك
ض �م��ة ع �ل��ى ال� � � ��واو ،واألل � � ��ف للتنوين،
ل �ك��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ي �ق��رأون �ه��ا بالعربية
ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو .امل �ه��م أن �ه��م ف��رح��ون بها
وم� ��ا ان �ف �ك��وا ي �ك��ررون �ه��ا ط � ��وال الوقت.
وب �ع��د ال�ن�ش�ي��دي��ن ال��وط �ن �ي�ين اللبناني
واإلي��ران��ي ،ونشيد الجامعة اللبنانية،
�س الجامعة اللبنانية ،زهير
أل�ق��ى رئ�ي� ً
ش �ك��ر ،ك �ل �م��ة رح ��ب ف�ي�ه��ا بالـ«الضيف
ال �ك �ب �ي��ر» .ول �ف��ت إل ��ى أن «ح �ل ��ول نجاد
ضيفًا على الجامعة اللبنانية خطوة
وازن��ة في تطوير مسيرتها» .بعد ذلك،
أل�ق��ى ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي كلمته املطولة.

امل � �ف ��اج ��أة ك ��ان ��ت ع � ��دم وج � � ��ود مترجم
فوري .اضطر الحاضرون إلى استعمال
الهواتف املحمولة والتقاط بث «إذاعة
النور» ،حيث كانت تجري ترجمة فورية
م��ن ه�ن��اك ،بسبب النقص ف��ي ع��دد آالت
ال�ت��رج�م��ة ال �ف��وري��ة .إذًا ،ال �ص��ورة تظهر
م��ن داخ ��ل ال�ج��ام�ع��ة وال� �ص ��وتُ ...يسمع
خارجها.
أخ� ��ذت ك�ل�م��ة ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي طابعًا
دينيًا في أولها ،إذ وصف العلم بالنور
ال ��ذي «ي�ق��ذف��ه ال�ل��ه ف��ي ق�ل��ب م��ن يشاء».
ل ��م ي �ف �ه��م م �ع �ظ��م ال �ح��اض��ري��ن الجملة،
لكونها بالفارسية ،لكن الجميع صفق.
وتابع نجاد ،ف��رأى أن «العلم الحقيقي
يرتكز على القوة ،العدالة ،الحقيقة ،الود
وامل�ح�ب��ة» .وانتقل نجاد إل��ى السياسة،
ف��رأى أن «لبنان هو أح��د امل��راك��ز املشعة
إلن�ت��اج العلم ون�ش��ره ف��ي ال�ح�ي��اة» .ولم
ي�ف� ّ�وت ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف��رص��ة انتقاد
الواليات املتحدة األميركية ،فشدد على
أن «االقتصاد يجب أن يكون في خدمة
اإلنسان والعدالة» مهاجمًا «الرأسمالية
العاملية» .وفي معرض حديثه عن الطاقة
الذرية ،تحدث نجاد عن املفهوم السلمي
لهذا العلم ،مشيرًا إل��ى أن ب�لاده ترغب
بأن «تؤسس محطة للطاقة الكهربائية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ي�ك��ون ان�ت��اج ال�ك�ه��رب��اء فيها
 7أض �ع��اف ان �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء م��ن الطاقة
الذرية لتخفيف املصاريف».
وف � ��ي ال� �خ� �ت ��ام ،ارت� � � ��دى ال ��رئ� �ي ��س ثوب
ال � ��دك� � �ت � ��وراه ،ب �ع ��دم ��ا س �ل �م��ه الشهادة
ال �ف �خ� ّ
�ري��ة ف��ي ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة وزير
التربية والتعليم العالي حسن منيمنة،
برفقة ش�ك��ر ،ملوحًا للطالب ب�ه��ا .وفي
حركة الفتةّ ،
قبل نجاد الشهادة ،ففاجأ
كثيرين بعفويته.
ال��رئ�ي��س ف��وج��ئ ه��و اآلخ ��ر .ه�ك��ذا ،ينقل
أع� � �ض � ��اء ف � ��ي ال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق دهشته
ه ��ذه ع �ن��ه .ل��م ي �ت �ص��ور ن �ج��اد أن يكون
الحجم الشعبي لحلفائه بهذا الحجم،
وه � ��ذا ال �ت��أث �ي��ر ،رغ� ��م أن ح �ل �ف��اء إيران
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي�ي��ن ،ي � �م � �ث � �ل ��ون نصف
اللبنانيني ،على الخريطة السياسية.
رب �م��ا أك �ث��ر أو أق ��ل ب �ف��ارق ض �ئ �ي��ل .لكن
األمر املؤكد ،أن طالب الجامعة اللبنانية
– الرسمية ،هم أكثر من نصف الطالب
في هذا البلد ،بكثير.

ُ
قبل أن يغادر محمود أحمدي نجاد بيروت،
ّ
بدا أن حقنة الهدوء التي سادت في اليوم األول
ّ
للزيارة اختفت ،وبدأ سياسيو  14آذار بتوجيه
االنتقادات ،وخصوصًا لجولة الرئيس اإليراني في
ّ
الضاحية الجنوبية وخطاباته
الجنوب ومهرجان
ّ
في تلك األماكن ،في ظل انزعاج أميركي
اخ �ت �ت��م ال��رئ �ي��س اإلي� ��ران� ��ي محمود
أح �م��دي ن �ج��اد زي��ارت��ه إل ��ى بيروت،
ب��زي��ارة وداع� ّ�ي��ة ليل أم��س ،إل��ى قصر
ّ
الجمهورية
بعبدا حيث التقى رئيس
ميشال سليمان .وك��ان األم�ين العام
ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س� ّ�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر الله
ق� ��د ال� �ت� �ق ��ى ن� �ج ��اد م� �س ��اء أم � ��س في
مقر السفارة اإلي��ران�ي��ة «حيث جرى
ع ��رض ل�ل�أوض ��اع ال �ع��ام��ة ولنتائج
ال ��زي ��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��رئ�ي��س نجاد
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ال �ص �ع��د» ب�ح�س��ب ما
ّ
اإلعالمية في حزب
أعلنته العالقات
ّ
الله .وقد قدم نصر الله بندقية ألحد
الجنود الصهاينة ،كانت املقاومة قد
غنمتها في حرب تموز ،هدية لنجاد
عربون وفاء وشكر.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،اس �ت �م � ّ�رت الردود
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ال �س �ل �ب� ّ�ي��ة ت �ج��اه الزيارة،
ّ
االميركية
ف�ق��ال��ت وزي� ��رة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة
ه� �ي�ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون أم � ��س ،إن زيارة
ال��رئ �ي��س االي� ��ران� ��ي م �ح �م��ود أحمدي
ن � �ج ��اد إل� � ��ى ل� �ب� �ن ��ان «خ� �ل� �ق ��ت وضعًا
غير مستقر» ف��ي املنطقة .وأضافت،
ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع شبكة «اي ��ه ب��ي سي»
ّ
ّ
االميركية ،أن نجاد أدلى
التلفزيونية
ب�ت�ص��ري�ح��ات ض��د ال ��والي ��ات املتحدة
وأوروب � � � � ��ا رأت أن� �ه ��ا «الذع� � � ��ة وضد
من قادة الدول
الفلسطينيني والعديد ّ
ال�ع��رب� ّ�ي��ة ال��ذي��ن يقفون متحدين ضد
ت�ص��رف��ات اإلدارة اإلي��ران� ّ�ي��ة وسعيها
ّ
نووية
إل� ��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أس �ل �ح��ة
إضافة إلى مساندتها اإلرهاب».
وت��اب�ع��ت« :ن�ح��ن على علم ب��أن إيران

ُ ّ
ّ
املالية
ت �م��د ح ��زب ال �ل��ه ب��امل �س��اع��دات
ون �ع��رف أن ح ��زب ال �ل��ه م��وج��ود على
الحدود املحاذية إلسرائيل ،لذلك فإن
ه ��ذة ال ��زي ��ارة ت�خ�ل��ق ح��ال��ة اضطراب
في ّاملنطقة» .ورأت كلينتون أن لبنان
ت �م��ك��ن م ��ن إي� �ج ��اد ت� � ��وازن م ��ن خالل
تعايش السنة والشيعة واملسيحيني
ب� � �س �ل��ام ،وأن «ق � � � � ��دوم ه � � ��ذا الرجل
ّ
واملحرضة
وت � ّي�نّص��ري �ح��ات��ه ال �ل�اذع� ��ة
ت� �ب� ط��ري �ق �ت��ه ف� ��ي خ �ل ��ق ح ��ال ��ة من
االضطراب».
ّأم ��ا م�ح�ل�ي��ًا ،ف�ق��د ي �ك��ون رئ �ي��س حزب
ال � �ك � �ت� ��ائ� ��ب أم� �ي� ��ن ال � �ج � �م � �ي ��ل أوضح
ّ
املعبرين عن الرفض الضمني لزيارة
ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي م �ح �م��ود أحمدي
نجاد ،إذ أش��ار إل��ى أن نجاد «اعتمد
خطابني ف��ي لبنان .األول ف��ي القصر
ال� �ج� �م� �ه ��وري ج� � ��اء م ��راع � �ي ��ًا ظروف

فتفت :حزب اهلل أبلغ
رسالة مفادها أن
المنطقة الواقعة من
مطار بيروت الى الجنوب
خاضعة إليران

ً
ّ
الحريري مستقبال نجاد في السرايا الحكومية أمس (بالل حسني ــ أ ب)

املناسبة واألصول في حضور رئيس
ّ
الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس
ّ
مجلس النواب ،شدد فيه على أطيب
العالقات بني لبنان وإيران .أما الثاني
ّ
ّ
الجنوبية
تعبويًا من الضاحية
ّفجاء
أكد فيه مواقف إيران املعروفة».
ورأى ال �ج �م� ّ�ي��ل أن ال �ق �ل��ق ل �ي��س من
الزيارة بالذات ،بل «مما بعد الزيارة،
وخصوصًا في ظل ّ
تمسك حلفاء إيران
ّ
ُ ّ
ف��ي لبنان بمواقف ت�ع��د بمثابة تحد
ل�ف��ري��ق م��ن اللبنانيني وال سيما في
م��ا يتعلق باملحكمة ال��دول� ّ�ي��ة والقرار
الظني».
ّ
وإذ نفى وجود مسعى إقليمي للحل
ف��ي لبنان ،أش��ار إل��ى «سعي ع��دد من
ّ
اللبنانيني إل��ى إي�ج��اد مخرج
ال �ق��ادة
ل�لأزم��ة ال�ت��ي يتخبط فيها لبنان وال
ّ
قضية الشهود الزور
سيما ما يسمى
املطروحة على مجلس الوزراء» .ورأى
أن مبادرات الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط للتقريب في املواقف بني
فريق الرئيس سعد الحريري وحزب
الله تدور في «حلقة مفرغة ما دام أمر
امل�ح�ك�م��ة ال��دول� ّ�ي��ة وال �ق ��رار ال�ظ�ن��ي قد
خ��رج كليًا من يد اللبنانيني» .وختم
الجميل« :امل�ع�ل��وم��ات تشير ال��ى عدم
ت �س��اه��ل امل �ح �ك �م��ة ول �ج �ن��ة التحقيق
ّ
الدولية في هذا املوضوع».
ّ
ّأما رئيس تيار املردة النائب سليمان
ف� ��رن � �ج� � ّ�ي� ��ة ،ف � � � ��رأى أن زي� � � � ��ارة نجاد
«ت��اري�خ� ّ�ي��ة ت��دع��و إل��ى ال��وف��اق وتدعم
املقاومة» ،مؤكدًا أن��ه يحترم املجتمع
الدولي ولكن عليه باملقابل أن يحترم
لبنان واستقالله.
سيادة ّ
ب ��دوره ،أك ��د ال�ن��ائ��ب ال�ق��وات��ي أنطوان
زهرا أن ّ
ّ
اللبنانية ّ
رحبت منذ
القوات
اللحظة األول��ى بزيارة دولة مفروض
أن�ه��ا دول��ة صديقة للبنان ،و«أبدينا
استعدادنا للمشاركة بناء على دعوة
ّ
الجمهورية في استقبال رئيس
رئيس
دولة يزور لبنان بدعوة منه».
وأض ��اف زه ��را أن ال �ق��وات الح�ظ��ت أن
ف��ي ب��رن��ام��ج زي� ��ارة ن �ج��اد «زيارتني،
وه � �ن ��اك زي � � ��ارة م� ��وازي� ��ة إل � ��ى حلفاء
إي��ران ف��ي لبنان ،إل��ى ح��زب ال�ل��ه ،وإذا
أج��ري �ن��ا م �ق��ارن��ة بسيطة ن ��رى أن في
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ـت وضعًا غير مستقر
ّ
اللبنانية كان حزب الله
زيارة الدولة
م ��وج ��ودًا ع �ل��ى امل �س �ت��وى التنظيمي
واألم � � �ن� � ��ي ح � �ت� ��ى ،وأن� � � ��ه ف � ��ي الشكل
أدخ��ل مدنيني إل��ى ح��رم مطار بيروت
للمشاركة في استقباله ،وهذه سابقة
الرئيس
جديدة» .ولفت إلى أن «ك�لام
ً
الضيف كان إيجابيًا ومنطقيًا وعاقال
وي� ��رس� ��خ ص � � ��ورة ال � ��دول � ��ة الصديقة
للبنان في الخطاب الرسمي في قصر
ب�ع�ب��دا وامل �ط��ار وال �ع �ش��اء ال ��ذي أقامه
رئيس املجلس النيابي ،أما في الزيارة
ّ
اللبنانية
الثانية فلوحظ غياب الدولة
ب�م��ؤس�س��ات�ه��ا وح �ض��ور أت �ب��اع دولة
حزب الله فقط .والحظنا كذلك أنه في
ال��زي��ارة الثانية أي ف��ي ملعب الراية،
ّ
كرر الرئيس نجاد مواقفه السياسية
امل �ع ��روف ��ة وا ّل �ث��اب �ت��ة ،وأض � ��اف شيئًا
واحدًا هو تبني وجهة نظر حزب الله
في موضوع املحكمة باتهامها بأنها
أداة س�ي��اس�ي��ة ت�س�ت�ه��دف ح ��زب الله
تحديدًا».
ّأما عضو كتلة املستقبل النائب عمار
ح ��وري ،ف�ق��ال ف��ي ح��دي��ث لـ«املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» إن كالم نجاد «في
ال�ن�ه��ار م�ح��اه ال�ل�ي��ل» ،واص�ف��ًا خطابه
خ�لال مأدبة ال�غ��داء التي أقامها على
شرفه رئيس الجمهورية بـ«املعتدل»،
والذي ألقاه خالل الحفل الجماهيري
الذي أقامه حزب الله في ملعب الراية
بـ«املتشدد».
ّ
وت� �ح ��دث ح � ��وري ع ��ن «ن �م �ط�ين ظهرا

الحوت :خطاب
الرئيس نجاد يتالقى
مع ثوابتنا المتعلقة
برفض وجود الكيان
الصهيوني

في هذه ال��زي��ارة ،فقد سمعنا أسلوبًا
خ�ل��ال ًال �ن �ه ��ار م �ح ��اه ال �ل �ي ��ل ،ورأينا
اع�ت��داال ف��ي بعبدا وت�ش��ددًا ف��ي ملعب
ال��راي��ة» .وكشف ع��ن «أن هناك بعض
امل�لاح�ظ��ات الجزئية ول�ك��ن اآلن ليس
الوقت املناسب لطرحها».
زم �ي��ل ح � ��وري ،ال �ن��ائ��ب أح �م��د فتفت،
ق ��ال ف��ي ح��دي��ث إل ��ى م�ح�ط��ة «،»OTV
إن موضوع عداء لبنان إلسرائيل أمر
م �ح �س��وم ،وه� ��ذا «ال ي�ع�ن��ي استغالل
م��وض��وع ال �ع��داء إلس��رائ �ي��ل لتحسني
امل��وق��ع ف��ي ال��داخ��ل وف ��رض سياسات
بقوة السالح الذي يصل من إي��ران أو
من أي مكان آخر».
ووج ��د فتفت أن امل�ن�ظ��ر الجماهيري
الذي «شهدناه أمس يرمز إلى أن جزءًا
م��ن لبنان ل��ه ارت �ب��اط سياسي عميق
ج� �دًا م��ع إي� � ��ران» .وأض � ��اف أن «حزب
الله أبلغ رسالة إلى العالم مفادها أن
املنطقة الواقعة من مطار بيروت الى
ّ
اإليرانية»،
الجنوب خاضعة للسياسة
م��وض �ح��ًا أن وج � ��ود ت �ي��ار املستقبل
كان
ف��ي م��راس��م ّ االستقبال ّ ف��ي بعبدا ً
وسياسيًا ،وقلنا أهال
«بروتوكوليًا
ً
وسهال به في السياسة».
وأش ��اد فتفت ب�م��وق��ف رئ�ي��س الهيئة
ّ
ّ
اللبنانية سمير
التنفيذية في القوات
جعجع ح�ي��ال زي ��ارة ن �ج��اد ،مضيفًا:
ّ
الحقيقية
«أن� ��ا ج �ن��دي ف��ي امل �ق��اوم��ة
ف��ي وج��ه اس��رائ�ي��ل ،وح��زب ال�ل��ه ليس
ّ
حقيقية في وجه اسرائيل ألن
مقاومة
ّ
الجزء األكبر من سالحه أصبح موجهًا
ال��ى ال��داخ��ل منذ أن ب��دأت التهديدات
باستعمال السالح والقوة».
وع��ن سيناريو م��ا بعد زي ��ارة نجاد،
أوض ��ح أن ت �ي��ار املستقبل «ل �ي��س في
وارد أي تصعيد بأي اتجاه» ،مجددًا
ّ
قضية
ال �ق��ول إن «امل �ح �ك �م��ة ال��دول� ّ�ي��ة
ّ
ق �ض��ائ� ّ�ي��ة ،وه �ن��اك ت�ق��ري��ر أع� ��ده وزير
العدل ابراهيم نجار».
ّ
السيد
في املقابل ،رأى الوزير عدنان
ح�س�ين أن ال��زي��ارة ت��أت��ي وس��ط بروز
ت �ك �ت�ل�ات إق �ل �ي �م� ّ�ي��ة وس� �ب ��ق أن تكلم
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ت��رك��ي رج ��ب ّ
طيب
أردوغ��ان عن «البحار األربعة وقصد
بذلك تركيا وإيران وسوريا والعراق،
أم��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف�خ��اط��ب أمس
اللبنانيني وق��ال هناك جبهة أو كتلة
أوس� ��ع ت �ض��م إض ��اف ��ة ال ��ى املذكورين
األربعة لبنان وفلسطني».
ووص � ��ف خ� �ط ��اب ال ��رئ �ي ��س اإليراني
ال �س �ي��اس��ي ب��أن��ه «ك� ��ان ح��ري �ص��ًا على
وح��دة اللبنانيني» ،الفتًا ال��ى «اآلفاق
الرحبة التي رآه��ا ف��ي زي��ارة الرئيس
اإلي � ��ران � ��ي ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري بالتنسيق
م��ع امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ومع
س � ��وري � ��ا» .ول � ��م ي �ج��د ال� �س � ّ�ي ��د حسني
تشددًا في خطاب نجاد في بنت جبيل
«فهو يقول للعرب نحن معكم من أجل
ّ
الفلسطينية ،وإي ��ران لديها
الحقوق
موقف إيديولوجي ومنطلقات دينية
واضحة برفض التعامل مع إسرائيل
وهذا شأنها .وأنا العربي اللبناني لم
أحصل على حقوقي بعد فلماذا ّ
أفرط
بأوراق التطرف اإليراني».
ّأم��ا نائب الجماعة اإلس�لام�ي��ة عماد
ال� � �ح � ��وت ف � �ق� ��ال إن «خ� � �ط � ��اب نجاد
ال� � �ه � ��ادئ ت � �ج ��اه ال � ��داخ � ��ل اللبناني
ّ
على
س�ي�ن�ع�ك��س إي �ج��اب��ي��ة وه � � ��دوءًا ّ
الوضع الداخلي بعد ال��زي��ارة» .وأكد
أن خ �ط ��اب ال��رئ �ي��س ن �ج ��اد يتالقى
مع «ثوابتنا املتعلقة برفض وجود
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ووج� � ��وب دعم
ّ
ّ
الفلسطينية».
القضية
ووج ��د ع�ض��و كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال��رف��اع��ي ،رس��ال�ت�ين في
خطاب نجاد «األولى رسالة دولة إلى
دول ��ة ترجمتها االت �ف��اق��ات الثنائية،
والثانية إيجابية الخطاب الذي توجه
ب��ه ن�ج��اد إل��ى أرك ��ان ال��دول��ة وشرائح
املجتمع اللبناني كافة» .ورأى النائب
ياسني جابر أن زيارة نجاد الى لبنان
«استثنائية لرجل استثنائي».

إسرائيل منزعجة من سليمان
يحيى دبوق
ت�ن�ف�س��ت ت��ل أب �ي��ب ال �ص �ع��داء أمس،
وب� ��دت ك�م��ن اج �ت��از ق �ط��وع��ًا خطيرًا
في ض��وء إحجام الرئيس اإليراني،
م �ح �م��ود أح� �م ��دي ن� �ج ��اد ،ع ��ن رمي
ال �ح �ج��ارة ب��ات�ج��اه�ه��ا خ�ل�ال زيارته
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ،ال� �ت ��ي واك� �ب� �ه ��ا تأهب
ع� �س� �ك ��ري اس ��رائ� �ي� �ل ��ي غ� �ي ��ر معلن،
وخشية ل��دى املستوطنني دفعتهم
ّ
للبقاء في منازلهم ،فيما رد رئيس
ال �ح �ك ��وم ��ة االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ع �ل��ى ك�ل�ام ن �ج��اد ،مؤكدًا
أن اس��رائ�ي��ل ت�ع��رف كيف ت��داف��ع عن
نفسها.
ف ��ي ت�ع�ل�ي��ق م�ق�ت�ض��ب ع �ل��ى خطاب
ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي ف ��ي ب �ن��ت جبيل
ام ��س ،ق ��ال ن�ت�ن�ي��اه��و ،إن «تأسيس
دول ��ة اس��رائ�ي��ل وج�م�ي��ع م��ا حققناه
ط ��وال ال �س �ن�ين ،ه��و أف �ض��ل رد على
الشتائم التي سمعناها ال�ي��وم ،من
جهة الحدود اللبنانية» ،مشيرًا إلى
أن «إسرائيل تعرف جيدًا كيف تدافع
عن نفسها ،وهي ستواصل تحقيق
النمو في مختلف املجاالت».
ّ
وأك��دت مصادر في مكتب نتنياهو،
ّ
أن زي � ��ارة ن �ج��اد إل ��ى ل �ب �ن��ان« ،تعد
ت �ج �س �ي �دًا الك� �ت� �م ��ال ع �م �ل �ي��ة ُّ
تحول
ه ��ذا ال�ب�ل��د إل ��ى دول ��ة ت ��دور ف��ي فلك
إي��ران ،وانضمامه إلى محور الدول
امل �ت �ط ��رف ��ة ،ال� �ت ��ي ت � �ع ��ارض مسيرة
السالم وتساند اإلره��اب» .وأشارت
امل � �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا إل� ��ى أن الرئيس
اإلي��ران��ي وص��ل إل��ى ل�ب�ن��ان بصفته
«ق ��ائ� �دًا ي��أت��ي ل�ت�ف�ق��د ج� �ن ��وده ،وهم
ّ
م �خ��رب��و ح ��زب ال �ل��ه ،ال��ذي��ن يعدون
ال� � � � � � ��ذراع ال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة إلي� � � � � ��ران في
امل �ن �ط �ق��ة» .وق ��ال ��ت امل � �ص ��ادر إن كل
م�ح�ب��ي ال �س�ل�ام وال �ح��ري��ة ينظرون
ب �ق �ل��ق إل ��ى «االس� �ت� �ف ��زاز اإليراني».
ورأت أن «لبنان ال��ذي ك��ان م��ن حقه
أن ينعم بالهدوء واالزده ��ار َّ
تحول
إلى خ��ادم للعدوان اإليراني بقيادة
حزب الله».
وأع� ��رب رئ �ي��س ال�ق�س��م ال�س�ي��اس��ي –
األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
ال� �ل ��واء ع ��ام ��وس غ �ل �ع��اد ،ع ��ن حزنه
وام�ت�ع��اض��ه م��ن «م�خ��ال�ف��ة» الرئيس
اللبناني ميشال سليمان الدستور
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ،وش � � ��دد خ �ل��ال مقابلة
أج��رت �ه��ا م�ع��ه اإلذاع � ��ة االسرائيلية
أم � � ��س ،ع �ل ��ى أن «امل � ��أس � ��اة ه� ��ي في
أن ال ��رئ �ي ��س ال �ل �ب �ن��ان��ي ،املسيحي
وامل ��ارون ��ي ،وامل �ط �ل��وب م�ن��ه بحسب
الدستور أن يحافظ على لبنان دولة
س�لام ،يهيئ الساحة لشخص غير
عربي ومتشدد ،يريد القضاء على
لبنان» ،وأش��ار بنبرة حادة لإلذاعة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة إل � ��ى أن � ��ه «م � ��ن دون
الرئيس سليمان ،ما كان باستطاعة
نجاد املجيء إلى لبنان» .أضاف أن
ضرورة
«الواليات املتحدة التي ترى
ّ
دعم لبنان ،عليها أن تتيقظ إلى أن
الجيش اللبناني والرئيس سليمان
يتعاونان مع حزب الله ويساعدانه
نحو مسار التأثير االيراني».
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ال ��زي ��ارة ،ق ��ال رئيس
مركز موشيه دايان للدراسات ،أيال
زي� �س ��ر ،إن «ال � �ه� ��دف ال��رئ �ي �س��ي من
زيارة الرئيس االيراني هو التحدي،
إذ إن ما فعله في األشهر والسنوات
املاضية ،هو تحدي العالم واسرائيل،
ويهدف من ذلك الى زي��ادة شعبيته
في العالم العربي وفي ايران» .ورأى
أن «ال��زي��ارة تأتي ف��ي إط��ار التذكير

بأن لبنان يقع ضمن سيطرة ايران
وت ��أث� �ي ��ره ��ا» ،وب �ح �س��ب زي �س ��ر فإن
«ح � ��زب ال �ل��ه ي �م��ر ب �م��رح �ل��ة صعبة،
وت �ه��دي��د امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة يقلقه،
وتأتي الزيارة كي تؤكد للجميع أن
إيران موجودة».
وفي السياق ،ربط الرئيس السابق
ل�ق�س��م األب� �ح ��اث ف��ي االستخبارات

نتنياهو :زيارة نجاد
تجسيد الكتمال
تحول لبنان إلى
عملية ُّ
دولة في فلك إيران
عاموس غلعاد:
من دون ميشال
سليمان ،ما
كان باستطاعة نجاد
المجيء إلى لبنان

اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ،ال� �ع� �م� �ي ��د يعقوب
عميدرور ،بني زيارة نجاد واملحكمة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «عرض
زي��ارة نجاد غير مرتبط بإيران ،بل
ب��ال�ت�ق��ري��ر امل��زم��ع ع�ل��ى ص� ��دوره عن
املحكمة الدولية نهاية العام الجاري،
ل��ذا ف��إن الخشية ل��دى اي ��ران وحزب
الله هي من ردود الفعل ّ
جراء صدور
التقرير ال��دول��ي ،وبالتالي يريدون
هنا
ال �ق��ول م��ن خ�ل لاّ
�ال ال ��زي ��ارة ،إن �ن��ا ّ
ونقترح عليكم أ تواجهونا ،أي أن
املسألة مرتبطة بعرض قوة باتجاه
ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي» .أم��ا ال �ل��واء ايال
بن رؤف�ين ،ال��ذي شغل خ�لال عدوان
 2006م�ن�ص��ب ن��ائ��ب ق��ائ��د املنطقة
الشمالية ف��ي الجيش االسرائيلي،
ف ��أض ��اف أن «ت �ح �ل �ي��ل زي � ��ارة نجاد

على املستوى االستراتيجي ،يشير
الى أن الرئيس االيراني يريد إنتاج
صورة والتأكيد على انه في بيته»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «اس� ��رائ � �ي� ��ل قلقة،
وه�ن��اك دول اضافية تشاركها هذا
القلق ،وبالتالي على الدولة العبرية
أن ت�ع�م��ل م ��ن ال �ن��اح �ي��ة السياسية
على إظهار ص��ورة الخطر االيراني
وس�ع��ي ط �ه��ران إل��ى ال�س�ي�ط��رة على
منطقة الشرق األوسط».
وأثيرت أمس ،كما في االيام القليلة
امل ��اض �ي ��ة ،ال� �خ� �ي ��ارات االسرائيلية
حيال إمكان رم��ي الرئيس االيراني
ل� � �ل� � �ح� � �ج � ��ارة ب� � ��ات � � �ج� � ��اه االراضي
االسرائيلية ،وشهدت هذه الفرضية،
رغ � ��م ت ��أك �ي ��د أج � �ه� ��زة استخبارات
ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة أن �ه��ا ل ��ن تحصل،
إثارة وتحريضًا خاصني من جانب
وسائل اإلعالم العبرية ،التي وجدت
تعبيراتها في استطالع للرأي أجرته
القناة الثانية االسرائيلية امس ،إذ
ّأي ��د  92ف��ي امل �ئ��ة م��ن اإلسرائيليني
اغ�ت�ي��ال ت��ل أب �ي��ب ن �ج��اد ،إذا اقترب
من الشريط الشائك على الحدود مع
ل�ب�ن��ان ،لكن م��ن «ح�س��ن ح��ظ نجاد»
أن االت� �ج ��اه ال �ع ��ام ل ��دى املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ال «ي �ح �ب��ذ» اغتياله
أو اع� �ت� �ق ��ال ��ه ،رب� �ط ��ًا «بأخالقيات
ال ��دول ��ة ال � ّع �ب��ري��ة» ع �ل��ى ح ��د تعبير
أح � ��د امل �ع ��ل �ق�ي�ن .وع� �ل ��ى ن �ق �ي��ض من
ع�ض��و الكنيست م��ن ح��زب االتحاد
ال�ق��وم��ي امل�ت�ط��رف ،اري��ه ال ��داد ،الذي
ط��ال��ب باغتيال ن�ج��اد ،رأت مصادر
امنية إسرائيلية أن «التقديرات في
إسرائيل تشدد على أن ّ
املس بنجاد
ّ
سيكون خطأ كبيرًا جدًا».
وط� � ��ال� � ��ب رئ� � �ي � ��س االستخبارات
العسكرية ال�س��اب��ق ،أه ��ارون زئيفي
فركش ،بوجوب «عدم تعظيم الزيارة
واملبالغة بما يجري» ،وقال «أعتقد
أنه باالضافة الى بعض اإلنجازات
التي يسعى اليها نجاد ّ
جراء زيارته
للحدود الشمالية إلس��رائ�ي��ل ،يريد
ال �ق��ول ل �ت��رك �ي��ا ،ع �ل��ى س�ب�ي��ل املثال،
اح� ��ذروا ف �ه��ذا ال�ق�س��م م��ن ل�ب�ن��ان أنا
املسؤول عنه ،وبالتالي فإن الزيارة
ل� �ي� �س ��ت لاّم ��وج� �ه ��ة ض � ��د إسرائيل،
وع�ل�ي�ن��ا أ ن ��رى األم � ��ور ع �ل��ى أنها
كذلك ،إنها رسالة ايرانية قوية جدًا
باتجاه السعودية أيضًا ،التي تدعم
االتراك بالكثير من املال».
وك� � ��ان امل� ��راس� ��ل ال �ع �س �ك��ري للقناة
العاشرة في التلفزيون االسرائيلي،
اور ه �ي �ل��ر ،ق ��د أش � ��ار أم� ��س ال� ��ى أن
م ��روح � �ي ��ات ال �ج �ي ��ش االسرائيلي
م��ن ن ��وع ك ��وب ��را ،ك��ان��ت ت�ح�ل��ق على
ال �ح��دود م��ع لبنان ف��ي ال��وق��ت الذي
ك ��ان ي�ت�ح��دث ف�ي��ه ن �ج��اد ف��ي مدينة
بنت جبيل ،مشددًا على أن تحليق
املروحيات يأتي في اط��ار استعداد
اسرائيل ملواجهة اي تطور سلبي قد
يقع على الحدود مع لبنان .أضاف
امل ��راس ��ل أن أج� �ه ��زة االستخبارات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،واك �ب��ت زي � ��ارة نجاد
ب ��واس � �ط ��ة ص� � ��ور ب �ث �ت �ه��ا طائرات
ب �ل��ا ط � �ي � ��ار ت ��اب � �ع ��ة ل � �س �ل��اح الجو
االسرائيلي ،كانت تحلق بكثافة في
سماء لبنان وتتابع حركة الرئيس
االي��ران��ي .أم��ا مراسل القناة ّ الثانية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��أش��ار ال��ى أن سكان
امل� ّس�ت��وط�ن��ات ال�ق��ري�ب��ة م��ن الحدود،
«فضلوا» البقاء في منازلهم تحسبًا
لتطورات غير محسوبة ،خالل زيارة
الرئيس االي��ران��ي ملناطق قريبة من
مستوطناتهم.
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تحقيق

ربح  %400لكن «النق سياج الرزق»
ال يزال ريف عكار يقذف بأبنائه باتجاه الساحل بسبب
استمرار تدهور أحوالهم املعيشية .بعض هؤالء يتحولون
ُ
باصطياد الرزق على بسطات تعتمد
ينجح
وبعضهم
جراء،
أ
إلى
ً
على الزبون «السائح» محتفظة بمظهر الفقر

الزبون الطيار هو الرأسمال الحقيقي الصحاب البسطات (األخبار)

عكار ــ روبير عبد اهلل
نحو مئة متر بعد جسر عرقة باتجاه
بلدة حلبا ،تجد علي حسني ديب جالسًا
في محله ،إن جاز وصف الكوخ املؤلف
من بضع أخشاب عتيقة وبعض ألواح
ال�ت��وت�ي��ا امل�ه�ت��رئ��ة ب��امل �ح��ل .ال �ي��وم يبيع
دي ��ب ع��ران �ي��س ال � ��ذرة ،وم �ن��ذ ش�ه��ر كان
يبيع الفستق ،والحقًا ،ال شك أنه سوف
ي�ب��دأ ببيع ال��زي�ت��ون م��ع ح�ل��ول املوسم.
يبدو أن رأس�م��ال دي��ب ال يتجاوز سعر
ع �ش��رة ش� ��واالت م��ن ال �ع��ران �ي��س .تسأله
عن املردود فيجيب بشيء من الالمباالة
"على الله ،أيام عشرة آالف ،وأيام ال نبيع
شيئًا» .ولكن كيف يمضي ن�ه��اره وهو
على قارعة الطريق هكذا؟ الجواب دائمًا
«على الله ،أحيانًا أنام على هذا الكرسي،
وأي��ام العطل يأتي ابني وأتسلى معه».
وتمتد الجلسة مع صاحب البسطة .تمر
ابنة الرجل ،ف��إذا بهندامها يلفت النظر
ل�ك��ون ً��ه ي�ظ�ه��ر ن��وع��ًا م��ن األن��اق��ة .نبتعد
ق�ل�ي�لا ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ال�ع�م��ل إل ��ى ظروف
الحياة املعيشية لألسرة .فالرجل ،وهو
ف��ي ال�ع �ق��د ال �ث��ال��ث ،ي �س��ر ل��ك أن ��ه توقف
ط��وع��ًا ع��ن اإلن �ّج ��اب ب�ع��دم��ا رزق ثالثة
أوالد :بنتان يعلمهما في مدرسة منيارة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وال� �ص� �ب ��ي ي �ت �خ �ص��ص في
الفندقية في مهنية حلبا .ثم يسترسل
ف ��ي ال � �ك �ل�ام ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات��ه وآم � ��ال � ��ه ،ما
ُيستشف منه أن العشرة آالف ليرة التي
تحدث عنها ال تعادل املصروف اليومي
البنه وابنتيه .وبعد أن يمتد حبل الثقة
معه ،يبدأ الكالم الجدي عن آلية عمله.
ع�ل��ي دي ��ب ي�ب�ي��ع فعليًا أك �ث��ر م��ن محال
ال�خ�ض��ر ال �ك �ب �ي��رة .ل�ك�ن��ه ي �ع��رض صنفًا
واح� �دًا أو اث�ن�ين م��ن األص �ن��اف الرائجة
�ب امل � ��وس � ��م .ي� �ش� �ت ��ري بضاعته
ب� �ح� �س � ً
م �ب��اش��رة م��ن ال �ح �ق��ل .وه ��و ع �ل��ى دراية

كبيرة بأسلوب تخمني سعر البضاعة.
ّ
إذ على سبيل املثال ،يقدر حقل الذرة من
ّ
خالل عد الخطوط ومن ثم متوسط عدد
ال�ش�ت�لات داخ ��ل ال�خ��ط ال��واح��د ،وأخيرًا
ع��دد ال�ع��ران�ي��س ال�ج�ي��دة ف��ي ك��ل شتلة.
بالجملة ال يتجاوز سعر «العرنوس»
ال ��واح ��د امل �ئ ��ة ل� �ي ��رة .وب ��امل� �ف ��رق العلبة
ّ(خمسة عرانيس) بألفي ليرة ،ما يعني
أن األرباح أربعمئة باملئة .وإذا كان معدل
امل�ب�ي��ع  300ع��رن��وس ف��ي ال �ي��وم بحسب
قوله فإن ربحه اليومي  120ألف ليرة.
وعندما ّ
تعبر له عن االستغراب وتسأل
ّ
ع��ن س�ب��ب ادع ��ائ ��ه ال �ف �ق��ر ،ي �ق��ول« :النق

إذا كان معدل المبيع
 300عرنوس في اليوم
بحسب قوله فإن ربحه
اليومي  120ألف ليرة

س �ي��اج ال � ��رزق» .وف ��ي م �ع��رض إفصاحه
عن قدراته و«شطارته» فإنه يضيف إن
البسطة املجاورة هي ملكه أيضًا ،لكنه
ُي �ج �ل��س أخ �ت��ه ح��ارس��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ويعمد
بعض األحيان إل��ى رف��ع سعر البضاعة
في البسطة التي يجلس فيها ،لتتمكن
أخته (أي ه��و) م��ن البيع بسهولة ومن
دون مجادلة الزبائن.
ينّ
باالنتقال إل��ى بسطة أخته مريم يتب

بالحديث
أنها من مدرسة أخيها .تبدأ ً
ع ��ن ال �ف �ق��ر وال �ت �ع��اس��ة ،ع ��ارض ��ة تاريخ
ح�ي��ات�ه��ا م�ن��ذ أن ان�ت�ق�ل��ت م��ع أه�ل�ه��ا من
مشمش في جرد عكار للعمل في قطاف
الزيتون في بلدة القلمون إلى أن حطت
بدورها
بهم األقدار في عكار .لكن مريم ً
تفصح ب�ع��د ط��ول ج ��دال ،وخ��اص��ة أننا
آت ��ون م��ن ل��دن أخ�ي�ه��ا ،ع��ن واق ��ع مغاير
ملا تظهره تعابير نطقت بها في بداية
اللقاء «ال��واح��د تتربط أرج�ل��ه م��ن كثرة
الوقوف طوال النهار ،وكل ذلك من أجل
ع�ش��رة آالف ب��ال�ك��اد يمكن تحصيلها»،
وكأن العشرة آالف هي املبلغ الذي اتفقت
مع أخيها على التصريح به .هكذا ،أقرت
م��ري��م بأنها تشتري الفستق باألطنان
من سهل البقيعة ،وأن آخر مرة اشترت
ف�ي�ه��ا ك�م�ي��ة م��ن ال�ف�س�ت��ق ك��ان��ت بسبعة
ماليني ليرة دفعة واحدة .لتبيعه باملفرق
ب��أف �ض��ل األس �ع ��ار «ل �ل �س �ي��اح» ،وتقصد
املصطافني الذين يسلكون طريق حلبا
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ي��وم��ي السبت
واألح� � � ��د ،وامل� �ف ��ارق ��ة أن م ��ري ��م ف ��ي آخر
األم��ر ت��رى أن «أه��ل الشمال كلهم فقراء
ال ي�م�ك�ن�ن��ا االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م لتصريف
بضائعنا».
ع �ل��ي ح �س�ي�ن دي � ��ب وأخ� �ت ��ه م ��ري ��م ومن
بعدهما تركية سلطان ،وغيرهم نحو
ع �ش ��ر ب �س �ط ��ات ت �ن �ت �ش��ر ع �ل ��ى عشرات
األمتار بعد جسر عرقة ،يصعب توصيف
أبعاد حالهم االجتماعية واالقتصادية
ت �م��ام��ًا ك �م��ا ه ��ي ح ��ال آالف املؤسسات
أو امل �ص��ال��ح ع�ل��ى ط ��ول ال �ط��ري��ق املمتد
بني العبدة وحلبا .جميعهم من أصول
فالحية ،تركوا قراهم وأراضيهم لكنهم
ل��م يصبحوا أج��راء وف��ق امل�س��ار املعتاد
في االنتقال نحو االقتصاد الرأسمالي،
ف �ب��ات��وا أش �ب��ه ب �ف �ئ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة فاقدة
الهوية واالنتماء.

تقرير

تسقط؟ ال تسقط؟ ها هي ...سقطت!
«نجونا بأعجوبة» .هكذا
تختصر عائلتا ويزاني وسلوم
املشهد .هناك أمام منزل
في منطقة الحرج ـــ صبري
حمادة اجتمعوا لشرب
القهوة ،يتحدثون عن الشرفة
ّ
املتصدعة فوقهم وما يمكن
أن يحدث لو ًسقطت ،لكنها
سقطت فعال
منهال األمين
أصرت ميرفت ،ابنة شقيق ميشال ويزاني
ع�ل�ي��ه أن ي�ن�ض��م إل �ي �ه��ا وزوج� �ه ��ا لشرب
ال �ق �ه��وة أم� ��ام م �ن��زل وال� ��د األخ �ي ��ر ،أحمد
س�ل��وم (خ��ال م�ي�ش��ال) ف��ي منطقة الحرج
اإلمام
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ص �ب��ري ح� �م ��ادة ،ق ��رب م �س �ج��د ّ
الحسني ،القريبة من مخيم صبرا .تمنع
ميشال ف��ي البداية بسبب ضيق الوقت،
ّ
ل�ك��ن��ه ع��اد واس �ت �ج��اب ل �ل��دع��وة ،وبرفقته
زوج� �ت ��ه س �ل�ام ع �ط��وي واب � �ن� ��اه ،ع �ل��ي (3
سنوات) ونبيل (سنة واحدة)« .لم أكن قد
أكملت رشفتي األول��ى ح�ين رأي��ت حائط
الله
«ال�ب��رن��دة» فوقي يتحرك م��ن مكانهً .
يسقط» يقول ميشال مذهوال،
أكبر ،إن��ه ّ
الفتًا إل��ى أن العناية اإللهية حالت دون
وق��وع مجزرة بعائلته ،فحجارة الحائط
ّ
أرجل الحاضرين ال
املتصدع هبطت ّ
على ّ
على رؤوسهم« ،وإال لكنا في خبر كان».
يصف ال��رج��ل حظه ب��ال�خ��ارق نسبة إلى
ال �ج��راح ال�ط�ف�ي�ف��ة ال �ت��ي أص �ي��ب ب�ه��ا ابنه

ع �ل ��ي» ،ش ��ارح ��ًا ك �ي��ف ان �ت �ش �ل��ه م ��ن تحت
ال��رك��ام لاّجثة ه��ام��دة «ول��م يطلق صرخته
األولى إ ّ عندما وصلنا إلى املستشفى»،
كذلك تمكن من سحب ابنه األصغر نبيل،
ال��ذي ك��ان م��ع أم��ه س��اع��ة وق��وع الحادث،
من تحت األح�ج��ار وال�ت��راب .وفيما ترقد
زوج� �ت ��ه س �ل��ام ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى الساحل
بعد إصابتها بكسور ع��دة ف��ي رجليها،
خضعت ابنة شقيقه ميرفت لعملية في
رجلها ،استغرقت أكثر ّمن  6ساعات ،مع
جرح بالغ في رأسها تطلب ما يزيد على
عشرين قطبة.
ل�ك��ن ال �ص ��ورة ال�ص��وت�ي��ة أظ �ه��رت نتائج
إي�ج��اب�ي��ة ط�م��أنّ��ت زوج �ه��ا محمد سلوم.
ي��ؤك��د م�ح�م��د أن ش��رف��ة ج ��ار أه �ل��ه كانت
ّ
متصدعة ب��وض��وح كبير «ح�ت��ى إن�ه��م ال
ي �ج��رؤون ع�ل��ى اس�ت�خ��دام�ه��ا و ّه��ي مقفلة
م �ن��ذ س� �ن�ي�ن» .وي � ��روي ك �ي��ف أن «والدي
طالب م��رارًا صاحب امللك ّب .م .بضرورة
ترميم الشرفة ،وال سيما أن تاريخ إنشاء
املبنى يعود إلى سنوات طويلة ،ولكن من
دون ج��دوى ،بل قال له في امل��رة األخيرة:
ح�ي��ن ي � �م ��وت أح� � ��د ات� �ص� �ل ��وا ب � � � ��ي!»ّ .أما
هدم
املستأجر ع .ب .فشدد على ض��رورة ّ
ال�ش��رف��ة وإع ��ادة بنائها م��ن ج��دي��د ،لكنه
لم يستجب هو اآلخر .ويبدو أن األمطار
ال �ت��ي ه�ط�ل��ت ب� �غ ��زارة األس� �ب ��وع املاضي
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ،إذ
يقول محمد إن أهله يسكنون هذا املكان
مع الجيران منذ أكثر من  30عامًا« ،وكنا
ن�س�ت�ب�ع��د اح �ت �م��ال ح � ��دوث ش� ��يء كهذا،
لكننا رأيناه بأعيننا».
ّ
وي � ��روي ع ��دد م ��ن ال �س �ك��ان أن ك �ث �ي �رًا من
امل �ن ��ازل امل�ب�ن�ي� ً�ة ف��ي ذل ��ك ال �ح��ي ه��ي غير
شرعية ،إضافة إل��ى حاجة معظمها إلى
الترميم ،وحتى الجديد منها ُي ّ
شيد على

ّ
ّ
طريقة «ب ��زق ول ��زق» ،بحسب ب�ل�ال ،أحد
ّ
سكان الحي ،ال��ذي يشبه املنطقة بالرمل
العالي ،في إشارة إلى األبنية لاّالتي أنشئت
بمواصفات فنية غير جيدة ،إ أن املبنى
ال� ّ�ذي سقطت منه الشرفة ،مبنى شرعي
لكنه بحكم اآلي��ل للسقوط ،وح��ول��ه عدد
م��ن األب �ن �ي��ة وض�ع�ه��ا م �ش��اب��ه ،ك�م��ا يقول
ب�ل�ال .وب�ي�ن ص��اح��ب امل�ل��ك واملستأجرين
القدامى ،من دون تسويات حتى الساعة،
ي�ق��ف م�ي�ش��ال ح��ائ �رًا ل�ن��اح�ي��ة التعويض
عليه وت�ح� ّ�م��ل تكاليف املستشفى ،التي
تصل إلى اثني عشر ألف دوالر.
يتوقع أن ّ
ال ي �خ �ف��ى أن امل �س �ت��أج��ر ع .ب .متعاون
ّ
وتحمل هذه
معه لجهة التعويض عليه
التكاليف.
أم��ا رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد

منطقة
الحرج ال
تتوافر في
منازلها
شروط
السالمة
العامة
(مروان
بو حيدر)

ّ
ال �خ �ن �س��ا ،ف �ق��د «أق� � � ّ�ر ب � ��أن ال � �ح ��رج ،التي
ت�ت�ب��ع ع �ق��اري��ًا ل�ب�ل��دي��ة ال �غ �ب �ي��ري ،منطقة
ال ت�ت��واف��ر ف��ي م�ن��ازل�ه��ا ش ��روط السالمة
ال�ع��ام��ة وال�ش�خ�ص�ي��ة» ،إذ ي �ع��ود تشييد
معظم تلك امل�ب��ان� ّ�ي إل��ى  40سنة تقريبًا.
يوضح الخنسا أن «املباني يجب أن تزال
بأكملها ضمن مشروع أليسار للضاحية
الجنوبية لبيروت ،الذي انطلق منذ اثني
ّ
مجمد ح��ال�ي��ًا» .يطالب
عشر ع��ام��ًا ،وه��و
رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل هذا
امل� �ش ��روع إلزال � ��ة ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ب �م��ا فيها
م��ن أب�ن�ي��ة غ�ي��ر ش��رع�ي��ة وت �ع��دي��ات ،ومن
ث��م ال�ت�ع��وي��ض ع�ل��ى األه ��ال ��ي وال �ح��د من
استمرار
األضرار التي يمكن أن تنجم عن
ّ
الحياة فيها بهذا الشكل املزري .ويرى أن
األه��ال��ي ف��ي املنطقة معلقون ب�ين إنهاء

ملفاتهم والتعويض عليهم ،وه��و ما لم
ي �ح��دث ح�ت��ى اآلن ،وال �ع �ي��ش ف��ي ً ظروف
الئقة وغير آمنة إطالقا ،وهم
سكنية غير
ً
بأية طلبات لترميم هذه
أصال
ال يتقدمون
ّ
املباني .ويشير إلى أن القوى األمنية هي
الكارثة
التي تتولى التحقيق في أسباب
َ
وخلفياتها التي كانت ستحل بعائلتي
ويزاني وسلوم ،وتحديد املسؤولياتّ .
املسؤولني الحزبيني في املنطقة أكد
أحد
ّ
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن امل�ن��زل ال��ذي ان�ه��ار جزئيًا
مبنى شرعي ،وكذلك البيوت املحيطة
هو لاّ ّ
ب��ه ،إ أن�ه��ا تفتقر إل��ى ال�ح��د األدن � ً�ى من
مواصفات السالمة واألم��ان ،إض��اف��ة إلى
معاناة املنطقة من إهمال كبير في البنى
التحتية والخدمات العامة ،في الطرقات
والكهرباء واملياه والصرف الصحي.
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متفرقات

تحقيق

موظفو الكتيبة البلجيكية يطالبون بإنصافهم
اعتصم أمس املوظفون اللبنانيون العاملون لدى الكتيبة البلجيكية
العاملة في إطار القوة الدولية ،في مقرها غرب بلدة تبنني ،احتجاجًا
على إخراجهم من الوظيفة بعدما عملوا مدة أربع سنوات من دون أي
تعويض .وطالبوا في بيان سلموه إلى قيادة الكتيبة بـ«إنصافهم وعدم
التخلي عنهم أسوة بالكتيبة اإليطالية التي لم تترك موظفيها ،بل عملت
على نقلهم معها».

