السبت  17تشرين الثاني 2012

 32صفحة

العدد  1861السنة السابعة

 1000ليرة

samedi 17 novembre 2012 n o 1861 7 ème année

جسر صاروخي
وغزة
ه
الل
حزب
بين
ّ
ّ

أنسي الحاج

يكتب

ّ

الس ْم َحة
األرض َ
خواتم ـ 3

32

سباق بني التصعيد
والتهدئة :تل أبيب تهدد
وتهادن والقاهرة تتوسط

ما بعد
تل أبيب
[ 2ـ ]11

إسرائيل تخشى حرب
استنزاف طويلة :ال حل
عسكريًا في غزة

مثقفون غربيون ينتقدون
اإلعالم الغربي :من الذي
يمارس القتل في غزة؟

معادلة جديدة عسكرية
وشعبية :الغزيون كسبوا
الحرب النفسية

اإلعالم اللبناني في الـ coma
و«امليادين» تسرق الشعلة:
تحية من طراز فجر 5

ّ
ّ
إسرائيلية تهلع من
جندية
صفارة إنذار ّدوت إيذانًا بغارة
للمقاومة على كريات مالخي
أمس (نير الياس ـ رويترز)

2

الحدث

على الغالف
تسارعت التطورات
خالل اليومني املاضيني،
ودخلت األطراف
املعنية بحرب غزة سباقًا
بني التصعيد والتهدئة:
إسرائيل املصدومة
تطلب هدنة ،تغري
«حماس» بأن تكون
طويلة املدى ،من دون
أن توقف الحشد عسكريًا
على حدود القطاع؛
فهي ال تستطيع
التسليم بالواقع الحالي،
كي ال تبدو منهزمة،
وتخشى تدحرج الوضع
نحو ما ال يحمد عقباه.
املقاومة الفلسطينية،
التي استعادت ثقتها
بنفسها عبر عملية
«حجارة ّ
سجيل» ،ال
تريد خسارة املعادلة
الجديدة التي فرضتها،
لكنها أيضًا تحاول
تجنب االنزالق نحو
مواجهة شاملة تعرف
كلفتها املادية
والبشرية .مصر ،ورغم
سعيها إلى استعادة
موقعها اإلقليمي ،ال
تزال متمسكة بإرث
حسني مبارك ،وبدورها
كوسيط بني الطرفني.
يبقى الثابت الوحيد أن
تل أبيب والقدس دخلتا
مدى نيران املقاومة
الفلسطينية ،للمرة
األولى منذ  ،1948وأن
إسرائيل تشهد حرب
استنزاف تتهددها
بخسارة ما بقي لها من
هيبة ،وبخسارة بنيامني
نتنياهو السلطة

السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

حجارة سجيل الق ـ
القاهرة تسعى
للتهدئة والمقاومة
تضع شروطها
ب �ي��ن «ع � �م � ��ود ال � �س � �ح� ��اب» ال � �ت� ��ي ب ��دأت �ه ��ا
إس��رائ�ي��ل باغتيال ق��ائ��د كتائب ع��ز الدين
ال � �ق � �س� ��ام ،أح � �م� ��د ال� �ج� �ع� �ب ��ري و«ح � �ج � ��ارة
س � ّ�ج� �ي ��ل» و«ال � �س � �م� ��اء ال � � ��زرق � � ��اء» ،وه �م��ا
ال�ت�س�م�ي�ت��ان ال �ل �ت��ان اخ�ت��ارت�ه�م��ا «ك�ت��ائ��ب
ال�ق�س��ام» و«س��راي��ا ال �ق��دس» لعملياتهما،
م �ش �ه��د ج ��دي ��د ع ��اش ��ت ع �ل ��ى وق� �ع ��ه غ ��زة
واألراض��ي الفلسطينية املحتلة ،في وقت
ظهر فيه س�ب��اق ب�ين التصعيد ومساعي
التهدئة ،برعاية مصرية.
ف�ب�ع��د ال �ص��واري��خ ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ت��ل أب�ي��ب
ل�ل�م��رة األول� ��ى ،أص�ب�ح��ت ال �ق��دس املحتلة
بدورها في مرمى نيران املقاومة ،ليجد
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون أن�ف�س�ه��م م�ض�ط��ري��ن إل��ى
ال�ع��ودة إل��ى امل�لاج��ئ ،بعدما أصبح أكثر
من مليون إسرائيلي عرضة للصواريخ.
وال� �ص ��واري ��خ ن�ف�س�ه��ا ل ��م ت �ع��د م�ق�ت�ص��رة
على «ك��ورن�ي��ت» أو «ف�ج��ر  ،»5ب��ل كشفت
امل �ق��اوم��ة ع ��ن ام �ت�لاك �ه��ا ب�ي�ن ت��رس��ان�ت�ه��ا
ص��واري��خ أرض ج��و م �ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات،
ّ
مكنتها من اسقاط طائرتني في اليومني
املاضيني.
وف��ي م� ��وازاة امل �ع��ارك امل�س�ت�م��رة ال�ت��ي أدت
حتى األمس إلى سقوط  28شهيدًا وقرابة
ال�ث�لاث�م�ئ��ة م �ص��اب ،ف ��إن ح��رك��ة ات �ص��االت
عربية ودولية لم تنجح حتى اللحظة في
تمهيد األرض �ي��ة ل��وق��ف اط�ل�اق ال �ن��ار ،في
ظ��ل تهويل إس��رائ�ي��ل الباحثة ع��ن مخرج
ألزمتها باالستعداد لبدء حملة عسكرية
برية ،وانحياز أميركي وأوروبي لها.
لكن ي�ب��دو أن االن�ح�ي��از م�ح��دد بسقف ،إذ
س� ّ�رب أح��د ال ��وزراء في منتدى التساعية،
ال � ��ذي اج �ت �م��ع أم � ��س ،أن «م� ��ا ي �ق��ول��ه ل�ن��ا
ال �ع��ال��م ،بحسب امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي اج��راه��ا
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ووزير
خارجيته أفيغدور ليبرمان ،مع ق��ادة في

ال�غ��رب ،ه��و اآلت��ي :حاليًا لديكم مساندة،
ل�ك��ن ال�ح�ب��ل ل�ي��س ط��وي�لا ج � �دًا» .وأض ��اف
«م� �ث ��ال ج �ي��د ي �م �ك��ن ال �ح ��دي ��ث ع �ن��ه ه �ن��ا،
إذ إن ن�ت�ن�ي��اه��و ح ��ادث رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
البريطانية ،ديفيد كاميرون ،ال��ذي سأل:
متى ت�ت��وق�ف��ون؟ وك��م ستستمر العملية؟
فقال نتنياهو :نوقف إط�لاق النار عندما
ت��وق�ف��ه ح �م��اس ،وم��ا دام ل��م يحصل ذل��ك،
ف�ل��ن ن��وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار .ل�ك��ن إذا توقفت
ح � �م� ��اس ،ف �س �ن �ت��وق��ف .وق � ��د خ � ��رج وزي� ��ر
ال�خ� ّ�ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وق ��ال للكاميرات
محذرًا إسرائيل« :لديكم شرعية ،لكن هذه
ال�ش��رع�ي��ة س�ت�ت�ق��وض ل�ح�ظ��ة ت �ك��ون هناك
إص��اب��ات كبيرة وس��ط مدنيني أب��ري��اء في
غ ��زة .ل�ح�ظ��ة ت��دخ�ل��ون ب �رًا ف��إن�ك��م ت��زي��دون
من احتمال حصول ه��ذه املسألة ،فكونوا
حذرين».
ً
وبناء عليه ،نشطت االتصاالت الستعادة
التهدئة .وباشرت االستخبارات املصرية
ج � �ه� ��ودًا خ ��اص ��ة ل �ل �ت��وص��ل م� ��ع ف �ص��ائ��ل
املقاومة في غزة الى اساس يمكن تسويقه
لترتيب وق��ف الط�ل�اق ال�ن��ار م��ع اسرائيل.
وقالت مصادر واسعة االطالع إن الجهات
املصرية املعنية ح��ددت مواعيد للقاءات
واتصاالت سوف تجرى اليوم وغ��دا على
ابعد تقدير إلقناع فصائل املقاومة بوقف
ف ��وري الط�ل�اق ال �ص��واري��خ ،م�ق��اب��ل اع�ل�ان
اس��رائ �ي��ل وق ��ف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ضد
القطاع ووقف الغارات الجوية.
وب�ي�ن�م��ا الح �ظ��ت م �ص��ادر فلسطينية ان
املصريني ،كما االسرائيليون ،يستعجلون
ات �ف ��اق ��ا االن ،ف �ق��د ك �ش �ف��ت ه� ��ذه امل �ص ��ادر
ان ال�ض�غ��وط ال �ت��ي ت �م��ارس ع�ل��ى فصائل
امل �ق��اوم��ة ف ��ي ه ��ذه ال �س��اع��ات ت �ه��دف ال��ى
ط� �ل ��ب وق� � ��ف ق� �ص ��ف امل � �ن ��اط ��ق ال �ب �ع �ي ��دة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن «امل�ف��اج��أة ال�ت��ي ب��رزت

هنية وقنديل في أحد مستشفيات غزة ينظران الى طفل شهيد (محمود حمس ــ رويترز)
خ�لال الساعات ال�ـ  24املاضية تتمثل في
ات� �ص ��االت اس��رائ �ي �ل �ي��ة وم� ��ن دول ع��رب�ي��ة
وغ ��رب �ي ��ة م ��ع ال� �ق� �ي ��ادة امل� �ص ��ري ��ة ،إلق �ن��اع
حركتي حماس والجهاد االسالمي بوقف
اي م �ح��اوالت ل�ق�ص��ف ت��ل اب �ي��ب وال �ق��دس
املحتلة .وان اعطاء املقاومة ضمانات بهذا
ال �ش��أن س ��وف ت�ق��اب�ل��ه ض �م��ان��ات ب�ت��راج��ع
ً
الحملة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وص ��وال ال��ى تهدئة
ع�ل��ى ق��اع��دة ان ال �ط��رف�ين ال ي �خ��رج��ان من
الجولة خاسرين ،او على االقل بما يتيح
لكل منهما اعالن االنتصار».
وحسب امل�ص��ادر ،ف��ان املناخ السائد لدى
املقاومة في غزة يشير الى انها ليست في
م��أزق ،وان ال�ش��ارع ي��دع��م ك��ل م��ا ت�ق��وم به،
حتى ول��و ذهبت ال��ى وق��ف الط�لاق النار،
ل �ك��ن ال �ف �ص��ائ��ل ت��رف��ض اي ت �ع �ه��د ب��وق��ف
ق �ص��ف ال� �ص ��واري ��خ ال �ب �ع �ي��دة امل � ��دى ق�ب��ل
النار
ال�ح�ص��ول على ض�م��ان��ات ب��ان وق��ف
ً
س��وف يكون مختلفًا عن السابق ،إضافة

ال��ى وع ��ود م�ص��ري��ة ج��دي��ة ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م
ال�ف�ع�ل��ي وم �ع��ال �ج��ة م �ل �ف��ات ع��ال �ق��ة تخص
الحدود واملعبر الحدودي وامور اخرى.
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أف � � ��ادت ال �ق �ن ��اة ال �ع��اش��رة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ع ��ن ق �ي ��ام رئ �ي ��س ال ��دائ ��رة
األم �ن �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي وزارة ال��داف��اع
اإلسرائيلية ،عاموس جلعاد ،باتصاالت
م��ع امل �س��ؤول�ي�ن امل �ص��ري�ي�ن ،ب �ه��دف اي�ج��اد
م� �خ ��رج ل �ل��وض��ع ال� �ح ��ال ��ي .وق� � ��در امل �ع �ل��ق
ال�س�ي��اس��ي ع�ل��ى ال�ق�ن��اة ال�ع��اش��رة أن��ه بعد
ارب� ��ع وع �ش��ري��ن ال ��ى س��ت وث�ل�اث�ي�ن س��اع��ة
يمكن أن ن��رى نتائج فعلية لوقف اط�لاق
النار تتحقق عبر الجانب املصري.
ال � � ��دور امل� �ص ��ري ل ��م ي �ت��وق��ف ع �ن��د ح ��دود
السعي إل��ى ال�ت�ه��دئ��ة ،ب��ل ح��اول��ت القيادة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ف � ��ي أرض ال� �ك� �ن ��ان ��ة إظ� �ه ��ار
اص�ط�ف��اف�ه��ا ع �ل��ى ن �ح��و ك��ام��ل إل ��ى ج��ان��ب
حركة «حماس» ،عبر إيفاد رئيس وزرائها
ه�ش��ام ق�ن��دي��ل إل��ى ال�ق�ط��اع ،ب�ع��د التوصل

إسرائيل تحشد للعملية البرية وتسعى إلى تجــ
يحيى دبوق

«حزب اهلل في قلوب الناس»
رف��ض ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��وش�ي��ه ي�ع�ل��ون ،تفسير
التصريحات اإلسرائيلية حول مواصلة العمليات على أنها دليل على
وج��ود ه��دف ل��دى إسرائيل بتدمير وإن�ه��اء حركة حماس .وأش��ار إلى
أن «املسألة شبيهة بمسألة حزب الله ،فال يمكن القول إننا سنواصل
الحرب ول��ن نوقف العمليات العسكرية حتى ندمر ح��زب الله ،ذل��ك أن
حزب الله في قلوب الناس ،وال يمكننا أن نفعل شيئًا حيال ذلك ،األمر
ال��ذي يعني ض ��رورة التطلع إل��ى أه ��داف واق�ع�ي��ة أك�ث��ر ،وم��ن املمكن أن
تتحقق».
�ؤون االس�ت�خ�ب��اري��ة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،دان
وك ��ان وزي ��ر ال �ش� ً
مريدور ،أكثر صراحة ومباشرة في طلب وقف اطالق النار .وأشار في
حديث للتلفزيون اإلسرائيلي أمس ،إلى أن تل أبيب على استعداد لوقف
القتال ،اذا أقدمت حركة حماس على فعل ذلك .ومما قاله « :لسنا معنيني
باستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة ،ونعلن استعدادنا إلنهائها،
هذا إن أراد الطرف اآلخر ذلك ،وأوقف من جهته اطالق النار».
وح� ��ذر م ��ري ��دور م ��ن ان ��ه إذا «اس �ت �م��ر اط�ل��اق ال �ص ��واري ��خ ع �ل��ى امل ��دن
واملستوطنات االسرائيلية ،فإن ذلك سيقرب من امكان شن عملية برية
واسعة النطاق».
ب ��دوره ،أك��د وزي��ر امل��ال�ي��ة االس��رائ�ي�ل��ي ،ي��وف��ال شتاينتس ،أن «الجيش
يستعد ملواجهة أي تطور».

دخ �ل��ت إس��رائ �ي��ل ح��رب��ًا ع�ل��ى ق �ط��اع غ��زة،
وتجهد للخروج منها بعد ثالثة أيام فقط
من البدء بها ،وسط خشيتها من أن تطول
أكثر مما تقوى عليه.
ورغ � � ��م م � ��واق � ��ف وت� �ص ��ري� �ح ��ات ال� �ق� �ي ��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي إس��رائ �ي��ل،
وال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن ال� �ح ��رب ع �ل��ى ق�ط��اع
غ ��زة س �ت �ت��واص��ل «إل� ��ى ح�ي�ن ت�ح�ق�ي��ق كل
األه��داف» ،واالع�لان عن استدعاء  75ألفًا
م��ن ج�ن��ود االح�ت�ي��اط اس �ت �ع��دادًا للدخول
البري للقطاع ،إال أن ما بني التصريحات
وامل��واق��ف ،إش��ارات دال��ة على الخشية من
استمرار الحرب ،وإمكان انجرار إسرائيل
الى ما ال تريده.
ف�ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ال��ث ل�ح��رب إس��رائ�ي��ل على
غ ��زة ،ب ��دأت ص ��ورة امل�ع��رك��ة تتضح أك�ث��ر،
وال س� �ي� �م ��ا ب� �ع ��د ت� �س ��اق ��ط ال � �ص� ��واري� ��خ
الفلسطينية ف��ي ك��ل ات �ج��اه ،بما ف��ي ذلك
ت��ل أب �ي��ب وم�ن�ط�ق��ة غ ��وش دان ،وال �ق��دس
الغربية ،وعدد كبير وواسع جدًا من املدن
واملستوطنات ،التي كانت حتى األم��س،
خ ��ارج ح�س��اب��ات ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة.
ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ب �ن �ت �ه��ا اس ��رائ� �ي ��ل ب�ع��د
ال�ض��رب��ة األول ��ى ال�ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ع�ل��ى غ��زة،
ظنًا منها أنها شلت القدرة الصاروخية
ل �ح��رك �ت��ي ح �م��اس وال �ج �ه ��اد االس�ل�ام ��ي،

واملنظمات الفلسطينية األخرى.
وواص � � �ل� � ��ت إس � ��رائ� � �ي � ��ل أم � � ��س ال � �ت ��روي ��ج
واالع � � � �ل � � ��ان ع � � ��ن اس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات خ ��اص ��ة
ومستمرة للدخول البري الى قطاع غزة.
وب �ع��دم��ا واف �ق��ت ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
برئاسة رئيسها بنيامني نتنياهو ،على
اس �ت��دع��اء  30أل ��ف ج �ن��دي م��ن االح�ت�ي��اط
تمهيدًا للدخول البري الى قطاع غزة ،أكد
ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن حشد
القوات يتواصل في محيط القطاع ،لبدء
تنفيذ العملية البرية .ومع تساقط مزيد
م��ن ال�ص��واري��خ على مدينة ت��ل أب�ي��ب ،أكد
وزي ��ر ال��دف��اع االس��رائ�ي�ل��ي ،إي �ه��ود ب ��اراك،
أن «ه�ن��اك م��ن سيدفع الثمن ف��ي الجبهة
امل �ق��اب �ل��ة» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ق ��رر اس�ت��دع��اء
املزيد من قوات االحتياط.
وال� �ت ��أم أم� ��س م �ن �ت��دى ال� � � ��وزراء ال�ت�س�ع��ة،
ب��رئ��اس��ة ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��ي ج �ل �س��ة وص �ف��ت
بالعاجلة ،في أعقاب تساقط الصواريخ
ع� �ل ��ى ت � ��ل اب � �ي� ��ب وال � � �ق � � ��دس .وأع� � �ل � ��ن ف��ي
أعقابها عن زيادة عديد االحتياط املنوي
اس� �ت ��دع ��اؤه ،إل� ��ى  75ال� �ف ��ًا ،واالس �ت �ع ��داد
لخوض أي سيناريو ،بما يشمل الدخول
البري إلى القطاع.
ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن أحد
وزراء املنتدى ،قوله إن «أي��ًا من ال��وزراء ال
يريد التورط في الدخول البري ،ويأملون
أن يؤدي الحديث عن الحشود واستدعاء
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ـدس وتل أبيب تحت النار

مرسي :الثمن
سيكون باهظًا الستمرار
العدوان وعلى المعتدي
تحمل المسؤولية
ّ
دعا الملك السعودي
في اتصال مع الرئيس
المصري الى «تهدئة
االمور وإحكام العقل»

إلى هدنة مؤقتة إلتمام الزيارة.
ت �ع �ه��د ق �ن ��دي ��ل م� ��ن غ � ��زة ت �ك �ث �ي��ف ج �ه��ود
ال� �ق ��اه ��رة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ه��دئ��ة وح� ��ث ق ��ادة
العالم على اي�ق��اف «ال �ع��دوان» على قطاع
غزة .وقال ،على هامش تفقده الجرحى في
مستشفى الشفاء في غ��زة« ،ه��دف الزيارة
ليس مجرد إظهار التضامن ،بل التأكيد
أيضًا على أن مصر الثورة لن تتوانى عن
تكثيف جهودها لوقف العدوان وتحقيق
الهدنة واستمرارها حتى تحقيق السالم
ال� �ش ��ام ��ل وإق � ��ام � ��ة ال � ��دول � ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
وعاصمتها القدس الشريف».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،وص � � ��ف رئ � �ي � ��س ال �ح �ك ��وم ��ة
الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية ،زيارة
ق�ن��دي��ل للقطاع ب��أن�ه��ا «زي ��ارة ت��اري�خ�ي��ة».
ورأى أن الزيارة تحمل  3رسائل مختلفة،
األول � ��ى إلس��رائ �ي��ل «وه� ��ي أن ��ه ل ��ن يسمح
ل� ��ك ب ��ال �ت �ف ��رد ب � �غ� ��زة ،وال� �ث ��ان� �ي ��ة ل�ل�ش�ع��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وه ��ي أن �ن��ا م�ع�ك��م ،وال�ث��ال�ث��ة
للغرب والواليات املتحدة وهي عليكم أن
تتحركوا لوقف العدوان على غزة».
وزيارة قنديل لن تكون الوحيدة إلى غزة،
اذ يستعد وزير الدولة للشؤون الخارجية
التونسي رفيق عبد السالم ،للتوجه اليوم
ال� ��ى غ � ��زة ،ع �ل��ى رأس وف� ��د رس� �م ��ي ،فيما
أب��دى وزي��ر الخارجية اإليرانية علي أكبر
ّ
للتوجه إلى
صالحي ،أمس عن استعداده
ق �ط��اع غ ��زة ،م��ؤك �دًا دع ��م ب�ل�اده للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی��ة ف��ي م��واج �ه��ة «االع � �ت ��داءات
اإلسرائيلية».
ب � � ��دوره ،ح� ��ذر ال��رئ �ي��س امل � �ص ��ري ،م�ح�م��د
م � ��رس � ��ي ،م � ��ن أن اس� � �ت� � �م � ��رار ال� �ه� �ج �م ��ات
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ع �ل��ى ق� �ط ��اع غ � ��زة س �ي �ك��ون
ل ��ه «ث� �م ��ن ب� ��اه� ��ظ» .وأك � ��د «أن � ��ه ل ��ن ي �ك��ون
للصهاينة سلطان على أهل غ��زة ،ومصر
لن تترك غزة وحدها» .ونبه إلى أن «الثمن
سيكون باهظًا الستمرار ال�ع��دوان ،وعلى
امل �ع �ت��دي ت �ح� ّ�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة» .واس �ت��درك
ً
ق ��ائ�ل�ا «ال أري � ��د ال �ل �ج��وء إل� ��ى اإلج � � ��راءات
االستثنائية ،لكن إن رأيت الوطن في خطر
فلن َّ
أتردد».
وم��ن امل��رت�ق��ب أن تحتضن ال�ق��اه��رة ال�ي��وم
اجتماعًا ل ��وزراء الخارجية ال�ع��رب بشأن
غ��زة ،إال أن سقفه ق��د ال ي�ت�ع� ّ�دى التنديد،
ب�ع��دم��ا ن�ف��ى م �ن��دوب ال �ع ��راق ال ��دائ ��م ل��دى
الجامعة ال�ع��رب�ي��ة ،قيس ال �ع��زاوي ،أم��س،
أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ط � ��رح م �ن��ه ب��اس �ت �خ��دام
س�لاح النفط في املواجهة ،بعدما ك��ان قد

طالب في مؤتمر صحافي باستخدام هذا
ال �س�لاح م��ن أج ��ل ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال��والي��ات
املتحدة ودول أخرى.
ب � � � ��دوره ،أك � ��د رئ� �ي ��س امل �ك �ت ��ب ال �س �ي��اس��ي
ل �ـ«ح �م��اس» ،خ��ال��د م�ش�ع��ل ،أم ��س أن زم��ن
االن� �ت� �ص ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ال �ع��رب
ان �ت �ه��ى ،م �ش �ي �رًا ف��ي ك�ل�م��ة ل��ه ع �ق��ب ص�لاة
ال �ج �م �ع��ة ف� ��ي م �س �ج��د ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
ف��ي ال�خ��رط��وم إل��ى أن «إس��رائ �ي��ل فوجئت
ب��االس �ت �ع��دادات ال�ع�ظ�ي�م��ة ل �ش �ب��اب ح��رك��ة
ح �م��اس ل ��رد ال � �ع ��دوان ع �ل��ى غ� ��زة ،ب�ع��دم��ا
وصلت الصواريخ تل أبيب ،فاستنجدت
بأميركا وأوروب ��ا لحث مصر على تبني
وساطة للهدنة بني الجانبني».
ً
ووص ��ف م�ش�ع��ل ،ال ��ذي ت�ل�ق��ى ات �ص��اال من
ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م ��ود ع �ب��اس
لبحث سبل وقف التصعيد ،زيارة رئيس
ال� � ��وزراء امل �ص��ري ه �ش��ام ق �ن��دي��ل إل ��ى غ��زة
ب��أن�ه��ا «ان �ت �ب��اه��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل �ق��ادة ال�ع��رب
وطريق للنصر».
أم��ا ع�ب��اس ،فتحدث ع��ن وج��ود ات�ص��االت
ع��ال �ي��ة امل �س �ت��وى ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع��رب�ي��ة
ودول� �ي ��ة م ��ن أج ��ل وق ��ف «ال � �ع� ��دوان» على
قطاع غ��زة .ورأى «أن كل ما يجري يهدف
إلى عرقلة املسعى الفلسطيني في التوجه
لالمم املتحدة ،لكنه شدد على أن القيادة
ذاهبة للتصويت على ال��دول��ة امل��راق��ب في
 29من الشهر الحالي».
وفي املواقف العربية ،دعا امللك السعودي،
عبد الله بن عبد العزيز في اتصال هاتفي
م��ع ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ال��ى «ت�ه��دئ��ة االم��ور
ّ
وإح� �ك ��ام ال �ع �ق��ل» ،وأال «ي �غ��ل��ب االن �ف �ع��ال
على الحكمة وال�ت��دب��ر» .أم��ا امللك األردن��ي
ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ،ف��ات�ف��ق م��ع م��رس��ي ،أول
م ��ن أم � ��س ،ع �ل��ى «ض � � ��رورة اس �ت �خ ��دام كل
الوسائل والقنوات الدبلوماسية املتاحة
للتأثير ف��ي ع��واص��م صنع ال�ق��رار العاملي
بما ي�خ��دم مصالح الشعب الفلسطيني،
ويسهم في إيقاف التصعيد اإلسرائيلي
ووقف العدوان على قطاع غزة».
دوليًا ،اتفقت الواليات املتحدة مع ايطاليا
وفرنسا وأملانيا واالتحاد األوروب��ي على
تحميل «ح �م��اس» م�س��ؤول�ي��ة التصعيد،
ف�ي�م��ا أك ��د ال��رئ �ي��س ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ين في
م �ك��امل��ة ه��ات �ف �ي��ة م ��ع ن �ظ �ي��ره امل� �ص ��ري أن��ه
«يدعم جهود القاهرة لوقف اعمال العنف
في غزة وإعادة الوضع إلى طبيعته».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،أ ب)

ّـنبها
االحتياط الى وقف اطالق النار ،لكن إذا لم
يتحقق ذلك ،فقد نضطر إلى العمل».
وك ��ان رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة قد
ه� ��دد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �م��واص �ل��ة ال �ح��رب
وب��اج �ت �ي��اح ق �ط ��اع غ � ��زة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
«أكثر من مليون إسرائيلي موجودون في
مرمى تهديد الصواريخ ،وما من دولة في
ً
ال�ع��ال��م تقبل وض�ع��ًا م�م��اث�لا ملواطنيها».
وأض��اف «الجيش اإلسرائيلي سيواصل
ض��رب حماس ب�ق��وة ،وه��و على استعداد
لتوسيع العمل إل��ى داخ��ل غ��زة ،وآم��ل أن
تكون الرسالة قد وصلت بالفعل».
وق � ��ال ن �ت �ن �ي��اه��و «ل �ق ��د ح �ق �ق �ن��ا ان� �ج ��ازات

ك �ث �ي��رة ،وع �ل �ي �ن��ا أن ن ��واص ��ل اس �ت �ه��داف
ال�ص��واري��خ املوجهة للسقوط ف��ي جنوب
إس��رائ �ي��ل وف��ي وس �ط �ه��ا» .وأش ��ار إل��ى أن
«الجيش والحكومة ،يعمالن على تدمير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة اإلره��اب �ي��ة ف��ي غ ��زة ،مع
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن ذل ��ك ل ��ن ي �ع��رض ح�ي��اة
السكان (الفلسطينيني) للخطر».
وردًا على ت �س��اؤالت االع�ل�ام اإلسرائيلي
ال�ب��اح��ث ب�م��راس�ل�ي��ه وخ �ب��رائ��ه ع��ن نهاية
س ��ري� �ع ��ة ل� �ل� �ح ��رب ،أع � � ��رب وزي � � ��ر ال ��دف ��اع
اإلسرائيلي ،عن ثقته ب��أن عملية «عمود
السحاب» ،سوف تصل إلى أهدافهاّ .
وعبر
ف��ي مقابلة م��ع القناة الثانية للتلفزيون

ال � �ع � �ب� ��ري ،ع � ��ن ق �ن ��اع �ت ��ه ب� � ��أن «ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ق �ط��اع غ� ��زة ،س�ت�س�ه��م في
ت�ع��زي��ز ق ��درة ال ��ردع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتعيد
ال �ه��دوء األم �ن��ي» إلس��رائ �ي��ل ،ل�ك�ن��ه ط��ال��ب
امل�س�ت��وط�ن�ين ،وت�ح��دي�دًا س�ك��ان ت��ل أب�ي��ب،
بالصبر وال�ت�ص��رف ب��رب��اط��ة ج��أش «إل��ى
ح�ي�ن ان �ت �ه��اء ه� ��ذا االم� �ت� �ح ��ان ،وال �س �م��اح
للجيش بتنفيذ املهمة ،حتى وإن استلزم
ً
ذلك مزيدًا من الوقت ،وص��وال الى خاتمة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ،ت �ك��ون إلس��رائ �ي��ل ال �ي��د ال�ع�ل�ي��ا
فيها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
االس � ��رائ� � �ي� � �ل� � �ي � ��ة ،م� ��وش � �ي� ��ه ي� � �ع� � �ل � ��ون ،إن
إس��رائ �ي��ل س�ت��واص��ل ال�ه�ج��وم ع�ل��ى قطاع
غ � ��زة ،وس �ت �س �ت �ه��دف األم ��اك ��ن ال �ت ��ي ت�ه��م
ح� ��رك� ��ة ح� � �م � ��اس ،وم � � ��ن ب �ي �ن �ه ��ا وس ��ائ ��ل
اط�ل�اق ال �ص��واري��خ ،وال�ب�ن�ي��ة التنظيمية
وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ل��وج �س �ت �ي��ة .وأع � ��رب عن
تقديره لصمود االسرائيليني ،األمر الذي
يؤمن للجيش حرية عمل أكثر «إلى حني
أن تقول حماس كفى».
م ��ع ذل� � ��ك ،ط ��ال ��ب ي �ع �ل��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
بانتظار ما يقوم به املصريون ،مشيرًا إلى
أن «املصريني يتحركون ،وأتمنى أنهم قد
فهموا الوضع الحالي جيدًا ،ألن ما كان
يحصل ف��ي القطاع ال يخدم مصالحهم،
وال م �ص �ل �ح��ة االس � �ت � �ق� ��رار ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
وأتمنى أن يكون تدخلهم ايجابيًا».

ابراهيم األمين

هل تغيرت مصر فعال؟
الضربة اإلسرائيلية األولى كانت قاسية .تم اغتيال احمد الجعبري او
عماد مغنية ــ حماس .قد تكون الخسارة في حالة الحركة أكبر بسبب
الطبيعة التنظيمية التي تجعل من مركزية القرار أمرا استثنائيا .لكن
ذلك َّ
يعوض ،وآلية العمل التي وضعها الشهيد تتيح لرفاقه من هيئة
عمالنية تساعد على ملء الفراغ.
األركان املبادرة إلى خطوات ّ
ال�ش��ق ال�ث��ان��ي م��ن ال�ض��رب��ة ،تمثل ف��ي  22غ ��ارة إسرائيلية على نحو
ع�ش��ري��ن م�س�ت��ودع��ًا للترسانة ال�ص��اروخ�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لحماس
وال�ج�ه��اد اإلس�ل�ام��ي .صحيح أن إس��رائ�ي��ل ت�ص��رف��ت بثقة ع��ال�ي��ة إزاء
نجاح العملية .وصحيح أن قوى املقاومة لن تخرج ببيان ّ
تفصل فيه
الخسائر أو توضح الحقائق ،لكن الثابت من معطيات ومؤشرات عدة
أن الغارات أحدثت ضررًا كبيرًا.
أم ��ا ال �ش��ق ال �ث��ال��ث ،فيمكن ح �ص��ره ب�م�ق��ارب��ة ق ��وى امل �ق��اوم��ة للضربة
اإلسرائيلية األولى (اغتيال الجعبري وقصف مستودعات الصواريخ).
أي أن جميع قادة وكوادر قوى املقاومة ،وال سيما في حماس والجهاد،
حذرون بدرجة أعلى بكثير من العادة .وهاجسهم عدم القيام بخطوات
تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف البنية البشرية .يقود هذا الشق
الى بعض الجمود ،او الى نقص في املبادرة .واملغامرة صعبة بعدما
نّ
تبي أن العدو حقق اختراقات خطيرة على الصعيد االستخباري ،أكان
البشري أم التقنيُ ،وأنه بمجرد اتخاذ قرار العمل ،تم اغتيال الشهيد
ً
الجعبري أوال ،ثم ضربت األه��داف الصاروخية .وسعت اسرائيل في
الوقت نفسه إلى توجيه ضربات لعدد آخر من القيادات امليدانية املهمة.
وه��ذا يعني ل�ق��وى امل�ق��اوم��ة أن�ه��ا ملزمة
ب��اع�ت�م��اد خ�ط��ط مختلفة ع��ن ت�ل��ك التي
كانت ّ
مجهزة لهذه املواجهة ،بما في ذلك
آليات التواصل والتحرك عند املقاومني.
وه��و م��ا ّ
تسبب ف��ي ال�س��اع��ات العشرين
األولى للعدوان في نوع من اإلرباك.
�ف امل �ع �ن �ي��ون وج � ��ود ض� ��رر كبير
ل ��م ي �ن � ِ
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ت��رس��ان��ة ال �ص��اروخ �ي��ة،
ل�ك��ن األك �ي��د ،وه ��ذا م��ا أظ�ه��رت��ه ت �ط��ورات
الساعات ال�ـ 48املاضية ،أن لدى املقاومة
ً
احتياطًا م�ق�ب��وال ،وأن امل�ه��م بالنسبة لها اخ�ت�ي��ار ّ اللحظة املناسبة
للوصول إلى هذا االحتياط واستخدامه بطريقة تحقق هدف الرد اآلن،
ّ
املحرمات ،أي قصف تل أبيب والقدس ،ما جعل كل قصف
وهو كسر
بصواريخ فجر ــ  5عملية نوعية بحد ذاتها.
لكن ،كيف تواصل املقاومة املعركة؟
في هذا السياق ،يعود النقاش مرة أخرى إلى حيث يجب ،أي إلى العقل
ّ
ال�ق�ي��ادي ال��ذي يتحكم ب��ال�ق��رار ف��ي مصر وغ ��زة ،وه��و نقاش ينحصر
ّ
ساعة بعد ساعة ليتركز بني يدي جماعة «اإلخوان املسلمني» في مصر
وفلسطني؛ أي ما الذي ينوي الحكم املصري القيام به ،وما الذي ال تقدر
حركة حماس على تجاهله .أم��ا سائر ق��وى امل�ق��اوم��ة فليس متوقعًا
أن تضع لنفسها ج��دول أعمال يتعارض مع أي توافق حاسم سوف
يكون مع حماس ،إل��ى درج��ة أن مفاوضني من أوروب��ا وبعض ال��دول
العربية حاولوا ليل األربعاء ــ الخميس ّ
جس نبض قوى في املقاومة
غير حماس حول إمكان الوصول إلى اتفاق سريع على الهدنة ،فما كان
ّ
ً
من هذه القوى إال اإلجابة الواضحة واملباشرة« :اتفقوا مع حماس أوال،
ّ
ومن ثم تعالوا إلينا ،لن نكون أكثر تطلبًا من حماس .لكن ،في انتظار
بروز مبادرة ،فإن قرار الرد امليداني ّ
مفعل بصورة كاملة».
بهذا املعنى ،وجبت مخاطبة الحكم املصري:
ً
أوال :إن ق��رار ط��رد السفير اإلسرائيلي واس�ت��دع��اء السفير امل�ص��ري ال
يمكن أن يشكل مفاجأة .إن��ه ببساطة أق��ل ال��واج��ب من حكم ج��اء بعد
إطاحة حكم حسني مبارك املنضوي في املشروع املناهض للمقاومة.
ثانيًا :إن إيفاد رئيس الحكومة أو بعض ال��وزراء أو فتح معبر رفح،
كلها أم��ور تشبه أم��ر ط��رد السفير اإلسرائيلي لناحية أنها ال تجيب
عن ال�س��ؤال ح��ول ال�ق��رار االستراتيجي ملصر ،وه��ي ال تعني بالنسبة
للفلسطينيني إشارة إلى ّ
تحول جذري.
ث��ال�ث��ًا :إن ال�خ�ط��وات السريعة ال�ت��ي ق��ام بها ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد
مرسي ومساعدوه إنما تندرج في إطار تهدئة جماهير الثورة املصرية
التي أطاحت حكم مبارك ،وأوصلت «اإلخوان» إلى الحكم .وهي خطوات
ه��دف�ه��ا اح �ت��واء أي م�ض��اع�ف��ات سلبية م��ن ج�م�ه��ور ال ي�ق�ب��ل ب�ت�ك��رار
السيناريو السابق مع العدوان على غزة .لكن هل هذا ما ينتظره أهل
فلسطني؟
حقيقة ما يحصل منذ مساء األربعاء املاضي أن االستخبارات املصرية
تجري االتصاالت بقادة قوى املقاومة في فلسطني ألجل وضع إطار
التفاق وقف إطالق النار ،وبالتالي فهي تكرر ما كانت تقوم به سابقًا.
حتى االتصاالت التي تجريها القيادة املصرية مع سائر العرب أو مع
األوروبيني واألميركيني ال تستهدف إال إلى دفع إسرائيل إلى القبول
بالهدنة من جديد ،ما يعني أن مصر ما بعد مبارك تعيد أداء دور مصر
مع مبارك ،وهو دور الوسيط بني الجالد والضحية .ومهما كان املوقف
اإلنساني املتعاطف ،فهو أمر ال ُيصرف في العملية السياسية ...يعني
ّ
تتغير! الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تقول العكس هي
أن مصر لم
في فتح الحدود مع غزة ،ليس فقط لوصول املساعدات اإلنسانية ،بل
لوصول كل أنواع املساعدات التي تحتاج إليها املقاومة اآلن في القطاع.
بما في ذلك املتطوعون.
حتى اللحظة ،مصر حصل فيها تداول للسلطة ،وحتى اللحظة ال يبدو
أن النظام السابق قد سقط!

مرسي يسترضي
جمهوره لكن ما يحتاج
إليه اهل غزة معابر
مفتوحة لكل شيء
من السالح قبل الدواء
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حجارة سجيل الق ـ

على الغالف

إسرائيل تخشى حرب استنزاف:
غزة
ال حل
ّ
عسكريًا في ّ
كرست الصحافة اإلسرائيلية نفسها أمس لتشريح
املوقف الرسمي من الوضع القائم في قطاع غزة ،الذي يمكن
تلخيصه بأن فصائل املقاومة نجحت في دفع دولة االحتالل
إلى حرب استنزاف ،ما دفع بعض قادة العدو إلى الحديث
عن ضرورة إيجاد مخرج من املعركة ،على اعتبار أنه «ال حل
ّ
عسكريًا في غزة»
علي حيدر
اس � �ت � �ن � �ف� ��رت ص � �ح� ��اف� ��ة اس � ��رائ� � �ي � ��ل م��ع
اس �ت �ن �ف��ار ج �ي �ش �ه��ا ،وج �ن ��د م�ح�ل�ل��وه��ا
أق�ل�ام �ه��م مل��واك �ب��ة ال� �ح ��دث ال � ��ذي اح�ت��ل
ص ��دارة اه�ت�م��ام ال��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة ،وك��ان
الفتًا أن البعض منهم استشرف مبكرًا
ت�ح� ّ�ول العملية العسكرية ف��ي غ��زة الى
ح��رب اس�ت�ن��زاف ،بعدما انتهى مفعول
ع ��ام ��ل امل � �ف� ��اج� ��أة ،ب �ف �ع��ل ال� �ع� �ب ��ر ال �ت��ي
اس �ت �خ �ل �ص �ت �ه��ا ال �ف �ص��ائ��ل م ��ن ت �ج��ارب
املقاومة في لبنان وفلسطني ،كما توقع
اخ��رون ان ال تحقق ه��ذه العملية اكثر
مما حققته سابقاتها ،انطالقًا من أنه
ال حل عسكريًا مع قطاع غزة ،وبالتالي
ع �ل ��ى اس ��رائ� �ي ��ل أن ت �س �ت �ع��د ل�ل�ع�م�ل�ي��ة
العسكرية املقبلة.
وأك� � � ��د امل� �ع� �ل ��ق ال� �ع� �س� �ك ��ري ل �ص �ح �ي �ف��ة
«يديعوت اح��رون��وت» ،رون بن يشاي،
أن مجموعات فصائل املقاومة في غزة،
تنجح في اطالق الصواريخ على املدن
واملستوطنات االسرائيلية ،بالرغم من
عشرات الطائرات املسيرة «دون طيار»
في االجواء ،والطائرات الحربية وعمل
وس ��ائ ��ل امل ��راق �ب ��ة امل� �ت� �ط ��ورة ،االرض �ي��ة
منها والبحرية ،عازيًا ذلك الى الدروس
ال� �ت ��ي اس �ت �خ �ل �ص��وه��ا م� ��ن ح � ��رب غ ��زة
السابقة ،وم��ن ح��زب الله خ�لال الحرب
على لبنان عام .2006
ورأى بن يشاي أن العملية االسرائيلية
«ع �م��ود ال �س �ح��اب» ت�ح��ول��ت ب�ف�ع��ل ذل��ك
ال � ��ى ح � ��رب اس� �ت� �ن ��زاف ل �ل �ط ��رف�ي�ن ،ك�م��ا
ي �ح��اول ال �ج �ي��ش ،ب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ى ع��ام��ل
املفاجأة ،تدمير اهداف اضافية في غزة
بهدف تقليص قدرة الفلسطينيني على
اط�لاق الصواريخ .ولفت إل��ى أن خاليا
«الجهاد» و«حماس» ،تعمل وفق خطة
اعدت مسبقًا وتستخدم منصات اطالق
ث��اب �ت��ة م �ن �ص��وب��ة ف� ��وق س �ط��ح االرض
وت �ح �ت �ه��ا ،وال ي �ح �ت��اج امل �ق��ات �ل��ون ال��ى
أن ي�ك��ون��وا ب��ال�ق��رب منها ح�ت��ى تجري
عملية االطالق ،إذ يمكنهم القيام بذلك
ع��ن ب�ع��د .وأش ��ار ال��ى أن ه��ذه املنصات
ّ
مخفية ج �دًا على نحو يمكن املقاتلني
من تلقيمها مرة ثانية وثالثة وبسرعة
وسرية واالبتعاد سريعًا قبل أن يتمكن
ال �ج �ي��ش وال �ط ��ائ ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة من
استهدافهم ،األمر الذي دفع الجيش الى
دراسة اساليب وطرق القتال والوسائل
ال�ح��دي�ث��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا امل�ن�ظ�م��ات
الفلسطينية .واخ�ت�ت��م تحليله بالقول
إن «نجاح العملية أو فشلها ال يتحدد
وف�ق��ًا للنتائج امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي يحققها
الجيش ،بل من النتائج االستراتيجية
والسياسية».
أيضًا ،رأى املعلق العسكري في صحيفة
«هآرتس» ،عاموس هرئيل ،ان مصالح
اسرائيل وحماس تسمح بالوصول الى
االس�ت�ن�ت��اج ب��أن��ه ل�ي��س ل�ل�ط��رف�ين حاليًا
مصلحة حقيقية في تكرار «مسرحية»
«رص��اص مصهور» ،متوقعًا أن يجري

ف� ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ال � �غ� ��اء ال� �ت ��دري� �ب ��ات ع�ل��ى
ال �ع��رض ال�ج��دي��د ل�ل�م�س��رح�ي��ة .واوض��ح
ه��رئ �ي��ل ال �ت �ق��دي��ر االس� �ت� �خ� �ب ��اري ،ال ��ذي
ي �ب��دو أن ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة اس�ت�ن��دت
اليه لدى اتخاذها قرار االغتيال ،بالقول

باراك ال يتمنى نشوب
معركة طويلة وليس
لديه صيغة دقيقة
للخروج من هذه المعركة
إذا لم يتوافر السبيل
لتسوية سياسية
فسنشارك في
«عمود سحاب  »2و
«عمود سحاب »3

ان «ح�م��اس غير معنية حقًا بمواجهة
ً
ذات وت �ي ��رة م��رت �ف �ع��ة ،ت�ت�ض�م��ن دخ ��وال
واس�ع��ًا ألل��وي��ة الجيش االس��رائ�ي�ل��ي في
اراض � ��ي ال �ق �ط ��اع» ،م�ض�ي�ف��ًا إن ح�م��اس
«عندما كانت تتردد بني قيمة املقاومة
العسكرية ضد اسرائيل ،والحاجة الى
ال�ب�ق��اء ف��ي ال�س�ل�ط��ة ،ك��ان��ت ت�خ�ت��ار على
ال��دوام الخيار الثاني» ،مرجحًا أن��ه إذا
ت��واف��رت آل �ي��ة إلن �ه��اء س��ري��ع ع�ل��ى نحو
نسبي لجولة العنف هذه ،فقد تتعاون
معها.
ورأى هرئيل انه بعدما حققت اسرائيل
ان� � �ج � ��ازات ال ب � ��أس ب� �ه ��ا ف� ��ي ال �ي��وم�ي�ن
األولني من الحملة ،يحتمل انها تسعى
االن ال��ى ن�ه��اي��ة س��ري�ع��ة ل�ه��ا ،الف�ت��ًا ال��ى
ان وزير الدفاع ايهود باراك ،الذي ادى
دورًا مركزيًا في عملية اتخاذ القرارات،
ُ
«ي �ف �ض��ل ق �ط��ع االش �ت �ب��اك» ،ت �م��ام��ا كما
اوص� � � � ��ى خ� �ل� ��ال ع� �م� �ل� �ي ��ة «ال� � ��رص� � ��اص
املصهور» في نهاية عام  ،2008التنازل
عن العملية البرية وت�ص��ادم في حينه
مع رئيس الوزراء ايهود اوملرت.
في السياق نفسه ،رأى هرئيل ان النظام
املصري ،سيقف عند ح��دود معينة في
تضامنه مع «حماس» ،لكونه يدرك أنه
إذا ت�ج��اوز ال�ح��دود ،فسيجد نفسه في
ص ��دام م��ع اإلدارة االم �ي��رك �ي��ة .وف ��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب ��االه ��داف «امل �ت��واض �ع��ة» ال�ت��ي
ح� َّ�ددت�ه��ا ال�ق�ي��ادة السياسية للعملية،
رأى هرئيل انها درس من الغرور الذي
ميز القيادة السياسية والعسكرية في
بداية حرب لبنان الثانية ،والطموحات
امل�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا ال �ت��ي ت�م�ي��زت ب�ه��ا عملية
«الرصاص املصهور».
ف��ي اإلط ��ار ن�ف�س��ه ،ذك��رت «ه��آرت��س» أن
ب� ��اراك ،ال ��ذي ال ي�ت�م�ن��ى ن �ش��وب معركة
ط� ��وي � �ل� ��ة ،ل� �ي ��س ل� ��دي� ��ه ص� �ي� �غ ��ة دق �ي �ق��ة
ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه امل�ع��رك��ة .ونقلت عنه
ق��ول��ه «ن �ح��ن ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال�ت�ن�ب��ؤ ب��دق��ة
م��ا ه��ي ن�ق�ط��ة ال �ن �ه��اي��ة» ،وأن األه ��داف

ّ
اسرائيليان يستعدان للحرب على طريقتهما بالقرب من غزة أمس (مناحيم كاهانا ــ أ ف ب)
جنديان
التي ح��دده��ا املجلس ال��وزاري املصغر
«ت�ق�ل�ي��ص ع�م�ل�ي��ات اط�ل�اق ال �ص��واري��خ،
وتحسني الواقع االمني وزيادة الردع»،

ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ح �ق��ق ،اض� ��ف ال� ��ى ذل� ��ك أن �ن��ا
نسعى إلى تحقيق اشياء معقولة ،مثل
امكانية العمل بالقرب من الجدار دون

الجبهة الداخلية :ما قبل تل أبيب ليس كما بعــ
محمد بدير
ح �ص��ل ذل� ��ك ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة
وال �ـ 37دقيقة مساء الخميس أول من
أم��س .م��ا قبل ه��ذا التوقيت ليس كما
بعده ،ألن ما قبل قصف تل أبيب ليس
ك �م��ا ب �ع��ده .ع �ن��ده��ا اج �ت��از ال �ص��اروخ
األول من طراز «فجر  »5حدود منطقة
«غ� ��وش دان» م�ط�ل�ق��ًا ص��اف��رة اإلن� ��ذار
ً
وم � �ح� ��وال م �ئ ��ات آالف اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
امل��ذع��وري��ن إل��ى ج��زء م��ن إح�ص��ائ�ي��ات
امل ��واج� �ه ��ة ال� ��دائ� ��رة ع �ل��ى ج �ب �ه��ة غ ��زة.
استغرق األم��ر دقائق حتى يستوعب
«ال �ت��ل أب �ي �ب �ي��ون» وق ��ع ال �ص��دم��ة ال�ت��ي
عصفت بهم ،وفيما هم يهرولون إلى
أماكن مسقوفة لالحتماء من «حجارة
سجيل» املقاومة الفلسطينية ،كانت
عبارة «ال أص��دق» هي العبارة األب��رز
التي تتردد على ألسنتهم.
س��ري�ع��ًا ان�ت�ش��ر ن�ب��أ ت�ع��رض ت��ل أب�ي��ب،
املدينة التي ك��ان حتى أم��س «التابو»
(املحظور) األخير في معادالت الردع
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ح �ي ��ال أع� � ��داء ال� �خ ��ارج،
لصلية صاروخية مدوية .لم يكن ذلك
ردًا إي��ران �ي��ًا ع �ل��ى م�ه��اج�م��ة إس��رائ �ي��ل

ملنشآت التخصيب في نتانز وفوردو،
ك�م��ا أن ��ه ل��م ي ��أت ف��ي س �ي��اق «ال �ت��وأم��ة
القصفية» املعلنة م��ن قبل ح��زب الله
م ��ع ب� �ي ��روت وال �ض��اح �ي��ة« .ت ��اب ��و» تل
أب �ي��ب س �ق��ط ع �ل��ى أي� ��دي ال �ج �ه��ة ال�ت��ي
ّ
تعدها إسرائيل الحلقة األضعف في
محور املقاومة ،وهي قطاع غزة.
اخ �ت �ص��ر أح � ��د س� �ك ��ان امل ��دي� �ن ��ة ح�ج��م
ال� ��دالالت ال�ت��ي ان �ط��وى عليها ال�ح��دث
ب��ال�ق��ول «ص �ف��ارة إن� ��ذار ف��ي ت��ل أب�ي��ب.
ه � ��ذا ض � ��رب م ��ن ال� �ه� �ل ��وس ��ة» .آخ � ��رون
قالوا إنهم لم يحلموا بأن يحصل هذا
عندهم .املدينة التي يطلق عليها في
إسرائيل لقب «مدينة من دون توقف»
ت �ح��ول��ت خ �ل��ال دق ��ائ ��ق إل � ��ى «م��دي �ن��ة
م � ��ن دون ح � ��رك � ��ة» ،ف � ��ي ض� � ��وء ح��ال��ة
الشلل ال�ت��ي أص��اب��ت معظم أحيائها.
ك � ��ان ح ��دث ��ًا اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا أن ي �ش��اه��د
امل� ��رء ،ول ��و م��ن ع�ل��ى ش��اش��ات التلفزة
ومواقع اإلنترنت ،برجوازية إسرائيل
وطبقتها املخملية تحتمي م��ذع��ورة
ع�ل��ى أدراج األب �ن �ي��ة أو ف��ي مالجئها.
م �ش��اه��د أل �ف �ه��ا ع��ن أه �ل��ه وش �ع �ب��ه في
عهود خلت ،كان الجبروت اإلسرائيلي
عنوانها .ح��دث استثنائي أن يعيش

املرء في عهد جعلت منه املقاومة زمن
االنتصارات.
وزي ��ر الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل��ي،
آف��ي ديختر ،أق��ر ب�ـ «ليلة قاسية مرت
على ت��ل أب�ي��ب ل��م تعهدها امل��دي�ن��ة من
ق � �ب ��ل» .ق � �س ��اوة ص �ن �ع �ه��ا ص ��اروخ ��ان
اث �ن ��ان أط�ل�ق�ت�ه�م��ا س ��راي ��ا ال �ق ��دس من
ع�ل��ى م�س��اف��ة ن�ح��و س�ب�ع�ين كيلومترًا
ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،حمال معهما «ال��رع��ب
وال � �خ� ��وف» ع �ل��ى ح ��د ت�ع�ب�ي��ر ش �ه��ود،
ودف� �ع ��ا ب �ك �ث �ي��ري��ن إل� ��ى ال �ب �ك ��اء ذع � �رًا.
مصادر إسرائيلية تحدثت عن حركة
نزوح من املدينة ،فيما كانت صافرات
اإلن � � ��ذار ت�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن م�ن�ط�ق��ة وأخ � ��رى،
وت �ج �ع��ل م ��ن م�ن�ط�ق��ة وس� ��ط وج �ن��وب
إسرائيل مساحة مفتوحة من اإلرباك
وال�ه�ل��ع تحسبًا ل�س�ق��وط ال �ص��واري��خ.
م �ن �ط �ق��ة ان �ض �م��ت إل �ي �ه��ا ع �ص��ر أم��س
ال � �ق� ��دس امل �ح �ت �ل��ة ،م� ��ع س� �ق ��وط ث�لاث��ة
صواريخ قريبًا من إحدى املستوطنات
املحيطة بها.
قيادة الجبهة الداخلية ،التي كانت قد
حصرت توجيهات االستعداد والتأهب
بالبلدات وامل��دن الواقعة ضمن شعاع
 40كيلومترًا عن القطاع ،أعادت النظر

ف��ي ت�ق��دي��رات�ه��ا ب�ع��د ق�ص��ف ت��ل أب�ي��ب،
وصارت ترجح امتالك فصائل املقاومة
الفلسطينية ق��درات صاروخية بعيدة
امل��دى .وبحسب ما أعلن في إسرائيل،
فإن هذه القيادة شددت أوامرها أمس
لسكان الوسط والجنوب بضرورة أن
ي��دخ��ل ك��ل م��ن ي�ق�ي��م ض�م��ن ش �ع��اع 75
كيلومترًا عن قطاع غزة إلى املالجئ أو
إلى مجال محصن عند سماع صفارات
اإلن � � ��ذار أو أص� � ��وات ان� �ف� �ج ��ارات .وف��ي
ح��ال ع��دم وج��ود ملجأ نصحت قيادة
الجبهة بالوقوف في مداخل املباني،
كما أص ��درت ق�ي��ادة الجبهة الداخلية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ع�ل�ي�م��ات�ه��ا ل�ل�ب�ل��دي��ات
وامل�ج�ل��س املحلية ف��ي منطقتي وسط
وجنوب إسرائيل باالستعداد لسبعة
أس��اب �ي��ع م ��ن ال �ق �ت��ال ف ��ي إط� ��ار عملية
«عمود السحاب» وبتجهيز احتياطات
الطوارئ املختلفة باالستناد إلى هذه
الفترة املقدرة.
وأش��ارت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسرائيلية
إلى أن قائد الجبهة الداخلية ،الجنرال
أيال آيزنبرغ ،يعقد اجتماعات دورية
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،أب��رزه��ا رؤس ��اء
البلديات وق ��ادة امل�ن��اط��ق والقطاعات
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ـدس وتل أبيب تحت النار

خطر .وفي هذا املجال نقلت «هآرتس»
عن باراك قوله ايضا في جلسة مغلقة،
إنه ونتنياهو «استخلصا الدروس من

اخ �ط��اء االخ ��ري ��ن ،ن �ح��ن ن�ف�ك��ر ف��ي ع��دة
خ �ط��وات ال ��ى االم � ��ام» ،م��وض�ح��ًا «ل�ي��س
م��ن امل��ؤك��د ان �ن��ا س�ن�ح�ت��اج ال ��ى عملية
ب ��ري ��ة ،ل�ك�ن�ن��ا م �س �ت �ع��دون اذا اح�ت�ج�ن��ا
إليها».
أم� � ��ا ب� �خ� �ص ��وص األب� � �ع � ��اد ال �س �ي��اس �ي��ة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ،ف� �ن� �ف ��ى ب � � � � � ��اراك ،ك � �م� ��ا ه��و
متوقع ،أن تكون مصلحته االنتخابية
ونتنياهو ،قد دفعتهما الى اتخاذ قرار
االغ�ت�ي��ال ،كما ب��رز ،بحسب «ه��آرت��س»،
أن م �ن ��اف �س �ي �ه �م ��ا م � ��ن امل� � �ع � ��ارض � ��ة ق��د
اع� �ت� �م ��دوا االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
امل�ع��روف��ة ب�ـ «وأن��ا أي�ض��ًا» ،بمعنى انهم
ق �ف��زوا ال ��ى ال�ع�ج�ل��ة وع � ّ�ب ��روا ع��ن تأييد
حماسي للعملية ،كي يقللوا الخسائر
الشعبية ،على ام��ل ان تتوقف العملية
ف� ��ي وق� � ��ت ق� ��ري� ��ب ،وت � � � ��زول ع� ��ن ج� ��دول
األعمال االنتخابي.
ف� � � ��ي ال � � �س � � �ي � � ��اق ن � � �ف � � �س� � ��ه ،رأى ت � �م� ��ار
ج��وج �ن �س �ك��ي ،ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س»
ان ال�ت�ج��رب��ة علمتنا امل ��رة ت�ل��و االخ��رى
انه مع بداية كل حرب تتعهد الحكومة
ع�ل��ى ن�ح��و اح�ت�ف��ال��ي ان ��ه ف��ي ه ��ذه امل��رة
سيوضع حد للنار على املدن والبلدات،
وأن� �ه ��ا س �ت �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة «م � ��رة واح� ��دة
وال � ��ى االب � � ��د» ،ل �ك��ن ال� ��واق� ��ع ان ال �ح��رب
التالية تأتي دومًا ،واصفا هذه املواقف
ب��أن�ه��ا ّ
«ذر ل �ل��رم��اد ف��ي ال �ع �ي��ون» .واك��د
جوجنسكي ان حكومة نتنياهو باراك
ول �ي �ب��رم��ان ،ت �ع��رف ج �ي��دا أن ال �ق �ص��ف،
وحتى اجتياح القطاع ،من قبل الجيش
ل ��ن ي �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة ،اال أن وج� ��ه ال�ش�ب��ه
ب�ي�ن ال �ح��رب ال �ت��ي ب� ��دأت االن ،وع�م�ل�ي��ة
«الرصاص املصهور» ليس فقط خدعة
«ض��رب��ة واح � ��دة وان �ت �ه �ي �ن��ا» ،ب��ل أي�ض��ًا
أن لكلتيهما ه��دف��ًا س�ي��اس�ي��ًا مكشوفًا،
وهو «تسخني االجواء العامة ومحاولة
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى اك�ب��ر ق��در م��ن االص ��وات
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ال�ك�ن�ي�س��ت» ،م�ق�ت��رح��ًا أن
ي �ط �ل��ق ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �ح ��رب اس� ��م «ح ��رب
سالمة نتنياهو» ،ال «عمود السحاب».
أما ايتان هابر ،فقد اكد في مقالة له في
«يديعوت اح��رون��وت» أن��ه إذا استمرت
العملية العسكرية ،فستضطر اسرائيل
ال��ى تنفيذ عملية ب��ري��ة ،مضيفًا إن��ه ال
ول ��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ح��ل ع�س�ك��ري لقطاع
غ� ��زة ،إذا ل��م ي �ت��واف��ر ال�س�ب�ي��ل ل�ت�س��وي��ة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ،م � ��ؤك� � �دًا أن ك� �ث� �ي ��ري ��ن م �ن��ا
س �ي �ش��ارك��ون ف��ي «ع �م��ود س �ح��اب  »2و
«عمود سحاب  »3وهكذا دواليك...

ـدها
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ق � �ي ��ادت ��ه ،ل �ي �ن �س��ق م �ع �ه��م
طبيعة اإلج ��راءات ال�لازم��ة لحمايتهم
م��ن ص��واري��خ امل �ق��اوم��ة الفلسطينية.
وأص ��در آي��زن �ب��رغ أوام ��ر مل��رف��أ أش��دود
ول�ل�م�ص��ان��ع ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى م��واد
خ� �ط� �ي ��رة ض� �م ��ن امل � � ��دى ال� �ص ��اروخ ��ي
للمقاومة باإلخالء الفوري لهذه املواد،
أو بتحصني أماكن تخزينها.
وف� � ��ي إط� � � ��ار ح� � ��ال االس � �ت � �ن � �ف ��ار ال �ت��ي
ت �ع �ي �ش �ه��ا ،اس �ت ��دع ��ت ق� �ي ��ادة ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية خالل األي��ام الثالثة املاضية
 2000ج �ن��دي اح �ت �ي��اط ألداء م�ه�م��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ث��ل امل �س ��اع ��دة ف ��ي أع �م��ال
اإلنقاذ وتأهيل املالجئ وتقديم الدعم
للمستشفيات التي أعلنت أم��س رفع
حالة التأهب في كافة أرجاء إسرائيل.
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ت �ح��دث��ت ت �ق��اري��ر
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أم ��س ،ع��ن ف��رض ال��رق��اب��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ي��ودًا على
وسائل اإلع�لام في تغطيتها لسقوط
صواريخ املقاومة الفلسطينية ،حرصًا
م �ن �ه��ا ع� �ل ��ى ع � ��دم ت� �ق ��دي ��م م �ع �ل��وم��ات
مجانية إل��ى الفلسطينيني م��ن خالل
اإلعالم.
وط ��ال� �ب ��ت ال ��رق ��اب ��ة م � �ح� ��رري وس ��ائ��ل

اإلع�لام الرئيسية بتحمل املسؤولية،
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال ع � ��دم ذك � ��ر األم ��اك ��ن
الدقيقة لسقوط ال�ص��واري��خ ،وخاصة
ع �ن ��دم ��ا ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك إص � ��اب � ��ات ،ألن
الفلسطينيني يراقبون وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية ويستثمرون املعلومات
ملصلحتهم ،ع�ل��ى ح��د تعبير ممثلي
الرقابة.
وقالت املسؤولة في الرقابة العسكرية،
س�ي�م��ا ف��اك �ن�ين ج �ي��ل ،إلذاع � ��ة ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي «ه �ن��اك س�ي��اس��ة إعالمية
م � �ت � �ب � �ع� ��ة م� � �ن � ��ذ ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال� � ��رص� � ��اص
امل�ص�ه��ور ،وع�ل��ى اإلع�ل�ام اإلس��رائ�ي�ل��ي
أن ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات��ه ،وأن يمتنع
ع � ��ن اإلدالء ب� � ��أي م� �ع� �ل ��وم ��ات ي �م �ك��ن
أن ي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر».
وح ��ذرت م��ن أن أي تصريحات يمكن
أن يدلي بها مسؤولون إسرائيليون
رس �م �ي��ون ورؤس � � ��اء س �ل �ط��ات محلية
وب�ل��دي��ات وط��واق��م إن �ق��اذ ،ق��د تتضمن
معلومات حساسة ،مؤكدة أن الرقابة
ت �ق��وم ب��االت �ص��ال ب�م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات
وامل �س��ؤول�ي�ن ل�ت��ذك�ي��ره��م ب��امل�س��ؤول�ي��ة
امل � �ل � �ق� ��اة ع �ل �ي �ه ��م ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �س� �ي ��اق،
وبالخطوط التي حددتها الرقابة.

