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المشهد السياسي

يهدد تحالف  8آذار ـ عون
«األرثوذكسي» ّ
ال يزال الجمود يسيطر على
جبهة قانون االنتخاب ،علمًا
بأن رد النائب وليد جنبالط
على مقترح رئيس املجلس
النيابي يميل إلى الرفض،
فيما تنسق قوى  8آذار والتيار
الوطني الحر موقفهما اليوم
بشأن نوع الحكومة والحصص
الوزارية تمهيدًا لتسليمه إلى
الرئيس املكلف
ب �ع��د ت �م��دي��د امل �ه �ل��ة ،ي�ت�س�ل��م ال��رئ�ي��س
نبيه ب��ري ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ظ�ه��ر ال�ي��وم
م ��ن م ��وف ��دي رئ� �ي ��س ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال
ال��وط �ن��ي ال �ن��ائ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط رد
األخ �ي��ر ع �ل��ى اق� �ت ��راح رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �ج��دي��د ل �ق��ان��ون االن� �ت� �خ ��اب ،ال �ق��ائ��م
ع �ل��ى ال �خ �ل��ط م�ن��اص�ف��ة ب�ي�ن ال�ن�س�ب�ي��ة
و«الصوت الواحد» .وتضاربت األنباء
ب�ش��أن م�ض�م��ون ال ��رد .ل�ك��ن املعلومات
امل��ؤك��دة ت�ش�ي��ر إل��ى أن ج�ن�ب�لاط أوك��ل
ملستشاره للشؤون االنتخابية هشام
ناصر ال��دي��ن ،درس اق�ت��راح ب��ري ً
بناء

على نتائج انتخابات  .2009وبحسب
امل�ص��ادر ،اتصل ناصر الدين بخبراء
في اإلحصاءات االنتخابية ،وأظهرت
النتائج أن االقتراح يؤمن فوزًا ال لبس
فيه لتحالف  8آذار ـــ ال�ت�ي��ار الوطني
ال � �ح� ��ر .ل � ��ذا ف � ��إن ج� �ن� �ب�ل�اط س �ي��رف��ض
ه��ذا االق �ت��راح ،ألن اتفاقًا سابقًا بينه
وب�ي�ن ب��ري ي�ق�ض��ي ب��رف��ض أي ق��ان��ون
ي �ع �ط��ي ن �ت��ائ��ج واض � �ح ��ة ألي ط ��رف،
إذا م��ا ّ
طبقت عليه نتائج انتخابات
 .2009ل�ك��ن م �ص��ادر أخ ��رى ق��ري�ب��ة من
جنبالط قالت إن لقاء ال�ي��وم سيكون
م �خ �ص �ص��ًا الس �ت �ي �ض��اح ب � ��ري ب �ش��أن
ع��دد م��ن ال�ن�ق��اط ف��ي االق �ت��راح .ولفتت
امل �ص��ادر إل��ى أن ن��اص��ر ال��دي��ن وع��ددًا
م� ��ن ن � � ��واب ك �ت �ل��ة ج �ن �ب�ل�اط ي �ض �ع��ون
اللمسات األخ�ي��رة على اق�ت��راح قانون
مختلط سيعرضونه على بري ،يزاوج
بني النسبي واألك�ث��ري ،وتحديدًا بني
ق ��ان ��ون ال �س �ت�ين وم� �ش ��روع ال�ح�ك��وم��ة
االنتخابي (النسبية على أس��اس 13
دائ � ��رة) .ول�ف�ت��ت إل ��ى أن ه ��ذا امل �ش��روع
ي �ق �ض��ي ب��ان �ت �خ��اب  55ف ��ي امل� �ئ ��ة م��ن
أع �ض��اء مجلس ال �ن��واب وف�ق��ًا للنظام
األك � �ث� ��ري ف ��ي  26دائ � � ��رة (ت �ق �س �ي �م��ات
ق��ان��ون ال�س�ت�ين) ،ع�ل��ى أن ُينتخب 45
في املئة من النواب وفقًا للنسبي في

السيد ألولياء شهود الزور :العدالة آتية

اعتبر اللواء الركن جميل السيد ّأن تاريخ التاسع والعشرين من نيسان الذي
يصادف اليوم «هو ليس فقط الذكرى الرابعة لتحرير الضباط االربعة على إثر
االفتضاح الرسمي والعلني ملؤامرة شهود الزور ،بل هو ايضًا ذكرى االغتيال
الثاني لرئيس الحكومة ال��راح��ل رفيق ال�ح��ري��ري على أي��دي رئيس الحكومة
السابق النائب سعد الحريري وأع��وان��ه القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر
والياس عيد واللواء املتقاعد اشرف ريفي وفرع املعلومات».وإذ رأى أن «العبرة
ال��وح�ي��دة املفيدة م��ن التحقيق ال��دول��ي ال��ذي ج��رى ف��ي لبنان م��ن ال�ع��ام 2005
الى العام  ،2009هي انها أثبتت للبنانيني وللعالم بأن العدالة الدولية ،وعندما
ُت َ
مارس في بالدنا ،تصبح أكثر تسييسًا وس��وءًا وظلمًا من أية عدالة محلية
وطنية للقاضي ميرزا وأمثاله» ،توجه إلى "أولياء شهود ال��زور" ب� ّ
�أن «العدالة
على انواعها هي كعادتها آتية اليهم ال محالة ،في اليقظة والغفلة ،ومن حيث
يعلمون وال يعلمون».

 13دائرة (أو  ،)12أبرز ما فيها تقسيم
ج �ب��ل ل �ب �ن��ان إل ��ى  3دوائ � ��ر :ال �ش��وف ـــ
عاليه ،بعبدا ـــ املنت الشمالي وكسروان
ـــ جبيل.

بري واألرثوذكسي
وبعيدًا عن لقاء اليوم ،من غير املتوقع
أن يفضي االق �ت��راح إل��ى نتائج ّ
تغير
ال�ج�م��ود املسيطر ع�ل��ى جبهة ق��ان��ون
االن �ت �خ��اب��ات ،ف�ي�م��ا ي �س��ود ال�غ�م��وض
م��وق��ف ب ��ري م��ن إم �ك��ان ط ��رح اق �ت��راح
ال�ل�ق��اء األرث��وذك �س��ي ع�ل��ى التصويت.
وأكدت مصادر من فريق  8آذار أن بري
أب�ل��غ ب�ع��ض ح�ل�ف��ائ��ه أن��ه ال ي ��زال على
رأي��ه ب�ع��دم ط��رح «األرث��وذك �س��ي» على
الهيئة العامة ،إال إذا تأمنت له أكثرية
واض � �ح� ��ة .وب� �ك�ل�ام آخ � ��ر ،ي �ق ��ول ب ��ري:
«أع�ط��ون��ي م��واف�ق��ة ال �ق��وات ،فأعطيكم
جلسة» ،و«ل��ن أقبل بخسارة م��ن هذا
ال�ن��وع ف��ي مجلس ال �ن��واب» .وف��ي هذا
اإلط��ار ،تجزم مصادر «وسطية» بأن
القوات اللبنانية لن تؤمن نصاب أي
جلسة ُيطرح فيها «األرثوذكسي» ،إذا
غابت كتلة املستقبل ،علمًا بأن القوات
تنفي ذلك.
في املقابل ،أكدت مصادر تكتل التغيير
واإلصالح لـ«األخبار» أن بري سيدعو
الى جلسة للهيئة العامة من أجل درس
م��وض��وع ق��ان��ون االن �ت �خ��اب .وأش ��ارت
إل��ى «أن ال �ح��وارات ت ��دور ح��ول موعد
الجلسة قبل  15أيار وليس حول مبدأ
عقدها ،ألن أي نقاش حول حل األزمة
ال �س �ي��اس �ي��ة ي �ف �ت��رض وج� � ��ود ق��ان��ون
ل�لان�ت�خ��اب» .ورأت أن «ال�ح��ل املنطقي
هو االتفاق على قانون االنتخاب ،ومن
ثم تأجيل االنتخابات ،والحقًا تشكل
ح �ك��وم��ة س �ي��اس �ي��ة إم� ��ا ت �ح��ت ع �ن��وان
وح � ��دة وط �ن �ي��ة أو م �ص �ل �ح��ة وط �ن �ي��ة،
لإلشراف على االنتخابات التي يمكن
أن تجرى نهاية العام أو مطلع السنة
املقبلة كحد أقصى» .ولفتت مصادر في
 8آذار إلى أن ملف قانون االنتخابات،
وتحديدًا اقتراح «األرثوذكسي» ربما
يؤدي إلى تفجير التحالف بني حركة
أمل والتيار الوطني الحر.

التيار الوطني الحر :مستعدون ألن نتخلى عن أي حليف ال يقف معنا في قضية املناصفة (مروان طحطح)

وف� ��ي ال �س �ي ��اق ،وص� ��ف وزي � ��ر ال �ط��اق��ة
وامل �ي��اه ف��ي حكومة تصريف األع�م��ال
ج �ب��ران ب��اس �ي��ل أي ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي
ي�ع�ت�م��د امل �ن��اص �ف��ة ب �ـ«االس �ت��رات �ي �ج��ي
وه � ��و أه � ��م م� ��ن ص ��دي ��ق أو ح �ل �ي��ف».
وأك � ��د «أن� �ن ��ا م �س �ت �ع��دون ألن نتخلى
ع��ن أي ح�ل�ي��ف ال ي�ق��ف م�ع�ن��ا بقضية
املناصفة».
ودع � � ��ا ب ��اس� �ي ��ل خ� �ل��ال زي � ��ارت � ��ه ب �ل��دة
ش �ب �ط�ين ال �ب �ت��رون �ي��ة ال �ل �ب�ن��ان �ي�ين ال��ى
أن «ي �ك��ون��وا م�ت�ح��دي��ن ح ��ول م�ش��روع
ق ��ان ��ون ال �ل �ق��اء األرث ��وذك� �س ��ي» .ول�ف��ت
ال ��ى أن «االن �ط�لاق��ة وال �ت �ق��دم ال ��ذي تم
إح ��رازه ف��ي مشاريع الكهرباء واملياه

والنفط سببه وجود عشرة وزراء في
ال�ح�ك��وم��ة و 27ن��ائ �ب��ًا ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
املسيحيني يجب أن ي�ك��ون لديهم 15
وزيرًا وأكثر ،لكننا اعتدنا كمسيحيني
ّ
القلة في الوزارة والنيابة وفي اإلدارة،
حيث إننا نشهد تدميرًا منهجيًا :من
األرض بما فيها ال��زراع��ة والصناعة
ال��ى ال�س��دة األول ��ى ،أي س��دة ال��رئ��اس��ة
ل�ت�ك��ون كلمة املسيحيني ف��ي ك��ل ه��ذه
املواقع محدودة».
وف� � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،أوض � � ��ح ع� �ض ��و ك�ت�ل��ة
القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا
أن اق � �ت� ��راح رئ� �ي ��س ب � ��ري االن �ت �خ��اب��ي
ّ
«ش � ��ك � ��ل أرض� � �ي � ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة وح� �ي ��دة

تقـرير

آخر دواء سالم ...حكومة تصريف أعمال

ّ
الرئيس املكلف تشكيل
الحكومة ،تمام سالم ،لم
ّ
يقدم له أحد املساعدة
حتى اآلن لتسهيل ّ
عملية
التشكيل .ال مجال لالعتذار
اآلن ،على أن آخر الحلول
قد يكون حكومة أمر واقع
ّ
تتحول إلى تصريف أعمال
فراس الشوفي

يمر ٌ
لم ّ
شهر كامل بعد على تكليف النائب
ت �م��ام س�ل�ام ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية
املنتظرة .شحنات التفاؤل عند فريقي 14
و 8آذار ّ
مجمدة حتى اللحظة ،بانتظار ما
سيطرأ ح��ول قانون االنتخاب ،والجلسة
ّ
املتوقعة منتصف أيار املقبل.
ال ج��دي��د ع�ل��ى ص�ع�ي��د تشكيل ال�ح�ك��وم��ة،
ّ
وعلى ما تؤكد مصادر في  8و 14آذار على
ح � ّ�د س� ��واء ،ف ��إن أي ف��ري��ق ل�ي��س م�س�ت�ع��دًاّ
ل �ت �ق��دي��م ت � �ن � ��ازالت وت� �س ��وي ��ات ف� ��ي م�ل��ف

تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،م��ن دون أن يتضح ما
سيؤول إليه قانون االنتخابّ ،أما الرئيس
ّ
املكلف ،فحساباته مختلفة.
ال ي�ع�ن��ي س �ل�ام ك �ث �ي �رًا ك �ي��ف ي �ك��ون شكل
ال�ح�ك��وم��ة ،ب��ال�ق��در ال ��ذي يعنيه التشكيل
ّ
ب�ح� ّ�د ذات ��ه .ف��ي أول� ّ
�وي��ات ال��رئ�ي��س املكلف،
ّ
بحسب ّ
مقربني منه ،ثالثة عناوين مهمة
ّ
ي � �ح� ��اول ال �ع �م ��ل ف� ��ي ظ ��ل �ه ��ا ع �ل ��ى ع�م�ل�ي��ة
ً
ّ
تضم الحكومة أسماء
التشكيلّ .أوال ،أال
ّ
ن��اف��رة ف��ي ال �س �ي��اس��ة ،م �ع��روف��ة ب�ت�ط��رف�ه��ا
ّ
تضم أسماء «عليها
مواقفها ،وأال
وح� ّ�دة
ّ
غبار» في ملفات فساد ،أو منافع شخصية
ّ
وفئوية .ثانيًا ،أن تحظى الحكومة برضى
م�خ�ت�ل��ف األط � � ��راف ح� ��ول ط �ب �ي �ع��ة ع�م�ل�ه��ا
واملطلوب منها ،وأال تكون قابلة للتفجير
م ��ن ال ��داخ ��ل ف ��ي أي وق � ��ت ،ول �ح �س��اب أي
فئة على ح�س��اب أخ��رى .ثالثًا ،أن تعيش
الحكومة وتستطيع ت��أدي��ة مهماتها في
ّ
ظل االستحقاقات اآلتية ،وإح��داث صدمة
إيجابية.
يبدو سالم ،بحسب ّ
املقربني منه ،في حالة
ت�ن��اغ��م ت ��ام م��ع ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري.
ّ
ويحاول الرئيس املكلف التمييز بني دور
ّ
ّ
ك��ل م��ن ال �ح��ري��ري« ،زع �ي��م ت��ي��ار املستقبل
ف��ي ل �ب �ن��ان» ،وال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة،
رئيس كتلة املستقبل ،وإن كان «السنيورة

ّ
يتصرف على أس��اس أن��ه األص�ي��ل ،بينما
هو الوكيل».
ال �ح��ري��ري وال �س �ن �ي��ورة ط��رح��ا ع�ل��ى س�لام
أس� �م ��اء «س �ن � ّ�ي ��ة» ل �ل �ت��وزي��ر ،ع �ل��ى رأس �ه��ا
ال��وزي��ران ال�س��اب�ق��ان محمد شطح وخالد
ّقباني ،والنقيب السابق ملحامي طرابلس
رش�ي��د درب ��اس .أل�ي��س شطح اس�م��ًا ن��اف�رًا؟
ي�� ّ
�رد امل� �ص ��در« ،ال ن � ��زال ف ��ي ال� �ط ��رح ،ول��م
يحسم أي شيء بعد».
ي �ب��دو ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ،ب�ح�س��ب امل�ق� ّ�رب�ين
أي�ض��ًا ،م�ص� ّ�رًا على تشكيل حكومة تحت

ال �ع �ن��اوي��ن ال �ت��ي وض �ع �ه��ا ،م�س�ت�ب�ع�دًا أي
ع� ��زوف أو اع� �ت ��ذار ع��ن ع�م�ل� ّ�ي��ة ال�ت�ش�ك�ي��ل،
ّ
محددة وضعها الرئيس
مع مهلة زمنية
لنفسه .إذ لن ينتظر إلى ما ال نهاية« ،هذه
ف��رص��ة ال ت �ع� ّ�وض ،وس�ل�ام ل�ي��س مستعدًا
لحرق نفسه».
م� � ��اذا إذا وق � ��ع «امل � � �ح� � � ّ�رم» ،ول � ��م ي�س�ت�ط��ع
ال�ت�ش�ك�ي��ل؟ ي�ق��ول أح��د امل �ق� ّ�رب�ين« ،سيعقد
ال �ب �ي ��ك م ��ؤت� �م� �رًا ص� �ح ��اف � ّ�ي ��ًا ،ي �س � ّ�م ��ي ف�ي��ه
األش� �ي ��اء ب��أس �م��ائ �ه��ا ،وي� �ش ��رح م ��ن ع��رق��ل
ّ
مهمته».

من يعرقل ّ
مهمة سالم؟ ال يزال الوقت مبكرًا
ّ
للكشف عن املعرقلني ،بحسب املقربني من
الرئيس .على أن أحدًا حتى اآلن ال يتنازل
عن شيء في سبيل تسهيل التشكيل ،على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال« ،ال ي��ري��د ال �ج �ن��رال ميشال
عون أن يتنازل ّ
وزراء
عما
طلبه ،أي ستة ّ
ّ
للتغيير واإلص�لاح بحجة أن كتلته تمثل
 %54م��ن ال �ن ��واب امل�س�ي�ح�ي�ين ،و(ال �ن��ائ��ب
ول�ي��د) جنبالط يريد أن يقنع العالم بأن
مدير أعماله تاجر النفط بهيج أبو حمزة
ّ
مالئم لتولي منصب وزير الطاقة».
الحلول أيضًا.
سالم ليس فارغ اليدين من ُ
ف��ي ب��ال��ه س�ي�ن��اري��و ف��ي ح ��ال «أف �ش ��ل» في
تشكيل الحكومة لغايةٍ في نفس يعقوب.
ّ
ّ
حكومية
يفكر الرئيس في تقديم صيغة
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد
ال �ن �ق��اش م �ع��ه ،ع �ل��ى أن ي �ص��در س�ل�ي�م��ان
م� ��راس � �ي� ��م ت �ش �ك �ي ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،وي �ب �ق��ى
االن �ت �ظ��ار أن ت�ن��ال ال�ث�ق��ة أو ال ت�ن��ال�ه��ا في
مجلس ال�ن��واب ،وتبقى حكومة تصريف
أع�م��ال .ه��ذا آخ��ر الحلول بحسب مصادر
املصيطبة« ،على املخلصني أن يساهموا
في التشكيل ويساعدوا َالرئيس على حفظ
البلد .الرئيس سليمان ق ِبل أن يتنازل عن
ّ
الشيعية.
وزير من وزرائه لصالح الطائفة
نحتاج إلى مساعدة الباقني».
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ابراهيم األمين

الحرب املرتقبة :لحظة اصطدام الخطوط الحمر
 8آذار ـــ التيار الوطني الحر لتنسيق
امل ��واق ��ف .وق��ال��ت م �ص��ادر س�ي��اس��ة إن
اللجنة ستبحث في ما يجب أن يقدمه
ه ��ذا ال �ف��ري��ق ل�ل��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف تأليف
الحكومة تمام س�لام بشأن مسألتني:
ال � �ح � �ص� ��ص ال � � � ��وزاري � � � ��ة وال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � � �ل � � ��وزراء (س� �ي ��اس� �ي�ي�ن،
ح��زب �ي�ين ،ح��زب�ي�ين غ�ي��ر م��رش �ح�ي�ن.)...
ورأت امل �ص��ادر أن ق��وى  8آذار ـ�ـ�ـ ع��ون
م �ت �م �س �ك��ة ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال �ث �ل��ث
املعطل ،وهو ما يعارضه سالم وفريق
 14آذار .ول �ف �ت��ت إل � ��ى أن ه � ��ذا األم ��ر
سيؤخر تأليف الحكومة.
وح ��دد رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب محمد رع��د م��واص�ف��ات ح��زب
الله للحكومة العتيدة .وأك��د الحرص
ً
ع �ل��ى ت�س�ه�ي��ل م �ه �م��ة س �ل��ام ،آم �ل��ا من
اآلخرين أن يلتزموا معايير الدستور
وامليثاق والشراكة الحقيقية والتفهم
وال �ت �ف��اه��م ،ف�ي�م��ا أش ��ار ع�ض��و الكتلة
ال�ن��ائ��ب حسن فضل ال�ل��ه إل��ى «أن�ن��ا ال
ن ��زال نعطي ال�ف��رص��ة ال�ج��دي��ة إلن�ت��اج
ح� �ك ��وم ��ة وط� �ن� �ي ��ة ت �ع �ك ��س ال �ت �م �ث �ي��ل
الحقيقي ل�لأح�ج��ام واألوزان» .ولفت
إلى «أن ما يطرح من صيغ يحتاج الى
مزيد م��ن ال�ب�ل��ورة ك��ي يأتي منسجمًا
مع تلك األحجام.

صفي الدين :املعركة واحدة
ي�م�ك��ن االن �ط�ل�اق م�ن�ه��ا ل �ل��وص��ول ال��ى
ق��ان��ون ان �ت �خ��اب��ي» .وق� ��ال« :ل�س�ن��ا في
وارد االستسالم لنظرية خلق الفراغ
ال��دس�ت��وري» .وأش��ار إل��ى أننا «نوافق
مبدئيًا على الـ  26دائرة و 6محافظات،
وثمة أط��راف لديها تقسيمات أخ��رى،
امل � �س� ��اح� ��ات ب� ��ال � �ف� ��وارق ض ��اق ��ت ج� �دًا
ويجري جهد انطالقًا من اآللية التي
اقترحها النائب جورج عدوان لوضع
املالحظات».

اجتماع لجنة التنسيق
على الصعيد الحكومي ،م��ن املنتظر
أن تجتمع لجنة التنسيق ف��ي فريق

على صعيد آخر ،أشار رئيس املجلس
التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم
صفي الدين ،الى أن «املشروع األميركي
ف ��ي س ��وري ��ا ال ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن م �ش��روع
استهداف لبنان» .ولفت إلى معلومات
م��ؤك��دة تشير إل��ى أن األميركي أمامه
م� �ش ��روع ت �خ��ري��ب وت �ف �ت �ي��ت وت��دم �ي��ر
حقيقي ،ال يقف عند حدود سوريا ،بل
يتعداها إل��ى ال�ع��راق وت��ون��س ومصر
ولبنان وفلسطني املحتلة .وأعرب عن
اعتقاده « بأن موقفنا في سوريا قوة
للمقاومة ،واملواجهة التي تحصل في
سوريا تستهدف املقاومة وسالحها،
وامل �ع��رك��ة واح � ��دة وال �ق �ض �ي��ة واح� ��دة،
وكما انتصرنا هناك سننتصر في كل
هذه املواجهات».

تقـرير

بوغدانوف ونصر اهلل

عالقة أمتن من الصداقة
ح��رص ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس�ي��ة،
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب� ��وغ� ��دان� ��وف ،ق �ب ��ل م �غ ��ادرت ��ه
بيروت ،على تكرار موقف موسكو من أن
«ب �ي��ان جنيف يشكل ق��اع��دة ال ب��دي��ل لها
لتسوية األزمة في سوريا».
ع �م �ل� ّ�ي��ًا ،ج� ��ال ب ��وغ ��دان ��وف ع �ل��ى أغ �ل �ب� ّ�ي��ة
األطراف ،في جولة ّ
تعبر عن مدى االهتمام
ال��روس��ي امل�س�ت�ج� ّ�د ب��ال�س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
ّ
ل �ك��ن زب� ��دة ل �ق��اءات��ه ك��ان��ت زي ��ارت ��ه األم�ي�ن
ّ
العام لحزب الله السيد ّحسن نصر الله.
لم يكتف بوغدانوف باللقاء ال��ذي جمعه
م��ع رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب
ّ
محمد رعد الجمعة املاضي ،والغداء الذي
أق��ام �ت��ه ق �ي� ّ�ادة ال �ح��زب ع �ل��ى ش��رف��ه .وف��ي
س��اع��ة م �ت��أخ��رة م��ن ل�ي��ل ال�س�ب��ت ـ�ـ�ـ األح ��د،
زار ب��وغ��دان��وف ن�ص��ر ال �ل��ه ،ي��راف�ق��ه سفير
روس� �ي ��ا أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ي�ن ،ب�ح�ض��ور
م�س��ؤول ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ف��ي ح��زب الله
عمار املوسوي ،وعقدا خلوة طويلة ،على
ما أكدت مصادر مواكبة للقاء لـ«األخبار».
ف��ي ال�ش�ك��ل ،تتوقف م�ص��ادر مطلعة على
أج � ��واء ال �ل �ق��اء ع �ن��د ك ��ون ن �ص��ر ال �ل��ه كسر
ق ��اع ��دة ع� ��دم ل �ق��ائ��ه ب��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن م�ن��ذ
ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،رب�ط��ًا ب��أم��ور ك�ث�ي��رة ،أول�ه��ا

اإلج� � ��راءات األم �ن �ي��ة امل �ع �ق��دة ال �ت��ي ت��واك��ب
ّ
ل �ق��اءه أي ش�خ�ص�ي��ة .وع �ل��ى ّرغ� ��م ال�ت�ك��ت��م
ال��ذي يبديه الطرفان ح��ول اللقاء ،أش��ارت
امل �ص��ادر إل��ى أن االج�ت�م��اع ي��أت��ي ف��ي أوج
الهجمة األوروب �ي ��ة ـ�ـ�ـ األم�ي��رك�ي��ة الشرسة
ّ
يتعرض لها ال�ح��زب« ،،ليعلن حزب
التي
الله وروسيا على املأل بأن العالقة بينهما
ل��م تعد ف��ي إط��ار ال�ص��داق��ة ،ب��ل ت��رق��ى إلى
مستوى يقارب التحالف ،وخصوصًا في
ّ
ظ��ل ت�ط��اب��ق وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ال�ح��اص��ل في
مقاربة األزم��ة ال�س��وري��ة» .ون�ف��ت امل�ص��ادر
م� ��ا ذك� ��رت� ��ه وس� ��ائ� ��ل إع �ل ��ام أم � ��س م� ��ن أن
ب��وغ��دان��وف أراد م��ن ال�ل�ق��اء «ط�ل��ب سحب
مقاتلي حزب الله من سوريا».
وكان بوغدانوف قد عقد مؤتمرًا صحافيًا
في مطار بيروت قبيل مغادرته إلى ّ
عمان،
أك��د ف�ي��ه أن��ه «م��رت��اح مل�ض��ام�ين األح��ادي��ث
التي جرت في بيروت» .وأعلن عن لقائه في
السفارة وف�دًا من املعارضة السورية أتى
خصيصًا من س��وري��ا ،وعلى رأس��ه األمني
ال�ع��ام لهيئة التنسيق الوطنية السورية
ح �س��ن ع �ب��د ال �ع �ظ �ي��م ،و«ق� ��د ت�ب��اح�ث�ن��ا في
الوضع السوري وطريق الحل والتسوية
لألزمة».

هل هي طبول الحرب تقرع ّ
بقوة؟
ب��ات واض�ح��ًا ان جبهة ط��وي�ل��ة ي�ج��ري ال�ع�م��ل بشكل حثيث ع�ل��ى تنظيم ص�ف��وف�ه��ا .م��ن اس��رائ�ي��ل
ّ
«املستعدة دومًا» ،الى الغرب الذي يحلم باستعادة ماضيه االستعماري ،الى حكام الخليج الذين
يخافون على مصير عروشهم ويربطون مستقبلهم بحال منطقتنا ،ال��ى النظام االردن��ي الذي
يواجه أصعب ايامه ،الى قوى  ١٤آذار في لبنان وسوريا وفلسطني.
الجميع راغب ومتحمس ومتحفز .وزاد من هياجهم فشل كل محاوالت اسقاط النظام في سوريا،
وفشل اعادة العراق الى الحضن االميركي بصورة تامة ،وفشل محاصرة املقاومة في لبنان بنار
الفتنة أو التهديد ب��ال�ع��زل .وم��ا ي��زي��د ف��ي عناصر ال��رغ�ب��ة ،ع��دم ن�ج��اح ّالعالم ف��ي ثني اي��ران عن
ّ
استكمال برنامجها ال �ن��ووي .لكن ي�ب��دو ان ه�ن��اك عنصرًا اضافيًا يتعلق ب��امل�خ��اوف م��ن تشكل
ً
محور جديد ومتماسك تكون روسيا طرفًا فاعال فيه.
في املقابل ،نحن أمام مرحلة جديدة من االستعداد لدى الفريق املناوئ لالميركيني وحلفائهم.
في سوريا ،امكن للمعنيني ،بعد أكثر من سنتني على ان��دالع األزم��ة ،ان يعيدوا التقاط االنفاس
واالنتقال نحو خطط دفاعية واحتوائية اكثر فعالية ،باالضافة الى الخطط الهجومية التي بدأت
تؤتي ثمارها .وثمة مؤشرات على تطورات من النوع الذي يفرض على الفريق اآلخر القلق اكثر
من السابق .كذلك هناك معطيات عمالنية تشير الى ان االزمة السورية التي اربكت هذا املحور،
ً
ما عادت تفرض نفسها عنصرًا معرقال او مشتتًا للجهود كما كان عليه االمر سابقًا ،مع ما لهذا
االمر من معان على االرض يالمس حدود اعالن ايران انها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أي عدوان
اسرائيلي على سوريا .وكذلك اعالن حزب الله جهوزية من نوع يشير الى انه قادر على مواجهة
الضغوط كما مواجهة احتمال حرب واحدة بجبهات عدة.
في هذا السياق ،يركز الغرب وبعض العرب على الجبهة االردنية كمالذ يعوض «فوضى البوابة
التركية» ،حيث يجري دمج الجهود العربية ـــ االميركية ـــ االسرائيلية بطريقة اكثر عمالنية من
السابق .وهو امر يستهدف ،من جهة ،تعويم السيطرة السعودية على قوى املعارضة االسالمية،
وتعزيز الدور االميركي املباشر بعد تقييم افاد بفشل منسوب الى االوروبيني والقطريني بشكل
خاص واالتراك بحدود معينة.
ويعمل ال�ف��ري��ق نفسه ،ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ،على تسخني الجبهة ال�ع��راق�ي��ة م��ن ال��داخ��ل .وه��و ام��ر له
تداعيات كبيرة على الخليج العربي عمومًا .ذل��ك ان محاصرة ن��ار البحرين ضمن بقعة ضيقة
ال يمكن ان ينطبق على الجبهة العراقية ،وه��و ما يستدعي من
الفريق الغربي ـــ العربي خطوات من ن��وع مختلف ،بعضها في
المقاومة
لبنان واألردن وبعضها على صعيد ال�ع��رب وتركيا واسرائيل.
تنتظر حربًا اسرائيلية
لكن ال�س��ؤال امل��رك��زي :هل يستدعي ه��ذا القدر الهائل من التوتر
والحسابات املعقدة اشعال جبهة تجعل املنطقة بأسرها في قلب
بسلسلة طويلة من
العاصفة؟
المفاجآت
يقول مراقب إننا اليوم امام لحظة تماس بني الخطوط الحمراء
املوضوعة من قبل املحورين ،وه��ي خطوط توتر ع��ال ج��دا ،واي
أي مغامرة يقوم بها
احتكاك ولو صغير قد يؤدي الى اشتعال حريق يتجاوز حسابات
االط ��راف نفسها .وال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر ت�ع�ن��ي ،بالنسبة ل�ل�غ��رب ،ان
لبنانيون ضد المقاومة
ينجح ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا ب��االس�ت�ق��رار وح�ص��ر ال�ن��ار امل�ع��ادي��ة له
ستواجه بأقسى من
داخ��ل س��وري��ا ،كما تعني امساك اي��ران وح��زب الله بكامل القرار
مواجهة إسرائيل
في امللف السوري ،وبالتالي انتقال سلطة دمشق على االسلحة
االستراتيجية الى ايدي ايران وحزب الله ،كذلك هناك ما يتصل
بالذريعة االعالمية املتعلقة بالسالح الكيميائي ،سواء لناحية استخدامه او لناحية انتقاله من
يد النظام الى ايدي منظمات اخرى ،سواء كانت من املعارضة او من جانب ايران وحزب الله.
اما الخطوط الحمر للجهة املقابلة ،فتتمثل بالتشديد الروسي ـــ االيراني على منع سقوط بشار
السورية ،ومنع
االس��د تحت اي ظ��رف ،وبالتالي منع اي تدخل عسكري خارجي ضد االراض��ي
ُ
تعاظم الدعم العسكري لقوى املعارضة ،بما في ذلك منع هذه القوى من االستقرار .وأضيف خط
جديد تمثل في تحذير اسرائيل من مغبة الدخول في االزمة من خالل القيام باعتداءات او شن
حرب جوية ضد سوريا.
هناك اشياء كثيرة تحصل من خلف الستارة .وهناك اشياء تطل برأسها على الجميع .وبعيدًا
عن املعطيات املخفية حيال ما يجري على جبهات سوريا الجنوبية والشمالية والشرقية ،فان
ال�س��ؤال ال��ذي يهمنا مباشرة ه��و املتعلق باحتمال اشتعال الجبهة م��ن جديد ب�ين املقاومة في
لبنان وبني إسرائيل ،وهو احتمال حقيقي ،وعلى الجميع التعامل معه كمعطى ،وليس كتقدير
يراد استخدامه في اللعبة السياسية.
تتصرف اسرائيل بحذر ش��دي��د ،وال��والي��ات املتحدة تخشى مغامرة اسرائيلية تقود ال��ى حرب
واسعة .لكن لدى اسرائيل والواليات املتحدة ،كما لدى اطراف عربية ولبنانية ،تقديرات تفيد بأن
حزب الله منشغل باالزمة السورية ،وانه يعيش قلقا كبيرا يمنعه حتى من املشاغبة على العدو،
وان��ه في حال ت��ورط في حرب فسيجد نفسه وحيدًا ،ومحاصرًا وبال طرق ام��داد تعينه عسكريًا
وماليًا وبشريًا.
ً
وألن غلطة الشاطر بألف ،وألن املقاومة ال ترغب فعال بحرب جديدة ،لكنها ال تقبل بمنطق يقوم
على مبدأ سحب ال��ذرائ��ع ويستهدف سحب عناصر ال�ق��وة م��ن ي��ده��ا ،ف��ان م��ن املفيد لفت انتباه
العدو والصديق الى اآلتي:
ـــ تملك املقاومة جهوزية عمالنية من نوع يفوق تقديرات الجميع ،وبرغم حرصها خالل السنوات
الست املاضية على استعراض جانب من عضالتها بغية عدم وقوع احد في االلتباس ،فان ما في
حوزتها من قدرات عسكرية ،خصوصا لناحية االسلحة االستراتيجية ،يكفيها لخوض اكثر من
حرب قاسية ومديدة ،وهي أنجزت كل ما تحتاجه اخذة في االعتبار احتمال ان تكون محاصرة
من دون طرق امداد.
ـ�ـ�ـ ان تركيبة امل�ق��اوم��ة ،ع�ل��ى ص�ع��د مختلفة ،تتيح ل�ه��ا اآلن ل�ي��س م��واج�ه��ة اي ع ��دوان اسرائيلي
فحسب ،بل االستمرار في خططها الخاصة بسوريا ،واالستعداد ملواجهة اي محاولة من طرف
داخلي للقيام بما يعتقد ه��ذا الطرف ان��ه يعني العدو على املقاومة .وف��ي ه��ذا السياق ،سيكون
سلوك املقاومة تجاه اي خطأ داخلي أقسى من سلوكها ضد العدو االسرائيلي.
ـــ تملك املقاومة هوامش على الصعد كافة ،في لبنان وخارجه ،ما يتيح لها جعل العدو وحلفائه
يعيشون اوق��ات ن��دم متواصلة إن هم غامروا باعتداء أو بحرب جديدة في لبنان .وعلى العدو
ّ
التعمق في كل ما يمر في خاطره من أفكار واتهامات وحسابات.
القريب أو البعيد
ربما يفيد هنا القول ،صراحة ،ان قوة املقاومة الصاروخية تتيح لها اليوم ،وفي اي لحظة تندلع
فيها الحرب ،ان تطلق على العدو في يوم واحد ،اكثر مما أطلقته خالل  33يومًا من حرب العام
 .2006كذلك ربما من املفيد لفت انتباه كثيرين ،الى ان في قيادة املقاومة تيارًا كبيرًا جدًا ،يعتقد
بأنه من االفضل ان يرتكب العدو الخطأ الذي يقود الى سلسلة املفاجآت ،وهذا التيار ال يخص
الجمهور فقط ،كما يعتقد كثيرون ،بل له من يرعاه على مستوى القيادات امليدانية والسياسية.
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على الغالف
رسائل إلى المحرر
توضيح فلسطيني
ن�ش��رت «األخ �ب��ار» ()2013/4/25
تحت عنوان «الكاتو يثير الجدل»
ّ
تضمن معلومات مغلوطة،
خبرًا
لذا ّ
يهمنا إيضاح ما يأتي:
ً
أوال ،ك��ان��ت زي ��ارة ال �ل��واء صبحي
أبو عرب للرشيدية ملعالجة ذيول
حادث مؤسف .ولم يتطرق الى أي
تشكيالت داخ�ل�ي��ة ،س��واء للعقيد
جمال أو لغيره.
ثانيًا :العقيد جمال هو من القادة
العسكريني البارزين الذين يشهد
ل��ه امل�خ�ي��م وال �ج��وار ب�ج�ه��وده في
ح � ��ل اإلش � � �ك � � ��االت داخ� � � ��ل امل �خ �ي��م
وتعاونه بإخالص مع الجميع.
ثالثًا :لم يرسل العقيد جمال أي
قوة لقتال الجيش في نهر البارد،
والجميع يعلم أنه كان هناك قرار
وطني وسياسي فلسطيني بدعم
الجيش اللبناني ،والعقيد جمال
ك� � ��ان م �ل �ت ��زم ��ًا ت� �ح ��ت س� �ق ��ف ه ��ذا
القرار.
ل��ذا اقتضى التوضيح والتنويه،
راجني مراجعة الهيئات املختصة
قبل نشر أي خبر قد يثير البلبلة،
وخصوصًا أن لجريدة «األخبار»
مكانة في الوسط الفلسطيني.
إحسان الجمل
املكتب الصحافي الفلسطيني ـــ
لبنان

♦♦♦

الله يستر!
تعليقًا على افتتاحية «األخبار»
ت �ح��ت ع� �ن ��وان «رس ��ائ ��ل ردع أم
اس �ت �ف��زاز؟ ط��ائ��رة حيفا وص��دى
األزم � ��ة ال �س��وري��ة» (ال �ج �م �ع��ة ٢٦
نيسان  )٢٠١٣لرئيس التحرير
اب��راه �ي��م األم �ي��ن ،ن �ق��ول إن ه��ذه
ال� �ح ��ادث ��ة ال ت� �خ ��رج م �ط �ل �ق��ًا ع��ن
سياق ما يحصل في املنطقة ،بل
تضيف إليه عنصرًا دراماتيكيًا
ج ��دي� �دًا .م ��ن امل �ح �ت �م��ل أن ي�ك��ون
العدو اإلسرائيلي قد قرر اللجوء
الى استخدام هذه الوسيلة التي
سبق للمقاومة أن استعملتها
ل�ل�ادع��اء م �ج��ددًا ب ��أن ح ��زب ال�ل��ه
يشكل خطرًا على السلم الدولي
ال � ��ذي ت�ع�ت�ب��ر إس��رائ �ي��ل نفسها
ج��زءًا منه .ولتوريط ال�ح��زب في
املسألة ،تختار آلتها العسكرية
وق�ت��ًا م�ح��ددًا بعد ال�ك�لام الكثير
ع��ن دور ال �ح��زب ف��ي النجاحات
األم � �ن � �ي� ��ة ال� � �س � ��وري � ��ة األخ� � �ي � ��رة،
وي�ك��ون فيه رئ�ي��س وزرائ �ه��ا في
ال �ج��و ،فتطلق ط��ائ��رة استطالع
م ��ن ت��رس��ان �ت �ه��ا ،ث ��م ت �ع �م��د ال��ى
إسقاطها وتقول للعالم تعالوا
وش��اه��دوا م��اذا يفعل ح��زب الله
ومن وراءه بنا! ليس الحزب بهذه
الغباوة وال يتعامل مع األحداث
ب��اس�ت�ع��راض�ي��ة وص�ب�ي��ان�ي��ة وال
ينتقي ال��وق��ت ال �خ��اط��ئ ليبعث
ب��رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة أو م��ا ش��اب��ه
ذل��ك .ث��م ه�ن��اك ال�ك�لام املتصاعد
ع��ن إم �ك��ان �ي��ة اس �ت �خ��دام ال �ق��وات
ال�س��وري��ة لألسلحة الكيميائية.
فبإضافة هذه األمور بعضها الى
ب�ع��ض ت�ت�ض��ح ال �ص��ورة ويمكن
استنتاج ما تعزم عليه إسرائيل
وم��ن وراء ه ��ا .التجربة العراقية
م��اث �ل��ة أم� ��ام ال �ج �م �ي��ع ،وب��إم �ك��ان
ّ
الكل أن يتعلموا من دروسها .قد
نكون ربما أمام حاجة من السيد
حسن نصر الله لتوضيح األمور
إذا ك��ان��ت ال�ق�ي��ادة الحزبية ترى
ذل� ��ك ض� ��روري� ��ًا .ل �ك��ن ف ��ي جميع
األحوال ،الله يستر!
إيلي الحاج

سمير جعجع وحيدًا في مواجهة رياح الهــ
يسير رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعكس
رياح الهواجس املسيحية .يصارع قدامى حزبه إلثبات
شرعية قواته داخل القوات .وفي البيئة الحاضنة للقوات،
يصارع حلفاءه السابقني بطرس حرب وميشال معوض
ودوري شمعون وكارلوس إده .عالقته بتوأمه السياسي (تيار
السعودي (السابق) الذي يعارض
املستقبل) مهزوزة وبراعيه
ّ
التسليم بـ«فليحكم اإلخوان» مهتزة .حالة «أسير معراب»
صعبة
غسان سعود
ال عالقة لرئيس حزب القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج ��ع ،م� ��ن ق ��ري ��ب أو ب �ع �ي��د،
ب �خ �ط��ف امل� �ت� �ش ��ددي ��ن اإلس �ل�ام � �ي �ي�ن ف��ي
حلب املطرانني السرياني واألرثوذكسي
اللذين يوصفان في األوس��اط الكنسية
بحجري الزاوية في الكنيسة السورية.
ول��م تكن ل��ه ،ربما ،عالقة سابقًا بإقفال
ً
ب�ي��وت��ات امل��ارون �ي��ة السياسية (اغ�ت�ي��اال
في حالتي فرنجية وشمعون ،وتهجيرًا
ف��ي ح��ال��ة آل ال�ج�م�ي��ل) ،أو بالخسارتني
امل�س�ي�ح�ي�ت�ين االس �ت��رات �ي �ج �ي �ت�ين األك �ب��ر
ف� � ��ي ال � � �ح� � ��رب (ال� � �ج� � �ب � ��ل وزح � � � �ل � � � ��ة) ،أو
ب�خ�ط��ف ال��رئ�ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،عبر
ات �ف ��اق ال �ط��ائ��ف ،ال �ن �ف��وذ امل �س�ي�ح��ي من
إدارات ال��دول��ة وال�س�ل�ط�ت�ين التنفيذية
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ش �غ��ل ش � �غ ��وره ب �ن �ف��وذ
تياره.
لكن «ي ّ�ص��دف» أن جعجع ي�ق��ف ،دائ�م��ًا،
في صف املتهمني بالخطف .أما إصداره
البيان تلو اآلخر إلدانة خطف املطرانني،
ف �ل��ن ي �غ� ّ�ي��ر االع �ت �ق��اد ال �س��ائ��د ف ��ي بيئة
ال �ق��وات ب ��أن خ��اط�ف��ي امل �ط��ران�ين ليسوا
إال م��ن ي �ح��ض ق��ائ��د ال �ق ��وات مجتمعه،
م�ن��ذ ع��ام�ين ،ع�ل��ى ال��وث��وق ب�ه��م .فخوف
امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي س��وري��ا ول �ب �ن��ان «ن��اب��ع
م��ن ف��رض�ي��ات ال ش��يء يثبت صحتها»
ك �م��ا ق � ��ال ج �ع �ج��ع ف ��ي اح� �ت� �ف ��ال «رب �ي��ع
ش � �ع � ��وب خ � ��ري � ��ف أن � �ظ � �م� ��ة» ف � ��ي رب� �ي ��ع
 ،2012وال�ن�ظ��ام ال �س��وري «م �س��ؤول عن
تقوية التطرف» و«التكفيريون ظاهرة
م �ح��دودة» ،كما ال ي��زال ي�ق��ول .ونتيجة
ذل��ك واض �ح��ة :اإلح� �ص ��اءات ال �ت��ي تصل
ال� � ��ى م � �ع � ��راب م �ط �ل ��ع ك � ��ل ش� �ه ��ر ت�ل�ح��ظ
ان � �ح� ��دارًا ع �م��ودي��ًا م �س �ت �م �رًا ف ��ي ت��أي�ي��د
هذا «املنطق» منذ تسعة أشهر .أما في
األوساط املدرسية املسيحية ،فالخطاب
الجديد يعاكس غرائز القوات التاريخية
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت � �ج� ��ذب ال � �ت �ل��ام � ��ذة .وف ��ي
ّ
تتعمق ال�ه��وة ب�ين جعجع
م ��وازاة ذل��ك،
والبطريركيات املارونية واألرثوذكسية
والكاثوليكية بما تشمله م��ن كنائس،
وال��ره �ب��ان �ي��ات امل �س �ي �ح �ي��ة ال �ت �س��ع ب�م��ا
ت�ض� ّ�م��ه م��ن أدي� ��رة وم � ��دارس وج��ام�ع��ات

ّ
املسيحي العريض
وم �س��ارح ،وال�ل��وب��ي
امل� � �ك � � ّ�ون م� ��ن رواب� � � ��ط م �س �ي �ح �ي��ة وق� ��وى
وش �خ �ص �ي��ات م�س�ت�ق�ل��ة .واألك� �ي ��د ،ه�ن��ا،
ّ
أن جعجع ي�ح��ل��ق ،وح �ي �دًا ،ف��ي مواجهة
ري� � ��اح ال� �ه ��واج ��س امل �س �ي �ح �ي��ة :ال �ن��ائ��ب
سامي الجميل يلتزم مبدئيًا الخطوط
ّ
السعودي في تأييده
العريضة للخطاب
التغيير في سوريا ومعارضته املسبقة
لتولي اإلخ��وان املسلمني أو املجموعات
اإلس�لام�ي��ة امل�ت�ش��ددة الحكم .ون ��واب 14
آذار ال�ح��ال�ي��ون وال�س��اب�ق��ون ،باستثناء
م�ن�س��ق األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى  14آذار
ف��ارس سعيدّ ،
يميعون مواقفهم تجاه
األزم��ة السورية بحيث يعجز سامعهم
عن فهمهم .وقد بات محسومًا لغالبية
امل �ت��اب �ع�ي�ن أن ال �ت �م��اي��ز ال �س �ي��اس��ي ب�ين
القوات وحلفائها يعكس تموضعها في
املعسكر ال�ق�ط��ري ــــ اإلخ��وان��ي ــــ التركي
ّ
مقابل تظللهم بالعباءة السعودية.
تدفن القوات رأسها الشعبي في التراب
ري �ث �م ��ا ت ��رس ��و األزم� � � ��ة ال� �س ��وري ��ة ع�ل��ى
ح ��ل .ل �ك��ن ت��داع �ي��ات ال �خ�ل�اف امل�س�ت�ج��د
ب�ي�ن ج �ع �ج��ع وامل �س �ت �ق �ب��ل ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ال ت�ف�س��ح ف��ي امل�ج��ال
أم � ��ام ال �ن �ع��ام��ة ل�ل�اخ �ت �ب��اء .ف �ف��ي ع �ك��ار،
ً
ّ
م �ث�ل�ا ،ي �ت��ذك��ر ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م�ح��ام�ين
ومهندسني وأطباء يفترض أنه أعارهم
ل �ل �ق ��وات ق �ب��ل ب �ض��ع س � �ن� ��وات ،ف�ي�ت�ص��ل
أحد منسقيه بهم ويبدأ تقديم عروض
سخية إلعادتهم إلى البيت املستقبلي.
يصف أحد الناشطني املستقبليني هذه
العملية ب �ـ«إع��ادة ال �ق��وات إل��ى حجمها
ال�ط�ب�ي�ع��ي» ب�ع��دم��ا «ن�ف�خ�ه��ا» املستقبل
ملواجهة التيار الوطني الحر .وال يتردد
املستقبليون ف��ي ال �ق��ول إن�ه��م يمثلون،
م�س�ي�ح�ي��ًا ،أك �ث��ر م��ن ال� �ق ��وات ف��ي ع �ك��ار،
و«م� ��ا ت�ف�ك�ي��ر ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ب ��إع� �ط ��اء م �ق �ع��د ل� �ل� �ق ��وات إال وج � ��ه م��ن
وج ��وه ك��رم��ه» .أم��ا ف��ي ال �ك��ورة ،ف�لا تمر
نهاية أس �ب��وع ،منذ نحو أرب�ع��ة أشهر،
إال وي��ذي��ب ال�ش��وق النائب فريد مكاري
ألحد النازحني من ماكينته إلى ماكينة
القوات ،فيدعوه الى فنجان قهوة سكره
زي��ادة .وف��ي ظل انكفاء ماكينات  8آذار
ف��ي ال �ك ��ورة ،ال ت�ن��اف��س م��اك�ي�ن��ة م�ك��اري

بحركتها املستجدة إال ماكينة القوات.
ومن تيار املستقبل إلى تيار املستقلني
املستقبليني :ف��ي زغ��رت��ا م��ا ع��اد أنصار
الرئيس الراحل رينيه معوض يدينون
ب��دي��ن ال �ق��وات ،ل�ل�م��رة األول ��ى ،م�ن��ذ أرب��ع
س � � �ن� � ��وات .وب� �ت� �ح ��ري ��ض م � ��ن ال ��رئ� �ي ��س
ف� � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ،ب � ��ات رئ� �ي ��س ح��رك��ة
االس � �ت � �ق �ل�ال م� �ي� �ش ��ال م � �ع ��وض ي�ح�ض��ر
ً
أك�ث��ر ف��ي زغ��رت��ا ،م �ح��اوال ج�م��ع شتاته.
وه��و ع�ق��د ع �ش��رات ال �ل �ق��اءات ف��ي زغ��رت��ا
وبيروت وأوستراليا ،في األشهر القليلة
املاضية ،مع زغرتاويني باتوا منذ أكثر
من عامني أق��رب إل��ى ال�ق��وات منهم إليه،

م��ن دون أن يتطرق معهم إل��ى الخالف
املستجد مع القوات على خلفية قانون
االن �ت �خ��اب��ات ،أو ي �خ� ّ�ي��ره��م ب�ي�ن ال �ق��وات
وحركة االستقالل .لكن توقيت حركته،
ب �ع��د ت �س��ري��ب ال � �ق� ��وات ن �ي �ت �ه��ا ت�س�م�ي��ة
م ��رش � َ�ح�ي�ن م ��ن أص� ��ل ث�ل�اث ��ة ف ��ي زغ��رت��ا
وش�ع��وره��ا ب�ف��ائ��ض ال �ق��وة ال��زغ��رت��اوي،
أوضح وجهته.
ف ��ي ت� �ن ��وري ��ن ،ت �ت �ح��دث م �ع �ل��وم��ات ع��ن
إع � � ��داد م��اك �ي �ن��ة ال �ن ��ائ ��ب ب� �ط ��رس ح��رب
ً
ج ��دوال واض�ح��ًا بالناخبني املحسوبني
عليه الذين سيلتزمون رغبة القوات في
حال وقعت الواقعة االنتخابية بينهما.

