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على الغالف

مجلس اإلنماء واإلعمار ضابط
ينظر البعض إلى مجلس اإلنماء واإلعمار على أنه
صرح اقتصادي يدير شؤون البلدً ،
إنماء وإعمارًا ومدارس ومياهًا
وصرفًا صحيًا وطرقات وجسورًا ...الكل يحب املجلس ورئيسه.
بعض االستثناءات ّ
يعبر عنها تكتل التغيير واإلصالح،
ليتضح أن التكتل نفسه يطمح إلى الدخول طرفًا في آلية
توزيع املحاصصات املذهبية واملناطقية والسياسية .على
الرغم من اختالف الحناجر ،عنوان النشيد واحد« :كلنا
(في) مجلس اإلنماء واإلعمار»
رشا أبو زكي
ف ��ي ع� ��ام  ،1976م ��ع ان �ت �خ ��اب ال� ��راح� ��ل إل �ي��اس
سركيس رئيسًا للجمهورية ،س��اد اعتقاد بأن
الحرب انتهت .دخلت ق��وات ال��ردع العربية إلى
لبنان ،وعقد مؤتمر ف��اس ال��ذي ق��رر مساعدات
للبنان بقيمة  4مليارات دوالر إلعادة إعمار ما
ّ
دمرته الحرب .كلف سركيس نائب حاكم مصرف
ل �ب �ن��ان ،ح �ي �ن �ه��ا ،س �ل �ي��م ال �ح��ص وض� ��ع ت�ص��ور
لطريقة صرف هذه األموال .هكذا وضع الحص
هيكلية مجلس اإلنماء واإلعمار الذي كان مقررًا
أن يكون رئيسه ،قبل أن يختاره سركيس رئيس
ّ
ح�ك��وم��ة .ف��ي ع��ام ُ ،1977ح��ل��ت وزارة التصميم
وأنشئ املجلس بموجب مرسوم اشتراعي رقم
 ،5وأنيطت به ثالث مهمات رئيسية :وضع خطة
إلعادة اإلعمار والتنمية ،وتحديد جدول زمني
ل�ه��ا ،وض�م��ان تمويل امل�ش��اري��ع واإلش ��راف على
تنفيذها واس�ت�غ�لال�ه��ا م��ن ط��ري��ق اإلس �ه��ام في
عملية إعادة تأهيل املؤسسات العامة لتمكينها
م��ن تحمل مسؤولية تنفيذ ع��دد م��ن املشاريع
ت�ح��ت إش ��راف مجلس ال � ��وزراء .أع�ط��ي املجلس
صالحيات واس�ع��ة لجهة ال�خ��روج م��ن الروتني
اإلداري وت �ع��اون��ه م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص؛ ك��ذل��ك
ُوضع نظام مالي يسمح للمجلس بالصرف مع
رقابة الحقة ،ال مسبقة .إال أن املجلس انتقل إلى
ساحة تجمع جميع القوى السياسية الفاعلة.
الكل لديه حصة .الكل لديه مصلحة .الكل شريك
في املحاصصات والتنفيعات.

من التخطيط إلى التنفيذ
ان�ط�ل��ق امل�ج�ل��س ف��ي ع�م�ل��ه .ب��دأ ب��وض��ع الخطط
بالتنسيق مع الوزارات املعنية ،وغالبًا ما كانت
هذه الخطط ذات تمويل خارجي .يشير مصدر
م�ط�ل��ع إل ��ى أن اإلدارة ال �ع��ام��ة ك��ان��ت م�ش�ل��ول��ة،
ف�ل�ج��أ امل�ج�ل��س إل � ّ�ى خ�ل��ق إدارات ردي �ف��ة ،منها
بنك اإلس �ك��انّ ،ووف ��ر لها ال�ت�م��وي��ل .ب��دئ العمل
ب �م �ش��اري��ع ي �ن��ف��ذ امل �ج �ل��س ج � ��زءًا م �ن �ه��ا وت�ن�ف��ذ
الجهات املعنية الجزء اآلخر لتشجيع اإلدارات
على القيام بعملها .لكن بسبب التعقيدات التي
كانت تعانيها اإلدارات العامة ،في مقابل تحرر

املجلس من هذه التعقيدات ،بدأ املجلس يأخذ
شيئًا فشيئًا ،من الناحية العملية ،دور معظم
الوزارات.
بعد انتهاء الحرب ،تحول املجلس يدًا تنفيذية
ل ��رئ �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة .ع � ��ام  ،1993وض � ��ع خ�ط��ة
متكاملة تتعلق بإعادة اإلعمار واإلن�م��اء تحت
اس��م «خطة أف��ق ع��ام  .»2000طاولت الخطة كل
القطاعات ،كالكهرباء وامل�ي��اه والبنى التحتية
وتأهيل امل��دارس وبناء أخرى جديدة .وتضمن
ك��ل ق�ط��اع ث�ل�اث م��راح��ل للنهوض ب��هُ ،
وح � ِّ�ددت
ّ
فترة زمنية تمتد إلى ثالث سنوات ،وكلف إعداد
الخطة  5ماليني دوالر ،وف��ق ال��رق��م املعلن ،لكن
الدراسة أهملت حكوميًا ،ولم تعلن.
أقر املجلس في دراسة له عام  2005تحت عنوان
«نحو رؤي��ة للتجهيزات وللخدمات العامة في
أفق  10إلى  15سنة» ،بأن «رؤى اإلعمار لم تشهد
ُ
إع��ادة نظر معمقة .ال ب��ل اع��ت�م��دت ف��ي مجاالت
ع ��دة خ �ي��ارات ع ��ززت األوض � ��اع ال �ت��ي أنتجتها
ال �ح��رب ت�ح��ت ح�ج��ج وش �ع ��ارات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب��دءًا
ً
من البراغماتية السياسية ،وصوال إلى البحث
عن التوازن في االعتمادات املخصصة .وبقيت
ال ��دراس ��ات ال�ق�ط��اع�ي��ة ت�م�ث��ل ح��ال��ة استثنائية.
وحني ُوضع مثل هذه الدراسات (مخطط النقل
بني عام  1993وعام  ،1994على سبيل املثال ،أو
خطة تجميع املدارس) لم يتخذ أي قرار حكومي
بصددها ،ال سلبًا وال إيجابًا ،فبقيت من دون
تأثير على الئحة املشاريع املوجودة سابقًا».
ه� ��ذا ال ��واق ��ع ال ي �ن �ك��ره رئ �ي ��س دائ� � ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س إب��راه �ي��م ش �ح��رور.
«ل �ل �م �ج �ل��س أدوار أس ��اس �ي ��ة ث�ل�اث ��ة :ت�خ�ط�ي��ط،
تمويل ،تنفيذ .إال أن دوره األخير غلب الدورين
األولني» .لهذا املنحى أسبابه ،فقد رفض مجلس
الوزراء خططًا تقدم بها املجلس «مثل خطة أفق
 ،2000وخطة النقل ومشروع تجميع امل��دارس،
وب �ع��ض ال�خ�ط��ط ت��أخ��ر ك�ث�ي�رًا ق�ب��ل إق � ��راره مثل
املخطط التوجيهي لألراضي اللبنانية» .يقدم
ً
ش �ح��رور م �ث��اال آخ ��ر؛ إذ إن خ�ط��ة امل ��دارس التي
ك��ان��ت ت�ه��دف إل��ى إن �ش��اء م��درس��ة واح ��دة لعدد
من القرى رفضت ألسباب مناطقية« .فكل نائب
وكل فريق سياسي يريد مدرسة ملنطقته» .هكذا

ضاعت الخطط في حضرة السياسة ،وأصبح
املجلس (ال ��ذي ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن ي��ؤدي من
ض�م��ن م�ه��ام��ه دور وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط) مجلسًا
أعرج.

املحاصصات في التوظيف

ّ
فقد وظ��ف وزي��ر األش�غ��ال العامة والنقل غ��ازي
العريضي أخاه غالب في مشروع يتعلق باملياه
في البقاع الغربي ،من تمويل البنك الدولي الذي
ي�م�ن��ح روات� ��ب م��رت�ف�ع��ة ج �دًا ن�س�ب��ة إل ��ى ال�س��وق
اللبنانية .زي��اد امل�ش�ن��وق ،شقيق ال�ن��ائ��ب نهاد

هيكلية امل�ج�ل��س ال �ق �ي��ادي��ة ت�ت��أل��ف م��ن رئ�ي��س،
م �ج �ل��س إدارة وم� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س (أو م�ك�ت��ب
ال� ��رئ � �ي� ��س) .ت� �ق ��ول امل � �ص � ��ادر إن مل �ع �ظ��م ه� ��ؤالء
ارت � � �ب � � ��اط � � ��ات س � �ي� ��اس � �ي� ��ة .ال � �ب � �ع� ��ض م� ��وج� ��ود
كـ«برستيج» ،والبعض يستفيد من استمالكات
سوليدير لتحقيق أرباح هائلة من بيع األسهم
وش ��رائ� �ه ��ا! ال��رئ �ي��س ه ��و ح��ال �ي��ًا ن �ب �ي��ل ال�ج�س��ر
ال��ذي يحظى ق��ان��ون��ًا بصالحية تمثيل ال��دول��ة
في توقيع اتفاقيات التمويل الخارجي (يلفت
امل �ص ��در ،ف��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،إل ��ى أن ��ه ال صالحية
ل��دى ال��وزراء لتوقيع املشاريع) .ويحق لرئيس
امل �ج �ل��س ص � ��رف  80أل � ��ف دوالر س �ن��وي��ًا ع�ل��ى
املشاريع من دون الرجوع إلى أحد.
وب �ن �ظ��رة إل ��ى ت��رك�ي�ب��ة امل �ج �ل��س ،ت�ت�ض��ح معالم
املحاصصة التي تتحكم به .فالجسر هو شقيق
النائب في تيار املستقبل سمير الجسر .وكان
الرئيس رفيق الحريري قد رشحه لتولي رئاسة
املجلس بني عامي  1995و .1999وفي عام 2005
ّ
عينه الرئيس فؤاد السنيورة مستشارًا له ،قبل
أن يعيده األخ�ي��ر إل��ى رئ��اس��ة امل�ج�ل��س .ويحتل

تتحكم السياسة في كل مفاصل
عمل المجلس ،ولكل سياسي شقيق
في المجلس أو ابن أو قريب
منصب نائب الرئيس ياسر بري ،شقيق رئيس
م�ج�ل��س ال �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب� ��ري .ف�ي�م��ا ك ��ان ال�ن��ائ��ب
الثاني للرئيس آالن قرداحي (توفي أخيرًا) من
حصة الرئيس إميل لحود .أما مفوض الحكومة
لدى املجلس ،وليد صافي ،فهو حزبي منتسب
إل ��ى ال �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي .وت�ن�س�ح��ب
امل �ح ��اص �ص ��ة ع �ل ��ى م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س وم �ج �ل��س
اإلدارة :غازي حداد (حصة ميشال املر) ،ومالك
العياص (الحصة الدرزية أرس�لان ـــــ جنبالط)،
ويحيى السنكري (عديل الرئيس السابق عمر
كرامي).
ي �ت��أل��ف امل �ج �ل��س م ��ن س ��ت إدارات :ال�ت�خ�ط�ي��ط،
التمويل ،املشاريع ،املالية ،الشؤون القانونية،
واإلدارة ،والثالث األولى هي األهم بني اإلدارات
الست .ومنذ إنشائه وحتى  ،2008كان التوظيف
في املجلس يخضع لكوتا املحاصصة نفسها،
وال ي �م �ك��ن أن ي �ت��م إال ب � �ـ«ال ��واس � �ط ��ة» ،روات� ��ب
امل��وظ �ف�ي�ن ت �ب��دأ م ��ن  900أل� ��ف ل �ي��رة (ل �ل �ح��راس
ال �ج��دد) لترتفع ب�ين رؤس ��اء ال��دوائ��ر واألق �س��ام
إل��ى  10ماليني ليرة ،ويضم املجلس نحو 200
م ��وظ ��ف ض �م��ن امل �ل ��اك ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ن �ح��و 300
متعاقد على املشاريع ،ومتعاقدين عبر شركات
توظيف.
تتحكم السياسة في كل مفاصل عمل املجلس.

بتعلم»
حوار زحلة :مثل العجينة «إذا ما لزقتّ ...

لم ّ
يؤد اللقاء الحواري
الذي جمع نواب زحلة
ووزراءها ،الحاليني والسابقني،
فالنائب إيلي
نتيجته كاملة.
ّ
ماروني غاب عنه ،لكن اللقاء
ُعقد على طاولة مطران ّزحلة
عصام درويش ،رغم أن جل ما
ّ
تحقق منه هو ...انعقاده

عفيف دياب
ل��م ُيكتب النجاح لطاولة ال�ح��وار ف��ي زحلة،
أم ��س .ان�ت�ه��ى ال �ح��وار ق�ب��ل أن ي �ب��دأ ،وخ��رج
ّ
ليتحدث عن لقاء ال
أكثر من مشارك فيه
ي�ع� ّ�ول عليه ف��ي رس��م حياة سياسية أكثر
ه��دوءًا في عروس البقاع .لقاء وزراء زحلة
ونوابها الحاليني والسابقني ،لم يمر بهدوء،
كما أراده صاحب ال��دع��وة امل�ط��ران عصام
دروي ��ش ،إذ س��رع��ان م��ا تعرض لرصاص
قاتل من نائب «القاعدة الكتائبية» في زحلة
إيلي م��ارون��ي .فاألخير أص��اب مشروع ّلم
ال�ش�م��ل ف��ي م�ق�ت��ل .ل��م ي�ك�ت��رث ال��رج��ل لكل
مواقفه السابقة الداعمة ملشروع دروي��ش.

وب �ح �س��ب م�ع�ن�ي�ين ب ��ال �ح ��وار ،ف ��إن ال�ن��ائ��ب
ال�ك�ت��ائ�ب��ي «أي �ق��ن أن ح �ض��وره سيضعفه،
وسينسف أدبياته السياسية ــــ الشخصية
في حال جلوسه إلى جانب الياس سكاف
ون �ق��وال ف�ت��وش وس�ل�ي��م ع��ون وغ��اب��ي ليون
وإيلي الفرزلي»ً .
بناء على ذل��ك ،يقول أحد
ّ
ال �ك �ت��ائ �ب �ي�ين ف ��ي زح� �ل ��ة« ،ف ��ض ��ل م��ارون��ي
ً
االع � �ت � �ك� ��اف ،م� ��رس �ل�ا اع� � �ت � ��ذاره ع� ��ن ع ��دم
الحضور إلى املطران عبر وسائل اإلعالم».
اس�ت�ه��داف ال�ن��ائ��ب م��ارون��ي ل�ط��اول��ة ال�ح��وار
لم يمنع املطران درويش من تحقيق هدفه،
ب �ح��ده األدن� � ��ى ،وج �م��ع ق� ��ادة امل��دي �ن��ة ،رغ��م
امتعاضه من خطوة ماروني ،التي لم يجد
لها تفسيرًا واضحًا .فاملطران كان قد تلقى

م��ن ال�ن��ائ��ب الكتائبي ت��أك�ي��دات باملشاركة،
بعيدًا عن حساباته املتعلقة بجريمة مقتل
ش�ق�ي�ق��ه ن �ص��ري م ��ارون ��ي .وأب �ل��غ دروي ��ش
ق�ب��ل ب��دء جلسة «ط��اول��ة ال �ح��وار ال��زح�ل��ي»
ّ
ال�ص�ح��اف�ي�ين ،أن��ه ل��م ي�ت�ل��ق اع �ت��ذارًا رسميًا
م��ن م��ارون��ي ،وأن ��ه ف��وج��ئ ب�م��وق��ف األخ�ي��ر
الرافض الحضور .وكشفت جهات متابعة
ل�ـ «األخ �ب��ار» أن م��ارون��ي أرس��ل بالواسطة
رس��ال��ة ال ��ى امل �ط��ران م �س��اء أول م��ن أم��س،
يقول فيها إنه «محرج من مصافحة إيلي
سكاف» .وتابعت هذه الجهات إن درويش
ً
ت�م�ن��ى ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور ق��ائ�ل�ا ل ��ه« :إن ع��دم
مصافحتك لسكاف ليس أمرًا محرجًا لك،
بل يمكنك الحضور واملشاركة بعيدًا عن

حسابات املصافحة».
م��وق��ف م ��ارون ��ي ،ورف �ض��ه ل�ك��ل ط��روح��ات
املطران درويش ،وضعتهما مصادر متابعة
في زحلة ضمن «قجة» الخسائر السياسية
ال �ت��ي يلحقها ن��ائ��ب ال�ك�ت��ائ��ب ب�ح��زب��ه على
الساحة املحلية ملصلحة ال�ق��وات اللبنانية،
التي شاركت بقوة في الحوار عبر نوابها
طوني أب��و خاطر وج��وزف صعب املعلوف
وشانت جنجنيان .وفرسان القوات الثالثة
ف�ت�ح��وا ح � ��وارات ج��ان�ب�ي��ة م��ع وزي ��ر ال�ت�ي��ار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر غ��اب��ي ل�ي��ون ،ون��ائ�ب��ه السابق
سليم ع��ون ،بعيدًا عن الخالف السياسي،
من دون أن ينسوا أهمية لقائهم مع سكاف
وفتوش والفرزلي وخليل ال�ه��راوي ،ومدى
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إيقاع المحاصصات
املشنوق يعمل رئيس دائ��رة في مديرية املالية.
كذلك يعمل في املجلس فوزي أبو زيد ،وهو من
«هيئة دعم املقاومة اإلسالمية» ،وقصي شرف
ال��دي��ن اب��ن السيدة رب��اب ال�ص��در وشقيق نائب
ً
حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين مسؤوال

ّ
عن صناديق التمويل .ومثل املجلس مرات عدة
ممرًا للوصول إلى املناصب الوزارية؛ إذ انتقل
كل من يوسف سالمة وإبراهيم شمس الدين من
مجلس اإلنماء واإلعمار إلى القصر الحكومي.
ال ي��دخ��ل ش �ح��رور ف��ي ن �ف��ي ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات أو

تأكيدها .وهو يحسم املشهد بالقول إن «رئيس
امل �ج �ل ��س وأع � �ض � ��اء م �ج �ل��س اإلدارة ي �ع �ي �ن��ون
مباشرة من مجلس ال��وزراء ،وبالتالي ف��إن هذا
التعيني بحد ذات��ه هو ق��رار سياسي ،وتتداخل
السياسة بالقرار ،كأي إدارة لبنانية أخرى» .إال
أن��ه ي�ش��دد ع�ل��ى أن أي ش�خ��ص ،ح�ت��ى ول��و ج��اء
وف��ق حصة سياسية معينة ،ف��إن��ه ف��ور دخوله
إل��ى املجلس يصبح ملزمًا بصالحياته وعمله.
أم��ا بالنسبة إل��ى التوظيفات السياسية« ،فمن
غير املستغرب أن يكون هناك موظفون تابعون
لجهات سياسية ،أو أق��ارب لشخصيات .لبنان
صغير .وه��ذا ال��واق��ع ال ينطبق إال على قلة من
املوظفني».

مناقصات مدروسة
آل � �ي� ��ة ال� �ت� �ح ��اص ��ص امل� �ت� �ب� �ع ��ة ف � ��ي م �ن��اق �ص��ات
مجلس اإلن�م��اء واإلع�م��ار تتبع أساليب تجعل
م��ن ال�ص�ع��ب اك�ت�ش��اف�ه��ا إال ع�ل��ى م��ن ي�ع�م��ل في
امل �ج �ل��س .ت�ش�ي��ر امل� �ص ��ادر إل ��ى أن أي م �ش��روع
ينطلق قانونًا من املجلس مع اقتراح تمويل له،
وتوافق الحكومة على املشروع والتمويل ،علمًا
ِّ
للممول «ش��روط
بأنه ف��ي أح�ي��ان كثيرة تكون
خ��اص��ة» .أم ��ا امل �ت �ع �ه��دون ،ف� ُ�ي�ص�ن�ف��ون بحسب
ال �ق �ط��اع :أش� �غ ��ال ،دراس � � ��ات ،ت��وف �ي��ر م� �ع ��دات...
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ص �ن �ي��ف آخ � ��ر ،ي �ق �س �م �ه��م إل� ��ى 5
فئات :متعهدو مشاريع ما دون املليون دوالر،

يتوزع المتعهدون المحظيون
على مختلف األطراف السياسية،
ولشركات الدراسات حصتها من الكعكة

آلية التحاصص
املتبعة في
مناقصات اإلنماء
واإلعمار تتبع
أساليب تجعل
من الصعب
اكتشافها إال
على من يعمل
فيه (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)

استفادة القوات من لقاءات وح��وارات كهذه،
«وإن لم تنتج سياسيًا» وفق أحد مسؤولي
القوات في زحلة .ووضع املسؤول مشاركة
ن � ��واب ح��زب��ه ف ��ي ل �ق��اء س �ي��دة ال �ن �ج��اة ب��أن��ه
«تعبير عن هواجس القوات وأهمية حماية
زح �ل��ة ورف ��ع ش��أن�ه��ا ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ح�س��اب��ات
الضيقة» .وأض ��اف« :ق��رار ال�ق��وات وقائدها
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ه��و امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ح��وار،
وت �ل �ب �ي��ة دع � ��وة امل� �ط ��ران دروي � ��ش وأس��اق �ف��ة
املدينة ،ألن مصلحة زحلة تعنينا مباشرة».
ووج��ه امل �س��ؤول ال�ق��وات��ي ان�ت�ق��ادًا الذع��ًا إل��ى
م��ارون��ي «ال� ��ذي ك ��ان ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ال�ح�ض��ور
وع��دم ال��دخ��ول ف��ي تفاصيل ص�غ�ي��رة ،بدل
أن تلقى عليه تبعات فشل اللقاء» .وأبلغت

مصادر نواب القوات في زحلة «األخبار» أن
«تصرف إيلي ماروني لم يكن ّ صائبًا ،ال بل
أضعفه ووضعه في خانة معطل الحوار».
ل�ق��اء زح�ل��ة ش ��ارك ف�ي��ه وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة غابي
ليون ،والنائب السابق سليم عون عن التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ،ووزي ��ر ال��دول��ة ن�ق��وال فتوش،
ن� ��واب ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ط��ون��ي أب ��و خ��اط��ر
وج��وزف املعلوف وشانت جنجنيان ،وعن
الكتلة الشعبية الوزير السابق الياس سكاف،
وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ك�م�ي��ل امل �ع �ل��وف ،وال �ن��واب
ال�س��اب�ق��ون خ�ل�ي��ل ال �ه��راوي وإي �ل��ي ال�ف��رزل��ي
وجورج قصارجي ،إضافة الى أساقفة زحلة
الحاليني والسابقني .وأجمع املتحاورون في
دردشات جانبية مع الصحافيني على أهمية

ومتعهدو املليون إلى  5ماليني ،ومتعهدو الـ 5
إل��ى  10ماليني دوالر ،ومتعهدو ال�ـ  10إل��ى 20
مليونًا ،ومتعهدو ما فوق الـ  20مليونًا.
ُيدعى املتعهدون ،وفق تصنيفهم ،عبر الصحف
املحلية ،وأحيانًا األجنبية ،إلى التقدم بطلبات
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل �ن��اق �ص��ات .ق�ب��ل ب��دء امل�ن��اق�ص��ة،
ب�ح�س��ب م �ص��در واس� ��ع االط �ل��اع ،ي�ع�م��د بعض
امل�ت�ع�ه��دي��ن إل ��ى ت�ض�م�ين ط�ل�ب��ات�ه��م م�ع�ل��وم��ات
غير صحيحة عن تنفيذهم مشاريع في بلدان
أخ��رى ،بالتواطؤ مع عاملني في س�ف��ارات دول
في لبنان ،فيما يستأجر آخرون آليات ومعدات
وي� �ق ��دم ��ون أوراق� � �ه � ��م ع �ل ��ى أس� � ��اس أن� �ه ��ا م�ل��ك
شركاتهم.
ي�ل�ف��ت امل �ص��در إل��ى أن امل�ن��اق�ص��ة ت �ك��ون ،عمليًا
وظاهريًا ،شفافة جدًا؛ إذ تمر بمراحل قانونية
دقيقة .إال أنه أحيانًا يجري التالعب بالنتائج
ً
قبل ال�ب��دء باملناقصة .فليس غ��ري�ب��ًا ،م�ث�لا ،أن
تقرر إحدى الدول تمويل أحد مشاريع الشركة
ال�ت��ي ينبغي أن ت�ف��وز ب��امل�ن��اق�ص��ة .ل ��ذا ،يجري
وض��ع دفتر ال�ش��روط بما ينطبق على الشركة
ّ
يتحول عدد من السفراء
املطلوب فوزها ،وبذلك
إلى مجرد «سماسرة» .ويؤكد املصدر أن هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة ال ت�ن�ح�ص��ر ب �ج��دران م�ج�ل��س اإلن �م��اء
واإلع �م��ار؛ إذ ع��ادة م��ا تكون نتائج مناقصات

اللقاء وإيجابيته ،رغم االختالفات السياسية
ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م .وق��ال��ت م �ص��ادر املجتمعني
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن االج �ت �م��اع ال� ��ذي دام ق��راب��ة
س��اع��ة ورب��ع ّ س��اع��ة «ك��ان ج�ي�دًا ف��ي الشكل
ال� �ع ��ام ،وت �خ��ل �ل��ه ح� ��وار ه� � ��ادئ» .وق� ��ال أح��د
املشاركني إن اللقاء ك��ان« :ع��ادي��ًا ،وامل�ط��ران
ع�ص��ام دروي ��ش ق��ام ب�م��ا ي�ج��ب عليه لجمع
ق��ادة زح�ل��ة» .وأض��اف «ب�ص��راح��ة ،حضرنا
كرفع عتب ،فالقلوب مليانة وال يمكن القول
إن اللقاء كان مصالحة سياسية ،وال أعتقد
أن ً
لقاء آخر سيعقد في مقبل األيام» .وتابع:
«اللقاء مثل ّرمي العجينة على الحائط ،إذا ما
لزقت ...بتعلم .واملطران يعرف هذا جيدًا ،لذا
قام بما يمليه عليه ضميره» .وقال املشارك

اللقاء إن مبادرة دروي��ش «ال ب��أس بها،
في ُ
لكن ال أخفي أن نوايا الجميع غير سليمة».
م�ش��ارك آخ��ر رأى أن اللقاء «ج��اء مسلوقًا،
وك ��ان ي�م�ك��ن اإلع � ��داد ل��ه ب �ه��دوء ب�ع�ي�دًا عن
اإلث ��ارة السياسية» .وت��اب��ع« :ال يمكن اليوم
الحديث ع��ن اللقاء وأهميته وم��دى نجاحه.
ل�ل�أس��ف ي�م�ك�ن�ن��ا ال� �ق ��ول إن ل� �ق ��اءات ك�ه��ذه
ال ي �ع� َّ�ول عليها ف��ي ت��رت�ي��ب ال�ب�ي��ت ال��داخ�ل��ي
ل��زح �ل��ة» ،م��وض�ح��ًا أن «األج � ��واء السياسية
ليست مناسبة إلنجاح لقاء
العامة في لبنان ّ
كهذا ،وإن ك��ان مغلفًا بهدف زحلي محلي
مشروع».
لقاء وزراء ونواب زحلة الحاليني والسابقني،
الذي انتهى قبل أن يبدأ ،أذاع بيانه الختامي

كهذه بمعرفة جهات سياسية عليا.
ّ
ويشرح املصدر أن مناقصات املشاريع املصنفة
ت� �ح ��ت ق �ي �م��ة م� �ل� �ي ��ون دوالر ت� �ج ��ري ب �ط��ري �ق��ة
ن�ظ��ام�ي��ة ،وأن ال�ت�ن��ات��ش ي ��دور ح ��ول ت�ل��ك التي
تفوق قيمتها هذا الرقم؛ إذ إن املتعهدين الكبار
ال��ذي��ن ي��ؤل�ف��ون م��ا يشبه «ال �ك��ارت �ي��ل» ،يتفقون
إلمرار املناقصات في ما بينهم .ويلفت املصدر
إلى أنه فيما ال يحق ألي متعهد أن يلتزم أكثر
من  5مشاريع ،إال أن عددًا من املحظيني ال يمكن
أن تقل مشاريعهم عن الخمسة ،وبالتالي ،إذا
م��ا انتهى أح��د ه��ؤالء م��ن م�ش��روع ،فمن املؤكد
أنه سيفوز باملناقصة الالحقة لكي ال يقل عدد
مشاريعه عن الحد األقصى!
وي� �ت ��وزع امل �ت �ع �ه��دون امل �ح �ظ �ي��ون وامل��دع��وم��ون
سياسيًا الذين يلقبون بـ«عابري القارات» على
مختلف األط��راف السياسية .يتربع على عرش
ه��ؤالء ،جهاد العرب ،األق��وى في لبنان( ،حصة
الرئيس سعد الحريري) .ويبرز جنوبًا املتعهد
ً
محمد دنش (حصة الرئيس نبيه بري) ،وشماال
ش��رك��ة م �ع��وض وإده (ح �ص��ة ال�ن��ائ��ب سليمان
فرنجية) ،وش��رك��ة ب��دوي أزع��ور (يملكها وال��د
وزي��ر امل��ال األسبق جهاد أزع��ور) ،وفي الشوف
شركة الريس (حصة النائب وليد جنبالط).
«ع�ب��ور ال �ق��ارات» ال يقتصر على املتعهدين؛ إذ
إن لشركات ال��دراس��ات الهندسية حصتها من
الكعكة ،ومنها ش��رك��ة ط��ال��ب للهندسة ،شركة
شاعر للهندسة ،سبكتروم ،وشركة آيس.
«ن � �ع� ��م» ،ي� �ق ��ول ش � �ح� ��رور« ،ي ��وج ��د ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ش� ��رك� ��ات ال� �ت� �ع� �ه ��دات وامل � � �ق� � ��اوالت امل� �ق ��رب ��ة م��ن
س �ي��اس �ي�ين ،ك��ذل��ك ت��وج��د أخ � ��رى ال ع�ل�اق��ة لها
ب �ه��م» .ي�س�ت�غ��رب ال �ق��ول إن ب �ع��ض امل�ن��اق�ص��ات
تكون معروفة النتائج مسبقًا« :أكون ساذجًا إن
قلت إن املتقدمني ال يتحدثون معًا قبل إج��راء
املناقصات ،ولكن ما يهم املجلس هو الحصول
على ع��روض ج�ي��دة بأسعار مناسبة» .ويلفت
إل� ��ى أن ب �ع��ض امل �م��ول�ي�ن األج ��ان ��ب ي�ش�ت��رط��ون
تضمن دفتر الشروط أن تكون الشركات املتقدمة
إل ��ى امل �ن��اق �ص��ات م ��ن ج�ن�س�ي��ة ال ��دول ��ة امل �م��ول��ة،
وال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت��واف��ق ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن��وع
م��ن ال��دف��ات��ر« ،لكن ال معلومات ل��دي ع��ن سفراء
ي�ش�ت��رط��ون ف ��وز ش��رك��ات م �ح��ددة ،ف �ه��ذا يلحق
الضرر بعملهم الدبلوماسي» .أما بالنسبة إلى
ش��رك��ات ال��دراس��ات ،فبحسب ش�ح��رور« ،يوجد
ع��دد من الشركات الكبرى التي فرضت نفسها
ف��ي ال �س��وق ،ول��دي�ه��ا ق ��درة ع�ل��ى إدارة مشاريع
كبرى ،وبالتالي يمكن أن تتسلم عددًا أكبر من
املشاريع».
وب �ي��ن ال � �ك�ل��ام ال ��رس� �م ��ي ال� � �ص � ��ادر ع� ��ن م�ج�ل��س
اإلن �م��اء واإلع �م��ار ،وك�ل�ام امل �ص��ادر امل��وزع��ة على
كل القطاعات العاملة مع املجلس ،تبقى صورة
واح��دة ت��دغ��دغ األذه ��ان ،وتسيطر على املشهد:
مجلس اإلن �م��اء واإلع �م��ار ت�ح��ول ه��و نفسه إلى
شركة تعهدات .شركة مهمتها توزيع املشاريع
ب ��أك �ث ��ر ال � �ط� ��رق «إن � �ص� ��اف� ��ًا» ع �ل ��ى ك� ��ل األط� � ��راف
ال�س�ي��اس�ي��ة .ش��رك��ة ت�ض�ب��ط إي �ق��اع ال�ت�ح��اص��ص
امل��ذه�ب��ي وامل�ن��اط�ق��ي ف��ي ب�ل��د ال�خ�لاف��ات ال��دائ�م��ة
ع�ل��ى ال�ح�ص��ص .أم� ُ�ا بالنسبة إل��ى التخطيط...
فـ«لشو؟» .الفوضى أم استمرارية النظام.

امل �ط��ران دروي� ��ش ،وت�ض�م�ن��ت ن�ق��اط��ه السبع
م��ا يناسب سياسيًا أف�ك��ار وأدب�ي��ات جميع
امل �ش��ارك�ين ،إذ ش��دد ال�ب�ي��ان ع�ل��ى أن زحلة
«تتمسك بوحدة لبنان وحريته واستقالله
وسيادته ،وتصر على امتالك حقها الكامل
في اتخاذ مواقفها املصيرية ،انسجامًا مع
ّ
تاريخها ،وأنها تمثل نقطة التقاء حضاري
وم �ح �ب��ة ب�ي�ن ال� �ع ��ائ�ل�ات ال ��روح� �ي ��ة ،وج �س��ر
ت��واص��ل م��ا ب�ين ال�س�ه��ل وال �ج �ب��ل» .وأض��اف
البيان إن «ق��رار زحلة ينبع من ق��رار أهلها
وعائالتها وفاعلياتها وقياداتها الروحية
والسياسية ،وإن التحدي الحقيقي هو في
إرساء ورشة إنماء تؤدي الى ازده��ار زحلة
والبقاع».

 4سياسة

السبت  28كانون الثاني  2012العدد 1621

المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر
توتال توضح
ورد ف � ��ي ج ��ري ��دت � �ك ��م ب� �ت ��اري ��خ
 2012/1/26ع � ��دد  1619خ�ب��ر
م� �ف ��اده أن ش��رك��ة ت ��وت ��ال ل�ب�ن��ان
ق ��ام ��ت ب �س �ح��ب م � � ��ادة امل � � ��ازوت
وتخزينها خالل شهر الدعم ثم
ع�م��دت بعد انقضاء ه��ذا الشهر
ال ��ى ت��وزي�ع�ه��ا ب��ال�س�ع��ر ال �ع��ادي
محققة أرباحًا طائلة.
إن ه� � ��ذا ال� �خ� �ب ��ر غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح
إط�ل��اق� ��ًا إذ ان ش��رك �ت �ن��ا ق��ام��ت
ب� �ت ��وزي ��ع ك ��اف ��ة ال �ك �م �ي ��ات ال �ت��ي
سحبتها من املادة املذكورة فور
سحبها ولم تعمد الى تخزينها
م�ط�ل�ق��ًا .وه ��ذا ال��واق��ع م�ث�ب��ت في
قيودها النظامية التي تضعها
تحت تصرف اي تحقيق يجري
لهذا الغرض.
كاتيا دحداح
مديرة الشؤون القانونية
اإلدارية واملوظفني

♦♦♦

شكرًا شربل ّ
نحاس

معالي وزير العمل شربل ّ
نحاس.
ال أق��ول ل��ك استقل أو ال تستقل.
ل�ك��ن ،أق ��ول ل��ك ش �ك �رًا ،ل�ي��س على
معركة تحسني وتحصني األجر
ف �ق��ط ،ب��ل ع�ل��ى ك��ل م��واق �ف��ك منذ
ت��ول�ي��ك ال � ��وزارة ف��ي الحكومتني
السابقة والحالية.
ف� � ��أن� � ��ت ب� � �ن� � �ظ � ��ري ب � � �ط� � ��ل ،ألن � ��ك
اس �ت �ط �ع ��ت أن ت� �ص ��ل وت ��وص ��ل
ال� ��ى ال� �ن ��اس م ��ا ي �ج��ب ان ي�ع��وه
وي� � �ف� � �ه� � �م � ��وه ف� � � ��ي ك� � � ��ل م �ف �ص ��ل
م � ��ن م� �ف ��اص ��ل م � ��ا ت� �ن ��اول� �ت ��ه ف��ي
ال �ح �ك��وم �ت�ي�ن .ل� �ك ��ن ،ف ��ات ��ك أي �ه��ا
ال �ب �ط��ل أن� ��ك ف ��ي ل �ب �ن��ان ـ �ـ �ـ �ـ ح�ي��ث
ال �ف�س��اد ـ�ـ�ـ�ـ ع�ب��ر ن�ق�ط��ة ال�ل�اع��ودة.
وك �م��ا ي �ق��ول امل �ث��ل ال �ه �ن��دي« :ال
ّ
الفحام
تستطيع أن تشتغل مع
م��ن دون ان ت �س� ّ�ود ي ��دي ��ك» .وال
يسعني إال أن أذكر هذه الكلمات
م��ن م�س��رح�ي��ة ف�خ��ر ال��دي��ن وه��و
محاصر في مغارة نيحا:
ــــ «وي��ن الغيم ال�ب��ارد يطلع /لو
بتشتي عبكير عسكر السلطان
بيرجع.
ـ� �ـ� �ـ� �ـ ال ال� �ش� �ت ��ي وح� � � ��دو ب �ي �ن �ص��ر
وال ع� �س� �ك ��ره ��ن ب� �ي� �ك� �س ��ر ،ال �ل��ي
بخوف ي��ا شيخ خاطر الخيانة
بتهد ال��رج��ال وبتنهي األب�ط��ال
وبضلال جوعاني».
قريبًا البعض
وسنسمع ُوإي��اك ُ
يقول انما أكلت يوم أكل مشروع
شربل ّ
نحاس.
ديب تاجرين

السرية عن «اإلعداد لع
حرب داتا االتصاالت ترفع ّ

كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أمس وجود
«معلومات دقيقة» في حوزتها تنذر باإلعداد لعملية اغتيال
مسؤول أمني .وفيما بدأت االتصاالت على املستوى السياسي
ملتابعة هذه املعلومات ،ربطت مصادر معنية بامللف بني
رفع السرية عن هذه املعطيات ،والخالف بشأن حصول األجهزة
األمنية على داتا اتصاالت الهاتف الخلوي
ّ
أك� ��د م��رج��ع رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي امل��دي��ري��ة
العامة لقوى األم��ن الداخلي أمس أن فرع
املعلومات تلقى معطيات «ذات صدقية»
تشير إلى إعداد «جهات مجهولة» عملية
اغتيال مسؤول أمني كبير .وفي شأن أمني
آخ��ر ،اندلعت م�ج��ددًا أزم��ة دات��ا اتصاالت
ال �ه ��ات ��ف ال �خ �ل ��وي ب �ي�ن ب �ع��ض األج� �ه ��زة
األم �ن �ي��ة وب �ع��ض ال�س�ل�ط�ت�ين التشريعية
والتنفيذية .املشكلة القديمة التي تعود
إلى أي��ام حكومة الرئيس ف��ؤاد السنيورة
الثانية (حكومة م��ا بعد ات�ف��اق ال��دوح��ة)
كانت تخبو ثم تعود إلى السطح من حني
آلخر ،إلى أن توقفت وزارة االتصاالت عن
تزويد األجهزة األمنية اللبنانية ببيانات
الهاتف الخلوي ،اب�ت� ً
�داء من الثالث عشر
من الشهر الجاري.
ال ع�ل�اق ��ة ظ ��اه ��رة ب�ي�ن امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي
تتحدث ع��ن محاولة اغتيال ،وأزم��ة دات��ا
ّ
االت� � �ص � ��االت ،ل� �ك ��ن ال �ت��دق �ي��ق ف ��ي م ��ا ه��و
ُ
م�ت��داول بشأن امللفني يظهر وج��ود صلة
ما بينهما ،أو على األق��ل ،بني «تسريب»
األول ،وحصول الثاني.
في قضية االغتياالت ،أورد موقع «الرواد»
ّ
اإللكتروني أمس خبرًا يفيد أن قوى األمن
الداخلي أحبطت محاولة اغتيال لرئيس
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�م�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن،
وع� �ث ��رت ع �ل��ى س �ي��ارت�ي�ن م�ف�خ�خ�ت�ين في
محيط مستشفى أوتيل ديو في األشرفية،
ّ
لكن املوقع ذاته ،سرعان ما نفى ذلك.
وفيما أش��ارت مصادر معنية بامللف إلى
أن ف��رع املعلومات ّ
تعمد تسريب الخبر،
نفت مصادر أمنية رفيعة املستوى ذلك،
م��ؤك��دة ل�ـ «األخ �ب��ار» أن ات�ص��االت أجريت
ّ
م��ع إدارة امل��وق��ع ل�ن�ف��ي امل �ع �ل��وم��ات ،ل�ك��ن
امل�ص��ادر ذات�ه��ا ش��ددت على أن ف��ي ح��وزة
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات «م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ج �دًا»
عن اإلع��داد لعملية اغتيال للعميد وسام
ّ
الحسن ،أو للواء أش��رف ريفي ،الفتة إلى
أن هذه املعطيات وردت «من دولة أجنبية،
وم��ن ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي» .ون�ف��ت امل�ص��ادر
ف��ي ال��وق��ت عينه ال�ع�ث��ور على ّ
أي سيارة
مفخخة ،أو وج��ود ّ
أي م��وق��وف ،قائلة إن
متابعة هذه املعطيات كانت في بدايتها.
وم ��ا ال ��راب ��ط ب�ي�ن ت�س��ري��ب ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ة
وق �ض �ي��ة دات� ��ا االت � �ص ��االت؟ ي �ق��ول م��رج��ع
أمني رفيع املستوى إن وزارة االتصاالت
تمتنع عن تزويد األج�ه��زة األمنية بداتا
االت �ص��االت ال�ك��ام�ل��ة« ،م��ع م��ا يعنيه ذل��ك
من تعريض أم��ن الدولة للخطر» .ويقول

امل��رج��ع إن ال �ت��وق��ف ع��ن ت��زوي��د األج �ه��زة
بالداتا ب��دأ منذ جلسة لجنة االت�ص��االت
النيابية األخ �ي��رة ي��وم 17ك��ان��ون الثاني
ال �ج��اري« ،رغ ��م أن وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة يدعو
وزي � ��ر االت � �ص� ��االت ،ب��إل �ح��اح ،إل� ��ى تلبية
ط�ل�ب��ات األج �ه��زة األم �ن �ي��ة» .وق ��ال امل��رج��ع
إن آخ ��ر ي ��وم ت�س�ل�م��ت ف�ي��ه األج �ه ��زة دات��ا
االتصاالت كاملة كان يوم  13الجاري.
ول �ل �ن �ظ��ر إل ��ى م �ل��ف ال ��دات ��ا زاوي � �ت� ��ان .من
األولىُ ،يقال إن القانون ال يبيح لألجهزة
ّ
األمنية الحصول عليها كاملة ،وإن أخذها
بحاجة إلى تعليل .أما من الثانية ،فيقال
إن القانون يتيح الحصول عليها ،وخاصة
أنها ال تتضمن ال مضمون االتصاالت ،وال
مضمون الرسائل النصية .تعود األول��ى
لتقول إن حركة االتصاالت ال مضمونها
ف�ق��ط م�ص��ون��ة ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون .ليعود
أص�ح��اب الثانية للفت النظر إل��ى «األم��ن
الوقائي» .فبحسب مراجع أمنية رفيعة،
ُ َ
إرهابية كثيرة بسبب داتا
«ض ِبطت خاليا
ّ
ّ
االتصاالت ،قبل أن تنفذ أي عمل إجرامي».
وتضيف« :ل��وال أن دات��ا االتصاالت كاملة
ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي ح��وزت �ن��ا ،مل��ا أوق�ف�ن��ا
ّ
أي عميل ل�لاس�ت�خ�ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة».
وترى املراجع األمنية أنه «ال يمكن تحديد
منطقة واح ��دة ف��ي ل�ب�ن��ان ليتحرك فيها
املشتبه فيهم ،حتى نطلب داتا االتصاالت
ال �خ��اص��ة ب �ه ��ا .وم� ��ن أج� ��ل ذل � ��ك ،ينبغي
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال ��دات ��ا ك��ام �ل��ة» .وي�ش�ي��ر
مرجع أمني إلى «أن األجهزة األمنية في
عدد كبير من ال��دول العربية ،واألجنبية،
ً
مربوطة مباشرة بداتا االتصاالت».
ف��ي املقابل ،تقول م�ص��ادر نيابية معنية
ب��امل �ل��ف إن ّ
«أي س � ��وء اس� �ت� �خ ��دام ل �ه��ذه
ّ
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ف� ��ي دول� � ��ة أوروب� � �ي � ��ة ي �ع��رض
صاحبها ألشد العقوبات .أما في لبنان،
ف �ث �م��ة أج� �ه ��زة أم �ن �ي��ة واض� �ح ��ة االن �ت �م��اء
ال �س �ي��اس��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ،ي�ج��ب ال �ت��أك��د من
ح �س��ن اس� �ت� �خ ��دام ال �ب �ي��ان��ات امل��وض��وع��ة
ف��ي عهدتها .وإذا كانت األج�ه��زة األمنية
بحاجة إلى الداتا ،فلتطلب تعديل القانون
عبر وزاراتها».
وال ي�ن�ف��ي م��رج��ع أم �ن��ي أن ي �ك��ون إع�ل�ان
وجود معلومات عن اإلعداد لعملية اغتيال
ً
مرتبطًا بقطع ال��دات��ا عن األج�ه��زة ،قائال:
«ما لدينا من معطيات مخيف ،ونريد أن
نضع الجميع أمام مسؤولياتهم .وجميع
املراجع السياسية الرسمية ص��ارت على
ّبينة م��ن ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،وع�ل��ى السلطة

مسؤول أمني :املعلومات تتحدث عن اإلعداد الغتيال ريفي أو الحسن (أرشيف ـ مروان طحطح)
التنفيذية أن تقوم بواجبها ،ألن البلد ال
يحتمل أي خضة أمنية».
أي � � ��ن ال� � �ح � ��ل؟ وزي � � � ��ر االت� � � �ص � � ��االت ن �ق��وال
ص �ح �ن��اوي أك ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ��ه ل��م يعد
ي��زود األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ب��دات��ا االت�ص��االت
ك ��ام� �ل ��ة م� �ن ��ذ ج �ل �س��ة ل �ج �ن��ة االت � �ص� ��االت
النيابية األخيرة ،مشددًا على أنه مستمر
في تلبية الطلبات الهادفة إلى الحصول
على دات��ا محددة جغرافيًا وزمنيًا .وقال
صحناوي إن حل هذه املشكلة يكون عبر
ً
رب ��ط األج �ه��زة م �ب��اش��رة ،م��ن خ�ل�ال غرفة
التحكم التابعة ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،بداتا
االت �ص��االت ،وتنتفي ح�ي�ن��ذاك ّ
أي حاجة
ّ
إل��ى الطلبات ،لكن وزي��ر االت�ص��االت لفت

صحناوي مستعد
لتلبية طلب الحصول
على «الداتا» إذا كان
مرتبطًا باحتمال حصول
حوادث خطيرة

إل��ى أن تنفيذ مثل ه��ذا امل �ش��روع بحاجة
إلى فترة زمينة تتجاوز ستة أشهر كحد
أدنى ،وإلى إرادة سياسية ونص قانوني،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت� �ع ��اون ج �م �ي��ع امل �ع �ن �ي�ين في
ال�ق�ط��اع ،وفيما استمرت االت �ص��االت بني
وزيري الداخلية واالتصاالت حتى ساعة
متأخرة م��ن ليل أم��س ،ج��زم الصحناوي
بأنه سيلبي «أي طلب للحصول على داتا
االتصاالت إذا كان مرتبطًا باحتمال وقوع
أحداث خطيرة».

تبديل قائد اليونيفيل
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،تشعبت االن�ش�غ��االت
ال��رس�م�ي��ة أم ��س ،م��ن ان�ت�ق��ال ق �ي��ادة ق��وات
اليونيفيل اليوم من اإلمرة اإلسبانية إلى
اإلم ��رة اإلي�ط��ال�ي��ة ،ف��ي اح�ت�ف��ال ي�ق��ام على
الحدود مع فلسطني املحتلة ،إل��ى حادثة
ً
العريضة على الحدود مع سوريا شماال.
في ما خص الحدث الحدودي الجنوبي،
وص ��ل إل ��ى ل�ب�ن��ان أم ��س وف ��د رس �م��ي من
إيطاليا ،برئاسة وزير الدفاع جان باولو
دي ب � ��اوال ،وآخ� ��ر م ��ن إس �ب��ان �ي��ا ب��رئ��اس��ة
رئ �ي��س أرك� ��ان ال��دف��اع األم� �ي ��رال ف��رن��ان��دو
غ��ارس �ي��ا ،ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ح �ف��ل التسليم
والتسلم ،ب�ين القائد الحالي لليونيفيل
اللواء اإلسباني ألبرتو أسارتا ،وخليفته
اإليطالي اللواء باولو سييرا ،الذي سيقام
ال�ي��وم ف��ي ال �ن��اق��ورة .وبعيد وص��ول��ه إلى
ب �ي��روت ،زار دي ب ��اوال ال ��رؤس ��اء ميشال
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ماء ونار
ت � �ع � �ل � �ي � �ق ��ًا ع� � �ل � ��ى م � � ��ا ن� � �ش � ��ر ف��ي
«األخ �ب��ار» ( )2012/1/26تحت
ّ
ع� �ن ��وان «األزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة :ح��ل
ب ��األس ��د ال م ��ن دون � � ��ه» ل�ل�ك��ات��ب
نقوال ناصيف ،نشير الى أنه أيًا
كانت خلفية املعارض السياسية
وأي ��ًا ك��ان��ت خ�ط��اي��ا ال �ن �ظ��ام ،ف��إن
ذل � ��ك ال ي� �ب ��رر م �ط �ل �ق��ًا ال �ت �ع��رض
ل �ل �ج �ي��ش وم ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة.
والحقيقة انكم تكتبون من برج
ع��اج��ي وغ �ي��ر م�ل�م�ين بتفاصيل
ح �ي��اة ال �ن��اس ف��ي س��وري��ا مهما
بلغت نزاهة بعضكم .نعم 1000
مرة للحسم العسكري مهما كان
ال�ث�م��ن وأي ��ًا ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج ألن:
يللي اي��دو بالنار م��و متل يللي
ايدو باملي.
توفيق العريضي

إسرائيلية للبنان
رسائل تهديد
ّ
يحيى دبوق
ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة ج� �ي ��روزال� �ي ��م ب��وس��ت
اإلسرائيلية ،قبل يومني ،أن نقاشًا يجري
ل��دى امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة ف��ي ت��ل أب �ي��ب ،إزاء
ضرورة توجيه تهديد علني الى حزب الله،
ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وت �ه��دف ال��ى ردع ح��زب الله
وإي � ��ران ،م��ن ش��ن أي ه �ج��وم ض��د أه ��داف
إس��رائ�ي�ل�ي��ة .وك�ش�ف��ت الصحيفة أن ع��ددًا
من املسؤولني األمنيني ،وفي هيئة األركان
ف��ي الجيش ،طالبوا بتوجيه رس��ال��ة ال��ردع
م��ن دون إب�ط��اء ،وإف�ه��ام ح��زب الله ب��أن أي
هجوم على أه��داف إسرائيلية حول العالم

من شأنه أن يتسبب بحرب بني الجانبني.
أم� ��س ،ك �م��ا ي �ب��دو ،ب� ��دأت ت��ل أب �ي��ب ت��رس��ل
ال��رس��ائ��ل ،وإح��داه��ا ع�ب��ر م�ق��اب�ل��ة لضابط
رف �ي��ع امل�س�ت��وى ف��ي ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
«نصح»
لوكالة يونايتد ب��رس األم�ي��رك�ي��ة،
اّ
فيها الجميع ،و«خ��اص��ة ح��زب ال �ل��ه» ،ب��أل
ي �خ �ت �ب��ر ق � ��وة ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ألن
«إسرائيل ستوجه ضربة ساحقة وبالغة
الشدة إلى لبنان».
وأض � � ��اف ال� �ض ��اب ��ط ،ال � ��ذي ط �ل��ب ب�ح�س��ب
ال��وك��ال��ة ع��دم ذك��ر اس �م��ه ،أن��ه «ك��ون��ي ق��دت
ق ��وات ن�ظ��ام�ي��ة وق� ��وات اح �ت �ي��اط ،ال أنصح
أح� � �دًا ف ��ي ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ب� ��أن ي�م�ت�ح��ن ق��وة
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي ،إذ إن ��ه ج�ي��ش ق��وي

ضابط إسرائيلي:
ال أنصح أحدًا في هذه
الفترة بأن يمتحن قوة
الجيش اإلسرائيلي

وم� � � ��درب وي �م �ت �ل��ك خ � �ب � ��رات ،وأع� �ت� �ق ��د أن
ل ��دى دول ��ة إس��رائ �ي��ل ق ��وة ع�س�ك��ري��ة ق��وي��ة
ج �دًا ،ب��ل إن ال�ق��وى م��ن حولنا ت�ع��رف ذلك
وت �ع �ت��رف ب � ��ه» .وت ��اب ��ع ي �ق��ول إن «ج �ه��ات
ت �ح��اول مهاجمة أه ��داف إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وق��د
رأينا ذلك في تايالند» ،في إشارة منه الى
تقارير إعالمية ،تحدثت أخيرًا عن اعتقال
أش� �خ ��اص ،ق��ال��ت ت��ل أب �ي��ب إن �ه��م ت��اب�ع��ون
ل�ح��زب ال�ل��ه ،وح��اول��وا تنفيذ هجمات ضد
أهداف إسرائيلية في بانكوك.
وق � ��ال ال �ض��اب��ط اإلس ��رائ �ي �ل ��ي« :ال أن�ص��ح
اللبنانيني بامتحان الجيش اإلسرائيلي،
فالقدرات التي أظهرها جيشنا في حرب
ل�ب�ن��ان ال�ث��ان�ي��ة ل��م ت�ك��ن م�ت��دن�ي��ة ،ب��ل أه��داف
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كالم في السياسة

ـملية اغتيال»
عـ ّ

قانون أوباما الجديد :الحق بالقتل
وف��ي حركة ال��زوار أيضًا ،ظهر فجأة عند
ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،م�س��اع��د نائب
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة خ��ال��د جيفيك،
ال � ��ذي ل ��م ي��رص��د ع �ن��د ّ
أي م �س ��ؤول آخ ��ر،
واص ��ل امل��دع��ي ال �ع��ام للمحكمة ال��دول�ي��ة
دانيال بلمار ،جوالته الوداعية في لبنان،
التي شملت أم��س وزي��ر الداخلية م��روان
شربل ،واملدير العام لقوى األمن الداخلي
ال �ل��واء أش ��رف ري �ف��ي ،ف��ي ح �ض��ور رئيس
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�ق�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن،
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل�لأم��ن ال�ع��ام ال �ل��واء عباس
إبراهيم ،النائب مروان حمادة ،اإلعالمية
مي شدياق ،وأرملة الشهيد جورج حاوي
سوسي مادويان.
أم ��ا ال �ح��رك��ة األك �ب��ر أم ��س ،ف �ت��رك��زت على
م ��ؤت� �م ��ر «االت� � � �ح � � ��اد ال� � ��دول� � ��ي ل�ل��أح� ��زاب
الديموقراطية الوسطية» ،ال��ذي افتتحه
الرئيس أم�ين الجميل ،بكلمة ج��دد فيها
إعالن مواقف حزب الكتائب داخليًا ،حيث
«ال يحق لجماعة ،بذريعة مقاومتها ،أن
تنوب عن الدولة» ،وإقليميًا بأن «الشعارات
األول � ��ى ال �ت��ي رف �ع �ه��ا ال �ث��ائ��رون ارت��اح��ت
إليها مـكونات املجتمعات العربية)…( ،
لكن على السلطات ال�ج��دي��دة أن تتحمل
مسؤولية احترام هذه الشعارات واملبادئ،
وتحقيق مطالب الشعوب ،ورهن دعم ّ
أي
ثورة في العالم بنقلها مجتمعها من واقع
القمع والتمييز إل��ى الحرية وامل �س��اواة».
أما رئيس االتحاد ،بيار كاسيني ،فتناول
التطورات العربية بالقول إنه بعد الربيع
يحل فصل الصيف و«ال ن��رغ��ب أن يحل
فصل الشتاء».
وك� � � � ��ان وف� � � ��د االت� � � �ح � � ��اد ق� � ��د زار رئ� �ي ��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،ال� � � ��ذي ل� �ف ��ت إل� � ��ى أه �م �ي��ة
«تشجيع ال �ت �ي��ارات التوافقية ف��ي ال��دول
العربية التي فيها تعددية ،وإال فستشهد
املزيد من العنف والتشرذم والحروب».

سليمان ،ونبيه ب ��ري ،ونجيب ميقاتي،
وال� �ب� �ط ��ري ��رك امل � ��ارون � ��ي ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي،
م��ؤك �دًا ال �ت ��زام ب �ل�اده ب �ق��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل،
وبسالم لبنان ،وديموقراطيته وحريته،
ودع�م�ه��ا ل��ه بوصفه «ن �م��وذج االس�ت�ق��رار
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وامل�ن�ط�ق��ة
بحاجة إلى استقراركم».
وفي هذا اإلط��ار ،وبعد جوالته الوداعية،
زار أس ��ارت ��ا أم� ��س ،ع� ��ددًا م ��ن امل �س��ؤول�ين
السياسيني والعسكريني للتعريف بخلفه
ً
ومساء أقام رئيس مجلس النواب
سييرا،
نبيه بري مأدبة عشاء تكريمية لوداعه.
وغير بعيد عن أج��واء الجنوب واملنطقة،
يبدو أن بيان ح��زب الله عن األم�ين العام
لألمم املتحدة بان كي مون ،استدعى زيارة
من املمثل الشخصي لبان باإلنابة روبرت
وات �ك �ن��ز ،مل �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة في
الحزب عمار املوسوي ،إلطالعه ــــ بحسب
واتكنز ــــ على مجريات زي��ارة بان للبنان
«والنقاشات التي أج��راه��ا مع املسؤولني
اللبنانيني ،وقلت له إن السيد بان كي مون
أب �ل��غ م�ح��ادث�ي��ه أن األم ��م امل�ت�ح��دة تتوقع
أن ي�ل�ت��زم ل�ب�ن��ان ب�ك��ل ال� �ق ��رارات املتعلقة
ب �ق��رارات مجلس األم ��ن ،املتعلقة بلبنان
وب �ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا» .ام� ��ا امل� ��وس� ��وي ف �ق ��ال إن��ه
ّ
أبلغ زائ��ره وج��ود «نظرة متشككة تحكم
ت�ط�ل�ع�ن��ا إل ��ى دور» م��ؤس �س��ات املجتمع
ً
الدولي ،التي «تعاني اختالال في التوازن
في دوائر صنع القرار فيها».

أما ملف التحقيق بحادثة العريضة ،فقد
وضعه أمس األمني العام للمجلس األعلى
ال�س��وري ــــ اللبناني نصري خ��وري ،على
طاولة البحث مع رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ،واملدير العام لألمن العام اللواء
ع �ب��اس إب ��راه �ي ��م ،ك��اش �ف��ًا أن ��ه ط ��رح على
األول نقاطًا تتعلق بالتعاون اللبناني ـــــ
ال �س��وري ،وأم ��ورًا تستدعي املعالجة من
الجانبني «وال سيما في ما يتعلق بضبط
الحدود بكل ما للكلمة من معنى ،على كل
املعابر الحدودية الرسمية ،وفي املناطق
ال �ح ��دودي ��ة امل �ش �ت��رك��ة» ،إض ��اف ��ة إل ��ى أن��ه
أطلعه «على الجهود التي بذلتها األمانة
ال �ع��ام��ة م��ن أج ��ل ح��ل مشكلة ال�ص�ي��ادي��ن
وم� �ع ��ال� �ج ��ة ذي � � � ��ول» ح� ��ادث� ��ة ال �ع��ري �ض��ة،
«وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي أج ��راه ��ا
الجانب السوري».
وذكرت مصادر مطلعة على لقاء السرايا،
أن التحقيق السوري ،يؤكد أن الصيادين
ال �ث�ل�اث��ة ك ��ان ��وا م ��وج ��ودي ��ن داخ � ��ل امل �ي��اه
اإلقليمية السورية.
(األخبار)

ال �ح��رب ل��م ت�ك��ن م �ح��ددة ،ول��و ك��ان��ت كذلك
ل�ك��ان الجيش ق��د نفذها بالفعل ،رغ��م أنه
كانت هناك مشاكل في داخله» .وبحسب
الضابط فإن «الحرب املقبلة مع حزب الله،
لن تكون شبيهة بلعبة كرة الطاولة ،أي إنهم
لن يقوموا بإطالق النار ونحن نرد عليهم،
وإذا بدأ حزب الله حربًا ضد إسرائيل ـــــ أي
هجومًا ضد هدف إسرائيلي ،فإنه سيتلقى
ضربة شديدة ،وأقول بكل وضوح إنه في
هذه الحالة ،سنهاجم في داخل لبنان».
وأش � � ��ار ال� �ض ��اب ��ط ال � ��ى أن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
إسرائيل بأن ال تهاجم البنى التحتية «لكن
إذا جرى إطالق النار منها ،فستتحول الى
أه��داف ح��رب�ي��ة» .وق��ال «ف��ي ال�ح��رب املقبلة

نعتزم االنتصار ،وليس هناك ّأي نية إلنهاء
ّ
وسنوجه
الحرب من دون انتصار واضح،
ضربة مؤملة للغاية إلى كل من يشن حربًا
ضدنا ،وال نية لدينا أبدًا بالتردد».
وردًا على سؤال يتعلق بتقارير إسرائيلية
وع ��رب � �ي ��ة ،ت ��ؤك ��د ارت � � � ��داع إس ��رائ � �ي ��ل ع��ن
ّ
للتغير الحاصل
املبادرة العسكرية نتيجة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،أك� ��د ال �ض��اب��ط أن «ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ال ي��رزح تحت ع��بء ردع ،بل
القوى من حولنا هي التي ترزح تحت عبء
الردع اإلسرائيلي» .وأضاف إنه «إذا جرى
استهداف اإلسرائيليني ،فسنرد بقوة على
مصادر النار ،رغم أن الجيش اإلسرائيلي
يخضع لقرارات القيادة السياسية».

العريضة واملجلس السوري

جان عزيز
ُي�ك�ت��ب ك�ث�ي�رًا ه��ذه األي ��ام ع��ن اس�ت�ح��ال��ة أن تشكل أنظمة
ال�ن�ف��ط الخليجية ن�م��وذج��ًا ل�ل��دي�م�ق��راط�ي��ة ،ح�ت��ى أن أح��د
الخبثاء يقول :صحيح أن رئيسًا هنا وصل الى السلطة
على طريقة «امل�ب��اي�ع��ة ال��دس�ت��وري��ة» بعد وف��اة أب�ي��ه .لكن
الصحيح أيضًا أن من يريد تلقينه الديمقراطية ليس غير
رجل وصل الى السلطة باالنقالب على أبيه قبل وفاته ،ثم
إنهاء حياة أبيه في السياسة وفي الحياة ربما.
ُ
وي�ك�ت��ب ه��ذه األي ��ام أي�ض��ًا ع��ن اس�ت�ح��ال��ة أن ت�ك��ون تركيا
أستاذة في الحريات العامة وحقوق االنسان ،إذ يكفيها
أنها في املتخيل األميركي نفسه ،بلد فيلم «قطار منتصف
الليل ال�س��ري��ع» ،فيما ج��واره��ا بلد «س�ي��ري��ان��ا» ،وال�ف��ارق
كبير بني مغزيي الشريطني ،كما يدرك هواة الفن السابع...
ل �ك��ن ب�ي�ن ال �ك �ت��اب �ت�ي�ن ي� �ن ��در أن ن �ه �ت��م ب ��وض ��ع واش �ن �ط��ن
نفسها ،هي التي تقدم نفسها على أنها «مرجع» الحرية
والديمقراطية لعالم اليوم.
ً
ب��اراك أوباما ،مثال ،أقدم ليلة السبت في  31كانون األول
املاضي ،على وضع توقيعه «أس��ود» على أبيض «قانون
إج� � ��ازة ال ��دف ��اع ال ��وط �ن ��ي» ال� �ج ��دي ��د ،م�ت�خ�ط�ي��ًا ب ��أش ��واط
ج��ورج ب��وش االب��ن قبل ع�ش��رة أع ��وام ك��ام�ل��ة ،م��ع «ق��ان��ون
باتريوت» الشهير .هكذا بات سيد البيت األبيض ،خالفًا
للدستور األميركي ،وخالفًا لكل املواثيق والشرع العاملية
الضامنة لحقوق االنسان ،وخالفًا لكل مرجعيات القانون
الدولي اإلنساني وال�ع��ام ...صاحب سلطة مطلقة للقيام
باالرتكابات التالية:
ً
أوال ،أن يتخذ قرارًا يقضي بقتل أي مواطن أميركي مرتبط
ِّ
ب��اإلره��اب أو مخطط ل��ه .طبعًا ال يفصل القانون الجديد
ك�ي�ف�ي��ات ذل ��ك وال امل�ق�ت�ض�ي��ات ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ليتخذ
ال��رئ �ي��س ق� ��رارًا ك �ه��ذا .ال ب��ل ي�م�ن�ح��ه س�ل�ط��ة اس�ت�ن�س��اب�ي��ة
واسعة ،تجعل منه أقرب ما يكون الى سلطان الحياة أو
املوت .كالم إنشائي؟ طبعًا ال ،يقول الباحثون األميركيون
أنفسهم ،فالقانون امل��ذك��ور ج��اء لقوننة ممارسة فعلية،
آخ ��ره ��ا اغ �ت �ي��ال امل ��واط ��ن األم �ي ��رك ��ي « -ال� �ق ��اع ��دي» أن ��ور
العولقي في تشرين األول املاضي.
ث��ان�ي��ًا ،أن ي�م��دد اح�ت�ج��از أي م��واط��ن أم�ي��رك��ي مشتبه في
ت��ورط��ه بعمل إره��اب��ي« ،ال��ى م��ا ال ن�ه��اي��ة» ،وم��ن دون أي
حدود زمنية العتقاله .علمًا أن مثل هذه التوقيفات تكون
ل ��دى س �ج��ون امل �ح��اك��م ال�ع�س�ك��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ال س�ج��ون
املحاكم األميركية العادية.
ثالثًا ،أن يقرر ما إذا كان أي موقوف بهذه التهمة سيحاكم
أم��ام القضاء الفدرالي العادي أو أم��ام قضاء استثنائي،

مثل املحاكم العسكرية ذات القوانني الخاصة واإلجراءات
االستثنائية لجهة قواعد اإلثبات وحقوق الدفاع.
راب� �ع ��ًا ،أن ي��أم��ر ب�ع�م�ل�ي��ات م��راق �ب��ة وت �ف �ت �ي��ش وم��داه �م��ة
وتنصت على أي مواطن ...من دون استصدار أي مذكرات
ق��ان��ون�ي��ة أو ق�ض��ائ�ي��ة ت�ج�ي��ز ذل ��ك .م��ع م��ا ي�ت�ض�م��ن األم��ر
م��ن إع �ط��اء ال��رئ �ي��س س�ل�ط��ة إل� ��زام اي م��ؤس�س��ة أو ش��رك��ة
أو جمعية ،تسليم أي معلومات تملكها عن أي مواطن،
أكانت عن حياته الخاصة أو العامة ،بما فيها تحركاته
واتصاالته كافة وملفاته املالية وغيرها.
خامسًا ،أن يجيز التذرع باألمن القومي لعدم الكشف عن
أي أدل��ة أو قرائن ضد أي متهم لدى محاكمته ،أك��ان ذلك
امام القضاء الفدرالي أو العسكري ،بحيث تجوز مقاضاة
أي مواطن وإدانته استنادًا الى أدلة سرية.
سادسًا ،أن يقوم بكل ما يلزم ملنع خضوع أي موظف في
اإلدارة األميركية ألي مساءلة دولية حول ارتكابه جرائم
ح ��رب .وه��و م��ا يضيف ان�ت�ه��اك��ًا أم�ي��رك�ي��ًا ج��دي �دًا مل�ب��ادئ
ن��ورم �ب��رغ ل �ل �ق��ان��ون ال ��دول ��ي .ع�ل�م��ًا أن واش �ن �ط��ن ت��رف��ض
ال�ت�ع��اون م��ع محكمة ال �ج��زاء ال��دول �ي��ة ،وت �ف��رض ع�ل��ى كل
دول��ة منضمة إليها توقيع اتفاقية ثنائية معها ،تتعهد
ب�م��وج�ب�ه��ا رف ��ض ت�س�ل�ي��م أي م ��واط ��ن أم �ي��رك��ي ال ��ى تلك
املحكمة ،تحت طائلة العقوبات والعداء ألميركا.
سابعًا ،الحق في اللجوء املستمر الى محاكم مخابراتية
خارجية سرية .وهو املوضوع ال��ذي أثيرت فضائح عدة
حياله في عهد بوش ،ويستمر اآلن مقوننًا مع أوباما.
ثامنًا ،أن يمنح األشخاص الحقيقيني أو املعنويني الذين
ي�س�ل�م��ون م �ع �ل��وم��ات ح ��ول أي م��واط��ن ف��ي ش �ك��ل ينتهك
حرياته وحقوقه ،حصانة قانونية كاملة ،بحيث يتعذر
على ضحية تلك املعلومات املسربة أن يلجأ الى مقاضاة
من انتهك سرية حياته الخاصة أو العامة.
تاسعًا ،أن يأمر برصد حركة أي مواطن في شكل دائم عبر
أجهزة «جي بي إس» مرتبطة باألقمار االصطناعية ،من
دون اللجوء الى أي إذن قضائي بذلك.
ع ��اش� �رًا ،ال �س �م��اح ب�ن�ق��ل أو ت�س�ل�ي��م أي ش �خ��ص ،م��واط�ن��ًا
أميركيًا ك��ان أم غير م��واط��ن ،ألي دول��ة أخ��رى ،خالفًا ألي
أصول محددة وفق القانون الدولي.
ع�ش��رة «ح �ق��وق» ش�ب��ه إل�ه�ي��ة ،منحها أوب��ام��ا لنفسه في
ال �ي ��وم األخ �ي ��ر م ��ن ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة ،ه��دي��ة ذات �ي ��ة ل�ل�ع��ام
ال �ج��اري ،وه��داي��ة لديمقراطية ال�ع��ام س��ام ف��ي ك��ل العالم.
ه �ك��ذا ص ��ار ح��ام��ل ن��وب��ل ل�ل�س�لام ق�ب��ل ع��ام�ين ،ه��و نفسه
ح��ام��ل س�ي��ف ال�ق�ت��ل ب�لا ح�ك��م وال ق�ض��اء وال م��ن ي��أذن��ون.
ً
مفارقة ستتوقف عندها طويال عظام ألفرد نوبل ،أكثر
من مفارقة استذكاره بأنه هو من اخترع الديناميت.