من الذي يمارس القتل في غزة؟
نوام تشومسكي وآخرون
ت��رك��ز امل ��واد اإلخ �ب��اري��ة ت��رك�ي�زًا كبيرًا
ع �ل��ى ال� �ص ��واري ��خ ،ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر وه��ي
تنطلق من قطاع غ��زة ،والتي لم ِّ
يؤد
ّ
أي منها إلى إصابات في األرواح .ما
ال يتم التركيز عليه ،هو رشق وقصف
غ ��زة ب��ال�ق�ن��اب��ل وال� �ص ��واري ��خ ،ال �ل��ذان
ّأدي��ا إل��ى وق��وع ع��دد كبير من القتلى
واإلص� ��اب� ��ات ال �خ �ط �ي��رة .وف ��ي ال��وق��ت
الذي كانت فيه دول عديدة في أوروبا
وشمال أميركا تحتفي بذكرى القتلى
ال�ع�س�ك��ري�ين ف��ي امل��اض��ي وال �ح��اض��ر،
يوم  11تشرين الثاني الجاري ،كانت
إسرائيل تستهدف املدنيني.
ُ
ف � ��ي م � �س ��ح س � ��ري � ��ع ي� ��ؤك� ��د م � ��ا ن� �ش ��ر
ف ��ي  CBCك� �ن ��دا وGlobe and Mail
و  Montreal’s Gazetteو Toronto
Starو  New York Timesو ،BBC
واس �ت �ن��ادًا إل ��ى ال�ت�ق��ري��ر ال �ص��ادر عن
امل��رك��ز الفلسطيني ل�ح�ق��وق اإلن�س��ان
ّ
( )PCHRف��ي  11تشرين ال�ث��ان��ي ،ف��إن
خمسة فلسطينيني ،من بينهم ثالثة
أط� �ف ��ال ،ل �ق��وا ح�ت�ف�ه��م ف��ي ق �ط��اع غ��زة
في ال�ـ  72ساعة السابقة ،إضافة إلى
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن ق � ��وات األم� � ��ن .وق��د
نجمت أرب��ع ح��االت وف��اة ع��ن قذائف
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي امل��دف�ع�ي��ة ،على
م�ج�م��وع��ة م ْ��ن ال �ف �ت �ي��ان ي�ل�ع�ب��ون ك��رة
ّ
ال �ق ��دم .أض ��ف إل ��ى ذل ��ك أن  52مدنيًا
ُج ��رح ��وا ،م��ن ب�ي�ن�ه��م س��ت ن �س��اء و12
ً
ط�ف�لا ( .منذ كتابة ه��ذا النص ارتفع
عدد القتلى وهو ال يزال في ارتفاع).
امل� ��واد ال�ص�ح��اف�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح��دث عن
ّ
حاالت القتل تركز تركيزًا ساحقًا على
أف��راد القوات العسكرية الفلسطينية.
ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ن� �ش ��رت م �ق��ال��ة
لوكالة «أسوشييتد ب��رس» ( )APفي
أخ �ب��ار  CBC Worldف��ي  13ت�ش��ري��ن
الثاني ،حملت عنوان« :إسرائيل تفكر
ف��ي إع� ��ادة اس �ت �ه��داف ق�ت��ل املسلحني
في غ��زة» ،من دون أن تنشر ّ
أي شيء
ع��ن املدنيني القتلى وال�ج��رح��ى ،فيما
تصف عمليات القتل بأنها «اغتياالت
مستهدفني».
ّ
وح�ق�ي�ق��ة أن ال�غ��ال�ب�ي��ة ال �س��اح �ق��ة من
ال�ق�ت�ل��ى ك��ان��ت م��ن امل��دن�ي�ين ت��دل على
ّ
أن إس��رائ �ي��ل ال ت��رت�ك��ب ع�م�ل�ي��ات قتل
«م � �س � �ت � �ه� ��دف �ي�ن» ،ب � ��ل ع� �م� �ل� �ي ��ات ق �ت��ل
ج�م��اع�ي��ة ،ل�ت��رت�ك��ب ب��ذل��ك عملية قتل
ج�م��اع�ي��ة .م�ق�ط��ع إخ �ب��اري آخ��ر ص��در
عن  APفي أخبار  CBCفي  12تشرين
ّ
الثاني ،يقول إن «الصواريخ اآلتية من
غ��زة تزيد من الضغط على الحكومة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» .وه ��و ي �ع��رض ص��ورة
المرأة إسرائيلية تنظر نحو ثقب في
سقف غرفة صالون بيتها .مرة أخرى:
ب��دون ص��ور أو ذك��ر للعدد الكبير من
القتلى أو الجثث في غ��زة .وعلى هذا
ال�ط��راز ،ن��ص ع�ن��وان ف��ي  BBCف��ي 12
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ع �ل ��ى« :واب� � ��ل ن� � ّ
�اري
جديد من غزة يضرب إسرائيل» ،كما
ي �م �ك��ن ت��رس �ي��م ن ��زع ��ات م �ش��اب �ه��ة في
صحافة االتجاه ّ
السائد في أوروبا.
ُ
ّ
ال ح��اج��ة ل �ن��ا إل ��ى م �خ �ت��ص ف ��ي علم
ّ
اإلع�لام ،لكي نفهم أن ما نواجهه هو
ّ
ّ
ُ
تقارير ّ
ومشوهة كأقل ما يقال.
سيئة
ُ
َّ
هو تضليل مخادع ومبيت للقراء في
صياغة أكثر وضوحًا.
ّ
إل ��ى ج��ان��ب ه� ��ذا ،ف� ��إن امل� �ق ��االت ال�ت��ي
تذكر القتلى الفلسطينيني تثابر على
ّ
ال�ت�ب�ل�ي��غ أن ال�ع�م�ل�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت��أت��ي ردًا على إط�ل�اق ال� ّ�ص��واري��خ من
غزة وعلى جرح الجنود اإلسرائيليني.
ّ
وعلى ّ
أي ح��ال ،ف��إن تسلسل األح��داث
في االشتعال ُاألخير ،بدأ في  5تشرين
الثاني ،حني قتل ش��اب في العشرين
م��ن ع �م��ره ،واس �م��ه أح �م��د ال�ن�ب��اه�ين،
وهو مختل عقليًا على ما يبدو ،فيما

ك ��ان ي �ت �ج� ّ�ول ب �ج��ان��ب ال � �ح ��دود .وق��د
اض�ط��ر املسعفون إل��ى االن�ت�ظ��ار ّ
ست
س��اع��ات ق�ب��ل أن ُي�س�م��ح ل�ه��م ب��أخ��ذه،
وه��م يعتقدون أن��ه توفي بسبب هذه
امل �م��اط �ل ��ة .ب �ع ��د ُه ��ا ،وت� �ح ��دي� �دًا ف ��ي 8
تشرين ال�ث��ان��ي ،قتل فتى ف��ي الثالثة
ع� �ش ��رة م� ��ن ع � �م� ��ره ،ك � ��ان ي �ل �ع��ب ك ��رة
ال �ق��دم أم ��ام م�ن��زل��ه ب��رص��اص الجيش
اإلسرائيلي ،الذي دخل مناطق قطاع
غزة بالدبابات والطائرات املروحية.
ّ
وب � �ن� � ً
�اء ع �ل �ي��ه ،ف � ��إن إص ��اب ��ة ع� ��دد م��ن
ال �ج �ن��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين األرب� �ع ��اء في
 10ت �ش��ري��ن ال �ث��ان ُ��ي ،ك��ان��ت ج� ��زءًا من
س�ل�س�ل��ة أح � ��داث ق �ت��ل ف�ي�ه��ا م��دن�ي� ّ�ون
فلسطينيون ،ولم تكن الحدث املحفز.
ن �ح��ن امل ��وق� �ع�ي�ن أدن � � ��اه ع ��دن ��ا أخ �ي �رًا
م ��ن زي� � ��ارة إل� ��ى ق �ط��اع غ � ��زة .بعضنا
اآلن ع� �ل ��ى ع �ل�اق ��ة م� ��ع ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ف � ��ي غ � � ��زة ع � �ب ��ر ش �ب �ك��ات
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع �ي��ة .ن �ش �ه��د أن��ه

لوال المواد التي
ُتكتب في «فيسبوك»
لما كنا قد وعينا درجة
اإلرهاب الذي يعيشه
المواطنون العاديون
في غزة

على م��دى ليلتينْ م�ت��واص�ل�ت�ْي�نْ ُ ،منع
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون م� ��ن ا ُل � �ن� ��وم ب�س�ب��ب
صوت طائرات  ،F16وقصفت أهداف
ع��دي��دة داخ��ل ال�ق�ط��اع امل�ك�ت��ظ .الهدف
م� ��ن ه � ��ذا واض � � ��ح :ت��ره �ي��ب ال �س �ك��ان،
وه��و م��ا نجحوا فيه استنادًا إل��ى ما
نسمعه ون��راه من تقارير أصدقائنا.
ُ
ول� ��وال امل � ��واد ال �ت��ي ت �ك �ت��ب ف ��ي شبكة
«ف�ي�س�ب��وك» ،مل��ا ك�ن��ا ق��د وع�ي�ن��ا درج��ة
اإلره� � � ��اب ال� � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه امل ��واط� �ن ��ون
ال� �ع ��ادي ��ون ف ��ي غ � ��زة .وه � ��ذا ي�ن��اق��ض
ت�ن��اق�ض��ًا ك�ب�ي�رًا م��ا ي�ع��رف��ه ال� ُع��ال��م عن
امل ��واط� �ن�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن امل� � َّ
�روع �ي�ن
واملصدومني.
ّ
مضمد
تلخيص لتقرير أرسله
هناك
�اد َف وج ��وده ف��ي غ��زة ّ
ك�ن��دي َص� � َ
يقدم
امل � �س� ��اع� ��دة ف� ��ي غ ��رف ��ة ال � � �ط� � ��وارئ ف��ي

م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ش� �ف ��اء ،ي� �ق ��ول م� ��ا ي �ل��ي:
«جميع ال�ج��رح��ى ك��ان��وا م��ن املدنيني،
أص �ي �ب ��وا ب� �ج ��راح ن��ات �ج��ة ع ��ن ث �ق��وب
ع��دي��دة نتجت بفعل شظايا القنابل؛
إصابات دماغية ،إصابات في الرقبة،
ن��زف ف��ي ال��رئ�ت�ين وال �ص��در ،ان��دح��اس
ت ��أم � ّ
�وري ،ت �م��زق ال �ط ّ�ح��ال ،ث �ق��وب في
األمعاء وأض�لاع مهشمة .جميع هذه
اإلص ��اب ��ات ،ل�ك��ن ب�لا ش��اش��ات مراقبة
أو سماعات لألطباء وبماكينة ّ
أشعة
واحدة».
ّ
وه� �ك ��ذا ي �ب��دو أن م �ث��ل ه� ��ذه امل �ش��اه��د
ليست ذات قيمة إخ�ب��اري��ة ل��دى New
 York Timesو  CBCو  .BBCبما أن
اإلعالم الغربي غير نزيه ومنحاز ّ
ضد
الفلسطينيني ،وهذا أمر ليس بالجديد
أب�دًا ،وقد ُوثق على نطاق واس��ع .ومع
ذل � ��ك ت �س �ت �م� ّ�ر إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ارت� �ك ��اب
ج ��رائ �م �ه ��ا ض � � ّ�د اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ب ��إذع ��ان
�ري وم �ع �ن� ّ
�ادي وع �س �ك� ّ
ودع ��م م � ّ
�وي من
حكوماتنا ،حكومات الواليات املتحدة
ّ
األوروبي.
وكندا واالتحاد
ّ
الغربي
يجمع نتنياهو حاليًا الدعم
ّ
الدبلوماسي من أجل عمليات أخرى
ف��ي غ ��زة ،م�م��ا ي��زي��د م��ن خشيتنا من
ع�م�ل�ي��ة «رص� ��اص م �ص �ب��وب» ج��دي��دة
ق��د ت�ك��ون ف��ي األف��ق .وف��ي واق��ع األم��ر،
ّ
ّ
ف ��إن األح� ��داث األخ �ي��رة تثبت أن مثل
ً
ّ
ه��ذا التصعيد ق��د ب��دأ ف�ع�لا ،حيث إن
ّ
ع��دد القتلى ال�ي��وم ق��د ت��زاي��د ،كما أن
ان � �ع ��دام ال �غ �ض��ب ال �ج �م��اه �ي� ّ
�ري ع�ل��ى
ه� ��ذه ال� �ج ��رائ ��م ه ��و ن �ت �ي �ج��ة م �ب��اش��رة
للطريقة املنهجية ال �ت��ي ي �ج��ري بها
َّ
املشوهة
منع الحقائق ،و/أو للطريقة
التي يجري بها تصوير هذه الجرائم.
ن� �ح ��ن ن� � � � ّ
�ود ال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع � ��ن غ �ض �ب �ن��ا
ت ُ�ج��اه ت�غ�ط�ي��ة اإلع �ل��ام امل �ق �ي �ت��ة ل�ه��ذه
امل � � �م� � ��ارس� � ��ات .ن� ��دع� ��و ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ح��ول العالم ال��ذي��ن يعملون ملصلحة
ش��رك��ات اإلع�ل�ام ال�ك�ب��رى ،أن يرفضوا
ُالتعامل معهم كأدوات لهذه السياسة
ّ
امل َ
منه َجة من التمويه .ندعو املواطنني
ّ
إل��ى ال �ت��زود باملعلومات عبر وسائل
ّ
والتحدث بما تمليه
اتصال ُمستقلة،
ع �ل �ي �ه��م ض� �م ��ائ ��ره ��م ب� �ك ��ل ال ��وس ��ائ ��ل
املتاحة أمامهم.
امل��وق �ع��ونَ :ح�ج�ي��ت ب ��ورر ،بريطانيا.
أن� �ت ��ون ��ي ب� ��اس � �ت� ��روس ،ك � �ن� ��دا .ن �ع��وم
تشومسكي ،الواليات املتحدة .دافيد
ه �ي��ب ،ك �ن��دا .س�ت�ي�ف��ان��ي ك�ي�ل��ي ،ك�ن��دا.
مئير نوونان ،كندا .فيليب بريفوست،
ف��رن�س��ا .فيرينا ستريسينغ ،فرنسا.
لوري تولر ،فرنسا.
(عن موقع «قديتا»)

ّ
إسرائيليون يتظاهرون في القدس املحتلة ضد الحرب (غالي تيبون ــ أ ف ب)
يساريون
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على الغالف

استطاعت املقاومة تغيير معادلة اللعبة العسكرية
مع إسرائيل .في اليوم الثالث للعدوان أظهرت املقاومة
القدس وتل
مجموعة من مفاجآتها عبر وصول صواريخها إلى ّ
أبيب ،وإسقاط طائرة حربية ،في وقت نجح فيه الغزيون في
كسب الحرب النفسية ،فلم يرعبهم العدوان

معادلة جديدة
وشعبية
عسكرية
ّ
ّ
غزة ـــ سناء كمال ،شعيب أبو جهل
�ردع
أرادت ت��ل أب �ي��ب أن ت�س�ت�ع�ي��د ق ��وة ال � ّ
ّالتي زعزعتها املقاومة الفلسطينية .ظنت
أنها ستتمكن من إنهاء املعركة ،كما كانت
تفعل دوم��ًا ،عبر إب��رام تهدئة في الغالب
تكون أحادية الجانب ،غير أنها هذه املرة
ّ
لم تتمكن من ذلك ،وخصوصًا أن رجاالت
امل�ق��اوم��ة س ��ددوا ض��رب��ات ق��وي��ة لعدوهم.
واستخدمت املقاومة ،من كافة الفصائل،
أح � ��دث م ��ا ت �ح �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه م ��ن أس �ل �ح��ة،
سواء كانت صناعة محلية أم مستوردة.
وواص�ل��ت ّ
دك ال�ب�ل��دات املحتلة ب��واب��ل من
ّ
الصواريخ املطورة ،في مقدمتها صاروخ
«فجر  ،»5الذي أطلقته كتائب القسام على
تل أبيب.
م� ��ن ن ��اح �ي �ت �ه ��ا ،أك � � ��دت س� ��راي� ��ا ال � �ق ��دس،
ع �ل��ى ل �س��ان ال �ن��اط��ق ب��اس�م�ه��ا أب ��و أح�م��د
ّ
ل�ـ«األخ �ب��ار» «أن�ه��م مشاريع ش�ه��ادة ،وأن
ال� �ع ��دو س �ي �ت �ح� ّ�م��ل ك��ام��ل امل �س��ؤول �ي��ة عن
ت �ب �ع��ات ّ
أي ع �م �ل �ي��ات اس� �ت� �ه ��داف ل �ق��ادة
املقاومة» ،موضحًا «أنهم جاهزون لردع
ّ
أي محاوالت إسرائيلية إلخضاع الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ال � ��ذي ل �ط��امل��ا ض �ح��ى ع�ب��ر
س�ن��وات طويلة لنيل حريته واستقالله،
وأن امكانيات الدفاع عن النفس متوافرة».
أم � � ��ا امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��اس� ��م ل � �ج� ّ��ان امل� �ق ��اوم ��ة
الشعبية ،أبو عطايا ،فأكد أنه «إذا استمر
االحتالل في عدوانه على القطاع ،فعليه
أن ي �ت��وق��ع األس� � ��وأ وي �ت �ح �م��ل ال �ن �ت��ائ��ج»،
ّ
ّ
م�ن��وه��ًا ب ��أن «اإلع �ل�ام اإلس��رائ�ي�ل��ي يتكتم
على الخسائر في صفوف جيشه ،وهو ما

ّ
يدل على ضخامتها وفداحة تأثيرها في
الساحة الصهيونية».
وك��ان��ت ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة ق��د أع�ل�ن��ت أنها
س �ت �ع �م��ل ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ج ��دي ��دة،
ت� �ه ��دف إل � ��ى ت ��وح �ي ��د ال �ع �م ��ل ال �ع �س �ك��ري
امل �ش �ت��رك ،لتتمكن م��ن ت�س��دي��د ال�ض��رب��ات
ال �ق��وي��ة ض ��د ال� �ع ��دو .وواص� �ل ��ت امل �ق��اوم��ة
الفلسطينية تسجيل م�ف��اج��آت عسكرية
ف � ��ي وج � � ��ه االح� � � �ت� �ل ��ال .وأع� � �ل � ��ن ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي إص��اب��ة  3م��ن ج �ن��وده ،ج� ّ�راء
س�ق��وط ص��اروخ أط�ل��ق م��ن ق�ط��اع غ��زة في
أشكول في جنوب إسرائيل .من جهتها،
أعلنت القناة اإلسرائيلية الثانية فقدان
ط��ائ��رة عسكرية ف��وق قطاع غ��زة ،وفقدان
بالطيار ،وكانت كتائب القسام
االتصال ّ
قد أعلنت أنها أسقطت طائرة إسرائيلية
فوق القطاع.
ب��دوره��ا ،أع�ل�ن��ت «س��راي��ا ال �ق��دس» قصف
بئر السبع ،وأوفاكيم ،وأسدود بصواريخ
غ��راد ،وموقع صوفا بصواريخ من عيار
 .107في موازاة ذلك ،أفادت القناة العاشرة
عن إع�لان حال الطوارئ ورف��ع الجهوزية
في كافة املستشفيات االسرائيلية ،فيما
ط��ال �ب��ت ق� �ي ��ادة ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع�ب��ر
اإلذاعات بالتوجه إلى املالجئ عند سماع
ً
ّ
دوي ص� �ف ��ارات االن � � ��ذار ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
ّ
يستمر سبعة أسابيع .وسقطت
القتال قد
ثالثة صواريخ في منطقة تل أبيب ،فيما
أك��د الجيش اإلسرائيلي سقوط ص��اروخ
في منطقة غير مأهولة خارج القدس.
وع��اش ال�غ��زي��ون ليلة قصف ه��ي األعنف
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال� � �ع � ��دوان .ه ��دي ��ر ال �ط ��ائ ��رات

الطفلة الشهيدة حنني طافش ( 10شهور) خالل لحظة وداع في غزة أمس (ماركو لونغاري ـــ أ ف ب)
الحربية ال يفارق آذان�ه��م .وال تمر دقيقة
واح� � � ��دة م� ��ن دون س � �ق ��وط ص� � � ��اروخ م��ن
ال�ط��ائ��رات الحربية اإلسرائيلية ،ليخلف
وراءه انفجارًا عنيفًا ،يكاد يقتلع أسقف
املنازل من شدته ،ويشق األرض من شدة
االهتزاز الذي يرافقه.
وب �م��ا أن االح �ت�ل�ال ي� ��درك ج �ي �دًا أن ج��زءًا
م ��ن ق� ��وة غ� ��زة وم �ق��اوم �ي �ه��ا ه ��و ق��درت �ه��م
ع� �ل ��ى ال � �ص � �م � ��ود ،راح ي � �ه� ��دد وي� �ت ��وع ��د
ق�ب��ل ب ��دء ال�ع�م�ل�ي��ة ،وص� � ّ�ور ل�ل�غ��زي�ين ب��أن
اآلت��ي سيكون أس��وأ مما ك��ان ف��ي عملية
«ال��رص��اص امل�ص�ه��ور» أواخ ��ر ع��ام .2008
ون�ت�ي�ج��ة ذل ��ك س �ي �ط��رت ح��ال��ة م ��ن ال�ه�ل��ع
وال �خ��وف ع�ل��ى س�ك��ان ال �ق �ط��اع .أراد ق��ادة

قلوب الالجئين في القطاع
قاسم قاسم
ع� ��ادت غ ��زة واخ �ب��اره��ا ال ��ى ازق� ��ة امل �خ �ي �م��ات ف��ي ب �ي��روت.
الالجئون الفلسطينيون وفي اللحظة التي سقط فيها نائب
القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري شهيدًا ،عرفوا
ان االمور في القطاع تتجه الى حرب .هؤالء كانوا يعرفون
الرجل باالسم فقط .وهو بالنسبة اليهم ،مثل الحاج عماد
مغنية ،رج��ل أفنى عمره ف��ي العمل امل �ق��اوم .ل��م يكن وجه
الجعبري معروفًا لدى البعض .آخ��رون تعرفوا إليه للمرة
االول ��ى وه��و ي��راف��ق ال�ج�ن��دي االس��رائ�ي�ل��ي االس �ي��ر جلعاد
ش��ال�ي��ط خل��ال عملية ت �ب��ادل االس ��رى ع��ام  .2011عندما
اغ�ت�ي��ل ال�ج�ع�ب��ري ش�ع��ر الفلسطينيون ب��أن الفقيد ابنهم
وواحد منهم.
م�ن��ذ ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،ت�ب��دل��ت اول��وي��ات�ه��م .ف��األه��م اآلن متابعة
أخ �ب��ار ق�ط��اع غ ��زة .اع �ت �ق��دوا ان�ه��م سيعيشون م �ج��ددًا ما
عاشوه خالل عملية «الرصاص املصهور» عام  .2008لكن
الحرب هذه املرة مختلفة .تل ابيب تقصف ،وكتائب القسام
اس�ق�ط��ت ط��ائ��رة م��ن دون ط �ي��ار .ف��ي ه ��ذه ال �ح��رب انتظر
الفلسطينيون الغد ليسمعوا أخبارًا ومفاجآت من كتائب
القسام وسرايا القدس واالقصى.
هكذا ،وعلى مدى االيام الثالثة املاضية ،تسمر الفلسطينيون

امام شاشات التلفزة .بعضهم قرر عدم الذهاب الى العمل.
آخ ��رون ان �ه��وا اع�م��ال�ه��م ب��اك �رًا ملتابعة اخ �ب��ار ال �ق �ط��اع .في
هذه الحرب لم تكن الجزيرة املصدر االساس للمعلومات،
وخ�ص��وص��ًا ان املحطة القطرية ليست على مستوى ما
يجري ف��ي غ��زة .املحطة الفلسطينية ف��ي ه��ذه ال�ح��رب هي
قناة امليادين.
ك��ان��ت االخ �ب��ار اآلت �ي��ة م��ن غ��زة ج�ن��ون�ي��ة ،وامل �ف��اج��آت التي
اعلنتها ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية أدخ �ل��ت ال �ف��رح ف��ي قلوب
الالجئني .فبعد اعالن اسقاط طائرة استطالع أفرغ بعض
املتحمسني رص��اص بنادقهم في فضاء املخيم .ليلة أول
م��ن ام ��س ب�ق��ي ال�لاج �ئ��ون ف��ي امل�ق��اه��ي ال�ق��ري�ب��ة مل�ن��ازل�ه��م.
صوت مراسلي امليادين مألت فضاء مخيم برج البراجنة.
االناشيد الثورية كانت هي االخرى حاضرة  .بالطبع ابناء
حماس وان�ص��ار الحركة االسالمية ك��ان اكثر من يرحب
بهم.
بالطبع في مثل هذه الفترات التي اعتاد الفلسطينيون ان
يعيشوها ،تكون «البقالوة» حاضرة دائما لتوزيعها على
الحضور عند ورود كل خبر جميل عن غزة .هكذا ،عاش
ابناء مخيم برج البراجنة ما يعيشه ابناء القطاع .توتر ،فرح،
حزن ،وافتخار بقدرة املقاومة على استهداف تل ابيب .ففي
النهاية هذا اسلوب «غزة في اعالن جدارتها بالحياة».

اإلعالم اإلسرائيلي
يتكتم على الخسائر في
ّ
صفوف جيشه

االح� �ت�ل�ال اإلس ��رائ� �ي �ل ��ي ،وف� ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،أن ي �ب��دأوا ع��دوان�ه��م
ّ
بالهزيمة النفسية أله��ال��ي غ��زة .غ�ي��ر أن
الساعات األولى من العدوان أثبتت عكس
ذل��ك .ي�ب��دو أن ال�غ��زي�ين ب��ات��وا ال�ي��وم أكثر
تحكمًا في مشاعرهم ،وأكثر دراية بأمور
التصعيد .ف��ي لحظات القصف العنيف،
ي �ل��زم امل��واط �ن��ون م�ن��ازل�ه��م وال ي�خ��رج��ون
منها ،حتى ملحاولة مساعدة املصابني،
وذل��ك ملنع إي�ق��اع ع��دد أكبر م��ن الضحايا
في صفوف املدنيني.
وم � � ��ن أج � � ��ل ه � � ��زم ال � �ش � �ع� ��ور ب ��ال� �خ ��وف
وال �ه �ل��ع ،ت�ج� ّ�م��ع ال �غ��زي��ون ع�ن��د بعضهم
البعض وراح��وا يستمعون إلى األخبار

«غزة في القلب» :تظاهـر
محمد الخولي
«غزة في قلب العرب» ،غناها الشيخ إمام
ف��ي سبعينيات ال �ق��رن امل��اض��ي ،وظ�ه��رت
أمس مكانتها في القلوب املصرية ،حيث
ن�ظ��م اآلالف م��ن امل��واط �ن�ين وأع �ض��اء في
الحركات السياسية ف��ي القاهرة وأغلب
امل �ح ��اف �ظ ��ات ت� �ظ ��اه ��رات ت� �ن ��دد ب��اع �ت��داء
الكيان الصهيوني على قطاع غزة ،تحت
عنوان جمعة «نصرة غزة».
وتنديدًا بممارسات الكيان الصهيوني،
رفع املحتجون شعارات مناهضة للكيان
الصهيوني ،بينها «االنتقام االنتقام يا
كتائب القسام»« ،بالروح بالدم نفديك يا
فلسطني» .وشهد ميدان التحرير بوسط
القاهرة ،تظاهرات حاشدة ،كما انطلقت
م� �س� �ي ��رات م ��ن ج ��ام ��ع األزه � � ��ر ال �ش��ري��ف،
ضمت اآلالف ،فيما ألقى الداعية يوسف
القرضاوي ،خطبة دعا خاللها إلى وقف
ال �ع �ن��ف واإلره � � ��اب ال� ��ذي ت �م��ارس��ه ق ��وات
االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،م��رح�ب��ًا ب��امل��وق��ف
املصري من األحداث.
ك��ذل��ك خ��رج��ت بعض األص ��وات املطالبة
بنصرة غ��زة وال�ش�ع��ب الفلسطيني ،من

م �س �ج��د ف��اط �م��ة ال �ش��رب �ت �ل��ي ب��ال�ت�ج�م��ع
ال� �خ ��ام ��س ،ح �ي��ث ك� ��ان ال��رئ �ي��س م�ح�م��د
م ��رس ��ي ي �ل �ق��ي خ �ط �ب �ت��ه وس � ��ط ح �ض��ور
امل �ئ��ات م��ن امل�ص�ل�ين .وف ��ي اإلس�ك�ن��دري��ة،
اح�ت�ش��د امل�ئ��ات م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن بساحة
م �س �ج��د ال �ق��ائ��د إب ��راه� �ي ��م ،ف �ي �م��ا نظمت
ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين وال �ج �م��اع��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة ج �م �ي��ع ال� �ق ��وى
ال �س �ي��اس �ي��ة وال� �ح ��رك ��ات ال �ث ��وري ��ة ع ��ددًا
م��ن ال��وق �ف��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة وامل �س �ي��رات
وال �ت �ظ��اه��رات أم ��ام امل �س��اج��د ال��رئ�ي�س�ي��ة
بمختلف مدن محافظة القليوبية .وفي
م�ي��دان األرب�ع�ين ف��ي محافظة السويس،
ت� �ظ ��اه ��ر امل� � �ئ � ��ات ل �ل �ت �ن ��دي ��د ب� ��ال � �ع� ��دوان
اإلسرائيلي على قطاع غ��زة ،فيما جاب
ال� �ع� �ش ��رات م �ح��اف �ظ��ة ب��ورس �ع �ي��د .األم ��ر
نفسه ت�ك��رر ف��ي محافظة اإلسماعيلية،
وف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �غ��رب �ي��ة وك �ف��ر ال�ش�ي��خ.
وفي الدقهلية ،نظمت القوى السياسية
أكثر من  20تظاهرة ،بينما نظم املئات
م� �س� �ي ��رات ووق � �ف � ��ات اح �ت �ج��اج �ي��ة أم� ��ام
العديد م��ن املساجد وف��ي امليادين وفي
محافظة البحيرة في محافظة البحيرة.
وفي دمياط ،أدى املصلون صالة الغائب
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ـدس وتل أبيب تحت النار

ف ��ي ال� �س ��اع ��ات األول� � ��ى ل� �ل� �ع ��دوان ،وإل ��ى
آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�غ��زي��ة
ّ
واإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة .وي� �ب ��دو أن ال�ص�ه��اي�ن��ة
ال� �س ��اك� �ن�ي�ن ف � ��ي األراض � � � � ��ي امل �ح �ت �ل ��ة ل��م
يعيشوا ت��وت�رًا ك�ه��ذا منذ عهد الرئيس
ال�ع��راق��ي ال�س��اب��ق ص ��دام ح�س�ين ،بعدما
تذكروه مع سقوط أول صاروخ على تل
أب �ي��ب ،م��ا زاد ال�غ��زي�ين ث�ق��ة بمقاومتهم
ال �ت ��ي ت �م��ده��م ب��ال �ق��وة ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي ��وم.
األم�ه��ات حاولن أن يخففن عن أبنائهن
دق��ائ��ق ال �خ��وف وال ��رع ��ب .ي�ق�م��ن بجمع
أبنائهن في املكان األكثر أمانًا في املنزل،
بعيدًا ع��ن ال�ن��واف��ذ ال�ت��ي ق��د تتطاير مع
ش��دة االن�ف�ج��ارات ،وي�ح��اول��ن أن يسردن

لهم قصصًا قد تمنحهم القوة واألمان.
أم م�ح�م��د ال�ع��رم��ي ( 36ع��ام��ًا) ،أم ألرب�ع��ة
ّ
أط� �ف ��ال ،ت��ؤك��د أن ال�ل�ي�ل��ة ال �س��اب �ق��ة ك��ان��ت
األس��وأ لها وألبنائها .تقول إنها تحاول
أن تلهي أطفالها بإعداد الحلويات التي
ي �ح �ب��ون �ه��ا ،ل �ع �ل �ه��م ي �ن �س��ون م ��ا ت� �م � ّ�ر ب��ه
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ح��رب ودم� ��ار .وت�ب�ع��ده��م عن
شاشات التلفاز ،كي ال يصدموا ويشعروا
ب ��ال� �خ ��وف م ��ن امل� �ش ��اه ��د .وت �ض �ي��ف «أن ��ا
أع�ل��م أن�ن��ا ف��ي ح��ال��ة ح��رب ،لكنني أح��اول
أن أب �ع��ده��ا ع ��ن أط �ف ��ال ��ي .ه ��م ال ي��زال��ون
ً
أط �ف ��اال ،ي�ج��ب أال أت��رك �ه��م ي�ع�ي�ش��ون ه��ذه
ال�ل�ح�ظ��ات ال�ت��ي ق��د ت��ؤث��ر ف��ي نفسياتهم،
لسنوات طويلة ،ويحتاجون في ما بعد
إل��ى أطباء نفسيني من أج��ل إع��ادة ثقتهم
بأنفسهم إليهم» .وتتابع «عندما سمعت
ً
بالتصعيد ال ��ذي أع�ل�ن��ت ع�ن��ه أوال دول��ة
االح �ت�لال خفت كثيرًا أن يصيب أبنائي
ّ
أي أذى ،غير أنني أصبحت مطمئنة أكثر،
وم ��ع م� ��رور األي � ��ام أش �ع��ر ب ��أن التصعيد
سوف ينتهي بني لحظة وأخرى».
ول � � ��م ت� �م� �ن ��ع ال� � �ط � ��ائ � ��رات ال� �ط� �ف ��ل م �ح �م��د
ال�ص�ي��رف��ي م��ن ال�ل�ع��ب ف��ي س��اح��ة م�ن��زل��ه،
لكن مع تغيير بسيط ،وه��و االبتعاد عن
األم ��اك ��ن امل �ف �ت��وح��ة ،ت�ح�س�ب��ًا ّ
ألي قصف
غ ��ادر .وي �ق��ول محمد ب�ك��ل ث�ق��ة «ب��اب��ا ق��ال
ّ
بخوفونا،
لي إن اليهود بخافوا منا ،ما
ّ
وبعدين في صواريخ كتير بتطلع من عنا
مش من عندهم ،وأنا بعرفها ملا تكون من
عنا ،بضل ألعب بس ملا يكون من الطيارة
بحاول إني أخذ حذري منه».
م �ك��ان آخ ��ر وج ��د ف �ي��ه ال �غ��زي��ون متنفسًا
ملقارعة العدوان ،إذ تسابق الغزيون على
ّ
تناقل األخبار على موقع «فيسبوك» ،كل
حسب سكنه وعمله .ومن حني آلخر كانت
ت�ط�ل��ق ال �ن �ك��ات ال �ت��ي ت�س�ت�خ��ف بالهجمة
اإلسرائيلية ال�ف��اش�ل��ة ،حيث كتب محمد
ال �ن �خ��ال��ة ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه «االح � �ت �ل�ال :غ��زة
ت�ق�ص�ف�ن��ا ب��ال �ف��وس �ف��ور األب� �ي ��ض امل �ح��رم
دوليًا! أبشروا النووي جاي على الطريق
إن شاء الله».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،اس � �ت � �م� ��رت ط� ��ائ� ��رات
ّ
االح�ت�لال في اخ�ت��راق سماء القطاع وبث
ّ
ال��رع��ب عبر ق��اذف��ات امل ��وت ،لعلها تنجح
ف ��ي ال� �ت�ل�اع ��ب ب �ن �ف �س �ي��ة امل ��واط � �ن �ي�ن ،ك�م��ا
كانت تفعل بعدوان الرصاص املصهور،
ل �ت� ّ�وح��ي ل �ه��م ب��أن �ه��ا ح ��رب ال ن�ه��اي��ة ل�ه��ا،
ً
وأنها ستكون ضارية وقاسية ،فضال عن
إلقائها املناشير في املناطق الشمالية من
ال�ق�ط��اع ال�ت��ي ت�ح��ذر امل��واط�ن�ين ف�ي�ه��ا ،من
التصعيد ضدهم.

تندد بالعدوان
رات ّ

من تظاهرة دعم لفلسطني أمام السفارة االسرائيلية في مدريد (د .فاغيت ـ أ ف ب)
عقب ص�لاة الجمعة على أرواح شهداء
غ��زة ،فيما احتشد اآلالف ب�س��وه��اج فى
م�س�ي��رات ووق �ف��ات ف��ي امل�ي��ادي��ن ال�ع��ام��ة،
م �ن ��ددي ��ن ب �م �م��ارس��ات ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلية.
وبالتزامن أصدر األزهر بيانًا طالب فيه
العرب واملسلمني ،بأن يقفوا صفًا واحدًا
ويهبوا لنصرة إخوانهم في قطاع غزة.

ودعا الفلسطينيني «إلى أن يكونوا على
قلب رج��ل واح��د في مواجهة الصهاينة،
ال��ذي��ن يسعون إل��ى استئصالهم جميعًا
من الضفة والقطاع».
والغضب الشعبي من العدوان على غزة
ام �ت��د أي �ض��ًا إل ��ى ال �ي � ُم��ن (أ ف ب ،ي��و بي
آي ،روي�ت��رز) ،حيث نظمت في العاصمة
صنعاء وم��دن يمنية أخ ��رى ،بعد صالة

نبض الضفة ينتفض
القدس المحتلة ـــ فادي أبو سعدى
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي على
ق�ط��اع ،شهدت مناطق الضفة الغربية
ً
أشكاال متعددة من املقاومة ،فمنها من
خ��رج إل��ى ال �ش��وارع ،ومنها م��ن اشتبك
أبناؤها مع قوات االحتالل ،فيما بدأت
بعض البلدات بجمع املساعدات مهما
ك��ان��ت ،ورغ ��م ك��ل ذل ��ك ب�ق�ي��ت ف��ي ح��ال��ة
غليان ضد االحتالل ،كأنها لن تستريح
إال إذا شاركتهم في ّ
رد العدوان الغاشم.
ً
وه�ك��ذا وج��د ال�ع��دو نفسه م�ق��ات�لا على
ج�ب�ه�ت�ين ،ف��أع�ل��ن ح��ال��ة االس �ت �ن �ف��ار في
القدس املحتلة ،وعرقلت قواته وصول
امل �ص �ل�ي�ن إل� ��ى امل �س �ج��د األق� �ص ��ى ألداء
ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ،ك�م��ا أغ�ل�ق��ت ال�ح��واج��ز
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال � �ط � ��رق � ��ات امل� � ��ؤدي� � ��ة إل ��ى
وس��ط مدينة ال�ق��دس ،عند مقر البريد
إلغ �ل��اق ش � ��ارع ص �ل�اح ال ��دي ��ن ،وس ��وق
الفالحني ،وس��وق امل�ص��رارة ،وانتشرت
ف��ي ج��ان��ب محطة ال�ب��اص��ات للمناطق
ال �ش �م��ال �ي��ة ،وع �ن ��د م �ت �ح��ف «روك �ف �ل ��ر»
ع �ن��د ب ��اب ال� �س ��اه ��رة ،وب � ��اب ال �ع��ام��ود،
ك �م��ا ان �ت �ش��ر ج �ن��ود االح� �ت�ل�ال وق��وات��ه
الخاصة ،وعناصر الشرطة ومركباتها
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� � �ش � ��وارع ،م�س�ت�خ��دم�ين
املتاريس إلغالق أبواب البلدة القديمة
املؤدية إلى املسجد األقصى.
وأك� � ��د ش� �ه ��ود ع� �ي ��ان ل � �ـ «األخ� � �ب � ��ار» أن
سوق الفالحني يشهد تمركزًا عسكريًا
إس��رائ�ي�ل�ي��ًا م�ك�ث�ف��ًا ،ح�ي��ث ت�ح�ض��ر ف��رق
الخيالة ،وقوات عسكرية حولت املكان
إل ��ى ث�ك�ن��ة ع �س �ك��ري��ة .م��ع ذل� ��ك ،خ��رج��ت
م� �س� �ي ��رة ح� ��اش� ��دة م� ��ن داخ � � ��ل امل �س �ج��د
األق �ص��ى ل�ن�ص��رة غ ��زة وأه �ل �ه��ا ،وع�ل��ت
ال �ه �ت��اف��ات امل�ط��ال�ب��ة ب��االن �ت �ق��ام ،ومنها
«االن� �ت� �ق ��ام االن� �ت� �ق ��ام ش� �ه ��داء االق �ص��ى
م��ع ال �ق� ّ�س��ام»« ،ق��ول��وا ل �ك�لاب ال�ش��اب��اك
ال �ي��وم ال �ي��وم االش �ت �ب��اك»« ،م ��ن ال�ق��دس
ت �ح �ي��ة ل �غ��زت �ن��ا األب � �ي� ��ة»« ،ي� ��ا ق �س��ام ي��ا
ح� �ب� �ي ��ب اض � � � ��رب اض � � � ��رب ت � ��ل اب � �ي � ��ب».
ووقعت مواجهات بني الشبان وجنود
االحتالل في بلدة أبو ديس في القدس
امل�ح�ت�ل��ة ،ح�ي��ث أص�ي��ب ث�لاث��ة مواطنني
ب��ال��رص��اص امل �ط��اط��ي ،ب �ع��د خ��روج�ه��م
ف��ي م �س �ي��رة ن�ظ�م�ت�ه��ا ف �ص��ائ��ل منظمة
التحرير الفلسطينية ،تنديدا بالعدوان

ال �ج �م �ع��ة ،ت �ظ��اه��رات اح �ت �ج��اج �ي��ة .ون � ّ�دد
خطباء املساجد بـ«العدوان الصهيوني»
ّ
موحد
على غ��زة ،وطالبوا بتحرك عربي
ّ
يتعرض له القطاع ،كما طالبوا
تجاه ما
األح� ��زاب ال��دي�ن�ي��ة ب�ـ«ف�ت��ح ب��اب ال�ج�ه��اد»
ل �ع �ن��اص��ره��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال ��دف ��اع عن
ق�ط��اع غ��زة ،وتطبيق ال�ش�ع��ارات الدينية
التي ّ
يرددونها والتي تدعو الى ضرورة
الجهاد.
وفي تونس ،تظاهر اآلالف وسط تونس
العاصمة للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي
ع�ل��ى غ ��زة ،وللتعبير ع��ن تضامنهم مع
الشعب الفلسطيني .ورف��ع املتظاهرون
شعارات منددة بإسرائيل ،منها «يا قسام
(الجناح العسكري لحماس) يا مبيد دمر
دمر تل أبيب» ،و«مقاومة مقاومة ال صلح
و ال مساومة» ،و«غزة غزة رمز العزة».
وك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات التونسية ق��د ات�خ��ذت
إجراءات أمنية مشددة ،منعت بموجبها
امل �ت �ظ��اه��ري��ن م ��ن ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ش ��ارع
الحبيب بورقيبة ،دون تسجيل مواجهات
أو صدامات مع أفراد األمن ،بعد يوم من
تفريقها ب��ال�ق��وة ت�ظ��اه��رة سلمية ش��ارك
فيها املئات للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي

اإلسرائيلي على غزة .وبحسب مصادر
«األخ �ب��ار» ف��إن أح��د ال�ج��رح��ى نقل إلى
مستشفى املقاصد لتلقي العالج ،فيما
أصيب العشرات بحاالت اختناق.
ال� �ت� �ظ ��اه ��رة األك � �ب � ��ر ك� ��ان� ��ت ت� �ل ��ك ال �ت��ي
ن�ظ�م�ت�ه��ا ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ف ��ي م��دي�ن��ة
رام ال � �ل� ��ه ،وال � �ت� ��ي ان �ط �ل ��ق ف �ي �ه��ا أك �ث��ر
م ��ن  1000م �ش ��ارك م ��ن م�س�ج��د ال�ب�ي��رة
الكبير ،حيث رفعت الرايات الخضراء،
وصور الشهيد أحمد الجعبري ،وعلت
ال�ه�ت��اف��ات ،مطالبة بمزيد م��ن القصف
ع �ل��ى ت ��ل أب� �ي ��ب وامل � � ��دن اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة.

خ�لال مواجهات مع جنود االح��ت�لال في
الضفة (سيف دحلة ــ أ ف ب)
ووقعت مواجهات بني ق��وات االحتالل
وال� �ش� �ب ��ان ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف ��ي ك ��ل م��ن
منطقة حاجز قلنديا العسكري ،وأمام
س�ج��ن ع��وف��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي ،دون وق��وع
إص��اب��ات .وش ��ارك امل �ئ��ات م��ن مواطني
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،
ف��ي م�س�ي��رة ال�غ�ض��ب ت�ض��ام�ن��ًا م��ع غ��زة
ب �ع ��د ص �ل��اة ال �ج �م �ع ��ة ،ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت
م� ��ن م �س �ج��د ال �ح �س�ي�ن ب� ��ن ع �ل ��ي ت �ج��اه
دوار امل �ن��ارة وس��ط ال�خ�ل�ي��ل ،تخللتها
خ �ط��اب��ات غ��اض �ب��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية .وق�م�ع��ت ق ��وات االح�ت�لال
مسيرة الولجة في بيت لحم ،ومنعتها

هتافات المتظاهرين:
مقاومة مقاومة
ال صلح وال مساومة

املتواصل على قطاع غزة.
أما في إيران ،فذكرت وسائل إعالم إيرانية
أن ��ه ج ��رت ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ط� �ه ��ران وأک �ث��ر
م��ن  700مدينة وب�ل��دة إيرانية تظاهرات
حاشدة تنديدًا بالهجوم اإلسرائيلي على
قطاع غزة ،ودعمًا للمقاومة الفلسطينية.
ودع� � ��ا امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ح� �ك ��وم ��ات امل�ن�ط�ق��ة
إل � ��ى ك �س ��ر ال �ص �م ��ت وإدان � � � ��ة ال �ه �ج �م��ات
اإلسرائيلية وإرس��ال املساعدات الالزمة
دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني حتى
ت�ح��ري��ر ك��ام��ل أرض ��ه م��ن االح �ت�ل�ال ،فيما
ّ
حمل خطيب ص�لاة الجمعة ف��ي طهران،
أح � �م ��د خ ��ات� �م ��ي ،ال� �ح� �ك ��وم ��ة األم �ي��رك �ي��ة
مسؤولية الهجوم اإلسرائيلي على قطاع
غزة.

م ��ن ال ��وص ��ول إل� ��ى م �ك��ان إق ��ام ��ة ج ��دار
ال �ف �ص��ل ال �ع �ن �ص ��ري ،اح �ت �ج��اج��ًا ع�ل��ى
بنائه ونصرة لقطاع غزة ،واستخدمت
ق � ��وات االح � �ت �ل�ال ال� � �ه � ��راوات وال �ق �ن��اب��ل
ال�س��ام��ة وال�ص��وت�ي��ة ،ح�ي��ث وق�ع��ت ع��دة
إص ��اب ��ات ،ج ��رت م�ع��ال�ج�ت�ه��ا م�ي��دان�ي��ًا.
وشهدت منطقة «قبر راحيل» املتاخمة
ملخيم ع��اي��دة ف��ي ب�ي��ت ل�ح��م م��واج�ه��ات
عنيفة بني املواطنني وجنود االحتالل،
ع � �ق� ��ب م � �س � �ي� ��رة خ � ��رج � ��ت ب � �ع� ��د ص �ل�اة
َ
الجمعة أيضا تنديدًا بالعدوان .كذلك
علقت جامعة بيت لحم وس��ط املدينة،
ال��دراس��ة ،إلت��اح��ة ال�ف��رص��ة ل�ل�ط�لاب من
أجل التعبير عن تضامنهم مع شهداء
وج ��رح ��ى ال � �ع� ��دوان اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ع�ل��ى
ق �ط��اع غ ��زة ،وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ف�ع��ال�ي��ات
االحتجاجية في محافظة بيت لحم.
م��ن جهته ،ن��دد عضو املجلس الثوري
ل� �ح ��رك ��ة «ف� � �ت � ��ح» ،دي � �م � �ت ��ري دل� �ي ��ان ��ي،
ب� ��ال � �ع� ��دوان اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع �ل ��ى أه �ل �ن��ا
ف� � ��ي ق� � �ط � ��اع غ� � � ��زة امل� � �ح � ��اص � ��ر ،م� ��وك � �دًا
أن «ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال �ت �ض ��ام �ن �ي ��ة ال �ت��ي
ً
ت��أخ��ذ أش �ك ��اال م�ي��دان�ي��ة ودب�ل��وم��اس�ي��ة
وإعالمية ،ستستمر بالرغم من حملة
االع �ت �ق��االت اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وخ��اص��ة في
القدس العربية املحتلة».
ووص��ف دل�ي��ان��ي ال �ع��دوان اإلس��رائ�ي�ل��ي
ع �ل��ى غ ��زة ب��أن��ه «ع� � ��دوان ع �ل��ى ال �ق��دس
وب��اق��ي أن�ح��اء الضفة الغربية ،لكوننا
ش�ع�ب��ًا واح � �دًا ت�م�ث�ل��ه م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال � �ت ��ي ل� ��م ول � ��ن ي �ت��أث��ر
ع�ن��اص��ره��ا ب�م�س�ت��وي��ات�ه��م التنظيمية
املختلفة بممارسات االحتالل القمعية
ومنها االعتقال ،بل إن هذه املمارسات
ال �ق �م �ع �ي��ة اإلج� ��رام � �ي� ��ة ت ��زي ��دن ��ا ث �ب��ات��ًا
وتمسكًا بثوابتنا الوطنية».
أما حقيقة مشاعر أهل الضفة الغربية،
ف �ه��ي م �ت �ض��ارب��ة وم��رت �ب �ك��ة إل� ��ى أب �ع��د
ال �ح��دود ،ت ��راوح م��ا ب�ين األل��م والحرقة
على أه��ل غ��زة ،وم��ا ب�ين ن�ش��وة وص��ول
ال� � �ص � ��واري � ��خ إل � � ��ى ت � ��ل أب � �ي� ��ب وخ � ��وف
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،م ��ا ب�ي�ن ال ��وج ��ع ،وب�ين
االح�س��اس بعدم ال�ق��درة على املساعدة
ال �ف �ع �ل �ي��ة أله� ��ال� ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ،وم � ��ا ب�ين
ال �س �خ��ري��ة أح �ي��ان��ًا أخ� ��رى ع �ل��ى بعض
ال��ردود اإلسرائيلية وامل��واق��ف العربية
مما يجري في غزة.

وات�ه��م خاتمي ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب��اراك
أوباما باالزدواجية ،مشيرًا إلى أن األخير
«يرى الباطل حقًا عندما رأى أن العدوان
اإلسرائيلي على غزة دفاع عن النفس».
وف� ��ي ت��رك �ي��ا ،ت �ظ��اه��ر اآلالف ف ��ي جميع
أن �ح��اء ال �ب�لاد ت�ض��ام�ن��ًا م��ع غ ��زة .وذك��رت
وك��ال��ة األن��اض��ول أن ع��ددًا م��ن الناشطني
نظموا تظاهرتني ،بعد صالة الجمعة ،في
إسطنبول ،أمام جامعي ،الفاتح وبايزيد،
حيث رفعوا األعالم الفلسطينية ،وهتفوا
ضد إسرائيل.
وف � ��ي والي � ��ة أض� �ن ��ة ج� �ن ��وب ت ��رك �ي ��ا ،ق��اد
أع � �ض� ��اء ف� ��ي «م� �ن� �ت ��دى أض� �ن ��ة امل� ��دن� ��ي»،
تظاهرة انطلقت بعد صالة الجمعة إلى
ميدان  5يناير ،منددة بالعدوان على غزة.
وف��ي والي ��ة ط��راب��زون ش�م��ال ت��رك�ي��ا على
س ��اح ��ل ال �ب �ح��ر األس� � � ��ود ،ن �ظ��م ع � ��دد م��ن
ه �ي �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع امل� ��دن� ��ي ت� �ظ ��اه ��رة ف��ي
ح��دي�ق��ة امل �ي ��دان ب�س��اح��ة أت ��ات ��ورك ،هتف
امل�ش��ارك��ون فيها ض��د الهجوم على غ��زة.
كذلك خرجت تظاهرات مماثلة في والية
كوجالي شرق إسطنبول ووالية تشوروم
شمال األن��اض��ول التركي ،وف��ي دي��ار بكر
جنوب شرق تركيا.
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حجارة سجيل الق ـ

«جسر صاروخي» بين حزب اهلل والقطاع
الحرب اإلسرائيلية على غزة وعلى مقاومتها قاسية،
عسكريًا ،واستخباريًا ،لكن املقاومة الفلسطينية ليست
وحدها .ودفق السالح لم يتوقف ،إذ دخلت القطاع خالل
الساعات املاضية كمية «ال بأس بها» من الصواريخ البعيدة
املدى
حسن عليق
ُ
علن االستنفار
خالل الساعات املاضية ،أ ِ
في صفوف حزب الله والحرس الثوري
اإلي� � ��ران� � ��ي .ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د ،االس� �ت� �ن� �ف ��ار ال
يشمل جميع الوحدات العسكرية التي
ُر ِف� َ�ع��ت جاهزيتها تحسبًا ألي «جنون
إس��رائ �ي �ل��ي» م ��ن خ � ��ارج ال �س �ي ��اق ،ل�ك��ن
من ُر ِف� َ�ع��ت درج��ة استنفارهم إل��ى الحد
األق�ص��ى ه��م أول�ئ��ك ال��ذي��ن خ�ب��روا سبل
ت �ه��ري��ب األس �ل �ح��ة م��ن س��وري��ا ول�ب�ن��ان
وإي��ران والسودان (وغيرها) إلى قطاع
غ ��زة .م��ن امل��وان��ئ اإلي��ران �ي��ة وال�س��وري��ة
إلى السودان .ومن السودان إلى مصر،
سيناء تحديدًا ،ومنها إلى قطاع غزة.
ه ��ذا ه ��و ال �ط��ري��ق امل � �ع ��روف .ل �ك��ن ل��دى
أول� �ئ ��ك ال �ن��اش �ط�ي�ن «ع �ل��ى ه� ��ذا ال �خ��ط»
سبل أخرى إليصال ما يجب أن يوضع

في أيدي املقاومني في غزة.
خ �ل��ال ال� �س ��اع ��ات األول � � ��ى م ��ن ال � �ع ��دوان
على غ��زة ،ج��رى ال�ت��واص��ل ب�ين املقاومة
ف��ي ل�ب�ن��ان وف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ف��ي غ��زة،
وخ��اص��ة ح��رك��ة ح �م��اس ،لتحديد حجم
األذى ال� ��ذي ل�ح��ق ب �م �خ��ازن ال �ص��واري��خ
ال� �ب� �ع� �ي ��دة امل � � � ��دى ال � �ت� ��ي أع� �ل� �ن ��ت ق � ��وات
االحتالل عن تدميرها في الغارات التي
ت �ل��ت اغ �ت �ي ��ال ال �ق ��ائ ��د ال� �ج� �ه ��ادي أح �م��د
الجعبري .وبغض النظر عما إذا كانت
ً
الغارات قد أدت فعال إلى تدمير مخازن
«وه �م �ي��ة» او ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ب ��دا أن امل�ق��اوم��ة
الفلسطينية استفادت من ِع َبر العداون
ع �ل ��ى غ � ��زة ع � ��ام  ،2008وال� � �ح � ��رب ع�ل��ى
ل�ب�ن��ان ع ��ام  ،2006م��ا أدى إل ��ى ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ّع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن امل �خ��ازن التي
ُ
ت� َ�ص��ن��ف ت�ح��ت خ��ان��ة «االس �ت��رات �ي �ج��ي».
ورغ��م ذل��ك ،اتخذ ق��رار عاجل باستنفار

حرب غزة تربك «إخوان»
الحرب
بات واضحًا أن ّ
على قطاع غزة مثلت مفاجأة
لحركة «اإلخوان املسلمني»
في مصر ،الساعية إلى ترسيخ
حكمها في أرض الكنانة.
والخطوات التي قامت بها
تبدو أقل ّ
مما هو متوقع من
«الحكم اإلسالمي»

عبد الرحمن يوسف
ل � � ��م ي � �ك� ��ن ال � ��رئ� � �ي � ��س امل � � �ص � � ��ري م �ح �م��د
م��رس��ي ،ال� ��ذي ي��واج��ه م �ش��اك��ل م�ت�ع��ددة
ف��ي ال ��داخ ��ل ،ي�ت��وق��ع أن ت �ق��وم إس��رائ �ي��ل
ّ
أول ّ
تحد حقيقي
وحركة حماس بفرض
ل��ه ول �ح �ك��م ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين،
بوصفه الرئيس اإلس�لام��ي األول ملصر.
ف��امل �ش �ك�لات ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى ضخامتها
تبقى بأيدي أط��راف مصرية ،وبالتالي
معاملها محددة وموقف الجماعة منها
مشابه ملوقف كثير ّمن القوى السياسية
ً
األخ��رى ،فضال عن أنه ال مفاجآت فيها،
ل�ك��ن ال��وض��ع ف��ي غ ��زة ف��ي أي ��دي أط ��راف
أخ� ��رى ،ب�ع�ض�ه��ا أق ��وى م��ن «ال �ج�م��اع��ة».
وم � ��ا ي� �ح ��دث ف ��ي غ � ��زة ي �ج �ع��ل ال��رئ �ي��س
املصري وجماعة اإلخوان مضطرين إلى
االنصراف للشأن الخارجي ،الذي ظنوا
أن ملفاته مؤجلة.
وي �ع � ّ�د ال ��وض ��ع ف ��ي غ ��زة ت �ح��دي��ًا مل��رس��ي
ول�ل�ج�م��اع��ة ل �ع��دة اع �ت �ب��اراتّ ،أول �ه��ا هو
م��رج�ع�ي��ة ك��ل م�ن�ه�م��ا ،اإلس�ل�ام �ي��ة ،ال�ت��ي
ّ
ج �ع �ل��ت األض� � ��واء ت �س��ل��ط ع�ل�ي�ه��م ب�ش��دة

تساؤالت إسرائيلية حول
محمد بدير

من تظاهرات الضفة الغربية (حازم بدر ــ أ ف ب)

�وم ت �م��ارس��ه ح��رك��ة
ف ��ي ظ ��ل ت �ع �ت �ي� ٍ�م م �ف �ه� ٍ
«ح �م��اس» ح��ول خليفة أح�م��د الجعبري
في قيادة كتائب القسام ،انبرى املحللون
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون مل�ح��اول��ة اإلج��اب��ة ع��ن هذا
السؤال ،فأفردوا الئحة من األسماء التي
رأوا أنها مرشحة لخالفة القائد الشهيد.
صحيفة «ي��دي�ع��وت أح��رون��وت» ق��ال��ت إن
ال ��رج ��ل ال� ��ذي ت�ق�ل��د م �ه��ام ال �ج �ع �ب��ري هو
م � ��روان ع �ي �س��ى ،ق��ائ��د وح � ��دة ال�ع�م�ل�ي��ات
ال �خ��اص��ة ف ��ي ك �ت��ائ��ب ال �ق �س ��ام .وع�ي�س��ى

( 48عاما) ،امللقب بـ«أبو ال�ب��راء» ،كان قد
أم�ض��ى خمسة أع ��وام مطلع تسعينيات
القرن املاضي في سجون االحتالل بتهمة
مساهمته في أنشطة عسكرية لحماس،
ث ��م اع�ت�ق�ل�ت��ه ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع��ام
 .1997وت �ع��رض عيسى مل�ح��اول��ة اغتيال
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��اش �ل��ة ع ��ام  ،2006وت�ع�ت�ب��ر
ت� �ق ��اري ��ر إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة أن� � ��ه م � �س� ��ؤول ع��ن
العالقات الخارجية للكتائب.
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى م��وق��ع «واال» اإلخ �ب��اري
العبري أن الشخص املتوقع أن يحل مكان
الجعبري خالل الفترة املقبلة هو «القائد
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ـدس وتل أبيب تحت النار
وحدات املقاومة اللبنانية والفلسطينية
وال �ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي العاملة في
مجال إم��داد املقاومة في غزة بما يمكن
ن �ق �ل��ه إل� ��ى ال �ق �ط��اع ،ت�ح�س�ب��ًا ل �ط��ول أم��د
امل �ع��رك��ة .وب�ح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة
في هذا املجال ،يجري التركيز على نقل
ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �ص��واري��خ البعيدة
امل ��دى .ووص �ل��ت بالفعل إل��ى ق�ط��اع غ��زة
كميات «ال بأس بها مما توافر» من هذه
الصواريخ.
والذين ُيدركون طريقة عمل املقاومة في
لبنان وفلسطني ،يجزمون ب��أن خطوط
اإلم � ��داد ل��ن ت �ت��وق��ف ،ال خ�ل�ال ال �ع ��دوان،
وال بعد انتهائه ،تمامًا كما كانت الحال
خالل ع��دوان عام  2008وبعده .ورغم أن
جهود نقل األسلحة إلى القطاع أصيبت
ب��ان �ت �ك��اس��ة ك �ب �ي ��رة ن �ت �ي �ج��ةّ «ت �ح �ي �ي��د»
س � ��وري � ��ا ،ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت� �م ��ث ��ل امل �ح �ط��ة
الرئيسية في عمليات تسليح الفصائل
امل�ق��اوم��ة منذ م��ا قبل ان��دالع االنتفاضة
الثانية ،إال ان قرار إي��ران وحزب الله «ال
عودة عنه» ،لناحية السعي إلى استمرار
تدفق األسلحة.
ت� �ه ��ري ��ب ح � ��زب ال� �ل ��ه وإي � � � ��ران وس ��وري ��ا
ال �س�لاح إل��ى فلسطني املحتلة م��ر بعدة
م��راح��ل ،أب��رزه��ا ف��ي ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
املاضي .حينذاك ،أنشأ حزب الله وحدة
ج� �ه ��ادي ��ة م �خ �ت �ص��ة ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن .ك��ان
ّ
ال �س�ل�اح ُي �ه� ّ�رب «ب��ال �ق��ط��ارة» ،ن �ظ �رًا إل��ى
التشدد األمني في كل من األردن ومصر.
ك� ��ان إي� �ص ��ال ق��ذي �ف��ة ه � ��اون م ��ن ال �ع �ي��ار
الخفيف إلى الضفة الغربية ُيعد إنجازًا
ن��وع�ي��ًا ،لكن ق��وات االح �ت�لال استشعرت

ب��اك�رًا ه��ذا الخطر .سعت استخباراتها
ل � �ي� ��ل ن� � �ه � ��ار إل� � � ��ى م �ل�اح � �ق� ��ة امل � �ق� ��اوم �ي�ن
ال�ن�ش�ط��اء ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وت�م�ك�ن��ت من
اغتيال ع��دد كبير منهم :علي دي��ب (أبو
ح �س��ن س �ل�ام ��ة) ،ج �ه��اد أح �م��د ج �ب��ري��ل،
علي ص��ال��ح ،غ��ال��ب ع��وال��ي ،العميد (في
ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري) م �ح �م��د س �ل �ي �م��ان،

وغ� �ي ��ره ��م .ب �ع��ض امل� �ق ��اوم�ي�ن ف ��ي ح��رك��ة
حماس اغتيلوا في سوريا وخارجها في
هذا السياق أيضًا .وآخر شهداء الحركة
ال�ن�ش�ط��اء ف��ي عمليات ن�ق��ل ال �س�لاح إل��ى
فلسطني املحتلة ه��و محمود املبحوح،
الذي اغتالته االستخبارات اإلسرائيلية
في دب��ي ع��ام  .2010حتى اغتيال القائد

نصر اهلل :معركة غزة معركتنا جميعًا
دان ل �ب �ن ��ان ال ��رس� �م ��ي وال �ش �ع �ب ��ي ال � �ع� ��دوان
اإلسرائيلي على غزة .وشهدت بعض املناطق
وامل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت � ًظ��اه��رات ن ��ددت
بالوحشية اإلسرائيلية ،مطالبة العاملني العربي
واإلسالمي بنصرة الشعب الفلسطيني.
ورأى األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ،السيد حسن
ن �ص ��ر ال � �ل� ��ه« ،أن امل� �ط� �ل ��وب ه� ��و ت � �ع� ��اون ك��ل
ال�ح�ك��وم��ات وال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام�ي��ة
من أجل تمكني القطاع من تحقيق االنتصار،
وإفشال العدوان اإلسرائيلي بالحد األدن��ى»،
مشيرًا الى أن «إطالق صواريخ «فجر  »5على
تل أبيب ّ
«تطور كبير جدًا في الصراع».
«أن ف��ي غ��زةّ
وإذ أع� ��رب ع��ن اط�م�ئ�ن��ان��ه إل ��ى ّ
مقاومة لديها من الصالبة والشجاعة ،ومن
ّ
ّ
ّ
ّ
والتقنية ،ما يمكنها من
البشرية
تطور املوارد
مقاومة ما يحصل» ،لفت إلى أن أحد خطوط

اإلم� � ��داد «م �ت��وق��ف ،وه ��و س ��وري ��ا ،امل�ش�غ��ول��ة
بأزمتها الداخلية ،والتي هي ليست قادرة على
أن تكون داع�م��ة على امل��د اللوجستي» .وأك��د
«أننا معنيون كلنا في لبنان بأن نواكب ،كل
شيء نقدر أن نفعله يجب أن نفعله ،ألن هذه
ليست معركة غزة وحدها ،بل هي معركتنا
ج�م�ي�ع��ا» .ودان رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
س�ل�ي�م��ان ال �ح��رب امل�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى غ ��زة ،فيما
بعث رئيس مجلس النواب نبيه بري برسائل
ال� ��ى رؤس � � ��اء ب ��رمل ��ان ��ات وات� � �ح � ��ادات ع ��دي ��دة،
لعقد جلسات ط��ارئ��ة م��ن أج��ل اط�ل�اق حملة
ب��رمل��ان�ي��ة مل �م��ارس��ة ال �ض �غ��وط ع�ل��ى اس��رائ�ي��ل
ل��وق��ف ع ��دوان� �ه ��ا .وط ��ال ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
نجيب ميقاتي املجتمع الدولي بالضغط على
اسرائيل لإلذعان للقرارات الدولية ،والكف عن
ارتكاباتها بحق الشعب الفلسطيني.

مصر
ان� �ت� �ظ ��ارًا ل � � � ّ
�رد ف �ع �ل �ه��م .ال �ج �م �ي��ع ح�ف��ظ
الهتافات املؤيدة ملقاومة «حماس» التي
ّ
ه ��زت امل �ي��ادي��ن ،وط��ال�ب��ت ب��ال��ذه��اب إل��ى
القدس «باملاليني» ،ولطاملا طالب نوابها
في البرملانات السابقة بتعديل اتفاقية
ك��ام��ب دي�ف�ي��د وب�ف�ت��ح م�ع�ب��ر رف ��ح ،حتى
تستطيع املقاومة في غزة الصمود .وقد
بات الظرف مؤاتيًا لتنفيذ ما تضمنته
ّ
ه ��ذه ال �ه �ت��اف��ات ،إال أن م��وق��ف اإلخ� ��وان
ورئيسهم ج��اء مغايرًا في أه��م مطلبني،
ّ
التوجه إل��ى ال�ق��دس والجهاد في
وهما
ً
م��واج�ه��ة إس��رائ �ي��ل ،ف�ض�لا ع��ن التعديل
الفوري التفاقية كامب ديفيد.
وه� ��ي امل �ط��ال��ب ال �ت��ي ب� ��ات ع �ل��ى م��رس��ي
واإلخ� � � ��وان أن ي �ق��دم��وا خ� �ط ��وات ب��دي�ل��ة
عنها ،ت��وض��ح أن الجماعة ك��ان��ت ج��ادة
ّ
ف��ي ط��روح��ات �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا أن ح��زم��ة
ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا م��رس��ي ل��م ّ
تتم
عبر ضغط إعالمي ،لكن النظام السابق
قام ببعضها مع اختالف درجة التنفيذ.
فسحب السفير قام به الرئيس املخلوع
ح�س�ن��ي م �ب��ارك م��رت�ين ق�ب��ل ذل ��ك ،وف�ت��ح
امل �ع��اب��ر ،ع �ب��ر ال �ض �غ��ط اإلع �ل�ام ��ي ،على

ال �ج �ه��ادي ع �م��اد م�غ�ن�ي��ة ي��أت��ي ،ول ��و في
ج��زء منه ،ف��ي إط��ار ال�ح��رب اإلسرائيلية
ع �ل��ى ش�ب�ك��ة ن �ق��ل ال �س�ل�اح إل ��ى فلسطني
املحتلة.
بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام
 ،2005اتخذ ق��رار على مستوى فصائل
امل�ق��اوم��ة ،بتفعيل سبل التسليح ،التي

ف � �ت� ��رات م �ت �ق �ط �ع��ة واس � �ت ��دع ��ي ال �س �ف �ي��ر
لالحتجاج أكثر من مرة .ومن الخطوات
ال �ب��دي �ل��ة ال �ت��ي أق� ��دم ع�ل�ي�ه��ا م��رس��ي ،وال
س �ي �م��ا ب �ع ��د االت � �ص � ��ال ال �ه ��ات �ف ��ي ال� ��ذي
أج ��راه ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا
ب ��ه ،االت� �ص ��االت م�ك�ث�ف��ة م��ع ق� ��ادة ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،ل�ح�ش��د دع ��م ع��رب��ي ي��رف��ع عن
رئ�ي��س مصر ك��اه��ل االستحقاقات التي
ينتظرها منه الشعب امل�ص��ري ،وبعض
ال �ح��رك��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ب��وص �ف��ه رئ�ي�س��ًا
ً
إس�ل�ام �ي��ًا ل �ح��رك��ة إس�ل�ام �ي��ة ،ف �ض�ل�ا عن
ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة .وه��ي
ال �ل �ج��وء إل ��ى امل �ن � ّ
مطالبة
عبء
عنه
ف
تخف
خطوات بديلة
ُ
حركة حماس بالتهدئة ،وهي التي قتل
ق��ائ��ده��ا ال �ع �س �ك��ري ،وال �ت��ي ب��ات��ت تملك
أسلحة ردع استطاعت أن ّ
تكبد إسرائيل
م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا خ� �س ��ائ ��ر ف� ��ادح� ��ة م �ق��ارن��ة
بأوقات سابقة.
وي��دع��م ه ��ذه ال �ف �ك��رة ،ق� ��رار س �ف��ر رئ�ي��س
ال � � ��وزراء امل �ص ��ري ه �ش��ام ق �ن��دي��ل إلع�ل�ان
م �س��ان��دة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وه ��ي ال ��زي ��ارة
ال �ت ��ي ق� � � ّ�ررت إس ��رائ �ي ��ل ت �ع�ل �ي��ق ق�ص�ف�ه��ا
أث�ن��اء ه��ا ،بما فتح ب��اب التحليل كونها

زي��ارة لطلب التهدئة م��ن ح�م��اس ،وع��دم
التصعيد .وفي السياق ،ص� ّ�رح املتحدث
ال��رس �م��ي ل��رئ��اس��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،ي��اس��ر
ّ
ع �ل ��ي ،أن امل ��وق ��ف امل� �ص ��ري ي �س �ي��ر وف��ق
ث�ل�اث��ة م� �ح ��اور ،األول دب �ل��وم��اس��ي عبر
الحشد العربي ،والثاني هو اللجوء إلى
املنظمات الدولية ،والثالث هو التهدئة
األمنية ،وهذا ما يدعم فكرة سعي مرسي
من خالل هذا املوقف املربك إلى التهدئة.
ب � ��دوره ،ن �ف��ى ن��زي��ه ال �ن �ج��اري ،امل�ت�ح��دث
ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة ،في
ح��دي �ث��ه م��ع «األخ � �ب ��ار» أن ت �ك��ون ب�ل�اده
ق � ��د ط � � ��ردت ال �س �ف �ي ��ر االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي م��ن
ً
ال �ع��اص �م��ة امل �ص��ري��ة ال �ق��اه��رة ،ق��ائ�ل�ا إن
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اس �ت��دع �ت��ه الب�ل�اغ��ه
احتجاج مصر على الهجوم على قطاع
غ��زة ،لكنها فوجئت به وقد غ��ادر البالد
م��ن ت �ل �ق��اء ن �ف �س��ه ،م�ض�ي�ف��ًا إن ��ه ال يمكن
الحديث عن اي خطوات قد تقدم عليها
االدارة املصرية حاليا في ح��ال تصاعد
ال �ع��دوان االس��رائ�ي�ل��ي على غ��زة « ،فلكل
ح��ادث ح��دي��ث ...كل ما استطيع قوله إن
املسؤولني ف��ي مصر يتابعون ع��ن كثب

التصعيد في الشأن
الخارجي يزيد من السخط
على األوضاع الداخلية

ت �ط��ور األوض� � ��اع ه �ن ��اك ،وإن م �ص��ر في
مساندتها للفلسطينيني في الصراع مع
اسرائيل ال تكتفي فقط بوقف العدوان،
بل بمحاولة اقرار حل للقضية أيضًا».
أما شعبيًا ،فتصريحات الداعية صفوت
�ازي ،امل �ق��رب م��ن اإلخ� � ��وان ،ب��أن��ه لن
ح �ج � ّ
يقول إنه ذاهب إلى القدس كما كان يقول
ّ
س��اب�ق��ًا ،ألن ال��دول��ة ف��ي ح��اج��ة إل��ى بناء،
وأن دولة اإلسالم األولى لم تنب في ثالثة
ّ
يعزز فكرة ّأن ّ
أي تصعيد في الشأن
أيام،
الخارجي من شأنه أن يزيد من السخط
على األوض ��اع الداخلية ،النشغال رأس
ال� ��دول� ��ة وال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��ال �ش��أن
ال �خ��ارج��ي ،وي��دف��ع أم�ي��رك��ا إل��ى الضغط
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب امل �ص ��ري ف ��ي ظ ��ل أزم�ت�ه��ا

ارتقى مستواها خالل االنتفاضة الثانية.
الصعوبات األب ��رز ال�ت��ي واج�ه��ت تنفيذ
هذا القرار ،كانت هي ذاتها التي سبقته:
ال�ن�ظ��ام��ان امل �ص��ري واألردن� ��ي املمسكان
ب��ال�ح��دود األط ��ول م��ع فلسطني املحتلة.
أقيمت قناة رباعية ،تألفت من مندوبني
ع ��ن ك ��ل م ��ن ال� �ح ��رس ال� �ث ��وري اإلي ��ران ��ي
وال�ج�ي��ش ال �س��وري وح ��زب ال�ل��ه وح��رك��ة
ح � �م� ��اس .ك ��ذل ��ك ش �م �ل��ت ق � �ن� ��وات اخ� ��رى
ع��ددًا من فصائل املقاومة الفلسطينية،
ك �ح��رك��ة ال �ج �ه ��اد اإلس�ل��ام� ��ي وال �ج �ب �ه��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة وب �ع ��ض م �ج �م��وع��ات ك�ت��ائ��ب
ش�ه��داء األق�ص��ى وأل��وي��ة الناصر صالح
الدين والقيادة العامة .ومنذ عام ،2005
أدى ع �م��ل ال ��وح ��دات ال �ن��اش �ط��ة ف��ي ه��ذا
اإلطار إلى إمداد فصائل املقاومة بكافة
ان� ��واع األس �ل �ح��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن ن�ق�ل�ه��ا :من
ً
األسلحة الخفيفة وامل�ت��وس�ط��ة ،وص��وال
إلى مدافع الهاون والصواريخ املتوسطة
ً
وال �ب �ع �ي��دة امل� � ��دى ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال��ذخ��ائ��ر
واملواد التي يمكن استخدامها لصناعة
الصواريخ والقذائف .كذلك جرى العمل
ع�ل��ى ن�ق��ل م �ئ��ات امل�ق��ات�ل�ين م��ن غ ��زة إل��ى
س��وري��ا وإي� ��ران ،حيث خضعوا لبرامج
تدريب على التكتيكات العسكرية ،وعلى
اس �ت �خ��دام أس�ل�ح��ة ن��وع �ي��ة ،س ��واء منها
املضاد للدروع أو املضاد للطائرات.
ف��ي امل�ح�ص�ل��ة ،ت��رى امل �ق��اوم��ة ف��ي لبنان
(وداعموها) أن الحرب الدائرة على غزة
ف��ي ه��ذه األي ��ام ّتستهدفها أي �ض��ًا .وم��ن
أجل ذل��ك ،لن توفر أي جهد إليصال كل
م��ا ّ
تيسر م��ن س�لاح إل��ى حيث يجب أن
يصل.