طائرة استطالع إسرائيلية اخترقت األجواء

القناديل العادية وجدها الغطاسون نافقة في البحر (محمد السراجي)

ماذا يحصل في أعماق بحرنا؟
أسماك «بهلولة» وقناديل «صديقة»
أمر ما يحصل في أعماق
بحرنا .فقبل موسمها بشهر،
ظهرت قناديله ،ثم نفقت
لتحل مكانها قناديل ملونة
«صديقة» تظهر ّللمرة
األولى هنا ،على حد ما أكده
غطاسون وبحارة في صيدا.
فهل هناك أمر نجهله أصاب
األزرق الكبير ّأم أن السبب
ببساطة التغير املناخي؟
صيدا ــ خالد الغربي
ّ
بكرت قناديل البحر هذا العام في احتالل
ال �ش��اط��ئ ال �ل �ب �ن��ان��ي .ال ب ��ل إن �ه ��ا ظهرت
على طوله قبل شهر بكامله من موعدها
السنوي املعتاد .لكنها ،سرعان ما اختفت
ب �ع��د أس ��اب� �ي ��ع م � �ع� ��دودة ع �ل��ى ظهورها
املبكر ،ما زاد الغموض بشأن سبب هذه
الظاهرة املستجدة التي الحظها العديد
من الصيادين والسابحني والغطاسني.
بداية ،اعتقد البحارة ينّ أن القناديل انكفأت
إلى عمق البحر ،ليتب الحقًا للغطاسني
أن ق�ع��ر ال�ب�ح��ر م �ل��يء ب��ال�ق�ن��ادي��ل النافقة
وب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة« .ذه �ل��ت ل��وج��ود مئات
ال �ق �ن��ادي��ل وق ��د ل�ق�ي��ت ح�ت�ف�ه��ا ع �ل��ى طول
مياهنا اإلقليمية وبكميات أثارت القلق»،
يقول نقيب الغواصني املحترفني محمد
ال�س��ارج��ي ل �ـ«األخ �ب��ار» .ال�س��ارج��ي التقط
ص��ورًا م��روع��ة ألس��راب القناديل النافقة،
لكنه أش��ار إل��ى ع��دم معرفته «س�ب��ب هذا
النفوق الجماعي للقناديل» ،مع ترجيحه
أن يكون السبب ارتفاع درجة حرارة مياه
ال�ب�ح��ر بنحو غ�ي��ر م�س�ب��وق .ف�ق��د وصلت
هذه الحرارة ،للمرة األولى ،إلى  31درجة
م �ئ��وي��ة .وي �ق��ول ال �س��ارج��ي إن «اكتشاف
موتها برر غيابها املفاجئ هذا العام» ،من
دون أن يكون حاسمًا لجهة سبب تكاثرها
املبكر .ودع��ا السارجي علماء البحر إلى
إج� � ��راء دراس� � ��ة س��ري �ع��ة وم �ع �م �ق��ة ملعرفة
انعكاسات ذل��ك على التنوع البيولوجي
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ،وال �ب �ي �ئ��ة البحرية
ع� �م ��وم ��ًا .ف� ��ي م �ق ��اب ��ل «م � � ��وت» القناديل
التقليدية ق�ب��ل م��وع��د رح�ي�ل�ه��ا املفترض
ع��ن شاطئنا ،لفت ح�ض��ور أن��واع جديدة
م��ن ق �ن��ادي��ل ال �ب �ح��ر .وق ��د س�ج�ل��ت عدسة
ال�س��ارج��ي وغ��واص�ين آخ��ري��ن أن��واع��ًا غير
معروفة منها .وواضح من مئات الصور
امللتقطة ل�لأن��واع ال�ج��دي��دة م��ن القناديل
أن �ه ��ا ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن األن � � ��واع امل� �ع ��روف ��ة ،ال
بحجمها فقط بل بشكلها أيضًا .الجديد
ف��ي ه��ذه القناديل أنها ف��اق��دة للشعيرات
التي تصدر إف��رازات حارقة تصيب جسم
اإلن �س ��ان ب �ح ��روق ،وه ��ي م �ل��ون��ة وليست
ب �ي �ض��اء ك �م��ا ه ��و م � �ع ��روف ع ��ن فصائل
القناديل املوسمية .ولفت السارجي إلى
أن «القناديل الجديدة تظهر للمرة األولى
ف� ��ي ب� �ح ��رن ��ا ،وغ� �ي ��ر م � �ع� ��روف مصدرها

وهويتها ،وأسباب وصولها إلى مياهنا،
وق ��د ان �ت �ش��رت ب�ك�م�ي��ات ك �ب �ي��رة ألسابيع
ع��دة في البحر دون أن تهاجم الشاطئ».
وتحدث غواصون عن أن النوع الجديد من
القناديل بدا مساملًا ،فهو إضافة إلى عدم
ف ��رزه م ��واد ح��ارق��ة ،ف��إن ط��ري�ق��ة سباحته
ال ت�ب��دو ع��دوان�ي��ة ،إذ يسبح ب�ه��دوء وهو
ودود تجاه حركة الضوضاء من حوله.
م��دي��ر م��رك��ز ع�ل��وم ال�ب�ح��ار ال��دك�ت��ور غابي
خ� �ل ��ف أك � ��د ف� ��ي ات � �ص� ��ال م� ��ع «األخبار»
اختفاء قناديل البحر سريعًا ه��ذا العام
ً
قائال« :لقد الحظنا أن فترة وجودها هذا
ال �ع��ام ل��م ت�ط��ل ك�ث�ي�رًا ،وأن ه ��ذا االختفاء
ّ
السريع مرده إلى عوامل عدة منها سرعة
التيارات املائية وعوامل بيئية ال تصلح
ل �ل �ب��ذرة ،وال ت�ص�ل��ح مل �س��اع� ً�دة القناديل
على التلقيح والتكاثر ،فضال ّعن العوامل
الغذائية .وكلها عوامل لم تمثل حاضنة
مؤاتية لوجود القناديل لفترة طويلة هذا
ال �ع��ام ف��اخ�ت�ف��ت س��ري �ع��ًا» .وأوض� ��ح خلف
أن م��رك��زه ي �ج��ري دراس� ��ة ع�ل�م�ي��ة متأنية
بهدف الوصول إلى تحديد دقيق الختفاء
القناديل سريعًا هذا املوسم».
ل �ي ��س ن� �ف ��وق ال� �ق� �ن ��ادي ��ل وح� � ��ده وظهور

توازن القناديل
والسالحف

ً
ّ
يمثل جبل النفايات ف��ي ص��ي��دا موئال
غ���ي���ر ط���ب���ي���ع���ي ل���ل���س�ل�اح���ف البحرية.
ف��ال��س�لاح��ف ال تستطيع ال��ت��م��ي��ي��ز بني
األك���� ّي����اس وق���ن���ادي���ل ال���ب���ح���ر ،طعامها
املفضل ،ما ي��ؤدي إلى موتها اختناقًا.
وم���ن امل��ع��ل��وم أن ه��ن��اك ت���وازن���ًا طبيعيًا
دقيقًا ب�ين ال��س�لاح��ف وال��ق��ن��ادي��ل ،فإذا
كثرت األولى اختفت الثانية.
وإض��اف��ة إل��ى س�لاح��ف ال��ب��ح��ر ،يتغذى
ع�����دد ق��ل��ي��ل م����ن أن�������واع األس����م����اك على
ال��ق��ن��ادي��ل ،أشهرها سمكة «نوميوس»
ذات ال��ل��ون املخطط ب����األزرق والفضي،
التي تقضي معظم وقتها وهي تتغذى
ع��ل��ى ح���ب���ال ال���ق���ن���ادي���ل ال���ح���ي���ةّ ،
مكونة
ل��ن��ف��س��ه��ا ح��ص��ان��ة ض���د س ّ���م���ه���ا ،وفي
بعض األحيان تلصق هذه الحبال على
جسمها لتدافع عن نفسها.

أن��واع أخ��رى جديدة هما ما يشيران إلى
الظواهر املستجدة في بحرنا .فصيادون
كثر تحدثوا عن أنواع من ّأسماك جديدة
وغ �ي��ر م �ع��روف��ة ،ب ��دأت ت �ح��ط رح��ال�ه��ا في
ب� �ح ��رن ��ا .ف ��ال �ص �ي ��اد أي� �م ��ن ن ��اص ��ر رصد
ن��وع��ًا م��ن السمك م��وج��ود قبالة الشاطئ
ال �ص �ي��داوي وف ��ي ع �م��ق ال �ب �ح��ر ،ال يشبه
أي نوع من األسماك املتداولة واملعروفة،
«س �م �ك��ة ج ��دي ��دة ع� �ب ��ارة ع ��ن خ �ل �ي��ط من
أسماك متعددة».
وه��ذا ال�ن��وع م��ن السمك ال�ج��دي��د ال يمكن
ّ
أك �ل��ه ،ع �ل��ى ح ��د م��ا أج �م��ع ص �ي ��ادون كثر
راح ��وا يطلقون على ال�ن��وع ال�ج��دي��د اسم
«السمكة البهلولة» ،لكونها تالزم من تراه
وت�س�ي��ر م�ع��ه وال ت�ف��ر ح�ت��ى ح�ين تشاهد
ص�ي��اد ال�س�م��ك ،ع�ل��ى ع�ك��س أن ��واع أخرى.
أمور مستجدة ودخيلة على بحرنا دفعت
أح ��د ال�ص�ي��ادي��ن إل ��ى ت�س�ج�ي��ل مالحظته
«منذ خمسني عامًا أعمل في بحرنا هذا،
ل�ك��ن ه ��ذه ال�س�ن��ة ف��اج��أن��ا ال�ب�ح��ر بأشياء
ك �ث �ي��رة» .وج ��ود أن� ��واع ج��دي��دة أم ��ر أكده
خلف ،عازيًا السبب في ذلك «إلى التغيرات
امل �ن��اخ �ي��ة .ف �ق��اع��دة امل �ع �ل��وم��ات ودراسة
العينات البحرية التي يجريها املركز منذ
ثالثني عامًا أشارا إلى ارتفاع درجة حرارة
مياه البحر ه��ذا العام من درج��ة ونصف
إل� ��ى درج� �ت�ي�ن م �ئ��وي �ت�ي�ن ،وه� ��و أم� ��ر أدى
إل��ى تغيير ف��ي ال�ت�ن� ّ�وع ال�ح�ي��وي ودخول
ح �ي��وان��ات ون �ب��ات��ات م �ه��اج��رة م��ن البحر
األح�م��ر عبر ق�ن��اة ال�س��وي��س واستوطنت
عندنا بعدما توافرت لها بيئة حاضنة،
معددًا أن��واع��ًا من ه��ذه الحيوانات .وهذه
البيئة ساعدت على تكاثر كثيف لسمكة
النفيخة في بحرنا» .ومعروف أن «لحم»
سمكة النفيخة ال ي��ؤك��ل ،لكونها تحمل
م ��واد س��ام� ّ�ة ت ��ؤذي م��ن ي�ت�ن��اول�ه��ا ،وهي
ت �ت �ك��اث��ر ب� ��اط� ��راد ف ��ي ب �ح��ر ل �ب �ن��ان ،وهي
س �م �ك��ة ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا ال � �ص � �ي ��ادون اسم
السمكة «املعتدية» لكونها تعتدي على
أنواع كثيرة من السمك.
ّ
التغير املناخي وتأثيراته على البحر إلى
أي��ن؟ توجهنا بهذا ال�س��ؤال إل��ى الدكتور
خ�ل��ف ال ��ذي أج ��اب بدبلوماسية «ال أحد
ي�م�ك�ن��ه ال�ت�ك�ه��ن ب��امل�س�ت�ق�ب��ل ،وال يمكننا
ّ
التنبؤ سلفًا بسير األمور» .ويلفت تقرير
أط�ل�ق�ت��ه م�ن�ظ�م��ة غ��ري�ن�ب�ي��س ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان في
تموز املاضي إلى ض��رورة إح��داث شبكة
م �ح �م �ي��ات ب �ح��ري��ة ف ��ي امل� �ي ��اه اللبنانية،
وت� �ط� �ب� �ي ��ق س � �ي ��اس ��ات س �ل �ي �م��ة ملصائد
األس �م ��اك ع�ل��ى ط ��ول ال �س��اح��ل اللبناني،
ّ
التنوع البيولوجي املهدد.
حفاظًا على
وت � ��رى امل �ن �ظ �م��ة أن ال �ص �ي��د ال �ج ��ائ ��ر هو
املشكلة األك �ب��ر ال�ت��ي ت��واج��ه ب�ح��ر لبنان،
مع عدم التقليل من مخاطر ّ
تغير املناخ.
ّ
وتمثل «امل�ص�لاي��ة» ،وف��ق تقرير املنظمة،
ضررًا كبيرًا على البيئة البحرية اللبنانية
وتسهم ف��ي انهيار امل�خ��زون السمكي ،إذ
ّ
إن�ه��ا ت�ت��رك مل��دة ش�ه��ور ف��ي ال�ب�ح��ر وتسد
الطريق أم��ام ك��ل األس�م��اك امل � ّ
�ارة م��ن دون
ّ
ّ
اس �ت �ث �ن��اء .ك��ذل��ك ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ك��م �ي��ات كل
ف�ص��ائ��ل األس �م��اك ،وخ�ص��وص��ًا املفترسة
ُم �ن �ه��ا وأس� �م ��اك ال �ت��ون��ة ال �ص �غ �ي��رة التي
تصاد ّ
بكميات كبيرة.

أعلنت قيادة الجيش ـ ـ ـ مديرية التوجيه أن «طائرة استطالع إسرائيلية
معادية اخترقت أول من أمس األجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة،
ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت وضواحيها ،الجنوب ،والبقاع
الغربي ،ثم غادرت صباح أمس عند الساعة  6,40من فوق البلدة
املذكورة».

مصير الراهبني شرفان وأبو خليل
أصدر «أصدقاء الراهبني األنطونيني
األبوين ألبير شرفان وسليمان أبو خليل»
بيانًا في الذكرى العشرين لتغييبهما،
قالوا فيه« :إننا لم نكن نتوقع أن يطول
زلزال  13تشرين األول  1990راهبني
ّ
كرسا حياتهما للصالة والعبادة والفن
وخدمة الناس ،وقد طالهما» .وسألوا:
«ملاذا طال التغييب راهبني لم تكن لديهما
عداوة مع أحد ،وطال معهما سيدة عجوزًا
وآخرين؟ وملاذا أحجمت اللجنة التي ألفتها
الحكومة اللبنانية للبحث عن األسرى واملفقودين ،ومنهم صديقانا،
عن إعالن النتائج التي توصلت إليها؟» .وطالب البيان «املسؤولني ،في
لبنان والعالم ،بالعمل على كشف مصيرهما ومصير جميع املفقودين
واألسرى».

احتفال في األونيسكو بـ«يوم اللغة اإليطالية»
ً
رعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة ،ممثال برئيسة
املركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى فياض ،االحتفال باليوم
املخصص للغة اإليطالية في لبنان املتزامن مع االحتفاالت بأسبوع اللغة
اإليطالية في العالم ،الذي أقيم في قصر األونيسكو بحضور سفير
إيطاليا غبريال كيكيا .وبعد عروض فنية وأغنيات أوبرالية وأناشيد
ومسرحيات توالى على تقديمها تالمذة من ثانويات ومدارس
باإليطالية
ِّ
لبنان املختلفةُ ،سلمت شهادات التقدير والدروع باسم وزير التربية
والسفير اإليطالي وامللحق الثقافي للمدارس والتالمذة الذين فازوا
بمسابقة مدرسة السالم في روما.

«املهجرين» :شيكات ملتضررين من عدوان تموز
أعلن الصندوق املركزي للمهجرين ،في بيان أصدره أمس ،أن لديه 328
شيكًا جاهزة للتسليم عائدة ملتضررين من العدوان اإلسرائيلي على
لبنان ما بني  12تموز و 14آب  2006في جميع املحافظات اللبنانية إال
محافظتي الجنوب والنبطية ،وقضاءي راشيا والبقاع الغربي ،وموزعة
بني الترميم وإعادة اإلعمار .كذلك أعلن وجود  2207شيكات يلزمها
استكمال النواقص في املستندات املطلوبة عائدة إلى متضررين من
عدوان تموز  ،2006وبلغ العدد اإلجمالي للشيكات املدفوعة 32184
شيكًا .ولفت الصندوق املعنيني إلى ضرورة اصطحاب تذكرة الهوية أو
إخراج قيد فردي وإخراج قيد عائلي ال يعود تاريخهما ألكثر من ستة
أشهرً .
وبناء على ذلك ،فإن الصندوق ـ ـ ـ حرصًا منه على تسريع وتيرة
صرف التعويضات ،وتسهيل األمور على جميع املعنيني ـ ـ ـ مستمر
في نشر جداول بأسماء أصحاب تلك الشيكات مع أسماء املناطق
وأرقام العقارات واألقسام العائدة لها عبر املوقع اإللكتروني www.
 ،rebuildlebanon.gov.lbوعبر موقع «الوكالة الوطنية لإلعالم» www.
 ،nna-leb.gov.lbوعبر موقع الصندوق املركزي للمهجرين www.cfd.
 gov.lbولصقًا على مبنى الصندوق املركزي للمهجرين في الصنائع.
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اختطاف طفلني:
هل يسمح القانون
بمحام إسرائيلي؟
باالتصال
ٍ
لقطة
ت ��زوج أح �م��د ب �س��اح��رة ع ��ام .1989
أنجب منها طفلني ،وأقامت العائلة
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة السعودية،
وك��ان ال��زوج��ان ي ��زوران لبنان بني
ف�ت��رة وأخ ��رى ،فيما ك��ان��ت ساحرة
ت ��زور أه�ل�ه��ا وح��ده��ا م��ن ح�ين إلى
آخ� ��ر .وع� ��ام  1998ق� ��ررت أن تزور
ّ
بحجة م��رض ط��ارئ أصاب
لبنان
وال ��دت� �ه ��ا .ب �ع��د ف �ت ��رة ق �ص �ي��رة من
ّ
إقامتها في لبنان ّ ،حدثت ساحرة
زوج� �ه ��ا ع ��ن م� �ح ��ال ت� ��ود شراءها
في بيروتّ ،طلبت منه إرس��ال املال
إل �ي �ه��ا ،وت �س��ل �م��ت م�ب�ل��غ  105آالف
وحددت
دوالر .أخبرته أنه اشترتها
ّ
موعد سفرها لكنها اختفت .تلقى
أحمد الخبر ،حزم أمتعته وعاد إلى
لبنان .قصد أهلها ف��أك��دوا أنهم ال
يعرفون عنها شيئًا .بحث كثيرًا وملا
وص��ل إل��ى الحقيقة ،ت�ق��دم بدعوى
ق�ض��ائ�ي��ة ب�ح�ق�ه��ا ،ب�ج��رم االحتيال
وال�س��رق��ة وال�خ�ي��ان��ة ال��زوج�ي��ة لدى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ب�ع�ب��دا ،وكذلك
لدى املحكمة الشرعية في بيروت.

ّ
خطفت امرأة ولديها وفرت إلى إسرائيل .لجأ الزوج إلى القضاء
غيابيًا بتهمة
ليستنجد به ،فحاكم األخير الزوجة الخاطفة ُ
الولدين لم يستعادا بعد.
العمالة .الدعوى ال تزال قائمة ،لكن ّ ُ
الدولة عاجزة ،أما الوالد فحائر يسأل عمن يعيد طفليه
رضوان مرتضى
ب ��دأت ال�ق�ص��ة ع ��ام  .2000ي��وم �ه��ا ،تركت
ساحرة س .منزل زوجها أحمد االختيار
ف� ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة ق� ��اص� ��دة ل �ب �ن ��ان برفقة
طفليهما لزيارة والدتها املريضة .مكثت
ساحرة أشهرًا ع� ّ�دةّ ،
فألح عليها زوجها
ب ��اإلس ��راع ُف��ي ال� �ع ��ودة إل �ي��ه .أخ �ب� ُ�رت��ه أن
ثمة أم��ورًا تريد ّتسويتها قبل أن تسافر
إليهّ .
مرت ّأيام فاتصلت ساحرة بزوجها
ُ
تخبره بموعد املغادرة ،لكنها اختفت في
أحد أي��ام تلك السنة .لم تعاود االتصال،
ب ��ل ف ��وج ��ئ أح� �م ��د ب �م �ج �ه��ول ي �ت �ص��ل به
ويطلب فدية قدرها نصف مليون دوالر
مقابل اإلبقاء على حياة زوجته وطفليه
م�ح�م��د وإس� � ��راء .ص�ع�ق��ه ال �خ �ب��ر ،فحضر
على وجه السرعة إلى لبنان ،لكن الغريب
أن ات �ص��ال ال�خ��اط��ف امل��ذك��ور ب�ق��ي يتيمًا
ولم يتكرر .قصد أحمد مخفر قوى األمن
لالدعاء على مجهول بجرم خطف زوجته
وول��دي��ه ،لكنه ل��م يعثر على أي أث��ر لهم.
لقد ت��وارت ساحرة س ،.ومعها الطفالن،

ع��ن األن �ظ��ار ط ��وال س �ن��وات .ب�ح��ث كثيرًا
�ان سمع بعدها
إل��ى أن م��رت س�ن��وات ث�م�
م��ن أح��ده��م أن س��اح��رة ق� ٍ�د ت� ّ
�وج�ه��ت إلى
ق ��رى ال �ش��ري��ط ال� �ح ��دودي ب�ع��د انسحاب
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي م ��ن ل �ب �ن��ان برفقة
عميل إسرائيلي يدعى محمد أّ .
تزوجته
ّ
ّ
وسجلت الولدين على اسمه .لم يصدق
أح �م��د م��ا س �م��ع ،ل�ك�ن��ه ب ��دأ ال�ب�ح��ث عنها
ج �ن��وب��ًا إل ��ى أن ت�م�ك��ن م��ن ال � ّ�وص ��ول إلى
زوج��ة العميل امل��ذك��ور ال�ت��ي أك ��دت ل��ه أن
زوج� �ت ��ه س ��اح ��رة ه ��رب ��ت ب��رف �ق� ّ�ة زوجها
محمد .يومها ،بدأت املأساة .تأكد أن كل
ما قاساه طوال السنني الثماني املاضية
ال ُي ��ذك ��ر أم � ��ام ال �خ �ب��ر ال � ��ذي س �ق��ط عليه
كالصاعقة .ال يذكر أحمد م��ن طفليه إال
النزر اليسير .يخبر أن عمر ابنه محمد
كان خمس سنواتّ .أما إسراء ،فكانت قد
بلغت السنتني .يروي الزوج أنه منذ ذلك
التاريخ وهو يدور في حلقة مفرغة دون
َ
أن ينجح في استرجاع ولديه .ويشير إلى
أن محمد وإس� ��راء ،ووال��دت�ه�م��ا أي �ض��ًا ،ال
يزالون مدرجني على سجل القيد العائلي

المحكمة الدولية

حواث سير

إحالة األوراق على دائرة االستئناف
أح ��ال رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ال �ق��اض��ي اإلي �ط��ال��ي أن �ط��ون �ي��و كاسيزي
الطعن الذي تقدم به املدعي العام دانيال
بلمار بقرار قاضي اإلج��راءات التمهيدية
دانيال فرانسني بخصوص طلبات اللواء
السيد على دائرة االستئناف .وكان السيد
ق��د طلب م��ن املحكمة تسليمه مستندات
تتيح ل��ه قضائيًا مالحقة املسؤولني عن
اعتقاله لنحو أربع سنوات ّ
تعسفًا .وبعد
خضوع ذلك الطلب لسلسلة من اإلجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة وان �ع �ق��اد ج�ل�س��ة اس �ت �م��اع في
 13ت�م��وز ،حكم القاضي فرانسني ف��ي 17
أيلول ،خالفًا ملوقف بلمار ،بأن للمحكمة
اخ �ت �ص��اص ال �ن �ظ��ر ب �ط �ل �ب��ات ال �س � ّ�ي ��د .لم

أنطونيو
كاسيزي
(أرشيف ــ
هيثم موسوي)

الخاص به ،الذي يحمل الرقم ( 26الدورة
ـــــ عكار العتيقة) .ويلفت إلى أن آخر مرة
اس�ت�خ��رج فيها أح�م��د إخ ��راج ق�ي��د كانت
ب�ت��اري��خ 2009/11/13 :م��ن م��رك��ز نفوس
حلبا ـــــ عكار .يكره أحمد أن ُيذكر أمامه
اسم زوجته ،لكنه يغالب انكساره ليعيد
رواية األحداث وفق تسلسلها الذي حفظه

كثرة تكراره.
عن ظهر قلب من ّ
يلفت أحمد إلى أنه مل من إرسال الرسائل
إلاّل��ى الجمعيات اإلنسانية .ل��م يترك بابًا
إ ط ��رق ��ه ،ل �ك��ن م ��ن دون ج � ��دوى .تمكن
أحمد من معرفة الطريق إلى ساحرة عبر
اإللكتروني
أقربائها .حصل على بريدها
ً
ّ
ل�ي�ب��دأ ال �ت��واص��ل .ت �ح��دث م�ع�ه��ا محاوال

ي�ع�ج��ب ذل ��ك دان �ي��ال ب�ل�م��ار ،ف �ق� ّ�رر الطعن
االستئناف،
بحكم ف��ران�س�ين أم ��ام دائ ��رة
ّ
ع �ل �م��ًا ب � ��أن م� ��ن ب�ي��ن ق �ض��ات �ه��ا سيحتل
ال �ق��اض��ي رال� ��ف ري��اش��ي م��رك �زًا رئيسيًا،
وخ� �ص ��وص ��ًا أنّ � ��ه ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب نائب
كاسيزيُ .
ويتوقع أن يطلب السيد تنحية
رياشي عن دائرة االستئناف بموجب مبدأ
ّ
االرتياب املشروع بسبب تصرفات يعدها
السيد معادية له .كاسيزي طلب رأي األمم
املتحدة ف��ي القضية ف��ي  1تشرين األول،
وأمر بلمار بتقديم وجهة نظره فيه خالل
مهلة تنتهي في  18تشرين االول .وطلب
ك��ذل��ك م��ن ال�س�ي��د ت�ق��دي��م رأي ��ه ب��ذل��ك خالل
م�ه�ل��ة ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ت�س�ل�م��ه رأي بلمار
مترجمًا إلى الفرنسية.

ما قل
ودل
ّ
ال تزال عمليات إطالق النار تمثل
مشكلة أمنية كبيرة يصعب
ضبطها .وتجري هذه العمليات في
األفراح واألتراح والخالفات .وهي
ترتفع في نهاية األسبوع أحيانًا،
لكن الالفت أنها ال تتوقف خالل
أيام األسبوع أبدًا.
ُ
يوم الثالثاء املاضي سجل وقوع
 8عمليات إطالق نار في مناطق
مختلفة في لبنان.
ُ
في جبيل أصيب الجندي خضر س.
بطلق ناري لم تتضح أسبابه.
في املعلقة ـــــ زحلة ،أطلق نقوال
أ .عيارات نارية في الهواء ابتهاجًا
بنجاح شقيقه في امتحانات الدخول
إلى كلية الهندسة في الجامعة
اللبنانية في بيروت!

قتيالن صدمًا قرب جبيل
جوا ّنا عازار
ال ي� �ك ��اد ي� �م � ّ�ر ي � ��وم دون وق� � ��وع حوادث
س�ي��ر ت ��ودي ب�ح�ي��اة م��واط �ن�ين ،ح�ت��ى بات
ّ
ّ
لبناني
يسمي ما يحصل «فيلم
البعض
ّ
ط��وي��ل» ت�ت�ش��ع��ب ف�ص��ول��ه ع�ل��ى الطرقات
واألوتوسترادات ،دون أن توضع للمشكلة
ّ ّ
جذري ّة حتى اآلن .وفي مشهد حزين
حلول
من الفيلم اللبناني ،صدمت صباح أمس
ّ
رباعية الدفع من نوع «شيروكي»
سيارة
على املسلك الغربي من أوتوستراد حاالت،
امل � ��واط � ��ن س �ب ��ع رش� �ي ��د ن �ص ��ر م� ��ن جبيل
ّ
( 51ع��ام��ًا) م��ا أدى إل��ى وف��ات��ه على الفور،
بعدما ق��ذف حوالى عشرة أمتار ليستقر
ف��ي أح ��د ال �ب �س��ات�ين ،ث��م ن�ق�ل��ت ج�ث�ت��ه إلى
مستشفى س�ي��دة امل�ع��ون��ات الجامعي في
جبيل .وفي التفاصيل ّالتي رواها روالن،
اب��ن شقيق ال�ض�ح� ّ�ي��ة ،أن س�ب��ع ه��و أعزب
وي�ع�م��ل ف��ي س ��وق ال �خ �ض��ار م��ع أشقائه،
وكان يجتاز األوتوستراد فجرًا ليصل الى
ّ
ّ
السيارة ،ما أدى الى
مكان عمله فصدمته
ّ
وفاته على الفورُ .يذكر أن السائق فر اثر
الحادث إلى جهة مجهولة ،ليعود بعدها
ّ
ويسلم نفسه .حضرت عناصر قوى األمن
ال��داخ �ل��ي وال �ط �ب �ي��ب ال �ش��رع��ي إل ��ى املكان
إلجراء املقتضى القانونيّ ،أما مراسم دفن
سبع فتقام اليوم في كنيسة مار جرجس
في جبيل .وفي مشهد آخر ،صدمت ّ
سيارة
مجهولة امل��واص �ف��ات ،ل�ي��ل أول م��ن أمس،
على املسلك ال�غ��رب��ي م��ن أوت��وس�ت��راد نهر

اب��راه�ي��م مقابل س��وق ال�خ�ض��ار ،املواطنة
زم ��زم م�ح�م��د ط��ال��ب ( 62ع��ام��ًا) ،فتوفيت
على ال�ف��ور ونقلت جثتها ال��ى مستشفى
البوار الحكومي ،فيما فر السائق الى جهة
مجهولة .حضرت عناصر قوى األمن إلى
امل�ك��ان وفتحت تحقيقًا ف��ي ال �ح��ادث ،كما
ح�ض��ر ال�ط�ب� ّي��ب ال �ش��رع��ي ال ��ى املستشفى
جمعية
وع��اي��ن ال �ج��ث��ة .ي�ش��رح أم�ي�ن س� ّ�ر
ّ
«ال � �ي� ��ازا» ك��ام��ل إب��راه �ي��م ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
السبب الرئيس الزدياد حوادث السير في
محيط جبيل ه��و «غ �ي��اب ج�س��ور املشاة،
ّ
ّ
للسيارات في
الجنونية
إضافة الى القيادة ّ
هذه املنطقة ،رغم أن الطريق ليس واسعًا
ّ
جدًا» ،الفتًا إلى أن الحل يتمثل في «إيجاد
ّ
املمرات للمشاة من جسور عبور أو غيرها،
إضافة الى تفعيل ال��رادارات في املنطقة».
وط��ال��ب إب��راه�ي��م ب�ل� ّ
�دي��ات املنطقة بوضع
ّ
ج��ز ح��دي��دي��ة ب�ين مسلكي
ف��واص��ل أو ح��وا ّ
األوت��وس �ت��راد ،ك��ل ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا ،تمامًا
ّ
بلدية جبيل على أوتوستراد
كما فعلت
ّ
املدينة وقد أسهمت هذه ّالتجربة في الحد
من الحوادث ،خصوصًا أنها منعت ّ
املارة
من تجاوز األوتوستراد ،خاتمًا باإلشارة
إل��ى أن األه��م ه��و ت��أم�ين ب��دي��ل للناس كي
ال يموت املزيد منهم .أخ�ي�رًاُ ،سجل أمس
منطقة زوق
حصول ح��ادث سير آخ��ر في
ً
مكايل ،حيث انحرفت شاحنة ليال بعدما
ف�ق��د سائقها ال�س�ي�ط��رة عليها ،لتصطدم
ب� �ـ 13س �ي��ارة م��ن دون وق ��وع إص��اب��ات في
األرواح.
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أخبار القضاء واألمن

هل تحل قضية الطفلني
في إسرائيل لدى املحاكم اللبنانية؟
(أرشيف ــ مروان طحطح)

جريمة ياطر :القبض على املشتبه فيه

جندت شقيقها
زوجة عميلة ّ
أص ��در ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ع�س�ك��ري ف ��ادي ص ��وان ق� ��راره االت �ه��ام��ي ف��ي حق
س��اح��رة س .وزوج�ه��ا غير الشرعي محمد أم�ين ،وشقيقها الرقيب أول في
ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي هيثم وزوج �ت��ه راغ ��دة ض .ب�ج��رم التجسس ملصلحة
العدو اإلسرائيلي ودس الدسائس لديه .وقد طالب بإنزال عقوبة تصل في
حدها األقصى إلى اإلعدام .ويشار إلى أن جلسات محاكمة ساحرة وشقيقها
تجري أمام املحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل ،ويلفت إلى أنه في
الخامس والعشرين من الشهر الجاري هناك جلسة الستئناف محاكمتهما
بجرم التعامل مع العدو .ويذكر أن التحقيقات أظهرت أن ساحرة س .هي
التي جندت شقيقها هيثم ،وكانت تلتقيه في تركيا.

يبحث األب
عن وسيلة يسترجع
بها طفليه من
إسرائيل

إق�ن� ً�اع�ه��ا ب��أن تعيد إل�ي��ه ول��دي��ه ،فطلبت
تف بوعدها.
ماال .أرسله إليها ،لكنها لم ِ
ب �ق �ي��ت ت� �ح ��اول اب � �ت� ��زازه .ف �ك��ان االتصال
الهاتفي األخ�ي��ر بينهما ه��و ال��ذي جرى
قبل نحو سنة ونصف سنة عندما كان
أح �م ��د ف ��ي أب� �ي ��دج ��ان .ي ��ذك ��ر أح �م ��د آخر
اتصال مع ابنه محمد فيقول« :أخبرني
ٍ

أنه يريد املجيء ،لكن زوج والدته يرفض
أن يعطيه اإلذن» .يصمت أحمد ليضيف:
«أخبرته بأني س��أرس��ل ل��ه امل��ال ،وطلبت
إليه أن يهرب» .يعود لصمته ويكمل بأن
محمد لم يحاول الهرب ألنه بحاجة إلى
إم �ض��اء زوج س��اح��رة ،ف�ه��و ال ي ��زال دون
ال �س��ن ال �ق��ان��ون �ي��ة .ي�ش�ي��ر أح �م��د إل ��ى أنه
ح��اول االتصال في ما بعد ،لكنهم كانوا
قد استبدلوا رقم الهاتف.
رغ��م ال�س�ن��وات ال�ت��ي م � ّ�رت ،ال ي ��زال أحمد
يبحث اليوم َعن وسيلة الستعادة محمد
وإس� ��راء س��امل�ي�ن ،وق��د ب��ات أك �ث��ر إصرارًا
على ذلك ،وهو يناشد الحكومة اللبنانية
وهيئة األمم املتحدة والهيئات اإلنسانية
وال �ص �ل �ي��ب األح �م��ر ال ��دول ��ي ال �س �ع��ي إلى
استرجاع محمد وإسراء.

جهة أخ��رى ،ي��رى متابعون للقضية
م��ن
ّ
أنها معقدة ،فالقانون اإلسرائيلي يجيز
ل�ل�م��رأة اح�ت�ض��ان أوالده ��ا م��ا دام ��وا دون
السن القانونية ،وما دام الولدان لم يبلغا
س��ن ال��رش��د ب�ع��د ،ف��إن ال��وال��د ال يستطيع
امل �ط��ال �ب��ة ب �ه �م��ا م ��ا دام � ��ت األم تعارض
تسليمهما إل �ي��ه .وي�ل�ف��ت امل�ت��اب�ع��ون إلى
أن ح � �ص ��ول ال� ��ول� ��دي� ��ن ع� �ل ��ى الجنسية
اإلسرائيلية يزيد األمور تعقيدًا ،باعتبار
ّ
إسرائيليني
أن �ه �م��ا أص �ب �ح��ا م��واط �ن�ي�ن
تحميهما دولة إسرائيل .لكن في املقابل،
ّ
مسجلني في لبنان على
ال ي��زال ال��ول��دان
اس��م وال��ده �م��ا ،األم ��ر ال ��ذي يجيز للوالد
أن يتقدم ببالغ عبر السلطات اللبنانية
للمطالبة بهما .تبقى مشكلة تتعلق بعدم
حمل ال��ول��دي��ن ش�ه��رة وال��ده�م��ا الحقيقي
ف��ي إس��رائ�ي��ل ،فهما يحمالن شهرة زوج
ّ
ساحرة ،ما يصعب مهمة حل هذه القضية.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،يشير أح��د املتابعني للملف
إلى أن هناك مخرجًا للمسألة العالقة عبر
توكيل محام إسرائيلي لرفع دع��وى في
ال��داخ��ل اإلسرائيلي على ال��زوج��ة بتهمة
ال�ت��زوي��ر وال�ت�لاع��ب ب ��أوراق ثبوتية .لكن
أحمد يتساءل ّ
عما يمكن أن يحصل له إن
حاول االتصال بالداخل اإلسرائيلي .هل
ُيقبض عليه بتهمة خرق قانون املقاطعة
م ��ع إس ��رائ �ي ��ل ،أم ي��وق��ف ل�لاش �ت �ب��اه فيه
بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي .تساؤل
يوجهه
محمد وصرخته يقرنهما بنداء
ّ
إلى كل من قد يستطيع مساعدته في فك
األسر الجبري عن ولديه.

ّ
بعد أقل من  40ساعة على مقتل املواطن عبد خميس ( 40سنة) ،ابن بلدة
مركبا (مرجعيون) واملقيم في بلدة ياطر (بنت جبيل) ،تمكنت مفرزة
استقصاء الجنوب في قوى األمن الداخلي من القبض على املشتبه فيه،
املعاون في قوى األمن الداخلي بالل ق .بعدما كان مختبئًا في أحراج بلدته
القريبة من مكان ارتكاب الجريمة.
مسؤول أمني قال لـ«األخبار» إن «مفرزة استقصاء الجنوب استطاعت
تحديد مكان اختباء املشتبه فيه ،والتواصل معه ّثم استدراجه إلى ّ مفرق
ّ
تسليم نفسه ،بعد التأكد من
بضرورة
بلدة صربني ّاملجاورة ،ثم أقنعته ّ
ُ ِّ
أن حوزته مسدسًا حربيًا .وبعدما سلم نفسه حقق معه بإشراف النيابة
العامة االستئنافية في الجنوب ،وقد لجأت مفرزة استقصاء الجنوب إلى
تسليمه إلى فصيلة درك تبنني ،بعد تكليف آمر الفصيلة الرائد علي أحمد
املشتبه فيه اعترف بارتكابه
معهَ .وبحسب املصدر األمنيّ ،فإن
ّ
التحقيق ُ
الجريمة ،وستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه .ويذكر أن املشتبه فيه
كان قد ارتكب جريمته على خلفية إشكال مالي مع املدعو ع .أ ،.الذي كان
يقود ّ
دراجته النارية برفقة املجني عليه عبد خميس ،عندما أطلق ًالنار من
ّ
مسدسه باتجاه املدعو ع .أ .فأصاب خميس في رأسه وأرداه قتيال .وكان
نهار ّأول من أمس في البلدة،
أبناء بلدة مركبا وأقرباء القتيل قد اعتصموا ّ
مطالبني القضاء اللبناني والقوى األمنية بالتدخل للقبض على املشتبه
ينّ
فيه ّ
الفار من وجه العدالة .وقد ب املسؤول أن قيادة قوى األمن الداخلي
تتابع القضية مع ذوي املغدور وفاعليات بلدة مركبا ،وتعمل على تهدئة
األمور ،وخصوصًا بعدما تمكنت من القبض على املشتبه فيه وتسليمه
ّ
املختصة.
إلى املراجع القانونية

ّ
ّ
ّ
«املؤبد» لتجار مخدرات
أص�����درت أم���س م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات ف���ي ال��ب��ق��اع 7
أح���ك���ام ف���ي ح���ق م��ت��ه��م�ين ب���االت���ج���ار باملخدرات،
قضت باألشغال الشاقة املؤبدة وغرامة بخمسني
مليون ليرة.
امل��ت��ه��م��ون ه���م :ع.ن.ج 28( .ع��ام��ًا) وا.ف.ن55( .
ع��ام��ًا) ،وف.ف.ز 39( .ع��ام��ًا) ،وع.أ.أ 24( .عامًا)،
خ.أ.ح 30( .عامًا) ،وع.م.أ 30( .عامًا).

طعن عامل سوري
تعرض العامل السوري فادي ت 22( .عامًا) لضربة سكني في بطنه من
مجهولني يستقلون سيارة لونها أبيضً ،وقد أفاد بأن املجهولني أصعدوه
في سيارتهم بحجة أنهم سيجدون له عمال ،ثم اقتادوه إلى منطقة حرجية
في خراج بلدة كفرمتى محاولني سلبه ،وملا لم يجدوا في محفظته سوى
مبلغ ُ ضئيل من املال طعنوه.
وقد نقل الجريح إلى مستشفى في منطقة الشحار الغربي.

 ...وجريح في طبرجا

محاكم

السجن تسع سنوات لعاشق ولهان
زينب زعيتر
طلب م��ازن ( 25ع��ام��ًا) ي��د ف��رح (إسمان
م�س�ت�ع��اران)ّ ل �ل��زواج ،رف��ض أه��ل الفتاة
ّ
تزويجها ألن�ه��ا ال ت��زال ق��اص�رًا ،فتوعد
مازن األهل ّ
بشر انتقام.
ّ
بداية عملية االنتقام كانت عندما تعرض
لفرح في الشارع وضربها على وجهها
ّ
ّ
ب��آل��ة ح ��ادة .ادع ��ى أه��ل ف��رح على ُمازن،
أوق �ف �ت��ه ف�ص�ي�ل��ة ح� ��ارة ح ��ري ��ك ،وأخلي
ّ
سبيله بعد تراجع املدعني وتعهد مازن
ب �ع��دم ال �ت �ع� ّ�رض ل �ف��رح ول �ج �م �ي��ع أفراد
العائلة .لكن تعهد م��ازن ل��م يكن سوى
حبر على ورق ،حيث قام بتحطيم زجاج
سيارة والد فرح وتمزيق دواليبها ،كما
ّ
لشقيقها جميل (اسم مستعار)
تعرض
ً
ب� ّ�ال �ض��رب ق ��ائ�ل�ا ل ��ه «س ��آخ ��ذ ف� ��رح ولو
كلفني األم��ر حياتي» ،وك��ان م��ازن يكرر
�ال ب�ج�م�ي��ل ل �ي �ه��دده ويتوعده،
االت� �ص � ّ
وأعلمه أنه سينتقم بوضع عبوة ناسفة
تحت سيارة الوالد .الحقًا ،ورد اتصال
ه��ات�ف��ي إل��ى م��رك��ز فصيلة ح ��ارة حريك
مفاده وجود حريق في إحدى البنايات،
ّ
على ّالفور ّوكشفت على
حضرت دورية ينّ
آثار الحريق ،وتب أن الشقة تعود إلى
ف��ادي وهو شقيق فرح ال��ذي كان خارج
الحريق .كشف خبير
املنزل عند وق��وع ّي�نّ ّ
ع �ل��ى امل �ن��زل ف �ت �ب� أن ق�ي�م��ة الخسائر
ت �ت �ع��دى ال� � �ـ 10آالف دوالر .ت �ق��دم فادي
ب��ادع��اء متهمًا م��ازن بافتعال الحريق،

داني األمين

اعترف مازن بأ ّنه هو
من قام بتمزيق دواليب
سيارة والد حبيبته وهدد
شقيقها

ّ
ب �م �س ��اع ��دة ش �خ ��ص ُي� �ل ��ق ��ب «ميسو».
ج ��ارة ف ��ادي أع �ط��ت أوص� ��اف شخصني
ك��ان��ا ي�ن��زالن بسرعة على ال ��درج لحظة
وصولها ال��ى منزلها ّ وبعدها شاهدت
النار تشتعل في الشقة .هنا ُيشار إلى
أن فادي يترك منزله الزوجي عند سفر
ال��زوج��ة ،وي �ب��دو أن م ��ازن ش��اه��ده وهو
يغادر املنزل.
مثل م��ازن أم��ام مفرزة الضاحية ،وأفاد
بأن عالقة عاطفية تربطه بفرح ،واعترف
ّ
بأنه هو من قام بتمزيق دواليب سيارة
ّ
وال� ��د ال �ف �ت��اة ،وأن� ��ه ه� ��دد ش�ق�ي�ق�ه��ا عبر
ّ
ال�ه��ات��ف وض��رب��ه ،وال �ت �ع��رض ل �ف��رح في
ال � �ش� ��ارع .اع� �ت ��راف ��ات م � ��ازن األخ� �ي ��رة لم
تشمل افتعاله الحريق ،وقال إنه كان في
تلك الليلة نائمًا في منزله.

خ �ل��ال ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ظ� �ه ��رت ّشخصية
�داث ،إن��ه طارق
جديدة على مسرح األح� ّ
بأنه ّ
تعرف إلى
ال��ذي أف��اد في التحقيق
م ��ازن م�ن��ذ  6أش�ه��ر وه��و «م��ن أصحاب
السمعة السيئة» .التقى طارق بمازن في
اليوم التالي لحصول الحريق فسأله إن
كان قد علم بحريق منزل فادي ،فأجابه
م� ��ازن «رأي � ��ت ف��ي م �ن��ام��ي ث�ل�اث حرائق
�دث ،وه � ��ذه اول واح � � ��دة منها»،
س �ّت �ح � ّ
وأك ��د ل��ه أن ��ه ح��رق امل �ن��زل م��ع «ميسو».
أخ �ب��ر ط ��ارق أه ��ل ف ��رح ب��ال�ح��دي��ث الذي
ّ
ً
عى
جرى بينه وبني مازن ،وبناء عليه اد ّ
ف� ��ادي ع�ل��ى م� ��ازن .م�ي�س��و اع �ت��رف بأنه
ك��ان ن��ائ�م��ًا ف��ي امل � ّن��زل م��ع م ��ازن ،ومازن
بقي مصرًا على أن��ه ن��ام ف��ي منزله تلك
الليلة ولم يشاهد فادي في الشارع كما
أف� ��اد األخ �ي ��ر .وب�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذه الوقائع،
وف��رار املتهم م��ازن ،وتجاه األفعال التي
ق� ��ام ب �ه��ا ،أص � ��درت م�ح�ك�م��ة الجنايات
ف��ي جبل لبنان حكمها بتجريم املتهم
م��ازن بالجناية  587عقوبات ،وبإدانته
بالجنحة  ،578و ،573و 733عقوبات،
و 73أسلحة ،وبإدغام العقوبات املذكورة
سن ّدًا للمادة  205عقوبات ،على أن تنفذ
األشد،
بحقه العقوبة الجنائية لكونها
ّ
أي إنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة
ّ
به مل��دة  9سنوات وتجريده من حقوقه
ّ
املدنية ومصادرة أمواله املنقولة وغير

املنقولة .ذلك مع إلزامه مبلغ  15مليون
ّ
ليرة لبنانية للمدعي فادي.

في طبرجا ،طعن ن .س .ليل أول من أمس وشخص آخر مجهول الهوية
املواطن ح .د( .مواليد  )1983طعنات ع��دة في أنحاء جسمه ،ما أدى إلى
بجروح بالغة .وذك��رت بعض وك��االت اإلع�لام أن الضحية توفي،
إصابته ً
ّ
لكن مسؤوال أمنيًا متابعًا للتحقيق في الحادث أكد لـ«األخبار» أنه ما زال
على قيد الحياة ،وحالته الصحية مستقرة.

عمليات سلب متنقلة
في عاليه ،أثناء انتقال م.ح 22( .عامًا) في سيارة مرسيدس حمراء ،يجهل
اس���م سائقها ورق���م ل��وح��ت��ه��ا ،ت��ع ّ��رض لعملية س��ل��ب ب��ق��وة ال��س�لاح حيث
شهر بوجهه مسدسًا وأج��ب��ره بعد تهديده على التخلي ّ
عما يحمل من
أموال نقدية ،وأنزله بالقوة من السيارة ّ
وفر إلى جهة مجهولة .وقد أعطى
ً
املسلوب مواصفات السائق ،وهو موضع مالحقة بناء على إشارة القضاء
املختص .وق��د ادع��ى أحمد ش .أم��ام فصيلة ح��ارة حريك في ق��وى األمن
أنه تعرض لعملية سلب بالقوة يوم الثالثاء املاضي ،إذ اقترب منه أربعة
أشخاص يستقلون دراجتني ناريتني وشهروا سكاكني في وجهه وسلبوه
محفظته.
أم��ا ف��ي ع��ي��ون ال��س��ي��م��ان ،فقد ك��ان ج���ورج ع .ي��ق��ود س��ي��ارت��ه وص��ع��د معه
شخص مجهول الهوية طلب منه اقتياده إلى مزار ديني .بوصولهما إلى
محلة الكيال ،اعترضت طريقهما سيارة س��وداء اللون ،وفيها أشخاص
مجهولون يحملون أسلحة ،وق��د انهالوا على ج��ورج بالضرب ،وسلبوه
محفظته وأوراق���ه الثبوتية ومبلغًا من امل��ال وهاتفه الخلوي ،ثم ف��روا إلى
جهة مجهولة.

العثور على مسدس مفقود
أوقفت إح��دى دوري��ات مفرزة استقصاء شرطة بيروت املدعو وس��ام ط.
( 35عامًا) قرب اليونيسكو ،لحيازته مسدسًا حربيًا بال ترخيص قانوني.
ينّ
وقد تب أن املسدس من أسلحة قوى األمن الداخلي ،وأنه مفقود من سرية
بعلبك.
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تقرير
ّ
ّ
يتمتعون بامتيازات ّ
جمة ،يتحكمون باملفاصل األساسية من
في وزارة املال أشخاص
دون أن يكونوا خاضعني لرقابة مجلس الخدمة املدنية ،وال لرقابة هيئات الرقابة،
كالتفتيش املركزي وديوان املحاسبة ،يتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب زمالئهم
املحسوبني في مالكات اإلدارة ّ
العامة ،أحدهم صار وزيرًا وآخر يمارس دور الوزير الرديف...
إنهم العاملون في مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

 UNDPإدارة رديفة!
يتحكم بمفاصل وزارة المال وهو خارج المساءلة
مكتب ّ
ي � �ج� ��ري ت� �ق ��دي ��م ب� �ع ��ض العاملني
الرئيسيني في وزارة املال بصفتهم
«ه� � �ب � ��ة» م� �ن� �ح� �ه ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج األمم
املتحدة اإلنمائي  ،UNDPملساعدة
ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ل��ى تطوير
أوض� ��اع اإلدارة ال �ع� ّ
�ام��ة وتحسني
إن �ت��اج �ي �ت �ه��ا ورف ��ده ��ا بالكفاء ات
ال �ل�ازم� ��ة ...إال أن ال�ح�ق�ي�ق��ة ليست
ك ��ذل ��ك إط �ل��اق � ��ًا ،ف �م �ك �ت��ب ،UNDP
وزارة امل��ال ال يعدو
امل�ه�ي�م��ن ع�ل��ى
ُ
ك��ون��ه إدارة ردي�ف��ة أح��دث��ت لحشو
األزالم واألت� �ب ��اع وال� ��زوج� ��ات ،في
ّ
العامة
واح � ��دة م ��ن أه ��م اإلدارات
وأك �ث��ره��ا ح �س��اس �ي��ة ،ول �غ��اي��ة في
ن�ف��س ي �ع �ق��وب ،ب ��دأت ت�ن�ف�ض��ح في
سياق سيل الفضائح ال��ذي ُيغرق
هذه الوزارة.

تمويل من املال العام
ي�ت��ول��ى ال�ع��ام�ل��ون ف��ي مكتب UNDP
وظ ��ائ ��ف أس��اس �ي��ة وي� �ش ��رف ��ون على
تنفيذ مهمات ذات طابع «سيادي»،
ت �ت �ص��ل ب � � � ��إدارة ال� �ض ��رائ ��ب والدين
العام ونظام املعلوماتية واألرشيف
وغيرها ...إال أنهم غير خاضعني ألي
نوع من أنواع املساءلة ،ما عدا التي
ّ
السرية...
تنص عليها عقودهم شبه
وكل ذلك من دون أي مساهمة فعلية
م ��ن ج ��ان ��ب األم � ��م امل �ت �ح��دة لتمويل
كلفتهم ،م��ا ع��دا تقديم الستار الذي
ّ
ي�ت�خ��ف��ى خ�ل�ف��ه ه ��ؤالء و ّم��ن وراءهم،
وه� � ��ذا «ال �ت �س �ت �ي��ر» ي �م��ث��ل فضيحة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ق��د ت�ص�ي��ب امل �س��ؤول�ي�ن في
املنظمة األممية ،التي ما انفكت ترفع
ش�ع��ار ال�ش�ف��اف�ي��ة وم�ح��ارب��ة الفساد،

ّ
فيما هي تغطي في لبنان أط�رًا غير
ن �ظ��ام �ي��ة ً وم �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون جملة
وتفصيال.
ف �ق��د ك �ش �ف��ت م �ن��اق �ش��ات ل �ج �ن��ة املال
وامل��وازن��ة النيابية أن برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ال يساهم في تمويل
مكتبه في وزارة املال إال بمبلغ زهيد
ال يتجاوز  50ألف دوالر سنويًا ،فيما
امل��وازن��ة ال�ع� ّ
�ام��ة ،أي أم��وال الضرائب
ال� �ت ��ي ي �س ��دده ��ا امل �ق �ي �م ��ون ،تساهم
بنحو  1.4مليون دوالر سنويًا ،وال
تقف الفضيحة عند هذا الحد ،بل إن
البرنامج يتقاضى نسبة  10في املئة
من مساهمة املوازنة (نحو  140ألف
دوالر) إلدارة األم ��وال امل�ح� ّ�ول��ة إليه،
ب�م�ع�ن��ى أن ��ه ي �س��دد م�ب�ل��غ الخمسني
ألف دوالر من هذا االقتطاع ،ويبقى
له  90ألف دوالر!

وزيرة املال ريا الحسن ومستشارها نيبل يموت (أرشيف ــ بالل جاويش)

نقاش بال نتيجة

ال أثر للمكتب
ليس هناك أي أثر ملكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 UNDPبصيغته القائمة في الوثائق الرسمية لألمم
املتحدة ،بل هناك مشروع محدد تحت عنوان «تطوير
القدرات على اإلصالح الضريبي واإلدارة الضريبية»،
محاور رئيسة )1( :تعزيز اإلصالحات
ويتضمن ثالثة ُ ّ
الضريبية التي حققت بموجب القرار 92/017
ومأسستها )2( .تحديد جيل جديد من اإلصالحات
وتنفيذها بالتماشي مع رؤية وزارة املال للقرن الواحد
والعشرين )3( .تلبية جدول األعمال االقتصادي الخاص
بالحكومة اللبنانية بعد مؤتمر باريس  3والرامي إلى
إعادة لبنان إلى موقعه االقتصادي على أرضية سليمة
من الناحيتني الضريبية واالقتصادية.