ّ
اضطر جعجع إلى العمل على محاولة إثبات مشروعية قيادته للقوات (مروان طحطح)

«مسيرة» فيفيان داغر صليبا :الحزب حيث أكثريـة
ل ��م ت �ك��ن ب �ق��ال��ة ال �ق��ري��ة ال �ب �ع �ي��دة تبيع
مجلة غيرها« :املسيرة» .كانت صورته
ب ��داي ��ة ب�ي�ن أك � � ��وام ال �ت �ف ��اح وال �ل �ي �م��ون
وأن � ��واع ال�خ�ض��ر امل �ت �ع��ددة ب�ل�ا ص��وت.
ي � � �ق � ��ول ص � ��اح � ��ب ال� � � ��دك� � � ��ان ل �ل�أط � �ف� ��ال
املتسائلني عن هوية هذا الفنان« :هذا
س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع» .ي�ف�ه�م��ون م��ن أه�ل�ه��م
أن اثنني فقط يحبونه :رئيسة تحرير
«املسيرة» فيفيان داغ��ر صليبا وبائع
الخضر الذي يبيع مجلتها رغم تأنيب
ّ
�دوري له .وال
االستخبارات السورية ال�
ت�ل�ب��ث ال� �ص ��ورة أن ت�ت�ع�ل��م ال �ن �ط��ق مع
اكتشاف األطفال سحر املطالعة .يقول
لهم أهلهم وأقرباؤهم وجيرانهم عنه
أش�ي��اء ،وتقول لهم فيفيان شيئًا آخر.
م��رارًا وت�ك��رارًا كانت تلك امل��رأة تكذبهم
كأنها تعلم م��ا ي��دور ف��ي صالوناتهم

وغ � ��رف ن��وم �ه��م ،ب�ي�ن�ه��م وب �ي�ن أه�ل �ه��م.
ويغدو البحث في مجلة فيفيان داغر
صليبا عن سجال بني ما سمعوه وما
س�ي�ق��رأون��ه تسلية أس�ب��وع�ي��ة .يضحك
بائع الخضر في س��ره :كل من يشتري
م�ج�ل��ة «امل �س �ي ��رة» إن �م��ا ي �ت �ق��دم بطلب
ان�ت�س��اب س� ّ
�ري إل��ى ال �ق��وات اللبنانية.
تمر السنوات و«امل�س�ي��رة» ه��ي نفسها
«امل� �س� �ي ��رة» .ال ي �ه��م ت �ل��ك امل �ج �ل��ة ج��ذب
إع�لان��ات وال تمويل رج��ال األع �م��ال أو
غيره .يتابع قراؤها عن بعد ما تتكبده
ناشرتها معنويًا وماليًا لتستمر في
نشرها .يقول لنفسه فيفيان داغر كلما
فكر بامرأة ن��ذرت نفسها لقضية .كان
يمكنها أن تكون في مكان آخر من دون
ً
ش��ك ،ت�س�ك��ن م �ن��زال آخ ��ر ،ت�ق��ود س�ي��ارة
أخ ��رى ،وت��رت��دي ثيابًا أخ ��رى ،ولعلها

تأللئ رقبتها على غ��رار «مناضالت»
أخ��ري��ات .بقيت فيفيان داغ ��ر محلها.
م� ّ�رت أي��ام كانت «املسيرة» فيها إعالم
األح ��زاب املسيحية مجتمعة وبيانها
ال�س�ي��اس��ي وأم��ره��ا ال �ح��زب� ّ�ي ال �ي��وم� ّ�ي.
كأن «املسيرة» تلك القوات التي أنشئت
كتجمع لألحزاب املسيحية دفاعًا عما
اف �ت��رض��وه ق �ض��اي��ا وج ��ودي ��ة .وك�ط�ف��ل
ال �ب �ق��ال��ة ،ال ي� �ك ��اد ي �س �م��ع ن� �ق� �دًا ج� ّ
�دي��ًا
لجعجع حتى يهرع إلى كشك الصحف
ع �ن��د س ��اح ��ة س ��اس�ي�ن ل �ي �س �م��ع وج �ه��ة
ن �ظ��ر «ال �ح �ك �ي��م» .وال ي �ك��اد ي�ش�ت��ري�ه��ا
مرتني أو ثالثًا حتى ينشأ بينه وبني
بائع الصحف تواطؤ ،كأنه كشف سر
ان�ت�م��ائ��ك إل��ى ال �ح��زب امل �ح �ظ��ور .بقيت
فيفيان داغ��ر صليبا تكذبهم جميعًا،
ت�ص��ر :س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م�ن��اض��ل ،سمير

جعجع مظلوم ،سمير جعجع ضحية،
سمير جعجع ال �ق��رار املسيحي ال�ح��ر،
سمير جعجع لم يقتل ،سمير جعجع
ل � ��م ي � �س � ��رق ،س �م �ي ��ر ج �ع �ج ��ع ص��اح��ب
م �ش��روع ،س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م��ؤت�م��ن على
قضية.
واصلت تلك السيدة إقناع من يعنيهم
ومن ال يعنيهم بما سبق ،حتى  29آذار
امل��اض��ي .وكأنها محت في مقال واحد
ك��ل م��ا س �ب��ق وك �ت �ب �ت��ه .ح �ت��ى كتابتها
«ب �خ��اط��رك��م» ال��وداع �ي��ة ب�ق�ي��ت رس��ال��ة
ج �ع �ج��ع ل� �ه ��ا« :اس �م �ح ��ي ل �ن��ا ب��امل�ج�ل��ة
والله معك .خذي حقيبة يدك واعطينا
امل � �ف � �ت� ��اح» س �ك �ي �ن��ًا ي � �غ� ��رز ف � ��ي ق �ل �ب �ه��ا
وح ��ده ��اّ .
أج �ل��ت إي �ل�ام م��ن ش� ّ�ب��وا على
تصديقها .تختصر رسالتها الوداعية
ب��زع��ل ج �ع �ج��ع م �ن �ه��ا ل�ت�ش�ك�ي�ك�ه��ا م��رة
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ـواجس المسيحية
م��اك �ي �ن��ة ح� ��رب ع � � ��اودت ،ف ��ي ال �ش �ه��ري��ن
امل��اض�ي�ين ،االت�ص��ال خدماتيًا بناخبني
ك ��ان ��وا ف ��ي ح �س��اب��ات �ه��ا م ��ن م �س��ؤول �ي��ة
ال � �ق� ��وات .وأس �ئ �ل��ة ح � ��رب ،ب �ح �س��ب أح��د
املقربني منه ،عما تفعله القوات ونطاق
حركتها اليومي ب��ات يسبق سؤاله عن
ال��وزي��ر ج �ب��ران ب��اس�ي��ل .أم��ا أب ��رز م��ن لم
يعد يوفر القوات في املجالس الخاصة
وال �ع��ام��ة ،ف�ه��و رئ �ي��س ح ��زب ال��وط�ن�ي�ين
األح��رار دوري شمعون الذي يبدو كأنه
اك�ت�ش��ف ،ف�ج��أة ،ال�ف��رق ب�ين مخصصات
حزبه املالية ومخصصات القوات.
وف�ي�م��ا ي�ش�ي��ر أح��د امل�ق��رب�ين م��ن ال �ق��وات

إلى أن عالقة جعجع مع تيار املستقبل
تحسنت عما كانت عليه قبل شهرين،
وأن الرئيس فؤاد السنيورة بات يتبسم
لدروس النائب جورج عدوان في املناورة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،إال أن��ه ال ش��يء يّ��وح��ي ب��أن
التجاذبات املناطقية ستتوقف قريبًا،
وخ �ص ��وص ��ًا أن م ��ن ي �ص �ف��ون أن�ف�س�ه��م
ب� �ـ«امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن امل� �س� �ت� �ق� �ل�ي�ن» وب �ع��ض
ن��واب املستقبل يعتبرون أن وج��وده��م
ّ
ّ
املحك.
السياسي على
ال ت�ن�ت�ه��ي م �ص��ائ��ب ج�ع�ج��ع ه �ن��ا .ففي
األش �ه��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض�ي��ة ت�س�ل��ل ال �ن��زاع
إل ��ى ال�ح��دي�ق��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة ل�ق�ص��ر م �ع��راب:
بدل مضيه في مصارعة العماد ميشال
عون على زعامته املسيحية ،كان جعجع
مضطرًا الى التراجع ،أول من أمس ،إلى
ح��دود منزله ليلتقي مجموعة سماها
ب � ��دوره ق ��دام ��ى ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،في
محاولة منه إلث�ب��ات مشروعية قيادته
ُ
ل� �ل� �ق ��وات .اس� ��ت� ��درج ج �ع �ج��ع ال� ��ى ّال �ف��خ:
ال� �ش� � ّب ��اب ال� ��ذي� ��ن ت �ج��اه �ل �ه��م وح ��ق ��ره ��م
وس��خ��ف نضاالتهم واع�ت�ب��ره��م ،أخ�ي�رًا،
ص �ن �ي �ع��ة أج � �ه� ��زة أم� �ن� �ي ��ة ،أن� �ه� �ك ��وه ف��ي
األس � ��اب� � �ي � ��ع ال� �ق� �ل� �ي� �ل ��ة امل� ��اض � �ي� ��ة ب �ع �ق��د
املؤتمرات الصحافية وتنظيم اللقاءات
الشعبية واستحداث حركة تصحيحية
وإق��ام��ة ال �ق��دادي��س واس�ت�ئ�ج��ار املكاتب
وت� �ك� �ث� �ي ��ف االج � �ت � �م� ��اع� ��ات واس � �ت� �غ �ل�ال
اإلعالم وإصرارهم على اختراق حصنه
وت �ص �ح �ي��ح رواي� � ��ات� � ��ه .اض� �ط ��ر ج�ع�ج��ع
إل��ى ال ��رد ع�ل��ى ف ��ؤاد أب��و ن��اض��ر امل�ه��ذب،
ف �ت �ع� ّ�رف ع �ل��ى م ��ا ي �خ �ت��زن��ه ه ��ذا ال��رج��ل
م ��ن ح �ن��ق م �ع �ت��ق ،ووص �ل �ت��ه ع �ل��ى نحو
ّ
الزحالوي العارم
مكثف أنباء االستياء
من إهانته مناضليهم .لكنه لم يستعد
ه � ��دوءه .م�ض��ى أول م��ن أم ��س ق��دم��ًا في
نقل ال�خ�لاف إل��ى ملعبه عبر دع��وة من
ي �م �ث �ل��ون ف ��ي ن� �ظ ��ره «ق� ��دام� ��ى ال� �ق ��وات»
إل� ��ى ل �ق ��اء ي �ب��اي �ع��ه ال ��زع ��ام ��ة ال �ح��زب �ي��ة،
وخ �ص ��وص ��ًا أن ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب ل�ي�س��ت
إال نقطة على ج��دول أع�م��ال معارضيه
القواتيني الذي يتضمن أيضًا تحالفات
ال �ح��زب وأم ��وال ��ه ون �ف��وذ ال ��زوج ��ات فيه
وحقوق املقاتلني وعالقة أس��ر الشهداء
بعائدات أمالك الحزب وثروته.
ال يموت همًا من يراقب جعجع .يتسلى.
يقارن بني مواقفه السابقة تجاه النظام
ال � �س� ��وري ودع� ��وت� ��ه أول م ��ن أم � ��س ،ف��ي
حضرة نائب وزير الخارجية ميخائيل
ب��وغ��دان��وف امل�س��امل��ة ال � ��ودودة ،مختلف
ّ
سلمي
األف ��رق ��اء إل ��ى ال �ت��وص��ل إل ��ى ح��ل
ل�ل�أزم��ة .ي ��رى ت �ج��اوز م�خ�ت�ل��ف األف��رق��اء
ح �ك��وم��ة ال� �ت� �ك� �ن ��وق ��راط ،م �ق��اب��ل وق ��وف
ال�ت��اري��خ ف��ي مفكرته ع�ن��ده��ا .ويتخيله
ّ
صحافي اضطراره إلى
يبرر في مؤتمر
ال� �خ ��روج ع ��ن اإلج� �م ��اع امل �س �ي �ح��ي على
ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي وال�ت�ص��وي��ت في
الهيئة العامة ضده.

بهدوء

ملاذا ذهبت السعودية نحو الخيار اإلسرائيلي؟
ناهض حتر
ال ي��وج��د م��ا يجعلنا ن��ده��ش م��ن األخ �ب��ار املتتالية عن
التنسيق ال�س�ع��ودي ـ�ـ اإلس��رائ�ي�ل��ي ض��د إي��ران وس��وري��ا؛
فلقد أص�ب��ح م�ع��روف��ًا أن ال��ري��اض ك��ان��ت م��ن ب�ين الطهاة
الرئيسيني للحرب اإلسرائيلية على مصر عبدالناصر في
حزيران الـ .1967ينبغي القول ،لإلنصاف ،إن السعوديني
أرادوه ��ا ح��رب ت��أدي��ب وتحجيم لجمال عبدالناصر ،ال
ح��رب احتالل دائ��م .ولكن ه��ذه هي إسرائيل التي تفيد،
ّ
كالعادة ،من السياق العام املتولد عن األهداف املشتركة
مع الحلفاء ،ثم تمضي ،وحدها ،حتى نهاية الشوط.
هناك اآلن ثالثة أه��داف سعودية ـ�ـ إسرائيلية مشتركة
ه��ي :ل�ج��م إي ��ران وإس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال �س��وري وم�ح��اص��رة
ح��زب الله ،لكن ،ل��دى النجاح في تحقيق ه��ذه األه��داف،
س��وف تذهب إسرائيل نحو تحقيق أهدافها الخاصة:
تصفية القضية الفلسطينية ف��ي صيغة الكونفدرالية
ـ�ـ ال��وط��ن البديل ف��ي األردن ،واب�ت�لاع ال �ج��والن ،وتجديد
احتالل أجزاء من الجنوب اللبناني ،وفرض شروطها في
مجال استثمارات النفط والغاز في هذا البلد.
ت �ك �ش��ف ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دع ��وت أح � ��رون � ��وت» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ع ��ن ال �ج �ه��ود ال �ن��اج �ح��ة ل ��وزي ��ري ال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع
األم�ي��رك�ي�ين ،ج��ون ك�ي��ري وت�ش��اك ه��اغ��ل ،لتكوين محور
يضم إس��رائ�ي��ل وتركيا والسعودية واإلم ��ارات واألردن
والسلطة الفلسطينية ،في مواجهة إي��ران .وفي االتجاه
نفسه ،يؤكد املستشار العسكري لخامنئي ،اللواء يحيى
صفوي« ،وجود مخطط أميركي إسرائيلي تركي
رحيم َ
سعودي قطري إلسقاط األسد ،قبل االنتخابات اإليرانية،
في  14حزيران املقبل» .ولم ّ
يسم صفوي اإلمارات باالسم،
كما أن��ه اكتفى بالقول إن ال��ري��اض تسعى «الس�ت��دراج»
األردن إلى املشاركة في ذلك املخطط.
يمكن ل�ل�م��رء أن يستنتج أن ان�ت�خ��اب��ات إي��ران�ي��ة تجرى
بعد سقوط النظام السوري ومحاصرة حزب الله ،سوف
ّ
وتمهد
تؤدي إلى فوز القوى «األكثر اعتداال» في إيران،
أمامها السبيل للتعاون مع الغرب ،ومهادنة إسرائيل.
بالخالصة ،ل�لأت��راك وع��رب الخليج وتركيا وإسرائيل،
مصلحة مشتركة ف��ي ق��ص األجنحة اإلي��ران�ي��ة وتركيع
ط�ه��ران ،م��ن خ�لال عملية حربية إلس�ق��اط األس ��د ،وع��زل
ح ��زب ال �ل��ه ،وإش �ع��ال ال �ح��رب امل��ذه�ب�ي��ة إلغ� ��راق ال �ع��راق،
ّ
مجددا ،في مستنقع الفوضى والتمزق .وهو ما سيحقق
ّ
التحول قطبًا عامليا ،ومن
هدفا أكبر هو منع روسيا من
ثم مهاجمتها ،باإلرهاب ،في عقر دارها.
ال�خ�ط��ة امل�ع��ادي��ة ت�ت�ك��ون م��ن عمليتني ،إح��داه�م��ا قائمة
وي �ج��ري ت�ط��وي��ره��ا .وه��ي ت��دري��ب ع�ص��اب��ات املسلحني،
وت��زوي��ده��ا ب��ال��رج��ال وامل ��ال واألس�ل�ح��ة النوعية .وج��رى

قاطع «المسيرة» منذ
خروجه من السجن وخاض
اإلجراءات القانونية لضمها
إلى ممتلكاته

ب�ص��دق زوج �ت��ه .ونتيجة زع �ل��ه ،قاطع
«امل �س �ي ��رة» م �ن��ذ خ ��روج ��ه م ��ن ال�س�ج��ن
وخ��اض اإلج ��راءات القانونية لضمها
إل��ى ممتلكاته .ال ت ��روي فيفيان داغ��ر
صليبا كيف ضبطت انفعاالتها طوال

توسيعها ،مؤخرا ،لتشمل الجبهة األردن�ي��ة ،كما جرى
العمل على تفجير الوضع الداخلي في العراق ،وصوال
إل��ى االن�ه�ي��ار األم�ن��ي ف��ي املحافظات امل�ح��اذي��ة لسوريا،
وتمكني اإلرهابيني من التواصل عبر ال�ح��دود .وبينما
بأسلحة مختلفة،
يجري ،منذ سنتني ،تزويد العصابات ّ َ
ف��إن ال�ق��رار ب�ش��أن ال�س�لاح ال�ن��وع��ي ،ل��م ُي��ت��خ��ذ ب�ع��د ،ربما
ّ
ب��ان �ت �ظ��ار ت �ك��وي��ن ق� ��وة م��وال �ي��ة وم �ن �ض �ب �ط��ة ،ل�ت�س��ل�م��ه.
العملية األخ��رى التي تنتظر ساعة الصفر ،تتمثل في
تدمير س�لاح الجو والدفاعات الجوية في سوريا .ولن
يذهب الحلف املعادي إلى مجلس األمن ،حيث يستحيل
الحصول على قرار بفرض منطقة حظر جوي في البلد
الحليف ملوسكو ،ب��ل ستوكل املهمة إل��ى دول��ة إقليمية
مارقة ،إسرائيل.
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ال ت��زال غ��ارق��ة ف��ي ع�ق��دة الحرب
العراقية ،ال تستطيع أن تتجاهل ،أيضا ،موازين القوى
الجديدة على املستوى الدولي ،مما أعاد االعتبار للقوة
اإلقليمية اإلسرائيلية التي تتميز بقدراتها العسكرية
وتقاليدها في عدم االمتثال للشرعية الدولية ،باإلضافة
إل ��ى ح��اج�ت�ه��ا ال��ذات �ي��ة إل ��ى اس �ت �ع��ادة ال� ��ردع وال�ه�ي�م�ن��ة،
اللتني ّ
دمرهما حزب الله في .2006
هذا هو ّ
السر في التقارب السعودي اإلسرائيلي الحاصل
اآلن على غير مستوى؛ فلقد فهمت الرياض ثالثة أمور،
أول�ه��ا أن فاعلية ال��دوح��ة تتأتى ،رئيسيا ،م��ن تحالفها
الوثيق مع تل أبيب ،وثانيها أن اسقاط النظام السوري
باإلرهاب وح��ده ،لم يعد ممكنا من دون تدخل عسكري
خ��ارج��ي ،وث��ال�ث�ه��ا أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أوك �ل��ت مهمة
الحرب على سوريا إلى إسرائيل.
بالنسبة لإلسرائيليني ،فإنها فرصة العمر التي تستأهل
املغامرة؛ سوف يخوضون حربا تحقق أهدافهم األمنية
واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �خ��اص��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ش�ك��ل ،ف��ي ال��وق��ت
نفسه ،خدمة جليلة للواليات املتحدة وللمملكة العربية
السعودية ودول الخليج .وه��م سيقدمون فواتير هذه
ال�خ��دم��ة للجميع ،وي�ف��رض��ون ت�ص� ّ�وره��م ال �خ��اص َح��ول
الحل النهائي للقضية الفلسطينية ،عبر بيع غزة لقطر
إلن �ش��اء إم ��ارة إس�لام�ي��ة م�س��امل��ة ،وض��م أك�ث��ر م��ن نصف
الضفة الغربية ،وتصدير م�ش��روع ال��دول��ة الفلسطينية
إلى األردن ،عبر الكونفدرالية.
ي�ص�ط��دم ه ��ذا امل �س��ار م��ع امل�ص��ال� َ�ح ال��وط�ن�ي��ة األس��اس�ي��ة
صف انخراط قيادات
لفلسطني واألردن ،مما يجعلنا ن ِ
البلدين في الحملة على سوريا ،بكلمة واحدة :االنتحار.
هناك بشائر لتجديد وانطالق الحركة الوطنية األردنية
ملقاومة امل�س��ار االن�ت�ح��اري ،ون�ح��ن ننتظر شيئا م��ا من
ال �ت �ي��ارات ال��وط�ن�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ل�ك��ن س�ي�ص�ع��ب على
حماس وجماهيرها الخروج من قمقم الطائفية.

علم
و خبر
ما قل
ودل
تساءل عدد من القوميني
عن عدم لقاء نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف بقيادة الحزب
السوري القومي االجتماعي

ة المحازبين
ال�س�ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة واس�ت�م��رت
في الدفاع بلحمها وتقاعد زوجها عن
ّ
املعرابي ومواقفه
أفكار جعجع وبذخه
ملجرد أنها قواتية ملتزمة وهو رئيس
ال� �ح ��زب .وت��زام �ن��ًا م ��ع ان �ف �ج��اره��ا ك��ان
ق��ائ��د ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�س��اب��ق ف��ؤاد
أبو ناضر ينفجر هو اآلخر ،وخلفهما
كثيرون جدًا ما عادوا يحتملون الكذب
على أنفسهم.
في «بكم تستمر» تنقل رئيسة التحرير
امل �س �ت �ق �ي �ل��ة« ،ل �ي��س ت �ض��ام �ن��ًا م ��ع أح��د
ضد أحد أو تأييد أحد ضد أح��د» ،عن
ج�ع�ج��ع ق��ول��ه غ ��داة ان�ت�ف��اض��ة  12آذار
« :1985عندما تصير أكثرية املحازبني
على ث��واب�ت�ه��ا ،خ��ارج اإلط ��ار الحزبي،
يصير الحزب معها حيث هي»!
غ .س

5

عتاب عدوان
خالل لقاء جمع بينهما صدفة ،عاتب النائب جورج عدوان الوزير
وائل بو فاعور بسبب قول األخير إن االول انعزالي .فرد بو فاعور
ً
ق��ائ�لا« :ي�ج��ب أن تشكرني ،ف��أن��ا أم�ت��دح��ك ،الن�ن��ي عندما أق��ول إنك
انعزالي معناها انك أصيل وعدت إلى الجذور .واألمر يشبه قولك
لي إني اشتراكي».

دندشي واملراد سيواجهان املستقبل
يؤكد النائبان السابقان عن تيار املستقبل في عكار عزام دندشي
ومحمود املراد ،أمام مناصريهما ،أنهما سيترشحان لالنتخابات
النيابية املقبلة ،س� ٌ
�واء رشحهما التيار أو ال ،وحتى لو ك��ان ذلك
بتشكيلهما الئحة مواجهة ،ألنهما يريان أن لهما حيثية شعبية
ً
وليس مقبوال تجاهلهما.

وزيارة مركزه ،على رغم
العالقة «املمتازة» التي
تجمع الحزب بالسفارة
الروسية في بيروت،
ومسؤولني حزبيني كالنائب
مروان فارس مع بوغدانوف
ّ
منذ أيام توليه مهمة سفير
االتحاد السوفياتي في
بيروت نهاية سبعينيات
القرن املاضي.

الدويهي من الرابطة إلى جمعية
بعد خسارته عضويته في مجلس الرابطة امل��ارون�ي��ة ،أعلم طالل
ال��دوي �ه��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة إن� �ش ��اء ه ج�م�ع�ي��ة ت�ع�ن��ى ح �ص �رًا ببيع
األراض��ي لغير املسيحيني ،ليكمل بذلك امللف الرئيسي ال��ذي كان
يتابعه في الرابطة.

شربل والجنبالطيون
يؤكد وزي��ر الداخلية والبلديات م��روان شربل في مجالسه الخاصة
أن ن��واب كتلة النائب وليد جنبالط كانوا أق��ل من طلب منه خدمات
شخصية ط��وال توليه مسؤولية الداخلية ،مقابل اهتمامهم الشديد
بطلبات املجالس البلدية ،وخصوصًا في عاليه والشوف.
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تهافت متني على الكاثوليكي «اليتيم»
أطلق النائب إدغار معلوف ،بعدما أعلن عزوفه عن الترشح،
صفارة السباق االنتخابي باكرًا في املنت الشمالي .سريعًاّ ،دبت
الحماسة في صفوف الكاثوليكيني العونيني املتهافتني
على خالفته ،وبات لزامًا على كاثوليكيي  14آذار االستفاقة:
ّ
الجميل السابق
العونيون ّفي الساحة وصهر النائب سامي
ميشال مكتف مستمر في ترشحه ،ولو منفردًا
رلى إبراهيم
دغ ��دغ ال�ن��ائ��ب إدغ� ��ار م�ع�ل��وف ،م�ن��ذ أعلن
ع��زوف��ه ع��ن ال�ت��رش��ح ف��ي ال� ��دورة النيابية
املقبلة ،طموحات كثير من الكاثوليكيني
امل�ت�ل�ه�ف�ين ال��ى خ�لاف�ت��ه .ال ي �ك��اد ي �م� ّ�ر ي��وم
إال وت�ت��وال��ى أخ �ب��ار ه ��ؤالء امل��رش�ح�ين في
البلدات املتنية ،وك��أن االنتخابات واقعة
غدًا .يديرون األذن الصماء لكل الشائعات
عن تأجيل االستحقاق االنتخابي وتعديل
ق��ان��ون ال�س�ت�ين ،ف�ه��م م��رش�ح��ون حتمًا ما
دام املقعد ش��اغ�رًا ،بغض النظر ع��ن شكل
القانون وتاريخ االنتخابات.
ف��ات�ح��ة امل��رش �ح�ين ال�ع��ون�ي�ين ك ��ان ال�ش��اب
معلوف ،ابن شقيق النائب الحالي،
إدغار ّ
وال� ��ذي ل��ق��ب ن�ف�س��ه ب � � �ـ«إدي» ل�ل�ت�م��اي��ز عن
ّ
ع�م��ه .ول �ع��ل ص�ف��ة ال�ق��راب��ة ه��ذه ه��ي نعمة
ون�ق�م��ة ل�ل�ش��اب ف��ي آن واح� ��د ...وبالتأكيد
سبب غيرة باقي املرشحني منهّ .
يعيرونه
بـ«الوراثة السياسية التي لطاملا حاربها
ج �ن��رال �ه��م ،ف�ك�ي��ف ب��ه يحللها ال �ي��وم على
رجاله؟» ،ويغيب عنهم أن «إدي» لم يسقط
ع�ل��ى ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ب��ال�ص��دف��ة ،بل
كان أحد الناشطني العونيني منذ صغره،
وهم أنفسهم يعرفونه جيدًا.
في كل األح��وال ،لم يفرض موظف كازينو
لبنان (أي إدي) نفسه على النائب ميشال
ع ��ون ،ب��ل ت��م اس �ت��دع��اؤه ال��ى ال��راب�ي��ة بعد
اج�ت�م��اع��ات ع��دة رس��ت االق �ت��راح��ات فيها
على اس�م��ه ،ليبدأ بعدها العمل امليداني
ب � �ن� � ً
�اء ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ع � ��ون ن� �ف� �س ��ه ،ب�ح�س��ب
م �ص ��ادر ال ��راب �ي ��ة .ل ��ذل ��ك ،ي�ن�ش��ط م�ع�ل��وف
ال �ي ��وم ف ��ي ال �ب �ل��دات امل �ت �ن �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
الجرد ،مستفيدًا من صيت عمه «النظيف»
وم �ح �ب��ة ال �ع��ون �ي�ين ال �ك �ب �ي��رة ل� ��ه .وي�ج�ه��د
ف ��ي امل �ن��اس �ب��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ج ��والت
االنتخابية لالستفادة من والدته في كنف
ع��ائ�ل��ة س�ي��اس�ي��ة م��وال �ي��ة ل�ل�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
الحر ،من أجل بناء حيثيته الخاصة.
وق��د نجح إدي حتى الساعة في استمالة
ّ
قاعدة شعبية وازنةّ ،
تصدر املرتبة
خولته
الثانية في استطالعات الرأي املتنية بعد
ال �ن��ائ��ب م �ع �ل��وف م �ب��اش��رة ،م��ا ي �ع� ّ�د الف�ت��ًا
ّ
يتعد عمله االنتخابي
ملرشح مبتدئ ل��م
أرب �ع��ة أش �ه��ر ،وق�ي�م��ة م�ض��اف��ة ف��ي ال��راب�ي��ة
حتمًا عند اختيارها ملرشحها الكاثوليكي
األبرز.

تقـرير
يحيى دبوق

ث��ان��ي امل��رش�ح�ين ال�ع��ون�ي�ين ،ن��ائ��ب رئيس
ات � ّح��اد ال �ف��روس �ي��ة ج� ��ورج ع �ب��ود .أخ �ي �رًا،
ك��ث��ف ع �ب��ود م ��ن ج ��والت ��ه امل �ت �ن �ي��ة .وك ��أي
م ��رش ��ح ي �ب �ح��ث ع ��ن ق �ي �م��ة ي �ض �ي �ف �ه��ا ال��ى

سيرته االنتخابية ،كان ال ّبد له من اللعب
ف��ي ملعب الشمعونيني امل��ؤي��دي��ن سابقًا
ل��وال��ده ج��وزي��ف .وه��و يراهن على تأجيل
االن �ت �خ��اب��ات م��ن أج ��ل ت��رس�ي��خ اس �م��ه في
ع �ق��ول امل�ت�ن�ي�ين وج �م��ع ال �ق ��در األك �ب ��ر من
األص � ��وات االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي ت�ض�ع��ه على
الئحة املنافسني الجديني.
أم� ��ا ال �ع��ون��ي ال� �ث ��ال ��ث ،ف �ه��و ش � ��ارل ج ��زرا
امل��رش��ح ال �ق��دي��م ـ�ـ�ـ ال �ج��دي��د .ت�ل�ق��ى ال�ض��وء
البرتقالي األخ�ض��ر منذ ثماني س�ن��وات،
وبدأ من حينه تكثيف حركته مستفيدًا من
عمله كطبيب لتقديم ال�خ��دم��ات املجانية
أله��ال��ي امل�ت�ن .وع�ض��و الهيئة التأسيسية
ف��ي التيار الوطني ال�ح��ر ،ضيف دائ��م في
ب��رام��ج «أو ت��ي ف��ي» ال�س�ي��اس�ي��ة وص��دي��ق
س��اب��ق ل�ل�ن��ائ��ب م�ع�ل��وف ق�ب��ل أن يفرقهما

«ت� �ض ��ارب امل� �ص ��ال ��ح» .ي �ع �ت��ب ج � ��زرا على
معلوف الذي وعده بدعمه في حال تخليه
ع��ن ن �ي��اب �ت��ه ،ق �ب��ل أن ي�ن�ك��ث ب ��وع ��ده .ففي
ن�ظ��ره ،ملعلوف «ال�ي��د الطولى ف��ي ترشيح
ابن أخيه حتى لو حاول إقناعه بالعكس».
إال أن ذلك لم يحبط عزيمة جزرا املواظب
ع �ل��ى دع� ��م ال �ت �ي ��ار ،م ��ادي ��ًا وم �ع �ن��وي��ًا ،في
جميع املناسبات املتنية.
«رصيدك» ضمانتك
زحمة املرشحني الكاثوليكيني في التيار
ّ
الحر وحماسة تلك الطائفة غير
الوطني
املعهودة سابقًا ،فتحتا الباب واسعًا على
املعركة االنتخابية على هذا املقعد اليتيم
الذي لطاملا كان خارج دائرة اهتمام ُم ّ
عدي
ال�ل��وائ��ح .وب��ات ل��زام��ًا على الطامحني في
ّ
التحرك ،خصوصًا أن مشكالتهم
 14آذار

المقعد الذي لطالما
كان هامشيًا أثناء
تشكيل اللوائح أصبح
اليوم الشاغل الرئيسي
لمهندسي اللوائح

يتوقع املتابعون ألمور املنت أن «يفقس» املرشحون الكاثوليكيون تباعًا مع قرب االستحقاق االنتخابي (هيثم املوسوي)

اإليرانيون أطلقوا الطائرة من بيروت!
إسرائيل:
ّ

ذك��ر مراسل القناة الثانية في التلفزيون
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ن �ي��ر دف� � � ��وري« ،أن ن �ت��ائ��ج
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي ي �ج��ري �ه��ا س �ل�اح ال�ج��و
اإلسرائيلي ح��ول حادثة إسقاط الطائرة
م � ��ن دون ط � �ي� ��ار م� �ق ��اب ��ل خ� �ل� �ي ��ج ح �ي �ف��ا،
الخميس امل��اض��ي ،تظهر أن ح��زب الله لم
يكن هو الجهة التي أرسلت الطائرة الى
إسرائيل ،والتحقيقات تشير الى أن طاقمًا
إيرانيًا ينشط في األراضي اللبنانية ،قام
ه��و ب��إط�لاق ال�ط��ائ��رة وتسييرها باتجاه
األج ��واء اإلسرائيلية ،ال��ى ح�ين إسقاطها
م��ن قبل س�لاح الجو اإلس��رائ�ي�ل��ي ،رغ��م أن
هناك فرضيات وإمكانيات أخرى».
وبحسب التحقيقات ال�ت��ي كشفت القناة

جزءًا من خالصاتها في نشرتها الرئيسية
م �س��اء أم � ��س ،ف� ��إن «ال� �ط ��ائ ��رة أط �ل �ق��ت م��ن
بيروت تحديدًا ،وليس من مدينة صيدا في
جنوب لبنان ،كما جرى االعتقاد سابقًا».
وأش � ��ارت إل ��ى أن «امل �ن �ظ��وم��ات ال��دف��اع�ي��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �م��دت ال ��ى رص ��د ال �ط��ائ��رة
وتعقبها منذ لحظة إطالقها ،ومتابعتها
طوال مسار تسييرها ،الى أن صدر القرار
بإسقاطها مقابل خليج ح�ي�ف��ا» ،مشددة
على أن «طائرة اإلف  16أطلقت صاروخًا
واح�دًا فقط ،وكان كافيًا كي يدمر الهدف،
على نقيض ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي أرس�ل�ه��ا حزب
ال �ل ��ه ف ��ي ت �ش��ري��ن األول امل ��اض ��ي ،وال �ت��ي
أجبرت املقاتالت اإلسرائيلية على إطالق
صاروخ ثان ،بعدما أخطأ الصاروخ األول
هدفه».

وك ��ان ��ت ص�ح�ي�ف��ة «إس ��رائ �ي ��ل ال � �ي ��وم» ،قد
ذكرت أمس أن «إسرائيل ال تستبعد تورط
ال� �ح ��رس ال � �ث ��وري اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي م �ح��اول��ة
اختراق األج��واء اإلسرائيلية ،عبر إرس��ال
ال �ط ��ائ ��رة ال �ت��ي ك��ان��ت ق ��ادم ��ة م ��ن ل �ب �ن��ان،
رغ ��م أن �ه��ا (إس��رائ �ي��ل) ات�ه�م��ت ح ��زب ال�ل��ه،
وإن بشكل غير رس�م��ي» .وم��ع ذل��ك ،شدد
م�ص��در أم�ن��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى ،ف��ي ات�ص��ال
م��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ع �ل��ى أن ��ه «ل ��م ي �ج��ر حتى
اآلن استبعاد فرضية أن يكون ح��زب الله
متورطًا في املسألة».
وأش � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال � ��ى أن «ال �ج �ي��ش
اإلسرائيلي لم ينجح حتى اآلن في العثور
على حطام الطائرة ،كما أن الهدف منها
ل�ي��س واض �ح��ًا ،وك��ذل��ك إن ك��ان��ت مسلحة
أو تحمل كاميرات مسح وتصوير» ،لكن

الصحيفة أك��دت أن إس��رائ�ي��ل تعلم جيدًا
ب ��أن ق ��وات إي��ران �ي��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى األراض ��ي
اللبنانية ف��ي م��وض��وع تسيير الطائرات
من دون طيار.
بدورها ،ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت
أم ��س ،أن «ال �ت �ق��دي��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��رى
أن الحرس الثوري اإلي��ران��ي قد يكون هو
الجهة امل�س��ؤول��ة ع��ن إرس ��ال ال�ط��ائ��رة الى
إس��رائ �ي��ل ،ول �ي��س ب��ال �ض��رورة ح ��زب ال�ل��ه،
م�ش�ي��رة ال ��ى أن «ال� �ق ��وات اإلي��ران �ي��ة ،ال�ت��ي
تنشط في لبنان ،هي املسؤولة من ناحية
امل �ع ��رف ��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وال �ت �ص �ن �ي��ع ع��ن
تطوير تشكيلة من الطائرات املوجودة في
حوزة حزب الله».
وك� ��ان وزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ع��ام�ي��ر
بيرتس ،قد ّ
رد على استفسار اإلعالميني

ح ��ول ط��ائ��رة خ�ل�ي��ج ح�ي�ف��ا ،ق�ب�ي��ل ان�ع�ق��اد
جلسة الحكومة اإلسرائيلية أم��س ،لكنه
امتنع ع��ن إط�ل�اق االت �ه��ام��ات ،وع�م��د فقط
الى اإلشادة بأداء سالح الجو اإلسرائيلي،
«ال��ذي ك��ان جاهزًا ومستعدًا» .وأش��ار الى
أن «ردة ف�ع��ل ال�ج�ي��ش ك��ان��ت ج �ي��دة ،وق��د
أث �ب��ت أن ��ه م�س�ي�ط��ر ب��ال �ف �ع��ل» ،م�ض�ي�ف��ًا إن
«ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل أن تعمل أك�ث��ر ف��ي تفعيل
وت�ع��زي��ز ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة،
كي تكون جاهزة للرد بفاعلية أكثر ،وهذا
ال ي�م�ك��ن ف�ع�ل��ه إال م��ن خ�ل�ال اس�ت�خ�ب��ارات
جيدة».
َ
ُي� ��ذك� ��ر أن وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ت�ج��اه�ل��ت إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر ن �ف��ي ح ��زب ال�ل��ه
مسؤوليته عن إطالق الطائرة .وحتى يوم
أمس ،لم يصدر أي اتهام رسمي إسرائيلي
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م� �ض ��اع� �ف ��ة :أواله � � � ��ا ب ��وس� �ط ��ة ال �ع��ون �ي�ي�ن
امل�ن�ط�ل�ق��ة ب ��اك� �رًا ج � �دًا ،وث��ان �ي �ت �ه��ا واأله ��م
امل��رش��ح الكتائبي ال�س��اب��ق ميشال مكتف
ّ
الجميل)
(الصهر السابق للنائب سامي
وق��درت��ه على استمالة ع��دد م��ن األص��وات
ً
الكتائبية واآلذارية ،فضال عن ديناميكيته
الكبيرة في املنت الشمالي .وبات من املؤكد
م �ض��ي م �ك �ت��ف ف ��ي ت� �غ ��ري ��ده م� �ن� �ف ��ردًا ف��ي
ال� ��دورة النيابية امل�ق�ب�ل��ة ،م��ا يعني حتمًا
أن ك��اث��ول�ي��ك  14آذار ف��ي أزم ��ة ،خصوصًا
ّ
مع تربع مكتف ،الصديق األق��رب للنائب
ّ
الجميل ،في املرتبة األولى في
الراحل بيار
كل استطالعات الرأي.
وف��ي ظ��ل ع��دم ب ��روز أي م��رش��ح ج � ّ�دي في
وج ��ه م�ك�ت��ف ح�ت��ى ال �س��اع��ة ،ت �ح��اول ق��وى
 14آذار االستفادة من «أرصدة» املرشحني
املوجودين .فعلى ح� ّ�د ق��ول أح��د اآلذاري�ين
ف��ي امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي ،اش �ت��رط ُم �ع� ّ�دو الئحة
«ث� � ��ورة األرز» ع �ل��ى ال �ط��ام �ح�ين «ال �ت �ب��رع
ب �م �ب �ل��غ م ��ن امل � ��ال ل �ل �م��اك �ي �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة
م��ن أج ��ل ض �م��ان ت��رش �ح �ه��م» ،األم� ��ر ال��ذي
رفضه الكاثوليكيان ميشال حداد وكميل
ك� �ف ��وري ،م ��ا ّأدى ال� ��ى اس �ت �ب �ع��اده �م��ا من
ال �س �ب��اق االن �ت �خ��اب��ي وص � ّ�ب ف��ي مصلحة
ع�ض��و مجلس ب�ل��دي��ة ب��رم��ان��ا نبيه زل��زل.
وال�ن�ت�ي�ج��ة :ت��وق��ف ح��رك��ة ح ��داد وك �ف��وري
وتمثيل زل��زل للنائب سامي الجميل في
مختلف النشاطات الكتائبية واملناسبات
امل �ت �ن �ي��ة أخ � �ي � �رًا ،ف �ي �م��ا ال ي �ت ��وان ��ى ع�ض��و
امل� �ج� �ل ��س األع � �ل � ��ى ف � ��ي ح� � ��زب ال��وط �ن �ي�ي�ن
األح� ��رار فيليب م�ع�ل��وف ع��ن ال �ت��ردي��د في
مجالسه الخاصة« :النائب دوري شمعون
طلب مني الترشح» .ويدرك معلوف الذي
ترشح في ع��ام  2005على الئحة  14آذار،
ّ
أن تخلي ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط ع��ن دعم
ش�م�ع��ون ف��ي ال �ش��وف ،ي��زي��د م��ن حظوظه،
إزاء مطالبة األح��رار األكيدة بمقعد له في
املنت الشمالي.
فجأة ،انقلبت املوازين االنتخابية في املنت
الشمالي .واملقعد الذي لطاملا كان هامشيًا
أثناء تشكيل اللوائح أصبح اليوم الشاغل
الرئيسي ملهندسي اللوائح السياسية في
 14آذار وال��راب�ي��ة .وال�ف�ض��ل طبعًا للنائب
معلوف واملرشح مكتف.
ويتوقع املتابعون ألمور املنت أن «يفقس»
امل��رش�ح��ون الكاثوليكيون تباعًا م��ع قرب
االس� �ت� �ح� �ق ��اق االن � �ت � �خ ��اب ��ي .ع� �ل ��ى امل �ق �ل��ب
اآلذاري ،ي��درك رؤ ّس��اء األح ��زاب استحالة
ّ
ال��رب��ح م��ن دون تبني م�ك��ت��ف ،وم��ا تعنيه
ال�لائ�ح��ة الثالثة م��ن ف��وز امل��رش��ح العوني
ب� � �ـ«دوب � ��ل س � �ك� ��ور» .ف �ي �م��ا ل ��م ت �ك��د ف��رح��ة
املرشحني العونيني تكتمل بعزوف النائب
إدغ��ار معلوف عن الترشح ،حتى جاءهم
إدغ��ار معلوف ث��ان بهيئة ش��اب ثالثيني
وس�ي��م .واملصيبة أن��ه يملك م��ن املعطيات
السياسية واالجتماعية ما يجعله يتفوق
ّ
عليهم بأشواط!

ل �ح ��زب ال �ل ��ه ب ��إط�ل�اق ال� �ط ��ائ ��رة .وع �ن��دم��ا
أس �ق �ط��ت ال �ط ��ائ ��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ط��ائ��رة
من دون طيار في تشرين األول  ،2012لم
يصدر أي ات�ه��ام إسرائيلي للمقاومة في
لبنان ،إال بعدما تبنى األمني العام للحزب
السيد حسن نصر ّالله العملية.
من جهة أخرى ،حذر بيرتس من «مخاطر
ام �ت�لاك ح ��زب ال �ل��ه أس�ل�ح��ة كيميائية من
س��وري��ا» ،م �ه��ددًا ب��أن «إس��رائ �ي��ل ستعمل
بشكل فعال في حال ان��زالق أو نقل سالح
ك �ه��ذا ال ��ى أي� ��دي م�ن�ظ�م��ات ك �ح��زب ال �ل��ه».
وأض � � ��اف إن � ��ه «ك� � ��ان ي �ج ��ب ع �ل ��ى األس � ��رة
ال��دول �ي��ة أن ت�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا م�ن��ذ م��دة
طويلة ،وتحديدًا في أعقاب الفظائع التي
ت��رت �ك��ب ي��وم �ي��ًا ،وي �س �ق��ط خ�ل�ال �ه��ا م �ئ��ات
املدنيني».

سامر سعادة
نائب «افتراضي» عن طرابلس
في كل دورة انتخابية يعود الجدل في شأن املقعد املاروني في طرابلس ،وتبرز دعوات لنقله
إلى البترون أو جبيل ،وسط تمسك طرابلسي مبدئي به .اليوم يتجدد النقاش في املدينة حول هذا املقعد
الذي يحتله نائبها «االفتراضي» الكتائبي سامر سعادة
عبد الكافي الصمد
م��ن ي��رص��د م��واق��ف ال�ن��ائ��ب ع��ن املقعد
امل��ارون��ي ف��ي طرابلس سامر سعادة،
ف ��ي األش� �ه ��ر ال �س �ت��ة األخ � �ي ��رة ،ف ��ي ما
يتعلق باملدينة التي انتخبته ،يندر
أن يعثر ع�ل��ى ت�ص��ري�ح��ات أو م��واق��ف
ذات ب �ع��د ط��راب �ل �س��ي .ل ��ن ي �ك��ون ذل��ك
غريبًا إذا م��ا ّ
تعمق الباحث ،إذ يجد
أن ال��رج��ل ن ��ادرًا م��ا زار ط��راب�ل��س منذ
اصبح نائبًا عنها.
من النكات الشائعة عن النائب الشاب
ف��ي «ح� ��زب ال �ل��ه وال ��وط ��ن وال �ع��ائ �ل��ة»،
أن��ه ق��د يضيع ف��ي ش ��وارع امل��دي�ن��ة إذا
ق � ّ�رر زي��ارت �ه��ا .وي ��رى ط��راب�ل�س�ي��ون أن
ُ
مدينتهم ظلمت في هذا املجال مرتني،
األولى مع النائب السابق إلياس عطا
ال �ل��ه ،وال �ث��ان �ي��ة م��ع س �ع ��ادةُ .
وي �ج��ري
ه � � ��ؤالء م� �ق ��ارن ��ة ب�ي��ن س � �ع� ��ادة وع �ط��ا
الله ،من جهة ،والنائب السابق جان
ع �ب �ي��د .ف��األخ �ي��ر ال� ��ذي م �ث��ل ط��راب�ل��س
في  3دورات انتخابية متتالية (1992
و 1996و )2000ه��و اب ��ن ب �ل��دة علما
التابعة لقضاء زغرتا ،لكن قصره في
جبل تربل املشرف على طرابلس كان
م�ف�ت��وح��ًا ل�ل�ط��راب�ل�س�ي�ين .وس�ي��ارات�ه��م
ً
كانت تمتد أرت��اال أم��ام منزله ،بينما
ت� �ك ��اد ال ت �ع �ث��ر ع �ل��ى ط��راب �ل �س��ي زار
سعادة طلبًا لخدمة.
املقارنة غير عادلة ألن سعادة ،وقبله
عطا الله ،أتيا إلى طرابلس كضيفني،
وان �ت �خ �ب��ا ع �ن �ه��ا ب �ع��دم��ا ن� ��زال ع�ل�ي�ه��ا
ب��ال �ب��اراش��وت ،ول��م يعيشا مشاكلها
وه �م��وم �ه��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س ع �ب �ي��د ،ال��ذي
ع��اش س �ن��وات ف��ي أح�ي��ائ�ه��ا ،وي�ع��رف
أه��ل امل��دي�ن��ة ع��ن ظهر ق�ل��ب ،ول��ه فيها
مكتب خدمات ،ما دفعه بعد انتخابات
 2009وح�ص��ول��ه م�ن�ف��ردًا على 32124
صوتًا إل��ى القول« :طرابلس أعطتني
أك �ث��ر م �م��ا أع �ط��ت اب� ��ن زع �ي �م �ه��ا ع�ب��د
ال �ح �م �ي ��د ك� ��رام� ��ي (ي� �ق� �ص ��د ال��رئ �ي��س
عمر ك��رام��ي ال��ذي ن��ال م�ن�ف��ردًا ب��دوره
.»)30448
ف ��ي دورة ان� �ت� �خ ��اب ��ات  2005ت��رش��ح
سعادة ،املولود في  1975/8/2ونجل
ال ��رئ� �ي ��س األس � �ب� ��ق ل� �ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب
ج ��ورج س �ع��ادة ،ع��ن امل�ق�ع��د امل��ارون��ي
في طرابلس ،لكنه ما لبث أن انسحب
«مل�ص�ل�ح��ة ق ��وى  14آذار» ،ك �م��ا أع�ل��ن
ع��ام��ذاك .وأفسح في املجال أم��ام عطا
الله الذي فرضه النائب وليد جنبالط
ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ��ه ،وع� �ل ��ى رأس � �ه ��م ت �ي��ار
املستقبل ،ليكون مرشحًا ع��ن املقعد
املاروني في املدينة.
لكن الواقع لم يكن كما أعلنه سعادة.
فقد أراد ف��ي تلك ال ��دورة الترشح عن
أحد املقعدين املارونيني في البترون،
ب��اع �ت �ب��اره وري �ث��ًا ش��رع �ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا
ل��وال��ده ،لكن تمسك ال�ق��وات اللبنانية
بترشيح أن �ط��وان زه��رة متحالفًا مع
امل��رش��ح ال �ث��اب��ت ف��ي ال �ب �ت��رون ال�ن��ائ��ب
ب� �ط ��رس ح� � ��رب ،ورف� � ��ض ن �ق ��ل امل �ق �ع��د
امل ��ارون ��ي م��ن ط��راب �ل��س إل ��ى ال�ب�ت��رون
ت �ل �ب �ي��ة ل � ��دع � ��وة ال � �ب � �ع� ��ض ،وت �م ��اه ��ي
ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري م��ع ال �ق��وات
أكثر م��ن وق��وف��ه عند خاطر الكتائب،
ج �ع �ل ��ت س � �ع � ��ادة ي� � ��رى أن ال إم� �ك ��ان
ل�ت��رش�ح��ه ،ف��اخ�ت��ار االن�ك�ف��اء بانتظار
ظروف أفضل في الدورة التالية.
ف��ي دورة  2009تمسك س �ع��ادة ،وم��ن
ورائ � � � ��ه ح� � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ،ب �ت��رش �ح��ه،
وذه��ب إل��ى ح� ّ�د تصعيد موقفه بأنه
لن يترشح هذه امل� ّ�رة إال عن البترون،
وقال« :إذا أرادوا حفظ مقعد ألنطوان
زه� � � ��رة ،ف �ل �ي��ذه��ب وي� �ت ��رش ��ح ه� ��و ف��ي

طرابلس!».
صب ّ
ّ
تشبث سعادة بموقفه في تبني
حلفائه ترشيحه ،إن�م��ا ف��ي طرابلس
ال في البترون ،بعدما أقنعه وسطاء
بأن فوزه مضمون ألنه سيكون ضمن
الئ�ح��ة «ال �ب��ري �م��و» ،وألن ت��رش�ح��ه في
ً
امل��دي �ن��ة ب � ��دال م ��ن زه � ��رة ي �ع� ّ�د «أه� ��ون
الشرين»؛ إذ إن طرابلس قد تستقبله
على مضض ،لكن دم الرئيس الراحل
رشيد كرامي يجعلها غير قادرة أبدًا
على «هضم» استقبال زهرة.
ف� ��از س� �ع ��ادة ب��امل �ق �ع��د امل� ��ارون� ��ي ب�ع��د
احتالله املرتبة السابعة على «الئحة
ال �ت �ض ��ام ��ن ال� �ط ��راب� �ل� �س ��ي» ب � �ـ 50141
ص��وت��ًا ،ق�ب��ل أح �م��د ك��رام��ي ال ��ذي ن��ال
 43212ص� ��وت� ��ًا ،ل �ك ��ن ال ��رئ� �ي ��س ع�م��ر
ك��رام��ي ل��م يجعل ت��رش�ح��ه ي�م� ّ�ر م��رور
الكرام ،إذ أطلق «ناره» السياسية على
سعادة وحزبه .وأشار إلى أن سعادة
«ال��ذي أحضروه إلى طرابلس ،يحمل
حزبه مبادئ وقيمًا تريد قيام لبنان
حيادي إيجابي مع كل جيرانه ،يعني
مع إسرائيل ،هذا طرحهم وهذا الذي
ن�ق��ف ف��ي وج �ه��ه» .وس� ��أل« :ه��ل يعقل
أن تأتوا بهذا لترشحوه في طرابلس
وتفرضوه عليها؟».
بعد نحو  4سنوات على موقف كرامي
ت �غ �ي ��رت م �ع �ط �ي��ات ك� �ث� �ي ��رة .ف �ق ��د زار
سعادة كرامي في منزله قبل أسابيع
لتهنئته بسالمة نجله وزي��ر الشباب
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك��رام��ي م��ن ح��ادث
إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى م��وك�ب��ه ف��ي ش�ب��اط
امل� ��اض� ��ي .واغ� �ت� �ن ��م امل �ن��اس �ب��ة ل� ُ�ي �ع� ّ�ب��ر
ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن «ن�ع��ود ون��رى املدينة
عاصمة لكل الشمال والشماليني على
مستوى الحلم الذي نحلم به».
هذا الحلم أوضحه سعادة لـ «األخبار»
ب ��أن ط��راب �ل��س «ح��اف �ظ��ت ع�ل��ى كونها
م��دي �ن��ة ج��ام �ع��ة وع��اص �م��ة ل �ك��ل أب �ن��اء
الشمال ،بمن فيهم امل��وارن��ة املقيمون
فيها أو بجوارها ،وأن وج��وده رمزي
م��ن ه��ذه ال�ن��اح�ي��ة ،فعندها ال مشكلة
في بقاء املقعد امل��ارون��ي في املدينة»،
ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د أك ��د أن «م �ب��رر وج��ود
ه��ذا املقعد أو ع��دم��ه ي�ع��ود إل��ى أبناء
طرابلس بالدرجة األولى».
ال ي �خ �ف��ي س� �ع ��ادة أن� ��ه ف ��ي ك ��ل دورة
ان � �ت � �خ ��اب � �ي ��ة ي� � � � ��دور «ض � �ج � �ي � ��ج» ف��ي
طرابلس حول هذا املقعد ،وأن النائب
املاروني عنها «يؤتى به من خارجها،
ك ��أن ه ��ذا امل �ق �ع��د ل �ي��س ل �ه��ا» .وي�ش�ي��ر
إلى أن «رفع عدد النواب من  108وفق
ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف إل ��ى  ،128ج �ع��ل ه��ذه
ال��زي��ادة ت�ج��ري على نحو غير ع��ادل،
مثلما ه��ي ح ��ال امل�ق�ع��د امل ��ارون ��ي في
طرابلس».
يرى سعادة «عدم العدالة» هذا في أن
عدد املقترعني املوارنة في انتخابات
« 2009لم يتجاوز  500مقترع ،مقابل
أك �ث��ر م��ن  60أل ��ف م�ق�ت��رع س �ن��ي» .ام��ا
م�س��أل��ة ت��رش�ي�ح��ه ف��ي ال� ��دورة املقبلة،
وأي � ��ن ،ف�ي�ت��رك�ه�م��ا مل��ا ي �ق��رره ال �ح��زب،
لكنه لفت إلى أنه ترشح عن طرابلس
ب�ع�ن��اوي��ن س�ي��اس�ي��ة ت��ؤي��ده��ا امل��دي�ن��ة،
وه� � ��ذه ال �ع �ن ��اوي ��ن ال ت� � ��زال ح ��اض ��رة.
وي�ح��رص على التأكيد أن «طرابلس
ٌ
ل�ه��ا َد ْي� ��ن ع �ل� ّ�ي ،ف�ه��ي ال�ت��ي أوصلتني
ُ
إل��ى املجلس النيابي ،وأك��ون مجحفًا
إذا قلت إنني لست شاكرًا لها على ما
أعطتني».
ل �ك��ن س� �ع ��ادة ي �ع ��رف أن االص �ط �ف��اف
امل��ذه�ب��ي ه��و ال ��ذي ج��اء ب��ه ن��ائ�ب��ًا عن
ط��راب�ل��س ،وأن ب�ق��اء االص�ط�ف��اف على
حاله ،ودعم التيار األزرق له ،سيبقيان
ال �ل��وح��ة ال ��زرق ��اء ع��ن م�ق�ع��د ط��راب�ل��س

سامر سعادة نزل على طرابلس بالباراشوت (هيثم املوسوي)
امل��ارون��ي ف��ي ح��وزت��ه .إال أن��ه وح��زب��ه
ي��درك��ان ،ف��ي امل �ق��اب��ل ،أن ان �ف��راط عقد
الئحة التضامن الطرابلسي ،واحتمال
عدم تحالف الرئيسني نجيب ميقاتي
وس� �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري وال � ��وزي � ��ر م�ح�م��د

ال�ص�ف��دي م�ج��ددًا ،يجعالن م��ن تأكيد
فوزه مجددًا باملقعد موضع شك ،كما
أن غيابه طيلة السنوات السابقة عن
طرابلس لن يجعل «هضم» ناخبيها
له ّ
مرة ثانية مضمونًا.