علم
و خبر
ما قل
ودل
يسعى الوزير مروان
خير الدين إلى التوفيق
َ
طرحي كل من رئيس
بني
الحكومة نجيب ميقاتي،
والوزير شربل نحاس ،في
ما يخص املوازنة .والتقى
خير الدين نحاس أول

من أمس ،وميقاتي أمس،
وسيعود إلى االجتماع
بنحاس يوم االثنني.
وتشير املعطيات املتوافرة
لدى خير الدين إلى إمكان
التوفيق بني طرحي ميقاتي
ونحاس ،إذ إن الفرق
بينهما بشأن الضريبة على
الفوائد ال يكلف املودع أكثر
من  0.3في املئة.

ثورة في بلدية بيروت
بعد مقاطعة معظم أعضاء بلدية بيروت لالجتماع الذي دعا إليه غالبية
أع�ض��اء املجلس البلدي أول م��ن أم��س ،عقد  18عضوًا اجتماعًا أمس
في الطبقة األول��ى من مبنى البلدية في بيروت ،للبحث في الخطوات
التي يمكن اتخاذها ،للحد من تفرد رئيس املجلس البلدي واملحافظ
بالقرارات .ونوقش خالل االجتماع إمكان طرح الثقة بالرئيس .والالفت
أن األعضاء املحسوبني على تيار املستقبل شاركوا في االجتماع .ومن
املنتظر أن ُيعلن األعضاء الـ 18اجتماعهم يوم االثنني املقبل.

غريب يستقيل من الشيوعي
ّ
استقال رئيس لجنة التنسيق النقابية ،حنا غريب ،من عضوية املكتب
ّ
السياسي ف��ي ال�ح��زب الشيوعي اللبناني ،احتجاجًا على ع��دم تغير
ّ
أس�م��اء أع�ض��اء امل�ك�ت��ب .م��ع ال�ع�ل��م أن غ��ري��ب ك��ان ي�ط��ال��ب خ�ل�ال ال�ن��دوة
التنظيمية داخ��ل الشيوعي ب�ض� ّ�م رئيسة راب�ط��ة املعلمني الرسميني
في بيروت ،عايدة الخطيب ،إلى املكتب السياسي ،وهو األمر الذي لم
يحصل.

طلب كهنوتي
قصدت النائبة السابقة نايلة معوض السفير البابوي في لبنان ،طالبة
منه التدخل لدى البطريرك بشارة الراعي ،لنقل أحد كهنة رعية زغرتا،
األب إسطفان فرنجية إلى منصب آخر ،بعيدًا عن زغرتا ،نظرًا إلى ما
وصفته باالنحياز السياسي إل��ى ط��رف ف��ي الرعية ض��د اآلخ��ر .إال أن
السفير البابوي اعتذر منها ،ألنه ليس من «واجب سفارة الفاتيكان في
بيروت التدخل في خالفات كهذه».

شربل ينتقد بارود
ّ
الداخلية م��روان شربل أم��ام ع��دد م��ن زواره إن ال��وزي��ر زي��اد
ق��ال وزي��ر
ّ
ب��ارود ّ
«قصر في إدارة وزارة الداخلية» ،وإن��ه ،أي شربل ،يعمل على
تصحيح هذه األخطاء .والحظ بعض ّ
زوار مكتب شربل أنه تخلص من
الكومبيوترات التي تركها بارود في املكتب.
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وجوه
تصادف غدًا الذكرى
الثامنة إلنجاز احدى عمليات
حزب الله
تبادل األسرى بني ّ
واسرائيل .عملية تنفس إثرها
أنور ياسني حريته ،بعد أسر
طال سبعة عشر عامًا .لكن
ماذا عن والدته التي أوصلت
قضيته ابنها ورفاقه إلى آخر
مدى؟ اين هي أجمل األمهات،
جميلة ناصر؟

جميلة ناصر تستعيد اسمها
آمال خليل
ي �م� ّ�ر ش �ه��ر ك��ام��ل ون �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر وال� ��دة
األس � �ي � ��ر امل� � �ح � � ّ�رر أن� � � ��ور ي � ��اس �ي��ن ،ل �ت �ن��زل
م ��ن ب �ل��دت�ه��ا ال ��دالف ��ة (ق �ض ��اء ح��اص �ب �ي��ا)،
ف �ن �ل �ت �ق �ي �ه��ا ف ��ي ب � �ي ��روت أو ص � �ي ��دا .وق��د
اخترنا هاتني املدينتني ،العتقادنا أنها ال
تزال تقصدهما باستمرار لزيارة أوالدها
وع��ائ�لات �ه��م ف�ي�ه�م��ا .ل�ك��ن ال�ش�ه��ر م � ّ�ر ول��م
ت�ت��رك «أم ع�ل��ي» الضيعة ..حتى نصحنا
أنور بأن نقوم نحن بزيارتها في الدالفة،
ك��ي ال تدهمنا ال��ذك��رى الثامنة لتحريره
ونحن ال ن��زال ننتظر اليوم ال��ذي ستترك
ف �ي��ه ق��ري �ت �ه��ا ال �ه ��ادئ ��ة وب �ي �ت �ه��ا وح�ق�ل�ه��ا
ال�ص�غ�ي��ري��ن وت �ع��ود إل��ى ض��وض��اء امل��دن.
ق��ررن��ا زي��ارت�ه��ا ي��وم اإلث�ن�ين الفائت ال��ذي
صادف التاريخ الذي علم فيه أنور بخبر
اإلف� � ��راج ع �ن��ه م ��ن ق �ب��ل م� �ن ��دوب ال�ص�ل�ي��ب
األح �م��ر ال��دول��ي .ف�ه��ل ش�ك��ل ذاك ال�ت��اري��خ
ب��داي��ة «ن �ه��اي��ة» أي �ق��ون��ة أم �ه��ات األس ��رى
واس �ت �ع��ادت �ه��ا ل�ه��وي�ت�ه��ا ،ب��أن �ه��ا ال�س�ي��دة
جميلة ناصر وحسب؟
ال�ط��ري��ق إل��ى ال��دالف��ة تمتد ألك�ث��ر م��ن مئة
ك�ي�ل��وم�ت��ر .ال�س��اع��ة وال�ن�ص��ف ال�ت��ي كانت
تفصلنا عن لقاء أم أن��ور ،جعلتنا نغرق
ف ��ي ت �خ� ّ�ي��ل ح��ال �ه��ا ب �ع��د ث �م��ان��ي س �ن��وات
م��ن ابتعادها ع��ن األض ��واء .كيف تمضي
وق �ت �ه��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ن��ائ �ي��ة ب �ع��دم��ا ك��ان��ت
تتنقل بني املناطق اللبنانية حاملة قضية
ابنها ورفاقه ،وشاركت في مئات األنشطة
واالع�ت�ص��ام��ات ط��وال سبعة عشر عامًا؟
ه��ل ص�ن�ع��ت لنفسها ف��ي ال��دالف��ة تجربة
تجعل منها «املختارة» بني األهالي ،كما
ك��ان��ت أي �ق��ون��ة خ�ل�ال دوره � ��ا ف��ي ال�ح��رك��ة
األس� �ي ��رة ف ��ي ل �ب �ن��ان وف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
والعالم؟ تأخذنا األفكار فنتخيلها «أبو
ملحم» الدالفة التي يشاورها الجميع في
ش��ؤون عامة وخ��اص��ة .ه��ل ق��ادت النسوة
إل��ى م�ش��روع تنموي أم أس�س��ت تعاونية
زراعية وحرفية؟ .تلك السيدة التي قابلت

رفقة
العمر
ال��راب��ح األك�ب��ر م��ن ع��ودة أم علي
( 82عامًا) هو أبو علي .يتشارك
«الختياران» ،األيام املتبقية لهما.
ي��زرع��ان الحقل ويختلفان على
ال� �ط ��رق ال ��زراع� �ي ��ة ف ��ي ال�ت �ت��ري��ب
والسقاية .لكنهما في هدأة الليل
الطويل ،يتفحصان كيس نايلون
جمعت فيه م�ئ��ات ال�ج��رائ��د التي
ن �ش��رت م �ق��االت وأخ �ب ��ارًا ألن��ور
م �ن��ذ اع �ت �ق��ال��ه وح �ت��ى خ�س��ارت��ه
في االنتخابات النيابية في العام
.2005

بعد اإلفراج عن أنور ّ
تفرغت ألداء واجباتها الدينية (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

تقرير

ّ
نهر شتورة وقد تحول مصبًا للصرف الصحي
أسامة القادري
ي �ط �ل��ق أه ��ال ��ي ب �ل��دة ش� �ت ��ورة ف ��ي ال �ب �ق��اع
األوس � � ��ط ،ت �س �م �ي��ة «م � �ج� ��رور» ع �ل��ى ن�ه��ر
ش� � �ت � ��ورة؛ ألن ج �م �ي ��ع ق � �ن � ��وات ال� �ص ��رف
ال�ص�ح��ي ل�لأب�ن�ي��ة وامل �ج� ّ�م �ع��ات السكنية
ت�ص� ّ�ب ف�ي��ه .يضاعف م��ن أزمتهم ظاهرة
رمي النفايات بالقرب من مداخل األبنية.
يحتار أحمد الحسن أين يمكنه أن يركن
س �ي��ارت��ه ف ��ي ش � ��ارع امل �ح �ك �م��ة ال �ش��رع �ي��ة
ف ��ي ش � �ت ��ورة ،ف �ه��و زائ � ��ر ش �ب��ه أس �ب��وع��ي
ّ
ّ
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال �ش��رع �ي��ة .وك� ��ل م ��رة ي�ت�ط��ل��ب
األم��ر منه أك�ث��ر م��ن رب��ع س��اع��ة بحثًا عن
مكان يركنها فيه ،بعدما احتلت النفايات

والردميات مواقف السيارات أمام األبنية
العيادات واملكاتب ،منذ
السكنية ومداخل ّ
أشهر ،وما زال��ت تمثل عائقًا أم��ام سكان
املكاتب وزائ��ري�ه��ا« ،م��ا بكفي الريحة ،اال
أن��و ّ ال��واح��د ب��دو يعمل املستحيل حتى
يصف سيارته» ،يقول.
سمير يعمل في إحدى املؤسسات القائمة
ّ
ف��ي ال �ح��ي .ي ��دل ب�ي��ده إل��ى «ب ��ورة» بطول
نحو  20مترًا ،تصل إلى الطريق الفرعية
ب�ي�ن ت �ع �ن��اي��ل وج��دي �ت��ا .وك ��ان ��ت ال�ب�ل��دي��ة
ق��د أع ��ادت ف�ت��ح ه��ذه ال�ط��ري��ق ألهميتها،
ألنها توفر على ّ
زوار املحكمة والعيادات
املرور داخل ساحة شتورة .يعترض على
الروائح املنبعثة من أكوام النفايات ،ومن

ّ
املعوقات
«م�ج��اري��ر» نهر ش�ت��ورة ،وعلى
التي تسببها ردميات ورش عمل البلدية،
ع �ن��دم��ا ق��ام��ت م �ن��ذ ف �ت��رة زم �ن �ي��ة ط��وي�ل��ة
ب �ت �ح��وي��ل ال �ص ��رف ال �ص �ح��ي إل ��ى ال�ن�ه��ر،
لينتهي العمل من دون أن تزيلها.
أم ��ا س �ك��ان ال �ح� ّ�ي ف��اع�ت��راض�ه��م ي �ب��دأ من
روائح النهر الذي ّ
يمر من أمام شرفاتهم،
ليجعلهم في فصل الصيف أسرى جدران
م�ن��ازل�ه��م ف��ي م�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ت �ع� ّ�د سابقًا
ّ
التلوث ،يهرب إليها أبناء املدن
مالذًا من
بعيدًا عن ّ
ملوثات البيئة .لهذا ،عرفت في
م��ا م�ض��ى م �ق� ّ�رًا ص�ي�ف��ي ل�ل�أم��راء وامل �ل��وك
والرؤساء اللبنانيني والعرب.
سناء ،إحدى القاطنات في األبنية املشرفة

ع�ل��ى ن�ه��ر ش �ت��ورة ،ت�ص�ي��ح م��ن شرفتها:
«ص� ّ�ور املجرور اللي بيسقوا منه ال��زرع،
وب�ي�ق�ت�ل�ن��ا ب��ري �ح �ت��و» .ت�ض�ي��ف ب�ح�س��رة:
«ليت الصورة تنقل الروائح النتنة التي
ل��م ي�ن�ه�ه��ا ارت �ف��اع م�س�ت��وى م �ي��اه ال�ن�ه��ر،
لتزكم أنوف املسؤولني» .ثم تشير بيدها
إل ��ى س��اق�ي��ة اس�ت�ح��دث�ت�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ،ل�ج� ّ�ر
م �ي��اه ال �ن �ه��ر إل ��ى س �ه��ل ت �ع �ن��اي��ل ،ب�ه��دف
ج� ��رف امل� �ي ��اه اآلس� �ن ��ة امل� �ح � ّ�ول ��ة إل �ي ��ه م��ن
امل �ج �م �ع��ات ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة ،على
ط��ول خط طريق الشام الدولية ،ب��دءًا من
ً
شتورة م��رورًا بتعنايل وص��وال إل��ى نهر
ّ
تصب فيه جميع األنهر
الليطاني ،ال��ذي
وال� ��رواف� ��د ب �م��ا ت�ح�م�ل��ه ،ل�ي�ص��ل ب �ه��ا إل��ى

نهر شتورا تبدو االوس��اخ وتحويلة جره الى
تعنايل (األخبار)
بحيرة القرعون قاطعًا سهل البقاع .هكذا
تكون غالبية املياه التي يروي املزارعون
م��زروع��ات �ه��م م�ن�ه��ا م ��ن امل �ج ��اري ��ر .ت�ق��ول
امل ��رأة بعصبية« :ب��دل م��ا ينظفوا النهر،
عملولوا تحويلة حتى الريحة تطوقنا
داير مندار».

ً
ّ
«لتشرف الكهربا»
الصناعيون يعملون ليال:
خالد الغربي
ت �خ��رق ض ��رب ��ات م �ط��رق��ة أب ��و س �ل �ي��م عبد
ال � � � ��رزاق م� �ط � ِّ�وع ��ًا ب �ه��ا ص �ف �ي �ح��ًا ح��دي��دي��ًا
يجمعه الحقًا كي يصبح صندوقًا حديديًا
ل �ش��اح �ن��ة ص �غ �ي ��رة ،س� �ك ��ون ل �ي��ل امل��دي �ن��ة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ف��ي ص �ي��دا .ل��م ي�خ�ت��ر ال �ح��داد
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ل�ي��ل ب �م��لء إرادت � ��ه ،ف�ع�م�ل��ه ال
يستدعي ه ��دوءًا ليليًا ك��ي ي�ب��دع ف�ي��ه ،بل
ه��و م �ج��رد ه� ��روب ل�س�ت��ر ع �ي��وب ان�ق�ط��اع
ك �ه ��رب ��اء ال� ��دول� ��ة خ�ل��ال س ��اع ��ات ال �ن �ه��ار.

لاّ
يقول« :الكهرباء ما بتشرفنا إ بالليل».
هكذا ،لضرورات «تشريف» الكهرباء لجأ
أصحاب محال وورش صناعية في صيدا
إلى دوام عمل ليلي ،ففتحوا مؤسساتهم
للتعويض عن ساعات عمل مهدورة خالل
الكهرباء.
النهار بسبب تقنني
ّ
ويلفت الصناعيون إلى أنهم غير قادرين
على تغطية ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء ن�ه��ارًا عبر
م ��ول ��دات� �ن ��ا ال� �خ ��اص ��ة؛ ف �ه��ي ت �ح �ت��اج إل��ى
استهالك كميات كبيرة من م��ادة امل��ازوت،
ف �ه��ذا م�ك�ل��ف ج �دًا ع�ل��ى ج�ي��وب�ن��ا» .يساعد

عبد الرزاق ثالثة عمال طردوا النعاس من
عيونهم .وم��ا إن الح ض��وء الصباح حتى
ان�ق�ط�ع��ت ال �ك �ه��رب��اء ،ل�ك��ن ع�م��ل ال �ح��دادي��ن
ش��ارف على االنتهاء .هنا في املدينة ،نزل
آخ��رون إل��ى امل �ي��دان ،س��واء أك��ان��ت محالهم
في املدينة الصناعية القديمة أم الجديدة
وح � �ت ��ى ورش ص �ن��اع �ي��ة م �ن �ت �ش��رة ع�ل��ى
األوتوسترادات العامة ،ولسان حالهم كان
ي �ب��رر «ب��ال�ل�ي��ل أو ب��ال�ن�ه��ار ب��دن��ا ن�ع�ي��ش».
بدوره ،فتح العم محمود العلي «منجرته»
ً
ليال .بدا الرجل في سباق محموم مع وقت

مفترض النقطاع الكهرباء« .يال يا بطل»،
عبارة راح يغازل بها منشاره وكأنه يريد
أن يقول له« :هل من مزيد؟» .العمل الليلي
أع ��اد ال�ع�ل��ي إل��ى أي ��ام ع��ز غ��اب��رة ،ي��وم ك��ان
ً
يربط ليله بنهاره ق��ائ�لا« :ك��ان البيع متل
ّ
النار ونضطر إلى الشغل وال ننام إال أربع
ساعات .أما اليوم فنعمل لتوفير احتياجات
ً
ال �س��وق ب ��دال م�م��ا ه��و ض��ائ��ع م��ن س��اع��ات
النهار» .وي��ردف« :انقطاع الكهرباء كقصة
أب��ري��ق ال��زي��ت م�ش�ك�ل��ة س�ي��اس�ي��ة عويصة
وم��ش ح�ت�ن�ح��ل» .ع�م��ال «ل�ي�ل�ي��ون» آخ��رون

ّ
ّ
علقوا متهكمني« :صرنا متل الصيدليات
ً
نفتح ليال نهارًا» .أذن املؤذن لصالة الفجر.
األذان ك��ان مصحوبًا بنداء «ال�ص�لاة خير
من ال�ن��وم ،وحيا على خير العمل» .انشق
ض��وء ال�ن�ه��ار .انقطعت ال�ك�ه��رب��اء وخفتت
معها أص��وات املطارق وح��دادة السيارات.
ت �س �ل��ل ص � ��وت «ال �ح �ل��ون �ج��ي» أب � ��و ح�س��ن
مناديًا«« :كنافة» ومعنا «منقوش»» ،حل
ص��وت��ه ب � ��ردًا وس�ل�ام ��ًا ع �ل��ى ع �م��ال ق�ض��وا
ساعات الليل في مهمة شاقة ،فبكروا في
فطورهم الصباحي.
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متفرقات
«الخضر» لتحويل «النيابة العامة البيئية» إلى قانون
شخصيات ودخلت ّ
مقار ومجالس يسمع
ع �ن �ه��ا أه � ��ل ال �ق ��ري ��ة م ��ن وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام
فحسب .نتساءل ،بعدما كانت أجندتها
م �ل �ي �ئ��ة ب� � ��آالف امل ��واع� �ي ��د ،ه ��ل ه� �ن ��اك م��ن
ي ��زوره ��ا ب�ع��د م� ��رور ك��ل ت�ل��ك ال�س�ن�ين من
آالف املسؤولني والصحافيني والناشطني
والثوريني من لبنان والعالم الذين جعلوا
م��ن ب�ي�ت�ه��ا ال �س��اب��ق ف��ي ال��رم�ي�ل��ة محجة؟
تحتدم االح�ت�م��االت ف��ي مخيلتنا ونحن
نتأهب ملالقاة السيدة التي لم نكن نخبر
أح � �دًا ب��أم��ر زي��ارت �ن��ا ل �ه��ا ،ح �ت��ى ّ
يحملنا
ً
ال�س�لام والتحية إليها ،متسائال« :أوف،
وين صارت؟».
ن�خ�ت��رق أزق ��ة ال �ق��ري��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى بيت
محمد ياسني .تبدو مقفرة تمامًا .ال أحد
يتنقل على الطرقات أو يتحرك في محيط
ب�ي�ت��ه .ن�س��أل إن ك��ان ال�س�ب��ب ه��و الطقس
ال �ب��ارد ،فيشير أن��ور إل��ى أن�ه��ا خالية في
معظم أي��ام السنة بسبب تواجد أبنائها
إما في بيروت أو في بالد االغتراب .نصل
إلى البيت الذي يكتنفه هدوء مماثل ،لكن
ال ��دخ ��ان امل �ت �ص��اع��د م ��ن م��دخ �ن��ة ال�س�ط��ح
وال �ض��وء امل�ن�ب�ع��ث م��ن غ��رف �ت�ين ،ي ��دل إل��ى
وجود حياة هنا .يدق أنور الباب ،فتفتح
لنا سيدة بنغالية قرر وأشقاؤه االستعانة
ب�ه��ا مل�س��اع��دة وال��دت��ه ع�ل��ى أع �م��ال امل�ن��زل.
بلهجة ع��رب�ي��ة «م �ك �س��رة» ت �ن��ادي« :م��ام��ا
تعي ش��وف��ي ...إج��ا حبيب قلبك» .تركض
أم أن��ور متلهفة باتجاهه« .ي��ا تقبرني».
ت� ّ
�ردده��ا م ��رارًا وه��ي تحضنه وت�ش�م��ه ،إذ
إن�ه��ا ل��م ت��ره م�ن��ذ ع�ي��د رأس ال�س�ن��ة .وألن
لقاءهما يعتمد على «فضاوة» أنور ،فإنه
يقتصر على مرة واحدة في الشهر أحيانًا.
نحن أيضًا نأخذ نصيبنا من االستقبال.
وإن كنا قد التقينا بها مرارًا في السابق،
إال أنها ال تتذكرنا ب��ال�ض��رورة ،إم��ا ألننا
كنا جزءًا من جمهور طويل ّ
مر عليها ،أو
ألننا انقطعنا عنها بعد اإلفراج عن ابنها.
«ال�ع�م��ر إل��و ح��ق» ت �ب� ّ�رر .ت�ب��ري��ر ال يخفي
عتبًا خفيًا على تلهي الناس عنها وعن

لقاؤها بأنور يقتصر
على مرة واحدة في
الشهر أحيانًا
تختصر تجربة  17عامًا
مثلت محطات
بصور ّ
مفصلية

رفاقها ورفيقاتها من األس��رى وعوائلهم
وم��ا ق��دم��وه للوطن م��ن دون تكريم الئ��ق.
عتب تقطعه بالقول« :هيدي حال الدنيا».
تنهمك سريعًا بإعداد وجبة لنا من دون
أن تتزامن مع موعد الطعام .هذا طبعها
ّ
وج��زء م��ن ع ��ادات ال�ق��روي�ين .ت��رت��ب سفرة
ع�ل��ى األرض ح��ول «ال �ص��وب �ي��ا» ،ناصحة
ب �ت��ذوق ال��زي �ت��ون ،ص�ن��ع حقلها وي��دي�ه��ا.
يتناوب زوجها وابنها على مناداتها «يا
حجة» ،إذ إنها بعد اطمئنانها إلى ابنها،
ّ
تفرغت للقيام بواجباتها الدينيةّ .أدت
مناسك الحج مع زوجها وزارت املقامات
امل�ق��دس��ة .حتى أن�ه��ا غ� ّ�ي��رت ف��ي حجابها،
فاستبدلت اإليشارب الذي كانت النسوة
ال �ج �ن��وب �ي��ات ي �ع �ت�م��دن��ه ،ب �ح �ج��اب محكم
يغطي الشعر والرقبة.
ح��ول امل��ائ��دة ،تدخل األس��رة في أحاديث
عائلية .بداية السؤال عن وليام وراشيل،
طفلي أنور .ثم جولة مفصلة على أحوال
األش �ق��اء والشقيقات الثمانية وأوالده ��م
وأح �ف��اده��م .ي�غ��رق��ون ف��ي م�ن��اق�ش��ة هموم
ّ
ك ��ل م�ن�ه��م وم�ش��اغ ّ�ل��ه .ن �ق��اش ي�ن�س��ي امل��رء
أن��ه أم��ام عائلة مثلت ط��وال سبعة عشر
ع ��ام ��ًا ش� �ع ��ارًا ل �ق �ض �ي��ة ن �ض��ال �ي��ة واح � ��دة.
ب��ل نحن أم��ام عائلة ع��ادي��ة لها أفراحها
وأحزانها .حتى أن السيدة محور الزيارة،
ل��م تعد أم أن��ور ب��ل أصبحت أم علي .هي

كذلك في األساس نسبة إلى ابنها األكبر،
ل �ك��ن ال�ك�ن�ي��ة األخ � ��رى ل�ب�س�ت�ه��ا ت��دري�ج�ي��ًا
ل�ت�م�ي�ي��زه��ا م��ن ق�ب��ل ال �ن��اس ب��أن�ه��ا وال ��دة
أنور ياسني .تلفت نظرنا إلى أنها لم تعد
أم ع�ل��ي ف�ح�س��ب ،ب��ل ع ��ادت أي�ض��ًا جميلة
ن��اص��ر .اح� ��دى األم� �ه ��ات ال �ل��وات��ي ي �ن��ذرن
ح �ي��ات �ه��ن ل��رع��اي��ة أب �ن��ائ �ه��ن وأح �ف��اده��ن
وخدمتهم ،ملتزمات البيوت .ف��ي الفترة
ّ
املاضية ،لم تتخل أم علي عن هذا ال��دور،
لكنها ّ
تقر بأنها أعطت الجزء األكبر منه
البنها األصغر بسبب ظرفه االستثنائي.
تلك التجربة عكست جوًا دائمًا من املرارة
وال�ح��زن ال��ذي خيم على األس��رة ال سيما
ع�ل��ى األم .األع �ي��اد واألف � ��راح وال��واج �ب��ات
االجتماعية والنزهات تفقد مذاقها.
ي �ط ��ول ال �ن �ق��اش ال �ع��ائ �ل��ي ال � ��ذي ي��رب�ك�ن��ا
ويمنعنا من مقاطعته لطرح أسئلة حول
تجربة املاضي .انشغال أم علي بالهموم
الحياتية ألوالده� ��ا يجعلنا نشعر بأنه
ل��م ي�ع��د م��ن ج ��دوى ل�ت��ذك�ي��ره��ا باللحظة
التي أخبرها فيها الشهيد جورج حاوي
أن امل�ق��اوم ال��ذي حملت ه� ّ�م��ه ،ودع��ت ألمه
بالصبر بعدما أس��ره ال�ع��دو اإلسرائيلي
م� � ��ن أرض امل� � ��واج � � �ه� � ��ات خ � �ل ��ال ع �م �ل �ي��ة
بطولية في جبل الشيخ ،هو ابنها .مثل
ج��رح ان��دم��ل ،نؤثر ع��دم تذكيرها ب��األداء
الرسمي تجاه قضية األسرى وباألمراض
التي أصابتها من ّ
الهم.
ت�خ�ت�ص��ر ج�م�ي�ل��ة ن��اص��ر ت�ج��رب��ة السبعة
ع �ش��ر ع ��ام ��ًا ب �ب �ع��ض ال� �ص ��ور ألش �خ��اص
وم �ن��اس �ب��ات ش�ك�ل��ت م �ح �ط��ات م�ف�ص�ل�ي��ة،
كأنها ال تريد أن تتذكر سواها .في غرفة
الجلوس التي تمضي فيها الوقت األكبر،
رفعت صورة للسيد حسن نصر الله الذي
ق��اب �ل �ت��ه م � ��رات ع ��دة وت �ح �ف��ظ ل ��ه ذك��ري��ات
ً
وأق � ��واال خ��اص��ة .ف��ي غ��رف��ة أخ� ��رى ،رت�ب��ت
على ط��اول��ة ص��ورة ت��ؤرخ لحظة وص��ول
أن ��ور إل ��ى ص��ال��ة امل �ط��ار إث ��ر اإلف � ��راج عنه
وأخرى للشهيد جمال ساطي الذي أطلق
ابنها اسمه على عمليته تيمنًا.

«الربيع العربي» يقترب من طرابلس!
عبد الكافي الصمد
ق�ب��ل ن�ح��و أس �ب��وع ،ان�ت�ش��رت ف��ي س��اح��ات
ط� ��راب � �ل� ��س وش � ��وار ّع� � �ه � ��ا الف� � �ت � ��ات ش � � ّ�دت
من مواقف مطلبية
األنظار .ال ملا تضمنته ّ
وان�ت�ق��ادي��ة ،ب��ل ألن م��ن وق��ع عليها اختار
شعار «ربيع طرابلس» ،في إشارة أرادت،
ربما ،أن تعطي انطباعًا يفيد بأن الربيع
العربي يقترب من عاصمة الشمال!
ه ��ذه ال�ل�اف �ت��ات ح�م�ل��ت ع� �ب ��ارات م �ث��ل« :ال
الستجداء حقوقنا بعد اليوم» ،و«مبروك
ال �ل �ي �ط ��ان ��ي ...م �ت��ى ط ��راب � �ل ��س؟» ،و«آالف
الشباب بال علم وال عمل وال أحد يسأل».
وق��د ف� ّ�س��رت ه��ذه ال�لاف�ت��ات بأنها ّ
موجهة
بنحو ُم َ
ضمر إلى رئيس الحكومة نجيب
م �ي �ق��ات��ي ،وإل� ��ى وزراء امل��دي �ن��ة ون��واب �ه��ا،
والفاعليات االقتصادية فيهاّ .
بعض من قاموا بهذه الحملة ،وفضلوا عدم
كشف أسمائهم حاليًا ،يصفون أنفسهم
ب��أن�ه��م «م�س�ت�ق�ل��ون س�ي��اس�ي��ًا ،وينطلقون
ف ��ي ح�م�ل�ت�ه��م م ��ن خ�ل�ف�ي��ة ح��رص �ه��م على
ط��راب �ل��س ،واس�ت�ي��ائ�ه��م م� ّ�م��ا وص �ل��ت إليه
األم��ور فيها من ت� ّ
�رد في مستوى املعيشة
وان �ت �ش��ار ال �ب �ط��ال��ة ف��ي ص �ف��وف ال �ش �ب��اب،
وف��وض��ى وم�ش��اك��ل اج�ت�م��اع�ي��ة وأم�ن�ي��ة ال
تحصى» .وكشف بعض هؤالء لـ«األخبار»
أن «ال ��وض ��ع ال �ع ��ام ل ��م ي �ع��د ي �ط ��اق ،وه��و
م�ق�ب��ل ع �ل��ى ان �ف �ج��ار اج �ت �م��اع��ي ل ��ن يبقى
أحد بمنأى عنه» ،موضحني أن «إطالقنا
ه��ذه الحملة ه��و لتنبيه املعنيني إل��ى أنه
ال ي�ج��در بهم التقاعس وص� ّ�م اآلذان ،ألن
االن �ف �ج��ار امل��رت �ق��ب إذا ح �ص��ل ف�س�ي�ج��رف
الجميع في طريقه».
وع �ن��دم��ا ي�ل�ف��ت ن �ظ��ر ه� ��ؤالء إل ��ى أن واق��ع
طرابلس ولبنان ،املفروز طائفيًا ومذهبيًا

وعائالت وشخصيات سياسية ،ال يتيح
لهم رف��ع سقف توقعاتهم كثيرًا ،ي� ّ
�ردون:
«ن� �ع ��رف ذل � ��ك ،ف �ن �ح��ن ل �س �ن��ا غ��ري �ب�ي�ن ع��ن
واق��ع املدينة ،لكن ه��ل يجب علينا البقاء
ص��ام �ت�ين؟ أال ي �ح��ق ل �ن��ا أن ن�ح�ل��م ب��واق��ع
ّ
أف �ض��ل؟» .وي �ض��رب أح��د م�ن��ظ�م��ي الحملة
ً
م �ث��اال م��ا ش �ه��دت��ه ب �ع��ض ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
أخ � �ي � �رًا م� ��ن «ث � � � ��ورات وس � �ق� ��وط أن �ظ �م ��ة»،

بالخسة»
«نايم
ّ
امل �ل �ص��ق األخ� �ي ��ر ،ي �ن �ع��ى ف �ي��ه م ��ن س� ّ�م��وا
أن �ف �س �ه��م «ش� �ب ��اب ط��راب �ل��س م ��ش ن��اي��م»
ب� �م ��زي ��د م� ��ن األس � � ��ى وال � � �ح � ��زن ،امل � �غ ��دور
امل � ��أس � ��وف ع� �ل ��ى ش� �ب ��اب ��ه ،اب� � ��ن ال �ش �م��ال
ّ
بالخسة» ،ال��ذي «توفي إثر حادث
«نايم
ص �ح��ي وب �ي �ئ��ي أل� �ي ��م» .وي �ش ��رح امل�ل�ص��ق
أن وال� ��د امل� �غ ��دور ه ��و «ال �ج �ه��ل ،وال ��دت ��ه:
ال � �ح� ��رم� ��ان ،إخ � ��وت � ��ه :ال � �ي� ��أس وال �ب �ط��ال��ة
والتزلم والتبعية ،أخ��وال��ه :شبيحة املال
وال �س �ل �ط��ة ،أع� �م ��ام ��ه« :ن ��اي ��ب ب��ال �خ� ّ�س��ة»
ّ
بالخسة» .وتقبل التعزية يوميًا
و«وزي��ر
في مكاتب نواب املدينة ووزرائها ،أو عبر
ال��رس��ائ��ل القصيرة على أرق��ام هواتفهم.
أم� ��ا ال �ت �ه��ان��ئ ف �ه��ي ع �ل��ى م � ��دار ال �س��اع��ة
ّ
بالخسة».
على صفحة فايسبوك «ن��اي��م
ويرجى أخذ العلم من األمراض املنتشرة
وحاالت الوفاة املتوقعة!».

م �ع �ت �ب �رًا أن � ��ه« :م �ث �ل �م��ا ل ��م ي �ت��وق��ع أح ��د أن
ّ
يحصل ما حصل ،ثم وقع الزلزال الذي هز
ع��روش��ًا ف��ي املنطقة وأسقطها ،ف��إن األم��ر
ذاته قد ينطبق عندنا ،وهي محاولة منا
قد تنجح وق��د تفشل ،لكنها تبقى أفضل
من لعن الظالم داخل الغرف املغلقة».
ل �ك��ن ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ت �ع� ّ�رض��ت مل �ض��اي �ق��ات
ع ��دة ،وه��ي ال ت ��زال ف��ي م�ه��ده��ا ،إذ أوق��ف
ع�ن��اص��ر أم�ن�ي��ون ت��اب�ع��ون ألح ��د األج �ه��زة
ب�ع��ض ال�ش�ب��ان ال��ذي��ن ي��رف�ع��ون ال�لاف�ت��ات،
واس � �ت � �ج� ��وب� ��وه� ��م ل � �س� ��اع� ��ات وص � � � � ��ادروا
الالفتات التي في حوزتهم قبل أن يطلقوا
سراحهم.
األم� ��ر ل��م ي �ت��وق��ف ع �ن��د ه ��ذا ال� �ح � ّ�د ،ب��ل إن
ب�ل��دي��ة ط��راب �ل��س ،وق �ب��ل ُم �ض��ي  48س��اع��ة
على رف��ع ال�لاف�ت��ات ،نزعتها جميعًا ،بعد
ّ
ت�ل��ق��ي رئ�ي��س ال�ب�ل��دي��ة ن ��ادر غ ��زال وبعض
األع �ض��اء ات �ص��االت ع��دي��دة أج��راه��ا معهم
ّ
مقربون من القوى السياسية في املدينة،
ّ
طالبني منهم ّ نزعها بسرعة ،ومتذرعني
بأن البلدية وقعت منذ فترة وثيقة شرف
تمنع تعليق الالفتات ،وأن عليها االلتزام
ً
بالوثيقة ،فضال عن تطبيق القانون!
ل�ك��ن ،م��ا ك��ادت حملة ال�لاف�ت��ات تقفل على
هذا النحو ،حتى امتألت شوارع طرابلس
أم ��س ب �م �ئ��ات امل �ل �ص �ق��ات ع �ل��ى ال� �ج ��دران،
ال�ت��ي أخ��ذت شكل أوراق ال�ن�ع��وة ،وتحمل
عبارات انتقادية وس��اخ��رة ،بلهجة تشبه
الفكاهة ال�س��وداء التي كانت تزدهر عادة
خالل فترة إقامة كأس العالم لكرة القدم،
ّ
ع �ن��دم��ا ي � � ��وزع أن � �ص ��ار أح � ��د امل �ن �ت �خ �ب��ات
العاملية ملصقات مشابهة ،موجهة إلى
أنصار املنتخبات األخرى ،خصوصًا بعد
خسارتها ،وبطريقة ال تخلو م��ن شماتة
ّ
وتندر.

رحب حزب «الخضر» اللبناني بإقرار مجلس الوزراء مشاريع
القوانني البيئية األربعة :النيابة العامة البيئية ،املحميات الطبيعية،
اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء .ولفت إلى
نيته «تحويل النيابة العامة البيئية من مشروع قانون إلى قانون».
وأوضح الحزب أنه «سيتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية
لدعم القانون ،وسيعمل على تطوير الدراسة الخاصة إلنشاء
وحدات الدفاع البيئية (اللواء األخضر) لتكون الذراع التنفيذية
للنيابة العامة البيئية ،والتنسيق مع نقابة املحامني ومعهد الدروس
القضائية واملجتمع املدني لتطوير مفهوم الجريمة البيئية في لبنان،
ومتابعة دراسة االختصاصات البيئية املتوافرة في الجامعات
اللبنانية ،وتصنيف الخبراء الذي يفترض أن يستند إليهم القاضي
إلصدار حكمه».

ّ
الرسمية
انطالق أعمال صيانة مدرسة ذوق مصبح
بدأت الوحدة الهندسية في وزارة التربية العمل على إعادة تأهيل
مبنى ثانوية ذوق مصبح ،على خلفية الخبر الذي نشرته «األخبار»
األسبوع املاضي عن وضع املدرسة السيئ .وعمدت إلى إرسال
مجموعة من املهندسني للكشف على حالة البناء والوضع الصحي
السيئ الذي يعيشه الطالب.
وأكد املهندس في الوحدة الهندسية ألبير رزق لـ«األخبار» إتمام
أعمال الصيانة في غضون أسبوعني على األكثر ،فيما وضع
«الخوف من انهيار سقف املبنى» في خانة «التهويل واملبالغة
اإلعالمية» .وذكر أن الوزارة تحاول ًمعالجة تسرب املياه والرطوبة
التي تؤثر على صحة الطالب ،فضال عن النية في تغيير خزانات
املياه .وأشار إلى أن «املبنى الحالي ليس سوى بيت جاهز ،في حني
مجلس اإلنماء واإلعمار ،بصدد
أن وزارة التربية ،بالتعاون مع ُ َ
إنشاء مبنى مدرسي جديد سينقل الطالب إليه ،على أن يتالءم مع
شروط التعليم الثانوي».

عائلة فقيد فسوح حسني من دون تعويضات
ناشد مخاتير بلدة دنبو (عكار)
وعائلة الضحية ياسر محمد حسني،
الذي قضى في انهيار بناية فسوح ـ ـ ـ
األشرفية ،املسؤولني إنصاف عائلة
الضحية .وقالوا في رسالة« :الفقيد
حسني هو أب ألربعة أطفال كان يقطن
في هذا املبنى عند سقوطه ،وقد ترك
عائلته في دنبو سعيًا وراء لقمة
العيش ،إلى أن حصلت هذه املأساة
األليمة لتصبح أسرته مشردة من دون عائل يعولها» .وأضافت أن
«عائالت البلدة تأسف ألن الفقيد لم ينل االهتمام الالزم ،سواء في
تشييعه أو في متابعة قضية أسرته ،كذلك ال أحد من املسؤولني
املحليني الرسميني قام بواجب العزاء بالحد األدنى ،ما أثار غضب
األهالي» .وطالب املخاتير املسؤولني القيام بواجبهم ،وأن تنال عائلة
الفقيد حقها في التعويض كغيرها من العائالت.

«عمار» تطلق مشروع التحصني من املخدرات
تطلق مؤسسة «عمار الخيرية الدولية» في لبنان ()AMAR
مشروعها الجديد «معًا نحمي ونبني لنرتقي لتحصني مجتمعنا
من آفة املخدرات وآثارها» عصر اليوم (الساعة الرابعة) في مركز
كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في النبطية (كامل جابر).
ويتضمن املشروع نشاطات توعية في املدارس الرسمية ،وخلق
نواة تعاون فيها للمساعدة في تعميم املحاذير واملخاطر ،وتجيير
املسرح والفنون من خالل أعمال مدروسة ومنظمة في خدمة «الحد
من آفات املخدرات».

ّ
املتوسط تراثيًا
صور تربط مدن
استضافت بلدية صور املؤتمر السادس لـ«مشروع بحرنا» برعاية
رئيس البلدية حسن دبوق ،الذي أوضح أن املشروع «يهدف إلى
املساهمة في تعزيز الوعي والتراث التاريخي للمدن الساحلية للبحر
األبيض املتوسط املنتشرة على طول الطرق البحرية الفينيقية ،من
خالل التركيز على خصائصها املشتركة» .وقال« :على املستوى
ُ
ست َ
(ماض ـ ـ ـ حاضر) من
ربط املدن الساحلية من منظور
املادي،
ٍ
خالل تحديد طرق ثقافية على مستوى كل مدينة متوسطية تربط
املدن ّ
الست املستهدفة .بعد ذلك ،سيعد برنامج سياحي لتسليط
الضوء على الحرف».
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أعدها عفيف دياب

املوسوي
هادي
ّ

إجازة جامعية من خلف القضبان

لم تمنع قضبان السجن الفوالذية هادي ً من إكمال تحصيله العلمي .أنهى دراسته الجامعية في عتمة الزنزانة،
كي يخرج عند انتهاء محكوميته حامال شهادة ليسانس في التاريخ .فرحة ّ
التخرج لن يعادلها سوى لحظة الخروج
إلى الحرية

تعددت األسباب التي
أفضت الى جريمة القتل
املتهم بها هادي علي
املوسوي املحكوم بالسجن
 7سنوات ونصف .فعلى
أثر الجريمة املتهم بها،
تنوعت التحقيقات األمنية
والقضائية ،وتوصلت
الى خالصة وضعت أمام
القضاء املختص الذي أصدر
حكمه بـ«انتفاء السببية
بني الجرم والنتيجة ،وقررنا
ً
باإلجماع اعتبار الجرم قتال
عرضيًا ،وتجريمه باملادة
.»547/184

ح �ق��ق ه ��ادي ع �ل��ي امل ��وس ��وي حلمه
خ� �ل ��ف ال� �ق� �ض� �ب ��ان ،ون � � ��ال إج� ��ازت� ��ه
الجامعية بعد تعب وسهر وحرية
م �س �ج��ون��ة .ح ��ري ��ة ل ��م ي �ك��ن ه ��و م��ن
ّ
قرر أسرها ،بل «ساعة تخل» كانت
ال�س�ب��ب ف��ي س�ج�ن��ه وإدان �ت ��ه بحكم
قضائي بجريمة قتل قبل سنوات
سبع .جريمة ال يعرف ه��ادي كيف
وق � �ع� ��ت ف � ��ي ق ��ري� �ت ��ه ال� �ن� �ب ��ي ش �ي��ت
ومل ��اذا؟ لكنه أي�ق��ن أن ال�ق��ان��ون فوق
ك��ل اعتبار ،وه��ا ه��و ينفذ عقوبته،
منتظرًا ب�ف��ارغ ال�ص�ب��ر ان�ت�ه��اء م��دة
م �ح �ك��وم �ي �ت��ه ل �ي �ع ��ود ال � ��ى ال �ح �ي��اة
الطبيعية.
رف� ��ض ه � ��ادي ف ��ي ق� � ��رارة ن �ف �س��ه أن
ي �ن �ه��ي م �ح �ك��وم �ي �ت��ه وي � �خ� ��رج ال ��ى
ال�ح��ري��ة م��ن دون أن ي �ك��ون م�ع��ه ما
ي� �س ��اع ��ده ع� �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ال �ح �ي��اة
وم�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا .ص �م��م ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة
دروس � � � ��ه ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ،وه� � ��و ال � ��ذي
ك ��ان ط��ال �ب��ًا ف��ي ال �س �ن��ة ال �ث��ال �ث��ة في
ك �ل �ي��ة اآلداب وال� �ع� �ل ��وم اإلن �س��ان �ي��ة
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ف��رع
ال��راب��ع (زح�ل��ة) قبل وق��وع الجريمة
(رفض اإلفصاح عن تاريخ وقوعها
ل� �ح� �س ��اب ��ات خ � ��اص � ��ة) ال � �ت� ��ي أدي � ��ن
ب��ارت �ك��اب �ه��ا وح �ك��م ع�ل�ي��ه ب��ال�س�ج��ن
ملدة  7سنوات و 6أشهر.
ي �ق��ول ه� ��ادي ل� �ـ «االخ� �ب ��ار» إن ��ه قبل
وق ��وع ال �ج��ري �م��ة ،ك ��ان أي �ض��ًا طالبًا
في كلية الحقوق ويتابع في الوقت
ن �ف �س��ه دراس � � ��ة ال� �ت ��اري ��خ ف ��ي ك�ل�ي��ة
اآلداب« .ك�ن��ت ف��ي ال�س�ن��ة ال��دراس�ي��ة
الرابعة في كلية الحقوق ،واتهمت
خاللها بجريمة القتل العرضي ،ما
حرمني من متابعة ال��دراس��ة ،إذ لم
أستطع التقدم لالمتحان النهائي».
وي� �ض� �ي ��ف «ب� �ع ��دم ��ا ص� � ��در ال �ح �ك��م
القضائي بحقي ،تقدمت بطلب الى
إدارة السجن لتسمح ل��ي بمتابعة
دروسي في اختصاص التاريخ في
كلية اآلداب».

تقرير

«امتحان» امليكانيك يرهق أهل البقاع الشمالي
أخيرًا ،ارتفعت أصوات البقاعيني
املطالبني باستحداث مركز معاينة
في الهرمل ،نظرًا لطول املسافة بينهم
وبني زحلة ،ال سيما أن الطرقات سيئة،
والتكاليف باهظة ،والوضع
االقتصادي مزر
البقاع الشمالي ــ رامح حمية
في البقاع« ،الطرقات بتشبه كل شي
إال الطرقات» ،يقول علي جعفر ،أحد
أب �ن��اء ب �ل��دة ح ��وش ال �س �ي��د ع �ل��ي ،في
قضاء الهرمل .استيقظ الرجل فجرًا،
ع �ل��ى غ �ي��ر ع ��ادت ��ه ،ل �ي��دق��ق ممتعضًا
ف��ي أوراق تسجيل س�ي��ارت��ه .ارتشف
س� ��ري � �ع� ��ًا ف � �ن � �ج� ��ان ق � �ه� ��وت� ��ه ،وت� ��ذك ��ر
الطريق الطويلة .قد تمتد رحلته إلى
«امليكانيك» يومًا أو يومني« .الله أعلم
اذا بتنجح أو بتسقط ب��االم�ت�ح��ان».
ه ��و ام� �ت� �ح ��ان إذًا ،م� �ح ��اط ب �م �ع��ان��اة
ج �س��دي��ة ون �ف �س �ي��ة ،وط �ب �ع��ًا م��ال �ي��ة،
نتيجة املسافة الطويلة ،التي تتجاوز
 120كيلومترًا إلى مركز املعاينة في
م��دي �ن��ة زح� �ل ��ة ف ��ي ال �ب �ق ��اع األوس � ��ط.
«الطامة الكبرى» بحسب جعفر تكمن
ف��ي م��ا ل��و «رس �ب��ت ال �س �ي��ارة» .األم��ر
ال��ذي يعني «رحلة جديدة من قضاء

الهرمل إل��ى البقاع األوس ��ط ،وأع�ب��اء
إضافية جديدة».
م �ع��ان��اة ج�ع�ف��ر مل�ع��اي�ن��ة س �ي��ارت��ه كل
عام ،ال تقتصر عليه وحده ،بل تمتد
لتشمل أك�ث��ر م��ن  150أل��ف نسمة من
أبناء قرى البقاع الشمالي ،بدءًا بقرى
ً
وب �ل��دات ق�ض��اء ال�ه��رم��ل ،وص ��وال إل��ى
ال �ق��رى ال �ح��دودي��ة ك��ال �ق��اع وع��رس��ال
ورأس ب �ع �ل �ب��ك وغ� �ي ��ره ��ا .ف��امل �س��اف��ة
التي يقطعها أب�ن��اء املنطقة تتفاوت
ب�ين ق��ري��ة وأخ� ��رى ،ت �ت��راوح ب�ين 100
و 130ك �ي �ل��وم �ت �رًا ،ك �م��ا ف ��ي س �ه�لات
امل� � � ��اء وم � ��رج � �ح �ي��ن .ت � �ف� ��رض ع �ل �ي �ه��م
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن أع �م��ال �ه��م وت�خ�ص�ي��ص
أيام محددة إلنجاز معامالت الكشف
على سياراتهم .أحيانًا ،من املمكن أن

نسبة السيارات التي
أوقفت عن السير
وحولت الى أنقاض
ّ
وصلت الى %40

يتطلب األمر فترة زمنية أطول فيما
لو كانت الزحمة كتلك التي شهدها
م��رك��ز امل�ع��اي�ن��ة ف��ي زح �ل��ة ع�ل��ى م��دى
الشهرين املاضيني ،بعد إقرار قانون
اإلعفاء من دفع غرامات التأخير على
امليكانيك ،كما يشرح علي طه ـ أستاذ
متعاقد من مدينة الهرمل .يلفت طه
إلى أن ع��ددًا كبيرًا من أهالي املنطقة
ي �ض �ط��رون «غ�ص�ب��ًا ع�ن�ه��م» ال ��ى ت��رك
أعمالهم إلج��راء املعاينة امليكانيكية
في زحلة ،حتى أن «بعضهم ينام في
زحلة» .طه تخلى عن ساعات تعاقده
ليوم كامل بسبب املعاينة ،لكنه ،رغم
ذل��ك« ،أشكر الله أن سيارتي نجحت
ألع� ��ود إل ��ى م �ن��زل��ي ق��راب��ة ال �ث��ام �ن��ة»،
مشيرًا إلى أنه «دفع  60ألف ليرة بدل
بنزين للسيارة ،ما خال رسم املعاينة
امليكانيكية ومبلغ  33ألف ليرة».
أم ��ا ع �ب��د ال��رح �ي��م ال �س��اح �ل��ي ،ف�ت��ذم��ر
ب��دوره من «الحالة السيئة للطرقات
ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب �ب �ع �ض �ه��ا»،
خصوصًا تلك املمتدة من بلدة مقنة
ً
م � ��رورًا ب��ال �ت��ل األب �ي ��ض وص � ��وال إل��ى
م �ف��رق إي �ع��ات وب �ل��دة دورس ،وال�ت��ي
ت �ش �ه��د أع� �م ��ال ح �ف��ر وش � ��ق« ،وال �ل ��ي
سيارته من الشركة مش ممكن تمرق
ّ
وتتكسر» .هكذا ،يكتظ هؤالء
عليه إال
جميعهم في مركز معاينة ميكانيكية
واح ��د ،ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ك�ب�ي��رة كالبقاع
لديها ام�ت��داد جغرافي ش��اس��ع .وفي

مركز معاينة في منطقة وسطية بني بعلبك والهرمل سيخفف األعباء عن أبناء املنطقة
ض��وء ع��دم اس�ت�ح��داث م��رك��ز معاينة
ف��ي محافظة بعلبك ـ الهرمل ،ترتفع
أص � � � ��وات أه � ��ال � ��ي امل� �ن� �ط �ق ��ة م �ط��ال �ب��ة
ب��إن �ج��از ه ��ذا امل� �ش ��روع ،لـ«تخليص
ال �ن��اس م��ن معاناتهم ك��ل ع ��ام» ،كما
ي� �ق ��ول أح� �م ��د ش� �ع� �ي ��ب ،وه � ��و خ�ب�ي��ر
سير محلف ف��ي الهرمل .أك��د األخير
«عدم تجاوب أي من مسؤولي وزارة
الداخلية مع الطلبات املتكررة بشأن
اس�ت�ح��داث م��رك��ز معاينة ف��ي منطقة
وس �ط �ي��ة ب �ي�ن ب �ع �ل �ب��ك وال� �ه ��رم ��ل ف��ي
بلدات العني أو اللبوة ،علمًا أن األمر
«ي�خ�ف��ف األع �ب ��اء ع��ن أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة،
ويمنع إقبالهم امل�ت��زاي��د على إيقاف
سياراتهم عن السير بنسبة وصلت

ال��ى  %40وتحويلها إل��ى م��ا يسمى
أنقاض»« .الناس ما معها حق ربطة
خبز في ظل وضع حدودي ال نحسد
عليه» ،يختم شعيب.
ب ��دوره ،رأى ال�ن��ائ��ب غ��ازي زعيتر أن
«تقصير الدولة في استحداث مركز
معاينة ميكانيكية في املنطقة اصبح
بمثابة جريمة يومية ترتكبها بحق
مواطنيها» ،مشددًا على حاجة قرى
وب �ل ��دات ب�ع�ل�ب��ك ـ ال �ه��رم��ل إل ��ى م��رك��ز
معاينة ،حتى «ق�ب��ل ص��دور مرسوم
اس �ت �ح��داث م �ح��اف �ظ��ة» .ول�ل�م�ن��اس�ب��ة،
أع �ل��ن زع �ي �ت��ر أن ن� ��واب ت�ك�ت��ل بعلبك
ـ ال�ه��رم��ل «ي�ط��ال�ب��ون دائ �م��ًا بافتتاح
مركز معاينة».
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أخبار القضاء واألمن
شكوى جزائية ضد وزير سابق
واف � �ق� ��ت إدارة س �ج ��ن زح � �ل� ��ة ،ب�ع��د
مراجعة الجهات املعنية ،على طلب
ه��ادي بمتابعة دروس ��ه الجامعية
م��ن داخ��ل السجن .وأوض��ح مصدر
أم�ن��ي ل�ـ «األخ�ب��ار» أن إدارة السجن
توصلت ال��ى تفاهم م��ع إدارة كلية
اآلداب ف��ي زح�ل��ة ،التي واف�ق��ت على
ال �س �م��اح أله ��ل ال �س �ج�ين بتسليمه
الكتب الدراسية واملحاضرات داخل
السجن .ويضيف إن إدارة السجن
«شجعت هادي على متابعة دروسه
ووف � ��رت ل ��ه ك ��ل م �ت �ط �ل �ب��ات ت�ح�ق�ي��ق
هدفه ،كما أنه لم ّ
يقصر في تنظيم
مكتبة السجن ومساعدة السجناء
في القراء ة والكتابة وتوفير الكتب
ل �ه��م» .وي �ت��اب��ع امل �ص��در إن «خ�ط��وة
ه��ادي امل��وس��وي شجعت السجناء
على ال�ق��راء ة ،وب��دأ التنافس في ما
بينهم على من يقرأ كتبًا ويناقش
مضمونها» ،مشيرًا الى أن السجني
ساعد
هادي «شخص جدير بالثقة،
ّ
في حل الكثير من اإلشكاالت ،ووفر
مساعدات مهمة للسجناء من خالل
م��واظ�ب�ت��ه ع�ل��ى االل �ت ��زام ب��ال�ق��وان�ين
املرعية».
ف ��ي ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي 2010
ـ� �ـ� �ـ  2011خ� �ض ��ع ه � � ��ادي امل ��وس ��وي
ل�ل��ام � �ت � �ح� ��ان ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي (ال � � � � � ��دورة
ال�ث��ان�ي��ة) داخ��ل سجن زح�ل��ة .تولت
ل �ج �ن��ة م��راق �ب��ة وم �ت��اب �ع��ة م ��ن ك�ل�ي��ة
اآلداب ـ �ـ �ـ �ـ ق �س��م ال �ت ��اري ��خ اإلش � ��راف
على خضوعه لالمتحان من داخل
س �ج �ن��ه ،ت �ح��ت م��راق �ب��ة م��وظ��ف من
ال �ك �ل �ي��ة وآخ� � ��ر م ��ن إدارة ال �س �ج��ن.
وأوضح مدير كلية اآلداب في زحلة
ال��دك�ت��ور نديم م��راد ل�ـ «األخ�ب��ار» أن
ك�ل�ي�ت��ه ف� ��رزت م��وظ �ف��ًا ت��ول��ى مهمة
زي��ارة ه��ادي في السجن وتسليمه،
وف � ��ق ال� �ق ��وان�ي�ن امل ��رع� �ي ��ة اإلج � � ��راء،
مغلفات أسئلة االمتحان النهائي.
وأش � ��ار ال ��ى «أن� �ه ��ا ال �ح��ال��ة األول ��ى
ال�ت��ي تحصل معنا ف��ي ال�ك�ل�ي��ة ،ل��ذا

وفرنا كل متطلبات إنجاح املشروع
أله� �م� �ي� �ت ��ه ،ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع إدارة
السجن» ،مؤكدًا أن خضوع سجني
الم � �ت � �ح� ��ان ف � ��ي ش� � �ه � ��ادة ج��ام �ع �ي��ة
«ك ��ان خ �ط��وة م �م �ي��زة ،ول ��ذا نشجع
ك��ل س�ج�ين ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة تحصيله
ال�ع�ل�م��ي ،وال س�ي�م��ا أن ق ��وى األم��ن
ال��داخ �ل��ي وج ��دت ف��ي ن �ج��اح ه��ادي
فرصة سانحة تؤهل السجني الحقًا
ل�ل�خ��روج ب�ع��د ان�ت�ه��اء محكوميته،
وأن يكون أكثر ق��درة على مواجهة
صعوبات الحياة وأال يتحول الى
عبء على أهله ومجتمعه».

أسهم في بناء مكتبة
السجن وساعد السجناء على
تطوير قدراتهم في القراءة
والكتابة
يطمح بعد إنهاء مدة
محكوميته إلى العمل مرشدًا
اجتماعيًا في السجون
في  17الشهر املاضي ،تسلم هادي
ع �ل��ي امل ��وس ��وي إف � ��ادة ال �ن �ج��اح من
ك�ل�ي��ة اآلداب ـ �ـ �ـ ق �س��م ال �ت��اري��خ (رق��م
م� �ل� �ف ��ه ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي  19655ورق� � ��م
االمتحان  )3141وه��و في السجن.
ع� ��ن ذل� � ��ك ي � �ق� ��ول« :ك� ��ان� ��ت ف��رح �ت��ي
ك � �ب � �ي � ��رة ،وخ � �ص � ��وص � ��ًا ح� �ي��ن أق� � ��ام
ل ��ي رف ��اق ��ي ه �ن��ا ح �ف �ل��ة ص �غ �ي��رة».
وي� �ض� �ي ��ف« :ل� �ق ��د ن �ج �ح��ت وح �ق �ق��ت
حلمي وحصلت بتعبي ومثابرتي
ع�ل��ى اإلج � ��ازة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي قسم
ال � �ت� ��اري� ��خ» .وي� �ت ��اب ��ع «ح �ي��ن أخ� ��رج
ب�ع��د أن أن �ه��ي م��دة ال�ح�ك��م س��أت��اب��ع
ت �ح �ص �ي �ل��ي ال �ع �ل �م��ي ف ��ي ال �ح �ق��وق،
وأت� �م� �ن ��ى أن ت �س ��اع ��دن ��ي ال� �ظ ��روف

ع �ل��ى ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذا ال �ح �ل��م أي �ض ��ًا».
وت� ��اب� ��ع «ك � ��ل م� ��ا أخ � � ��اف م� �ن ��ه ح�ين
ً
أخرج هو أن ال أجد عمال أو وظيفة.
ف�ه�ن��اك مشكلة س�ت��واج�ه�ن��ي ،إذ لن
ي�ق�ب��ل أح ��د ب�ت��وظ�ي�ف��ي ألن �ن��ي كنت
م �س �ج��ون��ًا وم �ح �ك��وم��ًا ب �ت �ه �م��ة ق�ت��ل
ً
ً
ع��رض��ي» ،آم�لا أن تجد ال��دول��ة حال
لحاالت كهذه ،و«بالتالي تكون قد
ً
ً
ّ
أهلتنا فعال ال قوال لنكون قدوة في
مجتمعاتنا».
وأع � � ��رب ع ��ن س � � ��روره ال �ك �ب �ي��ر ح�ين
«زارن� � � � � ��ي آم � � ��ر ال � �س � �ج� ��ن م � ��ع ك� �ب ��ار
م � �س� ��اع� ��دي� ��ه وم � � ��ع ض � �ب � ��اط ق � �ي� ��ادة
منطقة البقاع اإلقليمية وقدموا لي
التهنئة باسم قائد منطقة البقاع،
وهذا ما أعطى دفعًا معنويًا لبقية
ال� �س� �ج� �ن ��اء ،إذ ت� �ح � ّ�م ��س ب �ع �ض �ه��م
ملتابعة تحصيلهم العلمي».
ه� � � ��ادي امل � ��وس � ��وي ال� � � ��ذي ل � ��م ي �ق��ف
ً
ال � �س � �ج� ��ن ح � ��ائ �ل��ا دون م �ت��اب �ع �ت��ه
لدراسته الجامعية ،أسهم في بناء
مكتبة السجن ،بالتعاون م��ع قوى
األمن الداخلي وعدد من الجمعيات
امل� �ه� �ت� �م ��ة .وق� � � ��ال ل � � �ـ «األخ � � �ب� � ��ار» إن
إص� � � � � ��راره ع� �ل ��ى م� �ت ��اب� �ع ��ة دروس � � ��ه
الجامعية «ل��م يمنعني م��ن تطوير
مكتبة السجن ومساعدة السجناء
م� �ع ��ي ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر ق ��درات � �ه ��م ف��ي
القراء ة والكتابة».
وت ��اب ��ع إن آم� ��ر ال �س �ج��ن ف ��ي زح �ل��ة
وج� �م� �ي ��ع ال � �ض � �ب� ��اط وامل� �س ��اع ��دي ��ن
وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن «ش� �ج� �ع ��ون ��ي ع �ل��ى
تحصيل علمي ،وسهلوا لي كل ما
احتاج إليه لتطوير وعي السجناء
في التثقيف الذاتي» ،مشيرًا الى أنه
ل��دى إن�ه��ائ��ه م�ح�ك��وم�ي�ت��ه «س��أع�م��ل
على إرسال طلب الى رئيس محاكم
االس �ت �ئ �ن��اف ف��ي ب �ي��روت لتعييني
مرشدًا اجتماعيًا في السجون ،وإذا
ً
لم أجد وظيفة فسأصبح عاطال من
العمل ،لذا يجب أن أستعد ملواجهة
التحديات منذ اآلن».