90
في املئة

هي نسبة تمويل مكاتب
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
في اإلدارات ّ
العامة من
املوازنة ،بحسب تصريح
لرئيس لجنة املال واملوازنة
إبراهيم كنعان ،الذي تساءل
ُ
«ملاذا ال تعزز الكفاءات في
ُ
هذه
اإلدارات وتمأل الشواغر
ً
فيها بدال من صرف مبالغ
طائلة على إدارات رديفة؟

ّ
ً
هذه الوقائع حفزت سجاال حاميًا بني
ال�ن� ّ�واب ،إال أنه لم يبلغ ح��دود تعليق
االعتماد املرصود ،وهو اعتماد يجري
ّ
ص��رف��ه م �ن��ذ س� �ن ��وات ع � ��دة ،م ��ن دون
أن ت�ك��ون ه�ن��اك ق��وان�ين م��وازن��ات في
األص��لّ ،وه��و يدخل في إط��ار اإلنفاق
الذي صنفه فريق من السلطة كإنفاق
غير قانوني حصل ب ّ�ين عامي 2006
و2009ينّ ويستمر بال توقف حتى اآلن.
ّ
للنواب أن مشروعي املوازنة
فقد تب
العامة واملوازنات امللحقة لعام 2010
و 2011لحظا مساهمات مخصصة
ل �ب��رن��ام��ج األم � ��م امل �ت �ح��دة اإلنمائي
 ،UNDPبقيمة  2.1م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،في
ال�ج��زء األول م��ن م��وازن��ة وزارة املال،
وضمن وظيفة «اإلدارة املالية وإدارة
الخدمات اإلحصائية» ،فطلب هؤالء
ّ
النواب من ممثلي ال��وزارة تزويدهم
ّ
بموازنة البرنامج املفصلة مع نفقات
ّ
املفصلة أيضًا ،مع
عامي  2008و2009

متعاقدون بال أي رقابة

ورأى ال �ن� ّ�واب أن عمليات التوظيف

قطاعات

اتصاالت

 1.8مليار مشترك في الهاتف الخلوي عامليًا
ارتفع عدد مشتركي الهاتف الخلوي في العالم
إل ��ى  1.2م�ل�ي��ار م�ش�ت��رك ف��ي ن�ه��اي��ة ع ��ام ،2009
فيما سيبلغ ع��دد مستخدمي الهاتف الخلوي
 5م �ل �ي��ارات ،ب �م �ع��دل ان �ت �ش��ار ي �ص��ل إل ��ى ،%68
ّ
فيما يقدر عدد مستخدمي اإلنترنت بنحو 1,8
مليار نسمة ،منهم  480مليون مستخدم لخدمة
الحزمة العريضة.
ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ج� ��اء ت ف ��ي ت �ق��ر ي��ر «اقتصاد
امل �ع �ل ��و م ��ات ل� �ع ��ام  »2010ا ل � ��ذي أ ط �ل �ق��ه أمس
م��ؤ ت �م��ر األ م � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ت �ج��ارة والتنمية
«أونكتاد» ،بعنوان «تكنولوجيات املعلومات
واال ت � � �ص� � ��االت و م ��ؤ س � �س ��ات األ ع � �م � ��ال والحد
م ��ن ا ل �ف �ق��ر» .و ق ��د ع��ر ض��ت م �س��ؤو ل��ة الشؤون
اال ق �ت �ص��اد ي��ة ف��ي «األو ن �ك �ت��اد» ،د ي��ا ن��ا كوركا،
دور ت�ك�ن��و ل��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات واال ت �ص��االت في
ت��و ف �ي��ر ا ل ��و س ��ا ئ ��ل ل �ل �ن �س��اء وا ل� ��رج� ��ال الفقراء
للنفاذ إ ل��ى امل�ع�ل��و م��ات امل�ف�ي��دة وا ل�ت��وا ص��ل ،إذ
إ ن �ه��ا « ت �س��ا ع��د ع �ل��ى ًب �ن��اء و ت �ح �س�ين أحوالهم
امل �ع �ي �ش �ي��ة» ،م �ش� �ي ��رة إ ل� ��ى أن ا ل �ت �ق��ر ي��ر يذكر

تقديم بيان بالعاملني في البرنامج
وجنسياتهم واملهمات املنوطة بكل
منهم.
ال� �ه ��دف م ��ن ه� ��ذه ال �ط �ل �ب��ات محاولة
ف�ه��م س�ب��ب خ�ل��ق م�ك�ت��ب ب��اس��م األمم
املتحدة ّ
ّ
العامة ويعمل
تموله املوازنة
فيه متعاقدون لبنانيون ،إذ يخشى
ال � � �ن � � ّ�واب أن ي� �ك ��ون ه � ��ذا ال � �ن� ��وع من
امل�س��اه�م��ات امل�م�ن��وح��ة ملكتب UNDP
مخصصًا إلج� ��راء ع�م�ل�ي��ات توظيف
داخل القطاع العام ،بحجة دعم اإلدارة
اللبنانية ف��ي إن�ج��از مهماتها ،فيما
الغاية الكامنة وراء ذلك هي العكس،
إذ إن ه��ذه امل�س��اه�م��ات يقصد منها
دع��م برنامج األم��م املتحدة اإلنمائي
ألن� ��ه ي�ق �ت �ط��ع ن �ح��و  10ف ��ي امل �ئ ��ة من
ّ
املحولة إليه.
املبلغ إلدارة األموال

و س �ي �ل �ت�ي�ن ي �م �ك��ن م ��ن خ�ل�ال �ه �م��ا أن يستفيد
الفقراء؛ األولى تتعلق باستخدام تكنولوجيا
امل�ع�ل��و م��ات واال ت �ص��االت م��ن ج��ان��ب الشركات
ا ل �ص �غ �ي��رة ذات ا ل �ص �ل��ة امل� �ب ��اش ��رة بالفقراء،
وا ل �ث��ا ن �ي��ة ع �ب��ر امل �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع املنتج
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وت �ح��دث��ت ع��ن «ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ع�ب��ر الهاتف
ال�ن�ق��ال ال�ت��ي ه��ي أي�ض��ًا أح��د التطبيقات املهمة
في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت».
وق� ��ال امل �س ��ؤول األول ع��ن ش� ��ؤون تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ف��ي «إس � �ك ��وا» ،رام� ��ي ال��زع �ت��ري ،إن
االش � �ت ��راك ��ات ف ��ي ال �ه ��ات ��ف ال �ن �ق ��ال زادت ستة
أض �ع��اف ب�ين ع��ام��ي  2003و  2009ف��ي منطقة
«إس�ك��وا» ،فعلى الرغم من االختالفات الكبيرة
في كلفة الهاتف ّ الخلوي في املنطقة العربية،
تنفق البلدان األقل نموًا ،أي ذات الدخل القومي
اإلج �م��ال��ي امل�ن�خ�ف��ض ،أك �ث��ر م��ن ال �ب �ل��دان األكثر
نموًا لقاء هذه الخدمات».
(األخبار)

التي تجري م��ن خ�لال برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي تنطوي على تحايل
كبير على القوانني واألنظمة:
ـ �ـ �ـ ف �ه��ي ال ت �خ �ض��ع ل ��رق ��اب ��ة مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وال ل��رق��اب��ة هيئات
ال��رق��اب��ة كالتفتيش امل��رك��زي وديوان
املحاسبة.
ـ �ـ �ـ وه ��ي ال ت�خ�ض��ع ل �ق��ان��ون سلسلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب ،إذ إن املتعاقدين
الذين يجري التعاقد معهم ،وغالبًا
ل � �س � �ن� ��وات ط� ��وي � �ل� ��ة ،ب� �م ��وج ��ب هذه
امل�س��اه�م��ات امل �م� ّ�ول��ة م��ن امل ��ال العام،
ي � �ت � �ق� ��اض� ��ون روات � � � � ��ب ت � �ف � ��وق أعلى
الرواتب امللحوظة في سلسلة الرتب
ّ
والرواتب ،وهذا األمر أدى الى عملية
ن��زف حقيقية ،باعتبار أن املوظفني
األك�ف��اء في اإلدارة العامة اللبنانية،
وأم� ��ام ه ��ذا ال ��واق ��ع وج� ��دوا أنفسهم
ّ
مضطرين :إما الى االستقالة بهدف
ال �ت �ع��اق��د م ��ع ال� �ب ��رن ��ام ��ج ،وإم� � ��ا الى

التبادل البيني

ّ
عبود يدعو إلى تفعيل السياحة العربية
قال وزي��ر السياحة ف��ادي عبود إن السياحة من
أهم امل��وارد األساسية للدخل القومي ،وبالتالي
ي�ج��ب تفعيل ال�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي ف��ي ه��ذا القطاع
ال��ذي «ينتج فوائد مضاعفة تعود بالنفع على
كل املجتمعات العربية».
ك�ل�ام ع �ب��ود ج ��اء ف ��ي اف �ت �ت��اح امل �ل �ت �ق��ى الثالث
ع �ش��ر مل�ج�ت�م��ع األع� �م ��ال ال �ع��رب��ي ،ح �ي��ث تطرق
ال �ن �ق��اش إل ��ى ت ��داع �ي ��ات األزم � ��ة ال �ع��امل �ي��ة على
ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ،ف� �ق ��ال رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد رجال
األعمال العرب ،العني حمدي الطباع ،إن بعض
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة اس�ت�ط��اع��ت ت�ج��اوز آث��ار األزمة
املالية العاملية ،ولكن االقتصاد العربي ما زال
ب�ح��اج��ة ،أك�ث��ر م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،إل��ى تنفيذ
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ع��اون ال �ع��رب��ي ال �ت��ي انبثقت
ع��ن ال �ق �م��ة االق �ت �ص��ادي��ة األخ� �ي ��رة« ،ف�ل�ا ب��د من
ت�س��ري��ع تنفيذ ق ��رارات ق�م��ة ال�ك��وي��ت ف��ي إقامة
امل �ش��اري��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ال�ب�ن��ى التحتية
وتطوير ال�ت�ب��ادل العربي البيني ف��ي التجارة
واالستثمار ،وإزال��ة القيود أم��ام حركة السلع

واألفراد والعمالة».
وي ��رى ال�ط�ب��اع أن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي أق � ّ�رت ف��ي ّ
قمة
ّ
ال �ك��وي��ت ت ��وف ��ر ال �ع �ن��اص� ّ�ر األس ��اس �ي ��ة للتكامل
االقتصادي العربي ،وتعزز تنافسية املنتجات
العربية في األسواق العاملية ،ومواجهة منافسة
ال �س �ل��ع امل� �س� �ت ��وردة ف ��ي األس� � ��واق امل �ح �ل �ي��ة .لكن
ف��ي ظ��ل املتغيرات ال�ط��ارئ��ة ،يجب تحفيز مناخ
االستثمار في عدد من الدول العربية والقطاعات
االق �ت �ص��ادي��ة ال� ��واع� ��دة ،ل �ت �ع��زي��ز االستثمارات
العربية البينية ،ودف��ع سبل ال�ت�ج��ارة العربية
البينية في السلع والخدمات قدمًا.
وفي هذا اإلطار ،يرى الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دب��دوب أن
ع�ل��ى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى اإلصالحات
الهيكلية ،إذ إن بعض آثار األزمة العاملية األكثر
ّ
ح ��دة ك��ان��ت ف��ي منطقة الخليج األك �ث��ر ارتباطًا
ّ
ب��األس��واق العاملية عبر قناتني رئيسيتني هما
النفط ،والتدفقات النقدية.
(األخبار)
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تقرير

نحو «عالم رقمي» أكثر عدالة

 2.1مليار ليرة
قيمة مساهمة
الموازنة في تمويل
مكتب  UNDPفي
وزارة المال

الهجرة كي يتمكنوا من إيجاد فرص
ع �م��ل ت �س �م��ح ل �ه��م ب �ت �ق��اض��ي رواتب
شبيهة ب��ال��روات��ب ال �ت��ي يتقاضاها
امل�ت�ع��اق��دون م��ع مكتب ّ ،UNDP
وإما
ال��ى االن �خ��راط ف��ي م�ن�ظ��وم��ة الفساد
ف ��ي اإلدارة م ��ن ق �ب��ل امل��وظ �ف�ي�ن غير
اآلم�ن�ين ب�ه��دف ال��وص��ول ال��ى الراتب
نفسه الذي يتقاضاه املتعاقدون مع
.UNDP

نتائج خطيرة
ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ،س��اه��م م �ك �ت��ب UNDP
بإفقاد اإلدارة العامة اللبنانية عنصر
ال�ك�ف��اءة وال�خ�ب��رة وإم �ك��ان تراكمها،
وب��ال �ت��ال��ي ب��ات� ّ�ت اإلدارة اللبنانية
ت �ع��ان��ي م��ن ت �ف��ش��ي ظ��اه��رة الفساد،
ووجود أشخاص غير كفوئني ،األمر
ال��ذي س��اه��م أي�ض��ًا ف��ي عرقلة عملية
ب �ن ��اء امل ��ؤس� �س ��ات وإص �ل ��اح اإلدارة
اللبنانية وإدخ ��ال التغيير املرجو،

ّ
وع � � ��زز م �ي��ل امل ��وظ �ف�ي�ن ن �ح��و تقديم
ال��والء الكامل ملرجعياتهم املذهبية
أو ال �ح��زب �ي��ة ب �ه��دف ال �ح �ص��ول على
ال �ح �م��اي��ة ،وال س�ي�م��ا أن املتعاقدين
م� ��ن خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج األم� � ��م املتحدة
اإلنمائي  UNDPال ّيخضعون لرقابة
اإلدارة ،وبالتالي شكلوا إدارة رديفة
ل �ل�إدارة ال�ع��ام��ة األص�ي�ل��ة ،موضوعة
ب�ت�ص��رف وزي ��ر امل ��ال وت�ح��ت سلطته
االستنسابية.
ح��اول بعض ال �ن� ّ
يتجاوزوا
أن
اب
�و
ّ
ال � �خ�ل��اف ال � � ��ذي ي �م �ك��ن أن يترتب
ع �ل��ى ط �ل��ب إل� �غ ��اء ه� ��ذا امل �ك �ت��ب في
وزارة امل ��ال ،وغ�ي��ره��ا م��ن الوزارات،
فاشترطوا إخضاع املتعاقدين مع
ّ
واملمولة عقودهم من املال
،UNDP
ال�ع��ام ،ال��ى رق��اب��ة اإلدارة اللبنانية،
وإل��ى املبادئ التي ترعى التسلسل
اإلداري ،وال س �ي �م ��ا املنصوص
عليها في امل��رس��وم االشتراعي رقم
 1959/111وامل ��رس ��وم االشتراعي
رق ��م  ،1959/112ك�م��ا اش �ت��رط��وا أن
ت� �ك ��ون روات � � ��ب ه� � ��ؤالء املتعاقدين
مشابهة لسلسلة الرتب والرواتب،
�ون رقم
وامل �ل �ح��وظ��ة ب�م��وج��ب ال �ق��ان� ً
 1998/717وت�ع��دي�لات��ه ،ف�ض�لا عن
إخ� �ض ��اع ع �م��ل ه � ��ؤالء املتعاقدين
لسلطة هيئات ال��رق��اب��ة كالتفتيش
امل��رك��زي وم�ج�ل��س ال �خ��دم��ة املدنية
وديوان املحاسبة.
إال أن وزي� ��رة امل ��ال ري ��ا ال �ح �س��ن ،مع
ف��ري �ق �ه��ا األك� � �ث � ��ري ،ل� ��م ت �ق �ب��ل بهذه
ّ
وأصرت على مواصلة عمل
الشروط،
مكتب  UNDPكما ك��ان ،وه��ذا يرسم
عالمات استفهام كثيرة ،ليس حول
م ��وق ��ف ال� ��وزي� ��رة ال �ح �س��ن ،ب ��ل حول
ّ
موقف من يدعي التصدي للظواهر
الشاذة املتراكمة في اإلدارة اللبنانية،
فصمت هؤالء مريب جدًا.
(األخبار)

منتدى تكنولوجيا أميركا ـ لبنان :يا ليت البيت األبيض يسمع
حسن شقراني
إليكم هذه الحقيقة %50 :من سكان العالم
ال��ذي��ن ي�ق��ارب ع��دده��م  6.5م�ل�ي��ارات نسمة،
ل��م يستعملوا ق��ط ف��ي ّحياتهم خ��ط هاتف
أرضي ،على الرغم من أن ّهذه التكنولوجيا
موجودة منذ ّعام  ...1876إنه أحد املؤشرات
ُ
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر أن ال �ث��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة ل��م تكن
م �ف �ي��دة ل �ج �م �ي��ع ال �ب �ش ��ر ،م �ن��ذ أن انطلقت
ّ
واستمرت
القرن التاسع عشر،
شرارتها في
ّ
بأوجه مختلفة حتى اآلن.
واآلن ه �ن��اك ث ��ورة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت� �ص ��االت ،وس �ي��رورت �ه��ا ت �ف��رض أسئلة
مهمة جدًا ،عما إذا كانت ستكون عادلة أو
تستطيع
ال .وفي الصميم السؤال هو :كيف
ً
األم ّ� ��م امل �خ �ت �ل �ف��ة ّأن ت ��واك ��ب ت � �ط � ّ�ورًا هائال
وم��ط��ردًا من املتوقع أن يقلب الصورة كليًا
بعد عام 2010؟
ّ
هذا السؤال محور نقاشات كثيرة ومتشعبة
ي � ُش �ه��ده��ا ال� �ع ��ال ��م ف ��ي م �ج��ال��س مختلفة،
وت �ط��رح فيها م�ق��ارب��ات ع��دي��دة .وف��ي مركز
«بيال» للمعارض أمس ،كانت هناك فرصة
ح ��د ال� �ط ��روح ��ات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة لهذه
ت �ق��دي��م أ ّ
القضية ،إنما بأسلوب «تبشيري».
ف� �ف ��ي إط � � ��ار ف� �ع ��ال� �ي ��ات م� �ن� �ت ��دى ومعرض
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قطاع
ّ
ّ
«الواليات املتحدة ـــــ لبنان» ،قدم األمني العام
ّ
للتجمع ال�ع��امل��ي لتكنولوجيا املعلومات
وال �خ��دم��ات ( ،)WITSAج��اي �م��س بويزت،
عرضًا لكيف تكون ال�ث��ورة الجديدة عادلة
للجميع .العنوان كان« :تحقيق وعد العصر
الرقمي للجميع».
ّ ً
ّ
ّ
ش��دد ه��ذا الخبير ّال��ذي ت�ح��دث متنقال بني
ّ
جديد،
ال�ح�ض��ورّ مثل مبشر ي ��روج مل��ذه��ب ُ
أهمية ه��ذا القطاع العاملي .فقد أنفق
على

تريليونات دوالر خالل عام
عليه وحده 4.4
ّ
ّ
وتحول إل��ى محفز أساسي للمضي
،2009
ق��دم��ًا ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال�ت�ن�م�ي��ة وخ �ل��ق أدوات
تمكني ملختلف الشعوب.
وباالستناد إلى خيبات العوملة ،استخلص
ب ��وي ��زن ��ت دروس � � � ��ًا ي �م �ك ��ن درس � �ه � ��ا ّ
جيدًا
وتطبيقها في مختلف أصقاع األرض لكي
الثورة الجديدة عادلة للجميع« .هل
تكون
ّ
هاتف
�ط
�
خ
�ار
�
ي
�
ل
�
م
اآلن
�اك
�
ن
�
ه
أن
�ون
�
م
ت�ع�ل�
ّ
ّ
أرضي حول العالم ،وأن  %15فقط من سكان
األرض يستخدمون  %70من تلك الكمية»،
ق��ال امل�ح��اض��ر األم�ي��رك��ي ،وف��ي ن�ب��رت��ه كثير
م��ن نكهة ال�ت��روي��ج األم�ي��رك� ّ�ي��ة ،تمامًا كتلك
التي تتباهى بها شركات التبغ في العالم
الجديد!
ّ
ول �ك��ن ح ��دث ّ ج��اي�م��س ب��وي��زت ك ��ان محفزًا
ّ
ج � �دًا ،ب ��ل ح��ت��ى إن �س��ان �ي��ًا .ف �ه��و ش� ��دد على
ّ
الخسارة الفادحة التي يمكن أن تتكبدها

ال�ب�ش��ري��ة إذا ت �ك� ّ�ررت ت�ج��رب��ة «ع ��دم عدالة»
الثورة الصناعيةّ .
وحبذا لو كانت السفيرة
األميركية ،مورا كونيلي ،التي رعت افتتاح
�رة ف ��ي ه � ��ذه ّ«املحاضرة
امل � �ع� �
�رض ،ح ��اض � ّ
ّ
اإلنسانية» لكي يتأكد الحضور أن الواليات
ّ
امل��ت �ح��دة ت �ع��رف ال�خ�ل��ل ال �ق��ائ��م ع��امل�ي��ًا على
ّ
صعيد التنمية والتطور ،وتبذل املزيد من
الجهود ملواجهة هذا الواقع ،عوضًا عن فعل
عكس ذلك.
ّ
ف� �ح ��ال� �ي ��ًا ،ف� �ق ��ط  %28م � ��ن س � ��ك � ��ان العالم
يستطيعون ال��ول��وج إل��ى شبكة اإلنترنت
ّ
واإلفادة من خيراتها واملعارف التي تقدمها.
ّ
ول �ه��ذا ال�ق�ط��اع ف��ي ال�ع��ال��م امل�ت �ق��دم وبلدانه
ّ
ّ
أفضلية ب ��ارزة :ه�ن��اك مستوى
الصناعية،
ّ
رف �ي��ع م��ن ال �ت �ط��ور وال �خ �ط��ط والسياسات
ّ
ّ
التحتية الحديثة
الحكومية الفعالة ،البنى
ّ
والخبرة التقنية وطبعًا مجموعة أخرى من
ّ
التفاضليةّ .أما الصورة في العالم
العناصر
ال �ع��ال��م ال �ن��ام��ي وال �ف �ق �ي��ر ،ف �ه��ي «معكوسة
ّ
تمامًا» على حد تعبير جايمس بويزنت.
ولدى الحديث عن ثورة التكنولوجيا وعدم
ع��دال�ت�ه��ا ه�ن��اك م�س��أل��ة خ�ط�ي��رة ج� �دًا ،أفدح
م� ّ�ن ت�ل��ك ّال�ت��ي شهدتها ال �ث��ورة الصناعية.
ّ
واملهمشة كان
فكلما تأخرت البلدان ّالنامية
لحاقها بالبلدان املتقدمة أو التي تمضي
ّ
التطور ،أصعب.
بوتيرة منطقية مع

شربل نحاس والـ ( segwayاألخبار)

ّ
ف��وف �ق��ًا مل� ّ
الربحية،
�ؤس �س��ة األب� �ح ��اث غ �ي��ر
السنوات الثالثني املاضية
«ّ ،»Randشهدت
ّ
ت �ط� ّ�ورًا م��ط��ردًا ،ل��م ي�ت��وق�ّ�ف أو ُي�ع��رق��ل ،على
صعيد مجموعة من املؤشرات التكنولوجية
(التكنولوجيا البيولوجية ،التكنولوجيا
امل �ج �ه��ري��ة ،االت� � � �ص � � ��االت .)...وب �ح �ل��ول عام
 2020س �ي �ك ��ون ه� �ن ��اك ع ��ال ��م تكنولوجي
جديد بالكاملّ ،ألوجهه تأثير على الحياة
البشرية أكثر حتى من العالم التكنولوجي،
الذي يعيش تفاصيله البشر يوميًا في هذه
املرحلة.
ولهذا العالم تأثير ليس فقط تقنيًا ،بل «على
الصعيد السياسي أيضًا ومكامن النفوذ»،
ّ
وفقًا ملا شدد عليه جايمس بويزنت« ،وهو
ما يمكن لحظه منذ اليوم» .وفي ّذلك إشارة
ّ
النمو التكنولوجي الذي تحققه بلدان
إلى
ن��ام�ي��ة ك�ث�ي��رة ع�ل��ى ش��اك�ل��ة ال �ص�ين والهند
وال�ب��رازي��ل ،وإل��ى تنامي أص��وات تلك األمم
العاملي.
للمطالبة
بنفوذ أكبر في النظام ّ
وب �ح �س��ب امل� ّ
�ؤس �س��ة ن�ف�س�ه��ا ،ف� ��إن البلدان
ال �ت��ي «س �ت �ن �ج��ح ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل» ه ��ي التي
ستحتضن جميع م�ق� ّ�وم��ات ت�ط��وي��ر قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت �ص��االت .فهذا
ه��و م �ع �ي��ار أن ت �ك��ون ت�ن��اف�س�ي��ًا ف��ي العالم
الجديد ،وفقًا للمنتدى االقتصادي العاملي.
ولكن هذا األمر «يحتاج إلى خطط مدروسة
وطويلة األمد ،وليس ّاالستيقاظ في صباح
م��ا وال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى أن ��ه ي�ج��ب امل�ض��ي قدمًا
للتطوير في القطاع».
كيف يجري تحقيق ذل��ك؟ «نصيحتي هي
أن ي �ج �ت �م��ع ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص والحكومة
وامل�ج�ت�م� ّ�ع امل��دن��ي ل�خ�ل��ق خ�ط��ة ك��ام�ل��ة على
الجميع اتباعها وااللتزام بتفاصيلها لكي
ُي�ص�ب��ح امل�ج�ت�م��ع ت�ن��اف�س�ي��ًا ف��ي املستقبل»
يجيب جايمس بويزنت.
يا ليت لهذه النصائح ًصدى في لبنان ،ويا
فعال على طريق التطوير
ليت تمضي البالد ُ
في هذا القطاع ،وال تعرقل مشاريع حيوية
ع �ل��ى ش��اك �ل��ة ت �ل��ك ال �ت ��ي ت �ع �ت��رض املدينة
التكنولوجية في ّالدامور ،وتلك التي تظهر
بني حني وآخر لخطة الوزير شربل نحاس،
الذي كان حاضرًا في االفتتاح أمس ،تطوير
القطاع.
ّ«عبر التاريخ لم يكن هناك أبدًا ،وال أعتقد
أن ��ه س �ت �ك��ون ،ف��رص��ة ك��ال�ت��ي ت�س�ن��ح حاليًا
�اذا سيكتب التاريخ
لتغيير ال �ع��ال��م»« ...م � ّ
ع� �ن ��ا؟»«ّ ...إذا ل��م ن�س�ت�غ��ل ال�ف��رص��ة ونطور
حاليًا ،فإننا نضيع الفرصة على األجيال
املقبلة لن يكونوا قادرين على النتافس»...
م �ل�اح � �ظ ��ات خ� �ت ��م ب� �ه ��ا ح ��دي� �ث ��ه جايمس
ّ
مورا
ب ��وي ��زن ��ت ...ح ��ب ��ذا أي� �ض ��ًا ،ل ��و ك ��ان ��ت ّ
كونيلي ،وف��ري��ق عمل البيت األب�ي��ض كله،
حاضرين لسماعها.

باختصار
ّ
◄ «هيئات منظمة مستقلة»

هو عنوان مؤتمر الشبكة األورو – متوسطية للهيئات
و20
املنظمة لالتصاالت الذي ينعقد في لبنان في ّ 19
تشرين األول  2010في فندق «موفنبيك» ،وسيركز
ع �ل��ى م �س��ائ��ل م��رت �ب �ط��ة ب��االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة والتطورات
امل��ؤس�س��ات�ي��ة وي�ش�ه��د اج�ت�م��اع��ًا مغلقًا ب�ين املنظمني
األورو – م �ت��وس �ط �ي�ين ال ��ذي ��ن س �ي��دق �ق��ون تفاصيل
االستقاللية ،عبر تسليط الضوء على تجربة الهيئة
املنظمة لالتصاالت في لبنان بصفتها أحدث أعضاء
الشبكة.
◄  3جلسات للجنة املال واملوازنة
ستعقد ه��ذه الجلسات أي��ام االثنني
واألربعاء والخميس برئاسة النائب
إب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان (ال � �ص � ��ورة) ،ففي
ي ��وم االث �ن�ي�ن س�ت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة عند
ال �ع��اش��رة وال�ن�ص��ف م��ن ق�ب��ل الظهر
ف��ي م��وض��وع ح �س��اب امل�ه� ّ�م��ة وقطع
الحساب ،وذلك على أثر ما صدر عن

دي��وان املحاسبة بعد اجتماعه ال�ط��ارئ ال��ذي خصص
ل �ه��ذا امل ��وض ��وع ،ف ��إذا ل��م ي�ك�ت�م��ل ال �ن �ص��اب ف��ي املوعد
املحدد ،تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الحادية عشرة
من قبل ظهر اليوم نفسه .كذلك تتابع في جلسة تعقد
عند العاشرة والنصف من قبل ظهر األربعاء املقبل،
درس موازنة الهيئة العليا لإلغاثة في مشروع موازنة
عام  ،2010وإذا لم يكتمل النصاب في املوعد املحدد،
تعقد جلسة ثانية عند الحادية عشرة من قبل ظهر
ال �ي��وم ن�ف�س��ه .وستعقد اللجنة جلسة ع�ن��د العاشرة
والنصف من قبل ظهر الخميس املقبل ،لدرس مشروع
م��وازن��ة  2010ل��وزارة االش�غ��ال العامة والنقل ،وإذا لم
يكتمل النصاب في املوعد املحدد ،تعقد جلسة ثانية
عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه.
◄ «وزارة الطاقة تراعي مصلحة الشركات على
حساب املواطن»

لنقابات عمال لبنان مارون
الكالم لرئيس االتحاد العام ّ ً
ال�خ��ول��ي ،ف��ي ب�ي��ان أم��س،
محمال وزي��ر الطاقة جبران
باسيل «االرت�ف��اع غير ّ
املبرر لسعر صحيفة البنزين
 1300ل�ي��رة ف��ي شهر واح ��د ،وذل��ك ف��ي ظ��ل استمرار

ص � ��دور ج � ��دول ت��رك �ي��ب أس� �ع ��ار امل �ش �ت �ق��ات النفطية
السائلة أسبوعيًا ،وفقًا لآلليات السابقة ،ومن دون أي
تغيير ّ ،وعلى الرغم من كل القرارات الحكومية السابقة
ال�ت��ي أك��دت إع��ادة النظر ب�ه��ذا ال �ج��دول» ،مستغربًا أن
تراعي الوزارة «مصلحة الشركات املحلية على حساب
مصلحة املواطن ،علمًا بأن الشركات كانت قد اشترت
بعض مخزوناتها على أساس األسعار املنخفضة قبل
أن تبدأ مسيرتها التصاعدية».
◄ ال�ث�لاث��اء آخ��ر مهلة لالستفادة م��ن خفوضات
االشتراك في التيار

اإلعالن للمكتب اإلعالمي لوزير الطاقة واملياه ،جبران
باسيل ،في بيان أمس يشير فيه إلى أن ال��وزارة تدعو
املواطنني املتقدمني بطلبات اشتراك في التيار الكهربائي
إلى ضرورة استكمال طلباتهم ودفع الرسوم املتوجبة
عليهم كلها ق�ب��ل ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ح � ّ�دًا أق �ص��ى ،تجنبًا
لسقوط حقهم في االستفادة من الخفض .وقد بلغ عدد
الطلبات املستكملة نحو  10آالف طلب من أصل 44961
طلبًا مقدمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ،وبالتالي يبقى
نحو  34ألف طلب لالستكمال في الفترة الباقية.

ّ
ّ
الدولية تسهل التبادل التجاري
◄ املواصفات
ق ��ال وزي� ��ر ال �ص �ن��اع��ة إب ��راه ��ام دده يان
(ال � � �ص � � ��ورة) ،ف� ��ي ح �ف ��ل خ� �ت ��ام الدورة
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا مؤسسة
«ليبنور»،
املقاييس واملواصفات اللبنانية
ّ
إن «ت�ط�ب�ي��ق امل��واص �ف��ات ال��دول �ي��ة يوفر
ّ
ويسهل التبادل التجاري».
الثقة بلبنان
وك��ان��ت ال� ��دورة ق��د اختتمت بمحاضرة
قدمتها خبيرة املنظمة ،كروز دا ويندي حول «تقييم املطابقة
واإلجراءات الدولية املعتمدة في مجال منح شهادات املطابقة
واالع �ت �م��اد» ،فيما أوض�ح��ت امل��دي��رة ال�ع��ام��ة للمؤسسة النا
ّ
املستمر بني
درغ��ام ،أن ه��ذه ال��دورة تأتي في إط��ار التعاون
«ل�ي�ب�ن��ور» و« .»ISOورأت أن امل��واص�ف��ة ه��ي رك��ن أساسي
في بنية ال�ج��ودة ،فمن دونها ال وج��ود لالعتماد وال يمكن
التحقق من املطابقة ،وال يمكن إص��دار الشهادات ومراقبة
األس��واق وحماية املستهلك ،وال يمكن إنشاء نظام متكامل
للمترولوجيا ونظام وبنية تحتية متكاملة للجودة ،وال يمكن
تأمني ج��ودة ال�خ��دم��ات وس�لام��ة املنتجات وتشجيع فرص
التصدير واملنافسة ودخ��ول األس��واق العاملية وزي��ادة الثقة
باملنتجات اللبنانية.
(األخبار ،وطنية مركزية)
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بدائل
خبز وملح
التمرد
ّ
رامي زريق
يتفق معظم املراقبني على أن مفاوضات
ّ
«تغير املناخ» انهارت وعلى أننا عدنا اآلن
الى خانة الصفر ،نبحث عن طريقة إلعادة
ّ
بث الحياة في قضية ّ
يعدها الناشطون
في املجتمع املدني مصيرية للبشريةً ،
بينما تتعامل معها الحكومات ،وخاصة
في البلدان الصناعية ،على أنها عائق
مزعج لعجلة النمو االقتصادي الدائم.
ولكن ،كيف وملاذا انهارت هذه املفاوضات،
تمامًا كما انهارت املفاوضات بني محمود
عباس ونتنياهو ،واملفاوضات بشأن
النووي اإليراني وغيرها وغيرها؟ الجواب
السريع هو ّأن مبدأ التفاوض ُي َّ
فرغ من
معناه إذا لم يوضع في إطار عالقات القوة
املوجودة بني املتفاوضني .فكيف يستطيع
يمسكون
الضعفاء مواجهة األقوياء الذين
ً
بكل حبال السلطة؟ هل يتوقعون فعال أن
يساوم األقوياء على مكتسباتهم؟ فذلك
سلوك ال يحصل إال في عالم الخرافة
والخيال ،حيث يعيش الليبراليون على
أشكالهم ،وحيث تتاح فرص املساواة
للجميع كأنهم يعيشون في فيلم «slum
 .»dog millionairأما باقي الناس،
فهم يعيشون في الواقع البشري ،في َ
«عصر الزنوج واألميركان» ،حيث يعاقب
التمرد على اإلمبراطورية باملوت على
يد مجموعات املرتزقة و ّالعمالء .ثمة
مناسبات رمزية تأتي لتذكرنا بهذا الواقع
في لبنان اليوم :زيارة الرئيس اإليراني
املشاكس ،زيارة اليدا غيفارا وانحناؤها
على أضرحة شهداء صبرا وشاتيال
والحاج عماد مغنية ،قضية املحكمة
الدولية واملحاوالت الفاشلة الغتيال
املقاومة ،وتهديدات السيد فيلتمان املبطنة.
كان املجتمع ًاملدني املهتم بشؤون البيئة
قد وضع آماال كبيرة في مفاوضات املناخ
التي بلغت أوجها في قمة كوبنهاغن.
إال أنه يكتشف اليوم حدود قدرته على
إحداث تغيير تاريخي إن لم ينتزع القوة
من مراكزها ويواجه بها أعداء الحياة .فما
العمل؟

موسم الزيتون :حبة فوق حبة تحت
هذا العام ،تفاوت املوسم
الجنوبي
بني شطري لبنان َ
والشمالي ،املشهورين
بزراعة الزيتون .ففيما بدأ
مزارعو الجنوب قطافه
منذ الشهر املاضي ،ال يزال
أهالي الشمال بانتظار «أول
شتوة» حتى يبدأوا بجني
محصولهم

كان غير
شكل الزيت

مايا ياغي
اخ�ت�ل��ف ت�ق��وي��م م��وس��م ال��زي �ت��ون هذا
العام من منطقة إلى أخرى في لبنان،
وبني ً املزارعني في املنطقة الواحدة.
ّ
ع� � ��ادة ،ت �م��د س�م�ي��ة ع �ل �ي��ق ،م��ن بلدة
يحمر الشقيف في الجنوب ،مفرشًا
ب�ل�اس� �ت� �ي� �ك� �ي ��ًا ت � �ح� ��ت زيتوناتها
لقطافها ،لكنها اليوم تلملم الحبات
ع��ن ال� �ت ��راب ،ألن �ه��م «م ��ش محرزين،
ل �ك��ن ّه �ن��اك م ��ا ي� �ع � ّ�وض ،فالحبات،
ّ
الرص» .في
على قلتها ،كبيرة وخرج
�رى أم�ين قميحة أن
بلدة القصيبة ،ي� ً
أحسن
كان
لكنه
،
مقبوال
موسمه كان
ّ
ّ
ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت .فتقلبات امل�ن��اخ أثرت
ك�ث�ي�رًا ف��ي اإلن �ت��اج وال��زي �ت��ون عطش
ّ
كثيرًا هذا العام .في كفرتبنيت ،جهز
حسني عبدو جابر محصوله وأخذه
الى معصرة الزيتون ،إال أن دوره لن
يصل قبل يومني لشدة االزدح ��ام .فـ
«ال �ن��اس ك�ل�ه��م اس�ت�ع�ج�ل��وا القطاف،

رغم توافر املعاصر الحديثة ،يفضل بعض أبناء بلدة راس
مسقا أن يعصروا في معصرة عبد الحميد عبدو التي يزيد
عمرها عن السبعني عاما (كامل جابر)

ألن معظم ال�ح�ب��ات ب��دأت تسقط من
ّ
شدة الحرارة وقلة املياه» .يقدر برو
إن�ت��اج��ه ال�س�ن��وي م��ن ال��زي��ت بخمس
ع �ش��رة «ت �ن �ك��ة» .ول �ك��ن ،ي �ب��دو أن ��ه لن
ي�ت�ج��اوز التنكات األرب ��ع ه��ذا العام،
رغم «أنني اعتنيت بها جيدًا ،فالحة،
تنقيب األح�ج��ار واألع�ش��اب اليابسة
وتقليم ،س�م��اد طبيعي وكيماوي».
ُ
جد نفعًا بسبب العطش
كل ذلك لم ي ِ
ال� �ش ��دي ��د ال� � ��ذي ع��ان �ت��ه املزروعات.
«ب��زم��ان ده ��ري م��ا ش�ف��ت م�ت��ل هيدا
ال�ط�ق��س ،ال�س�ج��ري��ة م��ا زه��زه��ت غير
هاليومني ملن نزل املطر» ،يقول.
يرجع املهندس الزراعي في مؤسسة
ج�ه��اد ال�ب�ن��اء اإلن�م��ائ�ي��ة ي��وس��ف نور
ال��دي��ن ت��راج��ع م��وس��م ال��زي �ت� ّ�ون هذا
ال �ع��ام ال ��ى ق �ل��ة األم� �ط ��ار ،م��ا أث� ��ر في
ن �س �ب��ة ال ��زي ��ت امل �ت��راج �ع��ة ع ��ن العام
ّ
الفائت ،حيث تقدر حاليًا بني  18الى
 25كيلوغرامًا زيتًا لكل مئة كيلوغرام
ّ
زي � �ت� ��ون .م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي� � ��رد الدكتور
م �ح �م ��د ب � � � � ��دران ،م� � �س � ��ؤول الدائرة
املؤسسة ،ه��ذا التراجع
الزراعية في
ّ
ف��ي اإلن�ت��اج إل��ى قلة العناية الكافية
م��ن جانب امل ��زارع ،ال��ذي يتعامل مع
الزيتون كشجرة حرجية ،وإل��ى عدم
ص �ح��ة امل �ق��ول��ة ال �ش��ائ �ع��ة إن املوسم
ي �ت �ف��اوت م ��ن ع� ��ام إل� ��ى ع � ��ام ،مؤكدًا
ّ
ال ��دور ال ��ذي ت��ؤدي��ه ال�ت��رب��ة ف��ي كمية
الزيت ونوعيته ،وتحديدًا في مناطق
حاصبيا ومرجعيون ،التي غالبًا ما
يكون ًإنتاجها جيدًا.
ش �م��اال ،ف��ي ب �ل��دات م�ث��ل راس مسقا،
ب� �ك� �م ��رة ،ودارم � � �ي� � ��ري ،ح �ت ��ى زغرتا
ال��زاوي��ة وال �ك��ورة ،ل��م ي�ب��دأ املزارعون
ق � �ط ��اف ال� ��زي � �ت� ��ون ب � �ع ��د .ينتظرون
�ار ،ف��امل��وس��م عندهم
ت �س��اق��ط األم� �ط � ً
يفتح أب��واب��ه ع��ادة ف��ي العشرين من
تشرين األول .وتشتهر منطقة الكورة
ّ
املعمر الذي ُيتجاوز عمره
بزيتونها
ّ
األرب�ع�م�ئ��ة س �ن��ة ،ك�م��ا ت �ع��د م��ن أكثر
امل�ن��اط��ق إن�ت��اج��ًا ل�ل��زي��ت وللصابون
ّ
تتغير،
ال�ب�ل��دي .ل�ك��ن م�ع��ال��م املنطقة
إذ ي��ؤك��د رئ �ي��س ب�ل��دي��ة راس مسقا،
ج ��رج ��س خ� � ��ازن ال� � �ق � ��اري ،التراجع
الواضح في مساحات بلدته املزروعة
زي�ت��ون��ًا ،نتيجة االم �ت��داد العمراني،
وتحديدًا ّ
توسع مدينة طرابلس ،ما
أدى إلى اندثار الزراعة في ما يقارب
ال�س�ت ً�ين ف��ي امل �ئ��ة م��ن ت�ل��ك األراضي،
إضافة إلى تراجع املزارعني عن زرع

ن �ص��وب ج ��دي ��دة ،ف��إم �ك��ان��ات املزارع
الشمالي ضعيفة ،وإنتاج الزيتون ال
يغطي ثالثني في املئة من مصاريفه:
الفالحة ،واليد العاملة والسماد.
ً
إض��اف��ة إل ��ى ت�ل��ك ال �ع��وام��ل ،ب ��رز هذا
العام ط��ارئ صحي ،إذ فتكت بعض
األم � ��راض ب��زي �ت��ون ال �ش �م��ال ،أبرزها
«ذب� � ��ان� � ��ة» ال� �ب� �ح ��ر امل � �ت ��وس ��ط وعني
ال�ط��اووس ،ما استدعى رش أشجار
يفوق
ال��زي �ت��ون ب �م �ب �ي��دات ،وه ��ذا م��ا ّ
قدرة املزارعني املادية .وفيما تكفلت
وزارة ال � ُ�زرا َع ��ة ب�ت�ك��ال�ي��ف ال� ��رش في
ال�ك��ورة ،ت��رك��ت زيتونات راس مسقا
وب �ك �م��رة وب� �ل ��دات أخ� ��رى ملصيرها،
«م��ا زاد امل��وس��م ت��راج�ع��ًا» ك�م��ا يقول
�دو ،أح��د م�لاك��ي بساتني
ي��وس��ف ع �ب� ُ
ال� ��زي � �ت� ��ون .وت � � �ع � � َ�رف ه � ��ذه البلدات
ب��زي �ت��ون �ه��ا ال �ع �ي��رون��ي والصوري،
ال��ذي يمتاز ب�ج��ودة زي�ت��ه ،وال ��ذي ال
ي� ��زال ،رغ ��م ت��راج �ع��ه خ�ل�ال السنوات
األخيرة ،يغطي حاجة السوق املحلي
ف� ��ي ال� �ش� �م ��ال .ف �ب �ع��دم��ا ك � ��ان أهالي
ب�ي��روت يقصدون البلدات الشمالية
لشراء الزيت ،أصبحوا يشترونه من
املحال التجارية التي تبيع أصنافًا
عديدة مستوردة من تونس وسوريا،
وأرخص من الزيت املحلي.
ورغ ��م أن وج ��ود امل �ع��اص��ر الحديثة
ّ
س��ه��ل عملية العصر ،إال أن كثيرين
ما زالوا يفضلون الطريقة التقليدية،
التي تبدأ «م��ن قطافه ي��دوي��ًا وليس
ب �ع �ص��ا ت �ك �س��ر أغ � �ص� ��ان� ��ه ،وم� � ��ن ثم
عصره خ�لال فترة ال تزيد ع��ن عشر
ساعات» كما يقول الدكتور أنطوان
الديري ،املدير السابق لكلية العلوم
في الجامعة اللبنانية في طرابلس.
ّ
وت � � ��ؤدي ت �ق �ن �ي��ات ال �ع �ص��ر دورًا في
الحفاظ على جودة الزيت ،فالطريقة
التقليدية هي الفضلى ،حيث يوضع
م� �ع� � ّج ��ون ال� ��زي � �ت� ��ون ف � ��ي «خوص»
ليصفى الزيت من الزيبار من خالل
ع �م � ّل �ي��ة ك �ب��س ي �خ �ض��ع ل� �ه ��ا ،بينما
تتلخص الطريقة الحديثة بغسل هذا
ال�ع�ج�ين ال�ن��ات��ج م��ن ط�ح��ن الزيتون،
وت � �ج� ��ري ط� � ��ردًا م� �ح ��وري ��ًا بواسطة
مياه ساخنة بحرارة تسعني درجة،
ليفصل الجامد عن السائل ،وبعدها
تكرر العملية ليفصل الزيت عن املياه
السوداء« ،ما يسبب تغيرًا في تركيبة
الزيت ونسبة حموضته» كما يؤكد
الديري.

مواسم

يتحكمون في األسعار والتفاح إلى البرادات
التجار ّ
إهدن ـــ فريد بو فرنسيس
لم يكد موسم قطاف التفاح في إهدن
ي ��وش ��ك ع� �ل ��ى االن � �ت � �ه� ��اء ،ح� �ت ��ى بدأت
إليجاد أسواق
صرخات املزارعني تعلو ً
لتصريف محصولهم ،بدال من أن يقعوا
ضحية التجار وال�س�م��اس��رة .فاملزارع
ع��ان��ى م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ه ��ذا امل��وس��م من
ّ
دون أن يتلقى أي رعاية ،فيما يسعى
ال �ت��اج��ر ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق رب ��ح وف �ي��ر على
ح �س��اب��ه ،ع �ب��ر ام �ت �ن��اع��ه ع��ن دف ��ع أكثر
من عشرة آالف أو اثني عشر ألف ليرة
ث�م�ن��ًا ل �ل �ص �ن��دوق ال ��واح ��د ،ال� ��ذي يسع
أربعة وعشرين كليوغرامًا من التفاح
ع�ل��ى األق� ��ل .أم ��ام ه ��ذه األس� �ع ��ار ،وجد
املزارعون أنفسهم عاجزين عن تغطية
التكاليف التي دفعوها وحائرين بني
ن��اري��ن :ه��ل ي�ب�ي�ع��ون ب�س�ع��ر ال�ك�ل�ف��ة أم
يرسلون محصولهم إلى البرادات؟
«ي ��درك ال�ت�ج��ار أن�ن��ا ال نستطيع قطف

تكاليف القطاف املكلفة،
املوسم بسبب
ّ
ل��ذا أص�ب�ح��وا يتحكمون ف��ي األسعار،
وب �ت �ن��ا أم� ��ام ح �ل�ي�ن ،ف��إم��ا أن نعطيهم
امل��وس��م ب��ال�س�ع��ر ال ��ذي ي��ري��دون ّ،أو أن
نترك التفاح يسقط أرضًا ويتحلل في

ال� �ت ��راب» ،ي �ق��ول ي��وس��ف امل �ك ��اري ،أحد
�ن .فقد ك��ان امل��وس��م مكلفًا هذا
امل��زارع�ي ً
العام :أوال بسبب الطقس الحار الذي
ت��زام��ن م��ع أزم ��ة م�ي��اه ال ��ري ف��ي إهدن،
بينما كانت األشجار تحتاج إلى الري

ً
مرتني ف��ي الشهر ب��دال م��ن م��رة واحدة
ك ��ال �ع ��ادة ،وث��ان �ي��ًا ألن ارت� �ف ��اع أسعار
األسمدة الكيماوية واألدوي��ة الزراعية
بنسبة  %30عن العام امل��اض��ي ،ترافق
العاملة والعمال
مع ارتفاع أجور اليد
ّ
ّ
املوسميني ،ما زاد الطني بلة.
ّ
«يكلف الصندوق سعة  20كيلوغرامًا
ما بني سبعة أو ثمانية آالف ليرة من
دون أج��ور القطاف والنقل والتبريد،
ويعرضون علينا أس�ع��ارًا ال تزيد عن
 12ألف ليرة للصندوق الواحد» ،يقول
امل � ��زارع س��اي��د ف��رن�ج�ي��ة م��ن ب�ق��وف��ا في
إهدن ،ويضيف« ّ :نريد أن نبيع لندفع
املال الذي استدناه منذ بداية املوسم،
ولنعتني بالحقل بعد القطاف للموسم
الجديد قبل أن يدهم الثلج الحقول».
أم ��ا ل��و رف ��ض امل � ��زارع ال�ب�ي��ع باألثمان
ال ��رخ� �ي� �ص ��ة امل � �ط� ��روح� ��ة وآث � � ��ر تبريد
م�نّ�ت�ج��ه ،ف�ت�ل��ك م�ص�ي�ب��ة أخ � ��رى ،حيث
يكلف تبريد الصندوق الواحد حوالى

ً
 4500ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى ألف
ل� �ي ��رة ب� ��دل ن �ق��ل ّع ��ن ك ��ل ص � �ن� ��دوق .إال
أن ب �ع �ض �ه��م ي �ف��ض �ل��ون ال �ت �ب��ري��د رغم
�ك .منهم روب�ي��ر رش��وان ،ال��ذي يؤكد
ذل� ّ
«ف��ض �ل��ت أن أرس ��ل ال �ت �ف��اح ال ��ى البراد
بانتظار أسعار أفضل مع تقدم الوقت.
ل��ن أب �ي��ع ال �ص �ن��دوق ب��أق��ل م��ن  20ألف
ليرة».
امل� � ��زارع� � ��ون ن � ��اش � ��دوا وزارة الزراعة
ال� �ت ��دخ ��ل إلن � �ق ��اذ م ً ��ا ب �ق��ي م ��ن موسم
يعتمدون عليه عادة في تعليم أوالدهم
وإعالتهم ،وأبدوا انزعاجًا من انطالق
العام ال��دراس��ي باكرًا ما منع أبناءهم
من مساعدتهم في القطاف ،وبالتالي
التوفير عليهم بجزء من أجور العمال.
أحدهم قال «إذا كان وزير التربية يريد
التمثل بالغرب ،فإن املدارس في فرنسا
ً
م �ث�لا ت�ع�ط��ي ب�ع��د ب��دء ال� ��دروس عطلة
َ
لقطف العنب وع�ص��ره ،ل��م ال يقومون
بذلك في لبنان؟».
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تراث وآثار
ماري األثرية تشرح المدنية
افتتاح موسم املحاضرات
في الجامعة األميركية
لهذه السنة كان من مدينة
ماري األثرية .فهذا املوقع
السوري أعطى العلم والتاريخ
معلومات تشرح كيف تبنى ّ
الدول وتمتد سلطاتها ،ومثل
أولى املدن في العالم
جوان فرشخ بجالي
قبل  5000سنة ،قرر ملك بناء مدينة على
ضفاف نهر الفرات ،فكان هناك تخطيط
ه �ن��دس��ي واض � ��ح ل �ل �م��دي �ن��ة وأسوارها
وق� �ن ��اة ج ��ر م �ي ��اه �ه ��ا ...م��دي �ن��ة ضخمة
ش � ّ�ي ��دت وس� ّ�م �ي��ت الح �ق��ًا م��دي �ن��ة ماري.
ماري التي تعرف اليوم بتل الحريري هي
«أول مدينة معروفة في شمال ب�لاد ما
بني النهرين ،وهي ثالث مدينة معروفة
ع��امل �ي��ًا» ،ب �ه��ذه امل�ق��ول��ة ب ��دأ البروفسور
جان كلود مارغورون حديثه عن موقع
ماري ،الذي أنهى الحفريات األثرية فيه
م��دة خ�م��س وأرب �ع�ي�ن س �ن��ة .مارغورون
ال� ��ذي اف �ت �ت��ح م��وس��م امل �ح��اض��رات لهذه
ال�س�ن��ة ف��ي متحف ال�ج��ام�ع��ة األميركية
تكلم أك�ث��ر م��ن س��اع��ة ع��ن مدينة ماري،
وش�ك�ل�ه��ا ال �ه �ن��دس��ي ال� ��ذي ُي �ب��رز تطور
ال� �ح� �ي ��اة وت �غ �ي��ره��ا داخ� � ��ل أس � � ��وار تلك
املدينة .وصف هذا العالم دقيق لدرجة
أن � ��ه ق� ��د ي �ص �ع��ب ت �ص ��دي ��ق ب �ع ��ض تلك
ّ
املعلومات ،تشكيك يرد عليه مارغورون
ً
ق��ائ�لا" :م��ا أطلعكم عليه ليس نظريات
وال تخيالت أو ضربًا من الخيال .إنها
م �ع �ل��وم��ات ع�ل�م�ي��ة دق �ي �ق��ة أت� ��ت نتيجة
ال�ح�ف��ري��ات األث��ري��ة وال��دراس��ات املطولة
التي أنجزها الفريق في هذا املوقع».
«ف�م��دي�ن��ة م ��اري مبنية ع�ل��ى م�ق��رب��ة من

مخطط مدينة ماري بحسب الدراسات االثرية وتبدو قناة جر املياه

ولو هطلت
مياه االمطار بنسة
 80مل في اليوم تبقى
الطرقات سالكة

نهر الفرات ،ال على ضفافه ،مخافة من أن
تجرفها املياه في أيام الشتاء التي تهطل
ّ
بقوة في املنطقة» ،كما يقول مارغورون.
«وبما أن املدينة لن تعيش من دون مياه
ال� �ف ��رات ،ش��ق األق ��دم ��ون ق �ن��اة ج��ر يصل
ع�م�ق�ه��ا إل ��ى ع �ش��رة أم �ت��ار ت �ح� ّ�ول قسمًا
م��ن مياه النهر إل��ى داخ��ل املدينة ،وهي
ّ
ّ
ورسو السفن».
مجهزة للمالحة النهرية
ولحماية املدينة الدائرية الشكل ،التي
يصل قطرها إلى  19كلم ،شيد األقدمون
من حولها س��ورًا أوليًا مبنيًا من حجر

تمثال اللهة الخصوبة

ومغطى بالطني بشكل هضبة صغيرة.
ث� ��م ،وع �ل��ى م �س��اف��ة م ��ن ال� �س ��ور ّ
األولي
شيدت أس��وار املدينة التي ترتفع عاليًا
لتحميها م��ن ال�غ��زاة وال �ح��روب .وداخل
تلك األس ��وار بنيت البيوت التي وصل
ع� ��دد س �ك��ان �ه��ا إل� ��ى ن� � �ح � ��و 20.000فرد،
ك �م��ا ي��رج��ح م� ��ارغ� ��ورون« .وألن موسم
ّ
األمطار في ماري قصير وعنيف ،تبدل
ال �ش �ك��ل ال �ه �ن��دس��ي ل �ل �م��دي �ن��ة« .فمدينة
م��اري ترتفع  16مترًا ع��ن سطح السهل
املحيط بها ،وقد جرى ذلك بقرار سابق.