سلفيون يقتحمون مكتب ّ
ّ
كبارة
تطور إشكال ف��ردي ،وق��ع في محلة ال��زراع��ة في امليناء بني شبان موالني
لعضو كتلة املستقبل النائب محمد كبارة وآخرين محسوبني على التيار
السلفي ،ال��ى إق��دام شبان سلفيني على اقتحام مكتب للنائب كبارة في
امليناء والعبث به وتحطيم بعض محتوياته ،إضافة الى تبادل إلطالق النار
بني الطرفني ،لكن من غير وقوع إصابات خطرة.
وأفادت معلومات بأن أسباب الخالف بني الشبان من كال الطرفني فردية،
وال عالقة له بالسياسة أبدًا .ورجحت أن يكون نتيجة خالفات شخصية
بسبب قضية مالية.
هذا الحادث الذي يعد األول من نوعه بني مناصري كبارة والسلفيني لفت
أنظار املراقبني على أكثر من صعيد ،وخصوصًا أن الطرفني ّ
يعدان حلفاء،
إذ يحرص أبرز املشايخ السلفيني على حضور االجتماعات الدورية التي
تعقد في منزل كبارة ،كما ينسقون معه في أغلب القضايا .وحضرت
القوى األمنية الى املكان ،حيث عملت على إعادة الهدوء الى املنطقة.
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تقـرير

سترتد
تحذر الغرب :مهاجمة سوريا ّ
طهران ّ
ال تزال واشنطن في مرحلة درس االحتماالت ،من تأكيد
الرد املطلوب،
استخدام دمشق للسالح الكيميائي إلى أشكال ّ
في وقت حذرت فيه طهران من تهديد املنطقة في حال «فوز
املعارضة» السورية ،معتبرة أن أي هجوم على سوريا سيرتد
ّ
ص � ّ�ع ��دت ط� �ه ��ران م ��ن ل�ه�ج�ت�ه��ا ف ��ي ظ��ل
التهديد اإلس��رائ�ي�ل��ي ـ�ـ الغربي لسوريا
ف � ��ي م � ��ا ي� � �خ � � ّ�ص م � �س� ��أل� ��ة «اس � �ت � �خ� ��دام
األسلحة الكيميائية» ،ف��ي وق��ت غ� ّ�ردت
ف � �ي� ��ه ب � ��رل �ي��ن خ � � � ��ارج س � � ��رب ح �ل �ف��ائ �ه��ا
ً
معتبرة أنها ال تملك ّ
أي أدلة
الطبيعيني،
على استخدام «الكيميائي» ولم يطلعها
أح ��د ع�ل��ى م�ع�ط�ي��ات��ه .واش �ن �ط��ن ال ت��زال
ت �ل� ّ�وح ب �ت �ح��رك ض��د دم �ش��ق «ف ��ي ح��ال»
ت��أك��د امل �ع �ل��وم��ات ب �ش��أن امل ��وض ��وع ،في
ّ
ظ��ل ت�ض��ارب ف��ي استنتاجات أجهزتها
االستخبارية.
ّ
وحذر الرئيس اإليراني محمود أحمدي
سوريا
نجاد من أن انتصار املعارضة في
ّ
سيجلب موجة من عدم االستقرار تمثل
«تهديدًا للمنطقة برمتها» .حديث نجاد
ج ��اء خ�ل�ال خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه امل�س�ت�ش��ار
ال �خ��اص ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة للرئيس
املصري محمد مرسي ،عصام الحداد.
واجتمع ك��ل م��ن ال�ح��داد ورئ�ي��س دي��وان
رئيس الجمهورية املصرية محمد رفاعة
الطهطاوي مع مسؤولني إيرانيني ،وأفاد
بيان أصدرته وزارة الخارجية اإليرانية
ّ
أن الجانبني اتفقا على «ض��رورة وضع
خطة عمل للتحرك بشأن خطة الرئيس
امل� �ص ��ري ب �خ �ص��وص األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
ّ
من خ�لال ح��ل سياسي مقبول يمكن أن
يساعد في إنهاء العنف».
واجتمع امل �س��ؤوالن امل�ص��ري��ان ال��زائ��ران
مع الرئيس اإليراني ومع مستشار األمن
القومي سعيد جليلي ،ووزير الخارجية
علي أكبر صالحي ،وعلي أكبر واليتي
مستشار السياسة الخارجية للمرشد
علي خامنئي.
وأع � �ل� ��ن وزی � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ی ��ة ع� �ل ��ي أک �ب��ر
ص��ال �ح��ي اس �ت �ع��داد إی � ��ران الس�ت�ض��اف��ة
الجولة املقبلة من اجتماع وزراء خارجیة
ّ
إی��ران وترکیا ومصر والسعودیة لحل
األزمة السوریة.
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ك �ش��ف رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
األمن القومي في مجلس الشورى ،عالء

ال��دي��ن ب ��روج ��ردي ،ع��ن وج ��ود مقاتالت
حربية إسرائيلية ف��ي ق��واع��د عسكرية
أردنية وتركية استعدادًا لتوجيه ضربة
عسكرية لسوريا ،وبهدف الضغط على
ّ
ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة .ب��روج��ردي أك��د أن
ط��رح مسألة استخدام النظام السوري
ل�لأس�ل�ح��ة الكيميائية ل�ي��س إال أخ�ب� ّ�ارًا
ي��راد منها الضغط على النظام ،وح��ذر
من ّأن الكالم عن ضربة عسكرية ّ
توجه
ل� �س ��وري ��ا ل �ي��س م� ��ن م �ص �ل �ح��ة أم �ي��رك��ا،
ّ
وخ �ص��وص��ًا أن ه� ��ذا األم � ��ر س�ي�ن�ع�ك��س
مباشرة على إسرائيل.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،ق� � ��ال وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم � �ي� ��رك� ��ي ج� � ��ون ك � �ي � ��ري ،أم � � ��ام ل �ج �ن��ة
االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي م�ج�ل��س ال �ن ��واب في
ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة ،إن� ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ت��أك��دت
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ع � ��ن اس � �ت � �ع � �م ��ال ال � �س �ل�اح
الكيميائي في سوريا فإننا قد نفرض
منطقة حظر ج��وي أو سنبدأ بتسليح
املعارضة» .ولفت النائب براد شيرمان،
ّ
ال � ��ذي ن �ق��ل ت �ص��ري �ح��ات ك� �ي ��ري ،إل� ��ى أن
ال� �خ� �ي ��ارات امل �ت��اح��ة ال �ت ��ي ن��وق �ش��ت ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ت� ��راوح ب�ين «دع ��م دب�ل��وم��اس��ي
للمعارضة ،إلى مساعدة الالجئني ،إلى
املساعدات املالية ،إلى األسلحة لبعض
ال �ف �ئ��ات ،وان �ت �ه� ً
�اء ب�ف��رض منطقة حظر
طيران .كل هذه القضايا مطروحة على
الطاولة».
جهته ،قال السيناتور جون ماكاين،
من
ّ
أم � ��س ،إن � ��ه ي �ن �ب �غ��ي أن ت� �ع � ّ�د م�ج�م��وع��ة
م��ن ال� ��دول ق� ��وات ل �غ��زو س��وري��ا لتأمني
ّ
أي أس�ل�ح��ة كيميائية ق��د ت �ك��ون ه�ن��اك.
ّ
وأض ��اف أن ال�ق��وات األميركية يجب أال
تدخل سوريا ،لكن ينبغي أن تكون قوة
دولية «مستعدة من الناحية العملية»
ل �ل��ذه��اب إل ��ى ه �ن��اك وم �ن��ع االس�لام �ي�ين
امل� �ت� �ش ��ددي ��ن م� ��ن وض� � ��ع أي ��دي� �ه ��م ع�ل��ى
ً
األسلحة الكيميائية .وتابع قائال« :ثمة
ع��دد من املستودعات لهذه األسلحة .ال
يمكن أن تسقط في أيدي الجهاديني».
ّ
يصر
وأسفر موقف البيت األبيض ،الذي

على ضرورة وجود أدلة قاطعة للمزاعم
اإلسرائيلية الغربية باستخدام القوات
الحكومية ال�س��وري��ة غ��از ال�س��اري��ن ضد
م�ع��ارض�ي�ه��ا ،ع��ن ان�ق�س��ام داخ ��ل أج�ه��زة
االستخبارات األميركية ح��ول من الذي
استخدم السالح الكيميائي.
وق � � ��ال � � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ل � � � � ��وس أن� �ج� �ل ��س
ت ��اي� �م ��ز» إن � ��ه ب �ي �ن �م��ا ت� � ��درس ال �ح �ك��وم��ة
األم �ي��رك �ي��ة ك�ي�ف�ي��ة ال� ��رد ع�ل��ى اس�ت�خ��دام
األس�ل�ح��ة الكيمياية ف��ي ض��وء التقويم
االس � �ت � �خ � �ب ��اري ّ
األول� � � � ��ي ال � � ��ذي ي�س�ت�ن��د
إل � ��ى م �ع �ل��وم��ات اس �ت �خ �ب��اري��ة أج�ن�ب�ي��ة
حليفة ،فقد تباينت ردود فعل أجهزة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب ��إش ��راف

م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي ،ن�ظ�رًا
إل��ى اح�ت�م��االت أن ي�ك��ون ه��ذا األم��ر نتج
م��ن تصرف غير مقصود أو على أي��دي
صفوف املعارضة أو غيرها من األطراف
ال �ت��ي ت �ع �م��ل خ � ��ارج س �ي �ط��رة ال�ح�ك��وم��ة
السورية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري
أم �ي��رك��ي ،ل��م ت�ف�ص��ح ع��ن ه��وي �ت��ه ،ق��ول��ه
إن «إط �ل�اق ال �غ��ازات ال�س��ام��ة رب�م��ا نتج
م � ��ن ق � �ي� ��ام ال � �ج � �ن� ��ود امل � ��وال �ي��ن ل �ل �ن �ظ��ام
ب�ن�ق��ل ك�م �ي��ات م��ن م �خ��زون��ات األس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة إل � ��ى م� �ن ��اط ��ق أخ� � � ��رى ،أو
ق� ��د ي ��رج ��ع األم � � ��ر إل � ��ى إم� � � ��داد ال �ع �ل �م��اء
ال �خ��ائ �ن�ين ل�ل�ن�ظ��ام امل �ع��ارض�ي�ن ببعض

تباينت ردود فعل
أجهزة االستخبارات التي
تعمل بإشراف مجلس
االستخبارات القومي إزاء
استخدام «الكيميائي»

احتفلت دمشق أمس بأحد الشعانني حسب التقويم الشرقي (لؤي بشارة  -أ ف ب)

ضد الخطيب :الشيخ على اتصال بالنظام
حملة ّ
نتنياهو يطلب صمت وزرائه
ذك ��رت إذاع ��ة ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ّأن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ط�ل��ب م��ن وزرائ� ��ه أال ي��دل��وا ب�ت�ص��ري�ح��ات علنية ح��ول
سوريا لعدم إعطاء االنطباع بأن إسرائيل تضغط على املجتمع
الدولي للتدخل في هذا البلد .وقد أصدر نتنياهو هذه التعليمات
إث��ر تصريحات لنائب وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة زئ�ي��ف ال�ك�ين دع��ا فيها
إل��ى تحرك عسكري للمجتمع ال��دول��ي م��ن أج��ل «السيطرة على
ترسانات األسلحة الكيميائية السورية».
وأض��اف��ت اإلذاع ��ة ّإن نتنياهو يريد ت�ف��ادي تفسير تصريحات
الكني على أنها وسيلة ضغط تستخدمها إسرائيل لدفع الواليات
املتحدة إل��ى ش��ن عملية عسكرية .واع�ت�ب��رت املعلقة السياسية
إلذاع ��ة الجيش «أن ال �ت� ّ
�ردد األم�ي��رك��ي ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة بشأن
امللف السوري يثير قلقًا في إسرائيل» .وأضافت «إن لم يحترم
(الرئيس) ب��اراك أوباما الخطوط الحمر التي حددها بنفسه ولم
يتدخل عندما يستخدم (الرئيس السوري) بشار األسد أسلحة
كيميائية ،حينها تعطي واشنطن إش ��ارات ضعف ق��د تكلفها
كثيرًا بعد ذلك في سوريا ،وأيضًا في امللف النووي اإليراني».
(أ ف ب)

يوسف شيخو
ّ
ف ��ي وق� ��ت ت �ش ��ن ف �ي��ه أط� � ��راف امل �ع��ارض��ة
ال� �س ��وري ��ة وإع�ل�ام� �ه ��ا ح �م �ل��ة «ت �خ��وي��ن»
غ �ي ��ر م �س �ب��وق��ة ض� ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �س��اب��ق
ل � �ـ«االئ � �ت �ل��اف» امل� � �ع � ��ارض ،أح� �م ��د م �ع��اذ
الخطيب ،يبدو أن األخير منهمك بالعمل
ّ
ع �ل��ى م � �ب� ��ادرة ،ي �ق��ول إن ه��دف �ه��ا «ح�ق��ن
الخطيب ،في
دم��اء السوريني» .ويكشف ّ
صفحته على املوقع األزرق ،أنه يتواصل
«مع أجسام عسكرية ومدنية الستمزاج
آراء ح��ول ت�ل�ّ�ك امل� �ب ��ادرة» .ال�خ�ط�ي��ب لفت
أيضًا ،إل��ى أن��ه بحكم صفته «السياسية
أو الشخصية» ،يلتقي بكل سوري ،دون
أن ي�ت�ف��ق م��ع أح ��د ع�ل��ى ش ��يء ،ودون أن
يعطي «وعدًا ألحد ببقاء الرئيس األسد
ف ��ي ال �س �ل �ط��ة ألي وق� ��ت م � ��ا» .وي �ض �ي��ف:
«عندما أفعل فسأعلن ذلك».
ُج �ه��د ال�خ�ط�ي��ب ال �ح��ال��ي ي�ع�ق��ب ت��أك�ي��ده
ع� �ل ��ى ع� � ��دم وج � � ��ود خ� �ل��اف ع� �ل ��ى رح �ي��ل
األس� � ��د ،ول �ك ��ن ط��ري �ق��ة ال��رح �ي��ل ب�ح��اج��ة
ترتيب ،وال تتم في ليلة وضحاها.
إل��ى
َ
ف��ال��رج��ل ق� ِ�ب��ل ال�ج�ل��وس م��ع «ممثلني عن
النظام السوري حقنًا لدماء السوريني»،

لكنه حدد اللقاء خارج سوريا ،واشترط
حينها إط�لاق س��راح املعتقلني ،وتمديد
أو تجديد ج��وازات السفر للسوريني في
الخارج ،ثم دعا إلى التفاوض مع نائب
الرئيس ف��اروق ال�ش��رع على مبدأ رحيل
النظام ،فيما أعلنت دمشق أنها مستعدة
للحوار ب��دون أي ش��روط مسبقة ووفقًا
للمبادرة التي أطلقها األسد.
وللسبب السابق ذات��ه «حقنًا للدماء»،
عقد الخطيب لقاء م��ع وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،ع�ل��ي أك�ب��ر ص��ال�ح��ي ،وه��و ما
وص� �ف ��ه ّ«امل �ج �ل ��س ال ��وط �ن ��ي ال� �س ��وري»
بأنه يمثل «طعنة ل�ل�ث��ورة» .ول��م يكتف
ال�خ�ط�ي��ب ب��ذل ��ك ،ب ��ل ذه ��ب إل ��ى ت��وج�ي��ه
رس��ال��ة أخ �ي �رًا ،إل��ى األم�ي�ن ال �ع��ام لحزب
ال�ل��ه السيد حسن نصر ال�ل��ه .وس�ب��ق أن
اعترف بأن في سوريا «عشرات األجهزة
ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ت��أك��ل وت� �ن ��ام ف ��ي ب�ي��وت
ب �ع��ض أب �ن��اء ال �س ��وري�ي�ن» .وف ��ي م��وق��ف
آخر ،يبدو أنه أثار فيه استياء املعارضة
ال� �س ��وري ��ة ف ��ي ال� � �خ � ��ارج ،ان �ت �ق��د ال� �ق ��رار
األوروب � � � ��ي ال �ق ��اض ��ي ب��ال �س �م��اح ل��دول��ه
األع�ض��اء ب��إج��راء تعامالت في استيراد
ال� �ن� �ف ��ط وم �ش �ت �ق ��ات ��ه واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي

طالب كمال اللبواني
باعتقال الخطيب «الذي
قدم استقالته للغرب
ّ
ومحاكمته مع الطابور
الخامس»

صناعة النفط ف��ي س��وري��ا ،ب�ه��دف دعم
امل �ع��ارض��ة .وع�ل��ق ع�ل��ى ال �ق��رار ،ب��ال�ق��ول:
«ه� � ��ل ي �ت �ع��ام ��ل االت� � �ح � ��اد األورب� � � � ��ي م��ع
عصابات؟ كيف يمكن للثروات الوطنية
ُ
أن تباع من ِقبل فريق معروف إلى فريق
م� �ج� �ه ��ول؟» .وت� �س ��اءل ف ��ي ت�ع�ل�ي��ق على
صفحته« :م��ن هي الجهة السياسية أو
التنفيذية ال�ت��ي ستوقع على ص��ك بيع

سوريا
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على تل أبيب
ّ
ه��ذه األس�ل�ح��ة» .وأوض��ح أن��ه «ال يوجد
دل� �ي ��ل دام � � ��غ ع� �ل ��ى اس � �ت � �خ� ��دام ال� �س�ل�اح
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ض��د امل �ع��ارض��ة» ال �س��وري��ة،
فيما قال خبراء ودبلوماسيون أجانب
ّ
إن «الحكومة األميركية وحلفاءها ربما
ل��ن ي�ص�ل��وا إل��ى اس�ت�ن�ت��اج واض ��ح ح��ول
هذه القضية».
وق��ال غ��اري س��ام��ور ال��ذي ك��ان م��ن أكبر
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ح�ت��ى
ش� �ه ��ر ش� �ب ��اط امل � ��اض � ��ي ،ح � ��ول أس �ل �ح��ة
الدمار الشامل ،إن «اإلجابة عن األسئلة
ال �ت��ي ت ��دور ح ��ول ظ ��روف وأدل� ��ة إط�ل�اق
ه ��ذه األس �ل �ح��ة ت �ح �ت��اج إل ��ى م�ع�ل��وم��ات
استخبارية دقيقة قد ال توجد في الوقت

ُ
النفط السوري وتشارك في نهب ثروات
سوريا».
ول �ي��س خ��اف�ي��ًا أن أط �ي��اف م��ن امل�ع��ارض��ة
ترفض إج��راء حوار مع النظام السوري،
مشترطة انتقال السلطة وتنحي األسد
ك��أس��اس ل �ب��دء أي ح� ��وار .وف ��ي ال�س�ي��اق،
ط ��ال ��ب ال �ع �ض��و ف ��ي «االئ� � �ت �ل��اف» ،ك �م��ال
اللبواني ،باعتقال الخطيب ومحاكمته
ه��و وم��ن س�م��اه��م «ال �ط��اب��ور ال�خ��ام��س».
ون �ق �ل��ت م ��واق ��ع إل �ك �ت��رون �ي��ة ت�ص��ري�ح��ات
ال� �ل� �ب ��وان ��ي ،ال� �ت ��ي ق � ��ال ف �ي �ه��ا« :ل � ��و ك�ن��ت
ق� ��اض � �ي� ��ًا ألم� � � � ��رت ب� ��اع � �ت � �ق� ��ال ال �خ �ط �ي��ب
ومحاكمته بحسب املادة  286من (قانون
ال �ع �ق��وب��ات)» ،ال�ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى «اع�ت�ق��ال
ك��ل م��ن يوهن الشعور القومي أو يوقظ
ال �ن �ع��رات ال�ع�ن�ص��ري��ة أو امل��ذه�ب�ي��ة خ�لال
ال � �ح� ��رب» .وي �ن �ت �ق��د ال �ل �ب��وان��ي ال�خ�ط�ي��ب
ب�ت�ق��دي��م اس�ت�ق��ال�ت��ه ل �ل��دول ال �غ��رب �ي��ة ،في
ح�ين أن��ه يجب تقديم استقالته لألمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ائ �ت�ل�اف .وب �ح �س��ب ال �ل �ب��وان��ي،
ف��ان «ال�خ�ط�ي��ب ال ي ��زال ع�ل��ى ات �ص��ال مع
شخصيات ّ
مقربة م��ن النظام مثل أنس
الكزبري ومحمد حمشو وراتب الشالح».
ال�ش�ي��خ ال��دم �ش �ق��ي ،ح ��اول أن ي��داف��ع عن

ال��راه��ن ،ل��ذل��ك ستحوم دوم��ًا سحب من
الشكوك حول هذه القضية».
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية األملاني،
ّ
غ �ي��دو ف�ي�س�ت��رف�ي�ل��ي ،أن ب �ل�اده ال تملك
ح �ت��ى اآلن «أدل � ��ة أو م �ع �ل��وم��ات خ��اص��ة
ب�ه��ا» ع��ن اس�ت�خ��دام ال�س�لاح الكيميائي
ف��ي س ��وري ��ا .وق � ��ال ،ع �ق��ب ل �ق��ائ��ه ن�ظ�ي��ره
ال�غ��ان��ي ف��ي أك ��را أول م��ن أم ��س« ،نطلب
من أولئك الذين يتحدثون عن امتالكهم
م �ع �ط �ي��ات ح � ��ول ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة إط�ل��اع
ش��رك��ائ�ه��م ع�ل�ي�ه��ا» .وأك ��د أن اس�ت�خ��دام
السالح الكيميائي يعتبر بالنسبة إلى
الحكومة األملانية «خطًا أحمر».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د م �ن��دوب س��وري��ا ل��دى
ّ
األمم املتحدة ،بشار الجعفري ،أن فرض
ّ
منطقة حظر ج��وي ال يمكن أن ي�ت��م إال
عبر قرار ملجلس األمن .وقال في مقابلة
ّ
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،إن إث � ��ارة م �ل��ف اس �ت �خ��دم
ال�س�لاح الكيميائي ه��و أح��د الضغوط
ال � �ت� ��ي ت � �م� ��ارس م� ��ن أج� � ��ل اس �ت �ح �ص��ال
ت�ن��ازالت سياسية .وأض��اف أن «الغرب
ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �ت ��آم ��ر ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
الحصول على تغطية من مجلس األمن
وسبق أن ق��ام ب��ذل��ك ،ولكن اليمكنه من
ب ��اب ال�ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة اس�ت�ح�ص��ال أو
استصدار قرار من مجلس األمن يسمح
ل� ��ه ب� �ف ��رض م �ن �ط �ق��ة ح �ظ ��ر ج � ��وي ف ��وق
سوريا أو أي جزء منها» .وأكد أن فرض
منطقة حظر ج��وي ال يمكن أن يتم إال
ع�ب��ر ق��رار ملجلس األم��ن وه��ذا م��ن راب��ع
املستحيالت.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أك ��د امل��وف��د ال��رئ��اس��ي
ال ��روس ��ي م�ي�خ��ائ�ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ،ل��دى
ّ
مغادرته بيروت أمس ،أن اتفاق جنيف
ه��و السبيل ال��وح�ي��د إلن �ه��اء ال �ن��زاع في
ّ
س��وري��ا .ورأى أن «ق�ي�م��ة ه ��ذه الوثيقة
التي نبني عليها تحركنا تكمن في أنها
ت��ؤس��س ل �ح��وار وط �ن��ي ب�ين ال�س��وري�ين،
لكي يقرروا مصير بالدهم ومستقبلها
بأنفسهم».
ّ
وأش ��ار ب��وغ��دان��وف إل��ى أن��ه ال�ت�ق��ى ،يوم
السبت ،وفد «هيئة التنسيق» السورية
امل �ع��ارض��ة ّ ب��رئ��اس��ة ح�س��ن عبدالعظيم.
وص� ّ�رح بأنه «نعتبر أن هيئة التنسيق
م�ن�ظ�م��ة رائ � ��دة ف��ي ص �ف� ّ�وف امل �ع��ارض��ة،
وق��د طرحت برنامجًا بن ًاء يتطابق في
ال�ك�ث�ي��ر (م �ن��ه) م��ع رؤي�ت�ن��ا ل�ل�خ��روج من
األزمة ويتماشى مع إعالن جنيف».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

مواقفه ضد حملة «التشهير» التي يقوم
بها من «يصطادون في املاء العكر» .وقال
ف��ي رده« :أؤك � ��د ل�ل�ج�م�ي��ع أن ع �ن��دي من
الشجاعة بأن أجهر للجميع بما أعتقده
ال� �ص ��واب .وح �ت��ى اآلن ل��م أت �ص��ل ب��أح��د،
وع �ن��دم��ا أت �ص��ل ف �س��وف أع �ل��ن ذل ��ك على
رؤوس األشهاد» .وعلى ما يقول ،فإن كل
قراراته «بال استثناء ،كانت بعد تشاور
مع عديد من األطراف ،ولست ملزمًا بذكر
ت�ل��ك ال �ج �ه��ات ألي ط ��رف ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
بعضهم من االئتالف ولكن ال يرغب بأن
ُي َ
عرف اسمه».
ويتابع رده ،بالقول« :لم أستقل ثم أرجع
ث ��م أس �ت �ق��ل ،ف �ق��ط اس �ت �ق �ل��ت م� ��رة واح� ��دة
ل��م ي�ت�ف�ض��ل اإلخ � ��وة ف��ي االئ� �ت�ل�اف حتى
ب�م�ن��اق�ش�ت�ه��ا» .وف ��ي اج�ت�م��اع اسطنبول
واحتجاجًا على تخاذل املجتمع الدولي
«أع� � � ��دت ال� �ت ��ذك� �ي ��ر ب� �ه ��ا وأن � �ه� ��ا ن �ه��ائ �ي��ة
(فهي ليست استقالة ج��دي��دة)» ،إضافة
إل� � ��ى أم� ��ري� ��ن أول� �ه� �م ��ا زع� � ��م ال �خ ��ارج �ي ��ة
األميركية «أني سأبقى إلى نهاية فترتي
االن�ت�خ��اب�ي��ة» ،وه��ذا ق��رار س��وري محض
«نحن من يقرره» ،وثانيها أم��ور تتعلق
باالئتالف «ال أريد أن أذكرها اآلن».
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تعثر المشروع القطري
ّ
نيويورك ــ نزار عبود
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت �ع �ث��ر م� �ش ��روع ال �ق ��رار
ال �ق �ط��ري ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م
امل� �ت� �ح ��دة ض� ��د س � ��وري � ��ا ،ب � ��دا امل ��وق ��ف
ّ
ً
األم�ي��رك��ي م��ن ال�ح��ل ف��ي س��وري��ا مياال
إل� ��ى م �م ��ارس ��ة امل ��زي ��د م ��ن ال �ض �غ��وط،
واالب �ت �ع��اد ع��ن ال �ح��ل ال�س�ي��اس��ي وف��ق
ّ
وثيقة جنيف .فهو مع الحل السياسي،
بتغيير النظام
لكن واشنطن تتمسك
ّ
ب �ط��رق س�ي��اس�ي��ة ب �ع��د ت �ع��ث��ر التغيير
ع �س �ك ��ري ��ًا .م ��وق ��ف ق ��وب ��ل ب �م �ع��ارض��ة
روسية شديدة وبدعم إيراني ّ
أشد ،ما
ّ
يصعدون ويتحدثون
جعل األميركيني
عن استخدام سوريا أسلحة كيميائية.
ق��ول ّ
يحملهم ع��بء إج ��راءات ومواقف
م�ي��دان�ي��ة وت�س�ل�ي�ح�ي��ة ،رغ ��م خشيتهم
من أن املعارضة املسلحة في غالبيتها
ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ت� �ي ��ارات م �م��اث �ل��ة ألول �ئ��ك
الذين قتلوا سفير واشنطن في ليبيا
قبل أشهر.
في جلسة مجلس األمن الدولي املغلقة
ال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي  ١٩ن �ي �س��ان امل��اض��ي،
وال �ت ��ي ق ��دم ف�ي�ه��ا امل �ب �ع��وث ال ��دول ��ي ـــ
العربي املشترك األخضر اإلبراهيمي
ت�ق��وي�م��ه ل �ل��وض��ع ف��ي س ��وري ��ا ،ع� ّ�ب��رت
ك��ل م��ن فرنسا وال��والي��ات املتحدة عن
م ��واق ��ف ت ��ؤك��د ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر
ال�ن�ظ��ام وتنحي ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د
ع �ن ��د ت �ش �ك �ي��ل أي ح �ك ��وم ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة
ورف��ض ع�ق��د جنيف ـ .٢وق � ّ�دم م�ن��دوب
روس �ي ��ا ،ف�ي�ت��ال��ي ت �ش��ورك�ين ،اق�ت��راح��ًا
ب� �ع� �ق ��ده ب� �م� �ش ��ارك ��ة ك� ��ل ال � � � ��دول ال �ت��ي
ش� ��ارك� ��ت ف� ��ي ج �ن �ي��ف ـ ١إض� ��اف� ��ة إل ��ى
دولتني لم يسمهما .وقصد بذلك إيران
وال �س �ع��ودي��ةّ .
ورد امل �ن��دوب الفرنسي
ً
ج�ي��رار آرو معترضًا ب�ن��اء على حجج
تناقض جوهريًا ال��دع��وات اآلي�ل��ة إلى
اع�ت�م��اد «االئ �ت�ل�اف» امل �ع��ارض كممثل
ش � ��رع � ��ي ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال � � � �س � � ��وري .م �م �ث��ل
يستطيع الجلوس في مقعد الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة وف ��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة وي�ف�ت��ح
سفارات ويفاوض على حلول .قال آرو
ّ
إن اجتماعًا كهذا ،أي جنيف ـ ،٢يحتاج
إلى تحضيرات كثيرة ،وإن «املعارضة
ال �س ��وري ��ة ل �ي �س��ت ج ��اه ��زة ل�ل�م�ش��ارك��ة
ب�م�ف��اوض��ات م��ع ال�ح�ك��وم��ة» ال�س��وري��ة
ّ
ألن «االئ � �ت �ل�اف ال� �س ��وري ي �ع �م��ل على
ت�ن�ظ�ي��م م�خ�ت�ل��ف أط �ي��اف امل �ع��ارض��ة».
وأض� ��اف إن ��ه ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك م�ع��ارض��ة
داخ �ل �ي��ة س��وري��ة م �ن��ذ ع �ق��ود ،وب�ع��ض
املعارضني يقيمون في الخارج .عندها
ّ
رد عليه امل�ن��دوب ال��روس��ي مستهجنًا
من اعتراف باريس باالئتالف كممثل
شرعي وحيد للشعب السوري.
وف � ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��دول ��ي
األرب� � �ع � ��اء امل ��اض ��ي ح � ��ول ال� �ح ��ال ��ة ف��ي
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ،ص� �ع ��دت امل� �ن ��دوب
األميركية ،س��وزان راي��س ،من لهجتها
ض ��د س ��وري ��ا وش� � � ّ�ددت ع �ل��ى أن ال�ح��ل
ي�ج��ب أن ي�ك��ون سياسيًا ب��أن تحصل
الحكومة االنتقالية على صالحيات
ك ��ام �ل ��ة وال ي� �ك ��ون ل�ل�أس ��د م� �ك ��ان ف��ي
م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل س� � � ��وري� � � ��ا .وأض� � � ��اف� � � ��ت إن
امل�ش��اورات الحثيثة مستمرة مع عدد
م��ن ال� ��دول م��ن أج ��ل ح�م��ل األس ��د على
ت�غ�ي�ي��ر ح �س��اب��ات��ه وت�س�ه�ي��ل االن �ت �ق��ال
املنظم وإن�ه��اء ال �ص��راع .وحثت ال��دول
على ممارسة الضغط على األس��د من
أج��ل «مفاوضات موثوقة مبنية على
إط� ��ار ج�ن�ي��ف ال� ��ذي ي��دع��و األس� ��د إل��ى
«ن �ق��ل سلطته ك��ام�ل��ة إل ��ى ج �ه��از حكم
ان� �ت� �ق ��ال ��ي» ،ح �س��ب ق ��راء ت� �ه ��ا ل��وث�ي�ق��ة
ج�ن�ي��ف ال �ت��ي ص ��درت ف��ي  ٣٠ح��زي��ران
املاضي .وبعدما ش��ددت على ضرورة
ع � ��دم وص� � ��ول األس� �ل� �ح ��ة ال�ك�ي �م�ي��ائ �ي��ة
إل� ��ى ت �ن �ظ �ي �م��ات م �ث��ل ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة
وال �ق��اع��دة ،ق��ال��ت إن ح��زب ال�ل��ه «يؤمن
امل ��ال وال �س�لاح وال �خ �ب��رات للنظام في
تنسيق وثيق مع إيران».
إزاء ه ��ذا االن �ق �س��ام ال� ��دول ��ي ،ل ��م يكن
اإلبراهيمي مؤيدًا لتشكيل «االئتالف»
حكومة انتقالية .وأكد في الجلسة أن
هذا العمل ال ينسجم مع وثيقة جنيف.

حتى مندوب باكستان ،مسعود خان،
س��أل اإلب��راه�ي�م��ي ف��ي الجلسة املغلقة
إن ك��ان ط��رح ق��رار العضوية السورية
ع�ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة م �ف �ي �دًا ،ف ��راوغ
اإلبراهيمي ولم يقدم إجابة واضحة.
ً
ل �ك��ن ف �ه��م م �ن��ه أن ��ه ل �ي��س م � ّ�ي ��اال ل�ن��زع
الشرعية عن الحكومة السورية التي ال
يزال بحاجة الى الحوار معها من أجل
إنجاح مهمته .وه��و ي��درك ،وكما ّ
عبر
في غير م��رة ،أن املعارضة عاجزة عن
حسم الصراع ميدانيًا.
إل ��ى ذل ��ك ،ك�ث��ر ع ��دد ال� ��دول امل�ع�ت��رض��ة
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال � �ق� ��رار ال �ق �ط ��ري ال ��ذي
ي �ع ��د ل �ي �ط ��رح ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
لألمم املتحدة بشأن س��وري��ا .وضمت

االعتراض على
المشروع القطري
ّأجل بحثه  3أسابيع
لتعديله

مجموعة دول ش��رق أوروب� ��ا صوتها
إل��ى ال ��دول املعترضة ،فرفضت تلبية
دع��وة مندوب قطر ل��دى األم��م املتحدة
مشعل حمد آل ثاني ،الجتماع خاص
لبحث م�ش��روع ال�ق��رار القطري وال��ذي
ب��دا متعثرًا حتى اآلن .وتعترض هذه
ً
ال� � ��دول ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ك�ت��ل
األم� �ي ��رك� �ي ��ة واألف ��ري� �ق� �ي ��ة واآلس� �ي ��وي ��ة
وح �ت��ى ال �ع��دي��د م��ن ال� ��دول األوروب �ي ��ة
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ت��رح�ي��ب م �س��ودة ال�ق��رار
بقرارات جامعة الدول العربية املتعلقة
بسوريا ،مستندة ف��ي رفضها ال��ى أن
ب�ي�ن�ه��ا ق � � ��رارات ت��دع��و إل� ��ى االع� �ت ��راف
باالئتالف ،وتساند تسليح املعارضة.
وك��ان��ت  ٣٣دول ��ة أم�ي��رك�ي��ة التينية قد
أع ��رب ��ت ع ��ن رف �ض �ه��ا مل� �ش ��روع ال �ق ��رار
ب �ص �ي �غ �ت��ه ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ،ك � �م ��ا رف �ض �ت��ه
س � ��وي� � �س � ��را وم � ��ال � �ي � ��زي � ��ا إل� � � ��ى ج ��ان ��ب

مجموعة دول «البريكس» .وعليه فإن
القطريني يعكفون حاليًا على تعديل
م�ش��روع ال �ق��رار ال��ذي سيتأخر طرحه
على الجمعية العامة بعدما كان مقررًا
في أواخر الشهر الحالي.
وج��اء ت��ردد الكتل املختلفة بعد حملة
س ��وري ��ة ح�ث�ي�ث��ة ب�ي�ن ال � ��دول األع �ض��اء
ف��ي ن �ي��وي��ورك م��ن أج ��ل ش ��رح امل��وق��ف
ل� �ل� �س� �ف ��راء .وف � ��ي رس� ��ائ� ��ل ب �ع �ث��ت ب�ه��ا
م�ج�م��وع��ة م��ن دول أم �ي��رك �ي��ة التينية
وث�لاث دول من مجموعة «البريكس»
إل ��ى م �ن ��دوب ق �ط��ر ،اش �ت��رط��ت ت�ع��دي��ل
كل الفقرات التي تتعارض مع تقارير
األم� ��م امل �ت �ح��دة أو م��ع وث �ي �ق��ة ج�ن�ي��ف،
ورفضت أي نقل للعضوية.
واش �ت��رط م�ن��دوب��و ك��ل م��ن األرج�ن�ت�ين
وال� � �ب� � �ي � ��رو وال � � �ب� � ��رازي� � ��ل وال �ت �ش �ي �ل ��ي
واألوروغ��واي واملكسيك على واضعي
امل � � �ش � ��روع ت� �ع ��دي ��ل ف� � �ق � ��رات رئ �ي �س �ي��ة
ب �ح �ي��ث ت ��دي ��ن ان �ت �ه ��اك ��ات امل �ع��ارض��ة
املسلحة كما تدين انتهاكات القوات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،رغ � ��م ت �ح �م �ي��ل األخ� �ي ��رة
العبء األكبر من املسؤولية .وطالبوا
أيضًا بإضافة فقرات تدعو إل��ى وقف
امل��زي��د م��ن ع�س�ك��رة ال �ن��زاع ف��ي س��وري��ا
وفقًا ملا ورد في وثيقة جنيف ،حسب
ما ورد في الرسالة التي حملت توقيع
رؤس ��اء ال��وف��ود ،وحصلت «األخ �ب��ار»
على نسخة منها .وف��ي رسالة أخرى
مماثلة حصلت «األخبار» على نسخة
منها أيضًا ،أرس��ل رؤس��اء بعثات كل
من الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل،
وهي من دول «البريكس» ،اعتراضات
إل � ��ى امل � �ن� ��دوب ال �ق �ط ��ري ع �ل��ى ص�ي�غ��ة
م �ش��روع ال �ق ��رار ،ط��ال�ب�ين م�ن��ه م��راع��اة
م�ج�م��وع��ة ن �ق��اط م�ش��اب�ه��ة ل�ك��ي ي�ك��ون
ص��ال�ح��ًا لنيل أص ��وات ال ��دول ال�ث�لاث.
وأه �م �ه��ا ذك ��ر ان �ت �ه��اك��ات ال �ج �م��اع��ات
املسلحة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،وتضمني
ال�ق��رار دع��وة للوقف ال�ت��ام للعنف من
كل األطراف ووقف أي عسكرة إضافية
للنزاع.
إزاء ك ��ل ه ��ذه االع� �ت ��راض ��ات ،ب ��ات من
غير املحتمل طرح مشروع القرار على
ال�ت�ص��وي��ت ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة قبل
نهاية الشهر الجاري ،ألنه قد ال ينال
بصيغته ال��راه�ن��ة األغ�ل�ب�ي��ة املطلوبة.
ورج � �ح ��ت م � �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ف��ي
ن� �ي ��وي ��ورك أن ي �ت��أخ��ر إل � ��ى األس� �ب ��وع
الثاني من أيار املقبل.

رايس :حزب الله ّ
يؤمن املال والسالح والخبرات للنظام (أ ف ب)
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تقرير

العمال األجانب
ّ

عيديتنا «إلغاء الكفالة»
استبق ّ
العمال والعامالت
األجنبيات في لبنان عيد
ّ
العمال ،فأحيوه أمس ،في
يوم عطلتهم من خالل
مسيرة انطلقوا بها من
كورنيش عني املريسة باتجاه
الصنائع .ساروا مرتدين
ّ
ثيابهم التقليدية ،ليعبروا
عن رفضهم لنظام الكفالة،
وآملني بذلك أن ّ
يغير بعض
اللبنانيني من أسلوب التعامل
معهم ،من أسلوب ّ
«السيد»
و«الخادم» ،إلى أسلوب آخر
يعترف بهم ّ
كعمال

زينب مرعي
�ض ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،أم � ��س ،ص �ب��اح
ل ��م ي �م � ِ
أح� � ��د م �ش �م��س ع � � ��ادي ع� �ل ��ى ك��ورن �ي��ش
ع�ي�ن امل��ري �س��ة ،ب��ل ذه �ب��وا إل ��ى م�ن��ازل�ه��م
ول ��دي� �ه ��م ب��ال �ت��أك �ي��د ش � ��يء ل �ي �ت �ح��دث��وا
ّ
ّ
ع�ن��ه .ف��أق��ل م��ا ي �ق��ال ،أن م�س�ي��رة ال�ع� ّ�م��ال
ً
األجانب ،احتفاال بعيد ّ
العمال ،اقتحمت
ّ
يومياتهم وأدهشتهم .العمال األجانب
ّ
نظموا االحتفال بيوم العيد مع خمس
ّ
جمعيات مدنية لبنانية هي« :كفى عنف
واستغالل»« ،مؤسسة إن�س��ان»« ،حركة
ّ
العنصرية»« ،كاريتاس لبنان
مناهضة
م��رك��ز األج ��ان ��ب» و «م��ؤس �س��ة ع��ام��ل»،
فبدأوا نهارهم بمسيرة ،من عني املريسة
إل � ��ى ح ��دي �ق ��ة ال� �ص� �ن ��ائ ��ع ،ح �ي ��ث أن �ه ��وا
ّ
التقليدية
االحتفال بوليمة من أكالتهم
وم��زي��د م��ن ال��رق��ص وال�ف��رح ،إض��اف��ة إلى
عرض مسرحي.
من أجل هذا اليوم ،ارتدى عدد كبير من
ال �ع��ام�لات األ ّج�ن�ب�ي��ات م�لاب��س ب�لاده��ن
ّ
التقليدية ،غنني وق��رع ال��رج��ال الطبول
ّ
دع �م��ًا ل�ق�ض��ي�ت�ه��م :إل �غ��اء ن �ظ��ام ال�ك�ف��ال��ة
ال �خ��اص ب �ع��ام�لات امل� �ن ��ازل امل �ه��اج��رات.
ً
امل �س �ي��رة ج ��اءت اس�ت�ك�م��اال لحملة «ف��ي
ش ��ي غ � �ل� ��ط ...ب �ن �ظ��ام ال �ك �ف��ال��ة ال �خ��اص
ب� �ع ��ام�ل�ات امل � �ن� ��ازل امل � �ه� ��اج� ��رات» ،ال �ت��ي
ت�ط��ال��ب ب��اس�ت�ب��دال ن�ظ��ام ال�ك�ف��ال��ة بآخر
ي �ق��وم ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ع �م��ل س � ّ
�وي ��ة تضمن

حقوق الطرفني ،عاملة املنزل وصاحب
ال� �ع� �م ��ل ،وي� � �ت �ل��اءم م� ��ع م � �ب� ��ادئ ح �ق��وق
اإلنسان.
امل �س �ي ��رة ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،ب��ال �ت �ح��دي��د
ّ
ع �ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش امل �ك �ت��ظ ،ث ��م ال��ول�ي�م��ة
ف��ي ح��دي�ق��ة ال�ص�ن��ائ��ع ت �ه��دف إل ��ى كسر
ّ
النمطية ع��ن ال�ع��ام��ل األجنبي
ال�ص��ورة
ف��ي لبنان ،لكن تغيير ه��ذه ال�ص��ورة لن
ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة ن��زه��ة ع �ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش.
ف��ال �ش� ّ�ب��ان ال��ذي��ن ق �ص��دوا ع�ي�ن امل��ري�س��ة
ّ
أمس ،للتمتع بالشمس والسباحة بدوا
مذهولني باملسيرة .وقفوا جميعًا على
الكورنيش أو على الصخور في األسفل
ّ
يراقبون ّ
ويصورون ما يحصل
املارين،
أم��ا ّم�ه��م بهواتفهم املحمولة ،لكنهم لم
ّ
يتوقفوا عند هذا ّ
الحد ،بل إن بعضهم لم
َ
يتوان عن االندساس بني املتظاهرين للـ
«زن��اخ��ة» كما يقولون .فراحوا يطلبون
التقاط الصور مع ّ
العمال األجانب تارة،
ويصيحون ببعض األلفاظ النابية تارة
يواظبون على الصراخ في ما
أخ��رى أو ّ
يعتقدون أن��ه م�ح��اول��ة لتقليد األغ��ان��ي
ال �ت��ي أن �ش��ده��ا امل �ت �ظ��اه��رون ،ح�ت��ى ق� ّ�رر
ن�ه��اي��ة أح��د ع�ن��اص��ر ال� ��درك ط��رده��م من
بني املتظاهرين .العائالت وكل من كان
على الكورنيش بهدف القيام ّبالرياضة
ال�ص�ب��اح�ي��ة أو ال �س �ب��اح��ة ،وق ��ف ��وا صفًا
ّ
ّ
رون بهواتفهم
واح �دًا يتفرجون وي�ص��و ّ
امل �ح �م��ول��ة امل �ش �ه��د ،ح �ت��ى إن � ��ه رب �م��ا لو

سوريا تفتح معابرها مجددًا أمام الشاحنات اللبنانية
آمال خليل
من املنتظر أن تعيد سوريا ،بدءًا من اليوم،
ف�ت��ح م�ع��اب��ره��ا أم ��ام ش��اح �ن��ات ال�ت�ص��دي��ر
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ع��د أس ��اب �ي ��ع ع �ل��ى إق �ف��ال �ه��ا،
احتجاجًا على حوادث االعتداء التي كانت
قد تعرضت لها صهاريج املازوت السورية
ال� �ت ��ي ق� �ص ��دت ل �ب �ن��ان ل �ل �ت ��زود ب ��ال ��وق ��ود.
وتأتي املوافقة السورية ثمرة املفاوضات
التي أجراها املدير العام لألمن العام اللواء
ع�ب��اس إب��راه�ي��م م��ع امل�س��ؤول�ين السوريني
خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال �ج ��اري .وب�ح�س��ب م�ص��ادر

مواكبة ،ج��رى التوصل إل��ى اتفاق يقضي
بتأمني سير الصهاريج السورية من وإلى
األراضي السورية من خالل توفير مواكبة
أمنية لها من قبل الجيش اللبناني وقوى
األم� ��ن ال ��داخ �ل ��ي ،م�ن�ع��ًا ل �ت �ك��رار ت�ع��رض�ه��ا
ل�ل�اع �ت��داء ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق أو منعها
م��ن ال �ع �ب��ور .ع�ل��ى غ ��رار م��ا س�ج��ل أول من
أم ��س ع �ن��دم��ا ق �ط��ع ع ��دد م ��ن اإلس�لام �ي�ين
طريق راشيا – املصنع ،عند نقطة البيرة
ملنع م��رور شاحنات امل ��ازوت املتجهة من
الجنوب عن طريق مرج الزهور  -املصنع،
وعادوا وكرروا ذلك أمس .قافلة الشاحنات

ع ��ادت أدراج� �ه ��ا وت��وج �ه��ت ن�ح��و مصفاة
ّ
الزهراني ،حيث تزودت بالوقود وانتظرت
ال�ض��وء األخ�ض��ر للعودة باتجاه س��وري��ا.
ب��ادرة حسن النية والطمأنينة اللبنانية
تجاه الصهاريج ،سيقابلها فتح املعابر
أمام الشاحنات اللبنانية املعدة لتصدير
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة إل ��ى س��وري��ا وال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة .امل �ص ��ادر أك� ��دت ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
االتفاق بات ساريًا لدى الجانبني السوري
واللبناني وسيبدأ العمل به بدءًا من اليوم.
ال� �ق ��رار ال� �س ��وري ي�ن�ه��ي أزم� ��ة ال�ش��اح�ن��ات
اللبنانية والعربية العالقة منذ أسابيع

 90في المئة
من الصادرات الزراعية
تمر عبر سوريا

على الحدود ،ويفرج مئات املزارعني الذين
تكدست منتجاتهم التي يعتاشون على
تصديرها إل��ى ال��دول العربية ،وال سيما

امل��وز والحمضيات ،علمًا ب��أن  90في املئة
ّ
تصدر
من ال�ص��ادرات الزراعية اللبنانية،
ب � �رًا ع �ب��ر س ��وري ��ا ن �ح��و ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة.
وملواجهة إقفال املعابر وتعثر التصدير،
أع �ل��ن رئ �ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال �ص�ن��اع��ة
والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح
ف��ي وق��ت س��اب��ق ع��ن ف�ت��ح خ��ط ب�ح��ري بني
لبنان وميناء العقبة لنقل الشاحنات بحرًا
على أن تسلك بعدها خطوطها البرية على
نحو اعتيادي ،إال ان هذا االقتراح لم يجد
ت�ج��اوب��ًا كبيرًا ب�ين امل��زارع�ين بسبب كلفة
الشحن العالية.

 29عامًا على تحرير صور :بعض من ذاكرة
ف� ��ي ش �ب��اط م ��ن ك ��ل ع � ��ام ،ت�ح�ت�ف��ل ص�ي��دا
بعيد تحريرها من االح�ت�لال اإلسرائيلي
في  .1985ومثلها يفعل سنويًا ،الجنوب
وب �ع��ض ب �ل ��دات ��ه ...إال ص� ��ور .ف �ه��ل نسيت
امل � ��دي � �ن � ��ة أن ج� � �ن � ��ود ودب� � � ��اب� � � ��ات ال � �ع� ��دو
اإلس��رائ�ي�ل��ي ان��دح��روا منها ف��ي م�ث��ل ه��ذا
ال� �ي ��وم ق �ب��ل  28ع ��ام ��ًا ،وخ �ص ��وص ��ًا أن �ه��ا
فتحت عهد االستشهاديني وهزائم العدو
من خالل تفجير أحمد قصير نفسه بمقر
الحاكم العسكري؟
ه��ذا ال�ع��ام اختلف األم��ر ،م��ع ق��رار جمعية
بيت الثقافة للتغيير ال��دي�م��وق��راط��ي بأن
ت��دش��ن ب ��اك ��ورة أن�ش�ط�ت�ه��ا ب��رف��ع الف �ت��ات
ف��ي م�س�ت��دي��رات امل��دي�ن��ة الرئيسية ،تبارك
«ال �س ��واع ��د ال �ت��ي أن �ج ��زت ال �ت �ح��ري��ر ال ��ذي
أنتجته معركة بدأت منذ اللحظات األولى
لالجتياح في  4حزيران من عام .»1982
م��ع ذل ��ك ،ف ��إن أس �ب��اب ال�ع�ي��د ح��اض��رة في
امل ��دي � �ن ��ة .ص � ��ور ب �ع ��ض ال � �ش � �ه ��داء ال ��ذي ��ن
سقطوا دفاعًا عنها والحقًا عن الجنوب،
ترتفع في بعض الزوايا .علي بواب وحيدر

عقيل الشيخ حسني يتذكر بعض يوميات املقاومة في صور (حسن بحسون)

ح��اي��ك وزه �ي��ر ج� ��ودي وع �ب��اس س�م�ح��ات
وهالل بواب وأسعد زرقط وعماد جهمي
وإب��راه�ي��م ب��دوي وس�م�ي��رة وغ ��ادة جهمي
واالستشهادي هيثم دب��وق إل��خ ...عشرات
ال �ش �ه��داء ي�ق��اب�ل�ه��م م �ئ��ات األح� �ي ��اء ال��ذي��ن
غابوا عن الذاكرة واألضواء.
في محاولتنا للوصول إلى عقيل الشيخ
حسني ،ف��ي املدينة الصناعية ف��ي البص،
ل��م ن �ع� ّ�رف ع�ن��ه ب��أن��ه أح��د آب ��اء ع�ي��د ال�ي��وم
وال� �ق ��ائ ��د امل� �ي ��دان ��ي ال ��رئ �ي �س ��ي ل �ـ«ج �ب �ه��ة
امل�ق��اوم��ة ال��وط�ن�ي��ة» م��ن ص��ور ومنطقتها
ح �ت��ى م �ح��ور ب �ن��ت ج�ب�ي��ل إث ��ر االج �ت �ي��اح.
ه��و ووال ��ده أب��و جميل وشقيقه عطا الله
ف��ي أذه��ان معظم ال�ن��اس حاليًا ،أصحاب
ورشة حدادة إفرنجي ،لكنهم قبل أن يدقوا
الحديد ويذوبوه ،دقوا إسفني العدو .وهم
يحيون العيد اليوم باحتفال في ذاكرتهم.
ع�ق�ي��ل ( 53ع ��ام ��ًا) ل ��م ي��دش��ن ت�ج��رب�ت��ه في
املقاومة العسكرية من صور ،بل من الطيبة
ودي� ��ر س��ري��ان وب �ن��ت ج�ب�ي��ل وع�ي�ن��ات��ا في
اجتياح ع��ام  ،1978لكن االج�ت�ي��اح الكبير

حمله إل��ى ص� ّ�ده عن صيدا ثم عن بيروت.
ومل��ا فشل ،ع��اد إل��ى النقطة الصفر ،ص��ور،
ملقارعة العدو من ال��داخ��ل .أول ما اكتشفه
من ص��ور املحتلة ،منزل أسرته في البص
ال� ��ذي ت �ع��رض ل�ل�ق�ص��ف واالح � �ت� ��راق ،فيما
فقد وال��ده على مفرق العباسية وتشتتت
العائلة .شقيقه األصغر عطا الله ك��ان في
ال��راب�ع��ة ع�ش��رة م��ن ال�ع�م��ر ع�ن��دم��ا رم��ى مع
مجموعة أط�ف��ال «آر ب��ي ج��ي» على دبابة
اس��رائ �ي �ل �ي��ة ق � ��رب امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ح �ك��وم��ي
ودمرها .أما عقيل ،فقد قاد عملية البرغلية
التي هوجمت فيها دوري ��ة للعدو وسقط
قتلى وجرحى وأقفلت طريق الساحل 24
ساعة للمرة األول��ى .تلك العملية وسواها
ف��ي ال��رش �ي��دي��ة وم� �ع ��روب وص��ري �ف��ا إل� ��خ...
أدت إلى اعتقاله قبل  29عامًا تمامًا .اعتقل
عقيل في انصار ثم في عتليت حيث أفرج
عنه بعد عام ،استكمل بعدها دوره املقاوم
وكدحه املعيشي ،أما العميل الذي وشى به،
فقد أصبح الحقًا أحد وجهاء صور.
آمال...
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متفرقات
تهدف
املسيرة إلى
كسر الصورة
ّ
النمطية
عن العامل
األجنبي
(مروان
طحطح)

ل��م ي�ك��ن ي��وم األح ��د يجعل ال �ش��وارع في
ب�ي��روت شبه خالية ،ل�ك��ان ل�لأم��ر بعض
ّ
ال �ن �ت ��ائ ��ج ال � �ك ��ارث � ّ�ي ��ة ،ب �م ��ا أن س��ائ �ق��ي
ال �س �ي ��ارات امل� � � ّ
�ارة إل ��ى ج��ان��ب امل �س �ي��رة،
ّ
ّ
معهم ،صوبوا أنظارهم
وجميع الركاب ّ
نحو املسيرة وكأنهم يشاهدون إحدى
عجائب الدنيا.
كل هذا االندهاش ،ولم يقترب أحد ليسأل
املسيرة .أح��د امل��ارة على
ع��ن الغاية م��ن ّ
الكورنيش ق��ال إن��ه ق��رأ إح��دى الالفتات
وه��ي ت�ق��ول «ع��ام�ل�ات ال�خ��دم��ة امل�ن��زل� ّ�ي��ة
ّ
لسن ع �ب��دات» .م��ن هنا ف� ِ�ه��م أن املسيرة
ض � ّ�د اس �ت �ع �ب��اد ال �ع��ام�ل�ات األج �ن �ب �ي��ات،
لكنه سرعان ما تساءل من بعدها« :إذا
ُ ّ
ل ��م ي ��ك ��ن ع� �ب ��دات ،ف �ل� َ�م ن�س�ت�ق��دم�ه� ّ�ن إل��ى
م�ن��ازل�ن��ا إذًا؟»! ي�ض�ي��ف ال �ش��اب أن ��ه «ال
يمتلك واحدة في منزله ،لكن من لديهم

رغم كل الدهشة
لم يقترب أحد ليسأل عن سبب
تنظيم المسيرة
خ ��ادم ��ة ف��إن �ه��م ب��ال �ط �ب��ع ي�م�ت�ل�ك��ون�ه��ا».
ه��ل ن�ح��ن ف��ي س ��وق ال �ن �خ��اس��ة؟! إح��دى
ال�ع��ام�لات األجنبيات (ت��رف��ض أن تذكر
ّ
األفريقية ،تقول «فقط
اسمها) من بنني
ّ
ألننا ننظف املنازل ّ ونمسح األرضيات،
ّ
ُ
ف��إن ه��ذا ال يعني أن��ه يجب أن ّيقلل من
اح�ت��رام�ن��ا ،ل�ك��ن املشكلة ه�ن��ا ،أن ��ه ليس
ّ
ّ
رب العمل فقط م��ن يقلل م��ن احترامنا،
ّ
ّ
عنصرية يمارسها
بل هي عملية تفريق ّ
ح �ت��ى األط � �ف� ��ال ف ��ي ح ��ق �ن ��ا .ألق � ��وم ب��أي
علي أن أحصل على إذن ّ
شيء هناّ ،
ربة
املنزل .إن كنت أريد أن أدخل الحمام أو
ّ
فعلي دائمًا
أتناول طعامي أو الخروج،
ّ
ّ
يتذمرون ألن
أن أحصل على إذنها .ثم
العاملة هربت من املنزل» .وتضيف املرأة
ّ
البينينية« ،نسبة املغتربني اللبنانيني
أيضًا كبيرة ،لكن هل تعاملهم الشعوب

ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ض �ن �ه��م ب� �ه ��ذه ال� �ط ��ري� �ق ��ة؟».
خ�ل�ال امل�س�ي��رة ّ
ردد ال �ع� ّ�م��ال ش�ع��ارات�ه��م
ال�خ��اص��ة ،بلغاتهم ،وأن �ش��دوا أغانيهم
ورق � �ص� ��وا ع �ل��ى أن �غ ��ام �ه ��ا ،ل �ك��ن ب �ع �ي �دًا
ع� � ��ن امل� � �س� � �ي � ��رة ،ول � � � �ق� � � ��اءات ال � �ع� ��ام �ل�ات
الفيليبينيات في يوم العطلة في بعض
م�ق��اه��ي وم�ط��اع��م ال�ح�م��را ،ك��ان��ت إح��دى
العامالت الفيليبينيات على بعد أمتار
قليلة من مواطناتها تمارس عملها على
نحو طبيعي يوم األحد .إحدى السيدات
ترمي في أحضانها ابنتها التي تصرخ
ّ
تتوجه هي إلى
باكية في الشارع ،بينما
ّ
إح��دى واج�ه��ات امل�ح��ال .خ�لال املهرجان
ّ
ل��م ت�ن� َ�س امل�ه��اج��رات زميالتهن اللواتي
ّ
ّ
ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن امل �ش��ارك��ة« ،ل �ي��س ألن�ه��ن
ّ
لم ي��ردن ذل��ك ،بل ألن ّ
ثمة نظامًا يسمح
ّ
ّ
بحرمانهن مغادرة املنزل والتمتع بيوم
عطلة».
ك��ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا األخ ��رى رب�م��ا ال
يجوز هنا أن ننتظر ّ
تغير املجتمع حتى
ت�ت�غ� ّ�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ،ب��ل ب �ع �ي �دًا ع��ن ال ��رأي
ّ
ّ
والعنصرية ،يجب أن
والعصبيات
العام
ّ
يأخذ القانون الخطوة العقالنية األولى
حتى يرسي قواعد التعامل الصحيحة
ب�ين ال�ع��ام��ل األج�ن�ب��ي وص��اح��ب العمل.
ه �ك��ذا ي �ف��رض ع�ل�اق��ة ع ��ادل ��ة وم�ن�ص�ف��ة
ّ
ورب العمل،
للطرفني ،العامل األجنبي
إذ تطالب حملة «في شي غلط ...بنظام
ال� �ك� �ف ��ال ��ة ال� � �خ � ��اص ب � �ع� ��ام �ل�ات امل � �ن� ��ازل
امل �ه��اج��رات» الحكومة ب��إع�ط��اء عامالت
ّ
امل� � ّن ��ازل ح �ق��وق �ه��ن ال �ع� ّ�م��ال �ي��ة ،وخ��اص��ة
ح��ق �ه��ن ف��ي ال�ت�م�ت��ع ب �ي��وم ع�ط�ل��ة خ��ارج
امل� �ن ��زل ،وس ��اع ��ات راح� ��ة م� �ح � ّ�ددة خ�لال
النهار ،وفي إنهاء عقد العمل واالنتقال
إل ��ى ص��اح��ب ع�م��ل آخ ��ر ك�ب��اق��ي ال�ع� ّ�م��ال
في لبنان .كذلك تطالب الحملة بإعفاء
ّ
القانونية
صاحب العمل من املسؤولية
ات � �ج� ��اه ال� �ع ��ام� �ل ��ة ،وم� ��راج � �ع� ��ة اآلل � �ي ��ات
امل �ع �ت �م��دة الس� �ت� �ق ��دام ع ��ام�ل�ات امل� �ن ��ازل
امل� �ه ��اج ��رات وت �ش��دي��د امل��راق �ب��ة ع�ل�ي�ه��ن،
وخفض تكاليف االستخدام.