تقرير

«موقف لبيع الهوى» على مفرق فغال الجبيلية
جوا ّنا عازار
ع �ل��ى م �ف��رق ب �ل��دة ف �غ��ال ال�ج�ب�ي�ل� ّ�ي��ة،
تنتظران من يشتري...
تقف فتاتان ّ
ال� � � �ه � � ��وى! ت� � �ت � ��وق � ��ف س � � � ّ�ي � � ��ارة ع �ل��ى
امل� �ف ��رق ،ت �ت� ّ�م امل� �ف ��اوض ��ات ،س��ري �ع��ًا،
ب�ي�ن «ال ��زب ��ون» و«ال �ب��ائ �ع��ة» ق�ب��ل أن
ت�س�ت�ق��ل ال �س �ي��ارة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق إل��ى
أح��د الشاليهات ف��ي ب�ل��دة ال�ب��رب��ارة
امل � �ج � ��اورة ح �ي��ث أع � � ��داد أخ� � ��رى م��ن
الفتيات في االنتظار.
«األس� � � � � � ��وأ م� � ��ن ك� � ��ل ذل� � � � ��ك ،ب �ح �س��ب
م�خ�ت��ار ال �ب �ل��دة ال �ف��رد خ�ي�ّ�ر ال �ل��ه ،أن
ه ��ذا «امل �ل �ط��ش» ب ��ات ي �م��ث��ل مشكلة
ك �ب �ي��رة ل �ف �ت �ي��ات ف� �غ ��ال وس �ي��دات �ه��ا
م �م��ن ي �ض �ط��ررن إل ��ى ال ��وق ��وف على
امل � �ف� ��رق ن �ف �س��ه ل� ��رك� ��وب ال �س��رف �ي��س
أو األوت��وب �ي��س إل ��ى ج��ام�ع��ات�ه��ن أو
م��راك��ز أعمالهن ،إذ إن وقوفهن في
ه��ذا املكان يجعلهن عرضة لـ«سوء
ّ
الفهم» من «ال��زب��ائ��ن» ،فيكن عرضة
للكثير من «التلطيش» والكالم غير
الالئق!
ويقول خير الله« :هذا املوضوع بات
مثل قصة إبريق الزيت ،إذ إننا منذ
أك�ث��ر م��ن أرب �ع��ة أش�ه��ر ن�لاح�ق��ه ل��دى
األج �ه��زة األم�ن� ّ�ي��ة امل�خ�ت� ّ�ص��ة إلي�ج��اد
ح � � ّ�ل ج� � � � ّ
�ذري ل� ��ه م� ��ن دون ج � ��دوى.
فالفتاتان تقفان على األوتوستراد
ال � � ��ذي ي� ��رب� ��ط ب � �ي� ��روت ب �ط ��راب �ل ��س،

وت �ح��دي �دًا ع�ل��ى م �ف��رق ف �غ��ال ،وه�م��ا
ت �ج �ل �ب��ان ال ��زب ��ائ ��ن ل� �ع ��دد أك� �ب ��ر م��ن
ّ
الفتيات معظمهن ال يتجاوزن الـ18
من العمر».
وس �ب��ق ل�لأج�ه��زة األم �ن� ّ�ي��ة ول�ش��رط��ة
اآلداب أن ّ
تحركت في هذا املوضوع،
لاّ ّ
إ أن خير ال�ل��ه يطالب ب�ـ«خ�ط��وات
ف� � ّ�ع� ��ال� ��ة وح� ��اس � �م� ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ه ��ذه
ّ
تمت إلى ثقافة
الظاهرة ،لكونها ال
املنطقة ب��أي ص�ل��ة ،ول�ك��ون�ه��ا تضرّ
بصيتها وبصيت أبنائها» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «امل� ��وض� ��وع أخ�ل�اق � ّ�ي ي�م� ّ�س

فتيات البلدة وسيداتها
عرضة للمضايقات بسبب
نشاط شبكة الدعارة
المعروفة ألجهزة األمن
بكثيرين وواجبنا إط�لاق الصرخة
ّ
نهائيًا
إنهاء هذه الظاهرة
من أجل ّ
وليس مؤقتًا».
ّ
كفركده
ب��دوره ،يالحق مختار بلدة ّ
امل� � �ج � ��اورة ل� �ف� �غ ��ال ج � � ��ورج ط ��ن ��وس
امل��وض��وع لكون امل�ف��رق ي� ّ
�ؤدي أيضًا
إل��ى كفركده التي تتشارك مع فغال
هذه املشكلة.
وق ��د أش� ��ار رئ �ي��س ب �ل� ّ
�دي��ة ال �ب��رب��ارة
ّ
ف� � � � � ��ادي م� � � �ف � � � ّ�رج ف � � ��ي ات � � � �ص� � � ��ال م��ع

ّ
«األخ � � � �ب � � � ��ار» إل� � � ��ى أن � � � ��ه ت� �م� �ك ��ن م��ن
م �ن��ع ع �م��ل ال �ف �ت �ي��ات ع �ل��ى ال �ط��ري��ق
ض �م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ب��رب��ارة ال �ع �ق� ّ
�اري��ة،
لاّ ّ
«إ ّأن� � � ��ه ل� �ي ��س م � ��ن ص�ل�اح � ّ�ي ��ات ��ي
ّ
ال�ت��دخ��ل ف��ي امللكية ال�خ� ّ
�اص��ة أو في
ال�ش��ال�ي�ه��ات امل �س �ت��أج��رة .ه ��ذا األم��ر
ي��دخ��ل ض �م��ن ص�ل�اح� ّ�ي��ات األج �ه��زة
ّ
األمنية».
وب �ح �س��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،ي �م �ت��د ع�م��ل
ه� � ��ذه ال �ش �ب �ك ��ة م� ��ن ج� �س ��ر امل ��دف ��ون
إل ��ى امل �ع��ام �ل �ت�ين ،وال � ��رأس «األك �ب��ر»
ل �ه ��ا م � �ع� ��روف وه � ��و م .أ( .س � � � ّ
�وري
ّ
الجنسية).
وك ��ان ��ت إح � ��دى ه � ��ؤالء ال �ف �ت �ي��ات قد
ّادع ��ت ف��ي  13ك��ان��ون ّ
األول امل��اض��ي
ّ
أن اسمها سوسن وأن�ه��ا تائهة في
ُّ
أحد الوديان بعد تمكنها من الفرار
من أربعة أشخاص اختطفوها في
جبيل بواسطة سيارة أجرة بيضاء
ال� �ل ��ون .وك� ��ان ال ��رق ��م ال �خ �ل��وي ال ��ذي
ّ
الشابة قد ُوضع خارج
اتصلت منه
ال �خ��دم��ة ،ل�ي�ت�ب�ّي�نّ م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ّ
ما بعد ّأن الفتاة س� ّ
الجنسية
�وري��ة
ت��دع��ى ز .د .م��ن م��وال�ي��د ع��ام ،1994
ق��ام��ت إل ��ى ج��ان��ب خ .ح .ب��امل �ن��اورة
ّ
واالدع ��اء ال�ك��اذب ومحاولة تضليل
قوى األمن وإيهامها بأنها تعرضت
ل�لاخ�ت�ط��اف ف��ي ج�ب�ي��ل .وق��د أوق�ف��ت
التعرف إليهما ً
ّ
بناء على إشارة
بعد
النيابة العامة.

تقدمت آلني معلوف بواسطة وكيليها املحاميني ابراهيم عواضة
وغسان املولى بشكوى أمام قاضي التحقيق األول في جبل
لبنان ضد ستة أشخاص بينهم وزير سابق بجرم التعدي على
ملكية وتزوير مستندات واستعمال مزور واحتيال.

توقيف مطلوب بالسرقة والخطف في البقاع
تمكنت دورية تابعة ملديرية استخبارات الجيش ،بعد عمليات
رصد ومراقبة ،من توقيف علي م ،.بعد دهم مكان وجوده في
البقاع  .واملوقوف متهم بقيامه في  2011/6/6باالشتراك مع
آخرين ،بعملية سلب بقوة السالح مبلغ  230مليون ليرة من
أحد موظفي بنك االعتماد اللبناني  -فرع زحلة ،كما أنه متهم
بموجب مذكرات توقيف بمشاركته في خطف احد االشخاص
نتيجة خالفات مادية ،وقيامه أيضا بعمليات سطو مسلح
وتزوير ونصب واحتيال وإعطاء شيكات من دون رصيد
وتعاطي مخدرات.

قرطباوي تابع قضية الصدر
اس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط�ب��اوي
(الصورة) في مكتبه في وزارة العدل الوفد
القضائي الليبي الذي يزور لبنان ملتابعة
قضية إخفاء اإلمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي
عباس بدر الدين .وجرى ت��داول املعطيات
املتوافرة في هذا امللف وآخ��ر ما توصلت
إليه التحقيقات في شأنه.

التحقيقات مستمرة مع والد فتل ابنه بالخطأ
قتل أنطوان ح .ابنه زاهي ( 22عامًا) عن طريق الخطأ في منطقة
سهيلة في قضاء كسروان (نانسي رزوق) .وقد بدأ عناصر
من مخفر ذوق مصبح التحقيقات مع االدلة الجنائية والطبيب
الشرعي ملعرفة املالبسات .وتبني نتيجة التحقيقات األولية أنه
أثناء مشاجرة حصلت بني املغدور ووالديه داخل املنزل ّ
وجه
الشاب بارودة الصيد نحو والديه ،ما دفع الوالد الى أخذ البارودة
منه ّ
بالقوة وخالل عملية تفريغ الرصاص من البارودة حاول
الشاب استعادتها بالقوة فانطلق منها عيار ناري عن طريق
الخطأ أردى ابنه ..واتصل الوالد فورًا بالصليب األحمر لنقل
ابنه الى مستشفى سان جورج في عجلتون .وذكرت إدارة
املستشفى أن الشاب وصل اليها وقد فارق الحياة بعد نزيف
صاعق .وعلمت «األخبار» من مصدر أمني أن الشاب يعاني
من مرض عصبي ويتناول املهدئات ،ما يدفعه الى ممارسة
تصرفات غريبة .وال تزال التحقيقات جارية مع والد الشاب.
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¶ عبد الحليم فضل اهلل

¶

تحول دورها؟
هل المشكلة في انهيار الطبقة الوسطى أم في ّ
ط��وت العوملة صفحة طويلة م��ن ال�ت��وازن الطبقي
ال��ذي اس�ت�ف��ادت منه خصوصًا ال�ف�ئ��ات الوسطى،
وت ��راج � �ع ��ت أي� �ض ��ًا ق � ��وة ال� �ع� �م ��ال امل � ��وزع �ي��ن ع�ل��ى
م �ج ��االت ج ��دي ��دة م�ت�ش�ع�ب��ة ال ت�ت�ي��ح ل �ه��م ال�ت�ك�ت��ل
وامل�س��اوم��ة .أس��واق امل��ال املسلحة بأحدث تقنيات
االتصال تغري كذلك أعدادًا متزايدة من الناشطني
ّ
ينضموا إلى طابور املضاربني ،أو
اقتصاديًا كي
إل��ى م��ا يمكن تسميته ب��ال�ب�ط��ال��ة امل��ول��دة للدخل.
وال�ح��رك�ي��ة الفائقة للعمال ف��ي ظ��ل ال�ع��ومل��ة تخلق
بدورها واقعًا جديدا ال يصب في مصلحتهم ،حيث
ينال األج��راء حقوقهم املادية في بقعة من العالم
ً
(األج� ��ور م �ث�لا) وي �م��ارس��ون ح�ق��وق�ه��م السياسية
في بقعة أخرى (االنتخاب .)..هذا خفف االحتكاك
الطبقي وألغى املساحة التي يمكن ان يستعر فيها
ال�ص��راع االجتماعي ،كما شتت الطبقة الوسطى
ً
ّ
وغير دورها ،مقلال من قدرتها على تعبئة القوى
االجتماعية الطامحة للتغيير.
ويكتسب ضمور أو صعود الطبقة الوسطى أهمية
خاصة في تفسير األزمات الراهنة ،ألن امتداد هذه
الطبقة وتعاظم شأنها أعطى الرأسمالية جرعة
استقرار أمام عواصف القرن املاضي ،ومكنها كذلك
من حسم الصراع بني اليسار واليمني لصالحها.
ربما ما زال للفرضية املاركسية أنصارها ،إال ان
آلة التوزيع في النظام الرأسمالي عملت بذكاء في
حقبة التنافس الشديد بني الشرق وال�غ��رب ،حني
فضلت إع�ط��اء ال�ع�م��ال حصة مقبولة م��ن الناتج،
على ان يقعوا بسهولة في أحضان املعسكر اآلخر.
وع �ل��ى ع �ك��س م ��ا ك ��ان ي �ح��دث ف ��ي م ��راح ��ل ال�ت�ق��دم
التكنولوجي بعد ال �ث��ورة الصناعية ،ف��إن النمو
املترتب على ال�ث��ورة التكنولوجية واملعلوماتية

الحالية يتم توزيعه ف��ي نطاق ّ
ضيق وعلى عدد
ق �ل �ي��ل م ��ن األش� � �خ � ��اص ،م �م��ا ي �س��اه��م ف ��ي ت��رك �ي��ز
الثروة بأيد قلة وفي مجاالت اقتصادية محدودة.
ّ
إن ت� �س ��رب ال� �ف ��وائ ��ض م ��ن أع� �ل ��ى إل � ��ى أس� �ف ��ل ف��ي
االقتصاد الرقمي يتم على نحو بطيء وضعيف،
بطبيعتها ال ترتبط كثيرًا
وامل��ؤس�س��ات الرقمية
ّ
بغيرها م��ن امل�ش��اري��ع وتشغل القليل م��ن العمال.
وع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ت�ق��در القيمة ال�س��وق�ي��ة ملوقع
فايسبوك بنحو الينحو 70
التواصل االجتماعي
ّ
مليار دوالر أميركي لكنه يشغل ألفي عامل فقط،
ه ��ذا ب��امل�ق��ارن��ة م��ع  285أل��ف عامل
ي�ع�م�ل��ون ف��ي ف� ��روع ش��رك��ة ج �ن��رال
م��وت��ور امل �ق ��درة ق�ي�م�ت�ه��ا ال�س��وق�ي��ة
بـ 35مليار دوالر.
يصر التحليل التقليدي في الغرب
على الربط بني النمو االقتصادي
وبني انبثاق الطبقة الوسطى التي
ت�ع��د أس ��اس امل��وج��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
ال �ث��ال �ث��ة ك �م��ا ي �س �م �ي �ه��ا ص��ام��وي��ل
ه ��ان� �ت� �ن� �غ� �ت ��ون .ل� �ك ��ن االس � � �ت� � ��دراك
ض � ��روري ه �ن��ا :ف��ال�ل �ي �ب��رال �ي��ة ال�ت��ي
ي ��راه ��ا ف��ران �س �ي��س ف��وك��وي��ام��ا أول إي��دي��ول��وج �ي��ا
ع�ل�م��ان�ي��ة ل�ه��ا ق ��وة ال��دي��ان��ة ،ال ت�ع�ن��ي ب��ال �ض��رورة
اس�ت�ت�ب��اب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة .ل�ق��د ت��زام �ن��ت وال ت��زال
م��ع أن �م��اط م��ن ال�ت�م�ي�ي��ز ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي
واالج �ت �م��اع��ي ،وف ��ي ح ��االت ع ��دة ك��ان��ت ال�ش��رع�ي��ة
ال �ب��دي �ل��ة ال �ت��ي ت �ق��وم م �ق��ام ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وت��ؤج��ل
والدت� �ه ��ا ،وااله� ��م ه��و اإلح �ب ��اط ال �ن��ات��ج ع��ن تغير
طبيعة الطبقة الوسطى ،التي ص��ارت ام��ا معوملة
وم �ع��زول��ة ع ��ن م�ج�ت�م�ع��ات�ه��ا أو م �ت��أث��رة ك�غ�ي��ره��ا

باضطراب الهويات الصغرى وتشنجاتها ،وهي
في الحالتني اق��ل انخراطًا من ذي قبل في أنشطة
اقتصادية منتجة.
ال �ص�ين ه��ي امل �ث��ال األب� ��رز م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة على
ض �ع��ف ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال ��دي �م ��ووق ��راط �ي ��ة وال �ت �ق��دم
االقتصادي .هناك نجحت منظومة مركزية مغلقة
ً
في شق طريق للنمو ما زال متواصال منذ عقدين.
ويقال ان ت��داول السلطة في الهند ،البلد املجاور،
تسبب ف��ي إب�ط��اء صعودها االق�ت�ص��ادي النشغال
حكوماتها املنتخبة باحتواء السخط االجتماعي
الناشئ عن تسريع خطى اإلصالح.
ً
ربما ال تشكل الصني بديال ناجزًا
للنموذج الغربي ،س��واء لصعوبة
االع �ت �م��اد ال ��دائ ��م ع �ل��ى ال� �ص ��ادرات
واالس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة وح��ده��ا
ل � �ت � �ح� ��ري� ��ك ال � � �ن � � �م � ��و ،أو ل �ض �ع��ف
ال� �ج ��اذب� �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل�ت�ج��رب��ة
الصينية ،إال أن�ه��ا تتحدى بعناد
ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ت�ق��ول ب��أن الليبرالية
االق �ت �ص ��ادي ��ة م �ت�ل�ازم��ة دائ� �م ��ًا م��ع
الليبرالية السياسية.
يعمل التقدم التكنولوجي املعولم على تقويض
الطبقة ال��وس�ط��ى ،واإلض � ��رار م��ن ث� ّ�م ب�ف��رص قيام
دي �م �ق��راط�ي��ات ف �ع��ال��ة .ل�ك��ن األك �ث��ر خ �ط��ورة ه��و ان
العوملة تقلل الرشد االقتصادي والسياسي الذي
طاملا تحلت به تلك الطبقة ،مع انضمام مزيد من
غير املنتجني إليها .مع العلم أن التحسن الزائف
في مستويات املعيشة في الغرب ناتج عن تدفق
األم� � � ��وال امل �ت ��اح ��ة ل �ل�إق� ��راض االس �ت �ه�ل�اك��ي ال ع��ن
زي��ادة اإلن�ت��اج .ه��ذا يجرد فكرة الرفاه الشامل من

غياب الصراع االجتماعي
يضعنا وجهًا لوجه
أمام انعدام الرشد في
المجاالت كافة

معناها األصلي ،ويربطها بأنماط معيشة مختلة
ال ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ال �ت��رت �ي��ب ال �ط �ب �ي �ع��ي ل �ل �ح��اج��ات.
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي�ح�ص��ل األف� � ��راد ف ��ي معظم
دول العالم على ال�خ��دم��ات ال�ج��دي��دة مثل الهاتف
واالنترنت بأسعار رخيصة ،لكن كثير من هؤالء
وغيرهم يعجزون ع��ن تأمني أم��اك��ن الئقة للسكن
وال يحصلون على تقاعد مريح أو تأمني صحي
ً
م��رض .وب��دال من ان تتكثف االستثمارات العاملية
في مجاالت حيوية (أدوية لألمراض املنتشرة في
البلدان الفقيرة ،غذاء ،)...يزداد تركزها في األسواق
ال��واس �ع��ة امل �ع��ومل��ة ذات امل � ��ردود ال �ع��ال��ي ،م��ع أن�ه��ا
تنتج سلعا وخدمات أقل أهمية (تجميل ،اإلعالم
ال �ج��دي��د ،ت �س �ل �ي��ة ،)...وال �ن �ت �ي �ج��ة ال �غ��ري �ب��ة ه ��ي ان
األشخاص الذين يتمكنون من قضاء أوق��ات أكثر
على مواقع التواصل االجتماعي ،قد ال يحصلون
على م��ا يكفي م��ن غ��ذاء أو سكن أو رع��اي��ة صحية
وتعليمية..
يوصي فوكوياما بأن تكرس الدول جهودها إلعادة
توليد طبقة وسطى فعالة ،لكن املشكلة ليست فقط
في حجم هذه الطبقة بل في تغير دوره��ا وتحول
طبيعتها .علينا ربما ان نبدأ م��ن مكان آخ��ر ،من
ت�ح��ري��ر ال��دي�م��وق��راط�ي��ة نفسها م��ن هيمنة ال�ق��وى
املعوملة ،عبر إعادة توطني الطبقة الوسطى وردها
إلى سابق عهدها من الفاعلية وال�ت��وازن .لكن هل
هذا ممكن في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو اليمني،
أو ف��ي ظ��ل ان��دث��ار ال�ت�ن��اف��س اإلي��دي��ول��وج��ي ،ال��ذي
يفقدنا أرضًا خصبة للتنوع الفكري الخالق ،أو في
ظل غياب الصراع االجتماعي الذي يضعنا وجهًا
لوجه أمام انعدام الرشد في املجاالت كافة؟ لنراقب
خط األزمات وننتظر!

متابعة

الكل يتهم الكل
بهدر املازوت

رشا أبو زكي
امل ��ازوت األح�م��ر ال ي��زال تحت الرقابة
ال�ل�اح� �ق ��ة .ال �ك ��ل ي�ل�اح ��ق ال� �ك ��ل .ال��دع��م
ال��ذي وصل إلى  22،5مليار ليرة ملادة
امل��ازوت وال��ذي استفاد منه غير جهة،
ال امل��واط �ن��ون ،أث ��ار ض�ج��ة ه ��ذه امل ��رة.

ال زيادة لجعالة المحطات
قال وزير الطاقة واملياه جبران باسيل (الصورة) إنه
لن يلبي مطالب زيادة جعالة أصحاب املحطات على
املحروقات ،ألن النتيجة ستؤدي إلى زيادة في أسعار
املحروقات على املواطن ،ودعاهم إلى «بحث هذا األمر
ُ
مع وزارات أخرى ،ومع الحكومة ككل ورئاستها ،ووزارة
املال ،وهم أحرار في اتخاذ ما يرونه مناسبًا».

وزارة الطاقة ،الشركات ،املنشآت ،الكل
ي��ؤك��د أن ��ه غ �ي��ر م�ع�ن��ي ب �ه��در األم� ��وال
ال � �ع ��ام ��ة ،وي � �ص� ��وب االت � �ه� ��ام� ��ات إل ��ى
اآلخرين .الجميع يؤكد أنه سيحاسب
امل � �س� ��ؤول ل �ي �ص��ل ب��ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات إل��ى
خ��وات �ي �م �ه��ا .ه� �ك ��ذا ،ل �ع �ب��ت ال�س�ي��اس��ة
لعبتهاُ ،
فص ِّوبت أصابع االتهام نحو
ال�ش��رك��ات حينًا ،نحو منشآت النفط
ح �ي �ن ��ًا ،ون� �ح ��و ع � ��دد م� ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن
السياسيني أح�ي��ان��ًا .وت�ش�ي��ر م�ص��ادر
«األخ � �ب� ��ار» إل� ��ى أن ��ه «ي� �ب ��دو أن ح��زب��ًا
أكثريًا يريد أن يوجه ضربة على يد
وزير الطاقة جبران باسيل ،والضربة
ه��ذه م��رت�ب�ط��ة بملف آخ ��ر ،وه��و ملف
الكهرباء» .نسأل عن الجهة ،فتتوجه
التلميحات إلى رئيس مجلس النواب
ن �ب �ي��ه ب � � ��ري .ل� �ك ��ن ،ف� ��ي ال �ض �ج ��ة غ�ي��ر
امل�س�ب��وق��ة ح ��ول ال �ه��در ال��دائ��م ل�ل�م��واد
التي تلقى الدعم الحكومي (امل��ازوت،
القمح وغيرها) ،خفتت مطالب الفقراء

قطاعات

تجارة

أسعار البيض ارتفعت مجددًا
«سعر كرتونة البيض  9000ليرة ،أي ما يعادل 6
ّ
دوالرات ،على أس��اس أن الدجاجة باضت ب �ـHotel
 Dieuوال��دي��ك متعلم ب �ـ .»AUBه��ذا التعليق ال��وارد
على إحدى صفحات «فايسبوك» من مواطن مستاء
م��ن ارت�ف��اع أس�ع��ار البيض ،ينطوي على كثير من
الحقيقة في ما ّ
خص ارتفاع االسعار .ففي األشهر
األخ �ي��رة الح��ظ املستهلكون أن أس�ع��ار ال�ب�ي��ض لم
ت�ع��د تحتمل ب�ع��دم��ا ص��ار س�ع��ر البيضة ال��واح��دة
 300ليرة إذا اشترى املستهلك كرتونة كاملة (30
ّ
باملفرق .يقول أمني
بيضة) ،وك��ل ثالثة بألف ليرة
س � ّ�ر ن�ق��اب��ة ال ��دواج ��ن س�م�ي��ر ق��رط �ب��اوي ،إن م��رب��ي
الدواجن يعانون بسبب ما جرى لهم خالل االشهر
املاضية ملا اصابهم خالل األشهر الثمانية املاضية
من نكسات متالحقة ّ
دمرت مزارعهم وألحقت بهم
ّ
خسائر كبيرة ،لكنه يؤكد أن السعر يجب أال يزيد
ُ ّ
ع��ن  7000ل�ي��رة ل�ل�ك��رت��ون��ة ال ��واح ��دة ،ألن�ه��ا «ت�س��ل��م
بالجملة بما بني  5500ليرة و 5750ليرة».
هذا الكالم يعني أن من يبيع سعر كرتونة البيض
بنحو  9000ل�ي��رة يحقق رب�ح��ًا ي��راوح ب�ين %56.5

وس�ك��ان املناطق ال �ب��اردة بإيجاد آلية
لخفض سعر امل��ازوت ،فالدعم انتهى،
وال�ل�ج��ان النيابية رف�ع��ت توصياتها
ب��إل�غ��اء ال �ـ  tvaع��ن امل� ��ازوت ،إال أن هذا
ال �ق��ان��ون ال ي� ��زال ي�ح�ت��اج إل ��ى الهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال � �ن ��واب ،إلق� � ��راره في
الجلسة التي ل��م يحدد ب��ري موعدها
�اق بسعره
بعد .إلى حينها ،امل��ازوت ب� ٍ
امل��رت�ف��ع ،وال ��ذي ي��زي��د أسبوعيًا ليقفز
سعر الصفيحة إلى ما فوق ال�ـ 30ألف
ليرة األسبوع املقبل .في ه��ذه األثناء،
ي��واص��ل ف��ري��ق امل��دق �ق�ين ،ال ��ذي أوف ��ده
رئيس ديوان املحاسبة القاضي عوني
رمضان للكشف امليداني على حقيقة
سحب ما يفوق  8ماليني ليتر من املادة
قبيل انتهاء ق��رار دعم امل��ازوت األحمر
بساعات ،وأعلن رمضان أن املؤشرات
ت� ��دل ع �ل��ى ض �ل ��وع  60ش ��رك ��ة ت��وزي��ع
محروقات في ما سماه «الفضيحة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ط��ال��ب ب��اس �ي��ل ب�م�ت��اب�ع��ة

و %63بكل كرتونة .غير أن قرطباوي يؤكد أن األمر
ليس بيد ّ
مربي ال��دواج��ن ،فهم أكثر املغبونني في
ه��ذا امل �ج��ال ،مشيرًا إل��ى أن ارت �ف��اع االس �ع��ار سببه
العمليات التجارية.
ف��ي ال ��واق ��ع ،ي �ض��اف إل ��ى ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات م��ا ج��رى
خالل االشهر املاضية إثر قيام اثنني من كبار مربي
الدواجن الذين ّ
يعدون أيضًا من كبار تجار البيض،
ب��اح�ت�ك��ار األس � ��واق ب�ع��د ش ��راء ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
السوق وبيعها بأسعار مرتفعة وصلت في حينها
إل��ى  9000ليرة لكل كرتونة ،لكن بعد فترة ع��ادت
األم��ور إل��ى سابق عهدها وانخفض سعر كرتونة
البيض إلى ما بني  6000ليرة و 7000ليرة ...لكنها
منذ أيام عادت إلى االرتفاع مجددًا.
ويعتقد املتابعون للقضايا املتعلقة باالسعار ،أنه
ال سبب فعليًا ي��دف��ع االس �ع��ار إل��ى االرت �ف��اع سوى
ع�م�ل�ي��ات االح�ت�ك��ار امل�ت��واص�ل��ة ،ف ��إذا ك��ان��ت الحجة
ّ
ت �ق��ل��ص ع ��دد ال� ��دواج� ��ن ،ف ��إن االس� � ��واق ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
تقلصت أيضًا.
(األخبار)

ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ج ��اري ��ة ف ��ي م��وض��وع
امل� � ��ازوت إل ��ى ال �ن �ه��اي��ة ل� ُ�ي �ح��اس��ب من
أخ �ط��أ ُ
وي �ك��اف��أ أو ُي �ن � ّ�وه ب� َ�م��ن أح�س��ن
في عمله ،مشيرًا إل��ى أن��ه رف��ع تقريرًا
م�ن��ذ ي��وم�ين إل��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء عن
األموال الباقية من السلفة املعطاة إلى
منشآت النفط.
وق ��ال« :ب ��ات م��ن ال �ض��روري أن يكون
في اإلم�ك��ان وض��ع اليد على أي خطأ
ق��د ح��دث ع��ن قصد أو ع��ن غير قصد.
ل��ذل��ك ،ي�ج��ب أن ت�س�ي��ر ال�ق�ض�ي��ة حتى
النهاية ُليحاسب أكبر رأس وأصغر
م ��وظ ��ف ،وأك� �ب ��ر ش��رك��ة وأص �غ��ره��ا».
وأك��د أن «أي محاولة للفلفة القضية
كما بدأنا نسمع ،لن ُيقبل بها ،ونريد
إع�ل�ان ال�ن�ت��ائ��ج ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة بنحو
ّ
وليتحمل كل شخص
واض��ح وكامل،
مسؤوليته حتى النهاية» ،الفتًا إلى
أن الكارتيالت وامل��اف�ي��ات محمية من
جهات سياسية.

مصارف

عوده يربح مليون دوالر يوميًا
بلغت أرباح املصارف الثالثة األولى في عام 2011
إل��ى  876.4م�ل�ي��ون دوالر ،أي ب��زي��ادة  %1.8عما
ّ
سجلته ه��ذه امل �ص��ارف ف��ي ع��ام  2010ح�ين كانت
أرباحها تبلغ  860.54مليون دوالر.
وب �ح �س��ب ال �ن �ت��ائ��ج امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي أع �ل �ن �ت �ه��ا ه��ذه
امل�ص��ارف على م��دى االس�ب��وع امل��اض��ي ،فقد زادت
م��وج��ودات�ه��ا بقيمة  2.14مليار دوالر م��ن 66.32
م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ن�ه��اي��ة  2010إل��ى  68.46م�ل�ي��ارًا
في نهاية  .2011وقد زادت تسليفاتها بقيمة 350
م�ل�ي��ون دوالر ف�ق��ط ،م��ن  17م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام
 2010إل��ى  17.35مليارًا ف��ي ع��ام  .2011وال��ودائ��ع
أي�ض��ًا زادت بقيمة  1.73م�ل�ي��ار دوالر م��ن 56.01
مليار دوالر إلى  57.74مليارًا.
وب �ص��ورة إف��رادي��ة ،ف��إن ب�ن��ك ع ��وده ،س� ّ�ج��ل أرب��اح��ًا
تصل إل��ى مليون دوالر يوميًا ف��ي ع��ام  ،2011فقد
ب�ل�غ��ت ارب��اح��ه ال�ص��اف�ي��ة  365.2م�ل�ي��ون دوالر في
ن �ه��اي��ة  ،2011ف�ي�م��ا ارت �ف �ع��ت م��وج��ودات��ه ب �ص��ورة
طفيفة م��ن  28.68م�ل�ي��ار دوالر إل��ى  28.7م�ل�ي��ارًا،
وارتفعت تسليفاته من  8.38مليار دوالر إلى 8.4

مليارات ،وودائعه من  24.67مليار دوالر إلى 24.8
مليارًا.
أما بلوم بنك ،فقد ّ
سجل أرباحًا صافية في نهاية
 2011تبلغ  331.5مليون دوالر مقابل  330.6مليونًا
ف��ي نهاية  ،2010فيما ارت�ف�ع��ت م��وج��ودات��ه بقيمة
 820مليون دوالر من  22.34مليار دوالر إلى 23.16
مليارًا .وقد ارتفعت ودائعه بقيمة  700مليون دوالر
من  19.44مليارًا إل��ى  20.14مليارًا ،أم��ا تسليفاته
فقد زادت بقيمة  390مليون دوالر من  5.17مليار
دوالر في نهاية  2010إلى  5.56مليارات في .2011
وقد زادت موجودات بيبلوس بنك بقيمة  1.3مليار
دوالر م��ن  15.3م�ل�ي��ارًا ف��ي ن�ه��اي��ة  2010إل��ى 16.6
مليارًا في نهاية  ،2011فيما ارتفعت ودائعه بنسبة
 %7.8أو م��ا قيمته  900م�ل�ي��ون دوالر لتصل إل��ى
 12.8مليار دوالر ،وزادت تسليفاته بنسبة %6.3
أو ما قيمته  200مليون دوالر لتصل إلى  4مليارات
دوالر .أما أرباحه الصافية فزادت بنسبة  %1.2من
 177.7مليون دوالر إلى  179.7مليون دوالر.
(األخبار)
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استطالع

مواقف  6نقابيين من قرار تصحيح األجور

صاح» للمعركة المقبلة
«السالح ٍ
صيغة تصحيح األجور وإقرارها في املرسوم الذي صدر
هذا األسبوع ،يعتريها خلل هيكلي من حيث إبقاء
وآخر شكلي بتقويم
بدل النقل خارج صلب الراتبّ ُ ،
نسب الزيادة التي تفترضها .ما يمثل حافزًا للنقابيني
الستكمال معركة تحصني األجور

جورج
الحاج
ّ
رئيس اتحاد نقابات موظفي امل�ص��ارف :نحن كنا مع املشروع
ّ
ال��ذي أع� ّ�ده وزي��ر العمل شربل ّ
نحاس ،وال��ذي يحل مشكلة
ّ
ب��دل ال�ن�ق��ل؛ ف�ه��و ُي �ع� ّّ�د معالجة أك�ث��ر علمية وق��ان��ون�ي��ة .ون�ح��ن ّفي
األساس ّ
نشدد على أنه آن األوان إلجراء تصحيح جوهري في ملف
ّ
األج ��ور لكي يعي ال�ع��م��ال واألج� ��راء م��ا لهم وم��ا عليهم ،وبالتالي
إدخال بدل النقل في صلب األجر.
ّ
ومع طرح الوزير نشأت فرصة لكي تترتب األمور وتترتب العالقة
مع أصحاب العمل .لكن لألسف ،صدر مرسوم تصحيح األجور .وإذ
ّ
قضية
يبدو الخضوع للقانون هو ما ُيمكن فعله اآلن ،يجب حسم
ُ
�دل النقل كما يجب أن ت�ص� ّ�ح��ح األج ��ور على نحو س�ن��وي ،طبقًا
ب� ّ
ّ
ملؤشرات غالء املعيشة .وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن بدل النقل
نشأ في عام  1995على أساس تسوية ُيعطى بموجبها ّ
العمال بدل
نقل ومنح تعليمية من خارج الراتب لخفض كلفة تعويضات نهاية
ّ
ال�خ��دم��ة .واس�ت�م� ّ�ر ه��ذا ال��وض��ع ح��ت��ى اآلن .ورغ��م م�ع� ّ�دالت التضخم
املرتفعة لم ُت ّ
صحح الرواتب واكتفت الحكومة في عام  2008بإقرار
زي��ادة مقطوعة بقيمة  200ألف ليرة ،وهي غير قانونية وفقًا لرأي
مجلس شورى الدولة.

كمال
مولود

ح ّنا غريب
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي ،عضو هيئة التنسيق النقابية:
ن �ح��ن رف �ض �ن��ا ال ��زي ��ادة ال �ت��ي أق � � ّ�رت ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وم��ن
الطبيعي أن نرفضها بالصيغة الحالية للقطاع ال�ع��ام .لذا،
ّ
وتحركات إلعطاء الدرجة
نحن مقبلون على مرحلة ضغط
ّ
(ملوظفي القطاع ال�ع��ام) نسبة ال��زي��ادة نفسها التي لحقتها
أس��اس��ات ال ��روات ��ب .ج�م��ود ال��درج��ات سينعكس س�ل�ب��ًا على
ّ
معاشات التقاعد التي تتراجع .وعلى األقل يجب أن تحافظ
نسبة الدرجة على قيمتها األساسية ،أي  %13قبل أن تتدهور
إلى  .%4كذلك من املفترض أن يكون هناك تحرير لبدل النقل
وإع ��ادت ��ه إل ��ى م�ف�ه��وم��ه األس ��اس ��ي أي  %2م��ن ال �ح� ّ�د األدن ��ى
ّ
لألجور عن كل يوم حضور ودمج هذا البدل في صلب الراتب.
ونطالب أي�ض��ًا بإعطاء نصف ال��زي��ادة إل��ى املتقاعدين ،رفع
أجر الساعة بنفس أجر الزيادة للمتعاقدين ،زي��ادة التنزيل
إلى  1.5مليون ليرة بعد وصول األدنى إلى  675ألف ليرة مع
ّ
املئوية على الشطور وتوسيع هذه الشطور.
خفض النسب

شربل
صالح
رئ�ي��س نقابة ع�م��ال امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للكهرباء :ي��وج��د مثل سائد
ي �ق��ول «خ ��ذ وط ��ال ��ب» .ن �ح��ن ف ��ي ال �ن �ق��اب��ة ن ��رى أن ه ��ذا امل�ث��ل
أساسي في العمل املطلبي ،فقد حصلنا على مرسوم األجور ،والزيادة
الحاصلة ال ت��وازي التضخم وال�غ�لاء الكبير ،إال أن نظرة عامة على
الوضع االقتصادي في لبنان توصلنا إلى نتيجة أن ما حصلنا عليه
للمطالبة باملزيد من الحقوق .ما
ال يرضينا ولكنه الخطوة األول��ى
ُ
تحقق فعليًا ه��ذا ال�ع��ام ُي�ع� ّ�د مهمًا .فقد أق � ّ�رت االجتماعات ال��دوري��ة
للجنة املؤشر ،بانتظار إعادة تفعيل املجلس االقتصادي االجتماعي.
املطلوب هو لجم األسعار ،وإجراء مؤشر سنوي للتضخم يجري على
أس��اس��ه تصحيح دوري ل�ل��روات��بّ .أم��ا بالنسبة إل��ى ب��دل النقل ،فهو
ال ي��زال غير محسوم ،وكذلك موضوع املنح املدرسية ،وبالتالي فإن
ّ
السلة املطلبية الكاملة لم تنفذ إال جزئيًا .ونحن اآلن في صدد املطالبة
باملفعول الرجعي الذي ّ
نعول عليه كثيرًا كعمال لتعويض ما خسره
األجر بسبب التضخم خالل األشهر املاضية.
ّ
عمالية أخرى؛ فالزيادة ال تفي حقوق
اآلن بدأت مرحلة اإلعداد ملطالب
امل��وظ�ف�ين وال �ع� ّ�م��ال ،ون�ح��ن «واق �ف��ون م��ع س�لاح�ن��ا» ب��ان�ت�ظ��ار املعركة
املقبلة.

مياه لبنان الشمالي :منذ
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة ّ
رئيس ّ
ف�ت��ح م�ل��ف تصحيح األج ��ور ك�ن��ا ن�ت��وق��ع أن تنتهي املسألة
ّ
ألن املشكلة األساسية هي ّ
تهرب
بدمج بدل النقل في صلب الراتب؛
أصحاب العمل من ُدفع هذا البدل وسيطرة الخلل على عملية تقويم
حقوق العمال .لقد ف ِّوتت فرصة معالجة هذا الخلل عبر مقاربة وزير
العمل ودم��ج ب��دل النقل ال��ذي أضحى حقًا ثابتًا ف��ي ال��رات��ب منذ 15
ّ
ع��ام��ًاّ .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق ب��امل��رس��وم ون�س��ب ال��زي��ادة ال�ت��ي يفترضها،
ُيمكن اختصار املوقف بالقول :الزيادة ال تكفي .يجب أن تكون أكبر
وأن يكون السقف الخاص باحتساب الشطور أعلى ،أي ف��وق عتبة
ّ
 1.5مليون ليرة .ويجب أيًا التأكيد أن معركة األجور وحقوق العمال
ّ
مستمرة وه��ي ستتمحور في املرحلة املقبلة ح��ول إع��ادة النظر من
النقابيني في تركيبة االتحاد العمالي العام؛ إذ من األهمية بمكان
ُ
وج � ��ود ه�ي�ك�ل�ي��ة ن �ق��اب �ي��ة ت �م �ث��ل ال ��واق ��ع ال �ن �ق��اب��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي وت �ن �ه��ي
ّ
النقابية املرتبطة بالزعامات .وستتخذ اإلج��راءات على
التركيبات
ه��ذا الصعيد طابعًا تنفيذيًا لنصل إل��ى مرحلة يكون فيها تمثيل
ّ
صحيح لالتحادات والنقابات وتتأكد الديموقراطية واالستقاللية
لفاعلية العمل النقابي.

بشارة
أسمر
نعمة محفوض
ّ
رئيس نقابة املعلمني في القطاع الخاص :إن مرسوم تصحيح األجور
حتى مطالبنا .ف��األرق��ام ال��واردة فيه
ال يلبي طموحاتنا ،وال ّ
هزيلة ج�دًا قياسًا على نسب التضخم منذ  1996إل��ى ال�ي��وم .ه��ذا هو
منطق هيئة التنسيق النقابية ،إال أن وزي��ر العمل ش��رب��ل ن�ح��اس لم
ي��واف��ق ب��داي��ة على ّأن ترتكز م�ع��ادل��ة تصحيح األج ��ور وال��روات��ب على
أساس نسب التضخم منذ  ،1996أي أن تكون هذه سنة األس��اس التي
يبنى عليها إلجراء التصحيح ،غير أنه اقتنع في النهاية .لكن ما جرى
فعليًا هو أن الزيادة بنسبة  %100وضعت على شطر هزيل حتى 400
ألف ليرة .أما الشطر الثاني ،فقد ُوضعت عليه زيادة  %9فقط! إذًا ،هذه
تلبي ّ
الزيادة ال ّ
الحد األدنى من القيمة التي تآكلت فيها أجورنا ،إال أن
األم��ر ُيعزى إل��ى ع��دم وج��ود قيادة عمالية فاعلة .فالقيادة الحالية ال
عالقة لها بهموم الناس ،فقد تنازلت سريعًا بوجه الهيئات االقتصادية،
وبما أن هيئة التنسيق النقابية ال يمكنها خوض املعركة نيابة عن كل
عمال لبنان في ظل هذه القيادة العمالية ،ففي النهاية هذه مسؤولية
ّ
العمال ،وال أفق ألي حل من دونهم .نحن ذاهبون باتجاه خوض معركة
املعلمني واألساتذة للحفاظ على قيمة الدرجة في القطاع التعليمي.

رئيس نقابة عمال مرفأ بيروت :إن الحركة العمالية هي حركة
مطلبية دائمة .إن نسبة الزيادة قليلة قياسًا بموجة الغالء،
لكن في بلد كل مصادر الدخل فيه متوقفة ،يمكن القول إن الزيادة
التي أق��رت مقبولة .ال شك في أن��ه يوجد غياب لعقد اجتماعي بني
الحوار بني االتحاد
العمال وأصحاب العمل والدولة ،لكن استمرار ُ
العمالي العام والهيئات االقتصادية هو السبيل الفضلى الستمرار
الحوار االجتماعي ،ونحن كجزء من االتحاد نقول إن الحوار مستمر.
ف��ي م��ا يتعلق بمرسوم ب��دل النقل فإنه ف��ي ص��دد القوننة واإلع��داد
من قبل وزي��ر العمل ،وه��و ملصلحة العمال .يمكن القول إن القطار
وض��ع على السكة ،ألن ب��دل النقل سيصبح في ي��وم من األي��ام جزءًا
ال يتجزأ م��ن ال��رات��ب ،وال �ح��وار يجب أن يستمر بالنسبة إل��ى املنح
املدرسية .أم��ا بالنسبة إل��ى املفعول الرجعي ،فال رجعية للقوانني،
وهذا شيء مؤسف ،واملؤسف أكثر هو إضاعة  4أشهر على العمال
نتيجة الصياغة املنقوصة ملراسيم األج��ور ،وق��د ك��ان من املفترض
ً
على الحكومة أن تنظر إلى هذا الواقع ،وأن تقر مفعوال رجعيًا من
تاريخ إرسال أول مرسوم لتصحيح األجور من مجلس الوزراء إلى
مجلس شورى الدولة.
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قضية

األجش تثير الجدل مجددًا
صاحبة الصوت ّ

الحرة
بيونة الجزائرية ّ

ً
ّ
ّ
ّ
حلت ضيفة على قناة «فرانس  »2واعترفت بأنها مثلت في أفالم
بورنو .إطاللة ّ
عرضت الفنانة املقيمة في باريس ملوجة من النقد في
ّ
الجزائر .لكن صاحبة «شقراء في القصبة» ذات الشعبية الواسعة ،تواصل
مسيرتها بني تقديم عرضها الجديد والتحضير أللبومها الثالث
الجزائر ـــ عالوة حاجي
ّ
لم تتوقف الفنانة الجزائرية بيونة
(باية بوزار ـ ـ  )1952عن إثارة الجدل
م���ن���ذ اس���ت���ق���راره���ا ف����ي ب����اري����س ق��ب��ل
س���ن���وات .ص��اح��ب��ة ال���ص���وت األج���ش
أثارت موجة من الجدل بعد حلولها
ضيفة األسبوع املاضي على برنامج
«ل����م ن��ن��م ب���ع���د» ال�����ذي ي��ق ّ��دم��ه ل����وران
روك��ي��ي��ه على ق��ن��اة «ف��ران��س  .»2فقد
ظ���ه���رت ث��م��ل��ة وه�����ي ت���ق���ه���ق���ه .وع��ل��ى
ال���ش���اش���ة ال��ف��رن��س ّ��ي��ة ال��ج��م��اه��ي ّ
��ري��ة،
ّ
ُ
�����ت ب��غ��ي��ر
ت���ل���ف���ظ���ت ب����ع����ب����ارات ّوص�����ف ّ
ال�لائ��ق��ة ،ل��ت��ع��ت��رف ب��أن��ه��ا م��ث��ل��ت في
أف�لام بورنو .وخ�لال الحلقة ،سألها
ّ
املقدم عن رأيها بصعود اإلسالميني
ّ
���ت ب����أن
ف����ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ،ف���أج���اب ّ
اإلس���ل��ام������ي���ي��ن ي����ح����ب����ون����ه����ا «ألن�����ه�����م
ي��ح��ت��رم��ون األش����خ����اص ال��واض��ح�ين
وال��ص��ري��ح�ين» .وق��د اعتبرت نفسها
ّ
م���ع���ارض���ة ،وأن م���ا ت���ق���وم ب���ه ي��زع��ج
سياسيي الجزائر.
ه���ذه ال��ح��ل��ق��ة ان��ت��ش��رت ب��س��رع��ة عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وأثارت
م��وج��ة م��ن السخرية واالس��ت��ي��اء في
ب��ع��ض األوس�����اط ال��ج��زائ��ري��ة ،بلغت
ال����دع����وة إل����ى ح���د م��ق��اط��ع��ة ال��ف��ن ّ��ان��ة
وم��ن��ع��ه��ا م���ن دخ����ول ال���ب�ل�اد .وش��ن��ت
بعض الصحف املحلية حملة ّعلى
ال���ف���ن���ان���ة ال���ج���ري���ئ���ة ،م���ع���ت���ب���رة أن���ه���ا
ّ
ّ
تشوه ص��ورة الجزائر .لكن صاحبة
ألبوم «ش��ق��راء في القصبة» اعتادت
ه��������ذه ال�����ح�����م��ل��ات ،وه��������ي ت���ت���ح ّ���ص���ن
بقاعدة كبيرة من املعجبني ،وتدعو
إل���ى اح���ت���رام ال���ح ّ
���ري���ات ال��ش��خ��ص ّ��ي��ة،
ّ
وتتعاطف مع األقليات واملجموعات
املضطهدة وتناصر حقوق املثليني.
ب���ع���ض م�ل�ام���ح ح��ي��ات��ه��ا ال��ص��اخ��ب��ة
ّ
شكلت م��ح��ورًا ل��ع��رض «وان ووم��ان
ّ
ش������و» ب����ع����ن����وان «ب�����ي�����ون�����ة» ،ت���ق���دم���ه
ال��ف��ن��ان��ة ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى خ��ش��ب��ة م��س��رح
«م���اري���ن���ي���ي���ه» ف���ي ب���اري���س ح��ت��ى 31
آذار (م������ارس) .ت��ت��وق��ف ف��ي عرضها
الكوميدي عند أهم محطات حياتها،
منذ طفولتها ،مرورًا بنجوميتها في
ال��ج��زائ��ر ،ث��م هجرتها والصعوبات
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ف���ي ال��ح��ص��ول على

ال���ت���أش���ي���رة .ك���م���ا ت���ت���ن���اول ب��أس��ل��وب
ساخر ظواهر مستمدة من املجتمع
ال�����ج�����زائ�����ري وال����ج����ال����ي����ة امل���غ���ارب���ي���ة
ف���ي ف��رن��س��ا .وألن ب��ي��ون��ة ال تكتفي
باملسرح ،فهي تعمل على استكمال
ألبومها الغنائي الجديد ،وتستعد
لخوض تجارب سينمائية جديدة،
م��ن��ه��ا ف��ي��ل��م م���ع امل���خ���رج ال���ج���زائ���ري
امل���ش���اك���س م������رزاق ع���ل���واش ب��ع��ن��وان
«حوض الجزائر».
ّ
وزع�����ت ب��ي��ون��ة ن��ش��اط��ه��ا ال��ف��ن ّ��ي بني
ال���س���ي���ن���م���ا وامل������س������رح وامل����وس����ي����ق����ى.
ش���ارك���ت ف���ي م��ج��م��وع��ة م���ن األف��ل��ام،
م��ن��ه��ا ث�ل�اث���ة م���ع امل���خ���رج ال��ج��زائ��ري
نذير مكناش ،ك��ان آخ��ره��ا «ديليس
بالوما» الذي ّ
جسدت فيه دور بائعة
ُ
ه���وى ت��دع��ى «أل��ج��ي��ري��ا» (ال��ج��زائ��ر).
ت���ع ّ���رض ال��ف��ي��ل��م الن���ت���ق���ادات واس��ع��ة،
وواج���������ه امل���ص���ي���ر ذات��������ه ال��������ذي ل��ق��ي��ه
س���اب���ق���اه «ح����ري����م ال���س���ي���د ع��ص��م��ان»
و«ف��ي��ف��ا الل��ج��ي��ري» ال��ل��ذان ُم��ن��ع��ا في
بلد امل��ل��ي��ون ون��ص��ف مليون شهيد.
وأخيرًا ،عادت الفنانة الجزائرية إلى
األض������واء ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي فيلم
«ن���ب���ع ال���ن���س���اء» ل��ل��م��خ��رج ال��ف��رن��س��ي
رادو م����ي����ه����ي��ل�ان����و .م����م����ا ع ّ����رض����ه����ا
لهجمات إسالمية في املغرب بسبب
م���ض���م���ون���ه ال�����ج�����ريء ال������ذي ي��ت��ن��اول
ق��ص��ة ن��س��اء ي��ت��م��ردن ع��ل��ى رج��ال��ه��ن
ّ
في جبال األطلس األمازيغية ويعلن
امتناعهن عن الجنس .وبلغت هذه

ّ
االت��ه��ام��ات ح ّ���د االدع����اء ب���أن امل��خ��رج
امل���ت���ح���در م����ن أص�����ل ي����ه����ودي ي��ح��م��ل
الجنسية االسرائيلية.
الفني
املستويني
خيارات بيونة على
ً
ّ
والشخصي كلفتها أثمانًا باهظة.

كتاب مفتوح
ردت بيونة أخيرًا على االنتقادات التي طاولتها بعد ظهورها
في برنامج «لم ننم بعد» من خالل رسالة ّ
مصورة عبر فايسبوك.
ّ
ّ
وقالت إن «األشخاص الذين يكرهونها» ضخموا األمر .ورفضت
اإلدالء بأي بتصريح للصحافة الجزائرية التي تتهمها بتشويه
سمعتها ،مؤكدة« :أنا ّ
نقية ولست منافقة ،والجميع يعرف
ّ
أنني كتاب مفتوح .انظروا ماذا يفعل املنافقون عندكم» ،قبل
أن تضيف« :لن ينجحوا في تحطيمي .لي الله وجمهوري».

ب����ع����دم����ا ك����ان����ت ن���ج���م���ة ال���ت���ل���ف���زي���ون
األول��������ى م����ن دون م�����ن�����ازع ،وق ّ����دم����ت
ط����وال س��ن��وات أدوارًا ك��وم��ي��دي��ة في
���دد م��ن املسلسالت الناجحة ،مثل
ع ٍ
امل���س���ل���س���ل ال����ف����ك����اه����ي «ن��������اس م��ل�اح
س��ي��ت��ي» ب���أج���زائ���ه ال���ث�ل�اث���ة (إخ�����راج
ج��ع��ف��ر ق����اس����م) ،ب���ات���ت م��م��ن��وع��ة من
الظهور على التلفزيون ال��ج��زائ��ري.
الرسمية قد ّ
ّ
وكانت الشاشة
قدمتها
للمرة األولى عام  ،1974في مسلسل
«ال����ح����ري����ق» ال�������ذي أخ����رج����ه ال����راح����ل
م��ص��ط��ف��ى ب��دي��ع ع���ن ث�لاث��ي��ة األدي����ب
الراحل محمد ديب.
«ال���ط���ب���ع���ة ال���ف���رن���س���ي���ة» ،م����ن ب��ي��ون��ة
ك���ان���ت ن��ق��م��ة ع��ل��ي��ه��ا ب���ق���در م���ا ك��ان��ت
ن��ع��م��ة .ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��اري��س��ي��ة كشفت
ع��ب��ق��ري��ت��ه��ا ف����ي ال���ت���م���ث���ي���ل وف ّ
����ج����رت
ّ
مواهبها وطاقاتها الفنية املتعددة
واملسرح والغناء .حتى
ّفي السينما ّ
���وا ل��ه��ا ال���وص���ول
ع
���
���وق
إن ك��ث��ي��ري��ن ت
ّ
إل��ى العاملية .كما وف���رت لها ظروفًا

اج��ت��م��اع��ي��ة ل����م ت���ك���ن ت��ح��ل��م ب���ه���ا ف��ي
بلدها األم ال���ذي غ��ادرت��ه ع��ام ً.1998
ف��ي ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ،أث����ارت ض��ج��ة بعد
م��ح��اول��ت��ه��ا االن���ت���ح���ار ب��س��ب��ب أزم���ة
مادية.
ك����ان دخ��ول��ه��ا ع���ال���م امل��وس��ي��ق��ى ع��ام
 2001م���ف���اج���أة ل��ل��ج��م��ي��ع .أص�����درت
أل���������ب���������وم Raid Zoneت����ض ّ����م����ن ع��ش��ر
بعضها مقتبس من أعمال
أغنياتّ ،
قدامى املغنني الجزائريني ،بصوتها
ال����ن����س����ائ����ي ال�����ج�����ه�����وري وامل���ن���ك���س���ر.
ج����اء امل����ش����روع ب���م���ب���ادرة م���ن امل ّ��ن��ت��ج
املوسيقي ج��ون بانيوليت ،لكنه لم
ي��ن��ل االن���ت���ش���ار امل����رج ّ����و .ول����م تحقق
ب��ي��ون��ة ال���ش���ه���رة ف���ي م���ج���ال ال��غ��ن��اء،
إال م��ع أل��ب��وم��ه��ا ال��ث��ان��ي «ش��ق��راء في
القصبة» ( )2006في إحالة إلى أحد
أحياء العاصمة الجزائرية الشعبية
ال����ش����ه����ي����رة .ع����ل����ى أن������غ������ام ال���ب���ي���ان���و
وامل�����ان�����دول��ي��ن ،اس����ت����ع����ادت أغ���ن���ي���ات
ج����زائ ّ
����ري����ة ق���دي���م���ة ،م��ن��ه��ا «ال����ب����ارح»

غياب

وملهم « 20فبراير»
محمد السوسدي سليل «الغيوان» وصوت المقهورين ُ
الرباط ــ عماد استيتو
���ت ،زاه���دي���ن
ي���رح���ل ال���رائ���ع���ون ب���ص���م ٍّ
بالحياة ً ،إيمانًا منهم بأنها ليست
لاّ
إ «هدنة مع املوت» كما يقول غسان
ك��ن��ف��ان��ي .م���ع رح��ي��ل امل��غ��ن��ي وامل��ل��ح��ن
وال ّ
��زج��ال محمد ال��س��وس��دي ( 1952ـ ـ
 )2012األسبوع املاضي ،فقد املغرب
ّ
الشعبية.
واح��دًا من رم��وز موسيقاه
غادرنا صاحب الصوت املعجزة إلى
دار أخرى كما تقول األغنية «هادشي
م��ك��ت��وب» ال��ت��ي ردده�����ا ع��ل��ى مسامع
األجيال املتعاقبة .إلى جانب رفيقيه
ال���راح���ل�ي�ن م��ح��م��د ب��اط��م��ا وال��ش��ري��ف
امل�����ران�����ي ،أس�����س ال���س���وس���دي ت��ج��رب��ة
غ��ن��ائ��ي��ة ف���ري���دة ،ان��ط��ب��ع��ت ف���ي ذاك����رة
املغاربة ضمن مجموعة «املشاهب»
ال��ش��ه��ي��رة .ك���ان ص��وت��ه م��ل��ه��م��ًا لجيل

السبعينيات الذي انتفض ّ
ضد الظلم
في عهد الديكتاتورية« .كنا نخوض
في مواضيع لم تكن األحزاب تستطيع
ال��ت��ط��رق إل��ي��ه��ا» ،ي��ق��ول ال��راح��ل خ�لال
أحد لقاءاته الصحافية األخيرة ،وهو
ُ
يرقب الربيع العربي الغاضب« .كنا
أول من طالب بالربيع منذ عام ،1977
مع أغنية «مجمع العرب» التي دعت
إلى الثورة» .تقول األغنية« :يا مجمع
العرب نوضوا نقلعو /سفون العجم
فالبحور دارت قيامة /حتى يقولوا
لعدا العرب تزلعو /مركبهم مكسور
َ
م��ا ص��اب��و ُع��ل َ��م��ا» .ال��ي��وم ،يستحضر
شباب املغرب الثائر ،والناشطون في
حركة « 20فبراير» أغنياته الشهيرة
م��ث��ل «ف���ك���رك» أو «ال���ص���ف���ا» ،وأغ��ن��ي��ة
«داوي��ن��ي» الشهيرة التي يقول فيها
ع����ب����ارة «وا ح�����ي�����دوه» ال���ش���ه���ي���رة أي

«أزي��ل��وه» .طلب امللك ال��راح��ل الحسن
ض��اء «امل��ش��اه��ب» م ّ��رة
الثاني ل��ق��اء أع�� ّ
واح���دة فقط ،فغنوا أم��ام��ه أغنياتهم
ّ
ّ
الثورية .لكن السوسدي ورفاقه بقوا
من املغضوب عليهم ،ولم يسلموا من
اضطهاد األجهزة األمنية .كانت هذه
األخ����ي����رة ت��خ��ش��ى أن ت���غ���ذي أغ��ن��ي��ات
الفرقة ـ ـ ـ بصوت السوسدي الرخيم ـ ـ ـ
ّ
املد الثوري املتصاعد« .كنا نعلم أننا
سنتعرض لالعتقال بعد كل سهرة»
قال م ّ��رة .اتسمت أغنيات «املشاهب»
ّ
بخط سياسي ملتزم .من ينسى أغنية
ّ
«فلسطني» التي أداها السوسدي في
موسكو خالل انعقاد مؤتمر األممية
االش��ت��راك��ي��ة ع���ام 1978؟ وم���ن أش��ه��ر
أع��م��ال��ه «ال���غ���ادي ب��ع��ي��د» ،و«ال��ل��ي��ل»،
و«يا لطيف» ،ورائعة «بغيت بالدي»
ال��ت��ي ك��ان��ت لسخرية ال��ق��در م��ن أح ّ��ب

املقاطع على قلب الحسن الثاني.
ترعرع السوسدي في حي املحمدي،
م��ع��ق��ل ال���ظ���اه���رة ال���غ���ي���وان���ي���ة .م���ارس
امل��س��رح ف��ي طفولته ،وال��ت��ح��ق بفرقة
امل��س��رح��ي امل��غ��رب��ي امل���ع���روف ال��ط��ي��ب
الصديقي .امتهن مطلع السبعينيات
املوسيقى والغناء ،وأسس مع مبارك
��ادل��ي مجموعتي «أه���ل ال��ج��ودة»
ال��ش ّ
و«الدقة» ،قل ّأن يلتحقا بـ«املشاهب»
ع���ام  .1974ح��ق��ق��ت ال��ف��رق��ة ن��ج��اح��ات
م ّ
�������دوي�������ة .وك��������ان ال�����س�����وس�����دي ي��ك��ت��ب
الزجل ،ويلحن ويغني .أوصل كلماته
ّ
شعبية واسعة طوال أربعة
إلى فئات
ع��ق��ود ،قبل أن يرحل ع��ن ستني عامًا
ب��س��ب��ب أزم�����ة ف���ي ج���ه���ازه ال��ت��ن��ف��س��ي.
ع����اش ال���س���وس���دي ك��ن��اس��ك زاه�����د في
ال���ش���ه���رة ،وب���ق���ي رأس م���ال���ه ال��وح��ي��د
نبض املجتمع املقهور.
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موعد

التركية
بيروت «تسلطن» مع الموسيقى
ّ
بشير صفير
ّ
املوسيقى
على مدى ليلتني ،تحل ً
الكالسيكية التركية ضيفة على
ل �ب �ن��ان ،إذ ت �ق� ِّ�دم ف��رق��ة nev-eda
أمسية الليلة في بيروت ،وأخرى
ّ
غ �دًا ف��ي ط��راب�ل��س .ال ش��ك ف��ي أن
ّ
املوعد مثير لالهتمام ألن نشاطًا
ً
مماثال ُي ّ
ً
استثناء في املشهد
عد
املوسيقي الحي في لبنان .ورغم
االرت�ب��اط الوثيق ب�ين املوسيقى
وشقيقتها
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ع��رب�ي��ة
ٌ
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،ق �ل �م ��ا ت � ��زورن � ��ا ف � ��رق
ّ
مماثلة ،مع العلم بأن حاجز اللغة
ال يقف عائقًا متى غابت األغنية
ع ��ن ال �ب��رن��ام��ج ،ك �م��ا ه ��ي ال �ح��ال
اليوم مع الفرقة التركية الزائرة.
وف��ي ه��ذا السياق ،نشير إل��ى أن
املوسيقى الكالسيكية التركية
أث� � ��رت ف� ��ي امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة
(امل�ص��ري��ة بشكل أس��اس��ي) ،كما
تأثرت بها وبغيرها من اإلثنيات
امل � � �ج � ��اورة ل �ت��رك �ي��ا (األرم � �ن � �ي� ��ة،
ال �ب �ل �ق��ان �ي��ة ،ال �ف��ارس �ي��ة  )...على
ن �ح��و ك �ب �ي��ر ف ��ي زم� ��ن ال�س�ل�ط�ن��ة
العثمانية .وط��ال ذل��ك املقامات
العربية من أصل تركي والعكس.
وك��ذل��ك بالنسبة إل��ى اإلي�ق��اع��ات
واألش �ك��ال وال �ق��وال��ب املوسيقية
(ال � � �س � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ات ،ال � � �ب � � �ش� � ��ارف،
ال � �ت � �ق� ��اس � �ي� ��م  ،)...ك � �م� ��ا اآلالت
األس��اس �ي��ة ف��ي ال�ت�خ��ت ال�ش��رق��ي

(العود ،القانون ،الكمنجة ،الناي
 )...وغيرها من العناصر.
ت�ق� ِّ�دم ف��رق��ة  Nev-Edaاملوسيقى
اآلالت� �ي ��ة (ع� ��زف م ��ن دون غ �ن��اء)
وت �ت��أل��ف م��ن ث�لاث��ة ع��ازف�ي�ن ه��م:
س��ام��ي إرس � � � ْ
�وي (ن � � ��اي) ،وم� ��راد
بيرر (قانون) ،وسايجني سردار
أوغلو (كمنجة) .أم��ا برنامجها

جميل بك
الطنبوري

س��ت��ق� ّ�دم ف��رق��ة nev-eda
التركية مقطوعات للعديد
ّ
من املؤلفني ،لكن معظمهم
من األسماء املغمورة ،علمًا
بأن من بني هؤالء أسماء ثابتة
ف��ي ري��ب��رت��وار ال��ف��رق العربية
(املصرية ،اللبنانية ،السورية
 )...التي تعنى بهذا النمط،
مثل املؤلف الشهير جميل بك
الطنبوري ( 1873ــــ .)1916

ف��ي الليلتني فيبدو ممتعًا ج�دًا،
إذ ي �ض��م س ��ت ع �ش ��رة م�ق�ط��وع��ة
موسيقية ،تغطي تاريخًا واسعًا
م��ن اإلرث امل��وس�ي�ق��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي
ال �ت��رك��ي ب�ي�ن ال �ق��رن ال��راب��ع عشر
وال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن .ه �ك��ذا ت��ؤدي
ع �ل ��ى م� �ق ��ام ��ات م �ع �ظ �م �ه��ا رائ� ��ج
(س�ي�ك��ا ،ح�ج��از ك��ار ،راس ��ت ،شد
ع ��رب ��ان ،ف ��رح ف ��زا  )...م�ج�م��وع��ة
م � ��ن ال� �س� �م ��اع� �ي ��ات وال � �ب � �ش� ��ارف
والتقاسيم ،باإلضافة إلى أشكال
موسيقية أخرى غير مألوفة في
القاموس املوسيقي العربي ،أقله
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ت�س�م�ي��ة باللغة
ال �ت��رك �ي��ة .ل�ل�م��وس �ي�ق��ى ال �ت��رك �ي��ة
ً
نكهة خاصة فعال .حتى عندما
ن �س �م �ع �ه ��ا ع � �ل ��ى آالت ال �ت �خ��ت
ال� �ش ��رق ��ي ال� �ت ��ي ن��أل �ف �ه��ا ،وع �ل��ى
مقامات أساسية في موسيقانا،
ي�م�ك��ن ال �ت �ع� ّ�رف إل�ي�ه��ا ب�س�ه��ول��ة.
إن� �ه ��ا ال �ن �ك �ه��ة امل �ع �ت �ق��ة ال� �ت ��ي ال
عالقة لها بموسيقى املسلسالت
َّ
ال�ت��رك�ي��ة امل �س��ط �ح��ة ،وال ب��أن�غ��ام
البوب التركي الهابط الذي غالبًا
ما تمثلنا به ّ
حد السرقة أحيانًا.
ف��رق��ة  8:00 :nev-edaم �س��اء ال�ي��وم
ـ�ـ�ـ ( AltCity Music Hallال �ح �م��را،
بيروت)
 7:00م �س��اء غ ��د ـ �ـ �ـ م��رك��ز «ج�م�ع�ي��ة
ال �ع��زم» (ط��راب �ل��س ـ �ـ ش �م��ال ل �ب �ن��ان) ــ
01/444448