فسكانها وضعوا األت��رب��ة املتراكمة من
حفر قناة الجر في املنطقة التي حددت
للبناء بهدف رف��ع املدينة ال��دائ��ري��ة .ثم،
رف �ع��وا وس�ط�ه��ا أك �ث��ر م��ن ال ��دوائ ��ر ّ
مما
ي �س �م��ح ل �ل �س �ي��ول ب ��االن� �ح ��دار بسرعة»
ك �م��ا ي �ق��ول م� ��ارغ� ��ورون .ول �ي��س لبيوت
ّ
م��اري أي ق��اع��ات داخلية مكشوفة لكي
ال تمتلئ باملياه التي كانت تسري من
األس �ق��ف ال ��ى ال� �ش ��وارع ال �ع��ام��ة .وكانت
ه��ذه األخ �ي��رة ت�ت�ب��ع تصميمًا هندسيًا
خاصًا بها :إنها ش��وارع تمتص املياه.
ف��أرض �ه��ا م��رص��وص��ة ب��األت��رب��ة لدرجة
أن األم �ط��ار ول��و هطلت بمعدل  80ملم
ف��ي ال�ي��وم ال��واح��د (أي م��ا يكفي إلغراق
ش� ��وارع ب �ي��روت ك�ل�ه��ا) ال ت�ع�ي��ق تحرك
سكان ماري!
فهذه املدينة التي عاشت م��ا ب�ين 2900
امليالد و 1790عرفت عصرًا ذهبيًا
قبل ً
م �ه��وال .ف�ق��د أن �ت��ج ف�ن��ان��وه��ا منحوتات
تتنافس أكبر املتاحف ف��ي العالم على
عرضها .قطع حفرت في الصخر الصلب
وأخ � � ��رى ص �ن �ع��ت م ��ن ال � �ط �ي�ن« .وغطى
ُرساموها جدران القصر امللكي برسوم
ت�ب��رز تفاصيل ال�ح�ي��اة اليومية ،وتفنت
زائري البالط امللكي برفاهية الحياة في
ماري .هذا القصر الذي وصلت مساحته
إلى  2.5هكتار ،والذي ُرفعت في باحته
الداخلية نخلة اصطناعية عربونًا عن
غنى املدينة .نخلة حفرت حبات البلح
ف�ي�ه��ا ب��ال��ذه��ب وال� �ف� �ض ��ة »...ك �م��ا يؤكد
م��ارغ��ورون ال��ذي ال ي��زال ال يغفر للملك
البابلي حمورابي تدميره لهذه املدينة
الدائرية امل��زده��رة .فجيوشه اجتاحتها
وأح��رق �ت �ه��ا ل��درج��ة أن �ه��ا ل��ن ت��رت �ف��ع من
رمادها.
وال � ��دور ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي الذي
ّ
�اد م ��ا بني
أدت � � ��ه م� � ��اري ع �ل��ى ن� �ط ��اق ب �ل� ُ
ال �ن �ه��ري��ن وال� ��داخ� ��ل ال� �س ��وري ك �ت��ب في
أرشيفها امللكي ،ال��ذي لم ُيتطرق له في
هذه املحاضرة ،لكنه يكفي لصوغ كتب
وورش عمل .فهو شاهد آخر على أهمية
مدن الفرات.

حياكة السالل وصناعتها في متحف تربل

صحون كبيرة مصنوعة من القش والخيزران

مصر تنشط
إلعادة آثارها
المسروقة

سالل من القش ،سالل من القمح ،صحون
ال� �خ� �ي ��زران ،س � ّ�ج ��اد ل� �ل� �ص�ل�اة ...ق �ط��ع من
التراث اللبناني يكرس لها متحف تربل
م�ع��رض��ه ال�س�ن��وي .ف�ن�ه��ار ال�س�ب��ت الواقع
فيه  .2010 /10 /16ستفتح أبواب املتحف
ُأمام ال��زوار ليستقبلهم في قاعاته ،حيث
ت � �ع� ��رض م� �ج� �م ��وع ��ات ت � �ب ��رز ف� ��ن حياكة
ال �س�لال وص�ن��اع�ت�ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان .املعرض
نظمته ونفذته املؤسسة الوطنية للتراث،
التي أسست املتحف في قرية تربل ،وهي
تشرف عليه .وتشرح نايلة كونغ كتانة،
الناطقة باسم املؤسسة الوطنية للتراث
وم �ن �ظ �م��ة امل � �ع� ��رض ،أن «ت� ��اري� ��خ بعض
القطع املعروضة يعود إل��ى نهاية القرن
ال� �ت ��اس ��ع ع� �ش ��ر ،وال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � ��ر ُصنع
أخيرًا» .وتقول إن القطع الكبيرة والفريدة
ه��ي ملك ألف��راد ،منهم لينا ع��ودة وهودا
قاسطلي وغيرهما« ،قدموا مجموعاتهم

ّ
وق� �ع ��ت م �ص��ر ات �ف��اق �ي��ة ل �ح �م��اي��ة اآلثار
ّ
املسروقة واستردادها مع الصني .وحدد
ب �ي��ان امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�لآث��ار ف��ي مصر
«أن هدف االتفاقية هو حماية املمتلكات
ال �ث �ق��اف �ي��ة امل� �س ��روق ��ة ال �ت ��ي خ ��رج ��ت من
موطنها األص �ل��ي ب�ط��رق غ�ي��ر مشروعة
واس � �ت ��رداده ��ا .وت �ن��ص االت �ف��اق �ي��ة على
ض��رورة التصدي لسرقة اآلث��ار ،وتسير
طبقًا ملبادئ اتفاقية الهاي التي نصتها
اليونسكو لعام  .1970وكانت الصني قد
أبدت رغبتها في االستفادة من التجربة

إل� ��ى م �ت �ح��ف ت��رب��ل إلت� �م ��ام ه� ��ذا املعرض
ال ��ذي ي ��دوم ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �س �ن��ة» .بعض
ت �ل��ك ال �ق �ط��ع ي �ب��رز ف ��ن ال �ح �ي��اك��ة واملهارة
العالية التي يتطلبها في إدخ��ال األلوان
بني قطع الخيزران أو داخل سنابل القمح
وج��دائ��ل البلح .فحياكة القصب فن بحد
ذاته ،من هنا كان اسم املعرض «فن حياكة
السالل» .تضيف كتانة إن املعرض يتوزع
ُعلى غرفتني من غرف البيت الترابي الذي
أنشئ املتحف في داخله« .الغرفة األولى
م�خ�ص�ص��ة ل �ل �م��ون��ة وال �ق �ط��ع املصنوعة
الثانية ،فهي
الح�ت��واء امل��آك��ل .أم��ا الغرفة
ُ
لعرض الصحون الكبيرة التي تستعمل
ف � ��ي ص � �ن ��اع ��ة امل � �ع � �ج � �ن ��ات والقطايف،
ول � �س � �ج� ��ادات ال � �ص �ل�اة ال� �ت ��ي ك � ��ان يحاك
وس�ط�ه��ا»« .القطع امل�ع��روض��ة ف��ي متحف
ت��رب��ل ه��ي إي�ح��اء للحرفيني اللبنانيني»،
ك �م��ا ك �ت �ب��ت ن � ��ور م �ج ��دالن ��ي ع �ل��ى غالف

املصرية في مجال استعادة اآلثار بعدما
شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته
ال �ق��اه��رة ف��ي ن�ي�س��ان (أب��ري��ل)  2010عن
اس �ت��رداد امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة واألثرية
ال �ت��ي خ��رج��ت ب �ط��رق غ�ي��ر م �ش��روع��ة من
الدول ذات الحضارات العريقة.
ون�ج�ح��ت م�ص��ر ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة في
استرداد ألوف القطع األثرية التي هربت
ل �ل �خ ��ارج ح �ي��ث ت �ع �م��ل ع �ل��ى محورين:
قانوني ودبلوماسي لضمان حقوقها
في آثارها املهربة وحفظها.

ك �ت��اب �ه��ا « »La Vannerieال� � ��ذي أعدته
خ�ص�ي�ص��ًا ل �ل �م �ع��رض ،ال� ��ذي أت ��ى ليرافق
طرق الحياكة ومتطلباتها ويشرحها.
ت�ج��در اإلش� ��ارة ال��ى أن ا ُل�ق�ط��ع املعروضة
ف��ي متحف ت��رب��ل ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم يوميًا
ف��ي ال�ق��رى اللبنانية ،لكن دخ��ول األواني
امل �ص �ن��وع��ة م ��ن ال �ب�لاس �ت �ي��ك ال ��ى الحياة
ال �ي��وم �ي��ة ك � ��ان ال �س �ب��ب األول ف ��ي بداية
زوال �ه��ا .أم��ا السبب ال�ث��ان��ي ،فهو النقص
ف ��ي ال �ح��رف �ي�ي�ن ال �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن يريدون
فالقسم الكبير
م��زاول��ة ه��ذه ال�ح��رف��ة .ل��ذاً ،
من القطع املعروضة ،وخاصة املصنوعة
من ورق البلح ،بات في طريق الزوال.
ّ
ويعد فن حياكة السالل من أق��دم الحرف
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وق � ��د ان� �ت� �ش ��رت ف� ��ي مناطق
الساحل أو القرى الجبلية .وتختلف مواد
الحياكة بحسب م��وق��ع ال�ق��ري��ة ،وانتشار
أن ��واع ال��زراع��ة فيها وق��رب�ه��ا م��ن مجاري

وف ��ي ن�ي�س��ان امل��اض��ي اس �ت �ع��ادت مصر
إص�ب��ع ال�ف��رع��ون أخ�ن��ات��ون ال�ت��ي ُسرقت
م��ن إح ��دى ق��دم��ي امل�ل��ك ع��ام  1907أثناء
فحص املومياء .واستعادت من سويسرا
قطعًا أثرية ،منها العني الخاصة بتمثال
امل �ل��ك أم�ن�ح�ت��ب ال �ث��ال��ث وال ��د أخناتون،
وك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي متحف اآلث ��ار في
مدينة بال ،ويبلغ طولها  50سنتيمترًا
وسرقت من التمثال عند نقله عام 1972
من موقعه في منطقة األقصر.
وأوض��ح البيان أن أهمية االتفاقية بني

األن�ه��ر .فأهالي ال�ق��رى التي عرفت زراعة
القصب احترفوا صناعة السالل القصبية،
وال �ح �ص��ائ��ر ل�ت�غ�ط�ي��ة األرض والسقوف
م�ن��ذ ق ��رون .أم��ا ه ��ؤالء ال��ذي��ن ك �ب��روا قرب
شجر البلح ،فأدركوا أهميته في صناعة
القبعات أو سالل الفاكهة والخضار ...أما
ال�ق��ش ،فيبقى الصديق األك�ب��ر للصحون
الكبيرة وال �ك��راس��ي .إن�ه��ا مهنة تختصر
حياكة أجيال في قرى لبنان ،ومهنة تبرز
أي �ض��ًا ،وم��ن ج��دي��د ،ح�ي��اة ال�ف�لاح�ين .لذا،
فمن الطبيعي أن ينظم املعرض في متحف
ت��رب��ل ال� ��ذي أن �ش��أت��ه امل��ؤس �س��ة الوطنية
ل �ل �ت��راث ،وال � ��ذي ي �ه��دف إل ��ى إب � ��راز حياة
املزارعني اللبنانيني في القرون املاضية.
وي�ب�ق��ى ال�ت�م�ن��ي ب��أن ي�ت��رج��م ال�ك�ت��اب إلى
العربيةً لكي يكون في متناول املزارعني،
وخاصة أهالي القرى البقاعية.
ج .ف .ب

البلدين تتضح م��ن اعتبار الصني «من
أك �ب��ر األس � ��واق ف��ي ال �ع��ال��م ل�لات �ج��ار في
اآلث � ��ار ،وال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ص�ي�ن�ي��ة تسمح
ب�ع�م�ل�ي��ة االت � �ج ��ار ب �ي �ع��ًا وش � � � � ً
�راء» .لكن
ستعمل ب�ع��د ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى وقف
بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو
صينية تباع في كل من البلدين في حال
ثبوت خروجها بطرق غير مشروعة.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقيات مماثلة
م��ع ك��ل م��ن األردن وإي�ط��ال�ي��ا وسويسرا
وكوبا واإلكوادور.
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كتب
طوني
شكر
بيار أبي صعب
عليك أن تعترف لطوني شكر بفضيلة
واحدة على األقل :الجرأة .هذا املعمار
الحاضر ّ
بقوة في مشهد «الفن
املعاصر» اللبناني ،قد يرتكب أي
ّ
شيء وهو واثق بأن ما ينتجه فن
صاف أو ...من عيون الفكر :يصعب
ٍ
الحسم هنا ،ألن ما ّقدمه أول من
ّ
أمس في «مركز بيروت للفن» ليس
ّ
«محاضرة» ،وال «عرضًا أدائيًا»
(املصطلح مستهلك «بات يطلق على
كل شيء تقريبًا») .إذًا ،ما هذا الشيء
«اليوم الثامن»؟
الذي يحمل عنوان
ّ
ّ
مجرد «عمل» دائم التشكل« .الكارثة
ّ
لحظة واحدة تتكرر إلى ما ال نهاية»
يقول.
منذ سنوات ،يسأل طوني نفسه
كيف يحكي عن الحرب؟ ّ
مهمة ّشبه
مستحيلة ألن «اللغة ّ
دمرت» .لكنه
إلى بعض
«اهتدى» ،لحسن الحظّ ،
التفاصيل املتناثرة التي تدلنا على
«الثقب األسود» ،فصنع منها الخلطة
العجيبة .وها هو الكومبيوتر من أمامه
والشاشة من ورائه ،يعرض عليها
صورًا التقطها لصور ،يريدها هكذا
مهزوزة ،وأغنية لفيروز من شعر
ميشال طراد ،ثم ترتيلة من أسبوع
اآلالم ،ومقتطفات من أفالم برهان
ّ
علوية وجوسلني صعب وآخرين.
معلوماته «دقيقة» غالبًا :كارل كراوس
«صحافي أملاني»« ،بيروت اللقاء» أنجز
في  ،1977واملثل الشهير الذي بنى
ّ
عليه إحدى ّ
«الخنفشارية»
نظرياته
هو «الله في التفاصيل»! حرب لبنان
أخذته إلى زمن شكسبير ،فاستخرج
من «ريتشارد الثاني» فكرة «النظرة
املواربة» .ثم طبقها على مشروع
إعادة إعمار الضاحية ،ساحقًا األبنية
على وقع سفر حزقيال من العهد
القديم .يشرح لنا طوني كل شيء
بإسهاب ،كأننا به دليل سياحي
يخاطب ضيوفًا أجانب .هذا «العمل»
ّ
وسيقدم لـ«الخواجات»
ّقدم أساسًا
(مشاركته في «بينالي ليفربول» على
موقع «األخبار») ،ويمكن أن يكون
عنوانه الفرعي «آالم لبنان لألغبياء
واألجانب».

تاريخ األديان

ُ
وحماتها في فجر اإلسالم
الجاهلية
عن
ّ

على خطى مواطنه هشام جعيط
في مشروع «الفتنة» ،يسير رضا بن علي
كرعاني مقتفيًا أثر «أعداء محمد زمن
النبوة» (دار الطليعة) .الباحث التونسي
العامل االقتصادي في رفض
يبرز أهمية ّ
الدعوة اإلسالمية
ريتا فرج
«أع� � � ��داء م �ح �م��د زم� ��ن ال� �ن� �ب ��وة» (دار
ال �ط �ل �ي �ع��ة) ع� �ن ��وان ق ��د ي �ب ��دو خارج
امل� �ش ��اري ��ع ال �ف �ك��ري��ة ال �ت ��ي ت �ن �ه��ل من
ال �ت��اري��خ ووق��ائ �ع��ه إلخ� ��راج اإلسالم
م��ن أزم �ت��ه امل �ع��اص��رة ،ل�ك��ن أطروحة
ال �ت��ون �س��ي رض� ��ا ب ��ن ع �ل��ي كرعاني
ال �ج ��دي ��دة ،وم �ن��اه �ج �ه��ا ،وأسلوبها
ال��رصي��ن ،وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ح�ق��ق من
اإلشكاليات املطروحة عبر موضعة

ال � �ظ� ��اه� ��رة امل� � ��دروس� � ��ة ف � ��ي إطارها
التاريخي ،تفاجئ القارئ بمعطيني
أس��اس �ي�ين :امل��وض��وع�ي��ة ف��ي مقارعة
امل � � �ص� � ��ادر اإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ،وتوظيف
املناهج الحديثة في دراس��ة خصوم
الرسول وأعدائه ،في مرحلة اإلسالم
املبكر ،مثلما فعل هشام جعيط في
مشروعه التأسيسي «الفتنة».
م ��ن م �ك��ة ال � ��ى أه � ��ل ال �ي �م ��ن ،يتحرى
ال �ك��ات��ب ع ��ن أع� � ��داء م �ح �م��د ،مقسمًا
كتابه ال��ى قسمني :أع ��داء محمد من
أه��ل مكة وأه��ل يثرب ،وأع��داء محمد
خارج مكة ويثرب.
ق ��ري ��ش ،خ �ط��ت ال �خ �ط��وة األول � ��ى في
ّ
ص ��د رس ��ال ��ة ال �ت��وح �ي��د ع �ن��د محمد.
املؤشر املهم الذي يلحظه كرعاني أن
العامل االقتصادي كان وراء معاداة
رج� ��االت ق��ري��ش ل�ل��رس��ال��ة املحمدية:
«إن� �ه ��م ي �ن �ت �م��ون ف ��ي م �ع �ظ �م �ه��م الى
أق��وى عشائر قريش وأكثرها ً
ثراء».
ّ
وال ش��ك ف��ي أن ه ��ؤالء ت�خ��وف��وا على
ن �ف��وذه��م م ��ن ال ��دي ��ن ال��ول �ي��د ،فكيف
ان�ق�ل�ب��ت ق��ري��ش ع �ل��ى إرث �ه��ا الديني
واالق� �ت� �ص ��ادي؟ وم ��ا ال� ��ذي ت�غ�ي��ر في
النشاط الديني ال��ذي س��اد مكة قبل
التوحيد وبعده؟ هل تجيب أطروحة
ي��وس��ف ش�ل�ح��د «ب �ن��ى امل �ق ��دس عند
ال � �ع� ��رب ق �ب ��ل اإلس � �ل ��ام وب � �ع � ��ده» عن
مؤثرات تاريخ ما قبل اإلسالم؟
ما إن ب��دأ محمد تسفيه آلهة قريش
ال ��وث� �ن� �ي ��ة ،ح �ت ��ى ات �ض �ح ��ت املالمح
األولى لعداء أسياد مكة ،التي أجبرت
ال��رس��ول وأت �ب��اع��ه ع�ل��ى ال�ه�ج��رة الى
ي �ث��رب .ع�ل��ى ق��اع��دت��ي وح��دان�ي��ة الله،
ومبدأ البعث والحسابّ ،
رسخ سادة
ق��ري��ش ع��داء ه��م .ورغ��م أن�ه��م تعرفوا
ع �ل��ى ال �ت��وح �ي��د وال �ب �ع��ث ب �ع��د املوت
ب�س�ب��ب وج� ��ود ال �ي �ه��ود والنصارى،
وم ��ارس ��وا ال �خ �ت��ان ،ل��م ي �ت��وان��وا عن
م� �ح ��ارب ��ة م �ح �م��د «ب��أن �ش �ط��ة فعلية
وقولية» .والالفت أن أهل مكة تعاملوا
ب�ش��يء م��ن ال�ت�س��ام��ح م��ع الجماعات
الدينية األخ ��رى ،ف��ال��راب��ط التجاري
جمعهم .تجارة مكة التي بنت عليها
قريش نفوذها ،مثلت أولى إرهاصات
ال �ع��داء .ه��ؤالء خ��اف��وا ّ على مواردهم
االق�ت�ص��ادي��ة ،بما تمثله الكعبة من

م � �ص ��در اق � �ت � �ص� ��ادي« ،ف � �ك� ��ان الحج
مناسبة دينية ومناسبة اقتصادية،
وك��ان أه��ل مكة يستفيدون من قدوم
وف��ود العرب ال��ى مكة تعظيمًا لبيت
ال� �ل ��ه ال� � �ح � ��رام» .وع �ل �ي��ه ك �ي��ف انتقل
الحج الى الكعبة من تعدد اآللهة الى
التوحيد؟
ف��ي امل��رح�ل��ة األخ �ي��رة م��ن الجاهلية،
وم� � � ��ع ت � �ع� ��اظ� ��م ال � �ن � �ف � ��وذ التجاري
أله ��ل م �ك��ة ،ك��ان��وا ي �ن �ت �ظ��رون ظهور
م�ص�ل�ح�ين ،وي�ت�م�ن��ون أن ي �ك��ون لهم
ك�ت��اب�ه��م ورس��ول �ه��م ك�م��ا ال �ح��ال عند
النصارى واليهود .هذا ما يلفت اليه
كرعاني .لكن ثالوث املعتقد الديني،
وامل� �ك ��ان ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،واملصالح
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ت �ح �ك �م��ت ف ��ي عالئق
أسياد مكة مع رسالة التوحيد.

الرسول
يعاد اليهود،
لم ِ
بل سعى الى تأسيس
أمة تتسع لهم

م ��ع ال �ه �ج ��رة ال � ��ى ي� �ث ��رب (املدينة)،
اتخذ ال�ص��راع ب�ين محمد وأه��ل مكة
طابعًا حربيًا ،وبدت صورة األحداث
أوض ��ح م�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ف��ي الفترة
املكية .القرآن تحدث عنها بوضوح،
والذاكرة الجماعية تناقلتها .الفترة
امل��دن �ي��ة أظ �ه��رت ال �ط��اب��ع السياسي،
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة «ت� �ح ��ال ��ف م �ح �م��د مع
األوس وال� � � �خ � � ��زرج ض � ��د قريش»،
وأبرزت وجهًا جديدًا ،للرسول ،وجه
القائد العسكري والسياسي .وبدقة
علمية تستند الى تفكيك النصوص،
يشرح الكاتب املفارقات في ما يتعلق
بتدوين األح��داث منذ بداية الدعوة،
ً
وص� ��وال ال ��ى ال �ع��داء ب�ي�ن��ه وب�ي�ن أهل
اليمن .السيطرة على الخط التجاري

ب �ي�ن م �ك ��ة وب �ل ��اد ال � �ش� ��ام ،ل� ��م تحرك
وح��ده��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ح�م��د« :كان
على وع��ي ت��ام ملكانة مكة الخطيرة
عند العرب ،فأظهر إصرارًا قويًا على
السيطرة عليها» كما يؤكد كرعاني.
ال ت ��روي امل �ص��ادر ال�ك�ث�ي� ّ�ر ع��ن أعداء
محمد من يهود يثرب ،ألن معظمهم
«لم يصدقوا بنبوته واتخذوا موقفًا
م�ع��ادي��ًا م �ن��ه» .ع��داؤه��م ملحمد اتخذ
ّ
م�ن�ح��ى ص ��د ال �ن��اس م��ن ال��دخ��ول في
الدين الجديد ،واملشاركة في الحرب
ضد أتباع الرسول .ورغم أن الرسول
سعى إلى بناء أمة «تجمع املهاجرين
وأب� �ن ��اء ع �ش��ائ��ر األوس والخزرج»،
وهي قبائل يهودية ،فما لبث اليهود
أن جادلوه «عقائديًا وسياسيًا» كما
يلفت كرعاني .فيما لم يعاد الرسول
ال �ي �ه��ود ،ب��ل س�ع��ى ال ��ى ت��أس�ي��س أمة
تتسع لهم ،غير أن االفتراق الذي وقع
لم يكن سببه دينيًا ،بل كان اقتصاديًا
ومجتمعيًا ،فهؤالء كانوا «يسيطرون
على يثرب زمن قدومه اليها».
أعداء محمد خارج مكة ويثرب ،كانوا
م��ن أه ��ل ال �ط��ائ��ف ،وأع � ��راب الحجاز
وأه ��ل خ�ي�ب��ر ،وب�ع��ض ق�ب��ائ��ل جنوب
بالد الشام ،هذه القبائل املوزعة بني
ال �ن �ص��ران �ي��ة وال��وث �ن �ي��ة .وال�ل�اف ��ت أن
العداء بني اليهود ومحمد رافقه منذ
بداية دعوته ،فيما «النصارى» كانوا
ب �ع �ي��دي��ن ،رب� �م ��ا ل �ض �ع��ف وجودهم
ف ��ي ال �ج ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة .ون �ل �ح��ظ أن
عداوة اليهود كانت أشد وطأة .عداء
اقتصادي ،رافقته دعوات إلى الفتنة
وتفكيك أواص��ر الجماعة اإلسالمية
األولى.
أه � �م � �ي� ��ة أط � � ��روح � � ��ة رض � � ��ا ب � ��ن علي
كرعاني متعددة الجوانب :فقد قارب
ال �ن �ص��وص ال �ت��أس �ي �س �ي��ة بمنهجية
علمية مقارنة ،وبنى عليها نتائجه.
ول ��م ي �ب��د أي ان �ح �ي��از ،ط� ��وال تتبعه
مل �س �ي��رة م�ح�م��د م ��ع لاّأع ��دائ ��ه م ��ن مكة
ال � ��ى أه � ��ل ال� �ي� �م ��ن ،إ ل �ل �ت �ح �ق��ق من
إشكالياته .وراف��ق تمثالت الرسالة
املحمدية وعالئقها م��ع القبائل من
أب �ع ��اد م�خ�ت�ل�ف��ة ،ل �ع��ل أه �م �ه��ا البعد
االقتصادي ال��ذي رس��م الحيز األشد
حضورًا في عالقة محمد بخصومه.

بحث

نادر كاظم ...الكراهية غريزة العصر
صالح حسن

ّ
ي�ب��دو أن�ن��ا ل��ن نستطيع أن نتخلى
عن خدمات فرويد ونحن نوثق كل
يوم غرائزنا التي تنحدر مع ّ مرور
ال ��وق ��ت ،ح �ت��ى ي�خ�ش��ى امل� ��رء أن� ��ه قد
ي�ع��ود ح�ي��وان��ًا غير معقلن ف��ي يوم
من األيام .كتاب الباحث نادر كاظم
«ك��راه�ي��ات منفلتة» (ال ��دار العربية
ل�ل�ع�ل��وم ـــــ ن ��اش��رون) ي�ع�ي��دن��ا بقوة
إل��ى امل�ص��ائ��ر ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��رن��ا ،نحن
سكان ه��ذه املنطقة من العالم التي
ت��زده��ر ف�ي�ه��ا ال �ك��راه �ي��ات املجنونة
مثل الفيروس .لن نبحث للقارئ عن
أم�ث�ل��ة ،فهي كثيرة يعيشها يوميًا
من املغرب إلى العراق.
إذا ك ��ان ��ت ال �ك ��راه �ي ��ة وف � ��ق فرويد
غ��ري��زة غير قابلة ّلالستئصال من
النفس البشرية ،فإن «املجال العام»
أو ال� � ��رأي ال� �ع ��ام ال� �ع ��امل ��ي ،بتعبير
ال �ف �ي �ل �س��وف األمل ��ان ��ي هابيرماس،
ل��م يستطع أن يعقلنها ح�ت��ى هذه

اللحظة ،وفي أكثر الديموقراطيات
مثل أميركا وأوروب��ا .وهنا تتجلى
ع�ن��دن��ا ب�ط��ري�ق��ة أق ��ل م��ا ي �ق��ال عنها
إن �ه��ا ت �ج��اوزت امل��رح�ل��ة الحيوانية
ب �ك �ث �ي��ر ح�ي��ن ن� �ت �ع ��رف ف� ��ي العراق
�ان أو السودان
أو فلسطني أو ل�ب�ن� ّ
ع �ل��ى ك ��راه �ي ��ات ي �ت �ف��ن��ن الكارهون
ف ّ��ي استنباطها وتقديمها ،كما لو
أن �ه��ا ب � ��راءة اخ� �ت ��راع .م��ا ح ��دث في
العراق إبان الحرب األهلية ال يمكن
أن نجد ل��ه أمثلة م�ق��ارن��ة ،ألن��ه غير
املجتمعات ما قبل
حتى في
ً
مسبوق ّ
إنسانية ،ألن فيه خياال لم يراود أي
مخرج سينمائي.
ان� �ت� �ع ��اش ال� �ك ��راه� �ي ��ات ب�ي�ن الناس
يستمد قوته من العزلة الجغرافية
ومن االنكفاء
كما يقول نادر كاظم،
ّ
وال� �س ��ري ��ة وال �ت� �ق �ي ��ة .ل� �ك ��ن التطور
ال � �ح� ��اص� ��ل ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م الحديث،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ت�ق�ن�ي��ات االتصال،
ل � ��م ي �س �ت �ط ��ع ال � �ق � �ض� ��اء ع� �ل � ّ�ى هذه
ال �ك��راه �ي��ة إن ل ��م ي �ك��ن ق ��د وف � ��ر لها

وس�ي�ل��ة س��ري�ع��ة إلي�ص��ال�ه��ا ف��ي أقل
وقت ممكن .وإذا كانت العزلة توفر
ط��ري �ق��ة م �ث��ال �ي��ة ل �ن �م��و الكراهيات
داخ��ل ه��ذه الجماعات ،ف��إن وسائل
االت � �ص� ��ال ال �ح��دي �ث��ة ت �ع �ي �ن �ه��ا على
إع� ��ادة إن �ت��اج ك��راه�ي��ات�ه��ا ع�ب��ر هذه
ال��وس��ائ��ل ب�س�ه��ول��ة أك �ث��ر م �م��ا كان
العلماء والفالسفة.
يتوقع
ّ
وال�لاف��ت أن الكراهية ال تتجه إلى
بقدر اتجاهها
أشخاص غير مهمني ً
إل��ى أك �ث��ر ال �ن��اس أه �م �ي��ة ،وإال ملاذا
ي �ك��ره��ك ال� �ن ��اس إن ل ��م ت �ك��ن مؤثرًا
ف��ي م�ح�ي�ط��ك؟ ال ت �ت �ع��دى الكراهية
األشخاص ّبوصفهم أصحاب أفكار
أو زعماء ،لكنها تطال أيضًا املفاهيم
والقيم واالنتماءات واللون واللغة.
ّيمكن أن تقع ضحية للكراهية ملجرد
أنك تؤمن بفكر معني أو تنتمي إلى
جماعة محددة .أكثر األمثلة جدية
يناقشها ن��ادر كاظم عبر تصورات
م��ارك��س وان �غ �ل��ز ع��ن البورجوازية
والبروليتاريا واملجال العام وقدرته

ال يخفي المؤلف
بدال
انحيازه إلى فرويدً ،
من ماركس وانغلز

ّ
على إلغاء هذه الكراهيات بعد تسلم
العالم.
العمال سلطة
ّ
ال ي�ن�ف��ي امل ��ؤل ��ف أن ف �ك��رة ماركس
وانغلز لم تكن صالحة لهذا التفسير،
�ازه إل��ى ف��روي��د في
وال يخفي ان�ح�ي� ّ
تقدير هذا األمر ،ألنه ال يملك خيارًا
آخ��ر إلث�ب��ات م��ا يريد أن يصل إليه.
وقد فعل حسنًا حني اختار الحقيقة
العلمية بدل األوه��ام التي عاشتها
أجيال كثيرة لم تحصد طيلة عقود
اإلذالل وامل� �ه ��ان ��ة والتكفير،
غ �ي��ر ّ
هذه
�ى
�
ل
إ
تنتمي
�ت
�
ن
�ا
�
ك
�ا
�
ه
�
أن
مل�ج��رد
ّ
األف�ك��ار .أهمية الكتاب تنبع من أن
منطقتنا تجتاحها ك��راه�ي��ة أقرب
إل � ��ى ال� �ف� �ي ��روس ،وت� �ن ��ذر بتصاعد
ك��راه�ي��ات منفلتة وعريقة ق��د تنقل
امل �ن �ط �ق��ة ك �ل �ه��ا إل � ��ى ح ��ال ��ة ّ
سماها
الجاحظ «نفس العرب» ،تلك التي ال
تبقي وال تذر .هذه الكراهية املوغلة
ف��ي ال�ت��اري��خ ال تضع أي ح��اج��ز في
حسبانها ،ح�ت��ى ل��و ك��ان الشخص
مصدر الكراهية ...أخاك.
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رواية

محمد ّ
طعان
في أعماق العراق

لمحات
◄ هي منشدة نصف عراقية تقيم في فرنسا ،وهو
مصور فوتوغرافي نصف عراقي يقيم في بريطانيا.
في رواية «غرام براغماتي» (دار الساقي) لـعالية
ممدوح ،نتتبع كتابات هذا الثنائي العاشق ليومياته
ال��ع��اب��ق��ة ب��ش��ك��وى ال��ح��ب وال���وح���دة وال��ش��ه��وة والعقد
ال���ع ّ
���ادي���ة .أن��ج��زت ال��روائ��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ك��ت��اب��ه��ا الجديد
ب�ي�ن ع���ام���ي  2007و 2009في
ّ
الفرنسية ،فيما كانت
العاصمة
ّ
رواي��ت��ه��ا «ال��ت��ش��ه��ي» (اآلداب ـ ـ ـ
ّ
إيجابية.
 )2007تثير ردود فعل
ّ
ت��ج��در اإلش������ارة إل���ى أن ممدوح
ن��ال��ت ع���ام  2004ج��ائ��زة نجيب
م���ح���ف���وظ ل����ل����رواي����ة ع�����ن عملها
«املحبوبات» (الساقي ـ ـ ـ )2003
ّ
اإلنكليزية.
الذي ترجم إلى

ّ
في روايته الثامنة التي عربت أخيّرًا،
(بالفرنسية) على متانة
يحافظ الكاتب اللبناني ّ
الحبكة والسرد املتماسك .إنها حكاية بالد الرافدين
بتاريخها وقومياتها وعاداتها التي تجري على
مسرحها الحروب والدم والعبث
صباح زوين
«سيد
ال��رواي��ة الثامنة ملحمد طعان ّ
ب�غ��داد» (دار ال�ف��رات ـــــ تعريب موفق
ل�ص�لاح س��ال��م) ،ص��درت ب��األص��ل في
لغة موليير ع��ام  .2006منذ روايته
«أراش � � � �ي � � ��د» ّ ( )1997ح� �ت ��ى «سيد
ب � �غ� ��داد» ،ظ� ��ل ط �ع��ان م �ح��اف �ظ��ًا على
ج��ودة النص ومتانة الحبكة واللغة
وال � �س� ��رد امل �ت �م��اس��ك .ي �ت �م��اي��ز ّ
نصه
ب �س�لاس��ة ودف � ��ق ف ��ي س ��رد الحكاية
وت �ف �ك �ي��ك ع� �ن ��اص ��ره ��ا ،ع �ب��ر فصول
ت�ت�لاح��ق وت�ت�ك��ام��ل ك�ح�ب��ات مسبحة
متناسقة.
وخ�ل��اف� ��ًا ل�ل�أص ��ل ال� �ف ��رن� �س ��ي ،تأتي
ّ
العربية ل�ل��رواي��ة بعنوانني
النسخة
ع �ل��ى ال� �غ�ل�اف ،ح �ي��ث األول أساسي
ه��و «س�ي��د ب �غ��داد» ،وال�ث��ان��ي ثانوي
ي �خ �ت �ص��ر ل� � ّ�ب ال �ق �ص��ة ،وه� ��و «قصة
الجندي األميركي ال��ذي اكتشف ّ
سر
ّ
ع ��اش ��وراء» .ول � ّع��ل اخ �ت �ي��ار العنوان
ال�ث��ان��ي سببه أن ال�ج�ن��دي األميركي
ي �م �ث��ل أح� ��د امل � �ح ��اور ال��رئ �ي �س �ي��ة في
ال ��رواي ��ة .م �ح��اور ت�ن�ط��وي كلها على
نقاط متفرعة من فكرة أساسية هي
ح�ك��اي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وخ�ص��وص��ًا شيعة
العراق .لكن لو دخلنا في التفاصيل،
فسنرى أنفسنا أمام عمارة هائلة من
ال �ك�لام ال ��ذي ي� ��راوح ب�ين م��ا يشرحه
ال ��راوي ع��ن أص��ول امل��ذه��ب الشيعي.
وه �ن��ا ي��أخ��ذن��ا إل ��ى امل �ص��در ،أي إلى
ال� �ت ��اري ��خ ،وم� ��ا ي �ش��رح��ه ع ��ن تاريخ
بالغزو
ال� � �ع � ��راق ال � �ح ��دي ��ث م � � � ��رورًا ً
األميركي وانهزام صدام ،وصوال إلى
الكالم على األم��ور املتعلقة بالبيئة،
كالكوارث التي طالت منطقة األهوار

ف��ي ال�ج�ن��وب ال �ع��راق��ي .ه��ذه املنطقة
التي ّ
خربها نظام صدام بسبب قراره
ت �ح��وي��ل م �ي��اه دج �ل��ة وال� �ف ��رات عنها
ليسهل عليه القضاء على املتمردين،
م��رورًا أي�ض��ًا ،بنحو خ��اص ،بجيمي
الجندي األميركي الفار من الخدمة
لعدم اقتناعه بمنطق الحرب الكاذب.
قبل أن ي�غ��ادر إل��ى األه ��وار ويستقر
ف �ي �ه��ا وي �ع �ت �ن��ق امل� ��ذه� ��ب الشيعي،
تساءل هذا الجندي مرارًا عن جدوى
ه � ��ذه ال � �ح� ��رب .ث� ��م ال �ت �ق ��ى مصادفة
بالسيد ،وهو سيد بغداد كما ّ
سماه
ط �ع ��ان .ال �ت �ق��ى ب ��ه ف ��ي ك ��رب�ل�اء حيث
إق ��ام �ت ��ه ب �ع��د ان �ه �ي ��ار ن �ظ ��ام صدام،
ّ
فوجهه السيد نحو هذا املذهب .وال
ننسى تفاصيل مهمة أخ��رى توقف
عندها املؤلف بذكاء ،كتلك التي تكلم
فيها عن وطبان ،وهو أحد املسؤولني
السابقني في املؤسسة االستخبارية
لدى صدام حسنيّ .
من خالل هروبه وتنكره ،تمكن وطبان
ب �ف �ض��ل م� �م ��ارس ��ات ��ه االستخبارية
ال �ت��ي ظ��ل ي��واظ��ب ع�ل�ي�ه��ا ح�ت��ى بعد
دخول الجيوش الغربية الى العراق،
م��ن ال �ع �ث��ور ّع�ل��ى امل� ��رأة ال �ت��ي لطاملا
رغ��ب ف�ي�ه��ا .إن �ه��ا آم�ن��ة ال�ك��ول�ي��ة (من
مجموعة الكوالي املعروفني بوالئهم
ل �ص��دام) ال�ت��ي ه��رب��ت م��ع اب��ن السيد
أي��ام حكم ص��دام وتزوجته ،ما جعل
وطبان ينتقم منها بقتل والديها .أما
اب��ن السيد ،أي زوج آمنة الشيوعي،
ف ��أرس ��ل ل ��ه وط� �ب ��ان رج ��ال ��ه للقبض
عليه ،إال أن الشاب تمكن من الهروب
خ � � ��ارج ال � �ب �ل��اد م � ��ع ص ��دي� �ق ��ه أحمد
ال�ش�ي��وع��ي أي �ض��ًا .لكنهما ع ��ادا إلى
ال �ع��راق ،وم��ات أح�م��د ـــــ ص��دي��ق زوج

أبدع الكاتب في
السيكولوجية
اإلحاطة
ّ
لشخصياته
آمنة ـــــ بطعنة يوم عاشوراء من قبل
وطبان ال��ذي ك��ان متنكرًا ب��زي امرأة.
ّ
إال أن آم �ن��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ش��ارك في
هذا االحتفال الديني ،فضحته ،وكان
ل�ل�م�ص�ل�ين ال ��ذي ��ن ع ��رف ��وه ،وتذكروا
ش � ّ�ره أي ��ام ال�ح�ك��م ال �ب��ائ��د ،أن مزقوه
حتى مات بني أيديهم.
يصف ال�ك��ات��ب وط�ب��ان وص�ف��ًا مؤثرًا
وذك �ي��ًا ،إذ ح� ّ�ول��ه أس�ي��ر ذات ��ه وأسير
ال� �غ ��زو األم� �ي ��رك ��ي .ورغ � ��م أن� ��ه ّ
حول
آم�ن��ة ب��دوره� َ�ا إل��ى أس�ي��رة ف��ي غرفته
ت �ه��اب��ه ،وظ� ��ل م�ت�م�ك�ن��ًا م ��ن أساليبه
االس �ت �خ �ب��اري��ة (ظ� ��ل ي �س �ت �ع �م��ل زمله
للوشاية ،وبعد نيل مراده ،يقتلهم)،
ّ
إال أنه لم يتمكن من السيطرة عليها
خارج الغرفة لكونه يخشى الخروج

والوقوع بني أيدي الجنود األجانب.
أصبح إذًا الجالد والضحية معًا .وفي
هذه املحطة املهمة من الرواية ،أبدع
ط�ع��ان ف��ي دخ ��ول البسيكولوجيات
ال��دق�ي�ق��ة لشخصياته امل�خ�ت�ل�ف��ة .وال
ي �م �ك �ن �ن��ا إغ � �ف� ��ال م �ح �ط��ة أخ � � ��رى في
الرواية ،أال وهي تلك التي تحكي عن
املقابر الجماعية التي أنشأها صدام.
ب �ع��د اك �ت �ش��اف �ه��ا م ��ن ق �ب��ل الوحدات
اإلنكليزية ،بلغ الروائي أوج الحبكة
ع� �ن ��دم ��ا ك� �ش ��ف ك� �ي ��ف أن الضحية
والجالد دفنا في الحفرة ذاتها (زوج
آمنة وعنصر االستخبارات الذي كان
يطارده).
قصة حزينة ومعقدة ،حيث الخراب
وال��دم��ار ال�ل��ذان لحقا بالبالد ترافقا
َ
م � ��ع خ� � � ��راب روح� � � ��ي ون � �ف � �س� ��ي .فرد
ال � ��روائ � ��ي م� �س ��اح ��ات م �ت �س��اوي��ة في
ال� �ك� �ت ��اب ل �ف �ص��ول��ه ال � � � �ـ ،25ح �ي��ث كل
موضوع وكل شخصية ناال معالجته
األدب� �ي ��ة ب��ان �ض �ب��اط وم �ت ��ان ��ةّ .
شرح
التاريخ واملواضيع األخ��رى كالغزو
والبيئة والسوسيولوجيا البغدادية
والكربالئية ـــــ األهوارية ،والقوميات
وال �ع��ادات واإلث �ن �ي��ات .رواي ��ة تداخل
ف� �ي� �ه ��ا ال � �ع � �ب ��ث وال� � �ج� � �ن � ��ون واملوت
والهذيان ،غنية تشبه عاشوراء.

شعر

أحمد لوغليمي :مزاج هايكو
حسين بن حمزة
ل��م ي�ع��د ش�ع��ر ال �ـ«ه��اي �ك��و» الياباني
ُغ��ري �ب��ًا ع ��ن ال ��ذائ� �ق ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة .فقد
ت��رج�م��ت ن �م��اذج ك�ث�ي��رة م�ن��ه ،وباتت
أس � � �م� � ��اء ب � �ع� ��ض ش� � �ع � ��رائ � ��ه الكبار
م� ��وج� ��ودة ف� ��ي ذاك ��رت� �ن ��ا إل � ��ى جوار
أسماء وتجارب شعرية عاملية أخرى.
إل ��ى ج��ان��ب ال �ت��رج �م��ة ،ح� ��اول بعض
الشعراء العرب كتابة قصائد تحذو
ح��ذو الهايكو في االقتصاد اللغوي
والكثافة التعبيرية وإن�ج��از املقطع
ال �ش �ع��ري ب �ض��رب��ة واح � � ��دة .البعض
اآلخر
ن �ج��ح إل ��ى ح ��د م ��ا ،وال �ب �ع��ض
ْ
وق��ع ف��ي ف� ّ�خ التقليد ال �س��اذج .أضف
ّ
تسربت
إل��ى ذل��ك أن تقنية الهايكو
إلى تجارب عديدة من دون أن يكون
ذلك معلنًا أو ممارسة شعرية قائمة
بحد ذاتها .داخل هذا السياق ،يمكن
اس �ت �ق �ب��ال «رس ��ائ ��ل ح ��ب إل� ��ى زهرة
األرط��ان�س�ي��ا» (م�ن�ش��ورات الغاوون)،
وه��ي ب��اك��ورة الشاعر املغربي أحمد

ّ
لوغليمي ،ال��ذي سبق أن م��د املكتبة
العربية بعدد من الترجمات.
ال ي � �ب� ��دو ل ��وغ �ل �ي �م ��ي م� �ب� �ت ��دئ ��ًا ،وال
يشكو دي��وان��ه م��ن ال�ع�ث� ً�رات الكبيرة
املصاحبة للبدايات ع��ادة .نحن هنا
ّ
ُأمام تجربة ًشعرية مستجدة ،لكنها
ت�ظ�ه��ر دراي� ��ة ون�ض�ج��ًا م�ع�ق��ول�ين في
النظر إل��ى الشعر وال�ك�ت��اب��ة .كما أن
طموح الشاعر إلى إنجاز كتاب كامل
على منوال الهايكو يكشف عن مزاج
ٍ
خ � ��اص وم � �ي� � ٍ�ل واض � � ��ح إل � ��ى خوض
ن��وع من التحدي مع نموذج شعري
يتطلب احتياطيًا ضروريًا من التأمل
والذكاء والخيال.
يتضمن الديوان مئة وثالثني قصيدة
تتفاوت ف��ي جودتها وق��درت�ه��ا على
قصائد جيدة
إده��اش القارئ ُ .هناك ّ
ال يسعنا إال أن نطيل التلذذ باملعنى
ال ��ذي ت�ك�ت�ن��زه ف��ي داخ �ل �ه��ا ،ك�م��ا هي
الحال حني نقرأ قصيدة «استحياء»:
ُ
«ل �ش� ّ�دة األزه � � ْ
�ار /ع��دل��ت ع��ن /عبور
ال �غ ��اب ��ة» ،أو «ق �م��ر ال �ب��رك��ة»  :القمر

دراية ونضج
في النظر إلى الشعر
والكتابة

ف��ي ال �ب��رك��ة /ت�ب�ع�ث��ره /ض �ف��دع��ة» ،أو
«غ�ف�ل��ة» « :ن�ظ��رت��ي /ت��ده� ُ
�س شقائق
ال�ن�ع�م��ان /ف��ي ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى الكرز».
معظم القصائد مكتوبة ب��درج��ة ما
وقادرة
م��ن االت �ق��ان تجعلها ج �ي��دة
ّ
ع �ل ��ى م � �ج � ��اراة ذك� � ��اء امل �ت �ل �ق ��ي ،لكن
ال �ش��اع��ر ُي �ف��اج �ئ �ن��ا ب �ب �ع��ض املقاطع
ّ
«أخوة»:
امل � �ب ��اش ��رة م� �ث ��ل ق� �ص� �ي ��دة
«نحلة ...نحلة /ال تلسعيني /فنحن
أخ ��وة ف��ي ال �ع �س��ل» ،أو ال �ع� ً�ادي��ة مثل
قصيدة «نزيف»« :كم طعنة تكفيك/
ك��ي ت�ن��زف /ق�ص��ائ��د» ،أو ّ
الفجة مثل
ّ
تتعرين /تشهرين
«ورط ��ة»« :وأن ��ت
في وجهي كل ترسانتك /وكأننا في
حرب».
بقي أخ�ي�رًا أن نشير إل��ى أن الشاعر
ان� �غ� �م ��س ف� ��ي ال� �ه ��اي� �ك ��و إل� � � ُ�ى درجة
امل � �ح ��اك ��اة ال �ك ��ام �ل ��ة ال� �ت ��ي تشعرنا
أح �ي��ان��ًا ب��أن �ن��ا ُ ن �ق��رأ ش �ع �رًا يابانيًا
مترجمًا تواصل فراشاته ودعاسيقه
وح�لازي �ن��ه وي�ع��اس�ي�ب��ه ح�ي��ات�ه��ا في
النسخة العربية.