ال��داخ�ل�ي��ة ،ب�م��ا ي��رب��ك ح�س��اب��ات اإلخ ��وان
ّ
وم � ��رس � ��ي ،ال � �ل ��ذي ��ن ي� �س� �ع �ي ��ان إل� � ��ى ب ��ث
االستقرار في ال��داخ��ل ،وتثبيت أقدامهم
على نحو ناجح في أول تجربة حكم لهم.
ي �ض��اف إل ��ى ذل ��ك ،أن ��ه إذا رف ��ع االخ ��وان
سقفهم ف�ق��د ينبئ ه��ذا بجعل االع �ت��داء
ع�ل��ى غ ��زة ب�م�ث��اب��ة ح ��رب ق��د ت�م�ت��د ف�ت��رة
طويلة ،ف��ي وق��ت تقف فيه املنطقة على
صفيح ساخن بسبب التوتر بني تركيا
وس � ��وري � ��ا ،ال� � ��ذي ق� ��د ي� � ��ؤدي إل � ��ى ح��رب
موسعة بني أط��راف دولية كبيرة .وهي
حرب قد تصل شظاياها إلى السعودية
ومصر وإيران،
ّ
كما أن مطالبة ال��والي��ات املتحدة مصر
بالتدخل للتهدئة ،واحتمال عدم اقتناع
ح�م��اس ب��ال�ه��دوء وال �ع��ودة إل��ى ال�ه��دن��ة،
واح� �ت� �م ��ال اش �ت �ع ��ال امل ��وق ��ف ع �ل��ى ع��دة
ج�ب�ه��ات ،وت��زاي��د امل�ط��ال��ب ع�ل��ى الرئيس
اإلس �ل ��ام � � ��ي ،واالن� � � �ص � � ��راف ع � ��ن رع ��اي ��ة
االق �ت �ص��اد وال �ش ��أن ال��داخ �ل��ي ب�م��ا ي��زي��د
م� ّ�ن س�خ��ط ال�ج�م��اه�ي��ر ،ع��وام��ل أساسية
مثلت إرباكًا ملرسي ولإلخوان بسبب ما
يحدث في غزة.

خلفية الجعبري
األس� �ط ��وري» ل� ��ذراع ح �م��اس ال�ع�س�ك��ري��ة،
م �ح �م��د ض� �ي ��ف .وب� �ح� �س ��ب امل � ��وق � ��ع ،ف ��إن
ضيف (م��وال�ي��د  ،)1965ال��ذي يعاني من
شلل جزئي ج��راء إصابة تعرض لها في
إح ��دى م �ح��اوالت االغ �ت �ي��ال اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ل��ه ،عمل في السنوات األخ�ي��رة ي�دًا يمنى
ل �ل �ج �ع �ب��ري ب��ال��رغ��م م ��ن أن� ��ه ال ي � ��زال م��ن
الناحية الرسمية يحمل لقب قائد كتائب
القسام .وأشار املوقع إلى أنه خالل الفترة
املاضية ت��زاي��دت ال�ت�ق��دي��رات ال�ت��ي ترجح
أن ي� �ع ��ود ض �ي��ف إل � ��ى م �م ��ارس ��ة م �ه��ام��ه
قائدًا عسكريًا لحماس بالرغم من إعاقته

الجسدية نظرًا لالحترام الذي يحظى به
في صفوف الحركة.
ك��ذل��ك ق��ال امل��وق��ع إن م��ن ب�ين األش�خ��اص
امل��رش�ح�ين ل�خ�لاف��ة ال�ج�ع�ب��ري ي�ب��رز رائ��د
ال �ع �ط��ار ،ق��ائ��د منطقة رف ��ح ف��ي الكتائب
ال��ذي نجا م��ن م�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال قبل أي��ام
في موازاة اغتيال الجعبري .والعطار كان
مقربًا من الجعبري وأش��رف في السابق
ع �ل��ى م� �ش ��روع األن� �ف ��اق ال� �خ ��اص ب�ح��رك��ة
ح�م��اس ،كما أن��ه ،وفقا ل� �ـ«واال» ،مسؤول
عن إرسال خاليا مقاومني إلى سيناء عام
 2010وإطالق صواريخ من هناك باتجاه

إي�ل�ات ،إض��اف��ة إل��ى تخطيطه م ��رات ع��دة
لخطف جنود إسرائيليني.
واستعرض موقع منظمة «»Israel Project
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أس� �م ��اء إض ��اف �ي ��ة ل�خ�لاف��ة
الجعبري ،م��ن بينها أحمد غ�ن��دور «أب��و
أن��س» (مواليد  )1967ال��ذي قضى حكمًا
ب��ال�س�ج��ن ف��ي ال �س �ج��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ما
بني عامي  1988و 1994كما اعتقل خمس
سنوات أخرى لدى السلطة الفلسطينية.
وب �ح �س ��ب امل �ن �ظ �م ��ة ،ع �م ��ل غ � �ن� ��دور م�ن��ذ
انتفاضة األقصى مساعدًا لعدنان الغول،
مهندس حماس في القطاع واليد اليمنى

ملحمد ض�ي��ف ،وب�ع��د اغتياله على أي��دي
االح �ت�ل�ال ع ��ام ُ ،2004ع�ي�ن غ �ن��دور ق��ائ�دًا
ملنطقة شمال القطاع .وأش��ار املوقع إلى
أن عالقة غندور بالجعبري كانت وثيقة
ج �دًا ،كما أن��ه على ع�لاق��ة وثيقة بمحمد
درم� ��وش ،ق��ائ��د ل�ج��ان امل�ق��اوم��ة الشعبية
ُ
ويشرف على عملياتها ويوجه أنشطتها.
وم ��ن ب�ي�ن األس �م ��اء امل �ت��داول��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ًا
أي �ض��ا م�ح�م��د أب ��و ش �م��ال��ة ،ق��ائ��د منطقة
ج �ن��وب ق �ط��اع غ ��زة ف ��ي ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام،
وم �ح �م��د ال � �س � �ن ��وار ،ق ��ائ ��د م �ن �ط �ق��ة خ��ان
يونس ،وأيمن نوفل ،الذي يشغل منصب

قائد منطقة مخيمات الالجئني في وسط
قطاع غزة وك��ان مسجونا في مصر منذ
ع ��ام  2008ح�ت��ى ع ��ام  2011ح�ي��ث تمكن
من الفرار في أعقاب سقوط نظام مبارك
وعاد إلى القطاع.
وأيا يكن خليفة الجعبري ،فإن التقديرات
سيستغرق وقتًا
اإلسرائيلية تعتبر أن��ه
َ
ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن م ��ن «ال ��دخ ��ول ف ��ي ن�ع�ل��ي»
ال �ش �ه �ي��د ال � ��ذي ك� ��ان ي �ت �م �ت��ع ب�ش�خ�ص�ي��ة
ك��اري��زم��ات �ي��ة ج��ام �ع��ة م �ك �ن �ت��ه م ��ن ب�س��ط
نفوذه في كل قطاعات ال��ذراع العسكرية
لحماس دون منازع.
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اإلعالم المصري:
سيد الموقف
االرتباك ّ
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
ّ
والتوجس سيطرت على تعاطي الوسائل اإلعالمية املصرية مع
حالة من االرتباك
ملف غزة.
ب��دت ال�ق�ن��وات والفضائيات املصرية م�ت��رددة ف��ي كيفية مقاربة ال��وض��ع كنتيجة
الرتباك املشهد السياسي ّ
وتغيره في املحروسة .لم َنر «لوغو» خاصًا يتضامن
ً
مع القطاع كما شاهدنا خالل عدوان  2008مثال ،وال أغنيات وطنية تشحذ الهمم.
اقتصرت تغطية العدوان على النشرات اإلخبارية ،فيما واصلت القنوات برامجها
العادية ،مع تكثيف التغطية خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء املصري هشام
ً
قنديل أم��س إل��ى القطاع .وفيما ب� ّ�ث التلفزيون املصري مساء الخميس تسجيال
عمره أكثر من  30عامًا لعرض نهج البردة في مناسبة رأس السنة الهجريةّ ،
غيرت
القنوات الخاصة خططها تلك الليلة التي كان ُيفترض أن تكون هادئة وروحانية في
مناسبة السنة الهجرية.
وكالعادة ،ساعد الطابع اإلخباري لقناة «أون .تي .في ».في تخصيص فترات أطول
لتغطية ما يجري في غزة ،خصوصًا بعد إعالن الرئيس املصري محمد مرسي
نيته إرسال هشام قنديل إلى هناك.
وضمن برنامج «تلت التالتة» لإلعالمي عمرو خفاجي ،قال الخبير العسكري عادل
سليمان ّإن الهدف من الحملة العسكرية على غزة رغبة إسرائيل في التعرف على
القدرات الدفاعية التي امتلكتها «حماس» خالل فترة الهدنة ونوعية األسلحة التي
وصلتها من الخارج.
وعلى القناة نفسها ،استضاف االعالمي يسري فودة في برنامج «آخر كالم» وزير
ّ
الخارجية السويدي كارل بيلدت املوجود في القاهرة .أكد األخير دعمه قرار مرسي
القاضي بسحب السفير املصري من تل أبيب ،وطالب مصر بأن تؤدي دورًا أكثر
تأثيرًا في املنطقة ،قبل أن يحل الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ضيفًا على
البرنامج نفسه وينتقد الشقاق الفلسطيني ال��ذي فصل غ��زة عن باقي األراض��ي
الفلسطينية ّ
وعرضها لحصار طويل.
وعلى قناة «النهار» ،ك��ان من املفترض أن يواصل السياسي املصري مصطفى
ال�ف�ق��ي ذك��ري��ات��ه ع��ن ن�ظ��ام م �ب��ارك ف��ي ب��رن��ام��ج «س �ن��وات ال �ف��رص ال�ض��ائ�ع��ة» ،لكن
اإلعالمية سارة حازم ّ
حولت الحلقة إلى حوار حول ما يجري في غزة ودور سياسة
ّ
مبارك ومدير االستخبارات الراحل عمر سليمان في عزل القطاع .لكن الفقي أعاد
مخاوف من «تحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيني» ،مضيفًا ّأن
التأكيد على ّ
إسرائيل تستغل الحالة الداخلية في مصر وما يجري في سوريا لضرب غزة من
دون رادع من الدول العربية.
في مقابل الحضور الخجول لعدوان غزة على الشاشات املصريةّ ،
تحول املصريون
إلى «الجزيرة» الستقاء آخر األخبار ،تاركني قنواتهم التي كان ّ
همها التركيز على
ّأن مصر ع��ادت لتلعب دوره��ا ف��ي ال��دف��اع ع��ن فلسطني بعد رحيل نظام حسني
مبارك.

ّ
رب�م��ا س��اد االع�ت�ق��اد ب ��أن خ�ب��ر استشهاد
نائب القائد العام لكتائب «القسام» أحمد
ال �ج �ع �ب��ري ف��ي غ ��زة س �ي �م� ّ�ر م� ��رور ال �ك��رام
ك�م��ا اع �ت��اد امل�ت��اب�ع��ون م��ن خ�ل�ال ال��دخ��ول
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ت �ع��داد ال �ش �ه��داء ك ��أرق ��ام .لكن
العدوان هذه امل��رة ال يشبه ما حصل عام
 2008خالل عملية «الرصاص املصبوب»،
م��ع التطور النوعي العسكري للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب �ك��ل ف �ص��ائ �ل �ه��ا ،ووص� ��ول
صواريخها الى عصب الدولة املغتصبة،
ت��ل أب �ي��ب .أم��ا إع�لام �ي��ًا ،ف�ق��د ب��دا واض�ح��ًا
ت �خ��اذل امل �ح �ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي تغطية
ّ
ال� � �ع � ��دوان ،وت �خ ��ل ��ي ب �ع��ض ال �ف �ض��ائ �ي��ات
ّ
ال�ع��رب�ي��ة ع��ن األداء ال �ع��ال��ي ال ��ذي ق��دم�ت��ه
خالل تغطيتها الحروب السابقة.
على صعيد املواكبة الخبرية والتغطية
امل� �ب ��اش ��رة ،أص � ��اب ال �س �ب��ات ال� �ت ��ام ـ� �ـ ب��ل
قبل الغيبوبة ـ�ـ وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املحلية
باستثناء «املنار» التي مهرت شاشتها
ب� �ش� �ع ��ار« :غ� � ��زة ت �ح��ت ال � �ن� ��ار» وأف� � ��ردت
ه� � ��واء ه� � ��ا ل� �ل� �ب ��ث ال� � �ح � � ّ�ي وأك� � � � ��دت ع �ل��ى
املعادلة الجديدة التي ترسيها املقاومة
الفلسطينية وكيفية اس�ت�ق��اء االح�ت�لال
ال� ِ�ع�ب��ر م��ن ح��رب��ي ( 2006ل�ب�ن��ان) و2008
(غ � ��زة) .ف��ي امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،ح� ّ�ي��دت ب��اق��ي
ال �ق �ن��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة نفسها ع��ن ال�ح��دث
م��ع إم � ��رار ب �ع��ض األخ� �ب ��ار ال �ع��اج �ل��ة في
الشريط أسفل الشاشات حفاظًا على ماء
الوجه .وراح بعضها ينفخ بالصواريخ
ال� �ح� �م� �س ��اوي ��ة وي� � � ��وزع ال ��وص ��اي ��ا ع�ل��ى
العرب والعالم حول كيفية ّ
العدوان
صد
ّ
وب �ل �س �م��ة ال� �ج ��راح ال �غ��زي��ة ،ف�ي�م��ا ف��ض��ل
ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ّ
زج األزم ��ة ال�س��وري��ة بما
يحصل ف��ي غ��زة وك�ي�ف�ي��ة «إراح� ��ة بشار
األس ��د» .ه�ك��ذا ،أب��دت  lbciأول م��ن أمس
ام�ت�ع��اض�ه��ا ف��ي م�ق��دم��ة ن �ش��رة أخ�ب��اره��ا
امل�س��ائ�ي��ة م� ّ�م��ا س� ّ�م�ت��ه «االخ �ت �ب��ار املبكر
لحركة «ح �م��اس» ف��ي م�ح��ور املمانعة»،
وسألت عن تأثير ذلك على «مسار األزمة
السورية» ،فيما ذهبت  Mtvالى ربط ما
ي�ح��دث ف��ي س��وري��ا ب��ال�ع��دوان على غ��زة،
و«ك�ش�ف��ت» م��ا تشعر ب��ه «إس��رائ�ي��ل» من
ارت �ي��اح ج ��راء م��ا ي�ح��دث م��ن م �ج��ازر في
ّ
س ��وري ��ا واط �م �ئ �ن��ان �ه��ا إل ��ى أن أح � �دًا لن
يجرؤ على إدانتها تجاه ما ترتكبه من

إسرائيليون يتابعون التطورات في جنوب بلدة نيتيفوت (نير إلياس ــ رويترز)
ّ
مجازر بحق «املدنيني العزل» في القطاع!
أما «الجديد» فواصلت دعمها للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ب��ر م �ق��دم��ة م ��ن ال �ع �ي��ار
الثقيل تشيد ب��ال�ص��واري��خ الحمساوية
ال� � �ت � ��ي أص� � ��اب� � ��ت ال � �ع � �م� ��ق ال �ص �ه �ي ��ون ��ي
وباملعادلة التي أرستها املقاومة كلغة
وحيدة يفهمها الكيان العبري .لكن في
مقابل كل تلك الحماسة امللهبة ،لم تقرن
املحطة هذا األداء بشكل فعلي عبر إفراد
مساحة له ،أك��ان في البرامج السياسية

أم ع �ب��ر إج� � ��راء ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ب��رام �ج �ه��ا
املعتادة مؤازرة ملا يحدث في غزة!
وح��ده��ا ق�ن��اة «امل�ي��ادي��ن» ك��ان��ت ف��ي امل�ي��دان
ب �ك��ام��ل ط��اق�م�ه��ا وش��راي �ي �ن �ه��ا امل �م �ت��دة من
ب� �ي ��روت ال � ��ى ف �ل �س �ط�ين امل �ح �ت �ل��ةً ،وأخ � ��ذت
على عاتقها عملية التغطية ،رافعة شعار
«غ � � ��زة ب ��رس ��م ال � �ع� ��رب وال� ��رب � �ي� ��ع» ب ��أل ��وان
العلم الفلسطيني .ع� ّ�رف��ت مشاهديها إلى
مسيرة الشهيد الجعبري وت��اري��خ نضال
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا .نقلت

«الشبيحة» و«المندسون» يتضامنون مع «حماس»
قاسم قاسم
خ �ل��ال األش � �ه� ��ر امل ��اض� �ي ��ة ،أب� �ل ��س ب�ع��ض
ال � �ن� ��اش � �ط�ي��ن ع � �ل� ��ى م � � ��واق � � ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل
االج�ت�م��اع��ي «ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة االس�لام�ي��ة
�اس» .وق�ي��ل بحقها م��ا ل��م ي�ق�ُ�ل بحق
ح �م�
ُ ِّ
أح� ��د .ش��ك��ك ف��ي ن��واي��ا ق��ادت �ه��ا ،خ � ِّ�ون ��وا،
ِّ
وهمش تاريخهم النضالي .بالنسبة إلى
ه��ؤالء« ،ح�م��اس» اليوم ليست «حماس»
ّ
عام  ،2008عندما شن العدو االسرائيلي
ع �م �ل �ي ��ة «ال � � ��رص � � ��اص امل � �ص � �ب� ��وب» ع �ل��ى
القطاع .حينها كانت «ح�م��اس» مقاومة
شريفة بطلة .أما اليوم وبعد الذي جرى
ف��ي س��وري��ا ،وامل��واق��ف ال�ت��ي أعلنها ق��ادة
«حماس» وخروجهم من سوريا وإغالق
مكاتبهم بالشمع األح �م��ر ،تبدلت نظرة
ه� ��ؤالء ت �ج��اه ال �ح��رك��ة االس�ل�ام �ي��ة االك ّ�ب��ر
في فلسطني .هاجموها واتهموها بأنها
ع�م�ي�ل��ة ل�ق�ط��ر ب�س�ب��ب م��وق�ف�ه��ا ال�س�ي��اس��ي
وان�ت�ق��ال رئيس مكتبها السياسي خالد
م�ش�ع��ل م��ن دم �ش��ق ال ��ى ال ��دوح ��ة .آخ ��رون

ك��ان��ت م��واق�ف�ه��م أل �ط��ف ،ف��ات�ه�م��وه��ا بقلة
الوفاء تجاه البلد الذي احتضنهم عندما
ك��ان��وا مشتتني ف��ي االرض .بينما اعتبر
ّ
ال�ب�ع��ض أن «ح �م��اس» ق ��ررت ت��رك العمل
امل� �ق ��اوم ،واالل �ت �ح��اق ب��ال �س �ي��اس��ة ال�ع��ام��ة
للتنظيم األم «االخوان املسلمني» املهادن
لالنظمة املتصالحة مع اسرائيل.
ل �ك��ن ب �ع��د اغ� �ت� �ي ��ال ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د ال �ع��ام
لكتائب القسام أحمد الجعبري ،تغيرت
نظرة هؤالء تجاه «حماس» .في اللحظة
ال � �ت ��ي س� �ق ��ط ف �ي �ه��ا ال� �ج� �ع� �ب ��ري ش �ه �ي �دًا،
ت �ض��ام��ن ه� ��ؤالء م��ع ال �ح��رك��ة وم�ص��اب�ه��ا.
ّ
اعتبروا أن الجسم العسكري لـ«حماس»
ال ع�ل�اق ��ة ل� ��ه ب��ال �س �ي��اس��ة ال �ح �م �س��اوي��ة.
م �ق��ات �ل��و ال �ق �س��ام ب �ن �ظ��ره��م ال ع�ل�اق��ة لهم
بالسياسة .فهم مثل عناصر «حزب الله»
ال ي �ه �ت �م��ون ب��ال �س �ي��اس��ة وه ��م م�ل�ت��زم��ون
فقط بقتال ال�ع��دو االس��رائ�ي�ل��ي كما كتب
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك .ه� �ك ��ذا ،م�ن��ذ
أن ب ��دأت ع�م�ل�ي��ة «ع �م��ود ال �س �ح��اب» كما
اطلق عليها الجيش االس��رائ�ي�ل��ي ،ع��ادت

«ح�م��اس» ال��ى موقعها الحقيقي بحسب
بعض أنصار النظام السوري .لذلك كان
التضامن معها واجبًا.
بالطبع ،التضامن مع الحركة االسالمية
وعمليتها العسكرية «ح�ج��ارة سجيل»
ل��م ي�خ��ل م��ن ب�ع��ض التلطيشات للحركة
وق � �ي � ��ادت � �ه � ��ا .ك � �ت� ��ب ب � �ع� ��ض ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن
ّ
ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك أن «ص� � ��اروخ ف �ج��ر 5
ال � ��ذي وص� ��ل ال� ��ى ت ��ل أب� �ي ��ب م �ج��وس��ي».
ّ
ل �ك��ن ك ��ات ��ب ال �ت �ع �ل �ي��ق ت �ن��اس��ى ب ��ذل ��ك أن
ع�لاق��ة ح �م��اس ب��ال�ج�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االي��ران �ي��ة ف��ي ع��ز «االزم � ��ة ال �س��وري��ة» لم
تتضرر .رئيس وزراء حكومة «حماس»
اسماعيل هنية كان في إيران منذ أشهر،
م �خ��اط �ب��ًا االي ��ران� �ي�ي�ن ف ��ي ذك � ��رى ال �ث��ورة
ّ
االس�لام�ي��ة ،كما أن ال�ق�ي��ادي الحمساوي
محمود ال��زه��ار ك��ان في ضيافة الرئيس
االي� ��ران� ��ي ف ��ي ط� �ه ��ران م �ن��ذ ق ��راب ��ة ث�لاث��ة
أش �ه��ر« .ال��زك��زك��ات» ل��م تنحصر ببعض
ّ
ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات .ك�ت��ب آخ ��رون أن ال�ص��واري��خ
التي تطلق على «اسرائيل» هي سورية
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ـدس وتل أبيب تحت النار
الصحف الغربية و المعاناة االنسانية

الشعلة

نادين كنعان
فيما احتلت عملية «عمود السحاب»
ّ
م ��رات ��ب م �ت��أخ��رة ف ��ي س��ل��م أول ��وي ��ات
الصحافة الفرنسية املشغولة بزواج
امل �ث �ل �ي�ي�ن وح � �ق ��وق امل� �ه ��اج ��ري ��ن ،ب��رز
اه �ت �م��ام م �ل �ح��وظ ب �ه��ا ف��ي اإلع�لام�ين
األميركي والبريطاني رغم االختالف
في مقاربتهما للعدوان االسرائيلي
ّ
ع�ل��ى غ� ��زة .خ� ّ�ص�ص��ت م�ع�ظ��م وس��ائ��ل
إع �ل� ّ�ام ب �ل�اد ال �ع��م س� ��ام أل� �ب ��وم ص��ور
ي�ل��خ��ص امل �ج��ري��ات ال�ع�م�لان�ي��ة خ�لال
األي� ��ام امل��اض �ي��ة .وح��اول��ت صحيفتا
ال�ـ«واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» وال�ـ«ن�ي��وي��ورك
ت ��اي� �م ��ز» امل � ��وازن � ��ة ب�ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ف��ي
ع ��دد ال �ص��ور ون��وع�ي�ت�ه��ا .أم ��ا امل��وق��ع
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ش �ب �ك��ة «س � ��ي أن أن»
ف�ت��أل��ف أّل �ب��وم��ه م��ن  25ص ��ورة م��ال��ت
ف�ي��ه ال��دف��ة ـ �ـ خ�لاف��ًا ل �ل �ع��ادة ـ �ـ لصالح
امل�ع��ان��اة الفلسطينية ال�ت��ي ت�ص� ّ�درت
ال� �خ� �ب ��ر ال ��رئ� �ي� �س ��ي .وب �ي �ن �م��ا رب �ط��ت
م� �ع� �ظ ��م وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل � ��ام ال �غ ��رب �ي ��ة
ب �ي�ن ال� � �ع � ��دوان وم� �ج ��ري ��ات «ال ��رب �ي ��ع
ال� �ع ��رب ��ي» ،ب� ��رز ت �ن��اق��ض واض � ��ح ف��ي
ت�غ�ط�ي��ة ال �ـ«واش �ن �ط��ن ب ��وس ��ت» حني
أش� � ��ارت ع �ل��ى م��وق �ع �ه��ا اإلل �ك �ت��رون��ي
إل ��ى خ�ب��ر ال �ع ��دوان م��ن خ�ل�ال ص��ورة
كبيرة ألم فلسطينية تبكي رضيعها
ال� ��ذي اس �ت �ش �ه��د ّ ف ��ي إح� ��دى ال �غ ��ارات
ّ
اإلسرائيلية ،لكنها رك��زت على «حق
إس ��رائ �ي ��ل ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ن�ف�س�ه��ا»،
ّ
وح��رص��ت ع�ل��ى ال�ت��أك�ي��د أن ال �غ��ارات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��أت��ي ف��ي إط ��ار «ال � ّ�رد»
على الصواريخ الفلسطينية .وتبنت

الصحيفة وجهة النظر اإلسرائيلية
ف��ي وص�ف�ه��ا ل �ـ«ح �م��اس» بـ«التنظيم
ّ
اإلره � ��اب � ��ي» ،م �ع �ت �ب��رة أن م ��ا ي �ح��دث
«ع �م �ل �ي��ة ت �ح��وي��ل أن� �ظ ��ار» ي �ق��وم بها
ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس� ��د عن
«ال�ح��رب األه�ل�ي��ة» ال��دائ��رة ف��ي ب�لاده،
ّ
م ��رج� �ح ��ة أن «ح � � ��زب ال � �ل� ��ه» م� �ش ��ارك
ف�ي�ه��ا .اه �ت �م��ام ال �ـ«ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
ب� ��ال � �ع� ��دوان ل� ��م ي �ك ��ن ب ��ال� �ق ��در ن �ف �س��ه.
ت�ط� ّ�رق��ت إل��ى امل��وض��وع بخبرين هما
ال �ن �ف��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي إلس �ق��اط ك�ت��ائ��ب
«عز الدين ّ
القسام» لطائرة استطالع،
وق��درات «حماس الجديدة واملختلفة
ً
ع ��ن  »2008م ��ؤك ��دة ع �ل��ى م�ع�ن��وي��ات
الفلسطينيني «العالية».
امل� �ف ��اج ��أة ال �ك �ب ��رى أح��دث �ت �ه��ا ش�ب�ك��ة
«س��ي أن أن» م��ن خ�ل�ال أداء إع�لام��ي
م �خ �ت �ل��ف ع ��ن ذاك ال � ��ذي ات �ب �ع �ت��ه ف��ي
ح��رب تموز  2006وح��رب غ��زة .2008
ّ
ش��اه��دن��ا ص ��ورًا ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ش�ه��داء
الفلسطينيني وخ �ص��وص��ًا األط �ف��ال،

اعتبرت «واشنطن
بوست» ما يحدث «عملية
تحويل أنظار» يقوم بها
الرئيس السوري

ّ
وأخ� � � � � ��رى ع � �ل� ��ى ال� � � �خ � � ��راب ف� � ��ي غ� � ��زة
وال� �غ ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع.
ال � �خ � �ب� ��ر ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ب � � ��دأ ب� ��امل� ��واق� ��ف
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال � ��وض � ��ع امل� �ي ��دان ��ي
ه�ن��اك ،متطرقًا إل��ى امل��واق��ف العربية
وال��دول�ي��ة ،م��ع تعديله ب��اس�ت�م��رار .لم
ّ
تبرر الشبكة املمارسات اإلسرائيلية،
لكنها س��اوت بني الضحية والجالد،
وأرف � �ق� ��ت امل� �ق ��ال ب ��آخ ��ر ي� �ت� �ح � ّ�دث ع��ن
«شعور األطفال بالخوف الدائم» في
م�س�ت��وط�ن��ة أش �ك �ل��ون .ال� �ـ«غ ��اردي ��ان»
البريطانية أيضًا لم تضع االعتداءات
اإلس��رائ �ي �ل �ي� ّ�ة ف��ي خ��ان��ة «ال ��دف ��اع عن
ال�ن�ف��س» ،لكنها أدخ�ل��ت األح ��داث في
غ � ّ�زة ض�م��ن م� ّ
ّ
تخصصها
�دون��ة ح� ّ�ي��ة
ع� � ��ادة ل �ل �ش��رق األوس � � ��ط إل � ��ى ج��ان��ب
التطورات في سوريا واألردن .أما «بي
ّ
ب��ي س ��ي» ،ف��رغ��م اح �ت�لال غ ��زة الخبر
ال��رئ�ي�س��ي ع�ل��ى موقعها اإلل�ك�ت��رون��ي
وع� � ��رض ت� �ق ��اري ��ر خ ��اص ��ة مل��راس �ل �ه��ا
ف��ي ال�ق�ط��اع ع��ن «م��أس��اوي��ة األوض��اع
ّ
وكمية الخراب الذي خلفته
املعيشية،
ّ
إس��رائ�ي��ل» ،لكنها س��رع��ان م��ا جزمت
ّ
ب��أن املواطنني «يريدون إنهاء القتال
ً
فورًا» ،معتبرة أن ما يجري «عمليات
متبادلة بني الطرفني».
أم��ا م��وض��وع تأثير م��واق��ع التواصل
االجتماعي على مجريات الحرب في
ّ
غزة فعاد إلى الواجهة .الـ«غارديان»
والـ«سي أن أن» ناقشتا أهمية تويتر
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،وس��أل�ت��ا ع��ن إمكان
ت� �ح � ّ�ول ��ه إل � ��ى أداة «ح � � ��رب إع�ل�ام �ي��ة
ج � ��دي � ��دة» وع � ��ن م � ��دى ت �غ � ّ�ي ��ر ق ��واع ��د
اللعبة في ظل الـ«نيوميديا».

تحية من طراز فجر 5
لحظة بلحظة م��ا يحصل ف��ي ال�ق�ط��اع في
ن �ج��اح ي �س� ّ�ج��ل ل �ه��ا ف ��ي اخ �ت �ب��اره��ا األول
ل�ت�غ�ط�ي��ة ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى غ��زة
بعد أشهر على انطالقتها ،فيما بقيت كل
من «الجزيرة» و«العربية» منغمستني في
األزم��ة السورية ،ول��م تعيرا شأنًا للعدوان
ول ��و ب�م�ن�ت�ص��ف ال �ق��در ال� ��ذي ق��دم��ات��اه في
حرب  ،2008خصوصًا القناة القطرية التي
لم تبلغ مرحلة تغطيتها السابقة للحرب
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ع �ب��ر ف �ت��ح ال� �ه ��واء ل �ل��وق��وف

كتب بعض الناشطين
على الفايسبوك ّأن
«صاروخ فجر  5الذي وصل
الى تل أبيب مجوسي»

واي��ران �ي��ة ال �ص �ن��ع ،ب�ي�ن�م��ا ال ��وق ��ود ال��ذي
ت�س�ت�خ��دم��ه ال �ط��ائ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة هو
ّ
ق �ط��ري .وب�ي�ن ه��ذا وذاك ،ف ��إن االن �ج��ازات
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا رج� ��ال ال �ق �س��ام ف��ي امل �ي��دان
أج� �ب ��رت أغ �ل��ب ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي�ه��اج�م��ون
«حماس» على التضامن معها ،معيدين
ّ
الزم��ة أن «ح�م��اس امل�ق��اوم��ة غ�ي��ر حماس
السياسة» .لكن على املقلب اآلخر ،اعتبر
ّ
أنصار «الثورة السورية» أن «حماس» ــ
ورغم الحمالت التي اعتبرتها «عميلة»ــ
ت �ق��ات ��ل ال � �ع ��دو االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،م ��ا ي�ع�ن��ي
ّ
ب��ال �ن �س �ب��ة ال �ي �ه��م أن «ال � �ث� ��ورة ال �س��وري��ة

ع �ل��ى ت ��داع �ي ��ات ال � �ع� ��دوان ودع � ��م امل �ق��اوم��ة
الفلسطينية .كذلك ،شرعت « BBCالعربية»
ف��ي تغطية ال�ح��دث عبر البث ال�ح� ّ�ي وفتح
املجال أمام مختلف التعليقات والتحليالت
على م��ا ي�ج��ري ،خصوصًا بعد تضامنها
مع مراسلها في غزة جهاد املشهراوي الذي
فجع بمقتل طفله الرضيع ( 11شهرًا) في
ّ
أول أيام العدوان .لكن «بي .بي .سي ».ظلت
ّ
على ح�ي��اده��ا «ال�ق��ات��ل» ال ��ذي ال يميز بني
الجالد والضحية.

وسط التطور النوعي العسكري الذي أظهرته املقاومة
الفلسطينية ف��ي قصفها ل�ع�م��ق األراض� ��ي املحتلة،
ً
وصوال الى تل أبيب عبر استخدامها صاروخ «فجر
 »5اإلي��ران��ي ال�ص�ن��ع ال��ذي خ��رق منظومة ال��دف��اع في
ُ
الكيان الصهيوني التي تعرف بـ«القبة الحديدية» ،برز
اسم قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري اإليراني
الجنرال قاسم سليماني الداعم لحركات املقاومة في

العالم ،وال سيما في لبنان وفلسطني.
ع� �ل ��ى ص� �ف� �ح ��ات ال� �ع ��ال ��م االف � �ت � ��راض � ��ي ،ق � ��ام ب�ع��ض
مستخدمي فايسبوك باستبدال ص��وره��م املعتادة
بوضع صورة الجنرال ،فيما ذهب البعض اآلخر الى
كتابة رس��ال��ة ل��ه م��ن سطرين ت�ق��ول« :ال��ى فلسطني...
تحية من ط��راز فجر  .5وبعد ،املخلص الحاج قاسم
سليماني».

تعوض التخاذل
مجموعات التواصل ّ
ستهاجم العدو االسرائيلي عند سقوط
نظام األسد» كما كتب بعضهم.
ب ��ال �ط �ب ��ع م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �ق ��ات الق ��ت
هجومًا وهجومًا مضادًا من قبل انصار
النظام السوري وخصومه.
ف �ب��ال �ن �س �ب��ة مل ��ؤي ��دي ال� �ن� �ظ ��ام« ،امل �ع��ام��ل
ال� �س ��وري ��ة ه ��ي ال �ت ��ي ص �ن �ع��ت ص ��واري ��خ
ف�ج��ر ،»5-ول��م ترسل ه��ذه ال�ص��واري��خ من
ّ
قطر .كما علق أحدهم «قطر ارسلت موزة
 1ب�ي�ن�م��ا ارس �ل��ت س��وري��ا ف�ج��ر  .»5-منجهتهم ،معارضو النظام السوري ّ
ردوا
من خالل نشر تعليقات ان ما يجري في
غ��زة اآلن «ال�ه��دف منه اب�ع��اد النظر عما
ي �ج��ري ف ��ي س ��وري ��ا م ��ن أح � � ��داث» .وك ��أن
ال��رئ �ي��س ال �س ��وري ات �ص��ل ب��االس��رائ�ي�ل��ي
طالبًا منه فتح الجبهة لتخفيف الضغط
عنه.
هكذا ،بني هذا وذاك وبني أبلسة حماس،
وتأييدها يبقى مقاومو القسام يدفعون
ه��م ض��ري�ب��ة ال ��دم ب�ل�ح�م�ه��م ،وبوصلتهم
دائمًا هي القدس.

نشطت املجموعات الفلسطينية على
ّ
ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك .أص� �ب ��ح ك ��ل غ� � ��زي ع�ل��ى
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي االش�ه��ر
ً
م��راس�ل�ا ل�ن�ق��ل م��ا ي �ج��ري ف��ي ال�ق�ط��اع.
اس�ت�خ��دم��وا هواتفهم ال��ذك�ي��ة اللتقاط
ال� � �ص � ��ور ل� �ل��اض� � ��رار ال � �ت� ��ي اح ��دث �ت �ه ��ا
ص ��واري ��خ ال� �ع ��دو .ك �م��ا ن �ق �ل��وا ال��واق��ع
ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ون��ه .خ�ل�ال ع� ��دوان 2008
تعلم هؤالء كيفية نقل الحدث .لكنهم
تعلموه بالطريقة الصعبة ،فبعضهم
دف��ع ال��دم واستشهد وه��و يفعل ذل��ك.
اذ خ�لال عملية «ال��رص��اص املصهور»
ت�ح��ول اب �ن��اء غ��زة ال��ى م��راس�ل��ي ح��رب،
لكنهم وقعوا في أخطاء مميتة .كانوا
ي� ��ذك� ��رون ام ��اك ��ن اط �ل��اق ال� �ص ��واري ��خ،
ن ��اق� �ل�ي�ن ب� ��ذل� ��ك م � ��ا ي� �ش ��اه ��دون ��ه ع �ب��ر
ن � ��واف � ��ذه � ��م .ف � ��ي اح� � � ��دى امل � � � ��رات ك �ت��ب
اح��ده��م على ح��ائ��ط مجموعة «ام��ام��ي
اآلن م�ق��اوم��ون ينصبون منصات في
ح��ي الشجاعية» .ل��م يطل االم��ر كثيرًا
ح �ت��ى ق �ص��ف ال �ح��ي ب� �غ ��ارات ع ��دة من

قبل طيران ال�ع��دو .بعد االنتباه لهذه
النقطة اص�ب��ح امل��راس�ل��ون اك�ث��ر ح��ذرًا،
ُ
فمنع تحديد اماكن اطالق الصواريخ.
ّ
ب�ع��د ح ��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ب ��رزت مشكلة
أخ ��رى وه ��ي ال�ن�ق��ل امل �ب��اش��ر لعمليات
اط �ل ��اق ال � �ص� ��واري� ��خ .ف� �ك ��ان ال �ط �ي ��ران
االس� ��رائ � �ي � �ل ��ي ب� �ع ��د ك� ��ل خ� �ب ��ر ي �ن �ش��ر،
ي �ق �ص��ف امل �ج �م��وع��ة امل� �ق ��اوم ��ة .ه �ك��ذا،
وب �ع��دم��ا س �ق��ط دم اص �ب �ح��ت االخ �ب��ار
تنقل متأخرة  10دقائق وذلك من أجل
تأمني خ��روج املجموعات املقاتلة من
مكان اطالق الصواريخ .نشأت العديد
م��ن الشبكات االخ�ب��اري��ة الفلسطينية
التي تتقاطع معلوماتها مع االخرى.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � �ه� ��م ،ي � �ع � �ت � �م ��د ال �ل��اج� � �ئ � ��ون
الفلسطينيون ف��ي ال�ش�ت��ات ع�ل��ى ه��ذه
امل ��واق ��ع ل�ت�ل�ق��ف االخ� �ب ��ار ال �ت��ي تنقلها
ال �ي �ه��م ف��ي م�خ�ي�م��ات�ه��م وش �ت��ات �ه��م .في
ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة غ ��اب ��ت ال �ف �ض��ائ �ي��ات
العربية عن الساحة الفلسطينية ،ولم
تكن االعتداءات االسرائيلية تنقل على

ال �ه��واء م �ب��اش��رة ،او م��ن اول��وي��ات ه��ذه
ال �ق �ن��وات .ف�ق�ب��ل ب��داي��ة ع�م�ل�ي��ة «ع �م��ود
ال�س�ح��اب» ع��اش ق�ط��اع غ��زة  3اي��ام من
االع � � �ت� � ��داءات ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وال � �ت� ��ي ل��م
تنقلها الفضائيات اال في نشرات املساء
لتمر مرور الكرام على اسماء الشهداء.
لكن االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي وال�ع�م��ل ال��ذي
قامت به تلك املجموعات الفلسطينية
س � ��اه � ��م ف � ��ي م � �ع ��رف ��ة اب� � �ن � ��اء ال� �ش� �ت ��ات
ب�ت�ف��اص�ي��ل ت �ل��ك االع � �ت� ��داءات ،م�ع��وض��ة
ب��ذل��ك غ�ي��اب االع�ل�ام ال�ع��رب��ي .لكن ومع
ع ��ودة ال�ف�ض��ائ�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة م��ع ب��داي��ة
الحرب على غ��زة لالهتمام ول��و جزئيًا
ب�م��ا ي �ج��ري ف��ي ال �ق �ط��اع اص�ب�ح��ت تلك
امل�ج�م��وع��ات م�ص��در م�ع�ل��وم��ات لبعض
ال �ف�ض��ائ�ي��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن
ابناء القطاع هم اول من سيسمع صوت
االن � �ف � �ج ��ارات ب �ح ��ال ت �ع ��رض ق�ط��اع�ه��م
للقصف .ه�ك��ذا ،وم��ع اس�ت�م��رار املعركة
تحولت هذه املجموعات الى «رويترز»
و«أ ف ب» فلسطني.
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
في الحيادية
ي � ��رف � ��ض ب � �ع � ��ض ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن
ح� �ك ��وم ��ة ح � �ي� ��ادي� ��ة أو ح �ك��وم��ة
تكنوقراط ،بذريعة أن الحيادية
غ �ي��ر م� ��وج� ��ودة وأن ك ��ل ال �ن��اس
ّ
مسيسون.
أن ��ي أع �ت �ب��ر أن ه ��ذا ال� �ك�ل�ام غير
دقيق ،أو يستند إلى وجهة نظر
ّ
معينة.
َ
ف � ��إذا ك� ��ان امل �ق �ص��ود أن ك ��ل م��ن
ي�ت�ع��اط��ى ال �ش��أن ال�س�ي��اس��ي هو
بالضرورة من فريقي  8و 14آذار،
وأن كل لبناني سيدلي بصوته
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة عليه
أن يختار فقط بني لوائح  8و،14
فإن وجهة النظر هذه صحيحة!
وه� ��ذا م ��ا س �م �ع �ن��اه أخ �ي �رًا على
ل �س��ان ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه،
والرئيس ميشال ع��ون والوزير
السابق سليمان فرنجية.
أم � ��ا إذا ك � ��ان امل� �ق� �ص ��ود أن ك��ل
َم� � ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ى ب ��ال � �ش ��أن ال� �ع ��ام
يجب عليه أن يكون م��ن فريقي
ال �ن��زاع ال�ظ��اه��ري��ن على الساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف �ه��ذه م�س��أل��ة فيها
ن �ظ��ر .ذل ��ك أن ال�ح�ك��م ف��ي ل�ب�ن��ان
ل � �ي� ��س أح � � ��ادي � � ��ًا ،ول � �ي � ��س ح �ت��ى
نظام الحزبني ،هذا إذا اعتبرنا
ّ
مكونات  8و 14نواة حزب ،علمًا
أن الرئيس عون يقول إنه ليس
م��ن ف��ري��ق  ،8وأن  14ي�ك��اد أن ال
يبقى منه سوى االسم فقط.
وال �ح �ي��ادي��ة ل �ي �س��ت ال��وس �ط �ي��ة،
ألن الوسطية ال تعرف ّ
أي خيار
تأخذ في انتمائها لهذا الفريق
أو ذاك ،أو ه ��ي ت�ن�ت�ظ��ر ال��وق��ت
امل� �ن ��اس ��ب ب �ح �س��ب م �ص��ال �ح �ه��ا،
ل �ت��أخ��ذ خ �ي��اره��ا م��ع ف��ري��ق ضد
آخ� � ��ر ،وغ ��ال� �ب ��ًا أي� �ض ��ًا م ��ا ت �ك��ون
رمادية ال طعم لها وال رائحة ،ال
رأي لها وال م��وق��ف .والوسطية
ال ي�م�ك��ن أن تلتقي ب��ال�ح�ي��ادي��ة،
ألن � �ه� ��ا وك � �م� ��ا ي � �ق� ��ال ب��ال �ع��ام �ي��ة
«ر ْج � � � � ��ل ف � ��ي ال � �ب � ��ور ورج � � ��ل ف��ي
ِ
ال � �ف�ل��اح� ��ة» ،وه� � ��ي ال ي �م �ك ��ن أن
ي� �ك ��ون ل �ه��ا ح� �ض ��ور ش �ع �ب��ي أو
ن�خ�ب��وي ألن ال ح� ّ�ج��ة ل�ه��ا س��وى
«تبويس اللحى» ،وهي ال يمكن
تحدث
أن تؤسس لحالة شعبية ِ
التغيير.
وقد يكون هذا ما يقصده السيد
نصر الله والرئيس عون والوزير
فرنجية.
واألرج� � � � � � ��ح أن� � �ه � ��م ال ي� �ح� �ب ��ذون
السياسيني امللونني ،باستثناء
أولئك الذين تأخذهم مصالحهم
مباشرة إلى خيار آخر ،فينتقلون
عندئذ من الوسطية التي نادوا
ٍ
بها إلى االنكباب ضمن  8أو 14
بكل ثقلهم وبكل ماضيهم وبكل
قناعاتهم املقلوبة .واألنكى أيضًا
ح�ي�ن ي� �ك ��ون االن � �ق�ل��اب م �ب��اش��رة
م��ن ف��ري��ق إل ��ى آخ ��ر ،دون امل ��رور
ً
بالوسطية ،وع��ادة ما يكون في
ّ
سياق مصلحة لم تؤمن لهم ،أو
مركز لم يحصلوا عليه ،أو نيابة
أو وزارة لم يدعوا إليها .واألمثلة
ك�ث�ي��رة ،واألب �ط��ال ع��دي��دون عند
فريقي  8و 14آذار!
أم� � ��ا ال � �ح � �ي ��ادي ��ة ،ف� �ه ��ي م ��درس ��ة
س �ي��اس �ي��ة ب� �ح � ّ�د ذات � �ه� ��ا ،ع�ن��دم��ا
يتعلق األمر باستقالل وديمومة
ل � �ب � �ن ��ان ،وه� � ��ي ع � �ن � ��وان ع��ري��ض
ت � �ت � �ك� � ّ�س� ��ر ع� � �ل � ��ى ص� � � �خ � � ��وره ك��ل
ال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي تتبع مصالح
إقليمية أو دولية .هي تجمع كل
ً
م��ن ّي��ؤم��ن بمصلحة ل�ب�ن��ان أوال
فيتأنى ف��ي خ�ي��ارات��ه الخارجية
وف � ��ي ره ��ان ��ات ��ه امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة أو
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وف � ��ي ان� �ح� �ي ��ازه إل ��ى
محور ضد آخر يمكن أن ّ
يعرض
اس� �ت� �ق ��رار ل �ب �ن ��ان وال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
للخطر.
نديم نادر

سوريا :األرض من تحت واالئتالفات
ال ُيواجه املسؤولون
اللبنانيون إرباكًا محرجًا في
تعاطيهم مع إعالن ائتالف
سوري معارض جديد .ال
يزال لبنان يعترف بالنظام،
ولم يلتحق بالدول املؤيدة
للمعارضة السورية ،وال أحد
يرغب في دعوته إلى تعديل
موقفه .األرض من تحت ،ال
االئتالفات من فوقّ ،
توجه
مسار سوريا
نقوال ناصيف
م �ن��ذ إع�ل��ان ل �ب �ن��ان م��وق �ف��ه ف ��ي مجلس
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ف� ��ي  12ت �ش��ري��ن
الثاني ،من االعتراف باالئتالف الوطني
للمعارضة السورية ــ وهو نأيه بنفسه
عنه ــ لم ُيواجه املسؤولون اللبنانيون
ضغوطًا مباشرة إلع��ادة النظر فيه ،أو
ّ
حض لبنان على االنضمام إلى الجامعة
ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س ال�ت�ع��اون الخليجي،
وك��ذل��ك إل��ى ف��رن�س��ا وال��والي��ات املتحدة
ً
وتركيا ،في االعتراف باالئتالف ممثال
ل�ل�ش�ع��ب ال � �س� ��وري .ب �ي��د أن امل �س��ؤول�ين
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ط ��رح ��وا ب �ض��ع م�لاح �ظ��ات
بإزاء ردود الفعل على االئتالف السوري
ّ
امل � �ع ��ارض ت� �ع ��زز اع �ت �ق��اده��م ب �ض ��رورة
ثباتهم على موقفهم املعلن :ال الحرب
على األرض من تحت قادرة في سوريا
على تعديل م��وازي��ن ال�ق� ّ�وى العسكرية
ملصلحة نظام الرئيس ب��ش��ار األس��د أو
معارضيه وتغليب أحدهما على اآلخر،
ّ
وال ائتالفات املعارضني من فوق في ظل
دع��م ع��رب��ي ودول��ي غير مسبوق ق��ادرة

ّ
ب��دوره��ا على ف��رض ح��ل يطيح النظام
ويضع السلطة بني أيديهم.
وتكمن مالحظات املسؤولني اللبنانيني
في اآلتي:
أواله� ��ا ،ع��دم ت�ط��اب��ق امل��واق��ف العربية
والدولية املؤيدة مع رغبة االئتالف في
الوحيد
التعامل معه على أن��ه املمثل
ّ
للشعب ال�س��وري .وحدها أنقرة شذت
ع��ن س��ائ��ر ال � ��دول ع �ن��دم��ا أض �ف��ت ه��ذه
الصفة عليه ،أيامًا قليلة بعد إعالنها
أن � �ه� ��ا ق �ط �ع��ت ن �ه ��ا ّئ �ي ��ًا ك� ��ل ص� �ل ��ة ل�ه��ا
ب �ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب��ش��ار األس � ��د .اك�ت�ف��ى
األميركيون والفرنسيون وال�ع��رب في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ً
ّ
بعد االئ�ت�لاف ممثال للشعب السوري
ليس إال ،وتباينت آراؤه��م من اعتباره
م ��ن اآلن ح �ك��وم��ة م ��وق� �ت ��ة ،وم � ��ن م � ّ�ده
ب ��ال� �س�ل�اح .وق � ��ع ت �ن��اق��ض ب�ي�ن ال �ع��رب
والعرب ،والغرب والغرب ،وبني العرب
والغرب.
ورغ ��م ات �س��اع دائ ��رة تمثيله معارضة
ال� �خ ��ارج ،ل��م ي �ح��ز االئ� �ت�ل�اف امل �ع��ارض
ال �ج��دي��د م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي س��وى
على ما كان قد حازه من قبله املجلس
الوطني في  24شباط املاضي ،عندما
اع �ت��رف ب��ه «امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي ألص��دق��اء
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري» ف ��ي ت��ون��س نصف
اع � � �ت� � ��راف ،واص � �ف� ��ًا إي � � ��اه ب� ��أن� ��ه م�م�ث��ل
شرعي للشعب السوري .وضم املؤتمر
حينذاك الحكومات نفسهاّ ،
وعرابيها
خصوصًا ،الذين سارعوا إلى االعتراف
أخيرًا باالئتالف بالصفة نفسها.
ثانيتها ،أعلن لبنان مرارًا التزامه قرارات
الجامعة العربيةّ ،
وميز باستمرار بني
بياناتها وسياسة ّ النأي بالنفس التي
ت�ح�م�ل��ه ع �ل��ى ت �ج��ن��ب أي م��وق��ف ي�ت��رك
ت��داع�ي��ات سلبية على وضعه الداخلي
واستقراره .في االجتماع األخير ملجلس
الجامعة لم يصدر قرار ملزم لألعضاء،
ب��ل ب �ي��ان .وت�ب�ع��ًا ل�ت�ق��ال�ي��د ط�ب�ع��ت عمل
الجامعة العربية لعقود منذ إنشائها
ب ��إزاء ال� �ق ��رارات ال�ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ،تقضي

ب� � ��أن ت �س �ل��ك أح� � ��د ط ��ري� �ق�ي�ن ل��وض �ع �ه��ا
م ��وض ��ع ال �ت �ن �ف �ي��ذ :رس ��ائ ��ل م ��ن األم �ي�ن
العام إل��ى ال��دول األعضاء بغية حملها
على التزام القرار ومباشرة تطبيقه ،أو
إرسال موفد شخصي للهدف نفسه .لم
يحصل أي من الخيارين حتى اآلن.
ثالثتها ،أن الجامعة العربية لم تسحب
اعترافها نهائيًا من شرعية نظام األسد،
رغ� ��م ح � � ّ�دة امل ��واق ��ف واالت� �ه ��ام ��ات ال�ت��ي
تسوقها إليه بارتكاب مجازر وجرائم
ّ
في حق مواطنيه .منذ أكثر من سنة ال
ت�ش��ارك س��وري��ا ف��ي اج�ت�م��اع��ات مجلس
ال�ج��ام�ع��ة ب�ع��د تعليق ع�ض��وي�ت�ه��ا ،ول��م
ُيتح للمعارضة السورية الحلول محل
ممثل النظام إال قبل أي��ام ،ف��ي اجتماع

مجلس الجامعة في  12تشرين الثاني،
عندما اتفق على دعوة ممثل لالئتالف
إل��ى حضور اجتماعاته بصفة مراقب.
أم� �س ��ى االئ � �ت �ل��اف ف� ��ي م �ن ��زل ��ة م ��وازي ��ة
ل� �ل� �ن� �ظ ��ام ،ول � ��م ي �خ �ل �ف��ه ت� �م ��ام ��ًا ف� ��ي ك��ل
امتيازاته .ال شغل كرسيه ،وال اعترف
ً
به بديال منه ،واكتفي ــ حتى اآلن على
ّ
ُ
األقل ــ بصفة مراقب ال يصوت.
يجعل هذا االلتباس سوريا بال صوت
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ،س � ��واء غ� ��اب ال �ن �ظ��ام أو
حضر معارضوه.
رابعتها ،أن االختبار الفعلي لصدقية
عالقة الدول الداعمة ،العربية والغربية
على السواء ،باالئتالف يكمن في مدى
استعدادها لتسليم السفارات السورية

ُ
ّ
هل تفتح أبواب السفارات السورية أمام االئتالف لتسلمها؟ (أرشيف ـ روبترز)

المشهد السياسي

قطر تدعو إلى استئناف «التواصل» بين اللبنانيين
وسط التجاذب الداخلي
حول املوضوع الحكومي
تستقبل باريس الرئيس
الرئيس نجيب ميقاتي
الذي اعد له نشاط رسمي
حافل يبدأ باالليزيه ،فيما
حثت واشنطن كل األطراف
على ضبط النفس واحترام
استقرار وأمن لبنان في موازاة
دعوة قطرية إلى استئناف
التواصل بني اللبنانيني
ي �ب��دأ رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ج�ي��ب ميقاتي
زي��ارة إلى فرنسا مطلع األسبوع املقبل
للقاء الرئيس فرنسوا هوالند ونظيره
ج� ��ان م � ��ارك أي� � ��روت ورئ� �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
الوطنية الفرنسية برنار اكواييه ويعقد
جلسة حوار مع أعضاء الجمعية.
وينتظر أن ت�ت�ن��اول امل�ح��ادث��ات الوضع
اإلق �ل �ي �م ��ي ع �م ��وم ��ًا وت� ��داع � �ي� ��ات األزم � ��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى ال � �س� ��اح� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
خ � �ص� ��وص� ��ًا ف� � ��ي ظ� � ��ل س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ن� ��أي
بالنفس ال�ت��ي يعتمدها ل�ب�ن��ان ،وامللف
االق �ت �ص��ادي ف��ي ل�ب�ن��ان وامل �ج��االت التي
ت��زم��ع ف��رن�س��ا ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة من

خاللها على هذا الصعيد.
وع�ش�ي��ة ال��زي��ارة ال�ت�ق��ى م�ي�ق��ات��ي رئيس
الجمهورية ميشال سليمان ،والسفيرة
األم�ي��رك�ي��ة م ��ورا ك��ون�ي�ل��ي ال�ت��ي ناقشت
معه بحسب بيان للسفارة «الوضعني
السياسي واألمني في لبنان واملنطقة،
ورحبت بجهود املسؤولني تحت قيادة
الرئيس ميشال سليمان ملناقشة الطريق
نحو حكومة تعكس تطلعات اللبنانيني
وت � �ع ��زز اس � �ت � �ق ��رار ،س � �ي ��ادة واس �ت �ق�ل�ال
ل �ب �ن ��ان» .ك �م��ا دع� ��ت «ك� ��ل األط � � ��راف إل��ى
ممارسة ضبط النفس واحترام استقرار
وأمن لبنان».
من جهته ،أكد رئيس الحكومة القطرية
ووزي ��ر خارجيتها ح�م��د ب��ن ج��اس��م بن
ج �ب��ر خ�ل��ال اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي � ��ر ال �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك��رام��ي ف��ي ال��دوح��ة
حرص ب�لاده على االستقرار في لبنان،
م �ع �ت �ب �رًا «أن س �ي��اس��ة ال� �ن ��أي ب��ال�ن�ف��س
التي انتهجتها الحكومة اللبنانية هي
سياسة حكيمة» ،ومشددا على ضرورة
اس �ت �ئ �ن��اف ال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
ف��ي م��واج�ه��ة األزم ��ات ال�ت��ي تعصف في
املنطقة.

سد بلعا

ّ
وف� ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،وق � ��ع وزي � ��ر ال �ط��اق��ة
اإلي� � � ��ران� � � ��ي م� �ج� �ي ��د ن� ��ام � �ج� ��و ون� �ظ� �ي ��ره
اللبناني جبران باسيل مذكرة تنسيقية
لتنفيذ م�ش��روع هبة لتشييد س��د بلعا
وملحقاته .واشار نامجو إلى أنه بحث
مع باسيل خالل االجتماع «كل مجاالت

التعاون ب�ين لبنان وإي��ران وبالتحديد
في موضوع الكهرباء حيث تم االتفاق
على كل األمور الفنية املتعلقة بالتعاون
ف� ��ي ق� �ط ��اع ال� �ك� �ه ��رب ��اء وم � ��ا ب �ق ��ي أم� ��ور
ب��روت��وك��ول�ي��ة إداري� ��ة متعلقة بالجانب
اللبناني نأمل حلها قريبا».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أوض� � ��ح ب��اس �ي��ل أن ال �ه �ب��ة
املقدمة هي هبة عينية بقيمة  40مليون
دوالر لتنفيذ السد وشركة تكرير املياه
قربه تؤمن مياه الشرب ،مشيرا إل��ى أن
«إي � ��ران س�ت�ن�ت��دب ش��رك��ة إي��ران �ي��ة ت�ق��وم
ب ��أع �م ��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط وت� �ك ��ون م �س��ؤول��ة
ع��ن ال �س��د ،ب�ي�ن�م��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذ س�ي�ك��ون من
ّ
شركة لبنانية تلزمها املشروع الشركة
اإلي ��ران� �ي ��ة ،م��ع إع �ط��اء اول ��وي ��ة ل�ل�ش��رك��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ف ��ائ ��زة ب��امل �ن��اق �ص��ة ال �ت��ي
حصلت سابقا .ولفت إلى أن تنفيذ سد
بلعا يستغرق  3س�ن��وات ت�ب��دأ م��ن يوم
إطالق العمل.
وبالنسبة للكهرباء ،أشار إلى أن «إيران
ق��دم��ت ع��رض��ًا ال يمكن رف�ض��ه ح�ي��ث إن
السعر جيد ج��دا لكن املوضوع بحاجة
إلى استكمال بعض األم��ور مثل طريقة
الدفع».
وك ��ان ن��ام�ج��و ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��س سليمان
ً
س �ل �ي �م��ان ن ��اق�ل�ا إل �ي��ه ت �ح �ي��ات ال��رئ�ي��س
االيراني محمود احمدي نجاد والقيادة
االي��ران�ي��ة وال�ت�ع��ازي باستشهاد ال�ل��واء
وس � � ��ام ال� �ح �س ��ن «وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل �ل �ج �ه��ود
املبذولة للحفاظ على الوحدة الوطنية
وابقاء البالد ضمن دائرة االستقرار».
كذلك التقى رئيس مجلس النواب نبيه

ب� ��ري ووزي� � ��ر االق �ت �ص ��اد ن �ق��وال ن�ح��اس
واالم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد حسن
ن� �ص ��ر ال � �ل� ��ه وي �ل �ت �ق ��ي ال � �ي � ��وم ال ��رئ �ي ��س
ميقاتي.
سياسيًا ،خفت ح��دة املواجهة الكالمية
بني معسكري  8و 14آذار ،إذ استحوذت
أوضاع غزة على اهتمام الطرفني اللذين
اس�ت�ن�ك��را ال �ع��دوان االس��رائ �ي �ل��ي عليها،
وت��راوح��ت املواقف من الوضع الداخلي
على حالها.
وكشف عضو كتلة «املستقبل» النائب
ج��ان اوغاسبيان أن «ق��وى ال��راب��ع عشر
م� ��ن آذار م� ��ا زال� � ��ت ت� �ت� �ش ��اور ف� ��ي ش ��أن
مشاركتها في الجلسة العامة للمجلس
ال�ن�ي��اب��ي ف��ي  27ال �ج��اري ح�ي��ث سيلقي
الرئيس االرمني كلمة في الجلسة وذلك
م ��ن ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج زي� ��ارت� ��ه ال��رس �م �ي��ة
ال ��ى ل �ب �ن��ان» ،ف�ي�م��ا ش ��دد ع �ض��و الكتلة
النائب غ��ازي يوسف على ان «مقاطعة
الجلسات مستمرة» ،معتبرا انها «تؤثر
سلبا على العمل الحكومي ،فنحن لن
ندرس اي مشروع يصدر عنها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،رأى ع �ض��و ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص �ل��اح ال �ن��ائ��ب اب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان أن
«مقاطعة جلسات مجلس النواب بهدف
اس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة ،أم��ر ع��دي��م ال �ف��ائ��دة»،
م �ع �ت �ب ��را ان ق� � ��وى « 14آذار» ت �ع �ط��ي
ال �ح �ك��وم��ة ال��ذري �ع��ة ل�ل�ت�ص��رف م��ن دون
رقابة».
م��ن جهة أخ ��رى ،اعتبرت كتلة «ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ب �ع��د اج �ت �م��اع ف ��ي م �ع��راب
ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س ح��زب «ال �ق ��وات» سمير
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تقـرير

من فوق
ف ��ي ب �ل��دان �ه��ا مل�م�ث�ل��ي االئ� �ت�ل�اف ال � ��ذي ال
يعدو كونه اآلن ــ وكذلك من قبله املجلس
ال��وط�ن��ي ـ �ـ ه�ي�ئ��ات ص��وري��ة وإع�لام�ي��ة ،ال
كيان حقيقيًا ومتماسكًا له في ممارسة
دوره امل�ع��ارض س��وى م��ن خ�لال أف��راده��ا
ّ
وت�ن��ق�ل�ه��م ب�ين ال� ��دول ال��رئ�ي�س�ي��ة امل��ؤي��دة
للمجموعات املختلفة التي يتألف منها
ّ
االئ� � �ت �ل��اف ،امل � ��وزع � ��ة ب �ي�ن ت ��رك �ي ��ا وق �ط��ر
وال �س �ع��ودي��ة واألردن وم �ص��ر وف��رن �س��ا
وبريطانيا والواليات املتحدة .لم ُيمنح
أي من هؤالء مكاتب تمثيلية ّ
جدية فيها.
خطوة كهذه يحسبها االئتالف ضرورية
وحتمية كي يستكمل بها شرعية دولية
م �ل �م��وس��ة ،ي�ض�ي�ف�ه��ا إل� ��ى ال �ص �ف��ة ال �ت��ي
حملها سريعًا كممثل للشعب السوري.
خ��ام�س�ت�ه��ا ،ب��ات��ت امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
الخارجية في عهدة جسمني تمثيليني
ه � �م� ��ا امل � �ج � �ل� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي واالئ � � �ت �ل��اف
املعارض .في كليهما ترجح كفة األخوان
امل�س�ل�م�ين ف ��ي ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه�م��ا .وق��د
اح�ت��اج تحقيق ح� ّ�د أدن��ى م��ن االن��دم��اج
الظاهر بينهما إلى خمسة أي��ام طويلة
من التفاوض الشاق في ال��دوح��ة ،حمل
امل�س��ؤول�ين القطريني على التعامل مع
املعارضني املشتتي ال��والء واالتجاهات
وال� �خ� �ي ��ارات وي�ج�م�ع�ه��م ع � ��داء م�ش�ت��رك
ل�لأس��د ،بطريقة مماثلة لتعاطيهم مع
مداوالت اتفاق
األفرقاء اللبنانيني خالل
ُ
ال� ��دوح� ��ة ع� ��ام  ،2008ع �ن��دم��ا أوص � ��دت
دونهم األبواب ومنعوا من املغادرة إلى

عط االئتالف
لم ُي َ
مما ُأعطي
بعد أكثر ّ
المجلس الوطني

المسلح اليوم
األسير يعلن تنظيمه
ّ
حني إبرام تفاهمهم نهائيًا.
ل�ع��ل امل �ف��ارق��ة ّف��ي ت�ش��اب��ه األس �م��اء ل��دى
ال�ع��ائ�ل��ة ال�س��ن�ي��ة الدمشقية التقليدية.
انتخب أح�م��د م�ع��از الخطيب ،الداعية
اإلس� �ل ��ام � � ��ي ال� � � � ��ذي ي� ��دع � �م� ��ه األخ� � � � ��وان
املسلمون ُ
وينظر إليه على أنه واجهتهم،
ّ
رئ �ي �س��ًا ل�ل�ائ �ت�ل�اف ف ��ي م��رح �ل��ة ي �ع��ده��ا
لتحقيق انتقال السلطة من األس��د إلى
معارضيه ،وربما إلى األخوان املسلمني
أنفسهم .على نحو مماثل قبل عقود،
عينّ الرئيس حافظ األسد ،غداة الحركة
التصحيحية عام  ،1970أحمد الخطيب
رئ �ي �س��ًا ل� �ل ��دول ��ة وش� �غ ��ل ه ��و م�ن�ص�ب��ي
رئيس الحكومة ووزي��ر ال��دف��اع توطئة
إلجراء انتقال للسلطة إليه يبدأ بتعديل
الدستور واستفتاء شعبي ،أدى السنة
ال�ت��ال�ي��ة ع��ام  1971إل��ى ان�ت�خ��اب األس��د
رئيسًا للجمهورية طوال  30عامًا.
سادستها ،ال يزال املجتمع الدولي يدعم
سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها
ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي منذ
إع�ل�ان� �ه ��ا .ال ي� �ب ��دي ل �ب �ن��ان اس� �ت� �ع ��دادًا
لالعتراف باالئتالف املعارض الجديد،
ً
ول � ��م ي� �ش ��أ ق� �ب�ل�ا االع � � �ت � ��راف ب��امل �ج �ل��س
ّ ً
الوطني ،وال عد كال منهما كدول أخرى
ً
ممثال للشعب ال �س��وري ،وال ُيظهر في
املقابل استعدادًا لسحب اعترافه بنظام
األس��د ،وال بثنائية انقسام سوريا بني
هذين الفريقني.
تجعله سياسة النأي بالنفس أقرب إلى
تثبيت م��وق�ع��ه ب�ين اإلث �ن�ين ح�ت��ى غ��داة
ان� ��دالع أح� ��داث س��وري��ا ق�ب��ل  20ش�ه�رًا:
ال ي �م��دح ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ي�ع�ت��رف ب ��ه ،وال
يستفز املعارضة التي ال يريد االتصال
ال� ��رس � �م� ��ي ب � �ه� ��ا ،وال ُي � � �ج� � ��اري ج �ه ��ود
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة إلح� �ل��ال االئ� �ت�ل�اف
محل النظام في مجلس الجامعة وعلى
الخارطة اإلقليمية.
يطمئن امل�س��ؤول��ون اللبنانيون إل��ى أن
موقفهم هذا يلقى ّ
تفهم العرب والغرب
عندما يقرنون سياسة النأي بالنفس
باالستقرار.