كالسيك
ل �ل �ه��اش �م��ي ق � ��رواب � ��ي ،و«ت ��زع �ب �ل ��ي»
و«ت � �م � �ي � �ل� ��ي» ل �ف �ض �ي �ل��ة ال� ��دزي� ��ري� ��ة،
ش� � �م� � �ع � ��ة» ل � �ك � �م� ��ال م� �س� �ع ��ودي
و«ال� � � ّ
 ...وغ� ��ن� ��ت ف �ي ��ه إل � ��ى ج ��ان ��ب ن�ج�م��ة
السبعينيات ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة باتريسيا
كارلي.
ّ
تجربتها ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ،م�ح��ت املمثلة
ال�ك��وم�ي��دي��ة ال �ت��ي ك ��ان ال �ج��زائ��ري��ون
يجتمعون على أعمالها .ص��ورة لم
محاوالتها
تفلح ف��ي إع��ادت�ه��ا رغ��م
ّ
امل� � �ت� � �ك � � ّ�ررة .ب� ��ات� ��ت ص� � � ��ورة امل �م��ث �ل��ة
ال �ج��ري �ئ��ة ذات اإلم �ك��ان��ات ال��درام �ي��ة
امل ��ده� �ش ��ة ،وامل �غ �ن �ي��ة ذات ال �ص ��وت
تسير جنبًا إل��ى جنب
االستثنائي،
ّ
ُّ
م� ��ع ص � � ��ورة ا ُمل �م � ّ�ث �ل ��ة ال� �ت ��ي ات �ه �م��ت
ب��اإلب��اح �ي��ة وش ��ن ��ت ع�ل�ي�ه��ا ح�م�لات
إعالمية شعواء.
«ب�ي��ون��ة» :حتى  31آذار (م��ارس) املقبل ـــ
«مسرح مارينيي» (باريس).
www.theatremarigny.fr

باخ وشوبان على مائدة تاتيانا
أي� �ض ��ًا وأي � �ض� ��ًا ،أم �س �ي��ة ل �ع��ازف��ة
ال� �ب� �ي ��ان ��و ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة م � ��ن أص ��ل
أوك� � ��ران� � ��ي ت ��ات� �ي ��ان ��ا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ب��ري �م��اك
ّ
مشوق يجمع
خوري في برنامج
ب�ي�ن ب� ��اخ وش� ��وب� ��ان .ف ��ي ت�ش��ري��ن
الثاني (نوفمبر) املاضيّ ،
قدمت
ّ
تحية ن ��ادرة م��ن نوعها لخمسة
ّ
م��ن أب ��رز امل��ؤل �ف�ين ال�ك�لاس�ي�ك��ي�ين
امل�ح�ل� ّ�ي�ين .ه �ك��ذا ّأدت مقطوعات
لبشارة الخوري ( ،)1957وأنيس
فليحان ( 1900ــ  ،)1970وتوفيق
ّ
س ��ك ��ر ( ،)1922ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
أعمال لبوغوص جالليان (1927
ــ  )2011ال��ذي رح��ل بعد شهر من
األم �س �ي��ة ،وه �ت��اف خ � ��وري ،زوج
ت��ات �ي��ان��ا وأح � ��د أن� �ش ��ط امل��ؤل �ف�ين
ّ
الكالسيكيني في لبنان.
ّ
هنا ّ
نود اإلشارة إلى أن اإلضاءة

املتكررة على هذه الفنانة ّ
مردها
ّ
إل � � ��ى أن� � �ه � ��ا أه � � ��م ع � ��ازف � ��ة ب �ي��ان��و
ك�ل�اس �ي �ك��ي م� ��ن ال ��ذي ��ن ي �ع �م �ل��ون
ال�ي��وم على أرض ال��وط��ن .ونعني
ه �ن��ا أه � ��م ع ��ازف ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى
األداء وات� � � �س � � ��اع ال� ��ري � �ب� ��رت� ��وار
وض � �خ � ��ام � �ت � ��ه ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� ��ى
ال�ن�ش��اط االس�ت�ث�ن��ائ��ي ف��ي تقديم
األمسيات .من الباروك (باخ) إلى
ال �ت �ي��ار امل �ع��اص��ر ،ال ش ��يء يغيب
ع��ن اه�ت�م��ام�ه��ا ،وال ع�م��ل ال ت�ق� ّ�دم
فيه إضافة أدائية.
إذًا ،ع �ل ��ى م� ��ائ� ��دة ت ��ات �ي ��ان ��ا ه ��ذا
امل� � �س � ��اء ،ع � �م �ل�ان ل � �ب ��اخ وع� �م�ل�ان
ل�ش��وب��ان .م��ن عند املعلم األمل��ان��ي
ستؤدي رائعة مغمورة (Toccata
 )& Fugue in E minorباإلضافة
إل � ��ى «ال �ك ��ون �ش ��رت ��و اإلي� �ط ��ال ��ي»،

العمل الشهير ً واالستثنائي في
تركيبته (نسبة إل��ى عنوانه) أي
التي ال تضم أوركسترا .أما حصة
ش ��وب ��ان ،ف�ت�ت��أل��ف م��ن ال�س��ون��ات��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،وه ��ي أش �ه��ر س��ون��ات��ات
امل��ؤل��ف ال�ب��ول��ون��ي ال �ث�لاث ،وأح��د
أه��م األع�م��ال في فئتها في القرن
التاسع عشر .بعد هذه السوناتة،
ت� � � ��ؤدي ت ��ات� �ي ��ان ��ا ال � �ـ«ت � �ه� ��وي� ��دة»
( )Berceuseالوحيدة التي تركها
شوبان  ...فيما يبقى ما تضيفه
م� ��ن خ � � ��ارج ال� �ب ��رن ��ام ��ج م �ف��اج��أة
األمسية كما في كل ّ
مرة.
ب .ص.
أمسية تاتيانا ـــ بريماك خوري7:00 :
مساء اليوم ــــ «جامعة البلمند» (شمال
لبنان) ـــ لالستعالم06/930250 :

سامي حواط
نزوح «الرحالة»
�ود
ه��ذا امل �س��اء ،ن�ح��ن ع�ل��ى م��وع� ٍ�د م��ع مثلث ص�م� ٍ
ف�ن� ّ�ي يجمع ب�ين ض�ه��ور ال�ش��وي��ر (امل�ت�ن األع�ل��ى)
وأنطلياس (ساحل املنت) وزبدين (جبيل) بقيادة
ّ
الرحالة سامي ح� ّ�واط على رأس فرقة موسيقية
تتألف من أحمد الخطيب (إي�ق��اع��ات) ،رم��زي بو
كامل (كيبورد) ،رائد بو كامل (فلوت وكالرينت)،
ف ��ؤاد ب��و ك��ام��ل (ب � ��اص) ،ط��ون��ي ب��و ج��دع��ون (ك �م ��ان) ،هال
غريب وجوليا ساموتي (كورال).
ك �ي��ف اج �ت �م �ع��ت ه� ��ذه ال� �ق ��رى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ث�ل�اث ف ��ي ه��ذا
مكان راب��ع هو ش��ارع املكحول
امل�ش��روع؟ يبدأ ال�ج��واب من
ٍ
(الحمرا /بيروت) .منذ أكثر من سنتني ،ترك الفنان امللتزم
�وخ في
بيته ف��ي ال �ش��ارع ال�ب�ي��روت��ي ال�ج�م�ي��ل ،ع��ائ�دًا إل��ى ك� ٍ
ق��ري�ت��ه ال�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي هجرها
في الحرب األهلية .هناك ،في
زب ��دي ��ن ال �ه ��ادئ ��ة وامل��وح �ش��ة،
ب � �ن ��ى ال � �ف � �ن� ��ان ال �خ �م �س �ي �ن� ّ�ي
«م � � � �س � � � ��رح س � � ��ام � � ��ي ح � � � � � ّ�واط
ال� ��ري � �ف� ��ي» واف� �ت� �ت� �ح ��ه م �ط �ل��ع
ال � �خ� ��ري� ��ف ب ��أم� �س� �ي ��ة ش��ام �ل��ة
شارك فيها ٌ
عدد من الفنانني،
م ��ن ب�ي�ن�ه��م م �ن �ي��ر ك �س��روان��ي
ال � ��ذي ق � � ّ�دم ع ��رض ��ًا م�س��رح�ي��ًا
ومرسيل خليفة ال��ذي ش��ارك
غ � �ن� � ً
�اء ،وش ��وق ��ي ب ��زي ��ع ال ��ذي
ألقى مقتطفات من شعره.
ه � � � ��ذا امل � � � �س � � ��اء ،ب � � ��دع � � ��و ٍة م��ن
بلدية ض�ه��ور ال�ش��وي��رّ ،
يقدم
ح� � � � ّ�واط أم �س �ي ��ة وح � �ي� ��دة ف��ي
ق ��اع ��ة «األخ � ��وي � ��ن رح �ب ��ان ��ي»
ف��ي «كنيسة م��ار ال �ي��اس» في
يقدم أغنياته
ّ
أن�ط�ل�ي��اس ،ي�ع��ود ري�ع�ه��ا إل��ى
المعروفة
امل �س��رح امل ��ذك ��ور .ال�ن�ش��اط��ات
ّ
م �ع��ل �ق��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��اض��ر
مثل «ال تسألني
ف��ي زب��دي��ن ،لكن ال��دع��م امل��ادي
عن ديني»،
س �ي �ت �ي��ح ل �س ��ام ��ي اس �ت �ك �م��ال
و«الرأي العام»،
امل � �ش� ��روع واس� �ت� �ه�ل�ال ال�ع�م��ل
بعد انقضاء الشتاء.
و«أحد اإلخوان»
�ج
�
�
م
�ا
�
�
ن
�ر
�
�
ب
ال ج � � ��دي � � ��د ع� � �ل � ��ى
و«نشيد
أمسية الليلة كما علمنا من
ّ
التعب»
سيقدم أغنياته
سامي ال��ذي
امل �ع��روف��ة ال �ت��ي ت�ق�ل�ق�ن��ا دوم��ًا
ألن � �ه� ��ا ال ت� � � ��زال راه� � �ن � ��ة (م ��ع
األس � ��ف) ،رغ ��م م ��رور ك��ل ه��ذه
ال �س �ن��وات ،م �ث��ل «ال ت�س��أل�ن��ي
ع��ن دي �ن��ي» ،و«ال� ��رأي ال �ع��ام»،
و«أح � � ��د اإلخ � � � ��وان» و«ن �ش �ي��د
التعب»  ...سامي وغيره من الفنانني اليساريني امللتزمني،
قضوا سنوات يطرحون املشاكل االجتماعية واالقتصادية
وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وي�ع��ال�ج��ون�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة ج� ّ
�دي��ة أو
ّ
ّ
ً
ساخرة في أغانيهم ،عل املتلقي يدرك مثال خطر الطائفية،
أو ضرورة العدالة االجتماعية .ورغم كل ما حدث ،فسامي
ح� ّ�واط هو النفس الطويل ،وهذا ما دفعه ّ
مجددًا إلى حزم
أمتعته والتفتيش عن شقة صغيرة في بيروت في شارع
املكحول تحديدًا ،إذ ال مجال للعمل خالل فصل الشتاء في
املسرح الريفي ،والحراك في «الوقت البدل من الضائع» قد
ال يكون أقل أهمية في تحقيق الهدف.
بشير ...
سامي حواط 8:30 :مساء اليوم ـــ قاعة «األخوين رحباني»« ،كنيسة
مار الياس» (أنطلياس ،شمال بيروت) ـــ 03/870740

تحية
ّ

محمد رويشة ...انقطع الوتر الرابع
تجمع ّ
منذ أيامّ ،
محبو محمد رويشة
ف ��ي «م� �س ��رح م �ح �م��د ال� �خ ��ام ��س» ف��ي
ال��رب��اط ،ح��ام�ل�ين ال�ش�م��وع وال� ��ورود،
وم� ّ
�وج �ه�ي�ن ت�ح�ي��ة إل ��ى ال �ف �ن��ان ال��ذي
رح��ل قبل أي��ام فقط من تكريمه الذي
ّ
كان مقررًا في املسرح .لكن املوعد مع
الفنان األم��ازي�غ��ي ّال��رائ��د ل��ن ينتهي.
ه ��ا ه ��م ي �ع �ل �ن��ون أن� �ه ��م س �ي� ّ
�وج �ه��ون
ل� ��ه ت �ح �ي��ة غ� � �دًا األح � � ��د ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة
ّأربعينية رحيله.
إن��ه مكر امل�ص��ادف��ات وقسوتها ال��ذي
جعل ي��وم  17ك��ان��ون الثاني (يناير)
م��أت �م��ًا لل��أغ �ن �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة امل �ل �ت��زم��ة
وشاهدًا على رحيل جيل الرواد ممن
صنعوا مجد الفن املحلي الحقيقي.
ف��ي ال �ي��وم ال ��ذي ش�ه��د رح �ي��ل محمد
سوسديّ ،
ودع املغاربة أيضًا «فريد
األط ��رش األم��ازي �غ��ي» محمد روي�ش��ة

( )1952ال��ذي ف��ارق ال�ح�ي��اة ف��ي بيته
في خنيفرة (والية مكناس تافياللت
ب�ي�ن ج �ب ��ال األط� �ل ��س امل� �ت ��وس ��ط) إث��ر
ً
تدهور حالته الصحية فجأة.
ك�ث�ي��رون ل��م ي�ك��ون��وا ي�ف�ه�م��ون معنى
كلمات أغنياته بأمازيغية األطلس.
م��ع ذل ��ك ،ن�ج��ح م�ل��ك آل ��ة «ل ��وت ��ار» في
صنع قاعدة جماهيرية من الجنوب
إلى الشمال حتى ّ
تحول إلى أيقونة،
ّ
وب� � � ��ات ع� � ��دي� � ��دون ي� �ل ��ق� �ب ��ون ��ه ب �ب��وب
مارلي امل�غ��رب .محمد رويشة (اسمه
الحقيقي محمد الهواري) الذي كانت
وال ��دت ��ه م ��ن امل� �ن ��اض�ل�ات ف ��ي م �ع��ارك
آي��ت عطا ض��د االستعمار الفرنسي،
ورغم
بدأت موهبته املوسيقية باكرًاّ .
ت�ف��وق��ه ع�ل��ى م�ق��اع��د ال��دراس��ة ،إال أن��ه
ّ
متفرغًا للموسيقى.
غ��ادره��ا سريعًا
هكذاّ ،
سجل أغنية «بيبي ؤوسغوي»

ع��ام  1964ومل��ا ي�ت�ع� ّ�د ال��راب�ع��ة عشرة
من عمره .اشتهر بالبحث في اإليقاع
وامل �ت��ن ال �ش �ع��ري وت��وظ �ي��ف م �ع��ارف��ه
ف��ي امل ��زج ب�ين م ��دارس فنية متنوعة
واب �ت �ك��ار م��درس �ت��ه ال�ف�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة
التي ج� ّ�ددت في األغنية األمازيغية،
فاستحق لقب «روي�ش��ة» ال��ذي يعني
باألمازيغية املزج والخلط.
نبوغه جعله يضيف وت�رًا رابعًا إلى
آل ��ة ل��وت��ار ح�ت��ى أص �ب��ح م�ل��ك ال�ع��زف
على تلك اآللة .أنامله الذهبية أضافت
إلى هذه اآللة طابعًا تعبديًا وصوفيًا
ّ
خ � ��اص � ��ًا .خ� ��ل� ��ف ع � � ��ددًا م � ��ن ال � ��روائ � ��ع
ال �خ��ال��دة م �ث��ل «إن � ��اس إن � ��اس» («ق ��ل
لها» باألمازيغية) و«شحال من ليلة
وليلة» (كم من ليلة وليلة) ،و«قولوا
مليمتي» (ق��ول��وا ألم ��ي) ،و«ي��ا مجمع
امل ��ؤم� �ن�ي�ن» وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن األغ �ن �ي ��ات

املقتبسة من التراث الطرقي وتناولت
ت�ي�م��ات ع��دي��دة ،أب��رزه��ا ال��وط��ن واألم
وال�س�لام وال�ح� ّ�ب والطبيعة ومعاناة
املقهورين على أنغام أطلسية حزينة.
ح�ت��ى ف��ي ال�ت�ك��ري��م ،ك��ان زاه � �دًا .ف��ارق
ال�ح�ي��اة ق�ب��ل أي ��ام ف�ق��ط م��ن االح�ت�ف��ال
ال � � ��ذي ك � ��ان س �ي �ق ��ام ل� ��ه ف� ��ي «م �س ��رح
محمد ال�خ��ام��س» ف��ي ال��رب��اط .هكذا،
أراد ري� � �ش � ��ة امل� � � � ��وت ب �ي ��ن أح � �ض� ��ان
أط�ل�س��ه ال ��ذي ش�ك��ل ل��ه م �ص��در إل�ه��ام
ّ
ك �ب �ي��ر .ح �ت��ى س��اع��ات��ه األخ � �ي ��رة ،ظ��ل
وف�ي��ًا لخجله وان�ط��وائ�ي�ت��ه وان�ع��زال��ه.
ل � ��م ت � �ف � ��ارق ح� �ي ��ات ��ه م �س �ح ��ة ال� �ح ��زن
ّ
ال�ب��ادي��ة عليه دوم��ًا وغلفت أغنياته.
عماد ...
تحية غدًا في أربعينية الراحل في «مسرح
محمد الخامس» ،الرباط
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على الشاشة

 mbcتواصل رحلة البحث عن «محبوب العرب»
باسم الحكيم
ب� ��دأت م��رح �ل��ة ال�ت�ص�ف�ي��ات م��ن ب��رن��ام��ج
 ،Arab Idolوه��و ال�ن�س�خ��ة ال�ع��رب�ي��ة من
ال �ب��رن��ام��ج ال �ع ��امل ��ي  .Pop Idolب�ع��دم��ا
ن��ال العالم العربي حصته م��ن املواهب
املميزة في املواسم الخمسة التي ّ
ّ
قدمها
تلفزيون «املستقبل» في برنامج «سوبر
ستار» ،عاد البرنامج باسم جديد على
ش��اش��ة  .mbcوب�ي�ن أص � ��وات ال�ج�م�ه��ور
واخ �ت �ي��ارات لجنة التحكيم امل��ؤل�ف��ة من
ّ
راغب عالمة ،وأحالم ،واملوزع املوسيقي
املصري حسن الشافعي ،بقي في ساحة
املنافسة عشرة مشتركني هم :السورية
ن� ��ادي � ��ا امل � �ن � �ف� ��وخ ،وامل � �ص � ��ري� ��ان ي�ح�ي��ى
يعقوب ،وكارمن سليمان ،والتونسيان
غ �ف��ران ف �ت��وح��ي ،وح �س��ان خ��رب��ش .إل��ى

ج��ان��ب امل�غ��رب�ي��ة دن �ي��ا ب�ط�م��ا ،واألردن� ��ي
ي ��وس ��ف ع� ��رف� ��ات ،وال � �س � �ع� ��ودي م�ح�م��د
ط��اه��ر .ك��ذل��ك ح�ص��ل ك��ل م��ن التونسية
شيرين الجمي والعراقي محمد العلوان
على فرصة ثانية لينضما إلى زمالئهما
في املرحلة النهائية .وبذلك يكون لبنان
قد خ��رج من املنافسة رغ��م توافر بعض
امل��واه��ب التي كانت تستحق البقاء في
املنافسة.
ّ
يتميز البرنامج في نسخته األولى على
 mbcباهتمامه أكثر بالشكل وبمشهدية
جميلة من البلدان التي زاره��ا الختيار
املشتركني .وه��ذا األم��ر يحسب للقيمني
على البرنامج ،وهو ما لم يكن متوافرًا
ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج «س� ��وب� ��ر س� � �ت � ��ار» .ك��ذل��ك
يستفيد «آراب آي� ��دول» ج�م��اه�ي� ّ
�ري��ًا من
ن�ج��وم� ّ�ي��ة راغ ��ب ع�لام��ة وأح�ل��ام ال�ل��ذي��ن

ي�ت�م�ت�ع��ان ب�ش�ع�ب� ّ�ي��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،استطاعا تأكيدها حلقة بعد
حلقة ،حالهما ك�ح��ال ن�ج��وى ك��رم التي
كانت عضوة لجنة تحكيم في برنامج
 arabs got talentالعائد ف��ي موسم ثان
قريبًا ّ
جدًا.

هاجم الموسيقي
المصري حلمي
بكر البرنامج ولجنة
التحكيم

لكن ما هي معايير اختيار أعضاء لجنة
التحكيم؟ هل ّ
ّ
النجومية أي فنان
تخول
إبداء رأيه بل فرض أسماء سيصبحون
نجومًا في املستقبل القريب؟ لعل املوزع
املوسيقي حسن الشافعي ه��و صاحب
ال ��دراس ��ة ال��وح �ي��د ب�ي�ن أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة،
وإذا ك��ان قد نجح حينًا في اختيار من
يستحق االن �ت �ق��ال إل��ى امل��رح�ل��ة التالية
وأخ �ف��ق أح �ي��ان��ًا ،ف ��إن ع�م�ل��ه ف��ي ال�ح�ق��ل
املوسيقي يجعله األص�ل��ح للحكم على
امل�ش�ت��رك�ين .ول�ي��س مستغربًا أن يرتفع
ص��وت امل��وس�ي�ق��ي امل �ص��ري حلمي بكر،
ليصف البرنامج بالفاشل «الذي تتحكم
ّ
ّ
العلمية أو
الشخصية وليس
به األهواء
ّ
الفنية» .على أي حال ،بدأ العد التنازلي،
وس� � �ت� � �ع � ��رض  mbcو lbcاألرض � � �ي� � ��ة،
حلقتني أس�ب��وع� ّ�ي��ًا (ال�ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت)

ض�م��ن م�ن��اف�س��ات امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة التي
ت�م�ت��د ت�س�ع��ة أس��اب �ي��ع .ه �ك��ذا ف��ي ب��راي��م
الجمعة ،ت�ق� ّ�دم امل��واه��ب امتحانها أم��ام
ال�ج�م�ه��ور ف��ي ح�ض��ور أح��د ن�ج��وم الفن
ّ
وتتضمن
وال�غ�ن��اء ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي.
حلقة السبت ع��رض نتائج التصويت،
ّ
فيودع الجمهور في كل حلقة واحدًا من
املشتركني.
يبقى أن اسم البرنامج ،نال نصيبه من
االن �ت �ق��ادات خ�ص��وص��ًا ف��ي ال �س �ع� ّ
�ودي��ة،
واع �ت �ب��ر ب �ع��ض «ال �ن �ق��اد» أن اس �ت �خ��دام
كلمة «آي��دول» يحيل إلى الله واألنبياء.
وق� � ��د ّأدى ذل� � ��ك إل� � ��ى إص � � � ��دار ال �ش �ب �ك��ة
ال �س �ع��ودي��ة ب�ي��ان��ًا ت��وض�ي�ح�ي��ًا ج ��اء فيه
أن ترجمة عنوان البرنامج إلى العربية
يعني «م�ح�ب��وب ال �ع��رب» وال ي�م��ت ب��أي
صلة ألمور دينية.

برنامج
أصغر
من هالته
هناء جالد
اخ �ت �ت��م ب��رن��ام��ج «آراب أي � � ��دول» ج��ول�ت��ه
ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ب � �ع� ��د إع � �ل� ��ان وص � � � ��ول ع� �ش ��رة
مشتركني إل��ى املرحلة األخ�ي��رة .ومصير
ّ
ه��ؤالء معلق على التصويت املباشر من
ق�ب��ل ال �ج �م �ه��ور ،ع�ل��ى أن ت�ظ�ه��ر ال�ن�ت��ائ��ج
ال �ل �ي �ل��ة .وك ��ان ��ت ش �ب �ك��ة  mbcق ��د وج ��دت
ش��ري�ك��ة ل�ع�ب��د ال �ل��ه ال�ط�ل�ي�ح��ي ف��ي تقديم
ال�ج��ول��ة األخ�ي��رة م��ن البرنامج (مباشرة
على الهواء) هي اللبنانية أنابيال هالل.
ّ
وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه األخ � �ي � ��رة ق� ��د أط� ��ل� ��ت ع�ل��ى
الجمهور للمرة األولى في مسابقة ملكة
ج �م��ال ل �ب �ن��ان ع ��ام  ،2005ل�ت�ن�ط�ل��ق بعد
فوزها بلقب الوصيفة األول��ى في مجال
اإلع �ل�ام امل��رئ��ي وت �ق��دم ب��رن��ام��ج Mission
 .fashionت��اب�ع��ت ب�ع��ده��ا مسيرتها على
شاشة «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» من
خالل املشاركة في تقديم برنامج «حلوة
بيروت».
وح��امل��ا أع �ل �ن��ت  mbcأن �ه��ا ستستضيف
نجومًا للمشاركة في برايمات البرنامج
(أول ال �ض �ي��وف ص��اب��ر ال��رب��اع��ي) س� ّ�رب
موقع «أنا زه��رة» خبرًا مفاده أن النجمة
ج�ي�ن�ي�ف��ر ل��وب �ي��ز (ع �ض��و ل�ج�ن��ة ح �ك��م في
 )American Idolق ��د ت �ك��ون واح � ��دة من
ضيوف البرنامج .لكن املتحدث الرسمي
باسم املجموعة السعودية مازن حايك لم

اختالط وعبادة أصنام!

أحالم وراغب عالمة خالل تصوير إحدى الحلقات
ّ
يؤكد صحة هذا الخبر .وقال إن البرنامج
يتمتع بأصداء عالية على مستوى الوطن
ال �ع��رب��ي ،ون�س�ب��ة م�ش��اه��دت��ه ف��ي ازدي� ��اد.
لكن في مقابل ك�لام حايك ،ي��رى ع��دد من
ّ
النقاد أن البرنامج ف��ي نسخته الحالية
لم يلق الترحيب الالزم من الجمهور كما
ّ
ك��ان م�ت��وق�ع��ًا .وي ��رى امل�ن�ت�ق��دون أن نقطة
ض �ع��ف ه � ��ذا امل ��وس ��م ب � ��دأت م ��ن ت�ش�ك�ي��ل
ال �ل �ج �ن��ة ال �ح �ك��م ،إذ ط ��اول ��ت االن �ت �ق��ادات
أح �ل��ام ب �ش �ك��ل ص � ��ارخ .وق� ��د ّ
وج � ��ه إل�ي�ه��ا

بعض الصحافيني اللبنانيني انتقادات
ّ
مؤكدين أنها كانت السبب في استبعاد
ك��ل امل��واه��ب اللبنانية .وب ��دا واض �ح��ًا أن
ّ
شخصية املوزع املوسيقي املصري حسن
الشافعي ذائ�ب��ة ف��ي ظ��ل نجومية ك��ل من
الـ«سوبر ستار» راغب عالمة ،وأحالم.
ومع انطالق هذه املرحلة النهائية ،تبدأ
 mbcب �ع��رض ح �ل �ق��ات «أي� � ��دول إك �س �ت��را»
ّ
ال � �ت� ��ي ت� �س ��ل ��ط ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى ن �ش ��اط ��ات
امل�ش�ت��رك�ين ال �ث��ان��وي��ة ف��ي إط ��ار إع��داده��م

ّ
ل �ح �ل �ق��ات ال �ب��ث ال �ح ��ي ،وه ��و م ��ا ي��ذك��رن��ا
ب �ي��وم �ي��ات «س �ت��ار أك��ادي �م��ي» ال �ت��ي ك��ان
يتابعها الجمهور طيلة فترة البرنامج
الشهير على شاشة  .lbcفي انتظار الحكم
األخير على البرنامج ،ينتظر ّالجمهور
ً
فرصة للتصويت ملشتركه املفضل ،على
أم��ل إي�ص��ال��ه إل��ى الحلقة النهائية التي
سيتنافس فيها مشتركان.

منذ انطالقهّ ،
تعرض برنامج Arab
 Idolلهجوم «ديني» ،ت��ارة بسبب
االخ��ت�لاط ب�ين الشباب والفتيات
املشتركني في البرنامج ،وط��ورًا
بسبب اسمه .قال بعض املنتقدين
إن اسمه يحيل إلى الله واألنبياء،
فيما ق��ال غ��اض��ب��ون آخ���رون إنه
ّ
يشجع على ...عبادة األصنام! وفي
ّ
ب��ي��ان أص��درت��ه  mbcف��ن��دت فيه
لكلمة  idolباللغة
املعنى اللغوي ً
اإلنكليزية ،عارضة كل مفرداتها.
وانتقد البيان بعض األشرطة التي
انتشرت على يوتيوب و«أخذت األمور
ُ
ّ
تخدم أه��داف
معينة
باتجاهات
ِّ
امل��روج�ين ل��ه��ا ،ب��ه��دف اإلس���اءة
إلى ص��ورة  ،MBC1وإلحاق الضرر
ببرنامج  Arab Idolوجمهوره».

الجمعة  20:30والسبت  21:30على  mbcوlbc

ريموت كونترول

ّ
هيا فتى الكتائب (إلى الثورة)

«الجديد»

< 10:30

يستقبل برنامج «الحدث» صباح اليوم
على شاشة «ال�ج��دي��د» وزي��ر الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ال �س��اب��ق ،س�ل�ي��م ال�ص��اي��غ
ّ
ويتحدث القيادي الكتائبي
(الصورة).
ع��ن م��وق��ف ح��زب��ه م��ن ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ،وغيرها من امللفات الداخلية
م �ث��ل أزم � ��ة ال �ك �ه��رب��اء واألج� � � ��ور .ك�م��ا
تتطرق الحلقة إلى التطورات السورية.

سيمون يدافع عن جبران

otv

< 11:30

ضيف برنامج «حوار اليوم» هو النائب
ف��ي «كتلة التغيير واإلص�ل�اح» النائب
سيمون أبي رميا (الصورة) .وتتناول
ال �ح �ل �ق��ة أب � ��رز ال� �ت� �ط ��ورات ف ��ي ل �ب �ن��ان،
وخصوصًا الهجوم على وزير الطاقة
ج�ب��ران باسيل بسبب ان�ق�ط��اع التيار
الكهربائي ،والخالف بني وزراء التكتل
ّ
على أكثر من ملف.

ّ
سلفيو «الشارع العربي»

«دبي»

< 19:30

ن �ت��اب��ع األح� � ��د امل �ق��اب �ل��ة ال� �ت ��ي أج��رت �ه��ا
زي �ن��ة ي ��ازج ��ي ف ��ي «ال � �ش� ��ارع ال �ع��رب��ي»
م��ع امل �ت �ح��دث اإلع�ل�ام ��ي ب��اس��م «ح��زب
ال �ن��ور» ال�س�ل�ف��ي ن ��ادر ب �ك��ار ،وت�ط� ّ�رق��ت
إلى التطورات الالحقة للثورة املصرية.
ورغم هذه املقابلة ،كانت بعض املصادر
قد أكدت أن هناك قرارًا في الحزب بعدم
الظهور الحقًا في برامج ّ
تقدمها نساء.

«الليلة السهرة» مع زهرا

«املستقبل»

< 20:45

ف��ي ح�ل�ق��ة األح� ��د م��ن ب��رن��ام��ج «ال�ل�ي�ل��ة
ّ
السهرة عنا» ،يطل «الفرسان األربعة»،
واإلع�ل�ام �ي ��ة ن�ع�م��ت ع � � ��ازوري ،وم�ل�ك��ة
ج� �م ��ال ل �ب �ن��ان ال �س��اب �ق��ة ك��ري�س�ت�ي�ن��ا
ص ��واي ��ا ،وال �ن��ائ��ب ع ��ن ك �ت �ل��ة «ال �ق ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» أن� �ط ��وان زه� ��را (ال� �ص ��ورة)
ل �ل �ح��دي��ث ف� ��ي م ��واض� �ي ��ع اج �ت �م��اع �ي��ة
وشخصية وفنية ...

نتائج االنتخابات «مثيرة للجدل»

«أبو ظبي»

< 20:00

تستضيف ح�ل�ق��ة األح ��د م��ن ب��رن��ام��ج
«م�ث�ي��ر ل �ل �ج��دل» ع�ل��ى ق �ن��اة «أب ��و ظبي
األولى» املستشارة والقاضية املصرية
تهاني الجبالي للحديث عن رأيها في
الثورة املصرية ونتائجها .كما تسأل
فضيلة سويسي ضيفتها عن رضاها
عن نتائج االنتخابات ،والعقبات التي
تواجه صياغة الدستور الجديد.

ّ
اإلباحية  ...للجميع
الشرائط

arte

< 23:30

الليلة ،نتابع على  arteفيلمًا وثائقيًا
ي� ��رص� ��د ت� � �ط � � ّ
�ور ص� �ن ��اع ��ة ال� �ش ��رائ ��ط
ّ
امل � �ص� � ّ�ورة اإلب ��اح� �ي ��ة ،وك �ي��ف ت �ح��ول��ت
م��ن ف � ّ�ن م�م�ن��وع إل ��ى ص�ن��اع��ة م��ن ن��وع
ّ
جمهورها وكتابها  ...كما
خاص ،لها
ّ
يرصد العالقة املعقدة بني املجتمعات
التقليدية والجنس .تابعوا إذًا Sex in
.the comics
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رمضان 2012

حياة سوزان تميم في قبضة «الفلول»
بعد «ليالي» ،موعدنا في
رمضان  2012مع مسلسل
«املرافعة» الذي يروي سيرة
املغنية اللبنانية ّالراحلة.
حتى الساعة ،لم تتضح
تفاصيل العمل ،وال أسماء
أبطاله ،باستثناء النجم
السوري باسم ياخور
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ع �ق��د ف��ري��ق ع �م��ل م�س�ل�س��ل «امل ��راف �ع��ة»
م ��ؤت � �م � �رًا ص� �ح ��اف� �ي ��ًا ق� �ب ��ل ي� ��وم �ي�ن ف��ي
املناسبة لم تكن انطالق
القاهرة .لكن
ّ
ال� �ت� �ص ��وي ��ر ك� �م ��ا ت� ��وق� ��ع ك � �ث � �ي� ��رون ،ب��ل
ال �ك �ش��ف ع ��ن ب �ع��ض ت �ف��اص �ي��ل ال �ع �م��ل.
املسلسل ال��ذي ي��روي جوانب من حياة
س ��وزان ت�م�ي��م ،ي��أت��ي ب�ع��د ص ��دور ق��رار
بإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى
وم � �ح � �س� ��ن ال� � �س� � �ك � ��ري ،وق � � � ��رب إط �ل��اق
س��راح �ه �م��ا .إال أن امل �ف��اج��أة ك��ان��ت أن
تصوير «املرافعة» لن ينطلق قبل شهر
آذار (م��ارس) املقبل .ورغ��م أن املشاهد
ّ
ستتوزع بني القاهرة ،وبيروت ،ولندن،
إال أن املخرج أمير رمسيس ـــــ في أولى
تجاربه التلفزيونية ـــــ تعهد بأن يكون
ال �ع �م��ل ح ��اض � �رًا ف ��ي رم � �ض ��ان امل �ق �ب��ل،
أي ب�ع��د أرب �ع��ة أش �ه��ر ف�ق��ط م��ن دوران
ال �ك��ام �ي��را .ل �ك��ن م ��ن ه ��ي ال �ب �ط �ل��ة ال�ت��ي
ستجسد شخصية ّ املغنية اللبنانية
ال��راح �ل��ة؟ ك�ش��ف ص��ن��اع امل�س�ل�س��ل أنها
ملكة جمال لبنان السابقة نادين نجيم،
ّ
إال أن هذه األخيرة لم تحضر املؤتمر.
أم ��ا ط��ون��ي خ�ل�ي�ف��ة ال� ��ذي س�ي�ظ�ه��ر في

من املفترض أن ّ
تؤدي نادين نجيم دور سوزان تميم
العمل بشخصيته الحقيقية كإعالمي
ي �ب �ح��ث ع ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة ف �ل��م ي �ص��ل إل��ى
ال�ق��اه��رة للمشاركة ف��ي املؤتمر بسبب
س� � ��وء األح� � � � ��وال ال � �ج� ��وي� ��ة .ه � �ك ��ذا ك ��ان
ال �ن �ج��م ال ��وح �ي ��د ال �ح ��اض ��ر ه ��و ب��اس��م
ّ
ياخور .واألكيد حتى الساعة أن النجم
ال �س��وري ل��ن ي ��ؤدي دور ه �ش��ام طلعت
ّ
سيجسد فقط «شخصية
مصطفى ،بل
رج� ��ل أع� �م ��ال ف ��اس ��د» م ��ن دون دخ ��ول

يطل طوني خليفة
ّ
في دوره الحقيقي
في المسلسل

ال�س�ي�ن��اري��و ف��ي لعبة التسميات هربًا
من إمكانية املالحقة القضائية.
وه �ن��ا ت �ط��رح ع�ل�ام��ات اس �ت �ف �ه��ام ح��ول
ال�ف��رق ب�ين «امل��راف �ع��ة» ،و«ل�ي��ال��ي» ال��ذي
ُع��رض قبل ع� َ
�ام�ين .يقول مؤلف العمل
تامر عبد املنعم إن املسلسل لن يقترب
ّ
سيقدم
من حياة تميم الشخصية ،لكنه
تفسيرًا أعمق لكواليس عالم السياسة
وامل � � ��ال ال � ��ذي ع ��اش ��ت ف �ي��ه ت �م �ي��م .ك�م��ا
سيضيء على األسباب التي أوصلتها
إل��ى نهايتها امل��أس��وي��ة .أم��ا املعلومات
التي ُبني عليها السيناريو ،فال حاجة
الى إخفائها بالنسبة إلى عبد املنعم:
«كنت عضوًا في الحزب الوطني ورأيت
ُ
كيف ك��ان��ت ت��دار ه��ذه ال�ك��وال�ي��س» .إذًا،
ل ��م ي �ج��د م ��ؤل ��ف ال �ع �م��ل غ �ض��اض��ة ف��ي
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ��ه م��ن «ف �ل��ول ال�ن�ظ��ام»
ربما ألن موقفه من الثورة كان واضحًا
منذ اللحظة األولى .وهو الوحيد الذي
اس �ت �ف��اض ف ��ي م �ه��اج �م��ة ال� �ث ��ورة على
ال �ه��واء م�ب��اش��رة م�س��اء جمعة الغضب
( 28ك��ان��ون ال�ث��ان��ي /ي�ن��اي��ر  )2011في
ب��رن��ام��ج «ال�ع��اش��رة م �س� ً
�اء» .أض��ف إلى
ذل��ك أن عبد املنعم ه��و زوج ابنة فريد
الديب محامي هشام طلعت مصطفى،
ومحامي حسني مبارك.
وفي حال اكتمال املشروع ،فإن أحداث
امل�س�ل�س��ل س�ت�ب��دأ م��ن م��راف�ع��ة املحامي
في القضية ليعود بالذاكرة إلى الوراء،
ك��ي ي�ك�ت�ش��ف ال�ج�م�ه��ور ك�ي��ف ت �ط� ّ�ورت
األح� � ��داث .ل�ك��ن امل �خ��رج أم �ي��ر رمسيس
ال ��داع ��م ل �ل �ث��ورة ،داف ��ع ع��ن ت �ع��اون��ه مع
م��ؤل��ف ال �ع �م��ل ،م ��ؤك �دًا أن ال�س�ي�ن��اري��و
�ح� َ�رف �ي��ة وم��وض��وع �ي��ة ،ول��ن
م �ك �ت��وب ب� ِ
ّ
ي��داف��ع ع��ن «ال �ح��زب ال��وط �ن��ي» امل�ن�ح��ل،
وه��و الحزب ال��ذي كانت س��وزان تميم،
وم�ل�اي�ي�ن آخ ��ري ��ن ض �ح��اي��ا اس �ت �ب��داده
وفساده.

مخيبة لدورة عادية
«طنجة» :جوائز ّ

عماد استيتو
ال � �ج� ��دل ال � � ��ذي أع� �ق ��ب إع� �ل ��ان ال �ن �ت��ائ��ج
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل � �ل ��دورة  13م ��ن «امل �ه��رج��ان
ال��وط�ن��ي للفيلم» ف��ي طنجة خ� ّ�ي��م على
ال�ص�م��ت وال� �ب ��رود ال �ل��ذي��ن وص �م��ا أي��ام
ُ
املهرجان الذي اختتم األسبوع املاضي
َ
ول ��م ي� ��رق إل ��ى م �س �ت��وى ال �ت �ط �ل �ع��ات ،إذ
ف ��اج ��أت اخ� �ت� �ي ��ارات األس � �م� ��اء ال �ف��ائ��زة
امل�ت��اب�ع�ين وط��رح��ت ع�ل�ام��ات اس�ت�ف�ه��ام
ك �ث �ي��رة ح ��ول ص��دق �ي��ة ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
ومدى استقاللية اختياراتها.
وت � ّ�وج ف�ي�ل��م «ع �ل��ى ال �ح��اف��ة» للمخرجة
ل�ي�ل��ى ال �ك �ي�لان��ي (ال � �ص ��ورة) ب��ال�ج��ائ��زة
ال �ك �ب��رى ل�ل�م�ه��رج��ان ،م��ا ش�ك��ل م�ف��اج��أة
ك �ب �ي��رة ل ��م ي �ت��وق �ع �ه��ا أغ� �ل ��ب امل��راق �ب�ي�ن
ّ
وال �ن �ق��اد ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن ال�ع�م��ل أق��رب
إلى الشريط الوثائقي منه إلى الشريط
السينمائي ،فيما استبعد فيلم «أي��اد
خ�ش�ن��ة» مل�خ��رج��ه محمد ال�ع�س�ل��ي ،رغ��م
اإلجماع النقدي على جماليته .وإذا كان
ح �ص��ول «ع �ل��ى ال �ح��اف��ة» ع�ل��ى ال�ج��ائ��زة
الكبرى مفاجئًا ،فإنه ل��م يخلق الجدل
ذاته الذي أثاره تتويج فيلم «املغضوب
عليهم» ملحسن البصري بجائزة العمل
األول ،في وقت كان ينتظر فيه الجميع
ف � ��وز ف �ي �ل��م «أن� � � ��دروم� � � ��ان» .ل �ك ��ن ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ك ��ان ل �ه��ا رأي آخ� ��ر ،فمنحت

ال�ج��ائ��زة لفيلم يعاني ن��واق��ص كثيرة،
باعتراف مخرجه .ولم تتوقف املفاجآت
عند هذا الحد ،بل آلت جائزة السيناريو
إل��ى فيلم «م��وش��وم��ة» للحسن زي�ن��ون،
فيما استحق املخرج املغربي املعروف
ف ��وزي بنسعيدي ج��ائ��زة التحكيم عن
ف�ي�ل�م��ه «م ��وت ل�ل�ب�ي��ع» .أم ��ا بخصوص
جوائز التمثيل ،فقد نالت املمثلة جليلة
ال �ت �ل �م �س��ي ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل م �م �ث �ل��ة ع��ن
دورها في فيلم «أندرومان» ،بينما فاز
املمثل محمد البسطاوي بجائزة أفضل
ممثل عن دوره في فيلم «أي��اد خشنة»،
متفوقًا على محمد خيي الذي أدى هو
اآلخر دورًا متميزًا في فيلم «أندرومان».
وع� ��ادت ج��ائ��زة أف �ض��ل ت�ص��وي��ر لكمال
ال� ��درق� ��اوي ع ��ن ف �ي �ل��م «ال �ط �ف��ل ال �ش�ي��خ»
الذي أخرجه حميد بناني ،بينما نجح
ف �ي �ل��م «م ��وش ��وم ��ة» ف ��ي ال� �ف ��وز ب �ج��ائ��زة
الصوت ،و«سيناريو» بجائزة املونتاج
و«أندرومان» بجائزة املوسيقى.
الحصيلة النهائية لإلعالن عن الجوائز
وض �ع��ت ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ع �ل��ى امل �ح��ك،
وخصوصًا بعد غياب رئيسها الفرنسي
إدغار موران واكتفائه بمشاهدة األفالم
ع �ل��ى أق� � ��راص «دي .ف� ��ي .دي» ل�ي�ط��رح
ال �س��ؤال :مل ��اذا اخ �ت��ار امل�ن�ظ�م��ون رئيس
لجنة تحكيم غير متفرغ من األس��اس؟
ّ
كما أن استبعاد بعض األفالم من قائمة
األع�م��ال الفائزة كشريط «عمر قتلني»
امل��رش��ح لجوائز األوس�ك��ار ط��رح نقاشًا
ح��ول ّ
تعمد لجنة التحكيم وضعه في
س�ب��اق ال�ت�ن��اف��س ت�ف��ادي��ًا للنقاش ال��ذي
يمكن أن يثار حوله بعد تتويجه.
إل��ى ذل ��ك ،ش �ه��دت ال �ن��دوة ال �ت��ي عقدها
«املركز السينمائي املغربي» في طنجة
ل�ت�ق��دي��م ال�ح�ص�ي�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة للسينما
املحلية في السنة املاضية ،رفع شعارات
تطالب برحيل ن��ور ال��دي��ن الصايل عن
إدارة امل ��رك ��ز ،ف�ي�م��ا ي��ؤك��د ال �ص��اي��ل أن
األرقام واملعطيات تؤكد تطور السينما
امل �غ��رب �ي��ة ف ��ي ع� �ه ��ده وأن م ��ن ي�ط��ال�ب��ه
ب��ال��رح�ي��ل عليه أن ي�ق��دم ب��راه�ين تثبت
العكس.

ارﺑﻌﺎء
 1ﺷﺒﺎط

20:30

◄ ّ
بث تلفزيون «تي أر تي» التركي الحلقة
األول��ى من وثائقي «ش��وا» الفرنسي الذي
ي�ض��يء ع�ل��ى م�ح��رق��ة ال�ي�ه��ود إب ��ان ال�ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة .وب��ذل��ك ،ي�ك��ون التلفزيون
ال �ت��رك��ي أول إع�ل�ام رس �م��ي ف��ي دول ��ة ذات
أغ�ل�ب�ي��ة م�س�ل�م��ة ي �ب��ث ف�ي�ل�م��ًا وث��ائ �ق �ي��ًا عن
الهولوكوست.
◄ كشفت إدارة موقع «تويتر» أنها ستبدأ
بحذف بعض التعليقات أو التغريدات التي
تنشر على موقعها ،تماشيًا م��ع القوانني
املحلية لكل بلد .لكن التعليقات املحذوفة
س�ت�ب�ق��ى ظ��اه��رة ل � ��زوار امل��وق��ع م��ن ال ��دول
ً
األخ � � ��رى .م �ث�ل�ا ف ��ي ح� ��ال ح� ��ذف ت �غ��ري��دة
ملخالفتها القوانني اللبنانية ،فإن الجمهور
ّ
اللبناني لن يتمكن من قراءتها .إال أن الزوار
ّ
من باقي الدول سيتمكنون من رؤيتها.
◄ ح �ص��د ف �ل �ي��م «ب ��ول� �ي ��س» ل�ل�م�خ��رج��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة م ��اي ��وان  13ت��رش �ي �ح��ًا ،بينها
«أفضل مخرج» ،و«أفضل ممثلة» ،و«أفضل
ف �ي �ل��م» ل �ج��وائ��ز «س � �ي� ��زار» ال �ت ��ي س �ت � ّ
�وزع
ف��ي  24م��ن الشهر املقبل ف��ي ب��اري��س .أما
 L›Exercice de l›Etatل �ب �ي��ار ش��ول��ر،
فحصل على  11ترشيحًا ،ت�لاه «الفنان»
ل�ل�م�خ��رج م �ي �ش��ال ه��ازان��اف �ي �س �ي��وس (10
ترشيحات) ،و«غير قابل للمس» أوليفييه
نقاش وإيريك تول ( 9ترشيحات).
◄ رفض حمدي قنديل العودة إلى تقديم
برنامج «قلم رصاص» على قناة «التحرير»
م ��ن دون ال� ��دخ� ��ول ف ��ي ح �ي �ث �ي��ات ق� � ��راره.
وك �ش��ف م �ص��در م��ن داخ ��ل امل�ح�ط��ة مل��وق��ع
«ف��ي ال�ف��ن» أن ال�ق�ن��اة اتفقت م��ع اإلع�لام��ي
امل � �ص� ��ري ال �ش �ه ّ�ي ��ر ع� �ل ��ى إع � � � ��ادة ت �ق��دي��م
ّ
أسابيع،
برنامجه بعد توقف استمر ّأربعة ّ
إال أنه تراجع عن ق��راره .ويرجح املطلعون
أن السبب هو تغيير إدارة التلفزيون ،وهو
ما سيؤدي بالنسبة إلى قنديل إلى تغيير
في سياستها الداعمة للثورة.
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ميشال سليمان والسيادة
أسعد أبو خليل*
ُ
هناك من يبحث عن امللك ،وهناك من يبحث عن
دور( ،وهناك من يبحث عن الكنز ـ ـ من ينسى
مهزلة تفتيش محمد شطح ع��ن كنز عثماني
ُ
املنهج
في لبنان؟ كيف ال ت��درج الفضيحة في ُ
سليمان ال يبحث عن امللك،
الدراسي؟) ميشال
ّ
ه��و يبحث ع��ن دور ،لكنه ال ي��ج��ده .بعد م��رور
ّ
زمن على تسلم ميشال سليمان ِأز ّمة الحكم ،من
الطبيعي التساؤل عن دوافعه وراء سعيه إلى
الرئاسة؟ م��اذا ك��ان مبتغاه؟ مل��اذا ق ّ��رر ،وكيف،
أن ي��ص��ب��ح رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��م��ه ّ
��وري��ة ب��ع��دم��ا ف��ق��دت
ال���رئ���اس���ة ،ب��ح��ك��م ال��ط��ائ��ف وب��ح��ك��م ال��ط��وائ��ف،
م���ا ك���ان ل��ه��ا م���ن ب��ري��ق وم���ن س��ل��ط��ات وه��ي��ب��ة؟
ّ
تحولت رئاسة الحكومة ،نتيجة للحلف الذي
ّ
عقدته السعودية مع النظام السوري بالنيابة
ع����ن أدات�����ه�����ا ،ال���س���ي���ئ ال����ذك����ر رف���ي���ق ال���ح���ري���ري،
إل���ى م��رك��ز ال��س��ل��ط��ة ،ل��ك��ن إم��ي��ل ل ّ��ح��ود وإل��ي��اس
الهراوي تحالفا مع النظام السوري هما أيضًا،
م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز م��وق��ع ال��رئ ّ��اس��ة أو موقعهما
باألحرى .كيف ّ
قرر سليمان أنه يريد أن يصبح
رئ��ي��س��ًا وه����و ال�����ذي ل���م ي��ك��ن ل���ه داع�����م إق��ل��ي�� ّم��ي
ق ّ
��وي؟ ما ال��ذي جذبه إلى الكرسي أو ما تبقى
منها؟
م��ن امل��ع��روف ان ص��ع��ود سليمان أث��ن��اء حقبة
س��ي��ط��رة ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ،م��ث��ل ص��ع��ود غ��ي��ره،
ل��م ي��ك��ن ل��ي��ت ّ��م ل���وال ان��ت��ق��اء وم��ب��ارك��ة ودع����م من
النظام ال��س��وري .ول��م يكن معروفًا عنه نزوعه
إلى اتخاذ مواقف ّ
قوية أو صلبة .معدنه كان
ّ
التعامل املعتدل وال��ل نّ�ّي� م��ع ك��ل ال��ن��اس .طبعًا،
اكتشفنا له جانبًا آخر ومختلفًا ّ
كليًا في وثائق
«ويكيليكس» ،كما اكتشفنا وجوهًا وجوانب
نعهدها ف��ي ع��دد م��ن ال��س��ي��اس ّ��ي�ين .م��ن كان
ل��م ّ
���وق���ع ان ي���ك���ون ب���ط���رس ح�����رب (ال�������ذي ّ
دب����ج
ي���ت
إللياس الهراوي خطب تبجيل النظام السوري)
ن��اص��ح��ًا إلس��رائ��ي��ل ب��م��زي��د م��ن ال��غ��زو وال��دم��ار
واالج��ت��ي��اح؟ ط��ب��ع��ًا ،ه��ن��اك م��ث��ل ُم����روان ح��م��ادة
ّ
للعدو
الذي لم يفاجئنا بتاتًا في دوره املناصر
اإلس��رائ��ي��ل��ي .ك��ان��ت امل��ف��اج��أة ل��و ع���ارض الغزو
اإلس��رائ��ي��ل��ي .وم��ي��ش��ال سليمان ّ أت��ى ب��ن��وع من
التأييد من الشعب اللبناني ألن��ه ـ ـ أي الشعب
اللبناني ـ ـ ـ اف��ت�تن بما فعله الجيش اللبناني
ّ
ف��ي
مخيم نهر ال��ب��ارد .وج��د الشعب اللبناني
ّ
ّ
البطولة ،كل البطولة ،في ذل��ك .دب��ت الحماسة
عند الشعب اللبناني وصدحت الحناجر من
ّ
ك���ل ال��ط��وائ��ف وال��ح��رك��ات واألج���ي���ال .ك���ان ه��ذا
ّ
ه���و ال���دف���ع ال�����ذي أه�����ل س��ل��ي��م��ان ل��ل��ص��ع��ود في
ُ
ّ
الجمهورية .طبعًا ،ل��م ت��ط��رح أسئلة مشروعة
ّ
عن دور ميشال سليمان في حرب تموز .كيف
ّ
ّ
متطوعني
ق ّ��رر قائد الجيش يومها أن شبابًا
ّ
ه��م امل��ك��ل��ف��ون ب��ت��ول��ي ال���دف���اع ع��ن ل��ب��ن��ان ،فيما
يبقى ض ّ��ب��اط الجيش على مقاعدهم الوثيرة
ّ
ويستمر
ي��ت��اب��ع��ون ال��ح��رب ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ ّ��ي��ات
قادة الجيش في زيارة واشنطن وفي الترويج
ّ
تسليح الجيش بغير
للكذبة أن أميركا في وارد َ
عتاد مكافحة الشعب ال الشغب.
ُ
ولم يكن واضحًا كيف طبخ ترشيح سليمان.
ّ
ال ي��س��ت��ط��ي��ع ه���و ّأن ي��ن��ف��ي أن ح��س��ن��ي م��ب��ارك
(ق��ب��ل أن ي��ل��زم ال��ن��ق��ال��ة ل��ض��رورات ص��ح ّ��ي��ة) هو
ّ
أه��ل��ه وب��ارك��ه وط���رح ترشيحه ج ّ
��دي��ًا مع
ال���ذي
أولي األمر في املوضوع اللبناني (أي إسرائيل
وأم��ي��رك��ا وال��س��ع ّ
��ودي��ة وس��ائ��ر حلفاء أم��ي��رك��ا).
لم تكن رعاية حسني مبارك له واع��دة بالخير
ّ
أب������دًا .ال���س���ع ّ
���ودي���ة زك���ت���ه ب��ع��د م����ب����ارك ،ث���م قطر
وسوريا .لكن هذا ال يشني سليمان بالذات :هذا
ّ
يشني النظام السياسي اللبناني ألن الرئيس
ً
اللبناني ال يأتي ممثال إرادة الشعب اللبناني
ال����ح ّ����رة .امل��س��ت��ع��م��ر ا ُن��ت��ق��ى رؤس�����اء ل��ب��ن��ان قبل
االستقالل وخلفاء املستعمر والنظام السوري
انتقوا رؤس��اء لبنان بعد االستقالل ،ببساطة
شديدة.
���ك�ل�ام ه���ي ك�ل�ام خ��ط��ي��ر مليشال
ل
ا
���ذا
ه
��ة
م��ن��اس��ب
ّ
سليمان ج��اء فيه أن���ه طلب م��ن األم���م املتحدة
ح���م���اي���ة أع����م����ال ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن ال���ن���ف���ط وال���غ���از

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

ّ
اللبنانية
(والطحينة) التي ستقوم بها الدولة
ّ
ّ
املتوسط .رئيس جمهورية
في البحر األبيض
لبنان وقائد الجيش السابق الذي طلع ببدعة
ال���ش���ع���ب وال���ج���ي���ش وامل����ق����اوم����ة (ف���ي���م���ا ي��ن��ق��س��م
ال��ش��ع��ب اللبناني ح��ت��ى ع��ل��ى م��وض��وع ال��ع��داء
إلس���رائ���ي���ل ،وف��ي��م��ا ي��ق��ب��ع ال��ج��ي��ش ف���ي ال��ث��ك��ن
ّ
متطوعو املقاومة بالدفاع عن الوطن)،
ويقوم
ّ
اللبناني ب��أن لبنان غير قادر
للشعب
يعترف
ّ
ّ
اإلقليمية ،وهي
على الدفاع عن حقه في مياهه
م���ن ض��م��ن س��ي��ادت��ه .رئ��ي��س ج��م��ه ّ
��وري��ة لبنان
ف��ع��ل أك��ث��ر م���ن ذل����ك :رف���ض ع��رض��ًا م���ن ال��ف��ري��ق
ّ
وفاعلية
املقاوم ال��ذي ق��اوم إسرائيل بشجاعة
ّ
تفوقت على مجموع األداء العسكري العربي
ع��ل��ى م ّ���ر ال��ع��ق��ود ،م���ن أج���ل ردع إس��رائ��ي��ل في
البحر كما ف��ي ال��ب ّ��ر .خ��اف ميشال سليمان أن
ّ
يقبل عرض املقاومة،
ويؤدي ذلك إلى إغضاب
الراعي األميركي .وقد بدا سليمان في لقاءاته
ّ
األميركيني جزعًا حيالهم ،وقال
مع املبعوثني
أمامهم كالمًا عن حزب الله لم يجرؤ على قوله
ّ
م ّ���رة ف��ي ال��ع��ل��ن .ه��ل ه���ذا يعني أن س��ل��ي��م��ان ال
ّ
ّ
السر
بحرية إال في
يستطيع التعبير عن آرائه
وأمام مبعوثني من أميركا؟ ملاذا ال يحاول في
خ��ط��اب��ه أم����ام ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ت��وف��ي��ق بني
ّ
ّ
والسرية؟
العلنية
مواقفه
ّ
األس��ئ��ل��ة ع��ن دور ميشال سليمان ملحة هذه
األيام .هناك في بعض البلدان من ّ
ّ
يقدم خطاب
ّ
ج�����ردة ح���س���اب س���ن���وي���ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ح��ت��ى ح���اك���م والي���ة
كاليفورنيا يفعل ذلك .ماذا عسى سليمان يقول
ف��ي ج���ردة ح��س��اب م��ع الشعب اللبناني؟ م��اذا
يقول ع��ن إن��ج��ازات سنواته ف��ي الحكم؟
عساه ّ
ببرنامج طموح ،ولم يطرح
يأت
لم
ه
أن
صحيح
ّ
برامج عمل شائقة .بدا كأنه أتى دون أن يعرف
من أين ـ ـ ـ ب��اإلذن من إيليا أبو ماضي .بالحكم
على س��ن��وات حكمه ،يتضح ّأن سليمان ّ
يقدر
ّ
الرئاسية والتجوال ذا
أش ّ��د التقدير ال��رح�لات
ّ
امل��راس��م .ه��ل نبالغ ل��و قلنا إن سليمان سعى
ّ
للجمهورية؟
للرئاسة من أجل أن يطير رئيسًا
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمية
الرئاسية
يحب الزيارات
إن سليمان
ّ
ّ
ّ
حبًا ج��م��ًا .ق��د يكون أكثر ال��رؤس��اء اللبنانيني
ّ
ّ
حبًا بالسفر والتجوال ـ ـ ـ دون أن ننسى تسكع
ّ
أم�ين الجميل على أعتاب قصر املهاجرين في
دمشق.
ّ
ّ
ّ
السياحية
والطريف أن سليمان يفضل الزيارات
باملدفعية وأن ُي ّ
ّ
���ودع بقرع
 .يريد أن ُيستقبل
الرئاسة بالنسبة له .زيارات
الطبول .تلك هي
ّ
ورح��ل�ات إل���ى دول ال م��ل��ف��ات م��ع��ه��ا .ك ّ���ان ي��زور
سوريا عندما ك��ان قائدًا للجيش ،لكنه اليوم
ح��ك��وم ب��م��ح��اول��ة إرض����اء ف��ري��ق��ي ال��ح��ك��م .هو
م�� ّ
ّ
ّ
للسعودية وآخر
اعتباطيًا :تصريح موال
يوفق
م��وال لسوريا ،وآخ��ر يخدم الغرض األميركي،
وآخ����ر ي��ع��ود ل��ي��ك ّ��رر ش��ع��ار ال��ش��ع��ب وال��ج��ي��ش
ّ
والتبولة .وسليمان ـ ـ ـ الحق ُيقال ـ ـ ـ
واملقاومة
ّ
يحبذ جدًا الذهاب السنوي إلى األمم املتحدة.
ّ
يذكر في هذا باألوالد في العيد .تخاله ينتقي
ّ
ث��ي��اب��ه ب��ع��ن��اي��ة وي��ض��ع��ه��ا ف���ي خ���زان���ة خ��اص��ة
بانتظار ال��ت��دش�ين العتيد .وم��ي��ش��ال سليمان
ّ
لم ّ
يفوت ه��ذه الفرصة الصيف املاضي مع ان
ّ
لضرورات التعبئة الشعبية
رئيس الحكومة ـ ـ ـ
ّ
ّ
ّ
املذهبية ـ ـ ـ نغص عليه رحلته وحمل
الطائفية
ّ
وف��ده الخاص وعقد اجتماعات رسمية هناك.
لكن سليمان فوجئ بتجاهل أميركي لشخصه.
وم���ع ه���ذا ي��ع��رف سليمان ك��ي��ف ي��ع ّ��وض :عقد
ّ
جمهورية جنوب السودان
اجتماعًا مع رئيس
الصهيوني :وال��رج��ل ت�ح ّ�ول قبل أن يصل إلى
ّ
إسرائيلية .لكن سليمان ّ
قرر
السلطة إلى أداة
ّ
أن من املضروري أن يجتمع معه لسبب ما.
ّ
ال يعبر سليمان ع��ن ول��ع بالسياسة باملعنى
ّ
اللبناني التقليدي ،لكن في ما يتعلق بالعائلة،
هو سياسي تقليدي بالكامل .وفي حالته ،كما
ّ
فرنجية الجد
ف��ي ح��ال��ة ع��ون وح��ال��ة سليمان
وحالة إلياس الهراوي ،الصهر هو سند الظهر
ّ
السياسية .قد ال يكون سليمان
وسند العائلة
ط���ام���ع���ًا ب���ال���س���ي���اس���ة وم���ك���اس���ب���ه���ا وم��ن��اف��ع��ه��ا
ّ
الرئاسية وما
لنفسه (ه��و مشغول بالسفرات
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ميشال
سليمان
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)
ّ
ب��ع��د ال��رئ��اس ّ��ي��ة) ل��ك��ن��ه ي��ري��ده��ا ل��ل��ع��ائ��ل��ة .وم��ن
ّ
ي����دري؟ ق��د ي��ك��ون اب��ن��ه ال��ط��ب��ي��ب ،ل��ب��ن��ان��ي��ًا آخ��ر
ممن «ي��خ��ت��رع��ون» على طريقة وص��ف جريدة
ً
ّ
دواء ناجعًا للسرطان .قد
الالعلمية
«النهار»
يريد ميشال سليمان ان يبتاع لنفسه عائلة
ّ
سياسية :ال أحد أفضل من أحد ،كما ُيقال في
لبنان .حتى بعد القضاء على بعض عائلالت
اإلق��ط��اع ف��ي بعض ال��ط��وائ��ف ،هناك محاوالت
ح��ث��ي��ث��ة م���ن ب��ع��ض زع���م���اء ال���ح���رب وال��ط��وائ��ف
ال���ج���دد إلن���ش���اء ع���ائ�ل�ات زع���ام���ة ج���دي���دة .حتى
إيلي حبيقة (واحد من أدوات إسرائيل الكثيرة
ّ
أث��ن��اء ال��ح��رب ،وال���ذي ع��اد وت��م��ت��ع بتعويم من
ّ
قبل رفيق الحريري والنظام ال��س��وري) ،خلف
وراءه ابنه زعيمًا لحزب يضم حواضر البيت.
وم����ي����ش����ال س���ل���ي���م���ان ح���ك���م ب�����������إرادة خ���ارج ّ���ي���ة
مبدئية لكسب ّ
ّ
ود
ومحاولة مصطنعة وغير
جميع األط����راف .ي��ت��ح ّ��دث أح��ي��ان��ًا ع��ن املقاومة
ّ
ّ
ّ
وكأنه أهل املقاومة وأم عروسها :يتكلم وكأن
ّ
امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي أن��ق��ذت ش��رف ال��وط��ن برمته من

المستعمر انتقى
رؤساء لبنان قبل االستقالل
وخلفاؤه والنظام السوري
انتقوا الرؤساء بعده
ّ
التمريغ بالوحل  .إن مقاومة إسرائيل هي قبل
الوطن وبعده ،ولوالها ملا كان هناك وطن .لوال
ح��رب ّ
تموز يا ميشال سليمان لكان جنراالت
ال��ع ّ
��دو مقيمني ف��ي ثكن الجيش وي��ن��ام��ون في
ّ
م��خ��ادع كبار ال��ض��ب��اط . .ك��ان ميشال سليمان
ّ
العدو اإلسرائيلي
يستفيض في الحديث عن
ف���ي خ��ط��ب��ه ع��ن��دم��ا ك����ان ق���ائ���دًا ّل��ل��ج��ي��ش ،لكن
ّ
خطابه ّ
تغير بعد ذل��ك .لعله تلقى تأنيبًا من
ال��راع��ي األم��ي��رك��ي ال���ذي تجاهله أث��ن��اء زي��ارت��ه
األخ���ي���رة إل���ى ن���ي���وي���ورك .ع��ت��ب ع��ل��ي��ه��م ميشال
س��ل��ي��م��ان :م��ن ي��ل��وم��ه وه���و ال����ذي ي��ف��ت��ح أب���واب
ب���ع���ب���دا ع���ل���ى م���ص���راع���ي���ه���ا أم�������ام أي زائ�������ر م��ن
أميركا ،حتى لو ك��ان مساعدًا ملساعد ألصغر
ّ
ّ
األميركية .صاحبكم
الخارجية
مساعد لوزيرة
ّ
ميشال سليمان ب��ات صداحًا في الحديث عن
خ��ط��ر «اإلره��������اب» وه����و ي��ع��ن��ي ب���ه «اإلره�������اب»
الفلسطيني أو األص���ول���ي اإلس�ل�ام���ي ف��ق��ط .ال