◄ في «شكري العسلي (1868ـــــ  )1916من أجل
ّ
الصهيونية»
االس �ت �ق�ل�ال ال �ع��رب��ي وم �ق��اوم��ة
تكشف الباحثة األردنية سهيال سليمان الشلبي
س��ي��رة وك��ف��اح م��ن��اض��ل ع��رب��ي ،ان��ت��ه��ى م��ش��ن��وق��ًا في
دمشق ،على يدي جمال باشا السفاح .البحث الصادر
ع��ن «م��رك��ز دراس� ��ات ال��وح��دة ال�ع��رب� ّ�ي��ة» يضيء
جوانب مغمورة من تلك الشخصية .فقد كان العسلي
من بني أوائل العرب الذين عملوا لالستقالل عن الدولة
ً
العثمانية ،وم��واج��ه��ة س��ي��اس��ة ال��ت��ت��ري��ك ،إض��اف��ة إلى
مقاومة األطماع الصهيونية في فلسطني.
◄ «إل���ى الطامحني ف��ي إن��ج��از تشريعات جنسانية
ع����رب����ي����ة ،م����ع����اص����رة ع���ق�ل�ان���ي���ة ،ت���س���ت���ق���ري التراث،
وت���س���ت���ش���رف ال������ق������ادم» ،أهدى
ه �ي �ث��م س� ��رح� ��ان ك����ت����اب����ه .في
«خطاب الجنس ـــــ مقاربات
ف��ي األدب ال �ع��رب��ي القديم»
(امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي العربي)،
ّ
ّ
األردني
الجامعي والكاتب
يعود
إل���ى ب���داي���ات ال��خ��ط��اب الجنسي
ف�����ي األدب ال����ع����رب����ي ،ويبحث
ال��ج��ن��س��ان��ي��ة ف����ي اإلس���ل���ام من
النص إلى التأويل.
ّ
داخلية؟
◄ هل يعود التخلف عند العرب إلى أسباب
ّ
يفند املفكر السوري محمد شحرور رؤيته ملرحلة
االن��ح��ط��اط ال��ع��رب��ي واإلس��ل�ام����ي ،ف���ي ح����وار ّ
مشوق
أج����راه ال��ك��ات��ب ال��س��وري َأب � ْ�ي ح�س��ن ،وص���در أخيرًا
ف��ي ك��ت��اب «رؤي� ��ة ع�ل�م��ان�ي��ة ل�ل�إس�ل�ام :ح ��وار مع
ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ش �ح��رور» (دار ن� ��ون) .ويلفت
صاحب «القصص القرآني» إلى أن جذور التخلف في
مجتمعاتنا تعود إلى انهزام العقالنية /املعتزلة أمام
الغزالي وأنصاره.
◄ ص���در ال��ع��دد  39م��ن «ب��ان�ي�ب��ال» ،امل��ج��ل��ة املعنية
بترجمة األدب العربي الحديث إل��ى اإلنكليزية ،وفيه
ملف احتفائي باألدب التونسي الحديث .يشتمل امللف
على مقاالت وقصائد ونصوص روائية وقصصية.
ّ
وتضم «بانيبال» أيضًا قصائد ألدونيس ،وفصلني
ّ
م��ن رواي���ة لفاضل ال��ع��زاوي ،وق��ص��ة قصيرة بعنوان
ّ
«شال أبي األبيض» ملكاوي سعيد...
◄ «ح�ك��اي��ا ِامل �س �ي��ار» (الدار
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ناشرون)
ك�����ت�����اب م����ب����ن����ي ع����ل����ى قصص
ح���ق���ي���ق ّ���ي���ة ،ي����س����رده����ا الكاتب
اإلم�������ارات�������ي عب � ��د ال� �ل ��ه عادل
ال � �ش� ��وي� ��خ .ب���ح���ك���م ع���م���ل���ه في
م��ج��ال ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،تحول
ال����ك����ات����ب إل�������ى م���س���ت���ش���ار في
ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��اط��ف��ي��ة ،م��ا أت���اح له
فرصة أن يسمع قصصًا كثيرة
عن زيجات غريبة.
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بعد القرار الظني lbc ...على
القوات اللبنانية
تتهيأ الستعادة
«حصنها المنيع»
أصدر قاضي التحقيق في بيروت ،يوم أمس ،القرار الظني
في القضية التي رفعتها «القوات اللبنانية» على بيار الضاهر.
الحكيم ...و«القوات» بدأت احتفاالتها،
الجولة األولى ربحها ّ
ووزير العدل ابراهيم نجار في دائرة ...الشكوك!
ليال حداد
بعد ن��زاع على ملكية  lbcاألرض �ي��ة الذي
استمر أكثر من َ
ّ
عامني ،صدر أمس القرار
ّ
ال �ظ��ن��ي ف ��ي دع � ��وى «ال � �ق ��وات اللبنانية»
على بيار الضاهر بتهمة «إس��اءة األمانة
واالحتيال وتهريب أموال املدعية (القوات)
وتخبئتها» .وط�ل��ب ق��اض��ي التحقيق في
ب�ي��روت ف��ادي العنيسي ف� ّ�ي ال �ق��رار نفسه
بإلحاق عقوبة السجن بحق بيار الضاهر،
ورئ �ي��ف ال�ب�س�ت��ان��ي (ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة
املحطة) ،وأحالهما على القاضي املنفرد
الجزائي في بيروت للمحاكمة.
للوهلة األولى بدا الخبر مفاجئًا .كثيرون
ل��م ي�ت��وق�ع��وا ف��ي أك�ث��ر ال�ل�ح�ظ��ات تشاؤمًا
أن ي�ح��ال ال� ّض��اه��ر إل� ّ�ى امل�ح��اك�م��ة .غ�ي��ر أن
م � ّص��ادر م��ط�ل�ع��ة ت��ؤك��د أن ب �ي��ار الضاهر
ت��وق��ع شخصيًا ص��دور ق��رار م�ش��اب��ه .مما
دفعه في الفترة األخيرة إلى تقليص (بل
تجميد) املصاريف خصوصًا في مديرية
األخبار داخل القناة.
فرح
�وم
�
ع
�
ن
�ن
�
ل
�
ع
�
ي
وذاك،
وب�ي�ن ه ��ذا ال� ��رأي
ّ
م �ح��ام��ي ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» أن
«م �ض �م��ون ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي م �س �ت �غ��رب من
الناحية القانونية ،إذ يحوي عناصر غير
دق �ي � ّق��ة» راف �ض��ًا ال ��دخ ��ول ف��ي التفاصيل.
وي ��ؤك ��د أن ّم �س��ار ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ن��ذ بدايته
ل��م ي�ك��ن ي�ب��ش��ر ب �ص��دور ق� ��رار م �م��اث��ل« :ال
يوجد في امللف أي معطيات ّ تقودنا إلى
م ��ا وص �ل �ن��ا إل� �ي ��ه» .ف �ه��ل ت��دخ �ل��ت جهات
سياسية ّ
معينة لصدور القرار؟ ال يجيب

ّ
ّ
وب��ال�ف�ع��ل ك��ن��ا ن�ت��وق��ع ه��ذا ال �ق��رار ،ألن lbc
ه ��ي م �ل��ك ل� �ن ��ا» .وت � ًض �ي ��ف لـ«األخبار":
«ل �ق��د ح��اول�ن��ا ط��وي�لا ح��ل امل�ش�ك�ل��ة بعيدًا
ع ��ن امل �ح��اك��م ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا رف ��ض الطرف
اآلخ��ر ذل��ك ،لجأنا إلى القضاء السترجاع
حقوقنا» .وتعلن بصراحة أن ه��ذا القرار
«أعاد الحق ألصحابه» .وهو ما فعله أيضًا
م��وق��ع «ال �ق��وات اللبنانية» .إذ نشر خبرًا

إب��راه �ي��م ن� ّ�ج��ار ك��ا ّن��ت إع� ��ادة امل�ح�ط��ة إلى
سمير جعجع ،بغض النظر عن املعطيات
القانونية في امللف.
وإن ك��ان االس �ت �غ��راب ه��و امل��وق��ف السائد
ف��ي أوس� ��اط ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ،ف ��إن «القوات
اللبنانية» تبدو كمن رب��ح املعركة .تقول
أنطوانيت جعجع املسؤولة اإلعالمية في
مكتب سمير جعجع «م�ب��روك للقواتيني،

فرح ،مكتفيًا بتكرار استغرابه ملا صدر.
وعند الحديث ع��ن الخلفيات السياسية،
ي ��رى ك�ث�ي��رون وب� ّي�ن�ه��م م �س��ؤول سياسي
�ارز ف��ي لبنان ،أن إص��رار «ال �ق��وات» على
ب� ّ
تسلم وزارة العدل ،كان بسبب هذه الدعوى
تحديدًا .ويضيف ه��ؤالء أن مهمة الوزير

بعنوان «دع ��وى ال�ق��وات على  :lbcامللكية
ل�ل�ق��وات وات �ه��ام ال�ض��اه��ر ب�س��وء األمانة».
ل �ك��ن ال�ل�اف ��ت ه ��و ّ إص � ��رار «ال � �ق� ��وات» على
تصوير القرار كأنه نهائي ،رغم أن القرار
الظني ليس حكمًا ،بل يحيل املدعى عليه
وبالتالي فإن قرينة البراءة
إلى ّ املحاكمة،
ّ
تظل قائمة .علمًا بأن نائب رئيس الهيئة
التنفيذية في «ال�ق��وات اللبنانية» النائب

zoom

نص القرار
قبل ظهر أم��س ،ص��در ال�ق��رار الظني
ف��ي دع��وى «ال �ق��وات اللبنانية» ضد
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر امل��رف��وع��ة م �ن��ذ العام
 .2007واع�ت�ب��ر ال �ق��رار أن «املؤسسة
اللبنانية» والشركات املتفرعة عنها
«مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها
وإدارت �ه ��ا .وط��ال��ب ق��اض��ي التحقيق
ف��ي ب �ي��روت ف ��ادي العنيسي بإحالة
بيار الضاهر ورئيف البستاني إلى
القاضي املنفرد الجزائي في بيروت
ل�ل�م�ح��اك�م��ة .ووف �ق��ًا مل�ط��ال�ع��ة النيابة
ال �ع��ام��ة ،ت �ق� ّ�رر «ال �ظ��ن ب��امل��دع��ى عليه
بيار يوسف الضاهر بمقتضى املادة
 672/670ع�ق��وب��ات ،وال�ظ��ن باملدعى
ع� �ل� �ي ��ه رئ� � �ي � ��ف س� �ع� �ي ��د البستاني
ب �م �ق �ت �ض��ى امل� � � ��ادة 219/672/670
ع� �ق ��وب ��ات» .ك��ذل��ك ن ��ص ال� �ق ��رار على
«م � �ن� ��ع امل � �ح ��اك� �م ��ة ع �ن �ه �م ��ا بسائر
الجرائم املدعى بها باعتبارها غير
م�س�ت�ق�ل��ة ع��ن ج ��رم إس� ��اءة األمانة».
ولم يستثن القرار الشركات التابعة
ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ل�إرس ��ال ،إذ

تقرر «الظن باملدعى عليهم شركات
«امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة لإلرسال
ش.م.ل» ،و«امل� ��ؤس � �س� ��ة اللبنانية
ل�ل�إرس ��ال إن �ت��رن��اش �ي��ون��ال ش.م.ل»،
و«إكس .واي .زي ليمتد» ،و«ليبانيز
ميديا كومباني ليمتد» ،و«ليبانيز
م�ي��دي��ا ه��ول��دف�ن��غ ل�ي�م�ت��د»« ،أل .بي.
س��ي ب�ل�اس ل�ي�م�ت��د» ،و«أل .ب��ي .سي
س��ات ليمتد» ،و«ب��اك ليمتد» ،و«أل.
بي .سي أوفرسيز ليمتد» ،بمقتضى
املادة  210عقوبات».
ّ
أما بالنسبة إلى باقي املدعى عليهم،

ف �ن� ّ
�ص ال �ق��رار ع�ل��ى م�ن��ع محاكمتهم
«ل �ع��دم ك�ف��اي��ة ال��دل �ي��ل» وه��م مرسيل
يوسف الضاهر ،ورن��دا كميل سعد،
وروال كميل سعد ،وريما كميل سعد،
وإيمان كميل سعد ،ومارون أوسكار
الجزار ،وصالح الدين نظام عسيران
ومروان سليم خير الدين.
وبانتظار إحالة امللف إل��ى املحكمة،
ّ
ي �ت �م��ن��ى ن �ع ��وم ف � ��رح ،م �ح��ام��ي بيار
ال �ض��اه ��ر أن «ال ت �ت��م م �ع��ام �ل��ة هذه
ال �ق �ض �ي��ة ب �ش �ك��ل خ � � ��اص ،ب� ��ل يجب
امللفات» ،فهل
التعاطي معها كباقي ّ
ك��ان يشير إل��ى إم�ك��ان ت��دخ��ل جهات
س �ي��اس �ي��ة ل �ت �ع �ج �ي��ل ب� ��ت امل � �ل� ��ف؟ ال
املحامي عن هذا السؤال.
يجيب ّ
ورغم تكتم فرح ،فإن بعض املصادر
امل �ق ��رب ��ة م ��ن ال �ض ��اه ��ر ت �ت �خ � ّ�وف من
على
ت � ��دخ �ل��ات س �ي ��اس �ي ��ة ّت �ض �غ � ّ�ط ّ
ال�ق��اض��ي ال��ذي سيتسلم امل�ل��ف لبته
بسرعة قياسية ب��امل�ق��ارن��ة م��ع باقي
الدعاوى القضائية لالنتهاء من هذه
األزمة في أسرع وقت ممكن.

ج ��ورج ع ��دوان ي�ع�ق��د ظ�ه��ر ال �ي��وم مؤتمرًا
ص �ح��اف �ي��ًا ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ف ��ي ج� � ��ادة سامي
الصلح (بدارو) للحديث عن القضية.
وكان الخالف بني الضاهر ورئيس الهيئة
التنفيذية ف��ي «ال�ق��وات اللبنانية» سمير
ج �ع �ج��ع ق ��د ظ �ه��ر إل� ��ى ال �ع �ل��ن م ��ع خروج
األخ�ي��ر م��ن سجنه ع��ام  .2005يومها ّ
قرر
«ال�ح�ك�ي��م» اس �ت �ع��ادة م��ؤس�س��ات «القوات
اللبنانية» .لكن الضاهر طبعًا لم يرضخ
لرغبة الحكيم ،خصوصًا أن ملكية املحطة
ان �ت �ق �ل��ت ب��أغ �ل��ب أس �ه �م �ه��ا إل� ��ى الضاهر
وشركاء آخرين (سليمان فرنجية ،عصام
ف � ��ارس )...ف��ي التسعينات أي م��ع اعتقال
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ( ،)1994وإص � ��دار رئيس
ال �ح �ك��وم��ة آن � ��ذاك رف �ي��ق ال �ح��ري��ري قانون
ت�ن�ظ�ي��م اإلع�ل��ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع .وبعد
محاوالت إليجاد حلول ،لجأت «القوات»
عام  2007إلى القضاء ،ورفعت دعوى على
الضاهر بتهمة «إساءة األمانة» ،فما كان
م��ن «ال �ش �ي��خ» س��وى ت�ف��ري��غ امل��ؤس�س��ة من
ك � ��وادر «ال � �ق� ��وات» ض �م��ن م ��وج ��ات صرف
ج�م��اع�ي��ة ط��اول��ت إع�لام �ي�ين ورج � ��ال أمن
محسوبني على جعجع.
ورغ ��م أن ال�ح�ك ّ��م ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي القضية لم
يصدر بعد ،فإن املستقبل مفتوح على كل
ّ
يتحمل َ املشهد اإلعالمي
االحتماالت .فهل
تنتميان إلى
�ين
�ت
�
ط
�
ح
�
م
�ود
ال�ل�ب�ن��ان��ي وج �
ّ
ال�ي�م�ين امل�س�ي�ح��ي ّامل �ت �ط� ّ�رف امل�م��ث��ل حاليًا
ب�ـ mtv؟ وه��ل يتخلى «ت�ل�ف��زي��ون امل��ر» عن
 mtvكانت
منافسته ّل � �ـ ،lbcخ�ص��وص��ًا أن ّ
الظني؟ ّ
ثم
أول من بث خبر صدور القرار
م��اذا ع��ن بيار الضاهر؟ (راج��ع امل�ق��ال ص
 )19هل يغادر املحطة التي قادها لسنوات
فيفتتح محطته الفضائية الخاصة كما
ّ
مطروحة على
ت��ردد أخيرًا؟ أسئلة كثيرة
ّ
ب�س��اط ال�ب�ح��ث .ل�ك��ن ق�ب��ل ذل��ك ك��ل��ه ،علينا
انتظار القرار القضائي النهائي.

ريموت كونترول

ّ
جورج غانم يتذكر فؤاد شهاب

lbc

< 20:45

تعرض «املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
ال�ل�ي�ل��ة وث��ائ�ق�ي��ًا ب�ع�ن��وان «ف�خ��ام��ة اللواء
ف��ؤاد ش�ه��اب» م��ن إع ��داد ج��ورج غانم.
ي�ت�ن��اول ال�ش��ري��ط س�ي��رة ال��رئ�ي��س الذي
حكم لبنان بني  1958و ،1964ومحاولة
الhنقالب الفاشلة التي ّ
تعرض لها ،إلى
جانب قيادته للجيش.

االنفصال يدق باب السودان

«الجزيرة»

< 22:05

تتناول حلقة الليلة من برنامج «امللف»
على «الجزيرة» االستفتاء على مصير
ج�ن��وب ال �س��ودان ،وت �س��أل :م��ن سيمنع
ب �ع��د ال �ي ��وم االن �ف �ص ��ال؟ وإن انفصل
الجنوب ،فهل تستغله إسرائيل لتطويق
األم ��ن ال �ع��رب��ي ،أم أن م�ص��ال��ح الجنوب
ستدفعه للتعاون مع العرب؟

نجاد نجم «املنار»

«املنار»

< 21:30

ي�ن��اق��ش ع �م��اد م��رم��ل ف��ي ح�ل�ق��ة الليلة
م ��ن ب ��رن ��ام ��ج «ح ��دي ��ث ال� �س ��اع ��ة» على
«امل � � �ن� � ��ار» م � ��وض � ��وع زي � � � ��ارة الرئيس
اإليراني محمود أحمدي نجاد للبنان،
وردود الفعل التي سبقتها ،إلى جانب
مجموعة م��ن االتفاقيات التي وقعتها
الدولة اإلسالمية مع لبنان.

غادة في دهاليز «الفساد»

«الجديد»

< 21:30

تكشف غادة عيد في حلقة الليلة من
برنامج الفساد فضيحة هدر ماليني
ال� � � ��دوالرات ف ��ي ال� � � ��وزارات اللبنانية،
وتواطؤ مختلف األط��راف السياسية
�ات .وتعرض
ل �ت �غ �ط �ي��ة ه � ��ذه ال� �س ��رق � ّ
م� �س� �ت� �ن ��دات ووث � ��ائ � ��ق ت� ��ؤك� ��د صحة
االتهامات املوجهة إلى هذه الوزارات.

فهمي جدعان :النهضة العربية

«الحوار»

< 18:00

ّ
ي�ح��ل أس �ت��اذ الفلسفة وال�ف�ك��ر العربي
واإلسالمي في الجامعة االردنية فهمي
ج��دع��ان (ال �ص��ورة) ضيفًا ع�ل��ى مازن
مصطفى ف��ي حلقة ال�ي��وم م��ن برنامج
«رواق املعرفة» ملناقشة قضايا النهضة
العربية والتنوير وآفاق الخطاب النسوي
في العالم اإلسالمي...

ٌ
الصني ،مستعمر جديد؟

arte

< 00:05

ه��ل ب ��دأت ال �ص�ين اس�ت�ع�م��ار أفريقيا؟
تطرح  arteهذا السؤال الليلة من خالل
وث��ائ �ق��ي «أف��ري �ق �ي��ا ،ال �ط �م��وح الصيني»
ل �ل �م �خ��رج�ين ن �ي��ك وم� � ��ارك فرنسيس.
وي� � �ض � ��يء ال � �ش� ��ري� ��ط ع� �ل ��ى القروض
واملساعدات التي تمنحها الصني لدول
القارة السمرا ،وخصوصًا زامبيا.
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كـف عفريت
ّ

ّ
◄ رغم أنه وقع أول من أمس طلب انضمامه
ّ
إل ��ى ح ��زب «ال� ��وف� ��د» ،إال أن ع �م��رو أدي ��ب
ّ
(الصورة خالل التوقيع) نفى ما ردده رئيس
الحزب السيد البدوي عن انضمامه القريب

 ...وبيار الضاهر ّيتهم القضاء باالنحياز

ُ
لم يحبط القرار الظني
رئيس مجلس إدارة «املؤسسة
لإلرسال» ،بل أصدر
اللبنانية
ّ
بيانًا أمس مؤكدًا أنه ّلن
يهادن ،ألن
يتراجع ولن ّ
املعركة تتعلق بـ«حرية
اإلعالم»
باسم الحكيم

ه��ل س�ق�ط��ت أح�ل�ام ب �ي��ار ال �ض��اه��ر عند
ص � ��دور ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن��ي ف ��ي ن ��زاع ��ه مع
ّ
ّ
اللبنانية»؟ وه��ل يعد إصدار
«ال�ق��وات
ال � �ق� ��اض� ��ي ق � � � � ��رارًا مل �ص �ل �ح ��ة «القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ف��ي م��وض��وع ال� �ن ��زاع على
ملكية  lbcنهاية املطاف؟ أم هو مجرد
ج ��ول ��ة ف� ��ي ال � ��دع � ��وى ال� �ق� �ض ��ائ � ّ�ي ��ة بني
الطرفني ،واملرفوعة منذ عام 2007؟ وهل
ّ
قواتية ،سبق
يرضخ الضاهر لشروط
له أن رفضها ،فتنتهي األزمة بالتراضي
بدل أن تستكمل في القضاء؟
ّ
اللبنانية
ت � �ك ��اد أخ � �ب� ��ار «امل� ��ؤس � �س� ��ة
عن
ل �ل��إرس � ��ال» وم �ش��اك �ل �ه��ا ال ت �غ �ي��ب ً
ال�ص�ح��اف��ة ،م�ن��ذ األزم ��ة امل��ال�ي��ة وصوال
إل� ��ى ال �خ�ل�اف ��ات ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة املستمرة
ب �ي �ن �ه��ا وب �ي��ن «ال � � �ق� � ��وات» ،ث ��م موجات
الصرف التعسفي للموظفني الذي رأى

ّ
ض��اه��ر أن ��ه ي �ب��ش��ر ب�م��ر ّح�ل��ة جديدة،
ال � ّ
تتمثل في فتح أبواب املحطة أمام جيل
ش� ّ
�اب م�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي اإلع�ل�ام الجديد،
ّ
فيما عده كثيرون رسالة سياسية إلى
جعجع ومن يناصره في املحطة.
ّ
ه��ل��ل ال�ق��وات�ي��ون ل�ص��دور ال �ق��رار الظني
ملصلحتهم ،فهو ّ
تطور مهم في نزاعهم

مع الضاهر .ولكن األكيد أن��ه لن يضع
ال� �ن� �ق� �ط ��ة األخ � � �ي� � ��رة ف � ��ي ال� � �خ �ل��اف بني
الطرفني ،بل ّ
يتأمل البعض أن يعيد هذا
ح��وار ب�ين الطرفني.
ال �ق��رار ف�ت��ح ب��اب ال � ّ
وي �ك �ش��ف م �ص��در م��ط �ل��ع داخ � ��ل  lbcأن
«ال �ن��زاع ك��ان ي�م�ك��ن أن ينتهي أم��س ال
غ� �دًا ،ب�م�ج��رد أن ي�ق�ب��ل ال�ض��اه��ر بشرط
جعجع ،وهو أن يضع يده على نشرات
ّ
السياسية» .وأضاف
األخبار والبرامج
امل� �ص ��در أن «ال� � �ق � � ّ�وات» ل �ي �س��ت مهتمة
ّ
املؤسسات
ب � ��أن ت� �ك ��ون م ��ن أص � �ح ��اب
ّ
اإلع�ل�ام� ّ�ي ��ة ،ب��ل «ت�ك�ف�ي�ه��ا ح� ّ�ص��ة جيدة
م��ن ال �س �ي��اس ً��ة» .ه �ك��ذا ،ي�ب� ّ�س��ط املصدر
املسألة ق��ائ�لا« :يكفي موافقة الضاهر
على هذا الشرط لتنتهي ّ
القصة ،ويقفل
امللف إل��ى غير رجعة .لكن ال�س��ؤال :هل
ّ
القصة ليست
سيقبل ب��ذل��ك؟» .غير أن
مسألة «نكايات» ،ألن الضاهر يؤكد أن
«ال �ق� ّ�وات» باعت ّ
حصتها ف��ي املؤسسة
معتبرًا أن «ما يطالبون
في عام ّ ،1992
ب��ه ل �ي��س م��ن ح��ق �ه��م» .ه �ك��ذا ،يختصر
الضاهر في بيان أص��دره أمس املسألة
بأنها أسلوب لوضع اليد على األخبار
وال �ب��رام��ج ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وي�ت�ه��م القضاء

باالنحياز ،قبل أن يصف املعركة بينه
وب�ي�ن «ال �ق��وات» ب��أن�ه��ا م�ع��رك��ة حريات.
ويقول ّالضاهر في بيانه الصحافي« :ال
يعتقدن أحد أنها معركة أسهم أو ملكية
أو ما شابه ،إنها مسألة وضع اليد على
األخ� �ب ��ار وال� �ب ��رام ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة ،وهي
م �ح��ور ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان يفاوضني
َمن يفاوضني عليها ،لكن جوابي كان
واض �ح��ًا وص ��ارم ��ًا وح��اس �م��ًا ،وه ��و :لم
يعد هناك أي عالقة قانونية أو إدارية أو
ّ
اللبنانية»
سياسية أو مالية لـ«القوات
ب� � �ـ«امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة لإلرسال
انترناشونال» منذ تموز (يوليو) ،1992
أي قبل سنتني من دخول (رئيس الهيئة
ّ
ّ
اللبنانية) سمير
التنفيذية في القوات
جعجع إلى السجن »....وتمنى الضاهر
أن ت�ك��ون «امل��رح�ل��ة الثانية م��ن القضاء
مختلفة عن املرحلة األولى ّ التي شابها
عيب االنحياز ،ورفض تسلم املذكرات».

محور القضية هو وضع
اليد على قسم األخبار
والبرامج السياسية (ب .ض)

ّ
وذكر بمطالبته يومها بتنحية القاضي
املختص (فادي العنيسي) ،غير أنه رأى
ينظر
أنه «بسحر ساحر بقي حيث هو
ً
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ،رغ� ��م ال �خ �ص ��وم ��ة» ،آمال
أن ي��أخ��ذ ال�ق� ُض��اء ب��ال��وث��ائ��ق واملذكرات
«التي سوف تظهر الحقيقة».
وي��رف��ض ال�ض��اه��ر ت��وص�ي��ف م��ا يجري
ّ
اللبنانية بأنه خصومة
بينه وبني القوات
ّ
ملكية ،إذ يصفها بمعركة «حرية
على
ّ
ّ
اإلعالم وحرية املؤسسة اإلعالمية ،التي
ال ت��ؤم��ن ب��اإلع�لام امل� ّ
�وج��ه وال بالقيود
ّ
السياسية املفروضة عليها» ،مشيرًا إلى
ّ
ّ
أنه لن يسمح بأن يمسها أحد .ويتوعد
ال �ض��اه��ر ب��ال �ق��ول« :اآلن ب� ��دأت املعركة
ال�ح�ق�ي�ق� ّ�ي��ة ،ول ��ن أت��راج��ع أو أه � ��ادن .لن
أفاوض أو أوافق على صفقات من تحت
ال � ّط��اول��ة ،ألن ص��اح��ب ال�ح��ق سلطان».
وأكد املضي ً في املعركة إلى آخر املطاف.
وخ �ت��م ق��ائ�ل�ا« :إن �ه��ا م�ع��رك��ة ف��ي حرب،
وم��ن ي�ع��رف ت��اري�خ��ي وأص�ل��ي بإمكانه
ِّ
أن ُي �ق ��در أي ��ن م��وق��ع ال�ح�ق�ي�ق��ة وم ��ا هو
مستقبل امل��ؤس�س��ة» .وبعيدًا ع��ن القرار
الظني وبيان ال��رد ،س��اد ه��دوء أوساط
امل��وظ�ف�ين داخ ��ل أروق ��ة امل�ح�ط��ة ،فيقول
ّ
املؤسسة،
أحدهم« :نحن نعمل في هذه
ّ
امللكية ال يعنينا» ،لكن
وال�خ�لاف على
«األخ �ب ��ار» علمت أن أك�ث��ر م��ن اجتماع
مبنى ال�ق�ن��اة ف��ي منطقة
عقد أم��س ف��ي
ّ
أدم ��ا ق�ي��ل إن�ه��ا تتعلق ب��ال�ب��رم�ج��ة .لكن
م��وض��وع ال�ن��زاع ك��ان ح��اض�رًا بنحو أو
بآخر.

إلى قناة «الحياة» .وقال اإلعالمي المصري
الشهير إنه هو وفريق عمل برنامج «القاهرة
ال� �ي ��وم» م�ت�م�س�ك��ان ب��ال �ب �ق��اء ف ��ي «أوربت»،
و«ع��دم القفز من السفينة» لكون تلك القناة
�وال ّالسنوات
ه��ي م��ن صنعت ش�ه��رت�ه��م ط � ُ
العشر الماضية .وتمنى أديب أن تحل األزمة
ً
قريبا ويعود «القاهرة اليوم» إل��ى جمهوره
ال��ذي ال ذن��ب ل��ه ف��ي ال�خ�لاف��ات بين الشبكة
ومدينة اإلنتاج اإلعالمي.
◄ص� ّ�ور ف��ارس ك��رم أغنية «ري�ت�ن��ي» على
طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.
ّ
وقد استغرق التصويرَ ثالثة أيام،
وصورت
ال�م�ش��اه��د ب�ي��ن م�ن�ط�ق��ت��ي ال�ك�س�ل�ي��ك ودوما
في شمال لبنان .يذكر أن المغني اللبناني
سيحيي سلسلة ح�ف�لات ف��ي ل�ب�ن��ان ودبي
وأبو ظبي...
◄ أق ��ام م��ارس�ي��ل خليفة أم��س حفلة مع
األورك�س�ت��را القطرية الفلهارمونية بقيادة
المايسترو المصري نادر عباسي .وعزفت
األورك �س �ت��را «سيمفونية ال�ع��ائ��د» لخليفة،
إل��ى ج��ان��ب السيمفونية ال��روس�ي��ة (Scheh
 /herazadeش �ه��رزاد) للمؤلف الموسيقي
الروسي ريمسكي كورساكوف.
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عباس بيضون يخون الكسالى
حسان الزين

مذهلة هي ق��درة عباس بيضون على التعافي من «الغيبوبة»
التي أدخلته بها سيارة مسرعة ،في أحد شوارع بيروت.
ّ
كأنه ،فجأة ،نسي أنه جريح ونهض من سريره مستأنفًا حياته.
حذف مقطعًا من حياته ،شهرين على األقل ،وعاد بحماسة إلى
مكتبه وأصدقائه وأوراقه .مفاجئ هذا .من أين له حب الحياة؟
من أين له القدرة على استئنافها؟ من أين له الرغبة في العيش
في هذا البلد؟ أسأل ذلك وأعرف أن الحياة أسهل شيء في هذه
ال�ح�ي��اة .كما ل��و أن ع�ب��اس بيضون ق� ّ�رر ع��دم إزع��اج أصدقائه
ّ
امل�ت�ح��ل�ق�ين ح��ول��ه م��ري�ض��ًا .ق � ّ�رر أن ي�ط�ل��ب م��ن س��ائ��ق السيارة
نسيان تلك الليلة وارتداداتها .كما لو أنه يريد احتكار املأساة
لنفسه وحده .ما حصل في تلك الليلة وما تالها ،فوق السرير
ّ
في غرفتي العمليات والعناية امل��رك��زة ...وف��ي أروق��ة االنتظار،
فكرة يطاردها عباس وحده .ما حصل تلك الليلة مسودة ،وإذ
يعود عباس إلى حياته يحاول إيجادها حيث أضاعها ،يحاول
إعادة صوغها من حيث أفلتت وطارت.
لعل املذهل في هذا ،ليس قدرة عباس بيضون على الحياة ،فقد
بدت مالمح ذلك واضحة أثناء مقاومته الجراح .الجميع استغرب
ّقوة بنيته وكأنه كان ُيخفي هذا َّ
السر ،وهو الذي جعل اآلخرين
يغفلون عنه مأخوذين بعباس بيضون الشاعر والكاتب من
طينة املوهبة الخالصة والنادرة .وليس املذهل أن يفاجئ عباس
ّ
الكتابية باتت ع��ادة ،وكثيرة هي القصص
بيضون ،مفاجآته
املفاجئة عنه .املذهل هو رغبته في الحياة .األكيد أنه ال يسعى
إلى إعطاء درس في هذا .هذا آخر همومه .لكن حماسته للحياة،
مفاجئة .أحسب أنها رغبة في تخفيف وطأة الحياة أكثر مما
ه��ي رغ�ب��ة ف��ي ال�ح�ي��اة .ال �خ��روج م��ن امل��رض وال�س��ري��ر ترويض
للحياة ،هو مواصلة أمر ما بدأ سابقًا ،منذ زم��ن ،لعله الحياة
نفسها ،أو الصداقة أو العمل أو الكتابة .الكتابة التي خطا بها
خطواته األولى خارج السرير ،حتى قبل أن يخرج بجسده منه.
الكتابة التي طمأن بها أصدقاءه قبل أن يسمعوا األطباء ،وقبل
أن يروه يخرج من السرير ويمشي في الغرفة كطفل.
عباس بيضون ال يعطي درسًا بحب الحياة.
ه��ذا أك�ي��د ،لكنه يستفز األس�ئ�ل��ة :أه��و درس ف��ي ع�ل��وم الحياة،
ف��ي الحياة نفسها ،ف��ي ال�ق��درة على الحياة ،ف��ي غ��راب��ة الحياة،
ف��ي ال�ض�ح��ك م��ن ال �ح �ي��اة ،ف��ي ل ��زوم ال �ح �ي��اة ،ف��ي ال �ص��داق��ة ،في
الكتابة؟
ّ
ال يعطي درس��ًا في الحياة وحبها ،لكنه يستفز أسئلة العيش
في هذه املدينة التي تشبه سيارة مستعجلة تزاحم العابر على
الرصيف ،أو في تلك «املدينة» التي ال تشبه قصيدتها .وال مكان
نذهب إليه ،حتى القصيدة باتت مثلنا مضجرة ،حتى السخرية
باتت تبحث عن وظيفة ،في الهوامش التي يهملها السياسيون
واملرتزقة .لم نترك ألنفسنا حلمًا ،فيما نطرق أبواب الكوابيس.
ل��م ن �ت��رك ألن�ف�س�ن��ا ش�ه�ي�دًا ف�ي�م��ا ن�ب�ح��ث ع��ن أس�ل�ح��ة وشوارع
وجدران تتسع للصور .لم نترك ماضيًا كي ال نبدو «تافهني»
ّ
نتعلم .ولم ننب مدينة لندمرها ،ولم ّ
ندمر أنفسنا لنبني مدينة.
ِ
عملنا ذلك كله ولم نفهم معنى الدمار.
ّ
يحرجني أن يكون عباس الجريح املريض أنشط منا ،أن يكون
ق��ادرًا على مخالطة األص��دق��اء .ه��ذه ه��ي امل�ف��اج��أة التي تقارب
خيانته الكسالى.
ّ
مرة أخرى نشتم عباس بيضون لفعله شيئًا ال نقدر عليه .وال
يعزينا القول إن الحياة تحتاج إلى عبقرية أو قدرة بدنية تجعل
أجسادنا هنودًا حمرًا ،فيما نحن نهرول في شبهة املدن لنغدو
ّ
مدنيني .نعيش في العلب مع أوهام صغيرة تداعب الضجر تارة
وتفاقمه ت��ارات ،ونحسب أننا نقتل أمرًا ما ،الوقت على سبيل
املثال.
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كما كان متوقعًا ،استقال مستشار األمن القومي الجنرال جيم جونز األسبوع
االستقالة أتت مبكرة بضعة أسابيع ،ويقال في أروقة
املاضي من مهماتهّ .
السياسة في واشنطن إن ما نقله كتاب بوب ودوورد الجديد «حروب أوباما»

تغيير مستشار األمن
وداعًا سيد جونز
ديفيد روثكوف*
س �ي ��ذك ��ر ال� �ت ��اري ��خ ال� �ج� �ن ��رال ج �ي ��م ج ��ون ��ز بأنه
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي األق ��ل ن�ج��اح��ًا م�ن��ذ أيام
ال �ج �ن��رال ج ��ون ب��وي�ن�ت��دك�س�ت��ر ال� ��ذي أج �ب��ر على
االس�ت�ق��ال��ة خ�ل�ال إدارة ال��رئ�ي��س األس �ب��ق رونالد
واحدة
ريغان .هذه الحقيقة وحدها
ُ
تضيء على ُ نّ
ّ
من أخطاء ع��دة في ً الحسابات ُّارتكبت حني عي
عسكريًا ،فاتكل على الحكمة
جونز .هو كان رجال ّ
التقليدية التي تقول بأن رجال الجيش ّيبرعون
ف��ي وظ��ائ��ف مماثلة .فيجب أال ننسى أن أفضل
م�س�ت�ش��ار أم ��ن ق��وم��ي ف��ي ال �ت��اري��خ ك ��ان الجنرال
برينت سكاوكروفت [مستشار األمن القومي مع
الرئيسني ّجيرالد فورد وجورج بوش األب] .ومن
الواضح أن سكاوكروفت كان املثال املترسخ في
عقل الرئيس أوباما حني اختار جونز.
ّ
املشكلة ك��ان��ت ،ك�م��ا رأي �ن��ا م��ع بوينتدكستر ،أن
ال �خ �ب��رة ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ي�س��ت ض�م��ان��ة ل�ل�ن�ج��اح في
الوظيفة .سلف بوينتدكستر ،روب��رت مكفارالين
[مستشار األمن القومي للرئيس رونالد ّريغان]
ك ��ان ي�ت�م�ت��ع ب�خ�ب��رة ع�س�ك��ري��ة ك �ب �ي��رة ،ل�ك��ن��ه كان
كارثة أخرى.
ّ
ل �ك��ن ج��ون��ز ل ��م ي �ك��ن س �ك��اوك��روف��ت ب ��أي طريقة
ممكنة .أت��ى سكاوكروفت إل��ى ه��ذا املنصب بعد
وشخصية مع رئيس الجمهورية.
عالقة وطيدة ّ
بعد تجاوز التحفظ بينهما ،لم يستطع أوباما
وجونز الوصول إلى هذه املرحلة في عالقتهما.
ّ
تسلم سكاوكروفت منصبه ولديه نظرة واضحة
امل �ع��ال��م ل�ل�ع��ال��م ،ط � ّ�وره ��ا ع�ل��ى م ��دى س �ن��وات من
ال��دراس��ات املعمقة والرصينة للشؤون الدولية.
ق��ال أح��د الدبلوماسيني ال��ذي��ن عملوا م��ع ّجونز
حني كان قائدًا للقوات الحليفة في أوروبا إنه «لم
يكن ل��دي��ه أدن��ى اه�ت�م��ام بالسياسة الخارجية».
كان مهتمًا فقط بالشؤون العسكرية ،وحتى في
هذا املجال لم يكن مبدعًا أو يتمتع بفضول فكري.
سكاوكروفت كان متمكنًا من وظيفته مستشارًا

قلة خبرة الرئيس أوباما
أي
ّأثرت على جونز أكثر من ّ
عجز لدى الجنرال
يتحدث
لألمن القومي ،فهو طوعًا وبإخالص
كان ّ ً
عن ريغان كرئيسه في العمل وكان ّ
منسقًا فعاال
للسياسات ،احترمه ووث��ق ب��ه الجميع كوسيط
نزيه .أما جونز ،فبدأ يتكلم بالسوء عن أوباما في
ّ
الحفالت التي دعي إليها منذ أشهر ،ولم يعد نفسه
موظفًا عند أح��د .كذلك فإنه لم يستطع أن يكون
قائدًا بكل ما للكملة من معنى ،فترأس اجتماعات
دون أن يستطيع قيادة سير العمليات.
وبالطبع ،حتى مع اعتباره املثال ّالذي يجب على
ّ
كل مستشاري األمن القومي التطلع إليه ،أحيانًا
ُ ّ
معسول اللسان
يقلل من قدر سكاوكروفت .كان ّ
ول�ط�ي�ف��ًا ج �دًا ل� ّ�درج��ة ك ��ان ي �ب��دو أن ع�م�ل��ه شديد
السهولة .رغم أن جزءًا من نجاحه يعود ّإلى هذه
الصفات وكون فريقه كان متجانسًا ،لكن برينت
سكاوكروفت رجل استثنائي .لم يعمل أي شخص
حصل على ه��ذه الوظيفة أكثر منه .لم يكن أحد
أذكى منه .لم يكن أي شخص يمتلك رؤية للعالم
أف�ض��ل وأك �ث��ر دق��ة م�ن��ه ،وم��ن ض�م��ن ه ��ؤالء حتى
رئ �ي��س س �ك��اوك��روف��ت ح�ي�ن ك ��ان ن��ائ�ب��ًا ملستشار
األمن القومي ،أي هنري كيسينجر ،ثاني أفضل
هذا املنصب على اإلطالق.
شخص شغل ّ
اختير جونز ألن��ه ب��دا ،بشكل سطحي ،من طينة
وبدا
ّس�ك��اوك��روف��ت نفسها ،أو يحاكيه ف��ي ذل��كّ .
أن ذلك كان الشيء املنطقي ليفعله الرئيس .لكنه
اخ�ت��ار ال��رج��ل ال�خ�ط��أ .م��ن أ ّك�ث��ر األس �ب��اب الخفية
لنجاح س�ك��اوك��روف��ت ه��و أن رئيسه ك��ان جورج
ب��وش األب .رئ�ي��س ّ ذو ب��اع ط��وي��ل ف��ي السياسة
الخارجية حني تسلم منصبه ،وك��ان يعرف ماذا
ي��ري��د بالضبط م��ن أي عملية سياسية .وباراك
أوباما ليس جورج بوش األب.

ّ
ّ
قلة خبرة الرئيس أث��رت على جونز أكثر من كل
عجز لدى الجنرال .لم يكن يعرف ماذا يريد .تردد
أميركا املتكررة
عن مشاكل ً
في أمور مهمة .برهن ّ
ال �ت��ي ت�ح�ص��ل ح�ي�ن ت ��وظ ��ف رج � ��اال ال يمتلكون
خ�ل�ف�ي��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ات ال��دول �ي��ة ل�ي�ش�غ�ل��وا أهم
وظيفة دولية في العالم .إضافة إلى ذلك ،لم يكن
يعرف حقيقة عمل الرئاسة ليقضي في املهد على
خلق أي مجموعات داخلية كتلك التي ّ
شوشت
الرسمية .شجع أوب��ام��ا (أو
على عمل السياسة
ّ
سمح لوقت طويل ما بدا كأنه تشجيع) مساعديه
ف��ي ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي حملته االنتخابية
على االس�ت�م��رار بتسليم التقارير مباشرة إليه.
ّ
والسري
وأدى ذلك إلى بعض التجاهل الرسمي
ل �ج��ون��ز ،م��ا ق � ّ�وض م��ن س�ل�ط�ت��ه ب�ن�ح��و ك�ب�ي��ر .لم
ي� ّ ًس��اع��د أوب��ام��ا ف��ي ت�ق��وي��ة ج��ون��ز ،وزادت الطني
بالجنرال ،إضافة إلى
بلة أوجه القصور الخاصة
ً
ع��دم وج��ود انسجام بينهما ،فضال عن التعاون
ّ
غير الفعال الذي انتقده مسؤولو البيت األبيض
والسياسة الخارجية الكبار منذ األشهر األولى
لوصول أوباما إلى الرئاسة.
ّ
في الحقيقة ،ازداد الوضع سوءًا لدرجة أن جونز
ّ
تعرض للنقد أكثر من مرة من قبل دنيس مكدونو،
كاتم أسرار أوباما .ومن املدهش كيف استمر في
عمله كل هذه املدة .وقال لي مستشار أمن قومي
سابق حني كنا نتناقش في أحد
املواقف املعروفة
ّ
مل �ك��دون��و ال �ت��ي ان�ت�ق��د ف�ي�ه��ا ج��ون��ز إن «ذل ��ك كان
ّ
سأخيرهم بيني
سيحصل مرة واحدة معي .كنت
وب�ي�ن��ه» .ط��رح ذل��ك ال �س��ؤال اآلت ��ي :كيف سيعمل
تحت إم��رة ت��وم دونيلون،
مجلس األم��ن القومي ّ
خليفة جونز؟ ال شك في أن دونيلون يبدأ بعالقة
أفضل بكثير م��ع أوب��ام��ا (وم�ك��دون��و) ّ
مما حظي
ّ
ّ
ب �ه��ا ج ��ون ��ز .وال ش ��ك ف ��ي أن � ��ه م�س�ت�ع��د ألن يعد
نفسه موظفًا عند ال��رئ�ي��س ،ك��ذل��ك فهو موهوب
في العمليات السياسية .السؤال هو هل سيترك
دمغته الخاصة أو سيكون توظيفه فقط لتنفيذ
ال�س�ي��اس��ات ف��ي وق�ت�ه��ا ،وتخفيف ال �ج��دل القائم
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األمن القومي الجديد ّأن يكون أفضل ًمن سابقه وأن يكون وفيًا للرئيس
عن املشاحنات الداخلية بني جونز ونائبه الذي يخلفه توم دونيلون ورئيس مستشار ً
موظفي البيت األبيض السابق راحم إيمانويل ،هي السبب في تعجيل استقالته لكن مستقال في قراراته؟ أم أن املشكلة أصال عند أوباما ذي الخبرة القليلة في
التي كانت مقررة نهاية العام .االستقالة تطرح معضلة كبيرة .هل يستطيع السياسة الخارجية واملنحاز كليًا ملساعديه من أيام حملته االنتخابية؟

تعلم أوباما الدرس؟
القومي :هل ّ

إعداد وترجمة

ديما شريف

نهاية «يد الحديد»
واالختفاء في العمل؟
ّ
رغ � � ��م ك � ��ل م � ��ا ي� � �ب � ��دو ،ف � � � ��إن ه � � ��ذا ل� �ي ��س نموذج
س �ك��اوك��روف��ت أي �ض��ًا .ه �ن��اك ح��اج��ة إل ��ى وسيط
نزيه .لكن هناك حاجة إلى رجال يتمتعون بفطنة
وح �ك �م��ة وأف� �ك ��ار ج ��دي ��دة ،وي �س �ت �ط �ي � ّع��ون ،خلف
األب��واب املغلقة ،أن يقولوا للرئيس إن��ه يجب أن
يعيد النظر بمقاربة ما .كان سكاوكروفت معلمًا
في هذا األمر .ال يحتاج مستشارو األمن القومي
إلى أن يكونوا متحدثني باسم أحد ،ولدى أوباما
متحدث مهم باسمه في السياسة الخارجية هو
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون (التي ستكون
أقوى لاّاليوم بسبب مكانتها عند دونيلون) .كذلك
ي�ج��ب أ ي �ك��ون م�س�ت�ش��ارو األم ��ن ال�ق��وم��ي ُر ُسل
سكاوكروفت كان كذلك
سياسة خارجية ،رغم أن
في بعض األحيان ،ويبدو ّأن دونيلون ّ
تمرن على
ه��ذه امل�ه�م��ة ف��ي رح�ل�ت��ه األخ �ي��رة إل��ى ال �ص�ين مع
الري سامرز.
ّ
ّ
لكنهم يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر من معقبي
ّ
معامالت أوّ بيروقراطيني.
وحتى لو ّأن دونيلون لم يفعل من قبل أي شيء
ي��وح��ي ب��أن��ه خ� ��ارق ف��ي ال �س �ي��اس��ات أو ّشخص
رئيس ،ف��إن هذا ال
يمكن ّأن يقف في مواجهة أي
ً
مقارنة مع جونز،
النجاح.
يؤكد أنه لن يستطيع
ّ
يتمتع ببضع نقاط ملصلحته تمكنه من أن يبدأ
ّ
جديًا .لكن هناك بعض األسئلة التي ّ ال إجابات
عنها بشأنه ،وبشأن أوب��ام��ا .فهل تعلم الرئيس
م��ا يكفي م��ن خبرته م��ع جونز ك��ي يكون رئيسًا
ي �س��اع� ّ�د م �س �ت �ش��اره ل�ل�أم��ن ال �ق��وم��ي ك � ّ�ي ينجح؟
يجادل في أن كوندي
أعرف أنه سيكون هناك من ّ
راي��س كانت أس��وأ .بالطبع ،ف��إن بعض سياسات
ب ��وش ك��ان��ت أس� ��وأ .ل�ك��ن ك�م�س�ت�ش��ارة م �ق� ّ�رب��ة من
رئيسها ،وكشخص سعى إل��ى أداء دور ّ
منسق
سياسات ملتزم ،فهي تحصل على نقاط أعلى.
على األق��ل ،ك��ان��ت مستشارة األم��ن القومي التي
أرادها رئيسها.
* عن مجلة «فورين بوليسي»

مارك آمبايندر*
ه �ن��اك ث�ل�اث��ة أس �ب��اب ت �ش��رح اخ �ت �ي��ار الرئيس
أوب ��ام ��ا ل �ن��ائ��ب م �س �ت �ش��ار األم � ��ن ال �ق��وم��ي توم
دون �ي �ل��ون ل�ي�ح��ل م ّ�ك��ان ال �ج �ن��رال ج �ي��م جونز.
السبب األول ه��و أن دونيلون ملتزم سياسيًا
ووف� ّ�ي للرئيس ،وش��ارك في كل أوجه السياسة
الخارجية منذ ب��داي��ة عهد ه��ذه اإلدارة .ثانيًا،
ّ
ألن ��ه داه �ي��ة س�ي��اس��ي دي �م��وق��راط��ي .ث��ال �ث��ًا ،هو
م �س �ت �ش��ار ي�س�ت�ط�ي��ع ال��رئ �ي��س االع �ت �م��اد عليه
ف��ي ال ��وق ��وف ب��وج��ه ال �ج �ي��ش وال �ت �ص��دي لهذه

كان من المفترض
بجونز أن يساعد أوباما على
تخطي العالقات المدنية ـــ
العسكرية الشائكة

أوباما وجونز بعد إعالن األخير استقالته (تيم سلون ــ أ ف ب)

ضروريًا.
املؤسسة حني يكون ذلك
ّ
كانت الفكرة الشائعة ّعن جونز أنه غير حاسم
أح �ي ��ان ��ًا ،إل� ��ى درج � ��ة أن ب �ع��ض زم�ل�ائ ��ه كانوا
يطلقون النكات على اس�م��ه م��ن أي��ام عمله في
الخدمة السرية ،وهو «يد الحديد».
ّ
لكن جونز ،قائد البحرية السابق ،كان ملتزمًا
ب �ط��ري �ق��ة ع �م��ل ال �ج �ه��از ال � ��ذي ت� ��رأس� ��ه ،وبنية
إنشائها.
موظفي األمن القومي التي ساعد على ّ
كان هذا مقصودًا من جانبه ،فقد آمن بأن مسار
السياسات ك��ان «م��ن القرن العشرين»
صناعة
ّ
(بكلماته هو) ،وأنه ملتزم باملسار الجديد الذي
ساعد على خلقه ،وهو مسار عزز قضايا مثل
ّ
والتغير املناخي على حساب
األمن املعلوماتي
قضايا ك��ان موظفو األم��ن القومي يصارعون
م��ن أجلها ي��وم� ّ�ي��ًا .اخ�ت��ار أوب��ام��ا ج��ون��ز جزئيًا

ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ت��وص�ي��ة م��ن ب��ري�ن��ت سكاوكروفت،
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي ل ��دى ّ ال��رئ�ي��س جورج
بوش األب .وهو قال ألوباما إن جونز سيخدم
كوسيط نزيه وسيساعد الرئيس على اإلبحار
بسهولة في العالقات املدنية ـــــ العسكرية خالل
تخاض فيه حربان .كان على جونز
وقت محرج
ً
أن يكتشف بداية كيفية التعاطي مع خليط من
املساعدين السياسيني الذين يعرفون الرئيس
أفضل منه ،ويستطيعون إيصال صوته .وهذا
أدى إلى توتر استمر إلى يومنا هذا بدرجة أو
بأخرى.
ي �ش �ي��د زم� �ل��اء ج ��ون ��ز ف ��ي ال �ب �ي��ت األب � �ي ��ض به
وب ��وزي ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون على
نجاحهما ف��ي «إع� ��ادة االص �ط �ف��اف الروسي»،
ال��ذي أن�ت��ج ق ��رارًا روس�ي��ًا ب��ال��وق��وف إل��ى جانب
واش �ن �ط��ن ف��ي ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى إي � ��ران ،وإعادة
األم � ��وال ال �ت��ي دف�ع�ت�ه��ا ط �ه��ران مل��وس�ك��و لشراء
ص��واري��خ إس ـــــ ( 300ال�ت��ي ل��ن ّتتلقاها طهران
اليوم) .ويقول أحد املساعدين إنه بدون جونز
لم يكن سيجري التوصل إلى اتفاقية «ستارت»
جديدة.
إذا ك��ان ك�ت��اب ب��وب ودوورد ال�ج��دي��د «حروب
ّأوباما» صادقًا ،فهناك أمران صحيحان :األول
أن ج��ون��ز ال��ذي ت��ودد ب��داي��ة ل��دون�ي�ل��ون احتاط
ّالحقًا م��ن ال��رج��ل ال��ذي سيحل مكانه .والثاني
أن وزي ��ر ال ��دف ��اع روب� ��رت غ�ي�ت��ز ال ي�ن�ظ��ر بعني
ظ�ي�ف��ة دون �ي �ل��ون ال �ج��دي��دة (قال
ال��رض��ى إل ��ى و ّ
يتمتع بعالقة عمل «جيدة»
غيتز منذ أيام إنه ّ
قرأتموه»).
مع دونيلون «رغم كل ما ّ
وقال مسؤول دفاعي كبير إن «التوصيف الوارد
يعكس الوضع
في كتاب وودوورد قديم جدًا وال
ّ
الحالي للعالقة» .وأضاف املسؤول «إنهما عانا
من بعض القضايا وقت مراجعة السياسة في
باكستان وأفغانستان ،لكن ُحلت ه��ذه األمور
عمل
وتخطياها م�ن��ذ زم ��ن ،وه�م��ا ع�ل��ى ع�لاق��ة ّ
ج��دي��ة م�ن��ذ ش�ه��ور ع��دي��دة» .وق ��ال امل �س��ؤول إن