ّ
مخالفات البداوي تنفجر :ثالثة قتلى و 10جرحى
البداوي ـ «األخبار»
ب �ع��د  11ي��وم��ًا م ��ن م�س�ل�س��ل م�خ��ال�ف��ات
ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� � �ب � ��داوي وف �ش��ل
ك� ��ل امل� � �ح � ��اوالت األم� �ن� �ي ��ة وال� �ت ��دخ�ل�ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي وق �ف ��ه ،ان �ف �ج��ر ال��وض��ع
أم��س ب�ين ال �ق��وى األم�ن�ي��ة واأله��ال��ي ما
أدى ال ��ى س �ق��وط ث�لاث��ة ق �ت �ل��ى ،أح��ده��م
م��ن ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،ون�ح��و عشرة
جرحى أربعة منهم في حال الخطر.
ت �ف� ّ�ج��ر ال ��وض ��ع األم � �ن ��ي ب �ع��د ال �س��اع��ة
السادسة من مساء أمس ،عندما كانت
دوري� ��ات للجيش وق ��وى األم ��ن تالحق
م�خ��ال�ف��ي ال �ب �ن��اء إلي �ق��اف �ه��م ع��ن ال�ع�م��ل،
ف�ح�ص��ل إش �ك��ال ب�ين ال�ع�ن��اص��ر األم�ن�ي��ة
واأله��ال��ي في ح� ّ�ي وادي النحلة ،الذين
ح��اول��وا منع ه��دم مخالفة ب�ن��اء ،فوقع
ت�لاس��ن ب�ين ال�ط��رف�ين س��رع��ان م��ا تطور
إلى رشق األهالي العناصر بالحجارة،
تبعه تبادل إلطالق النار بني الطرفني،
وراف� �ق ��ه إع� �ت ��داء ش � ّ�ب ��ان ع �ل��ى س �ي��ارات
ال�ع�ن��اص��ر األم�ن�ي��ة ،م��ا أدى إل��ى تحطم
إح��داه��ا وتكسيرها وإل��ى ح��رق أخ��رى،
األم � ��ر ال � ��ذي اس �ت��دع��ى ط �ل��ب ت �ع��زي��زات
عسكرية إض��اف�ي��ة ب��ال�ت��زام��ن م��ع ظهور
م �س �ل��ح .وف �ي �م��ا أغ� �ل ��ق ش � ّ�ب ��ان م��داخ��ل
ح� ّ�ي وادي النحلة ب��اإلط��ارات املشتعلة
وال�ح�ج��ارة ،ض��رب الجيش طوقًا أمنيًا
ح��ول��ه ،وان �ت �ش��ر ع �ن��اص��ره ب�ك �ث��اف��ة في
ب �ق �ي��ة أن� �ح ��اء ال � �ب� ��داوي ،خ �ص��وص��ًا ف��ي
محلة امل�ن�ك��وب�ين ال�ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى تخوم
ج�ب��ل م�ح�س��ن ،وج�ب��ل ال �ب��داوي وأح�ي��اء
ال �ب��داوي ال��داخ�ل�ي��ة وال�ط��رق��ات الفرعية
ً
وأوتوستراد ال�ب��داوي ال��دول��ي ،وص��وال
إل� ��ى م �ح �ي��ط م �خ �ي��م ال � �ب� ��داوي وط��ري��ق
العيرونية التي تربط املنطقة بالطريق
الرئيسية املؤدية إلى منطقة الضنية.
وأع �ل �ن��ت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي ـ شعبة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
بيان أن��ه اث�ن��اء قيام قطعات م��ن سرية

ط��راب �ل��س ف ��ي وح � ��دة ال � ��درك االق �ل �ي �م��ي
تؤازرها قوى من وحدة القوى السيارة
وال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ق �م��ع م �خ��ال �ف��ات
البناء في بلدة وادي نحلة ــــ البداوي،
ت �ج �م �ه��ر ع� ��دد م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن وع �م ��دوا
ال� ��ى رم� ��ي ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة ب��ال �ح �ج��ارة

الرخص
أوال وأخيرًا
ً
بعدما وصلت األمور إلى نقطة الالعودة،
اجتمع املدير العام لقوى األمن الداخلي
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال �ع �م �ي��د روج � �ي� ��ه س ��ال ��م م��ع
مجموعة من ضباط منطقة الشمال في
م�ك�ت��ب ق��ائ��د امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة العميد
محمود العنان في سرايا طرابلس لبحث
ال� �خ� �ط ��وات ال�ل��ازم� ��ة مل ��واج� �ه ��ة م�س�ل�س��ل
املخالفات.
وق� � ��د ت� ��رك� ��ز االج � �ت � �م� ��اع ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة
األوض � ��اع األم �ن �ي��ة وط ��رق ال��وص��ول إل��ى
حل املسألة ونزع املخالفات في البداوي
وب �ع��ض امل�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة أي �ض��ًا .وف��ي
اإلط � � � ��ار ن� �ف� �س ��ه ،ال� �ت� �ق ��ى ال �ع �م �ي ��د س��ال��م
العشرات من رؤساء بلديات عكار واملنية
ـ �ـ ال�ض�ن�ي��ة ،وب �ح��ث م�ع�ه��م ف��ي م�خ��ال�ف��ات
البناء املنتشرة في مناطقهم .وقد طالب
ه ��ؤالء بنقل وج �ه��ات ن�ظ��ره��م إل��ى وزي��ر
الداخلية ،إلعطاء البلديات الحق في منح
تراخيص البناء ،منعًا النتشار األبنية
املخالفة.

وم ��ن ث��م اط�ل�اق ن ��ار مل�ن�ع�ه��ا م��ن تنفيذ
م�ه��ام�ه��ا ف ��ردت ال �ق��وى االم �ن �ي��ة ب��امل�ث��ل،
مما ادى ال��ى ج��رح خمسة عناصر من
ق��وى األم ��ن وع ��دد م��ن امل��واط�ن�ين نقلوا
الى املستشفيات حيث استشهد الحقًا
ال�ع��ري��ف ع�ل��ي ص�ق��ر وت��وف��ي امل��واط�ن��ان
م .س .وم .ر .كما اح��رق��ت آليتان لقوى
األمن وتضررت اليات اخرى.
ً
وليال تم قطع الطريق في بلدة بدنايل
البقاعية إحتجاجا على إستشهاد إبن
البلدة العريف صقر.
وكانت كل املحاوالت األمنية والتدخالت
ال�س�ي��اس�ي��ة أخ�ف�ق��ت ف��ي وق ��ف مسلسل
امل �خ��ال �ف��ات .وأول م��ن أم� ��س« ،أث �ب �ت��ت»
ال��دول��ة عجزها ع��ن ف��رض هيبتها ،في
مواجهة قسم كبير من املواطنني الذين
اس �ت �غ �ل ��وا ال� �ف ��رص ��ة ل �ت �ش �ي �ي��د األب �ن �ي��ة
املخالفة على عني القانون .ولم تستطع
ال �ق��وى األم �ن �ي��ة إج �ب��ار امل�خ��ال�ف�ين على
التزام املهلة التي كانت قد ّ
حددتها في
الخامس والعشرين من الجاري إلزالة
كل املخالفات التي انطلقت في الثامن
عشر منه.
ف� �ب� �ع ��د ي� ��وم�ي��ن ع� �ل ��ى ان � �ت � �ه� ��اء امل� �ه� �ل ��ة،
أع� � � � � ّ�دت ت� �ل ��ك ال� � �ق � ��وى ال� � �ع � ��دة ودخ� �ل ��ت
األح�ي��اء املخالفة ،ومنها وادي النحلة
ً
وامل �ن �ك��وب�ي�ن وج �ب��ل ال � �ب� ��داوي ،وص ��وال
إل ��ى م�ن�ط�ق��ة امل �ل��ول��ة ،ل��وض��ع ح��د ل�ه��ذه
املخالفات ،إال أنها كما دخلت ،خرجت،
وب� �ق� �ي ��ت األم � � ��ور س ��ائ� �ب ��ة وك� � ��أن ش�ي�ئ��ًا
ل��م ي�ح�ص��ل .ول��م ت�ن�ف��ع ال�ن�ق��اط ال�ث��اب�ت��ة
ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ع�ل��ى م��داخ��ل ال �ش��وارع
الرئيسية ،بمساعدة ق��وة م��ن الفهود،
مل � �ن ��ع دخ � � � ��ول م � � � ��واد ال � �ب � �ن � ��اء .وب �ق �ي��ت
إج� � � ��راء ات ب�ل�ا م �ف��اع �ي��ل ،ب �ع��دم��ا آث ��رت
تلك ال�ق��وى ع��دم االص�ط��دام باملواطنني
املخالفني ،وخصوصًا الذين كانوا في
طور االنتهاء من بناء سقوف الباطون
الخاصة بهم ،بعدما حملوا أسلحتهم
للدفاع عنها.

قتيل خالل تصوير فيلم في جرود كفرزبد
في جرود بلدة كفرزبد (نقوال أبو رجيلي) ،وفي أثناء تصوير
مجموعة من طالب إحدى الجامعات ،ظهر يوم أمس ،فيلمًا وثائقيًا
عن طريقة عيش عائلة كردية تقطن في بلدة برالياس ،توجه عدد
ّ
اللبنانية ـ السورية في تلك
من الشبان صعودًا باتجاه الحدود
املنطقة ،وعند اقترابهم من أحد املواقع العسكرية السورية ،أطلق
عناصر املوقع النار باتجاههم ،فأصيب الفتى باسل بكري (15
عامًا) برصاصة في بطنه ّ
سببت له نزفًا حادًا .حضرت إلى املكان
قوة من الجيش اللبناني وعملت مع فرقة من الدفاع املدني على نقل
الجريح إلى مستشفى البقاع ،لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا
بجراحه.
شاهد عيان صودف وجوده في تلك املحلة قال لـ«األخبار» إن
«عناصر الجيش السوري أطلقوا النار على الشبان بعدما كانوا
قد وجهوا إليهم عدة تحذيرات ملنعهم من االقتراب من املواقع
ّ
العسكرية ،ويبدو ّأن الشبان لم ينتبهوا إلى ذلك ،فحصل ما
ّ
حصل» ،الفتًا إلى أن والد القتيل أصيب بكسر في رجله بعدما زلت
به القدم أثناء هروبه من إطالق النار.

قداديس وزياحات أحد الشعانني ّ
عمت املناطق
احتفلت الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانني،
فأقيمت القداديس االحتفالية في أديرة وكنائس مختلف املناطق
اللبنانية ،واستبدلت العظات بقراءة البيان الصادر عن بطريركية
انطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس التي تدعو إلى وحدة
الكنيسة وإلى الصالة في هذه األيام ،حيث تسيطر الظالمية على
منطقتنا ،متضرعني إلى الله أن يفك أسر املطرانني بولس وإبراهيم.

عبيه  -عني درافيل طالبت بإغالق مطمر النفايات
أعلن رئيس بلدية عبيه  -عني درافيل
غسان حمزة (الصورة) ،في بيان ،أن
املجلس البلدي سيتقدم األسبوع املقبل،
أمام مجلس شورى الدولة ،بمراجعة
إبطال مع وقف تنفيذ ملرسوم توزيع
عائدات الصندوق البلدي املستقل رقم
 10234تاريخ  8نيسان  .2013وأكد
أن «هذا املرسوم ،على غرار املراسيم
السابقة ،ضرب ُعرض الحائط بأصول
توزيع األموال وقواعده التي نصت عليها املراسيم والقوانني
املرعية».
واستغرب حمزة «إمعان وزارتي الداخلية واملالية في مخالفة
املرسوم  1917وتجاهل زيادة عائدات البلدية التي تحملت وتتحمل
نفايات أكثر من  275بلدية في أقضية بيروت وجبل لبنان» .وأشار
إلى أن «أهالي بلدة عبيه – عني درافيل وجميع أهالي قرى غرب
عاليه املحيط بمطمر النفايات لن تقبل أي تمديد إضافي له ،ونجدد
دعوتنا إلى إيجاد بديل منه ،ونحن بصدد إعالن سلسلة تحركات
واعتصامات سينفذها أهالي املنطقة رفضًا له».

الجيش يحمي فقمة صور
ربما لم ُيرق الفقمة التي لجأت إلى بحر صور (آمال خليل) قبل
أيام ،نقلها إلى شاطئ البياضة الذي ال يرتاده أحد ،فعادت إلى
ميناء صور سابحة مسافة نحو  20كيلومترًا ورست على أحد
زوارق الصيادين .وملواجهة إصرار الفقمة على االستقرار في ميناء
صور بني الناس ،قررت إدارة املحمية بالتنسيق مع وزارة البيئة
وفريق طبي هولندي متخصص ترحيلها إلى بيئتها األصلية في
املياه الباردة .حتى ذلك الحني ،جرى التحفظ عليها في مكان آمن
بحماية وحراسة مشددة من الجيش اللبناني وشرطة بلدية صور
وفريق عمل املحمية .وكانت محمية شاطئ صور الطبيعية قد
نقلتها بهدف حمايتها من احتمال أذيتها.

حريق يخنق صيدا
اندلع حريق كبير في مستودع يحيى الحريري لجمع الخردة
وإعادة تدوير املواد البالستيكية الذي يقع في منطقة الحسبة عند
مدخل صيدا الجنوبي .وأسهمت الرياح القوية الحارة في سرعة
االشتعال ،وامتد الحريق إلى البساتني املحيطة باملعمل .الحريق
الذي استنفر جهود فرق الدفاع املدني واإلطفاء في املنطقة ،أدى إلى
إصابة ثالثة أشخاص .وطالب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
باالستعانة بطوافة للجيش إلخماد الحريق الذي هدد مستودعًا
مجاورًا لتجميع أسطوانات األوكسجني.
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كلفة تحويل  200دوالر من
المتحدة إلى لبنان،
الواليات ّ
وفقًا لحسابات البنك الدولي
األول من ،2013
في الفصل ّ
أي إن الكلفة تمثل %10.74
وتسجل تراجعًا مقارنة بالعام
الماضي

م��س��اح��ات ال��ب��ن��اء المغطاة
ب���رخ���ص ال���ب���ن���اء ال���ج���دي���دة
األول،
الممنوحة في الفصل ّ
بتراجع نسته  %21.2مقارنة
ب��ال��ف��ت��رة نفسها م��ن ع��ام
 .2012وت��ح��ظ��ى محافظة
جبل لبنان بـ %45منها

تتوقع وكالة «»Moodys
ّ
أن ت��رت��ف��ع ن��س��ب��ة ال��ق��روض
ال��م��ش��ك��وك ف��ي تحصيلها
المتعثرة) إلى هذا
(القروض
ّ
ال��م��س��ت��وى ف��ي ع���ام ،2013
نتيجة تأثر محافظ المصارف
اللبنانية باالضطرابات اإلقليمية

21.48

2.8

6.5

مليون متر مربع

دوالرًا

في المئة

تقرير

خطف تباشير
«الربيع النقابي»
هيئة التنسيق النقابية وحدها في المعركة
تستعد هيئة التنسيق
النقابية للعودة إلى الشارع
فهي لم تبلع محاولة خداعها بإقرار
سلسلة الرواتب ّمرة ثانية من دون
النواب .إال أن
إحالتها على مجلس
ّ
قيادة الهيئة باتت تدرك أن نتائج
املعركة قد تكون سلبية إذا
بقيت تخوضها بمفردها
محمد زبيب
الذت الهيئات االق�ت�ص��ادي��ة بالصمت.
لم تعد سلسلة الرتب وال��روات��ب تهدد
ال �ب�ل�اد ب �ك��ارث��ة .ب��ال �ع �ك� ّ�س ،ب ��دأ بعض
ممثلي هذه الهيئات يبشر باالنتعاش،
رغم اتخاذ مجلس ال��وزراء في جلسته
األخ � �ي ��رة ،ف ��ي  21آذار امل ��اض ��ي ،ق ��رارًا
ث��ان�ي��ًا ب��إح��ال��ة م �ش��روع ال�س�ل�س�ل��ة على
م�ج�ل��س ال � �ن ��واب .أع �ل��ن رئ �ي��س ات �ح��اد
غرف التجارة محمد شقير ،أن الفنادق
ام �ت�ل�أت ف ��ور إع�ل�ان اس�ت�ق��ال��ة ال��رئ�ي��س
ن �ج �ي��ب م �ي �ق ��ات ��ي .أش � � ��ار إل � ��ى ارت� �ف ��اع
نسبة اإلش �غ��ال م�ب��اش��رة م��ن  %35إلى
 %70و %80ف ��ي غ� �ض ��ون أس �ب��وع�ي�ن!

ص � ّ�ور األم ��ر ك�م��ا ل��و أن ال �س� ّ�ي��اح ك��ان��وا
م�ت�س� ّ�م��ري��ن أم� ��ام ش��اش��ات ال�ت�ل�ف��زي��ون
ب��ان�ت�ظ��ار ش�ي��وع خ�ب��ر االس�ت�ق��ال��ة ،وم��ا
إن أعلنها ميقاتي حتى تهافتوا على
وكالء سفرهم ليحجزوا لهم عطلة في
ربوع لبنان .يا سبحان الله!
ّ
يتغير شيء في األوضاع
في الواقع ،لم ُ
السيئة ،لكن أدخ ��ل تعديل بسيط على
ال�خ�ط��اب للمرحلة امل�ق�ب�ل��ة .ف�م��ا ُيسمى
ّ
التجمع
«الهيئات االقتصادية» (وه��ي
ّ
الذي يمثل مصالح أصحاب الرساميل)
أدرك��ت أن خطابها التهويلي لم يحقق
أغ ��راض ��ه ف��ي إخ �ض��اع ه�ي�ئ��ة التنسيق
النقابية ووض��ع الناس في مواجهتها،
وال س�ي�م��ا غ�ي��ر ال�ع��ام�ل�ين ب��أج��ر ،ب��ل إن
ّ
لهذا الخطاب أنه استفز
النتيجة األبرز ّ
ال� �ف� �ئ ��ات ال� �ت ��ي ت �م��ث �ل �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ،وه��ي
ّ
ّ
تتشكل أساسًا من املعلمني في املدارس
ّ
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��اص��ة وم��وظ �ف��ي اإلدارة
ال �ع� ّ�ام��ة ،ف ��زاده ��ا إص� � ��رارًا ع �ل��ى تحقيق
م�ط�ل�ب�ه��ا ب��إح��ال��ة ال�س�ل�س�ل��ة ب �م��ا يشبه
ال �ت �ح� ّ�دي ،وب��ات��ت ه �ن��اك خ�ش�ي��ة م��ن أن
يجتذب زخ��م ّ
تحركاتها شبه اليومية
ف��ي ال �ش��ارع ف �ئ��ات أخ ��رى م��ن ّ العاملني
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،ف �ي �ح��ث �ه��ا ع�ل��ى
التنظيم والضغط على القوى السياسية
املسيطرة وال�س�ع��ي إل��ى تحقيق بعض
ال � �ت� ��وازن امل �ف �ق��ود ف ��ي م� �ي ��زان امل �ص��ال��ح
االج�ت�م��اع�ي��ة وع�ل�اق ��ات ال �ع �م��ل .بمعنى

صحيح ان هيئة التنسيق النقابية كسبت معنويا ولكن الجولة املاضية ربحها مجددا أصحاب الرساميل (هيثم املوسوي)
م��ا ،اس�ت��درك ّ
تجمع أصحاب الرساميل
ال�ن�ت��ائ��ج العكسية إلع�لان��ه «األم� ��ر ل��ي»
ف��ي لحظة س�ي��اس�ي��ة ملتبسة ،ف �ق��رر أن
يخطف «تباشير الربيع النقابي» بدل
محاربتها وجهًا لوجه ،في ظل أوضاع
غ �ي��ر م�ض�ب��وط��ة م�ح�ل�ي��ًا وإق �ل �ي �م �ي��ًا ،وال
ّ
التكهن كثيرًا بمساراتها املنفلتة.
يمكن
رابطة أساتذة
رئيس
دفع
ما
ربما،
وهذا،
ّ
التعليم ال �ث��ان��وي ال��رس�م��ي ح��ن��ا غريب
إلى القول في احتفال عيد ّ
العمال أمس:

«إن ت �ب��اش �ي��ر رب �ي �ع �ن��ا ال �ن �ق��اب��ي الح��ت
ف��ي امل�ي��ادي��ن ال ف��ي امل�خ� ّ�ي�لات ،ووحدهم
ال�ح�م�ق��ى ي�ع�ت�ق��دون أن ف��ي وس�ع�ه��م أن
ي �م �ن �ع��وا ال��رب �ي��ع م ��ن أن ي��زه��ر ّ وي��ؤت��ي
ثماره» .ولكن ،لألسف ،يدرك حنا غريب
جيدًا أن ه��ؤالء «الحمقى» يمتلكون ما
ي�ك�ف��ي م��ن امل ��ال وال�س�ل�ط��ة ك��ي ي� ّ�داف�ع��وا
عنهما حتى آخر لبناني ،إذا تسنى لهم
ّ
ذلك ،وهذا ما تدل عليه التجارب السابقة
في لبنان وفي الكثير من البلدان .ولذلك

(ربما أيضًا) أراد من عبارته أن تنطوي
ع�ل��ى رس��ال�ت�ين ت�ح��ذي��ري�ت�ين :أن معركة
هيئة التنسيق النقابية ل��م تنته بعد،
السلسلة ل��م ي�ص��ل إل��ى
م��ا دام م �ش��روع
َ
مجلس النواب ،ولم ُيق ّر وفقًا لالتفاقيات
وال�ت�ع�ه��دات امل�ع�ق��ودة ،وأن ه�ن��اك خطرًا
ُ
ّ
جديًا من خسارة هذه املعركة إن تركت
الهيئة وحدها ولم تتكامل معركتها مع
م�ع��ارك أخ��رى مفتوحة وت��ؤس��س لقيام
حركة نقابية جديدة.

تقرير

يستعدون لـ«مرحلة جديدة»
 1.5مليون عامل
ّ
حسن شقراني
ي��راق��ب ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ون ،ب�ق �ل��ق ،م��ا ي�ح��دث
ح ��ول� �ه ��م م � ��ن اض � � �ط � ��راب � ��ات .ي �خ �ش��ون
امل �خ ��اط ��ر ال �ت ��ي ت �ح ��دق ب �ك �ي��ان �ه��م .ب�ين
ص � � ��راع امل � � �ح� � ��اور ،ح � �س ��اب ��ات ت�ش�ك�ي��ل
ال �ح �ك��وم��ة ،ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات وم�ع��ه
ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ج ��دي ��د ،ت � � ��زداد م �خ��اوف �ه��م.
ّ
تطلعاتهم يجب أن تنصب على الداخل،
ع�ل��ى إع ��ادة إن �ت��اج ال��دول��ة .دل�ي�ل�ه��م في
ه� ّ�ذا السعي ه��و الحركة النقابية التي
بشرتهم بربيع خاص؛ نوع مختلف من
ّ
املواسم ُيمكن أن يحل عليهم هذا العام.
ّ
ف� ��ي االح � �ت � �ف ��ال ال � � ��ذي ن ��ظ �م ��ه ات �ح ��اد
ن �ق��اب��ات م��وظ �ف��ي امل �ص ��ارف ملناسبة
عيد ال�ع�م��ال أم��س ،ت � ّ
�ردد ص��دى هذه
ال��دع��وةُ .رص��د ف��ي كلمات الناشطني
ٌ
ّ
ّ
النقابيني أم��ل ب��أن ال�ح��رك��ة النقابية
التي شهدتها البالد خالل فترة العام
املاضي ،قادرة على إنتاج واقع جديد
ي �ح �م��ل ه ��واج ��س  1.5م �ل �ي��ون ع��ام��ل
وع��ائ�لات�ه��م ف��ي ه��ذا ال�ك�ي��ان الصغير
إلط�لاق قطار التصحيح االقتصادي

ّ
وال� � ��وص� � ��ول إل� � ��ى ض ��ف ��ة اج �ت �م��اع� ّ�ي��ة
جديدة.
أن ُيحتفل بعيد ّ
العمال قبل ثالثة أيام من
موعده الرسمي هو استعجال إيجابي.
ّ
ُ
«كلما كانت األوضاع مضطربة تصبح
الحاجة أكبر إلى الدولة» ،يشرح وزير
ال�ع�م��ل املستقيل ش��رب��ل ن �ح��اس .ب��رأي��ه
تلعب ال�ح��رك��ة النقابية دورًا محوريًا
ّ
الزمنية« .مسؤوليتها
في هذه النقطة
ّ
ّ
ُ
ت�ت�خ��ط��ى ال �ن��واح��ي امل�ط�ل�ب�ي��ة ،إذ ي�ع��ول
عليها ملواجهة انهيار النظام ،وإع��ادة
االع �ت �ب��ار إل ��ى ال �ن �ظ��م وال �ق ��وان�ي�ن ال�ت��ي
تحكم آليات عمل الدولة».
ُي� �ح � ّ�دد ش��رب��ل ن �ح��اس ث�ل�اث��ة ع �ن��اوي��ن
ل �ع �ي��د ال� �ع� �م ��ال ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ،ول �ل �ح��رك��ة
ً
ً
ال �ن �ق��اب �ي��ة إج � �م� ��اال؛ ّأوال ،م �ف �ه��وم عقد
ّ
ُ
ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ال� ��ذي ي �ع��د ال�ص�ي�غ��ة
ال �ت ��أس �ي �س � ّ�ي��ة ل �ل �ت �ك��اف��ؤ االج �ت �م ��اع ��ي.
إط� ��اح � �ت� ��ه ل� �ي� �س ��ت ظ ��رف � �ي ��ة ب � ��ل ت � �ه � ّ�دد
املنطق ال��ذي تعتمده ال��دول��ة م��ن خالل
دستورها .ما يحصل من قضم لحقوق
ّ
موظف في قطاع مصرفي ّ
يدر
 22أل��ف
 1.7مليار دوالر من األرباح سنويًا ،هو

الحافز ّ
األول لتعزيز الروح النقابية في
كافة القطاعات.
ث��ان�ي��ًا ،ح��ري��ة تأسيس ال�ن�ق��اب��ات .وهنا
املكاسب ال تتعلق فقط بالتفاوض حول
رفع حصة األج��ور من اإلنتاج فقط ،بل
ّ
املدنية .تلك
تتعداه إلى حفظ الحريات
ال �ح��ري��ات تكفلها االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة
وعلى رأسها تلك ترعاها منظمة العمل
ّ
ّ
الدولية التابعة لألمم املتحدة ،والتي

اإلعداد لتحويل هيئة
التنسيق إلى اتحاد عام
لموظفي الدولة يضم
أيضًا المتعاقدين

ّ
ُيحاول النظام في لبنان التملص منها.
ث ��ال �ث ��ًا ،م �س��أل��ة ان �ت �ظ ��ام أداء ال�س�ل�ط��ة
ُ
اإلداري وامل��ال��ي .فالدولة التي لم تنتج
م ��وازن ��ة م �ن��ذ ث �م��ان��ي س� �ن ��وات ،خطفت
س�ل�س�ل ُ��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ف��ي ال�ق�ط��اع
العام :أق� ّ�ر املشروع ُ
وحجز في األدراج.
ّ
ال يزال محجوزًا حتى اآلن ،واألنكى أنه
ّ
مكتوب بصيغة مشوهة.
ّ
«يجب أن يعرف الشعب أنه حتى اآلن لم
ُ
تحل السلسلة ،وهذه إهانة لكل الشعب
ول�ي��س ف�ق��ط لهيئة ال�ت�ن�س�ي��ق» ،أوض��ح
رئ �ي��س راب� �ط ��ة األس� ��ات� ��ذة ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ث��ان��وي ال��رس �م��ي ،أح ��د أرك � ��ان هيئة
ّ
«سنرد
التنسيق النقابية ،حنا غريب.
نسكت».
على هذه اإلهانة ولن
ٌ ُ
س �ي �ك��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة م ��وق ��ف ت �ط �ل �ق��ه غ� �دًا،
أي ع �ش �ي��ة ال� �ع� �ي ��د .س �ت �ط��ال��ب ب��إح��ال��ة
السلسة فورًا وإقرارها في البرملان وفق
ّ
االتفاقات والتعهدات .كما ستدعو كل
امل�ت�ض� ّ�رري��ن م��ن ال�ن�ظ��ام الضريبي غير
العادل ،والفساد املستشري والهدر ،إلى
الوحدة للعمل على إطالق واقع جديد.
ّ
«آم � � � ��ال ال� �ش� �ع ��ب م �ع ��ل �ق ��ة ع� �ل ��ى ج �ه��ود

ّ
النقابيني .ه��ؤالء اليوم في ع��ز قوتهم،
ي�ج��ب أال ي �ت� ّ
�ردد امل��وظ�ف��ون ف��ي اإلع�ل�ان
ّ
ع��ن أنفسهم ن�ق��اب��ات ح ��رة ومستقلة»،
ُي �ش� ّ�دد غ��ري��ب ،وذل��ك «تمهيدًا لتحويل
هيئة التنسيق إلى اتحاد عام ملوظفي
الدولة يضم أيضًا األجراء واملتعاقدين
م��ن ك��ل ال �ف �ئ��ات ،إن �ق��اذًا ل��دول��ة ال��رع��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة» .ت�ح�م��ل ه�ي�ئ��ة التنسيق
ه��واج��س املتعاقدين م��ع ال��دول��ة الذين
ال يتمتعون بأي حقوق اجتماعية .في
قطاع التعليم األكاديمي يراوح عددهم
بني  10آالف و 12ألف أستاذ متعاقدّ .أما
ّ
العامة فيبلغ عدد املتعاقدين
في اإلدارة
زهاء  5آالف.
«هي دعوة للقوى النقابية لالستعداد
ل�ل�م��رح�ل��ة ال� �ج ��دي ��دة :ف ��رض ال �ض��رائ��ب
ع�ل��ى ال��ري��وع وت�ع��دي��ل ال�ن�ظ��ام ب��ات�ج��اه
ّ
التصاعدية» .سلسلة الرتب
الضريبة
وع� �ق ��د ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع
املصرفي هما قاعدة متينة للتحركات
ً
النقابية مستقبال« .ي�ج��ب العمل على
تحويل إنجاز السلسلة من ّ
مجرد حدث
إل ��ى م �س��ار ،ي �ك��ون ب��داي��ة والدة ح��رك��ة

اقتصاد 13

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

قيمة الشيكات المتقاصة
في الجهاز المصرفي اللبناني
األول��ي��ن من
خ�لال الشهرين ّ
ع��ام  ،2012ب��ارت��ف��اع نسبته
��ع��د ه���ذا المؤشر
وي ّ
ُ .%1.5
دل��ي�لا على الحركة
إج��م��اال
ً
ً
االقتصادية

كلفة م��ش��روع إن��ش��اء ثالثة
أنفاق تحت قناة السويس،
أعلنت عنه الحكومة المصرية
مخطط
أم����س ،ف���ي إط����ار
ّ
ط��م��وح لتنمية المنطقة
وتطويرها ورف��ع م��وارده��ا
إلى  100مليار دوالر سنويًا

11.5

722

مليار دوالر

ملاذا هاتان الرسالتان اآلن؟ ألم تنتصر
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا
إض��راب��ا مفتوحًا صمد أك�ث��ر م��ن شهر
ورضخت له القوى السياسية جميعها
قبل ساعات من استقالة الحكومة؟
في الحصيلة ،ال يزال مشروع السلسلة
ّ
م �ع��ل �ق��ًا ،وال �ه �ي �ئ��ة ل ��م ت �ح �ق��ق م�ط�ل�ب�ه��ا
فعليًا ،ب��ل إن اض�ط��رار مجلس ال��وزراء
إلى اتخاذ خطوة تتيح للهيئة تعليق
إض��راب �ه��ا امل �ف �ت��وح ،ك ��ان ي�ن�ط��وي على

اقتصاد السوء
طغيان الريوع
محمد زبيب

مليون دوالر

خداع كبير؛ إذ إن تأخير إحالة املشروع
على مجلس النواب منذ أيلول املاضي
وإع � �ل� ��ان اإلف� � � � ��راج ع� �ن ��ه م� ��ع اس �ت �ق��ال��ة
الحكومة وعشية انتهاء والية مجلس
النواب نفسه ،هي أفعال بدت مقصودة
بهدف وض��ع امل�ش��روع في مرتبة أدنى
م��ن مرتبة تشكيل الحكومة الجديدة
وال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب أو
التمديد ...أي ،باختصار ،كان مطلوبًا
ّ
اتخاذ خطوة شكلية تسمح بالتخلص
من اإلضراب في شرط مسبق الستقالة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت � ��رك م �ش ��روع
ً
السلسلة نفسه م��ؤج�لا إل��ى أج��ل غير
ّ
مسمى.
ص�ح�ي��ح أن ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة
كسبت معنويًا بصمودها واالحتضان
ال ��واس ��ع ل �ه��ا وأك �س �ب��ت ب �ع��ض ال�ف�ئ��ات
االجتماعية الكثير من املعنويات ،لكن
ّ
تجمع
الجولة املاضية ربحها مجددًا
أص�ح��اب الرساميل؛ إذ استطاع حتى
اآلن ف��رض كل شروطه؛ فالسلسلة ،إذا
وص �ل��ت إل ��ى م�ج�ل��س ال �ن ��واب وأق � ّ�ره ��ا،
ل ��ن ت� �م � ّ�ول م ��ن ال� �ض ��رائ ��ب ع �ل��ى أرب� ��اح
امل�ص��ارف وال�ف��وائ��د واألس�ه��م واألرب��اح
ال� �ع� �ق ��اري ��ة وت� �غ ��ري ��م م �ح �ت �ل��ي األم �ل��اك
ال �ع� ّ
�ام��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ت�ه��ري��ب ال�ت�ج��اري
ّ
واالح � �ت � �ك� ��ارات ...ب ��ل ب �ح��ج��ة ال�ت�م��وي��ل
ت� �ج ��ري م� �ح ��اول ��ة م �ك �ش��وف��ة ل �ت �ك��ري��س
م �ن��اف��ع ه��ائ �ل��ة ل �ب �ع��ض م� �ك � ّ�ون ��ات ه��ذا
ال�ت�ج� ّ�م��ع م��ن خ�ل�ال ال�س�ع��ي إل��ى خفض
ّ
العامة
ال�غ��رام��ات على اح�ت�لال األم�ل�اك
ال �ب�ح��ري��ة م��ن  5أض �ع��اف ال��رس��م ال��ذي
يسدده صاحب الترخيص إلى ضعف
واح��د ف�ق��ط ،وذل��ك تمهيدًا لـ«شرعنة»
ً
االحتالل وترخيصه بدال من تجريمه...
وك��ذل��ك م��ن خ�ل�ال ال�س�م��اح استثنائيًا
ل �ل �ش ��رك ��ات واألف � � � � ��راد ب � ��إع � ��ادة ت �ق��وي��م
قيمة أص��ول�ه��م م��ن األس�ه��م وال�ع�ق��ارات
ب�ض��ري�ب��ة م�خ�ف��وض��ة ج� � ّ�دًا ت � ��راوح بني
 %1.5و( %3تبعًا للحاالت) ،وذلك قبل
البدء بتطبيق ضريبة جديدة مقترحة

�ات ال �ع �ق��اري��ة،
ع �ل��ى إي � � � ��رادات ال �ب �ي ��وع � ُ
التي ُح��ددت ب�ـ %15فقط وأعفيت منها
ّ
الشركات املكلفة ضريبة الدخل (عمليًا
م�ع�ظ��م امل�ت��اج��ري��ن ب��ال �ع �ق��ارات) ،أي إن
ضريبة ال��رب��ح العقاري امل��وع��ودة ُي��راد
تصفيتها فعليًا ق�ب��ل تطبيقها ك��ي ال
ّ
ت��ؤث��ر على ري��وع امل�ت��اج��رة ب��األراض��ي،
ّ
ما دام مخزون املضاربني تكون بالفعل
في السنوات املاضية.
ه��ذه الحصيلة ت�ض��ع هيئة التنسيق
النقابية في مأزق ّ
جدي؛ فهي مضطرة

المعركة الفعلية
تكمن في إعادة توزيع
الحصص في الناتج
المحلي

ل�ل�ع��ودة إل��ى امل�ي��دان الستكمال معركة
ت �ح �ق �ي��ق م �ط �ل �ب �ه��ا ب ��إح ��ال ��ة م� �ش ��روع
السلسلة على مجلس ال�ن��واب وإق��راره
وت�ط�ب�ي�ق��ه ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ع�ج��ز ع��ن خ��وض
م � �ع� ��رك� ��ة م � � �ص� � ��ادر ت � �م� ��وي� ��ل امل� � ��وازن� � ��ة
(االف �ت ��راض �ي ��ة) وح ��ده ��ا ب��ال �ن �ي��اب��ة عن
ك ��ل ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي وق� ��واه
ال�س�ي��اس�ي��ة .ت ��درك ق �ي��ادة ال�ه�ي�ئ��ة أن�ه��ا
القدرة على فرض مصالح
باتت تمتلك ّ
الفئات التي تمثلها ،لكنها ،في املقابل،
ب� ��ات� ��ت ت �خ �ش ��ى أن ت �ح �ق ��ق ان� �ت� �ص ��ارًا
مشكوكًا فيه إن لم يقترن هذا االنتصار
بتعديل جوهري للنظام الضريبي ،أي
أن ت�م� ّ�ول امل��وازن��ة ،بما فيها السلسلة،
من الثروات الفعلية املتراكمة.
هنا تكمن املعركة الفعلية ،أي في إعادة

ت��وزي��ع ال�ح�ص��ص ف��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي،
ل��ذل��ك ال يمكن حصر امل�ع��رك��ة بمطالب
ّ
املعلمني وامل��وظ�ف�ين ف��ي إدارات الدولة
ّ
والجيش ،وهي مطالب لن ترتب إنفاقًا
إضافيًا إال بقيمة  868مليار ليرة في
هذا العام ،فيما اإلنفاق العام اإلجمالي
ارتفع من  17.6ألف مليار ليرة في عام
 2011إل��ى  20أل��ف مليار ل�ي��رة ف��ي عام
 ،2012وي �ق� ّ�در أن ي�ب�ل��غ  22أل ��ف مليار
ليرة في ه��ذا العام ،من دون أن تقابله
زي ��ادة ف��ي اإلي � ��رادات ال�ض��ري�ب�ي��ة وغير
الضريبية التي ق� ّ�درت في نهاية العام
امل��اض��ي بنحو  14أل��ف مليار ل�ي��رة ،ما
ي�ع�ن��ي أن ه �ن��اك ح��اج��ة إل ��ى ت �م��وي��ل 8
آالف مليار ليرة في ه��ذا ال�ع��ام ،وليس
فقط  868مليار ليرة .وكل ذلك من دون
اح �ت �س��اب ال �ح��اج��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة امل� ّ
�ؤج�ل��ة
على صعيد إعادة إعمار البنى التحتية
والخدمات العامة املتقهقرة.
لقد أثبتت هيئة التنسيق النقابية أن
لديها قدرة كبيرة للذهاب في املواجهة
إلى أقصاها ،وأعادت إحياء مشروعية
العمل النقابي بعدما فقد ال�ع� ّ�م��ال كل
ثقة ب��ه وب�ج��دواه ،وكشفت ع��ن انقسام
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ط��اب �ع��ه اج �ت �م��اع��ي ،ل��ذل��ك
ّ
أصبح ضروريًا التخلص منها كشرط
ض � � ��روري ي �س �م��ح ب ��ال �ت �ف � ّ�رغ ل �ل �ح��روب
األخ� � ��رى وان �ق �س��ام��ات �ه��ا .ان �ط�ل�اق��ًا م��ن
ه ��ذا ال �ه��دف ت �ح��دي �دًا ،الذت «ال�ه�ي�ئ� ّ�ات
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة» ب��ال �ص �م��ت اآلن ،ظ��ن��ًا
م�ن�ه��ا أن ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة لن
ت �س �ت �ك �م��ل ت �ح� ّ�رك��ات �ه��ا ف ��ي «ال� � �ف � ��راغ»،
م ��ا ي �س �م��ح ب �خ �ط��ف «ت �ب��اش �ي��ر ال��رب �ي��ع
النقابي» وتسليمها للحكومة املقبلة
لتقوم بدورها على أكمل وجه ،أو كما
ق��ال محمد ش�ق�ي��ر« :ل�ن��ا مطلب واح��د،
ه ��و إع � � ��ادة ال� �س� �ي ��اح إل � ��ى ل� �ب� �ن ��ان ،وال
سيما ال�خ�ل�ي�ج�ي��ون ،إل��ى ج��ان��ب ع��ودة
امل �س �ت �ث �م��ري��ن وال �ل �ب �ن��ان �ي�ين امل�غ�ت��رب�ين
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ف � ��ي ل � �ب � �ن � ��ان ...وإال ف ��إن
آت».
االنفجار االجتماعي ٍ

منذ معركة تصحيح األجور في القطاع الخاص،
ال���ت���ي خ��اض��ه��ا وزي�����ر ال��ع��م��ل ال���س���اب���ق ش��رب��ل
ً
ن���ح���اس ،وص�����وال ال����ى م��ع��رك��ة ه��ي��ئ��ة التنسيق
النقابية ،تتواصل املعركة الفعلية ح��ول إع��ادة
ت��وزي��ع الحصص ف��ي الناتج املحلي االجمالي.
إال أن امل��أزق الفعلي يكمن في أن ميزان القوى
ً
ف��ي��ه��ا ي��س��ت��م��ر م���ائ�ل�ا ن��ح��و م��ص��ال��ح ال��ت��ك��ت�لات
املصرفية والعقارية واالحتكارية ،ليس بسبب
غ��ي��اب ال��ن��ق��اب��ات ال��ع ّ��م��ال��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ف���رض ب��ع��ض ال���ت���وازن فحسب،
بل ألن امل��ك ّ��ون الريعي في تكوين االرب���اح بات
طاغيًا على ّ
املكونات االخرى الى درجة تصعب
معها املراهنة على نشوء مصالح متناقضة بني
أص��ح��اب الرساميل أنفسهم ،وه���ذا م��ا ّ
يفسر
عدم ظهور أي تباين بني من يفترض أنهم من
املنتجني ومن يفترض أنهم ريعيون ،اذ يواظب
الجميع على الظهور بموقف ّ
موحد من قضايا
أساسية ،كقضية ف��رض الضريبة على الربح
العقاري التي تفيد الصناعي وامل��زارع والتاجر
وال تضرهما .هذه الغلبة الواضحة تجعل من
ّ
ال��ص��ع��ب أي��ض��ًا ت��وق��ع ق��ي��ام ال��ق��وى السياسية
املسيطرة على الدولة بفرض بعض التوازن عبر
إع���ادة النظر ف��ي ن��م��وذج ال��دول��ة القائمة نفسه،
ال��ذي ّ
حولها ال��ى دول��ة ريعية بامتياز ،أو على
االق��ل ه��ذا ما أثبتته حتى اآلن معركة سلسلة
ال���روات���ب وتحييد االت��ح��اد ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام كليًا
عن ه��ذه املعركة بعد إفقاده أي صفة تمثيلية
للعمال ووضعه في منزلة «الخائن لطبقته».
ً
لنمعن قليال ف��ي ه��ذه التشكيلة امل��خ��ت��ارة من
الريوع املحققة:
ـ��ـ��ـ��ـ  5م���ل���ي���ارات دوالر ت��ذه��ب س��ن��وي��ًا م���ن امل���ال
العام (الضرائب) ال��ى الدائنني (سندات خزينة
وشهادات إيداع).
ّ
ـ ـ امل��ص��ارف التجارية ت��ص��رح ع��ن أرب���اح تفوق
مليار دوالر سنويًا.
ـ ـ االحتكارات التجارية التي ت ّ
��در ريوعًا بقيمة
 7مليارات دوالر ،أو ما يوازي  %16من مجمل
الناتج املحلي.
ـ ـ ريوع املضاربات العقارية ّ
تقدر بأكثر من 5
مليارات دوالر سنويًا.
ً
ف��ض�لا ع��ن ري���وع األم�ل�اك ال��ع ّ��ام��ة واالم��ت��ي��ازات
وال��ع��ق��ود وال��ت��ل��زي��م��ات وري���وع االس��ت��ع��اض��ة عن
دور الدولة في تأمني الكهرباء واملياه والتعليم
ّ
والصحة.
ط��غ��ي��ان ال���ري���وع ي��ج��ع��ل امل���ع���ارك ص��ع��ب��ة ،ولكنه
يجعلها ّ
ملحة اآلن ،قبل فوات األوان.
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ن �ق��اب �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ف ��ي ال �ب �ل��د م ��ن خ�ل�ال
إع�ل�ان رواب ��ط األس��ات��ذة وامل��وظ�ف�ين في
القطاع العام في إطار الهيئة».
ب ��رأي ح�ن��ا غ��ري��ب ،ال ��ذي ق ��اد وزم �ل�اءه
ّ
إض��راب��ًا ش��ل القطاع ال�ع��ام لفترة شهر
ك ��ام ��ل« ،ح� � ��ان ال ��وق ��ت ل �ن �ع �ل��ن ب �ص��وت
م��رت �ف��ع أن ت �ب��اش �ي��ر رب �ي �ع �ن��ا ال�ن�ق��اب��ي
الحت في امليادين وال أحد ُيمكنه منع
ال��رب �ي��ع م��ن أن ُي��زه��ر وي��ؤت ّ��ي ث �م��اره».
ّ
ُي�ش�ي��ر إل��ى أن ال�س�ل�ط��ة س��خ��رت الحكم
ّ
ملراكمة الثروات في أي��دي قلة خالل 17
عامًاّ .
حولت  30مليار دوالر من األرباح
والريوع ،وفي الوقت نفسه تركت نصف
الشعب يعاني من صعوبة العيش وال
ّ
صحية.
يتمتع بتغطية
ال ��رس ��ال ��ة ال � �ي ��وم م ��ن ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
ه��ي ك��اآلت��ي :م�ع��رك��ة ال�ه�ي�ئ��ة م�س�ت�م��رة،
تخوضها ب��ال �ت��وازي م��ع م�ع��رك��ة عمال
امل� � �ص � ��ارف ل � �ل ��دف ��اع ع � ��ن ع� �ق ��د ع �م�ل �ه��م
ال�ج�م��اع��ي ،م��ع م�ع��رك��ة ع �م��ال سبينس
للحرية النقابية ،مع معركة املياومني
ف��ي كهرباء لبنان وم��ع املتعاقدين في
التعليم« ...هذه املعارك تتكامل ويمكن

يجب أال ّ
يتردد املوظفون في اإلعالن عن أنفسهم نقابات ّ
حرة ومستقلة (هيثم املوسوي)
أن تؤسس لقيام حركة نقابية جديدة
تمثل حقًا مصالح العمال».
ُي �ش� ّ�دد رئ �ي��س ات �ح��اد ن �ق��اب��ات موظفي
امل �ص��ارف ف��ي ل�ب�ن��ان ج ��ورج ح��اج على
ّ
هذه التطلعات« .لقد حان ألمثالنا من
يتحركوا ّ
ّ
جديًا كي يصبح
النقابيني أن
ألجر املوظفني قيمة ،وال يحتاجون إلى
ّ
ت��دخ��ل ن��اف��ذ م��ن ال�س�ط�ل��ة أو ال �ح��زب أو
الطائفة للدخول إلى املستشفى».

ّ
ف ��ي ال �ق �ط� ّ�اع امل �ص��رف��ي ت �ح ��دي �دًا ،ح ��ذر
ح��اج م��ن أن ��ه ف��ي ح��ال اس �ت �م��رار رف��ض
ج�م�ع�ي��ة امل� �ص ��ارف امل��واف �ق��ة ع �ل��ى عقد
ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ،فسيمضي االت �ح��اد
قدمًا في االعتصام والتظاهر وسيدعو
إل ��ى ع�ق��د ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة وإل��ى
املؤتمرات الصحافية «لكشف املستور
في ما خص توزيع األجور على موظفي
امل�ص��ارف ،ومخالفات إدارات املصارف

للقوانني التي تنظم العالقة».
ّ
غ �ي ��ر أن ه � ��ذا ال �ع �ق ��د ل �ي ��س ال �ب��وص �ل��ة
ال ��وح �ي ��دة ،إذ ه �ن��اك ح��اج��ة «ل�ل�إس ��راع
ف ��ي إق � � ��رار ن� �ظ ��ام ال �ت �ق��اع��د وال �ح �م��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي إل� �غ ��اء ن �ظ��ام
ت �ع��وي��ض ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة واس �ت �ب��دال��ه
ب�ن�ظ��ام ال��رات��ب ال �ت �ق��اع��دي» .ف�ل�ب�ن��ان ال
ّ
ي��زال ح��ت��ى ال�ي��وم يفتقد ن�ظ��ام التقاعد
وال�ح�م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .أك�ث��ر م��ن %80
من سكانه الذين يفوق عمرهم  65عامًا
ي�ف�ت�ق��دون ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال��رات��ب
التقاعدي .هي معركة لهؤالء أيضًا وملن
يتجهون بخشية صوب سن التقاعد.
ف��ي م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د ال �ع �م��ال  ،2013ش� ّ�دد
النقابيون على إع ��ادة إن�ت��اج هيكليات
نقابية في مختلف القطاعات .ولقيادة
االت� �ح ��اد ال �ع �م��ال��ي ال �ع��ام ت�ح��دي�دًا_ت�ل��ك
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ف ��اوض القيمون عليها
ض � � ّ�د م �ص �ح �ل��ة ال� �ع� �م ��ال خ �ل��ال م �ع��رك��ة
تصحيح األج ��ور!_ت � ّ
�وج ��ه ج ��ورج ح��اج
ب��ال��رس��ال��ة اآلت �ي��ة :عليها ات �خ��اذ ال �ق��رار
بتعديل النظام الداخلي بهدف تصحيح
الخلل الذي يعتري بنيته التنظيمية.