ي��ق��ص��د ب���اإلره���اب اإلره�����اب اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ذي
عانى منه لبنان أكثر من أي معاناة أخرى.
القائد السابق للجيش ،والقائد األعلى الحالي
للجيش ،يطلب من األمم املتحدة صون سيادة
ّ
ّ
ألن جيش لبنان متخاذل في ّ
املهمة وألن
لبنان،
حضرة ميشال سليمان يرفض طلب الحماية
من املقاومة التي ّ
شرفت لبنان وتاريخه الذليل
واملهني خوفًا من نقمة زعيم التحريض الطائفي
وامل��ذه��ب��ي ف��ي لبنان وال���ذي ال يفعل إال تنفيذ
أوام��ر آل سعود (ك��م ب��دا ناصر قنديل ساذجًا
ّ
ّ
هذا األسبوع عندما ّ
السعودية غير
صرح بأن
ّ
راضية عن أداء الحريري وتصريحاته ،وك��أن
ل��ل��رج��ل امل���ع نّ�ّي� خ��ل��ي��ف��ة ل���وال���ده م���ن ق��ب��ل األم��ي��ر
س��ل��م��ان س��ل��ط��ة ق�����رار ،ل��ك��ن ح��ل��ف��اء س���وري���ا في
ّ
ّ
السعودية من التآمر
يصرون على تبرئة
لبنان
ّ
امل��س��ت��م��ر ف���ي م��وس��م االن��ت��ف��اض��ات وك�����أن قطر
ّ
التوجه السعودي هذه ّ
األيام).
بعيدة عن
ل��ك��ن مل��ي��ش��ال سليمان رص��ي��دًا س��ي��اس��ي��ًا .ي��زور
جنوب لبنان ال لالطمئنان إلى أهله ومقاومته:
يزور جنوب لبنان ليشكر قوات الـ«يونيفيل»:
أنجيال ميركل كانت صريحة ج��دًا في كالمها
إل�����ى ال���ش���ع���ب األمل�����ان�����ي ع���ن���دم���ا ق ّ
��������ررت ت��ع��زي��ز
ّ
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل .ل���م ت�����داور ول���م ت�����زور ع��ل��ى طريقة
زعماء الطوائف عندنا .هل يزور القائد األعلى
ّ
ّ
ّ
ّ
لتحية
اللبنانية جنوب لبنان
املسلحة
للقوات
ّ
اللبنانية
م��ن ي��خ��رق ب��وج��وده صلب ال��س��ي��ادة
ّ
(ل��ن ي��غ ّ��رن��ا فتح اآلب���ار وإق��ام��ة ال��ح��ف�لات ورش
امل�����زروع�����ات ب���امل���ب���ي���دات :ي��ج��ب ع��ل ّ��ى امل��ح��ط��ات
ّ
ال��وط��ن ّ��ي��ة م��ث��ل «ال���ج���دي���د» ان ت��ت��وق��ف ع���ن ب��ث
ّ
الترويجية عن الـ«يونيفيل» والتي
اإلعالنات
ي���ش���ت���رك ف���ي���ه���ا ب���غ���ب���اء ع���ن���اص���ر م�����ن ال��ج��ي��ش
اللبناني .كان الجيش اللبناني يريد ان يقول:
دول الغرب ال تثق بنا ،فقد جلبوا لنا ّ
قوة من
ّ
للتجسس علينا ولتخدم
إعداد الرجل األبيض
ّ
ويتضمن إعالن ترويجي ضابطًا
اإلسرائيلي.
ّ
ل��ب��ن��ان��ي��ًا ي���زه���و ب�����أن ال��ج��ي��ش س���اه���م ب��ت��رس��ي��م
ّ
ال��ح��دود م��ع فلسطني امل��ح��ت��ل��ة .ي��زه��و بحماية
ح��دود ال��ع ّ
��دو؟ هو يدعو الشعب اللبناني إلى
ّ
عدم إقالق راحة العدو).
ميشال سليمان يزهو ايضًا بتدويل القضاء
ّ
الكونية أهم عنده
اللبناني ،وتمويل املحكمة
م���ن زي������ادة أج�����ور ال���ع ّ���م���ال .ق�����ادة ل���ب���ن���ان ،مثل
الكثير م��ن ال��ل��ب��ن��ان ّ��ي�ين ،ي��ع��ان��ون ع��ق��دة ال��رج��ل
األبيض :كل ما يأتي من الرجل األبيض مبارك
ّ
أهمية لبنان .هناك في لبنان من
ودليل على
ّ
سيهتف« :آه ،الرجل األبيض يولينا أهمية ،يا
ّ
ألهميتنا» ،ل��و انهمرت ص��واري��خ الناتو على
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عندما ينطلق إصالح منظمة
التحرير من مقررات أوسلو
ناصر أبو نصار*
اس �ت �ث �ن��ت م� �س ��ودة م� �ش ��روع ن �ظ ��ام ان �ت �خ��اب��ات
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،امل�ن�ب�ث�ق��ة عن
اجتماع «لجنة تفعيل منظمة التحرير» ،الذي
انعقد منذ أي��ام في ّ
عمان ،والتي شاركت فيها
ك��ل ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا حركتا
حماس والجهاد اإلسالمي ،األردن من تعريفها
مل �ن��اط��ق ال� �ش� �ت ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي .إذ اس �ت �ث �ن��ي
ال�لاج�ئ��ون الفلسطينيون املقيمون ف��ي األردن
م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
الفلسطيني امل��زم��ع إج��راؤه��ا ف��ي أي ��ار امل�ق�ب��ل،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اح �ت �ك��ام ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
الت�ف��اق أوس�ل��و و«ال �ت��زام��ات» منظمة التحرير
الفلسطينية تجاه دولة العدو الصهيوني ،بما
يعني التزام أي مجلس وطني فلسطيني قادم
ب��االع�ت��راف ب��دول��ة ال�ع��دو الصهيوني وإق�ص��اء
فلسطينيي الداخل املحتل عام  1948أيضًا من
ّ
التمثيل ف��ي املجلس الوطني الفلسطيني .إن
ال�خ�ط��ورة ال�ت��ي تنطوي عليها ق ��رارات «لجنة
تفعيل منظمة التحرير» ،في إطار هذه املشاركة
الفصائلية الواسعة ،تأتي في السياق املحدد
مل��ا يسمى «امل�ص��ال�ح��ة الوطنية الفلسطينية»
وال�ت��ي يتم ترتيب فصولها على ق��اع��دة اتفاق
أوس �ل��و و«ال� �ت ��زام ��ات» م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر .وه��و
م��ا ي��ؤك��د ص �ح��ة االس �ت �خ�لاص��ات ال �ت��ي ذه�ب��ت
ّ
إل ��ى ال �ق��ول إن ح��رك��ة ح �م��اس غ��ارق��ة ف��ي ال�ح��ل
ً
السلمي حتى ذقنها ،ابتداء من اتفاق القاهرة
ً
ف��ي ّ  ،2005وص � ��وال إل ��ى ات �ف��اق ال �ق��اه��رة 2011
ّ
املوقع في أي��ار املاضي .إن هذا السياق يكشف
وجه املحاصصة السلطوية بني كل من حركتي
فتح وحماس ،وينفي بطبيعة الحال الخالفات
املعلنة للشعب الفلسطيني بني أكبر فصيلني
من كونها خالفات بني نهجني ـــــ نهج املقاومة
ون�ه��ج العملية السلمية .فتلك امل �ق��ررات تضع
الجميع على ق��اع��دة واح ��دة ،ه��ي ق��اع��دة اتفاق
أوس�ل��و والعملية السلمية ،وتطيح ف��ي الوقت
ذاته الطروحات التي ترى في األزمة السياسية
ّ
ّ
الجميل
اللبنانيني .السيئ الذكر أمني
رؤوس
ّ
وممثل األمير سلطان في لبنان ،صائب سالم،
كانا ي��زه��وان باهتمام رون��ال��د ري�غ��ان بلبنان،
ّ
ّ
م��ع ان األخ�ي��ر ك��ان صريحًا وق��ال إن اهتمامه
بلبنان نابع من اهتمامه بإسرائيل .هل هناك
ج��ان��ب م��ن ال�س�ي��ادة ف��ي ل�ب�ن��ان ل��م يبعه لبنان
ب�ث�م��ن ب�خ��س م��ن دول غ��رب� ّ�ي��ة؟ ح�ت��ى بصمات
بيعت ،أو ُمنحت ،لحلفاء إسرائيل
اللبنانيني ُ
ح��ول العالم .ش ّرعت أب��واب الدولة أم��ام عمالء
كان
إس��رائ�ي��ل م��ن ك��ل ح��دب وص ��وب.
سليمان ّ
ّ
قائدًا للجيش عندما ّ
الجد وترفع
تسرب غسان
إلى منصب نائب رئيس األركان (أي ثالث أعلى
الجيش اللبناني قاطبة) ،لكن من
منصب في ّ
ح��اس��ب م��ن وق ��ع ق ��رارات ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ترفيع
العميل اإلس��رائ�ي�ل��ي ّ
األول ف��ي لبنان؟ م��ن كان
ً
مسؤوال عن قرارات ّأدت إلى تهريب الجد خارج
لبنان؟ ال يضيف فخرًا الحلف الوثيق إللياس
املر (لكن سليمان عاد وعتب على املاريشال ّ
ّ
املر
بعدما فضح ّ
املر نفسه في «ويكيليكس» ،إذ لم
ّ
يصوب عليه بالنميمة والقدح
يترك أح �دًا لم
ّ
ّ
والذم حتى والده .املايرشال املر من تركة رستم
غزالة القذرة في لبنان).
ّ
احتل ّ
لم ّ
سدة الرئاسة
يمر في تاريخ لبنان من
ول��م يترك فيها أث �رًا مثل ميشال سليمان .هل
ستذكره ّكتب ال�ت��اري��خ :ق��د ت��ذك��ره كتب تاريخ
اخرى ألنه ّ
أصر في حمأة الصراعات املذهبية
ّ
وال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة أن ل�ب�ن��ان ي�ج��ب ان ي�ص�ب��ح م��رك�زًا
ل �ح ��وار ال �ح� �ض ��ارات واألدي� � � ��ان .م��رك��ز ل �ص��راع
ال �ط��وائ��ف وامل ��ذاه ��ب؟ م �ع �ق��ول ج � �دًا .ه��ل ي��ري��د
ّ
للناتو أن يأتي إل��ى لبنان ليحل أزم��ة السير؟
هل يريد للناتو أن يقصف بالصواريخ مواقع
م�خ��ال�ف��ات ال�ك�ه��رب��اء (وه ��ي واق �ع��ة ف��ي مناطق
م�ح��ض إس�لام� ّ�ي��ة ،ع�ل��ى م��ا ي �ص� ّ�رح ـــــ ال ّ
يلمح
ال ��وزي ��ر ال �ط��ائ �ف��ي ال �ط �م ��وح ،ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل،
ّ ّ
وال ��ذي ي�ظ��ن ان مصاهرته ل�ع��ون تجعله أكثر
ً
ّ
اللبنانيني ذكاء وقدرة وكفاءة).؟ هل يريد من
الناتو ان تقصف الجبال والتالل لتسهيل عمل
ّ
الكسارات؟
ث��م ه�ن��اك س ��ؤال م �ش��روع ي��ا رئ�ي��س ل�ب�ن��ان .من
ّ
ّ
السعودية ودولة اإلمارات تغدقان
املعروف أن
ّ
ّ
(هدية) على كل رئيس لبناني
مبلغًا من املال
ج��دي��د (ك� ��ان امل �ب �ل��غ ن �ح��و  5م�لاي�ين دوالر في
ع �ه��ود س��اب �ق��ة) ،ه��ل ي�م�ك��ن أن ن �س��أل ع��ن ه��ذا
امل �ب �ل��غ؟ أخ �ب��رن��ي ال �ص �ح��اف��ي ال ��رص�ي�ن ،رف�ي��ق
ّ
خ��وري ،ان إلياس سركيس استعمل ج��زءًا من
املبلغ ث��م أودع��ه م��ع األم�ين على أم��وال ال��دول��ة،
ّ
الجميل .م��اذا ح��دث للمبلغ؟ وه��ل كانت
أم�ين

�دي��ة ال �ن �ق� ّ
ال �ه� ّ
�دي��ة ُم�خ��ال�ف��ة ل �س �ي��ادة ل �ب �ن��ان؟ ثم
م��ا س� ّ�ر ال��زي��ارة املفاجئة ل��دب� ّ�ي م��ن قبل رئيس
ل �ب �ن��ان؟ ث ��م مل � ��اذا وك �ي ��ف ش �ك��ر ح �ك��وم��ة دول ��ة
ّ
ّ
للبنانيني م��ع أن
اإلم� ��ارات ع�ل��ى استضافتها
ت �ل��ك ال �ح �ك��وم��ة ع�م�ل��ت ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال�س�ن�ت�ْي�نْ
نْ
ّ
لبنانيني بسبب انتمائهم
املاضيتي على طرد
ّ
ّ
امل��ذه�ب��ي؟ ال ن��ري��د أن ن �ص��دق ان سليمان ك��ان
ّ
التعسفي من
يبدي موافقة على الطرد املذهبي
قبل حكام النفط والساعني بحماسة إلى خدمة
إسرائيل في املنطقة ،والذين استضافوا فرقة
من أغبياء امل��وس��اد لقتل مسؤول في حماس،
نْ
الطرفي.
لكن انكشاف أمر الفرقة أحرج
ال ،ي��ا م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان .ال ي�ح�ت��اج ل�ب�ن��ان إل��ى
اس �ت �ع��ارة ح�م��اي��ة أج�ن�ب�ي��ة ع � � ّ
�دوة م� � ّ�رة أخ ��رى.
هل تريد أيضًا تنفيذ الطلب األميركي لوضع
ّ
ّ
غربية على الحدود مع سوريا؟ ولو كان
قوات
ّ
األم��ر ب�ي��دك ،ه��ل ك��ان ف��ي لبنان ق��وات أجنبية
م �ت�ع� ّ�ددة :اليونيفيل وق � ّ�وة ب�ح� ّ
�ري��ة «لحماية»
أعمال التنقيب ّ
وقوة على الحدود مع سوريا،
وماذا أيضًا؟ ماذا لو طالب مجلس األمن لبنان
ّ
بقبول ّ
ّ
قوات ّ
مطعمة بعمالء من
ناتوية
خاصة
إسرائيل للتفتيش عن قتلة رفيق الحريري؟
ّ
إن ال� ��دف� ��اع ع ��ن ل �ب �ن��ان ل ��م ي �ع��د م �ل �ك��ًا ل �ل��دول��ة
ّ
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة .ت �خ��ل��ت ع �ن��ه ط ��وع ��ًا م �ن��ذ س �ن��وات
ط��وال .الدفاع عن لبنان وحتى تقرير مصيره
االستراتيجي ل��م ي�ع��ودا بيد ال��دول��ة وال حتى
ب�ي��د ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي غ�ي��ر ال�ع�ظ�ي��م .ك�م��ا في
ت��اري��خ م�ق��اوم��ات االح �ت�لال ،تستولي املقاومة
على ّ
مقدرات الدولة .طبعًا ،هناك في لبنان ما
ّ
ي�ح��ول دون ذل��ك .ال��دول��ة طائفية حتى العظم
ّ
طائفية
والفريق املركزي في املقاومة ذو بنية
ُمعيقة .لكن حقبة مقاومة االحتالل ال تفرض
ّ
فقط صمت املتسكعني واملنتظرين بل محاكمة
م ��رش ��دي االح � �ت �ل�ال ون��اص �ح �ي��ه ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
وليد جنبالط وم ��روان ح�م��ادة وب�ط��رس حرب
وإلياس ّ
املر في «ويكيليكس».
إذا َ
كنت ،يا ميشال سليمان ،عاجزًا عن تأمني
حماية ألع�م��ال التنقيب ع��ن النفط وال�غ��از في
البحر ،كما كان لبنان عاجزًا عن حماية الوطن
م��ن ع ��دوان إس��رائ �ي��ل ،ف�م��ا ع�ل�ي� َ�ك إال االع �ت��راف
بالعجز في خطاب طويل تصارح فيه الشعب
ّ
اللبناني وت �ق� ّ�دم ف�ي��ه اس�ت�ق��ال�ت��ك .ل�ك��ن اط�م�ئ��ن.
ّ
يتطوع للدفاع عن لبنانّ .
تنح ودع
هناك من
غيرك يقوم بالواجب الوطني .طبعًا ،لن يحول
ذلك دون استمرارك في السعي نحو األسفار.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

إذا كان النظام األردني
قد نجح بخلق انسالخ طولي،
فقد فشلت منظمة التحرير
في تجاوز شروط هذه اللعبة
ُ ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة «أزم � ��ة ت�م�ث�ي��ل س �ي��اس��ي» ت� َ�ح��ل
بطريق املصالحة ووح��دة الصف الفلسطيني
وال �ب��دء بعملية دي�م��وق��راط�ي��ة .ف��األزم��ة ليست
أزم��ة تمثيل كما ه��و واض � ٌ�ح ل�ن��ا ،ب�ق��در م��ا هي
أزمة املشروع السياسي الفلسطيني وآفاقه.
وب��ذل��ك ي�خ�ل��ق ه ��ذا امل� �ش ��روع ال �س �ي��اس��ي ال��ذي
ي��رف��ع ش �ع��ار إص �ل�اح م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر م��أزق��ًا،
عندما ت�ك��ون ال�ق��اع��دة السياسية ال�ت��ي تنطلق
منها اتفاقية أوسلو ومقررات دهاليز العملية
السلمية واالع�ت��راف بدولة العدو الصهيوني.
ه�ك��ذا ي�ك��ون اس�ت�ث�ن��اء ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني
في األردن من املشاركة في انتخابات املجلس
الوطني الفلسطيني ترسيخًا مل�ق��ررات الواقع
(أوس � �ل ��و ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وادي ع ��رب ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اح �ت �ك��ار ال�ت�م�ث�ي��ل
الفلسطيني بـ«السلطة الوطنية الفلسطينية»
وت �غ �ي �ي��ب الالجئني) ،وإمعانًا ف ��ي ع ��زل أك�ب��ر
ك �ت �ل��ة ب �ش��ري��ة م� ��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين،
وإخ ��راج �ه ��ا م ��ن دائ � ��رة االن �ت �ظ��ام ف ��ي م��واج�ه��ة
امل� � �ش � ��روع ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي .وب � �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
«النيات الطيبة» التي أعلنها أعضاء املجلس،
عن أن هذا االستثناء ال يأتي في سياق مشروع
التوطني ،وأنه أت� ��ى ف ��ي إط � ��ار ت �ف��اه��م أردن� ��ي
فلسطيني (ل �ك��ون الفلسطينيني امل�ق�ي�م�ين في
األردن لهم حق االنتخاب والتمثيل في البرملان
ّ
األردني) وأن هذا االستثناء ال يعني التنازل عن
ّ
حق العودة ،فإن هذا التبرير املفضوح ال يثبت
من نياته الطيبة شيئًا ،بل يؤكد مقررات الواقع،
ّ
ويجعلنا نتكهن بأن سلسلة االستثناءات قد
ت�م�ت��د ل�ت�ش�م��ل الج �ئ��ي ك��ل م��ن ل�ب�ن��ان وس��وري��ا
ّ
بذرائع مختلفة .ذلك أن الغاية الحقيقية التي
تطيح الشعار املعلن «إصالح منظمة التحرير»
هي إعادة صياغة املحاصصة السلطوية ودمج
حماس في إطار مشروع التسوية السلمية على
قاعدة أوسلو.
ّ
إن إخ � ��راج ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل�ق�ي�م�ين
ف��ي األردن ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى ق��اع��دة ت�ف��اه��م أردن��ي
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ فلسطيني م��ن دائ� ��رة ال�ت�م�ث�ي��ل ف��ي املجلس

ال ��وط� �ن ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ي �ع �ي��د إل � ��ى األذه � � ��ان
النهج املتبع في اللعب بورقة الهوية من قبل
الطرفني في إدارة ملفات أزماتهما السياسية
امل�س�ت�ع�ص�ي��ة ،ب �غ��رض ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح��دت�ه��ا،
ف� ��إذا ك ��ان ال �ن �ظ��ام األردن � ��ي ق��د ن �ج��ح ،اس �ت �ن��ادًا
إل��ى لعب ورق��ة ال�ه��وي��ة ،بخلق ان�س�لاخ طولي،
وت�ش��وي��ه مل�ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع ب�ه��دف ض��رب أف��ق
التغيير الثوري الديموقراطي الذي سيطاوله؛
ف �ق��د ف �ش �ل��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ع �ب��ر ت�ج��رب�ت�ه��ا
التاريخية في تجاوز ش��روط هذه اللعبة التي
وضعت نفسها في سياقها وباتت تستخدمها
ّ
ال�ي��وم ف��ي مواجهة أزم��ات�ه��ا ال��راه�ن��ة .إن اللعب
ب �ه��ذه ال ��ورق ��ة ي�س�ت��وج��ب م �ن��ا إع � ��ادة االع �ت �ب��ار
لحقيقة الصراع بكونه ليس صراعًا فلسطينيًا
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ب� �ق ��در م ��ا ه ��و ص � � � ٌ
�راع ت �ح��رري
ش��ام��ل ،يقف ف��ي مواجهة امل�ش��روع اإلمبريالي
ّ
االس�ت�ع�م��اري التفتيتي ،وإن ق��اع��دة امل��واج�ه��ة
ً
فيه م�ت�ج��اوزة أص�لا للنظام الرسمي العربي،
وم �س �ت �ن��دة إل� ��ى ال� �ق ��اع ��دة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال��راف �ض��ة
ل�لاس �ت �ع �م��ار وال �ت �ب �ع �ي��ة .ع �ب��ر إع � ��ادة االع �ت �ب��ار
للوجه الحقيقي ل�ل�ص��راع ،يخلق الفلسطيني
ال � �ع � �ض� ��وي واألردن � � � � � ��ي ال � �ع � �ض� ��وي وامل � �ص� ��ري
العضوي ،بحيث يضطلعون بمهمات مختلطة
ل �ك ��ون �ه ��م م �ن ��اض �ل�ي�ن ع� �ض ��وي�ي�ن ف� ��ي م� �ش ��روع
ال �ت �ح��رر ال �ع��رب��ي ال� �ش ��ام ��ل ،ال ي �ق��ف ٌ
أي م�ن�ه��م
على خ��ط ال�ح�ي��اد وينتابهم ال�ت�ب� ٌ
�اس هوياتي
أم �ل �ت��ه ع�ل�ي�ه��م اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات إدارة ال �ص��راع
املفروضة من أنظمة التبعية التي تدور في فلك
املشروع اإلمبريالي .هكذا يصبح الفلسطيني
العضوي في األردن مشاركًا مباشرًا في إنجاز
م �ه �م��ات ال�ت�غ�ي�ي��ر ال� �ث ��وري ال��دي �م��وق��راط��ي في
األردن ،وم�ش��ارك��ًا م�ب��اش�رًا ف��ي تصحيح مسار
ال �ب��وص �ل��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإط �ل�اق
امل�ق��درات الثورية للشعب الفلسطيني وإنجاز
م�ش��روع��ه ف��ي ال �ع��ودة وت�ح��ري��ر ك��ام��ل األراض ��ي
ُ
يسانده في ذلك األردني العضوي وكل
املحتلة،
املناضلني العضويني العرب ،قاطعني الطريق
بذلك أمام كل املتالعبني بورقة الهوية.
ّ
إن املضي قدمًا في عزل الالجئني الفلسطينيني
ـــــ العضويني ،يحمل في ثناياه بذورًا النفجارات
مقبلة ال يقف فيها الالجئون مكتوفي األي��دي
ح�ي��ال استثنائهم وسلبهم حقهم ف��ي تمثيل
أن�ف�س�ه��م وت�ص�ح�ي��ح امل �س��ار ال�ك�ف��اح��ي ملنظمة
ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ع�ب��ر رف�ض�ه��م للتوطني
وم �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي إدارة ال � �ص� ��راع م ��ع ال �ع��دو
الصهيوني في إطار مشروع التحرر الشامل ،من
شأنه أن يجعل من مهمة إعادة تعريف «املمثل
الشرعي وال��وح�ي��د» وتنظيف ه��ذا الشعار من
العالقني ب��ه م��ن رواد ص��االت أوس�ل��و ودهاليز
العملية السلمية مهمة ملحة سيضطلع بها
جموع الالجئني بأيديهم املجردة بالتكامل مع
مشروع قوى التغيير العربية التقدمية.
* كاتب فلسطيني مقيم في األردن

ّ
قريبة أحد املعتقلني في غزة (أ ف ب)
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كيوسك

بورصة االنتخابات األميركية:
فتح اإلعالم األميركي بازار
اإلنجازات واإلخفاقات الخارجية
مع تصاعد ّ
حدة الحمالت االنتحابية
الرئاسية .املحافظون الجدد غير
راضني عن كل السياسات األوباماوية،
وآخر صرعاتهم «نحن من ّ
تنبأ
بالربيع العربي» قبل سنوات
مع انطالق موسم الحمالت االنتخابية للرئاسة
االميركية ،ب��دأت ج��ردات الحساب لعهد ب��اراك
ُ
أوب� ��ام� ��ا ت � �ع� � ّ�د ،وال �ص �ح��اف �ي��ون ال �ج �م �ه��وري��ون
وامل�ح��اف�ظ��ون ي�ت�ل��ذذون ب�ت�ع��داد «ن�ق��اط الفشل»
وكشف الثغر وانتقاد السياسات التي اعتمدت
ع�ل��ى م ��دى أرب ��ع س �ن��وات .ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،بما
شهده من تغيرات وتحركات تاريخية ،لم يغب
ع��ن ال�ج��ردة االنتخابية تلك ،ب��ل استحوذ على

ال �ج��زء األك�ب��ر م�ن�ه��ا ،رغ��م اع �ت��راف الجميع ب��أن
أول��وي��ات ال�ح�م�لات ل�ه��ذا ال �ع��ام ي�ج��ب أن تكون
اقتصادية بحتة.
بعض الصحافيني ّ
حمل أوباما مسؤولية «فشل
الى يد االسالميني،
الثورات العربية» وانتقالها ّ
ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر الم� ��ه ع �ل��ى ت ��وق ��ف م �ف��اوض��ات
السالم وتوتر العالقات مع بنيامني نتنياهو،
آخرون ّ
بينوا «مساوئ» االنسحاب من العراق،
وكثيرون انتقدوا طريقة تعامله «املتساهلة»
مع إي��ران ،حتى أن البعض استذكروا ،بحسرة،
أي� � ��ام ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب ��ق ج� � ��ورج وال� �ك ��ر ب ��وش،
ّ
«التنبؤ بالربيع العربي»!
ونسبوا اليه
خالل عام الثورات العربية لم يكثر باراك أوباما
ال �ك�ل�ام ،وب ��دا م �ت��رددًا م��ع ب��داي��ة ال �ت �ح��رك��ات ،ال
يقف الى جانب الثوار تلقائيًا .حتى في الحرب
على ليبيا ،ل��م ن��ره ،كسلفهّ ،يستعرض ويتلو
ال�خ�ط��اب��ات ال�ح��رب�ي��ة ،ل�ك�ن��ه ن��ف��ذ وف �ع��ل .وليس
ال�س�ب��ب ألن ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ال��دي�م��وق��راط��ي
غ�ي��ر مقتنع ب�م��ا ف�ع�ل��ه ،ب��ل ه��و ي�ه��وى «ال�ح��رب
ال �ص��ام �ت��ة» ،ك �م��ا وص �ف �ه��ا ال �ب �ع��ض ،وان �ت �ق��دوه
عليها.
ح��ال�ي��ًا ،ينقسم امل�ح�ل�ل��ون االم�ي��رك�ي��ون ،ب�ين َم��ن
ي �ق ��ول إن ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ال ي �ن �ب �غ��ي أن

«هنا تعيش القوة الخارقة»
املحافظون الجددّ ،
مروجو نظرية التدخل
العسكري الوقائي لحماية أمن الواليات
املتحدة ،مستاؤون كثيرًا من السياسة
ال��دف��اع�ي��ة ال�ت��ي انتهجها ب ��اراك أوب��ام��ا
خالل فترة حكمه .توماس دونالي في
مجلة «ذي ويكلي ستاندرد» يقارن بني
اع �ت��راف أوب��ام��ا أن «ال�ج�ي��ش االميركي
لم يعد يكفي لخوض حربني في نفس
الوقت» وبني كالم كولن باول عام ١٩٨٩
عندما قال «اللوحة التي وضعناها على
بابنا تقول هنا تعيش القوة الخارقة».
دون ��ال ��ي ي �ل��وم ال �ت �ق��اع��س ال� ��ذي أص ��اب

ال �س �ي��اس��ات ال��دف��اع �ي��ة «ال � ��ذي س�ي��ؤث��ر
على مكانة الواليات املتحدة في العالم،
ودوره��ا في تقديم الحماية ملصالحها
وحلفائها من الديمقراطيات» .الكاتب
ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن اس�ت�ه�ج��ان املحافظني
الجدد خفض امليزانية الدفاعية ،يظهر
قلقًا حيال مستقبل «ال�ش��رق االوس��ط
ال�ك�ب�ي��ر» .وي �ق��ول «ال أح��د ي�ع��رف كيف
ستنتهي ال �ث��ورات العربية وعندها ما
ّ
الذي سحل بمصالحنا وحلفائنا هناك،
وخصوصًا بعد ت�م� ّ�زق الغطاء االمني
االميركي عن الشرق االوسط الكبير».

تكون في قلب حمالت أوباما االنتخابية ،ألنها
ّ
ً
أوال ف��اش�ل��ة ،وألن ��ه ي�ج��ب أن ي��رك��ز ع�ل��ى األزم ��ة
َ
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي م �ش��اري � ّع��ه ،وب�ي�ن م ��ن ي ��رى أن
الرئيس قد يستخدم الشق الخارجي لصالحه
في الدعاية االنتخابية.
وال��ى ج��ان��ب قتل أس��ام��ة ب��ن الدن ،واالن�س�ح��اب
من العراق ،يحتل «الربيع العربي» الجزء األكبر
في بازار االنجازات واالخفاقات االعالمي ،حتى
أن املحافظني الجدد نسبوا اليهم إط�لاق فكرة
الثورات العربية خالل عهد بوش السابق.
وف ��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،ت��واك��ب اس �ت �ط�لاع��ات ال ��رأي
االنقسامات وال �ق��راءات ،وتقوم بنشرها معظم
وسائل االع�لام ،وآخرها ،لـ«سي بي إس نيوز»
َ
ي �ظ �ه��ر أن  ٪٤٨م ��ن األم �ي��رك �ي�ي�ن امل�س�ت�ط��ل�ع�ين
يؤيدون سياسة أوباما الخارجية .بينما كشف
اس�ت�ط�لاع آخ��ر ل� �ـ«إي ب��ي س��ي ن�ي��وز» أن «ج��زءًا
كبيرًا من املواطنني االميركيني غير راضني عن
سياسة الرئيس تجاه إيران».
ج��اي�م��س ل�ي�ن��دس��اي ع�ل��ى م��وق��ع مجلة «ف��وري��ن
أف �ي��رز» ي �ق��ول إن «أوب ��ام ��ا ي�م�ك�ن��ه ال �ح��دي��ث عن
ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة م ��ن م��وق��ع ق � ��وة ،بعكس
امل� �ل ��ف االق � �ت � �ص� ��ادي» .ل �ي �ن��دس��اي ي �س �ت �ن��د ال��ى
االس�ت�ط�لاع��ات ال�ت��ي ت��دع��م ف�ك��رة أن األميركيني
بمعظمهم موافقون ع��ن كيفية ق�ي��ادة رئيسهم
للسياسات الخارجية .وعن «فشل» أوباما حيال
امللف النووي االيراني ،ويرى أن «على الرئيس
أن ي �ك��ون ح��اس �م��ًا ف��ي م��وق �ف��ه م��ن إي � ��ران ،لكنه
ع�ل��ى االرج ��ح سيميل ال��ى خ�ي��ار الدبلوماسية
وال� �ح ��وار ف��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ،وه �ن��ا أي �ض��ًا يمكنه
أن ي�ت�ب��اه��ى ب��أن��ه ن�ج��ح ب �ض� ّ�م ب�ك�ين ال ��ى ج��وق��ة
املحذرين من النووي االي��ران��ي» .نقطة إضافية
ألوب��ام��ا ،يحتسبها ل��ه ال�ك��ات��ب ،وه��ي سياسته
االن�س�ح��اب�ي��ة م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ،وه�ن��ا يشير ال��ى
اس�ت�ط�لاع «أو آر س��ي» ال��ذي يظهر أن  ٣/٢من
األميركيني يعارضون الحرب على أفغانستان.
حتى بشأن االنسحاب من العراق ،يرى الكاتب
االميركي أن أوباما يستطيع ّ
الرد على انتقادات
الجمهوريني له ،بالقول إنه ّ
«أتم االنسحاب كما
ّ
ي�ج��ب ،وس��ل��م ال�ع��راق�ي�ين أم��ن وح�م��اي��ة ب�لاده��م،
وهو االمر الذي طاملا أرادوه وطالبوا به».
ل�ك��ن آخ��ري��ن ال ي �ش��ارك��ون ل�ي�ن��دس��اي ايجابيته
ت �ل��ك ،وي �ن �ظ��رون ال ��ى االم � ��ور ب �ع �ي��ون م�ح��اف�ظ��ة
س��اخ �ط��ة ع �ل��ى «س� �ي ��اس ��ات ض �ع �ي �ف��ة وق� � ��رارات
متهورة» .هؤالء ،يرون أن االنسحاب الكلي من
ال �ع��راق ،ه��و «خ�س��ارة كبرى ل�ل��والي��ات املتحدة،
وخصوصًا أن إي��ران هي التي ستفوز بالبلد».
ك��ذل��ك استراتيجيا أوب��ام��ا ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،إن
م��ن ح�ي��ث س�ح��ب ال �ج �ن��ود ،أو م��ن ح�ي��ث تنفيذ

أوروبا تحاصر نفط إيران :حسابات خاطئة!
الحصار األوروبي النفطي على إيران
شغل اإلعالم الفرنسي أخير ًّا .بعد االحتفال
بالخطوة والتهليل لها ،لعل إسرائيل ترضى
عن أداء القارة العجوز ،برزت تحليالت وصفت
مجد» ،وأخرى طمأنت:
الحصار بأنه «غير ٍ
النفط السعودي هنا
حاول اإلعالم الفرنسي االحتفال بقرار االتحاد
األوروب � ��ي ف ��رض ح �ص��ار ن�ف�ط��ي أوروب � ��ي على
إي � � ��ران ،ل �ك��ن ف ��رح ��ة ال �ب �ع��ض ل ��م ت �ط ��ل ،إذ رأى
امل �ح �ل �ل��ون أن �ه��ا «غ �ي��ر م �ج��دي��ة» ،ف �ي �م��ا اك�ت�ف��ى
ً
البعض اآلخ��ر بوصفها بـ«التاريخية» ،سائال
عن حجم تأثيرها على االقتصاد اإليراني.
اخ�ت�ل�ف��ت ت �ق��دي��رات ح �ص��ة ت �ص��دي��ر ال �ن �ف��ط من
االق� �ت� �ص ��اد اإلي � ��ران � ��ي ب �ي�ن ص �ح �ي �ف��ة ف��رن �س �ي��ة
وأخرى ،فحددت بـ  ٪٥٠تارة و ٪٦٠تارة أخرى،
لكن الرقم الثابت هو نسبة التصدير النفطي
ّ
اإليراني الى أوروبا التي تبلغ  .٪٢٠فهل ستهز
ت�ل��ك ال�ن�س�ب��ة م �ي��زان إي� ��ران االق �ت �ص��ادي؟ وه��ل

ً
سيكون قرار االتحاد األوروبي فاعال؟
م�ع�ظ��م ال �ع �ن��اوي��ن ال�ص�ح��اف�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ب��دت
م�ه�ل�ل��ة ل �ق��رار االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي األخ �ي��ر ضد
إي��ران ،وهي كانت صدى ملا أراد االتحاد نفسه
ق��ول��ه للعالم «ن�ح��ن متمسكون بالضغط على
إيران وماضون فيه» ،وإلسرائيل تحديدًا «نحن
معك في معركتك ضد إيران» .هذا ما أشار إليه
املحلل ب�ي��ار روس �ل�ين ،ف��ي م� ّ
�دون�ت��ه على موقع
«ل��و ف �ي �غ��ارو» ،ع�ن��دم��ا ق��ال «ك�ي��ف يمكن إق�ن��اع
لاّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ب ��أ ي �ض��رب��وا إي � ��ران؟ ال�ح�ص��ار
النفطي قد يكون أقل تأثيرًا من املعركة الخفية
التي ّ
تحرك االنقالبات وتغتال العلماء ( )...لكن
ّ
على األق��ل تسمح ألوروب��ا ب��أن تعلن على املأل
أنها ماضية في الضغط على النظام اإليراني».
وع � ��ن ف �ع��ال �ي��ة ال� �ح� �ص ��ار ال �ن �ف �ط��ي األوروب� � � ��ي،
ت�ح� ّ�دث املتخصص ف��ي ال�ش��أن اإلي��ران��ي تييري
كوفيل ،في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون»
ً
ً
الفرنسية ،قائال «قد تنقص أموال إيران قليال،
ل �ك��ن اق �ت �ص��اده��ا ل ��ن ي �ن �ه��ار» ،وي �ش �ي��ر إل ��ى أن
«الصني والهند وكوريا الجنوبية ،بحاجاتها
املتزايدة للنفط ،لن تتردد في شرائه من إيران
ّ
ب�ث�م��ن أق� � ��ل» .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن وص ��ف ك��وف�ي��ل
ال �ق��رار األوروب ��ي ب�ـ«ال�ض��رب��ة امل�ب��اش��رة إلي��ران»

ل �ك��ون��ه ي �م��س ص��ادرات �ه��ا ال�ن�ف�ط�ي��ة األس��اس �ي��ة
في اقتصادها ،إال أن��ه ال يتردد في القول إنها
«غ�ي��ر م�ج��دي��ة» .امل�ح�ل��ل ال�ف��رن�س��ي ي��ذه��ب حتى
الى االستنتاج بأن الحصار النفطي األوروبي
«سيفيد إي � ��ران» .ك�ي��ف؟ ي�ش��رح ك��وف�ي��ل أن ه��ذا
ال �ق��رار «ق��د ي��دف��ع اإلي��ران�ي�ين ال��ى التمسك أكثر
بنفطهم والعمل على تطويره وإن�ت��اج امل��زي��د.
وع�ل��ى ال�س��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،ه��و س�ي�ق��وي ذري�ع��ة
ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ي�ق��ول��ون
إن��ه ال يمكن التعامل م��ع ال�غ��رب ،ان�ظ��روا كيف
يعاملنا».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ض�ي��ف م��وق��ع «س�ل�اي��ت»
ال�ف��رن�س��ي أن «تصعيد ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى إي ��ران،
وت� �ح ��دي� �دًا ال� �ح� �ص ��ار ال �ن �ف �ط ��ي ،س � �ي� ��ؤدي ال ��ى
توحيد اإليرانيني وراء نظامهم وزيادة التمسك
ب ��ه ودع� � ��م ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��ود أح � �م ��دي ن �ج��اد،
وخصوصًا مع اقتراب املوسم االنتخابي».
ل �ك��ن امل�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ال� �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة،
بعض التفاؤل في
فابريس نودي النغلوا ،تبدي ّ
قراءتها للقرار األوروب��ي ،إذ تبشر بأن اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة س�ت�ع� ّ�وض ع��ن النقص في
النفط اإلي��ران��ي ألوروب ��ا .الن�غ�ل��وا ،تعترف بأن
«الحصار األوروب��ي التدريجي للنفط اإليراني

سيتحقق بفضل السعودية التي واف�ق��ت على
زي � ��ادة إن �ت��اج �ه��ا» .الن �غ �ل��وا «ت �ط �م �ئ��ن» ال ��ى أن
فائض االحتياطي النفطي السعودي يمكنه أن
ّ
يسد حاجة السوق األروروب�ي��ة ،وخصوصًا أن
 ٣دول فقط تعتمد على النفط اإلي��ران��ي ،وهي:
اليونان ،إيطاليا وإسبانيا.
وف �ي �م��ا أج �م ��ع ب �ع��ض ال� �خ� �ب ��راء االق �ت �ص��ادي�ي�ن
األميركيني على أن «الحصار النفطي ع��ادة ال
ينفع في ح��االت مماثلة ،شأنه شأن العقوبات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة» ،أش ��ار ال �ب��اح��ث في
«م �ع �ه��د ال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة» ال �ف��رن �س��ي ك��ري��م
ب ��اك ��زاد ال� ��ى أن «ال �ح �ص ��ار ق ��د ي��رف��ع ت�ك��ال�ي��ف
املعيشة لإليرانيني ،وخصوصًا بعد انخفاض
ك�ب�ي��ر ف��ي س�ع��ر ال��ري��ال اإلي ��ران ��ي أم ��ام ال ��دوالر
األم �ي��رك��ي» .ب��اك��زاد ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع م��وق��ع «٢٠
م �ي �ن��وت» ال�ف��رن�س��ي ي�ن�ف��ي أي ت��أث�ي��ر للحصار
على شعبية النظام في الداخل اإلي��ران��ي ،على
ّ
يصور
العكس هو يشرح أن «ذلك من شأنه أن
النظام كضحية تجاه القوى الغربية في عيون
مواطنيه» .ل��ذا ،يخلص الباحث ال��ى أن «هدف
إسقاط النظام من خالل تأليب املواطنني ضده
ّ
مبني على حسابات
عبر تضييق الخناق عليه
غير دقيقة للقوى الغربية».
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إيران و«السالم» والثورات
نيويورك
(كيفني المارك
ــ رويترز)

اغ� �ت� �ي ��االت ع �ب��ر ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط � ّ�ي ��ار ،ه��ي
خاطئة .طبعًا ،هم ال يعترضون على اغتيال من
ً
اغتيل ،بل يشرحون أن أوباما «لم يترك مجاال
لفتح قنوات سياسية واقتصادية مع الرئيس
االفغاني أو الباكستاني بعد تنفيذ االنسحاب
العسكري».

«الربيع العربي» لنا

ّ
والحريات في
لكن ماذا عن ربيع الديموقراطية
العالم العربي؟
يتسابق بعض الصحافيني على نعي الثورات
ّ
العربية ،مركزين على واقع أن الحكم انتقل من
أن�ظ�م��ة ق�م�ع�ي��ة ال ��ى أن�ظ�م��ة إس�لام �ي��ة م�ت�ش��ددة.
وي �ت �ه �م��ون أوب ��ام ��ا ب��أن��ه أخ �ف��ق ف��ي ك��ل خ�ط��وة
اتخذها تجاه التحركات العربية.
مارتني بيريتز ،في «ذي نيو ريبابليك» ،تعلن

سقوط الحكام العرب
أعلن عنه بوضوح قبل
عام  ٢٠١١بسنوات
على أوباما أن يعترف بأنه
ُسحر بالعالم العربي
أن�ه��ا ال تحتفل ب��أي ان�ج��از ف��ي ال�ع��ال��م العربي.
والسبب االول لسخطها ،هو «وصول االسالميني
الى الحكم في مختلف بلدان الثورات ،وانخداع
ب�ع��ض ال�ص�ح��اف�ي�ين وال�س�ي��اس�ي�ين األم�ي��رك�ي�ين
ب� ��وع� ��وده� ��م ،م� ��ا ي �ش �ك��ل خ� �ط� �رًا ح �ق �ي �ق �ي��ًا ع�ل��ى
إس��رائ �ي��ل»« .ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ت��وق�ع��ات االميركيني
من العرب بريئة» ،تقول بيريتز .وت��ردف «وفي
عهد أوباما انسحب ذلك على غير العرب أيضًا
مثل االيرانيني والباكستانيني واالف�غ��ان»« .إن
فكرة أن تحكم الدول العربية قوى علمانية هي
ّ
م�ج��رد وه ��م» ،ت�ع��ل��ق ال�ك��ات�ب��ة ،وت �س��أل «مل ��اذا قد
ت�ت�ع��اون واش�ن�ط��ن م��ع إس�لام�ي�ين متشددين أو
ً
سلفيني في مصر مثال؟» .وبنظر بيريتز ،يجب
على أوباما أن يعترف بأنه «قد أعجب ُ
وسحر
بالعالم العربي نتيجة ملعتقدين خاطئني :االول
هو توهمه بأن القادة العرب يحكمون بعقالنية

وح �س��اب��ات م�ن�ط�ق�ي��ة ول �ي��س ب��ال �ق��وة وال �ف �س��اد
وال��زب��ائ�ن �ي��ة .وال �ث��ان��ي ه��و اع �ت �ق��اده مخطئًا أن
فلسطني هي أساس املآسي العربية وأنه يجب
ّ
على إسرائيل أن تتنازل للتوصل الى حل».
وع��ن ال �ش��أن االس��رائ �ي �ل��ي ـ الفلسطيني ،يشير
ال�ك��ات�ب��ان ستانلي غ��ري�ن�ب��رغ وس ��وزان غ�لاس��ر،
في «معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى»،
إلى أن «من مصلحة أوباما أن ّ
يجمد حاليًا أي
تحرك باتجاه إحياء مفاوضات السالم ،فاألزمة
االخ� �ي ��رة م��ع ن�ت�ن�ي��اه��و ق��د أث� ��رت ع �ل��ى شعبية
الرئيس االم�ي��رك��ي ل��دى الناخبني ال�ي�ه��ود ،كما
ي�ع�ق�ت��د ال �ب �ع��ض ،ل�ك��ن ال ش ��يء أك �ي��د وم�ح�س��وم
بعد».
اما عن إيران ،فينقل الكاتبان عن مسؤولني كبار
في االدارة االميركية قولهم ،إن « ٢٠١٢هو ّعام
إي��ران» ،لكنهما يشرحان أن أوباما سيتجنب
اتخاذ «أي خطوة تصعيدية اآلن تجاه النظام
االي��ران��ي ق��د ت�ه��دد ب��رف��ع أس�ع��ار النفط العاملية
وزي � ��ادة ح� � ّ�دة االزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال��داخ��ل
األميركي».
أم � ��ا امل �ض �ح ��ك امل� �ب� �ك � ّ�ي ،ف �ه ��و م� �ح ��اول ��ة ص �ق��ور
املحافظني الجدد تبني إطالق الثورات العربية
وت �ح��ري��ر ال �ش �ع��وب م ��ن ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات ال�ت��ي
س�ق�ط��ت ال �ع��ام امل��اض��ي ،رغ ��م إب� ��داء ال �ح��ذر مما
آل ��ت ال �ي��ه األم � ��ور ،ف��ي م��ا ب �ع��د .إل �ي��وت أب��رام��ز،
مستشار األمن القومي ومساعد نائب الرئيس
ال�س��اب��ق ج��ورج وال�ك��ر ب��وش ،كتب ف��ي «ف��وري��ن
بوليسي» ،كيف أن «سقوط الحكام العرب أعلن
عنه بوضوح قبل ع��ام  ٢٠١١بسنوات» .أبرامز
استشهد بتقرير االمم املتحدة للتنمية البشرية
ال � �ص � ��ادر ع � ��ام  ٢٠٠٢وب � �ك �ل�ام ب � ��وش ف� ��ي أح ��د
خطاباته ع��ام  ٢٠٠٣وب�ك�لام ل��وزي��رة الحارجية
السابقة كوندوليسا رايس ،ليقول إن «طروحات
املحافظني الجدد رأت منذ زمن أن نهاية القادة
ال �ع��رب القمعيني ب��ات��ت وش �ي �ك��ة» .ل�ك��ن أب��رام��ز،
وب �ع��د ن�س��ب م�ج��د ال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ال ��ى ت�ي��ار
امل �ح��اف �ظي��ن ال� �ج ��دد ال � ��ذي ي�ن�ت�م��ي ال� �ي ��ه ،ي�س��أل
بحذر« :هل ستحقق تلك الثورات أهدافها بنشر
الديموقراطية والحقوق املدنية أم أنها ستشهد
ع �ل��ى ع �ه��د إس�ل�ام ��ي م �ت �ش��دد وع� � ��ودة االن �ظ �م��ة
القمعية؟» .أبرامز يجيب أن «املتشائمني لهم كل
ّ
التوجس حول الحكومات
الحق في إبداء بعض
ً
العربية الجديدة ،لكن ال شيء مستحيال ،ربما
علينا إع �ط��اء االس�لام �ي�ين ب�ع��ض ال��وق��ت لنرى
كيف سيحكمون .وف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،يجب على
ّ
تتهيأ للدفاع عن مصالح
االدراة االميركية أن
ال ��والي ��ات امل�ت �ح��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ول�ل�ح�ف��اظ على
حلفائها هناك ،إذا باتت ّ
معرضة للخطر».

«ال فرح في مصر»
كل شيء جاهز لالحتفال في شوارع القاهرة:
الناس ّ
يتجمعون ،بائعو الحلويات هنا،
الالفتاتّ ،
املنصات والهتافات ...لكن أين
البهجة؟ يكاد يجمع الصحافيون الغربيون
املوجودون في مصر بعد عام على انطالق
الثورة على أن األمور ليست على ما يرام
م � ��راس � ��ل م� �ج� �ل ��ة «ل � � ��و ن ��وف� �ي ��ل أوب � �س� ��رف� ��ات� ��ور»
ّ
الجو في ميدان
الفرنسية ،مروان شاهني ،يصف
التحرير يوم  ٢٥كانون الثاني  ٢٠١٢بـ«الغريب»،
إذ يختلط «الفرح بالغضب والقلق باألمل»« .في
يوم العيد هذا ،ال نعرف من سيطفئ الشمعة»،
ّ
يعلق شاهني ،ويرسم املشهد السياسي املصري
من خالل بعض العناوين مثل «نعم للجيش لكن
في الثكنات»« ،الثورة مستمرة»« ،اإلسالميون
وت�ج��رب��ة ال �ت��وازن» .م�ق��ال ش��اه�ين يختم بسؤال
أحد املواطنني في ميدان التحرير «ما معنى أن
نحتفل بالثورة وحسني مبارك لم يحاكم بعد؟».
وفي قراءة أكثر سوداوية ،تسأل ماريز تادروس

عن األوض��اع املعيشية واالقتصادية في مصر
اآلن ،وت �ق��ول «أي� ��ن ال �ع�ي��ش وال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة
االجتماعية» بعد عام على الثورة املصرية؟ على
م��دون�ت�ه��ا ع�ل��ى م��وق��ع صحيفة «ذي غ��اردي��ان»
البريطانية ،كتبت تادروس عن ّ
تردي األوضاع
امل�ع�ي�ش�ي��ة وم �س �ت��وى ال �ح��ري��ات وواق� ��ع ال�ع��دال��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة .امل��دون��ة ت �ش��رح أن «ه �ن��اك ق��وت�ين
شرعيتني ف��ي مصر حاليًا :البرملان وال�ش��ارع».
وت �ت��اب��ع «ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ق��ول إن ت �ح��ال��ف رج ��ال
األع �م ��ال ال �ف��اس��دي��ن وال �ح ��زب ال �ح��اك��م ف��ي عهد
ّ
م �ب ��ارك ح ��ل م�ح�ل��ه ت �ح��ال��ف اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
واملجلس العسكري اآلن ...مع فارق أن «اإلخوان»
وصلوا إلى الحكم من خالل صناديق االقتراع».
ت � ��ادروس ت�ع�ت��رف ب ��أن س �ق��وط ن �ظ��ام ح�ك��م مل��دة
طويلة في أي بلد ستليه فترة من عدم االستقرار
والفوضى وربما التدهور «لكن السؤال هو :إلى
متى؟».
امل� ّ
�دون��ة تشير إل��ى «النقص ف��ي امل��واد الغذائية
�اول ب �ع��ض أس� � ��واق م�ص��ر،
األس ��اس �ي ��ة ال � ��ذي ط � � ّ
ون�ق��ص النفط ال��ذي أث��ر على مالكي ال�س�ي��ارات
وع � �ل� ��ى م � ��ن ي� �ع� �ت� �م ��دون ع� �ل ��ى ال� �ن� �ق ��ل امل �ش �ت ��رك
وال �ح��اف�لات ف��ي ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
ت ��راج ��ع ح �ج��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ت ��راج� �ع ��ًا ك �ب �ي �رًا،

وال� �س� �ي ��اح ��ة ّوإف � �ق � ��ال ب �ع ��ض ش� ��رك� ��ات ال �ق �ط��اع
الخاص ،ما أثر سلبًا على املوظفني في القطاعني
الرسمي والخاص».
«سائق التاكسي ،كما الحالق ،كما عامل الفندق
وال�ب��ائ��ع امل�ت�ج��ول ،كلهم ي�ع��ان��ون .البعض يلقي
ب��ال�ل��وم ع�ل��ى ال �ث��وار .وال �ث��وار ب��دوره��م يلومون
املجلس العسكري الحاكم والحكومة االنتقالية
الضعيفة» ،تقول تادروس.
وحال الحريات ليست أفضل ،كما تشير املدونة،
وت �ش��رح «ن �ع��م ي�م�ك�ن��ك أن ت�ت�ظ��اه��ر ف��ي امل �ي��دان
وت�ن��ادي بإسقاط حكم العسكر ،وق� ّ�د ال تعتقل،
لكن هناك احتمال كبير أن يصيبك قناص ما في
ً
عينك مثال» .تادروس تردف «املجلس العسكري
ي �خ �ت ��رق ال � �ق ��وان �ي�ن ت �م ��ام ��ًا م �ث ��ل ن� �ظ ��ام م �ب ��ارك
ال�س��اب��ق» .أم��ا ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،فهي أيضًا
ّ
لم تتحقق بنظر املدونة التي تذكر باالعتداءات
امل �ت �ك��ررة ع �ل��ى األق �ل �ي��ات واألق � �ب ��اط خ�ص��وص��ًا،
إضافة إلى وضع املرأة املتردي ،ووصمة «فحص
ال �ع��ذري��ة» األخ �ي��ر .م��راس��ل صحيفة «ن�ي��وي��ورك
تايمز» االميركية دايفد كيركباتريك يعرض في
مقال من القاهرة لـ«العقبات االقتصادية التي قد
ّ
تدمر عملية االنتقال السياسي في مصر» ،وهو
يقول إن «اإلسالميني الذين وصلوا إلى السلطة

ه��م أم��ام تحديات معيشية واقتصادية كبيرة،
ّ
النمو تراجعًا كبيرًا،
مثل الدين املتزايد ،تراجع
وض��آل��ة االح �ت �ي��اط��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،م��ا ق��د يجبر
املسؤولني على اتخاذ بعض التدابير القاسية
في املستقبل».
دانييل ويليامز ،في تعليق في صحيفة «لوس
أنجلس تايمز» األميركية بعنوان «ال ف��رح في
مصر» ،يقول «في ذكرى مرور عام على انطالق
ال �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ،ل�ي��س ه �ن��اك ات �ف��اق ب�ع��د على
كيفية االحتفال أو حتى إذا كان االبتهاج ممكنًا
أو ال؟» .وي�ل�ي��ام��ز ي �ع��دد ،ك�م��ا ت � ��ادروس ،معظم
ّ
ارتكابات املجلس العسكري منذ تسلم الحكم:
ق�م��ع ال �ح��ري��ات ،امل �ح��اك �م��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ،ق��ان��ون
الطوارئّ ،
تردي األوضاع املعيشية ...لكن الكاتب
األميركي يضع أمله بالبرملان املنتخب الجديد.
وي��دع��و ال�ن��واب املنتخبني إل��ى العمل ف��ورًا على
ّ
تضيق على الحريات ،والتقليل
إلغاء املواد التي
من صالحيات املجلس العسكري.

تجدون الوصالت األلكترونية للمقاالت
على موقع األخبار
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تكرس الطالق مع «اإلخوان»
«جمعة الغضب ّ »2

مثلما كان متوقعًا ،جاءت تظاهرات «جمعة الغضب» بنسختها
الثانية أمس ،حاشدة للغاية مع حديث البعض عن مليون ونصف مليون
مشارك في القاهرة وحدها« .اإلخوان» يعودون اليوم إلى منازلهم ،واآلخرون
معتصمون حتى رحيل العسكر عن السلطة

منصات الميدان
معارك ّ

ال للمزايدة vs
ال للعسكر
القاهرة ــ رضوان آدم
كساب
بيسان ّ
هي ثورة مستمرة إذًا .حشود
«ج �م �ع ��ة ال� �غ� �ض ��ب» ال �ث��ان �ي��ة
أو «جمعة العزة والكرامة» نافست من
ح�ي��ث ال �ح �ش��ود ،أم ��س ،ال��ذك��رى األول ��ى
ل�ل�ث��ورة ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي ،حتى إن
«ب �ع ��ض امل� �س� �ي ��رات ل ��م ت �س �ت �ط��ع دخ ��ول
امل � �ي� ��دان ،ف �ل �ي��س ه� �ن ��اك م ��وط � ُ�ئ ل� �ق ��دم»،
بحسب مسؤولني ميدانيني .ق��در العدد
بنحو مليون ونصف مليون في ميدان
التحرير والشوارع املحيطة به ،من دون
حساب مئات اآلالف في باقي املحافظات.
محاكمة شعبية في قلب امل�ي��دان قضت
بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك،
وزوج� �ت ��ه س � � ��وزان ،ورم � ��وز م ��ن ال �ن �ظ��ام
السابق .أع�لام كبيرة وب��ال��ون��ات ملونة
حملت صور الشهداء ارتفعت في سماء
امل � �ي� ��دان ،وط��ال �ب��ت ب��ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س
امل�ق�ب��ل ق�ب��ل ص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د،
مع دعوة البرملان لتشريع قانون يسمح
بمحاكم ث��وري��ة ألرك ��ان ال�ن�ظ��ام ال�ب��ائ��د.
وسط هذا كله ،خرج املجلس العسكري
املرتبك ،الذي اختلق قبل  25يناير رواية
تخويف املصريني من سيناريوات حرق
مصر ،ببيان هزلي يصف من استخدم
هذه الفزاعات بأنهم «مأجورون».
امل �س �ي��رات اآلت �ي��ة م��ن م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ي��زة
ض� ّ�م��ت ع� ��ددًا ك �ب �ي �رًا م ��ن أه ��ال ��ي ش �ه��داء
ال� �ث ��ورة ال ��ذي ��ن رف� �ع ��وا ص� ��ور أب �ن��ائ �ه��م،
وك��ان��وا ضمن مسيرة قدمت من املنيب
وش� ��ارع ال �ه��رم لتلتقي ب�م�س�ي��رة أخ��رى
انتظرت انتهاء صالة الجمعة للخروج
م �ع��ًا م ��ن أم � ��ام م �س �ج��د االس �ت �ق��ام��ة ف��ي
ميدان الجيزة ،لتسيرا في شوارع الدقي
ً
والتحرير ،وص��وال إلى ميدان التحرير،
ع�ل��ى وق��ع ه�ت��اف��ات «ع��اي��زي��ن ن��رج��ع زي
زمان إيد واحدة في امليدان».
وب� ��ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ال � �ق� ��اه� ��رة ،ك � ��ان الف �ت��ًا
أن خ �ط �ي��ب امل �ن �ص��ة األك� �ب ��ر ف ��ي م �ي��دان
التحرير ،وهي منصة «اإلخ��وان» ،شدد
ع �ل��ى أن ��ه «ال ن��ري��د م ��ن أح ��د امل ��زاي ��دة»،
إضافة إلى التزام موعد تسليم السلطة
«ال��ذي ح� ّ�ددن��اه» ،على ح��د تعبيره «في
ت�م��وز امل �ق �ب��ل» .ك�ل�ام ع��اك��س ك��ل مطالب
املنصات األخ��رى ف��ي امل�ي��دان بالتسليم
ال �ف��وري للسلطة م��ن ق�ب��ل ال�ج�ي��ش ،في
ظ ��ل اإلدان � � ��ات ال �ت��ي ح�م�ل�ت�ه��ا ال�لاف �ت��ات
والهتافات ألع�ض��اء املجلس العسكري
وال � � �ت� � ��ي وص� � �ل � ��ت إل� � � ��ى ح� � ��د امل� �ط ��ال� �ب ��ة
ب �م �ح��اك �م �ت �ه��م ع �ل��ى «ج ��رائ �م� �ه ��م» ال �ت��ي
ارتكبوها خ�لال املرحلة االنتقالية من
ش �ب��اط امل ��اض ��ي ح �ت��ى ال� �ي ��وم .أك �ث��ر من
ذلك ،فقد نعتت إحدى أكبر الالفتات في
امليدان كل عضو في املجلس العسكري
الحاكم بوصفه «شاهد ال��زور» للمشير
حسني طنطاوي ،في إشارة إلى شهادته
ف��ي محاكمة م�ب��ارك ،حيث أن�ك��ر ص��دور
أوام � � ��ر ل �ج �ي �ش��ه م ��ن ال ��رئ �ي ��س امل �خ �ل��وع
ب ��إط�ل�اق ال ��رص ��اص ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن،

و«ج � �ل� ��اد ال � � �ث� � ��وار» ل �ح �س ��ن ال ��روي � �ن ��ي،
و«خ��ائ��ن ال �ش �ه��داء» مل�ح�س��ن ال�ف�ن�ج��ري،
و«سفاك الدماء» لحمدي بدين...
إذًا ،ك��ان رج��اء ع��دم امل��زاي��دة هو املهيمن
ع �ل��ى س �ل��وك «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن»؛ إذ
رفعوا الفتة كبيرة موقعة من «تحالف
ال�ق��وى اإلس�لام�ي��ة» إل��ى ج��ان��ب «ال��دع��وة
ال �س �ل �ف �ي ��ة» و«ال � �ج � �م ��اع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة»
و«ج �ب �ه��ة ال �ح �ق��وق واإلص � �ل ��اح» ،ت��دع��و
إل��ى إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات مجلس ال�ش��ورى
وص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د وان�ت�خ��اب
رئيس للجمهورية في املواعيد املحددة
مسبقًا من الجيش .دعوة أخرى حملها
اإلسالميون لـ«منع التخريب والتدمير
وال � �ف� ��وض� ��ى وال� �ب� �ل� �ط� �ج ��ة» ،ع� �ل ��ى غ� ��رار
ت�ح��ذي��رات املجلس العسكري م��ن خطة
إره��اب�ي��ة ل �ـ«ح��رق م�ص��ر» ،ح�ين ق��ال قبل
نحو شهر إن��ه اكتشف ن�ي��ات تنفيذها
ف��ي  25ي�ن��اي��ر .ح�ت��ى إن منصف أح�م��د،
أحد شباب «اإلخوان» املكلف من قيادات
جماعته «ح�م��اي��ة امل �ي ��دان» ،اع �ت��رف في

تحيي الثوار
من على
شرفتها في
املهندسني
أول من أمس
(عمرو مرغي
ـ أ ف ب)
دردش� ��ة م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ب��ال�ف�ج��وة التي
أصبح يالحظها بني شباب جماعته من
جهة ،وشباب القوى الثورية األخرى من
جهة أخ��رى« ،بعدما أصبحنا نبدو في
ع�ي��ون ال�ب�ع��ض ك�م�ج��رد ط�ل�اب س�ل�ط��ة»،
ف��ي م��ا ق��د ي�ك��ون إش ��ارة إل��ى االت�ه��ام��ات
املوجهة إلى جماعته بمهادنة املجلس
العسكري ،في مقابل إجراء االنتخابات
التشريعية بموعدها.