ّ
سرقت أحداث غزة األخيرة األضواء عن «أسير» صيدا.
ّ
توجهت األنظار إلى مخيم عني الحلوة الذي احتفل ابتهاجًا
بإنجازات املقاومة الفلسطينية ،فيما استمر الشيخ أحمد
األسير في هجومه على حزب الله ،بانتظار إعالنه اليوم عن
خطوات املرحلة املقبلة
أمال خليل

ع� � � � � ��ادت ب � ��وص � �ل � ��ة ص � � �ي� � ��دا أم � � � ��س إل � ��ى
اتجاهها الصحيح .املدينة ومخيماتها
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت ��ي ت �ج �ن��دت ل�ل�ت�ن��دي��د
ب��ال �ع��دوان ع �ل��ى غ� ��زة ،س��رق��ت األض� ��واء
ع��ن ت��أم��ل ال �ش �ي��خ أح �م��د األس �ي ��ر ،ال��ذي
ال ي� � ��زال ي �س �ت �ش �ي��ر ن �ف �س��ه وم �ن��اص��ري��ه
ف ��ي ال �خ �ط ��وات ال �ت��ي س �ي �ق��وم ب �ه��ا ،ردًا
ع�ل��ى ح��ادث��ة تعمير ع�ين ال�ح�ل��وة عصر
األح� ��د ال �ف��ائ��ت ،ال �ت��ي ق �ت��ل ف�ي�ه��ا اث �ن��ان
م��ن أن �ص ��اره ،وف �ت��ى م��ن أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة.
ع��دس��ات ال�ك��ام�ي��رات وال�ح�ش��ود صوبت
نحو مخيم عني الحلوة ،كما إطالق النار
ابتهاجًا ب��إع�لان امل�ق��اوم��ة الفلسطينية
ع��ن إس �ق��اط ط��ائ��رة ل�ل�ع��دو .أم��ا األس�ي��ر،
ال � � ��ذي روج � � ��ت م� � �ص � ��ادره ت ��وج �ه ��ه إل ��ى
عقد مؤتمر صحافي أم��س عقب صالة
الجمعة ،فإنه حصر نشاطه في اإلط��ار
املعتاد ليوم الجمعة في مسجد بالل بن
رب ��اح .بعد ال�ص�لاة ،خطب ف��ي املصلني
ت�ح��ت ش�ع��ار «ال يحقق ال�ظ��ال��م ه��دف��ه»،
ً
م �ك �ي�ل�ا ال �ش �ت��ائ��م ل �ل �س �ي��د ح �س��ن ن�ص��ر
ال �ل��ه وال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د.
وتماشيًا م��ع امل�ن��اس�ب��ة ،ض� ّ�م��ن الخطبة
أج � � ً
�واء ع��اش��ورائ �ي��ة ،ف �ق��ال إن «األح� ��رار
رف � �ع� ��وا ش� �ع ��ار امل� � ��وت وامل� ��ذل� ��ة ع �ن��وان��ًا
لكرامتهم» ،راب�ط��ًا ب�ين «طغيان الكيان
الصهيوني في غزة واألس��د في سوريا
ون �ص��ر ال �ل��ه ال ��ذي ق�ت��ل رف �ي��ق ال�ح��ري��ري
ووس � � ��ام ال �ح �س��ن وال � �ع� ��زي وس �م �ه��ون.
وقد اختلط الدم الفلسطيني بالسوري
باللبناني» .واخ�ت�ت��م خطبته ب��اإلع�لان
عن مؤتمر صحافي يعقده اليوم «ألعلن
الخطوات التي سنقوم بها في املرحلة

ما قل
ودل
دقدوق يعود
إلى لبنان بعد اطالق
السلطات العراقية
سراحه

ج�ع�ج��ع أن «ال � ��داء ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ت��داع�ي��ات
األح� ��داث األم�ن�ي��ة ال�ت��ي ج��رت أخ �ي �رًا في
ّ
ص �ي��دا ال ي�م�ك��ن م�ع��ال�ج�ت��ه ب��امل�س��ك�ن��ات
ف �ح �س��ب ،وإن �م��ا ب�م�ع��ال�ج��ة م�ك��ام�ن��ه من
ج��ذوره��ا» ،م��ؤك��دة « ض��رورة نشر قوى
الجيش واالمن ًالداخلي ،وجمع السالح
من صيدا ّ
مقدمة لجمعه من كل لبنان».
وكررت ان «الطريق األقصر لسحب فتيل
ّ
التوتر الحالي ،وتنفيس االحتقان يكمن
ف��ي رح�ي��ل ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة» .ف��ي امل�ق��اب��ل،
اس �ت �ه �ج��ن «امل� �ج� �ل ��س ال �ع �ل �م��ائ��ي أله��ل
السنة والجماعة ف��ي ط��راب�ل��س وشمال
ل�ب�ن��ان» م��ا ورد ع�ل��ى ل�س��ان جعجع في
رده على السيد نصر الله «من مغالطات
وم� � �ح � ��اوالت ت �ل �م �ي��ع ص � ��ورت � ��ه» ،ورأى
ان ج �ع �ج��ع «ارت� �ب ��ط وال ي � ��زال ال ��ى اآلن
باملشروع االسرائيلي ــ االميركي».
وف��ي خطوة اس�ت�ف��زازي��ة ،اع��اد مناصرو
ق��وى  14آذار اغ�لاق الطريق امل��ؤدي��ة من
س��اح��ة ري��اض الصلح إل��ى تلة السرايا
ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ب��ال �ع��وائ��ق ب �ع��دم��ا ك��ان��ت

ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة أع � ��ادت ف�ت�ح�ه��ا ن �ه��ارًا.
وكانت هذه الطريق اغلقت بعد اغتيال
اللواء وس��ام الحسن وهجوم مناصري
 14آذار على السرايا الحكومية.

املحكمة الدولية
ع� �ل ��ى ص �ع �ي ��د آخ� � � ��ر ،اع� �ل� �ن ��ت امل �ح �ك �م��ة
الخاصة بلبنان في الهاي ،أن االدعاء في
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
أودع لديها مذكرته التمهيدية ،وقائمة
ال�ش�ه��ود ال��ذي��ن يعتزم اس�ت��دع��اء ه��م في
أث�ن��اء املحاكمة ،وقائمة البيانات التي
ينوي عرضها كأدلة .وأوضحت أن هذا
اإليداع يأتي مراعاة ملهلة حددها قاضي
اإلج� ��راءات التمهيدية دان�ي��ال فرانسني
كجزء من اإلعداد للمحاكمة.
وأودعت املذكرة التمهيدية واملستندات
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ب�ص�ف��ة س��ري��ة ،وت�خ�ض��ع
قائمة الشهود وقائمة البيانات للسرية
التامة ما لم يقرر القضاة خالف ذلك.

اطالق دقدوق
في مجال آخر ،أطلقت السلطات العراقية
س � ��راح ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �ل��ي م��وس��ى دق ��دوق
وغ � ��ادر إل ��ى ل �ب �ن��ان .ودق � � ��دوق ،امل�ن�ت�م��ي
إل��ى ح��زب ال �ل��ه ،أوق�ف�ت��ه ق ��وات االح�ت�لال
األميركي ف��ي ال�ع��راق ع��ام  ،2007بتهمة
امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ق �ت��ل ج� �ن ��ود أم �ي��رك �ي�ي�ن.
وقال وكيل دقدوق املحامي عبد املهدي
املطيري الذي اعلن خبر االطالق ،إنه لم
يكن هناك سند العتقال موكله وإن قرار
اإلفراج عنه اتخذ الليلة قبل املاضية.

ّ
توجه وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل
خالل جلسة مجلس
الوزراء األخيرة إلى صيدا،
وبقيت الجلسة منعقدة،
وجرى االتفاق قبل ذهاب
شربل على أن ال يزور
الشيخ أحمد األسير.
وخالل الجلسة ،علم رئيس

الحكومة نجيب ميقاتي
من أحد الوزراء أن شربل
زار األسير ،ما استدعى
ً
اتصاال منه بوزير الداخلية
ّ
لسؤاله عن صحة الخبر،
فنفى أن يكون قد زار
األسير .وبعد وقت قصير،
وردت معلومات تشير إلى
أن شربل ّ
رد على اتصال
رئيس الحكومة من مكان
لقائه األسير.

املقبلة .وعليكم جميعًا أن تعززوا الثقة
بجهد مسجد بالل واإلخوة فيه».
تماشى األس�ي��ر م��ع ت �ط��ورات غ��زة التي
ت �س ��ارع ��ت ف ��ي وق � ��ت الح � ��ق ي � ��وم أم ��س.
أعلن النفير العام في صفوف جماعته
لنصرة الشعب الفلسطيني .وف��ي هذا
اإلطار ،رجحت مصادر متابعة لحركته،
أن� ��ه س �ي �ع �ل��ن ف ��ي م��ؤت �م��ره ظ �ه��ر ال �ي��وم
تشكيل فصيل م �ق��اوم إلس��رائ �ي��ل ،وه��و
ما رشح عن استشاراته .ولفت متابعون
لحركة األسير إلى أنه سيركز على كون
«ع� �ن ��وان امل �ق ��اوم ��ة ه ��و ال �غ �ط��اء ل�س�لاح
ح��زب ال �ل��ه» ،وأن ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف��ة السنية

أن ت �ق��وم ب��واج �ب �ه��ا مل �ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل،
ول�ن�ص��رة ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،و«مل� ّن��ع
احتكار ح��زب ال�ل��ه للمقاومة» .وق��د ملح
األسير لهذا الخيار في مقابلة مع قناة
«العربية» أم��س ،علمًا بأنه بعيد وقوع
ح ��ادث ��ة ال �ت �ع �م �ي��ر ،ت� �ح � ّ�دث ع ��ن ت��وج�ه��ه
إل� ��ى ت �ش �ك �ي��ل ت �ن �ظ �ي��م م �س �ل��ح «مل �ق��اوم��ة
إسرائيل واملشروع اإليراني وحلفائه».
س �ي ��اس �ي ��ون ص � �ي� ��داوي� ��ون وج� � � ��دوا ف��ي
آخ��ر ت��وج�ه��ات األس�ي��ر «أس�ل��وب��ًا جديدًا
للتصويب على حزب الله في عقر داره
هذه املرة ،وخصوصًا أن ظرف العدوان
ع�ل��ى غ��زة م ��ؤات ل�ت�ك��رار م�ش��اه��د إط�لاق
الصواريخ من جنوب لبنان بعد عدوان
ت�م��وز ،التي تبنت بعضها كتائب عبد
الله عزام».
ب �ش��أن ح ��ادث ��ة ال �ت �ع �م �ي��ر ،أش� ��ار م�ص��در
متابع إلى أن التحقيقات التي يتوالها
آم ��ر ف�ص�ي�ل��ة درك ص �ي��دا ال ��رائ ��د س��ام��ي
ع �ث �م��ان «ل� ��م ت �ص��ل إل� ��ى م��رح �ل��ة ج��دي��ة.
وم � ّ�ا أن �ج��ز ب �ع��د م� ��رور ح ��وال ��ى أس �ب��وع
ت�م��ث��ل ف��ي ج�م��ع األدل� ��ة م��ن امل �ك��ان ،مثل
ب �ق��اي��ا ال ��رص ��اص امل �س �ت �خ��دم وع�ن��اص��ر
أخ � � ��رى ت� �س ��اع ��د ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د وج �ه��ة
إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى ال�ض�ح��اي��ا ال�خ�م�س��ة،
مرافقو األس�ي��ر الثالثة والفتى املغدور
ع �ل��ي ال �ش��رب �ي �ن��ي ،وم �س ��ؤول ح ��زب ال�ل��ه
في صيدا زيد ضاهر ،كمقاطع الفيديو
التي رصدت مقتطفات مما جرى .كذلك
جرى االستماع أمس إلى شهادة لبناني
َّ
وفلسطينيني ك��ان��وا برفقة األس�ي��ر في
ال�ح��ادث��ة .وج��رى الكشف على سيارتي
األسير (سوداوين من نوع بي أم دبليو
 )x5اللتني أحضرتا إل��ى مقر الفصيلة
ل �ل �ك �ش ��ف ع �ل �ي �ه �م��ا وت � �ح� ��دي� ��د ظ � ��روف
إصابتهما بالرصاص خالل الحادث.
وك � ��ان � ��ت وف� � � ��ود ش �ع �ب �ي��ة م � ��ن ال �ش �م ��ال
وم � �ج� ��دل ع �ن �ج��ر ق� ��د أم � ��ت امل �س �ج ��د ف��ي
ال �ي ��وم�ي�ن امل ��اض �ي�ي�ن ل �ت �ق��دي��م ال �ت �ع��ازي
بمقتل م �ن��اص� َ�ري األس �ي��ر .وف��ي ال�ق�ب��ة ــ
ط��راب�ل��س ،انطلقت ب�ع��د ص�ل�اة الجمعة
أم��س م��ن مسجد ح�م��زة ب��ات�ج��اه ساحة
عبد الحميد ك��رام��ي ،مسيرة تضامنية
مع األسير.

علم
و خبر
هدية بـ 90ألف دوالر
ّ
�اض ي� ��رأس إح� ��دى غ ��رف م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز س �ي��ارة م��ن ن��وع
ق� ��دم ق� � ٍ
م��رس�ي��دس ،يصل ثمنها إل��ى  90أل��ف دوالر ،ه��دي��ة إل��ى ابنته التي
بلغت الثامنة عشرة من عمرها ،بمناسبة عيد ميالدها.

تخطيط لعمل عسكري جديد ضد شعبان
ُع�ق��د اج�ت�م��اع ف��ي م�ن��زل ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ض��اه��ر ف��ي ط��راب�ل��س منذ
ث�لاث��ة أي��ام ،ع�ل��ى خلفية م �ح��اوالت ال�ن��ائ��ب محمد ك� ّ�ب��ارة التأثير
في عائلة الشيخ عبد الرزاق األسمر ،بهدف التنازل عن الدعوى
ضد عميد حمود ،من دون أن ُيفلح .وبعد فشل اللقاء بني كبارة
وصهيب شعبان ،شقيق الشيخ ب�لال شعبان ،ف��ي ال��وص��ول إلى
ّ
تتخوف جهات أمنية من أن هناك توجهًا لعمل
إسقاط الدعوى،
عسكري جديد ضد حركة التوحيد ،يهدف إلى إنهائها على نحو
نهائي.

وساطة ريفي في مقتل األسمر
ُيجري املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اتصاالت
مع قضاة للحؤول دون اتخاذ إجراءات قضائية ضد املدعى عليهم
في قضية مقتل الشيخ عبد الرزاق األسمر ،وأبرزهم جهاد املغربي
و«زياد علوكي» و«عامر أريش» وعميد حمود.

الخازن في معراب
عقد لقاء في معراب يوم الخميس املاضي بني رئيس القوات سمير
جعجع ،النائب السابق فريد هيكل ال�خ��ازن ،وم�س��ؤول ال�ق��وات في
ّ
ك �س��روان ش��وق��ي ال��دك��اش .ل��م ي�ت�خ��ط ال�ل�ق��اء ال�س��اع��ة ،وات �ف��ق خالله
املجتمعون على خطوات املرحلة املقبلة.
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تحقيق
اقتراح قانون الحق في الوصول إلى املعلومات مؤخرًا
بعد ثالث سنوات على الحجر عليه ،أدرج ُ ّ
ُ
على جدول أعمال لجنة اإلدارة والعدل وشكلت لجنة فرعية لدراسته .لن يبصر القانون النور قبل
االنتخابات .مع ذلكّ ،قرر املجتمع املدني ّ
صب جهوده على توعية الناس على حق يجهلونه

الوصول إلى المعلومات
حق مع وقف التنفيذ
ربى أبو عمّو
ك�ي��ف ت�ح�م��ي ال �ق��وان�ين امل��واط��ن ال�ع��اج��ز
ع��ن الحصول على نسخة منها ،إال من
خالل شراء الكتب واملراجع القانونية أو
اس�ت�ش��ارة ال�خ�ب��راء؟ م��ا ف��ائ��دة التعاميم
ال �ت��ي ي �ص��دره��ا ال � � ��وزراء م ��ا دام� ��ت غير
منشورة؟ كيف يمكن للنائب مراقبة عمل
السلطة التنفيذية ،علمًا أن�ه��ا ال تنشر
ت �ق��اري��ره��ا وم ��وازن ��ات� �ه ��ا وم �ص��اري �ف �ه��ا
وس�ي��اس��ات�ه��ا؟ ك�ي��ف يمكن ل�ل�م��واط��ن أن
ي�ب��اش��ر ف��ي معاملة إداري� ��ة وه��و يجهل
ع��دد املستندات املطلوبة ونوعها ومدة
إن�ج��ازه��ا؟ أسئلة يطرحها امل��دي��ر العام
لـ«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ــ
ال فساد» ربيع الشاعرّ ،
مبررًا من خاللها
أهمية وج��ود ق��ان��ون يكفل ح��ق املواطن
ف��ي ال�ح�ص��ول على امل�ع�ل��وم��ات ،وإص��رار
الجمعية على العمل على تحقيقه.
ال ت �ن �ت �ه��ي األس � �ئ � �ل ��ة ع� �ن ��د ه� � ��ذا ال� �ح ��د.
ُ
فاألمثلة التي يمكن أن تحرج السلطات
ك� �ث� �ي ��رة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن امل � � ��ادة  19م��ن
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة
بالحقوق
 19من العهد الدولي الخاص
ّ ّ
امل��دن �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،ك��رس �ت��ا ح� ��ق ك��ل
إن� �س ��ان ف ��ي ال �ت �م ��اس م �خ �ت �ل��ف ض ��روب
امل �ع �ل��وم��ات واألف� �ك ��ار وت�ل�ق�ي�ه��ا ون�ق�ل�ه��ا.
فيما كفلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد ه��ذا الحق في امل��ادت�ين  10تحت
عنوان «إبالغ الناس» ،و 13تحت عنوان
م �ش��ارك��ة امل �ج �ت �م��ع .وق ��د ن� ّ�ص��ت م�ق��دم��ة
ال��دس�ت��ور الفقرة (ب) على ال�ت��زام لبنان
بمواثيق األمم املتحدة واإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان.
ه� �ك ��ذا ي� �ب ��دو ل �ب �ن��ان م �ل �ت��زم��ًا م� ��ع وق��ف
التنفيذ .ولذلك ما ّ
يبرره بحسب النائب
روبير غانم .يقول إن االتفاقيات الدولية

حق للصحافي؟
ّ
ك �ي��ف ي�ن�ظ��ر ال �ص �ح��اف �ي��ون إل ��ى م �ش��روع
قانون الحق في الوصول إلى املعلومات؟
يرى البعض أنه يستحيل إق��راره .ويقول
آخ ��ر إن �ن��ا ف ��ي «ب �ل��د ق��ائ��م ع �ل��ى ال�س��رق��ة
والفساد والكذب .فلن يتيح لنا املعنيون
فرصة فضحهم» .ويتطرق إلى القضاء،
ً
ق ��ائ �ل�ا إن� �ه ��ا س �ل �ط��ة ال ن ��اط ��ق ب��اس�م�ه��ا
لتقديم أي معلومة ،لذلك أن��ا مضطر إلى
ن�س��ج ع�لاق��ة شخصية م��ع ق��اض م�ع� نّّي�.
ويضيف أنه يضطر في كثير من األحيان
إلى ملء الدرج الذي يفتحه املوظف بخفة
للحصول على معلومة معينة.
ً
وبدا صحافي آخر جاهال تمامًا بوجود
اق�ت��راح ق��ان��ون ك�ه��ذا .ول��دى اط�لاع��ه عليه،
ّأيده .لكن عمالنيًا« ،حني يريد الصحافي
الحصول على معلومة دس�م��ة ،سيسلك
الطريق التي يعرفها» .ويلفت إلى أن اقرار

القانون ليس مهمًا ،بل الجهة التي تنفذه،
فالدستور ُيخرق ،وقفت على القانون».
يذكر أن القانون وحده غير كاف إذ يوجد
ق��وان�ين تتعارض معه ،كقانون املوظفني
الذي يحظر عليهم البوح بمعلومات ،فيما
تمنع املادة  12من قانون املطبوعات على
وسائل االعالم نشر أي مستند موسوم
ب �ع �ب ��ارة س � ��ري ،م ��ا ي �ع �ن��ي ال �ل �ج ��وء إل��ى
استسهال وضع هذه العبارة.

عبارة عن «ك��ادر لكن لدينا خصوصية
ّ
ي �ج��ب م ��راع ��ات� �ه ��ا» .ه� ��ذا ال �ن��ائ��ب م��ت�ه��م
م � ��ن ق� �ب ��ل ج� �م� �ع� �ي ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع امل ��دن ��ي
بالحجر على اقتراح القانون مدة ثالث
س�ن��وات ُ
(س� ّ�ج��ل ف��ي قلم مجلس ال�ن��واب
ع� ��ام  ،)2009إل� ��ى أن ع� ��اد إل� ��ى ال� �ت ��داول
م �ج� ّ�ددًا بسبب ض�غ��ط ه��ذه الجمعيات،

ورب � �م� ��ا ق � ��رب االن� �ت � �خ ��اب ��ات .ف �ق ��د أدرج
غانم اقتراح القانون على ج��دول أعمال
لجنة اإلدارة وال�ع��دل وت��م تشكيل لجنة
ف��رع �ي��ة ض� ّ�م��ت ال� �ن ��واب ن� ��وار ال�س��اح�ل��ي
وسيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر
وميشال الحلو لدراسته.
ب��دأت امل �ش��اورات م��ن دون أن يعني ذلك

ّ
أكد  %72من املهنيني اللبنانيني أنه من الصعب جدًا الوصول إلى املعلومات (أرشيف)
أن��ه سيبصر ال�ن��ور ق��ري�ب��ًا .وي��ؤك��د غانم
أن��ه «ل��ن ي�ص��ادق عليه قبل االنتخابات
بسبب وجود نوع من املقاطعة للمجلس،
إضافة إلى عدم انتهاء اللجنة من دراسة
ّ
أم��ور أساسية مثل تملك األج��ان��بّ ،عدا
الوقت الذي تحتاج إليه اللجنة املصغرة
ألننا ال نريد أن نسلقه ،وخصوصًا أن

ه�ن��اك بعض األم ��ور ال�ت��ي ت�م� ّ�س بحرية
اإلنسان وخصوصيته».
ل �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب وح� ��ده م ��ن أغ�ف��ل
القانون .املجتمع املدني أيضًا غفل عنه،
ق�ب��ل أن ي �ع��اود ت�ح� ّ�رك��ه م��ؤخ �رًا .يوضح
الشاعر أن الجمعية بدأت بحملة مدافعة
عن اقتراح القانون من خالل مسح أجرته

أموال التعويضات تجمع أبناء ّ
التبانة وجبل محسن
عبد الكافي الصمد
ي �ص� ّ�ح إط �ل�اق م�ق��ول��ة «امل�ص�ي�ب��ة تجمع»
على اللقاء الذي سيجمع أهالي منطقتي
ب��اب التبانة وجبل محسن اليوم لقبض
ت �ع��وي �ض��ات �ه��م .أب �ن ��اء امل �ن �ط �ق �ت�ين ،ال��ذي��ن
ب � ��اع � ��دت ب �ي �ن �ه ��م األح � � �ق� � ��اد وال � � �ح� � ��روب،
سيصطفون جنبًا إل��ى جنب ،وذل��ك قبل
ّ
يتفرقوا مجددًا ،هم وأبناء املنكوبني
أن
وال �ق �ب��ة وج��واره �م��ا .ل��ن ت �ك��ون األس�ل�ح��ة
م � ��وج � ��ودة ب �ي�ن أي ��دي� �ه ��م ك� ��ي ي �ت �ق��ات �ل��وا،
ب � ��ل ل� �ي� �ق� �ب� �ض ��وا ت � �ع ��وي � �ض ��ات األض � � � ��رار
ال �ت��ي أص �ي �ب��وا ب�ه��ا ج ��راء آخ ��ر ج��ول��ة من
االشتباكات التي شهدتها املدينة .فمنذ
أول جولة عنف حصلت في طرابلس في
ً
أع�ق��اب أح��داث  7أي��ار  ،2008وص��وال إلى
ال �ج��ول��ة األخ �ي��رة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال��رق��م ،13
ب��اع��دت األح��داث األمنية امل�ت�ك� ّ�ررة نفسيًا
ب �ي�ن أه� ��ال� ��ي امل �ن �ط �ق �ت�ي�ن ،وأس� �ه� �م ��ت ف��ي
انقطاع التواصل بينهم.
ّ
وكما بعد كل جولة ،كانت أصوات عديدة
ترتفع مطالبة ال��دول��ة وال�ج�ه��ات املعنية
ب�ت�ع��وي��ض امل �ت �ض� ّ�رري��ن .وق ��د ل �ق��ي األم��ر
ت�ج��اوب��ًا ب�ع��د ال�ج��ول��ة األول ��ى ب��إي�ع��از من
ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،خ �ص��وص��ًا أن م�ح��اول��ة
ج ��رت ل�ع�ق��د «م �ص��ال �ح��ة» ط��راب�ل�س�ي��ة في
ً
ح �ي �ن��ه ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت �ع� ّ�م��ر ط ��وي�ل�ا .أم ��ا في

أليس من
األفضل لو تنفق
األموال في مشاريع
إنمائيّة؟

الجوالت الالحقة ،فقد جرى تجاهل األمر
مع بعض االستثناءات.
وإثر جولة االشتباكات التي أعقبت إعالن
الرئيس نجيب ميقاتي حكومته في 13
ح��زي��ران  ،2011وبسبب حجم الخسائر
ال�ب�ش��ري��ة وامل��ادي��ة ال�ك�ب�ي��رة وق�ت�ه��ا ،طلب
م �ي �ق��ات��ي م ��ن ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ت�ق��دي��ر
األضرار وتقديم تعويضات للمتضررين.
ي��وم �ه��ا اص �ط��ف ع �ش ��رات أب �ن ��اء امل�ن��اط��ق
امل ��ذك ��ورة ف��ي م�ح�ي��ط امل�ل�ع��ب ال �ب �ل��دي في
امل��دي �ن��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ش �ي �ك��ات �ه��م ،في
م ��رك ��ز م ��ؤق ��ت أن� �ش ��أت ��ه «ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
لإلغاثة» بإشراف الجيش اللبناني الذي
يقيم في امللعب نقطة ثابتة له.

مشهد وق ��وف أب �ن��اء ب��اب ال�ت�ب��ان��ة وجبل
م �ح �س��ن وج� ��واره � �م� ��ا م �ت�ل�اص �ق�ي�ن ،دف ��ع
رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �م �ي��د إب��راه �ي��م بشير
ً
ي��وم�ه��ا إل ��ى ال�ت�ع�ل�ي��ق ق��ائ�ل�ا« :ل ��و تبقون
هكذا بعد خروجكم من هنا أال يكون هذا
أفضل لكم وملناطقكم؟».
هذا املشهد ينتظر أن يتكرر اليوم ،لكنه
ي�ن�ت�ظ��ر أن ي��واج��ه ض�غ��وط��ًا وم��راج �ع��ات
ع��دي��دة ،ألن م��ا س�ي��دف��ع ال �ي��وم ل��ن ي�ك��ون
س ��وى ال��دف �ع��ة األول� ��ى م��ن ال�ت�ع��وي�ض��ات،
ع �ل��ى أن ت�ل�ي�ه��ا دف �ع��ات أخ� ��رى ل��م ت�ح��دد
مواعيدها بعد.
ع �ض ��و ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س ،خ ��ال ��د ص �ب��ح،
أوضح لـ«األخبار» أن «حجم التعويضات
ي �ق� ّ�در ب�ح��وال��ى  3م �ل �ي��ارات ل �ي��رة تقريبًا،
ف�ي�م��ا ي �ن��اه��ز ع ��دد ال �ط �ل �ب��ات امل �ق��دم��ة 13
أل ��ف ط �ل��ب ،وال ي��زي��د ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن
م��ن تعويضات ال��دف�ع��ة األول ��ى على 750
شخصًا م�ت�ض��ررًا» .لكن صبح أش��ار إلى
أن «الرئيس ميقاتي شدد على أن يشمل
التعويض كل املتضررين بنسبة ،%100
وه� ��و أم� ��ر ي �ح �ص��ل ألول م� � ��رة» ،م�ت�م�ن�ي��ًا
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه «ل ��و ل�ح�ظ��ت ال�ح�ك��وم��ة
وال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إغ ��اث ��ة ت �ع��وي �ض��ات
معنوية ملتضررين اض �ط��روا إل��ى إغ�لاق
م�ح��ال�ه��م وت�ع�ط�ل��ت أع �م��ال �ه��م ط�ي�ل��ة أي��ام
االش �ت �ب��اك��ات ،ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ف �ق �ي��رة أه�ل�ه��ا

يعيشون حياتهم يومًا بيوم».
ً
غ �ي��ر أن س � ��ؤاال ب ��ات ي �ط��رح ف ��ي أوس ��اط
امل ��دي� �ن ��ة ه� � ��ذه األي� � � � ��ام ،وع � �ل ��ى أك � �ث ��ر م��ن
ص� �ع� �ي ��د ،وه� � ��و أل � �ي� ��س م � ��ن األف � �ض � ��ل ل��و
أنفقت ه��ذه األم��وال في مشاريع إنمائية
ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ب��إل �ح��اح؟ ي��رد ص�ب��ح على
ذل��ك إي�ج��اب��ًا ،وي ��رى أن «األص ��ل أن تنفق
األموال لألعمال اإلنمائية ،ولكن الخالف
السياسي واالشتباكات األمنية املتكررة،
يجعالن األموال تذهب إلى أعمال اإلغاثة،
وهي مطلوبة ،بدل أن تخصص لإلنماء».
ف ��ي امل �ق �ل��ب اآلخ � � ��ر ،ال ي �ب ��دو أن ال �ج��ول��ة
األخ�ي��رة م��ن االش�ت�ب��اك��ات ستكون نهاية
امل � �ط ��اف ،وأن رق� ��م  13ال � ��ذي ت �ح �م �ل��ه ق��د
ي �ك��ون م ��ؤش� �رًا ع �ل��ى ذل � ��ك ،وف� ��ق م ��ا ي��رى
مختار جبل محسن السابق عبد اللطيف
ص��ال��ح ،ال��ذي ق��ال ل �ـ«األخ �ب��ار»« :ن��أم��ل أن
تكون الجولة املاضية آخر الجوالت ،لكن
األج��واء ال توحي ب��ذل��ك» .ويشكو صالح
م��ن أن ال�ت�ع��وي�ض��ات ُ
«دف �ع��ت ع��ن أض��رار
وقعت ف��ي  3ج��والت فقط ،بينما أهملت
خسائر الجوالت األخرى وأضرارها ،من
دون أن تنفع املراجعات التي قمنا بها»،
ً
آمال أن تكون التعويضات الحالية «على
ق��در اآلم��ال التي علقت عليها ،وأن تكون
ك��اف �ي��ة ل �ت �ع��وي��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ال �خ �س��ائ��ر
الكبيرة التي تكبدوها».

على
فكرة
تعويضات اليوم ستنقسم إلى
قسمني :واحد للضحايا بحيث
يعطى مبلغ  30مليون ليرة
لكل عائلة سقط لها قتيل في
االشتباكات وعددهم  ،16وآخر
لألضرار املادية التي لحقت
ّ
املتضررة .هنا
بأهالي املناطق
يسأل مختار جبل محسن السابق
عبد اللطيف صالح« :بعد انفجار
األشرفية دفعت هيئة اإلغاثة
مبالغ مالية للعائالت التي تضررت
منازلها لتأمني منازل مؤقتة لها،
أما عندنا فلم تدفع أي مبالغ ملن
احترقت بيوتهم وهم ال يزالون
حتى اليوم بال مأوى».
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متفرقات
مصدر قلق رئيسي للشعب .ولفتوا إلى
أن��ه نتجت م��ن إج ��راء امل�س��ح ح��اج��ة إل��ى
تثقيف عامة الناس ح��ول ال��وص��ول إلى
املعلومات.
ب��دت إذًا ع �ب��ارة ال�ح��ق ف��ي ال��وص��ول إل��ى
املعلومات غير مألوفة لدى عدد كبير من
الناس .لكن بعد الشرح ،كان لهم رأيهم.
ول��دى استطالع آراء املهنيني ،ق��ال %51
إن�ه��م ال يتمعتون ب��ال�ح��ق ف��ي ال��وص��ول
إل��ى امل�ع�ل��وم��ات .وأك��د  %72م��ن املهنيني
أن� � ��ه م� ��ن ال� �ص� �ع ��ب ج � � �دًا ال � ��وص � ��ول إل ��ى
امل�ع�ل��وم��ات ،وذك��ر  %81منهم الواسطة
وال ��دع ��م ال �س �ي��اس��ي ك��أف �ض��ل ط��ري�ق�ت�ين
للوصول إليها.
أم��ا امل�س��ح ال ��ذي اس�ت�ه��دف ال ��رأي ال�ع��ام،
وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال � � � �خ� � � ��اص ،ف � � � � ��رأى  %81.5م � �ن � �ه ��م أن
اللبنانيني ال يتمتعون بحق ال��وص��ول
إلى املعلومات .بقي استطالع آراء عشرة

أدرج اقتراح القانون
على جدول أعمال لجنة
اإلدارة والعدل وتم تشكيل
لجنة فرعية لدراسته

ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��رك��ز ق ��رط ��اج ل�ل�ب�ح��وث
َ
وامل�ع�ل��وم��ات ف��ي آب امل��اض��ي ،ت��راف��ق مع
ت� ��دري� ��ب ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال� �ح ��ق.
والح� � ��ظ امل ��اس� �ح ��ون أن امل� ��وض� ��وع ك��ان
صعبًا للغاية وغ�ي��ر م��أل��وف ،إذ تساءل
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ين ع��ن س�ب��ب إع�ط��اء
األول ��وي ��ة ل ��ه ،وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ال يشكل

ب��رمل��ان �ي�ين ،ال��ذي��ن ل�ف��ت  %30م�ن�ه��م إل��ى
تمتع اللبنانيني ب�ه��ذا ال�ح��ق ف��ي مقابل
.70
م� ��ا الح� �ظ ��ه امل ��اس � �ح ��ون ي �ع �ك��س غ �ي��اب
الثقافة .ه��ذا م��ا يلفت إل�ي��ه املحامي في
جمعية «مهارات» طوني مخايل .يشير
األخير إلى أنه خالل تدريبه الصحافيني
على االستفادة من القانون الحالي في
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ،الح��ظ أنهم
ل ��م ي �ب ��دوا اه �ت �م��ام��ًا ك �ث �ي �رًا ب �ه��ذا ال �ح��ق،
وك � ��ان ف ��ي أول��وي��ات �ه��م ت��أم�ي�ن ال �ض �م��ان
االجتماعي وتفعيل العمل النقابي .كما
أن��ه للصحافيني طريقتهم في الوصول
إل��ى املعلومات القائمة على «العالقات
الشخصية».
وي��رى مخايل أن الصحافي لن يستفيد
ك�ث�ي�رًا م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وخ �ص��وص��ًا أن
عمله قائم على السرعة .فهو ال يستطيع
انتظار  15يومًا ليؤمن له املوظف طلبه.
«يصلح األم��ر للصحافة االستقصائية
واملواطن .لكن حتى األخير ،لن يتحمس

كثيرًا مل�م��ارس��ة ه��ذا ال�ح��ق بعد قوننته،
ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب ن �ظ��ام ق �ض��ائ��ي م�س�ت�ق��ل.
ف��امل��واط��ن س�ي�ف�ت�ق��د إل ��ى م��ن ي �ح��اس��ب».
ويقارن مخايل بني لبنان وبعض الدول
ً
ال �ع��رب �ي��ة ،ق ��ائ�ل�ا إن ق ��ان ��ون امل�ط�ب��وع��ات
اللبناني لم يمنح الصحافي هذا الحق،
ف�ي�م��ا ن � ّ�ص ال �ق��ان��ون امل �ص��ري ع �ل��ى حق
ال �ص �ح��اف��ي ف ��ي ت�ل�ق��ي اإلج ��اب ��ة ع �ل��ى ما
يستفسر عنه من معلومات.
وي�ت��راف��ق غياب الثقافة م��ع ال�ق��درة على
االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ح�ت��ى ف��ي ح��ال
ً
إق � ��راره .أوال ،ه �ن��اك االس �ت �ث �ن��اءات التي
ج ��اءت ف�ض�ف��اض��ة ف��ي اق �ت��راح ال �ق��ان��ون،
بحسب مخايل ،وتضمنت أسرار الدفاع
ال��وط�ن��ي واألم ��ن ال�ق��وم��ي واألم ��ن ال�ع��ام.
رف ��ض ت�س�ل�ي��م وث �ي �ق��ة ق ��د ت�ل�ح��ق ض ��ررًا
ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي��ن ال� � � ��دول أو امل �ن �ظ �م��ات
الدولية ،الكشف عن الجرائم أو الوقاية
م �ن �ه��ا ،إي� �ق ��اف امل �ت �ه �م�ين وم�ح��اك�م�ت�ه��م،
ح�س��ن س�ي��ر امل��رف��ق ال�ق�ض��ائ��ي واح �ت��رام
م� � �ب � ��ادئ ال� � �ع � ��دل واإلن� � � �ص � � ��اف ون� ��زاه� ��ة
إج � ��راءات إس �ن��اد ال�ص�ف�ق��ات ال�ع�م��وم�ي��ة،
وإج � � � � � � ��راءات امل � � ��داول � � ��ة وت � � �ب� � ��ادل اآلراء
ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة
أو املصالح التجارية واملالية املشروعة
للهيكل العمومي املعني.
وال ت �ن �ط �ب��ق ه � ��ذه االس� �ت� �ث� �ن ��اءات ع�ل��ى
ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ج ��زءًا م��ن امللك
ال �ع��ام م��ع م��راع��اة ال�ت�ش��ري��ع ال �ج��اري به
ال �ع �م��ل وخ� �ص ��وص ��ًا ال� �ق ��ان ��ون امل �ت �ع �ل��ق
ب��األرش �ي��ف ،وال��وث��ائ��ق ال��واج��ب نشرها
للكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق
اإلن� �س ��ان أو ج ��رائ ��م ال� �ح ��رب أو ال�ب�ح��ث
عنها أو تتبعها ،وع�ن��د وج��وب تغليب
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى امل�ص�ل�ح��ة امل��زم��ع
حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة
أو ال �س�لام��ة أو امل �ح �ي��ط أو ج� ��راء خطر
ح��دوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء
تصرف في القطاع العمومي.
وإذ يفترض أن ي��ؤدي ال�ق��ان��ون الجديد
إلى الشفافية باعتبار أن كل ق��رار يجب
ّ ً
أن يكون معلال ،يمكن للمعنيني إخفاء
امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ال ي ��ري ��دون اظ �ه��اره��ا
ل�ل�ن��اس .ي�ض��اف إل��ى ذل��ك وج��ود قوانني
ت�ت�ع��ارض م��ع اق �ت��راح ال �ق��ان��ون .وي�ش� ّ�دد
مخايل على ضرورة إنشاء مركز وطني
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات (ع �ل��ى غ� ��رار ق ��ان ��ون ال�ح��ق
ف��ي ال ��وص ��ول إل ��ى امل �ع �ل��وم��ات ال�ي�م�ن��ي)
ل �ت �ص �ن �ي��ف امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت �ف �ع �ي��ل ع�م��ل
االدارات ومراقبتها.
ل� �ي ��س اق� � �ت � ��راح ال � �ق� ��ان� ��ون م ��وج� �ه ��ًا ض��د
أح��د .ب��ل يسعى إل��ى تلميع امل��رآة لرؤية
الوجوه على حقيقتها ،وتخفيف العناء.
وإل��ى حني اق��راره ،يمكن أن يتعرف إليه
املواطنون أكثر ،علهم يعشقونه.

ترجح المصادر
ّ
أن يكون كنج قد
وقع بسبب الضباب
الكثيف

ع�ل�ي�ه��ا وق �ت �ه��ا ب� ��اء ت ب��ال �ف �ش��ل .رئ�ي��س
ب �ل��دي��ة ب �ق��اع �ص �ف��ري��ن م �ن �ي��ر ك �ن ��ج ،اب��ن
ع� ّ�م عبد املجيد ،أوض��ح ل�ـ «األخ�ب��ار» أن
«ال��ورق��ة األول ��ى ل��م ت �ح��دد امل �ك��ان ب��دق��ة
على عكس الورقة الثانية ،خصوصًا أن
املنطقة شاسعة ،وعندما صعدنا إلى
املكان في امل��رة الثانية قبل ظهر اليوم
عثرنا على الجثة».
ل �ك ��ن ان� �ت� �ش ��ال ال �ج �ث ��ة م� ��ن م �ك��ان �ه��ا ل��م
ي �ك��ن ب��األم��ر ال �س �ه��ل ،إذ وج� ��دت وس��ط
ه ��وة داخ ��ل ال �ص �خ��ور ق ��رب ج ��رف ح��اد
ووع��ر ،واح�ت��اج رفعها من مكانها إلى
االس�ت�ع��ان��ة بعناصر م�غ��اوي��ر الجيش،
ً
ف �ض�لا ع��ن االس�ت�ع��ان��ة ب�ع�ن��اص��ر األدل��ة

ُ
أرجئت الجلسة التي كانت مقررة ملحاكمة الوزير السابق شارل رزق
بناء على الدعوى ّ
وغيرهارد ليمان أمسً ،
املقدمة من اللواء علي الحاج،
بوكالة املحامي إبراهيم عواضة .ويعود سبب اإلرجاء إلى عدم اكتمال
تبليغ رزق وليمان بسبب مجهولية مكان إقامتيهماّ .وقد طلبت النيابة
العامة إبالغه على عنوانه املحدد في الشكوى في محلة األشرفية.

قتيالن في بعلبك بكمني ملخابرات الجيش
ّ
قتل أمس كل من املدعو محمد عبدالله املصري واملدعو عباس املصري
في كمني ملديرية مخابرات الجيش في محلة التل األبيض بالقرب من
مستشفى دار الحكمة في بعلبك (رامح حمية) .وعلمت «األخبار» من
مصدر أمني أن دورية ملخابرات الجيش من بيروت نصبت كمينًا على
طريق بعلبك ـ ـ حمص الدولية مقابل مستشفى دار الحكمة في التل
األبيض ،بالقرب من محطة زعيتر للمحروقات ،لثالثة أشخاص كانوا
في سيارة من نوع «نيو غراند شيروكي» لون أسود بدون لوحات،
تعود ملكيتها للمدعو ع .م ،.حيث عمدت القوة األمنية إلى إطالق
النار باتجاه السيارة ،ما أدى إلى مقتل كل من املدعو عباس املصري،
واملدعو محمد عبدالله املصري .وقد لفت املصدر األمني إلى أن املدعو
محمد عبدالله املصري ليس مطلوبًا للقضاء ،في حني أن عباس
املصري مطلوب بعدة مذكرات عدلية.

حملة جورج عبد الله تطالب ميقاتي
بطرح ّ
قضيته في فرنسا
ّ
وجهت «الحملة الدولية إلطالق سراح
ً
األسير جورج عبد الله» ً
نداء عاجال إلى
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلبت
فيه طرح قضية عبد الله مع السلطات
الفرنسية ،خالل زيارته املرتقبة لباريس
نهاية هذا األسبوع ،وأن يطالب باإلفراج
عنه من دون قيد أو شرط .وقال شقيق
األسير جوزيف عبد الله (الصورة) ،خالل
لقاء صحافيّ ،إن «ميقاتي لن يكون أجرأ
من رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان في مطالبة الدولة الفرنسية بحق الدولة اللبنانية بتحرير
املواطن عبد الله ،فاألخير استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
الله».
قبل أسبوع ولم نسمعه يتحدث عن قضية عبد ّ
أضاف« :ال يزال املسؤولون يشعرون بأنهم في ظل دولة االنتداب وليس
دولة ّمستقلة ،وإال ما معنى أن يحدثنا رئيس الجمهورية عن ضرورة
أن ّيوقع عبد الله على ورقة ما ال يدري ما هو مضمونها ،لكن عليه أن
يوقعها ّ
ليتم اإلفراج عنه .وهذا ما قاله سليمان حرفيًا بعد زيارتنا له
في قصر بعبدا قبل شهرين».
وتابع عبد الله« :نقول للرئيسني سليمان وميقاتي ّإن جورج لن يعتذر
عن أفعال نسبت إليه في الحكم الجائر الذي صدر بحقه عن محاكم
فرنسية ،والسلطات الفرنسية تعلم أن قضيته خضعت لتالعب
سياسي _ قضائي».

اتحاد «الخاصة» :املدارس مفتوحة
في  27و 28الجاري

العثور على عبد املجيد كنج ...جثة
انتهى لغز اختفاء املواطن عبد املجيد
ك �ن��ج ( 59ع ��ام ��ًا) ب��ال �ع �ث��ور ع �ل �ي��ه ج�ث��ة
هامدة في منطقة تقع بني سد بريصا
ونبع السكر في أعالي ج��رود الضنية،
ي�ط�ل��ق عليها ب�ي��در ال �ح��اي��ك .وك ��ان أث��ر
كنج قد فقد قبل  13يومًا ،عندما ذهب
ف��ي رح�ل��ة ص�ي��د م��ع ث�لاث��ة رف ��اق ل��ه في
جرود بلدته بقاعصفرين ولم يعد ،من
غ�ي��ر أن ت�ف�ل��ح ال�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت في
معرفة مصيره.
ال �ع �ث ��ور ع �ل��ى ك �ن��ج ج� ��اء ب �ع��دم��ا وج��د
م ��واط �ن ��ون ص ��دف ��ة ،ي� ��وم أم � ��س ،أوراق � ��ًا
مرمية على جانب الطريق التي تربط
ب �ق��اع �ص �ف��ري��ن ب �ب �ل��دة س �ي��ر امل � �ج ��اورة،
ت� �ح � ّ�دد ب ��دق ��ة امل� �ك ��ان ال � ��ذي ت ��وج ��د ف�ي��ه
الجثة.
أب� �ل� �غ ��وا م ��رك ��ز اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي��ش
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب � ��األم � ��ر ،ق�ب��ل
أن ي �س��ارع ع �ن��اص��ره وال� �ق ��وى األم�ن�ي��ة
ّ
املحدد حيث
وأهالي البلدة إلى املكان
وجدوها.
هذه الطريقة في االستدالل على مصير
ك�ن��ج ل��م ت�ك��ن األول� ��ى .ف�ف��ي ال �س��اب��ع من
الشهر الجاري عثر عند مدخل مسجد
ب�ل��دة سير على محفظة صغيرة فيها
ورق��ة ت�ق��ول إن ج�ث��ة ك�ن��ج م��وج��ودة في
ّ
املنطقة املذكورة ،لكن محاوالت العثور

إرجاء محاكمة رزق لعدم حضوره

ال �ج �ن��ائ �ي��ة وب �ط �ب �ي��ب ش ��رع ��ي م ��ن أج��ل
ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ج �ث��ة م ��ن أج� ��ل م�ع��رف��ة
أسباب الوفاة.
وحسب املعلومات األمنية األولية ،فإن
ك�ن��ج ال ��ذي ي�ح�م��ل ج�ن�س�ي��ة أوس�ت��رال�ي��ة
وك��ان ف��ي زي ��ارة للبنان ب��رف�ق��ة زوج�ت��ه
منذ أك�ث��ر م��ن شهر ون�ص��ف ،عثر عليه
وإل��ى جانبه بندقية الصيد ال�ت��ي كان
يحملها ،ك�م��ا أن خ��رط��وش ال�ص�ي��د قد
وق ��ع ب �ع �ض��ه ع �ل��ى األرض م ��ن ج�ع�ب�ت��ه
التي كان يلبسها.
ّ
ورج� �ح ��ت امل� �ص ��ادر األم �ن �ي��ة أن ي �ك��ون
ك� �ن ��ج ق� ��د اق � �ت� ��رب م� ��ن امل � �ك� ��ان امل ��ذك ��ور
ي� ��وم اخ �ت �ف��ائ��ه ع �ن��دم��ا ك� ��ان ف ��ي رح �ل��ة
ال� �ص� �ي ��د ،ب �ع��دم��ا اف� �ت ��رق ع ��ن رف �ي �ق �ي��ه،
وأن � ��ه ب �س �ب��ب ال� �ض� �ب ��اب ال �ك �ث �ي��ف وق��ع
ف��ي امل��وق��ع ال��ذي وج��دت فيه جثته من
غير أن يتمكن أحد من العثور عليها،
باستثناء أص�ح��اب ال��ورق��ة التي ت��دور
ه��وي��ات�ه��م ،واح�ت�م��ال أن
تكهنات ح��ول ّ
يكونوا رع��اة فضلوا ع��دم الكشف عن
أنفسهم.
وفور انتشال الجثة في وقت متأخر من
يوم أمس ،نقلت إلى مستشفى الضنية
ال�ح�ك��وم��ي ل�ل�م�ع��اي�ن��ة م��ن ق�ب��ل الطبيب
الشرعي واألدلة الجنائية.
عبد الكافي...

أعلن اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة عدم موافقته على أي إضراب
تعلنه هيئة التنسيق النقابية خالل الدوام املدرسي ،مؤكدًا ّأن أبواب
املدارس مفتوحة في  27و 28الجاري .وعقد االتحاد اجتماعه الدوري
ملتابعة عدد من القضايا التربوية والتعليمية ،مطالبًا األهالي بتنفيذ
التعهدات لتأمني حضور التالمذة إلى الصفوف يوميًا ملتابعة ّدروسهم
وضمان جودة تعليمهم .ورأى في بيان أصدره ّأن التهديد بشل القطاع
التربوي والقطاع الحكومي أمر خطير ،وأنه ال يجوز أخذ التالمذة
رهائن للوصول إلى املطالب .وأعرب االتحاد عن ارتياحه للمعالجات
املوضوعية التي يقوم بها بعض املسؤولني ملعالجة مشكلة سلسلة
الرتب والرواتب ،بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومنطقيةّ .
وشدد
االتحاد على ضرورة تحييد القيادات ٍ ّ
السياسية القطاع التربوي عن
املزايدات السياسية واملصالح االنتخابية.

اعتصام طالب «املاستر ــ  »1في إدارة األعمال
َّ
نفذ طالب السنة أولى ماستر ( )M1في كلية العلوم االقتصادية
وإدارة األعمال ـ ـ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية اعتصامًا في
باحة الكلية في طرابلس ،احتجاجًا على «اإلجراءات التي تفصل بني
النجاح والترفيع التي فرضها عميد الكلية بصورة تعسفية خالفًا
للمراسيم اللبنانية ( 14840و )2225التي تفرض تطبيق نظام «أل .أم.
دي» األوروبي .ودعا املعتصمون رئيس الجامعة اللبنانية د .عدنان
السيد حسني إلى رفع الغنب الالحق بهم ،بإلغاء امتحانات الدخول
غير القانونية إلى السنة الثانية من املاستر ( )M2وكل التدابير التي
ّ
متمسكني بحقهم في التحرك تحت سقف
تفصل بني النجاح والترفيع،
القانون والدستور.
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كيف نحارب «األدوية الفاسدة»؟
أثارت قضية «األدوية الفاسدة» التي دخلت إلى
األراضي اللبنانية ّ مخاوف الكثير من املواطنني على
سالمتهم ،في ظل غياب خطة وطنية لطمأنتهم .في ما
يلي مشاركة للدكتورة دينا زيعور حول ما كان يجب
القيام به وال يزال ممكنًا...
دينا زيعور
في تشرين األول من العام الجاريّ ،
تم
إغالق مركز تجميع لألدوية وتوزيعها
ف��ي والي ��ة م�س��اش��وس�ت��س األم �ي��رك� ّ�ي��ة،
بعد اكتشاف  428حالة سحايا نّ
تبي
أنها ناجمة عن دواء كورتيزون يحقن
ف��ي ال�ظ�ه��ر ج��رى جمعه ف��ي امل��رك��ز .لم
تكتف السلطات ب��ذل��ك ،ب��ل عمدت إلى
ّ
سحب كل األدوية ،التي ُت ّ
جمع و تعلب
ف��ي امل��رك��ز ،م��ن ال�س��وق .وبنتيجة ذل��ك،
اكتشفت أدوية أخرى ّ
ملوثة من املركز
ُ
عينه .وبالطبع ،أغلق املركز «بالشمع
األح �م��ر» (وال �ش �م��ع األح �م��ر ف��ي معظم
ب� �ل ��دان ال �ع��ال��م ت �ط��ول م � ّ�دت ��ه أك �ث��ر من
ع� ّ�دة أي��ام ،مقارنة مع شمعنا القصير
العمر).
وف��ي التاسع من تشرين األول ،طلبت
أع �ل��ى ال�س�ل�ط��ات األم �ي��رك� ّ�ي��ة house of
 representativesو house of senate
ً
ت �ق��ري �رًا م �ف� ّ�ص�لا ع��ن ال �ح��ادث��ة ك��ي يتم
ّ
ت�غ�ي�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ال �ف��درال� ّ�ي��ة امل�ت�ع��ل�ق��ة
ب��األدوي��ة لحماية امل��واط��ن ُ م��ن ح��وادث
م �ش��اب �ه��ة .وب �ع��د ي��وم�ي�ن ،أع �ل��ن ع��ن ال �ـ
 ،class actionوه��ي ع �ب��ارة ع��ن دع��وى
قضائية عامة يقيمها كل املتضررين
بنح مباشر وغير مباشر على الشركة،
باإلضافة إلى عشرين  20حالة دعوى
ّ
فردية أيضًا.
ال يمكن أي متابع لـ«فضيحة األدوية»
في لبنان ،إال أن يقارن بني الحالتني.
ليس للتأكيد م �ج� ّ�ددًا على ال�ه��وة بني
ّ
ط��ري �ق��ة امل �ع��ال �ج��ة ف ��ي ك � ��ل م ��ن ل �ب �ن��ان
وال��والي��ات املتحدة ،بل لالستفادة من

التجربة واإلشارة إلى ما كان يفترض
بالسلطات املعنية القيام به.
ف� ��ي خ� �ط ��وة أول� � � ��ى ،ك � ��ان ي �ف �ت ��رض أن
تنشر الئحة ّ
مفصلة بأسماء األدوي��ة
ّ
ف� ��ي ال � �ج ��رائ ��د امل� �ح� �ل ��ي ��ة ،وأن ت��وض��ع
ف � ��ي م � �ت � �ن ��اول امل� ��واط � �ن�ي��ن ف � ��ي ج �م �ي��ع
الصيدليات لسببني :إذا سحبت الدولة
األدوية من املستودعات والصيدليات،
فهذا ال يعني أن املرضى لن يواصلوا
استهالك الدواء الذي قد يكون موجودًا
لديهم .كما أن قرار الدولة بسحب هذه
األدوية ال يعني أنها ستسحب فعليًا،
لذا َوجبت توعية املواطن مباشرة.
ومن املفيد التأكيد على أهمية تعميم
أس�م��اء األدوي��ة وم�ص��ادره��ا ،م��ن خالل
تقديم املثل التالي عن استعمال أدوية
ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ،ال �ت��ي ت ��رد م� ��رارًا على
الالئحة مثل .simvastatin, atorvastatin
ه � ��ذه األدوي � � � ��ة ال ت �س �ت �خ��دم ف �ق ��ط م��ن
أج ��ل خ�ف��ض م�س�ت��وى ال�ك��ول�ي�س�ت��رول،
إنما أيضًا لحماية مرضى القلب من
«ال��ذب�ح��ة ال�ق�ل�ب� ّ�ي��ة ،إع ��ادة ال�ق�س�ط��رة أو
التمييل ،وعملية القلب املفتوح» حسب
دراستني شملتا أكثر من  4000شخص
نّ
وتبي أن منافع أدوية
مصاب بالقلب.
الكوليسترول هي لحماية القلب بغض
النظر عن مستوى الكوليسترول عند
م ��رض ��ى ال �ق �ل ��ب .ل � ��ذا ي �ج��ب أن ي�ن�ت�ب��ه
املريض اللبناني إلى التعامل مع دواء
الكوليسترول ألن ع��وارض��ه الجانبية
ال تؤثر فقط على نسبة الكوليسترول،
ب��ل ت��ؤدي إل��ى زي��ادة احتمال إصابته
ف��ي ذب �ح��ة ق�ل�ب� ّ�ي��ة ،زي � ��ادة ف��ي ال�ح��اج��ة
إل��ى ال�ق�س�ط��رة أو ال�ت�م�ي�ي��ل ،زي ��ادة في

املريض أول
املتضررين
يليه
الطبيب
واملجتمع
والدولة
(أرشيف)

عمليات القلب املفتوح وأيضًا ارتفاع
نسبة املوت.
ك��ذل��ك ي��وج��د ع �ل��ى ال�ل�ائ �ح��ة  18دواء
ّ
نتحدث هنا
مضادًا لاللتهاب .نحن ال
ع��ن أدوي ��ة ي��أخ��ذه��ا امل��واط��ن اللبناني
عند إصابته بالرشح ،إنما عن أدوي��ة

مفصلة
يفترض نشر الئحة ّ
بأسماء األدوية في الجرائد
والصيدليات
ُ
ت �ع �ط��ى ف ��ي ال� �ع ��رق ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ّ
بتسمم الدم ،االلتهاب
لحاالت اإلصابة ُ ّ
للرضع والعجزة ،الذين
الرئوي الحاد
ت � � ��زداد ح � ��االت ال� ��وف� ��اة ع �ن��ده��م ج� � ّ�راء
ُ
االل �ت �ه��اب��ات ال �ت��ى ال ت �ع��ال��ج ب �س��رع��ة.
وه � �ن� ��اك أدوي� � � ��ة ل� �ل� �س� �ك ��ري ،ال �ض �غ��ط،

والقلبُ ...وأدوي��ة كورتيزون تستعمل
في الورم املفاجئ للدماغ ،واستعمالها
دقيق ألنه ّ
يحدد الفرق ما بني النجاة
أو الشلل.
وهنا يبرز السؤال عن ُامل ّ
تضررين من
هذه األدوية؟
ً
م��ن البديهي أن��ه امل��ري��ض أوال ،بسبب
ان� �ع ��دام ال�ق�ي�م��ة ال �ع�لاج� ّ�ي��ة ل� �ل ��دواء ،أو
ُ
وجود مواد كيميائية فاسدة قد تسبب
ضررًا مباشرة .تأتي في الدرجة الثانية
عائلة املريض ورب العمل ،عبر ُّ
تغيب
ّ
املريض عن العمل ،وانعدام اإلنتاجية.
ال�ط�ب�ي��ب م �ت �ض� ّ�رر أي �ض��ًا ،ب�س�ب��ب فشل
األدوية التي وصفها في توفير العالج،
ما قد ينعكس على نظرة املريض إلى
خبرته وقدرته .وأخيرًا ،هناك املجتمع
وال��دول��ة عبر ارت �ف��اع ال�ف��ات��ورة الطبية
للجهات الضامنة.

ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن الئ�ح��ة األدوي ��ة
لاّ
الفاسدة ليست إ رأس الهرم ،إذ يشكل
ال�ـ 100دواء ما نسبته  2%من مجموع
ّ
األدوي � � ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،إذا س��ل �م �ن��ا ب��أن
ه�ن��اك  5000دواء .لكن النسبة ترتفع
ُ
إذا ت��ذك��رن��ا أن ه��ذه األدوي� ��ة تستعمل
بكثرة ،إذ يستهلك  80%من اللبنانيني
نحو  20%من األدوية بشكل عام ،وفي
معظمها ه��ي أدوي ��ة ال�ق�ل��ب وال�س�ك��ري
والضغط والحرقة والربو ..يضاف الى
ذل��ك ان ه��ذه األدوي ��ة بمعظمها زهيد
ال �ث �م��ن ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ال�ط�ب�ق��ة ال�ف�ق�ي��رة
م�ه� ّ�ددة أك�ث��ر م��ن غيرها .وه��ي الطبقة
نفسها غير ال �ق��ادرة على ّ
تحمل كلفة
يعني ارتفاع نسبة الضرر
الطبابة ،ما
ّ
كون الفقير يتجنب زيارة الطبيب عند
نشوء األعراض أو عدم ذهابها.
ً
ّ
هيكلية
بناء عليه ،يفترض البحث عن
مراقبة األدوي ��ة ،وم��ن التفاصيل التي
يمكن ذكرها:
أن يقوم املصنع في بلد املنشأ بإعطاء
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ� ّ�ي��ة ال �ت��ي ي�ج��ب أن
ي �ك��ون م�ع�ت��رف��ًا ب�ه��ا ف��ي ال��دول��ة ذات �ه��ا.
وه� �ك ��ذا ،ف ��ي ح� ��ال وق �ع��ت م�ش�ك�ل��ة م��ا،
ُم�ك��ن ال��رج��وع إل��ى امل�ص�ن��ع ،أو ال��دول��ة
امل � �ص� � ّ�درة ال �ت��ي ت��أخ��ذ ج � ��زءًا م ��ن رب��ح
املصنع كضرائب.
ع�ن��د دخ ��ول ال � ��دواء إل ��ى ل �ب �ن��ان ،يجب
ف�ح��ص ع� ّ�ي�ن��ة م�ن��ه ف��ي مختبر م��ؤه��ل،
ك � � ��ان ُي� �س� �م ��ى ف � ��ي امل � ��اض � ��ي امل �خ �ت �ب��ر
امل ��رك ��زي ول �ك��ن ح �ت��ى ت�ف�ع�ي��ل امل�خ�ت�ب��ر
املركزي يمكن االعتماد على مختبرات
ّ
العلمية.
الجامعات
أن ي �ض �م��ن امل �س �ت ��ورد أن ال � � ��دواء ك�ل��ه،
وليس فقط ّ
العينة املفحوصة ،متوافق
م��ع التركيبة وش�ه��ادة املنشأ وفحص
املختبر.
ت� �ب� �ق ��ى اإلش � � � � � ��ارة ض � � ��روري � � ��ة إل � � ��ى أن
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وردي ��ن ،وإق� �ف ��ال
مستودعاتهم ومطابعهم ،قد ال يحمي
امل��واط��ن غ�دًا من ح��االت مشابهة حتى
وزارة ال�ص� ّ�ح��ة الضائع
ل��و ُوج��د ختم
ُ
ّ
في زوايا الجمارك املغيبة.
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ارتفع سعر برميل النفط في
لندن حيث ُتثير االضطرابات
���زة م��خ��اوف
ف���ي ق��ط��اع غ� ّ
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن م���ن ص��دم��ة
تتعلق بالسعر لكن القلق
ّ
من أداء االقتصاد العالمي
كبح االرتفاع

ت��راج��ع سعر أون��ص��ة الذهب
أم��س متجهًا ص��وب خسارة
أسبوعية حيث ّركزت األسواق
المالية على ضبابية وضع
االقتصاد العالمي وتحديدًا
الوضع المالي في الواليات
المتحدة
ّ

انخفض سعر ص��رف ال��ي��ورو
أم����ام ال������دوالر م���ع ت��ذب��ذب
ال��وض��ع ف��ي ال��ق��ارة العجوز
وإش��ارة رئيس وزراء اليونان،
أنتونيس ساماراس إلى زيارات
لقطر وروسيا والصين طلبًا
للمساعدة

ه���وى ال��ط��ل��ب ع��ل��ى النفط
ال���خ���ام وم��ش��ت��ق��ات��ه في
المتحدة إل��ى أدنى
ال��والي��ات ّ
مستوى له منذ ع��ام 1995
وب��ل��غ  18.41مليون برميل
يوميًا وفقًا لبيانات معهد
البترول األميركي

108.6

1712.1

1.27

2.3

دوالرات

دوالرًا

دوالر

تقرير

الفروج والبيض تسابق بعضها
أسعار ّ

الكيلو بـ 6900ليرة والكرتونة بـ 10آالف ليرة« :مين بيزيد»!
وزارة االقتصاد ّ
تحدد سعر
ّ
الفروج .قبل أشهر ّقررت
زيادة السعر بقيمة 1700
ليرة متجاوبة مع مطلب
أصحاب مزارع اإلنتاج.
النتيجة واضحة في السوق:
سعر الفروج باهظ وأسعار
البيض تزايد عليه
محمد وهبة
ارت � � �ف � ��اع األس � � �ع � ��ار ي � �ض� ��رب م � �ج� ��ددًا.
ه��ذه امل � ّ�رة رص��د ارت �ف��اع سعر ال�ف��روج
وال� �ب� �ي ��ض ب ��وت� �ي ��رة ك� �ب� �ي ��رة ال ي�م�ك��ن
ت� �ب ��ري ��ره ��ا س � ��وى أن � �ه ��ا ت ��أت ��ي ض�م��ن
أه��داف ال�ت� ّ�ج��ار ل��زي��ادة أرب��اح�ه��م .هذه
ال �س �ل��ع م�س�ت�ه�ل�ك��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ب�ك�ث��رة،
ّ
ّ
أساسيًا في استهالك كل
وتعد عنصرًا
ّ
أسرة .فالبيض يمثل وجبة صباحية
ومسائية ،ويستعمل أيضًا في صناعة
ال �ح �ل��وي��ات وس� ��واه� ��ا ،ف �ي �م��ا ال �ف ��روج
هو عنصر أساسي في وجبة الغذاء.
اليوم ،تباع كل  3بيضات بألف ليرة،
ف�ي�م��ا ي�ب�ل��غ س �ع��ر ك �ي �ل��وغ��رام ال �ف��روج
ال � �ط� ��ازج (ال� �ك ��ام ��ل وال� � �ن � ��يء) ،ب�ح�س��ب
ت�س�ع�ي��رة وزارة االق �ت �ص��اد وال�ت�ج��ارة
ّ
بالحد االعلى.
 6900ليرة
هذه األسعار تصبح مفاجئة وصادمة
عند مقارنتها م��ع االس �ع��ار السابقة؛
ف�ق��د ت�ب� نّّي� أن س�ع��ر ك�ي�ل��وغ��رام ال�ف��روج
الطازج (النيء) ارتفع في مطلع السنة
الجارية بنسبة  ،%34أما سعر البيض
فهو ارتفع بنسبة تفوق .%65
ه � � �ن � ��اك أك � � �ث � ��ر م � � ��ن رواي � � � � � ��ة ل � �ظ� ��روف
وم �س �ب �ب��ات ارت � �ف� ��اع أس � �ع ��ار ال �ب �ي��ض
وال �ف��روج ،لكنه أم��ر ليس ج��دي�دًا على
ي��وم �ي��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين .ال �ف ��رق ه ��و في
األس �ل��وب وف��ق آخ��ر إب��داع��ات ال�ت�ج��ار.
ف �ف ��ي ال �س �ن ��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ارت � �ف� ��ع س�ع��ر
ال�ب�ي��ض لتصبح ك��ل  3ب�ي�ض��ات بألف
ل�ي��رة .يومها ل��م يستمر ه��ذا املستوى
ً
م��ن األس �ع��ار ط��وي�لا ف��ي ال �س��وق ،لكن
أسبابه كانت تتمحور حول روايتني؛
األولى تشير إلى أن املشكلة تكمن في
ت �ع� ّ�رض ال��دج��اج امل�ن�ت��ج ل�ل�ب�ي��ض إل��ى
مرض فتك بكميات كبيرة منه وباتت
امل � ��زارع ع��اج��زة ع��ن ت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب في
ال�س��وق ،م��ا ّأدى إل��ى ارت�ف��اع األس�ع��ار.
أم��ا ال��رواي��ة الثانية ،وه��ي منقولة عن
تحقيقات مديرية املستهلك في وزارة
االقتصاد والتجارة ،فتشير إل��ى أن 3
من كبار ّ
التجار اشتروا إنتاج املزارع
ّ
الكبيرة مبكرًا ،ما أدى إلى احتكارهم
أك�ث��ر م��ن  %60م��ن ال �س��وق وأت ��اح لهم
ّ
ال �ت �ح��ك��م ب ��االس �ع ��ار وت �ح �ق �ي��ق أرب� ��اح
طائلة بعدما أوقفوا تلبية الطلب في
ّ
ال �س��وق ث��م ض �خ��وا ال�ك�م�ي��ات امل�خ��زن��ة
ل��دي �ه��م ب��أس �ع��ار م�ض��اع�ف��ة ب��أك �ث��ر من
.%100
ه ��ذه امل � � ّ�رة ،ال ي�س�ت�ب�ع��د امل �ط �ل �ع��ون أن
يكون سبب االرتفاع هو نفسه السبب
االح� �ت� �ك ��اري وإن ب� �ظ ��روف م�خ�ت�ل�ف��ة.
والواضح لدى املطلعني على مفاصل
ال �س ��وق أن ��ه ل �ي��س ه �ن��اك س �ب��ب ي��دف��ع

في المئة

أخبار

«تجاوزنا ّ
الشك بمكافحة
تبييض األموال»

الكالم لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
خ�ل�ال اف �ت �ت��اح امل��ؤت �م��ر امل �ص��رف��ي ال�ع��رب��ي
السنوي لعام  2012في بيروت أمس .هناك،
قال سالمة« :تجاوزنا مرحلة الشك بالتزام
مصارفنا احترام القواعد الدولية ملكافحة
ت�ب�ي �ي��ض األم � � ��وال ك �م��ا االل � �ت� ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق
العقوبات الدولية والعربية واإلف��رادي��ة في
دول نتعامل بعمالتها أو مع مصارفها».
ولفت إلى أن املصرف املركزي يعمل على
«تعزيز وتحفيز التسليف ات لتنمو بنسبة
 %10في  .»2012وطمأن إلى أن العجز في
ميزان املدفوعات «غير مقلق في ظل توفر
س�ي��ول��ة م��رت�ف�ع��ة ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ل��دى
القطاع املصرفي وم��وج��ودات من العمالت
األجنبية هي األعلى تاريخيًا لدى مصرف
لبنان».
وأوض � ��ح س�ل�ام��ة ّأن امل� �ص ��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي س��وري��ا خ�س��رت  400مليون
دوالر  ،كاشفًا ّأن املركزي سيطلق قريبًا
مبادرات جديدة لتوفير التسليف لإلسكان
وللطاقة البديلة وللقطاعات اإلنتاجية ،وذلك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع «ت��وص�ي��ة للقطاع املصرفي
بمقاربة مرنة ومهنية للمدينني لديها ،وال
س�ي�م��ا ل �ه��ؤالء امل��دي �ن�ين ب�ك�ف��ال��ة م��ؤس�س��ة
كفاالت وفي القطاع السياحي».
وأوض��ح ّأن الحكومة ُت ّ
عد إلص��دار سندات
بالعمالت األجنبية بنحو  1.5مليار دوالر
ّ
ع �ن��دم��ا ي �س �ت �ح��ق س �ن��د ب �ه��ذه ال �ق �ي �م��ة في
.2013

ّ %7.4
نمو قاعدة التسليفات

عندما يصبح البيض باهظ الثمن ...ماذا يأكل الفقراء؟ (مروان بوحيدر)

عندما يكون
الفروج أكثر ربحية
ّ
يختفي البيض فتزيد
أسعاره وعندما تكون
مقطعات الفروج أكثر
ّ
الفروج
ربحية يختفي ّ
زيادة سعر الفروج
بنسبة  %32والبيض
بنسبة %65

االس �ع��ار إل��ى االرت �ف��اع بنسبة كبيرة
ت �ت� �ج ��اوز  %65خ �ل��ال أق � ��ل م ��ن س �ن��ة،
ف�ق��د ك��ان��ت ك��ل  5ب�ي�ض��ات ت �ب��اع بألف
ليرة ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي (خ��ارج فترة
االحتكار التي انطلقت في مطلع فصل
الشتاء وام�ت��دت لفترة شهر تقريبًا)،
أي أن سعر البيضة الواحدة كان 200
ليرة ،لكن السعر ارتفاع فجأة لتصبح
كل  3بيضات بألف ليرة ،أي أن سعر
ال �ب �ي �ض��ة ال� ��واح� ��دة  333ل� �ي ��رة .امل �ب� ّ�رر
الوحيد لهذا االرت �ف��اع وال��ذي يسوقه
منتجو وتجار البيض ،هو أن أسعار
ال�ع�ل��ف ارت �ف �ع��ت ك�ث�ي�رًا خ�ل�ال األش�ه��ر
امل� ��اض � �ي� ��ة ،ل� �ك ��ن ال� � �س � ��ؤال ي� �ب� �ق ��ى :ه��ل

ارتفعت أسعار العلف إلى درجة زيادة
سعر البيضة الواحدة بنسبة %65؟
يعتقد ب�ع��ض امل�ط�ل�ع�ين ع�ل��ى ت�ج��ارة
ال�ب�ي��ض وك�ل�ف��ة إن �ت��اج��ه أن ان�ع�ك��اس
ارت � � �ف� � ��اع س � �ع ��ر ال � �ع � �ل ��ف (ال� � ��دواج� � ��ن
ال �ب �ي��اض��ة ت �س �ت �ه �ل��ك ال �ع �ل��ف إلن �ت��اج
ال �ب �ي��ض) م �ب��ال��غ ف �ي��ه ك �ث �ي �رًا ،ل �ك��ن ما
ح�ص��ل ف��ي ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة أن سعر
البيض ارتفع صعودًا ليلحق بسعر
ال �ف��روج .ف�ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة طلبت
ن �ق��اب��ة م �ن �ت �ج��ي ال� ��دواج� ��ن م ��ن وزي ��ر
االق� �ت� �ص ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة رف � ��ع أس �ع ��ار
الفروع النيء من  5200ليرة إلى 8500
ليرة للكيلواغرام الواحد استنادًا إلى
دراس ��ة تكلفة .ع�ن��ده��ا أص ��در ال��وزي��ر
ن� �ق ��وال ن� �ح ��اس ق � � ��رارًا ف ��ي ن �ه��اي��ة آب
ّ
الحد األعلى لسعر الفروج
 2012يزيد
الطازج النيء من  5200ليرة إلى 6900
ل�ي��رة ،أي ب��زي��ادة قيمتها  1700ليرة
ع �ل��ى ك �ي �ل��وغ��رام ال � �ف ��روج ،ون�س�ب�ت�ه��ا
ّ
ويفسر املطلعون أن ارتفاع
...%32.6
أسعار الفروج دفع مزارعي الدواجن
ّ
التحول تدريجًا من إنتاج البيض
إلى
إلى إنتاج الفروج الذي اصبح سلعة
أكثر ربحية بعد زيادة سعره.
لكن املستغرب ف��ي األم��ر ان انعكاس
أس �ع��ار ال�ع�ل��ف ع�ل��ى ال �ف��روج ك��ان أق��ل
ب�ك�ث�ي��ر م ��ن ان �ع �ك��اس ارت� �ف ��اع اس �ع��ار
البيض ،ويعتقد العاملون في السوق
أن سعر البيضة الواحدة ،في السياق
ال�ط�ب�ي�ع��ي الرت �ف��اع االس �ع��ار ،ل��م يكن
ي �ج��ب أن ي�ت�ض�خ��م ب��أك �ث��ر م ��ن نسبة
موازية لنسبة ارتفاع سعر كيلوغرام
الفروج ،أي .%32
لكن ه��ل يمكن اعتبار أس�ع��ار الفروج
ّ
وال� �ب� �ي ��ض م �ن �ط �ق �ي��ة ف ��ي ظ ��ل ت �ق��ل��ص

ال � �ق ��درة ال �ش��رائ �ي��ة ّ ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك ال �ت��ي
ّ
بمعدل
تآكلت بسبب تضخم االسعار
أق� �ل ��ه  %10وف � ��ق م ��دي ��ري ��ة اإلح� �ص ��اء
املركزي؟ إن مسار سعر الفروج يجيب
ع��ن الكثير م��ن ه��ذه ال�ت�س��اؤالت .ففي
عام  2008كان سعر كيلوغرام الفروج
م�ح��ددًا ب �ـ 4800ل�ي��رة ،ث��م رفعته وزارة
االق �ت �ص��اد إل��ى  5200ل�ي��رة ف��ي مطلع
 ،2009وفي مطلع  2012رفع مجددًا إلى
 6900ليرة .هذا املسار يوضح أن سعر
الفروج ارتفع خالل  4سنوات بنسبة
 ،%43.7أي بمعدل سنوي يبلغ !%10
ال بل إن تحديد سعر الفروج من قبل
الوزارة كان يؤدي إلى «تقنني» توريد
ال�ك�م�ي��ات ال�ل�ازم��ة ل�ل�س��وق ،واس�ت�ب��دل
ّ
ال�ت� ّ�ج��ار ه��ذا األم��ر ب�ت��وزي��ع املقطعات
بأسعار «خيالية» تزيد على  10آالف
ليرة للكيلواغرام الواحد ،وهذا يعني
ّ
أن األرباح املحققة من مبيع املقطعات
ه��ي أع �ل��ى ب�ك�ث�ي��ر م��ن ارب � ��اح ال �ف��روج
الكامل النيء .
لكن هذا االرتفاع في السعر ال يتوقف
ع �ن��د ن �ق��اط ال �ب �ي��ع ل �ل �ف��روج ال� �ط ��ازج،
ف��أص �ح��اب امل �ط��اع��م ب� � ��دأوا ي�ب�ي�ع��ون
ّ
الفروج املشوي على الغاز بما ال يقل
عن  15ألف ليرة وقد وصل في بعض
املطاعم إل��ى  19أل��ف ل �ي��رة ...وي��ا ويل
املستهلك إذا كان مشويًا على الفحم،
أو مقطعًا «بروستد » فقد يصل إلى
 25ألف ليرة.
على أي حال ،يجب االقتداء بما قامت
ب��ه ال�س�ل�ط��ة ال��رس�م�ي��ة ف��ي ال�س�ع��ودي��ة
أخ �ي �رًا ع �ن��دم��ا ق � � ّ�ررت ت�س�ع�ي��ر بعض
ال� �س� �ل ��ع االس � ��اس � �ي � ��ة م� �ث ��ل األج � �ب� ��ان
واأللبان بعدما ارتفع سعرها بصورة
فاحشة!

فبحسب رئ�ي��س جمعية م �ص��ارف لبنان
ج��وزف طربيه ،سجلت قاعدة التسليفات
ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ن�م� ّ�وًا نسبته %7.4
خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول ��ى م��ن السنة
ال �ج��اري��ة م �ق��ارن��ة م��ع  %11خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل �م��اث �ل��ة م��ن ع ��ام  .2011وي �ش �ي��ر ط��رب�ي��ه
إل��ى أن ق��اع��دة ال��ودائ��ع ن�م��ت ،خ�لال الفترة
املذكورة ،بنسبة  %5.4مقارنة مع .%6

473000
راكب

عدد الركاب عبر مطار بيروت الدولي
ّ
خالل تشرين ّ
األول ،ما ُيمثل نموًا
بنسبة  %5.4مقارنة بالعام املاضي،
ليرتفع بذلك عدد الركاب خالل األشهر
العشرة األولى إلى  5.052ماليني راكب.
وتوضح بيانات املطار ّأن الحركة خالل
الشهر املاضي احتوت التراجع الكبير
في عدد ركاب الترانزيت الذي فاق
 ،%32فقد ارتفع عدد الوافدين بنسبة
 %3.56واملغادرين بنسبة  .%7.93أما
عدد الرحالت التجارية فقد هوى بنسبة
 %13متأثرًا بهبوط رحالت العبور،
وبلغ  5857رحلة .والالفت هو تراجع
رحالت الطيران الخاص بنسبة .%45
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دفاتر الثورة

الكتاب العرب ...قاطعوا مملكة الخوف
أيها ّ

«ال تذهبوا إلى البحرين» جملة ّ
تصدرت
بيانًا ّدعا إلى مقاطعة مؤتمر االتحاد العام
لـ«الكتاب واألدباء العرب» الذي سيقام
في املنامة الشهر املقبل .اململكة
الخليفية تحاول اليوم تلميع صورتها،
فيما املثقفون قابعون في املعتقالت،
والباقون يعانون التضييق والتهميش
مريم عبد اهلل
ح��ري��ن» حملة
«ال ت��ذه �ب�
�وا إل ��ى ال �ب � ّ
ّ
ب� � ��دأه� � ��ا ك� � ��ت� � ��اب وم � �ث� ��ق � �ف� ��ون ع� ��رب
ب �ه��دف م�ق��اط�ع��ة امل��ؤت �م��ر ال�خ��ام��س
ّ
والعشرين لالتحاد العام لـ«الكتاب
واألدب � ��اء ال �ع��رب» ال ��ذي س�ي�ق��ام في
امل �ن��ام��ة ب�ي�ن  21و 25ك ��ان ��ون األول
(دي�س�م�ب��ر) ،ب��رع��اي��ة وزارة الثقافة
ّ
البحرينية .املؤتمر ينظمه «اتحاد
ّ
أدب � ��اء وك ��ت ��اب ال �ب �ح��ري��ن» (ي��رأس��ه
اب��راه �ي��م ب��وه �ن��دي) ال ��ذي ج��اء بعد
ح �م �ل��ة م� �ك ��ارث� �ي ��ة وأم� �ن� �ي ��ة ش��رس��ة
ض��د امل�ث�ق�ف�ين واألدب � ��اء ف��ي اململكة
الخليفية .ب�ع��د تغيير اس��م «أس��رة
ّ
األدب� � � ��اء وال � �ك� ��ت� ��اب» إل � ��ى «ات� �ح ��اد»
ّ
ومحاكمة الكثير من األدباء والكتاب
واإلع�ل�ام �ي�ي�ن ،ج ��اءت إدارة م��وال�ي��ة
ّ
ومعي ّنة منها تزامنًا مع
للحكومة
الحملة التي شنتها وزارة الثقافة
ض ��د امل �ث �ق �ف�ين ال ��ذي ��ن ش� ��ارك� ��وا ف��ي
تظاهرات « 14فبراير»  .2011هكذا،
أتى االتحاد الجديد ليحرف مسار
«األسرة» املستقل عن السلطة طوال

ت��اري�خ�ه��ا ،ف��وض��ع األدب والسلطة
ف ��ي خ �ن��دق واح � ��د ،وت� �ح � ّ�ول س��ات �رًا
ومبررًا لجرائمها .وفي سعيه اليوم
إلق��ام��ة ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ،ي��ري��د «ات �ح��اد
ّ
أدب � ��اء وك ��ت ��اب ال �ب �ح��ري��ن» أن ي �م� ّ�رر
ص� ��ورة ل �ل ��رأي ال �ع ��ام ال �ع��امل��ي ب��أن��ه
ليس ه�ن��اك ح��رك��ة احتجاجية ذات
م �ط��ال��ب دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ّ
ّ
الصغيرة .الالفت أن أسماء الكتاب
املشاركني في
العرب والبحرينيني
ً
امل��ؤت �م��ر ،س�ت�ب�ق��ى م �ج �ه��ول��ة خ��وف��ًا
�ون ف��ي
م ��ن أن ي��راس �ل �ه��م ال� �ن ��اش� �ط � ّ
ان�ت�ف��اض��ة « 14ف �ب��راي��ر» وي�ح��ث��وه��م
ع�ل��ى مقاطعة ال �ح��دث ف��ي ال�ج��زي��رة
ّ
ال� �ص� �غ� �ي ��رة .إال أن م �ج �م ��وع ��ة م��ن
ّ
ال �ك��ت��اب وامل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب أص ��دروا
أخ �ي �رًا ب�ي��ان��ًا أدان � ��وا ف�ي��ه «ال��رص�ي��د
ال �س �ي��ئ ل �ه��ذا االت� �ح ��اد ال �ع��رب��ي في
م �ه��ادن��ة ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات ال�ع��رب�ي��ة
وال�ص�م��ت ع�م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه األدب ��اء
األح� ��رار م��ن ق�م��ع وت�ن�ك�ي��ل»ّ .
ووج ��ه
ال�ب�ي��ان أص��اب��ع االت �ه��ام ال��ى مؤتمر
«سيمنح شرعية مجانية للسلطة

ال� �ق ��ام� �ع ��ة ف � ��ي ال� �ب� �ح ��ري ��ن ووزارة
ثقافتها ومثقفيها املسيطرين على
أس��رة األدب��اء وال�ك�ت��اب» .ول��م يطلب
ال�ب�ي��ان ت��أج�ي��ل أو ن�ق��ل امل��ؤت�م��ر إل��ى
دولة أخرى ،بل دعا باقي االتحادات
العربية إل��ى املقاطعة ،وخصوصًا
دول الربيع العربي :تونس ومصر
ّ
ول�ي�ب�ي��ا وال �ي �م��ن ،و«راب� �ط ��ة ال�ك��ت��اب
ّ
السوريني» التي تشكلت بعد الثورة
في سوريا.
ال�ب�ي��ان ب��دأ بجمع ت��واق�ي��ع املثقفني
العرب ،منهم الكاتب العراقي محمد
ّ
أم�ي�ن ال� ��ذي رأى أن رف ��ض امل��ؤت�م��ر
ّ
ن ��اب ��ع م ��ن «ال �ت �ض��ام��ن م ��ع ال �ك��ت��اب
األحرار في كل دول العالم» .الكاتب
العراقي زعيم نصار اتهم االتحاد
ّ
ال �ع��ام ل �ـ«ال �ك��ت��اب واألدب � ��اء ال �ع��رب»
بمحاباة السلطات القمعية ط��وال
تاريخه« :رفعت صوتي عاليًا ضد
ق��رار االت�ح��اد ال�ع��ام إرج��اع االتحاد
ّ
العراقي إلى عضويته بعدما علقها
لسنوات» ،ويضيف «لم أر أي فعالية
محترمة لهذا االتحاد .لقد كان أداة

ب�ي��د ال�س�ل�ط��ات ال��د ّي�ك�ت��ات��وري��ة منذ
والدت��ه .من هنا ،وقعت على البيان
للوقوف مع شعبي في البحرين».
ال �ش��اع��ر ال�ب�ح��ري�ن��ي م �ه��دي سلمان
ّ
أك � ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ت��أي �ي��ده مل�ق��اط�ع��ة
مؤتمر ترعاه أسرة األدباء والكتاب
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ال�ت��ي أص�ب�ح��ت تتوافق
ّ
مع االتحاد العام للكتاب العرب في
خضوعها للديكتاتورية ،وال تعكس

الكتاب
بقيت أسماء ّ
مجهولة
المشاركين
ً
كي ال يراسلهم
الناشطون في
انتفاضة « 14فبراير»

م��ا ت�ح�م�ل��ه ال�ث�ق��اف��ة م��ن س�ع��ي نحو
الحرية .سلمان ساق أسبابًا كثيرة
لتأييده ع��دم مجيء املثقف العربي
إلى البحرين ،بقوله «أنا مع الحملة،
ألنني أريد للمثقف العربي أن يأتي
إل ��ى ال �ب �ح��ري��ن ،وه ��ي ت�ن�ع��م بفضاء
حرية مفتوح ،ال أن يأتي ليستقبله
م �ث�ق �ف��ون اش �ت��رت �ه��م ال ��دول ��ة ب��أف��واه
مكممة ،بينما املثقفون الحقيقيون
ق ��اب �ع ��ون ف ��ي امل �ع �ت �ق�ل�ات ،وي �ع��ان��ي
بقيتهم من التضييق والتهميش».
«ال ت��أت��وا إل�ي�ن��ا» ه��ي ك�ل�م��ة املثقف
البحريني مهدي سلمان الذي ّ
شدد
ّ
على أن البحرين ستكون أفضل لو
َ
ّ
لم يأتها من يطبل للعائلة الحاكمة
ّ
«وأعلم أن األسرة املختطفة ستطلب
م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب ال�ت�ط�ب�ي��ل ل�ه��ذا
النظام» .املثقف ال��ذي سيذهب إلى
ال �ب �ح ��ري ��ن ،ع �ل �ي��ه أن ي� �ك ��ون م�ث�ق��ف
الساحات العامة ،شاهدًا على القمع
والفعل ال�ح� ّ�ر ليخرج وي��روي قصة
ّ
ب �ل��د ظ ��ل ��ت ت� �ج ��ارت ��ه ل �ع �ق��ود ص�ي��د
اللؤلؤ والحرية.

لطوف ــ
البرازيل

عاصمة المكارثية

ّ
سيذهب الكتاب العرب إلى البحرين لإليحاء
ّ
بأن األوضاع جيدة وال يوجد اعتراض شعبي في
الشارع ،وسيجدون أنفسهم أمام واقع تلميع
وجه السلطة .املنامة التي ستحتضن ّاملؤتمر
الخامس والعشرين لالتحاد العام لـ«الكتاب
واألدباء العرب» في شهرها األخير كـ«عاصمة
الثقافة العربية  ،»2012لم تكن سوى عاصمة
للمكارثية العربية طوال العام .فقد بلغت
العام
حمالت املالحقة والتضييق أوجها ّ
املاضي ،إلى درجت ُوصفت اململكة بأنها
من «أعداء اإلنترنت» .وهي الدولة ذاتها التي
عذبت إلى ّ
حد القتل الناشر عبد الكريم فخراوي
واملدون محمد العشيري ،وسجنت الكثير من
ّ
الكتاب والصحافيني.

أي دور لليسار في االنتفاضات العربية؟
«اآلداب» ّ
دارين حوماني
ّ
«ان �ت �ف��اض��ة ال �ب �ح��ري��ن» م �ل��ف ت �ص� ّ�در
ال �ع��دد ال �ج��دي��د م��ن م�ج�ل��ة «اآلداب»
(ال �س �ن��ة  60ـ� �ـ ص �ي��ف  .)2012أرادت
امل�ج�ل��ة األدب �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة الفصلية
اإلض ��اءة على ث��ورة ّ
همشها اإلع�لام
ع �ب��ر إس �ب��اغ ه��وي��ة ط��ائ�ف�ي��ة ع�ل�ي�ه��ا،
ّ
ف ��ي ح�ي�ن أن ال� �ث ��ورة ول �ي ��دة ان�ف�ج��ار
شعبي من القمع السياسي والحكم
االس �ت �ب��دادي والهيمنة ع�ل��ى ث��روات
البالد على مدى أربعني عامًا .يحوي
ال �ع ��دد م �ل �ف�ين :األول ع ��ن ال �ب �ح��ري��ن،
وال�ث��ان��ي ع��ن «االن�ت�ف��اض��ات العربية:
امل � � ��آالت ،ال �ي �س��ار وال �ع �ل �م��ان �ي��ة» .في
م�ق��ال�ت��ه «ص �ن��اع��ة ال �ك��ذب :ق� ��راءة في
تحايالت املثقف ضد ثورة البحرين»،
ي � �ب ��دو ال� �ك ��ات ��ب ال �ب �ح ��ري �ن ��ي ح�س�ين

مرهون حزينًا حني يتحدث عن دفاع
الروائي عبد الله خليفة عن «الثورة
السورية التي أصبحت واجبًا قوميًا
وإنسانيًا» ،فيما تبرد هذه العاطفة
إزاء انتفاضة ب�ل�اده .تحديث الحكم
االس � �ت � �ب� ��دادي امل� � � � ��وروث ،ال إص �ل�اح
منابع االس�ت�ب��داد ،ه��و م��ا فعله امللك
ح � �م ��د ،ب �ح �ي��ث ال ي �خ �ت �ل��ف ال �ن �ظ��ام
ال �ح��اك��م ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ع ��ن األن �ظ �م��ة
امل�س�ت�ب��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ه�ك��ذا يضيء
البحريني ن��ادر املتروك على مالمح
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة امل ��ارق ��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ك�م��ا ي�ص�ف�ه��ا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى اس�ت�غ�لال
ال�ن�ظ��ام ل�لان �ت �م��اءات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،عبر
ت �ص��وي��ر ال� �ث ��ورة ع �ل��ى أن �ه��ا مخطط
إي��ران��ي .وضمن النصوص املستقلة
التي ّ
ضمها العدد مقال محمد ديبو
الذي يقارب «الجيش السوري الحر»

بوصفه نتيجة لعنف السلطة .ق� ّ�دم
ال �ك ��ات ��ب ال � �س� ��وري امل � �ع� ��ارض ق � ��راءة
ل �ل �ع��ام��ل ال� �خ ��ارج ��ي ول�لاس �ت �ق �ط��اب
ال��دول��ي ح��ول امل�س��أل��ة ال �س��وري��ة ،في
ح�ي�ن أج � ��رى ال �ب��اح��ث ج �م ��ال واك �ي��م
دراسة مختصرة عن النخب الشامية
ودوره � � � ��ا ف� ��ي اس� �ت� �ق ��رار ال� �ن� �ظ ��ام أو
زعزعة القاعدة التي يستند إليها.
مقاالت عدة ّ
ضمها ملف «االنتفاضات
العربية :املآالت ،اليسار والعلمانية».
يخلص الكاتب املغربي كريبي عبد
ّ
الكريم إلى أن العلمانية في الغرب ال
تنحصر في فصل الدين عن الدولة،
ب ��ل ف ��ي ت��أس �ي��س ال �ف �ع��ل ال �س �ي��اس��ي
ع�ل��ى م��ا ه��و إن�س��ان��ي ال ع�ل��ى م��ا هو
فوق بشري .بحث ملف االنتفاضات
العربية في واق��ع االنتفاضات ودور
اليساريني والعلمانيني فيها .يقول

يقارب محمد ديبو
«الجيش السوري الحر»
بوصفه نتيجة لعنف
السلطة

ّ
امل �ص��ري ش��ري��ف ي��ون��س إن ال �ث��ورات
تأت بمبادرة من القوى اإلسالمية
لم ِ
ّ
ف��ي مصر أو ت��ون��س أو س��وري��ا ،لكن
اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن ه � ��م م � ��ن ت � ��ول � ��وا زم � ��ام
امل� �ب ��ادرة ،ف��ي ح�ي�ن رف ��ع ال�ي�س��اري��ون
ش �ع��ار «ال � �ث� ��ورات ُس ��رق ��ت م �ن ��ا» .من
ج� �ه� �ت ��ه ،ي �ن �ت �ق��د ه � �ش ��ام ال �ب �س �ت��ان��ي
ال � �ي � �س� ��اري �ي�ن ال � ��ذي � ��ن ت � �ح� ��ول� ��وا إل ��ى

مدافعني شرسني عن النظام السوري
ّ
ب��دع��وى أن ه �ن��اك م ��ؤام ��رة أم�ي��رك�ي��ة
ت �ح��اك ل�ل�م�ن�ط�ق��ة .وي �س ��أل« :ه ��ل ك��ان
ينبغي مساندة حسني مبارك حني
ّ
طالبه أوباما ّ بالتنحي؟» .لكن ناظم
عودة يقول إنه رغم فشل العلمانيني
ف��ي ال��وص��ول ال ��ى ال�ح�ك� ّ�م ف��ي بعض
بلدان الربيع العربي ،إال أنهم شاركوا
ف ��ي ص� ��وغ ش �ك��ل ال� ��دول� ��ة ال �ت �ع��ددي��ة
البعيدة عن الشعارات الدينية .ويرى
إي ��اد ع�ب��د ال�ل��ه أن ال�ي�س��ار ال�ع��رب��ي ال
يزال أسير الصورة التي تقسم العالم
ال� �ع ��رب ��ي ال � ��ى م �ع �س �ك��ري��ن :م�ع�س�ك��ر
اشتراكي ومعسكر رأسمالي .أتاحت
لنا «اآلداب» في عددها معرفة عميقة
ب��واق��ع ال�ي�س��اري�ين وال�ع�ل�م��ان�ي�ين في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ودوره � ��م ال ��ذي ب��ات
أكثر إلحاحًا اليوم.
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فليأت الحصار

دبكة فلسطين
ممنوع الدخول!

غزة ...قلعتنا األخيرة
ّ

القدس ـــ مصطفى مصطفى

«لم تهزم ما دمت مقاومًا»
تتناهى عبارة مهدي عامل
ونحن نشاهد غزة حيث
الحرية فعل يومي ،على
عكس مدن عربية كثيرة.
صواريخ املقاومة على
ّتعدد تياراتها ،كشفت
أن إمتالك «أوراق اللعبة» ال
يعني إمتالك املصائر

الفجيعة العربية
ليست في اإلحتالل بل
في اإلنبطاح له باسم
«الممكن والمتاح»
السياسي

عبداهلل البياري*
أت��ذك��ر ف��ي خ �ض��م األح � ��داث ال �ث��وري��ة
في مصر ،كنت أميل دوم��ًا إل��ى فكرة
التصعيد على حساب التسليح التي
راج� ��ت ب�ي�ن ش �ب��اب ال� �ث ��ورة امل�ص��ري��ة
ردًا على ّ
توحش العسكر والداخلية
وت�ح��دي�دًا ف��ي ف�ت��رات محمد محمود
وأح��داث مجلس ال��وزراء والعباسية.
الفارق بني التصعيد والتسليح كبير
من حيث مخزون الردع /التدمير في
امل ��واج �ه ��ات ،ف��ال�ت�ص�ع�ي��د ال ي�ش�ت��رط
أن ي�ك��ون ب��ال�س�لاح امل��رك��ب «امل�ع�ق��د».
قد يكون التصعيد وسيلة لتعطيل
م� �خ ��زون ال � � ��ردع /ال �ت��دم �ي��ر ال �خ��اص
ب� �س�ل�اح ال � �ط ��رف اآلخ� � ��ر ك��ال �ب �ن��دق �ي��ة
ّ
أفضليته
وق �ن��اب��ل ال �غ��از ،م��ا ي�ف�ق��ده
امل� �ي ��دان� �ي ��ة .وامل � �ث � ��ال ع �ل ��ى ذل � ��ك ك ��ان
ج�ل�ي��ًا ف��ي ال �ث��ورة م��ن خ�ل�ال «ال �خ��ل»
ً
وامل� �ش ��روب ��ات ال �غ��ازي��ة وص � ��وال إل��ى
الكمامات والدروع و«شبك» الحماية
على األعني لتعطيل فاعلية صائدي
األعني من ضباط الداخلية ،في حني
ّ
أن ال�ت�س�ل�ي��ح ه ��و م��واج �ه��ة ال �س�لاح
ّ
ب ��ال� �س�ل�اح ،وه � ��و م� ��ا ق� ��د ال ي �ت �ق��ب �ل��ه
ال� �ب� �ع ��ض ألن� � ��ه ي � � � ��رادف ب�ي��ن ال �ق �ت �ل��ة
والوسائل.
إن ت �ل��ك ال � �ف ��روق ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ت �ب��دو
غير متكافئة بالنسبة إل��ى معايير
ال �ق �ي��اس امل � ��ادي ال� � ��رادع ،ق��د ّ
رج �ح��ت
ك� �ف ��ة ال� � �ث � ��وار ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال ��دول ��ة
ل� �ف� �ت ��رة ك ��اف� �ي ��ة ل� ��م تّ �ن �ت��ه ب��إن �ت �ص��ار
ال �ث��وار م�ي��دان�ي��ًا ،لكنها ع��رت هزيمة
الدولة ثوريًا .واملواجهة امليدانية ال
تحسمها أب�دًا ق��وة ال�س�لاح .وه��ذا ما
يشهد عليه التاريخ اإلنساني .مدينة
س �ت��ال �ي �ن �غ��راد ال� �ت ��ي ط � ��ال ال �ح �ص��ار
النازي لها ،إلى درجة أن بدأ سكانها
ي� ��أك � �ل� ��ون ج� �ي ��ف م � ��وت � ��اه � ��م ،ه ��زم ��ت
بأبسط السبل عنجهية هتلر وقوته.
ك��ذل��ك ك��ان��ت امل�ق��اوم��ة ال�ج��زائ��ري��ة في
وجه اإلستعمار ،والثورة الالتينية،
وح ��رب ف�ي�ت�ن��ام وه��زي �م��ة األم �ي��رك��ي،
وحرب تموز اإلسرائيلية على لبنان،

ً
وصوال إلى النموذج الحضاري األهم
ف ��ي ت��اري �خ �ن��ا ال �ح��دي��ث :اإلن�ت�ف��اض��ة
وغزة األبية.
غ ��زة ا ّل �ت��ي ي �ق��دم اإلع �ل��ام م�ق��اوم�ت�ه��ا
على أنها مقاومة «صفيح» ال تسمن
ً
وال تغني من جوع ،متجاهال تاريخًا
إنسانيًا قال ويقول دومًا« :ما إنهزم
م��ن ق ��ال ال» ،أو ك�م��ا وص�ف�ه��ا مهدي
ع��ام��ل «ل ��م ت �ه��زم م��ا دم ��ت م �ق��اوم��ًا».
ال �ق��وة ال ت�ق��اس بمخزونها ال ��رادع/
التدميري ،أي بحجم م��ا تحدثه من
ت��دم�ي��ر /ت�ع�ط�ي��ل ،ف��ال�ب�ن��دق�ي��ة ف��ي يد
املحتل ه��ي ذات�ه��ا ف��ي ي��د امل�ق��اوم ،بل
قد تحرمه منها اإلتفاقيات الدولية
وس �ي��اس��ات «امل �م �ك��ن وامل � �ت� ��اح» ،فما
الفارق إذن؟
القوة ليست في البندقية أو الحجر،
ب� ��ل ف� ��ي ال �ق �ي �م ��ة ال � �ت ��ي ي �م �ث �ل �ه��ا ك��ل
م �ن �ه �م��ا ،وه� ��و م ��ا ي� �ع ��رف ف ��ي ع �ل��وم
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ا وال� �ح ��رب «امل �خ ��زون
املعنوي /القيمي» ،تلك القيمة التي
ت��داف��ع عنها البندقية وي ��ذود عنها
ال�ح�ج��ر وال�ص�ف�ي��ح م��ن ع ��دل وح��ري��ة
وح � ��ق وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال �ق �ي ��م ال� �ت ��ي ال
ت �ق��اس ب �م��ادة وال ب��رق��م ،ب��ل ي��درك�ه��ا
اإلن� �س ��ان ب�ح�س��ه ال �ج �م��ال��ي ال�ق�ي�م��ي،
وع�ل�اق� �ت� �ه ��ا م � ��ع ال� �ظ� �ل ��م واإلح � �ت �ل��ال
وال �ق �ت��ل ع�ل�اق��ة م �ح �س��وم��ة .م ��ن ه�ن��ا
ك ��ان ��ت ال �ع �ق �ل �ي��ة امل � �ق ��اوم ��ة م �ت �ق��دم��ة

أخ�لاق�ي��ًا وف�ك��ري��ًا وقيميًا ع��ن املحتل
ّ
والغاصب ،ما شكل لها هامش إبداع
أك �ب��ر ،ول �ن��ا ف��ي ع��ز ال��دي��ن الخطابي
وفيتنام ن�م��اذج ذات دالل��ة توارثها
ّ
أدب امل �ق��اوم��ة .إال أن أدل دل�ي��ل على
ه ��زي� �م ��ة ال� � ��دول� � ��ة واالح � � �ت �ل ��ال أم � ��ام
املقاومة كانت صواريخ املقاومة في
غزة األبية وأنفاقها .تلك الصواريخ
واألنفاق التي أبقت جبني «أفقر بقاع
األرض» و«أكثرها نكبة» بالحصار
ال�ص�ه�ي��ون��ي (وال �ع��رب��ي) ع��ال�ي��ًا غير
م �خ �ت��زل ف ��ي ل �ق �م��ة ال �ع �ي��ش وامل� � ��ادة
والحاجة والفاقة .املقاومة لغزة كما
الطعام والشراب والكهرباء ،إحتياج
ال مقايضة فيه ،فالحرية في غزة فعل
يومي ،على عكس مدن عربية كثيرة.
ّ
إن ص��واري��خ امل �ق��اوم��ة ف��ي غ��زة على
ت �ع ��دد ت �ي��ارات �ه��ا م ��ن ي �م�ي�ن وي �س ��ار،
ّ
تكشف ل�لأذه��ان العربية أن امتالك
«أوراق ال�ل�ع�ب��ة» ( %99.9م��ن أوراق
ال�ل�ع�ب��ة ف��ي ي��د أم �ي��رك��ا :ال� �س ��ادات) ال
ي �ع �ن��ي إم � �ت �ل�اك امل� �ص ��ائ ��ر ،إال مل ��ن ال
مصير له .وهنا مربط الفرس ،فغزة ال
تقاوم ضد إحتالل فقط ،لكنها تلقي
بصواريخها (الكورنيت وغيرها) ـــ
مهما ك��ان تركيبها بسيطًا بدائيًا ــ
في الذهن العربي عمومًا ،وتعيد إلى
ّ
األذه��ان أن الفجيعة العربية ليست
ف��ي اإلح�ت�لال ،ولكن ف��ي الوكالة عنه

واإلنبطاح له بإسم «املمكن واملتاح»
ال �س �ي��اس��ي ،ت �ل��ك ه ��ي ع�ي�ن ال�ه��زي�م��ة.
بعد إخ�ت��راق وأس��رل��ة املكان والوعي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ال �ض �ف��ة وامل �ن��اف��ي،
ب � ��ات ع �ل ��ى امل � �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ـ� �ـ وت �ح �ّ�دي �دًا ال �غ��زي��ة ـ� �ـ م �ه �م��ة ال ت�ق��ل
ً
ثقال .إنها مهمة ّ
تحرر مضاعف في
ظ ��ل خ �ف��ة ال ��وط ��ن ف ��ي ع �ق��ول ال�ن�خ��ب
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة :ت �ح��ري��ر
الوعي الفلسطيني الذي بات يصف
ّ
املقاومة إرهابًا ألن فلسطني بالنسبة
إليه ليست مكانه وال مصيره ،ليقتل
الشهيد ف��ي ب�لادن��ا م��رت�ين ،والنكبة
نكبتني.
ّ
أت��ذك��ر فيلمًا أميركيًا م��ن إن�ت��اج عام
 2001بعنوان «القلعة األخ �ي��رة» من
ب �ط��ول��ة امل �خ �ض��رم روب� � ��رت ردف � ��ورد
وت ��أل �ي ��ف دي �ف �ي��د س �ك ��ارب ��ا وإخ� � ��راج
امل� �خ ��رج (اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي) رود ل ��وري
يحكي إن�ت�ف��اض��ة ي�ق��وم ب�ه��ا سجناء
سجن عسكري ُعرف مأموره بالعنف
والقتل ،مستخدمني أبسط الوسائل
(أدوات الطعام والحجارة) للسيطرة
ّ
على السجن .لكن ه��ذا الفيلم ال يعد
شيئًا أم ��ام امل�ش�ه��د امللحمي للشاب
امل �ص��ري ي�ق��ف ب �ص��دره أم ��ام م��درع��ة
األم��ن املركزي في  28يناير املعروف
ب�ـ «جمعة ال�غ�ض��ب» .ك��ذل��ك ه��ي غ��زة،
ت �ق��ف أم��ام �ن��ا م�ن�ت�ص�ب��ة ك��ال �ل �غ��ة في
زم��ن ال�خ��رس تنشد ك�ل�م��ات محمود
دروي � � � ��ش ب � �ح � ��روف م � ��ن م � �ل� ��ح« :م ��ن
ه� �ن ��ا ت � �ك� ��ون غ � � ��زة ت� � �ج � ��ارة خ ��اس ��رة
ل �ل �س �م��اس��رة وم � ��ن ه �ن��ا ت� �ك ��ون ك �ن �زًا
معنويًا وأخالقيًا ال يقدر لكل العرب.
ّ
ومن جمال غزة أن أصواتنا ال تصل
إليها ،ال شيء يشغلها ،ال شيء يدير
قبضتها ع��ن وج��ه ال �ع��دو ،ال أشكال
الحكم ف��ي ال��دول��ة الفلسطينية التي
سننشئها على الجانب الشرقي من
ال�ق�م��ر ،أو ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�غ��رب��ي من
املريخ حني يتم إكتشافه .إنها منكبة
على الرفض».
* طبيب وكاتب فلسطيني

«مليونية االستقالل وإنهاء االحتالل» شعار
«األس� �ب ��وع ال��وط �ن��ي ل�ل�ش�ب��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي»
ال��ذي أقامته «السلطة الفلسطينية» ،لم ُيتح
لقرابة مئة متضامن م��ن ال��دول العربية من
أص��ل  ،400أن ُيشاركوا فيه .بعد قضائهم خمسة أيام
ُف��ي ع�م��ان ،منتظرين ص��دور ال�ت�ص��اري��ح اإلسرائيلية،
أبلغ هؤالء بقرار املنع اإلسرائيلي من دخولهم «أراضي
بيان أص��دره املتضامنون
السلطة الفلسطينية» .وفي
ٍ
امل�م�ن��وع��ون ،أعلنوا «استنكارهم ل�لإج��راء اإلسرائيلي
ّ
الفاشية
الذي يعكس فكر وسلوك املؤسسة العسكرية
ال � �ت ��ي ت �ح �ك��م إس ��رائ� �ي ��ل،
ودأب � � � � � � � ��ت ع � � �ل� � ��ى إب � � �ع� � ��اد
ال� �ش� �ه ��ود ع� ��ن ج��رائ �م �ه��ا
امل�ت��واص�ل��ة ب�ح��ق الشعب
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن� ��ي .»...ل �ك��ن
ق �ض �ي��ة م �ن��ع «إس ��رائ �ي ��ل»
م� �ت� �ض ��ام� �ن�ي�ن ع � ��رب � ��ًا م��ن
ال� � ��دخ� � ��ول ال � � ��ى ف �ل �س �ط�ين
املحتلة ،أث��ارت تساؤالت
أخ��رى داخ��ل املتضامنني
أن �ف �س �ه��م .أش� � ��ار ال �ك��ات��ب
وال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال� ُ�ع �م��ان��ي
عبد الله حبيب (الصورة)
ال� � � ��ذي ط� ��ال� ��ه ق� � � ��رار امل �ن��ع
م��ع زم�ي�ل��ه ال�ش��اع��ر ّسماء
ّ
منعت إسرائيل
عيسى إل��ى أن «امل��وق�ع�ين
ع �ل��ى ال �ب �ي ��ان ه ��م س �ت��ون
 100متضامن
شخصًا فقط من بني املئة
من الدخول
امل �م �ن ��وع�ي�ن» .واس �ت �غ��رب
وامتنع 40
ح� �ب� �ي ��ب م� ��وق� ��ف «ه ّ� � ��ؤالء
منهم عن
األرب � �ع �ي�ن غ �ي��ر امل��وق �ع�ي�ن
م� � � ��ن األش � � � � �ق� � � � ��اء ال � � �ع � ��رب
توقيع بيان
ال� � ��ذي� � ��ن ت� � �ق � ��دم ب �ع �ض �ه��م
ضدها
ب �ن �ص��ائ��ح «ح �ك �ي �م��ة» من
ّ
قبيل أن علينا أن نشكر
اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي �ي ��ن أن � �ه� ��م
وافقوا على دخول معظم
امل� ��دع� ��وي� ��ن ،وأن ع �ل �ي �ن��ا،
ِّ
نصعد امل��وض��وع»! وأك��د حبيب
نحن املمنوعني ،أن ال
ّ
أن املنع اإلسرائيلي كان «موجهًا ضد أشخاص ال ضد
وفود؛ فقد تم الترخيص لبعض أعضاء الوفود العربية،
بينما ُمنع آخرون في الوفد نفسه بسبب مواقفهم» .لكن
ماذا عن القيادة الفلسطينية التي حرص املتضامنون
املمنوعون على دعمها في بيانهم؟ على طريقة مجالس
العزاء و«األخذ بالخاطر» التي يبرع في أدائها مسؤولو
«سلطة أوس�ل��و» ،ذك��ر حبيب« :بعدما تأكد خبر املنع
«اإلسرائيلي» ،أرسلت إلينا السلطة الوطنية وف�دًا من
رام الله ليعيننا على تحمل املوقف العسير .بينما الذين
أخ ��ذوا ال�ت��راخ�ي��ص ل��م يجشموا أنفسهم ع�ن��اء إص��دار
ّ
بيان يدينون فيه منع مواطنيهم من السفر»ُ .يذكر أن
األس�ب��وع ال��وط�ن��ي »...ال��ذي اختتم أخ�ي�رًا ،ت��رأس لجنته
العليا اللواء جبريل رجوب وتضمن أنشطة غلب عليها
الطابع الفولكلوري من زرع األشجار وعروض الدبكة.
لكن النشاط األب��رز ك��ان «السلسلة املليونية» البشرية
ال � ّت��ي ه��دف��ت ال ��ى ق�ط��ع ال �ط��رق ع�ل��ى امل�س�ت��وط�ن�ين .وق��د
جندت «السلطة الفلسطينية» موظفيها لتشكيل هذه
ّ
السلسلة في م��دن فلسطينية ع��دة؛ لكن «السلسلة» لم
مضمرًا
تستغرق سوى ساعات ،وبدا كأن هناك اتفاقًا ّ
على عدم تجاوزها ملظاهر االحتجاج السلمي الهش.

بيان

مثقفو المغرب والجزائر :فلتسقط األسوار
سعيد خطيبي
ث�م��ان�ي��ة ع�ش��ر ع��ام��ًا م� � ّ�رت ،وم ��ا زال��ت
ّ
البرية بني الجزائر واملغرب
الحدود
مغلقةّ .
مست
كثيرة
سياسية
الت
تحو
ّ
البلدين ط��وال العقد املاضي ،رافقها
ّ
تغير في القيادات السابقة .مع ذلك،

ف�م�س��أل��ة ال �ح��دود ل��م ت �ن �ف��رج ،وح��ال��ة
القطيعة الثنائية بني الطرفني ازدادت
ع �م �ق��ًا ،م ��ا ان �ع �ك��س س �ل �ب��ًا ع �ل��ى آالف
العائالت التي تعيش على ال�ح��دود،
ودف��ع مثقفني وناشطني من البلدين
إلى إطالق بيان «الهوية املوشومة».
هذا األخير يمثل أرضية عمل شبكة
ح � � � ��وار م � �غ ��ارب � �ي ��ة س �ت �ح �م ��ل االس � ��م
نفسه ،وتتخذ من مطلب إع��ادة فتح
أولوية لها ،إضافة إلى طرح
الحدود
قضايا أخ��رى ً ّ
تهم الشباب واملثقفني

ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ه ��ذه امل �ب ��ادرة املستقلة
ال �ت ��ي ت �ح �م��ل ص �ب �غ��ة ث �ق��اف �ي��ة ،ت��أت��ي
ف��ي وق��ت يشهد ف�ي��ه امل �غ��رب العربي
مخاضًا عسيرًا .بعد ث��ورت��ي تونس
ول�ي�ب�ي��ا ال�ل�ت�ين م��ا زال �ت��ا مستمرتني،
ت� �ج ��د امل� �ن� �ط� �ق ��ة ن �ف �س �ه ��ا ال� � �ي � ��وم ف��ي
م��واج�ه��ة ان �ف�لات ال��وض��ع األم �ن��ي في
ش�م��ال م��ال��ي ،وت��وس��ع ن�ش��اط تنظيم
«القاعدة» في بالد املغرب اإلسالمي،
يحث على ض��رورة تسريع جهود
ما
ّ
ال �ت �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي وح� ��ل ال �خ�ل�اف��ات
العالقة ،حفاظًا على استقرار املنطقة.
رك ��ز على
ب�ي��ان «ال �ه��وي��ة امل��وش��وم��ة» ّ
الرابط التاريخي العريق الذي يجمع
ب�ي�ن ال �ج ��زائ ��ر وامل � �غ� ��رب ،وال �ت��واص��ل
ال � �ع� ��رق� ��ي وال � �س� ��وس � �ي� ��ول� ��وج� ��ي ب�ين
البلدين .وجاء في مطلعه« :ملا نفصل
بني بلدين متجاورين ،فنحن نفصل

بني طرفي تاريخ مشترك .الجغرافيا
ليست فقط عالمات ومعابر وحدودًا
ب��ري��ة أو ب�ح��ري��ة ،ب��ل ه��ي أي �ض��ًا ج��زء
ال ي �ت �ج ��زأ م� ��ن ال� �ه ��وي ��ة اإلن �س ��ان �ي ��ة.
إق��ام��ة ح��اج��ز ب�ي�ن ش�ع�ب�ين م�ت��آل�ف�ين،
م�ت��راب�ط�ين ع��رق�ي��ًا وس��وس�ي��ول��وج�ي��ًا،
ه��ي م �ح��اول��ة ص��ري�ح��ة إلح� ��داث ش��ق
ف��ي ذاك � ��رة واح � ��دة ،ت�م�ت��د إل ��ى م�ئ� ّ
�ات
السنني».
ّ
ال� � �ح � ��دود ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين
(ح��وال��ى  1500ك�ل��م) املغلقة مند عام
 1994عقب تفجير مراكش ،وتوجيه
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل� �غ ��رب ��ي األس� �ب ��ق
إدري� � � ��س ال� �ب� �ص ��ري (1938ـ � � �ـ � � �ـ )2007
أص��اب��ع االت �ه��ام إل ��ى ال �ج��زائ��ر ،تلقى
خ�لاف��ًا رس�م�ي��ًا ،وإج�م��اع��ًا شعبيًا في
ال��داخ��ل على ض��رورة تسويتها وفك
ال �ن��زاع .ن�ق��اط ال�ت�ق��اط��ع ب�ين ال�ج��زائ��ر

مبادرة
ثقافية مستقلة
تنادي بإعادة فتح
الحدود

وامل �غ��رب ،اجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا،
ال يمكن ح�ص��ره��ا ،وخ�ص��وص��ًا على
م �س �ت��وى األف� � ��راد وال �ج �م��اع��ات .وق��د
أش��ار ال�ب�ي��ان إل��ى بعضها ح�ين أورد
«الرواية املغربية سنوات الستينيات
لا مع الرواية
تقرأ باعتبارها ت��واص� ً
ال � �ج ��زائ ��ري ��ة .م �ح �م��د دي � � ��ب ،إدري � ��س
ش��راي�ب��ي ،ك��ات��ب ي��اس�ين ،محمد خير

الدين ،نبيل ف��ارس ،آسيا جبار ،عبد
ال �ك �ب �ي��ر ال �خ �ط �ي �ب��ي ،رش �ي��د ب��وج��درة
وال �ط��اه��ر ب�ن�ج�ل��ون ،ك�ل�ه��م ك� ّ�ت��اب من
طينة واحدة ،ومن حساسية مغاربية
مشتركة .ومجلة «( »Soufflesأنفاس)
التي تأسست عام  ،1966بمبادرة من
الشاعر عبد اللطيف اللعبي ،شاهد
ع �ل ��ى ال� �ت�ل�اق ��ي األدب� � � ��ي ب�ي��ن امل �غ ��رب
وال� �ج ��زائ ��ر» .امل � �ب� ��ادرون إل� ��ى ال �ب �ي��ان
وإلى تأسيس شبكة الحوار املغاربية
«ال�ه��وي��ة امل��وش��وم��ة» يحلمون بلقاء
ج��دي��د ،وب�ه��وي��ة م�غ��رب�ي��ة ـ�ـ�ـ ج��زائ��ري��ة
م� ��وح� ��دة ،م ��ؤك ��دي ��ن ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة أن
ّ
«ال�ح�م�لات االس�ت�ع�م��اري��ة ،الفرنسية
واإلسبانية ،لم تزد الشعبني ،املغربي
والجزائري ،طيلة القرنني املاضيني،
إال ت �ق��ارب��ًا ،وت�ط�ل�ع��ًا ن�ح��و م�ح��و إرث
الجغرافيا الكولونيالية».
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ضجة على األثير
ّ

مع «دريم» ...حتى تخلع وشاح السواد
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
االهتمام اإلعالمي الكبير بما يجري في
غ��زة ل��م يمنع ان�ت�ف��اض اإلع�ل�ام املصري
للدفاع عن قنوات «دري��م» التي تحولت
ع �ص ��ر ال �خ �م �ي��س إل � ��ى ش ��اش ��ة س � ��وداء
ب��أوام��ر م��ن ح�ك��وم��ة ه�ش��ام ق�ن��دي��ل .رغ��م
ّ
أن «امل � �ح� ��ور» ال �ف �ض��ائ �ي��ة ت �ع� ّ�د رس�م�ي��ًا
امل�ح�ط��ة ال �خ��اص��ة األول� ��ى ف��ي م �ص��ر ،إذ
انطلقت قبل أش�ه��ر م��ن «دري ��م» ،تعتبر
األخ� �ي ��رة رائ � ��دة ال �ف �ض��ائ �ي��ات ال �خ��اص��ة
ف � ��ي امل � �ح� ��روس� ��ة م� �ن ��ذ ان� �ط�ل�اق� �ه ��ا ع ��ام
 2001ح�ت��ى ال �ي��وم .ال أح ��د ك ��ان يتوقع
أن ت ��واج ��ه ش �ب �ك��ة «دري� � ��م» امل �ك� ّ�ون��ة من
محطتني (األول� ��ى «ال �ح �م��راء» والثانية
«ال ��زرق ��اء») ج�م�ه��وره��ا ب�ش��اش��ة س��وداء
أول م��ن أم��س ،بعد وص��ول امل�ف��اوض��ات

بني إدارة «دريم» ووزارة االعالم املمثلة
للحكومة املصرية إل��ى ط��ري��ق م�س��دود.
تعود تفاصيل القصة إلى ست سنوات،
ع �ن��دم��ا ح �ص �ل��ت ق� �ن ��وات «دري � � ��م» ع�ل��ى
استثناء من وزي��ر اإلع�لام األسبق أنس
ال�ف�ق��ي ل�ل�ب��ث م��ن خ ��ارج م��دي�ن��ة اإلن �ت��اج
االعالمي عكس ما ّ
ينص عليه القانون
الذي يلزم كل القنوات العاملة على أرض
مصر بالبث من داخل املدينةً .
بناء عليه،
ش � ّ�ي ��دت «دري � � ��م» داخ � ��ل أراض� � ��ي «دري� ��م
الن � ��د» امل �م �ل��وك��ة ل��رج��ل األع� �م ��ال أح�م��د
ً
بهجت استديوات خاصة باملحطة بدال
م��ن اس�ت�ئ�ج��ار اس �ت��دي��وات داخ ��ل مدينة
ّ
اإلن �ت��اج ك�م��ا تفعل ب��اق��ي ال �ق �ن��وات .لكن
وزارة اإلع �ل��ام م�م�ث�ل��ة ف��ي إدارة «ن��اي��ل
س ��ات» ق ��ررت إل �غ��اء االس�ت�ث�ن��اء وإج�ب��ار
«دري��م» على العودة إلى مدينة االنتاج

االع�ل�ام ��ي ل�ي�ص��ل ال �ط��رف��ان إل ��ى ط��ري��ق
م� �س ��دود ،وق ��د ت � ّ�م وق ��ف ال �ب��ث ب��ال�ف�ع��ل.
وإذا أرادت قنوات «دريم» االستمرار في
استديوات «دريم الند» ،فعليها أن تقدم
ّ
ّ
التطور أطلق
مسجلة .هذا
كل برامجها
حملة تضامن كبيرة مع القناة املصرية

إدارة «نايل سات»
قررت إجبار المحطة
على العودة إلى
مدينة اإلنتاج

ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ع ��ان ��ت م ��ن م �ض��اي �ق��ات
حكومية شتى في عهد مبارك ّأدت إلى
م �ن��ع وج � ��وه ف ��ي ح �ج��م م �ح �م��د حسنني
هيكل وحمدي قنديل من الظهور على
شاشاتها قبل أن يتعرض مالكها أحمد
ب�ه�ج��ت إلج� � ��راءات م��ال �ي��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة
ّ
للضغط عليه ّ ك��ي ال يتخطى الخطوط
الحمر .حتى إنه بعد الثورة ،جرى إبعاد
اإلعالمية دينا عبد الرحمن من «دريم»
ّ
ألن�ه��ا ّ
ردت بسخرية على أح��د الخبراء
العسكريني الذي رفض توجيه انتقادات
إلى إدارة املجلس العسكري خالل الفترة
ّ
االنتقالية .وأشار البعض إلى أن النزاع
القضائي بني القيادي اإلخواني عصام
العريان واالعالمية في «دري��م» جيهان
م �ن �ص��ور ق ��د ي �ك��ون س�ب�ب��ًا غ �ي��ر م�ب��اش��ر
مل ��ا ي �ح��دث ل �ل �ق �ن��اة ،إذ رف �ع��ت م�ن�ص��ور

دع��وى س��ب وق��ذف ض��د العريان بعدما
اتهمها بتقاضي أم��وال للهجوم عليه.
ّ
وفيما ت�ب��ث ق�ن��اة «ال�ت�ح��ري��ر» أي�ض��ًا من
ّ ّ
خارج املدينة ،ت��ردد أن مالكها سليمان
ع��ام��ر ب ��دأ ب��ات �خ��اذ إج� � ��راءات ل�لان�ت�ق��ال
إلى مدينة االنتاج ،وسط تساؤالت عن
مواقف القنوات اإلخبارية العربية مثل
«ال �ج��زي��رة» و«ال �ج��زي��رة م�ب��اش��ر مصر»
و«ال �ع��رب �ي��ة» و«ب ��ي .ب��ي .س��ي ال�ع��رب�ي��ة»
ّ
التي تبث كلها من منطقة وس��ط البلد.
املحطات على مهلة
هل ستحصل ه��ذه
ّ
ل �ت �س��وي��ة أوض ��اع� �ه ��ا أم أن� � ��ه س �ت �ج��ري
م �ع��ام �ل �ت �ه��ا ك �م��ا ح� ��دث ل � �ـ«دري � ��م» ال �ت��ي
تحولت ش��اش��ة س ��وداء ان�ت�ظ��ارًا لجولة
ج��دي��دة م��ن امل �ف��اوض��ات ومل ��ا سيكشفه
مالكها أحمد بهجت في مؤتمر صحافي
سيعقده ظهر اليوم السبت؟

حديث الساعة

دكتور
جيفاغو
أضاع
ذاكرته؟
ً
ل��م ُي �ح��دث ال �خ �ب��ر ب �ح��د ذات� ��ه ص��دم��ة في
ّ
ال �ش��ارع امل�ص��ري ألن ح��ال��ة عمر الشريف
ّ
الصحية معروفة منذ س�ن��وات ع��دة .لكن
ً
التفاصيل الجديدة أثارت جدال كبيرًا .هل
أصيب املمثل املصري القدير بالزهايمر
أم ّأنه ّ
مجرد إجهاد في الذاكرة؟
م�ن��ذ وف ��اة امل�م�ث��ل امل �ص��ري ال�ك�ب�ي��ر أح�م��د
رمزي في نهاية أيلول (سبتمبر) املاضي
ّ
(األخ� �ب ��ار  ،)2012/9/29ت �ت� ُ�رك��ز األن �ظ��ار
صديق عمره الوسيم .شغل الجميع
على
ّ
بكيفية ت�ل��ق��ي ع�م��ر ال �ش��ري��ف ال �خ �ب��ر :هل
أخفوه عنه؟ هل فكر في العودة لحضور
العزاء بعد طول إقامة في باريس؟ لكن ال
ّ
أح��د م��ن امل�ق��رب�ين م��ن ال�ش��ري��ف ع��ل��ق على
ت�ل��ك ال �ت �س��اؤالت ،إل��ى أن ان�ت�ش��رت أخ�ي�رًا
ّ ّ
تسريبات تؤكد أن الشريف قرر االعتزال
ّ
ألن حالته الصحية لم تعد تساعده على
ال��وق��وف أم ��ام ال�ك��ام�ي��را ل�س��اع��ات طويلة،
وح�ف��ظ ن�ص��وص ط��وي�ل��ة .ه �ك��ذا ،سيكون
ف �ي �ل��م «امل� �س ��اف ��ر» ( )2010آخ � ��ر األع� �م ��ال
ّ
التي ّ
قدمها في «هوليوود ال�ش��رق» .لكن
ّ
جريدة «الوطن» فاجأت محبي «لورنس

مشروع مع ديزني؟

مع ليلى علوي
ّ ً
مقدمة
بالزهايمر،
العرب» بخبر إصابته
ّ
تفاصيل كثيرة ،من بينها أنه نسي مكان
القاهرة
تذكرة الطائرة التي ستعيده إلى ّ
ث�ل�اث م ��رات ،ك�م��ا ن�س��ي ت �ع��اق��دات وق�ع�ه��ا
مع جهات فنية عربية وعاملية ،ما دفعه
إل ��ى االع� �ت ��زال ودف ��ع ال �ج �ه��ات اإلن�ت��اج�ي��ة
ّ
إل��ى وق��ف ال�ت�ع��ام��ل م �ع��ه .غ�ي��ر أن إي�ن��اس
ب�ك��ر ،املتحدثة اإلع�لام�ي��ة ب��اس��م الشريف
منذ ثالثة عقود ،أبدت استياءها من هذه
ّ
التفاصيل ووصفتها باملبالغ فيها .وأكدت
ّ
أن ن�ج��م ف�ي�ل��م «دك �ت��ور ج�ي�ف��اغ��و» أصيب
ف �ق��ط ب��إج �ه��اد ف��ي ال ��ذاك ��رة ج�ع�ل��ه يعجز

ع��ن ح�ف��ظ ن�ص��وص األع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ،فهو
في النهاية بلغ عامه الحادي والثمانني،
وشهد تجارب وخبرات تجعله في حاجة
إل��ى ال��راح��ة من دون أن يكون ذل��ك مدعاة
لشائعة إصابته بالزهايمرّ .
وشددت على
ّ
أنه يتذكرّ كل أصدقائه وأوالده وأحفاده،
مضيفة أنه يعلم بخبر وفاة أحمد رمزي
ّ
ل�ك��ن�ه��ا رف �ض��ت ال �خ ��وض ف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل
وف ��ي م ��دى ت��أث��ره ب��وف��اة ص��دي�ق��ه امل �ق��رب.
ّ
وق��د أك ��دت ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ� �ب ��ار» أن
الشريف سيعود إل��ى القاهرة في كانون
األول (ديسمبر) املقبل ،وسيحدد م��ا إذا

ّ
كان سيعلن اعتزاله النهائي أو ال .لكنها
لم تكشف ما إذا كان سيشارك في الدورة
«مهرجان القاهرة السينمائي
املقبلة من ّ
ال ��دول ��ي» أو أن ��ه سيكتفي ل�ل�م� ّ�رة األول ��ى
بمتابعته عبر الشاشات ،رغم أنها الدورة
ّ
األول��ى بعد «ث��ورة ي�ن��اي��ر» .وامل �ع��روف أن
الشريف هو الرئيس الفخري للمهرجان،
وك � ��ان ح��ري �ص��ًا خ �ل�ال ال � � ��دورات ال�خ�م��س
األخ � �ي ��رة ع �ل��ى دع� ��م ال� �ح ��دث وال �ح �ض��ور
ف��ي االفتتاح واستقبال نجوم هوليوود
وأوروبا بنفسه.
محمد...

على الرغم من تردد أنباء حول إصابته
ّ
بالزهايمر ،إال أن مصادر إعالمية ذكرت
ّ
أن الفنان عمر الشريف (الصورة) اتفق مع
شركة «ديزني» العاملية إلنتاج مسلسل
تلفزيوني يتم عرضه في رمضان 2013
على التلفزيونات والفضائيات العربية.
وستقوم الشركة األميركية بإنتاج
الفيلم في مصر وسيتواله مخرج أميركي
سيختار ممثلني مصريني ملشاركة
النجم املخضرم البطولة ،على أن يتم
دبلجة املسلسل إلى لغات عدة من بينها
اإلنكليزية والفرنسية واألملانية إلى
ّ
جانب العربية .يذكر أن الشريف كان قد
قرر سابقًا العودة إلى القاهرة ،إال أن وفاة
صديقة املمثل أحمد رمزي ّأجل املسألة
إلى وقت الحق لم يحدد حتى اآلن.