وفقًا ملؤشر كلفة العيش الذي تعده
ّ
شركة «ُ ،»Xpatulatorيصنف لبنان
في املرتبة الـ 82عامليًا بني  217بلدًا في
الفصل ّ
األول من العام الجاري ،بعدما
كان في املرتبة الـ 89في الفترة نفسها
من عام  ،2012وهذا يعني أن العيش
فيه أصبح أغلى مقارنة بباقي البلدان.
ّ
الالفت هو أنه لدى املقارنة بالبلدان
العربية أضحى لبنان في املرتبة
الثالثة ،بعدما كان في املرتبة السابعة
في العام املاضي ،وهو مؤشر على
ّ
مدى تأثير التضخم على ميزانيات
األفراد واألسر .وفي نهاية آذار
كانت قطر البلد األعلى كلفة للعيش
عربيًا تليها اإلماراتُ .وي ّ
عد املؤشر
لقياس كلفة العيش في أكثر من 780
مكانًا عامليًا وتعتمد عليه الشركات
واملؤسسات الدولية لتحديد الرواتب
والبدالت ملوظفيها.
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تحقيق

في عين الحلوة
مخيمات
«ماتروشكا»
ً
ّ

بعيدًا عن مخيماتهم في سوريا ،قادهم القدر ليخطوا بأنفسهم فصال جديدًا من فصول التغريبة
الفلسطينية؛ البعض منهم كان يسكن في املخيم ذاته والحي ذاته لكنهم ،لسخرية القدر ،لم يلتقوا إال
هنا بالقرب من خيمتهم التي نصبوها في العراء في مخيم عني الحلوة .مخيم جديد يولد في مخيم قديم،
لكنه مخيم «حقيقي» من خيم وترحال .مخيم داخل مخيم ،تمامًا كما في اللعبة الروسية «ماتروشكا»
عين الحلوة ــ محمود سرحان
«أم ��ي ول��دت �ن��ي ف��ي خ�ي�م��ة وال أري��د
أن أم ��وت ف��ي خ �ي �م��ة» ،ب��أس��ى كبير
ي �ق��ول �ه��ا أب � ��و أس� ��ام� ��ة ،ال � �ه� ��ارب م��ن
جحيم ال �ص��راع ال��دائ��ر ف��ي س��وري��ا،
الذي ضرب قبل أشهر قليلة مخيمه
«اليرموك».
اس� �ت� �ف ��اق ال� ��رج� ��ل ع �ل ��ى وق � ��ع ن�ك�ب��ة
ج��دي��دة س�ل�ب�ت��ه ك��ل م��ا ك ��ان يملكه
ه �ن ��اك ،امل �ن ��زل وال �ع �م��ل ،وع � ��ددًا من
أفراد العائلة ،وحتى الجيران كذلك،
ل�ي�ج��د ن�ف�س��ه ف��ي خ�ي�م��ة ب�ع��د م��رور
عشرات السنني على النزوح األول.
وهنا ،على قطعة من األرض تدعى
«ال� �ج ��ورة ال �ح �م��را» ف ��ي م�خ�ي��م عني
ال�ح�ل��وة ،ك��ان��ت خيمته ال�ت��ي بناها
نهاية شباط املنصرم .كانت الخيمة
األولى ،و«الحجر األساس»
ف� ��ي ت ��دش�ي�ن م �خ �ي��م ج��دي��د
ف� � ��ي وس� � � ��ط م� �خ� �ي ��م ق� ��دي� ��م.
يضيف أبو أسامة« :الخيم
ال�ع�ش��ر األول� ��ى ق��دم�ت�ه��ا لنا
جمعية البدر الخيرية ،ومن
بعدها ت�ك��اث��رت ال�خ�ي��م .أما
ق �ط �ع��ة األرض ف� �ق ��د س�م��ح
لنا أب��و حسن (ال�ل��واء منير
امل �ق��دح ال �ق �ي��ادي ف��ي ح��رك��ة
ف�ت��ح) ب��إق��ام��ة ال�خ�ي��م عليها
خالل جولة قام بها منير
املقدح في الكرامة ،أكد أن ب�ع��د أن ام �ت�لأت «ال��روض��ة»
ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا «ال�ج�م�ع�ي��ة»
األونروا وافقت على تأهيل
ب ��ال � �ن ��ازح �ي�ن أي� � �ض � ��ًا ،وه ��و
ثماني غرف في مجمع
الوحيد م��ن ب�ين املسؤولني
الشيخ زايد «الروضة»
ال� � � � ��ذي ي � �ت� ��اب� ��ع أوض� ��اع � �ن� ��ا
حساب
وأربعًا أخرى على
ويشاركنا في جلساتنا في
ال �خ �ي��ام» .ول�ك��ن أب��و أس��ام��ة
أحد املتبرعني ،كما أن
ال ي�خ�ف��ي ف��ي ال��وق��ت نفسه
العمل جار لتجهيز عدد
استياءه من بقية املسؤولني
من الحمامات لخدمة
الفلسطينيني الذين أهملوا
والحصول
سكان الخيم
ً
معاناتهم ،متسائال« :وي��ن
على موافقة من الجهات
م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر؟ وي ��ن
املعنية ّ
من
لصب أرضية
األونروا؟ وين الفصائل؟ ما
األسمنت درءًاً ملشاكل
بيعرف السفير بأحوالنا؟
تسرب مياه األمطار
أق � � � � ��ل م� � � ��ا ي � �م � �ك� ��ن ي �ع �م �ل ��و
والحشرات الضارة .وكانت إن � ��و ي� �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة ال �خ �ي��م
جمعية البدر هي الوحيدة وال� �ك ��راف ��ان ��ات ال� �ت ��ي رف��ض
�ي ف��ي أول
في عني الحلوة التي
ال �ح��اج��ز ال�ل�ب�ن��ان� ّ
املخيم دخولها لعنا».
قدمت مرافقها الستقبال
يشاركه أب��و موسى موقفه
ّ
النازحني الفلسطينيني؛
امل� �س� �ت ��اء ،ف �ي �ق��ول م�ت�ه��ك�م��ًا
عائلة،
الروضة وفيها70
«واح � � � � � ��د م � � ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن
والبيت األبيض وفيه
بحركة الجهاد ملا زارنا من
ك ��م ي� ��وم ق� ��ال إن� ��و أول م��رة
 18عائلة ،وأخيرًا أرض
بعرف إنكم هون!».
«الكرامة» وفيها 21
ي � ��وم � ��ًا ب � �ع ��د ي � � ��وم ت� �ت ��زاي ��د
خيمة تحتوي 27عائلة.
وكان املقدح قد ّ
أع ��داد ال��واف��دي��ن إل��ى مخيم
هدد في
«ال � � � �ك� � � ��رام� � � ��ة» ،إم � � � ��ا ألن� �ه ��م
وقت سابق بفتح مدرسة
ق��ادم�ين ت� �وًاً م��ن س��وري��ا أو
تابعة لألونروا في حال لم ألن �ه ��م أص �ب �ح��وا ع��اج��زي��ن
تستجب األخيرة لطلبه
عن تأمني أجرة املنزل التي
تأمني أماكن إيواء ورعاية قد تصل إلى  300دوالر ،في
ظ��ل نسب البطالة الكبيرة
كاملة لهؤالء النازحني،
بني صفوف النازحني .كان
علمًا بأن أعدادهم تتزايد
امل� �خ� �ي ��م ال � �ج ��دي ��د م�ل�اذه ��م
يوميًا.
األخ� �ي ��ر ،ول �ك��ن ف ��ي ال��وق��ت
ذات � ��ه أص �ب��ح ت��أم�ي�ن خيمة
ل �ن �ص �ب �ه��ا م �ش �ك �ل��ة ك �ب �ي��رة
ل� �ي ��س م� ��ن ال� �س� �ه ��ل ح� �ل� �ه ��ا« ،وع � ��دد
م ��ن ال �خ �ي��م ال �ت��ي أدخ �ل �ن��اه��ا ك��ان��ت
ً
فعال شبه تالفة ،يقول أب��و موسى،
وفيها فتحات ف��ي سقفها املهترئ
تجعل القاطنني فيها تحت رحمة
ال�س�م��اء ح�ين ت�م�ط��ر ،ف�ت��دخ��ل امل�ي��اه
إلى الخيمة إما عبر السقف أو عبر
األرض الترابية كحال كل املخيم».
في إحدى هذه الخيم املهترئة تقول
أم ه� ��ادي« :زوج� ��ي اس �ت �ط��اع تأمني
ه� ��ذه ال �خ �ي �م��ة م ��ن ع� ��دة أش �خ ��اص؛
السقف من جهة واألعمدة الخشبية
م � ��ن ج� �ه ��ة وال� � � �ج � � ��دران ال �ق �م��اش �ي��ة
م ��ن ج �ه��ة ث ��ال� �ث ��ة» .وت �ض �ي��ف وه��ي

ً
تتحاشى النظر إل��ي ،رب�م��ا خجال،
«ال �ل �ج �ن��ة األول � ��ى (ال �ت��اب �ع��ة ملنظمة
ال �ت �ح ��ري ��ر) أع �ط �ت �ن��ا  50دوالر م��ن
زم� � � � ��ان وم� � � � ��رة وح� � � � � ��دة ،وال� �ت ��ان� �ي ��ة
(ق � ��وى ال �ت �ح��ال��ف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي) ما
إل� �ه ��م ع�ل��اق� ��ة» ،وت� �ت ��اب ��ع «ال �ج �م �ي��ع
م �ق �ص��رون» .أم��ا ج��ارت�ه��ا أم محمد
ف �ت �ق��ول ب �غ �ض��ب «أع �ط��ون��ا ب ��س كم
ف��رش��ة ،و ال �ف��راش م��ا ب�ي�ت��اك��ل!» ،في
إشارة إلى ندرة املساعدات الغذائية
املقدمة لهم وعدم قدرتهم على العمل
ل �ت��أم�ي�ن اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ب��أن �ف �س �ه��م.
رغ ��م ه ��ذه األوض � ��اع ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي
يعانيها النازحون هنا ،هنالك من
ً
ل ��م ي �ج��د س �ب �ي�لا ح �ت��ى «ل��رف��اه �ي��ة»
املكوث في خيمة! ففي مكان قصي
من بقعة األرض التي أقيمت عليها
ال�خ�ي��ام ،وب��ال�ق��رب م��ن ال �ج��دار ال��ذي

كانت خيمته التي بناها
نهاية شباط المنصرم
الخيمة األولى

ي �ف �ص �ل �ه��ا ع� ��ن امل �ن �ط �ق��ة امل �ح �ي �ط��ة،
ب�ن��ى أب��و م�ح�م��د ،ال �ق��ادم م��ن مخيم
ال� �ي ��رم ��وك« ،ب ��راك� �ي ��ة» م ��ن ال �ك��رت��ون
وق �ط��ع ال �ن��اي �ل��ون ،وه ��ي ع �ب��ارة عن
غرفة صغيرة ال تتجاوز مساحتها
 1.5×3متر مربع مخصصة لعائلته
املكونة من سبعة أف��راد ،اضطر إلى
بنائها ّ
مما توافر له من امل��واد بعد
أن فشل في تأمني خيمة تؤويه هو
وعائلته ،يقول إنها «عندما تمطر
تدخل علينا املياه من كل الجهات؛
من فوق و من تحت ،ونبدأ بتوزيع
األوان� � ��ي ع �ن��د ك ��ل ث �ق��ب ف��ي ال�س�ق��ف
(امل � �ص � �ن� ��وع م� ��ن ال � �ن� ��اي � �ل� ��ون) ،وإذا
اشتد املطر أه��رب أنا وعائلتي إلى

أح��د األم��اك��ن امل�س�ق��وف��ة باألسمنت
القريبة من هنا ،ريثما يتوقف».
ل �ك��ن ،وك �م��ا ي �ق��ال ف ��ي س ��وري ��ا «إذا
خ �ل �ي��ت ..ب �ل �ي��ت» ،ان�ت�ه��ز أب ��و محمد
ال �ف��رص��ة وه ��و ي� ��روي ق�ص�ت��ه ل��ذك��ر
ص��دي �ق��ه أب ��و ال �ف ��دا م ��ن س �ك��ان عني
ال� �ح� �ل ��وة ،ال� � ��ذي ق � ��دم ل ��ه امل �س��اع��دة
ً
ل� � ��دى وص � ��ول � ��ه ل � �ي �ل�ا م � ��ن س� ��وري� ��ا،
وآواه في منزله لعدة أي��ام ،رغم أنه
ق �ي��د ال �ت��رم �ي��م ،وه ��و م��ا زال ي ��زوره
وي �س��اع��ده ب�ع��د خ��روج��ه م��ن منزله
إلى «الكرامة».
وع� � ��ن أوض � ��اع � ��ه امل �ع �ي �ش �ي ��ة ي �ق��ول
«اس� �ت ��دن ��ت م �ب �ل �غ��ًا م ��ن امل � ��ال خ�ل�ال
ف�ت��رة إق��ام�ت��ي البسيطة ه�ن��ا ألعيل
ع ��ائ� �ل� �ت ��ي ،وع� �ن ��دم ��ا ح �ص �ل��ت ع�ل��ى
امل�س��اع��دة امل��ال�ي��ة م��ن األون� ��روا قمت
بسداد الدين ولم أحصل من اللجان
س� ��وى ع �ل��ى ب �ع��ض ال� �ف ��رش ف �ق��ط».
ف�ج��أة يصمت أب��و محمد وي��رف��ض
م�ت��اب�ع��ة ال �ح��دي��ث ،ك�م��ا ل��و ك ��ان في
م �ج��رد س ��رد أوض��اع��ه ذل م��ا بعده
ذل...
وف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ،يعيش فلسطينيو
س� ��وري� ��ا أوض� ��اع� ��ًا م �ع �ق��دة ن�ت�ي�ج��ة
خ�س��ارت�ه��م ك��ل م��ا ك��ان��وا يملكونه؛
امل� �ن ��زل وال �ع �م��ل وخ ��اص ��ة «ال �ص �ف��ة
القانونية الحاضنة لهم في سوريا»
والتي خسروها أيضًا بقدومهم إلى
لبنان.
ف�ق��د ك��ان ك��ل ش��يء ل�ه��م م�ت��اح��ًا في
س��وري��ا ول��م ي�ض�ط��روا إل��ى االت �ك��ال
ع�ل��ى أح ��د؛ ال ال�ف�ص��ائ��ل وال اللجان
الشعبية ال�ت��ي ل��م يعرفوها سابقًا
ول� �ك� �ن� �ه ��م أص � �ب � �ح� ��وا اآلن ك ��ورق ��ة
ال �خ��ري��ف ال �ت��ي ت �ت �ق��اذف �ه��ا ال ��ري ��اح؛
ال� �ف� �ص ��ائ ��ل واألون� � � � � � ��روا م � ��ن ج �ه��ة،
وال�ت�م�ي�ي��ز ف��ي ال�ت�ع��ام��ل ب�ين ال�ن��ازح
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وال� � �س � ��وري م� ��ن ق�ب��ل
الجهات اللبنانية.
ّ
«براكية»
على بعد خطوات قليلة من
أب � � ��و م� �ح� �م ��د وق � � ��ف أح � � ��د ال� �ش� �ب ��ان
ّ
محتجًا على اإله�م��ال ثم
ال�ن��ازح�ين
صاح غاضبًا« :وك ..آخ ..لو كان أبو
عمار عايش ما تركنا هيك!».

في غزة ال زال البعض ايضًا يعيشون في الخيم (شعيب أبو جهل)

زينكو هاوس

صفحة البداوي« ...عاجقة»

ميسون مصطفى
مخيم ال �ب��داوي ،ول��د فايسبوكيًا في
 23آب  ،2012فاحتفل بوالدته عدد من
أبناء املخيم عبر صفحات اإلنترنت،
إذ أص� �ب ��ح مل �خ �ي �م �ه��م ص �ف �ح��ة ي�ك�ث��ر
وي ��زداد ع��دد زواره ��ا ي��وم�ي��ًا .ي��زوره��ا
أهل الدار« ،األصدقاء واألعدقاء» ،كما
الجوار ،ويتلقفها املسافرون بشغف
كبير .عنها يقول املشرفون« :في ظل
س�ع�ي�ن��ا ال �س��اب��ق ل�ت��وح�ي��د ص�ف�ح��ات
م�خ�ي��م ال� �ب ��داوي ،أت ��ت ه ��ذه الصفحة
لتكون أرشفة لجميع نشاطات املخيم
ع �ب��ر ف �ي��دي��وات وص� ��ور خ��اص��ة وب��ث
م�ب��اش��ر ل�ب�ع��ض ال �ن �ش��اط��ات» .ت��دخ��ل
ال�ص�ف�ح��ة ،فتجد ص ��ورًا ق��دي�م��ة ج �دًا،
يبحث عنها م�ش��رف��و الصفحة بدقة
وع �ن��اي��ة ف��ي أل �ب��وم��ات �ه��م الشخصية
وغ� �ي ��ر ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ف ��ي ق �ص��اص��ات
الجرائد ،وصفحات اإلنترنت .ذكريات
امل �خ �ي��م ت �ع��ج ص� � ��ورًا .ص� ��ور ت�ح��اك��ي
املعاناة والهم اليومي وحارات املخيم
ال�ض�ي�ق��ة وش ��وارع ��ه ،وأخ � ��رى تحكي
ع��ن ال �ث��ورة الفلسطينية وأم�ج��اده��ا،
أع ��راس املخيم ومناسباته القديمة،
ش �خ �ص �ي��ات ح �ي��ة وأخ � � ��رى ف��ارق �ت��ه،
ف �ي �م��ا ب �ع �ض�ه��ا اآلخ � ��ر ي �ن �ق��ل أن�ش�ط��ة

امل �خ �ي��م االخ� � ��رى .وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار _
ً
وال � �ك�ل��ام ه �ن��ا ن� �ق�ل�ا ع ��ن ال �ص �ف �ح��ة _
ف��إن «ص�ف�ح��ة مخيم ال �ب��داوي ليست
ح� � �ي � ��ادي � ��ة ،ب� � ��ل م� �ت� �ح� �ي ��زة مل �ص �ل �ح��ة
ش�ع�ب�ن��ا .ن�ب�ت�غ��ي م ��ن خ�لال �ه��ا ت�ب�ي��ان
نشاطات املخيم وإيصال أخباره إلى
املسافرين واملحبني .يمكنكم املشاركة
ف ��ي م�ج �م��وع��ة ال � �ب ��داوي ع �ب��ر إرس ��ال
األخ �ب��ار م��ن صفحاتكم ال�خ��اص��ة أو
ع�ب��ر ال��رس��ائ��ل ،ون�ح��ن سننقل امل��واد
ال� � ��ى ه� �ن ��ا ب �ط��ري �ق��ة م ��رت� �ب ��ة وس �ه �ل��ة
للوصول ،كذلك يمكنكم التعليق على
الصور والبوستات» .أدوات بسيطة
ج � �دًا ي�س�ت�ع�م�ل�ه��ا م �ش��رف��و ال�ص�ف�ح��ة،
بعض الصور الحديثة تلتقط أحيانًا
ع�ب��ر ال �ه��وات��ف ال �ن �ق��ال��ة ،وال �ك��ام �ي��رات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وال �ب �ح��ث ع ��ن أي ش��يء
ي� � �خ � � ّ�ص امل � �خ � �ي� ��م إن ك � � ��ان م � �ص� ��دره
«إنترنتيًا» أو مخيماتيًا ،أي من بعض
املعارف .لعل أكثر ما يثير الدهشة هو
تلك العاطفة التي تدفع بالبعض ،من
ال��ذي��ن ع��اص��روا املخيم منذ أك�ث��ر من
أربعني عامًا ،إلى العودة إلى ذاكرتهم
البصرية من ألبومات وص��ور معلقة
ف��ي منازلهم وال�ت�ب��رع بها للصفحة.
وه� ��ذا إن دل ع �ل��ى ش ��يء ف�ع�ل��ى ك��ون
الفلسطيني الالجئ في املخيم يريد
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حية
فلسطين ّ

أصغر طبيبة في العالم :فلسطينية
هي اآلن أصغر طبيبة في العالم ،فقد ّ
تخرجت في كلية الطب في العشرين من
عمرها بسبب تفوقها االستثنائي ،حتى قيل عنها منذ ست سنوات ،في أكثر
من وسيلة إعالمية ،إنها «أصغر طالبة طب في العالم» ،حسب «غينيس».
معمر عطوي
إق� �ب ��ال األس� �ع ��د ( 20ع ��ام ��ًا) اب �ن��ة
ق��ري��ة م �غ��ار ال�خ�ي��ط ف��ي محافظة
ص�ف��د الفلسطينية ال�ق��ري�ب��ة ج�دًا
من الجنوب اللبناني ،التي لجأت
ع��ائ �ل �ت �ه��ا ف� ��ي زم � ��ن ال �ن �ك �ب��ة ال ��ى
م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع ف��ي ل �ب �ن��ان ،حيث
عمل ج��ده��ا وأوالده ف��ي ال��زراع��ة،
وتمكنوا م��ن بناء منزل احتضن
ت �ق ��ري �ب ��ًا ج �م �ي ��ع أف � � � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة
الكبيرة املؤلفة من نحو  15فردًا،
تستعد اليوم للسفر الى الواليات
امل �ت �ح��دة مل�ت��اب�ع��ة دراس� ��ة ال �ط��ب _
تخصص أطفال.
ع��ن س�ب��ب ان�ت�ه��ائ�ه��ا ال �س��ري��ع من
دراس��ة الطب العام وه��ي في عمر
ق ��د ت �ك��ون ف �ي��ه ب �ن��ات ج�ي�ل�ه��ا في
بداية الدراسة الجامعية ،توضح
إق � �ب � ��ال ل � � �ـ«األخ � � �ب � ��ار» أن «س �ب��ب
ت �ج��اوزي ص�ف��وف ال��دراس��ة يعود
إل� ��ى وال� � ��دي ب �ع��د أن الح� ��ظ ع �ل� ّ�ي
ال �ت �ف��وق ف��ي ع�م��ر م �ب �ك��ر ،أي حني
ك �ن��ت ال أزال ف ��ي ص ��ف ال ��روض ��ة.
وح�ين دخ�ل��ت امل��درس��ة االبتدائية
ب� ��دأ وال � � ��دي ،ب ��االت �ف ��اق م ��ع م��دي��ر
م��درس�ت��ي ف��ي ب��رال �ي��اس (ال�ب�ق��اع)
األس� � �ت � ��اذ م �ح �م��د ع� �م ��ر ع ��راج ��ي،
بمساعدتي على تجاوز كل صفني
بصف واح��د .لذلك درس��ت الصف
ال � �ث� ��ان� ��ي ،وال� � ��راب� � ��ع ،وال� � �س � ��ادس،
والتاسع ،والعاشر والبكالوريا.
وأنهيت مدرستي بعمر  12سنة.
وك � ��ان ال ب ��د م ��ن ال �ح �ص ��ول ع�ل��ى
استثناء للتمكن من املشاركة في
ام�ت�ح��ان��ات ال�ب�ك��ال��وري��ا الرسمية،
وت� ��م ذل� ��ك ب �م �س��اع��دة م ��ن ال��وزي��ر
ال�س��اب��ق عبد ال��رح�ي��م م ��راد ،ال��ذي
آمن بموهبتي ودعمني».
وف � ��ي م� ��ا ي� �خ ��ص رح �ل �ت �ه��ا ن�ح��و
ق �ط��ر ،ت �ق��ول إق� �ب ��ال« :ومل� ��ا أن�ه�ي��ت
ال �ث��ان��وي��ة ،دع��ان��ي وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
آن � � � ��ذاك خ ��ال ��د ق� �ب ��ان ��ي ،وك��رم �ن��ي
ووع��دن��ي بتأمني منحة دراس�ي��ة.
واس �ت �ط��اع ال�ح�ص��ول ع�ل��ى منحة

م��ن ال�ش�ي�خ��ة م � ��وزة ،ودرس � ��ت في
قطر ال�ط��ب ال �ع��ام» ،حيث تتخرج
الشهر املقبل.
وع � ��ن دور األه� � ��ل وم��وق �ف �ه��م م��ن
سفر فتاة صغيرة للدراسة خارج
لبنان ،أوضحت األسعد أن أهلها
وق � �ف� ��وا ال� � ��ى ج ��ان �ب �ه ��ا وت �م �ك �ن��وا
م � ��ن ال� � �ت� � �ن � ��اوب ع � �ل ��ى م��راف �ق �ت �ه��ا
ومساعدتها في دول��ة قطر ،حتى
أنهت الطب العام ،مضيفة «أهلي
حتى اآلن ال ي��زال��ون يدعمونني،
ف��ال �ف �ض��ل األول ل��رب �ن��ا وال �ث��ان��ي
للوالد (محمود األسعد) .وال أظن
أن ال �ك �ث �ي��ري��ن م ��ن األه � ��ل ي�ع�ط��ون
اهتمامًا ألوالدهم مثل أهلي .هناك
ُ
أطفال أذكياء كثر ،لكنهم يفتقدون
ً
أهال يدعمونهم ويكتشفون فيهم
املواهب والذكاء».
وت �ت �ح ��دث إق� �ب ��ال ع ��ن اخ �ت �ي��اره��ا
الخ �ت �ص��اص ال �ط��ب ق��ائ �ل��ة« :م�ن��ذ

علي والدي
الحظ ّ
التفوق في عمر
مبكر

ك �ن ��ت ص �غ �ي ��رة وأن� � ��ا أط� �م ��ح إل ��ى
أن أص�ب��ح دك �ت��ورة ،وه ��ذا ال�ش��يء
ك� ��ان خ� �ي ��اري أن � ��ا .ل �ق��د ق � ��ررت أن
أص � �ب� ��ح ط �ب �ي �ب ��ة أط � � �ف� � ��ال .ل ��ذل ��ك،
س��أس��اف��ر ف��ي ش �ه��ر ح ��زي ��ران ال��ى
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ألك �م��ل دراس ��ة
االخ�ت�ص��اص ه�ن��اك ف��ي كليفالند
كلينيك في والية أوهايو».
ع��ن م�ص��اري��ف ال��دراس��ة واإلق��ام��ة
ف � ��ي أم � �ي� ��رك ��ا ت � �ق� ��ول األس� � �ع � ��د إن
امل � �س � �ت � �ش � �ف ��ى ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي ال � � ��ذي
س�ت�ع�م��ل ف�ي��ه ه �ن��اك س�ي��ؤم��ن لها
ً
م��دخ��وال يغطي تكاليف إقامتها
ودراس � �ت � �ه� ��ا« ،أم � ��ا ف ��ي ق �ط��ر ف�ق��د
ك ��ان��ت امل �ن �ح��ة ك��ام �ل��ة ش �م �ل��ت ك��ل
امل� �ص ��اري ��ف ،ول� ��م ي �ف��رض��وا ع �ل� ّ�ي
أي ش � ��روط ل� �ق ��اء ذل � � ��ك» .ت�ض�ي��ف
إق � �ب� ��ال ب��ال �ل �ه �ج��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
«بالنسبة لشعوري كوني أصغر
ط �ب �ي �ب��ة ،أك �ي ��د ش ��ي ح �ل��و وم�ث�ي��ر
لالستغراب ،بس هالشي عن جد
بيعنيلي وبيفرحني إنو أنا أقدر
استغل هالوضع لصالح الناس
املحتاجة .وه��دف��ي األس��اس��ي إنو
ساعد كل إنسان بحاجة ملساعدة،
وك ��رم ��ال ه �ي��ك أن ��ا اخ �ت ��رت مهنة
الطب».
ت � �ص� ��ر أص� � �غ � ��ر ط� ��ال � �ب� ��ة ط� � ��ب ف��ي
ال � �ع� ��ال� ��م ع� �ل ��ى خ� ��دم� ��ة ق �ض �ي �ت �ه��ا
املركزية فلسطني ،وأهلها ،قائلة
«أط � �م � ��ح ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب ��ل إل� � ��ى أن
أع ��ود طبيبة متخصصة وأخ��دم
شعبي الفلسطيني وك��ل إن�س��ان
م �ح �ت��اج مل �س��اع��دت��ي ،ك �م��ا أط�م��ح
إل ��ى أن أؤس� ��س ع �ي��ادت��ي أله��ال��ي
املخيمات».
وإذ ت �ص� ّ�ر ع �ل��ى ت��وج �ي��ه ش�ك��ره��ا
الى كل من آزرها ودعمها ،تطمح
األسعد إلى أن تلعب الدور نفسه
في املستقبل لتساعد «ك��ل طالب
ط �م��وح وط��ال��ب ع �ل��م ل��دي��ه إي �م��ان
ب�ق�ض�ي�ت�ن��ا .أن ��ا واث �ق��ة ب ��أن ه�ن��اك
كثيرين من أبناء فلسطني أذكياء
ل��م ت�ت��واف��ر لهم ال�ف��رص ليتابعوا
دراستهم» .وهي ال شك على حق.

بعدسة أهلها
أن ي �ت �ش��ارك ذاك ��رت ��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة مع
ال ��ذاك ��رات ال�ش�خ�ص�ي��ة ألت ��راب ��ه وأه��ل
مخيمه .فهذا التشارك سيراكم ذاكرة
بصرية تصبح ب�م��رور ال��وق��ت هوية
أله� ��ل امل �خ �ي��م ،ت�ج�م�ع�ه��م وت��رب �ط �ه��م،
ول��و ك��ان في ال��وج��ود امل��ؤق��ت .تتحرك
امل �ش��اع��ر ع �ن��د رؤي � ��ة ص� ��ور األب �ي��ض
واألس��ود للمعسكر القديم ال��ذي كان
مكانًا للتدريب العسكري أيام الثورة،
وأصبح في ما بعد ملعبًا لكرة القدم،
ث ��م ت �ح��ول أخ �ي �رًا إل ��ى ش �ق��ق سكنية
محت م�ع��امل��ه .إال أن ال�ص��ور القديمة
ما ت��زال تشهد أن��ه هنا ك��ان املعسكر.
حينما تتنقل بني األلبومات ،يلفتك أن
أكثر رواد الصفحة هم من املغتربني
ال��ذي��ن يطلبون ت�ص��وي��ر أزق ��ة املخيم
وحاراتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها،
وعند رؤيتهم للصور يعلقون «يااااه!
أدي� ��ه م�ت�غ� ّ�ي��ر امل �خ �ي ��م!» ،أو ي��رس�ل��ون
صورهم الشخصية كي يشعروا أنهم
ال يزالون في املخيم ولو فايسبوكيًا.
ت�ح��رك الصفحة ال�ع��واط��ف ،فيجتمع
فيها الكل كحارة ضيقة أو شارع من
شوارع املخيم ،وتدور بينهم أحاديث
حقيقية في عالم افتراضي ،هو أقرب
م ��ا ي� �ك ��ون إل � ��ى ش �ب �ك��ة م ��ن االن �ت �م��اء
العاطفي.

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

ّ
إنتظرها بصبر .عجنت وأوق��دت النار ،وهو ينظر .ثم رققت العجني و»هلته» أرغفة ،سرعان ما
ألصقتها بصاجها الساخن ،وك��ان ال ي��زال ينظر .إنتظرها بصبر حتى فرغت لتعطيه رغيفا
ساخنا مدهونا بالسمن والسكر ،سيبقى طعمه «تحت أضراسه» الى أن يشيب( .تصوير شعيب
ابو جهل )

حنظلة

طفولة «اليرموك» أمومة «تل الزعتر»
ماهر منصور
تحت سقف بيت متواضعُ ،بني على عجل وسط مخيم
اليرموك ،كانت أمي الفلسطينية الحاجة عزيزة العلي،
ت��وزع لكل منا قطعة واح ��دة م��ن مثلثات جبنة «البقرة
ال �ض��اح �ك��ة» ل�ن�م�س�ح�ه��ا ف� ��وق رغ �ي��ف ك��ام��ل م ��ن ال �خ �ب��ز،
بوصفها «ف�ط��ورًا مرتبًا» وكانت جبنة «ال ف��اش كيري»
آن ��ذاك ،ت�ع� ّ�د ت��رف��ًا ال ن�ق��در عليه ن�ح��ن ع��ائ�ل��ة ع�ب��د الكريم
م�ن�ص��ور .فيما ك��ان غ ��داء ي��وم ال�ج�م�ع��ة ،ح�ين ي�ت��أل��ف من
ف��روج�ين مشويني للعائلة امل�ك��ون��ة م��ن اث�ن��ي عشر ف��ردًا،
ي�ع�ن��ي أن ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ق�ض��ي ي ��وم ال �س �ب��ت «م ��ن ح��واض��ر
البيت» :زيتون ومكدوس وبأفضل أحوالنا بيض مقلي.
وذلك كله كان نعمة ،علينا أن نعرف قيمتها ،تقول أمي.
«فقد سبق أن احتفينا برغيف الخبز اليابس في مخيم
تل الزعتر ،فكيف ال تحتفون به طريًا اآلن»؟ كانت تقول.
لم نكن نملك من بيتنا في مخيم اليرموك ،في ذلك الوقت،
سوى أحجاره ،فاألرض تعود ملكيتها لصالح مؤسسة
الالجئني .وق��د أخ��ذ وال��دي ،الهارب من جحيم مخيم تل
الزعتر ،نصيبه منها ،وبنى بيته فوقها غرفة بعد غرفة.
فأبي القادم من لبنان لم يكن يملك ،آنذاك ،سوى ساعديه
وس��واع��د ثالثة من أبنائه الكبار ،اخ�ت��اروا ت��رك املدرسة
للعمل ،ف��ال��دراس��ة للكبار كانت أيضًا ترفًا وقتها ،ومن
يحتاج إليه البيت كان يحرم من املدرسة.
أما نحن الصغار ،فكان عامنا مقسومًا إلى فصلني اثنني:
فصل ل�ل��دراس��ة وف�ص��ل للعمل .ومثله ك��ان��ت أي��ام العيد:
ي��وم للعمل على أرج��وح��ة الحبال ،وي��وم للهو طفولتنا.
وتلك كانت فضيلة الحياة ،كما عرف أهلي قيمتها ،في
مواجهة املوت في مخيم تل الزعتر ،وعرفنا نحن قيمتها
في صراعنا مع الحياة في مخيم اليرموك.
لم نكن في عائلتنا ،كما كثير من العائالت الفلسطينية،
نعرف شيئًا عن الخالص ال�ف��ردي ،فمصير الفرد معلق
ب�م�ص�ي��ر ال �ج �م��اع��ة .رب �م��ا ل �ه��ذا ال �س �ب��ب ك��ان��ت ال�ع��ائ�ل��ة
الفلسطينية مثل حبة الرمان ،تكبر حباتها فيها ،تنضج
وتحلو معًا دون أن تغادر ّ
أي منها قشرتها .قشرة الرمان
تلك كانت بيت العائلة ،وبيت العائلة حبة رم��ان أيضًا
ت�ح��ت ق �ش��رة أك �ث��ر ات �س��اع��ًا ه��ي امل �خ �ي��م .ه �ك��ذا ك ��ان بيت
العائلة في املخيم ،وكان املخيم جزءًا من السيرة الذاتية
للفلسطيني ،وواح� �دًا م��ن مالمحه املميزة ال�ت��ي ال فكاك
منها حتى ب��امل��وت .ف�لا يدفن الفلسطيني ،ف��ي أي بقعة
من بقاع األرض كان ،إال في مقبرة املخيم .وكأنه يخاف
أال يبعث يوم القيامة في مكان من اثنني :إما فلسطني أو
املخيم.
ما من لحظة كنا نشبه حبات الرمان بقدر ما كنا نشبهها
وقت النوم .كانت غرفة املعيشة تتحول في لحظات إلى
غرفة نوم .ترتب أمي الفرش إلى جانب بعضها البعض
لتصير سريرًا أرضيًا كبيرًا .وكانت أمي وهي تعد فراش
النوم ،تستذكر مشهدًا لم يكن يفارقها ،هو مشهد النوم في
املالجئ ...فعلى النحو ذاته ،كان يعد فراش نوم الهاربني
من عبث امل��وت إل��ى امللجأ ،تبتسم الحاجة عزيزة ،وهي
تستعيد مشهدًا أثيرًا على قلبها :كنا في مخيم تل الزعتر
أمام املوت عائلة واح��دة ،يجمعنا امللجأ ،ووسط زحامه
ي�ت��راج��ع امل ��وت م��ن أول��وي��ات �ن��ا ل�ص��ال��ح ح�ك��اي��ات تنبض
بالحياة ،ففي امللجأ ولدت قصص حب ،وفيه ولد أطفال
للمخيم ،وفيه كان الحلم يتعربش على قضبان نافذته
باعتبارها كوة النور الوحيدة فيه ،واألقرب إلى السماء..
وف��ي امللجأ ك��ان ال��ود يكبر ب�ين البعض ،وك��ان الخصام
يشتد بني البعض أيضًا .ووحدها ليالي القصف القاسية
ال�ت��ي تعلن أن��ه رب�م��ا ل��ن ي�خ��رج ن�ه��ار على م��ن يشهدها،
كان تدفع الناس ملصالحة من يخاصمونهم .هكذا صار
امللجأ مع األيام جزءًا من ذاكرة الفلسطينيني ،ومنهم من
اجتاح امللجأ بطاقة ميالده ،ومنه من ّأرخ لذكرى زواجه،
ومنهم من كتب له نهايته .وكانت أمي تقول إن «امللجأ
وقتها لم يكن يختلف كثيرًا عن املخيم ،كالهما محطتا
إقامة مؤقتة ،فيهما الفلسطيني يعيش في حالة انتظار
على سفر ،فال هو يغادرهما ،وال هو يدع حقيبته بعيدًا
عنه ويستقر فيهما».
ألي��ام امللجأ في مخيم تل الزعتر ،ن��ذرت أمي العام األول
م��ن ع �م��ري ،وك ��ان ع�ل��ى «ق�ط�ع��ة ال�ل�ح��م» ال �ت��ي كنتها في
عامي األول ،أن تنتقل بني نساء املخيم جميعهن .حتى
إني لكثرة من قلن لي إن أيديهن حملتني وهدهدتني في
طفولتي ،حسبت أن أمي نذرتني لنساء امللجأ ال أليامه.
ومن يومها وأنا أعد كل امرأة فلسطينية أمي .فيما كانت
أم��ي امل ��رأة ال��وح�ي��دة رب�م��ا ال�ت��ي ال ت�غ��ار ممن يقاسمنها
حب ولدها ،ربما ألنها تعلمت في مخيم تل الزعتر كيف
تتقاسم والناس مع الحب ،رغيف الخبز الناشف وجرعة
املاء وخوف القصف ووجع الحصار.
بعد س �ن��وات ،س��أع��رف ف��ي مخيم ال�ي��رم��وك م��ا معنى أن
ت�ك��ون ك��ل األم �ه��ات ف��ي املخيم أم��ي ،دون أن ت�غ��ار منهن
أمي .عرفت ذلك وأنا أرى عيني أمي الحاجة عزيزة العلي
تغرق بالدموع ،وزغاريدها ال تقف وه��ي تحيي جنازة
شهيد م��رت م��ن أمامها ،أسألها ع��ن الشهيد ،فتقول «ال
أعرفه ...ولكنك قد تكون مكانه ّ
«يمى» وتكون أمه مكاني
اآلن! فكيف ال تريدني أن أك��ون مكانها ،وه��و اآلن يقف
مكانك؟!».
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سينما

«فبراير األسود» فاوست المصري استعاد روحه مع الثورة
بعد تراجيديا «بنتني من مصر» ،ها
هو السيناريست واملخرج محمد أمني يقدم
توليفة كوميدية في «فبراير األسود».
مع النجم خالد صالح ،نتابع رحلة أكاديمي
ّ
والتحوالت التي ّ
يمر بها في دولة
نزيه
نخرها الفساد ومجتمع تاهت فيه
القيم األخالقية
القاهرة ــ أحمد ندا
أس� ��رة م �ص��ري��ة ت�ن�ت�م��ي إل ��ى الطبقة
امل �ت��وس �ط��ة ،ي �ح �م��ل م �ع �ظ��م أف ��راده ��ا
درجات علمية مرموقة .حسن (خالد
ص ��ال ��ح) ي �ح �م��ل دك� � �ت � ��وراه ف ��ي ع�ل��م
االج� �ت� �م ��اع ،وأخ � � ��وه ص�ل��اح (ط� ��ارق
عبد ال�ع��زي��ز) دك �ت��وراه ف��ي الكيمياء
وزوجته أيضًا .ورغم التفوق العلمي
ا ّل� ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب��ه أف � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة ،إال
أن� � �ه � ��ا ت � ��واج � ��ه ق � �س� ��وة ال� �ع� �ي ��ش ف��ي
ظ��ل دول ��ة ال ت�ع�ن��ى ب��ال �ع �ل��وم .ي�ع��ود
السيناريست وامل�خ��رج محمد أمني
إل � ��ى ال �س �ي �ن �م��ا ب �ت �ج��رب �ت��ه ال ��راب �ع ��ة
«فبراير األسود» .بعد «فيلم ثقافي»،
و«ليلة س�ق��وط ب �غ��داد» ،وتراجيديا
«ب �ن �ت�ي�ن م ��ن م � �ص ��ر» ،ه ��ا ه ��و ي �ق��دم
ت��ول�ي�ف��ة ك��وم�ي��دي��ة .ث�م��ة م�ي��ل واض��ح
لدى أمني إلى «مسرحة الصورة» في
أعماله الكوميدية والتراجيدية .هذه
املسرحة تتبدى في «فبراير األسود».
ب � ��أداء ان �ف �ع��ال��ي م �ب��ال��غ ف �ي��ه ،ي �ج� ّ�رد
شخصياته من إنسانيتها ،ويبتعد
عن شكل الفانتازيا السياسية الذي
نجح جزئيًا ف��ي تنفيذها ف��ي «ليلة
سقوط بغداد».
ي�ب��دأ الفيلم ق�ب��ل ع��ام م��ن «ث ��ورة 25
يناير» بمشهد أستاذ علم االجتماع

خالد صالح في مشهد من «فبراير األسود»
ح �س��ن ف ��ي ق ��اع ��ة م� �ح ��اض ��رات .ع�ن��د
ن� �ه ��اي ��ة ال� �ف� �ص ��ل ال � � ��دراس � � ��ي األول،
ي � ��دع � ��و ت �ل��ام� � �ي � ��ذه إل � � � ��ى ال� � �ت� � �ف � ��اؤل،
وح� ��ب ال ��وط ��ن ،وي �ب ��ث ال� �ت� �ف ��اؤل ف��ي
ن �ف��وس �ه��م ،وي �خ �ب��ره��م ع ��ن اإلج � ��ازة
ال � � �ت� � ��ي س� �ي� �ق� �ض� �ي� �ه ��ا م � � ��ع زوج� � �ت � ��ه
وول��دي��ه ف��ي منطقة ال��واح��ات .يأتي
امل�ش�ه��د ال�ت��ال��ي ف��ي ال �ص �ح��راء حيث
األس��رة تتجه إل��ى ال��واح��ات ف��ي أحد
الباصات السياحية ،غير أن عاصفة
ت �ع �ت��رض ط��ري �ق �ه��م ،وي �ع �ل �ق��ون ف��ي
الرمال املتحركة .تأتي عربة الجيش
إلنقاذ الناس ،وتبدأ باالنتقاء بناء
ع �ل��ى أه �م �ي��ة امل ��وج ��ودي ��ن .وم �ع �ي��ار
األهمية هنا هو القرب من السلطة،
ف�ت�ب��دأ ب��إن�ق��اذ ل ��واء م��ن أم��ن ال��دول��ة،
ث��م م�س�ت�ش��ار ف��ي ال�س�ل��ك ال�ق�ض��ائ��ي،
ث� � ��م رج� � � ��ل أع� � � �م � � ��ال ،وت � � �ت� � ��رك ب ��اق ��ي
«امل��واط �ن�ي�ن» إل��ى ال�ن�ه��اي��ة م��دف��ون�ين

ف ��ي ال� ��رم� ��ال ب��اس �ت �ث �ن��اء رؤوس � �ه ��م.
ال �ت��رات �ب �ي��ة ال �ت��ي اخ �ت��اره��ا أم�ي�ن في
اإلن �ق��اذ ه��ي م��ا ي�ب�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا حسن
ال � �ه� ��رم االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ج ��دي ��د ب�ع��د
ف�س��اد تفشى ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وان �ع �ك��س ع �ل��ى م�ج�ت�م��ع ت��اه��ت فيه
ال�ق�ي��م األخ�لاق �ي��ة .ب�ع��د ه��ذه ال��رح�ل��ة،

مشاهد باهتة ،وأداء
متوقع باستثناء ظهور
مميز اللفت إمام

ي�ع��ود ح�س��ن إل��ى ط�لاب��ه ل�ي�ق��ول لهم
«م�ف�ي��ش أم ��ل» م�ق� ّ�دم��ًا اس�ت�ق��ال�ت��ه من
التدريس الجامعي تمهيدًا لتحسني
وضعه االجتماعي .يحاول التوصل
إل��ى حلول تخرجه من ه��ذا الهامش
االج�ت�م��اع��ي ال��ذي يعيش ف�ي��هّ .
يقرر
ً
الهجرة أوال على عكس امل�ت��وق��ع ،إذ
ي��أت��ي دائ �م��ًا ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ب�ع��د ن�ف��اد
ّ
ال�ح�ل��ول داخ ��ل ال��وط��ن .ل�ك��ن اختيار
صانع
الهجرة بداية هو تعبير من ّ
الفيلم ع��ن ه��ذا ال �ي��أس ال ��ذي عشش
في نفوس الناس .بعد فشل محاولة
الهجرة ،يتخلى حسن عن كل قيمه
ومبادئه األخالقية ،ويخوض حربًا
ي� �ش � ّ�رع ف �ي �ه��ا ل�ن�ف�س��ه اس �ت �خ ��دام كل
األس�ل�ح��ة .يفسخ خطوبة ابنته ريم
(م �ي��ار ال�غ�ي�ط��ي) م��ن ال�ع��ال��م معتمد
(ياسر الطوبجي) ويجعلها تخطب
ض��اب �ط��ًا ف ��ي أم ��ن ال ��دول ��ة ي�ع�م��ل في

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ٣٠ﻧﻴﺴﺎﻥ
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رئاسة الجمهورية بينما ّ
يعد ابنه
املهتم بالعلوم ليكون العب كرة قدم،
فيوظف له «ن��زه��ي» الالعب املعتزل
ليدربه.
ينتهي الفيلم بمشهد ملحمي يظهر
جموعًا تهتف «الشعب يريد إسقاط
النظام» في الوقت ال��ذي تتزوج فيه
ري� ��م م ��ن ض ��اب ��ط أم� ��ن ال� ��دول� ��ة ،وق��د
اس �ت �ق��رت أوض� ��اع اب �ن��ه ف��ي منتخب
الشباب .األوض��اع استقرت واقترب
ّ
حسن من األم��ان كما يبتغيه ،إال أن
هتاف الشارع يجعل حسن يلغي كل
شيء فجأة (!) .وإذا بكل االنتهازية
التي سيطرت عليه ،تزول مع هتاف
الجماهير ،فيتساءل في النهاية عن
ّ
«ال�ف�ت��رة االنتقالية» رغ��م أن تسمية
الفترة االنتقالية تلت سقوط النظام
في سهو غريب من املخرج.
ال �ف��ان �ت��ازي��ا ال �ت ��ي ي� �ح ��اول امل �خ��رج
محمد أم�ين تقديمها ه�ن��ا ،وطريقة
ً
ال �س��رد ت�ش�ب�ه��ان م��ا ق��دم��ه ق �ب�ل�ا في
ف �ي �ل��م «ل� �ي� �ل ��ة س � �ق ��وط ب � � �غ � ��داد» .ف��ي
«ف �ب��راي��ر االس� � ��ود» ،اس�ت�س�ل��م تمامًا
ً
لثيماته التي قدمها قبال مع بعض
اإلف �ي �ه��ات ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ع��روف��ة ع�ن��ه.
ّ
وي� �ب ��دو أن أم �ي�ن امل� �خ ��رج ال ي��رض��ي
ط � �م ��وح أم� �ي��ن ال� �س� �ي� �ن ��اري� �س ��ت .ل�ق��د
أت��ت مشاهده باهتة ،وأداء املمثلني
م �ت��وق �ع��ًا ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ظ� �ه � ً�ور م�م�ي� ً�ز
الل �ف��ت إم ��ام أض ��اف ب�ه�ج��ة حقيقية
وك��وم �ي��دي��ا ل �ط �ي �ف��ة ع �ل��ى م �ج��ري��ات
الشريط ،إضافة إلى الخطابية التي
يختتم ب�ه��ا م�ش��اه��ده ك�م��ا ل��و كانت
تلقينًا للمشاهدين .النهاية لم تأت
على مستوى الفانتازيا التي حاول
أم�ين ال��زج بها ف��ي عمله ،ب��ل ج��اءت
اس �ت �س�ل�ام ��ًا ل � �ل� ��واق� ��ع ...واق � � ��ع ن�س��ي
املخرج تفاصيله مع غلطة تاريخية
تتعلق بالفترة االنتقالية.