األح � � ��زاب وال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة األخ� ��رى
ذاب � ��ت ت �م��ام��ًا وس� ��ط ال �ح �ش ��ود ال�ك�ث�ي�ف��ة
ألب �ن��اء األح �ي��اء الشعبية (ب�ع�ض�ه��م ك��ان
ي �ش ��ارك ل �ل �م��رة األول � � ��ى) .م �س �ي��رة أخ ��رى
كبيرة انطلقت م��ن مسجد ال �خ��ازن��دارة،
في حي شبرا ،بهتافات وطبول ونعوش
رم��زي��ة ل�ش�ه��داء ال �ث��ورة ،علتها ص��وره��م
الضاحكة .املسيرة اآلتية من حي شبرا
ح��اص��رت مبنى ال�ت�ل�ف��زي��ون امل �ص��ري في

«م��اس �ب �ي��رو» ل �س��اع��ة ك��ام �ل��ة ،ع �ل��ى وق��ع
ه �ت��اف «ال�ش�ع��ب ي��ري��د تطهير اإلع �ل�ام»،
و«ي � ��ا إع �ل��ام ه ��ز ال ��وس ��ط ،ال �ح��ري��ة م��ش
بالقسط» ،باإلضافة طبعًا إل��ى «يسقط
حكم العسكر» و«ي�لا ي�لا ي��ا شباب على
وزارة اإلره� � ��اب» ف��ي إش � ��ارة إل ��ى وزارة
الداخلية .لكن الهتاف البارز في منتصف
ي ��وم أم ��س ك ��ان «ارح� ��ل ي��ا م �ش �ي��ر ...ال��دم
كتير» ،نافسه هتاف آخر هو «مسرحية

الثورة تواجه الفوضى
على عكس كل
ما أشيع سابقًا لم تكن
االحتفاالت بعيد الثورة
فوضوية ،بل جاءت
الثورة لتواجه الفوضى
التي يريد البعض زرعها

الفتاح
وائل عبد ّ
ال �غ �ض��ب وح � ��ده ف ��ي ش � ��وارع
مصر .اختفت جيوش الرعب.
دخ �ل ��ت ج� �ح ��وره ��ا .ال وج ��ود
ل �ل �ب��دالت ال � �س� ��وداء وال ال �ك��اك��ي .جمعة
ج��دي��دة يهندس ال�ث��وار فيها امل��دن التي
ك��ان��ت أس �ي��رة .اخ�ت�ف��ت م�ظ��اه��ر ال�ش��رط��ة
بعد « ٢٨يناير»  ،٢٠١١وتبعها اختفاء
القبعات ال�ح�م��راء وك��ل أش�ك��ال العسكر.
ُ
ه�ك��ذا اس��ت�ب��دل��ت امل��واق��ع ف��ي ع��ام واح��د،
ب �ع��دم��ا ك� ��ان ال � �ث ��وار ي �ه��رب��ون م ��ن أم ��ام
ال �ق �ط �ع��ان ال� � �س � ��وداء .ال � �ه� ��روب اآلن ه��و
االختيار اآلمن للقطعان نفسها.
امل�ل�اي�ي�ن ف��ي ال� �ش ��وارع ي �ه �ت �ف��ون :يسقط
ي � �س � �ق� ��ط ح � �ك � ��م ال � �ع � �س � �ك � ��ر .واأله � � ��ال � � ��ي
ف� ��ي ال � �ش� ��رف� ��ات ي � �ل� � ّ�وح� ��ون ب ��ال�ل�اف� �ت ��ات،
وحناجرهم تلتقي م��ع الهدير املخترق
ً
ل �ل �م��دي �ن��ة ال �ت ��ي ع ��اش ��ت ص �م �ت��ًا ط��وي�ل�ا.
امل�لاي�ين يحملون ن�ع��ش امل�ش�ي��ر وس��ري��ر
املومياء الذي التصق به حسني مبارك.
وت �ت �ح��رك امل �س �ي��رات م��ن أن �ح��اء ال�ق��اه��رة
األرب�ع��ة لتلتقي في امل�ي��دان .كيف أفلتت
ك��ل ه��ذه امل�لاي�ين م��ن حصار آالت الكذب
وال �ت �ض �ل �ي��ل وص �ن��اع��ة ال� �خ ��وف؟ ه��اج��ر
املصريون الكنبة والبالونات الشخصية
وق� ��رروا أن ه��ذا ال�ب�ل��د ي�خ�ص�ه��م .ليسوا
هاربني وال ضيوفًا.
ُ
ال� �ث ��ورة ف�ت�ح��ت ال �ش��رف��ات ،ال �ت��ي أغ�ل�ق��ت
باأللوميتال والحجارة ،وأسوار الحديد.
املصريون كانوا يشبهون شرفاتهم ،إما
ُ
أن ت�ت��رك للتراب ،وأن يأكلها ال�ص��دأ ،أو
تغلق لتوسيع مساحات ستظل ضيقة
ط ��امل ��ا أن ال � �ش� ��ارع ل �ي��س ل� �ن ��ا .امل �ج �ل��س

العسكري ح��اول إغ�لاق ال �ش��وارع ونشر
ال ��رع ��ب م ��ن ال � �ن� ��زول ال� ��ى ال � �ش� ��ارع .أراد
اس� �ت� �ع ��ادة دول� �ت ��ه األم �ن �ي ��ة ل �ي �ك��ون ل�ه��ا
الكلمة في الشارع.
ل��م ي�ك��ن األم ��ن ح ��راس ال� �ش ��وارع ،لكنهم
س� � ّ�ج� ��ان� ��وه� ��ا .ح � � ّ�ول � ��وه � ��ا ال � � ��ى س �ج ��ون
وغ� ��اب� ��ات .وال � �ث� ��وار ح� ��رروه� ��ا .ال �ش �ه��داء
دف� � �ع � ��وا أرواح � � �ه � � ��م وه � � ��ا ه � ��م ي � �ق� ��ودون
مسيرات ّ
تكمل تحرير الشوارع وفتحها
على ميدان الحرية« :على امليدان رايحني
ش �ه��داء ب��امل�لاي�ين» ،ه�ت��اف��ات تعلن أنها
«ث � � ��ورة م � ��وش ح� �ف� �ل ��ة» ،وأن ال �ض �ح��اي��ا
حاضرون ال حاصدي الغنائم.
وه��ا ه��ي «س��ت ال�ب�ن��ات» ح��اض��رة ببهاء
أزرق .ل��م ي��ر أح ��د م�لام��ح وج �ه �ه��ا .ب��دت
م �ج �ه��ول��ة ل �ل �ج �م �ي��ع .ص ��ورت� �ه ��ا ج � � ّ�ددت
ال� �ث ��ورة .ص�ن�ع��ت ف� ��ورًا ف�ي�ض��ان��ًا ي��واج��ه
ج �ب��روت ال �ح��ذاء ال�ع�س�ك��ري .ال�ج�ن��دي ال
يعرفها .يتصرف ضمن ماكينة تتحرك
ّ
بزر في الغرف العالية .لوحة فتاة البهاء
األزرق م�ن�ت�ص�ب��ة ف��ي امل� �ي ��دان ،والف �ت��ات
تضع قائمة سوداء تضم الفرعون النائم
في القفص ،وبقية نظامه الفرعوني ،من
امل�ش�ي��ر ال��ى أع �ض��اء امل�ج�ل��س العسكري:
«امل��رة دي بجد م��وش هانسيبها لحد».
ّ
تعلم الثوار إذن أنه ال أمان ملن اختارهم
ال� �ت� �م� �س ��اح ف � ��ي ب� �ح� �ي ��رت ��ه .ال �ت �م��اس �ي��ح
الصغيرة عجوزة أيضًا .ليس أمامها إال
الكذب.
امل�ج�ل��س ب�ع��د رح �ل��ة ك��ذب ط��وي�ل��ة أخ��رج
بيانًا أول من أمس يحمد الله فيه على أن
مصر مرت بخير من « ٢٥يناير» ،وأنه قد
ظهر كذب املأجورين ،الذين تحدثوا عن
مؤامرة تخريب وحرق مصر .إنه ال يكذب

فقط ،لكنه يصدق كذبته الى حد لم يعد
صانعها .أم��ا ال �ث��وار ،فال
ي��درك فيه أن��ه
ُ
يكتفون بالفتات امللقى م��ن غ��رف كهنة
الدولة القديمة ،ومجمع الديناصورات.
يريدون جمهورية جديدة ال مزيد.
املاليني أمس أربكت الحسابات ،وأعلنت
ف �ش��ل ك ��ل األدوات ال �ت��ي أخ��رج��وه��ا من
دوال� �ي ��ب م� �ب ��ارك :األول� � ��ى ،آل ��ة التضليل
اإلع �ل ��ام� � ��ي ،ال � �ت� ��ي ح� ��ول� ��ت ال� � �ث � ��وار ال ��ى
ش� �ي ��اط�ي�ن ،وال � �ج � �ن � ��راالت ال � ��ى م�ل�ائ �ك��ة.
والثانية ،ماكينات صناعة الخوف من
مخطط حرق البلد واألصابع الخارجية
ّ
للعب بمصير الدولة ،ومخططات إسقاط
ال��دول��ة ال��ى آخ��ر ه��ذه ال�ق��ائ�م��ة ال�ج��اه��زة
وامل� �ح� �ف ��وظ ��ة .أم � ��ا ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ف��ال �ف �ص��ول
األولى من كتاب صالح نصر عن الحرب
ال�ن�ف�س�ي��ة ،ال �ت��ي اس �ت �ف��اد م�ن�ه��ا املجلس
العسكري في نشر الشائعات وتسريب
امل �ع �ل��وم��ات وص �ن��ع م� ��زاج ع �م��وم��ي ضد
ال �ث��ورة .وال��راب�ع��ة س�لاح «البغبغانات»
الشهير بمستوياته املتعددة من مرددي
ن�ش�ي��د ي�ح�ي��ا امل �ج �ل��س ،وب ��ال ��روح ب��ال��دم
ن �ف��دي امل �ش �ي��ر ،ال� ��ى م��رم �م��ي األس��اط �ي��ر
السياسية .والخامسة أدوات التيارات
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ب��اح �ث��ة ع ��ن امل� �غ ��ان ��م؛ ف�ل��م
ت�ف�ل��ح م �ح��اوالت اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين في
ح�ص��ار الغضب ملصلحة االح�ت�ف��ال ،وال
في الظهور بصورة من يحمي البلد من
ً
ال�ت�خ��ري��ب ،ألن ��ه أوال وب�ب�س��اط��ة ل��م يكن
ه�ن��اك مخطط للتخريب ،كما أن ال�ث��وار
ليسوا خربني ،هم بناة ومؤسسون في
دول��ة ال�ح��ري��ة ،واألده ��ى أن��ه عندما وقع
ت�خ��ري��ب ف�ع�ل��ي م��ن ميليشيات املجلس
ال �ع �س �ك ��ري (ف � ��ي م ��اس �ب �ي ��رو أو م�ح�م��د
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ّ
تصور إسرائيل لحدود فلسطني:

كانتونات محاصرة بالجدار واملستوطنات
م�س��رح�ي��ة ،ال�ع�ص��اب��ة ه� ّ�ي ه � ّ�ي» .ف��ي ه��ذا
ال ��وق ��ت ،ج ��رت م �ح��اك �م��ة رم ��زي ��ة شعبية
أص � � ��درت أح � �ك ��ام اإلع� � � ��دام ب �ح��ق م �ب��ارك
وسوزان ورموز من النظام السابق ُوقتلة
ً
ومساء ،أعلن
الشهداء من رجال الشرطة.
بدء اعتصام مفتوح حتى تسليم املجلس
العسكري السلطة ف��ورًا لرئيس مجلس
الشعب لفترة  60يومًا ،يدعو خاللها إلى
انتخاب رئيس للجمهورية قبل صياغة
ال ��دس� �ت ��ور ،م ��ع إل� �غ ��اء م �ج �ل��س ال �ش��ورى
واس �ت �ب��دال ال��وق��ت امل�خ�ص��ص الن�ت�خ��اب
أع �ض��ائ��ه ل�ل�إع ��داد الن �ت �خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة
ت �ب��دأ ف ��ي م �ط �ل��ع ن �ي �س��ان امل �ق �ب��ل .م��وق��ف
اختلفت معه جماعة «اإلخوان املسلمني»
طبعًا التي تفض اعتصامها اليوم.
امل �ح��اف �ظ��ات امل �ص ��ري ��ة أي �ض ��ًا ت� �ب ��ارت ف��ي
منافسة بعضها لبعض م��ن حيث كثافة
امل � �ش ��ارك ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة؛ إذ خ � ��رج ع �ش ��رات
اآلالف من املواطنني في الصعيد والوجه
البحري يهتفون ضد حكم العسكر .وفي
اإلس �ك �ن��دري��ة ،ورغ ��م ه�ط��ل األم �ط��ار ،خ��رج
عشرات اآلالف في شوارع املحافظة من كل
التيارات ،في ساحة مسجد القائد إبراهيم
كالعادة ،وأمام مقر قيادة املنطقة الشمالية
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وم �ب �ن ��ى ال� �ق� �ن ��اة ال �خ��ام �س��ة
الحكومية ،م��رددي��ن« :مهما نسقع مهما
تمطر ...حيسقط حكم العسكر».
وأول م��ن أم��س ،وف��ي م��ا يعكس ارتباكًا
واض� � � �ح � � ��ًا ،ج� � � ��اء ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان ل �ل �م �ج �ل��س
العسكري أن��ه «م��ر ي��وم على ذك��رى ثورة
 25ي�ن��اي��ر ب�س�لام وس �ع��ادة ع�ل��ى الشعب
امل �ص��ري ب �ك��ل ط��وائ �ف��ه ال �س �ي��اس �ي��ة ،ول��ن
تؤثر فزاعات بعض املأجورين أو املغرر
ب �ه��م ل �ل �ع �ن��ف واالع� � �ت � ��داء ع �ل��ى امل �ن �ش��آت
الحيوية أو القوات املسلحة أو الشرطة».
وف��ي السياق ،يلتقي املجلس العسكري
باملجلس االستشاري املقرب منه ،اليوم،
ملناقشة طرحه «مبادرة التوافق الوطني»
ال � �ت� ��ي ت � �ط ��ال ��ب امل � �ج � �ل ��س االس � �ت � �ش� ��اري
ب ��اس� �ت� �ص ��دار م� ��رس� ��وم ق� ��ان� ��ون ب��إن �ش��اء
لجنتني :األول ��ى ل��وض��ع ت�ص��ور مل�ش��روع
الدستور الجديد ،والثانية تتولى اقتراح
آليات تأليف اللجنة التأسيسية.

محمود والقصر العيني) التزم اإلخوان
الصمت.
الثورة إذن عادت إلى مواجهة الفوضى
الكبيرة التي صنعها املجلس العسكري،
ودم� ��ر ج �س��ور االن �ت �ق��ال ال ��ي ج�م�ه��وري��ة
ج � ��دي � ��دة ب� � ��إص� � ��راره ع� �ل ��ى إع � � � ��ادة ب �ن��اء
دكتاتورية جديدة ،يحكمها كهنة خلف
ُ
الغرف املغلقة ،وت��دار بالتحكم عن بعد
م��ن م��ؤس�س��ات ال�غ�م��وض .مل ��اذا ل��م يفهم
اإلخوان املسلمون أنهم أصبحوا حزبًا ال
ينتظر الرضى العالي؟ هل ك��ان أمامهم
خيار آخر؟
أق � ��ام اإلخ � � ��وان أط ��واق ��ًا ت� �ح ��اول ح �ص��ار
امل �ي��دان وتغليب االح�ت�ف��ال على ال�ث��ورة،
ومع الحشود القادمة من كل االتجاهات
ح ��اص ��ر ال � �ث ��وار ح� �ص ��اره ��م ،وأص �ب �ح��ت
منصة اإلخ ��وان ه��دف��ًا ل�ل�ث��وار بهتافات:
«بيع بيع الثورة يا بديع» ،و«أن��ا موش
ج �ب ��ان أن� ��ا م� ��وش إخ � � � ��وان» .م �ن��اوش��ات
منصة اإلخ��وان كادت أن تنتهي بصدام
عنيف بعد التلويح ب��األح��ذي��ة ،وف�ق��دان
ّ
أع � �ص ��اب ل ��م ت �ع��ال �ج��ه م �س��ك �ن��ات ن��ائ��ب
إخواني هتف ّ
ضد العسكر.
ال �ث��ورة رش�ي�ق��ة ،خ�ف�ي�ف��ة ،ت�ع�ب��ر أزم��ات�ه��ا
وتنشر أفكارها في ال�ه��واء .كتب الثوار
ع�ل��ى م�ب�ن��ى م��اس�ب�ي��رو ب��ال �ض��وء يسقط
ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر .م��اس�ب�ي��رو الي ��زال ي�ك��ذب:
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ت ��ؤي ��د ال �ع �س �ك��ر ،وال � �ث ��وار
ي� �ح ��اص ��رون امل �ب �ن��ى م ��ن أج� ��ل ت�ط�ه�ي��ره
م��ن ش�ي��اط�ين ال �ك��ذب .ال�ه�ت��اف��ات تخترق
اآلذان ،والصور تعيد العيون من عماها،
وال �ع �س �ك��ر ي �ن �ت �ظ��رون ف��ي ص �م��ت لحظة
يخرجون فيها من بحيرتهم اآلسنة .أين
ستكون محطة الغضب القادمة؟

بات معروفًا أن
حكومة االحتالل سعت من
خالل الجوالت االستكشافية
في عمان الى تقطيع الوقت
واملماطلة ،بعدما عرضت
تصورًا عن األمن يجعل من
فلسطني كانتونات محاطة
بالجدران
أك��دت مصادر فلسطينية واسرائيلية،
أم��س ،أن ال��دول��ة العبرية ع��رض��ت على
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين أف �ك��اره��ا ب �ش��أن قضية
الحدود والترتيبات األمنية إلقامة دولة
فلسطينية ف��ي املستقبل ،ف��ي محاولة
منها إلب �ق��اء امل �ح��ادث��ات االستكشافية
ف ��ي ع� �م ��ان ،ل�ك�ن�ه��ا ق � ّ�دم ��ت ت� �ص ��ورًا من
ال�ك��ان�ت��ون��ات امل�ح��اط��ة ب��أس��وار ،تزامنًا
م ��ع ت �س��اب��ق امل ��رش �ح�ي�ن ال �ج �م �ه��وري�ين
األميركيني على مهاجمة الفلسطينيني،
إرض� � ً
�اء ل�ل�ن��اخ�ب�ين ال�ي�ه��ود ف��ي الحملة
الرئاسية.
وق� � � ��ال م � �س� ��ؤول� ��ون ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون إن
العرض الشفهي للمفاوض اإلسرائيلي
اسحق مولخو في اجتماع يوم األربعاء
املاضي لم يكن مبشرًا ،حيث قدم تصورًا
ألرض من الكانتونات محاطة بأسوار
م��ع ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�ع�ظ��م امل�س�ت��وط�ن��ات
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة .وأوض � � � ��ح م � �ص� ��در ف��ي
منظمة التحرير الفلسطينية «الفكرة
اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية تقوم
أساسًا على جدار ومستوطنات».
وأش � � ��ار امل� �ص ��در ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � ��ى أن
ّ
فريق مولخو قال إن أي حل يقيم دولة
فلسطينية تعيش جنبًا إل��ى جنب في
س�ل�ام م��ع إس��رائ �ي��ل ي�ج��ب «أن يحافظ
على النسيج االجتماعي واالقتصادي
لكل املجتمعات ،س��واء اليهودية منها
أو ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» .وأض� ��اف إن ال�ف�ك��رة
التي قدمها مولخو «ال تشمل القدس
ووادي األردن ،وتشمل كل املستوطنات
ُ
(ال�ي�ه��ودي��ة) تقريبًا» ،وإن��ه «ل��م تعرض
أي خرائط أثناء االجتماع».

البحرين

وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه ه� ��ي امل� � ��رة األول � � ��ى ال �ت��ي
ت �ث �ي��ر ف �ي �ه��ا ح �ك ��وم ��ة رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو قضية
ال � � �ح� � ��دود م � ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن .وق � ��ال
مسؤول إسرائيلي إن العرض تماشى
مع إطار للمحادثات وضعته الرباعية
ال��دول �ي��ة .وأض� ��اف م �س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي
إن م��ول �خ��و ق� ��دم م� �ب ��ادئ اس �ت��رش��ادي��ة
ت�ح��دد م��واق��ف إس��رائ�ي��ل ف��ي م��ا يتعلق
بقضية األرض ،وإن م��وق��ف إس��رائ�ي��ل
م��ن ت�س��وي��ة ق�ض�ي��ة األرض ف��ي الضفة
الغربية املحتلة يتضمن مبدأ «أن يبقى
م �ع �ظ��م اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ت �ح��ت ال �س �ي��ادة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وم ��ن ال ��واض ��ح أن يبقى
م �ع �ظ��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ت �ح��ت ال �س �ي��ادة
الفلسطينية».

نيوت غينغريتش:
الفلسطينيون
اخترع في
شعب ُ
السبعينات

ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،رأى ع �ض��و امل�ج�ل��س
الثوري لحركة «فتح» ديمتري دلياني
أن تصريحات املرشحني الجمهوريني
ل� �خ ��وض س� �ب ��اق ال ��رئ ��اس ��ة األم �ي��رك �ي��ة
م �ي��ت روم � �ن� ��ي ،ون � �ي ��وت غ �ي �ن �غ��ري �ت��ش،
خ �ل�ال م �ن��اظ��رة ن�ظ�م�ت�ه��ا ش �ب �ك��ة «س��ي
أن أن» أول م ��ن أم � ��س ،ت �ف��وه��ات ت �ع� ّ�د
دليل عنصرية وجهل بأبسط مفاهيم
ال �ت��اري��خ وال�س�ي��اس��ة ال �ش��رق أوس�ط�ي��ة،
وقبل كل شيء حقوق اإلنسان .وأضاف
دلياني إن الساحة السياسية األميركية
قبيل االنتخابات باتت ساحة مزايدات
س�ي��اس�ي��ة ال منطقية م�ع��ادي��ة لشعبنا
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن «ح�م�ل��ة
غينغريتش تلقت مبلغ  5ماليني دوالر
م ��ن رج ��ل األع� �م ��ال ال �ي �ه��ودي امل�ت�ط��رف
ش �ي �ل��دون أدل �س ��ون ،ب�ع�ي��د تصريحاته
امل �ع��ادي��ة لشعبنا الفلسطيني الشهر
املاضي».
وك � ��ان امل ��رش ��ح روم� �ن ��ي ق ��د ق � ��ال ،خ�لال
امل� �ن ��اظ ��رة ،إن «ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ل�ي�س��وا
م�ع�ن�ي�ين ب�ح��ل ال��دول �ت�ي�ن ،ب��ل ب��ال�ق�ض��اء
على دولة اسرائيل» ،كما وجه هجومًا
إل��ى حركة «ف�ت��ح»ّ ،
مدعيًا ع��دم صدقها
في طرح حل الدولتني .أما غينغريتش
فقد قدم وع�دًا بنقل السفارة األميركية
ال ��ى ال �ق��دس ،ورأى أن «الفلسطينيني
ُ
ش�ع��ب اخ��ت��رع ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن��ات ،وأن�ه��م
ك��ان��وا ي �ع� ّ�دون قبل ذل��ك ع��رب��ًا ،بعضهم
س � ��وري � ��ون ،وب �ع �ض �ه��م ل �ب �ن��ان �ي��ون ،أو
مصريون أو أردنيون».
ال� ��ى ذل � ��ك ،أع ��رب ��ت ف��رن �س��ا ع ��ن دع�م�ه��ا
ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن أج ��ل اس�ت�ئ�ن��اف
املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني
واإلس � ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي��ن .وأص � � � � � ��درت وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ب�ي��ان��ًا ق��ال��ت فيه
إن��ه «م��ن املهم أن تقدم األط��راف املعنية
ف � ��ي أس � � � ��رع وق � � ��ت م� �م� �ك ��ن اق � �ت� ��راح� ��ات
مفصلة بشأن الحدود واألم��ن» .وأكدت
أن «ف��رن �س��ا ت��دع��و م��ن ج��دي��د األط ��راف
إل� ��ى خ �ل��ق ال � �ظ ��روف امل �ن��اس �ب��ة إلج� ��راء
ح � � � � ��وار ،وال ب � ��د م � ��ن ط � � ��رح إج � � � � ��راءات
ت �س �م��ح ب �ت �ع��زي��ز ال� �ث� �ق ��ة» .ودع� � ��ت إل ��ى
«االم � �ت � �ن� ��اع ع� ��ن امل � � �ب� � ��ادرات األح� ��ادي� ��ة
الجانب ،واالس �ت �ف��زازات ،مثل استمرار
االس �ت �ي �ط��ان اإلس ��رائ� �ي �ل ��ي ف ��ي ال�ض�ف��ة
الغربية والقدس الشرقية».
(األخبار ،أ ف ب)

عيسى قاسم يؤكد سلمية الحراك

المنامة ــ األخبار
ال ت� � � ��زال امل � ��واج� � �ه � ��ات وال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات
ّ
متواصلة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،ف��ي وق��ت أك��د
ف �ي��ه امل� ��رج� ��ع ال ��دي� �ن ��ي ع �ي �س��ى ق��اس��م،
�اع � �ت � �ق� ��ال ،ع � �ل ��ى س �ل �م �ي��ة
امل� � �ع � ��رض ل�ل� ّ
التحرك ،مع أن��ه ع��اد ودع��ا ال��ى الدفاع
عن األع��راض .وقال في خطبة الجمعة
«من نادى بالسلمية أكثر مما نادينا؟
وم� ��ن ط ��ال ��ب ب �ض �غ��ط األع � �ص ��اب أك�ث��ر
م �م��ا ض �غ �ط �ن��ا؟ وم � ��ع ك ��ل ق �م��ع وف �ت��ك
الحكومة ل��م يتغير م�ب��دأن��ا» .وتساءل
هل السلمية أن «يعتدى على األعراض
ونلوذ بالصمت؟ وأن ال نمنع عن ذلك،
ون �ح��ن ق� ��ادرون ع�ل�ي��ه؟ م ��اذا ي�ف�ع��ل من
يجري االعتداء على عرضه؟ إن لم يجد
ل ��رد ال� �ع ��دوان إال ق�ط��ع ال �ي��د امل�ع�ت��دي��ة.
فلتقطع» .وت��اب��ع «لكأنكم ت�ق��ول��ون إن
على امل ��رأة إم��ا أن تسكت ع��ن املطالبة
بالحق ،أو أن تقبل م��ا ينتهك شرفها
وكرامتها؟».
وت ��أت ��ي خ �ط �ب��ة ال �ش �ي��خ ق ��اس ��م ،ال ��ذي
يحظى بشعبية ع��ال�ي��ة ف��ي البحرين،
وت�ت�ه�م��ه ال�س�ل�ط��ة ب��ال�ت�ح��ري��ض ،وس��ط
استمرار االحتجاجات وتطورها الى
االش �ت �ب��اك��ات ،ب �ع��دم��ا ب ��دأ امل�ح�ت�ج��ون
اع �ت �م ��اد أس ��ال �ي ��ب دف ��اع �ي ��ة ل�ل�ت�ص��دي
للقوات األمنية ضمن فعالية «قبضة

الثائرين» ،وهو ما أدى الى وقوع عدد
من اإلصابات.
وبحسب مصادر املعارضة ،فإن القوات
األم�ن�ي��ة ده�م��ت ب�ل��دة ال �ن��وي��درات ،فيما
خرجت عدة مسيرات سلمية في مناطق
امل�ع��ام�ي��ر وج��زي��رة س�ت��رة وال �ن��وي��درات
والسنابس وال�ق��ري��ة ورس �م��ان ،قوبلت
بقمع السلطات ،وتحولت بعض هذه
امل� �س� �ي ��رات ال � ��ى م ��واج� �ه ��ات م ��ع ق ��وات
ال�ن�ظ��ام ،كما أش��ارت ه��ذه امل�ص��ادر الى
أن ب�ل��دة ال� ��دراز ال�ق��ري�ب��ة م��ن العاصمة
تخضع لحصار عسكري .وما يدل على
حالة التوتر األه�ل��ي ،ه��ددت مجموعة
مؤيدة للنظام تطلق على نفسها اسم
«أب� �ن ��اء ال �ف ��ات ��ح» ب��اس �ت �ه��داف ال��رم��وز
والشخصيات الدينية املعارضة.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ذك� � ��رت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
على حسابها على «تويتر» أن��ه «بعد
االن �ت �ه��اء م��ن ت�ش�ي�ي��ع امل �ت��وف��ى ب�س�ت��رة
(وف � � � � ��اة ط �ب �ي �ع �ي ��ة ب ��ال� �س� �ك� �ل ��ر) ق ��ام ��ت
مجموعات من املخربني بأعمال شغب
وتخريب ،ما استوجب اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيالهم» ،بحسب ما أوردت.
وفي خبر ث��ان ،أعلنت «احتراق سيارة
ب��ال�ك��ام��ل وت �ض��رر س �ي��ارت�ين بجانبها
بنسب متفاوتة بمنطقة عراد» ،مضيفة
إن «ال �ت �ح��ري��ات ال ت ��زال ج��اري��ة ملعرفة
مالبسات الحادثة».

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات
البحرينية الى التحقيق في «استخدام
ق ��وات األم ��ن ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل �ف��رط للغاز
املسيل للدموع ضد املتظاهرين».
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ي� �ت ��وق ��ع أن ت �ع �ق��د
امل�ع��ارض��ة البحرينية ال �ي��وم ف��ي لندن
املؤتمر التأسيسي األول لها ،وستعمل
ع �ل ��ى ت ��أل �ي ��ف ل� �ج ��ان امل ��ؤت� �م ��ر وإق � � ��رار
ن �ظ��ام��ه األس ��اس ��ي وإج� � ��راء م �ش ��اورات
ع��ام��ة بصفته سيضم غالبية أط�ي��اف
املعارضة خارج البحرين ،كما سيجري
ال�ت�ش��اور خ�لال امل��ؤت�م��ر ب�ش��أن املرحلة
املقبلة في البحرين.
في غضون ذل��ك ،أعلن الوكيل املساعد
ل�ل�م�ن��اف��ذ وال �ب �ح��ث وامل �ت��اب �ع��ة ب�ش� ُ�ؤون
الجنسية والجوازات واإلقامة أنه ألقي
القبض على خمسة أشخاص في مطار
البحرين الدولي يحملون وثائق سفر
بريطانية م��زورة .وأوض��ح أن املتهمني
ت�ق��دم��وا إل��ى ض��اب��ط ال �ج ��وازات بقصد
اعتماد وثائق سفرهم ،والحصول على
ت��أش �ي��رة دخ� ��ول مل ��دة أس� �ب ��وع ،غ �ي��ر أن
ضابط ال�ج��وازات اشتبه في وثائقهم،
ُ
جهاز ال�ق��ارئ اآلل��ي،
التي أحيلت على ُ
وتبني أنها مزورة ،فألقي القبض على
امل �ت �ه �م�ين ال �خ �م �س��ة ،ال ��ذي ��ن ي�ح�م�ل��ون
ج�ن�س�ي��ة آس �ي ��وي��ة ،ب �ح �س��ب م ��ا أف� ��ادت
وكالة أنباء البحرين.

عربيات
دوليات
أنقرة تمنح «حماس»
 300مليون دوالر سنويًا

ذكرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس ،أن تركيا
تعهدت منح حكومة «حماس»
هبات بمبلغ نحو  300مليون
دوالر كل عام ،أي حوالى نصف
امليزانية السنوية لهذه الحكومة.
وقالت إن رئيس الوزراء
التركي ،رجب طيب أردوغان
(الصورة) ،ورئيس حكومة
«حماس» ،إسماعيل هنية ،اتفقا
على ذلك خالل زيارة األخير
لتركيا الشهر الجاري .ونقلت
عن مصادر أمنية إسرائيلية
قولها إن جزءًا ليس بقليل من
ميزانية حكومة «حماس» ُينفق
على تحسني ترسانة القذائف
الصاروخية في قطاع غزة،
اضافة الى توسيع البنى التحتية
املدنية والتنظيمية والعسكرية
لحركة «حماس» في الضفة
الغربية.
(األخبار)

االحتالل يعتقل
ّ
فلسطينيني في الضفة
4
اعتقلت قوات الجيش اإلسرائيلي،
 4فلسطينيني خالل حملة دهم
فجر أمس ،في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» اإلسرائيلية على
موقعها اإللكتروني ،إن القوات
اإلسرائيلية اعتقلت 2من
الفلسطينيني غرب بيت لحم،
أحدهما كان بحوزته سالح
كالشنيكوف ،فيما جرى اعتقال
 2آخرين في أريحا ومنطقة أبو
ديس ،القريبة من مدينة القدس
املحتلة.
(يو بي آي)

روس مستشار ّ
سري ألوباما
رغم تنحيه عن منصبه
قبل شهرين ونصف شهر،
كمستشار خاص للرئيس
األميركي باراك أوباما لشؤون
إيران والشرق األوسط ،كشفت
صحيفة «هآرتس» أن دنيس
روس ،ال يزال يعمل مستشارًا
غير رسمي ألوباما ،ويحضر
مداوالت سرية في البيت األبيض،
ويقيم قناة اتصال مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو .ونقلت الصحيفة عن
موظف رفيع املستوى في اإلدارة
األميركية قوله «بالرغم من أن
روس ال يتولى منصبًا رسميًا،
إال أنه حصل على تصريح
خاص للحفاظ على تصنيفه
األمني يسمح له بمواصلة
املشاركة في مداوالت البيت
األبيض ،واالطالع على معلومات
سرية».
(األخبار)
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يؤكد «تصاعد العنف»
عشرات القتلى في سوريا ...والدابي ّ
اقتحمت مجموعة من
المعارضين السوريين،
مبنى سفارة بالدهم في
القاهرة

أكدت بعثة املراقبني العرب ،أمس ،تصاعد وتيرة العنف
في سوريا «بشكل كبير» ،في وقت سقط فيه عشرات القتلى
تنام لظاهرة خطف
والجرحى ،بينهم  40مدنيًا .وفي ٍ
األجانب ،ارتفع عدد اإليرانيني املختطفني في سوريا إلى
 ،18بعد إعالن اختطاف  11أمس .وفي ساعة متأخرة من ليل
أمس ،انعقدت جلسة مجلس األمن التشاورية بشأن سوريا

إلجراء مشاورات تتناول مشروع القرار الجديد الذي أعدته
دول أوروبية وعربية ،فيما أكدت روسيا أنها ستحبط أي
محاولة في مجلس األمن لدعوة الرئيس السوري إلى التنحي،
وحذرت من أنها لن تسمح بإمرار أي قرار في مجلس األمن
يجيز التدخل العسكري ،وقالت أيضًا إنها لن تؤيد بأثر
رجعي عقوبات غربية وعربية فرضت بالفعل على سوريا

عدد اإليرانيين
المختطفين يرتفع إلى
 ...18و«كتيبة الفاروق»
تعرض إطالق اثنين

تظاهرة
للمعارضة
في باب
عمرو في
حمص في
«جمعة
الدفاع عن
النفس»
(رويترز)

موسكو تعارض في مجلس األمن دعوة األسد للتنحي
عشية وصول األمني العام للجامعة العربية
نبيل العربي ،ورئيس الوزراء القطري حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى األمم املتحدة
اليوم لبحث امللف السوريّ ،قدم األوروبيون
ودول عربية إلى مجلس األمن مساء أمس
مشروع ق��رار جديد بشأن سوريا ،يستند
إل��ى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة
العربية ،وتطلب خصوصًا تنحي الرئيس
بشار األسد.
وأوض � ��ح امل �ن ��دوب ال �ف��رن �س��ي ج �ي��رار ارو،
ً
قائال« :لقد قدمنا نصًا يستند إلى مطالب
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة» .وأض ��اف «ن��ري��د فقط
ت �ح��وي��ل م �ط��ال��ب ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��ى
م �ط��ال��ب مل�ج�ل��س األم� � ��ن ..م ��ن أج ��ل إرس ��ال
بعثة مراقبة ،وكذلك في ما يتعلق بالحل
السياسي».
اما مندوب روسيا فيتالي تشوركني ،فقد
ّ
عبر عن «خيبة أمل كبيرة» تجاه مشروع
ال � � �ق � ��رار .وق � � ��ال دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون ح� �ض ��روا
االجتماع لوكالة «روي�ت��رز» ،إن تشوركني
أب�ل��غ امل�ج�ل��س ب��أن��ه يختلف م��ع الجامعة
العربية ملحاولتها «ف��رض ح��ل خارجي»
على ال�ص��راع ف��ي س��وري��ا كما رف��ض فكرة
فرض حظر للسالح واستخدام القوة.
والنص الجديد الذي أعدته باريس ولندن
وبرلني مع عدد من الدول العربية ،وطرحه
املغرب رسميًا على طاولة مجلس األمن ،ال
يزال بحاجة الى أيام من املباحثات.
وي �ن��ص م �ش��روع ال �ق��رار ع�ل��ى أن املجلس
«ي��دع��م ب �ق��وة» خ�ط��ة وض�ع�ت�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة
العربية نهاية األسبوع املاضي ،تتضمن
ب �ن �دًا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن�ق��ل ص�لاح �ي��ات ال ��ى ن��ائ��ب
ال��رئ�ي��س ال �س��وري ف ��اروق ال �ش��رع ،تمهيدًا
لتنظيم انتخابات جديدة.
وك � ��ان ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي،
غ�ي�ن��ادي غ��ات�ي�ل��وف ،ك � ّ�رر م��وق��ف موسكو
ب �ع��دم ن�ي�ت�ه��ا دع� ��م أي م� �ش ��روع ق � ��رار في
مجلس األم ��ن ي��دع��و األس ��د إل��ى التنحي.
ّ
وحذر من الضغط في اتجاه طرح مشروع
ال �ق��رار للتصويت ق��ري�ب��ًا .وق ��ال« :سيكون
ذل��ك محكومًا عليه بالفشل؛ ألن�ن��ا ّ
عبرنا
ع ��ن رأي� �ن ��ا ب ��وض ��وح ك �م��ا ف �ع��ل ش��رك��اؤن��ا
الصينيون».
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،دع ��ا امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ال �س ��وري ،إل ��ى «ال �ت �ح��رك ال �ف��وري وال �ج��اد
على مستوى مجلس األم��ن إلص��دار ق��رار

دول��ي ي��دي��ن ج��رائ��م ال�ن�ظ��ام» .وف��ي خطوة
س�ت�ح�م��ل دالالت ك �ب �ي��رة إذا م ��ا ت�ح�ق�ق��ت،
نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن أحمد
رم� �ض ��ان ،ال �ع �ض��و ف ��ي امل �ك �ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمجلس ،أن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة السعودي
األمير سعود الفيصل ،أبلغ وف��د املجلس
الذي التقاه في القاهرة األسبوع املاضي،
«أن اململكة ستعترف باملجلس الوطني
ً
السوري ممثال رسميًا للشعب السوري».
في هذا الوقت ،تجددت أعمال العنف في
حمص أمس بعد ظهور تقارير عن وقوع
مذبحة طائفية .وق��ال نشطاء وس�ك��ان إن
«رجال ميليشيا علوية قتلوا  14من أفراد
أس� ��رة ُس �ن �ي��ة» ،أول م ��ن أم� ��س .وأض ��اف ��وا
أن «ث�م��ان�ي��ة أط �ف��ال ت� ��راوح أع �م��اره��م بني
ث�م��ان�ي��ة أش �ه��ر وت �س��ع س �ن��وات ك��ان��وا بني
أف ��راد األس ��رة ال�ت��ي قتلت ف��ي مبنى بحي

ك��رم ال��زي�ت��ون املختلط ف��ي امل��دي �ن��ة» .وف��ي
ّ
رد فعل على الحادثة ،اقتحمت مجموعة
م��ن امل �ع��ارض�ين ال �س��وري�ين ،مبنى س�ف��ارة
ّ
بالدهم في القاهرة .وحطموا محتويات
ال �غ��رف وال �س �ي ��ارات امل ��وج ��ودة ف��ي م��رأب
املبنى.
وقتل ال�ع�ش��رات ف��ي س��وري��ا ،أم��س ،بينهم
ما ال يقل عن أربعني مدنيًا ،بحسب لجان
التنسيق املحلية .وق��ال امل��رص��د السوري
لحقوق اإلنسان إن  12من القتلى سقطوا
في بلدة نوى في محافظة درع��ا .وأضاف
أن ق � ��وات األم � ��ن «ع� �م ��دت إل� ��ى اس �ت �خ��دام
ال ��رص ��اص ال �ح��ي ل�ت�ف��ري��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن»،
الذين خرجوا في عدة مدن سورية تلبية
ل ��دع ��وة أط �ل �ق �ه��ا ن��اش �ط��ون ل�ل�ت�ظ��اه��ر في
«جمعة الدفاع عن النفس».
ك��ذل��ك ت �ص��اع��دت وت �ي ��رة ال �ه �ج �م��ات ال�ت��ي

ت �س �ت �ه��دف ق � � ��وات األم� � � ��ن ،ح� �ي ��ث ش �ه��دت
س ��وري ��ا ،أم � ��س ،ع ��دة ت �ف �ج �ي��رات ب �ع �ب��وات
ّ
ن��اس �ف��ة ن�ف��ذت�ه��ا م�ج�م��وع��ات م�س��ل�ح��ة في
مناطق متفرقة.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي س ��وري إن ان�ت�ح��اري��ًا
ّ
املفخخة بحاجز لقوات حفظ
فجر سيارته
ّ
النظام في مدينة بنش في محافظ إدلب
(شمال غ��رب) ،ما أدى إلى مقتله وإصابة
 4عناصر من ق��وات حفظ النظام بجروح
م �ت �ف ��اوت ��ة ،ب �ي �ن �ه��م م �س��اع��د أول .وأش � ��ار
املصدر إل��ى «استشهاد طفل وإص��اب��ة 10
مدنيني آخرين بانفجار عبوة ناسفة في
ّ
حي القاعة في منطقة امليدان في دمشق»،
ف�ي�م��ا أص �ي��ب ع ��دد م��ن امل��دن�ي�ين ف��ي قطنا
بريف دمشق ،بانفجار عبوتني ناسفتني.
وأف��اد بمقتل شخصني وإصابة عدد آخر
ّ
ج� � ّ�راء اش �ت �ب��اك م�س��ل��ح ب�ي�ن أف� ��راد عشيرة

من سيخلف غليون؟
ب��دأت في العاصمة الفرنسية االستعدادات النتخاب قيادة
ج��دي��دة للمجلس الوطني ال�س��وري .وتنتهي والي��ة الرئيس
الحالي للمجلس برهان غليون (الصورة) في الخامس عشر
م��ن ش �ب��اط ،وي �ع��اد ان �ت �خ��اب ق �ي��ادة
ج ��دي ��دة مل ��دة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر ب�م��وج��ب
النظام الداخلي للمجلس.
وب � � ��رز ب� ��ره� ��ان غ� �ل� �ي ��ون ،ك�ش�خ��ص
ق ��ادر ع�ل��ى ال�ت��وف�ي��ق ب�ين االت�ج��اه��ات
امل�ت�ب��اي�ن��ة ل�ل�ق��وى ال �ت��ي ي�ت��أل��ف منها
املجلس ،بني اإلسالميني والقوميني
واليساريني والليبراليني واملستقلني،
ّ
ويمثل اإلسالميون القوة األكبر وزنًا
داخل املجلس .وكان مقررًا أن يجري
اخ�ت�ي��ار ق�ي��ادة ج��دي��دة للمجلس في
منتصف ك��ان��ون الثاني ال�ح��ال��ي ،إال
أن تعثر التوافق أدى إلى تأجيل هذا

االستحقاق .وبالتزامن مع اقتراب هذا االستحقاق ،وصل
إلى باريس كل من جورج صبرا وسهير األتاسي ،وهما من
الوجوه البارزة في داخل سوريا لوقت طويل قبل مغادرتها
أخ �ي �رًا .وق��د أع�ل��ن ص�ب��را م ��رات ع��دة
أنه مكلف من حزب الشعب السوري
العمل ف��ي املجلس ال��وط�ن��ي وترتيب
أم� ��وره .ورغ ��م أن ��ه ل��م ي�ع�ل��ن ص��راح��ة
نيته الترشح لرئاسة املجلس ،إال أنه
وج��ه ان�ت�ق��ادات صريحة إل��ى طريقة
أداء غليون .وي��رى الباحث فابريس
باالنش ،الخبير في الشأن السوري،
أن «ق �ط��ر ال �ت��ي ت��دي��ر م��ع ت��رك�ي��ا دف��ة
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ،ه��ي م��ن سيختار
ل��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س ش�خ�ص�ي��ة تظهر
وحدة املعارضة».
(أ ف ب ،رويترز)

العساسنة في حي املرجة في حلب .وقال
إن  3مدنيني و 3من عناصر حفظ النظام
أص�ي�ب��وا ب��ان�ف�ج��ار ع �ب��وة ن��اس�ف��ة زرع�ت�ه��ا
«م�ج�م��وع��ة إره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة» ف��ي ش��ارع
ب �غ��داد ب�م��دي�ن��ة ال�ب��وك�م��ال ف��ي دي��ر ال ��زور.
وأش � ��ار امل �ص ��در األم �ن ��ي إل ��ى «اس�ت�ش�ه��اد
ع �ن �ص��ر م ��ن ق � ��وات ح �ف��ظ ال �ن �ظ��ام ب �ن �ي��ران
م �ج �م��وع��ة م �س �ل �ح��ة أط �ل �ق��ت ال � �ن ��ار ع�ل�ي��ه
بالقرب من املركز الثقافي في حي امليدان
في حمص» .وقال مصدر محلي في مدينة
حمص إن « 4مدنيني قتلوا وأصيب أكثر
من  20بجروح ،ليل أمس ،بقذائف أطلقتها
م �ج �م��وع��ات م�س�ل�ح��ة ع �ل��ى ب �ع��ض أح �ي��اء
امل��دي�ن��ة .وقصفت بنحو مكثف البساتني
املحيطة بالبلدة وطاولت القذائف بعض
منازل البلدة».
وتأكيدًا لتزايد وتيرة العنف ،أعلن رئيس
بعثة امل��راق�ب�ين ال�ع��رب ف��ي س��وري��ا محمد
ال� ��داب� ��ي أن م� �ع ��دالت ال �ع �ن��ف ف ��ي س��وري��ا
«ت� �ص ��اع ��دت ب �ن �ح��و ك �ب �ي��ر» خ �ل��ال األي � ��ام
الثالثة األخيرة.
وف��ي ت�ط��ور الف��ت ،ارت�ف�ع��ت أم��س حصيلة
املختطفني اإليرانيني في سوريا إل��ى ،18
ب �ع��دم��ا أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال�خ��ارج�ي��ة
اإليرانية رامني مهمانبرست أن مجموعة
مجهولة خطفت أح��د ع�ش��ر م��ن الحجاج
اإليرانيني على طريق دمشق .كذلك خطف
خ �م �س��ة م �ه �ن��دس�ين ف ��ي  20ك ��ان ��ون األول
في منطقة حمص .وأف��ادت وكالة األنباء
ال��رس�م�ي��ة اإلي��ران�ي��ة ع��ن خ�ط��ف مهندسني
آخ��ري��ن ت��وج�ه��ا ف��ي  21ك��ان��ون األول إل��ى
املكان في محاولة للعثور على زمالئهما.
وأوض �ح��ت ال��وك��ال��ة أن امل�ه�ن��دس�ين ك��ان��وا
يعملون ف��ي م�ش��روع بناء محطة كهرباء
ق��رب حمص .وبعد تبني منظمة سورية
تطلق على نفسها اس��م «حركة مناهضة
امل��د الشيعي ف��ي س��وري��ا» أع�م��ال الخطف
في حمص ،أعلنت كتيبة الفاروق التابعة
ل �ـ«ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ال � �ح� ��ر» ،ف ��ي ب �ي��ان،
أن�ه��ا تحتجز اإلي��ران �ي�ين ال�س�ب�ع��ة ،وق��ال��ت
إن� �ه ��ا س �ت �ف ��رج ع� ��ن اث� �ن�ي�ن م �ن �ه��م ب �ش��رط
إق � ��رار امل��رش��د األع �ل��ى ل �ل �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة
علي خامنئي ب��وج��ود عناصر عسكريني
إيرانيني في سوريا وسحبهم مباشرة من
البالد .بحسب ما جاء في البيان.
(األخبار ،سانا ،رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)
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األردن

ّ
حارق صورة امللك :حركني الغضب

الغضب واالستياء كانا دافع الشاب عدي أبو عيسى ،الذي أحرق
صورة امللك األردني عبد الله الثانيُ ،
وحكم بسجنه عامني ،وهو
ما ّ
عده محامي الدفاع «غير قانوني»
عمان ــ محمد فرحان
ّ
ّ
وج��ه وال��د الناشط في الحراك الشبابي
األردن ��ي ،ع��دي محمد أب��و عيسى ،الذي
قضت محكمة أمن الدولة األردنية ،أول
م��ن أم ��س ،ب�س�ج�ن��ه مل ��دة س�ن�ت�ين بتهمة
«امل��س بكرامة امل�ل��ك» ،بعد حرقه صورة
للملك األردن� ��ي ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي كانت
م��رف��وع��ة ع�ل��ى م�ب�ن��ى ب�ل��دي��ة م��أدب��ا (33
عمان)ً ،
كيلومترًا جنوبي ّ
نداء إلى امللك
عبد الله ناشده العفو عن ابنه ،مؤكدًا
أن� ��ه «ل� ��م ي �ق �ص��د ب�ف�ع�ل�ت��ه امل� ��س ب �ك��رام��ة
امللك ،بل كان يختلجه شعور بالغضب،
بسبب ح��رم��ان��ه ال�ت�ق��دم إل��ى امتحانات
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ،وزاد انفعاله بعد أن

تقرير

شهد واقعة قيام املواطن أحمد املطارنة
بحرق نفسه أمام الديوان امللكي».
وأك��د وال��د الشاب املسجون لـ«األخبار»
أن «اب�ن��ي يشعر ب��ال�ن��دم ال�ش��دي��د ،ج��راء
ما أق��دم عليه ،وكلنا في العائلة نحمل
م �ط �ل��ق م �ش ��اع ��ر ال � � ��والء ل �ل �م �ل ��ك» .وف ��ي
خطاب وجهه إل��ى امللك ،ق��ال محمد أبو
ع �ي �س��ى« :ي ��ا س �ي��دي ،ه ��ذا اب �ن��ي ال�ب�ك��ر،
وس�ن��دي ف��ي ال�ح�ي��اة ،وأن��ت سند وع��ون
لي وله ولكافة األردن�ي�ين .نسألك العفو
ع �ن��ه» .وك� ��ان ال �ش��اب امل �س �ج��ون ق��د ق��دم
اع �ت��ذاره للملك .وأض ��اف أن��ه ل��م يقصد
ُ
«تصرفت بنحو انفعالي ال
اإلساءة ،بل
غير».
ون �ق��ل وك �ي��ل ال ��دف ��اع ،امل �ح��ام��ي م��وس��ى

ال �ع �ب��دال�ل�ات ،ع��ن أب ��و ع�ي�س��ى ق��ول��ه إن��ه
«ق � � ��ام ب �ف �ع �ل �ت��ه ج � � ��راء ش� �ع ��ور ال �غ �ض��ب
واالس �ت �ي��اء ال ��ذي أل � َّ�م ب��ه ع�ن��دم��ا ش��اه��د
واقعة قيام أحمد املطارنة بحرق نفسه».
وإذ استنكر املحامي ه��ذا الحكم ،أشار
إلى أنه «حكم غير عادل ،حيث لم تأخذ

املحكمة ب��أس�ب��اب تخفيف م��دة الحكم،
بحكم صغر س��ن موكلي ال��ذي ل��م يبلغ
بعد سن الـ  .»18وأضاف أن هيئة الدفاع
ّ
قدمت حججًا أخ��رى كانت ستؤخذ في
االعتبار ،لو جرت املحاكمة أمام محكمة
ّ
مدنية .وذكر بأن القانون األردني ينص
ع�ل��ى ع�ق��وب��ة أدن��اه��ا س�ن��ة وأق �ص��اه��ا 3
سنوات في مثل هذه التهمة.
وقال العبدالالت« :إنها املرة األولى التي
ت �ص��در ف�ي�ه��ا امل �ح �ك �م��ة ع �ق��وب��ة م �ش��ددة
ع�ل��ى ق��اص��ر ،م��ن دون األخ ��ذ ب��األس�ب��اب
امل �خ �ف �ف��ة ،وج � ��اء ق � ��رار ال �ح �ك��م م ��ن دون
االستماع إلى بيانات الدفاع» .بالتالي،
رأى ال�ع�ب��دال�لات أن ق��رار املحكمة «غير
قانوني».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
ق� ��د دع � ��ت األردن ،ف� ��ي ب� �ي ��ان أص ��درت ��ه
ق �ب��ل ال �ح �ك��م ،إل� ��ى س �ح��ب ت �ه �م��ة «امل ��س
بكرامة امللك» املوجهة إل��ى الناشط أبو
عيسى ،فيما تشير معلومات استقتها
«األخ � �ب� ��ار» إل� ��ى أن أب� ��و ع �ي �س��ى ن��اش��ط

ف� ُ�ي ال �ح��راك الشبابي ف��ي مدينة م��أدب��ا،
وأوق� � ��ف ب�ت�ه�م��ة «ق � ��دح م �ق��ام��ات ع�ل�ي��ا»
عندما كان يشارك في اعتصام للمطالبة
باإلفراج عن ناشط آخر.
وتنص امل��ادة  187من قانون العقوبات
األردن��ي على أن كل من يرسل أو يحمل
غيره على أن يرسل أو يوجه إل��ى امللك
أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة
أو رس ��م ه��زل��ي م��ن ش��أن��ه امل � ّ�س ب�ك��رام��ة
امللك ،وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على
إذاعته بني الناس ،يعاقب بالحبس من
سنة إلى ثالث سنوات.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ش � ��ارك ن �ح��و  3000ش�خ��ص،
أم� ��س ،ف��ي ت �ظ��اه��رة وس ��ط ع� ّ�م��ان دع��ت
إل�ي�ه��ا ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة ت�ح��ت ع�ن��وان
«ج � �م � �ع ��ة ت� ��أك � �ي� ��د» م � �ط ��ال ��ب اإلص� �ل ��اح
ال �ش��ام��ل وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد .وان�ط�ل�ق��ت
التظاهرة عقب ص�لاة الجمعة من أمام
املسجد الحسيني الكبير وس��ط عمان
وحتى ساحة أمانة عمان (مسافة نحو
كيلومتر واحد).

ّ
ّ
ّ
فتح الحدود الجزائرية ــ املغربية قبل أيار

الجزائر ـ مراد طرابلسي
ق ��ري� �ب ��ًا س �ي �ص �ب��ح ال � �ت� ��واص� ��ل ب � � � ّ�رًا ب�ين
الجزائر واملغرب ممكنًا ،بما أنه يرتقب
إعادة فتح الحدود في الربيع املقبل .وقد
أدى إغالقها عام  1994إلى حجب التنقل
ع��ن م�ل�ي��ون��ي ج ��زائ ��ري ك��ان��وا ُّي��دخ�ل��ون
املغرب سنويًا للسياحة والتبضع .وقد
ُح��رم امل�غ��رب مما ي�ق��ارب ملياري دوالر
ّ
يحصلها في مقابل خدمات وسلع
كان
لهؤالء الزوار.
وعلمت «األخبار» أن القرار بشأن إعادة
ف�ت��ح ال �ح��دود ب�ين ال�ج��زا َئ��ر وامل �غ��رب قد
ُّ
ات �خ ��ذ ب��ال �ف �ع��ل ،ول ��م ي �ب��ق ّغ �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذه
ف��ي غ �ض��ون أس��اب �ي��ع .وت��وق��ع ن ��واب في
ال �ب ��رمل ��ان ال� �ج ��زائ ��ري إغ �ل��اق ه� ��ذا امل�ل��ف
ن �ه��ائ �ي��ًا ق �ب��ل م�ن�ت�ص��ف ال �ع ��ام ال �ج ��اري.
ّ
وأف��ادت تقارير صحافية جزائرية بأن
االس � �ت � �ع� ��دادات امل �ي ��دان �ي ��ة إلع � � ��ادة ف�ت��ح
ال �ح��دود ج��اري��ة منذ أي ��ام ،وب ��دأت حتى
ق �ب��ل زي� � ��ارة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل �غ��رب��ي
س �ع��د ال ��دي ��ن ال �ع �ث �م��ان��ي إل� ��ى ال �ج��زائ��ر
م�ن�ت�ص��ف األس �ب��وع امل��اض��ي .وج ��اء في
ال �ت �ق��اري��ر أن «امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن
ال��وط�ن��ي» ش��رع��ت ف��ي إع ��داد الترتيبات
التقنية لفتح امل�ع��اب��ر ب�ين البلدين قبل
ش�ه��ر أي ��ار امل �ق�ب��ل .وق��ال��ت ع ��دة م�ص��ادر

ما قل
ودل

إن ال� �ح ��دود س�ت�ف�ت��ح ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة امل�ق�ب�ل��ة .وفيما
أع �ل �ن��ت ال� �ج ��زائ ��ر ،ع �ل��ى ل� �س ��ان ال ��وزي ��ر
املكلف بالشؤون املغاربية واألفريقية،
ّ
عبد القادر مساهل ،أن موضوع الحدود
ل��م ي�ن��اق��ش خ�ل�ال ه��ذه ال ��زي ��ارة ،أش��ارت
ّ
تقارير مغربية إلى أن العثماني ناقش
فتح الحدود وقضية الصحراء الغربية
ف� ��ي ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ع�ب��د
العزيز بوتفليقة ي��وم الثالثاء املاضي،
ل�ك��ن ل��م ت��رش��ح أي تفاصيل ع��ن نتيجة
ذل��ك اللقاء .ولفتت التقارير إل��ى أن ثمة
م��واض�ي��ع ت�ح�ت��اج إل��ى م�ت��اب�ع��ة حثيثة،
ومنها إعادة فتح الحدود .وتعمل لجان
مشتركة منذ شهور لتطبيع العالقات
بني البلدين الجارين ،وتعزيز التعاون
االق � �ت � �ص� ��ادي ب �ي �ن �ه �م��ا ،وق � ��د ت �ن��اوب��ت
العاصمتان على احتضان اجتماعات
ال �خ �ب��راء وامل� �س ��ؤول�ي�ن ل �ت �ح��دي��د م�ع��ال��م
ال �ت �ك��ام��ل امل �ن �ت �ظ��ر ف ��ي ب �ع��ض ق �ط��اع��ات
االقتصاد والخدمات والشؤون الثقافية
ّ
وال��ري��اض �ي��ة .غ�ي��ر أن ن�ت��ائ��ج ع�م��ل ه��ذه
ّ
ال �ل �ج��ان ظ��ل��ت ش�ح�ي�ح��ة ب��ال �ن �ظ��ر لثقل
ال� � �خ �ل��اف � ��ات ال � �ق ��ائ � �م ��ة ب �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن
تاريخيًا .وأولت «حركة مجتمع السلم»
موال مقرب من الرئيس
(حزب إسالمي
ٍ
ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة) م�س��أل��ة ال �ح��دود م��ع امل�غ��رب

بوتفليقة ووزير الخارجية املغربي العثماني
في الجزائر الثالثاء املاضي (رويترز)

املغرب :االنتقادات تحاصر برنامج حكومة بنكيران
الرباط ــ عماد إستيتو

دعت ستة أحزاب معارضة
وعدد من الجمعيات التونسية
إلى «مسيرة للدفاع عن الحريات».
وأكدت األحزاب سعيها إلى «الدفاع
عن الديموقراطية والحريات في
تونس» .وأضافوا أن «الحكومة
تتلكأ في اتخاذ اإلجراءات الضرورية
ّ
لوقف هذا التوجه» .وندد املوقعون
بـ«تعدد االعتداءات الجسدية
واللفظية» على مواطنني وناشطني
وصحافيني وبـ«الخطاب األصولي
املتطرف الداعي إلى الكراهية
والعنف بني التونسيني».
(أ ف ب)

الحزبان االسالميان
سرعا
في البلدين ّ
القرار

أهمية كبيرة في برنامجها االنتخابي،
ووعد رئيسها أبو جرة سلطاني بفتح
ال �ح ��دود «ب �م �ج��رد وص� ��ول االس�لام �ي�ين
للحكم (في الجزائر)» .وسبق أن ناقش
سلطاني ه��ذا املوضوع في الرباط قبل
أس��اب �ي��ع ،م��ع م �س��ؤول��ي ح ��زب «ال �ع��دال��ة
والتنمية» الذي يقود الحكومة املغربية
ُ
ُ
ال �ح��ال �ي��ة .وت� � َ�ع� � ّ�د ه� ��ذه أول م� ��رة ت �ق� َ�ح��م
ف�ي�ه��ا ال �ع�ل�اق��ات اإلش �ك��ال �ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة
ـ امل�غ��رب�ي��ة ف��ي ال �ب��رام��ج االن�ت�خ��اب�ي��ة في
ال�ج��زائ��ر كما ف��ي امل�غ��رب .وك��ان��ت معظم
ال�ق��وى السياسية الجزائرية واملغربية
تسير خلف القرارات الرسمية لقيادتي
البلدين بالنظر لحساسية املوقف .لكن
ً
ه ��ذا ال �ع��ام ش �ه��د ت �ح��وال ه��ام��ًا ،بسبب
إف��رازات «الربيع العربي» على املنطقة،
م��ا أدى إل ��ى ت �ح��رر امل��واق��ف السياسية
م��ن م�ك�ب��وت��ات�ه��ا .ه �ك��ذا ،ج�ع��ل «ال �ع��دال��ة
والتنمية» املغربي من تطوير العالقات
م� ��ع ال � �ج� ��زائ� ��ر أح� � ��د أه� � ��م م� � �ح � ��اوره ف��ي
ب��رن��ام �ج��ه االن �ت �خ��اب��ي ،ون �ح��ت «ح��رك��ة
مجتمع السلم» الجزائرية املنحى ذاته.
وال �ح��زب��ان ه�م��ا ف��ي ال ��واق ��ع م��ن فصيل
فكري واح��د ،إذ يعتبران أشبه بفرعني
ل �ج �م��اع��ة «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن» .ول�ع��ل
ه � ��ذا «ال� �ض� �غ ��ط االس �ل��ام � ��ي» ك � ��ان وراء
إس� ��راع ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��زائ��ري��ة ف��ي إن�ه��اء

مشكلة الحدود قبل االنتخابات املقبلة
التي يمكن أن تفرز غالبية اسالمية أو
تحالفًا معارضًا للسلطة للمرة األول��ى
في التاريخ املعاصر للجزائر.
وي�ع��ود إغ�لاق ال�ح��دود ب�ين أكبر بلدين
ف��ي ات �ح��اد امل �غ��رب ال �ع��رب��ي ،إل ��ى ال �ع��ام
 ،1994ح�ي�ن ق� ��ررت ال �س �ل �ط��ات امل�غ��رب�ي��ة
ف� �ج ��أة ف � ��رض ت ��أش� �ي ��رة ال � ��دخ � ��ول ع�ل��ى
ال� ��رع� ��اي� ��ا ال � �ج� ��زائ� ��ري�ي��ن ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف��ي
زي� ��ارة امل �غ ��رب ،وذل� ��ك ع�ل��ى أث ��ر ان�ف�ج��ار
إرهابي وق��ع في مراكش ،واتهم املغرب
االستخبارات الجزائرية بتدبيره .وجاء
الرد من قبل الرئيس الجزائري السابق،
اليمني زروال ،بإغالق الحدود البرية إلى
َّ
أجل غير
محدد .وبعد عشر سنوات من
ال �ح ��ادث ،أس �ق��ط امل �ل��ك م�ح�م��د ال �س��ادس
شرط التأشيرة عن الجزائريني ،وأعلن
عن رغبة ب�لاده في إع��ادة فتح الحدود.
لكن الجزائر اكتفت بإسقاط التأشيرة
عن املغاربة ،وأبقت الحدود مغلقة .وقد
ربطت السلطات الجزائرية إع��ادة فتح
الحدود بحزمة من الشروط السياسية
واألم�ن�ي��ة ،بينها منع ت�س��رب امل�خ��درات
إل� ��ى ال� �ج ��زائ ��ر ،وال� �ت� �ق ��دم ف ��ي ح ��ل ن ��زاع
ال �ص �ح��راء ال �غ��رب �ي��ة ،ورف � ��ع م�س�ت��وي��ات
التنسيق األمني على الحدود في إطار
«الحرب على االرهاب».