ترقية دونيلون ال تؤثر في املهلة التي وضعها
غيتز لنفسه لترك البنتاغون.
ّ
في تصريح نشر منذ أي��ام ،ق��ال غيتز إن «توم
يأتي إلى هذه الوظيفة ومعه ثروة من الخبرة،
وخصوصًا من منصبه الحالي كنائب ملستشار
ّاألمن القومي .وأنا أستطيع أن أتكلم عن خبرة
أن توم كان يشغل إح��دى أصعب الوظائف في
واشنطن وقام بها على أتم وجه».
«نبرة» دونيلون كانت قد أزعجت رئيس هيئة
األرك��ان املشتركة األدم�ي��رال مايكل مولن ،الذي
ل��م ي�ع�ج�ب��ه «ت ��دخ ��ل» م�س�ت�ش��ار األم� ��ن القومي
الجديد في قضايا دفاعية بحتة .هناك مسؤول
ف��ي البنتاغون ممن ش��ارك��وا ف��ي أول مراجعة
ل�ل�س�ي��اس��ة ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان وم �ق��رب م��ن بعض
ال �ج �ن��راالت واألدم� �ي ��راالت ال �ك �ب��ار ،وه��و يصف
الوضع بشكل أدق وأوض��ح ،إذ يقول« :الجيش
يكره هذا الرجل».
ّ
وي� �ق ��ول م� �س ��ؤول ك �ب �ي��ر ف ��ي اإلدارة إن جونز
مما
ودونيلون «تربطهما عالقة مهنية أفضل ّ
يبدو في كتاب ودوورد» ،ما يعني في املبدأ ّ ،أنه
كان يمكن لهذه العالقة أن تكون أفضل ،لكنها
لم تكن سيئة إلى هذا الحد.
ع�لاق��ة دون �ي �ل��ون ج �ي��دة م��ع وزي� � ّ�رة الخارجية
ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ال �ت��ي ق��ال��ت إن أوب��ام��ا قام
بخيار «حكيم» في اختياره.
في األشهر املقبلة ،سيمارس أوباما الحكم مع
السياسة الخارجية
تغييرات كبيرة في ّفريق
ّ
ال �خ��اص ب ��ه .ف �ع��دا أن غ�ي�ت��ز ق ��ال إن ��ه ل��ن يبقى
موجودًا إلى األبد ،ستنتهي والية مولن كرئيس
لهيئة األرك� ��ان امل�ش�ت��رك��ة ،وك��ذل��ك والي ��ة نائبه
الجنرال جيمس كارترايت ،الذي يتمتع بعالقة
جيدة مع الرئيس وفريقه .هناك مناصب أخرى
م�ه�م��ة ي �ج��ب م �ل��ؤه��ا ،وه ��ي رئ �ي��س العمليات
البحرية ،رئيس أركان الجيش ،والقائد األعلى
ّ
للقوات األرضية املشتركة الخاصة ،وهي تعد
الجيش الوطني املختص بمكافحة اإلرهاب .في
كانون أول ،تنوي اإلدارة تقويم االستراتيجية
األفغانية ،وف��ي تشرين الثاني سيقوم أوباما
برحلة تدوم عشرة أيام ّ إلى آسيا.
أخ�ب��ر ج��ون��ز ال��رئ�ي��س أن��ه ي�ن��وي ال��رح�ي��ل خالل
ال�ف�ص��ل األخ �ي��ر م��ن  .2010ب�ع��د اس�ت�ق��ال��ة راحم
كرئيس ملوظفي البيت
إيمانويل م��ن منصبه ّ
األب � �ي� ��ض ،ق� ��رر أوب� ��ام� ��ا أن � ��ه «م� ��ع ال �ت �ط �ل��ع إلى
املستقبل ،م��ن األف�ض��ل إع��داد فريق جديد منذ
اليوم ،والتوجه إلى الرحلة اآلسيوية واملراجعة
ب��وج��وه ج ��دي ��دة» ،ك�م��ا ق ��ال م �س��ؤول ك�ب�ي��ر في
اإلدارة.
يتشارك دونيلون مع الرئيس في نفاد صبره من
البطء في نشر القوات اإلضافية في أفغانستان،
كما يشاركه عزمه على عدم الغرق في انسحاب
ي��دوم سنوات ،سيحل مكان الوجود التقليدي
للجنود ًفي حضور دائم شبه عسكري.
ه��و أص�ل�ا يحضر االج�ت�م��اع��ات االستخبارية
اليومية ،ويفسر للرئيس السياسات املعتمدة
الستيعاب والرد على شبكة التهديدات اليومية
لألمن القومي .هو يرأس اجتماعات املساعدين
حني تحضر القضايا التي يجب على الرئيس
أن يتخذ قرارات فيها .وكان عدائيًا في توسيع
صالحية هذه االجتماعات ،وال توجد قضية ال
تحمل بشكل أو بآخر بصمات دونيلون.
كان دونيلون املرجع في مجلس األمن القومي
ب �خ �ص��وص إي� � ��ران ،م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى السياسات
الدبلوماسية ،العسكرية واالس�ت�خ�ب��اري��ة .هو
ف�ع�ل�ي��ًا ن��ائ��ب ل �ل��وزي��رة ك�ل�ي�ن�ت��ون ف��ي موضوع
إدارة الدفع الجديد التي تنتهجها اإلدارة تجاه
السالم في الشرق األوسط .وأصبح ناشطًا ّفي
إدارة العالقات العسكرية واالقتصادية املعقدة
التي تجمع اإلدارة بالدول اآلسيوية.
ي �ّق��ول أح ��د امل�س�ت�ش��اري��ن ف��ي وزارة الخارجية
كيف
إن «دونيلون كفؤ ج�دًا ،وهو رجل يعرف ّ
يتعامل مع البيروقراطية إلنجاز األم��ور .لكنه
لن يكون من مبتكري األف�ك��ار الكبرى ألوباما.
وسيكون على الرئيس أن يفتش في مكان آخر
إذا كان يريد ذلك».
* عن مجلة «ذا أتالنتيك»
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ّ
أتوقع تمديد التجميد
عباس متفائلّ :
ّ

ً
بدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس متفائال حيال قدرة أميركا على إقناع إسرائيل بتجميد
بلدية
يتنصل من
عبد ربه ّ
االستيطان ،معلنًا استعداده الستئناف املفاوضات
القدس المحتلة
إعالنه االستعداد
تخطط لهدم 22
لالعتراف بإسرائيل
ّ
عربيًا
يهودية
دولة
ً
منزال ّ
ّ
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
خ�لال مؤتمر صحافي م��ع رئيسة فنلندا
ت ��اري ��ا ه��ال��ون�ي�ن ،أن� ��ه «ي �ت��وق��ع أن تنجح
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ف ��ي إق� �ن ��اع إسرائيل
بتمديد التجميد االستيطاني الستئناف
املفاوضات» .وأوضح أن إسرائيل «ال تزال
تضع عراقيل في طريق محادثات السالم،
وت �س �ت �ف��رد ف ��ي ال �ب �ن��اء االس �ت �ي �ط��ان��ي في
األراض��ي التي يسعى الفلسطينيون إلى
دولتهم عليها» .إال أنه عاد وقال
تأسيس ّ
«دعونا نركز على األمل ال على الفشل».
ّ
ورح� ��ب ع �ب��اس ب �ق��رار ال �ق��ادة ال �ع��رب منح
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ش �ه �رًا إض��اف�ي��ًا إلقناع
إسرائيل بتمديد التجميد ،وقال «إذا حدث
ذلك ،فلن يكون لدينا أي اعتراض ،بل على
العكس ،نحن على استعداد للذهاب إلى
امل �ح ��ادث ��ات امل �ب��اش��رة ف � ��ورًا ،ان �ط�ل�اق��ًا من
قضايا الحدود واألمن» .وأضاف «هذا ما
نتوقعه ونأمل أن يتحقق».
وج � � � ��دد ع� � �ب � ��اس رف � � ��ض الفلسطينيني
االع� �ت ��راف ًب �ي �ه��ودي��ة إس ��رائ �ي ��ل ،ال� ��ذي قد
ّ
«يعد تنازال كبيرًا في قضية من القضايا
الجوهرية ف��ي ال�ص��راع ال��دائ��ر منذ ستني
عامًا في الشرق األوسط».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع �ل �ن��ت وزي � � ��رة الخارجية
األميركية ،هيالري كلينتون ،خالل مقابلة
أجرتها من بروكسل مع برنامج «صباح
الخير يا أميركا» الذي تعرضه شبكة «إي
�ذل «ج �ه��ودًا ك�ب�ي��رة .أنا
ب��ي س��ي» ،أن�ه��ا ت�ب� ً
ع�ل��ى اق�ت�ن��اع ب��أن ك�ل�ا م��ن ع�ب��اس ورئيس
ال��وزراء (بنيامني) نتنياهو يرغب في أن
ي�ك��ون ال��زع�ي��م ال ��ذي ت��وص��ل إل��ى ح��ل لهذا

غزة

عباس والرئيسة الفنلندية تارجا هالونني بعد لقائهما في رام الله أمس (مجدي محمد ــ أ ب)
ال� �ص ��راع» .وك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة قد
ّ
رحبت على لسان الناطق باسم خارجيتها،
فيليب ك��راول��ي ،باقتراح أم�ين سر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،ياسر عبد ربه،
االع �ت ��راف ب�ي�ه��ودي��ة إس��رائ �ي��ل ف��ي مقابل
إقامة دول��ة فلسطينية على ح��دود ،1967
معتبرًا أنه «ن��وع من الحوار» القادر على
تسوية الخالف بشأن االستيطان اليهودي.
وأض � ��اف «ل �ك��ن ه ��ذا األم� ��ر ي��ذك��رن��ا أيضًا
ب�ح��دود امل�ق�ت��رح��ات وامل�ق�ت��رح��ات املضادة
التي تقدم عن بعد بواسطة اإلعالم عوض
الجلوس وجهًا لوجه في ح��وار مباشر»،
مشيرًا إلى أن «هذا األمر يشير أيضًا إلى
سبب اعتقادنا بأن من الضروري أن يبقى
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون والفلسطينيون ملتزمني
باملفاوضات املباشرة» .إال أن عبد ربه نفى
ما نسبته إليه صحيفة «هآرتس» ،بعدما

أث� ��ارت ت�ص��ري�ح��ات��ه ردود ف�ع��ل الفصائل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وح� ��رك� ��ة «ف � �ت� ��ح» .وانتقد
األص � � � ��وات ال� �ت ��ي ان �س �ج �م��ت م� ��ع مواقف
ال�ن��اط�ق�ين ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة اإلسرائيلية،
ودع��اه��ا إل ��ى «ال �ت��وق��ف ع��ن ال��رق��ص على
ال �ن �غ �م��ة ال�ي�م�ي�ن�ي��ة وال �ع �ن �ص��ري��ة نفسها
لحكومة التطرف اإلسرائيلي».
وط � ��ال � ��ب ع� �ب ��د رب � � ��ه ال � � ��والي � � ��ات املتحدة
والحكومة اإلسرائيلية بتقديم «خريطة
واض � �ح� ��ة ل � �ح� ��دود دول � � ��ة إس� ��رائ � �ي� ��ل قبل
ّ
مطالبة الفلسطينيني بتقديم رد مضاد
على نتنياهو».
وأض� � ��اف ع � ّب��د رب� ��ه «ن� �ق ��ول لألميركيني،
عندما نتسلم ه��ذه الخريطة ،سنعطيكم
جوابنا بما ينسجم والقانون الدولي».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،دع� ��ا رئ� �ي ��س ك �ت �ل��ة التجمع
ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ب��رمل��ان��ي ،جمال

زح��ال �ق��ة ،ع �ب��د رب ��ه إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة فورًا،
مضيفًا «إذا ل��م يفعل ذل��ك ،فعلى اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر إق��ال �ت��ه من
منصبه ك��أم�ين س � ّ�ره ��ا» .وأض� ��اف أن ��ه «ال
ي�ح��ق لعبد رب��ه أو غ�ي��ره أن يبيع حقوق
الفلسطينيني في الداخل ،وأن يتنازل عن
ح�ق��وق ال�لاج�ئ�ين ف��ي ال�ش�ت��ات ،وأن يمنح
ش��رع�ي��ة فلسطينية ل��ذل��ك ع�ب��ر االعتراف
بإسرائيل دولة يهودية».
ب��دوره��ا ،أك��دت ح��رك��ة «ف �ت��ح» ،على لسان
أم�ين س� ّ�ر مجلسها ال�ث��وري ،أم�ين مقبول،
أن تصريحات عبد رب��ه «ال تمثل الحركة
ب��ل ت�م�ث��ل ن�ف�س��ه ف �ق��ط» .ك��ذل��ك أك ��د عضو
اللجنة املركزية لـ«فتح» ،جمال محيسن،
أن االعتراف بإسرائيل دولة يهودية «أمر
مستحيل» .وقال إن «هذا االعتراف ينهي
موضوع الالجئني».

من جهتها ،رأت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني أن تصريحات عبد ربه «تتناقض
م� ��ع م� ��واق� ��ف م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر والقوى
الوطنية واإلسالمية».
وف��ي غ��زة أي�ض��ًا ،طالبت الحكومة املقالة
ب �ط��رد ع �ب��د رب ��ه م��ن أي م�ن�ص��ب يتحدث
فيه باسم الشعب الفلسطيني ،أو ّأي من
مؤسساته القيادية ،قائلة إنه «ال يمثل أي
فصيل وطني في ساحة العمل الوطني».
في هذا الوقت ،طالب رئيس بلدية القدس
املحتلة ،نير ب��رك��ات ،نتنياهو ،ف��ي بيان،
باملوافقة على خطة بلدية مثيرة للجدل
تتعلق بمشروع أثري في القطاع الشرقي
ل�ل�م��دي�ن��ة امل �ق��دس��ة ،ح �ي��ث ت �ق �ط��ن غالبية
فلسطينية ،واقترح إطالق ثالثة مشاريع
تنمية مدنية في أربعة أحياء عربية أخرى
في القدس املحتلة.
وك��ان��ت لجنة التخطيط وال�ب�ن��اء التابعة
للبلدية قد وافقت على خطط ّبناء حديقة
أثرية يهودية جديدة ،ما يتطلب هدم 22
ً
منزال عربيًا في حي البستان.
إلى ذلك ،أظهر استطالع للرأي أجرته وكالة
«سما» على موقعها على شبكة اإلنترنت،
أن  45ف��ي امل �ئ��ة م� ّ�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين يرون
أن على ع�ب��اس ح��ل السلطة الفلسطينية
ّ
ردًا ع �ل��ى ق � ��رار إس��رائ �ي��ل االس� �ت� �م ��رار في
االستيطان في الضفة الغربية ،فيما رأى
 30في املئة أن على عباس االستقالة من
منصبه .أما الـ 25في املئة الباقون ،فقالوا
إن ع �ل��ى ع �ب��اس االس� �ت� �م ��رار ف ��ي منصبه
ومقاطعة املفاوضات.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وزير الخارجية الفنلندي مصدوم من «بقايا» مشاهد الدمار

غزة ــ قيس صفدي
ج��اءت زي��ارة وزي��رة الخارجية الفنلندي
الكساندر ستوب إل��ى قطاع غ��زة متأخرة
عامني ،إال أنها لم تمنعه من اإلع��راب عن
ص��دم�ت��ه م��ن امل �ش��اه��د ال �ت��ي رآه � ��ا ،والتي
ي �ق��ول ف�ي�ه��ا س �ك��ان ال �ق �ط��اع إن �ه��ا «بقايا
م�ش��اه��د» ،وال سيما أن��ه بعد ُع��ام�ين على
ع��دوان «الرصاص املصهور» أزي��ل الكثير
من آثاره .وتساءل بعض الظرفاء في غزة
عما كان من املمكن أن يقوله الوزير لو أنه
أت��ى إل��ى القطاع في اليوم التالي النتهاء
ال � �ع � ��دوان ،رب �م ��ا ل ��م ي �ك��ن ل �ي �ج��د التعبير
املناسب لوصف املشهد.
وخالل مؤتمر صحافي لستوب مع مدير
ع �م �ل �ي��ات «األون� � � � ��روا» ج� ��ون ج �ي �ن��غّ ،
عبر
الوزير الفنلندي عن صدمته من مشاهد
ال��دم��ار ال�ن��ات�ج��ة م��ن ال �ح��رب اإلسرائيلية
واستمرار الحصار .ودعا «كل الوزراء إلى
زي ��ارة غ��زة لكي ي��روا بأعينهم م��ا يجري
ف�ي�ه��ا .س� ُ�ي�ص��دم��ون ف ��ورًا ح�ين يدخلونها
ويرون الدمار والركام» .وقال «إن زيارتي
لغزة تجربة ناجحة ملا رأيته من املدارس
الفاخرة ونظرة األمل بني الناس ،لكن فيها
مرارة وهناك جانب من اليأس ،ألني رأيت
الكثير من الفقر والبكاء والدمار».
وأض ��اف س �ت��وب« :ال يمكن أن نفهم غزة
إال إذا جئنا إليها ،فأهلها ن��اس عاديون
ي �ب �ح �ث��ون ع ��ن ال� �ح� �ي ��اة وي �ت �ط �ل �ع��ون إلى
ال �ح��ري��ة وال� �س�ل�ام ،وإن ك ��ان ه �ن��اك بعض

املتطرفني ،ف��إن الغالبية ت� ّ�واق��ة إل��ى حياة
ومستقبل كبقية ش�ع��وب ال�ع��ال��م ،وهناك
جانب من األمل ْفيها».
ورأى س� �ت ��وب أن «ال ب ��دي ��ل ع ��ن السالم
واالنفتاح بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
م ��ن أج � ��ل ح ��ل ك ��ل امل� �ش ��اك ��ل ال �ع��ال �ق��ة بني
ال �ج��ان �ب�ي�ن» .وق � ��ال «ي �ج��ب رف ��ع الحصار
ع� ��ن ق� �ط ��اع غ � ��زة ووق � � ��ف أع � �م� ��ال العنف،
ووق� � ��ف إط �ل ��اق ال � �ص� ��واري ��خ م� ��ن القطاع
ت�ج��اه إس��رائ�ي��ل وإط�ل�اق س ��راح (الجندي
اإلسرائيلي األسير جلعاد) شاليط» ،الذي
تأسره «حماس» في غزة منذ عام .2006
وكان ستوب قد وصل إلى غزة عبر معبر
ب�ي��ت ح��ان��ون «اي ��ري ��ز» ف��ي زي� ��ارة تفقدية

وزير الخارجية الفنلندي
ألكساندر ستوب خالل زيارته غزة أمس
(محمد سالم ــ رويترز)

استغرقت ع��دة س��اع��ات ،ل��م يلتق خاللها
ّأي��ًا من ق��ادة حركة «ح�م��اس» أو الحكومة
املقالة التي تديرها.
ّ
وت �ف��ق��د س �ت��وب م�ن��اط��ق دم ��رت ف�ي�ه��ا عدة
منازل إب��ان الحرب اإلسرائيلية على غزة
ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  27ك��ان��ون أول ع ��ام 2008
حتى  18ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2009وأدت إلى
اس�ت�ش�ه��اد ن�ح��و  1400ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،وإلى
دم��ار واس��ع ط��اول أكثر م��ن  20أل��ف منزل
وم� �ن� �ش ��آت م ��دن� �ي ��ة ،وم �ع �ظ��م املؤسسات
والوزارات الحكومية.
مشاهد الدمار التي صدمت ستوب كانت
ستصيبه باإلغماء لو زار غزة بعد انتهاء
الحرب قبل نحو عامني ،حيث رائحة الدم

تزكم األن ��وف ،ورك��ام امل�ن��ازل واملؤسسات
متناثر في كل مكان.
أب� ��و م �ح �م��د م�خ�ي�م��ر اب �ت �س��م ع �ن��دم��ا علم
�وب .وق ��ال «غ ��زة ال �ي��وم فوق
ب�ص��دم��ة س �ت� ً
ري ��ح» ،م�ت�س��ائ�لا« :أي ��ن ه��ي ه��ذه املشاهد
ال�ت��ي ص��دم�ت��ه ،بعدما لجأ امل �ش� ّ�ردون إلى
بيع ركام منازلهم ملعامل الطوب (حجارة
ال �ب �ن��اء) م��ن أج ��ل ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى مصاعب
الحياة».
واستخدمت معامل الطوب في غ��زة ركام
املنازل املدمرة للتغلب على منع سلطات
االح�ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي إدخ��ال «الحصمة»
وم ��واد ال�ب�ن��اء عبر امل�ع��اب��ر ال�ت�ج��اري��ة منذ
س �ي �ط��رة ح��رك��ة «ح �م ��اس» ع �ل��ى غ ��زة قبل

ثالث سنوات.
أب � ��و م� �ح� �م ��د ،ال � � ��ذي دم � � ��رت غ � � ��ارة جوية
إس��رائ�ي�ل�ي��ة م�ن��زل��ه ج��زئ�ي��ًا ،ي ��رى أن األهم
م ��ن ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن م �ش��اع��ر ال� �ص ��دم ��ة هو
ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ن��ع االح � �ت �ل�ال م ��ن ارتكاب
جريمة ج��دي��دة بحق غ��زة ،ف��ي ظ��ل تنامي
التهديدات اإلسرائيلية بحرب ثانية.
إل ��ى ذل � ��ك ،أع �ل��ن م�ن�ظ�م��و ق��اف �ل��ة «شريان
الحياة  ،»5التي تنقل مساعدات إنسانية
ال� ��ى ق �ط ��اع غ � ��زة ،أن ال �ح �ك��وم��ة املصرية
س �م �ح��ت ل �ل �ق��اف �ل��ة ب��ال �ت��وج��ه ال � ��ى ميناء
العريش وال��دخ��ول ال��ى القطاع عن طريق
معبر رفح.
وق� � ��ال ال �ن ��اط ��ق اإلع�ل��ام� ��ي ل �ل �ق��اف �ل� ُ�ة زاهر
بيراوي لوكالة «فرانس برس» إنه «أبلغت
ق �ي��ادة ق��اف�ل��ة «ش��ري��ان ال�ح�ي��اة  +»5القرار
اإلي �ج��اب��ي ل�ل�س�ل�ط��ات امل �ص��ري��ة بالسماح
للقافلة باإلبحار م��ن ميناء الالذقية إلى
م �ي �ن��اء ال �ع� ّ�ري��ش وم �ن��ه ال ��ى م�ع�ب��ر رفح».
ولفت ال��ى أن تبليغ ال�ق��رار امل�ص��ري جرى
«ش�ف��اه��ة» م��ن جانب أع�ض��اء م��ن السفارة
املصرية في دمشقّ .
وعبر عن أمل أعضاء
ّ
«يطبق القرار الشفهي تطبيقًا
القافلة بأن
أمينًا ًودقيقًا على األرض بدءًا من الالذقية
وصوال الى العريش» .وأضاف إن انطالق
ال �ق��اف �ل��ة س �ي �ج��ري ب �م �ج��رد ت��أك �ي��د القرار
املصري كتابة.
ومن املقرر أن تتجه القافلة التي تضم 144
شاحنة وتقل نحو  380ناشطًا بحرًا من
الالذقية الى مصر ومنها الى قطاع غزة.
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تقرير

فرنسا تخشى على إسرائيل من «الدولة الواحدة»
ّ
ّ
«قمة خماسية» في باريس إلخراج أوروبا من «شباك الدفع»

الحراك األوروبي الذي برز أخيرًا على ساحة الشرق األوسط
نابع من معطيني أساسيني :األول من مجابهة التهميش
األميركي ،والثاني ،وهو فرنسي ،الخشية على إسرائيل من
«الدولة الواحدة»
باريس ــ ّبسام الطيارة
ت�س�ت�ع��د ب��اري��س ل �ـ«ق �م��ة خ�م��اس�ي��ة» في
محاولة إلخراج مسار العملية السلمية
من نفق الجمود .فقد علمت «األخبار»
م��ن م�ص��ادر مقربة م��ن امللف أن باريس
ن �ج �ح��ت ف� ��ي إق � �ن� ��اع ال ��رئ� �ي ��س املصري
ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي قمة
ب ��اري ��س ف ��ي  ٢١ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،إلى
جانب الرئيس محمود عباس ورئيس
ال ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو
مع مشاركة وزيرة الخارجية األميركية
هيالري كلينتون.
وب�ح�س��ب أك �ث��ر م��ن م �ص��در ،ف ��إن العمل
ع �ل��ى ع �ق��د ه ��ذه ال �ق �م��ة ك ��ان ق��ائ �م��ًا منذ
أطلق الفكرة الرئيس الفرنسي نيكوال
س��ارك��وزي ف��ي نهاية شهر آب املاضي،
في إش��ارة إل��ى كالمه على دور االتحاد
األوروب � � ��ي خ �ل�ال خ �ط��اب��ه أم � ��ام مؤتمر
ال �س �ف��راء ال �س �ن��وي .وق ��د أدخ� ��ل انطالق
امل �ف��اوض��ات م��ن واش �ن �ط��ن امل� �ب ��ادرة في
مرحلة تردد ،إال أن استبعاد األوروبيني
ع��ن «ج ��والت واش�ن�ط��ن» شحذ م��ن همة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،وخصوصًا
في ض��وء االتهامات ألوروب��ا ب��أداء دور
«دفتر شيكات للدبلوماسية األميركية»
أو حسب وصف الوزير الفرنسي برنار
ك��وش�ن�ي��ر «ش� ّ�ب��اك ل �ل��دف��ع» ،م��ن دون أي
دور سياسي.
وت� ��ؤك� ��د م � �ص� ��ادر خ� �ب� �ي ��رة أن باريس
كانت تملك معلومات تفيد بأن تجميد
االس �ت �ي �ط��ان ل��ن ي �ج��دد ،وه ��و م��ا يمكن
أن ي�ق��ود إل��ى «ان�ه�ي��ار هيكلية االتحاد
م��ن أج ��ل امل �ت��وس��ط» ،إذ إن ع� ��ودة بناء
املستعمرات في األراضي املحتلة ستمنع
أك �ث��ر م��ن زع �ي��م ع��رب��ي م��ن ح �ض��ور قمة
برشلونة املتوسطية «وبصورة خاصة
مبارك» ،حسب أحد الدبلوماسيني ُبعد
َ
ف �ش��ل ل �ق��اء ش ��رم ال �ش �ي��خ ال� ��ذي ل ��م تدع
«باريس وال أوروبا» إليه.
إال أنه استنادًا إلى معلومات متقاطعة
من عدة مصادر ومراكز أبحاث فرنسية
ُ ِّ
ك ��ل� �ف ��ت ال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي «م � �خ� ��رج للوضع
ال �ح��ال��ي» ،ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن «القلق
الفرنسي يعود إلى شهور سابقة» وأنه

رافق تصاعد موجة التذمر من السياسة
اإلسرائيلية املتعنتة التي بلغت أوجها
مع حملة «جي ك��ول» ،التي دعمها عدد
من مؤيدي إسرائيل تحت عنوان «إنقاذ
إسرائيل من سياسة حكومتها».
وح �س��ب ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ،ف ��إن الوزير
ك ��وش� �ن� �ي ��ر ب� � � ��ات ي� � � ��رى ض� � � � � ��رورة دعم
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ب� �ق ��وة ل �ل �ح �ص��ول على
دولتهم «إن�ق��اذًا إلس��رائ�ي��ل» ،ول��و تطلب
مجلس األمن» ،وهو
األمر «الذهاب إلى
ّ
ما لوح به في افتتاحية وقعها مع وزير
ال �خ��ارج �ي��ة اإلس� �ب ��ان ��ي م �ي �غ �ي��ل أنخيل
موراتينوس في صحيفة «لوموند» قبل
شهرين ،وأطلقها قبل جولته القصيرة
في نهاية األسبوع املاضي .والتبريرات
ال �ت��ي ي�س��وق�ه��ا ك��وش�ن�ي��ر ه��ي أن مسار

األم ��ور ي��ذه��ب ن�ح��و «إل �غ��اء أي أم��ل في
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة» مع
توسع العملية االستيطانية والسيطرة
ع�ل��ى م�ن��اب��ع امل �ي��اه ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن هذا
سوف يقود إلى «دولة واحدة لشعبني»،
م ��ا ي �م �ك��ن أن ي �ه ��دد «وج� � ��ود إسرائيل
ك��دول��ة ي�ه��ودي��ة خ�لال ع�ق��ود قليلة» من
خ �ل�ال ال �ع��ام��ل ال��دي �م��وغ��راف��ي وبسبب
«دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ن �ظ��ام اإلسرائيلي»،
ال � � ��ذي ال ي �م �ك ��ن إال أن ي � �ق� ��ود إل� � ��ى ما
يسميه الدبلوماسيون «مسيرة أفريقيا
الجنوبية».
وي� �ق ��ول دب �ل��وم��اس��ي أوروب � � � ��ي« :يبدو
أن ك��وش�ن��ر اس �ت �ط��اع إق �ن��اع ساركوزي
ب��وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ه� ��ذه وض� � � ��رورة إنقاذ
م� �س ��ار ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ف��اوض �ي��ة ف� ��ي ظل
ع�ج��ز واش�ن�ط��ن ال �ظ��اه��ر» .وق��د انعكس
ه��ذا بتغيير ف��ي الخطاب الدبلوماسي
ال�ف��رن�س��ي ،ال��ذي ع��اد ليضع ف��ي مقدمة
تصريحاته ،التشديد على «سيادة غير
مقيدة لكل م��ن الدولتني على أراضيها
الخاصة في ح��دود  ،»٦٧مع إش��ارة إلى
تبادل «طفيف» لألراضي «عبر تفاوض
جدي» وضرورة «احترام هذه السيادة».

كوشنير وموراتينوس خالل جولتهما في املنطقة هذا األسبوع (خليل مزرعاو ــ أ ف ب)

ّ
وت�ش��دد ب��اري��س على ض ��رورة «تسهيل
الوصول إلى األماكن املقدسة للجميع»
عبر إي�ج��اد وض��ع خ��اص للقدس .كذلك
إن ط��رح الرئيس س��ارك��وزي االستعداد
للمشاركة بجنود دوليني لحماية حدود
ال��دول��ة الفلسطينية ه��و ب�م�ث��اب��ة «حل
ملسألة غور األردن» ،على نحو مشابه ملا
كان قائمًا على معابر غ��زة ،حسب أكثر
من خبير.
ي�ض��اف إل��ى ذل��ك تجاهل الدبلوماسية
الفرنسية ق��رارات الحكومة اإلسرائيلية
إلزام غير اليهود التعهد بالوالء للدولة
ال �ي �ه��ودي��ة ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن هذا
«مشروع قانون لم يقدم إلى الكنيست».
ويرى البعض أن هذا القانون ،والحديث
امل �ت �ص��اع��د ع��ن «ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة» ،هو
بمثابة «م �ح��اوالت اليمني اإلسرائيلي
لإلجابة عن تخوفات البعض من شبح
دولة واحدة لشعبني».
وتشير الدالئل إلى أن األميركيني ليسوا
بعيدين ع��ن ه��ذا املنظور ال�ع��ام ملقاربة
ال� �خ ��روج م��ن امل � ��أزق ،ش ��رط «تسليفهم
التجديد
ف� ��رص� ��ة ق � �ط� ��وع ان� �ت� �خ ��اب ��ات
ّ
ال�ن�ص�ف�ي��ة» ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي .وتؤكد
مصادر لـ«األخبار» أن بعثتني أميركيتني
ك��ان�ت��ا ف��ي ال �ك��ي دورس �ي ��ه ع�ش�ي��ة رحلة
كوشنير إلى املنطقة .ورغم نفي املصادر
«ط �ل��ب أي إذن م ��ن واش �ن �ط ��ن» للقيام
ب ��أي م� �ب ��ادرة ،إال أن �ه��ا أك� ��دت أن ��ه جرى
التباحث ب��زي��ارة ال��وزي��ري��ن األوروبيني
إلى إسرائيل واألردن .كذلك يمكن القول
إن االت� �ح ��اد األوروب� � � ��ي ،ع �م��وم��ًا ،يدعم
بقوة ه��ذه الدبلوماسية الجديدة التي
وص �ف �ه��ا امل��راق �ب��ون ب��أن �ه��ا «خ � ��روج من
س�ج��ن ال��رب��اع�ي��ة» ال�ت��ي ُح �ش��رت أوروبا
ف �ي �ه��ا م ��ن ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي السابق
جورج بوش.
وف� � � � ��ي ه� � � � ��ذا ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،ال يستبعد
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي األوروب� � � � � ��ي أن «يبقي
س��ارك��وزي كوشنير ف��ي ال�ك��ي دورسيه
مل �ت��اب �ع��ة ه� ��ذا امل �ل��ف خ �ص ��وص ��ًا» ،نظرًا
لعالقاته القوية مع األط��راف الضالعة،
وإن ك��ان��ت م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة فرنسية
ت� ��رى «ع � ��دم وج � ��ود أي أم� ��ل لكوشنير
بالعودة إلى الكي دورسيه بعد التغيير
ال�ح�ك��وم��ي» ،إال أن�ه��ا ال تستبعد إقدام
ال��رئ�ي��س على تسليمه ه��ذه املهمة ملدة
تتراوح بني «ثمانية واثني عشر شهرًا»
ن�ظ�رًا للكسب السياسي ال��ذي يمكن أن
يحصده الرئيس ف��ي حملته الرئاسية
املقبلة ف��ي ح��ال وص��ول��ه إل��ى ب��داي��ة حل
ي�ن�ق��ذ م �س��ار ال �س�ل�ام وإس��رائ �ي��ل ف��ي آن
واحد.

ّ
«حماس» تتشكك في االتفاق مع «فتح» على امللف األمني
تستضيف دمشق األسبوع
املقبل ً
لقاء للمصالحة
بني وفدي «فتح» ًو«حماس»
سيكون استكماال للقاء سابق
جرى خالله تذليل  3عقبات
من أصل  4تعترض توقيع
«حماس» ورقة املصالحة
فيما ُي��رت�ق��ب أن يعقد ل�ق��اء فلسطيني ـــــ
فلسطيني م��ن أج��ل املصالحة الداخلية
ّ
في  20من الشهر ال�ج��اري ،ج��ددت حركة
«حماس» تأكيدها على ض��رورة االتفاق
على امللف األمني من أج��ل تحقيق تقدم
املصالحة.
في ّ
وش � � ��ك � � ��ك ع� � �ض � ��و امل� � �ك� � �ت � ��ب السياسي
الحمساوي ،محمد نزال ،في إمكان تجاوز
م �ش �ك�ل��ة امل �ل ��ف األم� �ن ��ي ف ��ي ظ ��ل التدخل
األميركي السافر .وقال «برأيي ،إن امللف
األم �ن��ي ن�ق�ط��ة ل�ي�س��ت س �ه �ل��ة ،وال سيما

أن��ه متعلق بجهات خارجية .ك��ان يديره
ال �ج �ن��رال األم �ي��رك��ي ك�ي��ت داي �ت ��ون ،واآلن
أص�ب��ح ف��ي ع�ه��دة ال�ج�ن��رال م��اي�ك��ل مولر،
وهذا يعني أنه ال يزال بيد أميركا».
وأض��اف ن��زال ،ف��ي تصريحات لصحيفة
«فلسطني» املحلية التي تصدر في غزة،
«إذا ل��م ت��ذه��ب السلطة ب��ات�ج��اه معالجة
امللف األمني ،بحيث يكون القرار األمني
فلسطينيًا ،ف��أن��ا ال أرى إمكانًا للحديث
عن مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية».
ولم يفصح نزال عن رؤية حركته لتجاوز
ّ
األم �ن��ي ،ال�ت��ي تنتظر الرد
مشكلة امل�ل��ف ً
ّالفتحاوي ،قائال «أبلغنا «فتح» وال أظن
أن من املناسب مناقشة هذه املسألة عبر
ال �ص �ح��اف��ة واإلع� �ل ��ام ،ن �ح��ن ن �ن ّ��اق �ش��ه في
ل �ق��اءات �ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة ،وم ��ا س� ُ�ي��ت �ف��ق عليه
سيجري بالتأكيد إعالنه».
ونفى أن يكون هناك أي جديد في ملف
امل�ص��ال�ح��ة الفلسطينية ،س ��وى أن وفدًا
من حركة «فتح» يفترض أن يزور دمشق
ّ
على
للقاء قادة «حماس» ،وسيحمل رده ّ
نقطة الخالف األساسية الباقية واملتعلق
بامللف األمني .ورأى أن إج��راء املصالحة

إجراء المصالحة
سيعتمد على تحرر حركة
«فتح» من عبء التدخل
األميركي

س�ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ت �ح��رر ح��رك��ة «ف �ت��ح» من
ع � ��بء ال� �ت ��دخ ��ل األم� �ي ��رك ��ي ال � � ��ذي ّ
قيدت
نفسها ب��ه .وع��ن امل�ف��اوض��ات والتسوية،
ق� ��ال امل � �س� ��ؤول «ال� �ح� �م� �س ��اوي» إن �ه ��ا في
أزم ��ة وم� ��أزق «وه �ن��اك م�ح��اول��ة للضغط
ع�ل��ى رئ �ي��س ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ل �ت �ق��دي��م م ��ا ي �ح �ف��ظ م� ��اء وجه
املفاوض الفلسطيني».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أج��رى رئ�ي��س الحكومة

الحمساوية املقالة ،إسماعيل
الفلسطينية ً
ه�ن�ي��ة ،ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا م��ع األم�ي�ن العام
ل�ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع �م��رو موسى،
لبحث مستجدات ملف املصالحة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،دع ��ا امل �ت �ح��دث الفتحاوي،
أسامة القواسمي« ،حماس» الى الوقوف
ع �ن��د م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة ومراجعة
حساباتها أمام الطغيان الذي تعبر عنه
حكومة «ليبرمان ـــــ نتنياهو» ،من اعتداء
يومي على األرض واملقدسات واإلنسان.
وقال في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم
وال �ث �ق��اف��ة ل �ح��رك��ة «ف �ت��ح» «إن �ن��ا اتخذنا
خطوات عديدة تجاه إنهاء حالة االنقسام،
وأبدينا كل مرونة ممكنة بهدف التوصل
ال ��ى ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة امل � ّن �ش ��ودة ،التي
ط��ال ان�ت�ظ��اره��ا بسبب ت�ع��ن��ت «حماس»
وتمسكها بمالحظات أصبحت واضحة
ل �ل �ج �م �ي��ع ب ��أن� �ه ��ا ت �ت �ع �ل��ق بمحاصصة
حزبية ال أكثر وال أقل» ،مؤكدًا أن «خيار
الوحدة الوطنية لدى «فتح» ليس تكتيكًا
أو م�ن��اورة ب��ل ه��و استراتيجية واضحة
اعتمدتها «فتح» منذ أن انطلقت».
(األخبار)

عربيات
دوليات
«مرمرة»
ملف شهداء
ّ
أمام «الجنائية الدولية»
قدم محامو وعائالت الشهداء
األتراك الذين سقطوا خالل
االعتداء اإلسرائيلي على سفينة
«مرمرة» التابعة ألسطول
«الحرية» ،أمس ،ملفًا إلى
املحكمة الجنائية الدولية في
الهاي يطالب بفتح تحقيق.
وقال أحد املحامني ،أوغور
سيفغيلي ،إن «جرائم حرب
وجرائم بحق اإلنسانية ارتكبت.
من واجب املدعي التحقيق ،ومن
واجب املحكمة الجنائية الدولية
التحرك».
ّ
تصدق إسرائيل وال
ولم
تركيا على اتفاقية روما،
النص التأسيسي للمحكمة،
لكن سيفغيلي أكد أن املحكمة
تملك صالحية النظر في هذه
القضية.
من جهة ثانية ،أعلن املتحدث
باسم «لجنة تيركل» اإلسرائيلية
لتقصي الحقائق في االعتداء
ّ
على «أسطول الحرية» أن رئيس
أركان الجيش اإلسرائيلي غابي
أشكنازي ُدعي لإلدالء بشهادة
للمرة الثانية.
(أ ف ب ،يو بي آي)

واشنطن مرتاحة
ملحادثات األسد ـ املالكي
أعربت الواليات املتحدة عن
ارتياحها ،أول من أمس ،للحوار
الذي بدأه في دمشق الرئيس
السوري بشار األسد ورئيس
الوزراء العراقي املنتهية واليته
نوري املالكي (الصورة).

وقال املتحدث باسم وزارة
الخارجية فيليب كراولي« :ندعم
من دون أي شك الحوار الذي بدأ
بني سوريا والعراق» .وأضاف:
«يجب أن ُيقيما عالقات بناءة
حتى يتمكن كل طرف من أداء
دور مناسب للمساعدة على
عودة العراق إلى مكانه في
املنطقة».
(أ ف ب)

هجوم إيراني
على «الوهابية املتطرفة»
ّ
شن املرجع اإليراني ،آية الله
مکارم الشيرازي ،هجومًا عنيفًا
على «الوهابية» ،واتهمها بالعمل
على شق صفوف املسلمني
وإثارة الخالفات بينهم.
وذكر موقع «أريب نيوز» أن
املرجع الديني انتقد ،في تصريح
أدلى به في مدينة قم أول من
أمس« ،التصرفات الوهابية
املتطرفة» .وتحدث عن رصد
أموال سعودية طائلة ملحاربة
التشيع في العراق ولبنان .وتوجه
إلى الوهابيني بالقول« :هل
تطبقون األجندة
تعلمون بأنكم ُ
الصهيونية؟ فهل كلفتم بذلك؟».
(يو بي آي)
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سره
ألمة تشيلي ّ
ً 33
بطال ّ
لكل منهم ّ

 69يومًا :وجد
البعض وقتًا ليطلب
الزواج وآخر أدرك
ّأن زوجته حامل

ّ
استمر اإلفراج عن العمال الـ 33العالقني في منجمهم في
التشيلي ،أكثر بقليل من  22ساعة متواصلة ،علمًا أنه
كان من املتوقع أن تطول العملية أكثر .آخر من خرج من
الحفرة هو املسعف مانويل غونزاليس ،أول املسعفني
العمال وللمساعدة في عملية
األربعة الذين نزلوا ملالقاة َ
ُ
انتشالهم .هذا املنجم سيقفل ،وسيفكك املعسكر

ُ
الذي بني حوله للقيام بأعمال التنقيب وإلنشاء املركز
الطبي والستقبال «جيش» املسؤولني والصحافيني .تبقى
املشاهد عالقة في عيون التشيليني واملليار مشاهد
الذين تابعوا عمليات اإلنقاذ من كل العالم .أما املشاعر
املحفورة في أذهان العمال ،وتعايشهم مع تجربة الدفن،
فقد تخرج اآلن على نمطها الخاص رويدًا رويدًا

قائد المجموعة
والده البيولوجي
شيوعي وأبوه
بالتبني اشتراكي

العامل فرانكلن
لوبوس وابنته بعد
إنقاذه (رويترز)

قصص من «قبر» املنجم
بول األشقر
ّ
تشوقهم للخروج من منجمهم بعد
رغم
 69ي ��وم ��ًا ،ل ��م ي �ش��أ أي م ��ن ع �م��ال املنجم
ال�ت�ش�ي�ل��ي ال�ع��ال�ق�ين ع�ل��ى ع�م��ق ن �ح��و700
متر ،أن يكون أول الصاعدين إلى سطح
يخطف األضواء من زمالئه،
األرض ،لئال
َ
بالتصويت
�رار
�
ق
�
�
ل
ا
�ذ
�
�ؤخ
�
ي
أن
م��ا ف ��رض
ً
ب �ي��ن ال� � ��زم� �ل��اء ال � �ع� ��ال � �ق �ي�ن .أوال يصعد
األك � �ث ��ر م � �ه ��ارة ل �ت �ص��وي��ب اآلل � �ي� ��ة ،ومن
ب �ع��ده األض �ع��ف ص �ح��ة ،وأخ� �ي� �رًا األقوى
واألص� �ل ��ب ج �س��دي��ًا .رب �م��ا م��ن أج ��ل ذلك،
ان�ت�ظ��ر ف�ل��ورن�س�ي��و أف ��ال��وس ،وه ��و معلم
ورشة دوره في امللجأ .العامل الكهربائي
ماريو سيبوفيلدا ،وهو ال��ذي شغل دور
ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م امل �ج �م��وع��ة في
امل � َّل �ج��أ ،ت �ح� ّ�ول إل ��ى ن �ج��م اإلع �ل��ام :م��ا أن
سلم على زوجته واملسؤولني ،وقد أهدى
ل�ه��م ح �ج��ارة ات ��ى ب�ه��ا م��ن امل �ن �ج��م ،حتى
أصدقائه.
أخ ��ذ ي��رك��ض ف �ج��أة ب�ح�ث��ًا ع��ن
ّ
وم��ا أن وج��ده��م حتى ت�ح� ّ�ول إل��ى هتاف
ليردد جميع الحاضرين شعار املنتخب
الكروي التشيلي ،الذي تحول إلى شعار
ك� ��ان ي�ط�ل�ق��ه ال �ج �م �ه��ور ك �ل �م��ا أدرك أحد
العمال الحرية «تشي تشي تشي لي لي
ل��ي ...تشيلي» .ويشبه اتحاد التشيليني
حول عمالهم ،االلتفاف ال��ذي حصل قبل
أشهر حول منتخب التشيلي ً املشارك في
كأس العالم لكرة القدم .أص�لا ،كرة القدم
ل��م ت �ك��ن ي��وم��ًا غ��ائ �ب��ة ع��ن ع��ال��م املناجم؛
ف �ف��ي ت �س �ع �ي �ن��ات ال� �ق ��رن امل� ��اض� ��ي ،كانت
فرق كوبريلوا وكوبريسال التي يمولها
ق�ط��اع امل�ن��اج��م م��ن أ ُش�ه��ر ال �ف��رق الكروية
التشيلية .وم��ا أن اكتشف مكان العمال،
ُ
حتى أرسلت إليهم شرائط مباريات كرة
ُ
القدم للترفيه عنهم .وما أن عرفت هوية
الفرق التي يشجعها العمال ،حتى بدأت
تصلهم قمصان موقعة من العبي فرقهم
َّ
املحببة ،وقد خرج ينّعدد منهم وهم يرتدون
هذه القمصان .وتب أنهم يتوزعون بني
أش �ه��ر ف� ً�ري�ق�ين ت�ش�ي�ل�ي�ين« :ك��ول��و كولو»
(ً 20عامال) و«أونيفرسيداد تشيلي» (11
ع��ام�لا) .وق� ّ�رر إداري ��و ه��ذا ال�ن��ادي تقديم
ت��ذاك��ر ل�ح�ض��ور م �ب��اري��ات ف��ري�ق�ه��م مدى
الحياة ملشجعيهم العمال.

وم � ��ن ب�ي�ن ال� �ع� �م ��ال ال �ع ��ال �ق�ي�ن 5 ،العبني
ق ��دام ��ى ،ب�ي�ن�ه��م ف��ران�ك�ل�ين ل��وب��وس الذي
ل �ع��ب م ��ع امل �ن �ت �خ��ب خ �ل�ال ف �ت��رة قصيرة
في الثمانينات ،قبل أن يبدأ بالعمل في
امل �ن��اج��م س��ائ��ق ش��اح �ن��ات ب �ع��د اعتزاله
خرج إلى الهواء،
املستديرة .وما أن ّ
الكرة ّ
حتى سلمته زوجته ك��رة وقعها زمالؤه
ف ��ي ال �ل �ع��ب ،ف �ب��دأ ي��داع �ب �ه��ا ب �ق��دم��ه أمام
الكاميرات على الفور.

ما يجمع بني فوق وتحت
التقنيات
أظ �ه��ر ال �ت��واص��ل ال� ��ذي ت��وف��ره
ً
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ك� ��م أن ال� � �ص � ��دف ،ف � �ض �ل�ا عن
العالقات العاطفية ،تربط بني «عالم فوق
وع��ال��م ت �ح��ت» :فيما ك��ان ال�ع��ال��م الفوقي
ي�ح�ب��س أن �ف��اس��ه مل�ع��رف��ة م�ص�ي��ر العمال،

كان العالم الدوني يعاني الشعور نفسه
ملعرفة مصير  3أو  4م��ن زمالئهم كانوا
ع�ل��ى م�س�ت��وى االن �ه �ي��ار ،ورأوه � ��م للمرة
األخ�ي��رة يهربون على األدراج فيما كان
السرداب ينهار .أول اتصال بني العاملني
ترك الطرفني مطمئنَّني.
لم يكن دوام عمل إستيبان روخ��اس في
 5آب ،يوم انهيار املنجم .إال أنه نزل إلى
ّ
ّ
للتغيب بسبب
اضطر
املنجم ألن زميله
ع��زاء عائلي .أم��ا راوول ب��وس�ت��وس ،فهو
ع��ام��ل ميكانيكي م��ن ج�ن��وب ال�ب�لاد ،كان
يعمل ف��ي م��رف��أ ح�ت��ى وق ��وع زل ��زال شهر
ش�ب��اط امل��اض��ي .وع�ن��د ح�ص��ول االنهيار،
كان قد أنهى دوامه ،إال أنه بقي في املنجم
ل�لان�ت�ه��اء م��ن ص�ي��ان��ة إح ��دى الشاحنات
املعطلة .وع��دد م��ن العمال سبق أن بقوا

عالقني في االنهيارات غير ال�ن��ادرة التي
املهنة الخطرة ،إال
ال تزال تحدث في هذه َّ
أن فترات اعتقالهم لم تتخط وال مرة فترة
األسبوع ،ومن بينهم عمر ريغاداس الذي
عاش هذه املرة «اعتقاله» الرابع في منجم.
أما فترة الـ 69يومًا التي قضوها «تحت»،
فكانت كافية ليتعرف أرييل تيكونا إلى
ابنته إس�ب�ي��ران��زا (يعني أم��ل بالعربية)
ال� �ت ��ي ُول � � ��دت خ �ل��ال غ� �ي ��اب ��ه ،وليكتشف
فيكتور زامورا أن زوجته حامل.
أم��ا وال��دة ريتشار ف�ي�لاري��ول ،فقد علمت
أن اب�ن�ه��ا ي�ع�م��ل ف��ي م�ن�ج��م ع�ن��د حصول
االنهيار 69 .يومًا كانت كافية لكي يقترح
استيباس باريوس على صديقته الزواج
بعدما عاشا معًا ربع قرن ،ولهما  3أوالد،
وكي ّ
يوجه كلوديو أكونيا ،ال��ذي احتفل

«بيننيرا وجد منجمًا من ذهب»
خرج آخر العمال العالقني ،والرئيس سيباستيان بينييرا
(الصورة) يتكلم للمرة األخيرة لصحافيي العالم« :اليوم،
بعد  69يومًا ،لم تعد التشيلي الدولة نفسها التي كانت
م � ��ن ق � �ب� ��ل .أش � �ع� ��ر ب� ��دع� ��م جميع
التشيليني .البلد أقوى وأكثر وحدة
وأكثر احترامًا من أي وقت ُمضى.
أن � ��ا ف� �خ ��ور ب � ��أن االم� �ت� �ي ��از أعطي
ل� ��ي ،وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة ألت� � ��رأس جميع
التشيليني».
يعرف بينييرا ،ال��ذي سيطير بعد
س ��اع ��ات إل� ��ى ج ��ول ��ة أوروب � �ي � ��ة ،أن
اه�ت�م��ام ال�ع��ال��م ب��ه س�ي�ك��ون مغايرًا
ل�لاه�ت�م��ام ال ��ذي ك��ان س�ي�ل�ق��اه لوال
وق � ��وع ح � ��ادث االن� �ه� �ي ��ار وملحمة
اإلن�ق��اذ .وص��ل باكرًا نهار الثالثاء

لاّ
ّ
النهاية .وكلما طل وجه من
مع زوجته ،وظ هناك حتى
ّ
تحت االرض ،انتظر بتواضع أن يسلم على أهله وعلى طاقم
اإلنقاذ قبل أن يتقدم ويشكره ،كما يفعل قائد األوركسترا
أو مخرج الفيلم ،وهو يعلم أن مجده
م �ض �م��ون« .وج ��د ب�ي�ن�ي�ي� ّ�را منجمًا
م��ن ال��ذه��ب وب ��دأ ي�س�ت�غ��ل��ه» ،يقول
بقساوة أحد منتقديهّ :
«حولنا إلى
م�ش��اه��دي��ن ف��ي ف�ي�ل��م ه��و ب�ط�ل��ه ،لم
يعد أح��د يناقش ظ��روف العمل وال
ض��ري�ب��ة امل � ��وارد امل�ن�ج�م�ي��ة ،فكيف
ب��األح��رى حقوق الهنود املابوش...
ك �ل �ه��ا ك��ان��ت ق �ض��اي��ا ح��ام �ي��ة قبل
ب��داي��ة الفيلم ،وكلها حبلى بمآس،
وستمر أشهر طويلة قبل أن تعود
إلى الواجهة».

بعيد والدت ��ه ف��ي امل�ل�ج��أ ،رس��ال��ة مماثلة
إلى خطيبته بعد عالقة دامت  6سنوات.
 69يومًا وجد خاللها أحد «املسجونني»
وقتًا كافيًا كي يطلب أحدهم من زوجته
أن تتزوجه ثانية ،ألننا «اآلن ولدنا مرة
ثانية» .إال أن ال�ـ 69يومًا نفسها لم تغير
شيئًا في حياة ياني باريوس العاطفية؛
ف ��ال ��رج ��ل ك ��ان ��ت ت �ن �ت �ظ��ره ع �ش �ي �ق �ت��ه .أما
زوج �ت��ه ،فقد فضلت أن تشاهد خروجه
عن بعد ،واكتفت بالتعليق« :كان الئقًا أن
تنتظره (العشيقة) في املنزل ...أنا سعيدة
ل ��ه وإذا أك �م��ل ح �ي��ات��ه م ��ع ام � ��رأة أخرى،
فأتمنى له السعادة».