ريموت كونترول

ّ
ربيب عمر سليمان يبشر بالثورة

«دبي»

< 20:30

ت �ن �ت �ق��ل زي �ن ��ة ال� �ي ��ازج ��ي ف ��ي رح�ل�ت�ه��ا
ب �ي�ن ال� � �ش � ��وارع ال �ع ��رب �ي ��ة إل � ��ى ل �ب �ن��ان،
وت�س�ت�ض�ي��ف رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق � ّ�وات
اللبنانية» سمير جعجع (ال �ص��ورة).
م��واق��ف «الحكيم» األخ�ي��رة م��ن «ح��زب
ال�ل��ه» و«ال �ث��ورة ال�س��وري��ة» ،إض��اف��ة إلى
«امل��واج �ه��ة» ع�ل��ى ال�ج�ب�ه�ت�ين ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية هي محاور حلقة الغد من
«الشارع العربي».

ّ ّ
سيحرر غزة!
أحمد األسير...

كلود «مكهربة» خالص

< 20:30

< 22:00

«امليادين»

ت �ن��اق��ش ل �ي �ن��ا زه� ��ر ال ��دي ��ن ف ��ي ح�ل�ق��ة
ال� �ي ��وم م ��ن «ال� �ع ��د ال �ع �ك �س��ي» م��وق��ف
األم ��م امل�ت�ح��دة م��ن ال �ع��دوان ع�ل��ى غ��زة،
ك�م��ا ت�ن��اق��ش «ظ ��اه ��رة» أح �م��د األس�ي��ر
(الصورة) في مدينة صيدا في جنوب
ل� �ب� �ن ��ان ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى االح �ت �ج ��اج ��ات
الشعبية التي شهدها األردن .وتتطرق
إل� ��ى أس� �ب ��اب وم � ��دى ان �ت �ش��ار ح ��االت
الزواج العرفي في تونس.

MTV

أزم��ة ال�ك�ه��رب��اء امل��زم�ن��ة ف��ي لبنان هي
م��وض��وع ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن «ت�ح�ق�ي��ق»
لكلود أب��و ناضر هندي التي تعرض
ّ
ش � �ه ��ادات أش� �خ ��اص أث� � ��رت «م �ع��ان��اة
اب ��ري ��ق ال ��زي ��ت» ك �ث �ي �رًا ف ��ي ح �ي��ات�ه��م،
وأوص� �ل ��ت ب�ع�ض�ه��م إل ��ى امل � ��وت .ك�م��ا
دفعت آخرين إلى التفكير في مخالفة
ال � �ق� ��ان� ��ون ،أو ع �ل ��ى األق� � ��ل «ت �س �ك �ي��ر
الطرقات».

مايا تعانق املشاهير

LBCI

< 20:30

ح �ل �ق��ة ج ��دي ��دة م ��ن «دي� ��و امل �ش��اه �ي��ر»
ت �ح �ي �ي �ه��ا ال �ف �ن��ان��ة وم �ق ��دم ��ة ال �ب��رام��ج
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��اي��ا دي ��اب (ال� �ص ��ورة) ،إذ
ي �ت �ب��ارى امل �ش��اه �ي��ر امل �ش �ت��رك��ون ف��ي
إق � �ن� ��اع ال �ج �م �ه ��ور ول �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م
بمواهبهم الغنائية...
ف �م��ن س �ي �غ��ادر ال �ح �ل �ق��ة ب �ع��د امل�م�ث�ل��ة
املصرية ميرنا املهندس؟

جمال قاهر قلوب العذارى

«الجديد»

< 20:40

م� � ��ن ع � ��ال � ��م ال � �ت � �م � �ث � �ي ��ل ،ت �س �ت �ض �ي��ف
س� �م ��ر ي� �س ��ري ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج «س �م��ر
وال� � � ��رج� � � ��ال» غ� � � �دًا ج � �م � ��ال س �ل �ي �م��ان
(الصورة).
يجيب النجم ال�س��وري على مجموعة
جريئة من املواضيع ،من بينها ّ
«أيهما
أش� ّ�د :قهر امل��رأة للمرأة أم قهر الرجل
للمرأة؟» ،قبل أن يعتذر في الختام عن
«اإلكثار من الصراحة».

ّ
ستهب على الفيوتشر
مريم

«املستقبل»

< 20:30

لم تثن شخصية مريم نور (الصورة)
اإلعالم
الغريبة واملثيرة للجدل وسائل
ً
ع��ن استضافتها .ال�ي��وم ،تحل ضيفة
ع� �ل ��ى م � �ي �ل�اد ح ��دش �ي �ت ��ي ف� ��ي «ن� ��اس
ون � ��اس» ،ف �م��اذا س�ت�ق��ول ع��ن ت��وق�ع��ات
ن �ه��اي��ة ال �ع ��ال ��م ف ��ي  21ك ��ان ��ون األول
(دي �س �م �ب��ر) امل �ق �ب��ل؟ وه ��ل س �ت �غ��ادر
الحلقة على غرار ما تفعل كل مرة تطل
ّ
الفضية؟
فيها على الشاشة
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كش ملك

ساندي زعالنة قوي من (ماما) نوال
بعد غيابها عن املحروسة
منذ «ثورة  25يناير» وتراجع
حفالتها هناك ،ها هي تواجه
خطر املنع النهائي من
دخول مصر .والسبب شكوى
ّ
تقدمت بها ساندي إلى نقابة
ّاملوسيقيني ّتدعي فيها
أن النجمة اللبنانية عرقلت
مشاركتها في إحدى الحفالت
التي أقيمت في دبي
القاهرة ـــ أحمد جمال الدين
ّ
ف��ي ظ��ل غ�ي��اب�ه��ا ع��ن م�ص��ر م�ن��ذ ان��دالع
«ث � ��ورة  25ي �ن��اي��ر» وت ��راج ��ع ح�ف�لات�ه��ا
هناك ،تواجه نوال الزغبي تهديدًا باملنع
م ��ن ال �غ �ن��اء ف ��ي م �ص��ر ف ��ي ح� ��ال ث�ب�ت��ت
ص�ح��ة ال �ش �ك��وى ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا ض� ّ�ده��ا
ال �ف �ن��ان��ة امل �ص��ري��ة س ��ان ��دي وات�ه�م�ت�ه��ا
ف�ي�ه��ا ب�م�ن�ع�ه��ا م��ن ال �غ �ن��اء خ�ل�ال حفلة
خ �ي��ري��ة أق �ي �م��ت األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي في
«م��رك��ز راش��د ل��رع��اي��ة وع�ل�اج الطفولة»
ف ��ي دب � ��ي .س ��ان ��دي ال �ت��ي ال ت �ح �م��ل في
رصيدها سوى ألبوم يتيم صدر في آب
(أغسطس) املاضي بعنوان ّ«أحسن من
ّ
كتير» ،أك��دت ل�ـ«األخ�ب��ار» أن�ه��ا تقدمت
بشكوى إلى نقابة املوسيقيني املصرية
لـ«إثبات حقها» ،بعدما طلبت الزغبي
ّ
م��ن م�ن��ظ�م��ي ال�ح�ف�ل��ة م �ن��ع س��ان��دي من
ّ
ال �ص �ع��ود إل ��ى امل �س��رح ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن
ص �م��ت ص��اح �ب��ة «م �ع��رف� ً�ش ل �ي��ه» ي��ؤك��د
امل � ��وض � ��وع ،وم ��وض � �ح ��ة أن� �ه ��ا ش �ع��رت
ب �ـ«اإلح �ب��اط م��ن م��وق��ف ف�ن��ان��ة يفترض
الشباب».
بها مساندة
ّ
وأض� ��اف� ��ت س ��ان ��دي أن� �ه ��ا ت ��رك ��ت األم ��ر

نوال الزغبي
للنقابة ،وتنتظر انتهاء التحقيقات ،إذ
أكد لها املعنيون أنها «ستأخذ مسارها
الطبيعي ملساندتها» في انتظار اتخاذ
قرار حازم يكون «عبرة لكل من يفكر في
اإلساءة إلى الفنانني املصريني».
وك ��ان ��ت ال� �ش ��اب ��ة امل� �ص ��ري ��ة ق ��د ف� ّ�ج��رت
م�ف��اج��أت�ه��ا ب�ع��د ع��ودت �ه��ا إل ��ى ال�ق��اه��رة
ّ
من خ�لال بيان صحافي أعلنت فيه أن
«ن�ج��وم�ي��ة ن ��وال ال��زغ �ب��ي ت��راج �ع��ت في

ّ
ال �س �ن��وات األ ًخ � �ي� ��رة» ،األم� ��ر ال� ��ذي ول ��د
ش �ي��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال �ش �ب��اب.
ل��دي �ه��ا خ � ّ
وتابعت «إنها في سن والدتي وال أريد
ّ
ّ
يسجل
أن أغني معها مجددًا» ،فيما لم
أي ّ
رد ل�ل��زغ�ب��ي ع�ل��ى م��ا ج ��اء ف��ي نص
البيان.
ّ
وف� ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب � ��رأي ال �ن �ق��اب��ة ،ش��دد
رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ع� �م ��ل ف� �ي� �ه ��ا ال� �ف� �ن � ّ�ان
مصطفى كامل ل�ـ«األخ�ب��ار» على «أننا

ل ��ن ن� �ت ��ردد ف ��ي م �ن��ع ن � ��وال ال�ّ�زغ �ب��ي من
ال�غ�ن��اء ف��ي م�ص��ر إذا ث�ب��ت أن �ه��ا منعت
س��ان��دي م��ن اع �ت�لاء امل �س��رح ،ف�لا ّيمكن
أن ن �س �م��ح مل ��ن أس� � ��اء م �ع��ام �ل��ة ف��ن��ان��ي
مصر ف��ي ال �خ��ارج ب��أن يلقى الترحيب
ف��ي أرض ال �ك �ن��ان��ة» ،م��ؤك �دًا ف��ي ال��وق��ت
نفسه ّأن ّ
«حبنا للزغبي لن يدفعنا إلى
التغاضي ع��ن ح��ق ع�ض��وة ف��ي النقابة
إذا ثبتت صحة الواقعة».
ّ
وأوض� ��ح ك��ام��ل ّ أن ال�ن�ق��اب��ة ل��ن تتخلى
عن س��ان��دي ،وأن��ه سيجري اتخاذ قرار
ب �م �ع��ام �ل��ة ص��اح �ب��ة «ع �ي �ن �ي��ك ك ��داب�ي�ن»
ب��امل �ث��ل ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن ال �ن �ق��اب��ة ف�ت�ح��ت
تحقيقًا ف��ي امل��وض��وع واس�ت�م�ع��ت إل��ى
أق � ��وال س ��ان ��دي ،ك �م��ا ت� ّ�م��ت م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
ف ��ي أس� �ب ��اب وت �ف��اص �ي��ل دع ��وت �ه ��ا إل��ى
ال �ح �ف �ل��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى االس �ت �ف �س��ار عن
الجهة املنظمة له ،وتحميلها ج��زءًا من
املسؤولية بسبب ع��دم التنسيق معهم
بشكل كامل قبل سفرها.
وح��ول توقيف الزغبي ع��ن العمل على
ّ
األراض � � ��ي امل� �ص ��ري ��ة ،أوض � ��ح ك ��ام ��ل أن
ال� �ق ��رار ل ��ن ي �ص��در إال ب �ع��د ال �ت��أك��د من
ّ
أن النقابة
صحة املعلومات ،مشيرًا إلى ّ
ال تتجه إلى تصعيد املوقف لكنها تريد
«استجالء الحقيقة» من خ�لال االط�لاع
على رأي األطراف املعنية كافة.
ً
كامل كشف أيضًا عن إجرائه اتصاال مع
رئيسة نقابة الفنانني اللبنانيني املمثلة
ّ
«تفهمت الشكوى
سميرة بارودي التي
ووعدت بالرد عليها خالل مدة أقصاها
عشرة ّأيام بعد استيضاح الحقيقة من
ن��وال الزغبي ،وفهم مالبسات ما حدث
م�ع�ه��ا» .وب�ع��دم��ا ن�ف��ى ك��ل م��ا ت ��ردد عن
صدور قرار بحق الزغبي وتعطيل حفلة
ستحييها ليلة رأس السنة ،اكتفى كامل
ّ
ب��ال�ق��ول إن األك �ي��د ح�ت��ى اآلن ه��و «ع��دم
صعود ساندي على املسرح على الرغم
من وجودها في الحفل واالتفاق املسبق
معها على تقديم فقرة غنائية».

◄ ت��زام�ن��ًا م��ع ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ل�لإع�لام
ف��ي امل �غ ��رب ،اح �ت��ج ص�ح��اف�ي��ون ون�ش�ط��اء
أم��ام مقر وزارة العدل في ال��رب��اط أول من
أمس على االعتداءات املتكررة لقوات األمن
ع�ل�ي�ه��م خ�ل�ال تغطيتهم ل�ل�أح ��داث .ورأت
ال�ن�ق��اب��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ص�ح��اف��ة امل�غ��رب�ي��ة في
بيان ّأن توالي االعتداءات على الصحافيني
ي �ب�ّي�نّ «ن �ي ��ة م �ب �ي �ت��ة واس �ت �ه ��داف ��ًا واض �ح��ًا
ض��ده��م ب �ق �ص��د ت��ره�ي�ب�ه��م وص ��ده ��م عن
ت�غ�ط�ي��ة أح � ��داث ال �ت �ظ��اه��رات االج �ت �م��اع �ي��ة
والسياسية».
◄ تعاقدت قناة «القاهرة والناس» مع
ّ
سمية الخشاب لتقديم
املمثلة املصرية
برنامج جديد يهتم بعروض األزياء ،بعدما
ك��ان��ت ق��د ن�ش�ط��ت ل �ف �ت��رة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال
وافتتحت مع والدتها متجرًا لبيع املالبس.
ّ
◄ أع�ل��ن ال�ف��ن��ان اللبناني إدم ��ون ح� ّ�داد،
ع �ل��ى ح �س��اب��ه ع �ل��ى ف��اي �س �ب��وك ،إس �ق��اط
ّ
املوجهة
ق��اض��ي االس�ت�ئ�ن��اف جميع التهم
إليه وإل��ى املمثلة راوي��ة ال�ش��اب ف��ي قضية
«اإلخ � �ل� ��ال ب � � � ��اآلداب ال � �ع� ��ام� ��ة» ،امل� �ع ��روف ��ة
ب ��اس ��م «ب ��وك �س ��ر س ��وب ��رم ��ان» (األخ� �ب ��ار
ّ
 .)2012/4/24وش�ك��ر ص��اح��ب «امل��رش��ح»
كل من وقف إلى «جانبنا وساندنا ودعمنا
في هذه املواجهة».
◄ ّ
تحول برنامج «حديث البلد» خالل
األي � ��ام امل��اض �ي��ة إل ��ى ح��دي��ث ال �س��اع��ة .هل
ّ
جماهيرية على
يتوقف ال�ب��رن��ام��ج األك�ث��ر
 mtvبعدما كاد يصل النقاش بني املحطة
وال�ش��رك��ة املنتجة  Periscoopإل��ى طريق
مسدود؟ يبدو أن املياه عادت إلى مجاريها،
وس�ي�ع��ود ال�ب��رن��ام��ج اع�ت�ب��ارًا م��ن الخميس
امل �ق �ب��ل .وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» ّأن اإلع�لام� ّ�ي��ة
ّ
اللبنانية منى أبو حمزة ستعود اعتبارًا
م��ن ي ��وم غ��د األح� ��د إل ��ى ت �ص��وي��ر ح�ل�ق��ات
ج��دي��دة م��ن امل��وس��م ال�خ��ام��س م��ن «ح��دي��ث
ُ
ال �ب �ل��د» .ورف �ض��ت ال�ت�ع�ل�ي��ق ح��ول م��ا نشر
ف��ي ال�ص�ح��ف ،م�ش�ي��رة إل��ى ّأن الكثير من
التحليالت لم تكن صائبة.
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يونس االبن :لبنانه السماوي
أسعد أبو خليل*
م ��ات ال �ش��اع��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي ي��ون��س االب � ��ن .حفلت
ال �ص �ح��ف ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ب �م��رث� ّ�ي��ات ع �ن��ه (وإن لم
ّ
ّ
ّ
صحافيات لبنان بالسواد ألن املرحوم
تتشح
ل��م ي�ك��ن رج��ل اس�ت�خ�ب��ارات ع�ل��ى ش��اك�ل��ة وس��ام
ّ
الحسن ــ الذي ّ
تحدثت مجلة «دير شبيغل» عن
عالقة بينه وبني املوساد ،وفق مصادرها في
ّ
أوسطية) .والشاعر
أجهزة استخبارات ش��رق
ي ��ون ��س االب � � ��ن ل� ��م ي� �ك ��ن م� �ع ��روف ��ًا م� ��ن ال �ج �ي��ل
اللبناني الجديد ،ال��ذي يعرف أكثر ّعن محمد
اسكندر واب�ن��ه «ال�ش��اع��ر» (بمعنى أن��ه ّ
فياض
ف��ي امل �ش��اع��ر ا ّمل �ع��ادي��ة وامل�ه�ي�ن��ة ل �ل �م��رأة) .لكن
يونس االبن أثر في الجيل اللبناني األول الذي
َ
(الصوري ،طبعًا) .وشعر
شهد استقالل لبنان
ّ
يونس االبن خلدته حنجرة وديع الصافي في
ّ
أغنية «لبنان ي��ا قطعة س�م��ا» ،كما أن صباح
ّ
ّ
خلدت قصيدة «يسلم لنا لبنان» وخلد نصري
ش�م��س ّ ال��دي��ن (ال ��ذي ل��م ي�ح��ظ ب��ال�ت�ق��دي��ر ال��ذي
يستحقه) أغنية «لبنان ،شو لبنان» ،ولعازار
حبيب أغنية جميلة من كلمات االبن («يا راجع
عضيعتنا») .وشعر االبن ركن من أركان إرساء
ّ
ّ
ّ
الشعبية
اللبنانية في الثقافة
القومية
دعائم
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وف��ي ال�خ�ي��ال ال�ع��ام ال��ذي خلخل
ّ
العقلية ملسخ الوطن.
السالمة
ّ
ّ
ّ
وي��ون��س االب��ن أح��ب لبنان ح��ب��ًا ج��م��ًا .كيف ّال،
وهو أطلق اسم لبنان على ابنه البكر كي ُيكنى
ب�ـ«أب��ي ل�ب�ن��ان» .واس��م «أب��ي ل�ب�ن��ان» ك��ان اسمًا
ّ
ّ
الشرقية م��ن بيروت
حركيًا ف��ي مقلب املنطقة
ّ
ّ
الخاضعة لنفوذ ال�ق��وات الفاشية في سنوات
الحرب .وهناك أكثر من «أبي لبنان» ممن قتلوا
م�س�ل�م�ين وف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ع�ل��ى ال �ه� ّ
�وي��ة ،ل�ك��ن ال
عالقة لهؤالء بيونس االب��ن ،طبعًا .وهناك من
مقاتلي ال �ـ«أب��ي لبنان» ممن أتقنوا ّالتعذيب
ّ
إسرائيلية مكثفة .لكن
بعد الخضوع ل��دورات
ي��ون��س االب��ن ل��م يخض معترك ال�ح��رب إال من
ّ
ّ
السياسية ،إذ إن «ص��وت لبنان»
باب الدعاية
ّ
الكتائبي (وال��ذي كان يخضع إلدارة سياسية
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي كما عرفنا من
توجيهية من
اس�ت�ج��واب��ات م��ع ع�م�لاء إلس��رائ�ي��ل ف��ي لبنان)
ّ
صباحيًا في سنوات الحرب.
أعطاه برنامجًا
ّ
الجميل،
ك��ان «أب��و لبنان» مولعًا بلبنان بيار
ول �ك ��ن ال ع �ل��م ل ��ي إذا ك� ��ان م��ول �ع��ًا ب �ـ«ل �ب �ن��ان»
وص �ب��را وش��ات�ي�لا وخ��دم��ة ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي
ّ
ال��ذي مثلته خير تمثيل إذاع��ة «ص��وت لبنان»
ّ
متخرج من
في سنوات الحرب .حبيب يونس،
مدرسة ّ
التعريف اإلسرائيلي
حراس األرز (ذات
ّ
للبنان) ،يقول في رثائه لالبن إنه كتب «بلغات
ّ
ّ
املحكية وال�ع��رب� ّ�ي��ة الفصحى
اللبنانية
ث�ل�اث:
ّ
والفرنسية» .لكن نسأل حبيب يونس :هل كتب
الشاعر امل��رح��وم بـ«اللغا ال��زغ��رت� ّ
�اوي��ة» أيضًا؟
ّ
لعله من دون أن ندري كتب بلغات أربع.
لكن قبل أن نستفيض في الحديث عن مشروع
يونس االبن «الفكري» ــ بمعنى ربطه بمشروع
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ــ يجب االع�ت��راف ب��أن االبن
القومية

ك��ان م��وه��وب��ًا ،وك��ان فنانًا أي�ض��ًا يجيد الرسم
والخط العربي .وقد اكتشف الرحابنة موهبته
ال�ش�ع� ّ
�ري��ة ب��اك �رًا ول� ّ�ح��ن ل��ه ع��اص��ي (ل�ن�ق�ل��ع عن
ّ
«خبرية» األخوين رحباني) أكثر من قصيدة.
ّ
لكن موهبة يونس االبن الشعرية ،مثل موهبة
ّ
سعيد ع�ق��ل امل�م� ّ�ي��زةُ ،وظ �ف��ت ف��ي م�ش��روع بناء
ّ
ال �ق��وم� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة ال �ت��ي ن�خ��رت
ف��ي ج�س��م امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي وع�ق�ل��ه .ال يمكن
االس �ت �ه��ان��ة ب��إس �ه��ام��ات االب � ��ن وع �ق ��ل ب�ع��دم��ا
الشعبي اللبناني وأدرج��ت
دخلت ف��ي ال��وع��ي
في املنهج الدراسي ُامل ّ
قرر في لبنان.
وت�ب��دأ قصيدة «يسلم لنا لبنان» (بعد امل� ّ�وال
ال ��ذي ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك غ�ن��ى ع�ن��ه ،ل�ك��ن امل� � ّ�وال ّفي
م�ط�ل��ع األغ �ن �ي��ة ل� ُ�م ي �ع��د س��ائُ �دًا ك �ث �ي �رًا ،إذ إن��ه
ّ
يتطلب أن ��اة م��ن امل�س�ت�م��ع وامل�س�ت�م�ع��ة ،وف��ري��د
األطرش كان ُيدخل ّ
املوال في منتصف األغنية)
ب�ـ«ع�ن��دي شوفته بكل ال��دن��ي» .ي�ت�س��اءل امل��رء:
ّ
ال� ��ذي ك �ت��ب ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات ،ه ��ل ج ��ال ف ��ي «ك ��ل
ّ
ال��دن��ي» ،قبل أن ي�ق� ّ�رر أن «ش��وف��ة» لبنان «بكل
ال��دن��ي»؟ ه��ل أج ��رى ال�ش��اع��ر إح �ص��اء أو حتى
ُ ّ ّ
قرر أن
استطالعًا من استطالعات اإلنترنت لي
«شوفة» لبنان ّ
تتفوق على «شوفة» كل ما عداه
من بقاع ّوب�ل��دان في العالم أجمع؟ ثم تضيف
ص�ب��اح إن�ه��ا «اس�ت�ح� ّل��ت» أن تعيش العمر في
«ح�ض�ن��ه ال �ه �ن��ي» .ل�ك��ن� ّه��ا ول ��دت ه��ي وال�ش��اع��ر
االب ��ن ف��ي ل�ب�ن��ان ،أي أن ��ه ال داع ��ي لالستحالء
ّ
الصبوحة والشاعر
بتاتًا .نفهم أن تستحلي
أن ي�ع�ي�ش��ا ف��ي ح�ض��ن ل�ب�ن��ان «ال �ه �ن��ي» (وه ��ذا
ال�ه�ن��اء ي�ع� ّ�م ه��ذه ّ
األي� ��ام ف��ي ط��راب�ل��س وص�ي��دا
ّ
ّأكثر من غيرهما من املدن والقرى اللبنانية) لو
ً
هونغ كونغ ،مثال.
أنهما ّول��دا في البرازيل أو ّ
الشاعر لبنان كـ«جنة أمانينا» .لكن
ثم يحيي ّ
ّ
االبن لم يوضح طبيعة األماني ،وخصوصًا أن
ّ
مثله ــ على
األماني في البلد الطائفي طائفية ُ
شاكلة هيئة إدارة النفط اللبناني املفترض،
وال��ذي سينقسم فور خروجه من باطن البحر
ودرزي وم ��ارون ��ي
إل� ��ى ن �ف��ط س �ن��ي وش �ي �ع��ي
ّ
وروم الخ .أما أن يكون لبنان «جنة لألماني»،
فهذا م��ا يتعارض م��ع ت��اري��خ لبنان وحاضره
ال ��زاخ ��ري ��ن ب ��ال� �ص ��راع ��ات وال � �ح� ��روب األه �ل� ّ�ي��ة
ّ
املستمرة.
ّ
ّ
وتضيف القصيدة املذكورة إن اللبنانيني مهما
ت ّ�ن��ازع��وا وع �ط �ش��وا وج ��اع ��وا ،ي �ت �ش��ارك��ون في
ّ
ّ
محبة لبنانهم «الغالي»
أنهم نشأوا كلهم على
(«م �ه �م��ا ت �ن��ازع �ن��ا وع �ط �ش �ن��ا وج �ع �ن��ا ل�ب�ن��ان�ن��ا
ال �غ��ال��ي ع�م�ح�ب�ت��و رب �ي �ن��ا») .ل �ك��ن ه �ن��اك م��ا هو
ّ
ّ
اللبنانيني يتشاركون في
ناشز هنا :لو أن كل
ّ
النشأة على حب الوطن الغالي ،فما ُيفسر هذه
امل �ه��ارة ف��ي ت �ك��رار ال �ح��روب األه�ل� ّ�ي��ة امل�س�ت�م� ّ�رة؟
ط �ب �ع��ًا ،ه �ن��اك ج� ��واب ط��ري��ف ب ��ات ج ��اه �زًا عند
�وارث
أع� � ��وان إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ف ��ري ��ق  14آذار (ال� � � ّ
الشرعي لجيش أنطوان لحد في لبنان) ،إذ إنهم
ّ
بأن الشعب اللبناني هانئ ُ
ومسالم
يصدحون
ُ
وم �ح � ّ�ب ل ��وال وج ��ود س�ل�اح م �ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل.
وال ندري إذا كان يجوز إسقاط هذا الطرح عن

م�س��ؤول� ّ�ي��ة س�ل�اح امل�ق��اوم��ة ع��ن ال �ص��راع األه�ل��ي
على كل التاريخ اللبناني ،فيصبح هذا السالح
ّ
أس��اس العلة ف��ي دي��ر القمر وف��ي باقي مسارح
ّ
الحروب األهلية في القرن التاسع عشر .لكن هذه
املقولة مسروقة من مقولة صائب سالم (والذي
�دوره م��ن األي��دي��ول��وج �ي��ا ال�ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ة)
س��رق�ه��ا ب� � ّ
وم�ف��اده��ا أن��ه ك��ان يخشى ف��ي ع��ام « 1981على
ّ
اللبنانيني من االختناق لكثرة العناق لو تركهم
ّ
ّ
الغريب» الفلسطيني .طبعًا ،إن وحشية الحرب
األه�ل� ّ�ي��ة زادت وتفاقمت بعدما ت��رك��ت املقاومة
ّ
الفلسطينية لبنان ،والتي كما يدور الحديث في
ُ
ّ
َّ
لبنان اليوم كانت تحمل مسؤولية كل الحروب
وال �ص��راع��ات ف��ي ل�ب�ن��ان .ل�ك��ن ف��ي األم ��ر ص��دف��ة:
ّ
ّ
ّ
إن هناك ف��ي لبنان م��ن يتنطح دوم��ًا للقول إن
أس��اس املشكلة والنزاع في لبنان يكمن فقط ال
غير في السالح املوجود عند تلك الفصائل التي
ّ
العدو اإلسرائيلي.
تقاوم
ّ
لكن األغنية التي اختصرت م��س الجنون في

ُ
ّ
عاجق لبنان ّوأن هناك أس�ط��ورة خلقت حول
ّ
الفينيقية وعن
أرز لبنان ت��دث��رت باألسطورة
ّ
متخيل للبنان (ي�ع��زو كمال الصليبي
ت��اري��خ
ف ��ي ك �ت��اب ص �ق��ر أب ��و ف �خ��ر ع �ن��ه« ،ال �ه��رط��وك��ي
الحكمي» ،بداية األسطورة إلى كتاب طانيوس
ال �ش��دي��اق« ،أخ �ب��ار األع �ي��ان ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان»،
ّ
الرحالة
لكن هناك كتابات خصوصًا في كتب
األجانب سبقت إصدار ذلك الكتاب) .ونستطيع
أن ن �ج��د ت �ج �ل� ّ�ي��ات ل �ل �ف �ك��ر ن �ف �س��ه ال � ��ذي أن �ت��ج
قصيدة يونس االبن ترجع إلى الخطاب الذي
ّ
الجميل في األمم املتحدة عام 1982
ألقاه أمني
(وبصياغة إيلي سالم وغسان تويني ووديع
ّ
حداد) والذي جاء فيه« :أعطونا السالم وخذوا
ما يدهش العالم» (والجملة تنضح بالفكاهة
ف ��ي ال� �ن � ّ�ص اإل ّن �ك �ل �ي ��زي ال� � ��ذي أع � � � ّ�ده ال �ث�لاث��ي
ّ
الفينيقي ،إذ إن��ه ي�ه� ّ�دد ب��أن الشعب اللبناني
ّ
سيدهش العالم ّ
مجددًا ،أي أن الترجمة الدقيقة
كان يجب أن تكون« :أعطونا السالم وخذوا ما

لبناني وليس
الرب»
ّ
لماذا «أرز ّ
مغربيًا؟
صوماليًا أو
ّ
ّ
المشكلة ليست في يونس
االبن بل في الثقافة
والشعبية
السياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تجلت
الثقافة الوطنية اللبنانية تجلت أكثر ما ُ ّ
ف��ي قصيدة «لبنان ،ش��و لبنان» ،وه��ي مغناة
ّ
�ن (ول �ي��س ودي��ع
م��ن ق�ب��ل ن �ص��ري ش�م��س ال��دي � ً
ّ
ال�ص��اف��ي ك�م��ا ه��و ش��ائ��ع خ �ط��أ) ف� ً�ي مسرحية
ُ
رح�ب��ان� ّ�ي��ة .وال�ق�ص�ي��دة ت �ع��زى خ�ط��أ أي�ض��ًا إل��ى
ّ
سعيد ع�ق��لّ ،
رب �م��ا ألن ال�ج�ن��ون ال��وط�ن��ي التي
ت �ت �ض� ّ�م �ن��ه ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ج� �ن ��ون س �ع �ي��د ع�ق��ل
«الوطني» ــ كيف يمكن وضع كلمة وطني في
ّ
الجملة نفسها مع الرجل ال��ذي وصف ج��زاري
صبرا وشاتيال ب��األب�ط��ال ،وال��ذي شكر العدوّ
اإلسرائيلي على اجتياحه للبنان وقتله نحو
 20000لبناني وفلسطيني وسوري ــ معظمهم
ّ
ّ
واملدنيات؟ تبدأ القصيدة بسؤال
املدنيني
من
ّ
ب��ريء ع��ن م��اه��ي��ة ل�ب�ن��ان« :ل�ب�ن��ان ،ش��و لبنان»،
ّ
وك� � ��أن ال � �س� ��ؤال ش �غ��ل امل� �ع� �م ��ورة ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
السؤال الشكسبيري« ،نكون أو ال نكون» .لكن
ي��ون��س االب��ن ي�س��ارع إل��ى ال �ج��واب ع��ن ال�س��ؤال
ّ
«هالكم أرزة ،العاجقني الكون ،هاد قبل
بالقول:
ما في ك��ون كانوا ه��ون»ّ .أواه .يختصر مقطع
ّ
ّ
اللبنانية .م��ن ق� ّ�رر
العقلية
القصيدة ك��ل علل
ّ ّ
أن أرز لبنان عاجق الكون؟ وكيف تقرر أن أرز
ّ
لبنان عاجق الكون؟ لكن من األكيد أن أرز لبنان

هل سنقول شكرًا السرائيل!؟
سعد اهلل مزرعاني*
ت�ت�ع�ج��ل ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وه ��ي االك�ث��ر
يمينية وتطرفًا في تاريخ الدولة الصهيونية،
ت � �ت � �ع � �ج ��ل ق � � �ط� � ��اف ث � � �م� � ��ار ال� � �ع� � �ج � ��ز ال � �ع� ��رب� ��ي
ّواالن�ق�س��ام��ات ال�ع��رب�ي��ة وال �ص��راع��ات العربية.
ان� �ه ��ا ال ت�ص�ب��ر ع �ل��ى م ��ا ت��راك �م��ه م ��ن اح�ت�م��ال

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

االن�ت�ص��ار بالنقاط م��ن خ�لال خطط ال��والي��ات
املتحدة االميركية وحلفائها الغربيني والعرب،
ب��ل ت�س�ع��ى ال ��ى م �ح��اول��ة االن �ت �ص��ار ب��ال�ض��رب��ة
ال �ق��اض �ي��ة :دف �ع��ة واح � ��دة ك �م��ا س �ع��ت م ��ن غير
نجاح حيال الجمهورية االسالمية االيرانية،
او على دفعات ،من خالل الغارة التي شنتها،
منذ اسابيع قليلة ضد احد املواقع العسكرية
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ال �س��ودان �ي��ة .ول �ئ��ن ك ��ان اس �ت �ه��داف ال�ب��رن��ام��ج
ال� �ن ��ووي االي� ��ران� ��ي ،ي�ت�ط�ل��ب ب��ال��درج��ة االول ��ى
والحاسمة ،توريط واشنطن وجهد واشنطن
ّ
واس ��اط� �ي ��ل وق ��واع ��د واش� �ن� �ط ��ن ،اال ان ب�ع��ض
ال�ض��رب��ات االخ ��رى ،ال تتطلب س��وى سكوتها
وت��واط��ؤه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين ،ف��ي م��رح�ل��ة االع� ��داد،
وتضامنها وحمايتها ،في مرحلة التنفيذ وما
بعد التنفيذ.
وكانت القيادة االسرائيلية قد تبلغت ،بشكل
واض � ��ح وح ��اس ��م ،رف� ��ض امل �ش ��ارك ��ة وب��ال �ت��ال��ي
املوافقة االميركية ،على االستهداف العسكري
للمواقع االيرانية حيث ّتقوم املنشآت النووية
االيرانية او حيث ُيعتقد انها قائمة او منتشرة.
وهي تبلغت باملقابل ،الخطة االميركية التي لم
ُ
تس ِقط من االحتماالت الخيار العسكري ،لكنها
تختبر اآلن خيارًا آخر ،ارتباطًا باالزمة السورية
التي هي املنطلق واملحور في املرحلة الراهنة.
ولقد كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» ،في
ّ
اوائل شهر اب املاضي ان وزير الدفاع االميركي
قد ابلغ القيادة االسرائيلية ،اثناء زيارته لتل
ابيب ،السيناريو االميركي املعتمد حيال ايران.
وه��و سيناريو ي�ق��وم على اس�ت�ه��داف «النظام
وال� �ب ��رن ��ام ��ج ال � �ن� ��ووي االي � ��ران � ��ي» ف ��ي ال��وق��ت

عينه .والسيناريو املذكور يعتمد االستنزاف
واالضعاف :بالحصار وبالعقوبات وبمفاعيل
االزمة السورية املتفاقمة خصوصًا...
ُ
وق��د ن�س��ب ال��ى امل�س��ؤول االم�ي��رك��ي ان النتائج
املتوقعة لهذا السيناريو ستبرز ،على االرجح،
ب �ع��د س �ن��ة ون� �ص ��ف ال �س �ن��ة ول� �ي ��س ق �ب��ل ذل��ك
التاريخ .هو طبعًا طالب القيادة االسرائيلية
باالنسجام م��ع مقتضيات الخطة االميركية،
وب �ع��دم االق� � ��دام ع �ل��ى اي ��ة م� �ن ��اورة او م�غ��ام��رة
ً
ّ
لتوريط واشنطن ،ألن ذل��ك لن يحصل ،فضال
ّ
عن انه غير مسموح به على االطالق.
ه��ذا «ال��ردع» االميركي ال��ذي تبلغته اسرائيل
م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين وال�ع�س�ك��ري�ين االم�ي��رك�ي�ين لم
تحقيق انتصارين جزئيني.
يمنعها مع ذلك من
ّ
االول ه��و ال�ت�ص��رف وك��أن �ه��ا ص��اح�ب��ة ح��ق في
استخدام القوة ضد املنشآت االيرانية .والثاني
ال�ح�ص��ول على ح��ري��ة ال�ت�ح��رك ازاء ملفات اقل
اهمية وخطورة من امللف النووي االيراني.
ف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل اي�ض��ًا
ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل � �ب � �ك� ��رة ،وق ��ع
اس � �ت � �ه� ��داف ال � � �س� � ��ودان م� �ن ��ذ اس� ��اب � �ي� ��ع ،وي �ق��ع
استهداف غزة الذي بدأ منذ ايام .وفي السياق
نفسه اي�ض��ًا ك��ان��ت الحكومة االس��رائ�ي�ل�ي��ة قد
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يدهش العالم ّ
مجددًا ».لكن لبنان أدهش العالم
ّ
ّ
ّ
بوحشية حروبه األهلية.
عن حق
ّ
ّ
ّ
وهناك تجليات سياسية وثقافية لفكرة هوس
ال �ع��ال��م ب� ��أرز ل �ب �ن��ان ت�ظ�ه��ر ف ��ي األخ� �ب ��ار ال�ت��ي
ّ
تاريخيًا على صفحات جريدة «النهار»
تزدحم
ع��ن ن�ب��وغ لبنان ح��ول ال�ع��ال��م ،وه��ي تظهر في
ّ
السياسية
الفكر السياسي ال��ذي أقنع الطبقة
ّ
والشعب اللبناني على ح� ّ�د س��واء ب��أن العالم
ّ
ك �ل��ه ي �ت��اب��ع ت�ف��اص�ي��ل ال �ح �ي��اة ف��ي ل �ب �ن��ان ،وأن
ّ
أولوية على جدول أعمال كل الدول.
لبنان هو
ّ
ّ
ّ
وهي تتجلى في أخبار عرضية شبه يومية :ما
ً
ّ
برقية إلى
معنى مثال أن يرسل وليد جنبالط
ب��اراك أوباما يهنئه فيها على إع��ادة انتخابه،
ويطلب منه فيها بعض الخدمات للبنان ّ
ومد
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��امل�ع��ون��ة؟ ه��ذا ن �ت��اج امل� ّ�س
ّ ّ
ّ
ّ
إن ّ
املس
الشعبية اللبنانية.
العقلية
الذي أصاب
الذي يصيب العقل اللبناني في الصميم يوهم
ّ
زعيم  %80من  %5من شعب البلد الصغير بأن

مساعدي أوباما سيقطعون عليه اجتماعه كي
ي� ّ
ّ
لبرقية زع�ي��م الحزب
�زودوه بالنص ال�ك��ام��ل
ّ
ّ
التقدمي ال ��درزي الجنبالطي .إن املبالغة في
ت �ق��دي��ر ح �ج��م ل �ب �ن��ان وأه �م� ّ�ي �ت��ه ف ��ي امل � ��داوالت
ّ
بزعمائه إلى تقديم الخدمات إلى
الدولية تدفع
ّ
ّ
مختلف ال ��دول لظنها أن خ��دم��ات�ه��ا ستسمح
لها بتقرير سياسات دول كبرى .عاد جنبالط
من زي��ارة قبل أشهر إل��ى موسكوّ ،
وعبر فيها
ع��ن خيبته م��ن ع��دم ق��درت��ه على تغيير وجهة
ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ل��روس �ي��ا .ب�م�ع�ن��ى آخ��ر،
ّ
لم يفهم زعيم قرية املختارة كيف أن الرئيس
ال��روس��ي ل��م ي�غ� ّ�ي��ر س�ي��اس��ات ب�ل�اده إك��رام��ًا ل��ه.
ّ
وفي حقبة بوش ،ظن فريق  14آذار أن تحالفه
ال��ذي �ل��ي م ��ع امل� �ح ��ور األم �ي��رك��ي ـ� �ـ اإلس��رائ �ي �ل��ي
س �ي��ؤه �ل��ه ل �ي �ل �ع��ب دور ال � �ص � ��دارة ف ��ي ت �ق��ري��ر
�ؤاد ال �س �ن �ي��ورة من
م �ص��ائ��ر ال �ع��ال��م .ان �ت �ش��ى ف� �
ّ ّ
تربيت جورج بوش كتفه ،لظنه أن التربيت رفع
ّ
العاملية( .باملناسبة،
من مرتبته في السياسة

دفعت سياسة االستيطان الى مستويات غير
ّمسبوقة .وكذلك فهي قد بلغت من الغطرسة،
ان �ه��ا ق��د ه� ��ددت ع �ل��ى ل �س��ان اح ��د اره��اب�ي�ي�ه��ا،
وزير خارجيتها ،بإلغاء اتفاق «اوسلو» نفسه.
ّ
اي انها ه��ددت بإلغاء الشكل الحالي ،االداري
ف �ح �س��ب ،م ��ن ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ف�ك�ي��ف
ب��امل��واف�ق��ة على اق��ام��ة دول��ة فلسطينية «قابلة
للحياة» على االراضي الفلسطينية املحتلة في
«النكبة» الثانية عام .1967
واسرائيل تريد الى ذلك ان تختبر عدة مواقف
في الوقت نفسه :املوقف االميركي بعد ان فاز
ال��رئ �ي��س ب � ��اراك اوب ��ام ��ا ب��والي��ة ث��ان �ي��ة ،خ�لاف��ًا
ل��رغ�ب��ة وج �ه��ود رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة االسرائيلية
ال� ��ذي ج��اه��ر ب��دع��م امل��رش��ح ال �ج �م �ه��وري ميت
روم �ن��ي .وه��ي ت�ط��رح ق�ف��از ال�ت�ح��دي اي�ض��ًا في
وج ��ه ال �ق �ي��ادة امل �ص��ري��ة االخ ��وان� �ي ��ة :ف ��ي م��دى
وباملعاهدة وبالعالقات مع
التزامها بالوعود
ُ
اسرائيل .وهي وعود وعهود قطعت لواشنطن،
والسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر ،ثمنًا
لدعم وص��ول «االخ ��وان» ال��ى السلطة ف��ي اكثر
من بلد عربي...
ّ
وقبل كل ذلك وبعده ،فإن القيادة االسرائيلية
تسعى ،سريعًا ،ألن تستثمر الى الحد االقصى

م��ا ه��و ق��ائ��م م��ن ص��راع��ات وان �ق �س��ام��ات .وه��ي
ت��ري��د اخ �ت �ب��ار ت �ب��دل االول ��وي ��ات ب�ش�ك��ل ج��دي،
ب �ع��د ان اص �ب��ح ه ��ذا ال �ت �ب��دل ع�ل�ن�ي��ًا وم �ب��اش �رًا
وح ��ادًا ،خصوصا ف��ي مجرى االزم��ة السورية
التي ت��زداد تعقيدًا وتفاقمًا .فلم تعد فلسطني
وج ��رح� �ه ��ا وح � �ق ��وق ش �ع �ب �ه��ا ف ��ي ال � �ب ��ال وف��ي
اليوميات اال نادرًا .ولقد بات الصراع املذهبي

ّ
ّ
زه��ا السنيورة أخ�ي�رًا ب��أن��ه تلقى دع��وة إللقاء
ّ
محاضرة «من جامعة هارفرد» مع أن الدعوة
ّ
ّ
ّ
لجمعية
الصهيونية
اليمينية
أتت من القيادة
ّ
م �ت �خ� ّ�رج��ي ج��ام �ع��ة ه ��ارف ��رد ،أي أن� ��ه ال صفة
ّ
أكاديمية «بنوب» لدعوة السنيورة هذه).
ل�ك��ن مطلع ال�ق�ص�ي��دة امل��ذك��ورة ي�ق��ول أك�ث��ر من
ّ
ذل��ك :يقول إن األرز سبق وج��ود ال�ك��ون نفسه.
وهذه الفكرة ،أي التقديس الديني شبه الوثني
ّ
الشعبية .إن القول
للبنان ،سائدة في الثقافة
ّ
ب��أن األرز سبق ف��ي وج ��وده وج��ود ال�ك��ون هو
ّ
لأللوهية على ّأرز لبنان .لكن
إض�ف��اء صريح
ّ
هناك من يقول (ويغني أو تغني مثل صباح
ّ
ّ
خاص
عن) «أرز ال��رب» ،أي أن شجر لبنان هو
ّ
ب��ال �ل��ه ،ل �ك��ن ،مل ��اذا ال ي �ك��ون ش�ج��ر ال� �خ ��روب أو
ال ��زي� �ت ��ون أو اإلج � � ��اص خ � ��اص ب��ال �ل��ه أي �ض��ًا،
ّ
وخصوصًا أن األرز ال يحمل ث�م��ارًا؟ ويضيف
يونس االب��ن« :ش��اب الزمن واألرز باقي شب».
ّ
أي أن األرز مثل فكرة الله تعصى على الزمن.

ّ
القول بأن
األرز سبق في
وجوده وجود
الكون هو
إضفاء صريح
ّ
لأللوهية
على أرز
لبنان (مروان
بوحيدر)

معركة غزة هي
معركة كل فلسطين
ومعركة فلسطين هي
معركة كل العرب
وال� �ص ��راع ال��دي �ن��ي وال �ص��راع��ي االث �ن��ي ه��و ما
ي�ح�ت��ل االول ��وي ��ة وي �ع �ب��ئ ال �ط��اق��ات وال �ج �ه��ود
وال�ج�ن��ود وال�ج�ي��وش! وف��ي م�ج��رى ذل��ك ،باتت
اس��رائ �ي��ل حليفًا ال ع � ��دوًا ...ح�ت��ى ال �ت �ك��اذب في
امل�ن��اس�ب��ات او ف��ي االع �ل�ام ل��م ي�ع��د م�ط�ل��وب��ًا او
مستحبًا.

واخ �ي �رًا ول �ي��س اخ � �رًا ،ف��إن للصهاينة حسابًا
ي� �ح ��اول ��ون ت �ص �ف �ي �ت��ه م ��ع غ� � ��زة .ف �ل �ق��د ش�ك�ل��ت
م��وض��وع�ي��ًا ك��اب��وس��ًا اس��رائ�ي�ل�ي��ًا تمنى بسببه
ّ
ّبعض القادة الصهاينة لو ان البحر يبتلعها.
إن ��ه ك��اب��وس م��رت�ب��ط ب��ال��دي�م��وغ��راف�ي��ا اك�ث��ر من
الجغرافية .وهو االن ،كما ذكرنا سابقًا ،يضع
الحركة االسالمية الصاعدة (تنظيم «االخوان
امل�س�ل�م�ين») ف��ي م�ه��ب اخ�ت�ب��ار مبكر لتطويع
تلك الحركة ملصلحة السياسات االسرائيلية
ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ومل�ص�ل�ح��ة امل �ش��اري��ع االم �ي��رك �ي��ة،
خ �ص��وص��ًا ح �ي��ال ال� �ش ��رق االوس� � ��ط «ال �ك �ب �ي��ر»
املمتد من موريتانيا الى باكستان .وال بد من
ّ
االضافة هنا ،بأن القيادة الصهيونية ،تراهن
ع �ل��ى ال �خ�ل�اف��ات واالن �ق �س��ام��ات الفلسطينية.
فلقد «صمدت» ه��ذه االنقسامات ال��ى ان باتت
ام �رًا راس�خ��ًا ف��ي خ��ارط��ة ال �ص��راع الفلسطيني
وص � ��راع � ��ات امل �ن �ط �ق��ة .ول � ��م ت �ف �ع��ل ال� �ت� �ط ��ورات
ال�ع��رب�ي��ة االخ �ي��رة س ��وى ت�ع��زي��زه��ا وتغذيتها
بعامل عقائدي متصاعد في غير بلد ومنطقة
وجبهة ،في املحيطني العربي واالسالمي.
ّ
ف�م��اذا ع��ن ضحايا ال�ع��دوان؟ ال ش��ك ان الرهان
ينعقد كالعادة على الشعب الفلسطيني :في
غ��زة وف��ي ال�ض�ف��ة وف��ي ال��داخ��ل وف��ي ال�ش�ت��ات.
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االب��ن نسج األس �ط��ورة ف��ي تلك
ويكمل ي��ون��س ّ
القصيدة التي غناها وديع الصافي« :لبنان يا
قطعة سما ،عاألرض تاني ما إال» .والفكرة كان
ّ
االبن قد ّ
تتحدث
عبر عنها في قصائد أخرى له
عن قرب لبنان من السماء .وهذه الفكرة تفترض
أن ل �ب �ن��ان أع �ل��ى م��ن ك��ل ب �ق��اع األرض ق��اط�ب��ة،
ّ
والفكرة غير ُمستغربة ،وخصوصًا أن التغزل
بجبال لبنان ُيقنع التلميذ اللبناني بأن جبال
لبنان هي وحيدة ،أو أنها أقرب إلى السماء _
أو إل��ى الله ألن الفكر الوثني األس�ط��وري غير
ّ
العلمي يفترض أن اإلله أو اإللهة يقطنون في
ّ
العلو .ثم مل��اذا يكون لبنان قطعة
مكان ما في
م��ن ال �س �م��اء ،وال ي �ك��ون ال � ّص��وم��ال أو امل �غ��رب
(وللمغرب أشجار أرز ،لكنها لم تصب شعب
امل �غ��رب ب��امل��رض ال�ع�ق�ل��ي ال ��ذي أص ��اب الشعب
ال�ل�ب�ن��ان��ي)؟ وه ��ذا االس�ت�ث�ن��اء اللبناني يدخل
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
والشعبية
السياسية
العقلية
ضمن
ّ
ُإن فكرة االستثناء اللبناني كامنة في االقتراح
امل� �ت� �ك � ّ�رر مل �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ح� ��ول ج �ع��ل ل�ب�ن��ان
م��رك�زًا للحوار ب�ين ال�ح�ض��ارات ،على أن يكون
مقر امل��رك��ز إم��ا ف��ي ب��اب ّ
ّ
التبانة أو ف��ي مسجد
ب �ل�ال ب ��ن رب � ��اح .واالس �ت �ث �ن��اء ه ��و ال � ��ذي ع�ن��اه
يونس االب��ن في «ع��األرض تاني ما إال» .وهو
ّ
يوحي بأن إمكان وجود مثيل للبنان في الكرة
ّ
ّ
األرضية من املستحيالت ،مع أن إمكان وجود
ُ
مثيل للبنان في كواكب أخ��رى غير مستبعد.
ّ
وي�ض�ي��ف االب ��ن إن ل�ب�ن��ان ع �ب��ارة ع��ن «ل��وح��ات
ال �ل��ه راس �م ��ا» .ل�ك��ن ال�ف�ك��رة ت�ت�ن��اق��ض م��ع فكرة
األدي��ان بحد ذاتها .واالب��ن كان مؤمنًا بالدين
املسيحي ،وكان عليه أن يعترف بخلق الله لكل
ّ
البلدان ،إال إذا أراد االبن أن يقول إن لبنان هو
ّ
من خلق الله وإن باقي البلدان في العالم هي
من خلق الشيطان .هذا ممكن.
ّ
سياسيًا على دور الله
لكن االبن يضفي طابعًا
ّ
محرما» .أي
في لبنان ،إذ يقول« :عالطامعني
ّ
ّ
دفاعية ،إذ
أن لبنان ال ّيحتاج إلى استراتيجيا
ّ
ّإن الله يتكفل بحماية لبنان من الطامعني ،مع
ّ
تخلف ألسباب ّ
خاصة به عن حماية لبنان
أنه
ّ
اإلسرائيلية وفي
في كل مفاصل االجتياحات
م��راح��ل االستعمار ال�غ��رب��ي ،ب��دءًا م��ن ال�ح��روب
ّ
الصليبية.
ال داع��ي لالستفاضة في أشعار يونس االب��ن.
ّ
ّ
والشعبية في
السياسية
املشكلة ف��ي الثقافة
لبنان .لكن املشكلة تتفاقم :كانت األيديولوجيا
ّ
الفينيقية تحكم فكر ح��زب الكتائب ال��ذي كان
محصورًا بجزء من طائفة .لكن اتفاق الطائف
ومشروع الحريري في لبنان ّ
عمما أيديولوجيا
ّ
ّ
ّ
اللبنانية على كل الطوائف،
الفينيقية
الوطنية
وه��ي تصيب بأكثر م��ن رذاذ األب�ن��اء والبنات
من الفريقني في لبنان .قد يكون تحرير املواطن
من ه��ذا الفكر ممكنًا ،ولكن عبر تهديم بنيان
الكيان من أساسه .الفضاء العربي ــ خصوصًا
بعد زوال إسرائيل ــ رحب ّ
جدًا.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

ّ
وهو رهان صائب ألنه خضع مرارًا الختبارات
ق��اس�ي��ة ف�ت�ب��دي ص �م��ودًا م��ده�ش��ًا ،وتضحيات
عظيمة واص��رارًا ال يمكن ان تنال منه الجرائم
وامل�ع��ان��اة ال�ت��ي ك��ان��ت دائ�م��ًا مقرونة بالتخلي
والعجز والتواطؤ ،او حتى بالخيانة.
لم يسقط الشعب الفلسطيني يومًا في اختبار
ال �ش �ه��ادة وال � ��دم واآلالم .وه ��و رغ ��م ال�ح�ص��ار
واالس �ن��زاف واالن�ق�س��ام ،ح��اض��ر لتقديم املزيد
م��ن ق��راب�ين ج��دارت��ه ب��وط�ن��ه وارض ��ه وح�ق��وق��ه،
وخصوصًا منها حقه ف��ي ال�ع��ودة وف� ّ�ي اقامة
دول�ت��ه املستقلة وعاصمتها ال �ق��دس .ان��ه اآلن
ي ��دف ��ع ث �م��ن م ��ا ن �ع �ي �ش��ه م ��ن ال � �ت � ّ�ردي وال �ع �ج��ز
والتواطؤ والخلل والخيانة .لكنه ،في الوقت
عينه ،ي��داف��ع ع��ن حقوقه بمقدار م��ا ي��داف��ع في
ال �ع �م��ق ع ��ن ح �ق ��وق االم � ��ة وك� ��ل ش �ع��وب �ه��ا ف��ي
الحرية والكرامة والتقدم.
معركة غ��زة ه��ي معركة ك��ل فلسطني .ومعركة
فلسطني ه��ي م�ع��رك��ة ك��ل ال �ع��رب .ف�ه��ل سنقول
في ضوء هذه الحقائق ومستلزماتها :حسنًا
فعلت اسرائيل من خالل عدوانها وتسرعها...
بتسريع تحريرنا من العجز والخطأ والخلل
واملهانة.
* كاتب وسياسي لبناني
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يجهد «االئتالف الوطني» لحصد اعترافات دولية .وفي لندن
سمع أن القيادة البريطانية بحاجة أليام ّ
لتقرر ،في حني لحقت
ّ
أنقرة بباريس لتعلن أن االئتالف هو املمثل الشرعي والوحيد
للشعب السوري

ّ
لندن «تؤجل» اعترافها
باالئتالف املعارض

أنقرة تعتبره «املمثل الشرعي والوحيد»...
وباريس تبحث رفع الحظر عن ارسال السالح إلى سوريا
ف���ي وق���ت اع��ت��رف��ت ف��ي��ه أن���ق���رة ب��االئ��ت�لاف
ً
الوطني املعارض «ممثال شرعيًا وحيدًا
ل��ل��ش��ع��ب ال�����س�����وري» ،أع���ل���ن���ت ل���ن���دن أن��ه��ا
س��ت��ق ّ��رر خ�لال أي���ام االع��ت��راف ب��االئ��ت�لاف.
بدورها أثارت باريس مسألة رفع الحظر
األوروب���ي على ارس���ال «أسلحة دفاعية»
إلى سوريا.
وأعلن ّ وزير الخارجية البريطاني وليام
هيغ أن���ه س��ي��ق ّ��رر ،خ�لال أي���ام ،م��ا إذا كان
سيعترف باملعارضة السورية الجديدة،
ب��ع��د م���ح���ادث���ات «م��ش��ج��ع��ة» م���ع ق��ادت��ه��ا
في لندن .ودع��ا «االئ��ت�لاف الوطني» إلى
وض�����ع رؤي�������ة واض����ح����ة مل��س��ق��ب��ل س���وري���ا
واالل�����ت�����زام ب���اح���ت���رام ال���ق���وان�ي�ن ال���دول���ي���ة.
وق�������ال ،ل�����دى اف���ت���ت���اح���ه امل���ؤت���م���ر ال���دول���ي
ّ
لدعم امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،ف��ي ل��ن��دن« ،إن
مستقبل س��وري��ا معلق ف��ي امل��ي��زان اآلن.
وال��ه��دف م��ن االج��ت��م��اع ه��و االت��ف��اق على
ّ
ال��س��ب��ل ال��ت��ي ت��م��ك��ن امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي من
زي������ادة ال���دع���م ال��س��ي��اس��ي وال��ع��م��ل��ي غير
الفتاك للمعارضة السورية».
ول������م ي��س��ت��ب��ع��د ه���ي���غ ّ
«أي خ����ي����ار ب��ش��أن
ّ
س����وري����ا» ،م��ش��ي��رًا إل����ى أن م��ج��ل��س األم���ن
القومي في الحكومة البريطانية «راجع
ج��م��ي��ع ال���خ���ي���ارات» ،ف���ي االج��ت��م��اع ال���ذي
عقده ي��وم أول من أم��س« ،لكننا ن��درك أن
ه���ذا ي��ح��ت��اج ف���ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ،ومهما
ّ
حدث ،اليجاد حل دبلوماسي وسياسي».
وأث��ار وزي��ر الخارجية الفرنسي ،أول من
أم��س ،مسألة رف��ع الحظر األوروب���ي على
ارس������ال «أس��ل��ح��ة دف���اع���ي���ة» إل����ى س���وري���ا،
ب���ه���دف ال��ت��م��ك��ن م����ن ارس�������ال أس���ل���ح���ة م��ن
ه��ذا ال��ن��وع إل��ى مقاتلي امل��ع��ارض��ة .وق��ال
ان��ه سيناقش املسألة م��ع دول أخ��رى في
االتحاد.
ف����ي ال����س����ي����اق ،ص ّ
�������رح وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة
ّ
ال��ت��رك��ي أح��م��د داوود أوغ��ل��و ب����أن تركيا
ت��ع��ت��رف ب��االئ��ت�لاف ال��ج��دي��د للمعارضة
ً
السورية «ممثال شرعيًا وحيدًا للشعب
ال��س��وري» .ودع��ا وزي��ر الخارجية التركي
ك��ل ال���دول األع��ض��اء ف��ي منظمة التعاون
االس�لام��ي وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي إل���ى القيام
باملثل .وأض���اف «م��ا تحتاج ال��ي��ه ال��ث��ورة
السورية والشعب السوري اآلن هو دعم
رسائل تعاطف ووعودًا».
فعلي وليس ّ
الداعمة
الدول
روسيا
رت
حذ
من جهتها،
ّ
لالئتالف السوري املعارض للنظام بأنها
ترتكب «انتهاكًا فاضحًا» للقانون الدولي
إذا زودت املقاتلني امل��ع��ارض�ين بأسلحة.
وص��رح املتحدث باسم وزارة الخارجية،
أل���ك���س���ن���در ل���وك���اش���ي���ف���ي���ت���ش ،ف����ي م��ؤت��م��ر
صحافي «لقد قدم عدد كبير من العواصم
تعهدات بتقديم أسلحة حديثة».
وأض������������اف ل����وك����اش����ي����ف����ي����ت����ش أن ت���ق���دي���م
«مساعدة أجنبية إلى املعارضة التي تشن
نزاعًا مسلحًا ضد الحكومة الشرعية هو
انتهاك فاضح للمعايير األساسية التي
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ان���ون ال����دول����ي» .وت��اب��ع
«ف��ي شرعة مبادئ القانون ال��دول��يّ ،
ورد
ّ
ّ
يحق ّ
ألي دول��ة تنظيم أو
بوضوح ان��ه ال
مساعدة أو تمويل األعمال املسلحة التي
ت���ه���دف إل����ى إط���اح���ة ال���ن���ظ���ام ب��اس��ت��خ��دام
العنف في دولة أخرى».
من ناحيته ،قال املتحدث باسم الخارجية
الصينية ،هونغ ل��يّ ،إن ّ
أي خطوة يقوم
بها املجتمع ال��دول��ي تجاه سوريا يجب
ّ
أن تكون بهدف املساعدة في حل النزاع.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة أن����ب����اء ال���ص�ي�ن ال���ج���دي���دة

ألي
موسكو :ال ّ
يحق ّ
دولة مساعدة أو تمويل
األعمال المسلحة
في بلدة رأس العني على الحدود التركية أمس (بولنت كيليش  -أ ف ب)
«شينخوا» عن هونغ ،قوله ردًا على كالم
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس،
ع��ن ط��رح مسألة رف��ع الحظر ع��ن تسليح
املعارضة السوريةّ ،إن ّ
«أي��ة خطوات من
جانب املجتمع الدولية يجب أن تساهم
في وقف العنف في سوريا من أجل الدفع
باتجاه تسوية سياسية» .وق��ال إن على
«امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي أن ي��س��اه��م ف��ي ص��ون

السالم واالستقرار في الشرق األوسط».
ف���ي س���ي���اق م��ن��ف��ص��ل ،ق����ال ن���ائ���ب امل���راق���ب
ال����ع����ام ل��ج��م��اع��ة اإلخ��������وان امل��س��ل��م�ين ف��ي
ّس����وري����ا ،ع��ل��ي ص����در ال���دي���ن ال��ب��ي��ان��ون��ي،
إن��ه ال توجد نية ل��دى الجماعة الحتكار
ال��ث��ورة ف��ي س��وري��ا .وق���ال البيانوني في
ّ
مقابلة إن اإلخ���وان يأملون ف��ي التوصل
إلى توافق في اآلراء بشأن تطبيق أحكام

ّالشريعة ،لكنهم لن يفرضوها .وأض��اف
أن������ه ال ي��م��ك��ن ل���ح���زب واح������د أن ي���م���ارس
ّ
االحتكار في سوريا ،موضحًا أن سوريا
بها مزيج عرقي وديني وطائفي متناغم
ّ
م��ن��ذ س���ن���وات ،وأن ّه���ذا ال��ت��ع��اي��ش يجب
أن ي��س��ت��م ّ��ر .وق���ال إن��ه��م ال ي��زع��م��ون أنهم
يمثلون الشعب ال��س��وري وال ي ّ ّ��دع��ون أن
هذه الثورة هي ثورتهم ،مؤكدًا أنهم جزء

ّ
واح���د م��ن الشعب ال��س��وري .وأض���اف أن��ه
«يمكن القول إنهم موجودون في الشارع
ل��ك��ن ح��ج��م ه����ذا ال���وج���ود ه���و م���ا تكشفه
االنتخابات املقبلة».
م��ي��دان��ي��ًا ،خ��رج��ت ت���ظ���اه���رات ع���دي���دة في
م��ن��اط��ق مختلفة م��ن س��وري��ا أم���س تحت
عنوان «دعم االئتالف الوطني» املعارض،
ورف����ع����ت ش�����ع�����ارات داع����م����ة ل���ق���ط���اع غ���زة

ّ
األردنيون يصعدون تحركهم ويطالبون امللك بالرحيل

ّ
حط الربيع العربي
رحاله شرقي نهر األردن،
حيث تصاعدت حدة
االحتجاجات مع سقوط
قتيل وعدد من الجرحى،
ما دفع املتظاهرين
للمطالبة برحيل امللك
عبد الله الثاني

ت���واص���ل���ت االح���ت���ج���اج���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ي
األردن لليوم الثالث على ال��ت��وال��ي أم��س،
عقب قرار الحكومة رفع أسعار املشتقات
النفطية ،وتصاعدت حدتها عقب اإلعالن
عن مقتل أحد املتظاهرين في مدينة إربد
(شمال) على أيدي قوات األمن.
وت��ظ��اه��ر أك��ث��ر م��ن  10آالف ش��خ��ص أم��ام
امل��س��ج��د ال��ح��س��ي��ن��ي ال��ك��ب��ي��ر وس���ط ع��م��ان،
بينهم إسالميون ويساريون ومجموعات
ش��ب��اب��ي��ة ،ه��ات��ف�ين «ال��ش��ع��ب ي��ري��د إص�لاح
النظام» و«الحرية من الله يسقط يسقط
ع����ب����د ال������ل������ه» .ودع���������ت ج����م����اع����ة اإلخ���������وان
امل��س��ل��م�ين ال���ن���اس ل���ل���ن���زول إل����ى ال���ش���وارع
لكن ك��ب��ار مسؤولي الجماعة ق���رروا عدم

من تظاهرات ّ
عمان أمس (محمد حامد ــ رويترز)

املشاركة في االحتجاج .وأثار إعالن وفاة
ق��ي��س ال��ع��م��ري ( 27س���ن���ة) ،ال����ذي ينحدر
م��ن عشيرة ال ُ��ع��م��ري��ة ،ال��ت��ي تعتبر إح��دى
أه��م القبائل األردن��ي��ة ف��ي ش��م��ال اململكة،
والحديث عن موت سريري ملتظاهر آخر
من القبيلة نفسها ،املزيد من التوتر في
م��ن��اط��ق مختلفة م��ن األردن ،وخصوصًا
بعدما أعلنت عائلة العمري أنها ترفض
دف����ن ق��ت��ي��ل��ه��ا إل����ى ح�ي�ن إع��ل��ان ال��س��ل��ط��ات
مسؤوليتها ع��ن مقتله .ف��ي ه���ذا ال��وق��ت،
ع���م���ت ت����ظ����اه����رات ص���ب���اح���ي���ة وم���س���ائ���ي���ة
مناطق مختلفة في األردن ،بدءًا بالعاصمة
وم���دن م��ع��ان وال��ك��رك والطفيلة (ج��ن��وب)
وإرب��د واملفرق وعجلون وج��رش (شمال)
ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا ق�����وات م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب.
وهتف املتظاهرون« :الشعب يريد اسقاط
ال��ن��ظ��ام» و«ال اص�ل�اح وال تصليح ارح��ل
ب��ال��ع��رب��ي ال���ف���ص���ي���ح»ّ .
ورددوا ،ه��ت��اف��ات
وص���ف���ت امل���ل���ك ب��ال��ف��اش��ل ،ألن����ه ق����ام خ�لال
عهده بتعيني  13حكومة كانت جميعها
ف���اش���ل���ة ،ك���م���ا ق����ال����وا إن�����ه ف���ق���د ال��ش��رع��ي��ة.
وم��ن ال��ه��ت��اف��ات ال��ت��ي ّ
ردده����ا املتظاهرون
«س ّ��ج��ل س ّ��ج��ل ي��ا زم����ان ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي
ب��اع األوط����ان» ،و«اس��م��ع السلطان (امللك)
ان امل��ل��ك عبد ال��ل��ه ال��ث��ان��ي فقد الشرعية».
و«ل����وح ب��ي��دك ل����وح ،م��ا ب���دك ت��ص��ل��ح روح
(إرحل)» ،و«يسقط حكم األزعر» ،و«حرية
حرية غصبًا عنك عبد الله».
وم���ن���ع���ت ال���س���ل���ط���ات األردن������ي������ة م���راس���ل���ي
ال��ص��ح��ف ووك�����االت األن���ب���اء األج��ن��ب��ي��ة من
تصوير االعتقاالت ،وأطلقت عليهم قنابل
ُم ّ
سيلة للدموع.
وان����دل����ع����ت أم������س ،م����واج����ه����ات ب��ي�ن ق����وات
ال�������درك األردن�����ي�����ة وم���ح���ت���ج�ي�ن ف����ي م��خ��ي��م
البقعة لالجئني الفلسطينيني شمال غرب
ال��ع��اص��م��ة ع ّ���م���ان ،ف��ي��م��ا أح��ص��ت م��دي��ري��ة
األمن العام األردنية  50إصابة في صفوف
عناصرها ج ّ��راء االشتباكات التي وقعت