ال ي� ��زال ال �ن �ق��اش ال ��دائ ��ر ح ��ول ال �ب��رن��ام��ج
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ف � ��ي امل� � �غ � ��رب م� �ح� �ت ��دم ��ًا رغ ��م
تصويت البرملان ،أول من أم��س ،بغالبية
ن��واب��ه ب��اإلي�ج��اب ع�ل��ى ب��رن��ام��ج الحكومة
التي يرأسها عبد اإلله بنكيران .وقد انتقد
ك�ث�ي��رون م��ا ج��اء ب��ه ال�ب��رن��ام��ج الحكومي،
م�ع�ت�ب��ري��ن أن ت�ص��دي��ق ال �ب��رمل��ان تحصيل
حاصل على اعتبار أن للتحالف الحكومي
غالبية مريحة فيه.
ّ
وت ��رك ��زت م�ع�ظ��م االن �ت �ق��ادات ح ��ول غ�ي��اب
األرق � � ��ام ع ��ن ال �ب��رن��ام��ج واق� �ت� �ص ��اره ع�ل��ى
«ال �ج �م ��ل اإلن �ش��ائ �ي��ة واألدب ال �س �ي��اس��ي
وال� � �ش� � �ع� � �ب � ��وي � ��ة» .وس � � �خ� � ��رت امل � �ع� ��ارض� ��ة
البرملانية من ضعف البرنامج ،ال��ذي «لم
يحمل أي ج��دي��د» باملقارنة م��ع م��ا ّقدمته
الحكومات السابقة .وقال حكيم بنشماس،
ع� ��ن ح � ��زب «األص � ��ال � ��ة وامل� � �ع � ��اص � ��رة» ،إن
«ال� �ب ��رن ��ام ��ج ي �ف �ت �ق��ر إل � ��ى رؤي� � ��ة واض �ح ��ة
ح��ول آليات الحوكمة ومحاربة الفساد»،
م �ع �ت �ب �رًا أن «امل� �غ ��ارب ��ة ك ��ان ��وا ي �ن �ت �ظ��رون

ب��رن��ام�ج��ًا حكوميًا ي �ق� ّ�دم أج��وب��ة واض�ح��ة
وملموسة عن تطلعاته ويتضمن أهدافًا
دق�ي�ق��ة ب�ع�ي��دة ع��ن ال�ع�م��وم�ي��ات» .وأض��اف
أن «ال �ب ��رن ��ام ��ج ال �ح �ك��وم��ي ج� ��اء م�ج�س�دًا
ل�ل�اس �ت �م��راري��ة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ينتظر
الرأي العام إحداث قطيعة مع السياسات
ال �ح �ك��وم�ي��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ف��اش �ل��ة»» .وات �ف��ق
«ال� �ح ��زب االش �ت ��راك ��ي امل ��وح ��د» امل �ع��ارض
ً
(ل� �ي ��س م �م �ث�ل�ا ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان) م ��ع م��وق��ف
ّ
بشماس ،إذ رأى أن التصريح الحكومي
«ي �ن��درج ض�م��ن منطق االس�ت �م��راري��ة دون
طرح أي إصالحات سياسية واجتماعية
نوعية ،وال يقدم أي تصور واقعي ملحاربة
الفساد وي�ع��زز التوجه الليبرالي» .وق��ال
استاذ العلوم السياسية ،محمد الغالي،
ّ
ّ
إن ال �ب��رن��ام��ج رك ��ز ع�ل��ى ال�ب�ع��د األخ�لاق��ي
وتجاهل البعد اإلج��رائ��ي والتقني .وق��ال
«ل �ق��د ط��رح ال�ب��رن��ام��ج أرق��ام��ًا ح��ول نسبة
البطالة والنمو ،ولم يتم توضيح املصادر
التمويلية لذلك».
ّ
ّ
كذلك وجد أن «البرنامج ركز على الجانب
ّ
ُ
االج�ت�م��اع��ي وح ��دد ك��أول��وي��ة ب�ه��دف بعث

رس ��ائ ��ل إي �ج��اب �ي��ة ل� �ش ��ارع م �غ��رب��ي يغلي
ب�ين عاطلني م��ن العمل أع�ل�ن��وا التصعيد
وف �ق��راء ض��اق��وا ذرع ��ًا ب��ال��وع��ود ال�ك��اذب��ة».
غير أن طريق الحكومة لن يكون مفروشًا
ً
ب��ال��ورود ،فعليها أوال التخلص م��ن إرث
الحكومة السابقة التي خلفت تركة ثقيلة
ً
من املشاكل االجتماعية ،فضال عن حركة
احتجاجية مسيسة ال تنظر بعني الرضا
للحكومة.
ووجد الخبير االقتصادي إدريس بنعلي
أن ال�ب��رن��ام��ج م�ف��رط ف��ي ال �ت �ف��اؤل ،م�ش� ّ�ددًا
ّ
على أن هذا التفاؤل يجب أن يكون مرفقًا
ب��إج��راءات عملية ،وخ�ص��وص��ًا أن ال��واق��ع
املغربي ليس باعثًا على التفاؤل في ظل
األزم� ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ت��ي ي �ق��ول امل�ن�ت�ق��دون
إن ب �ن �ك �ي��ران ل ��م ي�س�ت�ح�ض��ر ب �ش �ك��ل ك��اف
ت��داع �ي��ات األزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة األوروب �ي��ة
وال�ع��امل�ي��ة .وك ��ان ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
قد وعد في برنامجه االنتخابي بتحقيق
نسبة نمو تقدر بـ 7في املئة ،لكنه تراجع
عنها ف��ي البرنامج الحكومي عبر وع��ده
بنسبة ال تتجاوز  ،5.5وه��ي نسبة تبقى

أي �ض��ًا ص�ع�ب��ة ال�ت�ح�ق��ق ب�ح�س��ب امل�ح�ل�ل�ين
االق �ت �ص��ادي�ي�ن .م��ع ذل� ��ك ،ي�ب�ق��ى ب��اإلم �ك��ان
وفاء الحكومة بتعهداتها ،بحسب املحلل
االق�ت�ص��ادي محمد أك��وت��ي ،إن استطاعت
م� �ح ��ارب ��ة االق � �ت � �ص ��اد ال ��ري� �ع ��ي وإص �ل��اح
املنظومة الضريبية وترشيد النفقات.
وق��د ش�م��ل ال�ب��رن��ام��ج امل �ك� ّ�ون م��ن ن�ح��و 90
صفحة خمسة محاور كبرى ،هي :تعزيز
الهوية الوطنية امل��وح��دة واالن�ف�ت��اح على
ال �ث �ق��اف��ات وال� �ح� �ض ��ارات وت��رس �ي��خ دول ��ة
ال�ق��ان��ون وال�ج�ه��وي��ة املتقدمة والحاكمية
ال ��رش �ي ��دة ال �ض��ام �ن��ة ل �ل �ك��رام��ة وال �ح �ق��وق
وال�ح��ري��ات واألم ��ن القائمة على املواطنة
ال� �ح� �ق ��ة ورب � � ��ط امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب��امل �ح��اس �ب��ة
وال �ح �ق ��وق ب��ال��واج �ب��ات وم ��واص �ل ��ة ب�ن��اء
اق� �ت� �ص ��اد وط� �ن ��ي ق � ��وي م� �ت� �ن ��وع وم �ن �ت��ح
ل�ل�ث��روة وال�ع�م��ل ال�لائ��ق وض��ام��ن للعدالة
ً
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن ت�ط��وي��ر وتفعيل
ال �ب��رام��ج االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ع��زي��ز ال�ت�ف��اع��ل
اإلي�ج��اب��ي م��ع امل�ح�ي��ط ال�ج�ه��وي وال�ع��امل��ي
وت �ق��وي��ة األداء ال�ع�م��وم��ي ل�ت��دب�ي��ر ش��ؤون
املغاربة املقيمني في الخارج.
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دافوس يستمع لـ«الربيع العربي»
ّ

راشد الغنوشي لـ«األخبار» :النظام الرأسمالي فاشل وكان مرادفًا لحكم املافيا في بلداننا

كان منطقيًا أن يكون ممثلو «الربيع العربي» ضيوف الشرف
لهذه النسخة ُ من منتدى دافوس القتصاديي النظام الرأسمالي.
كيف ال وقد فتحت أسواق جديدة كانت مقفلة أمام الشركات
واألسواق املالية؟ أما الضيف الثقيل ،فكان األزمة االقتصادية
طبعًا ،وفي منطقة اليورو خصوصًا
دافوس ــ لخضر فراط

دع � � ��ا األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل�ل�أم ��م
امل � � �ت � � �ح� � ��دة ،ب � � � ��ان ك � � ��ي م� ��ون
(ال � � � �ص� � � ��ورة) ،أم� � � ��س ،إي � � ��ران
وال� � � � � � � � � � ��دول ال� � � �ك� � � �ب � � ��رى إل� � ��ى
استئناف الحوار حول امللف
النووي اإليراني ألنه «ليس
ه � �ن � ��اك ب� � ��دي� � ��ل» ،وذل � � � ��ك ف��ي
مؤتمر صحافي على هامش
منتدى دافوس .إصرار أرفقه
بان بتشديد على ضرورة أن
تمتثل إيران «تمامًا» لقرارات
م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي ،مع
ت � ��ذك � �ي � ��ره ب� � � ��أن «ال � � � �ق� � � ��رارات
الخمسة ال�ت��ي ص� ّ�دق عليها
مجلس األم��ن ال��دول��ي ،منها
أربعة تتضمن عقوبات على
إي � � ��ران» .وق� ��ال األم�ي��ن ال �ع��ام
للمنظمة الدولية إنه «يجب
ع�ل��ى إي� ��ران أن تمتثل ل�ق��رار
مجلس األم��ن ،وكل األعضاء
ي� � �ت� � �ح� � �م� � �ل � ��ون م� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة
االمتثال تمامًا» ،معربًا عن
أس� �ف ��ه إل � ��ى أن ط � �ه� ��ران «ل ��م
تفعل ذل��ك بعد» .كل ذل��ك مع
ت �ك��رار ب ��ان أن ��ه «ي �ج��ب على
(اإلي ��ران� �ي�ي�ن) أن ي�ث�ب�ت��وا أن
أه� ��داف ب��رن��ام�ج�ه��م ال �ن��ووي
هي حقًا سلمية ،وهو ما لم
يفعلوه».
(أ ف ب)

إيران
يبدو أن الجدل
يتصاعد في دوائر القرار
في كل من واشنطن وتل
أبيب بشأن وجهتي نظر
في مقاربة امللف النووي
اإليراني ،وتداعيات توجيه
ّ
عسكرية إليه .غير أن
ضربة
وزير الدفاع اإلسرائيلي يصر
على ضرورة وقف طهران
عن طموحاتها النووية قبل
فوات األوان

أرس �ل ��ت ح �ك��وم��ات ال � ��دول ال �ت��ي شملتها
ث � ��ورات «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» م�م�ث�ل�ي�ه��ا إل��ى
م �ن �ت �ج��ع داف � � ��وس إلي� �ص ��ال ص��وت �ه��ا إل��ى
أص � �ح� ��اب ال � �ق � ��رار االق � �ت � �ص� ��ادي ال �ع ��امل ��ي،
وجلب االستثمارات إل��ى بلدانها ،وشرح
رؤاه� � � ��م ب �خ �ص ��وص ت �ن �ش �ي��ط االق �ت �ص ��اد
وال �ت �ن �م �ي��ة ،واإلس � �ه� ��ام ف ��ي ب �ن ��اء ال �ن �ظ��ام
ال �ج ��دي ��د ال � ��ذي ي �ط �م��ح ق � ��ادة ال �ع ��ال ��م إل��ى
التأسيس ل��ه .وق��د حضر ه��ذه ال��دورة من
منتدى داف ��وس ،العديد م��ن الشخصيات
العربية الجديدة التي تولت زم��ام الحكم
ً
حديثًا ،كرئيس الحكومة التونسية مثال،
ح �م��ادي ال�ج�ب��ال��ي ،ون�ظ�ي��ره امل�غ��رب��ي عبد
اإلل ��ه ب�ن�ك�ي��ران ،ورئ �ي��س ال � ��وزراء األردن ��ي
عون الخصاونة .كذلك حضر أيضًا األمني
ال�ع��ام السابق للجامعة العربية ،املرشح
املفترض للرئاسة املصرية ،عمرو موسى.
ال ��رس ��ال ��ة ال �ت ��ي ب �ع �ث �ه��ا ال��زع �ي��م ال ��روح ��ي
لحركة «النهضة» اإلس�لام�ي��ة ،التي نالت
العدد األكبر من مقاعد املجلس التأسيسي
ال�ت��ون�س��ي ،راش��د ال�غ�ن��وش��ي ،وجهها إلى
أص�ح��اب النفوذ االق�ت�ص��ادي ف��ي داف��وس:
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �ت��ي ع��رف �ت �ه��ا ب �ع��ض ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة أخ �ي �رًا ب �ح��اج��ة إل ��ى دع �م �ه��ا من
طريق االستثمار لتحقيق التنمية وخلق
ف��رص ال�ع�م��ل بوصفهما ش��رط�ين ال غنى
ع�ن�ه�م��ا لتحقيق ال �ت �ح��ول ال��دي�م��وق��راط��ي
واالستقرار .وقال الغنوشي ،لـ«األخبار»،
ع �ل��ى ه��ام��ش أع �م��ال م �ن �ت��دى داف � ��وس ،إن
«العنوان الذي اختير للمنتدى هذا العام،
واملتعلق بإيجاد نظام اقتصادي جديد،
ّ
ي ��دل ع�ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ،مثلما
ً
عرفناه حتى اآلن ،قد فشل» .وتابع قائال
إن «النموذج الرأسمالي القديم بالنسبة
إل �ي �ن��ا ف ��ي ت ��ون ��س م� � ��رادف ل �ح �ك��م امل��اف �ي��ا
وال� �س ��رق ��ة وال �ت �ب ��ذي ��ر ،وع �ل �ي �ن��ا ال� �ي ��وم أن
ً
نظام جديد أكثر عدال».
نساهم في بناء ّ
من جهة أخرى ،حذر الغنوشي دوائر املال
ال�ع��امل�ي��ة م��ن أن «ف�ش��ل ال �ت �ج��ارب الحالية
ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة س�ت��ؤث��ر س�ل�ب��ًا على
الجميع ،وهو ما سيؤدي إلى بروز تيارات

أكثر تطرفًا وج��ذري��ة قد تلجأ إل��ى العنف
واإلرهاب».
إل��ى ذل��ك ،ع��ادت األزم��ة التي تعيشها دول
االتحاد األوروب��ي لتسيطر على نقاشات
وأع�م��ال منتدى داف��وس في يومه الثالث.
ودار نقاش مفتوح بني املفوض األوروبي
امل �ك �ل��ف ب��االق �ت �ص��اد ،أول� ��ي ري� ��ن ،ووزراء
مالية أملانيا وإسبانيا وفرنسا .وأبرز هذا
ال�ن�ق��اش ع�م��ق األزم ��ة ف��ي منطقة ال �ي��ورو،
والتناقضات الفاقعة بني الدول األعضاء.
وارتكز الجدل باألخص على تصريحات

مثيرة ملسؤولني أملان ّبرروا فيها عدم قبول
ب�لاده��م ب��إص��دار س �ن��دات م��ال�ي��ة أوروب �ي��ة
م�ش�ت��رك��ة ب�س�ب��ب ع ��دم وج� ��ود م��ؤس�س��ات
أوروب�ي��ة ق��ادرة على أن تتابع ذل��ك بنحو
فعال وجدي .أما الدول األوروبية األخرى،
فقد طالب وزراؤه��ا بالتعجيل في إصدار
م �ث��ل ه ��ذه ال �س �ن ��دات ،ألن �ه��ا س�ت�س�ه��م في
تقاسم عبء الديون السيادية بالتساوي
بني دول منطقة اليورو.
وأش� � � ��ار امل � �ف� ��وض األوروب � � � � ��ي أول � � ��ي ري ��ن
ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن «األي��ام الثالثة املقبلة

س�ت�ك��ون م�ص�ي��ري��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى املنطقة
ُ
األوروبية .فالقمة األوروبية ،التي ستعقد
االث �ن�ي�ن امل�ق�ب��ل ف��ي ب��روك �س��ل ،ت�ق��ع عليها
مسؤولة إيجاد حلول لتنشيط االستثمار
ف��ي منطقة ال �ي��ورو ،وذل ��ك إلخ��راج �ه��ا من
ّ
حالة الركود االقتصادي» .وأوضح رين أن
مؤشر تفاؤل قد ظهر خالل انعقاد منتدى
داف � � ��وس ،وت �م �ث��ل ف ��ي ق �ي ��ام أس� � ��واق امل ��ال
العاملية بتقديم ق��روض لعدد من البلدان
كبيرة
األوروب �ي��ة ال�ت��ي
تعاني ثقل دي��ون ُ ِّ
ّ
كإيطاليا .وكشف أن ه��ذه ال�ق��روض أق��رت

تشكيك إسرائيلي في رد طهران على ضرب مفاعلها
ش� �ك� �ك ��ت ال� � �ت� � �ق � ��دي � ��رات االس � �ت � �خ � �ب ��اري ��ة
اإلس � ��رائ � �ي � �ل � �ي � ��ة ،م� ��دع� ��وم� ��ة ب � ��دراس � ��ات
أك��ادي �م �ي��ة ،ف��ي االف� �ت ��راض ال �ش��ائ��ع ب��أن
ت��وج �ي��ه ض��رب��ة ع �س �ك��ري��ة إل ��ى امل�ن�ش��آت
ّ
سيفجر مجموعة من
النووية اإليرانية
األح� ��داث ال�ك��ارث�ي��ة ،م�ث��ل ان�ت�ش��ار أع�م��ال
ال�ع�ن��ف وارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،مشيرة
إلى أن التهديد اإليراني بالرد «مخادع
ّ
ج ��زئ� �ي ��ًا» .إال أن رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
املشتركة ف��ي الجيش األم�ي��رك��ي ،مارتن
دي�م�ب�س��ي ،ال ي ��زال ي��ؤم��ن ب��أن أي ص��راع
عسكري مع إي��ران قد يزعزع االستقرار
على الصعيد األمني واالقتصادي.
وف� ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،دع� ��ا وزي � ��ر ال ��دف ��اع
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،إي �ه��ود ب � ��اراك ،ال�ع��ال��م إل��ى
ال� �ع� �م ��ل س ��ري� �ع ��ًا ل ��وق ��ف أن� �ش� �ط ��ة إي � ��ران
ال� �ن ��ووي ��ة ،ق �ب��ل أن ي �ص �ب��ح ش ��ن ه �ج��وم
ع � �س � �ك� ��ري ع� �ل� �ي� �ه ��ا غ � �ي� ��ر م� � �ج � � ٍ�د ج � � ��راء
ت�ح�ص�ي�ن�ه��ا مل�ن�ش��آت�ه��ا .وق� ��ال ،ف��ي كلمة
ألقاها أم��ام املؤتمر االقتصادي العاملي
ف� ��ي داف� � � � ��وس ،إن «إي� � � � ��ران ت �س �ع��ى إل ��ى

ال��وص��ول إل��ى نقطة ال�لاع��ودة ،حيث لن
يكون ممكنًا فعل شيء (حيال برنامجها
ال� � �ن � ��ووي) وح� �ت ��ى ال� �ه� �ج ��وم ال �ع �س �ك��ري
سيكون مفعوله محدودًا».
وأض � � ��اف ب � � ��اراك إن إي � � ��ران ت �ق �ت��رب م��ن
الحصانة التي ل��ن يكون ممكنًا بعدها
منعها من الحصول على س�لاح ن��ووي.
وق��در ال��وق��ت ال�ف��اص��ل ع��ن وص��ول إي��ران
إل � ��ى ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ب �ن �ح��و ع� � ��ام ،داع �ي��ًا
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي إل ��ى امل �ض��ي ق��دم��ًا في
ت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات «ح �ت��ى ن�ع�ل��م مسبقًا
�اف إن ك��ان��وا مستعدين
ب�م��دى زم�ن��ي ك � ٍ
للتنازل ع��ن برنامجهم ال �ن��ووي» .وعن
تداعيات امتالك إي��ران للسالح النووي،
ّ
رأى أن ذلك سيمكنها من فرض هيمنتها
على املنطقة« ،ويمكنها إثر ذلك أن ترى
أن هجومًا على ح��زب الله ،ال��ذي يمتلك
 50ألف صاروخ ،هو هجوم عليها».
وش��ارك ب��اراك في املؤتمر بندوة خاصة
عن النتائج املحتملة لحصول إيران على
س�لاح ن��ووي ،حضرها ،بحسب وسائل

إعالم إسرائيلية ،مندوبون عرب ،بينهم
مسؤول من أبو ظبي ،أج��رى ب��اراك معه
حديثًا قصيرًا على هامش اللقاء.
ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،ذك � � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
«ن � � �ي� � ��وي� � ��ورك ت� ��اي � �م� ��ز» األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة أن
ال�ت�ق��دي��رات االس�ت�خ�ب��اري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ال �ت ��ي ت �ب �ن��اه��ا ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر م�ع�ظ��م
امل� �س ��ؤول�ي�ن األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ،ق� ��د ت��وص �ل��ت
إل��ى استنتاج ب��أن التهديد ب��رد إي��ران��ي
ع� �ل ��ى ض ��رب ��ة ع �س �ك��ري��ة مل �ن �ش��آت �ه��ا ه��و
«م �خ��ادع ج��زئ�ي��ًا» .وق��ال��ت الصحيفة إن
ه ��ذه ال �ت �ق��دي��رات ت� ��ؤدي دورًا م�ه�م��ًا في
الحسابات اإلسرائيلية في ما إن كانت
إس��رائ�ي��ل ستوجه ض��رب��ة إل��ى إي ��ران ،أو
تحاول إقناع ال��والي��ات املتحدة بالقيام
ب��ذل��ك ،حتى ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت��واج��ه فيه
ط�ه��ران ع�ق��وب��ات اق�ت�ص��ادي��ة ج��دي��دة من
الغرب.
وق ��ال ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إن م �ح��ادث��ات م ��ع 8
م� �س ��ؤول�ي�ن أم �ن �ي�ي�ن إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ك �ب��ار
ح� ��ال � �ي�ي��ن وس � ��اب� � �ق �ي��ن ،ت� �ش� �ي ��ر إل� � � ��ى أن

اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ي� �ع � ّ�دون ال �ع �ق��وب��ات على
ق�ط��اع��ي امل ��ال وال�ن�ف��ط اإلي��ران �ي�ي�ن ،ربما
غير كافية ،ويرون أن الهجوم العسكري
يبقى خيارًا حقيقيًا ج�دًا ،وأن األوض��اع
التالية لهجوم كهذا ّ
تعد أق��ل خطرًا من
أن تحصل إيران على أسلحة نووية.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق � ��ال رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة أرك � ��ان
ال�ق��وات األميركية املشتركة ،ف��ي مقابلة
ُم� ��ع ص �ح �ي �ف��ة «ن ��اش� �ي ��ون ��ال ج� ��ورن� ��ال»
نشرت أول من أمس« ،أعتقد أن الطريق
ال ��ذي ن�س�ل�ك��ه ب��ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة
وال �ض �غ��ط ال��دب �ل��وم��اس��ي ي �ب��دو ل ��ي أن��ه
يظهر فعالية» ،مضيفًا «أعتقد أن��ه من
السابق ألوان��ه الحكم على أن العقوبات
ّ
االق�ت�ص��ادي��ة وال �ح��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي غير
م �ن��اس �ب�ي�ن» .وأض � ��اف إن «ال � �ص� ��راع مع
إي ��ران س�ي�ك��ون م��زع��زع��ًا ل�لاس�ت�ق��رار ،وال
أت�ك�ل��م م��ن امل�ن�ط�ل��ق األم �ن��ي ف�ح�س��ب ،بل
س�ي�ك��ون م��زع��زع��ًا ل�لاس�ت�ق��رار اقتصاديًا
أيضًا».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)
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شخصية اليوم
حمادي الجبالي وعبد
اإلله بنكيران وعون
الخصاونة أبرز الضيوف
العرب (رويترز)

إيزابيل كوتان باير ،اسم ال بد أن المعنيين بسجناء الرأي العرب يتوقفون
حولوا محاكمات سياسية لعرب
عنده بما أن صاحبته من المحامين الفرنسيين الذين ّ
ومسلمين ،من قضايا إرهاب إلى قضايا نضال

إيزابيل كوتان باير
باريس ــ عثمان تزغارت

ب�ك��ل س�ه��ول��ة وف ��ق أس �ع��ار ف��ائ��دة بسيطة
ج��دي��ًا« ،وه ��ذه إش ��ارة إيجابية ي��رى فيها
ً
املختصون دليال على بدء تحسن الوضع
االقتصادي ملنطقة اليورو».
كل العيون في دافوس تتطلع إلى تطورات
األزم��ة األوروب�ي��ة ،على قاعدة أن حلها أو
تفاقمها هما ما سيحسمان الحفاظ على
ال �ن �ظ��ام االق �ت �ص��ادي ال �ح��ال��ي ،م��ع بعض
ال�ت�ع��دي�لات وال�ت�ح�س�ي�ن��ات ،أو أن صفحة
ال �ن �ظ ��ام ال ��رأس �م ��ال ��ي ف ��ي ش �ك �ل��ه ال �ح��ال��ي
ُ
طويت بال رجعة.

ما قل
ودل
أعرب َّ
مفوض االتحاد
األوروبي للشؤون االقتصادية أولي
رين أمس ،عن توقعه أن تتوصل
اليونان إلى اتفاق بشأن ديونها
مع الدائنني من جهات خاصة
قبل قمة لزعماء االتحاد األوروبي
االثنني املقبل .من جهته ،أكد
وزير املال األميركي تيموثي
غايتنر أن أوروبا «تحرز بعض
التقدم» .كذلك أبدى استعداد
بالده للموافقة على زيادة قدرة
صندوق النقد الدولي على إقراض
أوروبا إذا بادرت املؤسسات
ً
األوروبية املالية أوال بإنقاذ
منطقة اليورو من عثرتها.
(أ ف ب)

على غ��رار «س�ف��اح امل��راف�ع��ات» ،املحامي
ال� �ف ��رن� �س ��ي األش � �ه � ��ر ج� � ��اك ف �ي��رج �ي��س،
ُ
ت �ع��د إي��زاب �ي��ل ك��وت��ان ب��اي��ر ،ال �ت��ي ب��دأت
مشوارها املهني محامية في مكتبه ،من
أبرز املدافعني عن مساجني الرأي العرب
في فرنسا .وقد رافعت كوتان باير ،منذ
رب ��ع ق ��رن ،ع��ن ع ��دد ب ��ارز م��ن مناضلي
ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة م�م��ن وق �ع��وا ضحية
«إرهاب الدولة» الفرنسي ،وفي مقدمتهم
امل � �ن� ��اض� ��ل األم� � �م � ��ي إل� �ي� �ت ��ش رام� �ي ��ري ��ز
سانشيز ،الشهير بلقب كارلوس ،الذي
تتولى الدفاع عنه منذ اختطافه من قبل
االس�ت�خ�ب��ارات الفرنسية ف��ي الخرطوم
ِّ
ع ��ام  .1994وف ��ي خ �ط��وة ت ��ذك ��ر ب ��زواج
ج��اك فيرجيس م��ن امل�ن��اض�ل��ة الوطنية
الجزائرية جميلة بوحيرد ،بعد الحكم
ع�ل�ي�ه��ا ب ��االع ��دام س �ن��ة  ،1958ارت�ب�ط��ت
ك��وت��ان ب��اي��ر ب �ك��ارل��وس ع��ام  ،2003إث��ر
إدانته بالسجن َّ
املؤبد.
وارتبط اسم هذه املحامية ،ذات التوجه
ال �ي �س��اري ،ب��ال��دف��اع أي �ض��ًا ع��ن ع�ش��رات
اإلسالميني املعتقلني في فرنسا بتهمة
«اإلرهاب» ،بدءًا بزعيم تيار «التوحيد»،
ً
ال �ج��زائ��ري م�ح�م��د ش�ل�ب��ي ،وص� ��وال إل��ى
ال �ن��اش��ط ال �ف��رن �س��ي زك ��ري ��ا م ��وس ��اوي،
امل�س�ج��ون ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بتهمة
أن � ��ه «االن � �ت � �ح� ��اري ال� ��رق� ��م ع � �ش� ��رون ف��ي
هجمات  11اي��ول  .»2001وق��د سبق أن
داف �ع��ت ك��وت��ان ب��اي��ر ع��ن وال� ��دة زك��ري��ا،
ع��ائ�ش��ة ال��واف��ي ف��ي ف��رن�س��ا .وم��ن أشهر
م��وك �ل �ي �ه��ا أي� �ض ��ًا ،ال �ن��اش� ّ�ط ال �ج��زائ��ري
م��روان ب��ن ح��ام��د ،ال��ذي لفق ل��ه محامي
م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ال �س��اب��ق ،ج ��ان ل��وي
ب��روغ �ي �ي��ر ،ت�ه�م��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ه�ج�م��ات
إره��اب �ي��ة ف ��ي ف��رن �س��ا ،ض �م��ن م ��ا ُس� ِّ�م��ي
«الشبكات الشيشانية» التي تم تفكيكها
ف��ي ال�ض��واح��ي الباريسية خ�لال أعياد
ُ
نهاية العام  .2003وقد استخدمت تلك
التهم امللفقة إلدراج اسم بن حامد ضمن
ك �ب��ار ق ��ادة تنظيم «ال �ق��اع��دة» ،م��ن قبل
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ف��ي حينها
كولن باول ،وذلك في مرافعته الشهيرة
أم��ام مجلس األم��ن ال��دول��ي عشية حرب
غزو العراق.
ارت�ب��ط اس��م ك��وت��ان باير أيضًا بالدفاع
ع��ن الفيلسوف روج�ي��ه غ ��ارودي ،وذل��ك

ف� ��ي امل �ح��اك �م��ة امل� �ك ��ارث� �ي ��ة ف� ��ي ف��رن �س��ا،
على خلفية كتابه الشهير «األس��اط�ي��ر
ِّ
املؤسسة لدولة إسرائيل» .كما أنها لم
تقف مكتوفة األيدي حيال الظلم املسلط
ع �ل��ى ع�م�ي��د س �ج �ن��اء ال � ��رأي ال �ع ��رب في
فرنسا ،جورج إبراهيم عبد الله (راجع
ع� ��دد األخ � �ب� ��ار» ف ��ي  18ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي
 .)2012لكن املحامية املذكورة استدركت،
في اتصال الحق مع «األخبار» ،بأنها لم
تكن عضوًا في «هيئة الدفاع» عن عبد
الله ،خالفًا ملا ورد في «األخبار» .وتقول
كوتان باير عن هذا املوضوع إن «جورج
عبد الله ليس موكلي باملفهوم القضائي
امل �ح��ض ،ول ��م أك ��ن ض�م��ن ه�ي�ئ��ة ال��دف��اع

انطلقت من
مكتب فيرجيس
وتدافع عن كارلوس
ومساجين رأي عرب

ع�ن��ه ال �ت��ي اق �ت �ص��رت ت�ق��ري�ب��ًا ع�ل��ى ج��اك
ف�ي��رج�ي��س ،لكنني أت�ع��اط��ف م��ع قضية
عبد الله ،وأعتني به وأزوره في السجن
ألنني أعتبر أنه ليس سجينًا ،بل رهينة
محتجزة منذ  28عامًا بموجب مؤامرة
أميركية ـ فرنسية ـ إسرائيلية» .وتتابع
املحامية «ك��ان ج��ورج عبد الله ضحية
م��ؤام��رة استخبارية .ول��م يقتصر األمر
فقط على ما قام به جهاز االستخبارات
ال�ف��رن�س�ي��ة (دي إس ت ��ي) ،ب��ل اش�ت��رك��ت
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية
اختالق مخبأ األسلحة الذي
أيضًا في
َّ
ُ
ً
�لا
ي
اعتبر دل�
�راك عبد
�
ت
�
ش
ا
على
قًا)
(ملف
ُ
الله في العمليات الفدائية التي نسبت
إل��ى األل��وي��ة الثورية املسلحة اللبنانية
في فرنسا».
ك� ��ذل� ��ك ت� �ك� �ش ��ف امل� �ح ��ام� �ي ��ة م � ��زي� � �دًا م��ن
ال�ت�ف��اص�ي��ل ح��ول ال ��دور ال ��ذي ق��ام��ت به
االس�ت�خ�ب��ارات الجزائرية ف��ي الوساطة
ُ
ال�ت��ي ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن ت�ف�ض��ي إل��ى
اإلف��راج عن ج��ورج عبد الله ،والتي كان
كارلوس أول من تحدث عنها في رسالة
م�ف�ت��وح��ة ال ��ى ال��رئ �ي��س ال �ج��زائ��ري عبد
ال�ع��زي��ز بوتفليقة .وت �ق��ول ك��وت��ان باير
«أرى أن االستخبارات الجزائرية خانت
كلمة ال �ش��رف ال�ت��ي قطعتها للمقاومة
خ�ل�ال ال��وس��اط��ة ال �ت��ي ّأدت إل ��ى إط�ل�اق
س ��راح ال��ره�ي�ن��ة ال�ف��رن�س��ي ج�ي��ل ب�ي��رول،
ُال� ��ذي ك ��ان م �خ �ط��وف��ًا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،حيث
أفرج عنه في آذار  ،1985بعدما تعهدت
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج ��زائ ��ري ��ة ب� ��أن ي �ف��رج
الفرنسيون ف��ي املقابل ع��ن ج��ورج عبد
ّ
الله ،لكن فرنسا أخلت الحقًا بتعهداتها،
ُ
وي�ع� ُّ�د سكوت السلطات الجزائرية عن
ذلك خيانة واشتراكًا في إره��اب الدولة
الذي أبقى عبد الله رهينة في السجون
الفرنسية حتى اليوم» .ورغم ذلك ،تشير
ك��وت��ان ب��اي��ر إل ��ى أن ��ه «ال ي �ص��ح ال �ق��ول
إنني عضو في هيئة الدفاع عن جورج
عبد الله ،ألنه ليس موكلي على صعيد
اإلج ��راءات القضائية املحض ،واألص��ح
أنني أقف إلى جانبه تطوعًا ،وأسهم في
فضح امل��ؤام��رة الظاملة التي استهدفته،
وذل� � � ��ك ع� �ل ��ى غ� � � ��رار م � ��ا أف� �ع� �ل ��ه م � ��ع ك��ل
مساجني الرأي العرب في فرنسا ،حيث
أساندهم وأدافع عنهم بقطع النظر عن
توجهاتهم الفكرية ،يساريني ك��ان��و أو
قوميني أو إسالميني».

فرنسا تنسحب من أفغانستان نهاية 2013
أع � �ل � ��ن ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ف ��رن � �س ��ي ن �ي �ك��وال
س ��ارك ��وزي ،ف��ي خ �ت��ام ل �ق��اء ع �ق��ده مع
الرئيس األفغاني حميد قرضاي أمس،
أن انسحاب القوات الفرنسية املقاتلة
امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي أف �غ ��ان �س �ت ��ان س�ي�ن�ج��ز
ً
أواخر  ،2013بدال من نهاية  ،2014كما
ك��ان م�ق��ررًا م��ن الحلف األطلسي حتى
اآلن.
وج��اء اللقاء ب�ين س��ارك��وزي وقرضاي
ف��ي محاولة م��ن األخ�ي��ر لثني الرئيس
الفرنسي عن تهديده األسبوع املاضي
ب�س�ح��ب ق ��وات ��ه م ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان ،بعد
مقتل أرب�ع��ة ج�ن��ود فرنسيني على يد
جندي أفغاني.
وأوضح ساركوزي أن فرنسا «ستطلب
م ��ن ال �ح �ل��ف األط �ل �س��ي إع� � ��داد دراس� ��ة
ع ��ن م �ج �م��وع امل �ه �م��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة ال�ت��ي
سيتوالها الجيش األفغاني من الحلف
األط�ل�س��ي ف��ي  .»2013وك��ان ع��ام 2014
هو املوعد الذي حدده الحلف األطلسي
ل�ن�ق��ل ه ��ذه امل �ه �م��ات .وق ��ال س��ارك��وزي

اي�ض��ًا إن ف��رن�س��ا ستنقل ال��ى الجيش
األفغاني املسؤولية األمنية في والية
كابيسا شمال ش��رق العاصمة كابول
«اب � �ت� � ً
�داء م ��ن آذار .»2012وأض � ��اف إن
«م�ت��اب�ع��ة ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة وال�ن�ق��ل
ال �ت ��دري �ج ��ي ل �ل �م �س��ؤول �ي��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة
س �ت �ت �ي��ح ال �ت �خ �ط �ي��ط ل � �ع� ��ودة م�ج�م��ل
قواتنا املقاتلة بدءًا من نهاية .»2013
وأوضح ساركوزي أن الجدول الزمني
النسحاب نحو  3600جندي فرنسي،
ال ي� ��زال� ��ون م �ن �ت �ش��ري��ن ف� ��ي األراض� � ��ي
األف �غ��ان �ي��ة ،ي�ن��ص ع�ل��ى أن ي �ع��ود ال��ف
ج �ن��دي ال� ��ى ف��رن �س��ا خ �ل�ال  ،2012في
مقابل  600في املشروع السابق .وقال
ساركوزي ،من جهة أخرى ،إن مهمات
تدريب الجيش األفغاني التي يقوم بها
ّ
ال�ج�ي��ش ال�ف��رن�س��ي ،وال �ت��ي ُع��ل�ق��ت بعد
مقتل أربعة جنود فرنسيني برصاص
ُ
جندي أفغاني قبل أسبوع ،ستستأنف
«اب�ت� ً
�داء من ي��وم غ��د» السبت .وأوض��ح
أن ال�ج�ي��ش ال�ف��رن�س��ي س �ي��واص��ل بعد

 2013مهمات تدريب الجيش األفغاني
م ��ع م �ج �م��وع��ة م ��ن امل ��درب�ي�ن «س�ي�ك��ون
عددهم بضع مئات».
إلى ذلك ،أكد وزير االقتصاد الفرنسي،
ف��ران �س��وا ب � � ��اروان ،أم � ��س ،أن ت��رش�ي��ح
ن �ي �ك��وال س ��ارك ��وزي ل ��والي ��ة ث��ان �ي��ة في
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة أم��ر م��ؤك��د ،وال
شك فيه .وقال باروان لشبكة تلفزيون
«اي تيلي»« ،إذا كان السؤال :هل هناك
من شك في ترشيح نيكوال ساركوزي،
فالجواب هو ال» ،مشيرًا إلى أن اللحظة
ال �ت��ي س�ي �خ�ت��اره��ا س ��ارك ��وزي إلع�ل�ان
ترشيحه «ستكون اللحظة الصائبة،
ألنها ستكون لحظته».
وط��ال��ب ب � ��اروان ن� ��واب ح ��زب االت �ح��اد
من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم
ب��زع��ام��ة س � ��ارك � ��وزي) ،ال ��ذي ��ن ي�ح�ث��ون
ال� ��رئ � �ي� ��س ع� �ل ��ى اإلس � � � � ��راع ف � ��ي اع �ل��ان
الترشيح ،بضرورة التحلي «بالبرودة
والكثير من الهدوء».
(أ ف ب)

عربيات
دوليات
فشل االتفاق النفطي بني
البشير وسلفاكير
فشل رئيسا السودان عمر
البشير (الصورة) وجنوب
السودان سلفاكير ميارديت أمس
في تسوية نزاع نفطي أدى الى
وقف إنتاج الخام في الجنوب
ويهدد االقتصاد في البلدين
كليهما .والتقى الرئيسان على
هامش اجتماع لزعماء من شرق
أفريقيا في إثيوبيا ،حيث قال
مصدر قريب من املحادثات إن
الرئيسني ناقشا اتفاقًا «كان من
املنتظر أن ّ
يجمد الوضع ويلغي
اإلجراءات املنفردة التي اتخذها

كل من الجانبني».
ّ
لكن املصدر أضاف إن املحادثات
انهارت عندما انسحب سلفاكير.
وينصب الخالف على قيمة
الرسوم التي ينبغي أن يدفعها
جنوب السودان ـ ـ ـ الذي أصبح
العام املاضي دولة مستقلة ليس
لها منفذ بحري ـ ـ ـ مقابل مرور
صادراته النفطية عبر السودان
الى البحر األحمر.
(رويترز)

ً
 31قتيال بهجوم
انتحاري في بغداد
ّأدى هجوم انتحاري ،أمس ،في
بغداد إلى مقتل  31شخصًا
وإصابة ما يزيد على 60
شخصًا .وقال مسؤولون
في الشرطة ومصادر في
املستشفيات إن االنتحاري ّ
فجر
سيارته أثناء مرور جنازة شيعية
في شارع صغير فيه سوق في
حي الزعفرانية في جنوب غرب
العاصمة العراقية .وقال مسؤول
في مكتب قاسم املوسوي،
املتحدث باسم قيادة عمليات
بغداد ،إن االنتحاري ربما حاول
أيضًا استهداف مركز شرطة
الزعفرانية ،لكنه فجر نفسه
بالقرب من املتاجر والسوق.
(رويترز)

مناورة أميركية إسرائيلية
في تشرين األول
ذكرت صحيفة «معاريف» أنه
يبدو من النقاشات التي جرت
في األيام األخيرة في املؤسسة
األمنية أن املناورة املشتركة بني
الجيشني األميركي واإلسرائيلي،
التي كان من املفترض إجراؤها
في شهر أيار ،وجرى تأجيلها،
لـ «اعتبارات عمالنية» ،بحسب
ُ
تعبير املؤسسة األمنية ،ستجرى
منتصف شهر تشرين األول
املقبل .وأضافت من املفترض أن
يصل إلى إسرائيل نحو 3000
جندي أميركي ،على أن ينضم
إليهم حوالى ألفي جندي من
الجيش اإلسرائيلي.
(األخبار)
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مبوب
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وفيات

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة الله
ت �ع��ال��ى ،ن�ن�ع��ى إل �ي �ك��م ف�ق�ي��دت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة
املرحومة
الحاجة ّ
تودد زكريا الحوري
أرملة املرحوم عبد الحليم سيف الدين
أوالده � � � � ��ا :امل� �ه� �ن ��دس م �ص �ط �ف��ى وم �ن �ي��ر
ومحمد
اب�ن�ت��اه��ا :ن�ج��وى زوج ��ة زك��ي حاسبيني
ومهى زوج��ة الدكتور محمد علي سيف
الدين
شقيقاها :إبراهيم والدكتور زياد
شقيقتاها :هيفاء أرملة املرحوم رمضان
الشعار وأميرة أرملة نصوح الكيالي
تقبل التعازي في الثاني والثالث للرجال
وال �ن �س��اء ف��ي م �ن��زل ول��ده��ا م�ن�ي��ر ال�ك��ائ��ن
ف ��ي ال �ح �م ��راء ،ن��زل��ة ال �ب �ي �ك��ادي �ل��ي ،ب�ن��اي��ة
ّالصمدي ّ ،الطابق السادس.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ال ��راض ��ون ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره :آل سيف
ال ��دي ��ن وال � �ح � ��وري وال� �ش� �ع ��ار وال �ك �ي��ال��ي
وعاليا ودياب والعاصي وأنسباؤهم.

ذكرى أسبوع

ُ
ت� �ص ��ادف ي ��وم األح� ��د  29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
 2012ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف ��اة
فقيدنا الغالي
املرحوم الحاج علي حسن األسمر
أب �ن��اؤه :امل��رح��وم محمد ،سمير ،املرحوم
ح �س�ي�ن ،ن �ب �ي��ل ،امل ��رح ��وم ح� �ي ��در ،ح �س��ن،
جمال ،وصالح.
شقيقاه :املرحومان موسى وعبد علي.
أص�ه��رت��ه :محمد ح��اري�ص��ي ،حسني نور
الدين ،غسان أي��وب ،حسني األسمر ،خير
ب � ��زي ،ح �ي��در األس� �م ��ر ،م �ح �م��ود رس �ل�ان،
شادي أشمر ،أحمد األسمر.
تتلى آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ع��ن روح��ه
ال �ط��اه��رة ف��ي حسينية ب�ل��دت��ه ال�ع��دي�س��ة
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس� �ف ��ون :آل األس �م ��ر ،آل ح��اري �ص��ي ،آل
أيوب ،آل أشمر ،آل رسالن ،آل بزي ،وعموم
أهالي بلدة العديسة.
تصادف نهار األحد املوافق فيه  29كانون
ال �ث��ان��ي  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف على شبابه
املرحوم
السيد محمد علي إسماعيل هاشم
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آي��ات من
ال ��ذك ��ر ال �ح �ك �ي��م وم �ج �ل��س ع� ��زاء حسيني
عن روح��ه الطاهرة في النادي الحسيني
ل�ب�ل��دت��ه ال�ـ�ل�ـ��وي�ـ��زة ـــــ أق�ـ�ل�ي�ـ��م ال�ـ�ت�ـ�ف�ـ��اح ،عند
الساعة العاشرة صباحًا.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل هاشم ،آل
خفاجة ،وعموم أهالي بلدة اللويزة.

◄

►
ذكرى أربعين

بمرور أربعني يومًا على وفاة املرحوم
ميشال يوسف منصور أبو شديد
زوجته تريز الياس ضومط
أوالده أدونيس وعائلته
غسان وعائلته
جو.
ابنته أيونا
عمه القنصل السابق بطرس أب��و شديد
وعائلته
أشقاؤه دليل أبو شديد وعائلته
ري� �ن ��ه أرم� �ل ��ة ال �ش ��اع ��ر إي �ل �ي��ا أب� ��و ش��دي��د
وعائلتها
نبيل مالح وعائلته
ليزا أرملة طوني مالح وعائلتها
ش�ق�ي�ق��ات��ه إي��زب �ي��ل زوج� ��ة ط��ان �ي��وس أب��و
شديد وعائلتها
أوديت أرملة أنطوان أبو شديد وعائلتها
إيفون زوجة إدوار خوري وعائلتها
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م ��ن ص� �ب ��اح األح ��د
 29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2012ف��ي كنيسة م��ار
يوسف ـــــ املطيلب
ع��ائ �ل��ة ال�ف�ق�ي��د ت��دع��و األه� ��ل واألص ��دق ��اء
ملشاركتها بالصالة لراحة نفسه

◄

مبوب
مفقود

فقد جواز سفر باسم غالب سامي قاسم،
ل �ب �ن��ان� ّ�ي ال �ج �ن �س� ّ�ي��ة .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم.71/455832 :
فقد جواز سفر بإسم نايف أحمد الشقيق
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال بالرقم06/490670 :
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م ح� �س ��ن ع��اط��ف
ع �س��اف ،ل�ب�ن��ان� ّ�ي الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم.03/097692 :

www.josephsamaha.org

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

►

إعالنات رسمية

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس�ت��دراج ع��روض لشراء رافعات يدوية
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط من
مصلحة الديوان  -أمانة السر  -الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان -
طريق النهر.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
ك�ه��رب��اء لبنان  -ط��ري��ق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة ال��واق��ع ف��ي 2012/2/24
ع �ن��د ن �ه��اي��ة ال � � ��دوام ال ��رس �م ��ي ال �س��اع��ة
.11.00
بيروت في 2012/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 155
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ول�ي��م ك�ي��روز ك�ي��روز وك�ي��ل ج��وزف
ط��رب�ي��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وامل��دي��ر
ال�ع��ام لبنك االع�ت�م��اد اللبناني ش.م.ل.
ش �ه��ادة ت��أم�ين ب��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار 227
بعبدا.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عياد محفوظ البعيني وكيل هاله
معروف الحسنيه وريثة معروف سليم
ال�ح�س�ن�ي��ه س� �ن ��دات م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقارات ،504 ،948 ،1031 ،1114 ،1115
 503عني وزين و 1719 ،1720بطمه.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ع �ب��ود ج��رج��س ف ��رح س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  15عميق.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

►

العقار  1397بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل �ب��ت س��وس��ن م �ح��ي ال ��دي ��ن م��زب��ودي
بصفتها وكيلة ع��ن ك��ام��ل علي موسى
س� �ن ��د م �ل �ك �ي��ة ب� � ��دل ض� ��ائ� ��ع ع� ��ن ح�ص��ة
موكلها ف��ي القسم  11م��ن العقار 2369
القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل �ب��ت إي � �ف ��ون أوه� ��ان� ��س ق �ص��ارج �ي��ان
سند تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من
العقار  2425منطقة الرميل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنبر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ّ
إلى املنفذ عليه يحيى خليل عواركة من
ً
الشرقية ومجهول محل اإلقامة وعمال
ب��أح �ك��ام امل � ��ادة  409أ.م.م .ت�ن�ب�ئ��ك ه��ذه
الدائرة أن لديها في املعاملة التنفيذية
ّ
رق� ��م  2011/21وامل �ت �ك � ّ�ون ��ة ب�ي�ن امل �ن��ف��ذ
جمال ترست بنك ش.م.ل .وبينك إن��ذارًا
تنفيذيًا بموضوع سندات دين لصالح
ّ
املنفذ والبالغ  30.131.184ل.ل .إضافة
إلى الرسوم والفوائد لغاية تاريخ الدفع
الفعلي.
وعليه تدعوك هذه الدائرة إلى الحضور
إل� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس� �ط ��ة وك �ي��ل
ّ
ق��ان��ون��ي ل�ت�س��ل��م اإلن� ��ذار وم��رف�ق��ات��ه وإال
ّ
اعتبرت مبلغًا بانقضاء  20يومًا على
ال�ن�ش��ر إض��اف��ة إل ��ى م�ه�ل��ة اإلن � ��ذار حيث
س�ي�ص��ار ب�ع��ده��ا إل ��ى م�ت��اب�ع��ة التنفيذ
ً
بحقك أصوال.
مأمور التنفيذ
إعالن
ألم� � ��ان� � ��ة ال � �س � �ج� ��ل ال� � �ع� � �ق � ��اري ال� �ث ��ان� �ي ��ة
بطرابلس

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب م �ح �م��ود م �ح �م��د غ�لاي �ي �ن��ي س�ن��د
ملكية بدل ضائع للعقار  1369الناعمة.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط� �ل ��ب إي � �ل� ��ي أن � �ي� ��س س� �م ��اح ��ة ب �ص �ف �ت��ه
ً
وك �ي�ل�ا ع��ن ك��ل م��ن ك ��ارل وم� ��ارك ج��ورج
ح� ��داد وك �ي�لا ج� ��ورج اس �ب �ي��ردون ح��داد
(ب ��االت � �ح ��اد) س �ن��د م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
ع��ن حصة ج��ورج اس�ب�ي��ردون ح��داد في
العقار  1398بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط� �ل ��ب إي � �ل� ��ي أن � �ي� ��س س� �م ��اح ��ة ب �ص �ف �ت��ه
ً
وك �ي�ل�ا ع��ن ك��ل م��ن م ��ارك وك� ��ارل ج��ورج
ح � ��داد وك �ي�ل�ا ج � ��ورج س �ب �ي��ردون ح ��داد
(ب ��االت � �ح ��اد) س �ن��د م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
ع��ن حصة ج��ورج اس�ب�ي��ردون ح��داد في
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ط �ل��ب م �ح �م��د وع� �ل ��ي وف � � � ��ردوس أح �م��د
ص��ال��ح ح� �م ��اده ب��وك��ال �ت �ه �م��ا ع ��ن أح�م��د
ال �ح��اج م�ح�م��د م�ل�ح��م ح �م��اده ش �ه��ادات
قيد بدل ضائع للعقارات  74و 220و392
و 318و 132رشكيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة.
أمني السجل العقاري
إعالن
ص � ��ادر ع ��ن دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ن�ب�ط�ي��ة في
املعاملة التنفيذية رقم 2011/173
طالب التنفيذ :صادق حسني عساف
ّ
املنفذ عليه :فؤاد أحمد علي عساف
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر عن
محكمة ب��داي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة رق ��م 2011/52
ت��اري��خ  2011/5/17واملنتهي إل��ى عدم
ق��اب �ل �ي��ة ال � �ع � �ق ��ارات رق � ��م  2367و2369
و 2371و 2373و 2387و 2391م��ن
منطقة النبطية الفوقا للقسمة العينية
وبالتالي طرحها للبيع باملزاد العلني
ّ
وت � ��وزي � ��ع ال� �ث� �م ��ن ك� � ��ل ب �ن �س �ب��ة ح�ص�ت��ه
ال� �ع ��ائ ��دة ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا واع� �ت� �ب ��ار ت�ق��ري��ر
الخبير حسن حرب واملستندات املرفقة
به جزءًا ال يتجزأ من الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ.2011/7/26 :
تاريخ تبليغ اإلنذار.2011/12/27 :
العقار األول  2400سهم من العقار رقم
 2367منطقة النبطية الفوقا وهو عبارة
ع��ن أرض ال ي��وج��د ع�ل�ي�ه��ا ب �ن��اء وغ�ي��ر
متصل ب��أي طريق رسمية أو أي م��رور
على أرض الواقع.
م� �س ��اح� �ت ��ه 333 :م 2ث�ل�اث �م �ئ��ة وث�ل�اث ��ة
وثالثون مترًا مربعًا.
ال � �ت � �خ � �م�ي��ن 9990 :د.أ .ت� �س� �ع ��ة آالف
وتسعمئة وتسعون دوالرًا أميركيًا.
الطرح 9990 :د.أ .تسعة آالف وتسعمئة
وتسعون دوالرًا أميركيًا.
العقار الثاني 2400 :سهم من العقار رقم
 2369منطقة النبطية الفوقا العقارية
وه ��و ع �ب��ارة ع��ن أرض ال ي��وج��د عليها
بناء وغير متصل بأي طريق رسمية أو
أي مرور على أرض الواقع.
م� �س ��اح� �ت ��ه 1048 :م 2أل� � ��ف وث �م��ان �ي��ة
وأربعون مترًا مربعًا.
التخمني 31440 :د.أ .واحد وثالثون ألفًا
وأربعمئة وأربعون دوالرًا أميركيًا.
ال�ط��رح 31440 ::د.أ .واح��د وث�لاث��ون ألفًا
وأربعمئة وأربعون دوالرًا أميركيًا.
العقار الثالث 2400 :سهم من العقار رقم

 2371منطقة النبطية الفوقا العقارية
وه ��و ع �ب��ارة ع��ن أرض ال ي��وج��د عليها
بناء وغير متصل بأي طريق رسمية أو
أي مرور على أرض الواقع.
مساحته 1082 :م 2ألف واثنان وثمانون
مترًا مربعًا.
التخمني 32460 :د.أ .اثنان وثالثون ألفًا
وأربعمئة وستون دوالرًا أميركيًا.
ال�ط��رح 32460 :د.أ .اث�ن��ان وث�لاث��ون ألفًا
وأربعمئة وستون دوالرًا أميركيًا.
العقار الرابع 2400 :سهم من العقار رقم
 2373منطقة النبطية الفوقا العقارية
وه ��و ع �ب��ارة ع��ن أرض ال ي��وج��د عليها
بناء وغير متصل بأي طريق رسمية أو
أي مرور على أرض الواقع.
م �س��اح �ت��ه 587 :م 2خ�م�س�م�ئ��ة وس�ب�ع��ة
وثمانون مترًا مربعًا.
ال�ت�خ�م�ين 17610 :د.أ .سبعة ع�ش��ر ألفًا
وستمئة وعشرة دوالرات أميركية.
ال � �ط ��رح 17610 :د.أ .س �ب �ع��ة ع �ش��ر أل �ف��ًا
وستمئة وعشرة دوالرات أميركية.
العقار الخامس 2400 :سهم من العقار
رق� � ��م  2387م �ن �ط �ق��ة ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف��وق��ا
العقارية وهو عبارة عن أرض ال يوجد
ع�ل�ي�ه��ا ب �ن��اء وغ �ي��ر م�ت�ص��ل ب ��أي ط��ري��ق
رسمية أو أي مرور على أرض الواقع.
م �س��اح �ت��ه 957 :م 2ت �س �ع �م �ئ��ة وس�ب�ع��ة
وخمسون مترًا مربعًا.
التخمني 28710 :د.أ .ثمانية وع�ش��رون
ألفًا وسبعمئة وعشرة دوالرات أميركية.
الطرح 28710 :د.أ .ثمانية وعشرون ألفًا
وسبعمئة وعشرة دوالرات أميركية.
العقار ال�س��ادس 2400 :سهم من العقار
رق� � ��م  2391م �ن �ط �ق��ة ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف��وق��ا
العقارية وهو عبارة عن أرض ال يوجد
ع�ل�ي�ه��ا ب �ن��اء وغ �ي��ر م�ت�ص��ل ب ��أي ط��ري��ق
رسمية أو أي مرور على أرض الواقع.
مساحته 1373 :م 2ألف وثالثمئة وثالثة
وسبعون مترًا مربعًا.
التخمني 41190 :د.أ .واحد وأربعون ألفًا
ومئة وتسعون دوالرًا أميركيًا.
ال�ط��رح 41190 :د.أ .واح��د وأرب�ع��ون ألفًا
ومئة وتسعون دوالرًا أميركيًا.
الرسوم املتوجبة :رسم الداللة والفراغ.
م �ك��ان وزم� ��ان امل ��زاي ��دة :ن �ه��ار الخميس
ال��واق��ع فيه  2012/3/15ال�س��اع��ة 11:30
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ارات أع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب بالشراء

إي ��داع ب��دل ال �ط��رح ف��ي ق�ل��م ه��ذه ال��دائ��رة
ّ
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
ل��ه ضمن نطاقها وإال ع� ّ�د قلمها مقامًا
ً
م �خ �ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م ي �ك��ن م �م �ث�لا ب�م�ح��ام،
وع�ل�ي��ه االط�ل��اع ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح��ائ��ف
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2011/1134
للمرة الثانية
ّ
امل� �ن ��ف ��ذ :ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس ش.م.ل .وك�ي�ل��ه
املحامي محمد ديب.
ّ
املنفذ عليهما :نهيد بطرس الدرجاني
ـــــ رشعني ،بطرس إبراهيم الدرجاني ـــــ
رشعني.
السند التنفيذي :سندات دين مستحقة
األداء بمبلغ  $/22828/ما عدا الفوائد
واملصاريف.
ت ��اري ��خ ال �ح �ج ��ز ،2009/1/14 :ت��اري��خ
تسجيله.2009/3/18 :
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال��وص��ف،2010/1/16 :
تاريخ تسجيله.2010/3/16 :
امل� � �ط � ��روح ل �ل �ب �ي ��ع :ك ��ام ��ل ال� �ع� �ق ��ار 644
رشعني مساحته  800م 2يحتوي بناء
م��ن ث�لاث��ة ط��واب��ق ـــــ األرض ��ي كناية عن
محلني ت�ج��اري�ين وش�ق��ة سكنية مؤلفة
م � ��ن غ ��رف� �ت ��ي ن� � ��وم وص � ��ال � ��ون وم �ط �ب��خ
وح�م��ام�ين وال�ط��اب��ق األول شقة سكنية
مؤلفة من صالون كبير وطعام وجلوس
وث�ل�اث غ ��رف ن ��وم وح�م��ام�ين م��ع ت��راس
الطابق الثاني مؤلف م��ن شقة سكنية
غ �ي��ر م �ن �ج��زة وم�س��اح�ت�ه��ا ح��وال��ى 100
م 2وإن ال �ب �ن��اء م �خ��ال��ف وغ �ي��ر م�ط��اب��ق
ً
ل�لإف��ادة ال�ع�ق��اري��ة .ي�ح��ده ش �م��اال طريق
ع��ام وجنوبًا العقار  362وشرقًا العقار
 363وغربًا العقار  607منطقة رشعني.
قيمة ال�ت�خ�م�ين ،$265375 :ب��دل ال�ط��رح
املخفض.$143302.5 :
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :األرب � �ع� ��اء
 2012/02/22ال �س��اع��ة ال� ��واح� ��دة ب�ع��د
الظهر أم��ام رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح أو تقديم كفالة قانونية
واف�ي��ة وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاق

ال ��دائ ��رة وع �ل �ي��ه دف ��ع رس� ��وم ال�ت�س�ج�ي��ل
ورسم الداللة البالغ .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م� ��ن ي��وم
الجمعة ال��واق��ع فيه  2012/2/3الثالث
م� ��ن ش� �ه ��ر ش� �ب ��اط ع � ��ام  ،2012ي �ج��ري
م �ج �ل��س ال �ج �ن��وب م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة،
ل�ت�ل��زي��م أش �غ��ال ب�ن��اء م��درس��ة متوسطة
رسمية في بلدة الزرارية ـــــ قضاء صيدا،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
األول � � � ��ى ألش� � �غ � ��ال م� �ب ��ان ��ي وال� ��راغ � �ب �ي�ن
باالشتراك في ه��ذه املناقصة الحضور
إل� � ��ى اإلدارة أث � �ن� ��اء ال� � � � ��دوام ال��رس �م��ي
للحصول ع�ل��ى امل�ل��ف ال�ك��ام��ل لألشغال
ل��دى ق�ل��م املصلحة الفنية ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل�ض�م��ون أو
ّ
تسلم باليد ،على أن تصل وتسجل في
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال�ج�ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 187
إعالن رقم 2/3
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم مادة الحبر على اختالف
أنواعها للعام  ،2012وذل��ك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش �ه��اب ،ب �ت��اري��خ  2012/2/27ال�س��اع��ة
العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال� � �ع � ��روض ه� � � ��ذا ،االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال�ع��ائ��د ل�ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
ال� ��دي� ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة،
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ب �ن��ى ال � � � � ��وزارة ،ال �ط��اب��ق
الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ال �ت��اري��خ امل�ح��دد

إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2012/1/25
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 181
إعالن عن مناقصة عمومية
ي�ع�ل��ن ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ق �ض��اء ص ��ور عن
رغ �ب �ت��ه ف ��ي إج � � ��راء م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
ألشغال :شق وصيانة طرقات ّ
وعبارات
م� �ي ��اه وح � ��وائ � ��ط دع � � ��م .ع �ل ��ى ال ��راغ �ب�ي�ن
بتقديم ع ��روض ب�ه��ذا ال �ش��أن الحضور
إل��ى مركز اتحاد بلديات ص��ور ـــــ بناية
ع�ط�ي��ة ـــــ ش ��ارع م�ح�م��د ال��زي��ات ال�ط��اب��ق
ال� ��راب� ��ع ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط
ال�خ��اص باملناقصة وت�ق��دي��م عروضهم
اع �ت �ب��ارًا م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر ه� ��ذا اإلع �ل�ان
ولغاية الساعة الثانية من ي��وم االثنني
تاريخ .2012/2/13
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
ال � �ع� ��اش� ��رة م � ��ن ي� � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء ت ��اري ��خ
 2012/2/14وذل��ك ف��ي م��رك��ز االت �ح��اد ـــــ
بناية عطية شارع محمد الزيات.
صور في 2012/1/19
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
دعوى رقم 2012/571
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل��ى امل�س�ت��دع��ى ض��ده��م :ق��وت��ي سمعان
ج ��رج ��وره ح �ي��در وج �ن �ف �ي��اف وخ��رخ��ي
وي��وس��ف وم��رس��دس وس��اس�ين وم��اري��ا
ً
س�م�ع��ان ب �ش��اره م��ن ب�ل��دة ع�ب��ري��ن أص�لا
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
ت � ��دع � ��وك � ��م ه � � � ��ذه امل � �ح � �ك � �م� ��ة الس� � �ت �ل��ام
االس�ت��دع��اء ومربوطاته امل��رف��وع ضدكم
م��ن ف ��ادي روب �ي��ر ب �ش��اره ب��دع��وى إزال ��ة
شيوع في العقار رقم  457منطقة عبرين
العقارية وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وأن تأخذوا
مقامًا لكم بنطاق ه��ذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
خمسة ع�ش��ر ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ التبليغ،
وإال ف�ك��ل تبليغ ل�ك��م تعليقًا ع�ل��ى ب��اب
رده� ��ة ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ك��م
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
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الرياضة اللبنانية
تستأنف املنافسة على لقب بطولة الدوري بثالثة رؤوس بني النجمة
ومالحقيه الصفاء والعهد ،الذين ينتظر كل منهم تعثر األخيرين
ليصعد في الترتيب ،فيما يبرز أيضًا صراع الهبوط ،حيث تطمح فرق
القاع الى انتزاع النقاط من املقدمة

ٌ
عودة «عاصفة» ملرحلة اإلياب

الفرق ترصد تعثر املنافسني
أحمد محيي الدين
تستعيد املالعب اللبنانية نشاطها
م� � �ق � ��رون � ��ة ب � �ع� ��اص � �ف � �ت�ي��ن ،األول � � � ��ى
م �ن��اخ �ي��ة ،وال �ث��ان �ي��ة ت�ن��اف�س�ي��ة بني
فرق املقدمة ،التي ستحاول الحفاظ
ع �ل��ى امل �ك �ت �س �ب��ات ال � ��ذي ح�ص��دت�ه��ا
ذهابًا في مرحلة اإلياب.
وي�ف�ت�ت��ح ال�ن�ج�م��ة امل�ت�ص��در امل��رح�ل��ة
ال� � �ـ 12واألول � ��ى إي��اب��ًا ب��اس�ت�ض��اف�ت��ه
طرابلس ،األخير ،اليوم على ملعب
ص� �ي ��دا ال �ب �ل ��دي (ال� �س ��اع ��ة .)17:30
ويطمح فريق املدرب موسى حجيج
ال��ى ت�ك��رار ال�ف��وز ال��ذي حققه ذهابًا
 ،1 - 2وت �ح �ق �ي��ق ان� �ط�ل�اق ��ة م �ف �ي��دة
إيابًا ،لكونه يخوض مباراة سهلة
نسبيًا ،وسيكون ب�م�ق��دوره تجربة
امل��داف��ع الليبي الجديد وليد اجالل
ً
السباعي ،ال��ذي ح��ل ب��دي�لا ملواطنه
اس��ام��ة م �ن �ص��ور ،واآلت� ��ي م��ن ن��ادي
األهلي طرابلس.
وس�ت�ك��ون امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة للنجمة
ب � � � � ��دون ق � � ��ائ � � ��ده ع � � �ب� � ��اس ع� � �ط � ��وي،
امل �ن �ت �ق��ل ال� ��ى دب� ��ي اإلم � ��ارات � ��ي ،ل�ك��ن
حجيج يعول على مجموعة شابة
م �ت �ج��ان �س��ة ت �ت �م �ت��ع ب� � ��روح ق �ت��ال �ي��ة
عالية ،وأبرز العناصر محمد جعفر
وع�ل��ي ح�م��ام وح�س��ن املحمد وأك��رم
املغربي ومحمد شمص ،إضافة الى
«ب��رج» ال��دف��اع ب�لال نجارين ،ومعه
أحمد املغربي والبلجيكي سليمان
م � � ��ام � � ��ام .وس � �ي � �ك� ��ون ال� �ن� �ج� �م ��ة ف��ي
مواجهة خاصة مع مدربه السابق
ّ
التونسي عمر م��زي��ان ،ال��ذي تسلم
اإلش � � ��راف ع �ل��ى ال �ف��ري��ق ال �ش �م��ال��ي،
ال��ذي ض��م ال��ى صفوفه الكونغولي
اليكسيس ن�غ��اب�س��ي ،وح��اف��ظ على
السوري ناصر السباعي ،كما يعول
الفريق على مجموعة شابة.
وس � � �ي � � �ك� � ��ون ال � � �ص � � �ف� � ��اء م� �س� �ت� �ع� �دًا
الس � �ت � �غ �ل�ال ّ
أي ت� �ع� �ث ��ر ن� �ج� �م ��اوي،
ل �ي �ن �ق ��ض ع� �ل ��ى ال � � � �ص� � � ��دارة ،وذل � ��ك

الدرجة الثانية

«السالم» في خطر
افتتحت أم��س املرحلة ال �ـ 12لبطولة ال��درج��ة الثانية،
حيث تأجل لقاء الخيول وضيفه الفجر على ملعب
برج حمود .وتعادل في املباراة األخرى املودة وضيفه
السالم زغرتا  3-3على ملعب طرابلس البلدي .لكن
امل �ب��اراة راف�ق�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش��وائ��ب واإلش �ك��االت،
وال �ط��ام��ة أن اإلش� �ك ��االت ل�ي�س��ت ب�ي�ن الع �ب��ي ال�س�لام
وخصومهم ،بل مع الحكام والجيش .وتوقفت املباراة
في الشوط األول بعد اعتراض من العبي السالم على
إص��اب��ة التعادل للمودة  ،1-1األم��ر ال��ذي دف��ع الحكم
حسام الدقدوقي ومعاونية إل��ى «ال�ه��رب» من امللعب
وتوقف املباراة لنحو ربع ساعة .وبينما كان السالم
متقدمًا في الشوط الثاني  ،2-3سجل املودة التعادل
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،82ف��اع �ت��رض الع �ب��و ال �س�لام م �ج��ددًا،
لكن امل�ف��اج��أة ك��ان��ت بتدخل الجيش واعتقاله العب
السالم أحمد املصري ،وتوقف املباراة  35دقيقة ،ثم
استؤنفت امل�ب��اراة وسجل الفريق ال��زغ��رت��اوي هدفًا
ألغاه الحكم بداعي انتهاء الوقت.
ورأى نائب رئيس السالم ،عضو اللجنة العليا سمعان
ال��دوي�ه��ي ،أن فريقه تعرض للظالمة التحكيمية في
املباراة الثالثة تواليًا ،وإن كان ثمة من يحاول إيصال
الرسالة له ،فهي وصلت .وهدد الدويهي باالستقالة؛
ألن املناصب ال تهمه إزاء الواقع املتردي للعبة.

مهمة النجمة بالحفاظ على الصدارة صعبة وسط ترقب الفرق األخرى (مروان بوحيدر)
عندما يواجه ضيفه األهلي صيدا،
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ،ال� �ي ��وم ع �ل��ى ملعب
ال �ص �ف��اء (ال �س��اع��ة  ،)14:15ل�ك��ن لن
ت� �ك ��ون امل ��واج� �ه ��ة س �ه �ل��ة ل �ل �ص �ف��اء،
الذي سيواجه فريقًا صعب املراس،
ق� � � ��ادرًا ع� �ل ��ى ان� � �ت � ��زاع ال� �ن� �ق ��اط ب�ع��د
ت�ق��دي�م��ه م�س�ت��وى ج �ي �دًا بمجموعة
من الالعبني اليافعني .ويعول فريق
امل ��درب ال �ع��راق��ي أك ��رم س�ل�م��ان على
مجموعته ك�م��ا ه��ي ،ح�ي��ث ل��م يجر
ّ
أي ت�ب��دي��ل ألج�ن�ب� ّ�ي�ي��ه ،إذ إن��ه أب�ق��ى
على النيجيري سامويل ،واملغربي
ط � � ��ارق ال � �ع � �م� ��رات� ��ي ،ك� �م ��ا اس �ت �ع ��اد
خ��دم��ات الع�ب��ه املغترب ع��ام��ر خ��ان،
ومحمد قرحاني.
ويتطلع العهد الثالث ،الى مواصلة
سلسلة ان�ت�ص��ارات��ه ب�ق�ي��ادة م��درب��ه
امل� �غ ��رب ��ي م �ح �م��د ال� �س ��اه ��ل ،ع �ن��دم��ا
يواجه السالم صور ،العاشر اليوم
على ملعب ص��ور ال�ب�ل��دي (الساعة
 .)14:15وع��زز حامل اللقب صفوفه
بالالعبني العاجي خليل مصطفى،
وامل� � � ��داف� � � ��ع األرم � � �ي � � �ن� � ��ي ال� �ك� �س� �ن ��در
ت��ادي �ف��وس �ي��ان ،وس�ي�ف�ت�ق��د امل�ه��اج��م
م � �ح � �م� ��ود ال � �ع � �ل� ��ي ل �ل��إي� � �ق � ��اف ،ل �ك��ن

الساهل لديه العناصر القادرة على
سد الفراغ ،وال سيما الدوليني أحمد
زريق وحسن شعيتو وحسني دقيق
وه�ي�ث��م ف��اع��ور .وف��ي مقلب الفريق
ال� �ص ��وري ف ��إن م ��دي ��ره ال �ف �ن��ي ف ��ؤاد
س�ع��د ي ��درك أه�م�ي��ة اق �ت �ن��اص ن�ق��اط
م��ن ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ،وخ �ص��وص��ًا أن��ه
ي��درك مكامن ال�ق��وة والضعف لديه
لكونه كان مدربًا سابقًا له ،وحافظ
الفريق على أجنبييه الكونغوليني
جونيور نيامبي وتانكرد ماكولو،
وي�ع��ول سعد على حماسة العبيه،
وال سيما الشبان منهم.
وي� �ط� �م ��ح األن � � �ص� � ��ار ،ال� � ��راب� � ��ع ،ال ��ى
م� �ح ��اول ��ة ال� �ب� �ق ��اء ع �ل ��ى م �ق ��رب ��ة م��ن
امل � �ق� ��دم� ��ة ،ع� �ن ��دم ��ا ي � ��واج � ��ه امل � �ب� ��رة،
ال�ت��اس��ع ،على ملعب ص�ي��دا البلدي
غدًا األحد ( .)17:30وحافظ األنصار
على تشكيلته املحلية واألجنبية،
ك �م��ا س�ي�ع�م��د م ��دي ��ره ال �ف �ن��ي ج�م��ال
ط��ه ال��ى مواصلة سياسة االعتماد
ع�ل��ى ال �ش �ب��ان ،ال��ذي��ن ب ��رزوا ذه��اب��ًا،
ف�ي�م��ا ي�ت�ط�ل��ع امل �ب ��رة ال ��ى االن �ط�ل�اق
إل��ى األم ��ام ب�ع��دال�ت�ع��اق��د م��ع امل��درب
ال �س��وري ع�س��اف خليفة ،ال��ذي ضم

مواطنيه العب الوسط تامر الحاج
محمد من الكرامة ،واملهاجم محمد
ميدو من أمية.
وي� �ب� �ح ��ث اإلخ � � � ��اء األه � �ل � ��ي ع ��ال �ي ��ه،
ال �خ��ام��س ،ع��ن س�ب�ي��ل ال �خ�لاص من
النتائج السلبية املتتالية ،التي أدت
الى التراجع من الصدارة ،واإلقصاء
من الكأس على يد الراسينغ ،حيث
يلتقيان على ملعب الصفاء (،)14:15
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن امل� ��واج � �ه� ��ة ث ��أري ��ة
للفريق الجبلي ،وتأكيد األفضلية
للفريق البيروتي ،علمًا أن الفريقني
ل ��م ي �غ �ي��را ت�ش�ك�ي�ل�ت�ي�ه�م��ا .وي�ش�ه��د
ملدرب الراسينغ الترينيدادي دايفد
ناكيد أنه أض��اف تحسينًا إلى أداء
الفريق.
وي�ح��ل ش�ب��اب ال�س��اح��ل ضيفًا على
ال�ت�ض��ام��ن ص��ور ع�ل��ى م�ل�ع��ب ص��ور
ال �ب �ل ��دي األح � � ��د .وح ��اف ��ظ ال �س��اح��ل
ع � �ل� ��ى ت �ش �ك �ي �ل �ت ��ه ب � �ق � �ي� ��ادة امل� ��دي� ��ر
ال�ف�ن��ي م�ح�م��ود ح �م��ود ،أم��ا «سفير
الجنوب» الذي يقوده املدرب محمد
زه � �ي� ��ر ،ف ��إن ��ه اس� �ت� �ع ��اض ب��ال�ل�اع��ب
ً
العاجي ك��ون��ان ريشموند ب��دال من
املصري أحمد محمد.