بني األمانة والذاكرة
آخ � ��ر م ��ن خ � ��رج م ��ن ال �ح �ف ��رة ه ��و لويس
أورزوا ،القائد الحقيقي للمجموعة ،وقد
تحول بذلك إل��ى صاحب الرقم القياسي
ملن بقي «مقبورًا حيًا» .هو آخر من خرج
ألن ال �ق �ب �ط��ان ه��و دائ �م��ًا آخ ��ر م��ن يغادر
السفينة .لويس ،صاحب السنوات الـ،54
ك ��ان امل �س��ؤول ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي املنجم
عند حصول االنهيار ،وقد اختاره زمالؤه
ل�ي�ق��ود امل�ج�م��وع��ة خ�ل�ال ك��ل ه ��ذا الوقت.
اب ��ن ش�ي��وع��ي م��ن م �ف �ق��ودي ديكتاتورية
أوغ�ي�س�ت��و ب�ي�ن��وش� ّي��ه ،ح�ض��ر م��ع والدته
دف� ��ن وال � � ��ده ب��ال �ت �ب��ن��ي ال � ��ذي ك� ��ان أيضًا
اشتراكيًا اغتالته الديكتاتورية نفسها.
الحفرة ،توجه إلى وزير
ولدى خروجه من
ّ
امل �ع��ادن وق��ال ل��ه« :أس��ل�م��ك األم��ان��ة» ،قبل
يضيف «ال تسمح ب��أن ي�ح��دث شيئًا
أن ً
مماثال مرة أخرى» ،وهو شعار منظمات
حقوق اإلنسان بالنسبة للديكتاتوريات
العسكرية.
ت��دري �ج �ي��ًا ،س�ت�خ��رج ال�ق�ص��ص م��ن تحت
األرض وم ��ن ذاك � ��رة ال �ع �م��ال ال � �ـ 33الذين
جمعهم املصير وتقاسموا الجوع خالل
ّ
أس� �ب ��وع�ي�ن ،ق �ب��ل أن ي� �ت� �ح ��دد موقعهم،
وي� �ت� �ح ��ول ��وا إل � ��ى أب � �ط� ��ال ّأم � � ��ة ت ��ري ��د أن
تنبعث من جديد .وبالفعل ،ب��دأ فيكتور
س�ي�غ��وف�ي��ا ك�ت��اب��ة ي��وم�ي��ات��ه م��ا أن تسلم
األوراق واألق �ل ��ام ال �ت��ي ك ��ان ق ��د طلبها.
ك�ت��اب��ه وذك��ري��ات اآلخ��ري��ن س�ت�ك��ون مادة
أف�لام ورواي ��ات أخ��رى ف��ي م��ا أصبح اآلن
ملحمة شعب.
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السودان

عربيات
دوليات

ّ
استفتاء أبيي يعمق انقسام الشمال والجنوب
ً
أثار استفتاء أبيي أمس سجاال
حادًا بني شريكي الحكم في
السودان ،بعدما طرح حزب
املؤتمر الوطني ُ خيار تأجيل
االستفتاء أو أن يتوصل إلى
وسيلة أخرى لتسوية املسألة

وأض � ��اف أح �م��د «ات �ف �ق �ن��ا ع �ل��ى أن ��ه في
امل �ح��ادث��ات امل�ق�ب�ل��ة ،امل�ف�ت��رض أن تعقد
خ�ل�ال األس �ب��وع امل �ق �ب��ل« ،س �ن �ح��اول أن
نبحث عن بدائل أخرى».
بدوره ،قال وزير التعاون الدولي ،جالل
ي��وس��ف دي �غ�ي��ر ،إن ال�ح�ك��وم��ة ستكون
مفتوحة على اقتراح تأجيل االستفتاء
لبضعة أشهر .إال أن نفي وجود اتفاق
ب�ش��أن ت��أج�ي��ل االس�ت�ف�ت��اء ج��اء سريعًا
على لسان حاكم أب�ي��ي ،عضو الحركة
الشعبية لتحرير ال�س��ودان ،دنق اروب

رف� �ض ��ت ال� �ح ��رك ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة لتحرير
ال� �س ��ودان ،أم� ��س ،م�ق�ت��رح��ًا م��ن الحزب
ال��وط �ن��ي ال �ح��اك��م ب�ت��أج�ي��ل االستفتاء
على منطقة أبيي ،في أحدث َإشارة إلى
ت�ع� ّ�م��ق ال �خ�لاف��ات ب�ي�ن ش��ري��ك��ي الحكم
ب �ش ��أن ش � ��روط إج� � ��راء االس �ت �ف �ت��اء في
املنطقة الغنية بالنفط.
وب� �ع ��د ي � ��وم واح� � ��د م� ��ن ت �ح ��ذي��ر وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��ودان��ي ،ع�ل��ي ك��رت��ي ،أن
الحكومة السودانية لن تسمح لألقلية
بتحديد مصير الجنوب ،خرج مسؤول
أبيي في حزب املؤتمر الوطني الحاكم،
ال � ��دردي � ��ري م �ح �م��د أح � �م ��د ،ل �ي��ؤك��د أن
االس �ت �ف �ت��اء ع �ل��ى وض� ��ع م�ن�ط�ق��ة أبيي
النفطية املتنازع عليها ،على الحدود
بني شمال ال�س��ودان وجنوبه ،ال يمكن
أن ينظم في املوعد املحدد في التاسع
من كانون الثاني املقبل بسبب استمرار
الخالفات على «تعريف الناخب الذي
يحق له التصويت».

إج� � � � ��راءات ت �ص �ع �ي� ّ
�دي��ة ف� ��ي ح � ��ال عدم
ُّ
�ول ع��ادل��ة ت��رض��ي كل
ال�ت��وص��ل ال��ى ح�ل� ٍ
األط � � ��راف ،ب �ع��دم��ا أك ��د ال ��وف ��د التمسك
ب� �ح� �ق ��وق ال �ق �ب �ي �ل��ة ف� ��ي امل � �ش� ��ارك� ��ة في
استفتاء أبيي ،باعتبارها صاحبة حق
تاريخي في املنطقة.
في غضون ذلك ،يبدو أن اقتراح النائب
األول ل �ل ��رئ �ي ��س ال� � �س � ��ودان � ��ي ،رئيس
حكومة الجنوب ،سيلفاكير ميارديت،
ن �ش��ر ق � ��وات أم �م �ي��ة ع �ل��ى ال� �ح ��دود بني
ال � �ش � �م ��ال وال � �ج � �ن� ��وب ق � ��د ت � �ح� ��ول إلى
م� � ��وض� � ��وع ب � �ح� ��ث ج� � � ��دي ب �ي ��ن الدول
األع� �ض ��اء ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن الدولي،
ب�ع��دم��ا ك�ش��ف دب�ل��وم��اس�ي��ون أن قوات
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة قد
تنشئ مناطق عازلة في نقاط ساخنة
على طول الحدود بني شمال السودان
وجنوبه قبل استفتاء تحديد مصير
الجنوب.
وق ��ال دب�ل��وم��اس��ي أم �ي��رك��ي ،ط�ل��ب عدم
الكشف عن اسمه« ،أعتقد أن ما يمكننا
فعله وعلينا النظر فيه هو النظر في
زيادة قوات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة في السودان في مناطق ساخنة
بعينها ،بطول الحدود ،حيث يمكن أن
ينشأ وجود عازل».
ولفت امل�س��ؤول إل��ى أن األس��رة الدولية
يمكن أن تعزز العقوبات على السودان
ُ
إذا أ ّجل االستفتاء لفترة طويلة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ك � � ��ول ،م� ��ؤك � �دًا أن س� �ك ��ان امل �ن �ط �ق��ة لن
يقبلوا تأخير االستفتاء على مستقبل
منطقتهم امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط .وح ��ذر من
أن��ه إذا ل��م تعط الحكومة س�ك��ان أبيي
خيار إج��راء االستفتاء ،فإنه «سيكون
ل� ��دى س �ك ��ان أب �ي ��ي ب �ع��ض الخيارات،
مثل تنظيم استفتاء بأنفسهم ودعوة
األسرة الدولية ملراقبته».
وت �ص��اع��د ال� �ج ��دال ي��أت��ي ب �ع��د تهديد
وف��د قبيلة امل�س�ي��ري��ة ،ال ��ذي ش ��ارك في
م�ف��اوض��ات أدي��س أب��اب��ا ،باللجوء إلى

آالف السودانيات تهتفن للبشير السنب املاضي (عبد رؤوف ــ أ ب)
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أفقيا
 -1إحدى الواليات املتحدة األميركية على املحيط الهادي وحدود املكسيك –  -2ابن وصبي
ّ
ّ
ّ
مغولي ومن روائع الفن
– ضريح في أغره بالهند ُيعتبر أشهر أثر معماري
العاملي –  -3نجم
ّ
بهي طلوعه على بالد العرب في أواخر القيظ – إله – إسم موصول –  -4تقتربان – واظب في
السؤال –  -5أخافه – أسرع في مشيه –  -6جواب – كلمة من أصل يوناني تعني الجاذبية
الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض األشخاص –  -7جنس حشرات تمتص
ّ
دم اإلنسان –  -8صفة سوق لم ينفق ما فيه – عكسها تلهب واضطرم –  -9مدينة مصرية
ّ
ّ
على املتوسط –  -10دولة إسالمية شيعية في املغرب إستقلت عن الخالفة العباسية وكانت
عاصمتها وليلي ثم فاس
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بورت ستانلي –  -2أكابولكو –  -3لوساكا –  -4سيام – فلورن –  -5ل ل ل – كندا –  -6لوز – فلو
يدب –  -8رزام – ّقرظ – ّ -9
– يل –  -7ردود – ّ
وب – الرقم –  -10لوريان – ة ة ة
ِ

عموديًا
ّ
 -1بولس الرسول –  -2وي – ود – بو –  -3رأس الزور –  -4تكامل – دزني –  -5ساك – لف – ّ -6تبان
– ليمان –  -7او – ركود –  -8نلسون – بقرة –  -9لك – لدي – رقة –  -10يوسف العظمة

حل الشبكة 664

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

 -1دولة أميركية –  -2من الطيور الجميلة – أداة إستثناء –  -3عندنا – من أسماء الذئب أو
الذي يشتار العسل من موضعه –  -4مرفأ أملاني – وضعا خلسة –  -5كسر الخبز باألصابع
– شتم وأس��اء الى – تعب في العمل في سبيل طلب ال��رزق –  -6مدينة أميركية بضاحية
دترويت – عائلة طبيب إنكليزي إكتشف التلقيح ضد الجدري –  -7شهر هجري – عائلة
شاعرة أميركية ألهمت جبران خليل جبران أو متحف في جامعة ي��ال بكونكتيكت – -8
وشى – من أسماء الخمر – حفر البئر –  -9يرفعهم بني يديه – أحرف متشابهة –  -10املنطقة
الشرقية من السعودية بني الكويت وقطر قاعدتها ّ
الدمام  -متشابهان

أفقيا

وقع اشتباك قصير ،أمس ،أمام
موقع االكروبوليس األثري في
العاصمة اليونانية أثينا ،بني
الشرطة اليونانية ومتظاهرين
كانوا يحتجون للمطالبة بوظائف
ثابتة.
وتدخلت الشرطة إلخالء عشرات
املتظاهرين الذين ّ
سدوا مدخل
لاّ
املعلم األثري ،إ أن هؤالء رفضوا
ّ
املدخل،
املغادرة ّوتشبثوا ببوابات ّ
حسبما بينت املشاهد التي بثها
التلفزيون .وتمكنت الشرطة
من إجالء قسم من املتظاهرين،
بينما اعتقلت واحدًا على األقل
من بينهم .كذلك أطلقت الشرطة
الغازات املسيلة للدموع باتجاه
املتظاهرين كما الصحافيني،
الذين تجمعوا لتغطية التظاهرة.
ولم يتمكن السياح والزوار من
دخول االكروبوليس ،أول من
ّأمس ،بسبب تحرك احتجاجي
نظمه موظفو وزارة الثقافة غير
الثابتني في وظائفهم الذين
يطالبون بتثبيتهم.
(أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

اليونان :اشتباك
في األكروبوليس

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

65 63 53
7

8

9

10

11

ّ
فرقة
أعضاء مع
بمراسالته
إشتهروأحد
موسيقى
.)1949
ومنتج
(-1862
وشاعر
ومغنمصر
()2001 -1943
إنكليزي لملك
الممثل األعلى
عازف
بريطانيا في ٍ
األولىبسبب سرطان الرئة
العالميةتوفي
في الفرقة.
الحرب
الرئيسي
العازفخالل
كانبن علي
حسين
الغنائية.
البيتلز مكة
شريف
سهلخليج
= 11+10+4
= 11+4+9
حبوس ■
==11+2+1+9أحزان ■
زيمبابواي■■7+10+5+1
حسن الصوت
عاصمة
طائر
= 8+7+6+3+5
= 3+8+2+6
الفهم

والكوت
ديريكالعراقي
حل الشبكة الماضية :كريم

ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
ل�لإص��دار الرقم  822وج��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 1 :ـــ  3ـــ  18ـــ  26ـــ  28ـــ  29الرقم
اإلضافي21 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 52.303.230ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 27 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 1.937.157ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة:
 52.303.230ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 953 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 45.883 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة:
 130.104.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 16.263 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 1.517.729.792 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 52.630.268 :ل.ل.
نتائج زيد
ج � ��رى م� �س ��اء أم � ��س س �ح��ب زي � ��د رق � ��م 822
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.27850 :
¶ الجائزة األولى 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ الرقم الرابح:
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـــــ عدد األوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7850 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.850 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.50 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.
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سويسرا على مشارف
استفتاء إلعادة عقوبة اإلعدام
ٌ
جدل جديد في سويسرا
أثارته مجموعة تطالب
بإعادة عقوبة اإلعدام بحق
مرتكبي جرائم القتل الناتجة
من اعتداء جنسي .فهل
تتحدى برن االتحاد األوروبي؟
عمو
ربى أبو ّ
سويسرا؛ ذلك البلد الذي منح فولتير
م� �ل� ��اذًا آم� � �ن � ��ًا ،واس � �ت � �ض� ��اف الرئيس
األم � �ي� ��رك� ��ي األس � �ب� ��ق رون � ��ال � ��د ريغان
ورئ �ي��س االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي األخير
ميخائيل غورباتشوف إلنهاء الحرب
�اردة ،ه��و نفسه ال��ذي ي��واج��ه اليوم
ال �ب� ً
ج � ��دال ب �ش��أن ع �ق��وب��ة اإلع � � ��دام ،بعدما
أط �ل �ق��ت م �ج �م��وع��ة ت �ض��م  7أشخاص
م� � �ب � ��ادرة «ع� �ق ��وب ��ة اإلع� � � � ��دام ف� ��ي حال
ارتكاب جريمة قتل مصحوبة باعتداء
جنسي» ،تطالب بإعادة هذه العقوبة
إلى ّ
حيز التنفيذ.
هذه املجموعة أطلقت مبادرتها بعدما
العتداء الجنسي.
تعرض بعض أقاربها
ّ
حادث دفعهم إلى رفض تخلي سويسرا
ع��ن ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام ،وخ�ص��وص��ًا بحق
مرتكبي مثل هذه الجرائم .وقالوا على
موقعهم اإللكتروني إن ه��ذه املبادرة،
التي ّ
سببت نقاشًا حادًا في سويسرا،
«كانت الطريقة الوحيدة بالنسبة إلينا
لتوعية السكان على املشاكل الخاصة
بالعدالة».
ي� �ن ��ص ال � �ق� ��ان� ��ون ال � �س� ��وي � �س� ��ري على
ال �س �م��اح ب ��إدخ ��ال ت �ع��دي�ل�ات بموجب
م �ب ��ادرات شعبية ف��ي ح ��ال ج�م��ع 100
ألف توقيع في مدة أقصاها  18شهرًا،
وه��و ما تسعى إليه املجموعة إلجراء
استفتاء شعبي في  24شباط من عام
 .2012وكانت تجربة مماثلة قد فشلت
ف��ي ع��ام  1985ف��ي جمع تواقيع كافية
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق��وب��ة اإلع � � ��دام ب �ح��ق تجار
املخدرات.
وإذا ك ��ان ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة ت �س �ع��ى إلى
ح�ش��د ال ��رأي ال �ع��ام ،ي�ب��دو أن األحزاب
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�س��وي�س��ري��ة ت��رف��ض هذه

امل �ب ��ادرة ،بينها امل�ج�م��وع��ة البرملانية
لحقوق اإلن�س��ان ،ع��دا ح��زب «الشعب»
اليميني الذي ترك القرار للشعب.
ّ
السباقة إلى
سويسرا كانت من ال��دول
إلغاء عقوبة اإلعدام ،إال أنها تبدو كمن
يشعر بذنب حيال الذين قتلوا وعاش
ق��ات�ل�ه��م ،وح �ي��ال ال�ق�ت�ل��ة ،وم ��ا إذا كان
يحق لها إنهاء حياتهم.
دخل قانون إلغاء عقوبة اإلع��دام ّ
حيز
التنفيذ في عام  ،1942باستثناء فترة
ال� �ح ��رب .وش� �ه ��دت ال� �ب�ل�اد آخ� ��ر إعدام
رميًا بالرصاص في عام  .1944وخالل
ال � �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،أع� � ��دم 12

رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد
(كريستيان هارتمان ــ رويترز)

يسمح القانون
بإدخال تعديالت
على الدستور بموجب
مبادرات شعبية

شخصًا 11 ،منهم من النازيني.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،ق� � ��ال امل � �ت � �ح� ��دث باسم
ال �ح �ك��وم��ة ،ان ��دري ��ه س �ي �م ��ون ��ازي ،إنه
«إذا رأى ال �ب��رمل��ان أن ع �ق��وب��ة اإلعدام
ت�م�ث��ل ان�ت�ه��اك��ًا ل�ل��دس�ت��ور السويسري
أو امل � �ع� ��اه� ��دات ال� ��دول � �ي� ��ة ،فستعرقل
االستفتاء» ،فيما رأى املتحدث باسم
منظمة ال�ع�ف��و ال��دول �ي��ة ف��ي سويسرا،
دانيال غراف  ،أن «إعادة إدخال عقوبة
اإلع ��دام م��ن شأنها أن تضع سويسرا
ع �ل��ى خ �ل��اف م ��ع االت � �ج� ��اه ال � �ع� ��ام ،في
مختلف أنحاء العالم ،إلى إلغاء عقوبة
اإلعدام» ،مشيرًا إلى أن بيالروسيا هي
البلد األوروب� ��ي ال��وح�ي��د ال��ذي ال يزال
ّ
يطبق العقوبة.
س��وي �س��راّ أم� ��ام اخ �ت �ب� ُ�ار ج � ��ريء ،وهي
التي تصنف بالدول املحافظة مقارنة
بغيرها من ال��دول األوروبية .وبعكس
ال�ش�ع��ب ال�ف��رن�س��ي ،ع�ل��ى سبيل املثال،
ّ
يعد السويسريون أكثر التزامًا بقضايا
ال��دي��ن واألس ��رة ،وه��م ال��ذي��ن يعتقدون
أن تصرفاتهم ك��أف��راد تحدد مستقبل
بالدهم.
إال أن املشكلة ليست في طبيعة الشعب
ال �س��وي �س��ري ،ب��ل ف��ي م��وق��ف سويسرا
ّ
أم��ام االت�ح��اد األوروب ��ي .ف��أوروب��ا تعد
املنطقة الوحيدة في العالم التي ألغت
ع�ق��وب��ة اإلع� � ��دام ،ب �ق��رار م ��ن الجمعية
البرملانية في نيسان عام .1983
خاصية أوروب��ا هذه ّ
ّ
حولتها
حتى إن
إلى مساحة قابلة للسخرية .فقيل إنه
إذا أراد زعيم تنظيم «القاعدة» ،أسامة
بن الدن ،أن ينجو منّ عقوبة اإلعدام،
ف�خ�ي��اره ال��وح�ي��د يتمثل ف��ي الوصول
إلى أوروبا وتسليم نفسه.
ووضع االتحاد األوروبي إلغاء عقوبة
اإلع � ��دام ش��رط��ًا أس��اس �ي��ًا ل�ح�ص��ول أي
دولة على عضويته .ورغم أن سويسرا
ل � ّي �س��ت ع �ض �وًا ف ��ي االت � �ح� ��اد ،إال أنها
وق � �ع � ��ت م� �ع ��ه ع � � ��ددًا ّم � ��ن االتفاقيات
األسياسية ،التي قد تمثل حرجًا لبرن.
ق��د ي�ك�ت�ف��ي االت �ح��اد األوروب � ��ي بإبداء
قلقه من أحداث سويسرا.
ّ
ق� ��د ي ��دي ��ن وي � �ع� ��د م � �ب� ��ادرة املجموعة
السويسرية خروجًا عن ميثاق االتحاد
لحقوق اإلنسان ُ.إال أن ما تطرحه برن
هو إشكالية لم تحسم بعد في نفوس
الشعوب.

تقرير

ّ
أملانيا :تصريحات «متوحشة» تحيي العنصرية

معمر عطوي
ل��م ي�ك��ن م��ن ال�س�ه��ل وض��ع ص��ور تحمل
دالالت التمجيد للزعيم ال�ن��ازي أدولف
هتلر ف��ي م�ع��رض ع�ل��ى ه��ام��ش افتتاح
متحف التاريخ األملاني اليوم في برلني،
ن �ظ �رًا إل��ى ح�س��اس�ي��ة ل��دى األمل ��ان تجاه
تاريخهم العنصري .لكن ه��ذا اإلحراج
تجاه رفع صورة هتلر تزامن مع مناخ
س��ائ��د ل��دى سياسيني أمل��ان أط�ل�ق��وا في
األون� ��ة األخ �ي��رة ت�ص��ري�ح��ات ت�س�ه��م في
ّ
العنصرية.
إحياء
فقبل يومني م��ن افتتاح امل�ع��رض ،الذي
ت �غ� ّ�ي��ر اس� �م ��ه م ��ن «ه �ت �ل ��ر» إل� ��ى «هتلر
واألمل ��انّ :أم��ة وج��ري�م��ة» ،أظ�ه��رت دراسة
أع��دت �ه��ا م��ؤس �س��ة «ف��ري��دري��ش إيبرت»
التابعة للحزب االشتراكي األمل��ان��ي ،أن
أكثر من  13في املئة من األملان «يوافقون
ب �ن �ح��و ع� ��ام أو ب �ن �ح��و ك ��ام ��ل» ع �ل��ى أن
أمل��ان �ي��ا ب �ح��اج��ة إل ��ى «ف ��وه ��رر» (قائد)
يحكم البالد «بقبضة قوية».
امل �ن��اخ ال �ع��ام ف��ي أمل��ان �ي��ا ت�س�ي�ط��ر عليه
ج � � � � ��داالت ح� ��ام � �ي� ��ة ،م � �ن ��ذ تصريحات
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة امل �ص��رف املركزي
األمل��ان��ي ،ثيلو زارات �س�ي�ن ،ال��ذي ق��ال في
كتابه املثير للجدل إن أملانيا «تصيب
نفسها بالغباوة» مع تكاثر املهاجرين
املسلمني.

ل�ك��ن ال�ق�ض�ي��ة وص �ل��ت ال ��ى أع �ل��ى مراكز
ال� �ح� �ك ��م ،ح�ي��ن أك � ��د ال ��رئ� �ي ��س األملاني،
كريستيان فولف ،أنه رئيس للمواطنني
امل� �س� �ل� �م�ي�ن م� �ث ��ل غ� �ي ��ره ��م م � ��ن األملان.
ت�ص��ري�ح��ات حملت امل�س�ت�ش��ارة أنجيال
ميركل على التذكير بأن «ج��ذور أملانيا
مسيحية ويهودية» ،مع العلم أن ميركل
وف ��ول ��ف م ��ن ال � �ح ��زب ن �ف �س��ه (االتحاد
املسيحي الديموقراطي ـــــ .)CDU
م��ن ًج�ه�ت�ه��ا ،ج��ري��دة «ب��رل �ي �ن��ر» نشرت
مقاال للكاتب هاري نوت ،تحدث فيه عن
«ت��وح��ش الكلمة» ف��ي ال�ص��راع الثقافي،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى ت �ص��ري��ح ل ��وزي ��رة العائلة
األمل ��ان� �ي ��ة ،ك��ري �س �ت �ي��ا ش� � ��رودر (،)CDU
ألقت فيه مسؤولية الجرائم التي تحدث
في البالد على املهاجرين من اإلثنيات
األخرى غير األملانية .ويلفت الكاتب الى
أن ال��وزي��رة تعرضت الن�ت�ق��ادات عنيفة
في وسائل اإلع�لام وم��دون��ات اإلنترنت
ل��درج��ة أن أح��ده��م وصفها ب�ـ «العاهرة
األملانية».
ً
ل�ق��د أض �ح��ت ال �ع��دائ �ي��ة األمل��ان �ي��ة ،شكال
م ��ن أش� �ك ��ال ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ة ،ت� �ص ��ارع ضد

ال�س��ام�ي��ة وض��د اإلس�ل��ام ،حسبما يرى
نوت .فرئيس حكومة بافاريا ،هورست
زيهوفر (االتحاد املسيحي االجتماعي)،
الحظ أن املهاجرين من الثقافات األخرى
م ��ن األت � � ��راك وال � �ع� ��رب ،ل��دي �ه��م صعوبة

في االن��دم��اج ،وال حاجة إل��ى أملانيا في
استقبالهم.
لعل مشكالت الوزيرة ورئيس الحكومة
ب �ك��ل دالالت� � �ه � ��ا ،ح �س��ب ن� � ��وت« ،تحمل
مفاهيم العدائية األملانية والحضارية،
وال تسهم في تطوير االندماج املحلي».
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ه � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات مثيرة
للعصبية والتهديد.
ويضيف كاتب «برلينر» ،إن ما يحدث
من تحفظ اثني ،هو عبث ثقافي تاريخي
وحمق سياسي .فالتصريحات األخيرة
لزيهوفر وش��رودر« ،هي دليل آخر على
أن ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة منقسمة بشأن
موضوع االندماج بني معسكرين .ففيما
يتطلع الرئيس وولف الى تحقيق فكرة
املجتمع املفتوح ،يبحث القادة اآلخرون
خ��ارج القواعد القانونية للهجرة للرد
على القلق االجتماعي».
م ��ن ه �ن��ا ُي� �ط ��رح ال � �س� ��ؤال ف ��ي عاصمة
«ال� � � ��راي� � � ��خ ال � � �ث� � ��ال� � ��ث» ،ع � � ّ�م � ��ا إذا كان
السياسيون ي��ري��دون أمل��ان�ي��ا ،مجتمعًا
منفتحًا وحديثًا ،يتمتع بقوة اقتصادية
وج��اذب �ي��ة ث�ق��اف�ي��ة ،أم م�ج�ت�م�ع��ًا يعيده
الحنني ال��ى ممارسة العدائية وتمكني
العنصريني م��ن حكم ال�ب�لاد ،وال سيما
أن نصف األمل ��ان ( 58,4ف��ي امل�ئ��ة) يرون
ض� � � � ��رورة ف � � ��رض ق � �ي� ��ود ش � ��دي � ��دة على
ممارسة الشعائر اإلسالمية.

◄ وفيات
انتقل الى رحمته تعالى
السيد عاصم محمد باقر األمني
زوجته املرحومة وداد وهبة
أوالده :فراس زوجته رويا الخليل وطارق
ومحمد
اشقاؤه :املرحومون السفير هاني وياسر
ومحسن
ش � �ق � �ي � �ق ��ات ��ه :وج � �ي � �ه� ��ة ودالل وبشرى
واملرحومات نزيهة ورباب وهناء
أص� �ه ��اره :م�ح�م��د غ��ال��ب األم�ي��ن وعباس
ري�ح��ان وي��وس��ف خ��ات��ون واح�م��د القاسم
وامل��رح��وم��ان ع�ل��ي ح�س��ن األم�ي�ن ومحمد
مهدي األمني
ووري ف ��ي ال �ث ��رى ف ��ي ب �ل��دت��ه ش �ق��را يوم
االثنني  11تشرين األول 2010
تقبل التعازي اليوم الجمعة  15الجاري
ف� ��ي م� �ن ��زل ول � � ��ده ف � � ��راس ف� ��ي ب � �ي� ��روت ـــــ
االون �س �ك ��و ب �ن��اي��ة ال �ب �ح��ر م �ق��اب��ل وزارة
التربية من الساعة الحادية عشرة حتى
السابعة مساء.
اآلس � �ف� ��ون :آل األم �ي��ن ووه� �ب ��ة والخليل
وريحان وخاتون والقاسم وعموم أهالي
شقرا والصوانة.
أوالده � � � ��ا :ال ��دك� �ت ��ور أن � �ط� ��وان أب� ��و سمرا
وزوجته أرليت شلمان وعائلتهما
الدكتور مارون أبو سمرا وزوجته كرميال
إبراهيم وعائلتهما
ليلى أبو سمرا
عائلة شقيقها املرحوم سليم بولس
عائلة شقيقتها املرحومة جولييت جورج
شريفي
ع��ائ�ل��ة شقيقتها امل��رح��وم��ة ه�ن��اء الياس
جهشان
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
لوريس إسكندر بولس
أرملة املرحوم جوزف أبو سمرا
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا السبت
 15و 16ال�ج��اري في صالون كنيسة مار
ً
ابتداء من الساعة
مخايل ـــــ طريق النهر
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة
ً
مساء.

►

ذكرى أسبوع
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/10/17ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وف � ��اة ف�ق�ي��دت�ن��ا امل ��أس ��وف ع �ل��ى شبابها
املرحومة
غادة محمد أمني رسالن
زوجة :حافظ كاظم
أشقاؤها :الحاج أمني ،عباس وحسان
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة األل�ي�م��ة ستتلى آي من
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح �ه��ا ال �ط��اه��رة في
حسينية بلدتها الطيبة ،وذل��ك الساعة
العاشرة صباحًا.
اآلسفون :آل رسالن ،كاظم وعموم أهالي
بلدة الطيبة
تصادف يوم األحد الواقع فيه  17تشرين
األول 2010
ذكرى مرور أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة أنيسة عبد الحسن سعد
(أرملة املرحوم الحاج شفيق نور الدين)
أب �ن��اؤه��ا :ح �س�ين ،ح �س��ان ،غ �س��ان ،أكرم،
عباس ،شوقي ،أحمد.
بناتها :حسان ،صباح ،غادة ،هال ،هناء
أشقاؤها :جميل ،امل��رح��وم أنيس ،محمد
واملرحوم علي.
شقيقتاها :جميلة وفاطمة.
وفي هذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم عن روحها الطاهرة في حسينية
ب �ل��دت �ه��ا خ ��رب ��ة س �ل��م ف ��ي ت� �م ��ام الساعة
العاشرة صباحًا
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله
آل س �ع��د ،آل ن ��ور ال ��دي ��ن وع �م ��وم أهالي
خربة سلم
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/10/17ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة املرحوم:
الحاج موسى خليل زهور
(أبو كمال)
أوالده :الحاج كمال ،الحاج محمد ،الحاج
بالل والحاج علي زهور
أش�ق��اؤه :الحاج محمد (أب��و ع�م��اد) ،علي
وحسني زهور.
وف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ستتلى ع�ل��ى روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع��زاء في حسينية بلدته يحمر الشقيف
الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل زهور ،آل شميساني وعموم
أهالي يحمر الشقيف.

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املأسوف على شبابه املرحوم
وجدي يعقوب زغيب
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
العاشرة من صباح يوم األحد  17تشرين
األول في كنيسة سيدة الوردية الرعائية
في حراجل.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األهل
واألص� ��دق� ��اء مل �ش��ارك �ت�ه��م ال �ص�ل�اة لراحة
نفسه.

◄ مبوب

►

مفقود
ُ
فقد جواز سفر بإسم مروة رفعت عجمي
 .لبنانية الجنسية ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم03/822485 :
ُ
فقد جواز سفر بإسم قاسم محمد حايك
 .ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم03/531595 :

خرج ولم يعد
غ� � � ��ادرت ال� �ع ��ام� �ل ��ة امل ��دغ� �ش� �ق ��ري ��ة ،ماري
ه��ورت��ان �س �ي��ا رزاف � �ي � �ن ��درا ه ��ان �ت ��ا منزل
م�خ��دوم�ت�ه��ا ن��ادي��ا ال �ت��ام��ر .ال��رج��اء ممن
يجدها او يعلم عنها شيئًا اإلتصال على
الرقم70/929437 -
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مبوب
◄ إعالنات رسمية
اعالن صادر
عن ً املديرية العامة لألمن العام
أوال  :تعلن املديرية العامة لألمن العام
عن موعد االختبار الخطي للمرشحني
ال�ن�ـ��اج�ح�ين ف��ي االخ �ت �ب��ارات الرياضية
وال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ت�ط��وع ب��رت�ب��ة مفتش درجة
ثانية ومأمور متمرن ،وفقًا ملا يلي:
 11ــــــ للمرشحني للتطوع برتبة مفتش
درج � � ��ة ث ��ان� �ي ��ة م� �ت� �م ��رن :ال� �س ��اع ��ة 6:30
ص �ب��اح��ًا م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال� ��واق� ��ع فيه
.2010/10/23
 12ــــــ للمرشحني للتطوع برتبة مأمور
م�ت�م��رن :ال�س��اع��ة  6:30ص�ب��اح��ًا م��ن يوم
األحد الواقع فيه .2010/10/24
امل � �ك ��ان :ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة – مدينة
ال ��رئ� �ي ��س رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري الجامعية
(الحدث ،الشويفات).
ثانيًا :لالطالع على نتائج االختبارات
الرياضية والطبية ،يمكن مراجعة دوائر
وم��راك��ز األم ��ن ال �ع��ام اإلقليمية اعتبارًا
من تاريخ  2010/10/18أو زي��ارة موقع
املديرية العامة لألمن العام على شبكة
اإلنترنت :
www.general-security.gov.lb
ث��ال �ث��ًا :ي�ط�ل��ب ال ��ى امل��رش �ح�ي�ن إب � ��راز ما
يثبت هويتهم الشخصية واإليصاالت
امل � �ع � �ط� ��اة ل� �ه ��م ع� �ن ��د ت� �ق ��دم� �ه ��م إلجراء
االختبار الخطي.
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه ومؤسسة
كهرباء لبنان عن تمديد املهلة لتقديم
امل�س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة م��ن اج ��ل التأهيل
امل �س �ب��ق  prequalificationلتصنيف
م �ق��دم��ي خ��دم��ات ت��وزي��ع Distribution
 Service providersحتى الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع
فيه .2010/10/29
يمكن للراغبني في االش�ت��راك بالتأهيل
املسبق الحصول على نسخة م��ن دفتر
ال�ش��روط مجانًا من مصلحة ال��دي��وان ــــــ
أمانة السر ــــــ الطابق  12ــــــ مبنى مؤسسة
كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر.
ت�س�ل��م امل �س �ت �ن��دات ب��ال �ي��د إل ��ى العنوان
املذكور ،كما يمكن للذين سبق وقدموا
مستنداتهم ،تقديم مستندات جديدة او
استكمالها قبل التاريخ املذكور اعاله.
بيروت في 2010/10/12
رئيس مجلس االدارة ــــــ املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1499
إعالن
ت �ع �ل��ن ب �ل��دي��ة ع �ل��ي ال �ن �ه��ري ع ��ن اجراء
مباريات لتعيني شرطيني ،تقبل الطلبات
من تاريخ اول يوم من النشر في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ومل � ��دة ش �ه��ر واح � ��د اعتبارًا
م ��ن ي� ��وم ال �خ �م �ي��س ف� ��ي2010/10/14 :
وينتهي عند انتهاء الدوام الرسمي من
يوم االثنني في.2010/11/15 :
تاريخ2010/10/5 :
رئيس بلدية علي النهري
أحمد املذبوح
إعادة إعالن تلزيم
م��زاي��دة لبيع س�ي��ارات قديمة مستهلكة
وغ�ي��ر صالحة لالستعمال ل��زوم وزارة
املهجرين
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه الثاني من شهر تشرين الثاني 2010
ت �ج��ري ادارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي مركزها
ال� �ك ��ائ ��ن ف ��ي ب �ن��اي��ة ب �ي �ض��ون ـ �ـ �ـ �ـ �ـ شارع
ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب �ي��روت ،لحساب
وزارة امل �ه �ج��ري��ن ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل ��دي ��ري ��ة العامة
ل � ��وزارة امل�ه�ج��ري��ن إع� ��ادة م ��زاي ��دة لبيع
سيارات قديمة مستهلكة وغير صالحة
لالستعمال لزوم وزارة املهجرين.
ـــــ التأمني امل��ؤق��ت :خمسماية أل��ف ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـــــ سعر االف�ت�ت��اح :ع�ش��رون مليون ليرة

لبنانية.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
والحصول عليه في قلم الدائرة االدارية
في وزارة املهجرين ـــــ الطابق الثاني ـــــ
غرفة .204
يجب ان تصل ال �ع��روض ال��ى قلم ادارة
املناقصات قبل ال�س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات بالوكالة
املهندسة دالل بركات
التكليف 1446
إعالن
قرار رقم 2010/187
محكمة استئناف جزاء الشمال
ب �ت ��اري ��خ  2010/3/31ص � ��در ع ��ن هذه
امل�ح�ك�م��ة ق� ��رار ب��رق��م  2010/187قضى
ب��إدان��ة امل��دع��ى عليه هاني محمد صقر
وال ��دت ��ه ف ��وزي ��ة  1971س �ج��ل  182حي
ال �ح��ارة ــــــ ال �ه��رم��ل ب �ج��رم امل� ��ادة  85من
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  75ت� ��اري� ��خ 1999/4/3
وغ � ��رم � ��ه ألج� �ل� �ه ��ا م �ب �ل ��غ م� �ل� �ي ��ون ليرة
لبنانية وإلزامه أن يدفع للمدعي إدوار
بشارة مبلغ سبعة ماليني ليرة لبنانية
مع الفائدة القانونية من تاريخ انبرام
الحكم لغاية الدفع الفعلي بمثابة عطل
وضرر وإلزامه بلصق صورة عن الحكم
برمته في الساحات العامة في مناطق
ال �ت��ل وامل �ي �ن��اء وال �ق �ب��ة وال �ت �ب��ان��ة ونشر
الحكم برمته أيضًا في جريدتي األخبار
وال� �ن� �ه ��ار وذل � ��ك ع �ل��ى ن �ف �ق �ت��ه الخاصة
وإلزامه بالرسوم والنفقات.
رئيس القلم بالتكليف
جانيت جريج عوض
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في صيدا
برئاسة القاضي رشا عبد الساتر
باملعاملة رقم  2010/33وارد
امل �ن �ف��ذ :ب �ن��ك أش أس ب ��ي س ��ي الشرق
األوسط املحدود
املنفذ عليه :حسن نمر فروخ ـــــ قناريت
السند التنفيذي :استنابة دائ��رة تنفيذ
ب�ي��روت بتاريخ  2009/12/7دف��ع مبلغ
/10 648.03/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار2009/11/21 :
تطرح هذه الدائرة نهار الجمعة الواقع
فيه  2010/10/29املوجودات املحجوزة
التالية مع بدل الطرح وهي:
ص��ال��ون زي�ت��ي م��ؤل��ف م��ن واح��دة كبيرة
واث �ن �ت�ين ص�غ�ي��رت�ين وط ��اول ��ة خ�ش��ب ــــــ
غ��رف��ة ج�ل��وس زي�ت�ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن واحدة
وسط وواحدة كبيرة واثنتني صغيرتني
ــــــ تلفزيون ه��ون��داي  21ان��ش ــــــ فاترين
ل ��ون أس� ��ود ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط �ق��م ط � ��اوالت خ �ش��ب ــــــ
ب ��راد س�م�س��ون ــــــ ف��رن غ��از س��ت عينات
ــــــ فاترين خشب جوزي ــــــ غسالة ماركة
ش � ��ارب ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ غ��رف��ة ن ��وم م��ؤل �ف��ة م ��ن تخت
م ��زدوج وخ��زان��ة س��ت درف م��ع تواليت
وك��وم��ودي�ن��ا ع��دد  2ــــــ غ��رف��ة ن��وم مؤلفة
م� ��ن ت� �خ ��ت واح � � ��د وخ � ��زان � ��ة س� ��ت درف
وك��وم��ودي�ن��ا ع��دد  2وت��وال�ي��ت ومروحة
عمود ــــــ غرفة نوم مؤلفة من ثالثة أسرة
وخزانة ست درف ــــــ مكنسة كهربائية ــــــ
طاولة بالستيك أحمر مع ست كراسي ــــــ
طاولة بالستيك عدد  3ــــــ سجاد عدد .2
وقد خمنت جميعها بمبلغ /3100/د.أ.
ع�ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء ال�ح�ض��ور إلى
املكان واملوعد املحدد مصحوبًا بالثمن
ورسم الداللة .%5
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن بيع باملعاملة 2010/232
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/10/29ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة عشرة

►

وال�ن�ص��ف ظ�ه �رًا س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليهما
ف��اط�م��ة م�ح�م��ود ج��دي��د وس�ل�ي��م أنطون
رقم
ع �ل��م م��ارك��ة س �ك��ودا م��ودي ��ل ً 2008
/361451/ج ال �خ �ص��وص �ي��ة تحصيال
ل � ��دي � ��ن ط � ��ال � ��ب ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب � �ن� ��ك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/18270/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6503/واملطروحة
بسعر  $/5000/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب امل� � ��دور ف ��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غسان حمزة عثمان وكيل محمد
ربيع حمزة عثمان وكيل امنه عمير بن
يوسف أحمد املهيري سند ملكية بدل
ضائع للعقار  9/1553بعلشميه
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط � �ل� ��ب ف� � � � ��وزي م� �ح� �م ��د س � �ع� ��د رجعان
املعوشرجي وكيل محمد سعد رجعان
املعوشرجي املشتري من ناصيف علي
عيسى سندي ملكية بدل ضائع للعقار
 8 ،7/1683بعلشميه
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب س�ل�ي�م��ان ع�ل��ي م ��راد وك �ي��ل خالد،
علي ،بالل ،عمر سليمان مراد املشترين
م��ن ي��وس��ف قيصر ال�ش�ح��روق املعلوف
س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار 1660
حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل�ب��ت ن ��دى ح�س��ن ع�ب��د ال��واح��د وكيلة
أسمهان إسماعيل عبد الواحد املشترية
م ��ن م �ح �م��د ح �س�ين ب ��دي ��ر ،ع � ��ادل أحمد

سليمان سندي ملكية بدل ضائع للعقار
 6795قسم  C 16الشياح.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب امل� � ��دور ف ��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا ً و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ف ��اروق ه��ان��ي زه��ر وكيل
فرحان سعيد أبو الحسن وريث سعيد
إب��راه �ي��م أب ��و ال�ح�س��ن س�ن��د ملكية بدل
ضائع للعقار  1216قبيع.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة رقم 2007/14
طالبة التنفيذ :شركة تمويل ش.م.ل .ــــــ
وكيلها املحامي نبيه حمود
املنفذ عليها :نانسي علي بصل ــــــ برسا
ــــــ الكورة ــــــ بناية موسوليني نصر
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم ال�س�ب��ت ال��واق��ع ف�ي��ه 2010/10/30
الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لبيع
ال�س�ي��ارة الخصوصية رق��م /183238ط
ن ��وع س��وب��ارو م��ودي��ل ً 2003والعائدة
للمنفذ عليها ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن املنفذة
ال� �ب ��ال ��غ  $/17500/س �ب �ع��ة ع �ش��ر ألفًا
وخمسماية دوالر أميركي أو ما يعادله
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي
اضافة الى الرسوم والفوائد.
بدل التخمني ،$ 3000 :بدل الطرح ستة
أع �ش��ار ال�ت�خ�م�ين $1800 :أو م��ا يعادله
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي.
من يرغب في الشراء فعليه الحضور إلى
مرأب األيوبي الكائن في امليناء ــــــ الحارة
الجديدة مصحوبًا ببدل الطرح نقدًا أو
ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�س�ح��وب ع�ل��ى مصرف
لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس
وخمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
جود مخول

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ً ري�م��ون ق�ب�لان عبد ال�ن��ور بصفته
وكيال عن سلمى خليل إبراهيم البحراني
بصفتها أحد ورثة موفق محمد حمدي
ال� �ج ��وخ ��دار (ع� ��راق� ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة) سند
م �ل �ك �ي��ة ب � ��دل ض ��ائ ��ع ع ��ن ح �ص��ة موفق
محمد حمدي الجوخدار في القسم 11
من العقار  1667بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه ً
طلب ع��ارف أحمد نوفل بصفته وكيال
عن كل من ع��ادل رشيد حمدان وعدنان
رشيد حمدان سندات ملكية بدل ضائع
عن حصص موكليه في العقار  281عني
عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن بيع باملعاملة 2010/227
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/10/29ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة عشرة
ظ �ه �رًا س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ول �ي��د محمد
ي��اغ��ي م��ارك��ة م��رس �ي��دس  C230موديل
 2001ر ًق ��م /189570/ط الخصوصية
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/20832/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/10000/واملطروحة
بسعر  $/8000/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
�ب أن � �ط ��وان ش ��وك ��ت ك��ات �ب��ه بصفته
ط �ل� ً
وكيال عن جوزيت وكلير وفلنتني وافلني
وداود وم��اي��ر س�ل�م��ان دروي ��ش سندات
م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع ع ��ن ح �ص��ص داود
وماير وافلني وكلير وفلنتني وجوزيت
أوالد سلمان درويش في العقارين 559
و 1428عني صوفر
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جورج العلم بوكالته عن أحد ورثة
إب��راه�ي��م العلم ش�ه��ادات قيد ب��دل ضائع
للعقارات  478و 479و 1000و 1296و1298
و 1314و 1315و 1426و 1454و1538
و 1819و 2085برحليون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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كرة القدم

الدرجة الثانية:

ّ
ة
مادي
معاناة
ّ
ومنافسة ثالثية

تنطلق اليوم بطولة الدرجة الثانية في كرة القدم
وسط أزمات بسبب اإلمكانات الضئيلة التي ترزح تحت
وطأتها معظم األندية لدرجة أن بينها من يفكر بترك
اللعبة أو الهبوط لتفادي األعباء والتكاليف وذلك
امتدادًا ألزمة الكرة اللبنانية
أحمد محيي الدين
ت ��دور ال �ي��وم ع�ج�ل��ة ب�ط��ول��ة الدرجة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم م � ��ع إقامة
مباريات األسبوع األول ،وقد اعتمد
ه ��ذا ال �ع��ام ن �ظ��ام ال � ��دوري املنتظم
ع��وض��ًا ع��ن امل�ج�م��وع�ت�ين واملربعني
ال �ت��ي س ��اد ال�ع�م��ل ب�ه��ا ف��ي املواسم
األربعة املاضية ،وه��ذا األم��ر يكلف
األن ��دي ��ة م �ص��اري��ف إض��اف �ي��ة لكون
الدوري بات يحوي  26مباراة.
وفي التوزيع الجغرافي لألندية فإن
حصة األس��د ملنطقة طرابلس التي
تمثلها سبعة أن��دي��ة ه��ي طرابلس
ال��ري��اض��ي ،ال �س�لام زغ��رت��ا ،املحبة،
امل� � ��ودة ،االج �ت �م��اع��ي ،والصاعدان
حديثًا حركة الشباب ،بطل الدرجة
الثالثة في املوسم املاضي ،ووصيفه
ال� �ش� �ب ��اب ط ��راب� �ل ��س ،ون � ��ادي � ��ان من
ال � �ج � �ن ��وب ه� �م ��ا األه � �ل� ��ي النبطية
واألهلي صيدا ،ون��ادي��ان بقاعيان:
النهضة وناصر بر الياس والحكمة
من بيروت والخيول واإلرش��اد من
جبل لبنان.

املرحلة األولى
ت �ف �ت �ت��ح ال� �ج ��ول ��ة األول� � � � ��ى ،اليوم،
ب� � �ث �ل��اث م � � �ب � ��اري � ��ات فيستضيف
األه� �ل ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة االج �ت �م��اع��ي في
م �ل �ع��ب ك� �ف ��رج ��وز ،وي �ل �ت �ق��ي املودة
م��ع ط��راب �ل��س ع �ل��ى امل �ل �ع��ب البلدي
ل � �ط ��راب � �ل ��س ،واأله� � �ل � ��ي ص � �ي� ��دا مع
ناصر بر الياس في صيدا ،ويلعب
غ� � �دًا ال� �خ� �ي ��ول م� ��ع ال � �س�ل��ام زغرتا
ف� ��ي أب � � ��رز امل � �ب� ��اري� ��ات ع� �ل ��ى ملعب
الصفاء ،وتستكمل املرحلة ،األحد،
ب �م �ب��ارات�ي�ن :ال �ن �ه �ض��ة م ��ع الشباب
ط��راب�ل��س ف��ي ال�خ�ي��ارة وامل�ح�ب��ة مع
حركة الشباب في طرابلس( .تنطلق
املباريات جميعها الساعة .)15:30
وبالعودة ال��ى شكل املنافسة فإنها
ستكون محتدمة هذا العام بني ثالثة
فرق هي السالم والخيول وطرابلس
وبدرجة أقل األهلي صيدا.

واقع األندية
الحكمة :وضحت نية اإلدارة الجديدة
جلية فور تسلمها النادي األخضر
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ب��ال�ت�خ�ل��ي عن
كرة القدم ،حيث خصصت ميزانية
ض �ئ �ي �ل��ة ل �ل �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ت� �م ��ارس في
الحكمة منذ  70سنة ،واستغنت عن
جميع ال�لاع�ب�ين ،وب�ق��ي فقط حسن
ق� � ��دوح وك� ��ام� ��ل س� ��رح� ��ان وميشال
ج� �ب ��ران .وس �ي �ق��ود ال� �ن ��ادي املدرب
وس ��ام خ�ل�ي��ل ال ��ذي رأى أن الوضع
مأساوي لكن ال ضير في التجربة،
وأش��ار ال��ى أن امل �ب��ادرات ف��ردي��ة من
الالعبني الشبان للعب ف��ي النادي
رغ��م امليزانية التي ال تكفي لشيء،
ك� �م ��ا أن ال� �ب� �ع ��ض ج� �ه ��د لتصفية
ح�س��اب��ات��ه م��ع ال �ن��ادي وس��اه��م في
«تهشيل بعض الالعبني».