خ�لال األي��ام املاضية .وف��ي السياق ،قالت
م��دي��ري��ة األم����ن ال���ع���ام األردن���ي���ة ف���ي ب��ي��ان،
إن��ه ت��م «تسجيل  26إص��اب��ة ب�ين مرتبات
األم�������ن ال����ع����ام ب��ع��ض��ه��ا ج ّ
��������راء اس���ت���خ���دام
أس��ل��ح��ة ن���اري���ة ،و 3منهم ح���االت صعبة،
كما ّ
سجلت  24إصابة بني مرتبات قوات
ال������درك 13 ،م��ن��ه��ا ب��أع��ي��رة ن���اري���ة ،ح���االت
بعضهم صعبة» .وفي بلدة ذيبان التابعة
ملحافظة مأدبا (وس��ط) ،ح��اول محتجون
اق���ت���ح���ام امل����رك����ز األم����ن����ي وإح���������راق ص���ور
شخصيات «سيادية» في البالد.
ف�����ي ه������ذه األث������ن������اء ،أع����ل����ن م����دي����ر ش���رط���ة
محافظة الطفيلة ،العميد ف��واز املعايطة،
أن����ه ت���م إل���ق���اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى  9أش��خ��اص
بينهم اثنان يحمالن الجنسية السورية
إث�����ر «أع����م����ال ال���ش���غ���ب» ال���ت���ي وق���ع���ت ف��ي
املحافظة.
ك��ذل��ك ،ت��ظ��اه��ر امل��ئ��ات م��ن امل���وال�ي�ن للملك
مقابل تظاهرة ّاملعارضة ،ما اضطر قوات
الدرك الى التدخل والفصل بني ُالطرفني.
وف����ي����م����ا رف�����ض�����ت ال����س����ل����ط����ات امل���خ���ت���ص���ة
ت���وص���ي���ات ع���س���ك���ري���ة وأم���ن���ي���ة ب���ض���رورة
ال���ت���راج���ع ع����ن ق������رار رف�����ع األس�����ع�����ار ،أع��ل��ن
«االخ�����������وان امل���س���ل���م���ون» ان���ح���ي���ازه���م ال���ى
«الشارع الغاضب» .ونفت الجماعة إجراء
مقايضة أو صفقة مع الحكومة األردنية
لتحقيق مكاسب خاصة بها.
ورد نائب مراقب عام اإلخوان في األردن،
زك������ي ب���ن���ي أرش�����ي�����د ،ع���ل���ى م�����ا ت��������ردد ف��ي
وس��ائ��ل إعالمية وب�ين ق��وى سياسية في
األردن ،ب���أن ق���ي���ادات ف��ي ال��ج��م��اع��ة سعت
ف���ي ل��ق��ائ��ه��ا م���ع وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة ،ع��وض
خليفات ،لتحقيق أه���داف خ��اص��ة مقابل
ت��ه��دئ��ة ال����ش����ارع .وق����ال ب��ن��ي أرش���ي���د« :ل��و
أردن��ا املقايضة لقايضنا» ،مشيرًا إلى أن
دعم الشعب «واجبنا الوطني للوقوف مع
املواطن بالحفاظ على قوته وقوت عياله
وال ننتظر إمالءات من أحد».
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العراق

ّ
توتر جديد بني بغداد واربيل على خلفية عسكرية
ال� ��ذي ي �ت �ع��رض م �ن��ذ ث�ل�اث��ة أي� ��ام ل�ه�ج��وم
إس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي .وت� � ��واص� � ��ل ال� �ق� �ص ��ف ع �ل��ى
م�ن��اط��ق ف��ي ج�ن��وب دم�ش��ق وض��واح�ي�ه��ا.
ّ
وق ��ال امل��رص��د إن «م��دي�ن��ة دوم ��ا وبلدتي
امل �ع �ض �م �ي��ة وع� ��رب�ي��ن ف� ��ي ري� � ��ف دم �ش��ق
تعرضت للقصف من القوات النظامية».
وذك��رت لجان التنسيق املحلية في بريد
الكتروني ان «القصف بقذائف املدفعية
ت� �ج ��دد ع �ل��ى م��دي �ن��ة م �ع �ض �م �ي��ة ال� �ش ��ام»
القريبة م��ن دم�ش��ق وال�ح�ج��ر االس ��ود في
ج �ن��وب ال�ع��اص�م��ة ،بينما اف� ��ادت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ث ��ورة ال� �س ��وري ��ة ع ��ن «ق �ص��ف
ش��دي��د» على مدينة ح�م��وري��ة ف��ي الريف
طاول منازل عدة.
ف��ي محافظة ح�ل��ب ،دارت اشتباكات بني
ال� �ق ��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم �ج �م��وع��ات م�ق��ات�ل��ة
م � �ع� ��ارض� ��ة ف � ��ي م� �ح� �ي ��ط م � �ط� ��ار ال� �ن� �ي ��رب
العسكري .كما شهدت بعض احياء مدينة
حلب معارك وقصفا ،بحسب املرصد.
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح �م��ص ،أف� ��اد امل ��رص ��د عن
محاولة القوات النظامية اقتحام مدينة
ال��رس�تن واشتباكات عنيفة م��ع املقاتلني
امل�ع��ارض�ين ال��ذي��ن يتحصنون فيها عند
أطرافها الشمالية.
إلى ذلك ،سيطر مقاتلون معارضون على
مبنى م��دي��ري��ة ال�ن��اح�ي��ة ف��ي ب�ل��دة دبسي
عفنان في محافظة الرقة بعد اشتباكات
استمرت أيامًا ،بحسب ما أفاد.
من جهتها ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
ّ
السورية «س��ان��ا» إن «الجهات املختصة
استهدفت تجمعًا لإلرهابيني في منطقة
دبسي عفنان بريف ال��رق��ة ،وقضت على
ال�ع�ش��رات وأص��اب��ت آخ��ري��ن» .كما أوردت
ّ
ال��وك��ال��ة أن «ال�ج�ه��ات املختصة أحبطت
محاولة تفجير س�ي��ارة مفخخة بحاجز
في منطقة دبسي عفنان بريف الرقة».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

وف��ي ح��دي��ث م��ع «ف��ران��س ب ��رس» ،أض��اف
بني أرشيد «هناك تيار مؤسسي وحزبي
ي �ط��ال��ب ب ��اص�ل�اح ال �ن �ظ ��ام وه� �ن ��اك ت �ي��ار
شعبي غير منظم يطالب باسقاط النظام
واالس�ت�ع�ج��ال باملعالجة ه��و ال��ذي يمكن
ان يخرج األردن م��ن ازم�ت��ه الحالية التي
صنعها النظام نفسه».
في املقابل ،قال مدير األمن العام األردني،
ال �ف��ري��ق أول ال ��رك ��ن ح �س�ين امل �ج ��ال ��ي ،إن
«ال�س�ل�ط��ات ال تغير م��ن أس�ل��وب التعامل
م��ع ال�ح��راك السلمي ضمن ال�ق��ان��ون ،لكن
إذا تغير في طريقته السلمية فسنتعامل
بالتغيير» .وحذر خالل مؤتمر صحافي،
من أن السلطات «ستضرب بيد من حديد
ك ��ل م ��ن ت �س��ول ل ��ه ن �ف �س��ه اإلض � � ��رار ب��أم��ن
املواطنني وممتلكاتهم».
وات� �ه ��م امل �ج ��ال ��ي ج� �ه ��ات داخ �ل �ي ��ة ب��أن�ه��ا
«م� ��رت � �ب � �ط� ��ة ب � ��ال� � �خ � ��ارج وت � �س � �ع� ��ى ل �ن �ق��ل
سيناريوهات ،لكنها لن تحصل أبدًا».
م��ن جانبها ،دع��ت السعودية مواطنيها
ف��ي األردن ال��ى تجنب أم��اك��ن التظاهرات
ال سيما دوار الداخلية وس��ط العاصمة.
وذل��ك بعدما تبلغت سفارتها ف��ي عمان
بطعن ث�لاث��ة م��واط�ن�ين س�ع��ودي�ين ب��آالت
ح� � � ��ادة ،أح� ��ده� ��م إص ��اب� �ت ��ه ب ��ال� �غ ��ة أث� �ن ��اء
ت �ن��اول �ه��م ال �ط �ع��ام ف ��ي أح� ��د امل �ط��اع��م في
مدينة إربد شمال األردن.
واع�ت�ب��ر م�س��اع��د امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م� ��ارك ت ��ون ��ر ،أن
االردن «ش��ري��ك استراتيجي م�ه��م» ،رغم
أح��داث العنف .لكنه أض��اف أن «الشعب
األردن � � � � ��ي ل� ��دي� ��ه م� � �خ � ��اوف اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وس�ي��اس�ي��ة ول��دي��ه ت�ط�ل�ع��ات .ن�ع�ت�ق��د ان
خريطة الطريق ال�ت��ي قدمها امل�ل��ك عبد
ال �ل ��ه ال� �ث ��ان ��ي ،ل�ل�اص�ل�اح ��ات ت�س�ت�ج�ي��ب
لذلك .لكن ،كما رأينا في مناطق اخرى،
ثمة تعطش للتغيير».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ط� � � ��رأ خ � �ل ��اف ج � ��دي � ��د ع � �ل� ��ى ال� �ع�ل�اق ��ة
امل� � ��أزوم� � ��ة ب �ي��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
واق� � �ل� � �ي � ��م ك� � ��ردس � � �ت� � ��ان ع � �ل� ��ى خ �ل �ف �ي��ة
ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل ��رك ��زي ��ة ق� �ي ��ادة
ع �س �ك��ري��ة ت �ت��ول��ى م �س��ؤول �ي��ات ام�ن�ي��ة
في محافظات تضم مناطق متنازعًا
عليها في الشمال ما ادى إلى تصاعد
في التوتر بني بغداد واالقليم.
وذك ��رت م �ص��ادر حكومية أن ال�ق�ي��ادة
الجديدة تهدف إلى توحيد املعلومات
االس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ب�ي�ن وك� � ��االت االم ��ن
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ف � ��ي م � �ح ��اف � �ظ ��ات ك ��رك ��وك
وص �ل��اح ال ��دي ��ن ودي ��ال ��ى امل �ت �ج ��اورة.
الخطوة الجديدة اثارت غضب القادة
االك� � ��راد ال ��ذي ��ن ي �ع��ارض��ون ال�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى م�ن��اط��ق م�ت�ن��ازع عليها ت�ق��ع في
املحافظتني املتجاورتني ،ورأى االقليم
فيها «نوايا واهدافًا» ضد االكراد.
ف �ق��د اع �ت �ب��ر رئ �ي ��س اق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
م �س �ع ��ود ال � �ب� ��رزان� ��ي أن «ت �ش �ك �ي��ل م��ا
ي �س �م��ى ب� �ق� �ي ��ادة ع �م �ل �ي��ات دج� �ل ��ة ف��ي
م�ن��اط��ق ك��رك��وك ودي��ال��ى خ �ط��وة غير
دستورية من قبل الحكومة العراقية».
وأوض� � � ��ح أن� � ��ه «م � �ن ��ذ ال � �ب� ��داي� ��ة ك��ان��ت
ل��دي�ن��ا ش�ك��وك وم �خ��اوف» م��ن تشكيل
ه��ذه ال�ق�ي��ادة ،معتبرًا أن�ه��ا «تأسست
بنوايا واهداف ضد االكراد والعملية
الديموقراطية والتعايش في املناطق

املستقطعة من كردستان».
وبصفته القائد العام للقوات املسلحة،
رد رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ن��وري
امل ��ال� �ك ��ي ف ��ي ب� �ي ��ان ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات
ال � �ب� ��رزان� ��ي م � �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ال �ق �ي��ادة
«ال ت�س�ت�ه��دف م�ك��ون��ًا او م�ح��اف�ظ��ة او
قومية» .وأك��د املالكي أن تشكيل هذه
القيادة يندرج في اطار «الصالحيات
الدستورية وال يحق ملحافظة او اقليم
االع � �ت� ��راض ع �ل �ي �ه��ا ألن واج �ب �ه ��ا ه��و
ح�م��اي��ة ال �س �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة» .وأوض��ح
أن «قيادة عمليات دجلة ليست قوات
جديدة او اضافية كما اش��اع��وا عنها
واملهام املناطة بها تقع ضمن املناطق
امل�ت�ن��ازع عليها تحت ام��رة ث�لاث فرق
عسكرية (ال��راب�ع��ة والخامسة وال �ـ)12
في ثالث محافظات».
وأك � ��د امل��ال �ك��ي أن «ت �ش �ك �ي�ل�ات ال �ف��رق
وق �ي ��ادات ال�ع�م�ل�ي��ات وح��رك��ة الجيش
ي �ج��ب أن ت� �ك ��ون ح� ��رة ع �ل��ى ك ��ل ش�ب��ر
م��ن ارض ال �ع��راق وال ي�ح��ق مل�ح��اف�ظ��ة
او اقليم االع�ت��راض عليها الن واج��ب
ه��ذه التشكيالت ه��و حماية السيادة
الوطنية» .ورأى أن «ه��ذا االج��راء يقع
ضمن مسؤولية حماية االمن الوطني
م ��ن االره� � ��اب وال �ت �خ��ري��ب» ،م��وض�ح��ًا
أن� � ��ه «ح� �ي��ن ش �ك �ل �ن��ا ف� ��ي وق� � ��ت واح� ��د
عمليات دجلة والرافدين لم تعترض

الزيدي إن هذه القيادة شكلت «نتيجة
تعرض املنطقة إل��ى عمليات ارهابية
ناجمة ع��ن ضعف التنسيق االم�ن��ي».
وأوض � ��ح أن «ه� ��ذه ال �ق��وة ال �ت��ي تضم
وكاالت امنية مختلفة تهدف بصورة
اس��اس �ي��ة ال ��ى ت��وح�ي��د ال�ج�ه��د االم�ن��ي
وت�ع��زي��ز اللحمة ال��وط�ن�ي��ة ب�ين جميع
م �ك��ون��ات ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي» ،مضيفًا
«ن� �ش� �ه ��د خ � ��روق � ��ات ام� �ن� �ي ��ة م �س �ت �م��رة
وق � ��د ت� �ص ��اع ��دت االع � �م� ��ال االره ��اب� �ي ��ة
ف��ي ك��رك��وك ن�ت�ج�ي��ة ض�ع��ف التنسيق
االمني».
ب��امل�ق��اب��ل اع �ل��ن م�ح��اف��ظ ك��رك��وك ،نجم
ال��دي��ن ع�م��ر ك��ري��م رف�ض��ه ال�ت�ع��اون مع
القيادة الجديدة ،مشددًا أن «الجيش
العراقي يجب اال يتدخل بالسياسية
وال ي �م �ك �ن �ن��ا ان ن� �ق� �ب ��ل ب � � ��أن ت �ط �ب��ق
علينا اح�ك��ام عرفية لكونها مخالفة
للدستور».
وأض � � � � ��اف «ل � �س � �ن� ��ا ب � �ح� ��اج� ��ة ل� �ق� �ي ��ادة
ع �م �ل �ي��ات ألن� �ه ��ا ق � �ي� ��ادة ف ��اش� �ل ��ة ،وال
نقبل أن تفرض علينا» ،موضحًا أنه
ي �ت��رأس «ال�ل�ج�ن��ة االم �ن �ي��ة ال �ت��ي تضم
قادة الشرطة واالجهزة االستخبارية
وال � �ب � �ش � �م� ��رك� ��ة واالج � � � �ه� � � ��زة االم� �ن� �ي ��ة
املشتركة والفرقة  12للجيش العراقي
ولدينا تعاون كبير».
(أ ف ب)

م� �ح ��اف� �ظ ��ات ال � �س � �م� ��اوة وال� �ن ��اص ��ري ��ة
وص �ل ��اح ال� ��دي� ��ن ودي� ��ال � ��ى ان� �م ��ا ف�ق��ط
كركوك ،وهو اعتراض ال سند قانونيًا
له».
وح � � � ��ذر امل� ��ال � �ك� ��ي ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن �ف �س��ه
ق��وات البشمركة م��ن اس�ت�ف��زاز ال�ق��وات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م �ش��ددًا أن ��ه «ع �ل��ى ق��وات
البشمركة ع��دم القيام ب��أي اع�م��ال من
شأنها اث��ارة التوتر وع��دم االستقرار
وت�ص�ع�ي��د امل��وق��ف ف��ي ت�ل��ك امل �ن��اط��ق».
ونصح املالكي البشمركة «باالبتعاد
ع� � ��ن ال� � � �ق � � ��وات ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة وت �ج �ن ��ب
استفزازها».
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال � �ق � �ي� ��ادة
ال �ج��دي��دة ،ال �ف��ري��ق ال��رك��ن ع�ب��د االم�ي��ر

حذر المالكي قوات
ّ
البشمركة من استفزاز
الجيش العراقي
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الحزب الشيوعي يحدد حجم صالحيات أمينه العام الجديد
تحدثت وسائل اعالم
ّ
اميركية وبريطانية عن
سيغير
«الرجل الذي
ّ
الصين»

نجمة كبيرة وأرب��ع اخ��رى صغيرة حولها ّ
تزين علم
جمهورية الصني الشعبية .الديكتاتورية ال تنحصر
بشخص بل بالنجمة الكبرى التي تمثل الحزب وبالنجوم
االربع التي تمثل ّ
العمال والفالحني والبرجوازية الصغرى
والبرجوازية الوطنية .ولن يتاح لالمني العام الجديد
للحزب الشيوعي الصيني ،شي جينغ بينغ ،اتخاذ قرارات

ّ
فردية تتعلق بمستقبل الصني وبسياساتها بل ان القرار
يعود للجنة املركزية للحزب ،والحكم يبقى ،وسيبقى،
بحسب نتائج املؤتمر الثامن عشر الذي اختتم أول من
أمس بيد الجيل الرابع وال ينتقل الى الجيل الخامس اال
بعد تثبيت االستمرارية والتأكد من انطالق مرحلة اختيار
قيادات الجيل السادس الذي سيأتي دوره عام 2022

شدد االمين العام الجديد
ّ
على استمرارية النهج
ونوه بانجازات سلفه
ّ
وبنبل شخصه

شي جينغ بينغ لن يحكم الصني
بكين ــ عمر نشابة
«س ��وف ن�ض��ع ف��ي أذه��ان�ن��ا م��ا ع�ه��د الينا
هو جني ت��او ب��ه ،ون��درس ،وننشر ،وننفذ
ب�ض�م�ي��ر م�خ�ل��ص روح امل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ى
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني».
ه � ��ذا م� ��ا ت� �ع � ّ�ه ��ده االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال �ج��دي��د
ل� �ل� �ح ��زب ال� �ش� �ي ��وع ��ي ال� �ص� �ي� �ن ��ي ،رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رك��زي��ة ،ش��ي جينغ
ب �ي �ن��غ ،ب �ع��د ظ �ه��ر أم ��س خ �ل�ال اج �ت �م��اع��ه،
برفقة سلفه ،باألعضاء اآلخرين باللجنة
الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية
السابعة عشرة للحزب ،واع�ض��اء اللجنة
الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية
الثامنة عشرة ،و 2600مندوب لدى املؤتمر
الوطني الذي اختتم أول من أمس .وبذلك
بعث القائد الجديد ألكبر حزب في العالم
والرئيس القادم لثاني أكبر قوة اقتصادية
ب��رس��ال��ة واض�ح��ة ال��ى محازبيه ت��ؤك��د أنه
لن يحكم الصني بل ان دوره يقتصر على
االش� ��راف ع�ل��ى تطبيق ت��وص�ي��ات اللجنة
املركزية التي أعلنها هو جني تاو االسبوع
ال �ف ��ائ ��ت (راج � � ��ع ع� ��دد «األخ� � �ب � ��ار» ع� ��دد 9
تشرين الثاني .)2012
طغى على االج�ت�م��اع ال��ذي عقد أم��س في
«ق��اع��ة الشعب ال�ك�ب��رى» وس��ط ب�ك�ين ،جو
م��ن االرت �ي��اح ب�ع��د اس �ب��وع م��ن املناقشات
ال � �ح � ��ادة ب�ي��ن أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة
خ �ل��ف االب � � ��واب امل �غ �ل �ق��ة .ق� �ي ��ادات ال �ح��زب
ت � ��درك دق � ��ة امل ��رح �ل ��ة وال� �ص� �ع ��وب ��ات ال �ت��ي
ت��واج�ه�ه��ا خ�ص��وص��ًا لجهة ال�ت��وف�ي��ق بني
االيديولوجيا املاركسية ،التي ال يزالون
ي�ت�م�س�ك��ون ب �ه��ا وال �ح��اج��ة ال ��ى االن �ف �ت��اح
وال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات األس � � ��واق بعد
ان� �ض� �م ��ام ال� �ص�ي�ن ال � ��ى م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ج��ارة
العاملية .وك��ان هو جني تاو قد شدد على
ان ال �ح��زب ال�ح��اك��م ق� ��ادر ،دون ش � ّ�ك ،على
رف��ع م�ع��دل دخ��ل ال �ف��رد ال�ص�ي�ن��ي والسير
في مزيد من االنفتاح والحفاظ في نفس
الوقت على «االشتراكية ذات الخصائص
ّ
«التطور
الصينية» ،وذلك من خالل انتهاج
على أس��اس علمي» .وبالتالي ل��ن تسمح
ال �ق �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ال �ح ��زب ال�ش�ي��وع��ي
ال� �ص� �ي� �ن ��ي ألي م � ��ن ال � � �ق� � ��ادة ال �ص �ي �ن �ي�ي�ن
بالتخلي ،ول��و تدريجيًا ،ع��ن «ال�ث��واب��ت».
ويشمل ذل��ك االم�ين العام الجديد للحزب
ش��ي جينغ ب�ي�ن��غ ،ال ��ذي انشغلت وس��ائ��ل
االع�لام االميركية والبريطانية خصوصًا
وال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ع � �م� ��وم� ��ًا ب� ��وص � �ف� ��ه «ال � ��رج � ��ل
ال � ��ذي س �ي �غ� ّ�ي��ر ال� �ص�ي�ن» (ب �ح �س��ب م�ج�ل��ة
«ايكونوميست» البريطانية) ،ملمحة الى
نيته تحويل الصني خالل السنوات العشر
امل �ق �ب �ل��ة ال� ��ى دول � ��ة ت �خ �ض��ع ل �ل��رأس �م��ال �ي��ة
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل« .ان دراس � ��ة وت�ط�ب�ي��ق روح
م��ؤت �م��ر ال � �ح ��زب ه ��و امل �ه �م��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
االول ��ى ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي» ،ق��ال ه��و جني
ت� ��او خ �ل�ال اج �ت �م��اع أم� ��س وك� � � ّ�رر م ��ا ك��ان
قد أعلنه في تقريره ال��ى اللجنة املركزية
ي��وم افتتاح املؤتمر الثامن عشر للحزب،
داع�ي��ًا اع�ض��اء ال�ح��زب وال�ق��وات العسكرية
وال�ش�ع��ب الصيني بمختلف مجموعاته
العرقية ،الى «اتباع قيادة اللجنة املركزية
للحزب الشيوعي الصيني وامينها العام
ش ��ي ج�ي�ن ب �ي �ن ��غ» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى وج ��وب
«املضي بحزم على مسار االشتراكية ذات
ال�خ�ص��ائ��ص ال�ص�ي�ن�ي��ة ،وت �ح��ري��ر ال�ع�ق��ل،
والقيام باالصالح واالنفتاح وحشد القوة،

الزعيم الصيني الجديد في بكني أمس (مارك رالستون ــ أ ف ب)

استمرارية حكم الحزب الواحد
استجاب شي جني بينغ لتوجهات زمالئه
في اللجنة املركزية وق��ال أم��س ان «قيادة
الحزب الشيوعي الصيني وامينه العام هو
جني ت��او ،وحشد الشعب الصيني بكافة
مجموعاته العرقية ،حققا انجازات رائعة
جذبت اهتمام العالم» .وأض��اف ان تقاعد
س�ل�ف��ه واالع� �ض ��اء اآلخ ��ري ��ن «ي �ظ �ه��ر نبل
اش �خ��اص �ه��م» .وت�ع�ه��د بتكثيف ال�ج�ه��ود
الرامية الى مكافحة الفساد اإلداري وعدم
ال�س�م��اح ب�ت��راج��ع االن�ض�ب��اط ف��ي صفوف
الحزب .وشدد على أن «الحزب الشيوعي
ي �خ��دم ال �ش �ع��ب ،ول ��ذل ��ك ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
إنجازاته العديدة ،إال أنه يجب أن يواصل
العمل الدؤوب».
وكانت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
قد انتخبته خالل اجتماعها يوم أول من
أم ��س أم �ي �ن��ا ع��ام��ا ج��دي��دا ل �ل �ح��زب ليحل

محل ه��و ج�ين ت��او ال��ذي ق��اد ال�ح��زب على
م��دى ال�س�ن��وات العشر امل��اض�ي��ة .ويشكل
تولي شي جني بينغ زعامة الحزب مقدمة
إلقراره في منصب الرئاسة خالل الدورة
القادمة ملجلس نواب الشعب الصيني في
آذار املقبل.

معظم الحزبيني
ّ
تجنبوا مصافحته او
اعطاءه أي أهمية
تذكر

تركيز وسائل
اإلعالم الغربية على
شي جينغ بينغ أثار
حفيظة زمالئه

والتغلب على الصعاب ،والعمل الجاد من
أج��ل ب�ن��اء مجتمع م�ت��وس��ط االزده� ��ار في
كافة األوجه ،وتحقيق انتصارات جديدة».
وأض��اف ان «ه��ذه االن�ت�ص��ارات ت�ع��ود الى
ح��زب �ن��ا ال �ع �ظ �ي��م ،ووط �ن �ن��ا االم ال�ع�ظ�ي��م،
وشعبنا العظيم».
القيادات العليا في الحزب ق��ررت تحديد
حجم نفوذ شي جينغ بينغ ،بعدما قام،
ب �ص �ف �ت��ه ن��ائ �ب��ًا ل �ل��رئ �ي��س ه ��و ج �ي�ن ت ��او،
بجولة اوروبية وأميركية في ربيع العام
ال�ج��اري .فخالل ه��ذه الجولة التي شملت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة واي��رل �ن��دا
وتركياّ ،
فسر بعض املسؤولني الغربيني
ت��رك�ي��ز ال �ق �ي��ادي ال�ص�ي�ن��ي ع�ل��ى االن�ف�ت��اح
واالصالحات في بلده على أنه اشارة الى
خطة لتخلي ال�ص�ين بعد توليه القيادة،
عن االيديولوجيا املاركسية وحكم الحزب
الواحد .وانتشرت صور شي جينغ بينغ
ف��ي ال�ص�ح��ف االوروب �ي��ة واالم�ي��رك�ي��ة وت� ّ�م
التركيز على شخصه ،وهو ما أثار حفيظة
العديد م��ن زم�لائ��ه ف��ي ال�ح��زب الشيوعي.
وف� � ��ي م �ط �ل��ع أي � �ل� ��ول ال� �ف ��ائ ��ت «اخ� �ت� �ف ��ى»
ش ��ي ج �ي �ن��غ ب �ي �ن��غ وت� �غ � ّ�ي ��ب ع ��ن ح �ض��ور
اجتماعات دبلوماسية وسياسية كانت
م��واع�ي��ده��ا م �ح��ددة مسبقًا .ادى ذل��ك ال��ى
انتشار شائعات في وسائل اع�لام غربية
عن أسباب غيابه مفادها ان غيابه مرتبط
ب�ف�ض��ائ��ح ف�س��اد تعني م�س��ؤول�ين آخ��ري��ن
ف ��ي ال� �ح ��زب .ل �ك��ن ي � ّ
�رج ��ح ال� �ي ��وم ،بحسب
م ��ا ش��رح �ت��ه أوس � � ��اط ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي
الصيني لـ«األخبار» أن االسباب الحقيقية
ل�غ�ي��اب ال �ق �ي��ادي ك��ان��ت ت�ت�ع�ل��ق ب�خ�لاف��ات
بني اعضاء اللجنة املركزية وصناع القرار
ف��ي ال �ح��زب ب�ش��أن ب�ع��ض ال �خ �ط��وات التي
اقترحها البعض للتأكد من «ان الصني ال
يحكمها شخص واحد وال حتى مجموعة
أش�خ��اص ب��ل مصالح ال�ش�ع��ب» .وم��ن بني
ً
ه ��ذه ال �خ �ط��وات أوال ،ت�ح��دي��د األش �خ��اص
الذين سيشكلون فريق عمل االم�ين العام
املقبل للحزب .ثانيًا ،التخفيف من التركيز
ع �ل��ى ش �خ �ص��ه .وث ��ال� �ث ��ًا ،ال �ت �ش��دي��د ع�ل��ى
االستمرارية في انتهاج االشتراكية ذات
الخصوصيات الصينية.
ع��اد شي جينغ بينغ ال��ى الواجهة بعدما
س��اه��م ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل �ل �ح��زب ،جيانغ
تسه مني ،في حلحلة الخالفات بشأن فريق
العمل ،واستكمل النقاش بشأن االعتبارات
االخرى خالل املؤتمر الثامن عشر للحزب
االسبوع الفائت .وكان الفتًا خالل املؤتمر
التركيز على تقرير هو جني ت��او لتحديد
مستقبل ال �ص�ين ف��ي اش� ��ارة واض �ح��ة ال��ى
االس� �ت� �م ��راري ��ة .أم� ��ا ب �ش ��أن ال �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
التركيز على شخص االمني العام الجديد،
فل��اح �ظ��ت «األخ � �ب � ��ار» ان ت �ع��ام��ل اع �ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ل �ل �ح��زب م��ع ش��ي جينغ
بينغ خالل جلسات املؤتمر العلنية لم يكن
ً ّ
تعامال يدل على ان الرجل سيتولى قريبًا
ق �ي� ّ�ادة ال �ح��زب .ح�ي��ث ان معظم الحزبيني
تجنبوا مصافحته او اع�ط��اءه أي أهمية،
والذين صافحوه فعلوا ذلك بفتور واضح
(وقائع الجلسة متوفرة على شريط فيديو
خ ��اص ب� �ـ«األخ� �ب ��ار») .وت �ب�ين ف��ي الجلسة
الختامية أول من أمس ان التعامل مع شي
جينغ بينغ ب�ه��ذه الطريقة ل��م يكن سوى
ط��ري �ق��ة ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي ل�ل�اش ��ارة ال��ى
«ان ال�ص�ين ليست ديكتاتورية ف��ردي��ة بل
ديكتاتورية شعبية».

العالم 27

السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

ليبيا

العثور على جثة منصور الكيخيا في طرابلس

ال تزال التحقيقات سارية في واشنطن في قضية الهجوم على
القنصلية األميركية في بنغازي في  11ايلول املاضي ،حيث
ستدلي وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بشهادتها أمام
الكونغرس الشهر املقبل
أعلنت وزارة الخارجية األميركية ونائبة
جمهورية أن ال��وزي��رة ه��ي�لاري كلينتون
س���ت���دل���ي ب���ش���ه���ادت���ه���ا أم�������ام ال���ك���ون���غ���رس
ُخ�لال جلسات استماع ف��ي ك��ان��ون األول
املقبل ،مخصصة للهجوم على القنصلية
االم���ي���رك���ي���ة ف����ي ب���ن���غ���ازي ف����ي  11اي���ل���ول
ُ
املاضي ،فيما كشف أمس أن الجثة التي
ُع���ث���ر ع��ل��ي��ه��ا أخ���ي���رًا ف���ي أح����د امل���ن���ازل في
العاصمة الليبية طرابلس تعود ألخيه
منصور الكيخيا ،املعارض الليبي الذي
اختطفته أجهزة النظام السابق من مصر
.1991
وأكد الكيخيا في تصريح نقله عنه موقع
«أج�����واء ال���ب�ل�اد» أم���س أن ن��ت��ائ��ج تحليل

ال��ح��م��ض ال��ن��ووي كشفت أن ه���ذه الجثة
ت��ع��ود إل��ى أخ��ي��ه م��ن��ص��ور .وأش���ار إل��ى أن
تقارير الطبيب الشرعي املبدئية بينت
أن سبب وف���اة منصور ليست طبيعية،
بعكس م��ا أدل��ى ب��ه رئيس االستخبارات
في النظام السابق ،املعتقل حاليًا عبدالله
السنوسي ،من معلومات.
وك������ان ي��ع��ت��ق��د أن ه�����ذه ال���ج���ث���ة ال���ت���ي أق���ر
السنوسي بوجودها في ذلك املنزل تعود
إل���ى اإلم�����ام م��وس��ى ال���ص���در ،ال����ذي ت��ؤك��د
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ن��ش��رت أن���ه اخ��ت��ف��ى مع
رفيقيه في ليبيا في شهر آب عام .1978
ف�������ي غ������ض������ون ذل�����������ك ،ع���������رض م����س����ؤول����و
اس��ت��خ��ب��ارات أم��ي��رك��ي��ة أم����ام أع���ض���اء في
ال���ك���ون���غ���رس األم����ي����رك����ي ف��ي��ل��م��ًا ح��ق��ي��ق��ي��ًا
ل���ل���ه���ج���وم ع���ل���ى ال���ب���ع���ث���ة ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي الليبية،
وناقشوا التسلسل الزمني لألحداث في
مجادالت كانت حامية في بعض األحيان
في جلسة مغلقة.
واس���ت���م���ع���ت ل��ج��ن��ت��ا االس����ت����خ����ب����ارات ف��ي

م��ج��ل��س��ي ال���ن���واب وال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي�ين
أول من أم��س ،إلى مسؤولي استخبارات
وم�����س�����ؤول��ي��ن ف������ي م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات
االتحادي (أف بي آي) ووزارة الخارجية
بشأن األحداث التي وقعت يوم  11أيلول.
وأم��������س أدل��������ى امل�����دي�����ر ال����س����اب����ق ل���وك���ال���ة
االستخبارات املركزية األميركية ،ديفيد
ب�����ت�����راي�����وس ،ب����ش����ه����ادت����ه ب�����ش�����أن ه���ج���وم
بنغازي أمام لجنتي االستخبارات.
ال����ى ذل�����ك ،ق���ال���ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
الخارجية في مجلس النواب ذي الغالبية
ال���ج���م���ه���وري���ة ،اي���ل���ي���ان���ا روس ل��ي��ت��ي��ن��ن،
خ�لال جلسة االستماع أم��س ،ان «وزي��رة
ال���خ���ارج���ي���ة ت��ع��ه��دت االدالء ب��ش��ه��ادت��ه��ا
ام��ام لجنتنا ولجنة ال��ش��ؤون الخارجية
ف���ي م��ج��ل��س ال���ش���ي���وخ ف���ي ش����أن ال��ت��ق��ري��ر
(ح���ول التحقيق ال���ذي اج��رت��ه الخارجية
االم��ي��رك��ي��ة) ال����ذي ي��ف��ت��رض االن��ت��ه��اء من
اع����داده ب��ح��ل��ول مطلع او اواس����ط ك��ان��ون
االول».
(أ ف ب ،يو بي آي)

إيران
مرة جديدة يصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متهمًا ايران بمضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي
وصوال الى صنع قنبلة
لديها ،لتخلص الى ان هذه الزيادة من شأنها تنشيط عمليات التخصيب
ً

طهران لمضاعفة التخصيب في فوردو
أف����اد ت��ق��ري��ر ج��دي��د ل��ل��وك��ال��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة ،ب����أن اي����ران
مستعدة ملضاعفة تخصيب اليورانيوم بدرجة كبيرة في منشأة
تحت األرض ق��رب مدينة ق��م جنوبي ط��ه��ران ،بعد ان انتهت من
اقامة جميع أجهزة الطرد املركزي الالزمة لذلك في تطور قد يزيد
من قلق الغرب بشأن اغراض طهران النووية.
وقالت الوكالة ،إن هناك الفني و 784جهاز طرد مركزي حاليًا في
ف����وردو ،لكن ع��دد اج��ه��زة ال��ط��رد ال��ت��ي ه��ي قيد االن��ت��اج ل��م يسجل
زيادة .وكررت الوكالة الذرية في تقريرها انه بسبب عدم التعاون
الكافي من جانب ايران ،فانها ما زالت «عاجزة ..عن الجزم بأن كل
املواد النووية في ايران (تستخدم) الغراض سلمية».
ك��ذل��ك ،اتهمت السلطات االي��ران��ي��ة بتقويض عملها على صعيد
التحقق داخل موقع بارشني العسكري قرب طهران ،والذي طلبت
ال��وك��ال��ة زي��ارت��ه م��ن��ذ ع���ام .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة «ب��ال��ن��ظ��ر ال���ى األنشطة
امللحوظة التي تواصل اي��ران القيام بها ف��ي ..بارشني ،فقد تم في
شكل جدي تقويض قدرة الوكالة على اج��راء عملية تحقق فاعلة
حني يتم السماح لها بزيارة املكان» .من جهة ثانية ،قال التلفزيون
الرسمي اإليراني ،أمس ،إن وزارة االستخبارات االيرانية اعتقلت
أشخاصًا خططوا لهجمات بالقنابل بدعم من وكاالت استخبارات
غربية وإسرائيلية في إقليم خوزستان املنتج للنفط.

ما قل
ودل
أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون
الشرق األوسط وشمال افريقيا،
ألستير بيرت ،أمس ،أحداث العنف
األخيرة في البحرين ،ودعا إلى تقدم
سلمي في البالد.
وقال بيرت إنه «تحدث إلى وزير
الخارجية البحريني الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة ،وناقش معه
أعمال العنف األخيرة املتزايدة»،
والتي اعتبر أنها «تبعث على القلق
العميق ولن تؤدي إال إلى تقويض
آفاق املصالحة واالستقرار على املدى
الطويل في البحرين».
(يو بي آي)

تظاهرة نسائية من أجل فلسطني في
طهران (أ ف ب)

وزارة االستخبارات االيرانية
اعتقلت أشخاصًا خططوا
لهجمات بالقنابل

ونقل موقع التلفزيون عن وزارة االستخبارات قولها «تم تحديد
ع�����دد م����ن ال���ع���ن���اص���ر اإلره����اب����ي����ة ال���ت���ي ت��رب��ط��ه��ا ص��ل��ات ب��أج��ه��زة
اس��ت��خ��ب��اري��ة أج��ن��ب��ي��ة خ��ل�ال األي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة واع��ت��ق��ل��وا
وب��ح��وزت��ه��م ك��م��ي��ة ك��ب��ي��رة م��ن امل��ت��ف��ج��رات وامل�����واد واألش���ي���اء التي
أرسلت من دولة في منطقة الخليج الفارسي .سعت هذه العناصر
ال��ت��ي تقودها أج��ه��زة استخبارية غربية صهيونية إل��ى ارت��ك��اب
أع��م��ال تخريب أخ���رى ت��م اح��ب��اط��ه��ا» .وق���ال ال��ب��ي��ان ،إن املعتقلني..
خططوا لنسف أجزاء من البنية التحتية للطاقة في خوزستان.
ُ
وق���ت���ل خ��م��س��ة ع��ل��م��اء وأس����ات����ذة ج��ام��ع��ات إي���ران���ي�ي�ن أو ت��ع��رض��وا
لهجمات منذ عام  2010في حوادث يعتقد أنها استهدفت البرنامج
النووي االي��ران��ي .واتهمت إي��ران في املاضي وك��االت استخبارات
غربية وجهاز االستخبارات االسرائيلي (املوساد) بشن هجمات
على علمائها النوويني.
وحكم على عشرة إيرانيني عرب باإلعدام في تموز من عام 2006
في األحواز عاصمة إقليم خوزستان في سلسلة تفجيرات.
وي��ق��ول نشطاء إن السلطات اإلي��ران��ي��ة ت�لاح��ق األح��وازي�ين بشكل
متزايد ،مشيرين ال��ى ان سكان خوزستان من العرب يتعرضون
للتفرقة في التوظيف واإلسكان والحقوق املدنية والسياسية.
(رويترز ،يو بي آي)

ّ
مستعدون لـ«حوار سياسي»
مالي :االسالميون والطوارق
اع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة ان���ص���ار ال���دي���ن وال��ح��رك��ة
الوطنية لتحرير ازواد (متمردو الطوارق)،
أمس ،استعدادهما لـ«حوار سياسي» مع
ال��س��ل��ط��ات امل���ال���ي���ة ،ف���ي ح�ي�ن أع��ل��ن رئ��ي��س
ال������وزراء امل���ال���ي ال��ش��ي��خ م��ودي��ب��و دي�����ارا أن
ال��ع��م��ل ال��ع��س��ك��ري «الس����ت����ع����ادة» ال��ش��م��ال
س���ي���ج���ري «ق����ري����ب����ًا ج��������دًا» .وك����ش����ف وزي����ر
ال��خ��ارج��ي��ة البوركيني جبريل باسوليه،
ع���ن ت��أك��ي��د ال��ح��رك��ت�ين امل��س��ي��ط��رت�ين على
شمال مالي خالل لقائهم رئيس بوركينا
ف����اس����و ب���ل���ي���ز ك�����وم�����ب�����اوري ،وس����ي����ط غ���رب
افريقيا في واغادوغو ،عن «استعدادهما
للبدء بعملية حوار سياسي تحت اشراف
وساطة املجموعة االقتصادية لدول غرب
افريقيا اليجاد حل تفاوضي دائم وعادل
ل�لأزم��ة» .ب��دوره ،اك��د كومباوري للوفدين
اللذين اجريا محادثاتهما الرسمية االولى
منذ اشهر ،أنه ينوي «تحديد جدول زمني
للمشاورات ومحادثات السالم» ،وسيدعو
ال���رئ���ي���س ال��ب��ورك��ي��ن��ي «م���ن���دوب���ي ال���دول���ة
املالية واملجموعات التي تعيش في شمال
مالي إلى عقد لقاءات تمهيدية «اليجاد»

م����ن����اخ م�����ن ال���ث���ق���ة وال����ت����ه����دئ����ة» .وأض������اف
كومباوري في االعالن «يفترض أن تشجع
ه����ذه امل�����ش�����اورات ع��ل��ى ال���ف���ور ع��ل��ى ح��ري��ة
تنقل االش��خ��اص وال��ب��ض��ائ��ع واستئناف
االنشطة االجتماعية واالقتصادية وعودة
املهجرين واحترام الحريات االساسية».
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى ،اع����رب����ت ان����ص����ار ال���دي���ن
وال���ح���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ع����ن «االم��������ل» ف����ي أن
يتعهد ال��ج��ي��ش امل��ال��ي «وق����ف ك��ل اش��ك��ال
األعمال العسكرية ضد املدنيني».
باملقابل ،كشف رئيس الوزراء املالي الشيخ
موديبو دي���ارا لوكالة «ف��ران��س ب���رس» أن
العمل العسكري «الستعادة» شمال مالي
س��ي��ج��ري «ق��ري��ب��ًا ج����دًا» ،م��وض��ح��ًا أن ق��رار
االم�����م امل���ت���ح���دة ف���ي ه����ذا ال���ش���أن س��ي��ص��در
«خ�ل�ال اس��ب��وع» .وق���ال دي���ارا على هامش
منتدى دولي في طنجة شمال املغرب «ال
استطيع كشف تفاصيل استراتيجيتنا
العسكرية» .وردًا على س��ؤال ح��ول ال��دول
ال��ت��ي س��ت��ش��ارك ف��ي ه���ذا ال��ت��دخ��ل ،اوض��ح
دي���ارا أن باماكو ل��ن تعرف «الئ��ح��ة ال��دول
امل��س��اه��م��ة اال ب��ع��د ت��ب��ن��ي ال���ق���رار ف��ي االم��م

امل��ت��ح��دة» .وف���ي اط���ار التحضير للتدخل
ال��ع��س��ك��ري ،أظ��ه��رت خطط أن اإلع����داد ألي
هجوم بدعم أجنبي الستعادة السيطرة
على شمال مالي سيستغرق ستة اشهر
ع���ل���ى األق�������ل وه������و ت���أخ���ي���ر ي���ت���ن���اق���ض م��ع
توقعات الكثيرين في مالي .وتحدد وثيقة
خ��ط��ط اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا وك���ال���ة «روي����ت����رز»
ت����ع����رف ب����اس����م «امل����ف����ه����وم االس���ت���رات���ي���ج���ي
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات»  180ي���وم���ًا م���ن وق����ت ص���دور
ال��ت��ف��وي��ض ل��ن��ش��ر ال���ق���وات وإع�����ادة ت��دري��ب
وت���س���ل���ي���ح ال���ج���ي���ش امل����ال����ي ال�������ذي ي��ع��ان��ي
وض���ع���ًا ص��ع��ب��ًا م��ن��ذ االن����ق��ل�اب ال��ع��س��ك��ري
في آذار وم��ا أعقبه من سيطرة املتمردين
على الشمال .وتظهر الخطط أن عمليات
استعادة السيطرة على الشمال من املتوقع
أن تستمر  120يومًا وسيحتاج األمر إلى
ثالثة اشهر أخرى إلرساء االستقرار.
وتقدر الخطة التي أعدتها ايكواس وأقرها
االت��ح��اد االف��ري��ق��ي ،أن ه��ن��اك م��ا ب�ين 2500
و 3000مقاتل متشدد بني اإلسالميني في
مالي جاءوا من افريقيا واوروبا وآسيا.
(أ ف ب ،رويترز)

بهدوء
نهاية وبداية
ناهض حتر
ال �ج �م �ع��ة ،ال �ت �ظ��اه��رات ال�غ��اض�ب��ة
ت � �ع� � ّ�م األردن ك � �ل� ��ه .ف � ��ي وس ��ط
ع �م��ان ،ي�ش�ت�ب��ك ال� ��درك م��ع آالف
املتظاهرين املتجهني إلى الديوان
امللكي ،مرددين الشعار الغائب،
س��اب�ق��ًا ،ع��ن ال �ح��راك األردن � ��ي« :
الشعب يريد إسقاط النظام» .منذ
ليل ال�ث�لاث��اء ،واج�ه��ت التجمعات
الجماهيرية العفوية ق��رار زي��ادة
أس � �ع � ��ار امل� �ش� �ت� �ق ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة،
ب��إع�لان�ه��ا التصعيد السياسي؛
ن�ف��د ص�ب� ّ�ره��ا امل�س�ت�م� ّ�ر لسنتني
م� ��ن ال �ت �ع ��ق��ل ال ��وط� �ن ��ي ال �ب��اح��ث
ع ��ن ح ��ل ت ��واف �ق ��ي الس �ت �ئ �ص��ال
ال�ف�س��اد وم��راج�ع��ة الخصخصة
واستعادة القطاع العام .هل فاتت
الفرصة اآلن؟
لليوم ال��راب��ع ،ال ت��زال الجماهير
الغاضبة في حالة هجوم شامل:
م ��ا ال ُي �ح �ص��ى م ��ن امل �ظ��اه��رات
واالعتصامات في املدن واألرياف
والبوادي ،وأيضًا :في املخيمات.
ّ
فلسطينيو
للمرة األول��ىُ ،يشغل
األردن بأولوية التغيير الداخلي
ّ
غربي النهر ،حتى
على أولويات
ف��ي ع��ز ال �ع��دوان على غ��زة( .هل
تأردنوا؟)
ل �ك��ن م �ش �ه��د االن � �ف �ل�ات األم �ن��ي
يثير التساؤالت بشأن احتماالت
الفوضى .ففي الـ 48ساعة األولى
م��ن ال �ه� ّ�ب��ة ،وق� ��ع ،ح �س��ب ت�ق��ري��ر
ل�لأم��ن ال �ع ��ام 100 ،خ ��رق ف��ادح
باستخدام األسلحة واملولوتوف
لقطع الطرق وإح��راق مؤسسات
ال � ّ�دول ��ة .م��ا يكشفه ال�ت�ق��ري��ر هو
ً
أق � ��ل م �م��ا ح ��دث ف� �ع�ل�ا .ل ��م ي ��أت،
ً
م � �ث �ل�ا ،ع �ل ��ى ش� � ��روع م�ي�ل�ي�ش�ي��ا
ع� �ش ��ائ ��ري ��ة ف � ��ي إن� � �ش � ��اء م��رب��ع
أم� �ن ��ي ف� ��ي «ن � ��اع � ��ور» ف� ��ي ري��ف
ال �ع��اص �م��ة .وه ��ي ظ ��اه ��رة ق��اب�ل��ة
للتكرار واالنتشار؛ فاألردنيون،
حتى أول�ئ��ك «اإلي�ل�ي��ت» ف��ي غرب
ع� �م ��ان ،ي �ن �ت �ظ �م��ون ف ��ي ع�ش��ائ��ر
ل�ه��ا م�ع��اق��ل ري�ف�ي��ة ،ح�ي��ث توجد
ن��وى مليليشيات محلية شديدة
ال �ت �ع �ق �ي ��د ف � ��ي ت��رك �ي �ب �ت �ه��ا م��ن
ق �ب �ض��اي��ات وم �ت �ع �ط �ل�ين وذوي
سوابق إل��خ وسلفيني جهاديني.
وتحظى ،غالبًا ،برعاية عشائرية
أو سياسية.
ّ
واج� � ��ه ح ��ك ��ام ال� �ب� �ل ��د ،ال �ص��دم��ة،
ك�م�س�ت�ش��رق�ين؛ ل��م ي�ت��وق�ع��وا ردّ
الفعل على قرارات مالية صدرت
ع ��ن ع �ق �ل �ي��ة م �ح��اس �ب� ّ�ي��ة م�ق�ف�ل��ة
ع �ل��ى ف �ه��م األزم� � ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة األردن� � � �ي � � ��ة .وح�ي�ن
انفجرتّ ،
صدقوا قناة «الجزيرة»،
ف �ن��اش��دوا « اإلخ� ��وان املسلمني»
ت �ه��دئ �ت �ه��ا ،م �ق��دم�ي�ن ل �ه��م ه��دي��ة
مجانية .ف�ه��ؤالء ـ�ـ ك�س��واه��م من
التيارات السياسية و«الوجهاء»
إلخ ــ أصبحوا ،لدى انطالق الهبة
الجماهيرية ،خ��ارج امل�ي��دان الذي
يخضع لـ«الجماهير» وقياداتها
املحلية .وهي كسرت ،منذ اللحظة
األول � � ��ى الق �ت �ح��ام �ه��ا ال �س �ي��اس��ة،
قواعد اللعبة ،وتتجه إلى تأسيس
قواعد اشتباك جديدة مع النظام
ومعارضيه وحلفائه وخصومه
معًا .ولذلك ،بدا إعالن « اإلخوان».
ع ��ن ح ��ل ق��ائ��م ع �ل��ى « اإلص �ل�اح
ال �س �ي��اس��ي» و«ت��وس �ي��ع ال�ع�م�ل�ي��ة
ً
ال �س �ي��اس �ي��ة» ن ��اف�ل�ا ،ع�ق�ي�م��ًا ،بال
معنى :الصيغة األردن �ي��ة القائمة
ان �ت �ه��ت .وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل��آل
امل��ؤق��ت ل�لأح��داث ال��راه�ن��ة ،ي��واج��ه
ال�ب�ل��د م �س��اري��ن؛ أول �ه �م��ا م� ّ
�رج��ح،
وهو الفوضى والعنف .وثانيهما
م � �م � �ك ��ن ،وه � � ��و ال � �ح � ��ل ال ��وط� �ن ��ي
االجتماعي في إطار دولة جديدة.
وأتابع يوم االثنني.

 28إعالنات

مبوب
◄

وفيات

ابنا الفقيدة :الياس زوجته نيللي عيسى
وأوالدهما
ريمون
اب�ن�ت��اه��ا :ب��رن��ادي��ت زوج ��ة ج ��وزف خليل
وولدهما وعائلته
أندره
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم املرحومة
هيالنة أديب ضو
أرملة املرحوم طانيوس الياس سالمه
ُ
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم السبت  17تشرين
ال �ث��ان��ي  2012ف ��ي ص ��ال ��ون ك�ن�ي�س��ة م��ار
ش �ل �ي �ط��ا ال��رع��ائ �ي��ة ـ� �ـ ف ��اري ��ا م ��ن ال �س��اع��ة
ال�ع��اش��رة صباحًا حتى السابعة م�س� ً
�اء،
وغ �دًا األح��د  18ال�ج��اري في قاعة كنيسة
س �ي��دة االن �ت �ق��ال ال��رع��ائ �ي��ة ـ� �ـ ع �ي �ن �ط��ورة،
ك�س��روان م��ن الساعة الثانية بعد الظهر
ً
مساء.
حتى السابعة
انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة أسينتا الزين ّبرو
زوجة املرحوم الحاج عقيل ّبرو
أوالده ��ا :ع�ص��ام ،سمير ،ف��وزي وامل��رح��وم
إبراهيم
بناتها :نجال ونجوى زوجة عيد طبوش
توارى في الثرى اليوم السبت  17الجاري
في مسقط رأسها الريحان ـ الجنوب ،بعد
ُ
صالة الظهر .وتقبل التعازي يومي األحد
واالث�ن�ين ف��ي  18و 19ال�ج��اري م��ن الساعة
 10ق.ظ .حتى  1ب.ظ .وم��ن  4ب.ظ .حتى
ً
مساء في منزلها الكائن في بئر حسن،
8
ش��ارع ال �س �ف��ارات ،بناية ط�ب��وش ،الطابق
الخامس ،مقابل قناة القدس الفضائية.
وت �ص��ادف ن�ه��ار األح ��د ف��ي 2012/11/25
ذك��رى األسبوع الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدتها الريحان.
اآلسفون :آل الزين ّ
وبرو وطبوش
رقد على رجاء القيامة
رشيد الياس حداد
زوجته عايدة أنطون صفير
اب � �ن� ��ه امل � �ه � �ن ��دس أي � �م� ��ن ح� � � ��داد وزوج � �ت� ��ه
امل�ح��ام�ي��ة رل��ى م ��روان ف ��ارس وأوالده �م��ا:
نور والرا ونديم
اب�ن�ت��اه ري�م��ا وزوج �ه��ا امل�ه�ن��دس عبد الله
حداد وولداهما :مروان وريان
رن ��ا وزوج� �ه ��ا ن�ج�ي��ب ب � ��ارود وول��داه �م��ا:
مارك ومايكل
ش�ق�ي�ق��اه ع��ائ�ل��ة امل��رح��وم ال��دك �ت��ور توفيق
حداد (في املهجر)
ال �ب��روف �س��ور ج ��ورج ح� ��داد وع��ائ�ل�ت��ه (ف��ي
املهجر)
ش�ق�ي�ق�ت��اه ن �ج�لا أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ج��رج��س
حداد وأوالدهما
س ��وزان أرم �ل��ة امل��رح��وم أن �ط��ون س��اروف�ي��م
وأوالدهما
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ي ��وم ��ي ال �س �ب��ت واألح � ��د
 17و 18ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ف ��ي م �ن��زل��ه ف��ي
ع�ي�ن داره وي� ��وم االث �ن�ي�ن  19ال� �ج ��اري في
صالون كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرث��وذك��س (م��ار نقوال) في األشرفية من
ً
مساء.
الحادية عشرة ولغاية السادسة

السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

◄ إعالنات رسمية ►

►
ذكرى أسبوع

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله
تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عادل موسى عاصي
(أبو زكي)
أوالده :األس� �ت ��اذ زك ��ي وال��دك �ت��ور زك��ري��ا
وزاه� � � ��ي وامل � �ه � �ن� ��دس زه� �ي ��ر واإلع�ل��ام� ��ي
موسى وعاصي وزاهر
شقيقه :املرحوم الحاج عبد الله عاصي
أص �ه ��رت ��ه :ح �س�ين ف �ي��اض وزه� �ي ��ر قيس
ومالك مرعي
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع� ��ازي ط �ي �ل��ة أي � � ��ام األس � �ب ��وع
للرجال والنساء في بلدته أنصار وتقام
ذكرى األسبوع يوم األحد الواقع فيه 18
تشرين الثاني  2012العاشرة صباحًا في
حسينية بلدته أنصار.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
ال��راض��ون بقضاء ال�ل��ه وق ��دره آل عاصي
وف �ي��اض وق �ي��س وم��رع��ي وع �م��وم أه��ال��ي
بلدة أنصار.

◄ مبوب ►
مفقود
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ع�ل��ي ع�ب��د املنعم
ّ
لبناني الجنسية .الرجاء ممن
طرابلسي،
يجده االتصال على الرقم 07/530525
فقد جواز سفر باسم إبراهيم علي عليان،
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/200881
ف �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ن ��اج ��ي ح�س�ين
ح �م��ود ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/454417
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �م �ي��رة ش �ح��ادة
املصري ،لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/747144

مطلوب
م �ط �ل��وب م��رب �ي��ة ل � �ت ��وأم ب �ع �م��ر  6أش �ه��ر
منطقة ف��ردان ،العمر ال يتجاوز  45سنة
03 /862866

لاليجار
Furnished apartment -Ras Beirut hamra٬
200m -2 bedrooms-parquet - 2 living
rooms-dinning room- Generator-view
2200$/month. Tel:03/709470
2

Save the children is seeking qualified
candidates to fill the fllowing full-time positions
for its Lebanon Country Office in Beirut:
Child Rights Governance Adviser
Child Right Governance Coordinator
Disaster Risk Reduction Officer
Education Project Coordinator
Child Protection Adviser
Monitoring and Evaluation Officer
For details, please consult :
http://savethechildrenvacancies.wordpress.com/about/
Candidates should send CV and cover letter to
Lebanon.vacancies@savethechildren.org
clearly marked with job title in subject header,
by Wednesday 21 Nov 2012.