ﺑﻼ ﺣﺼﺎﻧﺔ
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في الصاالت

محبي النجم األميركي رغم ّ
كما قسم آراء ّ
تصدره شباك التذاكر في أميركا ،فقد قسم أيضًا النقاد الذين أخذوا
ّ
«مهمة مستحيلة» ضعف األداء .مع ذلك ،يبدو شريط املخرج جوزيف كوسينسكي إحاالت إلى مراجع
على صاحب
في سينما الخيال العلمي

توم كروز أفلت من «النسيان»
فيصل عبد اهلل
«أن��ا ج��اك ه��ارب��ر .ع��دت ال��ى بيتي».
جملة ينهي بها التقني جاك (توم
ك� ��روز) م�ه�م�ت��ه ف��ي ش��ري��ط ال�خ�ي��ال
العلمي «نسيان» للمخرج األميركي
ج � ��وزي � ��ف ك ��وس� �ي� �ن� �س� �ك ��ي ال � � � ��ذي h
نطلقت عروضه الشعبية أخيرًا في
ال�ع��اص�م��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة .م��ا سبقها
من أحداث يدور أغلبه في عام 2077
ّ
ويشكل على مدى أكثر من ساعتني
محور رواية الرسوم غير املنشورة
ً
للمخرج نفسه .نتابع هنا فصوال
من حياة حفنة أشخاص تقع على
ع��ات�ق�ه��م م�ه�م��ة ح �م��اي��ة األرض من
م �خ �ل��وق��ات أط� �ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا ت�س�م�ي��ة
«ال �ح �ث��االت» .ت�ت�م�ح��ور م�ه�م��ة ه��ذه
الفرقة ح��ول حماية عمليات سرية
غ��اي�ت�ه��ا ت�ج�ف�ي��ف امل �ح �ي �ط��ات ون�ق��ل
مياهها الى املحطة «تيت» الرابضة
ف��ي مكان م��ا ف��ي الفضاء الخارجي
ق ��رب ك��وك��ب زح ��ل م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق
تشرف عليه سالي (ميليسا ليو)،
وامل � �س � ��اع � ��دة ف� �ي� �ك� �ت ��وري ��ا (أن � ��دري � ��ا
ري � ��زب � ��ورو) وج � ��اك أو ال �ت �ق �ن��ي .49
كانت توجيهات سالي ــ وهي أقرب
الى اإلنسان اآلل��ي ــ صارمة تقضي
بضرورة إنهاء أعمال فريقها خالل
أس� �ب ��وع�ي�ن م� ��ن ال � ��زم � ��ن ،ع� �ل ��ى أم ��ل
االل �ت �ح��اق ب��ال�ن��اج�ين ف��ي محطتهم
الفضائية اآلمنة ،إثر كارثة مدمرة
ضربت األرض وأفنت ما عليها من
بشر وحيوات أخرى.
ورغ � ��م م �س��ح ذاك� � ��رة ج� ��اك ألس �ب��اب
أمنية قبل تكليفه بهذه املهمة ،إال
ّ
أن أطياف سيدة غامضة تتراءى له
من بعيد على سطح بناية «أمباير
في مدينة نيوريوك.
ستيت» ّ
صحيح أن ��ه ي�ك��رر جملته املفضلة
«ع �م �ل �ن��ا ي �ق �ت �ض��ي ال� �ن� �س� �ي ��ان» ،إال
م �ف �ت �ت��ح ال � �ش ��ري ��ط ي � �ق� ��ول ال �ع �ك��س
«أع� � ��رف م��دي �ن��ة ن� �ي ��وي ��ورك ق �ب��ل أن
أول� � ��د .وأع� � ��رف ه� ��ذه امل� � ��رأة ق �ب��ل ان
أراها».
م��ع ذل ��ك ،يستعيد ج��اك بعضًا من
خ�ي��وط ذاك��رت��ه على درج ��ات .م��ا أن
يكتشف في إحدى دورياته اليومية
ان � �ف � �ج ��ار م ��رك� �ب ��ة ف� �ض ��ائ� �ي ��ة ب �ف �ع��ل
ّ
اص �ط��دام �ه��ا ب � ��األرض وت �م��ك �ن��ه من
إن�ق��اذ جوليا (أول �غ��ا كوريلينكو)،
على خالف تعليمات سالي وخيبة
ف�ي�ك�ت��وري��ا ،ح�ت��ى ي��رب��ط ب�ي�ن ص��ور
تلك املرأة وخياالته.
هذه الحادثة وما تالها من أحداث
تفتح كوات صغيرة في ذاكرة جاك

توم كروز في «النسيان»
امل �ع �ط �ل��ة ق �ب ��ل  60ع� ��ام� ��ًا .ي�ك�ت�ش��ف
ّ
أن ال �ك��ائ �ن��ات ال �خ��راف �ي��ة ال �ت��ي ك��ان
ي �ح��ارب �ه��ا ل�ي�س��ت س ��وى م�ج�م��وع��ة
م� ��ن ال� �ب� �ش ��ر ،ق � � ��رروا االخ� �ت� �ف ��اء ف��ي
ب �ط��ون األرض ت �ح��ت ق� �ي ��ادة ب�ي��ش
(م ��ورغ ��ان ف��ري �م��ان) امل �ه �ي �ب��ة .يقنع
ّ
األخير ج��اك ب��أن دم��ار األرض على
ي��د م �خ �ل��وق��ات ف�ض��ائ�ي��ة م��ا ه��و إال
م�ح��ض اف �ت��راء .ت�ت�ع��زز ق�ن��اع��ة ج��اك
بذلك خالل طريق عودته بعد إنقاذ

تأثر بشريط ستانلي
المهم
كوبريك
ّ
«أوديسة الفضاء»

جوليا ،من خالل فالش باك يجمع
االث� �ن�ي�ن ي � ��وم ت� �ق ��دم ال � ��ى خ�ط�ب�ت�ه��ا
م� ��ن ع� �ل ��ى س� �ط ��ح ب� �ن ��اي ��ة «أم� �ب ��اي ��ر
س�ت�ي��ت» .ول�ع��ل جمعه لبقايا كتب
وت�س�ج�ي�لات موسيقية وإخ�ف��اء ه��ا
ف��ي ك��وخ ق��دي��م وس��ط غ��اب��ة خ�لاب��ة،
بعيدًا عن عيون فريقه ،ك��ان بدافع
ح �م��اي��ة ب �ق��اي��ا ذاك� � ��رة ل ��م ت �ب��ارح��ه.
وع� �ل� �ي ��ه ك� ��ان� ��ت الزم� � � ��ة «أن ه �ن ��اك
ب �ش �رًا ي �ح �ت��اج��ون ال ��ى م�س��اع��دت��ي»
ب �م �ث��اب��ة ت� �ع ��وي ��ذة ُم �ن �ق��ذ ال ي��دخ��ل
املستحيل في قاموسه .بعد معارك
أق ��رب ال ��ى األل �ع��اب ال�ك��وم�ب�ي��وت��ري��ة
ب�ي�ن ط ��ائ ��رات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وأس�ل�ح��ة
م �ت �ط��ورة ،ت�ك�ت��ب ال�ف�ص��ول األخ �ي��رة
ل��رح�ل��ة ه ��ذه األودي� �س ��ة ال�ف�ض��ائ�ي��ة.
رح�ل��ة أراد مخرجها جمع خياالت
ع � � ��دد م � ��ن األف � �ل � ��ام امل� �ن� �ت� �م� �ي ��ة إل ��ى
ه � ��ذا ال� �ج� �ن ��س ال �س �ي �ن �م ��ائ ��ي ،ب� ��دءًا
ب�ع�م��ل س�ت��ان�ل��ي ك��وب��ري��ك «أودي �س��ة
ال �ف �ض��اء» امل �ه��م ،وم � ��رورًا ب �ـ«ت��وت��ال
ريكول» و«كوكب القردة» والشريط
ال�ك��ارت��ون��ي «ال �ج��دار أي ��ي» .ومثلما
قسم شريط «نسيان» آراء الجمهور
وم �ح �ب��ي ال �ن �ج��م ت � ��وم ك � � ��روز ،رغ��م
ت � �ص � ّ�دره م �ب �ي �ع��ات ش �ب ��اك ال �ت��ذاك��ر
ف��ي أسبوعه األول ف��ي أميركا ،فقد
ق �س��م أي �ض��ًا ال �ن �ق��اد ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين.
ق��وب��ل ب �ن �ق��د الذع ط� ��ال أداء ب�ط�ل��ه
ك ��روز وق��درات��ه ال �خ��ارق��ة ف��ي ق�ي��ادة
ط��ائ��رت��ه امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،أو دراج �ت ��ه
امل�ص�ف�ح��ة ،أو ح��رك��ات��ه ال�ب�ل�ه��وان�ي��ة
ف� ��ي ال �ت �س �ل��ق م� ��ن دون أن ت�ت�غ�ي��ر
ت�ق��اس�ي��م وج �ه��ه .وم�ث�ل��ه م�س��اع��دت��ه
فيكتوريا التي بدت مالبسها أقرب
ال � ��ى م ��وظ� �ف ��ة رف� �ي� �ع ��ة ف� ��ي م �ص��رف
ت �ج��اري .وق��د ض� ّ�ي��ع امل �خ��رج ق��درات
امل �م �ث��ل م ��ورغ ��ان ف��ري �م��ان ف��ي لعبه
دورًا ث ��ان ��وي ��ًا ع� ��اب � �رًا .ب �ي �ن �م��ا ب��دت
حوارات جاك بمساعدته فيكتوريا،
ومثلها ب��زوج�ت��ه جوليا أق��رب الى
س �ي �ن��اري��وه��ات األف �ل ��ام ال�ع��اط�ف�ي��ة
ف��ي ال��زم��ن ال�ح��اض��ر م�ن�ه��ا ال��ى لغة
املستقبل .وم��ع ذل��ك ،يعود صاحب
س�ل�س�ل��ة أف �ل�ام «م �ه �م��ة مستحيلة»
في نهاية شريط «نسيان» مخفورًا
ب�م��ن أن�ق��ذه��م م��ن ال�ب�ش��ر ال� ُ�ى بيته،
وكأنه يردد عبارة «املهمة أنجزت»
كما ًينبغي ً ،وها هي عائلتي معي
زوجة وطفلة.
 :Oblivionص ��االت «أم �ب �ي��ر» (،)1269
«غ� � ��ران� � ��د س� �ي� �ن� �م ��ا» (،)01/209109
«ب�ل�ان� �ي ��ت» (« ،)01/292192س �ي �ن �م��ا
سيتي» ()01/899993

حملة المقاطعة
ويحك  Mrجمال
بعدما ّ
قدم عرضه «كل شيء عن جمال» امس،
وجهت «حملة مقاطعة داع�م��ي «إس��رائ�ي��ل»
ـ ل�ب�ن��ان» رس��ال��ة إل��ى ج �م��ال دب ��وز (األخ �ب��ار
« :)2013/4/27ع�ل�م�ن��ا م�ت��أخ��ري��ن ب�ق��دوم��ك
إل��ى لبنان ال��ذي نأمل أن يبقى بلد املقاومة
نستقبلك كأخ
واملقاطعة والفن .وكنا نود أن ّ
عربي وفنان عاملي ب��أذرع مفتوحة؛ غير أننا أحببنا
أن نتيقن مما قرأناه عن تاريخك القريب .هل صحيح
أنك قبل سنواتَ ،
زرت الكيان الصهيوني مع زوجتك
ب��دع��وة م��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة؟ لعلك
ّ
تعلم ي��ا سيد ج�م��ال أن غالبية الشعب العربي ال��ذي
تنتمي إل�ي��ه ب��ال��والدة ،تعتبر إس��رائ�ي��ل ع��دوًا غاصبًا
عنصريًا؛ فكيف
ومجرمًاّ ّ
�ف
�
ت
�
ك
�
ت
�م
�
ل
�ك
�
�
�
أن
إذا ص � ��ح
ِ
ب ��زي ��ارة ه� ��ذا ال� �ك� �ي ��ان ،ب��ل
ّ
ص� ��ل � �ي� ��ت أم � � � � ��ام «ح� ��ائ� ��ط
ُ
امل �ب �ك��ى» ال � ��ذي ي�س�ت�خ��دم
رم� � � �زًا ل �ت �ه��وي��د ف�ل�س�ط�ين
ّ
وي � �ش� ��ك� ��ل خ � �ط � �رًا ي ��وم � ّ�ي ��ًا
ع �ل ��ى امل �س �ج ��د األق� �ص ��ى؟
مل ��اذا أدن ��ت االح�ت�ج��اج��ات
ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة ض� � ��د ال� �ف� �ن ��ان
آرت � � ��ور ف� ��ي 2009/1/18
خالل القصف اإلسرائيلي
ّ
لغزة؟ ملاذا اعتبرت أن هذه
االح � �ت � �ج ��اج ��ات امل ��أل ��وف ��ة
في ب�لاد العالم «تستحق
لماذا أدنت
ّ
إن
ال ��رث ��اء وب� �ل� �ه ��اء؟» .ث ��م
االحتجاجات
االحتجاجات على آرت��ور
السلمية ضد
ل��م ت�ك��ن م �ع��اداة للسامية
ّ
الفنان آرتور خال
كما زعمت ،بل ألن آرتور،
عدوان غزة؟
ب� �ح� �س ��ب ك� � �ل � ��ود ري � �م� ��ون
«ص�ه�ي��ون��ي م�ل�ت��زم ي��دع��م
ال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة م� � ��ادي� � ��ًا».
وب ��امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ف �ك �ث �ي��رون
ممن اعتصموا أمام عرض
ّ
آرتور في شتاء  2009كانوا يهودًا؛ كما أن كلود ريمون
لغيظ الصهاينة إل��ى «االت�ح��اد اليهودي
ينتمي ،وي��ا
ِ
الفرنسي للسالم»! فلماذا اإلصرار على تشويه سمعة
املقاطعني ،والدفاع عن الصهيوني آرتور؟
ال حاجة إلى إخبارك بجرائم الصهيونية في بالدنا؛
ف��أن��ت م�غ��رب��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،وال �ش �ع��ب امل �غ��رب��ي ص��اح��ب
أكبر ت�ظ��اه��رات عربية شاجبة للمجازر اإلسرائيلية
وداع �م��ة لنضال الشعب الفلسطيني .وال ح��اج��ة إلى
إخبارك بانضمام عشرات آالف العمال واألكاديميني
واملوسيقيني في العالم إلى حركة «بي .دي .أس» التي
تعيش في فرنسا
تدعو إل��ى مقاطعة
إسرائيل ،فأنت ّ
ْ
ومطلع على الحملة .لكن ما ال يبدو أن��ك تدركه أننا
نحن املكتوين بنار «إس��رائ�ي��ل» ،نعتبر زي��ارة الكيان
ً
ّ
الصهيوني (فضال عن حائط املبكى) ،وإدانة مقاطعي
الفنانني الداعمني للصهيونية كآرتور ،استخفافًا فظًا
بعذاباتنا ،وتغطية لجرائم عدونا بذريعة «انفصال
ّ
الفن عن السياسة» .أل��م تقل في دفاعك عن آرت��ور ،إن
إلسرائيل ،بل فنان يؤدي عمله»؟!
األخير «ليس سفيرًا
ّ
ال �س �ي��د ج� �م ��ال ،ع �ل��ى ال �ف ��ن ��ان أال ي �ك��ون س �ف �ي��ر ال�ظ�ل��م
وال �ع �ن �ص��ري��ة واالح� �ت�ل�ال وال �ق �ت��ل .م��ن ه �ن��ا ،ن�ن��اش��دك
االم�ت�ن��اع ع��ن زي ��ارة ال�ك�ي��ان الصهيوني وع��ن ال��دف��اع
ع ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن ال �ص �ه��اي �ن��ة ،وب ��ال ��وق ��وف إل � ��ى ج��ان��ب
الشعب الفلسطيني ،كما وقف قبلك عشرات الفنانني
وامل� �ن ��اض� �ل�ي�ن أم � �ث� ��ال رودج � � ��ر ووت � � ��رز وج� � ��ون ب��رج��ر
وريتشارد فالك والقس دزموند توتو.

فالش
■ بعدما مالحقة الرابر التونسي ع�لاء ول��د  15على
خلفية أغنيته «البوليسية ك�لاب» ،قضت «محكمة
وه��ران» في الجزائر بالسجن ستة أشهر على مغني
الراي الشاب فيصل بعدما انتشرت أغنيته «ماماميا»
على يوتيوب حيث اعتبرها القضاء مساسًا بمصالح
األمن الوطني.
■ ي��ذه��ب ال�ط�ف��ل ج �م��ال الك �ت �ش��اف ك�ي��ف ب ��دأ ال�ع��ال��م،
م� ّ
�زودًا بدفتر وث�لاث قطع سحرية من حلوى البرازق.
يلتقي بدودة قز ،واألق��زام السبعة ،وأنطوان دي سانت
ٌ
وبطة سوداء ،وأفعى ،ورجل وامرأة عاريني،
اكزوبيريّ ،
وت�م�س��اح ملقب ب�ـ«ال�خ�ط�ي��ر» .املسرحية املبنية على
رواية  ،L’Origine du Mondeتأليف رأفت مجذوب
َّ
ستقدم ابتداء من  16أيار (مايو)
وإخراج لينا أبيض
ح�ت��ى  19م�ن��ه ع�ل��ى خشبة م�س��رح «غلبنكيان» في
ح��رم «الجامعة اللبنانية األميركية» ف��ي بيروت
(قريطم).
لالستعالم01/786464 :

ُ
■ مع حنان الحاج علي ،تختتم فعاليات «منمنمات:
شهر لسوريا» عند الثامنة والنصف من مساء  4أيار
(م��اي��و) ف��ي «دوار الشمس» (الطيونة ـ�ـ ب�ي��روت).
ت�ح��ت ع �ن��وان «ح�ك��اي��ات س��وري��ا م��ن ل�ب�ن��ان» ،ت�ق� ّ�دم
اللبنانية ق��راءات مسرحية للراهب
املمثلة واملسرحية
ّ
غطت ّ
ّ
يوميات الحراك ّ
وتطرقت
د
شحي
السوري نبراس
ّ
إلى قضايا فلسفية ودينية املتعلقة به.
لالستعالم01/381290 :
■ ب �ع��دم��ا أط �ل �ق��ت «ال �س �ب �ي��ل» ف �ع��ال �ي��ات «األس� �ب ��وع
الوطني للمطالعة» ،دعت مع «ن��ادي لكل الناس»
إل � ��ى ع � ��رض ف �ي �ل��م «رص� ��اص� ��ة ط ��اي� �ش ��ة» ل �ج ��ورج
ه��اش��م .ي�ل��ي ال �ع��رض ح ��وار م��ع امل �خ��رج اللبناني عند
ال�س��اب�ع��ة م��ن م �س��اء ال �ي��وم ف��ي امل�ك�ت�ب��ة ال �ع��ام��ة لبلدية
ب �ي��روت (ال �ب��اش��ورة) .وف��ي م�ن��اس�ب��ة األول م��ن أي��ار،
دعت الجمعية إلى لقاء حواري حول عيد العمال ودور
النقابات ف��ي لبنان م��ع رئ�ي��س راب�ط��ة التعليم الثانوي
األس �ت��اذ ح�ن��ا غ��ري��ب ،ب� ��إدارة ال��زم�ي�ل��ة م�ه��ى زراق��ط

عند السادسة من مساء الثالثاء  30نيسان (أبريل) .
لالستعالم01/667701 :
■ ب�ط�ل��ب م��ن «م �ك �ت��ب مقاطعة
اس��رائ �ي��ل» ال�ت��اب��ع لجامعة ال��دول
العربية ،ق� ّ�ررت السلطات اللبنانية
م � �ن ��ع ع � � ��رض ف� �ي� �ل ��م «اع � � �ت� � ��داء»
للمخرج اللبناني زياد الدويري
(ال � �ص ��ورة) ال� ��ذي ص � � ِّ�ورت أج ��زاء
م �ن ��ه ف� ��ي ت� ��ل أب� �ي ��ب وش � � ��ارك ف��ي
ب �ط��ول �ت��ه م �م �ث �ل��ون اس��رائ �ي �ل �ي��ون.
علمًا ّأن ال�ش��ري��ط مقتبس ع��ن رواي ��ة ب��ال�ع�ن��وان نفسه
للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا ،تساوي بني الجالد
والضحية ،وترضي الغرب وت�ق� ّ�دم نظرة سطحية إلى
ال �ص��راع ال�ع��رب��ي االس��رائ �ي �ل��ي م��ن خ�ل�ال ق�ص��ة طبيب
فلسطيني من أراضي الـ  48يكتشف فجأة ّأن زوجته
نفذت هجومًا فدائيًا في تل أبيب.
وكتب الدويري على صفحته على فايسبوك «يؤسفني

إعالمكم ّأن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قرر
معاقبتنا من خالل منع الفيلم ( )..بحجة أني ذهبت الى
اسرائيل» .وأضاف صاحب «ويست بيروت»« :هذا قرار
غبي وغير عادل».
وكان الفيلم قد نال رخصة لعرضه في لبنان قبل أشهر،
اال ّأن السلطات اللبنانية تراجعت بعدما طالب «مكتب
م�ق��اط�ع��ة اس��رائ �ي��ل» ف��ي ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،بمنع
عرضه في كل الدول العربية .علمًا ّأن الشريط يخالف
القانون الصادر في لبنان عام ّ 1955
وينص على حظر
«امل�س��اه�م��ة ف��ي م��ؤس�س��ات أو أع�م��ال إس��رائ�ي�ل�ي��ة» .من
جهته ،تابع ال��دوي��ري على صفحته« :لست ن��ادم��ًا ،وال
علي أن ّ
أشعر بأنه يجب ّ
أقدم اعتذارًا ألحد»،
وب�ح�س��ب ال ��دوي ��ري ،ف��إن ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة رفضت
أي�ض��ًا أن ي�ك��ون ال�ف�ي�ل��م ض�م��ن ال�ت��رش�ي�ح��ات اللبنانية
لجوائز األوسكارُ .ويرتقب أن يخرج العمل الى الصاالت
ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي  29أي ��ار (م��اي��و) ف��ي ف��رن �س��ا ،ع�ل��ى أن
يعرض ف��ي ال��والي��ات املتحدة اع�ت�ب��ارًا م��ن  21حزيران
(يونيو).
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«الوالدة من الخاصرة» خارج رمضان؟
وسام كنعان
ال � �ح� ��ظ ال � �ع� ��اث� ��ر ي�ل��اح� ��ق «ال� � � � � � ��والدة م��ن
ال�خ��اص��رة ( »3منبر امل��وت��ى) ،رغ��م اتفاق
ج�م�ي��ع ن �ج��وم ال�ع�م��ل ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة فيه
بعد تردد ومفاوضات طويلة مع الشركة
ً
امل�ن�ت�ج��ة (ك�ل�اك �ي��ت) ال �ت��ي ب�ح�ث��ت ط��وي�لا
ع ��ن ال �خ �ي��ار األف� �ض ��ل ل �ت �ص��وي��ر ال �ع �م��ل،
ً
ف ��اخ� �ت ��ارت ت� �ص ��وي ��ره ك ��ام �ل�ا ف ��ي ل �ب �ن��ان
ب�س�ب��ب ال �ت �ش��اب��ه ال �ج �غ��راف��ي ب�ي�ن��ه وب�ين
س��وري��ا ،وق��د َب��ذل مهندسو ال��دي�ك��ور كل
الجهود لتظهر األماكن كأنها في األرياف
ال �س ��وري ��ة .ه �ك ��ذا ،ات �ف �ق��ت «ك�ل�اك �ي��ت» مع
غالبية ن�ج��وم ال�ج��زء ي��ن السابقني (منى
واص��ف ،عابد فهد ،باسم ي��اخ��ور ،قصي
خ��ول��ي ،ص�ف��اء س�ل�ط��ان ،ش�ك��ران مرتجى،
محمد حداقي وفاد صبيح) .كذلك ،حلت
النجمة سمر س��ام��ي ضيفة على «منبر
امل��وت��ى» ،ع�ل��ى أن ت ��دور ك��ام�ي��را املخرجة
رش��ا شربتجي ف��ي م�ن��اط��ق مختلفة من
شمال لبنان ،بعدما شارف السيناريست
س��ام��ر رض� ��وان ع�ل��ى االن �ت �ه��اء م��ن كتابة
ح �ل �ق��ات��ه ال� �ث�ل�اث�ي�ن .وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ب ��اش ��رت
ص��اح�ب��ة «زم ��ن ال �ع��ار» ت�ص��وي��ر مشاهد
ّ
العمل في منطقة البترون ،وتمكن فريقها
م��ن اخ�ت�ي��ار م��واق��ع ت�ص��وي��ر م��وف�ق��ة .لكن
أث� ّن��اء زي ��ارة «األخ �ب��ار» مل��وق��ع التصوير،
ف ��ض� �ل ��ت ش ��رب� �ت� �ج ��ي ع � � ��دم اإلدالء ب ��أي
تصريح «من باب الحرص على سالمتها
الشخصية وسالمة فريقها الفني» على
ح� ّ�د تعبيرها .ورب�م��ا كانت ه��ذه الحركة
ت�ج�ن�ب��ًا ل �ح��دوث أي إش �ك��ال ش�ب�ي��ه ب��ذاك
ال� ��ذي ح �ص��ل م ��ع ال �ك��وم �ي��دي��ان ال �س��وري
دري��د ل�ح��ام ف��ي ق��ري��ة القلمون اللبنانية
أث �ن��اء ت �ص��وي��ر م�س�ل�س�ل��ه «س �ن �ع��ود بعد
ق �ل �ي��ل» (األخ � �ب� ��ار  .)2012/2/18ورغ ��م
تصوير النجوم عابد فهد وباسم ياخور
وقصي خولي جزءًا كبيرًا من مشاهدهم
في املسلسل الذي كان يفترض أن يعرض
على تلفزيون «أبو ظبي» في رمضان ،إال
أن سلسلة م��ن اإلش�ك��ال�ي��ات ت�لاح��ق ه��ذا
العمل ّوتقف عقبة في طريق إنجازه ،إلى
درجة أنه قد ال يبصر النور هذا املوسم.
القصة بدأت حني ّ
سربت مصادر موثوقة
ل �ـ«األخ �ب��ار» خ�ب�رًا ع��ن ن�ي��ة ج�ه��ات أمنية
س ��وري ��ة اع �ت �ق��ال ك��ات��ب امل �س �ل �س��ل س��ام��ر
رض � � ��وان ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة خ �ل�اف شخصي
حاد مع ممثل سوري شاب اسمه محمد
ّ
عمر .فيما انتشرت شائعات اعتبرت أن
ن �ي��ة اع �ت �ق��ال رض � ��وان ج� ��اءت ب �ع��د ق ��راءة
س��ري �ع��ة ل� �ن � ّ�ص «م �ن �ب��ر امل � ��وت � ��ى» ،ح�ي��ث
ّ
ويحمله املسؤولية كاملة
يهاجم النظام
ّ
عما يجري من أح��داث دامية في سوريا.
ل �ك��ن ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ك ��ي ي �ت �م �ك��ن ال�ع�م��ل
م��ن ال�ظ�ه��ور ع�ل��ى ال �ق �ن��وات ال �س��وري��ة ،أو
ال �ت �ص��وي��ر داخ� ��ل األراض � ��ي ال �س��وري��ة ،ال

ب��د ل��ه م��ن أخ��ذ موافقة ال��رق��اب��ة .لكن ّ
نص
«م �ن �ب��ر امل� ��وت� ��ى» ل ��م ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ه��ذه
املوافقة .ورغم محاوالت الشركة املتكررة
للحصول عليها ،ولو اضطرت إلى تقديم
ن��ص مختلف ع� ّ�م��ا ي �ج��ري ت �ص��وي��ره ،إال
ّ
أن هذه املوافقة لم تعط بأي شكل .هكذا،
صار الفنيون الذين يسافرون من سوريا
ّ
�ان
إل��ى
لبنان ي��دع��ون تصوير مسلسل ث� ٍ
ّ
ك ��ي ي �ت �م��ك �ن��وا م ��ن ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ع��دد
الكبير من الحواجز األمنية والعسكرية
ال�ت��ي تنصب ف��ي عاصمة األم��وي�ين .لكن
م �ن��ذ ن �ح��و ي ��وم�ي�ن ،ق� ��رر م��دي��ر اإلض � ��اءة
وال �ت �ص��وي��ر أح �م��د ال �ح �م��وي م��ع ال�ط��اق��م
ال�ف�ن��ي ل�ل�ع�م��ل امل�ق�ي��م ف��ي س��وري��ا إي�ق��اف
ت �ص��وي��ر امل �س �ل �س��ل ،وال� �ع ��ودة إل ��ى ب �ل��ده.
وه��ذا م��ا فعلته املخرجة رش��ا شربتجي

التي تقيم ف��ي محافظة ط��رط��وس ،وذل��ك
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ت �ص��وي��ر ع �م��ل ل��م ي��أخ��ذ
املوافقة الرسمية من السلطات السورية
التي ال ُيستبعد عنها اعتقال كل من عمل
ف��ي ه��ذا امل�س�ل�س��ل ف��ي ح��ال ع��رض��ه ،على

احتجاج أسرة
المسلسل وعدم
النص موافقة
حيازة ّ
الرقابة

اعتبار أنه لم يأخذ املوافقة الرسميةَ .
ومن
يدري؟ قد تحاكمهم وفق قانون اإلرهاب
أو التحريض على التمرد املسلح! علمًا
ّ
أن ب�ع��ض ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل�س�ل�س��ل أك ��دوا
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ج� ��رأة ال �ن��ص ال �ك �ب �ي��رة ه��ذه
امل��رة .من جهة ثانية ،قوبلت محاوالتنا
امل � �ت � �ك� ��ررة ل �ل�ات� �ص ��ال ب �م �خ ��رج ��ة ال �ع �م��ل
وب �ع��ض ن �ج��وم��ه وم ��دي ��ر إن �ت��اج��ه ب�ع��دم
ّ
ال � ّ
�رد ،لكن املعلومات امل��ؤك��دة أن الشركة
امل�ن�ت�ج��ة ص��رف��ت ح �ت��ى اآلن ج� ��زءًا ك�ب�ي�رًا
من ميزانية العمل وتعاقدت مع محطات
ت �ن �ت �ظ��ر ع � � ��رض م �س �ل �س��ل ح� �ق ��ق ن �س �ب��ة
مشاهدة كبيرة جدًا .هذا األمر سيجعلها
تتشبث باستكمال املسلسل واستئناف
التصوير ،حتى لو اضطرت إلى استبدال
املخرجة بمخرج آخ��ر ج��دي��د ،واستبدال

ال �ف �ن �ي�ين ال ��ذي ��ن ل ��ن ي �غ ��ام ��روا ب��أن�ف�س�ه��م
م��ن أج��ل إن �ج��از ال�ع�م��ل .وم��ن امل�ت��وق��ع أن
تعود الكاميرا إل��ى ال��دوران بعد أي��ام مع
ّ
م�خ��رج ج��دي��د! ل�ك��ن ال�غ��ري��ب أن املسلسل
ال� � ��ذي ي � �ح ��اول ال �ب �ع��ض ن �س��ج أس��اط �ي��ر
ع� ّ�م��ا س�ي�ق��دم��ه ،وك �ي��ف س�ي�ح��اك��م ال�ن�ظ��ام
السوري ،يجسد إحدى شخصياته املغني
وامل �م �ث��ل ال� �س ��وري م �ح �س��ن غ� � ��ازي ،وه��و
نائب نقيب الفنانيني السوريني وعضو
في مجلس الشعب! من الطبيعي أن ّ
تمر
بعض األعمال ّبمخاضات عسيرة بسبب
الكارثة التي تلف سوريا ،لكن الغريب أن
تتخلى «ك�لاك�ي��ت» م��ن دون س��اب��ق إن��ذار
ع��ن ط��اق�ه�م��ا ال �ف �ن��ي وع ��ن امل �خ��رج��ة رش��ا
شربتجي ال�ت��ي ك��ان��ت ال�ع� ّ�راب��ة الحقيقية
لنجاحات هذه الشركة وشهرتها.

رؤوف الحشاش
ي���ؤدي امل��م��ث��ل ال��س��وري ع��اب��د فهد
(الصورة) دور البطولة األكثر تميزًا في
الجزء الثالث من الوالدة من الخاصرة،
وهو دور املقدم رؤوف ال��ذي يتعرض
لظروف قاسية ،وتطرأ على شخصيته
تحوالت خطيرة .فضابط األمن الفاسد
واملريض النفسي ،ينتقل بعد اندالع
األزم���ة ف��ي س��وري��ا للعمل امليداني،
ويشرف على عمليات نوعية لألمن،
لكنه ضمن الضغط العالي الذي يتعرض
له ،يلجأ إلى تعاطي «الحشيش» .كل ذلك
بعد تصاعد األحداث وحبكها بطريقة
مشوقة .على ضفة ثانية ،باشر النجم
السوري بتصوير مشاهده أمام كاميرا
املخرج السوري الليث حجو في مسلسل
لعبة املوت الذي كتبت نصه ريم حنا
معتمدة على فيلم (Sleeping With
 ،)The Enemyطبعًا بعد انتهائه من
تصوير دوره في مسلسل (سنعود بعد
قليل) لرافي وهبي واملخرج ذاته.

ّ
ّ
يرجح أن تتخلى الشركة
املنتجة عن رشا شربتجي

ريموت كونترول

ِعمرانة «الثورة» عند وليد

«»MTV

< 21:30

ي �س �ت �ض �ي��ف ول� �ي ��د ع� �ب ��ود ال �ل �ي �ل��ة ف��ي
ً
«ب �م��وض��وع �ي��ة» ك�ل��ا م ��ن ال �ن��ائ��ب عن
«تيار املستقبل» جمال الجراح ،والنائب
ال �س��اب��ق ح �س��ن ي �ع �ق��وب (ال � �ص� ��ورة)،
وال �ش �ي��خ ع�م��ر ب �ك��ري ،وال �ن��اط��ق باسم
«الجيش السوري الحر» فهد املصري.
ويدور النقاش حول جملة من التطورات
الداخلية واإلقليمية.

يحيا العدل؟

«الجزيرة»

والله زمان يا طوني

< 21:05

«ال �س �ل �ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي م �ص��ر» هو
ع �ن��وان حلقة الليلة م��ن «ف��ي ال�ع�م��ق».
يطرح علي الظفيري أسئلة ع��دة على
ض�ي��وف��ه ،أب��رزه��ا« :م��ا ال ��ذي استدعى
رف ��ع ش �ع��ار تطهير ال �ق �ض��اء؟» ،و«م��ا
موقف القضاء مما تشهده ال�ب�لاد؟»،
و«ما هو الدور الذي يؤديه القضاء في
هذه املرحلة؟».

«»LBCI

< 21:30

ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ال �ب��رن��ام��ج
ال�س��اخ��ر «ك��وم�ي�ك��از» ل��ري��ن سبيتي،
م� �ب ��اراة ج ��دي ��دة ب�ي�ن ف��ري��ق امل�م�ث�ل�ين
ال �ك��وم �ي��دي�ين امل �ح �ت��رف�ين وال �ج �م �ه��ور
ّ
ال �ع��ادي .وي�ح��ل املغني ط��ون��ي كيوان
(ال �ص��ورة) ض�ي�ف��ًا .ال�ع�م��ل م��ن كتابة
نبيل عساف وجيسكار لحود وإنتاج
شركة .KeyProduction

 Chi N Nيواصل «قفشاته»

«الجديد»

< 22:00

م� ��ع ت � �س� ��ارع األح� � � � ��داث ال �س �ي��اس �ي��ة
داخليًا وخارجيًا ،تتجه األنظار نحو
ق��راءة برنامج «ش��ي .أن .أن» املختلفة
ل�لأح��داث .ما رأي فريق العمل بآخر
ال � �ت � �ط� ��ورات ،وم � ��ن س �ي �ك��ون ض�ح�ي��ة
سخرية النشرة اإلخبارية األسبوعية
ال�س��اخ��رة؟ األج��وب��ة ف��ي حلقة ال�ي��وم،
فترقبوها.

ّ
شقة لوسام ّ
صباغ

«»OTV

< 20:30

يقضي وسام ّ
صباغ نهاره مع رجل
األع �م��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي وامل �خ��رج ال�س��اب��ق
ج��اد صوايا (ال�ص��ورة) .ب��دأ املشوار
ب��زي��ارة أح��د املشاريع العقارية التي
يملكها صوايا قبل أن يأخذه ضيفه
في زيارة إلى قبرص .هذه التفاصيل
وغ�ي��ره��ا تتابعونها ف��ي حلقة اليوم
من «خدني معك».

وقرد لهاني رمزي

« MBCمصر»

< 00:00

ف� � ��ي س� � �ه � ��رة ت � �ج � �م ��ع ب �ي ��ن اإلع � �ل� ��ام
والسياسة والضحك ،يستقبل هاني
رم� ��زي ف��ي «ال �ل �ي �ل��ة م��ع ه��ان��ي» ال �ي��وم
امل��ذي��ع أس��ام��ة منير (ال �ص ��ورة) ال��ذي
ي �ه��دي��ه ق� � ��ردًا وي �ع �ط �ي��ه دروس � � ��ًا ف��ي
ال �ح� ّ�ب ،ق�ب��ل أن ي�ط��ل أح ��د امل��رش�ح�ين
لالنتخابات الرئاسية الشيخ سامي
في الفقرة الثانية.
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تحت الضوء

«وداعًا» ...دراما لبنانية «تيرسو»
املسلسل الذي يحكي
قصة ضحايا الطائرة التي
ّ
تحطمت عام  ،2010باهت
وضعيف .أداء في ّ
قمة
الرداءةّ ،
ونص ضعيف،
وهنات كثيرة هنا وهناك.
ّ
لعل النقطة ُالوحيدة
املضيئة التي تحسب
ّ
له أنه لم ُيغفل الضحايا
اإلثيوبيني
زينة حداد
استبشرنا خيرًا عندما ب��دأ التحضير
مل �س �ل �س��ل «وداع� � � ��ًا» ال � ��ذي ي �ض ��يء ع�ل��ى
ّ
ّ
اإلثيوبية التي تحطمت
مأساة الطائرة
ع �ل��ى ال �ش ��اط ��ئ ال �ل �ب �ن��ان��ي ع � ��ام ،2010
وي �ص� ّ�ور واق ��ع ض�ح��اي��اه��ا وع��ائ�لات�ه��م
ق �ب �ي��ل ال� � �ح � ��ادث وب� � �ع � ��ده .ت ��وق �ع �ن ��ا أن
امل�س�ل�س��ل امل ��أخ ��وذ م��ن ص�م�ي��م ال��واق��ع،
س�ي�ق� ّ�دم ال��رواي��ة بعمق وي�ح�ت��رم ذك��رى
ال� �ض� �ح ��اي ��ا وذوي � � �ه� � ��مُ ،
وي � �ن� �ق ��ذه ��ا م��ن
ّ
�ى ال��درام��ا اللبنانية
ال�ح�ك��م امل�س�بّ��ق ع�ل� ّ
سطحية ،يتفنن بعض صناعها
بأنها
ف ��ي ت �ش��وي �ه �ه��ا ع ��ن ق �ص��د أو م ��ن دون
قصد .غير أن النتيجة ل��م تكن موفقة،
و«ك � � ��اس � � ��ت» امل� �م� �ث� �ل�ي�ن ال � ��ذي � ��ن اخ �ت �ي��ر
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ع �ج��ل ،ل ��م ي� ��أت أداؤه � ��م
ف ��ي امل �س �ت��وى امل �ط �ل ��وب .االت� �ف ��اق على
املسلسل بدأ على أساس تقديم القصة
في ّ 6حلقات ،وإذا بالعدد يصل إلى ،9
علمًا أنها لو ّ
قدمت في إط��ار خماسية
ّ
سداسية ،لكان وقعها أفضل بكثير.
أو
ّ
ال �ك��ارث��ة ال �ت��ي ش�غ�ل��ت ل �ب �ن��ان ،وض��ج��ت
بها نشرات األخبار واحتلت الصفحات
األول� ��ى ل�ل�ص�ح��ف وامل �ج�ل�ات ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
والعربيةّ ،
ّ
عبر عنها مسلسل «وداع��ًا»
ب � � �س � ��ذاج � ��ة .امل � �ش � �ك � �ل ��ة ق� � ��د ت� � �ك � ��ون ف��ي
ّ
تضمن تكرارًا
السيناريو والحوار الذي
ّ
ّ
م��زع �ج��ًا .ي�ص�ع��ب م �ع��رف��ة ك ��م م� ��رة ك ��رر
املمثلون الكالم نفسه عن عاصفة قوية
ت �ض��رب ل �ب �ن��ان .وك ��م م ��رة ط �ل��ب أه��ال��ي
الضحايا منهم تأجيل سفرهم .أضف
إلى ذلك أن أكثرية املمثلني بدوا كأنهم
ي �س� ّ�م �ع��ون درس� ��ًا ل��م ي�ح�ف�ظ��وه ج �ي �دًا...
ُ
رداءة ال تحتمل في التمثيل واألداء.
بدأ التحضير للعمل بعد فترة وجيزة
من سقوط الطائرة .وأمضت املخرجة
ك ��ارول�ي�ن م �ي�ل�ان أش �ه �رًا ط��وي �ل��ة بحثًا
ع��ن صيغة مناسبة لتقديم عمل كتبه
خالها طوني بيضون .اتجها بالنص
ّ
معًا إل��ى امل� ّ
اللبنانية ل�لإرس��ال
�ؤس�س��ة
 lbciال�ت��ي تتعامل بشكل أس��اس��ي مع
ش��رك �ت�ي�ن ه �م��ا «م� � ��روى غ � � ��روب» ال �ت��ي
ي �م �ل �ك �ه��ا م� � � ��روان ح� � � ��داد ،و «ف �ن �ي �ك��س
ب �ي �ك �ت �ش��ر إن � �ت� ��رن� ��اش� ��ون� ��ال» ل �ل �م �ن �ت��ج

هيام أبو شديد في مشهد من «وداعًا»
فاقترحت مديرة
واملخرج إيلي معلوف،
ّ
البرامج جوسلني ب�لال أن ينفذ النص
م ��ع م �ع �ل��وف .ط �ب �ع��ًا ،ل ��م ت �ك��ن ك��ارول�ي�ن
ّ
ألن ح �ب��ل ال � � ّ
�ود مع
م�م�ت�ن��ة م ��ن األم � ��ر،
معلوف قطع منذ زم��ن ،وتحديدًا منذ
أن ك��ان��ت ت�ص� ّ�ور ملصلحته الكوميديا
ّ
االجتماعية «حماتي وعقالتي» ،وكاد
أن ي�ض� ّ�رب�ه��ا ف��ي م��وق��ع ال �ت �ص��وي��ر .مع
ذل��ك ،ع��ض��ت م�ي�لان على ال�ج��رح ،ألنها
ّ
انطلقت من فكرة أن هدف النص الذي
ّ
ت �خ��ط��ط ل �ت �ن �ف �ي��ذه إن �س��ان��ي ب��ام �ت �ي��از.
ع��اش العمل فترة ف��ي دهاليز الرقابة،
وط� �ل ��ب أن ي �ج ��د م� �ب ��ارك ��ة ال ��رئ ��اس ��ات
ّ
ال �ث�ل�اث ل�ت�ت�م��ك��ن ال �ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ة من
تنفيذه .هكذا ،ب��دأ التأجيل شهرًا بعد
ش �ه��ر ،إل ��ى أن اس�ت�ب�ع��دت ك��ارول�ي�ن عن
العمل ،بعد خالفات في وجهات النظر
م ��ع اي� �ل ��ي م �ع �ل ��وف .ط � ��ارت م ��ع م �ي�لان

أسماء رافقتها في زياراتها إلى عائلة
إح ��دى ال�ض�ح��اي��ا ،أم �ث��ال روال ح�م��ادة،
ً
واخ �ت �ف ��ت أس� �م ��اء أي� �ض ��ًا ت �ع �ط��ي ث �ق�لا
ل �ل �ع �م��ل .ك��امل �م �ث��ل ع �م��ار ش �ل��ق وأح �م��د
ال��زي��ن وك��ارم��ن لبس وب��دي��ع أب��و شقرا
وجوليا ّ
قصار وطوني عيسى ونقوال
دان � �ي� ��ال وإدوار ال� �ه ��اش ��م .وك� �ع ��ادت ��ه،

ّروج المسلسل
بكثافة لمحطة
lbc

لجأ معلوف إل��ى زي ��ادة ع��دد الحلقات
ّ
«ل �ت �ح��رز ال �ب �ي �ع��ة» .وإذا ك ��ان م�خ��ط�ط��ًا
لاّ
للقصة أ ت �ك��ون ن�ه��اي�ت�ه��ا م��أس��اوي��ة،
إذ أرادت امل �خ��رج��ة م �ي�ل�ان س��اب �ق��ًا أن
ت �ت��رك ب�ص�ي��ص أم ��ل ل� ��ذوي ال�ض�ح��اي��ا،
ّ
ف�ه��ل م��ن امل�ن�ط��ق أن ت�ظ��ل ال�ن�ه��اي��ة على
حالها بعد مرور أكثر من ثالث سنوات
ع �ل��ى ال� �ك ��ارث ��ة؟ ح �ت��ى ج �ن��ري��ك ال �ع�م��ل
ً
ب��دا مضحكًا .ب��دال م��ن اختيار مشاهد
م��ؤث��رة م�ن��ه ،وج��دن��ا املمثلني ينظرون
ً
إلى السماء .آه ،فعال نسينا بأن العمل
يتحدث عن طائرة ،وال يمكن للمشاهد
ّ
تصور بهذه الطريقة .الالفت أن
إال أن
العمل التلفزيوني إعتمد بشكل كبير
ع �ل��ى ت �ق ��اري ��ر وم�ل�اح ��ق إخ� �ب ��اري ��ة م��ن
امل�ح�ط��ة ال �ت��ي ي �ت��رأس م�ج�ل��س إدارت �ه��ا
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر .ح�ت��ى أن أح ��د املمثلني
يقول في املسلسل «األخبار كلها على
ق�ن� ّ�اة ( »lbciع�ل��ى وزن «ال�ق� ّ�ص��ة كلها»)
ّ
كأنها املحطة الوحيدة التي ركزت على
التطورات في الكارثة.
األم��ل بإنتاج سخي يتناسب مع حجم
امل� ��أس� ��اة ،ل ��م ي �ت �ح �ق��ق أي� �ض ��ًا .وال �ب �ي��ان
ال �ت��روي �ج��ي ال� �ص ��ادر ع��ن امل �ح �ط��ة ،ق� ّ�دم
ّ
اإلنسانية
العمل على أنه «يروي املأساة
ّ
التي أصابت رك��اب الطائرة وذوي�ه��م»،
ّ
الفتة إلى أنه ُ
«صور في أكثر من منطقة
ّ
وب � �ل� ��دة ل �ب �ن��ان��ي��ة وف � ��ي م � �ن� ��ازل أه��ال��ي
الضحايا»ّ .
تخيلوا ماذا سيكون مصير
ّ
ف�ي�ل��م «ت��اي �ت��ان �ي��ك» (ص� ��ور ال �ع��ام 1997
ول �ع��ب ب�ط��ول�ت��ه ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و
وك �ي��ت وي�ن�س�ل��ت) ل��و ت��م ت �ص��وي��ره في
م�ن��ازل أه��ال��ي الضحايا؟ كيف ستكون
ن �ت �ي �ج��ة م �س �ل �س��ل «االج � �ت � �ي ��اح» (ال� ��ذي
أخ��رج��ه ش��وق��ي امل��اج��ري) ل��و ص � ّ�ور في
منازل األبطال؟ طبعًا ،النتيجة ستكون
ً
عمال تافهًا ال يستحق أي جائزة.
إذًا الحديث عن تكاليف مرتفعة يحتاج
إل�ي�ه��ا ال �ع �م��ل ،ل�ي��س دق �ي �ق��ًا ،ألن ك��ل ما
ت �ح �ت��اج إل �ي��ه ال �ح �ل �ق��ات ه ��و امل �م �ث �ل��ون.
حتى ه��ؤالء ،وق��ع الخالف مع بعضهم
ول ��م ي �ت��م االت� �ف ��اق م ��ع ب�ع�ض�ه��م اآلخ ��ر،
والنتيجة عمل ضعيف على مستوى
ّ
الحميمية .ورغ��م إدراك
النص تنقصه
ّ
ال �ج �ه��ة امل �ن �ت �ج��ة أن ال �ح �ل �ق��ات ت�ح�ت��اج
إل��ى ممثلني ق��ادري��ن على نقل الفاجعة
بعفوية ،فقد اتكلت على املمثلني الذين
التعامل معهم .واألسوأ
اعتادت الشركة
ّ
أن �ه��ا ح��اول��ت أن ت��وف��ر ف��ي امل �ص��اري��ف
ع��ن ط��ري��ق االس�ت�ع��ان��ة ب�ه��واة معظمهم
غ �ي��ر م��وه��وب�ي�ن .وامل ��ؤس ��ف أن خ �ب��رات
املخرج يوسف شرف الدين التي أبرزها
ف��ي م�ص��ر ،ل��م ينجح ف��ي تكريسها في
خدمة العمل ،ربما بسبب ضيق الوقت
أو ال � �ت� ��زام آخ� ��ر ف ��ي م �ص��ر أو ض �غ��وط
ت �م��ارس �ه��ا ال �ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ة ع �ل��ى م��ن
يعمل معها .قد تكون مشكلة «وداع��ًا»
ليست في نصه وال في أبطاله ،مشكلته
ّ
الحقيقية هي في التفكير في إنتاجه.
«وداعًا» من االثنني حتى الخميس  20:30على
lbci

على النت

هل يستطيع االخوان تقليد باسم يوسف؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بعد فشل الحمالت اإلخوانية الشرسة
على ال�ظ��اه��رة اإلع�لام�ي��ة ب��اس��م يوسف
وبرنامجه «البرنامج» (الجمعة 22:30
على «س��ي.ب��ي.س��ي») ،ق� ّ�رر ه� ّ�ؤالء تقليد
أسلوب ال�ج� ّ�راح امل�ص��ري ،لكنهم أثبتوا
فشلهم مجددًا .على غرار أولى الحلقات
ال� �ت ��ي ب � ��دأ ب �ه��ا ي ��وس ��ف م � �ش� ��واره ب�ع��د
«ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» على ق�ن��اة خ��اص��ة به
ّ
على يوتيوب ،خرج برنامج ّ«الشلوت»
لاّ
أخيرًا بالطريقة نفسها ،إ أنه سرعان
م ��ا أث � ��ار س �خ��ري��ة ال �ج �م �ه��ور امل� �ص ��ري.
ّ
أ ّج �م��ع امل �ع��ل �ق��ون ع �ل��ى م �ق�ط��ع ال�ف�ي��دي��و
أن��ه «ح��اول��ت أضحك بس ما عرفتش!».
امل �ش��روع ال�ج��دي��د ال��ذي ي�ق� ّ�دم��ه القيادي
اإلخ� ��وان� ��ي ال� �ش ��اب أح �م��د امل �غ � ّ�ي ��ر ،ج��اء

ليؤكد فشل التيار الديني في استخدام
ال� �ف ��ن واإلع � �ل� ��ام ل �ك �س��ب ال� � � ��رأي ال� �ع ��ام،
وافتقاره إلى سالح اإلبداع في مواجهة
حمالت اإلعالم الخاص ،وبالتالي فشل
الجماعة في حكم مصر!
ّ
وقبل برنامج «ال�ش��ل��وت» ،حاولت قناة
«أم� �ج ��اد» ال�س�ل�ف�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج
«ق �ه��وة س � ��ادة» ل�ل�م��ذي��ع م�ح�م��د ح�م��دي
ت� �ق ��دي ��م ب ��رن ��ام ��ج ي �س �خ��ر م� ��ن ال �ن �خ �ب��ة
الليبرالية وال�ف�ن��ان�ين امل�ح�س��وب�ين على
ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ح�س�ن��ي م �ب��ارك ،لكنه
ل ��م ي�ح�ق��ق االن �ت �ش��ار امل �ت��وق��ع وت��وق�ف��ت
ح�ل�ق��ات��ه م�ن��ذ ش �ب��اط (ف �ب��راي��ر) امل��اض��ي
م��ن دون أس�ب��اب واض �ح��ة .وض��ع أحمد
املغير مختلف بالنسبة إل��ى الجمهور،
إذ ي�ع�ت�ب��ره ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ن�ش�ط��اء «أح��د
املحرضني على ال�ث��وار خ�لال تظاهرات

ع��دة» ،كما يرسمون ع�لام��ات استفهام
حول أدواره املختلفة في الجماعة .ورغم
ّ
ت�ب� ّ�رؤ «اإلخ ��وان» منه ،غير أن املغير لم
ي �ب �ت �ع��د ع� �ن� �ه ��ا ،م �س �ت �خ��دم��ًا األس� �ل ��وب
ّ
ن�ف�س��ه ،أي ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ت�ص� ّ�رف��ات��ه
محض شخصية ،وليست تنفيذًا ألوامر
ال�ج�م��اع��ة .أط �ل��ق امل�غ� ّ�ي��ر ال�ح�ل�ق��ة األول��ى
م��ن ب��رن��ام �ج��ه خ�ل�ال األس �ب ��وع امل��اض��ي
على نفقته الخاصة ،فيما ج��اءت ردود
ال �ف �ع��ل ال �ش �ع �ب �ي��ة س �ل �ب �ي��ة ج� � �دًا .ب ��داي ��ة،
سخر الجميع من عدم صالحية الشاب
اإلخواني لتقديم برنامج خفيف الظل،
ق �ب��ل أن ي �ن �ت �ق��دوا اس �ت �خ��دام��ه م�ق��اط��ع
ف �ي��دي��و ف ��ي غ �ي��ر م �ك��ان �ه��ا ،األم � ��ر ال ��ذي
اع �ت �ب��روه «س�ق�ط��ة مهنية ل��م ي�ق��ع فيها
ب��اس��م ي��وس��ف» ،ال ��ذي تتهمه الجماعة
ب� ��اج � �ت� ��زاء األش � ��رط � ��ة إلدان � � � ��ة ق �ي��ادت �ه��ا

ً
وال�ت�ش�ه�ي��ر ب�ه��م أم ��ام ال �ج �م �ه��ور .م�ث�لا،
ي�ع��رض امل�غ� ّ�ي��ر مقطعًا حيث يتكلم عن
م�خ��اوف م��ن بيع ق�ن��اة ال�س��وي��س لقطر،
ث��م ي �س��أل امل �ش��اه��دي��ن« :وده هيحصل
إي�م�ت��ى؟» ،ليأتي ال��رد ع��ن ط��ري��ق مقطع
ش �ه �ي��ر ل �ل �ص �ح��اف��ي امل � �ص� ��ري ال �ش �ه �ي��ر
توفيق عكاشة يعود إل��ى أكثر م��ن عام
ي �ق��ول ف �ي��ه « ،»2013/13/13وذل� ��ك في
تعليق ساخر على قضية أخرى .وحدهم
امل��ؤم �ن��ون ب �م��ا ي�ف�ع�ل��ه ال��رئ �ي��س محمد
م��رس��ي ورج ��ال اإلخ ��وان ه��م م��ن رحبوا
بمحاولة امل�غ� ّ�ي��ر ال�ي��ائ�س��ة .وبينما كان
ص��اح��ب «ال �ش �ل��وت» ي�س�ت�ج��دي اه�ت�م��ام
املعجبني على فايسبوك وت��وي�ت��ر ،كان
باسم يوسف ُي ّ
كرم في الواليات املتحدة
من قبل مجلة الـ«تايم» كواحد من أكثر
مئة شخصية تأثيرًا في عام .2012

◄ علمت «األخبار» أن السلطات السورية
أوقفت ظهر أول من أم��س املمثل السوري
ط � ��ارق م��رع �ش �ل��ي ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة دع ��وى
قضائية رفعتها طليقته عليه .وفور ورود
ال�خ�ب��ر ،ح��اول��ت بعض امل��واق��ع اإللكترونية
ت �ص��دي��ر ال �ق �ص��ة ع �ل��ى أن �ه��ا اع �ت �ق��ال على
خلفية مواقفه السياسية .علمًا بأن املمثل
ي �ن��أى ب�ن�ف�س��ه ع��ن أي ت �ص��ري��ح ل��ه ع�لاق��ة
ب ��األم ��ور ال�س�ي��اس�ي��ة م�ن��ذ ب ��دء األزم� ��ة في
سوريا.
◄ غاب راغب عالمة السبت املاضي عن
ح �ض��ور ب��رن��ام��ج «أراب آي� ��دول» (الجمعة
وال �س �ب��ت ال �س��اع��ة  21:00ع �ل��ى  mbc1و
 )lbciال��ذي يشارك في لجنة تحكيمه إلى
ج ��ان ��ب أح �ل��ام ون��ان �س��ي ع �ج ��رم وح �س��ن
الشافعي .وغ� ّ�رد املغني على تويتر بأنه
بسبب «ارتباط مسبق له قبل  9أشهر ،فهو
مضطر إلى أن يكون خارج لبنان».
◄ أح��ال جهاز حماية املستهلك املصري
 7قنوات فضائية ه��ي« :بانوراما درام��ا
»1و «ب��ان��ورام��ا درام��ا  »2و «بانوراما
سينما» و «بانوراما أكشن» و «موجة
كوميدي» ،و «كايرو درام��ا» و «كايرو
س �ي �ن �م��ا» ع �ل ��ى ن �ي ��اب ��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة .وج��اء ذل��ك على خلفية إع�لان
ه ��ذه امل �ح �ط��ات م �ن �ت �ج��ات أج� �ه ��زة ه��وات��ف
خ�ل��وي��ة م�ق�ل��دة مل��ارك��ات ع��امل�ي��ة ت��زع��م أنها
منتجات أصلية .وقال رئيس جهاز حماية
املستهلك اللواء عاطف يعقوب ،إن الجهاز
تلقى شكوى من إح��دى الشركات العاملة
ف��ي مجال أج�ه��زة الهاتف الخلوي ،أعلنت
فيها أنها ّ
تضررت من عرض إعالنات عدة
لشركات متنوعة لبيع هواتف مقلدة تحمل
ال �ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ش��رك��ات،
م��ا ي��ؤدي إل��ى إم��داد املستهلك بمعلومات
خاطئة عن طبيعة املنتجات.
◄ عقدت املغنية هيفا وهبي (الصورة)
م��ؤت�م�رًا صحافيًا أول م��ن أم��س ف��ي أح��د
فنادق بيروت إلع�لان حفلتها في منطقة
أربيل في كردستان العراق ،أواخر الشهر
ّ
امل�ق�ب��ل ،إل ��ى ج��ان��ب امل�غ��ن��ي ال �ع��راق��ي حاتم
ال �ع��راق��ي .وك�ش�ف��ت النجمة اللبنانية أنها