أمم أفريقيا 2012

تونس والغابون الى ربع النهائي وخروج املغرب
ب �ل �غ��ت ت ��ون ��س ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي
لكأس األمم األفريقية الـ  28لكرة القدم
ال�ت��ي تستضيفها ال �غ��اب��ون وغينيا
االس� � �ت � ��وائ� � �ي � ��ة ،ب �ع��دم��ا
ح �ق �ق��ت ف ��وزه ��ا ال �ث��ان��ي
ع� �ل ��ى ال � �ت � ��وال � ��ي ،وج � ��اء
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال �ن �ي �ج��ر
2ـ 1ف��ي ال�ج��ول��ة الثانية
ل �ل �م �ج �م��وع��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة.
ول � � ��م ي� �ظ� �ه ��ر امل �ن �ت �خ��ب
ال� �ت ��ون� �س ��ي ب��امل �س �ت��وى
ال� ��ذي ح �س��م ب��ه ال��درب��ي
امل� �غ ��ارب ��ي وف � ��از خ�لال��ه
على املغرب  1-2االثنني
امل � ��اض � ��ي ،ح �ي ��ث اس �ت �س �ل��م ل�ل�ض�غ��ط
الهجومي للمنتخب النيجري ال��ذي
تحسن أداؤه كثيرًا مقارنة مع املباراة
األول��ى أم��ام ال�غ��اب��ون  ،2-0واعتمدت

تبحث ليبيا عن
التأهل غدًا
ّ
حين تلعب مع
السنغال

التونسي عصام جمعة يحتفل بهدف الفوز (توماس موكويو ـ رويترز)

ع�ل��ى ال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ال �ت��ي خطف
منها جمعة هدف الفوز.
وي � ��دي � ��ن «ن � �س � ��ور ق � ��رط � ��اج» مل �ه��اج��م
أوكسير الفرنسي عصام جمعة ،الذي
ً
دخ��ل ب��دي�لا ألم�ين الشرميطي مطلع
الشوط الثاني ،إذ سجل هدف الفوز
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة األخ� �ي ��رة ،ب �ع��دم��ا ت�ق��دم
منتخب بالده عبر يوسف املساكني
( ،)4وأدرك � ��ت ال�ن�ي�ج��ر ال �ت �ع��ادل عبر
تونجي نغونو ويليام (.)9
وفي مباراة ثانية خسر املغرب أمام
ال �غ��اب��ون  3 – 2ف��ي ل �ق��اء م�ث�ي��ر تقدم
ف �ي ��ه امل � �غ� ��رب ب� �ه ��دف ح �س�ي�ن خ��رج��ة
ف��ي الدقيقة  .24وف��ي ال�ش��وط الثاني
ق�ل��ب ال�غ��اب��ون�ي��ون النتيجة وع��ادل��وا
ب� �ه ��دف ب� �ي ��ار أوب ��ام� �ي ��ان ��غ ( )77ث��م
تقدموا عبر دانيال ك��وزان ( .)79لكن
املغاربة عادلوا من ركلة جزاء لخرجة

( ،)90ق �ب��ل أن ي �س �ج��ل ب ��رون ��و زي�ت��ا
ه ��دف ال �ت��أه��ل ل�ل�غ��اب��ون (.)96وت� �ق ��ام
ال �ي��وم امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ب��اري��ات
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ح� �ي ��ث ت �ل �ت �ق��ي
بوتسوانا مع غينيا (الساعة 18:00
بتوقيت ب �ي��روت) ،فيما تبحث غانا
عن التأهل عندما تلتقي مع مالي في
أبرز املباريات (الساعة )21:00
وتفتتح غ�دًا األح��د مباريات الجولة
الثالثة واألخ�ي��رة للمجموعة األول��ى
ع �ن��دم��ا ت�ل�ت�ق��ي ل�ي�ب�ي��ا م ��ع ال�س�ن�غ��ال
(ال �س��اع��ة )18:00؛ إذ ت�ب�ح��ث األول ��ى
ع ��ن ال� �ت ��أه ��ل ،ف �ي �م��ا ودع� � ��ت ال �ث��ان �ي��ة
املنافسة بعد خسارتني أم��ام غينيا
االستوائية ،أولى املتأهالت إلى ربع
النهائي ،وزامبيا التي تنافس على
ال�ت��أه��ل أي�ض��ًا ويلتقيان ف��ي امل �ب��اراة
الثانية باملجموعة (الساعة .)21:00
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مهرجان السيدات للفوتسال

كرة السلة

ّ
املتحد يتابع تألقه في غرب آسيا
ومواجهة الرياضي والحكمة محليًا
ضمن املتحد اللبناني اح�ت�لال امل��رك��ز الثالث للمجموعة الثانية،
وبالتالي بلوغ الدور ربع النهائي من دوري غرب آسيا الثاني في
كرة السلة ،بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي ،وجاء على حساب
جامعة العلوم التطبيقية األردن ��ي ،فبات ل��زام��ًا على األخ�ي��ر حسم
مواجهته املباشرة مع ده��وك العراقي غدًا األح��د .ويخوض املتحد
مباراته األخيرة أمام الشانفيل اليوم.
وبدأ املتحد اللقاء وعينه على الفوز لتحقيق أفضل مركز ممكن في
ال��دور األول ،مستفيدًا من املعنويات التي اكتسبها من ف��وزه على
ده��وك العراقي ،فيما كان التطبيقية قد خسر مباراته األول��ى أمام
الشانفيل.
وكان أوسنت جونسون أفضل مسجل للفريق اللبناني برصيد 23
نقطة ( 5ثالثيات) ،وأض��اف محمد العكاري  17نقطة ( 5ثالثيات)،
وب��اس��ل ب��وج��ي  14ن�ق�ط��ة م��ع  11م�ت��اب�ع��ة ،وب��اس��م ب�ل�ع��ة  13نقطة.
ومن الفريق األردن��ي سجل وسام الصوص ( 15نقطة و 6تمريرات
حاسمة) ،ومحمد حمدان  12نقطة و 11متابعة ،وموسى العوضي
 11نقطة واألميركي ايسيان هندرسون  10نقاط.
وفي مباراة ثانية ،فاز مهرام على دهوك .65 - 88
وي�ل�ع��ب ال �ي��وم امل�ت�ح��د م��ع الشانفيل ع�ن��د ال�س��اع��ة  ،16.00وال�ع�ل��وم
التطبيقية م��ع م �ه��رام اإلي��ران��ي ( .)18.00وتختتم امل�ن��اف�س��ات غ�دًا
بلقاءي دهوك مع العلوم التطبيقية عند الساعة  ،16.00ومهرام مع
الشانفيل في قمة املجموعة الثانية عند الساعة .18.00
وفي البطولة املحلية ،يلعب غدًا عند الساعة  16.00الحكمة ومضيفه
الرياضي ضمن املرحلة السابعة من إياب بطولة السلة .ودعت إدارة
نادي الحكمة جماهيرها إلى مواكبة الفريق وتمنت على مشجعي
الفريقني االل�ت��زام بالتشجيع الحضاري بعيدًا ع��ن الهتافات التي
تسيء إلى الرياضة عمومًا وكرة السلة تحديدًا.
(األخبار)

أخبار رياضية
افتتاح موسم الرياضة املدرسية

تستضيف قاعة نادي الصداقة غدًا األحد حدثًا فريدًا من نوعه مع إقامة املهرجان األول لكرة القدم
ً
مساء بمشاركة نحو 160
للسيدات ،ال��ذي سينطلق عند الثامنة صباحًا ويستمر حتى الثامنة
ّ
العبة موزعات على  16فريقًا .وسيكون الهدف الرئيسي من املهرجان اختيار الالعبات األفضل
اللواتي سيمثلن املنتخب الوطني في بطولة غ��رب آسيا التي تستضيفها البحرين في نيسان
املقبل .وكان االتحاد اللبناني لكرة القدم قد أوكل مهمة تدريب املنتخب إلى مدرب فريق الصداقة
للرجال حسني ديب ،الذي سيختار تشكيلته األولية من خالل املباريات التي ستخوضها الفتيات
طوال يوم األحد ،قبل أن يبدأ العمل في مرحلة الحقة على تحضيرهن للبطولة اإلقليمية.

كان الفتًا اإلقبال الكبير من الفتيات
على املشاركة في املهرجان؛ إذ
بحسب ما كشف االجتماع الذي
أقامته لجنة كرة الصاالت مع
املسؤولني عن الفرق ،أن املشاركات
سيقدمن من املناطق املختلفة،
ّ
وهن ينتمني إلى أندية وجامعات
تنشط في اللعبة رغم عدم وجود
دوري لها.

ستكون املهمة األساسية للمدرب
حسني ديب (الصورة) ومساعده
فريد نجيم إدخال ثقافة الفوتسال
ّ
إلى لعب الفتيات ،وهن الناشطات
بنحو أكبر في لعبة كرة القدم التي
بنواح عدة عن «شقيقتها
تختلف ٍ
الصغرى» ،علمًا بأن ديب أشار إلى
وجود خامات عدة يمكنها أن ّ
تقدم
صورة ّ
طيبة عن املنتخب.

استراحة
كلمات متقاطعة 1 0 3 7

ان�ط�ل�ق��ت ب �ط��ول��ة األل� �ع ��اب ال��ري��اض�ي��ة
امل ��درس� �ي ��ة ل �ل �ع��ام ال � ��دراس � ��ي - 2011
 2012ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات ،وف��ي
ه��ذا اإلط��ار شهدت مدينة بنت جبيل
سلسلة مباريات بكرة القدم للصاالت
ملختلف الفئات العمرية ،أس�ف��رت عن
ف��وز ث��ان��وي��ة ب�ين جبيل ع�ل��ى راه�ب��ات
رميش  ،1 - 3ومتوسطة ب��رج قالويه
ع� �ل ��ى راه� � �ب � ��ات رم � �ي� ��ش  .2 - 6وف ��ي
م��رج �ع �ي��ون ،ف ��ازت م�ت��وس�ط��ة الطيبة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ع� �ل ��ى م �ت ��وس �ط ��ة ال �خ �ي��ام
ال��رس �م �ي��ة  ،0 - 1وراه � �ب� ��ات ال�ق�ل�ب�ين
األق��دس�ين على ث��ان��وي��ة ال�خ�ي��ام ،1 - 6
وثانوية الطيبة على القليعة ،0 - 10
ومبرة عيسى ابن مريم  -الخيام على
جدية مرجعيون .0 - 4
من جهة أخرى ،أجريت قرعة محافظة
جبل لبنان ،على أن تنطلق مباريات
م �ن �ط �ق��ة ال �ض��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ع�ل��ى
مالعب الجامعة اللبنانية في الحدث
السبت الرابع من شباط املقبل.
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تأجيل انطالق الركبي يونيون
ق� � ��رر االت� � �ح � ��اد ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل �ل �ـ»رك �ب ��ي
ي ��ون� �ي ��ون» ف ��ي ج �ل �س �ت��ه األس �ب��وع �ي��ة
برئاسة رئيسه عبد الله ّ
جمال ،تأجيل
ان� �ط�ل�اق األس� �ب ��وع األول م ��ن م��رح�ل��ة
اإلي� � � ��اب ب �س �ب��ب ام� �ت� �ح ��ان ��ات ال �ف �ص��ل
الثاني في الجامعات واملدارس .وكان
مقررًا أن تقام مباراة قمة بني بيروت
حامل اللقب والجمهور في الثانية من
بعد ظهر ال�ي��وم على ملعب الجامعة
اللبنانية في الحدث.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ي ��واص ��ل منتخب
ل� �ب� �ن ��ان ل� �ل� �ش� �ب ��اب (ت � �ح� ��ت  19س �ن��ة)
اس �ت �ع��دادات��ه امل�ك�ث�ف��ة ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب
رئيس االتحاد غسان حجار ،وبقيادة
املدرب اإلنكليزي ستيف وريغليروث
وم � �س� ��اع� ��دي� ��ه ك� ��ري� ��م ج � � ّ�م � ��ال (ك ��اب�ت�ن
منتخب ال�ك�ب��ار) ،وف��ري��دري��ك مخلوف
وريمون عصفور ،ومشاركة  30العبًا
استعدادًا للمشاركة في دورة منطقة
ال�ش��رق األوس��ط التي تقام ف��ي مدينة
دب��ي اإلم��ارات �ي��ة خ�ل�ال ن�ي�س��ان املقبل،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن ع � ��دد ال�ل�اع� �ب�ي�ن س �ي��رت �ف��ع
م��ن  30إل��ى  ،75قبل أن يختار امل��درب
وريغليروث  22العبًا سيشاركون في
الدورة الدولية.

أفقيا

 -1قصر ومقر رسمي لرئيس الجمهورية الفرنسية –  -2خ�لاف نهار – ماركة سيارات
–  -3نموذج ّ
وعينة – عكسها أطرد وأبعد وأدف��ع –  -4نصيب – مدينة سورية –  -5أزلي
ّ
وسرمدي – مصيبة وهالك –  -6ضد أحب – البئر العميقة –  -7القلب – عود يتوكأ عليه
ُ
العجوز –  -8عملة عربية – مادة دمثة مطاطة تستخدم بنوع خاص كسدادة ألوعية شتى
ّ
ُ
أو كصناديق لحفظ الخضار والفواكه –  -9إله وخالق – مطهر ومبارك – شحم –  -10من
الحلويات العربية املعروفة واملكونة من القشطة والسكر والحليب والسميد

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران – إله مصري ‒  -2من أسماء األسد
– إحسان – إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -3النجاح والرخاء ورفاهية البلد –  -4عندي
وأم�ل��ك – خاصتهما وملكهما –  -5م��ن أع�ض��اء الجسم – ال�ع�ي��ون –  -6ع��اد ف��ي املستشفى
لإلطمئنان ال��ى صحته – أكبر سلسلة جبال في أوروب��ا – وض��ع خلسة –  -7يصير الشيء
�ان – ش��رح األس�ت��اذ ال ��درس –  -8ق��ائ��د ق��رط��اج��ي إشتهر
شيئًا واح �دًا أو يتحالف م��ع بلد ث� ٍ
بجماله وتصاهر مع هميلقار برقا والد هنيبعل –  -9خالف غافي – نسبة ملواطن آسيوي
ّ
لقبت قديمًا ببالد األرناؤوط
تابع لدولة عظمى –  -10عمر اإلنسان – دولة أوروبية

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1ناديا جمال –  -2يهودي – ّرمان –  -3نرسيس – طه – ّ -4
األيل – يحفر –  -5رون – نادر –  -6أز –
مدلس – ّكل –  -7مداد – ثوب –  -8وصية – ّ
ّ
رص – را –  -9أول – بودلير –  -10صور  -بغداد

عموديًا

 -1نيكاراغوا –  -2آه – لوز – صوص –  -3دونان – ميلو –  -4يدري – مدة –  -5ايسلندا –  -6الدروب
–  -7مرسيدس – صدغ –  -8أم – حر – ّلد –  -9الطف – كوريا –  -10نهر البارد

حل الشبكة 1036

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1037
922
7

8

9

10

11

ّ
ً
العلوم
بمراسالته مع
إشتهرأكاديمية
عضوا في
أصبح.)1949
(-1862()1853-1786
بريطانيا في مصر
لملك فرنسي
وسياسي
فيزيائياألعلى
الممثل
ً
كثافة الغازات والهواء
األولى
بقياسه
العالمية
إشتهر
الحرب
عاما.
خالل
وعشرون
ثالثةبن علي
حسين
العمر
من مكة
شريف
وله
ّ = 6+3+5+4
= 2+9+11+10
 = 11+4+9سهل
السجن ■
أحزان ■
هروب من
= 7+10+5+1
= 8+7+2+1
الصوت ■
بخاري ■
طائرامحسن
حم
3+8+2+6
شخصية لدريد لحام
الفهم
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الدولية
الرياضة
ّ

ميونيخ قلقة على ناديها
بايرن بحاجة لتدعيمات
يعيش البافاريون فترة قلقة على ناديهم بايرن ميونيخ الذي حقق
بداية قوية محليًا واوروبيًا ،بيد أن املباراة االخيرة امام بوروسيا
مونشنغالدباخ أظهرت ان أحالم الفريق لن يكون من السهل تحقيقها
خصوصًا مع غياب التعاقدات
حسن زين الدين
شتان ما بني االمس واليوم بالنسبة
إلى بايرن ميونيخ .باألمس ،وقبل
ال �ع� �ط �ل ��ة ال� �ش� �ت ��وي ��ة ،ك� � ��ان ال � �ن� ��ادي
البافاري يصول ويجول في مالعب
أمل��ان �ي��ا واوروب � � ��ا :ن �ت��ائ��ج الف �ت��ة في
الدوري املحلي وأداء مميز في دوري
اب� �ط ��ال اوروب � � ��ا ت� ّ�وج �ه �م��ا ب�ت�ص��در
ال� �ت ��رت� �ي ��ب ف � ��ي ك �ل �ت ��ا امل �س ��اب �ق �ت�ي�ن.
ق� � ّ�دم ب��اي ��رن ص� ��ورة ال �ف��ري��ق ال�ب�ط��ل
وال�ق��ادم بقوة ال��ى اعتالء املنصات:
ه�ج��وم ق��وي ووس ��ط مرعب
ودفاع ثابت وحارس مرمى
اس� � �ت� � �ط � ��اع ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع �ل��ى
نظافة شباكه في  12مباراة
متتالية .ذه��ب كثيرون الى
حد تشبيه بايرن ببرشلونة
االسباني ،حتى وصل االمر
بهؤالء الى اعتبار أن النادي
الكاتالوني هو الوحيد فقط
ال � � ��ذي ب ��إم� �ك ��ان ��ه ان ي �ح��ول
دون تحقيق ال�ب��اف��اري لقب
دوري اب �ط��ال اوروب � ��ا ال��ذي
سيستضيفه ملعبه «اليانز
ارينا».
ام� ��ا ال � �ي� ��وم ،وت� �ح ��دي� �دًا ب�ع��د
امل� � � �ب � � ��اراة ام � � � ��ام ب ��وروس � �ي ��ا
يحكى في أملانيا
مونشنغالدباخ في انطالق
أن ثمة ّ
توجهًا لدى
مرحلة االي��اب ،تبدل املشهد
املدير التنفيذي لبايرن
كليًا .سقوط الفريق الكبير
في ملعب «بوروسيا بارك»
ميونيخ ،كارل هاينز
أرب� ��ك ال �ب��اف��اري�ي�ن وج�ع�ل�ه��م
رومينيغيه ،ورئيسه
ي � � � �ع � � � �ي � � ��دون ح � �س � ��اب � ��ات � �ه � ��م
أولي هونيس لتسليم
مقاليد القيادة في إدارة وي�ب��دل��ون ف��ي آرائ �ه��م .املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل� �ن ��ادي ،ك� ��ارل
النادي في  2013لوجوه
هاينز رومينيغيه ،لم يتوان
شابة من أبناء النادي،
ع� ��ن ال � �ق� ��ول «ال ال � �ك� ��أس وال
حيث ُيتداول بقوة
دوري االب � �ط� ��ال ي �ع��وض��ون
اسما النجمني السابقني
ل � �ق ��ب ال� � � � � � ��دوري ،ع �ل �ي �ن ��ا ان
ن � � �ت � ��رك االح � � �ل� � ��ام ب� �ن� �ه ��ائ ��ي
أوليفر كان (الصورة)
دوري االب�ط��ال .الحديث عن
وشتيفان إيفنبرغ.
الثالثية يزعجني».
ال�ب�ع��ض ف��ي م�ي��ون�ي��خ أطلق
الصرخة مطالبًا بتعاقدات
ج � � ��دي � � ��دة وك � � �ب � � �ي� � ��رة ت �ل �ي ��ق
ب �ف ��ري ��ق ب �ح �ج��م ب� ��اي� ��رن خ �ص��وص��ًا
في مركزي قلب ال��دف��اع مع الغياب
ال� �ط ��وي ��ل ل �ل �ب �ل �ج �ي �ك��ي دان � �ي� ��ال ف��ان
بوينت الصابته في مباراة غالدباخ
وفي الهجوم اليجاد بديل للهداف
م ��اري ��و غ��وم �ي��زُ .ح �ك��ي ال �ك �ث �ي��ر ع��ن
أس � �م� ��اء ع� ��دي� ��دة م ��رش� �ح ��ة الرت � � ��داء
قميص البافاري كالبرازيلي دانتي،
مدافع مونشنغالدباخ ،والبلجيكي
ي � ��ان ف� �ي ��رت ��ون� �غ ��ن ،م� ��داف� ��ع اي ��اك ��س
ام �س �ت��ردام ال �ه��ول �ن��دي ،وال�ب�ل�غ��اري
دي � �م � �ي � �ت � ��ار ب � � ��رب � � ��ات � � ��وف ،م� �ه ��اج ��م
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي،
والبولوني روب��رت ليفاندوفسكي،
م� �ه ��اج ��م ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م� ��ون� ��د،
وال �س��وي �س��ري غ ��زي ��ردان ش��اك �ي��ري،
جناح بازل ،بيد أن املدير الرياضي
لبايرن ،الالعب السابق كريستيان
نيرلينغر ،خ��رج بتصريح مفاجئ
اع �ت �ب��ر ف �ي��ه ان ال � �ن� ��ادي ل ��ن ي��دخ��ل
س � ��وق االن � �ت � �ق� ��االت ال� �ش� �ت ��وي رغ ��م
ال �ن �ق ��ص ف� ��ي خ� ��ط دف� ��اع� ��ه ،م �ش �ي �رًا
ال ��ى ان ج �ي��روم ب��وات �ن��غ س�ي�ع� ّ�وض
ف��ان ب��وي�تن ومضيفًا «ل��دي�ن��ا أيضًا
(ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي) ل� ��وي� ��س غ��وس �ت��اف��و
و(االوك��ران��ي) اناتولي تيموتشوك

كان وإيفنبرغ
عائدان؟

(الع�ب��ا ال��وس��ط) بإمكانهما اللعب
في ال��دف��اع»! ضاربًا عرض الحائط
ب �ك��ل ال� � �ن � ��داء ات امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ق �ي��ام
بتعزيزات ومن بينها القائد فيليب
الم.
أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،ف��إن ب�ع��ض الصحف
ب��دأت بترشيح أسماء لخالفة يوب
هاينكس على رأس ال�ج�ه��از الفني
ل �ل �ف ��ري ��ق م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال �س ��وي �س ��ري
لوسيان فافر مدرب مونشنغالدباخ
والع ��ب ال �ب��اف��اري ال�س��اب��ق ت��ورس�تن
ف �ي �ن��ك ،م� � ��درب ب� � ��ازل ال �س��وي �س��ري،
ف ��ي ح�ي�ن ان رئ� �ي ��س ب� ��اي� ��رن ،أول ��ي
هونيس ،لم يخف اعجابه بميركو
سلومكا ،م��درب هانوفر ،كما غازل
أيضًا مدرب الفريق السابق يورغن
ك�ل�ي�ن�س�م��ان .ام ��ا ال��رئ �ي��س ال�ف�خ��ري
ل� � �ل� � �ن � ��ادي ،ف � ��ران � �ت � ��س ب� �ي� �ك� �ن� �ب ��اور،
ف �ق ��د ب � ��دا غ ��اض �ب ��ًا م� ��ن االداء ام� ��ام
مونشنغالدباخ ،منتقدًا على وجه
ال �ت �ح��دي��د ال �ج �ه��ة ال �ي �م �ن��ى ل�ل�ف��ري��ق
التي كانت معطلة بالكامل.
اذًا األج � � � � ��واء ل� �ي� �س ��ت م ��ري� �ح ��ة ف��ي
م � �ي ��ون � �ي ��خ ع � �ل� ��ى االط � � �ل � � ��اق ،ح �ي��ث
ب � � ��ات ال� �ج� �م� �ي ��ع ه � �ن� ��اك ع� �ل ��ى ي �ق�ين
ب� ��أن ال ��وص ��ول ال� ��ى االه � � ��داف ال �ت��ي
وض �ع �ه��ا ال � �ن ��ادي ف ��ي ه� ��ذا امل��وس��م
ً
ل� � ��ن ي� � �ك � ��ون س� � �ه �ل��ا ب� � �ت � ��ات � ��ًا ،اذ ان
ال� �ب ��اف ��اري ي �ل �ق��ى م �ن��اف �س��ة ش��دي��دة
في ال��دوري من دورتموند وشالكه
وم��ون �ش �ن �غ�ل�ادب��اخ ،ام ��ا ف ��ي دوري
ابطال اوروبا فإن الصورة انقشعت
اخ�ي�رًا وتحديدًا بعد لقاء غالدباخ
بأن بايرن ال يقف على قدم املساواة
مع برشلونة وريال مدريد.
ه ��ذا االم� ��ر ات �ض��ح اك �ث��ر م��ع ح��دوث
بعض ال�غ�ي��اب��ات ف��ي ال�ف��ري��ق ،حيث
ب ��دا واض� �ح ��ًا ان ال� �ن ��ادي ال �ب��اف��اري
ال ي �م �ت �ل��ك دك � ��ة ب� � ��دالء ق � � ��ادرة ع�ل��ى
ت� �ع ��وي ��ض ال � �ن � �ج� ��وم االس� ��اس � �ي�ي��ن،
وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول ان أس� �م � ً
�اء ك�ن�ي�ل��س
ب� �ي� �ت ��رس�ي�ن وال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي ت ��اك ��اش ��ي
أوسامي والنمسوي ديفيد االب��ا ال
تليق بناد عريق كبايرن ميونيخ.
وه� �ن ��ا ،ال ي �م �ك��ن اال ت �ح �م �ي��ل ادارة
ال�ب��اف��اري املسؤولية ج��راء اتباعها
س � �ي ��اس ��ة ال � �ت � �ق � �ش ��ف ،وه � � � ��ذا االم � ��ر
ال��ذي أغ�ض��ب كثيرًا أن�ص��ار ال�ن��ادي
خ �ص��وص��ًا ب �ع��د االص ��اب ��ة االخ �ي��رة
التي تعرض لها فان بوينت.
ث �م��ة ن�ق�ط��ة اخ� ��رى ي�ف�ت�ق��ده��ا ب��اي��رن
ميونيخ وك��ان��ت اح��دى ن�ق��اط قوته
ف��ي امل��اض��ي ،وه��ي ع��دم وج��ود قائد
فعلي ف��ي امل�ي��دان على غ��رار م��ا كان
األمر مع الهولندي مارك فان بومل
وميكايل ب��االك وشتيفان ايفنبرغ،
ح �ي��ث ب� ��دا ف �ي �ل �ي��ب الم وب��اس �ت �ي��ان
شفاينشتايغر ب�ع�ي��دون ك��ل البعد
ع ��ن ال �ص �ف��ات ال �ق �ي��ادي��ة ال �ت ��ي ك��ان
ي� �ت� �م� �ت ��ع ب � �ه ��ا ال �ل��اع� � �ب � ��ون ال� �ث�ل�اث ��ة
السالفو ال��ذك��ر ،وه��ذا م��ا أش��ار اليه
بكنباور بوضوح قبل فترة.
ال ش��ك ب ��أن ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ م��دع��و
ال � �ي� ��وم مل �ص��ال �ح��ة ج �م ��اه �ي ��ره أم� ��ام
فولسبورغ ،غير أن ال�ف��وز وح��ده ال
يكفي لطمأنة االن �ص��ار ،اذ ان ع��دم
تحرك االدارة في االيام االخيرة من
سوق االنتقاالت الشتوي من شأنه
ان ُيبقي ال �ن��دوب ف��ي جسم الفريق
ال�ب��اف��اري ،وه��ي ّ
معرضة ألن تظهر
أك �ث��ر ،ال م�ح��ال��ة ،ف��ي ق ��ادم امل��واع�ي��د
الكبيرة.

بدأ يتداول في املانيا أسماء مدربني لخالفة هاينكس (أ ف ب)

برنامج البطوالت االوروبية الوطنية
إسبانيا (املرحلة الحادية
والعشرون):
 السبت:اسبانيول  -ريال مايوركا ()19.00
رايو فاليكانو  -اتلتيك بلباو ()19.00
ريال مدريد  -ريال سرقسطة ()21.00
فياريال  -برشلونة ()23.00
 االحد:ريال بيتيس  -غرناطة ()13.00
ريال سوسييداد  -سبورتينغ خيخون
()17.00
ليفانتي  -خيتافي ()17.00
راسينغ سانتاندر  -فالنسيا ()19.00
ملقة  -اشبيلية ()22.30
 االثنني:اوساسونا  -اتلتيكو مدريد ()22.00
ايطاليا (املرحلة العشرون):
 السبت:كاتانيا  -بارما ()19.00
يوفنتوس  -اودينيزي ()21.45
 االحد:فيورنتينا  -سيينا ()13.30
كييفو  -التسيو ()16.00
روما  -بولونيا ()16.00
ليتشي  -انتر ميالنو ()16.00
باليرمو  -نوفارا ()16.00
جنوى  -نابولي ()16.00
تشيزينا  -اتاالنتا ()16.00
ميالن  -كالياري ()21.45

أملانيا (املرحلة التاسعة عشرة):
 السبت:بايرن ميونيخ  -فولسبورغ ()16.30
بوروسيا دورتموند  -هوفنهايم ()16.30
هيرتا برلني  -هامبورغ ()16.30
فيردر بريمن  -باير ليفركوزن ()16.30
اوغسبورغ  -كايزرسالوترن ()16.30
كولن  -شالكه ()19.30
 االحد:ماينتس  -فرايبورغ ()16.30
شتوتغارت  -بوروسيا مونشنغالدباخ
()18.30
فرنسا (املرحلة الحادية والعشرون):
 السبت:اوسير  -نانسي ()20.00
ليون  -ديجون ()20.00
نيس  -مونبلييه ()20.00
تولوز  -كاين ()20.00
بريست  -باريس سان جيرمان ()20.00
لوريان  -سوشو ()20.00
ليل  -سانت اتيان ()22.00
 االحد:فالنسيان  -اجاكسيو ()18.00
ايفيان  -بوردو ()18.00
رين  -مرسيليا ()22.00
هولندا (املرحلة التاسعة عشرة)
 السبت:هيرنفني  -اوتريخت ()19.45

بريدا  -دي غرافشاب ()20.45
هيراكليس  -اكسلسيور ()20.45
رودا  -الكمار ()21.45
 االحد:فيينورد  -اياكس امستردام ()13.30
تفنتي انشكيده  -غرونينغن ()15.30
فالفيك  -فينلو ()15.30
نيميغن  -ادو دن هاغ ()17.30
كأس انكلترا (الدور الرابع):
 السبت:كوينز بارك رينجرز  -تشلسي ()14.00
ليفربول  -مانشستر يونايتد ()14.45
بولتون واندررز  -سوانسي سيتي
()17.00
وست بروميتش البيون  -نوريتش
سيتي ()17.00
دربي كاونتي  -ستوك سيتي ()17.00
ليستر سيتي  -سويندون تاون ()17.00
ميلوول  -ساوثمبتون ()17.00
هال سيتي  -كراولي ()17.00
بالكبول  -شيفيلد ونسداني ()17.00
ستيفينادج  -نوتس كاونتي ()17.00
شيفيلد يونايتد  -برمنغهام سيتي
()17.00
برايتون  -نيوكاسل يونايتد ()17.00
 االحد:سندرالند  -ميدلزبره ()15.30
ارسنال  -استون فيال (.)18.00
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كرة المضرب

أصداء عالمية

بطولة أوستراليا :موقعة مرتقبة بني ديوكوفيتش ونادال في النهائي
واص��ل الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
امل�ص�ن��ف أول وح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،سلسلة
ان �ت �ص ��ارات ��ه ف ��ي ب �ط��ول��ة أوس �ت��رال �ي��ا
امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة ل� � �ك � ��رة امل� � � �ض � � ��رب ،أول� � ��ى
البطوالت األرب��ع الكبرى ليتأهل إلى
النهائي على حساب البريطاني آندي
م ��وراي ال��راب��ع ب�ف��وزه عليه  3-6و6-3
و 7-6و 1-6و 5-7في مباراة مثيرة.
وي �ل �ت �ق��ي دي��وك��وف �ي �ت��ش ف ��ي امل� �ب ��اراة
النهائية مع اإلسباني رافاييل نادال
الثاني ال��ذي ه��زم السويسري روجيه
فيديرر الثالث في نصف النهائي.
وعجز م��وراي عن التأهل إل��ى املباراة
النهائية للعام الثالث على التوالي،
وأن ي�ك��ون أول ب��ري�ط��ان��ي ي�ح��رز أح��د
ألقاب الـ«غراند شيليم» منذ أن حقق
ذلك فريد بيري عام .1936
وف� �ش ��ل م� � � ��وراي ،ال� � ��ذي ي� �ش ��رف ع�ل�ي��ه
البطل التشيكوسلوفاكي ـــــ األميركي
ال �س��اب��ق إي �ف��ان ل �ي �ن��دل ،ف��ي ال �ث��أر من
دي��وك��وف�ي�ت��ش ال ��ذي ه��زم��ه ف��ي نهائي
ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي .م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي�س�ع��ى
دي��وك��وف �ي �ت��ش ( 24ع��ام��ًا) إل ��ى ت �ك��رار
اإلنجاز الذي حققه في املوسم املاضي
عندما فاز بعشرة ألقاب في  11مباراة

نهائية خاضها ،علمًا بأنه انتزع في
منتصفه امل��رك��ز األول ف��ي التصنيف
العاملي لالعبني املحترفني من ن��ادال.
وخاض الصربي نصف النهائي للمرة
السابعة على التوالي .وخسر موراي
( 24عامًا) املجموعة األول��ى  3-6أمام
ديوكوفيتش ،وتأخر في بداية الثانية
بشوطني ،لكن البريطاني واجه البطل

الصربي بضراوة وع��ادل األرق��ام قبل
أن ينتزع املجموعة الثانية .3-6
وف��ي املجموعة الثالثة ،بلغ التنافس
ذروت� � ��ه ،ع �ن��دم��ا ك �س��ر م � ��وراي إرس ��ال
خ � �ص � �م� ��ه ف � � ��ي ن � �ه� ��اي � �ت � �ه� ��ا ،ب� � �ي � ��د أن
دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش رد س ��ري� �ع ��ًا وف � ��رض
شوطًا حاسمًا خرج منه موراي فائزًا
 4-7في مجموعة دامت  88دقيقة.

فرحة ديوكوفيتش بفوزه على موراي (توبي ميلفيل ــ رويترز)

وظ� � �ه � ��ر ال � �ت � �ع� ��ب ع � �ل� ��ى م� � � � � � ��وراي ،ف��ي
املجموعتني الرابعة والخامسة ،فتقدم
اب ��ن م��دي�ن��ة ب �ل �غ��راد س��ري�ع��ًا ول ��م تعد
ك��رات ديوكوفيتش دقيقة على غ��رار
املجموعة الثالثة ،فعادله موراي ،لكن
ال�ص��رب��ي ك��ان األص �ل��ب ف��ي ال�ش��وط�ين
األخيرين وحسم املجموعة .5-7

زوجي السيدات
أح � � � � � � ��رزت ال� � ��روس � � �ي � � �ت� � ��ان س� �ف� �ت�ل�ان ��ا
ك��وزن �ت �س��وف��ا وف �ي��را زف��ون��اري �ف��ا لقب
زوج � � ��ي ال � �س � �ي� ��دات ،ب� �ف ��وزه� �م ��ا ع�ل��ى
اإلي �ط��ال �ي �ت�ين س� ��ارا اي ��ران ��ي وروب��رت��ا
فينتشي  7-5و 4-6و.3-6
وخ �ل �ف��ت ك��وزن �ت �س��وف��ا وزف ��ون ��اري �ف ��ا
األرج� � �ن� � �ت� � �ي� � �ن� � �ي � ��ة ج� � �ي � ��زي �ل��ا دول� � �ك � ��و
واإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ف�ل�اف �ي��ا ب �ي �ن �ي �ت��ا ال �ل �ت�ين
أح � ��رزت � ��ا ل� �ق ��ب ال � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ع �ل��ى
ح �س��اب ال ��روس �ي ��ة م ��اري ��ا ك�ي��ري�ل�ن�ك��و
والبيالروسية فيكتوريا أزارنكا.
وه��ذا اللقب الثاني لكوزنستوفا في
زوج��ي ال�س�ي��دات بعد أن أح��رزت��ه عام
 2005مع األوسترالية اليسيا موليك
وعلى حساب األميركيتني ليندساي
دافنبورت وكورينا موراريو.

سوق االنتقاالت

ّ
سان جيرمان يعزز صفوفه بأليكس من تشلسي

ّ
عزز باريس سان جيرمان
صفوفه بالبرازيلي أليكس
مدافع تشلسي ،في الوقت
الذي أكد فيه وكيل اعمال
االرجنتيني كارلوس تيفيز
أن األخير باق في صفوف
مانشستر سيتي حتى
الصيف املقبل

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي،
ام��س ،رسميًا ،ض��م امل��داف��ع البرازيلي
أليكس من صفوف تشلسي االنكليزي
ملدة عامني ونصف ،حيث ّقدمه ظهرًا
لوسائل االعالم.
وق� � ��ال االي� �ط ��ال ��ي ك ��ارل ��و ان �ش �ي �ل��وت��ي
م ��درب س��ان ج �ي��رم��ان« :ان ��ه (ال�ي�ك��س)
يملك الكثير من الخبرة ألنه لعب في
الدوري الهولندي والدوري االنكليزي
اضافة ملنتخب ب�لاده .انه العب رائع.
اعتقد انه سيخوض موسمًا جيدًا».
اما اليكس ّ
فعبر عن فرحته لاللتحاق
ً
بنادي العاصمة الفرنسية ،قائال« :انا
اعلم حجم نادي باريس سان جيرمان
وه ��ذا م��ا اع �ط��ان��ي ال��داف��ع ل�لان�ض�م��ام
ال� �ي ��ه .اض ��اف ��ة ال� ��ى ذل � ��ك ،ل �ق��د ق�ض�ي��ت
م��وس �م�ي�ن م ��ع ك ��ارل ��و ان �ش �ل��وت��ي ف��ي
تشلسي .في الشهرين املاضيني أردت
الخروج من تشلسي وقمت باتصاالت
مع سان جيرمان ،وكل شيء كان على
ما يرام».
وب��دأ اليكس مسيرته م��ع سانتوس،

وت��رك البرازيل ع��ام  2004ال��ى هولندا
ف��أح��رز م��ع اي�ن��ده��وف��ن ال�ل�ق��ب  3م��رات
متتالية ،لينتقل بعد ذلك الى تشلسي
وي �ت��وج م�ع��ه باللقب ع��ام  ،2010وق��د
ل �ع��ب  18م� �ب ��اراة دول �ي ��ة م ��ع منتخب
البرازيل واحرز معه كوبا اميركا عام
.2007
من جهة اخرى ،اقفل كيا جورابشيان،
وك �ي��ل اع �م ��ال االرج �ن �ت �ي �ن��ي ك��ارل��وس
ت �ي �ف �ي��ز ،م �ه ��اج ��م م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي
االنكليزي ،الباب على انتقال الالعب
في س��وق االنتقاالت الشتوي ،مشيرًا
ال ��ى ان ال �ف��رص��ة ت �ب��دو اك �ب��ر ل �ح��دوث
م�ث��ل ه ��ذا االم ��ر ف��ي ال �ص �ي��ف ،بحسب
م� ��ا ذك � ��ر امل� ��وق� ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي مل�ج�ل��ة
«ف� ��ران� ��س ف� ��وت � �ب� ��ول» .وك� ��ان� ��ت ان ��دي ��ة
ب��اري��س س��ان جيرمان وم�ي�لان وانتر
ميالنو االي�ط��ال�ي�ين ت��رغ��ب ف��ي ض��م الـ
«أباتشي» .وقال جورابشيان للراديو
االنكليزي «ت��وك س �ب��ورت»« :ل�ق��د كنا
في مفاوضات مع ثالثة اندية كبيرة
ف��ي اوروب � ��ا ل�ك�ن�ه��م ل��م ي�ت��وص�ل��وا ال��ى

اتفاق مع مانشستر سيتي .كارلوس
س �ي �ب �ق��ى م� ��ع س �ي �ت��ي ح �ت ��ى ال �ص �ي��ف
امل �ق �ب��ل .م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي اراد بيعه
ل�ك��ن وف��ق مبلغ م �ع�ّي�نّ » ،مضيفًا «ف��ي
الصيف املقبل ،سيكون هناك خيارات
ك �ث �ي��رة ،ك ��ل االن ��دي ��ة ال �ك �ب �ي��رة تبحث
ع� ��ن الع� �ب�ي�ن ي �س �ت �ط �ي �ع��ون امل �ش ��ارك ��ة
ف��ي دوري االب �ط��ال .ك��ارل��وس ل��م يكن
باستطاعته ان يلعب في املسابقة هذا
املوسم وهذا ما شكل عائقًا النتقاله».
واعتبر جورابشيان ان سان جيرمان
ه ��و األق� � ��رب ل �ل �ت �ع��اق��د م ��ع ت �ي �ف �ي��ز ف��ي
ً
الصيف ،قائال« :باريس سان جيرمان
ي��ري��د أن يبني مشروعًا ط��وي��ل االم��د،
واعتقد بأن تيفيز جاء اليهم متقدمًا
ع �ل��ى ان �ط�ل�اق امل �ش ��روع ب�س�ت��ة اش �ه��ر.
ل�ك��ن ،ه�ن��اك ام��ل كبير ب��أن ي��ذه��ب ال��ى
هناك في الصيف املقبل».
وف ��ي ت��رك �ي��ا ،ض��م ف�ن��رب�خ�ش��ة مهاجم
ليل الفرنسي ،السنغالي موسى سو،
مل��دة  4اع��وام ونصف ،بحسب ما ذكر
النادي التركي امس.

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن يقلب الطاولة على أورالندو في ملعبه
قلب بوسطن سلتيكس الطاولة على
أورالن ��دو ماجيك ليفوز عليه ،83-91
بعدما كان متأخرًا بفارق  27نقطة في
دوري ك��رة السلة األم�ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني.
وه� � ��ذا ال � �ف ��وز ال� �ث ��ان ��ي ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
ل �ب ��وس �ط ��ن ح� ��ام� ��ل ل� �ق ��ب  2008ع �ل��ى
أورالن � � � � � � ��دو ،وح� �ق� �ق ��ه ه� � ��ذه امل� � � ��رة ف��ي
فلوريدا على ملعب الخاسر.
وت� �ق ��دم أورالن � � � ��دو  37-58ف ��ي ال��رب��ع
األول ،ل�ك��ن ب��وس�ط��ن ،ال ��ذي غ��اب عنه
م ��رة ج��دي��دة ص��ان��ع األل� �ع ��اب راج ��ون
رون� � ��دو ،ق �ل��ب ال �ت��وق �ع��ات ف��ي ال �ش��وط
الثاني حيث سجل  54نقطة مقابل 25
فقط ملضيفه ،ليحقق ثالثة انتصارات
متتالية ألول مرة هذا املوسم.
وتألق بول بيرس بتسجيله  24نقطة
لدى بوسطن ،وأضاف البديل إيتوان
م��ور  16نقطة بينها  4ثالثيات من 4
م� �ح ��اوالت ،ع�ل�م��ًا ب ��أن خ�م�س��ة الع�ب�ين
م � ��ن س �ل �ت �ي �ك��س ت� �خ� �ط ��وا ح� ��اج� ��ز 10
نقاط .ولدى أورالن��دو ،سجل العمالق

«دانك» لغريفني في سلة ممفيس (لوسي نيكولسون ــ رويترز)
دوايت هاورد  16نقطة مع  16متابعة،
وأض � � ��اف ج ��اي� �س ��ون ري� �ت� �ش ��اردس ��ون
 13ن�ق�ط��ة وراي� ��ن أن��درس��ون  12نقطة

من دون أن يجنبوا فريقهم خسارته
الثالثة في آخر خمس مباريات.
وقال بيرس« :الكل كان مميزًا .عندما

ت �م �ل��ك الع� �ب ��ًا ش ��اب ��ًا م �ث ��ل م ّ� ��ور ي �ق��وم
ب��أش �ي��اء م �م �ي��زة ،ف �ه��ذا ي �م��ث��ل ج��ائ��زة
إضافية لنا».
وح �ق��ق ل ��وس أن �ج �ل��س ك�ل �ي �ب��رز ف ��وزه
ال� �ع ��اش ��ر ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ع �ل ��ى ح �س��اب
ض �ي �ف��ه م �م �ف �ي��س غ��ري��زل �ي��س .91-98
وك� � ��ان أف� �ض ��ل م �س �ج��ل ل � ��دى ك �ل �ي �ب��رز
الشاب باليك غريفني صاحب  20نقطة
ول��دى الخاسر ،سجل رودي غ��اي 24
نقطة.
وقال غريفني« :بهذه الطريقة يجب أن
نلعب في الوقت الحاسم .إنه فوز جيد
أمام فريق عظيم».
وه � � � ��ذا ب� ��رن� ��ام� ��ج م� � �ب � ��اري � ��ات ال � �ي � ��وم:
ف � �ي �ل�ادل � �ف � �ي ��ا س� �ف� �ن� �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز x
دي � �ت � ��روي � ��ت ب� �ي� �س� �ت ��ون ��ز ،ت� �ش ��ارل ��وت
ب ��وب� �ك ��ات ��س  xواش � �ن � �ط ��ن وي � � � � ��زاردز،
هيوسنت روكتس  xنيويورك نيكس،
م �ي �ل��ووك��ي ب ��اك ��س  xل � ��وس أن �ج �ل��س
الي � �ك� ��رز ،ف�ي�ن�ي�ك��س ص �ن��ز  xم�م�ف�ي��س
غ��ري��زل�ي��س ،ي��وت��ا ج��از  xساكرامنتو
كينغز.

بالتيني يدعم إقامة مونديال
 2022في الصيف
صرح رئيس االتحاد
االوروبي لكرة القدم،
الفرنسي ميشال بالتيني
(الصورة) ،لصحيفة «ذي
دايلي تلغراف» البريطانية
بأنه يدعم اقامة مباريات
مونديال  2022املقرر
في قطر خالل فصل
الشتاء وليس في الصيف
كما جرت العادة .واشار بالتيني ،املرشح
االبرز لخالفة السويسري جوزيف بالتر
في رئاسة االتحاد الدولي «فيفا» ،الى
ان اعادة جدولة مباريات بطوالت القارة
االوروبية لن تكون مشكلة كبيرة.
ويأتي تصريح بالتيني بعد ايام معدودة
على املوقف الذي صدر عن بالتر في
حديث لصحيفة «كيكر» االملانية حيث اكد
أن مونديال قطر  2022سيقام في فصل
الصيف.

هولندا  xأملانيا ّ
وديًا مجددًا
سيلتقي املنتخب االملاني مع غريمه
الهولندي للمرة الثالثة في اقل من عام
عندما يحل ضيفًا عليه في  14تشرين
الثاني املقبل في مباراة ودية تقام في
امستردام.
وكان الـ«مانشافت» حقق في  15تشرين
الثاني املاضي انتصارًا كبيرًا على
«البرتقالي» بثالثية نظيفة سجلها توماس
مولر وميروسالف كلوزه ومسعود اوزيل،
كما ان املنتخبني وقعا في املجموعة ذاتها
ضمن نهائيات كأس اوروبا التي تقام
الصيف املقبل في بولونيا واوكرانيا،
وستكون مواجهتهما ضمن الجولة الثانية
من الدور االول في  13حزيران .2012

الناطق باسم مورينيو:
ألفيش حمار!
وصف غيالديو باراميس الناطق الرسمي
باسم مدرب ريال مدريد االسباني،
البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدافع الغريم
برشلونة ،البرازيلي داني ألفيش ،بالحمار
ً
حيث سخر من اذنيه الكبيرتني ،قائال:
ّ
«تغير ألفيش كثيرًا منذ أن وصل إلى
إسبانيا فقد أجروا له عملية جراحية
لتقصير األذنني وألبسوه نظارة شخص
مثقف لكن الحمار ذا األذنني الصغيرتني
والنظارة لن يصبح طبيبًا وإنما سيبقى
حمارًا» .ولفت باراميس الى ان ما كتبه
على «تويتر» هو رأيه الشخصي وال دخل
ملورينيو به.
من جانبه رد الفيش على باراميس في
صفحته على موقع «تويتر» ،كاتبًا« :الله
خلقني على هذه الهيئة ،اسمحوا لي ان
اغتنم الحياة على هذه الصورة».

 ...وشافي :ريال مدريد
ال ّ
يتقبل الخسارة
انتقد أمس العب وسط برشلونة ،شافي
هيرنانديز ،العبي ريال مدريد بعد مباراة
اياب كأس امللك التي تعادل فيها الغريمان
 2-2في مقابلة مع القناة الخاصة بناديه
ً
قائال«« :إنهم سيئون ،ال يجيدون ّ
تقبل
الخسارة .نعم ،كانوا متوترين وغاضبني
جدًا».
وانتقد شافي حكم املباراة بعدم طرده
لالعب ريال مدريد الفرنسي السانا ديارا
بعد تدخله الوحشي حسب قوله ،على
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خواتم 3
أنسي الحاج

تارة شمس وطورًا قمر
العبقريّ ،
ّ
لكن أنفاسه تلفحنا.
ال نعرف َمن هو
العبقري عظيم وق��د ال ّ
ّ
نحبه ،وامل��وه��وب يسحرنا ف��ورًا
َ َ
العطب.
وإلى األبد مهما كان ثانيًا أو سريع
ٌ
ُ
ّ
ليلة ظلماء ،املوهبة حمامة بيضاء.
العبقرية صاعقة ٍ
ّ
العبقرية  ...املوهبة ...
َمن يرسم الحدود بينهما؟
ّ
َمن يعرف الفرق بني ّ
وعطية؟
عطية
كفى بنا استنطاقًا.
ُ
ال نكن مستجوبني بل رعاة.
بل رعايا.
ً
َ
ولن ِه ْم قليال في هذا البحر.
امل��وه��وب ح� ّ�ر ال�ت�ص� ّ�رف ض� ّ�د موهبته ق��در م��ا اإلن�س��ان
ّ
ّ
التصرف بحياته .عندما يفضل الحصان
ال�ع��ادي ُح� ّ�ر
َّ
ّ
امل�ج��ن��ح أن ي�ك��ون ح�ص��ان��ًا أرض� ّ�ي��ًا ف�ه��ذه ص ��ورة ال�ف��ن��ان
املوهوب الذي يقصقص موهبته .عندما ّ
تقرر الحسناء
ّ
ّ
أن تتبشع .عندما يهجر املطرب ألحان مؤلف يأللئ له
ّ
ليغني من ألحانه هو ،وهو أفشل ّ
امللحنني .عندما
صوته
ُي �خ� َّ�ي��ر ح��اك��م ب�ي�ن امل�ش�ي��ر ال�ح�ك�ي��م واالن �ت �ه��ازي امل��رائ��ي
ّ ْ
ّ
ّ
ألن��ه يريحه على ّ
األول ألن��ه َيشجر بينه
فيفضل الثاني
وبني نفسه.
ّ
االنتحار الوحيد املسموح للموهبة ه��و االجتهاد حتى
التفاني والتفاني ف��وق م��ا يحمل البشر .وع��ي الوديعة
ُ َْ
َّ
املقدسة بالوعي املطلق ال بوعي الذكاء الضحل.
ّ
للعبقرية أن تنهل من طفولتها ،وعلى املوهبة الرشاد.
ً
ّ ُ َ َّ
العبقرية تقلد وال املوهبة .ال�ف��رق ّأن موهبة بعينها،
ال
ّ
ُُ
ّ
كالعزف أو التمثيل ،تتوزع على كثر وطبعًا كل نموذج
بخصائصه ،بينما العباقرة ،ميكل آنج ،شكسبير ،باخ،
ّ
م ��وزار ،بيتهوفن ،ب��ودل�ي��ر ،ك��ل منهم ظ��اه��رة ال «زم�ي��ل»
لها ف��ي «امل�ه�ن��ة» .ك��ان ع� ّ�ب��ود عبد ال�ع��ال نجمًا ف��ي عزف
ال�ك�م��ان ،وف��ري��د األط ��رش ف��ي ال �ع��ود ،وول �ي��د ع�ق��ل وول�ي��د
ّ
َ
ْ
حوراني في البيانو،
ولكن َس َبق ُهم َمن جلى أكثر منهم
َ
وجايلهم َمن زاملهم ونافسهم ونافسوه وسيعقبهم من
ّ
ّ
قد يتخطاهم .مهما تكن املوهبة باهرة وفريدة تظل بنت
ّ
ّ
العبقرية فهي ّقوة
بأشعة اآللهةّ .أم��ا
الطبيعة ،ممزوجة
ّ
على الطبيعة ولو كانت قوة منها.
ي� ّ�ت�ف��ق ل�ل�ع�ب�ق� ّ
�ري��ة أن ت�ق�ت��رن ب��امل��وه�ب��ة ،ف�ي�ك��ون ذل��ك هو
الشكل األمثل لهما معًا ،والبعض ،مثل فكتور هوغو،
َ
النبوغني فيتواهبان ،وق��د ُي ّ
غبش أحدهما على
ُيالعب
اآلخ��ر ،كأن يغالي هوغو في التراقص الوزني مبتدعًا،
ّل�اّ
مستعرضًا َت� َ�م� ُّ�ك�ن��ه .ومهما ت�م� َ
�اه� َ�ر امل��وه��وب وال�خ� ق
ّ
ت�ت�ش��ف��ع ل�ه�م��ا نعمتهما ف�ل�ا ُي �ع� َّ�ي��ران ب��ال�ب�ه�ل��وان� ّ�ي��ة وال
ّ
بالشكالنية ،ولكن قد تبدو على البعض منهما أمارات
ّ
َث ّ
اآلرابيسكية
ري الحرب« .يزيدها» ،كما في التكرارات
عند قدامى املطربني.
ْ ً ُْ
وليس أبأس َّ
ممن َيستوهب ،فاملوهبة ِخلقة وال تغتصب.

ّ
ّ
العبقرية أي�ض��ًا ،لكنها مفرطة خيرًا أو ش� ّ�رًا ،ال تعرف
ً
َ
ّ
هوادة وال اعتداال .إنها ذات جنونني :الجنون «الطبيعي»،
واآلخر الذي يتجاوز الحدود.
صحيح ّأن املوهبة أداءّ ،
ٌ
لكن املوهبة الخارقة أداء خارق،
وقد تعيد خلق ّ
املؤدى ال بل قد تعطيه الحياة من أصلها
ُ ّ
وتجنحه فتكون ّأم��ه ْإن ك��ان الخالق أب��اه ،وأحيانًا تبدو
ّأمه وأباه.
وك��م م��ن اإلب��داع��ات ،ف��ي الغناء والتمثيل خصوصًا ،ما
�ؤدوه��ا وم� ّ
ك��ان��ت لتصمد ل��وال م� ّ
�ؤدي��ات �ه��ا .ب ��دون ص��وت
ّ
الرحبانية وتبهت جميع
فيروز تتهاوى عشرات األغاني
ّ َ ْ
ّ
ّ
املسرحية التي تقمصتها ،وب��دون صوت
الشخصيات
أسمهان م��ا كانت قصيدة األخ�ط��ل الصغير «اسقنيها
بأبي َ
أنت ّ
وأمي» تخلد على الدهر.
ف��ي ال�ك�ت��اب ال ��ذي ص ��در أخ �ي �رًا ل �خ��ال��دة س�ع�ي��د ب�ع�ن��وان
ّ
ّ
ّ
تتحدث املؤلفة ،في فصل رائع
«يوتوبيا املدينة املثقفة»
ّ
خ��اص ب�ف�ي��روز ،ع� ّ�م��ا ّ
«عبقرية ص��وت ف�ي��روز».
تسميه
وي �ق��ع ال�ف�ص��ل ت�ح��ت ع �ن��وان «ف �ي ��روز :اإلب � ��داع ف��ي ال�ف� ّ�ن
وامل �ع �ن��ى وامل ��وق ��ف» .ه�ن��ا ت�غ�ي��ب ال �ح��دود ب�ي�ن ال�ع�ب�ق� ّ
�ري��ة
وامل��وه�ب��ة وال ي�ع��ود ذا ج��دوى االح�ت�م��اء وراء التعريف
العبقرية ُتبدع واملوهبة ّ
ّ
تؤدي ،فاملوهبة يمكن
القائل إن
ّ
أن تكتفي باألداء وباألداء األمني السليم فتظل في حدود
املعطى ال��ذي ال َ
فضل له غير ما ُو ِه��ب ّإي��اه َو ْهبًا
كبير
ٍ
ول��م ي��زد عليه غير الصقل وال�ب��راع��ة ،كما يمكن ،وفي
حاالت نادرة ،أن ّ
تؤدي الجميل بأجمل منه والجديد بأملع
ّ
ّ
ّ
يصح هذا تمامًا على
عبقرية.
عبقرية بإزاء
منه فتغدو
ُ َْ ََ َ
أوتيت التجارب بوتقتها
األخوين رحباني وفيروز .هنا
ِ
املثلى ،فالريادة بوركت باألصالة ،والجسارة بالعذوبة،
َ ُ َْ
ّ
وش� َ�ب��ق ال��خ��ل��ق بخفة امل�لائ�ك��ة .ل��م يعد ال�ص��وت أداة ،بل
أصبح غاية .املبدع صار ُم ْل َهمًا ّ
ّ
فتحول الصوت
بمؤديته
إلى مطر ألرض الزرع .تلك ظاهرة ّ
ربما لم يحصل مثلها
في التاريخ.
ّ
ن�ت��وق��ف ل�ح�ظ��ة أخ ��رى ع�ن��د ك �ت��اب خ��ال��دة س�ع�ي��د لنبدي
ّ
ّ
ّ
ّ
لشخصية لم تنل حقها
تقديرنا لتذكرها العادل واملؤثر
َ
الخ ّ
من التقدير هي سعاد ّ
فية لنهضة املسرح
نجار ،البطلة
اللبناني الحديث .وهنا أيضًا ،كعادتها ،تجد خالدة سعيد
الكلمة الفصل حني تكتب مقالتها تحت عنوان «سعاد
ّ
عبقرية ال�ت�ع��اون وال��رع��اي��ة» .ن�ع��م .ه�ن��اك للخفاء
ن� ّ�ج��ار:
ّ
ّ
عبقريات
عبقريات ،أعظمها
ظهورات تاريخية وللصمت
الحضانة الباطنة.
لاّ
العبقرية محدودة كي َن ّ
ّ
تبينها؟ وهل املوهبة إ
 ...وهل
ّ
عبقرية خالصة في مهار ٍة خالصة؟
م��ا ي �ب��دو م�ت�ن��اق�ض��ًا ف��ي ه ��ذا ال �ك�ل�ام ه��و وح ��ي ال�ت�خ��وم
ّ
الضبابية بني املوهبتني ،بني النبوغني .كأنهما كلتاهما

َّ َ
ت��ارة شمس وط��ورًا قمر .ق��ان��ون امل�ف��ارق��ةَ .ج� َ�دل� ّ�ي��ة ال��ذك��ر
واألنثى.
ّ
عبقرية ل��دى امل��رأة يناقض عبارة لسيمون
الكالم على
ّ
دو بوفوار في «الجنس الثاني» تقول« :ثمة نساء ذوات
ّ
م��وه�ب��ة ،إن �م��ا وال ام ��رأة م�ن�ه� ّ�ن تمتلك ذل��ك ال�ج�ن��ون في
يسمونه ال�ع�ب�ق� ّ
امل��وه�ب��ة ال��ذي ّ
�ري��ة» .لنفترض .يبقى من
ّ
ّ
ّ
أمر واحد على األقل :إن «ذلك الجنون
حقنا التحفظ حيال ٍ
في املوهبة» قد ينوجد أيضًا في مواهب املوهوبات عندما
ّ
منهن ش��روط ه��ورم��ون� ّ�ي��ة ّ
معينة تزيد
ت�ت��واف��ر ل�ل��واح��دة
ّ
العيار على امل��أل��وف وتخلط األوراق ،وه��و ما ص��ح على
كاتبة ك�ج��ورج صاند وعلى ش��اع��رات كالخنساء ومي
ّ
ّ
منهن فائضات
ون ��ازك امل�لائ�ك��ةّ .أم��ا ال�ف��ن��ان��ات فالعديد
َ َّ ْ َّ
َ َ
املوهبة ،وهذه فيروز التي ،مهما نع
مت ورققت وخش َع ْت،
ُ
تسطع سطعاتها الكبرى ح�ين تشبع صوتها اإلشباع
ً
امل��ال��ئ امل��رت��اح ،فيبدو مكتمل األج �ن��اسُ ،م�ط�لا م��ن فوق
بكل أبعاده ،بكل أرواحه ،موهرًا آسرًاَ ،ذ َكرًا وأنثىّ ،
نبويًا
ً
وطفال ،ناشرًا دفء األمومة ومستدفئًا كرضيع .وهذه
ّأم كلثوم ،أليست فرعونًا وفرعونة؟ أليست أوركسترا
ن�س��اء ورج ��ال؟ وت�ل��ك م�ن�ش��دات ّ
األوب� ��را ،أل �س� َ�ن أجناسًا
َ
َ
ّ
خالسية؟ األن��وث��ة ليست ق� َ�درًا وال ال��ذك��ورة .ال��ق� َ�در أذكى
َ
ّ
ْ
ّ
من أن ُيت َّ
الخفية
صيد بقوالب محنطة .والصدفة ،هذه اليد
َ ّ
التي ّ
توزع العطاء ،أكرم من توقعاتنا.
ّ
ّ
عبقريًا.
لص النار كان
اآللهة التي سرق الشعلة منها كانت هو.
ً
هو ّ
املجسد لهم رغمًا عنهم ،رسوال لهم رغمًا عنهم.
ّ
املتحد بهم املنفصل عنهم ،فادي البشر.
ُ
ُ
ّ
العبقري ما زال يسرق النار ،حيث ترى وحيث ال ترى.
َّ
والنار ،منذ ذلك الحني في ليالي األزمنة ،النار تعددتٌ :
نار
نار َخ َدرٌ ،
هواءٌ ،
نار ٌ
ماءٌ ،
ٌ
نار َح َجر.
دمار ٌ
نار ٌ
ٌ
ونار ُمصالحة.
ّ
رأي� ُ�ت ،إف� ّ
ّ
يتصرفون ك��األوالد،
جماعيًا ،عظماء
�رادي��ًا أو
وع�ب��اق��رة عديمي الثقة بأنفسهم ،وم��وه��وب�ين َّ
مكرسني
ّ
ي�ت� ّ
لعبقري واث��ق
�أرق��ون الليالي قبل حفلتهم .ال وج��ود
ّ
ّ
عبقري .هو دائمًا إلى جانب شيء من نفسه ال على
أنه
َب ّي ٍنة من نفسه .ال وجود ملوهوب مسترخ في نعيم ّ
القمة.
ٍ
ٍ
امل��وه��وب ،امل��وه��وب امل�م�س��وس ب�ه��اج��س ال �ك �م��ال ،بفكرة
م�ث��ال� ّ�ي��ة ،ج��ال� ٌ�س دوم ��ًا ع�ل��ى أع �ص��اب ك�ي��ان��ه ،ف��ي انتظار
ّ
امتحانه ال�ق��ادم ،في انتظار جحيمه .جمهوره يظنه في
ّقمة النعيم ،على العرش املتأللئّ ،
لكن جمهوره لو شاهده
في داخل روحه النفطر قلبه عليه.
�دم ��ر ه��و االس� ��م ّ
ه ��ذا ال �ق �ل��ق امل � ِّ
األول واألخ� �ي ��ر ل�ل�ع�ب�ق� ّ
�ري
ُ
ْ
ْ
واملوهوب .للمختار .هو ما ُي ّ
ميز املش ِرق من ال ُـمش َرق عليه.
ُ
ّ
العبقري والدت�ن��ا ال�ج��دي��دة ،وجلجلة
واح� َّ�ر قلباه! ج� ْ�ر ُح
ُ
املوهوب سعادتنا.