AlAkhbar

خالصة حكم
ص ��ادر ع��ن محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
ل � �ق� ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة ب� �ت ��اري ��خ
 2012/11/5ع �ل��ى امل � �ج ��رم ح �س��ن ع�ل��ي
إسماعيل جنسيته لبناني محل اقامته
ب� ��ري � �ت� ��ال /س� �ج ��ل  21ب� ��ري � �ت� ��ال .وال� ��دت� ��ه
لطيفة عمره  1971اوق��ف غيابيًا بتاريخ
 2011/10/26وم ��ا زال ف � ��ارًا ب��ال�ع�ق��وب��ة
ال �ت��ال �ي��ة .ق � ��ررت امل �ح �ك �م��ة ت �ج��ري��م امل�ت�ه��م
امل � ��ذك � ��ور اع� �ل ��اه ب ��ال �ج �ن ��اي ��ة  125و126
م�خ��درات وان��زال عقوبة االش�غ��ال الشاقة
امل��ؤب��دة ب��ه وغ��رام��ة خمسني م�ل�ي��ون ل.ل.
وت�ع�ي�ين رئ �ي��س ال�ق�ل��م ق�ي�م��ًا ع�ل��ى ام��وال��ه
طيلة ف�ت��رة غيابه ون�ش��ر خ�لاص��ة الحكم
ف��ي م��ا خ��ص املتهم امل��ذك��ور ف��ي الجريدة
ال��رس �م �ي��ة وج� ��ري� ��دة األخ � �ب� ��ار وت��دري �ك��ه
الرسوم.
وف �ق ��ًا ل �ل �م��واد  125و 126م � �خ ��درات م��ن
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق � � ��ررت اس� �ق ��اط ��ه م ��ن ال� �ح� �ق ��وق امل��دن �ي��ة
وحجز أمواله وأمالكه وإدارتها بمعرفة
الحكومة وفقًا لالصول املتبعة في إدارة
أموال الغائب.
صيدا في 2012/11/6
الرئيس االول في صيدا رلى جدايل
التكليف 2431
اعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
عبوات حبر ل��زوم الطابعات والفاكسات
عن العام 2013
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ي� �ج ��ري ال � �ص � �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ش � ��ارع ب� �غ ��داد ـ ك��ورن �ي ��ش امل� ��زرع� ��ة ف��ي
ت�م��ام ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة م��ن ي��وم الثالثاء
الواقع فيه  2012/12/4مناقصة عمومية
لتلزيم تقديم عبوات حبر لزوم الطابعات
وال �ف��اك �س��ات ع��ن ال �ع��ام  2013للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي� �م� �ك ��ن االط � �ل � ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري� ��ة ل�ل�ص�ن��دوق خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال �ي��د ال ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري� � ��ة ل�ق��اء
اي �ص��ال ب��رق��م وت ��اري ��خ وص� ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق امل��وع��د امل�ح��دد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل ال�ع��رض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 12 :تشرين الثاني 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2435
إعالن تلزيم
تقديم وت��رك�ي��ب وص�ي��ان��ة وح ��دات انتاج
ث �ل��ج ل � ��زوم ب �ع��ض ت �ع ��اون �ي ��ات ص �ي��ادي
ومربي االسماك في لبنان
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الخامس من شهر كانون األول 2012
ت� �ج ��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون  -شار ع بوردو -
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تقديم وتركيب وصيانةوحدات انتاج ثلج لزوم بعض تعاونيات
صيادي ومربي االسماك في لبنان.
 التأمني املؤقت :خمسة عشر مليون ليرةلبنانية ال غير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف� � ��ق ن � �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ ��اص ،ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة  -م�ب�ن��ى وزارة
ال� ��زراع� ��ة ال �ك��ائ��ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ب �ئ��ر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ال �ع��روض إل ��ى ق�ل��م إدارة

امل�ن��اق�ص��ات ،ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2423
اعالن تلزيم
ت �ق��دي��م م �ف��روش��ات م�ك�ت�ب�ي��ة ل� ��زوم وزارة
العدل ـ املحاكم
الساعة التاسعة م��ن ي��وم االث�ن�ين الواقع
فيه ال�ث��ال��ث م��ن شهر ك��ان��ون األول 2012
ت� �ج ��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون  -شار ع بوردو
 ال �ص �ن��اي��ع  -ب � �ي� ��روت ،ل �ح �س��اب وزارةال �ع��دل  -امل�ح��اك��م م�ن��اق�ص��ة ت�ل��زي��م تقديم
مفروشات مكتبية.
 ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :لكل بند ت��أم�ين مؤقتم� �ح ��دد ب �ب �ي��ان م �ل �ح��ق ب��دف �ت��ر ال� �ش ��روط
الخاص.
 طريقة التلزيم :تقديم أس�ع��ار لكل بندعلى حدة.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف� � ��ق ن � �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ ��اص ،ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
في وزارة العدل الكائنة في شارع سامي
الصلح ـ املتحف ـ الطابق الخامس.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2422
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
ي ��وم ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2012/12/18
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«شراء سيارات نقل صغيرة لدى
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا
لدفتر ال �ش��روط ال�خ��اص امل��وض��وع لهذه
الغاية وذل��ك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي �م �ك ��ن مل � ��ن ي� ��رغ� ��ب االش � � �ت� � ��راك ف � ��ي ه ��ذه
امل� �ن ��اق� �ص ��ة االط � �ل � ��اع وال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
دف � �ت� ��ر ال� � �ش � ��روط ال � �خ � ��اص ف � ��ي ال �ط ��اب ��ق
الثالث  -املكتب الرئيسي  -ش��ارع سامي
ال �ص �ل ��ح  -م �ل ��ك ال � � �ش � ��دراوي ل� �ق ��اء م�ب�ل��غ
/1.500.000/ل.ل .ي ��دف ��ع ف ��ي ص �ن��دوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى العرض.
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د إل��ى ق�ل��م املؤسسة

الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 2427
اعالن استدراج عروض
رقم /5171/م ع إ/م م3/
ال� �س ��اع ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م� ��ن ن � �ه ��ار ال �ج �م �ع��ة
ال ��واق ��ع ف ��ي  2012/12/7ت �ج ��ري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة ل�لإدارة
 مصلحة ال�ق��وام��ة ف��ي ق��اع��ة املناقصاتال�ك��ائ�ن��ة ف��ي م�ب�ن��ى ع�ف�ي��ف م�ع�ي�ق��ل  -أول
طريق ال�ح��دث اس�ت��دراج ع��روض لتلزيم:
ال � �ت ��أم �ي�ن ع� �ل ��ى ال � �س � �ي � ��ارات ال �س �ي��اح �ي��ة
الخاصة العائدة للعسكريني في الخدمة
الفعلية واملتقاعدين واملوظفني املدنيني
ف ��ي م��ؤس �س��ات وزارة ال� ��دف� ��اع ال��وط �ن��ي
واملديرية العامة لألمن الداخلي واألم��ن
العام وأمن الدولة لعام  2012ـ .2013
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /68م
ع إ/م ق 1/تاريخ .2012/11/5
يمكن مل��ن ي��رغ��ب االش �ت��راك ف��ي اس�ت��دراج
العروض ه��ذا والحائزين على ترخيص
اشتراك في صفقات الجيش االطالع على
دفتر الشروط الخاص في املديرية العامة
ل �ل��إدارة م�ب�ن��ى ع�ف�ي��ف م�ع�ي�ق��ل ـ مصلحة
القوامة في خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي  -امل��دي��ري��ة العامة
لإلدارة  -مكتب عقد النفقات  -اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض امل�ت�ع�ه��دي��ن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2012/11/12
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 2418
إعالن شطب شركة
بموجب الجمعية العمومية غير العادية
ت � ��اري � ��خ  2012/10/23ت � �ق� ��رر ب �ت ��اري ��خ
 2012/11/12ح��ل وش �ط��ب ق �ي��ود شركة
االن �ش��اءات اللبنانية للمقاوالت ش.م.م.
م��ن ال�س�ج��ل ال �ت �ج��اري ف��ي ال�ش�م��ال حيث
هي مسجلة برقم  12416مديرها السيد
يوسف وهبه.
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األب�ح��اث العلمية ال��زراع�ي��ة إج��راء مناقصتني عامتني دول�ي��ة بواسطة
ّ
املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة
الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
تل العمارة الزراعية ـ رياق ـ البقاع:
التاريخ
اسم املناقصة
 .1ت�ق��دي��م ش ��راء س �ي��ارة ل ��زوم م�ش��روع 2012/11/27
تكيف االن�ظ�م��ة ال��زراع �ي��ة املتوسطية
م��ع ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ـ  ACLIMASال�ت��اب��ع
للمصلحة
 .2تقديم ش��راء م�ع��دات ل��زوم مشروع 2012/11/27
تكيف االن�ظ�م��ة ال��زراع �ي��ة املتوسطية
م��ع ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ـ  ACLIMASال�ت��اب��ع
للمصلحة

املوعد
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة م��ن
صباح يوم الثالثاء
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة
ظهرًا من يوم الثالثاء

فعلى من ّ
يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه في محطة
تل العمارة  -رياق  -البقاع لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار  -جديدة املنت لدى
السيد إيلي أبو زغيب ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد أو بالبريد املضمون أو بواسطة البريد السريع ((DHL
إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل عمارة  -رياق  -البقاع خالل الدوام
الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  12تشرين الثاني 2012
رئيس مجلس اإلدارة  -املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 2348

إعالنات 29

السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

إعالن
بيع ونقل ملكية مؤسسة
ـ نشرة أولى ـ
البائع :ورث��ة قاسم محمد عباس خليفة
املقيمني في الغازية
امل��ش��ت��ري :باسم قاسم خليفة ـ املقيم في
الغازية
م����وض����وع ال���ب���ي���ع :ح���ص���ص ورث������ة ق��اس��م
محمد عباس خليفه ف��ي مؤسسة قاسم
محمد عباس خليفة للتجارة الكائنة في
صيدا العقار رق��م  166/18واملسجلة في
السجل التجاري الخاص في صيدا برقم
 /149خاص ورقمها املالي .15364
العناصر املباعة :كافة العناصر املادية
واملعنوية للمؤسسة.
ثمن املبيع :سبعة ماليني ليرة لبنانية.
تاريخ العقد.2012/8/13 :
تاريخ التسجيل.2012/11/16 :
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

بنك أنترا على سهام عز الدين ورفاقها.
الثانية ب��رق��م 848 :ت��اري��خ 1966/06/03
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
ملصلحة وهبي غنام غنام على سهام عز
الدين عز الدين
الثالثة برقم  1664ت��اري��خ 1968/11/29
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
الرابعة برقم  1581ت��اري��خ 1969/12/04
حجز :اشتراك بالحجز /صادر عن دائرة
إجراء صور على كامل هذا العقار وخالفه
ملصلحة الحاجز :بنك لبنان واملهجر لقاء
دين بملف 13
الخامسة برقم  196تاريخ 1970/02/10
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز
السادسة برقم  1351تاريخ 1971/09/09
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

اعالن قضائي
بتاريخ  2012/10/23قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خ�ل�اص���ة االس����ت����دع����اء امل����ق����دم م����ن ج����ورج
طانيوس صعب واملسجل برقم 2012/65
وال�����ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه إع��ل�ان وف����اة ال��غ��ائ��ب��ة
إيجيني حنا نقوال مواليد  1919سجل
 14ج��ن��ج�لاي��ا ،زوج���ه���ا امل���رح���وم ي��وس��ف
صعب وابنها طانيوس يوسف صعب.
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
ت���دع���و امل��ح��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة امل���دن���ي���ة في
ص���ي���دا ب���رئ���اس���ة ال���ق���اض���ي ج�����ورج م��زه��ر
وعضوية القاضيني أميرة شحرور وعبد
القادر النقوزي املستدعى ض��ده حسيب
اسكندر املعوشي واملجهول محل اإلقامة
للحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن أوراق الدعوى رقم  2012/1323املقامة
من :سمير حنا أبو راشد بموضوع إزالة
شيوع على العقار رق��م  2572من منطقة
ج���زي���ن ال���ع���ق���اري���ة وات�����خ�����اذ م���ح���ل إق���ام���ة
بنطاق املحكمة وال��ج��واب خ�لال عشرين
يومًا من تاريخ النشر وإال يتم إبالغكم
بقية األوراق والقرارات باستثناء الحكم
ال��ن��ه��ائ��ي ب��واس��ط��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ل��وح��ة
إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1331
املنفذ :بنك سوسيتيه ج��ن��رال ف��ي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي أدولف الدبس
املنفذ عليه :خضر راش��د سليمان وكيله
املحامي محمد الغول
ال������س������ن������د ال������ت������ن������ف������ي������ذي :دي������������ن ب���م���ب���ل���غ
/6.925.163/ل.ل.
تاريخ الحجز2010/10/20 :
تاريخ تسجيله2010/11/3 :
تاريخ محضر الوصف2012/1/19 :
تاريخ تسجيله2012/2/13 :
املطروح للبيع :يقع العقار الشقة رقم 13
الكائنة في العقار رقم  1615مجدليا في
الطابق الرابع واألخير من البناء الكائن
ع���ل���ي���ه وي����ح����ت����وي ع���ل���ى ص����ال����ون وث��ل�اث
غ���رف وم��ط��ب��خ وح���م���ام وح��ال��ت��ه��ا ج��ي��دة،
مساحتها /162م.2
حدود الشقة :من الغرب القسم رقم واحد
والشرق القسمني واحد وثالثة والشمال
رقم واح��د وثالثة والجنوب األقسام رقم
واحد وثالثة وأربعة عشر.
ب��دل التخمني/121.500.000/ :ل.ل .بدل
الطرح/72.900.000/ :ل.ل.
م��وع��د امل���زاي���دة وم��ك��ان��ه��ا :ن��ه��ار األرب��ع��اء
ال��واق��ع فيه  2013/1/30الساعة الثانية
ع���ش���رة ظ���ه���رًا أم�����ام رئ���ي���س دائ������رة تنفيذ
زغرتا في محكمة زغرتا.
ع��ل��ى ال����راغ����ب ب���ال���ش���راء ،وق���ب���ل امل��ب��اش��رة
ب������امل������زاي������دة ،أن ي����دف����ع ب�������دل ال�����ط�����رح ف��ي
ص���ن���دوق م����ال زغ���رت���ا أو ب��م��وج��ب شيك
م���ص���رف���ي م���س���ح���وب ألم�����ر رئ���ي���س دائ�����رة
تنفيذ زغ��رت��ا وأن يتخذ مقامًا ل��ه ضمن
ن��ط��اق ال����دائ����رة ،وإال ع ّ����د ق��ل��م��ه��ا م��خ��ت��ارًا
ل��ه ،وعليه االط�ل�اع على قيود الصحيفة
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ار م���وض���وع امل����زاي����دة وأن
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن قضائي
بتاريخ  2012/11/13قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خالصة ع��ن االس��ت��دع��اء امل��ق��دم م��ن سعاد
ع�����ز ال�����دي�����ن ع�����ز ال�����دي�����ن وامل����س����ج����ل ب���رق���م
 2012/1359وال������ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه شطب
إش���ارات ال��دع��وى ع��ن العقار رق��م  42دير
قانون النهر:
األول����ى ب��رق��م 293 :ت��اري��خ 1966/03/05
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
من دائرة إجراء صور  1966/3/5ملصلحة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�����ل�����ب ح�����س��ي��ن ع�����ل�����ي خ������ش������اب س�����ن�����دات
تمليك ب���دل ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ارات  357و401
املنصوري و 163انصارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط��ل��ب أح��م��د ت��وف��ي��ق ق��ن��دي��ل ب��وك��ال��ت��ه عن
املشتري سند تمليك بدل ضائع للبائعة
جميلة ال��ح��اج ي��وس��ف غ���دار ال��ع��ق��ار 504
الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط����ل����ب ع����ب����د ال����ح����س��ي�ن م����ح����م����ود ح���س���ان
ملوكلته سميحة عبد الحسني رضا سند
تمليك ب��دل ض��ائ��ع للقسم  26م��ن العقار
 2177صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1430
امل���ن���ف���ذ :أن����ط����ون س���ل���ي���م م���ي���ن���اس وك��ي��ل��ه
املحامي ريكاردوس وهبه.
املنفذ عليه :حنا مخايل يوسف ميناس
ً
من م��زي��ارة أص�لا ،وحاليًا مجهول محل
اإلقامة.
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي :اس��ت��ن��اب��ة م���ن دائ����رة
ت��ن��ف��ي��ذ ط��راب��ل��س رق���م  2011/144ت��اري��خ
 2011/6/14املتضمنة تنفيذ حكم إزال��ة
ش��ي��وع ص���ادر ع��ن ال��غ��رف��ة االب��ت��دائ��ي��ة في
الشمال رقم  158تاريخ .2010/11/1
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال����وص����ف،2012/2/16 :
تاريخ تسجيله2012/4/12 :

امل��ط��روح للبيع :ال��ع��ق��ارات  33و 41و366
م�����زي�����ارة ج��م��ي��ع��ه��ا ت���ق���ع أس����ف����ل ال�������وادي
ال���ف���اص���ل ب�ي�ن ق��ري��ت��ي ح��م��ي��ص وم���زرع���ة
ال��ت��ف��اح ف��ي محلة م��ع��روف��ة ب��ـ رشتعموت
وه��ي أرض حرجية بعيدة ع��ن الطرقات
وال يمكن ال��وص��ول إليها إال مشيًا على
األق��������دام وال���ع���ق���ار  33م��س��اح��ت��ه 283م،2
والعقار  41مساحته 448م 2والعقار 366
مساحته  535م.2
ال���ع���ق���ار  617م����زي����ارة ي���ق���ع ف����ي ال������وادي
ال��ف��اص��ل ب�ي�ن ق��ري��ت��ي ح��م��ي��ص وم���زرع���ة
التفاح في املحلة املعروفة بالنهر وهو
أرض بور مهملة وتصل إليه عبر طريق
فرعية وترابية ومساحته 170م2
ـ العقار  3237مزيارة يقع داخ��ل املنطقة
ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ب��ل��دة م���زي���ارة وي���ح���وي ب��ن ً
��اء
ي���م���ت���د ال�������ى ال����ع����ق����اري����ن  3235و3238
امل���م���ل���وك�ي�ن م����ن امل���ن���ف���ذ ،وال����ب����ن����اء ط��اب��ق
أرض����ي ع���ب���ارة ع���ن م��خ��زن وف���وق���ه ث�لاث��ة
ط�����واب�����ق ي���ت���أل���ف ك�����ل م���ن���ه���ا م�����ن م���دخ���ل
َ
وصالون وسفرة وغرفتي نوم وحمامني
وفيرندا ،ومساحته  112م.2
ـ العقار  3242مزيارة قطعة أرض عبارة
ع����ن ف��ض��ل��ة ع���ق���ار وي���ق���ع داخ������ل امل��ن��ط��ق��ة
السكنية لبلدة مزيارة ،ومساحته  42م.2
ـ ال��ع��ق��ار  2745م���زي���ارة ي��ق��ع ف���ي منطقة
ال���ح���رف ف���ي أع���ال���ي م���زي���ارة وه���و قطعة
أرض بور مهملة وهو محاط وال يمكن
الوصول إليه إال مشيًا على األق��دام عبر
العقارات املجاورة ،ومساحته  644م.2
التخمني وبدل الطرح :للعقار  33مزيارة
/1149/د.أ .للعقار  41مزيارة /1344/د.أ.
للعقار  366م��زي��ارة /1605/د.أ .للعقار
 617م����زي����ارة /510/د.أ .ل��ل��ع��ق��ار 3237
م�����زي�����ارة /50000/د.أ .ل���ل���ع���ق���ار 3242
مزيارة /4000/د.أ .للعقار 2745م��زي��ارة
/6440/د.أ.
م����وع����د امل�������زاي�������دة وم����ك����ان����ه����ا :األرب�����ع�����اء
 2012/12/19الساعة  12.00ظهرًا أمام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام،
وع��ل��ي��ه االط��ل��اع ع��ل��ى ق��ي��ود ال��ص��ح��ائ��ف
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ارات م���وض���وع امل����زاي����دة،
وع���ل���ي���ه زي��������ادة ع����ن ال���ث���م���ن دف�����ع رس����وم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملعاملة 2012/433
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت���ب���اع ب����امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي ن���ه���ار ال��خ��م��ي��س
ف��ي  2012/11/29ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد
ال���ظ���ه���ر س����ي����ارة امل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه��ا س�����وزان
محمد شداد ماركة ب ام ف  323iموديل
 2000رق����م /217663/و ال��خ��ص��وص��ي��ة
ً
ت��ح��ص��ي�لا ل���دي���ن ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��ن��ك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي
رام��ي باسيل البالغ  $/13.332.76/عدا
ال���ل���واح���ق وامل���خ���م���ن���ة ب��م��ب��ل��غ $/8040/
واملطروحة بسعر  $/6500/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/810
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2012/11/29الساعة الواحدة والنصف
ظ��ه��رًا س��ي��ارة املنفذ عليه م��ي�لاد أنطون
ال����خ����وري م���ارك���ة ج���ي ام س���ي ENVOY
م�������ودي�������ل  2002رق���������م /177519/ص
ً
ال���خ���ص���وص���ي���ة ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط��ال��ب
ال���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ب����ن����ك ال���ل���ب���ن���ان���ي ل���ل���ت���ج���ارة
ش.م.ل .وك��ي��ل��ه امل���ح���ام���ي رام�����ي ب��اس��ي��ل

البالغ /27.554.783/ل.ل .ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5987/وامل��ط��روح��ة
بسعر  $/4500/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
حوالى /1.519.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/1498
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب��امل��زاد العلني ن��ه��ار الجمعة في
 2012/11/30ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه محمد
أحمد حمدان ماركة كيا  Rio-LSموديل
 2010رق���م /143324/ب ال��خ��ص��وص��ي��ة
ً
ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط����ال����ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
بطرس البالغ  $/17340/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7732/واملطروحة
بسعر  $/6200/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
حوالى /1.393.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل���ح���دد إل����ى م�����رأب م��ش��ي��ل��ح ف���ي ب��ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/1165
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2012/11/30ال���س���اع���ة ال����واح����دة ظ��ه��رًا
سيارة املنفذ عليها سهى أحمد صبيح
م���ارك���ة ف��ول��ف��و  S-60م���ودي���ل  2002رق��م
ً
/405786/ج ال��خ��ص��وص��ي��ة ت��ح��ص��ي�لا
ل���دي���ن ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��ن��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي
الفرنسي ش.م.ل .وكيله املحاميان هال
روف���اي���ل وب��س��ام ك���رم ال��ب��ال��غ $/13027/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5867/
واملطروحة بسعر  $/4500/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /1.104.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل���ح���دد إل����ى م�����رأب م��ش��ي��ل��ح ف���ي ب��ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/29
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2012/11/30ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة
وال���ن���ص���ف ظ���ه���رًا س���ي���ارة امل��ن��ف ّ��ذ عليها
حليس لتأجير ال��س��ي��ارات امل��وق��ع عنها
آالن ج��������وزف ح���ل���ي���س م�����ارك�����ة ب ام ف
 730iLAم��ودي��ل  2006رق��م /655672/م
ً
ال���خ���ص���وص���ي���ة ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط��ال��ب
التنفيذ ش��رك��ة ب��س��ول ـ��ـ حنينة ش.م.ل.
وك��ي��ل��ت��ه��ا امل��ح��ام��ي��ة ن��ه��ى س�لام��ه ال��ب��ال��غ
 $/32370/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/21500/واملطروحة بسعر $/18000/
أو م���ا ي��ع��ادل��ه ب��ال��ع��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ،وإن
رس��������وم امل���ي���ك���ان���ي���ك ق�����د ب���ل���غ���ت ح����وال����ى
/3.116.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب الشركة في بيروت مار
الياس ،سنتر املقاصد ،مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1592
امل���ن���ف���ذ :ب���ط���رس ي���وس���ف ج���ب���ور وك��ي��ل��ه
املحامي جوزاف دحدح.

امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م :ف��ه��ي��م وم��وس��ى وي��وس��ف
وروفينا وشمونى وأولكا أوالد أنطوني
ً
عبدالله من عربة قزحيا أص�لا ،وحاليًا
مجهولي محل اإلقامة.
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي :اس��ت��ن��اب��ة م���ن دائ����رة
تنفيذ ط��راب��ل��س رق���م  2012/123ت��اري��خ
 2012/7/2املتضمنة تنفيذ حكم إزال��ة
شيوع ص��ادر ع��ن الغرفة االبتدائية في
الشمال رقم  128تاريخ .2011/10/13
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال����وص����ف،2012/8/8 :
تاريخ تسجيله.2012/8/21 :
امل��ط��روح للبيع :العقار  84عربة قزحيا
ق��ط��ع��ة أرض زراع���ي���ة م��ش��ج��رة زي��ت��ون ال
يوجد عليها بناء ويقع على طريق فرعية
ضيقة متفرعة من طريق عام شكا ـ األرز
التي تمر في عربة قزحيا ومساحته 599
م ،2التخمني وب��دل الطرح/11860/ :د.أ.
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
م����وع����د امل�������زاي�������دة وم����ك����ان����ه����ا :األرب�����ع�����اء
 2013/1/9ال��س��اع��ة  12:00ظ���ه���رًا أم���ام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام،
وع��ل��ي��ه االط���ل��اع ع��ل��ى ق���ي���ود ال��ص��ح��ي��ف��ة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زي����ادة ع��ن ال��ث��م��ن دف���ع رس���وم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
تصويب إعالن
صدر ضمن جريدة األخبار يوم الثالثاء
 13تشرين الثاني  2012إعالن مزايدة من
دائرة تنفيذ أميون باالستنابة 2012/85
وقد ورد املنفذ ضدهم خورخيه البيرتو
س��رك��ي��س سليم نعمة خ��ط��أ والصحيح
خ����ورخ����ي����ه ال����ب����ي����رت����و س����رك����ي����س ن��ع��م��ة
فاقتضى التصويب
إعالن
م��ن��اق��ص��ة ع��ام��ة ع���ائ���دة الت���ح���اد ب��ل��دي��ات
الضنية
يعلن ات��ح��اد بلديات الضنية م��ن خالل
م��ش��روع��ه امل��ش��ت��رك م��ع ص��ن��دوق البيئة
امل��م��ول م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة االمل��ان��ي��ة عبر
ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة للتعاون ال��دول��ي GIZ
والذي يهدف الى تنمية قطاع السياحة
البيئية املستدامة في الضنية،
ع����ن رغ���ب���ت���ه ف����ي اج�������راء م��ن��اق��ص��ة ع��ام��ة
الس�����ت�����دراج ع������روض م����ن اج�����ل ال��ت��ع��اق��د
م���ع ه��ي��ئ��ة اس��ت��ش��اري��ة ل��ك��ي ت��ع��اون��ه في
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة واالداري�������ة ف���ي سبيل
اتمام املشروع اعاله.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب�ين ف���ي امل���ش���ارك���ة ف���ي ه��ذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
م���ن م���رك���ز ات���ح���اد ب���ل���دي���ات ال��ض��ن��ي��ة في
بخعون ـ هاتف  06/242500أو من مكتب
ص����ن����دوق ال��ب��ي��ئ��ة ف����ي ب����ي����روت ـ ه���ات���ف:
.01/981931
ت��ق��دم ال��ع��روض بالظرف املختوم باليد
م��ب��اش��رة ف���ي م��رك��ز االت���ح���اد وذل����ك قبل
الساعة الثانية عشر من يوم االثنني في
.2012/11/26
رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد عبد السالم سعدية
إعالن
صادر عن القاضي العقاري اإلضافي في
النبطية
بتاريخ  2012/3/21تقدمت املستدعية
زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س�ين ش��م��س ال���دي���ن من
ق���ب���ري���خ���ا ب���ط���ل���ب ي���رم���ي إل�����ى ت��ص��ح��ي��ح
ال���خ���ط���أ امل��������ادي ال����ح����اص����ل ف����ي اس��م��ه��ا
ع��ل��ى حصتها اإلرث���ي���ة ال�����ـ 600س��ه��م من
العقار  /831قبريخا واعتبارها تدعى
ً
زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س��ن ش��م��س ال��دي��ن ب��دال
م���ن زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س�ين ش��م��س ال��دي��ن
املدونة به خطأ أثناء عمليات التحديد
والتحرير للمنطقةَ .
فمن له اعتراض أو
لديه معلومات عليه تقديمها للمحكمة
خ��ل�ال م��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن ي���وم���ًا م���ن ت��اري��خ
النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
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حول القارة األوروبية ،إلى درجة يمكننا فيها أن نشكل فريقًا كامال
من العبي املستوى األول الذين ال يحظون بالفرصة الكاملة،
رغم موهبتهم الكبيرة
شربل كريّم
ال يمكن القول إن خافيير هرنانديز
«تشيشاريتو» هو املظلوم الوحيد
ف ��ي ك� ��رة ال� �ق ��دم األوروب � � �ي � ��ة ،وذل ��ك
ب �ع��دم��ا ب ��دا أن امل �ه��اج��م امل�ك�س�ي�ك��ي
امل�م� ّ�ي��ز ورغ ��م ق��درات��ه ال��ره�ي�ب��ة غير
م��وج��ود ف��ي ال�ح�س��اب��ات األس��اس�ي��ة
مل� � � � � � ��درب م � ��ان � �ش � �س � �ت � ��ر ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د
االسكوتلندي
اإلن�ك�ل�ي��زي «ال�س�ي��ر»
ّ
أل�ي�ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون ،ال ��ذي ي�ف��ض��ل
عليه واين روني والهولندي
روب ��ن ف ��ان ب �ي��رس��ي ،وح�ت��ى
ال � �ص� ��اع� ��د دان� � � ��ي وي �ل �ب �ي ��ك.
«ت � �ش � �ي � �ت � �ش� ��اري � �ت� ��و» ،ال� � ��ذي
�درب في العالم
يتمنى أي م� ٍ
ال � �ح � �ص � ��ول ع � �ل� ��ى خ� ��دم� ��ات
م� � �ه � ��اج � ��م ع� � �ل � ��ى ش ��اك � �ل � �ت ��ه،
ع��رف م�ن��ذ ب��داي��ة امل��وس��م أن
دوره س�ي�ك��ون ع�ل��ى ص��ورة
ذاك ال � ��ذي ل �ع �ب��ه ال �ن��روج��ي
أول� � ��ي غ� ��ون� ��ار س��ول �س �ك �ي��ار
س� ��اب � �ق� ��ًا م � � ��ع «ال � �ش � �ي� ��اط �ي�ن
ال �ح �م��ر» ،ح�ي��ث ك ��ان ال��ورق��ة
ال ��راب� �ح ��ة ل �ف �ي��رغ �ي �س��ون .إال
أن ال��دول��ي املكسيكي يبدو
ك��أن��ه ي�ن�ت�ف��ض ع �ل��ى واق �ع��ه
أداء ّ
رغم تقديمه ً
طيبًا
وي� �س � ّ�ج ��ل األه� � � ��داف ف ��ي ك��ل
في بعض املباريات
م��رة ي��دف��ع ب��ه «ال �س �ي��ر» ال��ى
التي شارك فيها ،وبروزه
أرض امل �ل �ع��ب ،وآخ ��ر م��آث��ره
ك ��ان «ه��ات��ري��ك» اإلن �ق��اذ في
أيضًا مع املنتخب
البرازيلي أخيرًا ،فإن ريال م��رم��ى أس �ت��ون ف�ي�لا السبت
مدريد يبحث عن طريقة امل� ��اض� ��ي ،ل �ي �ت �ف� ّ�وق ت�ه��دي�ف��ًا
ّ
على رون��ي بثمانية أه��داف
للتخلص من كاكا ،وذلك
س� �ج� �ل� �ه ��ا ف� � ��ي  13م� � �ب � ��اراة
من أجل تخفيف األعباء
ل� �ع� �ب� �ه ��ا ه� � � ��ذا امل� � ��وس� � ��م ف��ي
املالية ّ
ومردها الراتب
املسابقات املختلفة ،مقابل
املرتفع لالعب الذي ال
ث�ل�اث��ة أه� � ��داف ف �ق��ط ل�ل�ن�ج��م
اإلن �ك �ل �ي��زي ف ��ي  11م �ب ��اراة،
يستفيد منه الفريق
بينما س�ج��ل ويلبيك هدفًا
فعليًا ،في الوقت الذي
واحدًا فقط في  12مباراة.
ال يمانع فيه جوزيه
ول �ي ��س ب �ع �ي �دًا م ��ن ال � ��دوري
مورينيو فكرة التخلي
االن � �ك � �ل � �ي� ��زي ،ي �م �ك ��ن ال� �ب ��دء
عن البرازيلي.
ب � � �ت � � �ش � � �ك � � �ي� � ��ل «م � � �ن � � �ت � � �خ� � ��ب
امل�ظ��ال�ي��م» ،ح�ي��ث سيحصل
ع �ل��ى م��رك��ز ح ��راس ��ة امل��رم��ى
ال �ف ��رن �س ��ي ه ��وغ ��و ل ��وري ��س
امل �ن �ت �ق��ل م� ��ن ل� �ي ��ون ال � ��ى ت��وت �ن �ه��ام
ه ��وت� �س� �ب ��ر ف � ��ي ال� �ص� �ي ��ف امل� ��اض� ��ي.
ك��اب�ت�ن م�ن�ت�خ��ب ف��رن �س��ا ق ��ام بنقلة
خ��اط �ئ��ة ح �ت��ى اآلن ،إذ إن امل� ��درب
ال� ّب��رت�غ��ال��ي أن��دري��ه ف�ي��اش – ب��واش
ف ��ض ��ل ع �ل �ي��ه ال � �ح � ��ارس األم� �ي ��رك ��ي
قرار فاجأ
املخضرم براد فريدل في ٍ
ال �ج �م �ي��ع ،وخ �ص��وص��ًا أن ل��وري��س
ي �ع� ّ�د م��ن أف �ض��ل ح ��راس امل��رم��ى في

التخ ّلص
من كاكا

أوروب ��ا وال�ع��ال��م ،وق��د ع�م��ل ال�ن��ادي
ً
اللندني طويال إلقناع رئيس ليون
ج��ان م�ي�ش��ال أوالس ب��ال�ت�خ�ل��ي عن
خدماته.
وي �م �ك��ن أن ي �ح �ظ��ى ل ��وري ��س ب�خ��ط
دفاع ّ
مميز في «منتخب املظاليم»،
إذ إن ق �ل��ب ال ��دف ��اع األول ي�م�ك��ن أن
ي�ك��ون ك��اب�تن منتخب األوروغ� ��واي
دي �ي �غ ��و ل ��وغ ��ان ��و امل �س �ت �ب �ع��د ك �ل� ّ�ي��ًا
م � ��ن ح � �س� ��اب� ��ات اإلي � �ط� ��ال� ��ي ك ��ارل ��و
س ��ان
أن �ش �ي �ل��وت��ي م� � ��درب ب� ��اري� ��س ّ
ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي ،ال � ��ذي ي�ف��ض��ل
ع �ل �ي��ه ال �ث �ن��ائ��ي ال �ب ��رازي �ل ��ي ت�ي��اغ��و
سيلفا وأليكس أو الدولي مامادو
س��اك��و .وال�لاف��ت أن ل��وغ��ان��و البالغ

من العمر  31سنة يظهر بمستوى
ط� ّ�ي��ب ف��ي م�ب��اري��ات منتخب ب�لاده،
وه� � ��و أم� � ��ر أث � � ��ار اه � �ت � �م ��ام ف��ري �ق�ي�ن
برازيليني للحصول على خدماته،
ه �م��ا :غ��ري�م�ي��و وس ��او ب��اول��و ال��ذي
ل�ع��ب دورًا رئ�ي�س��ًا ف��ي ف ��وزه بكوبا
ل � �ي � �ب� ��رت� ��ادوري� ��س وك � � � ��أس ال� �ع ��ال ��م
لألندية عام .2005
وإل � � ��ى ج ��ان ��ب ل ��وغ ��ان ��و ،ي �م �ك��ن أن
ي� �ح� �م ��ي خ � ��ط ال� �ظ� �ه ��ر ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي
ريكاردو كارفاليو ،الذي رغم بلوغه
الـ  34من العمر ال يزال ّ
يعد مدافعًا
ذا قيمة مهمة استنادًا الى خبرته.
ل �ك��ن ه � ��ذا األم� � ��ر ال ي� � ��راه ب �ع��د اآلن
م��واط �ن��ه امل� ��درب ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و
ال� ��ذي ت �ب �ن��ى ك��ارف��ال �ي��و ف ��ي ب��ورت��و
ونقله معه ال��ى تشلسي اإلنكليزي
وم� ّن��ه ال��ى العاصمة اإلس�ب��ان�ي��ة ،إذ
يفضل «مو» حتى الفرنسي اليافع
راف � ��اي � ��ل ف� � � ��اران ل �ل �ع��ب ال � ��ى ج��ان��ب
البرتغالي اآلخر بيبي.
وينضم الى الثنائي املذكور مدافع
ع��امل��ي آخ��ر ه��و ال�ب��رازي�ل��ي مايكون،
إذ إن انتقاله الى مانشستر سيتي
ل� ��م ي �ك ��ن ف� ��ي م �ح �ل��ه أب � � �دًا ألن أح ��د
أب��رز ن�ج��وم إن�ت��ر م�ي�لان��و اإلي�ط��ال��ي
ال�ف��ائ��ز ب�ل�ق��ب دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
ع ��ام  ،2010ل��م ي �ع��رف ال �ط��ري��ق ال��ى
التشكيلة األساسية في مانشستر
س� �ي� �ت ��ي س � � ��وى م � � ��رة واح� � � � ��دة ه ��ذا
امل��وس��م ،م�ق��اب��ل دخ��ول��ه اح�ت�ي��اط�ي��ًا
في مباراة أخرى .وهنا يمكن القول
إن ��ه رغ ��م ت��راج��ع م �س �ت��وى م��اي�ك��ون
نسبيًا ،فإنه كان بإمكانه أن يحجز
م��رك �زًا أس��اس�ي��ًا بسهولة ل��و اخ�ت��ار
فريق آخر.
االنتقال الى أي
ٍ
وب � ��االن � �ت � �ق � ��ال ال � � ��ى خ � ��ط ال � ��وس � ��ط،
ي �ب��رز اس ��م أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال�ع��ال��م
سابقًا البرازيلي ك��اك��ا ،ال��ذي يفعل
لكسب رض��ى مورينيو،
املستحيل
ّ
لكن األخير يفضل اعتماد الكرواتي
ل��وك��ا م��ودري �ت��ش ك �ب��دي� ٍ�ل ل�لأمل��ان��ي
م �س �ع��ود أوزي � ��ل أو ك �ش��ري� ٍ�ك ل��ه في
خط الوسط على الدفع بالبرازيلي
أساسيًا .وباتجاه روم��ا ،يبرز اسم
البوسني ميراليم بيانيتش ال��ذي
ي� �ع � ّ�د م��وه �ب��ة ك �ب �ي ��رة ،ل �ك��ن امل� ��درب
التشيكي زدينيك زيمان ال يرى فيه
س��وى بديل .أم��ا املظلوم األكبر في
ه��ذا ال �خ��ط ،ف�ه��و اإلن�ك�ل�ي��زي ف��ران��ك
ّ
«محرمًا» ملسه
المبارد الذي لم يعد
في التشكيلة األساسية لتشلسي،
التي نبذت الفرنسي فلوران مالودا،
رغم أنه ال يزال بإمكانه العطاء على
عال.
مستوى ٍ
أم� ��ا ف ��ي ح� ��ال ع ��دن ��ا ال� ��ى ال �ه �ج��وم،
فإنه يمكننا إيجاد شركاء كثيرين
لـ «تشيشاريتو» ،أبرزهم البوسني
إدي��ن دزي�ك��و ال��ذي أن�ق��ذ مانشستر
س�ي�ت��ي م� ��رارًا م��ن ش � ّ�ر ال �ه��زائ��م ه��ذا
املوسم ،وب��دا أفضل مهاجمي بطل
إن �ك �ل �ت��را ،رغ� ��م ع� ��دم ح �ص��ول��ه ع�ل��ى
دق ��ائ ��ق ل �ع��ب ب��ال �ق��در ال � ��ذي ح�ص��ل
عليه زمالؤه.
وي �م �ك��ن أن ي��دع��م ه ��ذا ال � ُخ��ط ب�ق��وة
ال�ب��رازي�ل��ي ن�ي�ن��ي ،ال ��ذي أج �ب��ر على
إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام ت��واف��د النجوم
ال ��ى ب ��اري ��س س ��ان ج �ي��رم��ان ،وه��و
ال��ذي ت� ّ�وج هدافًا للدوري الفرنسي
بالتساوي م��ع أوليفييه جيرو في
املوسم املاضي.

يحمل هوغو لويس شارة قيادة منتخب فرنسا ،لكنه ال يجد مكانًا أساسيًا في توتنهام هوتسبر (أوليفييه موران ــ أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية في عطلة نهاية األسبوع
انكلترا (املرحلة )12
 السبت:ارسنال  -توتنهام ()14.45
ليفربول  -ويغان ()17.00
مانشستر سيتي  -استون فيال ()17.00
نيوكاسل  -سوانسي ()17.00
ك��وي �ن��ز ب� ��ارك ري �ن �ج��رز  -س��اوث�م�ب�ت��ون
()17.00
ريدينغ  -إفرتون ()17.00
وس� ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي ��ون  -ت�ش�ل�س��ي
()17.00
ن��وري�ت��ش سيتي  -مانشستر يونايتد
()19.30
 االحد:فوالم  -سندرالند ()18.00
 االثنني:وست هام  -ستوك سيتي ()22.00
ايطاليا (املرحلة )13
 السبت:يوفنتوس  -التسيو ()19.00
نابولي  -ميالن ()21.45
 االحد:بولونيا  -باليرمو ()16.00
كاتانيا  -كييفو ()16.00
فيورنتينا  -اتاالنتا ()16.00

انتر ميالنو  -كالياري ()16.00
سيينا  -بيسكارا ()16.00
اودينيزي  -بارما ()16.00
سمبدوريا  -جنوى ()21.45
 االثنني:روما  -تورينو ()21.45
اسبانيا (املرحلة )12
 السبت:اوساسونا  -ملقة ()19.00
فالنسيا  -اسبانيول ()19.00
برشلونة  -سرقسطة ()21.00
ريال مدريد  -اتلتيك بلباو ()23.00
 االحد:دي �ب ��ورت �ي �ف ��و ال ك ��ورون � �ي ��ا  -ل �ي �ف��ان �ت��ي
()13.00
سلتا فيغو  -ريال مايوركا ()17.00
خيتافي  -بلد الوليد ()18.50
غرناطة  -اتلتيكو مدريد ()21.45
اشبيلية  -بيتيس اشبيلية ()22.30
 االثنني:ري� � ��ال س ��وس� �ي� �ي ��داد  -راي� � ��و ف��ال �ي �ك��ان��و
()22.30
املانيا (املرحلة )12
 السبت:ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د  -غ��روي�ث��ر ف��ورث

()16.30
بوروسيا مونشنغالدباخ  -شتوتغارت
()16.30
هانوفر  -فرايبورغ ()16.30
نورمبرغ  -بايرن ميونيخ ()16.30
هامبورغ  -ماينتس ()16.30
اي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت  -اوغ �س �ب��ورغ
()16.30
باير ليفركوزن  -شالكه ()19.30
 االحد:ف �ي��ردر ب��ري�م��ن  -ف��ورت��ون��ا دوس �ل��دورف
()16.30
هوفنهايم  -فولسبورغ ()18.30
فرنسا (املرحلة )13
 السبت:باريس سان جيرمان – رين()18.00
اجاكسيو  -سوشو ()21.00
تروا  -نانسي ()21.00
ايفيان  -سانت اتيان ()21.00
بريست  -باستيا ()21.00
فالنسيان  -مونبلييه ()21.00
 االحد:ليون – ريمس ()15.00
نيس  -تولوز ()18.00
بوردو  -مرسيليا ()22.00
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الفورموال 1

الدوري األميركي للمحترفين

عالمة كاملة لنيكس وفوز سابع مليامي وخسارة رابعة لبوسطن
بات نيويورك نيكس الفريق الوحيد
م ��ن دون ه��زي �م��ة م �ن��ذ م�ط�ل��ع امل��وس��م
الحالي في الدوري األميركي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف ��ي ك ��رة ال �س �ل��ة ،محققًا
ك ��ذل ��ك أف� �ض ��ل ب ��داي ��ة ل ��ه م �ن��ذ م��وس��م
 ،1994-1993ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى حساب
مضيفه ال�ق��وي س��ان أنطونيو سبرز
.100-104
وت��أل��ق ري �م��ون��د ف�ي�ل�ت��ون ف��ي ص�ف��وف
ن�ي�ك��س ب �ـ  25ن�ق�ط��ة وال �ب��دي��ل ج ��ي آر
س�م�ي��ث م��ع  17ن �ق �ط��ة ،ب�ي�ن�ه��ا ث�لاث�ي��ة
ح��اس �م��ة ،وأض� � ��اف ال �ن �ج��م امل �خ �ض��رم
جيسون كيد  14نقطة والعب االرتكاز
ت ��اي� �س ��ون ت �ش ��ان ��دل ��ر  13ن �ق �ط��ة و11
متابعة ،لكن امل�ف��اج��أة ك��ان��ت باكتفاء
نجم ال�ف��ري��ق األول كارميلو أنطوني
بتسجيل  9نقاط ( 3من  12محاولة)
و 12متابعة.
ول��دى ال�خ��اس��ر ،ك��ان امل ��وزع الفرنسي
ط��ون��ي ب��ارك��ر أف �ض��ل م�س�ج��ل م��ع 19
نقطة و 12ت�م��ري��رة ح��اس�م��ة ،وأض��اف
تيم دنكان  14نقطة و 14متابعة.
وف��ك م�ي��ام��ي ه�ي��ت ع�ق��دت��ه ع�ل��ى أرض
دنفر ناغتس عندما هزمه  93-98ألول
مرة منذ عام .2002
وعلى رغ��م خوضه أرب��ع مباريات في

خمسة أيام ،وفقدانه العبني أساسيني،
نجح ميامي بقيادة عمالقه ليبرون
ً
جيمس ،مسجال  27نقطة و 12تمريرة
ح��اس�م��ة ،بتحقيق ف��وزه ال�س��اب��ع ه��ذا
املوسم.
وأض � � � ��اف ل �ل �ف ��ائ ��ز ش ��اي ��ن ب ��ات� �ي ��ر 18
ن �ق �ط��ة ج �م �ي �ع �ه��ا م ��ن خ� � ��ارج ال �ق��وس
( 6ث�لاث�ي��ات) والع ��ب االرت �ك��از كريس

بوش  14نقطة ومايك ميلر  12نقطة،
وذلك في ظل غياب النجم دواين وايد
املصاب.
أم ��ا ل ��دى دن �ف��ر ال ��ذي خ�س��ر ألول م��رة
أمام هيت بعد  10انتصارات متتالية
ع �ل��ى م�ل�ع�ب��ه ،ف �ك��ان ال �ب��دي�ل�ان أن ��دري
ميلر والع��ب االرت�ك��از جافايل ماكغي
األفضل مع  19و 18نقطة على التوالي.

ديرون وليامس العب بروكلني تحت سلة بوسطن (آدام هانغر ــ رويترز)

وفي ظل غياب موزعه راج��ون روندو
امل� � �ص � ��اب ،ل� �ق ��ي ب ��وس� �ط ��ن س�ل�ت�ي�ك��س
خ �س��ارت��ه ال��راب �ع��ة ه ��ذا امل ��وس ��م ،أم��ام
مضيفه بروكلني نتس .102-97
وخطف جو جونسون ،نجم فينيكس
ّ
صنز وأتالنتا هوكس السابق ،سلتني
حاسمتني لبروكلني في الوقت القاتل،
ل �ي �ح �ق��ق األخ � �ي� ��ر ف� � ��وزه ال � ��راب � ��ع ع�ل��ى
التوالي ،كما تألق في صفوفه املوزع
ديرون وليامس والعب االرتكاز بروك
لوبيز مع  24نقطة ،في حني كان بول
ب �ي��رس األف �ض��ل ل��دى ال�خ��اس��ر م��ع 22
نقطة.
وه � �ن � ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج م� � �ب � ��اري � ��ات ال � �ي � ��وم:
ان��دي��ان��ا ب��اي�س��رز  -داالس مافريكس،
ف�ي�لادل�ف�ي��ا سفنتي س�ي�ك�س��رز  -يوتا
ج��از ،ديترويت بيستونز  -أورالن��دو
م��اج �ي��ك ،ن �ي��و أورل� �ي ��ان ��ز ه��ورن �ت��س -
أوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در ،مينيسوتا
تمبروولفز  -غولدن ستايت ووريرز،
ممفيس غريزليس  -نيويورك نيكس،
ساكرامنتو كينغز  -أتالنتا هوكس،
ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�ل�اي��زرز  -هيوسنت
روك� � �ت � ��س ،ل� � ��وس أن� �ج� �ل ��س الي � �ك � ��رز -
فينيكس صنز ،بوسطن سلتيكس -
تورنتو رابترز.

الكرة اللبنانية

الدوري يعود بثالث مواجهات قوية في األسبوع السادس
تستعيد أندية الدرجة
األولى لكرة القدم نشاطها
بعد توقف دام ثالثة
أسابيع بسبب استحقاق
منتخب لبنان ،لتعود
املواجهات في ما بينها
في األسبوع السادس من
الدوري ،وسط تساؤالت عن
شكل الحضور الجماهيري
ونوعية تشجيعه

عبد القادر سعد
يفتتح األسبوع السادس اليوم بلقاء
السالم صور وطرابلس عند الساعة
 14.15ف ��ي ص � ��ور .ل �ق ��اء ي �ب �ح��ث ف�ي��ه
السالم عن أول نقطة في البطولة ،في
ح�ين ت�ب��دو ط�م��وح��ات ط��راب�ل��س أكبر
من ذلك ،مع عني على املركز السادس
ّ
ول ��و م��ؤق �ت��ًا .ف�س�ف�ي��ر ال �ش �م��ال ي�ح�ت��ل
امل��رك��ز ال�س��اب��ع ب��رص�ي��د  5ن �ق��اط ،أم��ا
السالم فهو أخير من دون نقاط.
وت �س �ت �ك �م��ل امل��رح �ل��ة األح� � ��د ،ف�ي�ل�ع��ب
األن � �ص � ��ار ال� �خ ��ام ��س ب � �ـ  8ن� �ق ��اط م��ع
ال� �غ ��ازي ��ة ال � ��ذي ي �ت �ش��اب��ه م ��ع ال �س�ل�ام
صور في املباراة األول��ى على صعيد
البحث ع��ن النقطة األول��ى بعد ثالث
خ�س��ارات ،وه��و يحتل املركز الحادي
عشر ،لكن مهمته على ملعب بيروت
البلدي عند الساعة  14.15قد تكون
صعبة أم��ام ف��ري��ق يلعب على أرض��ه
وع � �ي � �ن ��ه ع � �ل ��ى ال� � � �ص � � ��دارة ف � ��ي ح ��ال

ساعدته نتائج باقي املباريات.
وي �ش �ه��د األح� ��د م��واج �ه �ت�ين ق��وي�ت�ين:
األول � ��ى ب�ي�ن ال �ع �ه��د ال��وص �ي��ف بعشر
ن �ق��اط وال �س��اح��ل ال �ت��اس��ع ب �ـ  4ن�ق��اط
عند الساعة  14.15على ملعب العهد،
ف��ي أول م �ب��اراة يلعبها العهداويون
على أرضهم .وسيفتقد العهد العبه
حسني دقيق ال��ذي أصيب بكسر في
إصبع قدمه.
أم� � ��ام امل ��واج� �ه ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف�س�ت�ج�م��ع
ال �ن �ج �م��ة م ��ع ال��راس �ي �ن��غ ع �ل��ى ملعب
صيدا عند الساعة  .15.30وستكون
املباراة هامة للراسينغ الذي سيلعب
للمرة األول��ى بقيادة م��درب��ه الجديد
ً
التشيكي ل�ي�ف��ور ب��اال ال ��ذي ح��ل ب��دال
م� ��ن م �ح �م��د ح� �س ��ن ب� �ع ��د االن� �ط�ل�اق ��ة
غ �ي ��ر امل ��وف� �ق ��ة ل �ل �ف��ري��ق ف� ��ي ال � � ��دوري
واحتالله املركز العاشر بثالث نقاط.
ول ��م ي�س�ب��ق ل �ب��اال أن ّ
درب ف��ي لبنان
س ��اب� �ق ��ًا ،وه � ��و ي� �ش ��رف ح ��ال� �ي ��ًا ع�ل��ى
تدريب فريق أكاديمية أتلتيكو .كما

سيستعيد ال��راس�ي�ن��غ الع�ب��ه ال��دول��ي
ول�ي��د االس�م��اع�ي��ل ب�ع��د قطيعة ج��رت
تسويتها ،حيث سيشارك اسماعيل
للمرة األولى هذا املوسم .أما النجمة
ال � ��ذي س�ي�ف�ت�ق��د م��داف �ع��ه ع �ل��ي ح�م��ام
امل � �ص� ��اب ،ف �س �ي��دخ��ل امل� � �ب � ��اراة ت�ح��ت
عنوان وحيد :الحفاظ على الصدارة.
وتختتم مباريات األس�ب��وع السادس
ب�ل�ق��اء ي��ن :األول يجمع اإلخ ��اء األهلي
عاليه صاحب املركز السادس برصيد
 6ن �ق��اط وض�ي�ف��ه االج�ت�م��اع��ي ال�ث��ام��ن
برصيد  4نقاط على ملعب بحمدون
ع �ن ��د ال� �س ��اع ��ة  ،14.15م� ��ا ي �ع �ن��ي أن
ال � �ص� ��راع س �ي �ك��ون ع �ل ��ى امل� ��راك� ��ز ب�ين
الفريقني وتعزيز مقعد وسط الالئحة.
وس �ي �ج �م��ع ال� �ل� �ق ��اء ال� �ث ��ان ��ي ال �ص �ف��اء
ال �ث��ال��ث ب��رص �ي��د  9ن �ق��اط م ��ع ضيفه
التضامن صور الرابع بفارق األهداف
عن بطل لبنان ،في مواجهة من العيار
الثقيل على ملعب املدينة الرياضية
عند الساعة .15.30

كرة السلة

الحكمة ُيسقط الرياضي في غزير للمرة األولى منذ عام 2004
ل��م ت�ك��ن م �ب ��اراة ال��ري��اض��ي وال�ح�ك�م��ة
ف��ي خ�ت��ام امل��رح�ل��ة الثالثة م��ن بطولة
ل�ب�ن��ان ل�ك��رة ال�س�ل��ة ع�ل��ى ملعب غزير
أم��س ع��ادي��ة .ف��ال�ل�ق��اء ش�ه��د محطات
عديدة ب��دءًا من مواجهة امل��درب فؤاد
أبو شقرا فريقه السابق للمرة األولى،
م� � ��رورًا ب ��ال� �ص ��ورة ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�ف��ري�ق�ين
ك��ون �ه �م��ا امل ��رش� �ح�ي�ن األب � � ��رز إلح � ��راز
ال �ل �ق��ب وان� �ت� �ه ��اء ب �م �ش��ارك��ة ال�ل�اع��ب
جوليان قزوح.
الحكمة فاز بنتيجة كبيرة 24( 66 - 74
  .)45 - 67 ،29 - 44 ،15الحكمة استطاعت�ح�ق�ي��ق ف ��وز ت��اري �خ��ي أم� ��ام ج�م�ه��ور
قياسي م��ن ط��رف واح��د ه��و الحكمة،
ع �ب��ر ع �ن��اص��ر ل �ع��ب م �ت �ك��ام �ل��ة وق� ��وة
دف��اع �ي��ة ج �ب��ارة ك ��ان ل�ه��ا دور ح��اس��م
ف ��ي ص �ن��اع��ة ال� �ف ��وز «األخ � �ض � ��ر» ول��م
ينجح امل��درب السلوفيني سلوبودان
سوبوتيتش في فك «شيفرته».
إال أن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن ال��ري��اض��ي ال
ي�س�ت�ط�ي��ع رد ال �خ �س��ارة ل�ل�ح�ك�م��ة في

العب الحكمة دايشون سيمز يلتقط الكرة (برو فوتو)
اإلي � ��اب ،خ �ص��وص��ًا أن ال��رب��ع األخ �ي��ر
ك � �ش� ��ف ع� � ��ن ق� � � � ��درة ع� ��ال � �ي� ��ة ل�ل�اع �ب ��ي
ال��ري��اض��ي ،أض��ف ال��ى ذل��ك أن نجمهم
اسماعيل أحمد م��ازال أسير اإلصابة

ال �ت��ي ت �ع��رض ل�ه��ا ول ��م ي�ت�ع��اف منها
كليًا ،ورغ��م ذل��ك سجل  20نقطة ،الى
ج ��ان ��ب أح �م ��د اب ��راه� �ي ��م  11ول ��وري ��ن
وودز  14و 11كرة مرتدة.

الحكمة حقق ف��وزه التاريخي بفضل
ج �م �ي��ع الع �ب �ي��ه ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا دون
ّ
اس �ت �ث �ن��اء م ��ع ت ��أل ��ق داي� �ش ��ون سيمز
( 27نقطة) ،وأرون هاربر ( 19نقطة)
ومستوى رودريغ عقل العالي .أضف
ال ��ى ه ��ؤالء ال�لاع��ب ال�ج��دي��د ج��ول�ي��ان
ق ��زوح ال ��ذي ش ��ارك ل�ل�م��رة األول ��ى مع
ال �ح �ك �م��ة ب �ع ��د ال� �س� �م ��اح ل� ��ه م� ��ن ق�ب��ل
االت �ح ��اد ب��ال�ل�ع��ب اس �ت �ن��ادًا ال ��ى حكم
ص��ادر ع��ن املحكمة العسكرية بمنع
محاكمته بجرم التعامل مع إسرائيل.
إال أن مشاركة ق��زوح أث��ارت اعتراضًا
م ��ن ق �ب��ل ال ��ري ��اض ��ي ال � ��ذي اع �ت �ب��ر أن
ال �ح �ك �م��ة ل ��م ي �ل �ت��زم ب��ال �ق��رار ال �ص��ادر
ع��ن وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة فيصل
كرامي والقاضي بعدم مشاركة قزوح
ق �ب��ل ان �ت �ه��اء م �ح��اك �م �ت��ه .ف��ال��ري��اض��ي
ي�ع�ت�ب��ر أن ال �ق �ض��اء ل��م ي �ح��اك��م ق��زوح
بجرم التعامل لكن هناك جرم الدخول
ال��ى إسرائيل ل��م يصدر ق��رار قضائي
حوله بعد.

فيتيل أمام فرصة
حسم لقبه الثالث

يقف س��ائ��ق «ري��د ُب��ل» األمل��ان��ي سيباستيان
ف�ي�ت�ي��ل أم� ��ام ف��رص��ة ت�ح�ق�ي��ق ال �ل �ق��ب ال�ع��امل��ي
ال�ث��ال��ث على ال�ت��وال��ي ف��ي سباقه امل�ئ��ة عندما
ي� �خ ��وض غ� �م ��ار ج� ��ائ� ��زة ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الكبرى ،املرحلة التاسعة عشرة قبل األخيرة
من بطولة العالم لسباقات الفورموال .1
ويطمح فيتيل الى تحقيق رقم قياسي جديد
ي�ت�م�ث��ل ف ��ي أن ي�ص�ب��ح أص �غ��ر س��ائ��ق ي �ت� ّ�وج
باللقب ال�ع��امل��ي  3م ��رات ،وذل ��ك ي�ت��وق��ف على
شرطني ضروريني ،هما :الصعود الى منصة
ال�ت�ت��وي��ج وك�س��ب  15نقطة أك�ث��ر م��ن م�ط��ارده
امل �ب��اش��ر س��ائ��ق ف �ي��راري اإلس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ألونسو.
وق � � ��ال ف �ي �ت �ي��ل ،ال� �س ��اع ��ي ألن ي �ص �ب��ح ث��ال��ث
س��ائ��ق ف�ق��ط ب�ع��د م��واط�ن��ه ميكايل شوماخر
واألرجنتيني خ��وان مانويل فانجيو ّ
يتوج
باللقب ث�لاث م��رات على ال�ت��وال��ي« :ي�ج��ب أن
أق� ��ود ب �س��رع��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا «ال �س �ب��اق امل �ئ��ة في
مسيرتي يعني أنني خضت سباقات كثيرة،
ً
وأنني شاركت في مئة سباق .إذا فكرت قليال،
فإنني ل��م أدخ��ل ع��ال��م ال�ف��ورم��وال  1منذ فترة
ط��وي �ل��ة .وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال��وق��ت ي�م��ر بسرعة
كبيرة عندما نقوم بشيء نحبه كثيرًا».
في املقابل ،يملك ألونسو مصيره بيده حيث
يتوقف تتويجه باللقب ال�ع��امل��ي ال�ث��ال��ث في
مسيرته على إحرازه املركز األول في السباقني
املتبقيني :الواليات املتحدة والبرازيل ،وذلك
بغض النظر عن نتائج فيتيل.
وت� �ق ��ام ال �ت �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ل �ل �س �ب��اق ال �ي��وم
الساعة  20,00بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
.21,00

أخبار رياضية
الريان بطل آسيا لليد
ً
ّتوج الريان القطري بطال لكأس آسيا في
كرة اليد لالندية ،للمرة األولى في تاريخه،
بعد فوزه على االهلي االماراتي  24-26في
النهائي الخميس.
ّ
وحل الكويت الكويتي في املركز الثالث بعد
فوزه على النور السعودي  ،25-26ونال
العبه محمد الغربلي لقب أفضل العب في
البطولة ،ومواطنه حسني زكي العب االهلي
االماراتي لقب الهداف .أما ممثل لبنان،
ّ
السد ،فقد حل في املركز العاشر في البطولة
بعد أن كان وصيفًا في النسخة املاضية.

كأس االستقالل في الفروسية
ينظم نادي مون ال سال عني سعادة،
بإشراف االتحاد اللبناني للفروسية ،غدًا
ً
ابتداء من الساعة
األحد ،كأس االستقالل،
العاشرة صباحًا ،للفوز بكأس قائد الجيش
اللبناني العماد جان قهوجي .وتتضمن
املسابقة أربع فئات وهي :الفئة ( :Nعلو
الحواجز بني  70و 85سم) ،الفئة ( :Eعلو
الحواجز بني  90و 105سم) ،الفئة ( :Dعلو
الحواجز بني  110و 120سم) ،الفئة ( :Cعلو
الحواجز بني  120و 130سم).

انطالق دوري الركبي ليغ غدًا
يبدأ فريق طرابلس حملة الدفاع عن لقبه في
الركبي ليغ غدًا األحد عند الساعة 12,00
بلقاء فريق إيمورتلز ،على ملعب بحمدون،
في املرحلة االولى من بطولة لبنان.
وتفتتح املرحلة األولى بلقاء مقرر على
امللعب عينه الساعة العاشرة صباحًا بني
ريدباكس وجونية ،فيما يغيب فريق ولفز
الركبي عن املشاركة بسبب الظروف املالية
الصعبة التي تمر بها البالد.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports
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خواتم 3
أنسي الحاج

َ
ْ
َ
األرض السمحة
■ (إلى فيروز في عيدها)
ُ
سحر ّقداس امليالد لبيتهوفن أو
في غمر ِة الكفرُ ،ي َم ُّس َك
ّ
جناز موزار املخيفُ ،
عرس الجنائز.
ً
محصنة ،ت�ج� َ
أن��ت امل� ّ�دع��ي م� ّ
ّ
�دك أم��ام لوحة لرافائيل
�ادي��ة
ُ ْ
ف��ت��ذ َه��ل ،أو ف��ي رح ��اب «ال�ش��اب�ي��ل سكستني» فتخطفك
ّ
ّ
ّ
الوثنية كأنها الحياة وأن��ت لم تكن
إلهيات مايكل أنجلو
فيها.
ُّ
َْ
ّ
ٌ
ْ
جاذبية الجمال دي��ن .سحر الخلق ،الفني والشعري أو
ّ
الحي الدافق على اللحظة ،هو الله .أعني ،هو ما ُي ّبرر أن
نخطو الخطوة التالية وأن ال نموت قبل الصباح.
ك � ّ�ل َت �ق� ُّ�دم ُي� ّ
�وه��ج ه ��ذه ال�ن�ع�م��ة وي�ح�م�ي�ه��ا ُوي �ط �ل��ق ط�ي��ور
أقفاصها وي� ّ
�وس��ع لها األم��اك��ن ،ه��و ال�ت�ق� ّ�دم «اإلن�س��ان��ي»
ّ
ّ
ّ
ّ
وحرية السحر
الحرية
عمل ُيعزز سحر
وليس غيره .كل ٍ
هو معجزة.
ٌ
ّ
ٌ
بأمل كهذا هو محتمل وعزيز ،رغم تلوث
عالم ال يبخل
ٍ
لغاته وانحطاط أخالقه ّ
وتلبد الغيوم فوق أنفاسه وانفجار
حروبه.
ّ
منا ،على هواناَ ،ر ّدني سحر ّ
الفن على أعقابي بال
قريبًا
ْ
َ
صراع بل في ما هو أشبه بوهب الذات.
ال أعني االستسالم العادي ،حني يستميلك إغراء فتعطيه
م�ف��ات�ي�ح��ك .أع �ن��ي االس �ت �س�لام ال ��ذي ت �خ��ون م�ع��ه بعض
مبادئك.
التمرد والرفض .وعندما كتبتُ
قامت حياتي األولى على ّ
ّ
في مطلع ّ
الستينات «كلما عزفوا النشيد الوطني سنبقى
َ
ُ
ج��ال�س�ين» ّ
طبقتها وم�ض�ي��ت إل��ى أ َب � ْ�ر َب ��ر م�ن�ه��ا .وعندما
ً
ّ
كتبت «سنمشي فوق جثة هذا التراث» ُ
ُ
كنت أصف حالة
َْ
ُ
باشرتها قبل ذلك بعفوية دون قصد االستفزاز الذي لم
يحصل إلاّ بعد ردود الفعل ّ
ّ
العفوية.
ضد تلك
ل��م ي�ك��ن ف��ي طبعي وال ف��ي ك�ت��اب��ات��ي م��ا ي��وح��ي بإمكان
االل �ت �ق��اء ب�ي�ن��ي وب�ي�ن ف �ي��روز واألخ ��وي ��ن رح �ب��ان��ي .وك��ان
ّ
َ
ت َع ُّجب أدونيس ويوسف الخال بني جماعة مجلة «شعر»
هو األش� ّ�د ،وحار أدونيس أين يجد الرابط بني ّ
فن ّ
يمجد
ّ
ّ
الوطن ّ
التقليدية ويغني للعسكر والعائلة
ويكرس األخالق
ّ
وشعر راجم رجيم رائده تدمير كل شيء.
إلخ...
ٍ
ّ
ّ ً
كانت أغانيهما قد بدأت تتسلل إلى ذاكرتي بسهولة أوال،
ّ
ّ
ثم بتغلغل ناعم في ّ
طيات الرشد الباطن ،حيث اتضح أنه
ُ ٍَ ٌ
ومراع تنتظرها بشوق .وكان صوت فيروز
كان لها غرف
ٍ
هو أعمق األركان في حصان طروادة.
ّ
ُ
تخاصمت مع العديد من األدب��اء والفنانني األحياء منهم
واألم� ��وات وغ��ال�ب��ًا ظ�ل�ل� ُ�ت أن��ا أن��ا وه��م ه��مّ .أم ��ا م��ع ف�ي��روز
واألخوين رحباني فقد جاءت أفكارهم وأذواقهم ولغاتهم
ً
ّ
التي كنت أخالها ّ
عدوتي ،تحتلني واصلة على موج البناء
املتكامل من اللحن إلى الكلمة إلى الصوت.
ّ
أليست هذه أخطر ح َيل ّ
الفن؟ َأن ّ
تحبه مع أن أفكاره عكس
ِ

أفكارك ولغته عكس لغتك وطباعه عكس طباعك؟
ك�ن� ُ�ت أك ��ره ال��وط��ن واألوط � ��ان ف �غ� ُ
�دوت أش ��رب م��ع «لبنان
األخضر» و«فخر الدين» نخب الوطن .وأكره قيم التصالح
ُ
ّ
املسرحية،
فصرت أم��وت خوفًا من أن تنتهي
والتسوية
على امل�س��رح وف��ي ال�ح�ي��اة ،وأه�ل�ه��ا متخاصمون .وكنت
ُ
ّ
فغدوت ّ
أحبها ،وأك��ره الوعظ
التقليدية»
أكـــره «السعادة
ُ
فصرت ّ
أتحمله ،وأك��ره الفضيلة الجالسة على عرشها
فأصبحت ّ
ُ
أردد وراءه��م
منذ ّأول أغنية حتى آخ��ر كلمة
ّ
شعاراتهم وأنا أترنح طربًا .وكنت أهزأ بتقسيمهم العالم
وشر سطحي ُّ
بني خير سطحي ّ
فبت أميل إلى االعتقاد
ُ
ب� ّ
ّ
التبسيطي أص ��دق وأح �ل��ى م��ن سائر
�أن تصنيفهما
ّ
الفلسفية.
االجتهادات
ُ
ُ
ّ
ّ
ب �ع��دم��ا ف��رح��ت ب �ه��ذه امل �ع �م��ودي��ة ال�ت�ط�ه�ي��ري��ة ع� ��دت إل��ى
ط�ب�ي�ع�ت��ي ال �ش � ّ�ري ��رة ،ف �ن �ش� ْ
�أت ب�ي�ن��ي وب�ي�ن ن�ف�س��ي أزم��ة
ُ
ْ ّ
حسمتها بالتسوية اآلتية :فألقبل أنه يسكنني شيطان
بقربه مالك.
ً
حقبة طويلة ولم أفقد معه توازنيّ .
ّ
ربما
استمر هذا الوضع
ّ
ألني طبيعي في هذا االنقسام .والحقيقة ّأن سحر الفنّ
ّ
يسخر من أفكارنا الجاهزة وتصنيفاتنا كما يستخف
بتصنيفات اآلخرين لنا .لقد استطاعت فيروز واألخوان
ّ
رحباني أن ُي ّ
الوطنية
قبلوني (كما ّقبلوا غيري) أناشيدهم
ّ
ّ
ّ
ّ
والعاطفية ال ألنها
األخالقية
وحماسياتهم وتبشيراتهم
ّ
ّ
ٌ
خالصية وال ألنهم ماهرون
فكر أكاديمي أو أيديولوجيا
ّ
في التوليف واالقتباس وال ألنهم ظرفاء وأذكياء يتقنون
ّ ّ
ّ
ّ
سر االستمالة ،بل ألنهم أنتجوا فنًا مثلث الفتنة يواجهك
ّ
كما تواجهك الكائنات الخرافية التي ال تجد نفسك أمامها
في ح��وار أو خطاب بل في ح��ال ارت� ّ
�دادي��ة إلى ن��واة ال��ذات،
ٍ
ٍ
لاّ
حماية هذه الخرافة التي
تعود منها وقد تو َك الشوق إلى
ِ
َ
ت َم ُّس َك وإلى االستسالم لها حيث تريد.
ً
ُ
ورحت أضحك ضحكة صفراء وأنا
 ...ومضى الزمان...
َ َّ
ُ
أتقلب على أصداء حماساتي ،يغمرني موج فوات األوان.
وراح شيطاني يقول« :يا لتلك َ
الخدع! خدعة السحر ،خدعة
ّ
الفن ،خدعة االنكسار ،خدعة االنصهار ،خدعة املجهول.
ٌ
ٌ
خداع فوق خداع».
قناع فوق قناع،
ويجيبه املالك زميله« :وماذا لو لم يكن انخداعًا؟
ُ
لو كان األمر انخداعًا ،النتهت النزهة في الصباح .ولكن
َ
الخ َدر؟ ُم َس ّكن؟ َ
ومن يحتاج
َمن يرضى باالستفاقة من
ً
ّ
ٌ
«مفرح
إلى أكثر من ُم ّسكن؟» .ويستكني الشيطان قائال:
ومؤلم معًا أن نجد بني الحني واآلخر ما يعطينا ،في هذا
املعترك املزدحم ،إشارة إلى ّأن بني الجوانح نجومًا تؤنس
لياليها وفوق الدياجير شموسًا ال تخون موعدها».
ويتابع الشيطان« :ولكن هل َمن يسحروننا هم موضوعيًاّ
ّ
ك�م��ا ي �ب��دون ل�ن��ا أم أن�ه��م م��ا ن�ح�ت��اج��ه ،ي�ح��اك��ون حاجتنا
وي��دغ��دغ��ون �ه��ا ،ف�ت�ض�ف��ي ع�ل�ي�ه��م م �خ� ّ�ي�لات �ن��ا ال�ج��ام�ح��ة

وعواطفنا الجائعة ما يجعلهم في عيوننا أساطير؟ وقد
ّ ّ
يقالّ :
سيان .لكنه كل الفرق بني األصل والصورة».
ويجيبه امل�ل�اك« :دع عنك امل�ج��ادل��ة .ال �ص��ورة ه��ي األص��ل
ول �ي��س األص ��ل ه��و األص� ��ل .م��أس��اة اإلن �س��ان ف��ي أص�ل��ه
ُ
وخالصه في صورته».
ُ
ّ
ل�ط��امل��ا ُأخ� � ْ
�ذت ع �ل� ّ�ي امل�ب��ال�غ��ة ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن .وه ��ي حقًا
مبالغة .ال شغف بال مبالغة .ال إعجاب باعتدال .والكتابة
خصوصًا ،تلزمها حماسة ف��وق وع��ي املراقبة املحدود،
ْ
وإن لم تتجاوزني كتابتي فال معنى لها.
ّ ّ
َ َ
بالفن .إنه ُيعيد اكتشافنا
أخطر أنواع الشغف هو الشغف
َْ
ّ
ّ
لنفسنا كما أننا نظل نعاود اكتشافهُ .يعيد خلقنا ونعيد
َخ ْلقه .ولكي يتم هذا ال ّبد من َت ُ
ّ
مصيري بيننا وبينه.
واعد
ول�ك��ي ي�ح�ص��ل ه��ذا ال �ت� ُ
�واع��د ال ب� ّ�د م��ن ت�لاق��ي ال �ض��رورة
َْ
والحاجة ،من ُّ
تجمع الغيوم ،من تراب املنشأ ومن أمطار
ٍّ
املوسم .ومع هذا ورغم هذا ،ال يكتمل اللقاء .فعند محل
ٌّ
ٌّ
ما تفترق العناصر .وهكذا يعود كل إلى وطنه ،كل إلى
َْ
ّ
لتتجدد دهشة العودة.
ُمغت َر ِبه .وال ّبد من هذه الوحشة
ّ
ّ
الفيروزية ل��م تكن حلمًا فحسب بل
الرحبانية
املسيرة
ّ
تجليات الذاكرة.
ّ ّ
يمتد حتى
وذل��ك ال�ص��وت ال�ع��اب��ر عنقًا ال ينتهي ،عنقًا
ّ
الوجه ،حتى الرأس،
وذل� ��ك اإلي� �ق ��اع ال� ��ذي ع��ان��ق ال �ص ��وت ب� �ج ��ذوره وف ��روع ��ه،
طية ّ
فمضى يكتشفه ّ
طية ،ويجلوه ذهبًا ووردًا وماسًا،
لغزًا وانقشاعًا ،م�ن�ح��درات ومرتفعات ،وأح�ي��ان��ًا يبارزه
في السحر ،وفي محاولة اإلقامة مثله في الهجس ،ودومًا
ّ
بهزيمة هو كل ما يرجوه،
يتراجع ،سعيدًا
ٍ
وت�ل��ك ال�ع�م��ارة ال�ت��ي ت��داع��ب الوع ��ي ال�ق��ري��ة ال�ه��ان�ئ��ة فينا،
ت�ن�ع��ش روح ال�ط�ف��ل وامل��راه��ق ك�م��ا ي�ن�ع��ش ه ��واء األع��ال��ي
أعماق الوادي،
ّ
ذل ��ك ك��ل��ه ،وغ �ي��ره وغ �ي��ره ،ل��م ي�ك��ن ش�ي�ط��ان��ي يمتلك من
الشجاعة ما يكفي ّ
ُ
فظللت بكامل ّ
حريتي مرصودًا
لصده،
على جسر القمر.
ش� � ٌ
�يء واح � � ٌ�د أج �م��ل م��ن امل��وس �ي �ق��ى ،ه��و ع �ن��دم��ا تلتقي
بوتقة واحدة :اللحن والكلمة والصوت.
العناصر الثالثة في
ٍَ ْ
ُ
ْ
ّ
فائض الطاقة هذا ،طاقة خلب اللب ،أعطيت موهبته للثالثي
فيروز وعاصي ومنصور،
َ َ َْ
ُ
سخاء حسدتهم عليه
بداهة تخترق أكثف ظلمة ،وفي
في
ٍ
ٍ
الطبيعة.
َ ْ
ُ
ْ
ِس� ْ�ح��ر ال��خ��ل��ق ص�ن��و اإلي �م��ان امل��ع� ِ�ج��ز ،ب��ل ه��و أع�ظ��م من
َ
الخ ْلق ّ
يبرر الخليقة ،وفي ظالل جماالته
اإليمانِ .س ْحر
ارتفعت خ�ي��االت اآلل�ه��ة ال�ت��ي َس� َ�ح��ق بها اإلن �س� ُ
�ان نفسه
ليضيف إلى فنائه معنى البقاء.