ت �ق��رأ ح��ال�ي��ًا س�ي�ن��اري��و م�س�ل�س��ل ل�ب�ن��ان��ي،
لكنها رفضت إعطاء املزيد من التفاصيل
عن مشروعها التلفزيوني الجديد .ولفتت
إل��ى أن �ه��ا ت �ص� ّ�ور م�ش��اه��ده��ا األخ �ي��رة من
مسلسلها «مولد وصاحبه غايب» (إخراج
شيرين عادل) ،على أن يعرض خالل شهر
رمضان املقبل.
◄ ت �س �ت �ع��د ق �ن ��اة  lbciل �ع ��رض ب��رن��ام��ج
 Celebrity Splashف��ي منتصف شهر
أي � ��ار (م ��اي ��و) امل �ق �ب��ل .ت �ق��وم ف �ك��رة ال�ع�م��ل
التلفزيوني الجديد على تقديم عروض في
املياه ،مثل األلعاب املائية والغطس .تشارك
ف��ي ال �ب��رن��ام��ج ك��ل م��ن ن��ان�س��ي أف�ي��ون��ي
َ
ونيللي م�ق��دس��ي ،ع�ل��ى أن ُي�ك��ش��ف عن
ب��اق��ي األس�م��اء ف��ي األي ��ام املقبلة .ي��ذك��ر أن
 Celebrity Splashمن إنتاج  lbciوتنفيذ
شركة «فانيال» التي تديرها روال سعد.
◄ أث� � � � ��ارت ح� �ل� �ق ��ة ال� �ج� �م� �ع ��ة م � ��ن «ب ��س
م� ��ات وط � ��ن» ل �ل �ك��ات��ب ول �ل �م �خ��رج ش��رب��ل
خ�ل�ي��ل ع�ل��ى ش��اش��ة  lbciزوب �ع��ة م��ا زال��ت
ّ
ّتداعياتها مستمرة .أم��ا السبب ،فهو أن��ه
قلد شخصية البطريرك امل��ارون��ي السابق
م ��ار ن �ص��ر ال �ل��ه ب �ط��رس ص �ف �ي��ر .ال�ه�ج��وم
على خليل قادته شخصيات تنضوي في
ح��زب «ال �ق��وات اللبنانية» .وع�ل��ى صفحته
ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ة ،ش� ّ�ب��ه خليل ه ��ؤالء بجبهة
«ال �ن �ص��رة» ال �ت��ي «ط��ال �ب��ت ب��إع��دام��ه وق�ط��ع
رأس� ��ه أم� ��ام ال� �ش ��اش ��ات» ،م�ت��وج�ه��ًا ال�ي�ه��م
ب��ال�ق��ول« :أن�ت��م بألفاظكم ال�ج��ام��دة تهينون
البطرك والكنيسة والصليب».
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ما هذا البالون المنفوخ الذي اسمه دولة قطر؟
محمد سيد رصاص *
م���ن���ذ اس���ت���ق�ل�ال���ه���ا ع����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا ع������ام 1971
ل���م ي��ك��ن ل���دول���ة ق��ط��ر دور ي���ذك���ر ف���ي ال��ع�لاق��ات
كانت مجرد رقم يصطف خلف
العربية ،حيث ّ
السعودية في صف مجلس التعاون الخليجي
املعلن عن قيامه عام  ،1981ولم تمارس الشغب
في هذا الصف بخالف ما كانت سلطنة عمان
أو الكويت تفعالنه ف��ي ه��ذا امل��وض��وع أو ذاك.
ف���ي ال���ح���رب ال��ي��م��ن��ي��ة ب�ي�ن ال���ش���م���ال وال��ج��ن��وب
( )1994أعطت الدوحة ص��ورة جديدة :في ذلك
ال��ح��دث اليمني الكبير ،ق��ام��ت ق��ط��ر ،وبخالف
ال���دول الخمس األخ���رى التي اصطفت بزعامة
السعودية م��ؤي��دة بشكل أو ب��آخ��ر انفصاليي
ال��ج��ن��وب (امل��ارك��س��ي��ون س��اب��ق��ًا) وال���ذي���ن كانت
الرياض خلف صنعاء ضدهم في فترة الحرب
ال���ب���اردة ،ب��ال��وق��وف وراء واش��ن��ط��ن ال��ت��ي أي��دت
وح���دوي���ي ال���ش���م���ال ،ف���ي رؤي�����ة أم��ي��رك��ي��ة ب���دأت
معاملها مع تأييد جورج بوش للوحدة اليمنية
في  22أيار  ،1990التي كانت تعني انشاء كيان
ق���وي آخ���ر ف��ي ش��ب��ه ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ي��ج��اور
امل��م��ل��ك��ة ال���س���ع���ودي���ة ،وه����و م���ا ك���ان���ت ال���ري���اض
ت��ع��ي��ه ج���ي���دًا وت��ت��م��ل��ك��ه��ا ال���ه���واج���س ال��ك��ب��ي��رة
تجاهه.
كان هذا أول بروز قطري في العالقات العربية،
كان الفتًا توجهه ضد السعودية حيث ارتبطت
األس������رة األم���ي���ري���ة ف���ي ق��ط��ر ب���ع�ل�اق���ات وط��ي��دة
قديمة م��ع آل س��ع��ود .ف��ي تلك الفترة ك��ان ولي
العهد القطري الشيخ حمد هو الحاكم الفعلي
في الدوحة منذ ع��ام  ،1992قبل أن يطيح أباه
ف��ي ان��ق�لاب  27ح���زي���ران  ،1995ال���ذي ّ
رد عليه
والده بمحاولة انقالبية فاشلة في شباط 1996
لم تكن فقط مدعومة من الرياض ،وإنما أيضًا
ش����ارك ف��ي��ه��ا س��ع��ودي��ون ظ��ل��وا م��س��ج��ون�ين في
السجن القطري ألكثر من عقد من الزمن.
ك���ان واض���ح���ًا ،م���ع ان���ش���اء ق��ن��اة «ال���ج���زي���رة» (1
ّ
تشرين الثاني  ،)1996أن ال��دوح��ة ي��راد لها أن
تلعب دورًا ال يأتي من قواها الذاتية :تحرشات
اع�لام��ي��ة م���دروس���ة ب���ال���ري���اض ب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا
ع���ام  2002م��ع ط���رح ق��ض��ي��ة «ص��ف��ق��ة ال��ي��م��ام��ة»

للطائرات بني البريطانيني والسعوديني ،وهو
ما دفع السعودية على األرجح إلى انشاء قناة
«العربية» ف��ي ب��داي��ة ع��ام  .2003وط��رح قضية
الحريات في العالم العربي التي تمثل بالنسبة
لألنظمة العربية ما مثلته قنبلة هيروشيما
بالنسبة لليابانيني ،مع تركيز ضد العواصم
العربية الكبرى في القاهرة والرياض والجزائر
والرباط ،هي جميعها في صف واشنطن .في
م��ن��اس��ب��ت�ين م��ف��ص��ل��ي��ت�ين ،ه���م���ا ض�����رب ب��رج��ي
ن���ي���وي���ورك وغ�����زو ال����ع����راق ،ل��ع��ب��ت «ال���ج���زي���رة»
وت�لاق��ت م��ع ع��واط��ف غ��ال��ب��ي��ة ال���ش���ارع ال��ع��رب��ي
ال���ذي ك���ان ف��ي ال��ض��ف��ة األخ����رى ض��د واش��ن��ط��ن،
فيما ل��م يكن بعيدًا عنها س��وى بكيلومترات
قليلة ّ
مقر القيادة املركزية األميركية (الوسطى)
امل���وج���ودة ف���ي األراض�����ي ال��ق��ط��ري��ة ،وال���ت���ي هي
امل��رك��ز القيادي لعمليات تمتد م��ن اس�لام آب��اد
إل��ى ن��واك��ش��وط وم��ن اسطنبول إل��ى مقديشو،
حيث تم عمليًا منها إدارة غ��زوي أفغانستان
عام  2001والعراق عام  ،2003وهو شيء لم يكن
بعيدًا بالتأكيد عن ادراك أسامة بن الدن وأيمن
ال���ظ���واه���ري مل���ا ك���ان���ا ي��خ��ص��ص��ان «ال���ج���زي���رة»
بأشرطة فيديو خطبهما ضد األميركيني بني
عامي  2002و.2005
ك����ان����ت «ال�����ج�����زي�����رة» س���ل��اح ال���ه���ن���دس���ة ل���ل���دور
القطري ،فمع تجمع غيوم غ��زو ال��ع��راق ،ب��دأت
مالمح تظهر ب��أن ال���دور القطري ال ي��راد ل��ه أن
يقتصر على ماكينة اعالمية بحجم «الجزيرة»
وفاعليتها .قبيل أسابيع قليلة من بدء الغزو
العسكري ،قام وزير الخارجية القطري بزيارة
ل���ب���غ���داد ،ع����رض ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي
الذهاب إلى املنفى في إحدى العواصم العربية
ّ
«لتفادي الغزو» .يقال ،وفق رواة عراقيني ،بأن
ص����دام ح��س�ين ف��ي ذل���ك ال��ل��ق��اء ،ال����ذي اس��ت��غ��رق
ع��ش��ر دق���ائ���ق ف���ق���ط ،ق���د ط��ل��ب م���ن م��راف��ق��ه عبد
حمود ،ال��ذي يحضر املقابالت معه واقفًا ،بأن
ي��ح��م��ل ال���وزي���ر ال��ق��ط��ري ف�����ورًا ل��ي��س ف��ق��ط إل��ى
خارج القاعة وإنما «إلى األبعد».
هنا ،إذا أردنا احصاء الدور القطري في االقليم
خالل العقد األول من القرن الجديد ،يمكننا أن
نعد التالي :أخذ دور اعمار الجنوب اللبناني

بعد حرب تموز  2006إلى درجة منح أمير قطر
لقب «أم��ي��ر امل��ق��اوم��ة» ،ث��م ل��ق��اءه ف��ي نيويورك
مع تسيبي ليفني في  25أيلول  .2007تنظيم
قطر اتفاق ال��دوح��ة بعد أزم��ة  7أي��ار  2008في
ل��ب��ن��ان ،وال����ذي أن��ت��ج ات��ف��اق��ًا ي��ع��ادل م��ا أنتجته
الرياض في الطائف عام  .1989كان عام 2008
حصيلة توافق أميركي ـ سوري ـ إيراني بمعزل

عن السعودية ،قبل أن تنتج معادلة «س ـ س»
(س���وري���ا ـ���ـ ال��س��ع��ودي��ة) ف���ي ل��ب��ن��ان ،ورب���م���ا ردًا
م��ن ال��ري��اض ع��ل��ى ال���دوح���ة .ك��م��ا ط ْ���رح ال��دوح��ة
ملبادرة حل للنزاع اليمني بني السلطة املركزية
واملتمردين الحوثيني أنتجت مؤتمرًا عام 2008
بالدوحة قبل أن يفشل بسبب ات��ه��ام الرئيس
صالح للقطريني باالنحياز للحوثيني ،الذين

في فترة 2011
ــ  2013أخذ
الدور القطري
االقليمي أبعادًا
أكبر :دور
رأس الحربة
االقليمية
لواشنطن
بالتعاون مع
تركيا (أ ف ب)

كردستان العراق :فضيحة نفطية  -سياسية كبرى!
عالء الالمي *
ص��درت ف��ي ب��غ��داد أخ��ي��رًا دراس���ة مهمة للباحث
العراقي املتخصص في شؤون النفط فؤاد قاسم
األمير بعنوان «الجديد في عقود النفط والغاز،
املوقعة من قبل حكومة إقليم كردستان» .في هذه
الدراسة الرصينة واملوثقة بشكل ممتاز ،يفتح
الباحث ملف الفساد في قضية عقود النفط في
إقليم كردستان العراق ،هنا ق��راءة تحليلية في
هذا املحور من الدراسة مؤجلني مناقشة محاور
أخرى منها إلى مناسبة أخرى.
ت���ب���دأ ال��ق��ص��ة ب��ف��ض��ي��ح��ة م��ال��ي��ة ب��ط��ل��ت��ه��ا ش��رك��ة
(دي أن أو  )DNOالنفطية النرويجية العاملة
ُ
ف��ي إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق ،ف��ق��د ات ِ��ه��م��ت ه��ذه
الشركة من قبل بورصة أوسلو بتهمتني :األولى
ع��دم ال��ت��زام الشركة بالتعليمات ال�لازم��ة إلع�لام
السوق بالبيع ،والثانية عدم االلتزام بتعليمات
البورصة نفسها .وادع��ت البورصة بأن الشركة
ّ
كانت تعرف ف��ي وق��ت البيع ب��أن األس��ه��م بيعت
إل�����ى م���ش���ت ٍ���ر واح�������د ،ي���رت���ب���ط ب���أح���د م��ش��اري��ع��ه��ا
امل��ه��م��ة ،وك���ان عليها إش��ه��ار اس���م ه���ذا املشتري

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

حسب التعليمات القانونية املوجبة ،لكن ذلك
لم يحصل .بعد صدور الحكم ،استأنفت الشركة
ض��ده ،ولكنها أدي��ن��ت بأحد االت��ه��ام�ين ،ول��ذا تم
ت��غ��ري��م��ه��ا م��ب��ل��غ��ًا ي���ق���رب م���ن م��ل��ي��ون�ين ون��ص��ف
املليون ك��رون نرويجي .بعد ص��دور ه��ذا الحكم
بأشهر عدة ،كشفت أشهر مجلة مالية نرويجية
ع���ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي اش���ت���رت األس���ه���م م���ن ال��ش��رك��ة،
ّ
وت���س���ت���رت ع��ل��ي��ه��ا ه�����ذه األخ�����ي�����رة ،ف���ك���ان���ت ت��ل��ك
فضيحة ج��دي��دة ،فاملشتري ه��و وزي���ر ال��ث��روات
الطبيعية ف��ي حكومة اإلق��ل��ي��م ال��ك��ردي د.آش��ت��ي
هاورامي ،وإن هذا األخير كان له اتصال مباشر
مع الرئيس التنفيذي للشركة (هيلك إيدي) في
عملية الشراء .فضيحة ثالثة كشفت عنها املجلة
امل����ذك����ورة ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��ص��ول ال��س��ف��ي��ر وال��خ��ب��ي��ر
األم��ي��رك��ي بيتر غالبريث على  %5م��ن ع��ائ��دات
الشركة نتيجة لعقودها النفطية في كردستان
العراق ،والتي حصلت عليها سنة  ،2004وذلك
أث���ن���اء ق��ي��ام غ��ال��ب��ري��ث ب��ت��ق��دي��م امل���ش���ورة ل��ل��ق��ادة
األكراد حول طريقة إعداد دستور العراق إضافة
إلى نسبة مماثلة لشخص نرويجي آخر باعها
إلى املليونير اليمني شاهر عبد الحق.
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ّ
ن��ع��ل��م أي���ض���ًا ،م���ن ه����ذه ال�����دراس�����ة ،أن غ��ال��ب��ري��ت
ُ
اس���ت���ب���ع���د م����ن ه������ذه ال���ش���رك���ة س���ن���ة  2008دون
أسباب واضحة ،فرفع قضية ضدها في املحاكم
البريطانية هو وشريكه اليمني ،فكسبا القضية
ون�����اال م��ب��ل��غ��ًا ض��خ��م��ًا ك��ت��ع��وي��ض��ات ي���ص���ل ،كما
ق�����درت ص��ح��ي��ف��ة «ن���ي���وي���ورك ت���اي���م���ز» ،إل����ى 115
مليون دوالر!
ّ
دخ��ل��ت ه����ذه ال��ص��ح��ي��ف��ة األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��خ��ط
وأثارت تفاصيل هذه الفضيحة في مقال ّ
مفصل
بتاريخ  ،2009/11/12تحت ع��ن��وان« :مستشار
أم��ي��رك��ي ل���دى األك������راد ،ب��ي��ت��ر غ��ال��ب��ري��ث ،يحصد
أرباحًا نفطية».
وع����ن����ده����ا خ������رج غ���ال���ب���ري���ث ع����ن ص���م���ت���ه وك��ت��ب
ً
ع��ل��ى م��وق��ع��ه ع��ل��ى االن��ت��رن��ت م���ق���اال ب��ع��ن��وان «ال

هل لدالل الشركة التركية
عالقة بالطور الجديد الذي
دخلته العالقات بين تركيا
واإلقليم؟
ت���ن���اق���ض» ،أك�����د ف���ي���ه ع�����دم وج������ود ت���ن���اق���ض ب�ين
قيامه بعمله كمستشار للقيادة الكردية مقابل
أم����وال تدفعها ال��ش��رك��ة ال��ن��روي��ج��ي��ة وب�ي�ن كونه
مستشارًا ووسيطًا لتك الشركة نفسها .وأضاف
أنه قدم النصائح إلى القيادات الكردية ً
بناء على
ط��ل��ب��ات��ه��ا ،ول��ك��ن��ه ل��م «ي���ش���ارك» ف��ي امل��ف��اوض��ات،
ول��م يكن في الغرفة التي تمت بها املفاوضات!
ّ
بل «كان في الغرفة املجاورة»! يبدو أن غالبريث
ّ
يعول كثيرًا على ج��دار سمكه سنتيمترات عدة
تفصله ع��ن غ��رف��ة طبخ دس��ت��ور ل��ل��ع��راق املحتل
إلثبات براءته من تعاطي الرشوة والتدخل في
أسمى وثيقة في حياة الدول أي الدستور.
حكومة اإلقليم ردت ب��دوره��ا ،بعد ش��ي��وع هذه

الفضيحة ،بتجميد أعمال الشركة النرويجية،
وت��ك��ل��ي��ف ش���رك���ة ت��رك��ي��ة ه���ي «ج��ن��ي��ل إن��ي��رج��ي»
للقيام بأعمالها ،لكن العقوبة الكردية لم تستمر
ً
ط���وي�ل�ا ف��س��رع��ان م���ا ت���م ال��ت��راج��ع ع��ن��ه��ا وس��م��ح
ل��ل��ش��رك��ة ال��ن��روي��ج��ي��ة ب��ال��ع��ودة إل���ى ن��ش��اط��ات��ه��ا
ف��ع��ادت قيمة أسمها إل��ى ال��ص��ع��ود بعد هبوط
ّ
ح��اد إث��ر الفضيحة والتجميد .ويبدو أن قيادة
اإلق��ل��ي��م ت��راج��ع��ت ع���ن ق���راره���ا م��ع��اق��ب��ة ال��ش��رك��ة
ال��ن��روي��ج��ي��ة ك���ي ال ت��خ��ي��ف ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة
األخرى العاملة في اإلقليم.
ب���ال���ع���ودة إل����ى دور ال���وزي���ر ال���ك���ردي ه���اورام���ي،
تكشف الدراسة الجديدة عن أنه هو الذي اشترى
األسهم من الشركة النرويجية ثم قام ببيع هذه
األسهم باالتفاق مع الشركة ذاتها إل��ى الشركة
التركية املدللة في اإلقليم «جينيل إنيرجي».
ّ
ي�ل�اح���ظ األم���ي���ر ف���ي دراس���ت���ه أي���ض���ًا ،أن ال���وزي���ر
الكردي أنكر في البداية وجود أي عمل مخالف
أو خاطئ في صفقة األسهم هذه! وقال في بيانه
إنه قام بترتيب مساعدة للشركتني ألن ظروفهما
املالية غير جيدة بسبب إي��ق��اف تصدير النفط
من قبل الحكومة املركزية! و«أن سبب املساعدة
ّ
للشركتني ك���ان واض��ح��ًا وم��ن��ط��ق��ي��ًا ،إذ إن فشل
ه��ات�ين الشركتني يعني فشل السياسة العامة
لحكومة اإلقليم» .يتساءل الباحث هنا« :األم��ر
ال��ذي ال أفهمه هو كيف تكون ظ��روف الشركتني
املالية غير جيدة وهما يملكان حقلني نفطيني
منتجني ف��ي ك��ردس��ت��ان! سيما جينيل إنيرجي
حيث تملك أحد أفضل الحقول العراقية ،وأفضل
ال��ح��ق��ول ع��امل��ي��ًا م���ن ح��ي��ث ال��ن��وع��ي��ة ،وق�����دم لها
«ه���دي���ة» ك��ح��ق��ل م��ك��ت��ش��ف ك��ام��ل وه���و ح��ق��ل طق
طق .وكانت قد استحوذت سنة  2009على %25
من إج��ازة حقل ط��اوك��ى ،و %25من إج��ازة حقل
ميران ،و %40من إجازة دهوك وبيربحر ،و%20
ّ
من إجازة جياسورك! إذ إن هذه الشركة التركية
كانت وال تزال تتقدم في إقليم كردستان لسبب
ً
أو آلخ���ر!» .وربما ستكشف لنا األي��ام مستقبال
عن هذا السبب أو السر الكبير الذي يجعل هذه

رأي

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

كانوا على عالقة وثيقة مع طهران ،التي كانت
آنذاك على عالقات جيدة مع الدوحة .عام 2010
نظمت الدوحة مؤتمرًا جمع الرئيس السوداني
وزعيم كبرى الحركات الدارفورية (حركة العدل
وامل � �س � ��اواة) ،ال��دك �ت��ور خ�ل�ي��ل اب ��راه �ي ��م ،ك��ان��ت
نتيجته اتفاقًا سودانيًا ج��دي�دًا .ك��ان التقارب
ال �ق �ط��ري ال��وث �ي��ق م��ن دم �ش��ق ف��ي ف �ت��رة  2007ــ

ال�ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة م��دل�ل��ة ك��ل ه��ذا ال ��دالل وه��ل له
عالقة بالطور الجديد الذي دخلته العالقات بني
تركيا واإلقليم وال��ذي بلغ درج��ة غير مسبوقة
م��ن التبني واالح�ت�ض��ان ال��ذي يكاد يبلغ درج��ة
التحالف املصيري بني حكومة أردوغان واإلقليم
الكردي!
ي�ن��اق��ش ال�ب��اح��ث األم �ي��ر رأي ��ًا ورد ض�م��ن مقالة
للباحث الكردي شوان زالل ويصفه بأنه أفضل
ت �ع �ق �ي��ب ص � ��در ح � ��ول امل� ��وض� ��وع ت �ح ��ت ع �ن ��وان
«فضيحة ب�ي��ع أس�ه��م «دي أن أو» إل��ى الشركة
التركية «جينيل إنيرجي» ودور الوزير الكردي
هاورامي في املسألة» .وفيها يشرح شوان زالل
املوضوع بصورة محايدة ،ثم يصل إلى نتيجة
ّ
مفادها أن «ه��ذه الفضيحة تبينّ الطريقة غير
الشفافة التي تعمل بها حكومة إقليم كردستان
في معالجتها ألمورها املالية ،وكيفية التصرف
ّ
ب ��امل ��ال ال � �ع ��ام .إن ال ��وزي ��ر امل �ع �ن��ي ـ� �ـ ه ��ورام ��ي ـ�ـ
وغ�ي��ره م��ن مسؤولي الحكومة ق��د ي�ك��ون تحرك
ضمن نطاق االحتيال والفساد املالي أو العمل
بطريقة غير ك�ف��وءة أو بطريقة س��اذج��ة ،ولكن
النتيجة ه��ي إح��راج إلقليم ك��ردس�ت��ان .ف��إن كان
كل ما تقوله حكومة اإلقليم صحيحًا ،واملسألة
هي فقط لجمع أم��وال لشركة (دي أن أو )DNO
لتقوم بأعمالها ،فالسؤال الذي يطرح نفسه هو:
مل��اذا ل��م يعلن األم��ر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وم��ن أعطى
التخويل إلدارة الصفقة بهذه الطريقة ،إذ األمر
في كل األحوال هو التعامل باألموال العامة».
تتطرق ال��دراس��ة ،أيضًا ،إل��ى دور محمد سيبل،
رئيس شركة «جينيل إنيرجي» التركية فتصفه
بأنه رج��ل محظوظ ج �دًا! إن كنا نؤمن بالحظ!
فلقد أعطي له حقل جاهز ألفضل نفط في العالم
لاّ
س�ن��ة  ،2004وه��و ل��م ي�ك��ن ي �ع��رف ع��ن ال�ن�ف��ط إ
على مقدار البنزين املوجود في خ��زان سيارته.
ثم قام الوزير هاورامي بنفسه بشراء أسهم من
شركة «دي أن أو» ُإلعطائها إل��ى شركته طبعًا
ل �ق��اء ق�ي�م�ت�ه��ا .ث��م أدخ � ��ل ب�ح�ص��ة  %25بجميع
ع �ق ��ود «دي أن أو» ف ��ي ك ��ردس� �ت ��ان ف ��ي ،2009

 2010ن��وع��ًا م��ن رأس ح��رب��ة دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة مع
ّ
أردوغان أنقرة وباريس ساركوزي من أجل فك
التحالف السوري ــ اإليراني .عام  2010فتحت
ح��رك��ة ط��ال�ب��ان األف�غ��ان�ي��ة مكتبًا ف��ي ال��دوح��ة،
ات �ض��ح الح �ق��ًا أن مهمته ع�ب��ر ال�ق�ن��اة القطرية
ان� �ت ��اج ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال �ح��رك��ة وواش� �ن� �ط ��ن ف��ي
مرحلة أفغانستان ما بعد الخروج العسكري
األم� �ي ��رك ��ي ،ال� � ��ذي ت ��أم ��ل واش� �ن� �ط ��ن م ��ن خ�ل�ال
تلك امل�ح��ادث��ات أن ال ي�ك��ون على ط��راز م��ا بعد
الخروج السوفياتي عام 1989من بالد األفغان،
وال على نتائج خروجها من ع��راق ما بعد 31
كانون األول .2011
ف��ي ف �ت��رة  2011ـ �ـ  ،2013أخ ��ذ ال � ��دور ال�ق�ط��ري
االق �ل �ي �م ��ي أب � �ع� ��ادًا أك � �ب� ��ر :دور رأس ال �ح��رب��ة
االق �ل �ي �م �ي��ة ل��واش �ن �ط��ن ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ت��رك �ي��ا،
وبوصف أنقرة والدوحة هما الرعاة للتنظيم
ال �ع��امل��ي ل�ل�إخ ��وان امل �س �ل �م�ين ،م��ن أج ��ل تنظيم
وهندسة التغييرات الداخلية العربية بعدمت
فوجئ البيت األبيض بانفجار البنية الداخلية
ً
ابتداء من تونس.
العربية للكثير من األنظمة،
نجح هذا في القاهرة وطرابلس الغرب وتونس
وصنعاء (في األخيرة بمشاركة الرياض التي ال
يمكن القفز فوقها في الشؤون اليمنية) وفشل
في دمشق بسبب تحول األرض السورية إلى
م�ي��دان ل�ص��راع أم�ي��رك��ي ـ�ـ ت��رك��ي ـ�ـ خليجي ضد
موسكو وطهران ودول «البريكس».
اآلن ،ه�ن��اك س ��ؤال ل��م ي�ط��رح ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه��ذا
في عوالم الفكر والسياسة العربيتني :ما هي
أسباب نفخ هذا البالون الذي اسمه دولة قطر؟
ث ��م :م��ا ه��ي ال��وظ�ي�ف��ة م��ن وراء ذل ��ك؟ ب�ع��د ه��ذا
وذاك :م��ا ه��ي اآلل �ي��ات وال �ع��وام��ل ،غير العامل
األميركي ،التي جعلت دولة صغيرة ،ولو كانت
تملك الكثير م��ن امل ��ال ،ت�ق��وم ب ��أدوار ه��ي أكبر
من حجمها بكثير .من الواضح أنها مربوطة
ب�خ�ي��ط أم �ي��رك��ي ،ف��ي زم ��ن ك��ان��ت ت �ج��ارب عبد
الناصر وامللك فيصل بن عبد العزيز وص��دام
حسني (واآلن إي��ران الخامنئي) تعطي دالالت
واضحة على أنه ممنوع أميركيًا انشاء أدوار
اقليمية مستقلة لدول املنطقة؟
* كاتب سوري

ُ
إضافة إلى ذل��ك ،أدخ��ل بحصص بحقول ميران
وج �ي ��اس ��ورخ ف ��ي س �ن��ة  !!2009ي�خ�ل��ص األم �ي��ر
ّ
مستنتجًا« :ل ��و أن ه ��ذه األم� ��ور ك��ان��ت ق��د تمت
خالل السنتني املاضيتني ،لكان الوضع مفهومًا،
ّ
حيث إن شركات «سيبيل» في تركيا تقع ضمن
تجمع صناعي مالي كبير له تأثير في القيادات
ّ
السياسية واالقتصادية التركية .إن هذه الشركة
تعتبر ال�لاع��ب األس��اس ف��ي تمويل وم��د أنبوب
ت�ص��دي��ر خ��اص لنفط اإلق�ل�ي��م ع�ب��ر ت��رك�ي��ا ،وه��و
قيد اإلنشاء اآلن .وكل ما تريده حكومة اإلقليم
حاليًا ه��و تسلم أكبر مبلغ ممكن م��ن امليزانية
االتحادية لسنة  2013بغض النظر عما إذا كان
ذلك استحقاقهم القانوني أم ال ،إذ إنه في سنة
 2014سيكون لديهم خ��ط تصدير خ��اص بهم،
وسيكون لهذه الشركة ورئيسها دور رئيسي في
تنفيذ هذه الخطة ،ولذا فإن من الواجب االهتمام
بمصالحه ألن مصالحه تخدم مصالح اإلقليم!».
ويختم األمير هذا املحور بالتساؤل املثير التالي
«هل هذه األسهم ــ التي اشترتها حكومة اإلقليم
الكردي من الشركة النرويجية ملصلحة الشركة
التركية ـ�ـ مسجلة ف��ي م�ي��زان�ي��ات اإلق�ل�ي��م ،كذلك
ً
ه��ل قيمة وع��وائ��د ه��ذه األس �ه��م ،تسمى أص��وال
وع� ��وائ� ��د ن �ف �ط �ي��ة ي �ج��ب اح �ت �س��اب �ه��ا ف ��ي ح�ص��ة
اإلقليم من امليزانية االتحادية؟» .ويبدو واضحًا
أن ه��ذا التساؤل سيبقى دون إجابة خصوصًا
ب �ع��د ت �ص��اع��د ال� �ت ��وت ��ر وت �ع �ق��د ال� �خ�ل�اف ��ات ب�ين
ب�غ��داد واإلق�ل�ي��م ال�ك��ردي الطامح ب�ق��وة لتحقيق
استقالله االق�ت�ص��ادي وتمتعه ب�ث��روات��ه إضافة
إل��ى م��ا يجنيه م��ن حصة كبيرة تبلغ  %17من
امليزانية االتحادية التي فاقت  118مليار دوالر
في  ،2013ال لشيء إال ألنه ال يزال يعترف شكليًا
بكونه ج��زءًا من الدولة العراقية االتحادية! أما
ال�غ��ري��ب ب��ل وال�ع�ج�ي��ب ف��ي ك��ل ه ��ذا ف�ه��و صمت
الحكومة العراقية االتحادية صمتًا مطبقًا وعدم
اهتمامها البتة بهذه الفضيحة وك��أن ما حدث
قد حدث على سطح كوكب املريخ وليس العراق!
* كاتب عراقي

هاغل ...بائع السالح
وموجه الرسائل
ّ

محمد العبد اهلل *

ل��م يخالف وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي ت�ش��اك هاغل
خطة العمل ال��رئ��اس�ي��ة ،كما افتتح سيد البيت
األب� �ي ��ض ج ��والت ��ه ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ب� ��دء والي �ت��ه
ال �ث��ان �ي��ة ،ب ��زي ��ارة ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي .ح��رص
سيد البنتاغون على االن�ط�لاق من ذات النقطة
ف��ي انتهاج امل�س��ار امل��رس��وم للحركة السياسية
وال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ب��ات�ج��اه «ال��والي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة /ال�ث�ك�ن��ة» األك �ث��ر ح�ظ��وة
ف ��ي االم � �ت � �ي� ��ازات وال � �ن � �ف ��وذ ،ل �ك��ون �ه��ا االم � �ت ��داد
الطبيعي والشريك األصيل ال��ذي يقوم بتنفيذ
ال��دور امل�ن��وط ب��ه ،واملتطابق ،م��ع أس��س وج��وده
املصطنع في املنطقة واإلقليم ،لتنفيذ السياسة
اإلم�ب��ري��ال�ي��ة /ال�ت��وس�ع�ي��ة .اف�ت�ت��ح ه��اغ��ل زي��ارت��ه
«الحميمية وامل�م�ت�ع��ة» ـ �ـ ك�م��ا وص�ف�ه��ا ـ �ـ بجولة
في متحف املحرقة في القدس املحتلة .وفي ذلك
رسالة معلنة وصارخة لكل من حاول التشكيك
واالت� �ه ��ام ل�ل�م��رش��ح ال �س��اب��ق وال ��وزي ��ر ال �ح��ال��ي،
بمواقفه النقدية للوبي اليهودي /الصهيوني
بالواليات املتحدة ،وبالتالي للكيان ،والذي اتهم
بالالسامية في صحيفة «وول ستريت جورنال».
ه ��و «ص ��اح ��ب امل� ��واق� ��ف ال ��واق� �ع� �ي ��ة» ف ��ي م �ج��ال

ستعمل الطائرات الحديثة
على جعل أراضي إيران في
«مدى قريب»
السياسة الخارجية ،الذي اتهم باعطاء معاملة
مفضلة لـ«االرهابيني» ،على ّ
حد قول الصحيفة.
بعرض
مهدت الصحافة األميركية قبل الزيارة
ٍ
لنوعية األس�ل�ح��ة امل�ت�ط��ورة امل�ق��دم��ة ،ث��م كشفت
مع صحافة الكيان ،عما سيصار إلى «شرائه»
ب ��أم ��وال امل� �س ��اع ��دات األم �ي��رك �ي��ة! وم� ��ع وص��ول��ه
مل�ح�ط�ت��ه األول � ��ى ف��ي ج��ول �ت��ه ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة ،ب��دأ
ُ
أدوات ال�ق�ت��ل ،بتوجيه رس��ال�ت��ه األكثر
«م� � َ�روج»
ً
ب�لاغ��ة ودالل � ��ة ووض ��وح ��ًا إلي � ��ران ،ك�م��ا ج ��اء في
أح��ادي �ث��ه ال �ص �ح��اف �ي��ة ال �ت��ي ن �ق��ل ب�ع�ض��ًا م�ن�ه��ا،
مراسل «بلومبرغ» غوبل راتنس( ،سئل هاغل:
ه ��ل ت �س �ت �خ��دم ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ص �ف �ق��ة ب�ي��ع
ال�س�لاح ه��ذه ك��ي تشير إل��ى إي ��ران ،ب��أن الهجوم
العسكري يوجد على الطاولة ،فأجاب :ال أعتقد
أن ثمة شكًا ف��ي أن ه��ذه إش ��ارة واض�ح��ة أخ��رى
إلي � ��ران) .وه ��و م��ا ك�ش�ف��ت ع�ن��ه ن��وع�ي��ة األس�ل�ح��ة
الجديدة التي سيقدمها للكيان العدو /الثكنة.
وإذا كانت أدوات ال�ح��ربّ ،
وعدتها ،تتكدس في
ال �ع ��روض امل �ط��روح��ة ع �ل��ى ال��زب��ائ��ن ،املتضمنة
أن��واع��ًا م�ت�ط��ورة م��ن ط��ائ��رات ال�ش�ح��ن الضخمة
« »22 -Vال�ب��اه�ظ��ة ال�ك�ل�ف��ة ،وال �ت��ي تقلع وتهبط
كاملروحيات ،وذات «كفاءة اسثنائية ال مثيل لها
ف��ي تخليص ط�ي��اري��ن م�ه�ج��وري��ن ف��ي ص�ح��ارى
إيران وتحميل قوات خاصة لعمليات في أماكن
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نائية ،كما يقول أمير أورن في صحيفة هآرتس
( )04 /21وس �ي �ك��ون ج �ي��ش ال� �ع ��دو ه ��و األول
ف��ي ال �ع��ال��م ال ��ذي س�ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ه ��ذه ال�ط��ائ��رة
خ��ارج الواليات املتحدة .باإلضافة إلى طائرات
تزويد بالوقود في الجو « »135-KCالضرورية
لعمليات بعيدة املدى ،مع أجهزة رادار متطورة
ج� �دًا ل �ط��ائ��رات «اف  »15و«اف  ،»16م��ع أن ��واع
حديثة من الذخائر والقذائف والصواريخ .فإن
كل تلك األسلحة ،تأتي من أجل أن تبقى حكومة
العدو محتفظة بتفوقها النوعي ،ومراضاتها ،ــ
عدم اعتراضها ــ على صفقات التسليح الضخمة
لكل من السعودية واإلمارات ،التي تقارب سبعة
مليارات من الدوالرات ،تحتاج لها وزارة الدفاع،
بعد التخفيضات الكبرى التي ّ
تقدر بـ 46بليون
دوالر ع �ل��ى م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ،ن�ت�ي�ج��ة االق �ت �ط��اع��ات
الهائلة في املوازنة الفيديرالية التي بدأ العمل
ب�ه��ا ،ب�ع��د ت��وق�ي��ع ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي للمرسوم
القاضي بتنفيذ تلك االقتطاعات ،في أوائل شهر
مارس /آذار املنصرم.
ل��م ي�ن� َ�س وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي ووزي ��ر الحرب
ال �ص �ه �ي��ون��ي ورئ� �ي ��س ح �ك��وم��ة ال � �ع ��دو ،ف ��ي ك��ل
أح��ادي �ث �ه��م ال �ص �ح��اف �ي��ة ،أن ي ��ؤك ��دوا أن زي ��ادة
كميات املعدات الحديثة ،تهدف لـ«ضمان التفوق
الجوي في املستقبل والسماح لسالحها الجوي
ب��إم �ك��ان��ات ب �ع �ي��دة امل � ��دى» .وه �ن��ا ت �ب��رز أراض ��ي
إي��ران ف��ي أف��ق «بعيد امل��دى» ستعمل الطائرات
ال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى جعله ف��ي م��دى ق��ري��ب! ل�ق��د أع��اد
ه��اغ��ل امل�س�ك��ون ـ �ـ ك�م��ا رئ�ي�س��ه ـ�ـ ب��ال�خ��وف ال��دائ��م
على أمن الكيان ،التذكير بالشراكة املتينة التي
تربط املركز بالطرف داخل «املكون الواحد» (إن
صفقة السالح الجديدة تثبت أن الشراكة األمنية
ب�ي�ن «إس ��رائ� �ي ��ل» وأم �ي ��رك ��ا أق � ��وى م ��ن أي وق��ت
مضى) مشددًا ــ كما رئيسه أيضًا ــ على «التزام
ال��والي��ات املتحدة بأمن «إس��رائ�ي��ل»» .ه��ذا األمن
وت �ل��ك ال �ش��راك��ة ،ي�ض�ع�ه�م��ا ه��اغ��ل ف��ي منظومة
ع�لاق��ات تعكس الطبيعة الحقيقية للمصالح
االس�ت�ع�م��اري��ة /ال�ع��دوان�ي��ة ال�ت��ي ت�ح��رص عليها
الواليات املتحدة و«واليتها الخارجية» باملنطقة
واإلق�ل�ي��م (دول �ت��ان��ا ت�ت�ش��ارك��ان ال�ق�ي��م وامل�ص��ال��ح
املتشابهة وبينها ش��رق أوس��ط ه��ادئ) ،مشيرًا
إلى «أنه على الدوام حمل التقدير للدولة العبرية
وملواطنيها» ،مضيفًا :إسرائيل هي قدوة للعالم،
والعالقات بني الدولتني ال تقاس فقط بالعالقات
العسكرية ،وإنما أيضًا بالقيم املشتركة واحترام
اآلخرين ،وهذا أساس العالقات.
إن ك �ل �م��ات ه��اغ��ل ع ��ن ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح �ق��وق
اإلن� �س ��ان ،أث �ن��اء زي��ارت��ه ال�خ��اط�ف��ة ل �ل �ق��اه��رة ،لن
تحجب آث��ار ج��ول��ة التهديد املعلنة ،س��واء بما
حملته رسائله املكتوبة باإلمالءات والوعيد ،أو
رزم��ة معداته القاتلة من الصواريخ والطائرات
وال� �ق ��ذائ ��ف ل �ش �ع��وب ودول امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي إي� ��ران
ً
وسوريا وفلسطني ولبنان ،والتي ستكون عامال
إضافيًا جديدًا في دفع «الشرق األوسط» على يد
جيش العدو الصهيوني ،وال�غ��زاة الجدد ،نحو
املزيد من الحروب والدمار والفوضى.
* كاتب فلسطيني

كلمات هاغل عن الديموقراطية لن تحجب آثار جولة التهديد املعلنة (أ ف ب)
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فيما ساد التوتر االمني على العالقة بني بغداد وأربيل مع
انتشار قوات البشمركة في كركوك املتنازع عليها ،تشهد
العالقة بني الطرفني انفراجًا سياسيًا اليوم بلقاء املالكي مع
رئيس حكومة االقليم

شارك املالكي
في تشييع
الجنود الخمسة
أمس (احمد
الربيعي ـ
أ ف ب)

توتر عسكري بني بغداد وأربيل
لألزمة في األنبار والصحوة تهدد بعودة معارك ...2006
تصعيد ّ
واملالكي يحذر من «طبول الفتنة»
ح��ذر ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي م��ن أن ال�ت�ح��رك��ات
العسكرية لقوات البشمركة الكردية قرب
مدينة كركوك املتنازع عليها تمثل «تطورًا
خطيرًا» ،فيما هدد رئيس صحوة العراق
مسلحي األن�ب��ار ب�م�ع��ارك ج��دي��دة شبيهة
بمعارك .2006
وأك� ��د ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال �ب��ري��ة ف ��ي ال�ج�ي��ش،
ال �ف��ري��ق االول ال��رك��ن ع�ل��ي م�ج�ي��د غ �ي��دان،
أن ان �ت �ش��ار ق� ��وات ال �ب �ش �م��رك��ة ع �ب��ر ث�لاث��ة
ات �ج��اه��ات ف��ي ال�ق�س��م ال�ج�ن��وب��ي ل�ك��رك��وك
يمثل خرقًا التفاق وزارة الدفاع مع وزارة
البشمركة ف��ي اقليم ك��ردس�ت��ان على نشر
نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى
وامل��وص��ل منذ عامني ،وش��دد على أن هذا
الخرق سيولد نتائج واحداثًا كثيرة.
وأض � ��اف غ �ي ��دان أن «ه� ��ذه م �ن��اط��ق ن�ف��وذ
الفرقة  12للجيش العراقي ،فهم بالتالي
ي �ع ��زل ��ون ال �ف ��رق ��ة ع ��ن ك ��رك ��وك وي ��ري ��دون
ال��وص��ول إل��ى اب ��ار وح �ق��ول ال�ن�ف��ط لجعل
ال �ف��رق��ة  12خ�ل�ف�ه��م ،وه ��و ت �ط��ور خ�ط�ي��ر».
وش� � � � ��دد ،ف � ��ي ح� ��دي� ��ث ل� ��وك� ��ال� ��ة «ف� ��ران� ��س
ب ��رس» ،ع�ل��ى أن ت�ح��ذي��رات البشمركة من
وج��ود تهديدات استدعت انتشارهم غير
صحيحة ،مضيفًا «هذه املناطق لم يحدث
فيها خلل امني فلماذا التحرك .سيجلب
هذا االمر نتائج كثيرة».
وكان االمني العام لوزارة البشمركة ،جبار
ي��اور ،قد اك��د انتشار ق��وات من البشمركة
في محيط مدينة كركوك يوم السبت بهدف
«ملء الفراغ االمني» و«حماية املواطنني».
وذكر بيان لياور أنه بعد االحداث الدامية
االخ� � �ي � ��رة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد «ت� �ح ��رك ��ت ال� �ق ��وات
(العراقية) في اماكن خوفًا من مهاجمتها
م��ن ق�ب��ل امل�ج�م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة ،وه��ذا ادى
إل��ى ف��راغ في ه��ذه املناطق وامل��دن التابعة
للمحافظة ،وب��االخ��ص في مدينة كركوك
وض��واح �ي �ه��ا» .وف��ي االث �ن��اء ،أع�ل��ن املمثل
ال �خ��اص ل�لأم�ين ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة في
ال� �ع ��راق ،م��ارت��ن ك��وب �ل��ر ،أم� ��س ،أن رئ�ي��س
وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني
سيزور بغداد اليوم ،إلجراء مباحثات مع
رئيس الحكومة االتحادية نوري املالكي،
تستهدف تجاوز املشكالت التي تمر بها
البالد في هذه املرحلة الحرجة.
وأع ��رب ك��وب�ل��ر ،ف��ي ب�ي��ان ل��ه ،ع��ن أم�ل��ه في
أن ي�س�ه��م ه ��ذا االج �ت �م��اع ب��إي �ج��اد ح�ل��ول
طويلة األمد تستند إلى الدستور للتغلب
على األزمة الحالية في العراق ،وأن يسهم
ف��ي انضمام ال ��وزراء ال�ك��رد م��ن جديد إلى
مجلس ال � ��وزراء ف��ي أق ��رب وق ��تّ .وق ��ال إن
«الجلوس معًا والتحاور بروح بناءة هو
أفضل طريق لتجاوزاملشكالت» .ودعا إلى
معالجة كل القضايا العالقة مثل الشراكة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،واألم � ��ن ،وامل �ي��زان �ي��ة ،وت�ق��اس��م
ال� �ع ��ائ ��دات ،ب�ن�ح��و ش �ف��اف وص ��ري ��ح وف��ي
شكل نهائي.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،ت��واص��ل ت��ردي االوض��اع
االمنية في العراق مع استمرار استهداف
القوات االمنية ،حيث قتل  11عنصر أمن،
بينهم  5م��ن الجيش ف��ي مدينة ال��رم��ادي
ف ��ي االن � �ب� ��ار .ت �ط��ور دف� ��ع رئ �ي��س ص�ح��وة
ال� � �ع � ��راق ،وس � � ��ام ال � � �ح� � ��ردان ،إل � ��ى ت �ه��دي��د
املسلحني في محافظة األنبار بالعودة إلى
أيام معارك  2006إذا لم يسلم املسؤولون
عن قتل الجنود الخمسة ،فيما دعا املالكي
املعتصمني في ساحة اعتصام االنبار إلى
تسليم قتلة الجنود.
وفيما نفت الشرطة في االنبار تسلم قتلة
ال �ج �ن��ود ،ش�ي�ع��ت وزارة ال��دف��اع ال�ع��راق�ي��ة
أم��س ،بمراسم رسمية ،الجنود الخمسة.
واج��ري��ت امل��راس��م بحضور رئيس ال��وزراء
ن� ��وري امل��ال �ك��ي ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ب��ال��وك��ال��ة
س �ع��دون ال��دل�ي�م��ي وق ��ادة عسكريني كبار

واس� � ��ر ال �ض �ح ��اي ��ا .ون� �ف ��ت ق � �ي ��ادة ش��رط��ة
م �ح��اف �ظ��ة االن� � �ب � ��ار ،أم� � ��س ،االن � �ب� ��اء ال �ت��ي
ت �ح��دث��ت ع��ن ت�س�ل�م�ه��ا اي ��ا م��ن امل �ت��ورط�ين
بقتل ال�ج�ن��ود ،م�ه��ددة بأنها س�ت��رد بقوة
عند انتهاء املهلة املحددة.
وأك��د قائد شرطة املحافظة ،ال�ل��واء هادي
كسار ،في حديث ملوقع «السومرية نيوز»،
أن رد ال �ش��رط��ة س �ي �ك��ون ق��اس �ي��ًا ف��ي ع��دم
وص� ��ول ال �ج �ن��اة إل ��ى م �ق��ر ال �ش��رط��ة خ�لال
املهلة التي انتهت أمس.
وك��ان مجلس العشائر في األنبار قد دان
الهجوم ،وقال املتحدث باسم املجلس إنه
لن يتستر على القتلة ،لكنه حمل الحكومة
مسؤولية التوتر املتصاعد في املنطقة.
وفي سياق متصل ،رحب رئيس التحالف
الوطني إبراهيم الجعفري ،امس ،بموقف
العشائر باالنسحاب من ساحة التظاهر
بعد جريمة قتل الجنود .وشدد الجعفري
ف��ي بيان ل��ه أم��س ،على «ض ��رورة معاقبة
اإلرهابيني الذين ارتكبوا تلك الجريمة»،
مشيرًا إل��ى «موقف العشائر باالنسحاب
م ��ن س ��اح ��ة ال �ت �ظ��اه��ر ب �ع��د ج��ري �م��ة ق�ت��ل
الجنود تعبير عن اصطفافها مع الشعب».
وف ��ي س �ي��اق االزم� ��ة ال �ع��راق �ي��ة ،اك ��د رئيس
ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن ��وري امل��ال�ك��ي أن ع��ودة
م��ا س �م��اه��ا «ن� ��ار ال �ط��ائ �ف �ي��ة» إل ��ى ال �ع��راق

تعليق
عمل  10قنوات
تلفزيونية بسبب التحريض
الطائفي

ل �ي �س��ت م �ح��ض ص ��دف ��ة ،ب ��ل أم � ��ر م�خ�ط��ط
ل� ��ه .وأوض � � ��ح امل ��ال� �ك ��ي ،ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
السبت خ�لال حضوره مؤتمرًا مخصصًا
للتقارب الديني ،أن «ط�ب��ول الفتنة» تدق
أبواب الجميع ،مضيفًا أن الطائفية «تطل
برأسها مرة أخرى» في العراق ،لكن بسبب
«االن �ف �ج ��ار ال �ه��ائ��ل ل �ل �ط��رح ال �ط��ائ �ف��ي في
املنطقة».

وقال املالكي ،إن بغداد شهدت في السابق
«ف�ت��رات صعبة عاشها املسلمون ف��ي ظل
االن�ق�س��ام الطائفي امل��ذه�ب��ي ال��ذي حملته
ال � �ق� ��اع� ��دة ل� �ت� �ف ��رق ص � �ف ��وف ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن».
وأض��اف «لقد تعاونا على دف��ن الطائفية
في بلدنا ،لكنها تطل برأسها مرة أخرى
بسبب االن�ف�ج��ار ال�ه��ائ��ل للطرح الطائفي
في املنطقة ،وما تشهده من حروب ودماء

غزيرة وما تخلفه من تدمير لهذه البلدان».
ورأى املالكي أن العالم اإلسالمي «يعيش
ف � � ��ورة ال � �ف � �ت ��اوى ال �ع �ن �ف �ي��ة ال �ت �ك �ف �ي��ري��ة»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «إث � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة في
الدول العربية واإلسالمية لم تكن محض
ص��دف��ة ع��اب��رة ،ب��ل ه��ي ح�ل�ق��ة م��ن مخطط
قديم جديد ومدروس هدفه إضعاف األمة
اإلسالمية».