األه���ل���ي ص���ي���دا :اس � �ت � �ب � ��دل الفريق
�ررت اإلدارة باالعتماد
سياسته وق� ّ
على الشبان فرفعت عددًا من العبي
ّ
ال�ف�ئ��ات العمرية وطعمتها ببعض
ال��واع��دي��ن ومنهم محمود سبليني
وعالء البابا ويوسف صالح وحسن
الزين ومحمد الزين وحسن مرسل
ّ
لينضموا ال��ى الع�ب��ي ال�ف��ري��ق رامي
وأحمد فقيه ومازن ومصطفى جمال
ويحيى املصري والفلسطيني أحمد
اليمني إضافة الى محمد اسماعيل
املنتقل من األهلي النبطية ،وسيقود
األه �ل ��ي امل � ��درب م�ح�م��د ن��اص��ر بعد
ّ
اعتزاله اللعب .وتعد ميزانية الفريق
عادية جدًا.
ال��خ��ي��ول :ال ي � ��زال ال �ف ��ري ��ق «الفتي»
ي��واص��ل طموحه ف��ي الصعود نحو
األض� � � � ��واء ،إذ س �ي �خ ��وض موسمه
الثالث بحثًا عن بطاقة الصعود وإن
ك��ان��ت األم � ��ور أص �ع��ب ه ��ذا املوسم،
لكن العمل متواصل لبلوغ الهدف
األس � �م� ��ى ب� �ق� �ي ��ادة رئ � �ي� ��س النادي
ميثم قماطي وإدارة النادي الشابة
التي أوكلت دف��ة الفريق ال��ى املدرب
جمال الحاج ،وجديد الخيول لهذا
امل� ��وس� ��م ع � � ��ودة امل� �خ� �ض ��رم موسى
ح �ج �ي��ج ب �ع��دم��ا ق �ض��ى م��وس �م��ًا مع
ش �ب��اب ال �س��اح��ل ،وان �ض �م��ام يحيى
ه��اش��م «إي� �ب ��و» م ��ن امل� �ب ��رة وحسني
عمار من الحكمة وعلي صفوان من
األرز وابراهيم بغدادي من التضامن
ب�ي��روت ،ول��م يكتب للفريق التعاقد
م��ع ال�ب��رازي�ل��ي ج��وت��ا بسبب «خطأ
ات � �ح� ��ادي» إال أن� ��ه س �ي �ن �ض��م إيابًا،
إض��اف��ة ال��ى الع�ب��ي امل��وس��م املاضي،
وي �ع� ّ�ول ال�خ�ي��ول أي�ض��ًا ع�ل��ى العبي
فريق اآلمال الذي أحرز بطولة لبنان
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي وال�ت��ي ستنضم
ال ��ى ع �ن��اص��ر ال �خ��دم��ة ب�غ�ي��ة إيجاد
توليفة ق��ادرة على إي�ص��ال الخيول
ال��ى األض��واء .وق��د تتخطى ميزانية
الفريق  200ألف دوالر لهذا املوسم.
ال���س�ل�ام :ي� �س� �ع ��ى ال � � �س� �ل��ام زغرتا
الس� �ت� �ع ��ادة م��وق �ع��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي في
ال��درج��ة األول��ى إذ إن إدارة النادي
ب ��رئ ��اس ��ة األب اس� �ط� �ف ��ان فرنجية
ت �خ �ط��ط ل �ه ��ذه ال � �ع ��ودة باالعتماد
ع�ل��ى م�ق��وم��ات ال �ن��ادي ال��ذات�ي��ة عبر
ان �ش��اء أك��ادي�م�ي��ة خ��اص��ة بالفريق.
وتعاقد السالم في املوسم الجديد
م��ع امل ��درب ال�ف�ن��زوي�ل��ي – اللبناني
ج� � � ��ان ض� � ��و ال� � � � ��ذي ض� � ��م مواطنه
امل��داف��ع اورالن � ��دو دال �ي �ن��دو واآلتي
من ك��اراك��اس ج��وزف ج�لاد ،إضافة
الى وليد الشحادة ووائل كوثراني
ّ
ويعول
وع�ل��ي طنيش م��ن الحكمة،
الفريق أيضًا على عناصره القديمة
بطرس كرم ووهبة الدويهي وجاد
ي� �م�ي�ن وف� ��ران � �س� ��وا خ ��رم ��ا ومحمد
الرفاعي .وتبلغ امليزانية  250ألف
دوالر.
األهلي النبطية :ت �ه��دد أزم� ��ة مادية
ن��ادي األه�ل��ي النبطية «املشاكس»

ّ
العبو الخيول يؤدون مرانهم أمس على ملعب املبرة تحضيرًا للموسم الجديد (مروان طحطح)

كرة السيدات
تغادر غدًا الى العاصمة البحرينية
املنامة بعثة منتخب لبنان للسيدات
في كرة القدم للمشاركة في دورة كأس
ارابيا التي ستقام بني  18و 28الجاري.
وسيترأس البعثة عضو اللجنة العليا
همبارسوم ميساكيان واإلداريان بشير
عبد الخالق وسيلفا سارافيان واملدرب
فاتشيه سركيسيان ومساعده أشرف
محجوب (الصورة) .والالعبات هن:
نتالني جلنكريان ،هبه الجعفيل ،مروى
خميس ،ريان شريف ،أكسانا يوردانوف،
دارين فخر الدين ،ساره حيدر ،ساره
بكري ،تغريد حماده ،ريم شلهوب ،جوانا
حمزة ،سحر دبوق ،آية العموري ،رنا عبد
الستار ،نانسي تشايليان ،ألفيرا حازوري،
رجاء شطح ،نورما نحلة.
ويلعب لبنان في الدورة ضمن املجموعة
الثانية التي تضمه الى جانب األردن
والعراق ومصر ،فيما ضمت األولى
البحرين ،املضيفة ،وفلسطني وسوريا
وقطر .وسينال الفائز باللقب فرصة
االنخراط بمعسكر تدريبي مع منتخب
أملانيا الذي يستعد الستضافة مونديال
.2011

ف ��ي امل ��واس ��م األخ� �ي ��رة وال� � ��ذي كان
ق ��ري� �ب ��ًا م� ��ن ال� �ص� �ع ��ود م � � ��رات عدة.
وي�ض��اف ال��ى األزم��ة امل��ادي��ة تذبذب
إداري ق��د ي�ه��دد وج��ود ال �ن��ادي في
ال��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة .وأس �ن��دت اإلدارة
ال �ف �ن �ي��ة ال� ��ى امل � � ��درب ح �س��ن صفية
(م� ��درب م��رك��ز ك��ام��ل ي��وس��ف جابر
ف � ��ي ك � � ��رة ال� � � �ص � � ��االت) ومساعده
رش �ي��د ح �ي��در ،وض ��م ال �ف��ري��ق العبًا
واح� �دًا ه��و ح�س��ن ح�م��زة م��ن املبرة،
واس�ت�غ�ن��ى ع��ن ح �ي��در ع��واض��ة الى
الفجر عربصاليم ومحمد اسماعيل
الى األهلي صيدا ،مع إبقاء عناصر
املوسم املاضي ومنهم قاسم الشيخ
علي وحبيب ياسني وم��ازن حدرج
وحسام ظاهر وغيرهم.
ط��راب��ل��س :ت� � �ن � ��وي إدارة النادي
اس�ت�ث�م��ار ال�ن�ت��ائ��ج اإلي�ج��اب�ي��ة التي
تحققت ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ،فضم
النادي نحو  9العبني جدد أبرزهم
ح � ��ارس ال �ح �ك �م��ة ط ��ون ��ي الضاهر
وأحمد املصري من الصفاء وربيع
امل �ح �م ��ود وال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ابراهيم
س��وي��دان م��ن امل�ح�ب��ة ،ول��دى النادي
خ� ��زان م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ش �ب��ان ذوي
األع�م��ار الصغيرة .وتبلغ ميزانية
امل� � ��وس� � ��م ن � �ح� ��و  220أل� � � ��ف دوالر
وتستند أساسًا إلى الرئيس نجيب
ميقاتي.
املحبة :ل ��م ي �ج��ر امل �ح �ب��ة طرابلس
ت � �غ � �ي � �ي � �رًا ع � �ل� ��ى ص � �ف� ��وف� ��ه إذ قرر
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال�لاع �ب�ين اليافعني
من أبناء النادي الذي يدربه أحمد
ي��ون��س .وم��ن أب ��رز األس �م��اء محمد
ع �ث �م��ان ووائ� ��ل ب �ي��اض إض��اف��ة الى
ج �م �ي��ل م �ك �ن��اس وم �ح �م��د األسعد.
وت �ب �ل��غ م �ي��زان �ي��ة ال �ف ��ري ��ق  40ألف
دوالر ّ
يؤمنها رئيس النادي عباس
ي��ون��س ،م��ع ق�س��م م�ن�ه��ا م��ن الوزير
محمد الصفدي.
االجتماعي :ت �ب��دو األم� ��ور ج �ي��دة في
االج �ت �م��اع��ي ال �ط��راب �ل �س��ي العريق
ب �ح �س��ب رئ �ي ��س ال � �ن ��ادي ع �ب��د الله
ال �ن��اب �ل �س��ي ،وس� �ي ��درب ال �ف��ري��ق في
امل��وس��م ال�ج��دي��د ف��ادي ع�ي��اد (العب
األن �ص��ار ال�س��اب��ق) وسيعتمد على
عناصر ال�ن��ادي القدامى ول��م يضم

ترزح معظم األندية
تحت وطأة أزمة مالية
والتمويل بأغلبه
سياسي
تمارس لعبة كرة
القدم في نادي
الحكمة منذ  70سنة
واإلدارة اليوم غير
مكترثة

س ��وى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �س��ام مرزوق
وب � �ل ��ال ال� �ج� �ع� �ي ��دي م � ��ن الرياضة
واألدب .وت �ب �ل��غ امل �ي��زان �ي��ة  50ألف
دوالر يساهم فيها الرئيس نجيب
ميقاتي.
املودة :تعرض النادي الشمالي الى
انتكاستني متتاليتني بمقتل رئيسه
الكيالني بعد أمني السر محمد
خالد
ّ
قبوط .وتسلم الفريق املدرب واملدير
ج �ل�ال ح �ص �ن��ي ال � ��ذي أش � ��ار ال� ��ى أن
الوضع غير مستقر ويجري العمل
ق��در املستطاع لتحسينه .واستقدم
امل��ودة الالعب السوري عالء الراعي
وس � ��راج ال �ص �م��د وم � ��ازن ال �ع �ل��ي من
ط��راب �ل��س ب ��اإلع ��ارة ل�ي�ن�ض�م��وا الى
ول�ي��د ف�ت��وح واب��راه�ي��م ي��وس��ف أبرز
ع�ن��اص��ر امل��وس��م امل��اض��ي .امليزانية
ن� �ح ��و  80أل� �ف ��ًا ي� �ق ��دم ق �س �م��ًا منها
الرئيس ميقاتي.
اإلرش������اد :ت � �س � �ل ��م ف � � � � ��ؤاد حجازي
دف� ��ة اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ف��ري��ق منذ
أسبوع ،وقد عمل على ضم العبني
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كرة الصاالت

ّ
لبنان يواجه كرواتيا وتركيا وفلسطني في املتوسط
س �ي �خ��وض م �ن �ت �خ��ب ل �ب � ًن��ان لكرة
ال� �ق ��دم ل �ل �ص��االت ت �ج��رب��ة جديدة
عندما يخوض غمار بطولة البحر
األب� �ي ��ض امل� �ت ��وس ��ط األول � � ��ى التي
تستضيفها ل�ي�ب�ي��ا م��ن  1ال ��ى 10
تشرين الثاني املقبل بمشاركة 16
منتخبًا.
وسيكون الشيء الجديد بالنسبة
ال� ��ى امل �ن �ت �خ��ب األح� �م ��ر مواجهته
ملنتخبني أوروب �ي ً�ين هما كرواتيا
وت� ��رك � �ي� ��ا ،اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى فلسطني
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ،ع�ل�م��ًا بأن
ال �ق ��رع ��ة وض� �ع ��ت ل �ي �ب �ي��ا املضيفة
ف��ي املجموعة االول ��ى م��ع اليونان
وس ��وري ��ا وامل� �غ ��رب ،ب�ي�ن�م��ا ّ
ضمت
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة س� �ل ��وف� �ي� �ن� �ي ��ا وفرنسا
وأل� �ب ��ان� �ي ��ا وال � �ج � ��زائ � ��ر ،والثالثة
ال � �ب ��وس � �ن ��ة وال� � �ه � ��رس � ��ك وقبرص
ومالطا وتونس.

وك� ��ان امل�ن�ت�خ��ب ال�ل �ب�ن��ان��ي ق ��د بدأ
ّ
تمارينه على ملعب ال�س��د بقيادة
امل � � � � ��درب دوري زخ � � � ��ور ومدرب
ال� �ل� �ي ��اق ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة ب � �ي� ��ار فلفلي.
وس� ّ�م��ى زخ ��ور  20الع�ب��ًا سيختار
 14منهم للمشاركة ف��ي البطولة،
وه��م سركيس إسكدجيان وربيع
ال �ك��اخ��ي وح �س�ين ه �م��دان��ي وعلي
ال� �ج� �ب� �ي� �ل ��ي (ل� � �ح � ��راس � ��ة املرمى)،
وابراهيم حمود ومحمود عيتاني
وه �ي �ث��م ع� �ط ��وي وق ��اس ��م قوصان
وج��ان فاضل ومحمد اسكندراني
وح� �س ��ن ح� �م ��ود ورام � � ��ي الالدقي
وح�س��ن شعيتو وع�ل��ي الحمصي
وخ��ال��د ت �ك��ه ج��ي وم �ه��دي عطوي
وح �س��ن ت��وب��ة ورم � ��زي أب ��ي حيدر
وجان كوتاني وجهاد أبو شقرا.
ورأى رئ�ي��س لجنة ك��رة الصاالت
سيمون الدويهي ان هذه البطولة

ّ
ت � �ع ��د م �ح �ط��ة م� �ه� �م ��ة« ،إذ إن كل
املنتخبات املشاركة تأخذها على
ّ
محمل الجد ،فهي أشبه بكأس عالم
ّ
مصغرة ،لذا لم يتأخر «الفيفا» في
اع�ت�م��اده��ا بطولة رسمية تضاف
ال� ��ى س�ل�س�ل��ة ب� �ط ��والت الفوتسال
املعتمدة من قبله».
أما زخور فقال« :صحيح ان توقيت
ال �ب �ط��ول��ة ي �ت �ع ��ارض م ��ع انطالق
ال� � � ��دوري ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة القدم،
ح �ي��ث ت�ن�غ�م��س غ��ال�ب �ي��ة الالعبني
م��ع فرقهم ،لكن استطعنا دفعهم
ال ��ى ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى اإلع� � ��داد لهذه
ّ
ال�ب�ط��ول��ة ،ال�ت��ي ت�ع��د مهمة إلبقاء
امل �ن �ت �خ��ب ف ��ي اج � ��واء املنافسات،
وخ� �ص ��وص ��ًا ان� �ن ��ا س �ن �ك ��ون امام
اس �ت �ح �ق��اق ت�ص�ف�ي��ات ك ��أس آسيا
في السنة الجديدة».
(األخبار)

لبنان الرياضي
ّ
 5برونزيات للبنان في املصارعة
عادت ،أول من أمس ،بعثة اتحاد املصارعة،
بعد مشاركتها في بطولة غرب آسيا
للناشئني ،التي استضافتها العاصمة
السورية دمشق ،ما بني  4تشرين األول
الجاري و 7منه ،وفي جعبتها  5ميداليات
برونزية كاآلتي - :املصارعة اليونانية
الرومانية :غسان عجم ( 24كلغ) ،مالك
نظام ( 85كلغ) ومصطفى السقا (85
–  100كلغ).
 املصارعة الحرة للهواة :مالك نظام (85كلغ) ومصطفى السقا (100 – 85كلغ).
وشاركت في البطولة  8دول من  10في
غرب آسيا ،هي :سوريا ،العراق ،األردن،
السعودية ،قطر ،فلسطني ،اليمن ولبنان.
ّ
وترأس البعثة نائب رئيس االتحاد حسن
بشارة ،وضمت األمني العام علي قبيسي
إداريًا ،وخالد الخالد مدربًا ،ورافقها
رئيس نادي البيئة الرياضي – طرابلس
فواز املحمد.

ّ
إنجاز سلوي لـ«الروح القدس»

العب املنتخب اللبناني هيثم عطوي خالل املباراة أمام أوزبكستان في كأس آسيا األخيرة (أرشيف)
ف� ��ي ال � �س ��اع ��ات األخ� � �ي � ��رة ،أبرزهم
الفلسطيني ابراهيم مناصري من
ال� �خ� �ي ��ول وع� �ب ��اس ط� �ح ��ان وأحمد
الصفح م��ن شباب الساحل إضافة
ال ��ى ع� ��ودة اب��راه �ي��م م �ن��اع وخليل
علي وحسن سرحان ومحمد فتال.
وك ��ان ال �ن��ادي ق��د أع�ي��د ال��ى رئيسه
السابق عبد السباعي بعد موسم
م��ع دايفيد ناكيد .وتبلغ امليزانية
ألف دوالر.
نحو ّ 50
النهضة :ق ��ل� �ص ��ت إدارة الفريق
م� �ص ��اري� �ف� �ه ��ا وق � � � � ��ررت االعتماد
على أب�ن��اء ال �ن��ادي ،ف��أوك�ل��ت مهمة
التدريب الى الالعب فيدال حيمور
م��ن دون اس�ت�ق��دام اي الع��ب جديد،
وس� � �ي� � �ع � � ّ�ول ع � �ل� ��ى ال� � �ق � ��دام � ��ى علي
ال �ح ��دري وع �ل�اء ال �ح ��دري وحسني
ّ
حوا وغيرهم.
ناصر :يركب الفريق البقاعي موجة
عدد
األزم ��ة امل��ادي��ة ،فاستغنى ع��ن
ً
ك �ب �ي��ر م ��ن الع �ب �ي��ه واس� �ت� �ق ��دم بدال
م�ن�ه��م ال� �س ��وري س��ام��ر النصرالله
وال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن م� �ح� �م ��د صالح
وع � � �ل � ��اء ص� � ��ال� � ��ح وم� � �ع� � �ه � ��م العبو
ال �ف��ري��ق ال �ب��اق��ون وأب ��رزه ��م محمد
ال �ش��وب��اص��ي وم�ح�م��د ع�ب��د الرزاق،
ويقوده امل��درب السوري محمد ابو
السل .تبلغ امليزانية  35ألفًا.
ً
حركة الشباب :ت ��وج ال �ف��ري��ق بطال
للدرجة الثالثة في املوسم املاضي،
وتعتمد اإلدارة على أب�ن��اء النادي
وس� �ي� �ق ��وده امل� � ��درب ش �ع �ب��ان سعد.
وي � �ض� ��م ال � �ف� ��ري� ��ق الع � �ب�ي��ن شبانًا،
وم � �ع� ��دل أع� � �م � ��اره ص �غ �ي ��ر إضافة
ال��ى الفلسطينيني ن��زار أب��و جماع
وط��ارق قرطام .تفوق امليزانية 100
ألف يؤمن معظمها الرئيس رفعت
ع �ي��د وب� �ع ��ض ش �خ �ص �ي��ات منطقة
جبل محسن.
الشباب طرابلس :ص�ع��د ال�ف��ري��ق الى
الدرجة الثانية ،ونية رئيس النادي
م� �ح� �م ��د امل � ��وس � ��وي ال � �ح � �ف� ��اظ على
املوقع الجديد رغم الضائقة املادية
وامل � � �ص� � ��ادر ال� �ض� �ئ� �ي� �ل ��ة .وسيدرب
الفريق محسن الزيني وجل العبيه
من الشبان واليافعني الذين يلعبون
في منتخبات الفئات العمرية.

كرة الطاولة

ّ
رقم قياسي في عدد املشاركني في البطولة العربية
أعلن االتحاد اللبناني لكرة الطاولة
رس �م �ي ��ًا ت �ن �ظ �ي��م ب �ط ��ول ��ة األندية
العربية ال �ـ 22التي سيستضيفها
لبنان ف��ي ق��اع��ة ال �ن��ادي الرياضي
غ��زي��ر ب�ي�ن  20و 27ت �ش��ري��ن األول
الجاري.
وج � � � � ��اء اإلع � � �ل� � ��ان خ � �ل� ��ال مؤتمر
ُ
ص� �ح ��اف ��ي ع � �ق� ��د أم� � ��س ف� ��ي فندق
«أكوافيستا» .ويشارك في البطولة
 41ن ��ادي ��ًا ع��رب �ي��ًا ( 15للسيدات)
و( 26للرجال) من  16دولة عربية،
وه � � ��و رق � � ��م ق � �ي� ��اس� ��ي ف � ��ي تاريخ

ال� �ب� �ط ��والت .وأن ��دي ��ة ال ��رج ��ال هي:
ال� �س�ل�ام واالت � �ح� ��اد (السعودية)،
ال ��ري ��ان وال �س��د (ق �ط ��ر) ،البسيتني
وسار (البحرين) ،األهلي واإلنتاج
الحربي (مصر) ،الذهبي (تونس)،
خ� � � � ��ان ي� � ��ون� � ��س وه� � �ل� � ��ال القدس
(فلسطني)ّ ،
عمال السكك (سوريا)،
الصقر (اليمن) ،الساملية والساحل
(ال�ك��وي��ت) ،األرث��وذك�س��ي (األردن)،
السليمانية وب�ش�م��رك��ة (العراق)،
النصر والوصل (اإلمارات) ،األهلي
(السودان) ،ا .جي .اس .كا الخروب

وال� ��ري� ��اض� ��ي زرل � � � ��دة (الجزائر)،
ال� ��ري� ��اض� ��ي ـ ب� � �ي � ��روت ،والبراعم
ـ ال �ن �ب �ط �ي ��ة ،واألدب والرياضة
(كفرشيما) (لبنان).
أما أندية السيدات فهي :الصداقة
امل�ح�م��دي��ة (امل �غ ��رب) ،ه�ل�ال القدس
وشابات الخليل (فلسطني) ،األهلي
واإلنتاج الحربي (مصر) ،إسمنت
ب �ن ��زرت (ت ��ون ��س) ،ال �ف �ت��اة (قطر)،
ش � �ق�ل��اوة وال� �ص� �ن ��اع ��ة (العراق)،
األربعاء الخروب وبدواو (الجزائر)
وفتيات الشارقة (اإلمارات).

كرة السلة

ّ
الرياضي والقادسية في افتتاح دورة الحريري
تنطلق اليوم عند الساعة  18.00على ملعب
ال �ن��ادي ال��ري��اض��ي ف��ي ب �ي��روت ،دورة حسام
الدين الحريري الـ 20لكرة السلة بمشاركة 9
فرق عربية مقسمة على مجموعتني كاآلتي:
ـ املجموعة األولى :الرياضي اللبناني ،األهلي
املصري ،امللعب النابلي التونسي ،القادسية
الكويتي واملحرق البحريني.
أحمد يتسلم الكأس من النائبة بهية الحريري في العام املاضي (أرشيف)

ـ املجموعة الثانية :الحكمة اللبناني ،االتحاد
ال�س�ك�ن��دري امل �ص��ري (ح��ام��ل ال�ل�ق��ب) ،النجم
الساحلي التونسي وكاظمة الكويتي.
ويلتقي اليوم الرياضي مع القادسية (الساعة
 ،)18.00فيما يلعب األهلي مع املحرق عند
الساعة  ،20.00وستكون املدرجات مفتوحة
أمام الجمهور مجانًا.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة فريق الحكمة
ل �ل �م��رة األول� � ��ى ،ال � ��ذي س�ي�س�ع��ى إل ��ى إحراز
اللقب ،وهو يأمل أن تكون البطولة مناسبة
للوقوف على مستوى الفريق قبل انطالق
البطولة املحلية في  24الجاري.
أم� ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال ��ري ��اض ��ي ،ف �ه��و يسعى
إل��ى إح��راز لقب ع��اش��ر ،بعدما خ�س��ره العام
امل��اض��ي بعد غيابه ع��ن النهائي ال��ذي جمع
الشانفيل واالتحاد السكندري وذهب اللقب
لالتحاد بقيادة إسماعيل أحمد ،وبالتالي
ف��إن االت �ح��اد يحضر إل��ى ب�ي��روت ه��ذا العام
للحفاظ على لقبه .وستكون جميع املباريات
منقولة على شاشة تلفزيون املستقبل.

أحرزت جامعة الروح القدس (الكسليك)
املركز الثاني في بطولة آسيا للجامعات
في كرة السلة للرجال ،التي استضافتها
تايوان.
وفازت جامعة الروح القدس في  5مباريات
وخسرت املباراة الختامية للدورة أمام
ّ
تايوان .وحلت جامعة منغوليا ثالثة.
ّ
وتسلم قائد فريق الجامعة روني أبو
جوده كأس املركز الثاني .واختير اللبناني
نديم سعيد أفضل العب في الدورة،
وسعيد وجاد بيطار ضمن التشكيلة
املثالية.

ّ
محاضرات حول سالمة العدائني
عقدت جمعية بيروت ماراثون (اللجنة
الطبية) املؤتمر الطبي السنوي لسباق بلوم
بيروت ماراثون  2010في أوتيل ديو (قاعة
املحاضرات) وذلك لتقديم الخطة الطبية
للسباق من خالل محاضرات اشتملت
على عدة مواضيع هامة ،قدم لها عدد من
األطباء والخبراء في مجال الطب الرياضي.

املرصد الرياضي
* يبدو أن انتقال كابنت فريق النجمة
عباس عطوي الى نادي الطليعة السوري
لكرة القدم لم ينضج تمامًا بعد ،إذ لم
ّ
تتصل إدارة الطليعة بناديه .فهل يفضل
الكابنت العودة الى مشاركة فريقه وهو
ّ
بأمس الحاجة إليه؟
* يبدو أن تجمع نوادي األولى لكرة القدم
قرر طرح مطالبه ملواجهة الجمود الذي
يلجم اللعبة وذلك عبر إطالق ورشة عمل
من خالل لجنة خاصة تضع مطالب
تطويرية ،ترفعها الى االتحاد ،كاسرًا بذلك
واقعه ّ
املر الذي يتحكم به االتحاد وحده.

مجتمع الرياضة
فقدت الرياضة اللبنانية أحد أشهر
نجومها لكرة القدم ،في الستينيات،
الالعب حافظ عمار .وقد سطع نجمه مع
نادي الشبيبة املزرعة (بطل عام )1967
واملنتخب الوطني .وكان من أبرز الهدافني
في تاريخ اللعبة ،وعرف بأخالقه العالية
ّ
ومنا ّ
أحر التعازي لعائلة
وسرعته الفائقة.
النجم املحبوب.
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الرياضة الدولية

ماض
كلوزه
ميروسالف
ٍ
في صناعة أسطورته
األملاني ميروسالف كلوزه هو من الالعبني القالئل جدًا الذين استطاعوا
أن يصنعوا أسطورتهم في املالعب بعيدًا من الشهرة واألضواء ،وها هو الالعب
الذي ال يشيخ يواصل إبداعه في تصفيات كأس أوروبا  2012بعد تألقه في
مونديال 2010
حسن زين الدين
ميروسالف كلوزه .هذا النجم الذي
ّ
ال ي�ك��ل وال ي�م��ل م��ن زي ��ارة الشباك.
ّ
ورغ ��م ت�ق��دم��ه ف��ي ال�ع�م��ر م��ع بلوغه
س��ن ال� �ـ 32ال ي ��زال ن�ج��م ه��ذا الالعب
يلمع في مالعب كرة القدم العاملية.
م�ن�ت�ص��ف األس� �ب ��وع س �ج��ل «ميرو»
ه��دف��ًا ف��ي م��رم��ى ك��ازاخ�س�ت��ان .ق��د ال
ي �ب��دو األم ��ر غ��ري�ب��ًا ب�ط�ب�ي�ع��ة الحال
ل�ل�اع ��ب ام �ت �ه��ن ت �س �ج �ي��ل األهداف،
هدفه
لكن الطريقة التي سجل بها
ً
األخير تجبرك على التوقف طويال
النجم في املالعب.
عند ما يقدمه هذا َ
ورغم ذلك فإنه لم يلق اإلنصاف في
مسيرته الزاخرة ،وظل اإلعالم بعيدًا
ع�ن��ه ع�ل��ى ع�ك��س غ�ي��ره م��ن الالعبني
الذين يكفي قليل من التألق حتى ال
تنفك ّعدسات الكاميرات تطاردهم
في أدق تفاصيل يومياتهم.
سيطرتها ع�ل��ى اللقاء
أمل��ان�ي��ا ،رغ��م
ً
أم��ام كازاخستان ط��وال وع��رض��ًا ،إال
أن�ه��ا ط��وال ال�ش��وط األول ل��م تتمكن
م � ��ن ال� � ��وص� � ��ول إل � � ��ى ال � �ش � �ب� ��اك عبر
ت�س��دي��دات ت��وم��اس م��ول��ر ومسعود
أوزي � � � � � ��ل ول� � � ��وك� � � ��اس بودولسكي
ورأس� � �ي � ��ات س ��ام ��ي خ� �ض� �ي ��رة .ومع
ا لاّن �ط�لاق الّ�ش��وط ال�ث��ان��ي أب��ى كلوزه
إ أن ي�ع��ل��م ال�ج�م�ي��ع ك�ي�ف�ي��ة زيارة
ال �ش �ب ��اك ،إذ إن� ��ه ك� ��ان ب �ك��ل بساطة
وسالسة في التوقيت املناسب أمام
املرمى متلقيًا تمريرة بودولسكي،
وب � �س� ��رع� ��ة ق� �ي ��اس� �ي ��ة اس � �ت � �ط� ��اع أن
ي �ل �ت��ف ع �ل��ى امل� ��داف� ��ع ال� � ��ذي يراقبه
كظله وي �س��دد م�ب��اش��رة ف��ي الشباك
هدفه ال�س��ادس ف��ي التصفيات بعد
ه��دف�ي��ه األخ �ي��ري��ن ف��ي م��رم��ى تركيا
وق�ب�ل�ه�م��ا أم� ��ام أذرب �ي �ج ��ان وقبلها
ه ��دف ��ه أم � ��ام ب �ل �ج �ي �ك��ا .إذًا التمركز
ال�ج� ّ�ي��د أم ��ام امل��رم��ى ه��و امل �ي��زة التي
يبدعها ك�ل��وزه ويفتقدها كثير من
املهاجمني .من هنا ،استطاع كلوزه
أن ي �ص �ن��ع أس� �ط ��ورت ��ه الشخصية
رغ��م اف�ت�ق��اره إل��ى ال�ف�ن�ي��ات العالية،

إال أن نظرته الثاقبة التي ال تبارح
ال�ش�ب��اك ف��إن��ه يستطيع م��ن خاللها
أن ي �ق �ل ��ب ك � ��ل األم � � � ��ور رأس� � � ��ًا على
عقب بلمحة واح ��دة ،وه��ذا م��ا فعله
بالضبط خ�لال نهائيات مونديال
ج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا  ،2010وخصوصًا
ذاك ال �ه ��دف االف �ت �ت��اح��ي ف ��ي مرمى
إن�ك�ل�ت��را ع�ن��دم��ا س�ب��ق امل��داف�ع�ين ّفي
غ �ف �ل��ة م �ن �ه��م واس �ت �ط ��اع أن ينقض
ع �ل��ى ال� �ك ��رة ب �ب��راع��ة وي ��زرع� �ه ��ا في
امل��رم��ى اإلن �ك �ل �ي��زي ،م�م�ه�دًا الطريق
أم� ��ام زم�ل�ائ��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك النصر
ال� �ت ��اري� �خ ��ي .وال ي �خ �ف��ى أي� �ض ��ًا أن
«ميرو» انطبقت عليه صفة الهداف
ع�ب��ر ال �ك��رات ال��رأس �ي��ة ،ل�ك��ن الالعب
أثبت من دون أدن��ى شك براعته في
استخدام قدميه ،ما أوصله إل��ى أن
يسجل  14ه��دف��ًا ف��ي  3موندياالت،
اللعبة
م� �ت� �خ� �ط� �ي ��ًا ع � �م� ��ال � �ق� ��ة ف � � ��ي
ّ
ك��ال �ب��رازي �ل��ي ب�ي�ل�ي��ه وم��واط �ن��ه الفذ
غيرد مولر ،وليكون على بعد خطوة
من معادلة رقم البرازيلي رونالدو،
وهو ما يبدو ممكنًا وحتى أكثر من
ذل ��ك ت�خ�ط�ي��ه إذا م��ا واص ��ل الالعب
النسج على املنوال ذات��ه واملحافظة
قبل ك��ل ش��يء على لياقته البدنية،
وه��و أم��ر ليس بالعسير أم��ام العب
أملاني كما عودنا التاريخ.
إذًا ،ال يمكن حاليًا ،وحتى ربما في
تاريخ لعبة كرة القدم ،تشبيه كلوزه
ب ��أي م ��ن أت ��راب ��ه ف ��ي خ ��ط الهجوم،
ف��ال�ل�اع��ب ت�م�ك��ن م ��ن ص �ن��ع شهرته
ب �ن �ف �س��ه .آت� �ي ��ًا م� ��ن خ �ل ��ف األضواء
كالعب في صفوف كايزرسالوترن،
اس� �ت� �ط ��اع ه� � ��ذا ال�ل��اع� ��ب أن يكتب
التاريخ ،وال ي��زال مستمرًا في ذلك،
وم � ��ا وص� ��ول� ��ه إل � ��ى ه ��دف ��ه الدولي
ال� ��رق� ��م  58ف� ��ي  105م � �ب ��اري ��ات مع
«املانشافت» سوى تسجيد صريح
لهذه األسطورة.
ق ��د ال ت �ك �ف��ي ه � ��ذه ال �ك �ل �م��ات نجمًا
بمقدار كلوزه ،إال أنه يمكن اختصار
مسيرته باعتباره نموذجًا فريدًا من
نوعه.

اإلصابات لم
ترحم «ميرو»
ورفاقه
انضم ميروسالف كلوزه
إلى قائمة املصابني في
ناديه بايرن ميونيخ
األملاني ،بعد تعرضه
لتمزق في أنسجة عضلة
الساق ،في املباراة أمام
كازاخستان ،وسيغيب
بسببها عن املالعب
ملدة  10أيام .يذكر أن
الهولندي مارك فان بومل
(الصورة) زميل كلوزه،
أصيب أيضًا في ركبته
اليسرى ،وسيبتعد أيضًا
عشرة أيام عن املالعب،
كذلك سيغيب الكرواتي
إيفيكا أوليتش عن
املباراة أمام هانوفر
إلصابته في أنفه.

بات كلوزه على بعد  10أهداف من معادلة رقم غيرد مولر كأفضل هداف في تاريخ «املانشافت» (ماتياس شرادر ــ أ ب)

موندياليات

زوجة زيدان السبب في توجيهه «نطحة» ملاتيراتزي
ال تزال «النطحة» الشهيرة
التي تلقاها صدر املدافع
االيطالي ماركو ماتيراتزي
من رأس النجم الفرنسي زين
الدين زيدان خالل املباراة
النهائية ملونديال 2006
الجدل والبحث في
تثير ّ
أسباب ردة فعل «زيزو»
ّ
زيدان موجهًا «نطحته»
الشهيرة إلى ماتيراتزي (أرشيف)

ّ
يبدو أن الكلمات النابية التي تلفظ
بها االيطالي ماركو ماتيراتزي بحق
ال�ف��رن�س��ي زي ��ن ال��دي��ن زي� ��دان ل��م تكن
ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ط ��رد «زيزو»
خ�لال امل�ب��اراة النهائية لكأس العالم
ل�ك��رة ال �ق��دم ع�ل��ى امل�ل�ع��ب األومل �ب��ي في
ال �ع��اص �م��ة االمل��ان �ي��ة ب ��رل�ي�ن .وكشفت
ب� �س� �م ��ة اله� � � � � ��وري وه� � � ��ي صحافية
كتاب لها تناول السيرة
فرنسية في
ٍ
ال� ��ذا ّت � �ي� ��ة ل� �ح� �ي ��اة ل �ل �ن �ج��م الفرنسي
ّ
الخفية
ال� �ف ��ذ وح �م��ل اس� ��م «ال �ح �ي ��اة
لزيدان» عن السبب الحقيقي لتوجيه
االخير نطحة برأسه إل��ى ماتيراتزي
ّ
ص ��اح ��ب ه � ��دف ال� �ت� �ق ��دم ف ��ي املباراة
امل ��ذك ��ورة (ق �ب��ل أن ي �ع��ادل زي � ��دان من
رك �ل��ة ج � ��زاء) ،ب�ح�س��ب م��ا أورد موقع

«ف ��وت  »01ال�ف��رن�س��ي ل�ك��رة ال �ق��دم .اذًا
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال�ش��ائ�ع��ة ك��ان��ت ح ��ول شتم
امل��داف��ع اإليطالي لشقيقة أغلى العب
في العالم سابقًا ،لكن مؤلفة الكتاب
ك�ش�ف��ت ع��ن ح�ق�ي�ق��ة ج��دي��دة بقولها:
«ل �ق��د ك��ان��ت ه �ن��اك أس �ب��اب شخصية
مل��ا ح� ��دث .ف �ف��ي ال �ي��وم ال �س��اب��ق للقاء
ال �ح��اس��م ت �ش��اج��ر زي � ��دان م��ع زوجته
وك� ��ان ف��ي غ��اي��ة ال �ت��وت��ر والعصبية،
وعندما أهدر فرصة للتسجيل (الكرة
ال��رأس �ي��ة ال �ت��ي ت �ص��دى ل�ه��ا الحارس
االي �ط ��ال ��ي ج��ان �ل��وي �ج��ي ب ��وف ��ون قبل
دقائق على نهاية اللقاء) بات توتره
ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه وف �ق��د ال �س �ي �ط��رة على
نفسه ل�ت�ك��ون ال�ن�ه��اي��ة نطحه لالعب
اإليطالي».

وأض��اف��ت اله��وري كاشفة عن حقيقة
ج��دي��دة بقولها« :ل�ق��د ارت��دى قميصًا
ت �ح��ت ق �م �ي �ص��ه األص� �ل ��ي ي �ش �ك��ر فيه
ف ��ري� �ق ��ي ي ��وف� �ن� �ت ��وس وري� � � ��ال مدريد
وإي �ط��ال �ي��ا وك ��ل امل ��درب�ي�ن والالعبني
ّ
ال��ذي تعاملوا معه على ما قدموه له
ط��وال مسيرته حيث إن تلك املباراة
ك��ان��ت األخ �ي��رة ،ل�ك��ن ال �ط��رد أف�س��د كل
شيء».
ً
ي��ذك��ر أن ج��دال واس�ع��ًا استمر أشهرًا
طويلة على خلفية تلك النطحة حيث
اجتهدت وسائل االع�لام في توضيح
ال�س�ب��ب ال�ح�ق�ي�ق��ي وراء ف�ع�ل��ة زيدان،
قبل أن تجمع على أن الكلمات النابية
ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن ف��م م��ات�ي��رات��زي هي
التي أثارت غضب «زيزو».
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الدوري األلماني

ّ
هامبورغ يهدد صدارة ماينتس
ل��ن ي�ك��ون م��اي�ن�ت��س امل�ت�ص��در أمام
ن��زه��ة ع �ن��دم��ا ي�س�ت�ق�ب��ل هامبورغ
القوي ،ضمن املرحلة الثامنة التي
تفتتح بلقاء بوروسيا دورتموند
الوصيف مع مضيفه كولن الليلة.
وب�ع��د تغلبه ف��ي ال�ج��ول��ة املاضية
على هوفنهايم 4ـ ،2محققًا فوزه
ال� �س ��اب ��ع ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،أصبح
م��اي�ن�ت��س ث��ال��ث ف��ري��ق ي�ح�ق��ق هذا
اإلن � �ج� ��از ف ��ي ب ��داي ��ة امل ��وس ��م بعد
ب � ��اي � ��رن م �ي ��ون �ي ��خ (1995ـ)1996
وكايزرسالوترن (2001ـ.)2002
وي� � � �خ � � ��وض م� ��اي � �ن � �ت� ��س موسمه
ال�خ��ام��س ف�ق��ط ف��ي دوري الدرجة
األول� � � ��ى أول � �ه� ��ا ك � ��ان 2004ـ2005
عندما حل في املركز الحادي عشر.
وأفضل نتائجه حتى اآلن وصوله
إل��ى نصف نهائي مسابقة الكأس
عام  ،2009ويتصدر الترتيب حاليًا
بفارق  3نقاط عن دورتموند الثاني
و 8نقاط عن هانوفر الثالث.
وي��واص��ل ف��ري��ق امل��دي�ن��ة املوجودة
على الضفة الغربية لنهر الراين
التي ال يتجاوز عدد سكانها 200
أل��ف نسمة ،مفاجآته ه��ذا املوسم
رغم افتقاره إلى األسماء املعروفة،
ويتألق في صفوفه أندريه شورله
( 4أه� ��داف) وامل �ج��ري آدم تشاالي
وال� �ت ��ون� �س ��ي س ��ام ��ي ال� �ع�ل�اق ��ي (3
أه � � � � ��داف ل � �ك ��ل م� �ن� �ه� �م ��ا) ولويس
هولتبي (هدفان).
وس �ت �ك ��ون ال �ف ��رص ��ة م �ت��اح��ة أمام
دورت�م��ون��د للتصدر موقتًا بفارق
األه � � � � ��داف ع � ��ن م ��اي� �ن� �ت ��س عندما
يحل على كولن على ملعب «راين
إينرجي شتاديون».
ّ
ويقدم الفريق األصفر ً
أداء هجوميًا
قويًا ،إذ سجل حتى اآلن  18هدفًا

ليفربول يعود إلى املحكمة

ع�ل��ى غ ��رار م��اي�ن�ت��س ،بفضل تألق
م �ه ��اج �م �ي ��ه ال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي شينجي
ك� ��اغ� ��اوا ،ال� �ب ��اراغ ��وي ��ان ��ي لوكاس
ب��اري��وس ( 4أه� ��داف ل�ك��ل منهما)
ال � �ص ��اع ��د ك �ي �ف ��ن غروسكرويتز
وال �ت��رك��ي ن� ��وري ش��اه�ي�ن (هدفان
لكل منهما).
وكان «القيصر» فرانتس بكنباور،
ال��رئ �ي ��س ال �ش��رف��ي ل� �ن ��ادي بايرن
م �ي� ّ�ون �ي��خ ،ق ��د رأى أن دورتموند
ي�م��ث��ل خ�ط�رًا أك�ب��ر ع�ل��ى ف��ري�ق��ه من
ماينتس.
وتنتظر بايرن ميونيخ حامل اللقب
ووص� �ي ��ف ك� ��أس أوروب � � ��ا مواجهة
صعبة على ملعبه «أل�ي��ان��ز أرينا»
عندما يستقبل هانوفر الثالث.
وي� �ع ��ان ��ي ب ��اي ��رن ان� �ط�ل�اق ��ة سيئة
للغاية ،إذ فاز مرتني فقط من أصل
سبع م�ب��اري��ات ،وه��و يحتل املركز
ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ب �ف��ارق  13نقطة عن
ماينتس!
وي �ت��أث��ر ب��اي��رن م��ن غ �ي��اب��ات عدة،
وخ �ص��وص��ًا ل �ج �ن��اح��ه الهولندي
أري �ي ��ن روب� � ��ن ال� � ��ذي س �ي �ع��ود إلى
امل�ل�اع��ب ب�ع��د ف �ت��رة ال �ت��وق��ف خالل
ع �ط �ل ��ة ال � �ش � �ت� ��اء ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إلى
ال �ف��رن �س��ي ف ��ران ��ك ري� �ب� �ي ��ري الذي

ي �س �ت �م��ر غ� �ي ��اب ��ه ح� �ت ��ى منتصف
الشهر املقبل.
ّ
وأعلن النادي البافاري أنه سيتقدم
ب �ش �ك��وى ل ��دى االت� �ح ��اد األوروبي
بحق االتحاد الهولندي ألنه أشرك
قائده م��ارك ف��ان بومل في املباراة
ضد السويد ضمن تصفيات كأس
أوروب � � � ��ا ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن إصابة
يعانيها األخير في ركبته.
وي � �ب� ��رز ل� �ق ��اء ال �ج ��ري �ح�ي�ن شالكه
وش �ت ��وت �غ ��ارت ع �ل��ى م �ل �ع��ب األول
«فيلتنس أري �ن��ا» ،إذ يحتل األول
امل��رك��ز ال �س��اب��ع ع �ش��ر ق �ب��ل األخير
ب��رص �ي��د  4ن� �ق ��اط ،وال� �ث ��ان ��ي ذيل
الترتيب برصيد  3نقاط.
وأق � � � � � � � ��ال ش � � �ت� � ��وت � � �غ� � ��ارت مدربه
ال �س��وي �س��ري ك��ري �س �ت �ي��ان غروس
أول م��ن أم��س «إث��ر تحليل مفصل
ل �ل� ّي�نّ�وض��ع ال ��ري ��اض ��ي ف ��ي النادي»
�س كيلر م�س��اع��د غروس
وع� ي�ن� ً
السابق بدال منه.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت)
ـ الجمعة:
ك� ��ول� ��ن ـ ب � ��وروس � �ي � ��ا دورتموند
()21،30
ـ السبت:
بايرن ميونيخ ـ هانوفر ()16،30
شالكه ـ شتوتغارت ()16،30
فيردر بريمن ـ فرايبورغ ()16،30
ماينتس ـ هامبورغ ()16،30
سانت باولي ـ نورمبرغ ()16،30
ف� ��ول � �س � �ب� ��ورغ ـ ب� ��اي� ��ر ليفركوزن
()16،30
ـ األحد:
ك� � ��اي� � ��زرس �ل ��اوت� � ��رن ـ أينتراخت
فرانكفورت ()16،30
هوفنهايم ـ بوروسيا مونشنغالدباخ
(.)18،30

يبرز «لقاء
الجريحين» بين شالكه
وشتوتغارت

ُ َ
يبدو فان غال مدرب بايرن ميونيخ في موقف ال يحسد عليه (ميكاييال ريهلي ــ رويترز)

عادت قضية بيع نادي ليفربول االنكليزي
من جديد إلى املحكمة العليا في لندن،
بعد حصول مالكي النادي األميركيني
طوم هيكس وجورج جيليت على قرار من
محكمة في تكساس بتعليق عملية البيع.
وكانت املحكمة العليا في لندن قد قضت
أول من أمس بالسماح ملجلس اإلدارة ببيع
النادي مقابل  300مليون جنيه استرليني
إلى شركة «نيو إنغلند سبورتس فنتشرز»،
قبل أن توقف محكمة تكساس هذا القرار
بطريقة مؤقتة.
الى ذلك ،سحب رجل االعمال
السنغافوري بيتر ليم العرض
الذي تقدم به لشراء ليفربول
الن مجلس ادارة االخير تجاهل
الصفقة التي عرضها.
من جهة ثانية ،أعلن النادي
ّأن العبه الهولندي ديرك كويت (الصورة)
سيغيب عن املالعب حوالى شهر ،بعد
اإلصابة التي ّ
تعرض لها في كاحله خالل
مباراة هولندا والسويد ( )1-4في تصفيات
كأس أوروبا .2012

العائلة الحاكمة القطرية تنوي شراء
أسهم في باريس سان جيرمان
تنوي العائلة الحاكمة في دولة قطر شراء 30
باملئة من أسهم نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«اكسبانسيون» الفرنسية .وأضافت
الصحيفة إن سيباستيان بازان ممثل
شركة «كولوني كابيتال» املالك الرئيس
ّ
لباريس سان جيرمان ،وقع بعد أشهر
طويلة من املفاوضات بروتوكول تفاهم وافق
من خالله على التخلي عن جزء من النادي
الباريسي لعائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وسيكون هذا البروتوكول مشروطًا بنيل
النادي مطلع عام  2011عقد إيجار طويل
األمد بقيمة رمزية الستثمار ملعب «بارك
دي برانس» .وتبلغ قيمة الصفقة حوالى 30
مليون يورو .ونفت «كولوني كابيتال» مالكة
ّ
النادي أن «تكون قد وقعت أي بروتوكول
اتفاق مع أي مستثمر لشراء كامل أو بعض
أسهم باريس سان جيرمان».

روسيا لن تستضيف الفورموال  1قبل 2014

كرة المضرب

نادال يخرج من الدور الثالث ألول مرة منذ روالن غاروس 2009
ّ
س��ط��ر ال�ن�م�س��وي ي��ورغ��ن ميلتسر
مفاجأة مدوية بإطاحته االسباني
رافايل نادال املصنف أول من الدور
ال�ث��ال��ث ل ��دورة شنغهاي الصينية
ال� ��دول � �ي� ��ة ل � �ك� ��رة امل� � �ض � ��رب ،ثامنة
ال��دورات الكبرى التي تمنح الفائز
ب�ل�ق�ب�ه��ا  1000ن �ق �ط��ة ،وال �ت��ي تبلغ
ج ��وائ ��زه ��ا  3.420م�ل�اي�ي�ن دوالر،
بفوزه عليه  1-6و 6-3و.3-6
وهذه املرة األولى التي يتوقف فيها
م �ش��وار ن ��ادال ع�ن��د ه��ذا ال ��دور منذ
ب �ط��ول��ة روالن غ � ��اروس الفرنسية
ال�ع��ام امل��اض��ي ،إذ نجح بعدها في
الوصول ،على األقل ،إلى الدور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي ال � ��دورات والبطوالت

الـ 21التي شارك فيها منذ حينها.
ويلتقي ميلتسر ف��ي رب��ع النهائي
م ��ع األرج �ن �ت �ي �ن��ي خ� � ��وان موناكو
الفائز على األملاني ميشا زفيريف
 0-6و.2-6
وت ��أه ��ل إل� ��ى رب � ��ع ال �ن �ه��ائ��ي أيضًا
السويسري روج�ي��ه فيديرر الفائز
ع �ل��ى االي� �ط ��ال ��ي ان� ��دري� ��اس سيبي
 3-6و .4-6وراف�ق��ه إل��ى ال ��دور عينه
ال�ب��ري�ط��ان��ي ان ��دي م ��وراي املصنف
راب � � �ع� � ��ًا ب � � �ف� � ��وزه ع � �ل� ��ى الفرنسي
جيريمي شاردي  3-6و .4-6وبفوزه
هذا ،حجز موراي مكانه في بطولة
املاسترز التي تنطلق في  21تشرين
الثاني املقبل.

ويلعب م��وراي في ال��دور املقبل مع
ال �ف��رن �س��ي ج ��و وي �ل �ف��ري��د تسونغا
الفائز بدوره على األملاني فلوريان
ماير  5-7و.3-6
وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
املصنف ثانيًا على حساب الفرنسي
ريشار غاسكيه  1-6و .1-6ويلتقي
ف ��ي رب � ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ع االسباني
غييرمو غارسيا لوبيز الفائز على
التشيكي توماس برديتش السابع
 6-7و .3-6ك��ذل��ك ت��أه��ل السويدي
روب��ن س��ودرل�ي�ن��غ ال�خ��ام��س بفوزه
على االسباني دافيد فيرر الحادي
عشر  5-7و.4-6
< دورة اوس��اك��ا :ت��أه �ل��ت التشيكية

إي �ف �ي �ت��ا ب�ي�ن�ي�س��وف��ا ال �س��اب �ع��ة إلى
ال��دور رب��ع النهائي ل��دورة اوساكا
ال�ي��اب��ان�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة قيمة جوائزها
 220أل ��ف دوالر أم �ي��رك��ي ،بفوزها
على االيطالية ألبرتا بريانتي 1-6
و.5-7
ك ��ذل ��ك ت��أه �ل��ت إل � ��ى رب � ��ع النهائي
األم�ي��رك�ي��ة جيل ك��راي�ب��اس بفوزها
ع�ل��ى األوك��ران �ي��ة أول �غ��ا سافتشوك
 1-6و ،1-6واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة شاهار
ب �ي��ر امل�ص�ن�ف��ة ث��ال �ث��ة ب �ف��وزه��ا على
اليابانية ريوكو فودا  6-3و 1-6و-6
 ،3وال�ي��اب��ان�ي��ة املخضرمة كيميكو
دات ��ي ك ��روم ب�س�ه��ول��ة ع�ل��ى حساب
مواطنتها أيكو ناكامورا  2-6و.0-6

ستستضيف روسيا أول سباق ضمن
بطولة العالم لسباقات الفورموال  1في عام
 2014بعد اتفاق ُعقد بني رئيس الحكومة
الروسية فالديمير بوتني ،والبريطاني بيرني
ايكليستون مالك الحقوق التجارية للبطولة.
وقال بوتني« :لقد أنجزنا اتفاقًا مع الشركة
املنظمة للبطولة» .وبحسب االتفاق بني
الطرفني ،فإن روسيا ستحتضن إحدى
مراحل البطولة في سوتشي على البحر
األسود بني عامي  2014و ،2020وأنه يمكن
أن يمدد العقد خمس سنوات أخرى.

غرامة مالية على أريناس الدعائه اإلصابة
فرض فريق واشنطن ويزاردز الذي ينافس
في دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني غرامة لم تعلن قيمتها على نجمه
غيلبرت أريناس ،لرفضه اللعب في مباراة
قبل بداية املوسم بسبب ادعائه اإلصابة.
وادعى أريناس أنه مصاب في الركبة وحل
محله نيك يونغ في املباراة التي خاضها
الفريق على أرضه ضد اتالنتا هوكس
وربحها .92-107
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صاحبة الجاللة
متعاطفة مع الفقراء
لن تقيم ملكة بريطانيا حفلة
بمناسبة عيد امليالد هذا العام.
إليزابيث الثانية تعاطفت مع
األوضاع االقتصادية املتدهورة في
وايلز وجوارها ،وقررت أن تلغي
هذا التقليد العريق .وأعلن متحدث
ّ
باسم قصر باكينغهام ،أن «امللكة
تدرك جيدًا صعوبة أحوال البالد
االقتصادية ،وتعتقد أن من واجب
ّ
امللكية ضبط النفس ومراعاة
العائلة
الظروف العامة».

«صنع في أملانيا»
تأت إليك
اصفر لهاِ ...

ّ ّ
فقدت الثقافة اإليرانية قامة ّ
الجماعية .إنها املغنية الكبيرة مرضية« ،أم كلثوم إيران» إذا جاز التشبيه ،التي رحلت
فنية ،تحتل مكانها في الذاكرة
ْ
ّ
أول من أمس عن  86عامًا ،بعد صراع طويل مع املرض .مسيرة طويلة خاضتها أشرف السادات مرتضائي التي اشتهرت بـ «مرضية» ،قوامها ستون عامًا
من العطاء ،تحولت خاللها أسطورة في بالد حافظ الشيرازي .املمثلة على مسارح طهران في األربعينيات ،بلغت ذروة شهرتها في الستينياتّ ،
وقدمت
عهدذاك برنامجًا إذاعيًا تحلل فيه املوسيقى الكالسيكية اإليرانية .بعد الثورة اإلسالمية غابت عن الساحةّ ،
ثم اختارت الهجرة عام  .1994في منفاها
جمعت بني الغناء والنشاط السياسي في منظمة «مجاهدي خلق» .آخر إطاللة عامة للديفا تعود إلى العام  2006حيث أحيت حفلة نادرة في باريس.
وستوارى في الثرى اإلثنني املقبل في فرنسا حيث كانت تقيم (الصورة ــ أ ف ب)

في زمن غابر ،كان الكاوبوي
يصفر لحصانه فيأتي إليه .وقريبًا
سيصبح بوسع األملان أن يفعلوا
الشيء نفسه ،مع ...سياراتهم .يوم
أمس ،كشف العلماء النقاب عن
فصيلة جديدة من السيارات ،تقود
نفسها بنفسها .أطلق على السيارة
ّ
التجريبية اسم «صنع في أملانيا»،
ويستطيع الركاب االتصال بها
بواسطة جهاز ّ«آي باد» أو «سمارت
فون» لتأتي وتقلهم كما في أفالم
جيمس بوند! يعود الفضل في هذا
االختراع الثوري إلى فريق علماء من
«جامعة برلني الحرة» .وتستخدم
السيارة تكنولوجيا االستشعار،
لتكوين صورة ثالثية األبعاد عن
الشوارع ،واالستجابة بالتالي
لنداءات «االستغاثة» على الفور.