تونس :الحكومة تكسب رهان الحج اليهودي
حرصت الحكومة
التونسية على ضمان
أمن اليهود الذين ّ
حجوا
تقليد
أخيرًا الى جربة في ّ
موسمي قديم ،في ظل
اتهام أعضاء من حزب
«النهضة» بلقاء مسؤولني
من املوساد في الدوحة

تونس ــ نور الدين بالطيب
ن�ج�ح��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ون�س�ي��ة ف��ي ت��أم�ين
م��وس��م ح ��ج ه � ��ادئ ل �ل �ي �ه��ود ال� ��ى كنيس
«الغريبة» في جزيرة جربة جنوب شرق
تونس ،وه��و تقليد يهودي يمارس منذ
مئتي عام ولم يتراجع إال خالل العامني
األخيرين بسبب الظروف األمنية .وحسب
مصادر تونسية رسمية ،فقد ش��ارك في
موسم الحج الى أقدم كنيس في أفريقيا
ث�لاث��ة آالف ي �ه��ودي ،م��ن بينهم أل��ف من
غ �ي��ر ال �ت��ون �س �ي�ين .وق ��د اس �ت �ع��دت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب�ش�ك��ل خ ��اص إلن �ج ��اح ال�ح��ج
ال �ي �ه��ودي ،ال� ��ذي ان �ت �ه��ى أم� ��س ،م��ن دون

في جربة خالل االحتفاالت الدينية اليهودية منذ أيام (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

تسجيل أي ح��ادث أم�ن��ي ،وق��د دام ثالثة
أيام .وبدا واضحًا أن الحكومة التونسية
ّ
تعول على موسم الحج اليهودي لطمأنة
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��يّ ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ة ،إذ إن
ه��ذا ّ القطاع يشغل  %١٠م��ن التونسيني
ويمثل املصدر األول للعملة الصعبة في
البلد .وق��د أدى تراجع اإلقبال السياحي
ع�ل��ى ت��ون��س أخ �ي �رًا ال��ى أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
خانقة.
وي� �ع ��ود ال �ك �ن �ي��س ال �ي �ه ��ودي ف ��ي منطقة
ال� ��ري� ��اض ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت �س� ّ�م��ى «ال� �ح ��ارة
ال�ص�غ�ي��رة» ف��ي ج��زي��رة ج��رب��ة ،ال ��ى سنة
 ٥٨٦قبل امل�ي�لاد .وي�م��ارس اليهود خالل
اح �ت �ف ��االت ال �ح ��ج ط �ق��وس��ًا ،م �ن �ه��ا ش��رب
عصير ال�ت�ين امل �ع��روف ب�ـ«ال�ب��وخ��ة» وهو
من أشهر املشروبات الكحولية التونسية،
وكذلك ذبح القرابني والغناء والرقص.
وك��ان ّ
تعرض الكنيس اليهودي ملحاولة
تفجير سنة  ٢٠٠٢قد أدى الى سقوط ٢١
ضحية بني تونسيني وسياح أمل��ان .وقد
ت��زاي��دت م�خ��اوف اليهود م��ن االع �ت��داءات
اإلره��اب �ي��ة ب�ع��د ال �ث��ورة .وت�ض��اع�ف��ت تلك
امل� �خ ��اوف ب �ع��د ص �ع��ود اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ال��ى
ال�ح�ك��م ،وخ��اص��ة ب�ع��دم��ا استقبل شباب
من حركة «النهضة» رئيس حكومة غزة
اسماعيل هنية بشعارات تدعو الى «قتل
ال �ي �ه��ود» .وك� ��ان ل �ه��ذه ال �ش �ع��ارات ت��أث�ي��ر
سلبي جدًا على إقبال السياح الى تونس.
وتحاول حركة «النهضة» التأكيد دائمًا
ع�ل��ى «ق � ��درة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ض �م��ان أم��ن
اليهود التونسيني» .وك��ان كبير األحبار
قد ّ
صرح منذ أسابيع بأن «النهضة» هي
«أق ��رب ح��زب إل��ى ال�ي�ه��ود ألن�ه��م يلتقون
م�ع�ه��ا ف��ي امل��رج�ع�ي��ة ال��دي �ن �ي��ة» .وس� ّ�رب��ت
ب �ع��ض امل� ��واق� ��ع اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة م �ن��ذ أي ��ام
أن �ب��اء ع��ن «ل� �ق ��اءات ج�م�ع��ت ق� �ي ��ادات من
النهضة مع مسؤولني كبار من املوساد
اإلسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة

م��ن أج��ل تأمني اليهود ف��ي ت��ون��س» .لكن
ح��رك��ة «ال�ن�ه�ض��ة» ن�ف��ت ف��ي ب�ي��ان رسمي
ه � ��ذه ال �ت �س ��ري �ب ��ات ،وأك � � ��دت أن ال �ي �ه��ود
التونسيني لهم ما لبقية التونسيني من
حقوق ،وعليهم ما عليهم من واجبات.
وم��ن ب�ين العناصر ال�ت��ي ع��ززت مخاوف
ال�ي�ه��ود التونسيني على مستقبلهم في
ت ��ون ��س ،خ �ل � ّ�و امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي م��ن
أي عضو ي�ه��ودي ،إذ إن املرشح الوحيد
فشل في الحصول على النسبة املطلوبة
لدخول املجلس .وكان كبير أحبار اليهود
ق��د رف��ض امل �ش��روع ال��ذي ت��م اق�ت��راح��ه في
امل�ج�ل��س ال��و َّط�ن��ي التأسيسي ب��أن يكون
ال� �ي� �ه ��ود م �م��ث �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ب�ن�س�ب��ة
محددة من دون الخضوع لالنتخابات.
ولم يبق من اليهود التونسيني في تونس
إال ع� ��دد م� �ح ��دود ج� � �دًا ،إذ ب � ��دأت م��وج��ة
الهجرة بعد ال�ح��رب العاملية الثانية ،ثم
حرب  ،١٩٦٧وخاصة بعد  ١٤يناير .٢٠١١
ويكاد ينحصر وج��ود اليهود اليوم في
جربة جورجيس وضاحية حلق ال��وادي
ش�م��ال��ي ال�ع��اص�م��ة ت��ون��س .وال ي�ت�ج��اوز
ع��دده��م امل�ئ��ات م��ن ال�ش�ي��وخ ،وخصوصًا
بعدما غ��ادر معظم أبنائهم الشباب الى
فرنسا ال�ت��ي استقر فيها معظم اليهود
ال �ت��ون �س �ي�ي�ن ،وخ ��اص ��ة ف ��ي ح ��ي ب�ل�ف�ي��ل
وأغلبهم يعمل في قطاع املطاعم.
فيكتور الطرابلسي ،اب��ن رئيس الجالية
ال�ي�ه��ودي��ة ف��ي ت��ون��س ب�ي��رز الطرابلسي،
رأى في حديث ال��ى شبكة «ب��ي بي سي»
أخ �ي �رًا أن ال�ص�ح��اف�ي�ين األج ��ان ��ب ي��أت��ون
إل��ى جربة أو تونس «لتصويرنا كأقلية
م �ض �ط �ه��دة ف ��ي دول � ��ة إس�ل�ام �ي��ة م�ح��اط��ة
بالسلفيني م��ن ك��ل ج��ان��ب ،أو أن ع��ددن��ا
تناقص عبر السنني بسبب االضطهاد أو
التمييز» .ويتابع الطرابلسي «هذه أفكار
مغلوطة تمامًا ،بل إن بعضهم ّ
يحرفون
كالمنا بحثًا عن اإلثارة فقط».
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عباس يفاجئ «حماس» بمشاورات الحكومة

إل��ى ذل��ك ،علقت الحكومة ال�ع��راق�ي��ة أمس
عشر ق�ن��وات فضائية بينها
رخ��ص عمل
ً
«الجزيرة» ،متهمة اياها بالتحريض على
«العنف والطائفية».
وفي ما بدا محاولة للجم التوتر املذهبي
املتصاعد ،ق��ال مدير دائ��رة تنظيم املرئي
وامل�س�م��وع ف��ي هيئة االع�ل�ام واالت�ص��االت
مجاهد ابو الهيل لوكالة «فرانس برس»

إن الهيئة «ات�خ��ذت ق��رارًا بتعليق رخصة
ع �م��ل ب �ع��ض ال� �ق� �ن ��وات ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي
ان �ت �ه �ج��ت خ �ط��اب��ًا م �ح��رض��ا ع �ل��ى ال�ع�ن��ف
والطائفية».
وأض ��اف اب��و ال�ه�ي��ل أن ال�ه�ي�ئ��ة «اض�ط��رت
ب�ع��د سلسلة م��ن ال�ت�ح��ذي��رات إل��ى تعليق
رخصة هذه القنوات في كل العراق».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ف ��اج ��أ ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود
ع � � � ّ�ب � � ��اس ،أول م� � ��ن أم� � � � ��س ،ال� �ف� �ص ��ائ ��ل
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ح ��رك ��ة
«حماس» ،بإعالنه بدء مشاورات تشكيل
ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ب��رئ��اس �ت��ه،
ت �ن �ف �ي �ذًا الت� �ف ��اق امل �ص��ال �ح��ة امل ��وق ��ع ف��ي
ّ
ال� �ق ��اه ��رة وامل � ��ؤك � ��د ع �ل �ي��ه ف ��ي ال ��دوح ��ة،
تمهيدًا إلجراء االنتخابات البرملانية في
الضفة الغربية وقطاع غ��زة .اإلع�لان لم
يلق استحسان الحركة اإلسالمية ،وبات
محل خالف جديد مع السلطة الحاكمة
في رام الله ،وال سيما أن «حماس» تريد
تنفيذ سلة ّاالتفاق رزم��ة واح��دة ،بينما
ً
أبو مازن يفضل االنتخابات أوال.
وق��ال ع�ب��اس ،أول م��ن أم��س ،إن��ه سيبدأ
م� � �ش � ��اورات � ��ه ب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي ��ل ح �ك��وم��ة
ت��واف��ق وط�ن��ي .وأض ��اف ،ف��ي ب�ي��ان بثته
وك��ال��ة االن �ب ��اء ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال��رس�م�ي��ة،
أن القرار «سيكون وفقًا إلع�لان الدوحة
وت�ن�ف�ي�ذًا ل �ل �ج��دول ال ��ذي أق� ّ�رت��ه ال�ق�ي��ادة
ف��ي اجتماعات تطوير وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية التي انعقدت في
القاهرة في .»2013/2/8
ودع � � � ��ا ع� � �ب � ��اس ،ف � ��ي ب � �ي� ��ان� ��ه« ،ال � �ق � ��وى
والفصائل والفعاليات كافة الى التعاون
من أج��ل سرعة إنجاز ذل��ك حتى يتمكن
من إصدار مرسومني بالتزامن ،أحدهما
خ� ��اص ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ال �ت ��واف ��ق من
كفاءات مهنية مستقلة ،واآلخر بتحديد
موعد إجراء االنتخابات بعد أن أنجزت
ل �ج �ن��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل ��رك ��زي ��ة ت �ح��دي��ث
سجل الناخبني».
وق ��ال ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية ملنظمة
ال� �ت� �ح ��ري ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،واص � � ��ل أب ��و
يوسف ،إن «ق��رار عباس يأتي انسجامًا
مع القانون االساسي الفلسطيني الذي
ينص على تكليف رئ�ي��س وزراء جديد
خ �ل�ال أس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت �ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة
اس �ت �ق��ال�ت�ه��ا» ،ف��ي إش � ��ارة إل ��ى اس�ت�ق��ال��ة
سالم ّ
فياض .وأض��اف لـ«رويترز» «هذا

ي�ض��ع ال �ك��رة ف��ي ملعب (ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة) ح � �م ��اس ل �ل �م ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
موعد إلجراء االنتخابات ،وهي تتحمل
املسؤولية في حال عدم املوافقة».
وف� � ��ي ت �ع �ل �ي �ق �ه��ا ع� �ل ��ى إع� �ل� ��ان ع� �ب ��اس،
ق��ال��ت «ح� �م ��اس» ،ف��ي ب �ي��ان ،إن �ه��ا ت��ري��د
«ال � �س � �ي ��ر ب ��إن � �ج ��از م� �ل� �ف ��ات امل �ص��ال �ح��ة
الخمسة (تشكيل الحكومة_االنتخابات
التشريعية وامل�ج�ل��س الوطني_منظمة
ال �ت �ح��ري��ر_ال �ح��ري��ات ال�ع��ام��ة_امل�ص��ال�ح��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة_ك��رزم��ة واح� ��دة وف ��ق م��ا تم
االتفاق عليه».

«حماس» تريد السير
بإنجاز ملفات المصالحة
الخمسة كرزمة
واحدة

وقال املتحدث باسم الحركة سامي أبو
زهري ،لـ«رويترز»« ،نحن في حماس لم
نعلم بهذا القرار إال من وسائل االعالم».
وأض� � ��اف «أي ح �ك��وم��ة ي �ج��ب أن ي�ك��ون
ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ج � � � ��زءًا م � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ات � �ف ��اق
امل �ص ��ال �ح ��ة ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة ال � �ت ��واف ��ق م��ع
ح � ��رك � ��ة ح � �م � ��اس ح �س �ب �م ��ا ن � ��ص ع �ل �ي��ه
االتفاق» .وأوضح أن «الحديث عن إجراء
انتخابات في املرحلة الراهنة غير ممكن
ف��ي ظ��ل ع��دم ت��واف��ر أج ��واء ال�ح��ري��ات في
الضفة واس�ت�م��رار االع�ت�ق��االت ،وف��ي ظل
عدم اتخاذ أي خطوة إلج��راء انتخابات

املجلس ال��وط�ن��ي» .وق��ال «إذا تمت هذه
الخطوة بشكل منفرد ،فإننا نؤكد أنها
ستترك آثارًا سلبية بالغة على مستقبل
املصالحة».
بدوره ،استهجن عضو اللجنة املركزية
لحركة «فتح» ،عباس زكي ،موقف حركة
اً
ح �م��اس م ��ن إع �ل��ان ع� �ب ��اس ،ق ��ائ�ل� «إن
م��وق��ف ح�م��اس ال م�ك��ان ل��ه م��ن اإلع��راب،
لكونه من حق الرئيس تشكيل حكومة
خاصة بعد أن أنهت لجنة االنتخابات
املركزية عملها في قطاع غزة».
ّ
وق ��ل ��ل م �ح �ل �ل��ون س �ي��اس �ي��ون م ��ن ف��رص
ن� �ج ��اح ه � ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و ال� � ��ذي اخ �ت��ار
ع�ب��اس أن ي�ب��دأ ف�ي��ه م�ح��اول�ت��ه لتشكيل
ح� �ك ��وم ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ج � ��دي � ��دة .وق � ��ال
م�ه��دي ع�ب��د ال �ه��ادي ،امل�ح�ل��ل السياسي
الفلسطيني م��ن ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة« ،أب��و
مازن (عباس) اختار أن يبدأ السيناريو
االول ،ول � �ك � ��ن ه � � ��ذا ال ي� �ع� �ن ��ي ش �ط��ب
ال�س�ي�ن��اري��وات االخ� ��رى ،وم�ن�ه��ا البحث
عن صيغة فتحاوية لحكومة انتقالية،
أو حكومة مستقلني تضم ق �ي��ادات من
ف �ت��ح م �ش��روع �ه��ا اق� �ت� �ص ��ادي ب��ال��درج��ة
االولى».
وي��رى ج��ورج جقمان ،املحلل السياسي
امل � �ح� ��اض� ��ر ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ب � �ي � ��رزي � ��ت ،أن
ه ��ذا ال �ق ��رار ي��أت��ي ف��ي إط� ��ار «امل� �ن ��اورات
املستمرة في إطار إدارة الصراع الداخلي
بانتظار ما يمكن أن يحصل على املسار
السياسي كنتيجة للجهود االميركية».
وق � ��ال ل � �ـ«روي � �ت� ��رز» «ي �م �ك��ن أن ي�س�ت�م��ر
فياض كرئيس لحكومة تسيير االعمال
لفترة أطول ،فقد سبق أن بقي ملا يقارب
س �ن �ت�ين ك ��ذل ��ك ف ��ي ال� �س ��اب ��ق» .وأض� ��اف
«ت�ن�ف�ي��ذ ب �ن��ود ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ح��ال�ي��ًا
أم� ��ر ص �ع��ب ،س � ��واء ت �ع �ل��ق ذل� ��ك ب��إج��راء
االن �ت �خ ��اب ��ات أو ب ��إع ��ادة ب �ن ��اء م�ن�ظ�م��ة
التحرير أو بتوحيد االجهزة االمنية في
الضفة الغربية وقطاع غزة».
(األخبار ،رويترز)

ّ
ّ
غارات على غزة ...ونتنياهو يتوعد
ما قل
ودل
رأى القيادي في حركة «فتح»،
املحكوم بالسجن مدى الحياة
في السجون اإلسرائيلية ،مروان
البرغوثي (الصورة) ،أن إسرائيل
غير مستعدة لتحقيق السالم .وقال
البرغوثي ،في رسالة بعث بها إلى
مؤتمر في رام الله تأييدًا لقضية

ش �ن��ت ط� ��ائ� ��رات ح��رب �ي��ة اس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ي��ل
السبت االحد ثالث غارات على قطاع غزة
اس �ت �ه��دف��ت خ �ص��وص��ًا ال � ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة
لتنظيم الجهاد االس�لام��ي ،لكنها لم تؤد
إلى خسائر في االرواح.
واوضح شهود عيان ان غارتني استهدفت
ف�ي�ه�م��ا ال� �ط ��ائ ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة م��وق�ع��ي
ت��دري��ب ت��اب �ع�ين ل �س��راي��ا ال �ق��دس ال�ج�ن��اح
ال�ع�س�ك��ري ل�ل�ج�ه��اد االس�ل�ام��ي غ ��رب خ��ان
ي ��ون ��س ،م ��ا ادى ال � ��ى وق� � ��وع اض � � ��رار ف��ي
م��وق��ع دون ان ي�ب�ل��غ ع��ن وق ��وع اص��اب��ات.
واوض��ح الشهود ان طائرة حربية اطلقت
ص ��اروخ ��ًا اي �ض��ًا ع�ل��ى ارض خ��ال�ي��ة غ��رب
رف��ح ف��ي ج�ن��وب ال�ق�ط��اع ق��رب ال�ح��دود مع
مصر احدثت حفرة كبيرة في االرض دون
اصابات.

وردا على س��ؤال ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»،
اك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي
ان سالح الجو نفذ هذه الغارات في قطاع
غ ��زة «ردًا ع �ل��ى اط �ل�اق ص � ��اروخ» ال�س�ب��ت
على جنوب اسرائيل ،لم يؤد الى اصابات
او اض��رار .واوض��ح ان ال�غ��ارات استهدفت
مستودعات لالسلحة ومنشأة للتدريب
تابعة لحماس.
م� � ��ن ج � �ه � �ت � �ه ��ا ،اع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال � ��دف � ��اع
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ان ال �س �ل �ط��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
اغلقت االحد وحتى اشعار آخر معبر كرم
اب��و س��ال��م ال��ذي يستخدم لنقل البضائع
الى قطاع غزة ،بعد اطالق الصاروخ.
وأك��د رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��ي اف �ت �ت��اح ج�ل�س��ة ال�ح�ك��وم��ة
أم� ��س ،أن ح �ك��وم �ت��ه ل ��ن ت�س�م��ح ب�س�ي��اس��ة

إط�لاق ال�ص��واري��خ م��ن غ��زة على إسرائيل
على شكل «رذاذ» ،في إشارة قيام فصائل
امل� �ق ��اوم ��ة ال�ف �ل �س�ط �ي �ن�ي��ة ف ��ي ق� �ط ��اع غ ��زة،
وج� �ه ��ات م �ج �ه��ول��ة م ��ن س �ي �ن ��اء ،ب��إط�ل�اق
ص��واري��خ ب��وت �ي��رة غ�ي��ر س��ري�ع��ة وب��أع��داد
ق �ل �ي �ل��ة ب�ي�ن ال �ح�ي�ن وال � �ح �ي�ن ،وع �ل ��ى ن�ح��و
فجائي.
وق ��ال نتنياهو ح��ول ال�ق�ص��ف« :ل�ق��د أغ��ار
جيش ال��دف��اع الليلة املاضية على أه��داف
ف ��ي ق� �ط ��اع غ� � ��زة .أرج� � ��و ال �ت��وض �ي��ح أن �ن��ا
ل ��ن ن �س �م��ح ب �س �ي��اس��ة إط �ل��اق ال �ص��واري��خ
أو ال �ق��ذائ��ف ال �ص��اروخ �ي��ة ع�ل��ى األراض ��ي
اإلسرائيلية على شكل رذاذ ،بل سنواجه
هذا الرذاذ برد فعل شديد الصرامة ،حيث
نتخذ كل اإلج ��راءات ال�لازم��ة لحماية أمن
مواطنينا ،س��واء من حيث رد الفعل على

تقــرير
األسرى الفلسطينيني ،إنه «ليس في
إسرائيل إرادة وال قيادة وال مجتمع
مستعد لتحمل مسؤولية إنهاء
االحتالل وتحقيق السالم» .وأضاف:
«ليس في إسرائيل شريك ،فليس
فيها ديغول الذي أنهى استعمار
الجزائر ،وال دي كليرك الذي
أنهى نظام التمييز العنصري في
جنوب أفريقيا» .وأكد أن «الحكومة
اإلسرائيلية معادية للسالم ،وهي
تتمتع بدعم أميركي غير محدود،
شجعها على مواصلة االحتالل
واالستيطان».
(أ ف ب)

االع� �ت ��داءات ال �ص��اروخ �ي��ة ،أو ف��ي ظ��روف
أخ��رى غير مرتبطة ب�ه��ذا ال ��رد» .وأض��اف
«سنعمل ال�لازم دفاعًا عن دول��ة إسرائيل
وم ��واط� �ن� �ي� �ه ��ا ،س � � ��واء ف� ��ي ش� �م ��ال ال �ب�ل�اد
أو ج�ن��وب�ه��ا ،أي ف��ي ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات»،
ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ره .وأض� ��اف« :إن �ن��ا نحيي
اليوم الذكرى السنوية لتثمني دور قوات
ُ
االحتياط ،وتعد ق��وات االحتياط مدماكًا
أس��اس�ي��ًا ف��ي ب �ن��اء ق ��وة ج�ي��ش ال ��دف ��اع ،أو
م ��دم ��اك ��ًا أس ��اس� �ي ��ًا ف ��ي اس� �ت� �م ��رار وج ��ود
دولتنا ،حيث ّ
نعبر عن مدى تقديرنا ألفراد
اً
االحتياط رجال ونساء ،لكونهم يكرسون
جزءًا من وقتهم ويقدمون اإلسهامات من
أج��ل ال��دول��ة وأم�ن�ه��ا ،علمًا ب��أن ه��ذا األم��ن
يتعرض للتحديات املتواصلة».
(أ ف ب ،األخبار)

نقل بوتفليقة إلى فرنسا بعد إصابته بجلطة دماغية

اس� �ت� �ق ��رت ال� �ح ��ال ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
ب�ع��د ت�خ�ط�ي��ه م��رح�ل��ة ال�خ�ط��ر اث ��ر جلطة
دم��اغ �ي��ة امل� ��ت ب ��ه ي� ��وم ال �س �ب��ت امل��اض��ي،
اس �ت��دع��ت ن�ق�ل��ه إل ��ى ف��رن �س��ا .وأوض �ح��ت
رئ ��اس ��ة ال � � � ��وزراء ال� �ج ��زائ ��ري ��ة ،أم� ��س ف��ي
بيان نشرته «وك��ال��ة االن�ب��اء الجزائرية»
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،أن ��ه «ت �ب �ع��ًا الص ��اب ��ة رئ�ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ب� �ن ��وب ��ة دم ��اغ � �ي ��ة ع ��اب ��رة
(ال� � �س� � �ب � ��ت) اك � � � ��دت ال � �ف � �ح� ��وص ال �ط �ب �ي��ة
االض��اف �ي��ة ال �ت��ي اج ��راه ��ا ف��ي مستشفى
«ف��ال دو غ ��راس» ف��ي ب��اري��س أن ال شيء
يبعث على القلق».
ب� ��دوره اك ��د م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للطب
الرياضي الدكتور رشيد بوغربال ،الذي
ي ��راف ��ق ال��رئ �ي��س ب��وت �ف �ل �ي �ق��ة ف ��ي رح�ل�ت��ه

العالجية أن صحة الرئيس «في تحسن
ملحوظ وال تدعو إلى القلق».
وأض ��اف ب��وغ��رب��ال ،وه��و اول م��ن فحص
ال ��رئ �ي ��س ال� �ج ��زائ ��ري ع �ن��د اص ��اب� �ت ��ه ،أن
«ال� �ن ��وب ��ة اإلق � �ف ��اري ��ة ل ��م ت� �ت ��رك أي � ��ة آث ��ار
جانبية على صحة ال��رئ�ي��س ،ول��م تؤثر
على أي من وظائف جسد الرئيس ،حيث
ل ��م ت� ��دم س� ��وى وق� ��ت ق �ص �ي��ر واإلص ��اب ��ة
ل �ي �س��ت ح � � ��ادة ،وه � ��ي ت� �ت ��راج ��ع دون أن
تخلف تأثيرات».
وأك��د البروفيسور بوغربال أن��ه «يتعني
ع�ل��ى ال��رئ�ي��س بوتفليقة إج ��راء فحوص
إض ��اف �ي ��ة وال� �خ� �ض ��وع ل �ل ��راح ��ة ل �ت �ج��اوز
ال �ت �ع��ب ال� ��ذي س�ب�ب�ت��ه ل��ه ه ��ذه ال��وع �ك��ة».
واض � � ��اف ب ��وغ ��رب ��ال «م � ��ن ح �س��ن ال �ح��ظ
أن ال�ج�ل�ط��ة ل ��م ي�ت�ب�ع�ه��ا ن � ��زف ..ورئ �ي��س

ال�ج�م�ه��وري��ة س�ي�ج��ري ف�ح��وص��ًا اضافية
لاً
(ف ��ي ف��رن �س��ا) وي ��رت��اح ق�ل�ي� م��ن التعب
الناجم عن االصابة».
ون �ق��ل ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال �ع��زي��ز ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة
( 76س�ن��ة) م�س��اء ال�س�ب��ت إل��ى مستشفى
«ف ��ال-دو-غ ��راس» ال�ع�س�ك��ري ف��ي ب��اري��س
الستكمال فحوصه الطبية بعد «النوبة
الدماغية العابرة» التي اصيب بها ظهر
السبت ،وعالجه في مستشفى محلي.
وسبق لبوتفليقة أن خضع نهاية 2005
لعملية جراحية لعالج «ق��رح��ة أدت إلى
ن� ��زف ف ��ي امل � �ع� ��دة» ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى «ف ��ال
دوغ � � ��راس» ال �ع �س �ك��ري ،وه ��و مستشفى
غ��ال�ب��ًا م��ا يستقبل ش�خ�ص�ي��ات فرنسية
واجنبية رفيعة املستوى.
(أ ف ب)
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قضية

األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،هو أكثر األمناء العامني ً
والء للواليات املتحدة.
هذه املعلومة بات متعارفًا عليها ،غير أن والءه ّ
تحول في الفترة األخيرة إلى إجراءات عملية
ترهن األمم املتحدة بأكملها للرغبة األميركية ،وخصوصًا بعد االتفاق الذي وقعه مع حلف
«األطلسي» ،الذي يضع قوات حفظ السالم في ّ
تصرف الحلف

ّ
قوات األمم املتحدة
ّ
بتصرف «األطلسي»
نيويورك ــ نزار عبود
ف��ي  18ن�ي�س��ان ال �ح��ال��ي ،ووس ��ط ت��وت��ر
شديد في شبه الجزيرة الكوريةّ ،
توجه
األمني العام لألمم املتحدة إلى واشنطن،
ف��ي زي ��ارة ك��ان��ت األول ��ى م��ن نوعها في
ت��اري��خ امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة م�ن��ذ تأسست
ع �ق��ب ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .ق�ص��د
ب��ان ك��ي م��ون وزارة ال��دف��اع األميركية،
ف��ي أول زي ��ارة ي �ق��وم ب�ه��ا األم�ي�ن ال�ع��ام
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة إل ��ى ال�ب�ن�ت��اغ��ون .راف�ق��ه
ف ��ي زي� ��ارت� ��ه وك �ي �ل��ه ل� �ش ��ؤون ع�م�ل�ي��ات
ح�ف��ظ ال �س�لام ،أو وزي ��ر ال��دف��اع األم�م��ي
امل � �س� ��ؤول ع ��ن ال � �ق� ��وات ال �ت��اب �ع��ة ل�لأم��م
امل�ت�ح��دة ف��ي ال �ع��ال��م ،ال�ف��رن�س��ي هيرفي
الدس� � � ��و .ل� ��م ي �ك �ش��ف ال �ك �ث �ي��ر ع� ��ن ت�ل��ك
الزيارة ومآلها سوى أن الوفد األممي
بحث مع وزير الدفاع األميركي ،تشاك
ه��اغ��ل ،وم�س��اع��دي��ه ال��وض��ع ف��ي ك��وري��ا
الشمالية ومالي والصومال وسوريا.
دول خاضعة إما للحصار أو الوصاية
الدولية أو لالثنني معًا.
ب ��ان ك ��ي م ��ون ل �ي��س ع �ق �ي �دًا س��اب �ق��ًا في
ً
جيش ب�ل�اده ،ول��م يكن م�ق��ات�لا ف��ي يوم
م��ن األي � ��ام .ك ��ان وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ك��وري��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وع �م��ل دب �ل��وم��اس �ي��ًا ط�ي�ل��ة
حياته املهنية .وهو الشخصية األولى
ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ق��ام��ت ع �ل��ى م �ي �ث��اق يعمل
م��ن أج��ل ص��ون السلم واألم��ن الدوليني
وف��ض ال�ن��زاع��ات ب�ين ال��دول بالسياسة
ً
أوال ،ق �ب��ل اس �ت �خ ��دام أب �غ��ض ال �ح�ل�ال،
وه� ��و ال �ل �ج ��وء إل� ��ى ال� �س�ل�اح وال �ع �ن��ف.

واألم ��م امل�ت�ح��دة ب��ره�ن��ت ع�ل��ى م��دى 67
ع ��ام ��ًا أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت �ع �م��ل ع �ل��ى أف �ض��ل
وج��ه ع�ن��دم��ا ي�ح��دث ت��واف��ق ب�ين ال��دول،
وال سيما ب�ين ال ��دول ال�خ�م��س ال��دائ�م��ة
العضوية في مجلس األمن الدولي .تلك
ال� ��دول ص��اح�ب��ة ام �ت �ي��ازي ح��ق ال�ن�ق��ض
ً
وبناء عليه فإن بان
والسالح النووي.
يجب أن يتعاطى مع األوضاع الدولية
ب �م��ا ت �ف��رض��ه م �ص��ال��ح ال � ��دول ال�خ�م��س
م �ج �ت �م �ع��ة ،ك �ح��د أدن� � ��ى م� ��ن اإلج � �م� ��اع.
واق��ع ال �ح��ال ب��ره��ن أن ب��ان ،ال��ذي ع��رف
ب��أن��ه أض �ع��ف أم�ي�ن ع ��ام ش �ه��دت��ه األم��م
امل � �ت � �ح� ��دة م� �ن ��ذ ت ��أس �ي �س �ه ��ا وأق ��رب� �ه ��م
ل� ��واش � �ن � �ط� ��ن ،راع � � � ��ى م � �ص ��ال ��ح ال �ب �ي��ت

الجانب الروسي لم يعلم
باالتفاق إال بعد أكثر من
شهر على توقيعه

األبيض ونظرته أكثر من كافة أسالفه.
حدثت زيارته للبنتاغون في وقت كان
العالم يخشى فيه تفجر األوض��اع في
الكورية ،ليؤكد توجسات
شبه الجزيرة
ّ
الكثيرين عندما وقعت األمانة العامة
لألمم املتحدة اتفاقًا سريًا مع منظمة

ح �ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي ف ��ي  23أي �ل��ول
 .2008االتفاق الذي وقعه بان كي مون
شخصيًا في نيويورك مع األمني العام
لحلف األط�ل�س��ي آن ��ذاك ،ي��اب دي ه��وب
ُ
شيفير ،لم تستشر به بكني أو موسكو.
وف ��اج ��أ ال �ع��اص �م �ت�ي�ن ح �س �ب �م��ا ت �س��رب
بعدها ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام .وامل�لاح��ظ أنه
جاء بعد شهر ونصف شهر على اندالع
ال� �ق� �ت ��ال ب �ي�ن ج ��ورج� �ي ��ا وروس � �ي� ��ا ع�ب��ر
إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وج��رى االت�ف��اق بتكتم ش��دي��د ،حتى إن
ال �ج��ان��ب ال��روس��ي ل��م ي�ع�ل��م ب��ه إال بعد
أكثر م��ن شهر على توقيعه ،م��ا أص��اب
وزير الخارجية سيرغي الفروف وقتها
ب �ص��دم��ة .وط �ل��ب ت��وض �ي �ح��ات م ��ن ب��ان
ك��ي م��ون ،لكنه ل��م يحصل ع�ل��ى إج��اب��ة
صريحة.
نص املعاهدة أو االت�ف��اق تسرب الحقًا
إلى بعض وسائل اإلعالم ،وبقي معظم
العالم غير مدرك لحصوله أو ألبعاده.
ي��رح��ب االت �ف��اق ف��ي ال �ف �ق��رة التمهيدية
ب��ال �ت �ع��اون ال� ��ذي ج ��رى ب�ي�ن امل�ن�ظ�م�ت�ين
ع �ل��ى م � ��دى أك� �ث ��ر م ��ن ع �ق��د «ف � ��ي ح�ف��ظ
السلم واألمن الدوليني» .ورغبة منهما
وان� �س� �ج ��ام ��ًا م� ��ع روح � �ي� ��ة ن� �ت ��ائ ��ج ق�م��ة
العالم لعام  2005وض��ع ه��دف االتفاق
«ت��أم�ين إط��ار ن�ح��و م �ش��اورات وت�ع��اون
ّ
موسع بني األمانتني العامتني» .وقرر
األمينان العامان لكل من األمم املتحدة
ومنظمة حلف شمال األطلسي تشديد
ال �ت��زام �ه �م��ا ب �ص �ي��ان��ة ال� �س�ل�ام واألم � ��ن
الدوليني .واستندا في ذلك إلى «تاريخ

الشراكة بني األمم املتحدة واألطلسي بدأت في أفغانستان (مانجونا كيران ــ أ ف ب)

م ��ن ال �ت �ج��ارب امل �ش �ت��رك��ة ال �ت��ي أظ �ه��رت
ق �ي �م��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ف �ع��ال وال �ك �ف��وء ب�ين
املنظمتني» .تنسيق ج��رى ف��ي البلقان
عندما ش��ارك��ت ق��وات األط�ل�س��ي ،خ��ارج
إط��ار مجلس األم��ن ال��دول��ي ،ف��ي ضرب
الجيش اليوغوسالفي وتدمير البنى
األس��اس �ي��ة ل �ص��رب �ي��ا وش ��ن غ � ��ارات في
ك��وس��وف��و ف��ي ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون دول��ة
ج � � ��رى ت �ف �ك �ي �ك �ه��ا إل � � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال ��دوي�ل�ات ال �ض �ع �ي �ف��ة ،ك �م��ا اس �ت �ن��د في
ب�ن��وده وفقراته إل��ى التعاون ب�ين األم��م
امل �ت �ح��دة واألط �ل �س��ي ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان.
ح� � � ��رب ش� �ن� �ت� �ه ��ا ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح ��دة
وح� �ل� �ف ��اؤه ��ا ،وع �م �ل ��ت األم� � ��م امل �ت �ح��دة
كمشرعن لها.
املعاهدة تبني على هذه التجارب التي
ت�ك��ررت الح�ق��ًا ف��ي ليبيا ،وإن بموافقة
صينية وروسية هذه املرة .وهي تهدف
إل� ��ى ت��وس �ي��ع ال �ت �ع ��اون ف ��ي غ �ي��ر ب�ق�ع��ة
م��ن العالم ب�م��ؤازرة منظمات إقليمية،
مثل االت�ح��اد األف��ري�ق��ي وجامعة ال��دول
العربية« ،وفق روحية قمة العالم» .تلك
القمة التي ّ
وسعت ميثاق األمم املتحدة
وأدخ� � �ل � ��ت ق� ��واع� ��د وم� � �ب � ��ادئ ل �ل �ت��دخ��ل

تقرير

أنقرة تمنع الدعاوى ضد الجنود والضباط اإلسرائيليني
علي حيدر
ب�ه��دف قطع الطريق على ع��وائ��ل الشهداء
والجرحى األتراك املعترضني على التسوية
ب�ي�ن ال �ح �ك��وم �ت�ين ال �ت��رك �ي��ة واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ف � ��ي م � ��ا خ � � � ّ�ص ن� �ش� �ط ��اء س �ف �ي �ن��ة م ��رم ��رة
ال �ت��رك �ي��ة ،ف ��ي ع ��ام  ،2010وب �ه ��دف ت�ق��دي��م
مزيد م��ن الضمانات للطرف اإلسرائيلي،
ن�ق�ل��ت صحيفة «ه ��آرت ��س» ع��ن م�س��ؤول�ين
إس��رائ�ي�ل �ي�ين رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى ق��ول �ه��م إن
االتفاق بني أنقرة وتل ابيب ،على تعويض
عوائل قتلى وجرحى القافلة التركية إلى
غ� ��زة ،س�ي�ت�ح��ول إل ��ى ق��ان��ون ي�م�ن��ع تقديم
دع � � � ��اوى ج �ن��ائ �ي��ة ض� ��د ج � �ن ��ود وض� �ب ��اط
إسرائيليني.
مشكلة رف��ض ال�ع��وائ��ل التركية املعترضة
ع �ل��ى االت� �ف ��اق ال��رس �م��ي ب�ي�ن ال�ح�ك��وم�ت�ين،
سحب دعاويهم التي قدموها في السنوات
ال� �ث�ل�اث ��ة األخ� � �ي � ��رة ،ض ��د ض� �ب ��اط ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي وج � �ن� ��وده ،دف �ع��ت ق��ان��ون�ي��ي

الحكومة التركية إلى ابتكار «إخراج» يهدف
إل��ى حل مشكلة ه��ذه اإلج ��راءات القانونية
في تركيا ،عبر طرح االتفاق أمام الحكومة
ال�ت��رك�ي��ة ،وب�ع��د ذل��ك أم ��ام ال�ب��رمل��ان التركي
كمعاهدة دولية ،وبعد تصديق الحكومة
والبرملان ينال هذا االتفاق مكانة القانون.
ووفقًا للمادة  90من الدستور التركي ،في
وض��ع ك�ه��ذا ،القانون الجديد يتغلب على
ص�لاح�ي��ة امل�ح�ك�م��ة ل�ل�ن�ق��اش ف��ي ال�ق�ض�ي��ة.
وفي املقابل ،أكد مسؤول إسرائيلي أن تل
أبيب ستطرح االتفاق أيضًا أمام الحكومة
ملنحه مكانة اتفاق دولي ُملزم.
ت ��أت ��ي ه� � ��ذه امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب� �ع ��د ج ��ول ��ة م��ن
امل �ب��اح �ث��ات ال �ت��رك �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ال�ت��ي
ستستمر ،بحسب «ه��آرت��س» أي �ض��ًا ،ه��ذا
األس� �ب ��وع ع �ل��ى أن ت �ض��م م�س �ت �ش��ار األم ��ن
ال �ق��وم��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي ي �ع �ق��وب ع �م �ي��درور
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل ��وزارة الخارجية السابقة،
يوسف تشحنوفر ،وي��رأس ال��وف��د التركي
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��رك�ي��ة

ف��ري��دون سيني رول��ول��و .وفيما ل��م ُي�ح� َّ�دد
إل��ى اآلن زم��ان جولة املباحثات ومكانها،
اق �ت��رح��ت إس��رائ �ي��ل أن ت �ك��ون ف ��ي ال �ق��دس
املحتلة .ولفتت «ه��آرت��س» إل��ى أن األت��راك
ي��ري��دون تحقيق ت�ق��دم ف��ي االت �ص��االت مع
إسرائيل قبل توجه رئيس الحكومة التركي
رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ� � � ��ان إل� ��ى واش �ن �ط��ن في
السادس عشر من شهر أيار املقبل ،بسبب
توجه رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
إلى الصني في الخامس من الشهر نفسه،
في زيارة تستمر خمسة أيام.
ولفتت «ه��آرت��س» ،استنادًا إل��ى الصحيفة
التركية  ،Today›s Zamanأن إسرائيل وافقت
في جولة املحادثات األول��ى في أنقرة ،قبل
ن�ح��و أس �ب��وع ،ع�ل��ى ت�ق��دي��م ت�ع��وي�ض��ات ،ال
التسعة ف�ق��ط ،ب��ل أي�ض��ًا لـ
ل�ع��وائ��ل القتلى ُ
 70مواطنًا تركيًا أصيبوا بالجراح خالل
اإلسرائيليني على السفينة
سيطرة الجنود
َّ َ
«مرمرة» .لكن إلى اآلن لم ُيتفق على املبلغ
الدقيق الذي ستدفعه إسرائيل.

ال �خ��ارج��ي ف��ي ش ��ؤون ال ��دول ال��داخ�ل�ي��ة
ت �ح��ت ذري� �ع ��ة «م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ك��وم��ات
في حماية السكان» .وساقت املعاهدة
أم �ث �ل��ة أخ � ��رى ع ��ن ال� �ت� �ع ��اون م �ث��ل دور
األم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة امل � �س� ��ان� ��د ل �ع �م �ل �ي��ات
«األطلسي» في باكستان ،حيث تشرف
األم ��م امل �ت �ح��دة ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل �س��اع��دات
اإلن�س��ان�ي��ة كما ج��رى ع��ام  .2005وج��اء
في املعاهدة «تعاوننا محكوم بميثاق
األم ��م امل �ت �ح��دة ،وب��امل �ب��ادئ وال�خ �ط��وط
العامة املعترف بها دوليًا ،وبالتشاور
مع السلطات الوطنية».
أما التعاون اإلضافي خارج هذه األطر
ال �ف �ض �ف��اض��ة ال �ح � ّ�م ��ال ��ة ل �ل�أوج� ��ه ،ف�م��ن
ش��أن��ه «امل�س��اه�م��ة الكبيرة ف��ي معالجة
ال �ت �ه��دي��دات وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تتطلب
ردًا م��ن املجتمع ال��دول��ي» ،حسب نص
املعاهدة .وب�ن� ً
�اء عليه ش��ددت املعاهدة
ع�ل��ى «إن �ش��اء ص�ي�غ��ة أو إط ��ار م��ن أج��ل
التشاور والحوار والتعاون» .وتمضي
الفقرة الثالثة من املعاهدة لتؤكد على
تلبية اح�ت�ي��اج��ات املنظمات اإلقليمية
وم��ا يتفرع عنها .منظمات لحكومات
لم تكن يومًا منتخبة ديموقراطيًا ،أو

ما قل
ودل
تجاهل الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند نتائج استطالعات الرأي التي
تشير إلى أن نسبة شعبيته بلغت
 ،%25وهي أقل نسبة شعبية لرئيس
في فرنسا خالل أكثر من نصف
قرن .وقال هوالند في تصريحات إلى
وكالتي «رويترز» و»فرانس برس» إنه
يدرك مدى صعوبة الوضع .وأضاف
أنه سيمضي قدمًا في إجراءات
إلعادة النمو ،مثل إعفاءات ضريبية
للشركات تستهدف خفض تكلفة
العمالة وإصالحات في قوانني العمل
من املنتظر إقرارها في أيار.
(رويترز)
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تمثل الشعوب ،كما هو الحال بالنسبة
إل ��ى ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة واالت �ح��اد
األف��ري �ق��ي« ،وف �ق��ًا ل��والي �ت��ي منظمتينا
(األم��م املتحدة واألطلسي) عند الطلب
وحيث يكون مالئمًا».

وف � ��ي ال� �ف� �ق ��رة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن امل� �ع ��اه ��دة،
ت�ش��دي��د ع�ل��ى أن ص�ي�غ��ة ال �ت �ع��اون ه��ذه
«تبقى مرنة ومتطورة وفقًا ملقتضيات
امل��راح��ل» .ويتفق الطرفان على تطوير
ال� �ت� �ع ��اون ب �ي �ن �ه �م��ا ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ذات

امل� �ص� �ل� �ح ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ف � ��ي أم � � ��ور ع �ل��ى
ج��ان��ب ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ح �س��اس �ي��ة األم �ن �ي��ة
ألي دول � ��ة .وه� ��ذه ت �ش �م��ل «االت� �ص ��االت
وت� � �ب � ��ادل امل � �ع � �ل ��وم ��ات االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة
ب � �م� ��ا ف� � ��ي ذل� � � ��ك م� � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ح �م ��اي ��ة
ال �ت �ج �م �ع��ات امل ��دن �ي ��ة ،وب� �ن ��اء ال� �ق ��درات،
وال �ت ��دري ��ب وامل � �ن � ��اورات ،واس �ت �خ�لاص
ال � �ع � �ب� ��ر ،وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط واإلس � � �ن � � ��اد ف��ي
الحاالت الطارئة ،والتنسيق العمالني
وال��دع��م» .وف��ي البند ال�خ��ام��س تشديد
ع�ل��ى أن ال�ت�ع��اون «سيستمر ب��أس�ل��وب
ع�م�ل��ي ،آخ� �ذًا ف��ي االع �ت �ب��ار خصوصية
ك � ��ل م �ن �ظ �م ��ة ووالي� � �ت� � �ه � ��ا ،وخ� �ب ��رات� �ه ��ا
وإجراء اتها وقدراتها ،من أجل تحسني
التعاون الدولي في مواجهة التحديات
املستجدة».
ال ��ذي ��ن ح �ل �ل��وا ه� ��ذه امل �ع ��اه ��دة ال �س��ري��ة
ت �ن �ب �ه��وا إل� ��ى أن امل �ن �ظ �م �ت�ين م�ت�ف�ق�ت��ان
على السرية التامة .والتوقيع جرى في
أوج األزمة التي مرت بها جورجيا ،أي
عندما كانت روسيا على خالف شديد
م��ع األم��م امل�ت�ح��دة وال ��دول ال�غ��رب�ي��ة في
دع�م�ه��ا وم�س��ان��دت�ه��ا امل�ب��اش��رة ل�ك��ل من
إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وف��ي وق��ت ك��ان��ت ف�ي��ه روس �ي��ا وال�ص�ين
تستخدمان حق النقض ،للمرة األولى
معًا ،دعمًا لزيمبابوي في تموز 2008
ف ��ي خ �ص��وم��ة م �ف �ت��وح��ة م ��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا
وف ��رن� �س ��ا وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة .ورأى
امل� �ح� �ل� �ل ��ون أن ب � ��ان ك� ��ي م � ��ون ت �ع��رض
ل �ض �غ��ط م ��ن ال � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ال �ك �ب��رى
الثالث ،للتوصل إلى توقيع املعاهدة.
امل �ف��ارق��ة أن روس� �ي ��ا ،ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ذه
ال� �ت� �ج ��ارب وع ��رف ��ت أن األم� � ��م امل �ت �ح��دة

تتوعد «األطسي»
«طالبان» ّ
اع�ل�ن��ت ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ع��ن ال �ب��داي��ة ال��وش�ي�ك��ة ل �ـ «ه �ج��وم ال��رب �ي��ع» ال ��ذي يستهدف
السلطة االفغانية وقوات حلف شمال االطلسي و«مراكزها الدبلوماسية» بواسطة
انتحاريني وعناصر «متسللني» .واك��دت الحركة في بيان أول من أم��س أن عملية
ُ
«ستشن على نحو متزامن في كل انحاء ال�ب�لاد» اب�ت� ً
�داء من 28
«خالد بن الوليد»
نيسان .وهددت طالبان بشن «عمليات جماعية لالستشهاديني على قواعد الغزاة
االجانب ومراكزهم الدبلوماسية ومطاراتهم العسكرية اللحاق خسائر كبيرة بهم».
ورحبت الحركة ،من جهة اخرى ،ببدء انسحاب قوات الحلف االطلسي التي يفترض
أن ي�غ��ادر القسم االك�ب��ر م��ن عناصرها ال�ـ  100ال��ف ،ال��ذي��ن يمثل االميركيون القسم
االكبر منهم ،البالد أواخر  2014على أن تحل محلهم القوات االفغانية .واكد البيان
أن «العدو ،مع كل قوته العسكرية ،اضطر  ...إلى الفرار».
(أ ف ب)

إيطاليا

ت�ت�ج��اه�ل�ه��ا ف��ي أم ��ور ك�ث�ي��رة وت�ت�ع��ام��ل
م�ع�ه��ا ك�م��ا ل��و أن�ه��ا م��ن دول ك�ت�ل��ة ع��دم
االن � �ح � �ي� ��از األق � � ��ل ش� ��أن� ��ًا ،ول� �ي� �س ��ت م��ن
الدول الخمس الكبرى املؤسسة ،عادت
وك��ررت خطأ دع��م ت��دخ��ل األط�ل�س��ي في
شمال أفريقيا .ل��م يتم تجاهل روسيا
ف ��ي امل� �ع ��اه ��دة م ��ع األط �ل �س ��ي وح �س��ب،
ب��ل سجلت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة أي�ض��ًا نفس
امل��وق��ف امل�ل�ت�ب��س م��ن ش��رع�ي��ة اس�ت�ق�لال
ك��وس��وف��و ع��ن ص��رب�ي��ا ،ح�ين ق��ال األم�ين
ال� � �ع � ��ام إن � � ��ه ي� ��ري� ��د م� ��راج � �ع� ��ة ال � ��دائ � ��رة
القانونية بالنسبة إل��ى عالقة املنظمة
باإلقليم .مع أنه كان يعرف حق املعرفة
مضمون القرار  1244الصادر عام 1999
ال ��ذي وض��ع ك��وس��وف��و ف��ي ع �ه��دة األم��م
املتحدة .موسكو ع��ادت وك��ررت الخطأ
ب��ال �س �م��اح ل�لأط �ل �س��ي ب ��إق ��ام ��ة م�ن�ط�ق��ة
ح �ظ��ر ط �ي��ران ف ��وق ل�ي�ب�ي��ا م��ع ال�س�م��اح
باستخدام كل الوسائل املناسبة تحت
ذري� �ع ��ة ح �م��اي��ة امل��دن �ي�ي�ن .خ �ط��أ ك�ل�ف�ه��ا
ك �ث �ي �رًا ف� ��ي س �م �ع �ت �ه��ا م� ��ن ال �ن��اح �ي �ت�ين
الدبلوماسية والجيوسياسية ،حيث
ف�ق��دت ك��ل ن�ف��وذ ل�ه��ا ف��ي ليبيا بسببه،
وأض� �ع ��ف ال � �ق ��رار ه �ي �ب �ت �ه��ا ف ��ي ال �ش��رق
األوسط.
ف ��ي األزم � � ��ات امل �س �ت �ف �ح �ل��ة امل �م �ت ��دة م��ن
كوريا الشمالية إلى مالي ،من املنتظر
أن ت �ت �س ��ارع وت� �ي ��رة ت��رج �م��ة م �ع��اه��دة
 2008ب�ي��ن األم� ��ان � �ت �ي�ن ال� �ع ��ام� �ت�ي�ن ف��ي
ن�ي��وي��ورك وب��روك�س��ل ع�ل��ى األرض ،وال
سيما ف��ي أي ح��روب ق��د تندلع وتمس
بمصالح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ون�ف��وذه��ا.
م �ع��اه��دة ت �ج �ع��ل ق � ��وات األم � ��م امل �ت �ح��دة
طرفًا وربما هدفًا .هذا ما قاله املبعوث
ال��دول��ي املشترك األخ�ض��ر اإلبراهيمي،
ب �ع��د ت ��رؤس ��ه ل �ج �ن��ة ت �ق �ص��ى ال �ح �ق��ائ��ق
ال �ت��ي ت�ش�ك�ل��ت ع �ق��ب ت�ف�ج�ي��ر م �ق��ر األم��م
املتحدة في نهاية عام .2007
ب� �ه ��ذا ال �ت �ح �ي��ز ل �ح �ل��ف ع �س �ك ��ري ك�ي��ف
يستمر العالم في وض��ع ثقته بتقارير
األم � ��م امل �ت �ح��دة أو ح �ت��ى ب� �ق ��وات ح�ف��ظ
ال � � �س �ل ��ام ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� � �ه � ��ا؟ ك � �ي� ��ف ي �ث��ق
ب �ح �ي��ادي �ت �ه��ا؟ ك ��ان ��ت ال� �ق ��وات ال��دول �ي��ة
م � �ح� ��اي� ��دة ع� �ن ��دم ��ا ش � ��اه � ��دت امل ��دن� �ي�ي�ن
يذبحون علنا ف��ي قانا وسربرنيتسا.
وضعف األمني العام بان كي مون جعل
األم ��م امل �ت �ح��دة ري �ش��ة ف��ي م�ه��ب ال��ري��ح.
إزاء ه��ذا ال�ض�ع��ف ،ي�ت�س��اء ل املتابعون
إن ك��ان ل��زي��ارة ب��ان ل�ل�ب�ن�ت��اغ��ون عالقة
ب �ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا
األم��م املتحدة من ال�خ��ارج في ادع��اء ات
تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في
سوريا بطلب من بريطانيا وفرنسا.

ّ
اإليطالية
تحالف بني اليسار واليمني ُينهي األزمة الحكومية

انتهت أخيرًا األزمة الحكومية في إيطاليا
م��ع تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،برئاسة
إن��ري�ك��و ل�ي�ت��ا ،ب�ع��د ان�ت�ظ��ار اس�ت�م��ر ألكثر
م ��ن ش �ه��ري��ن م �ن��ذ ان� �ت� �ه ��اء االن �ت �خ��اب��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،بعد تحالف ال س��اب��ق ل��ه بني
اليسار واليمني.
وأدى رئيس الوزراء الجديد إنريكو ليتا،
وأع� �ض ��اء ح�ك��وم�ت��ه ال � � �ـ ،21وب�ي�ن�ه��م سبع
ن� �س ��اء ،وه� ��و رق� ��م ق �ي��اس��ي ف ��ي إي �ط��ال �ي��ا،
ال� �ي� �م�ي�ن ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة أم � � ��س ف � ��ي ق �ص��ر
كيرينالي الرئاسي في روما.
وج ��اءت ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ث�م��رة حنكة
س �ي��اس �ي��ة وت � � ��وازن ح� ��ذق ب�ي�ن امل �ك��ون��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ع تسعة وزراء م��ن ال�ح��زب
الديموقراطي ،أبرز أحزاب الوسط اليمني،
وخ�م�س��ة م��ن ح ��زب ش�ع��ب ال �ح��ري��ة ،ال��ذي
ي�ت��زع�م��ه سيلفيو ب��رل��وس�ك��ون��ي ،وث�لاث��ة
وسطيني وأربعة آخرين من التكنوقراط.
وب� �ع ��د ي ��وم�ي�ن م ��ن امل� �ف ��اوض ��ات امل �ك �ث �ف��ة،
أع�ل��ن ليتا ال�س�ب��ت ،اخ�ت�ي��ار رئ�ي��س ح��زب

سيلفيو برلوسكوني ،انجيلينو الفانو،
نائبًا له ووزيرًا للداخلية ،وتسمية مدير
بنك «إيطاليا» ،فابريتسيو ساكوماني،
وزيرًا لالقتصاد واملال ،إضافة إلى تعيني
املفوضة األوروبية السابقة ايما بونينو
وزي��رة للخارجية ،بينما اختيرت وزي��رة
الداخلية الحالية آنا ماريا كانسيلييري
لتولي وزارة العدل ،وهي حقيبة حساسة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ب��رل��وس�ك��ون��ي امل�ل�اح��ق في
قضايا عدة.
وأم ��ل ل�ي�ت��ا أن ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة
«ف��ري �ق��ًا م �ت �م��اس �ك��ًا ي�م�ت�ل��ك ع��زي �م��ة ق��وي��ة
ت �م �ك �ن��ه م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي
أم��ام �ن��ا .وأم ��ل أن ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة فريقًا
من ال��وزراء لديه سمات ومهارات خاصة
(ت �ج��دي��د) ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج ��ود قياسي
(للوزيرات) النساء».
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،علق ال��رئ�ي��س اإلي�ط��ال��ي،
ج ��ورج� �ي ��و ن ��اب ��ول �ي �ت ��ان ��و ،ع �ل ��ى ت�ش�ك�ي��ل
ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ب��ال �ق��ول« :ل �ق��د ك��ان��ت

الحكومة الوحيدة املمكنة ،وتشكيلها لم
يعد يحتمل التأخير».
وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمات
صعبة إلنقاذ البالد من األزمة االقتصادية
التي تعانيها والتي وضعتها في موقف
ال يحسد عليه أمام دول االتحاد األوروبي.
ل��ذل��ك ،يخطط وزي ��ر االق�ت�ص��اد اإلي�ط��ال��ي
ال �ج��دي��د ،ف��اب��ري�ت�س�ي��و س��اك��وم��ان��ي ،ب��أن��ه
ي��ري��د «إع � � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة»
لدعم الشركات وذوي الدخول املنخفضة
إض��اف��ة إل��ى خ�ف��ض ب�ع��ض اإلن �ف��اق ال�ع��ام
غير املثمر لتدبير املوارد الالزمة لخفض
الضرائب .وأضاف ساكوماني ،في مقابلة
نشرتها صحيفة «ال ريبوبليكا» أم��س،
أن الثقة التي ستنتج من تلك اإلج��راءات
يمكن أن تدفع تكلفة اقتراض إيطاليا إلى
الهبوط بنحو حاد.
وت��اب��ع أن ال�ف��ارق ف��ي أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة بني
السندات اإليطالية القياسية ونظيرتها
األمل��ان �ي��ة األك �ث��ر أم��ان��ًا وال� ��ذي ي�ن�ظ��ر إليه

غ��ال �ب��ًا ك �م��ؤش��ر رئ �ي �س��ي ل �ث �ق��ة امل�س�ت�ث�م��ر
يمكن أن يتراجع إلى نقطة مئوية واحدة
أو أقل من مستواه الحالي عند نحو ثالث
نقاط.
ّ
وق � ��ال س��اك��وم��ان��ي ،ف ��ي امل �ق��اب �ل��ة ،إن من
امل�ه��م ت�ب��دي��د ال�ش�ك��وك السياسية وغ��رس
الثقة إلع�ط��اء دف�ع��ة لالقتصاد اإليطالي
امل�ك�ب��ل ب��ال��رك��ود .ول�ع�م��ل ذل��ك ق��ال ال��وزي��ر
إن � ��ه س �ي �ق �ت��رح «م � �ع� ��اه� ��دة» ب �ي�ن ال �ب �ن��وك
والشركات واملستهلكني لدعم االقتراض
واالس �ت �ث �م��ارات واالس �ت �ه�ل�اك .ول ��م ي��ذك��ر
م��زي �دًا م��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل ح��ول م��ا تتضمنه
تلك املعاهدة.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � � ��رى ،أك � ��د وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
اإلي �ط��ال��ي ال �ج��دي��د ،ان�ج�ل�ي�ن��و أل �ف��ان��و ،أن
ح � ��ادث إط �ل��اق ال ��رص ��اص خ � ��ارج م�ك�ت��ب
رئ�ي��س ال ��وزراء ف��ي روم��ا ال��ذي وق��ع أثناء
أداء الحكومة الجديدة اليمني الدستورية
أمس حادث فردي في ما يبدو.
(أ ف ب ،رويترز)

ليبيا :مسلحون
يحاصرون وزارة الخارجية
حاصر مسلحون وزارة
الخارجية الليبية ،أمس ،للمطالبة
بأال يشغل املسؤولون الذين
عملوا في حكومة الزعيم الراحل
معمر القذافي مناصب رفيعة
في اإلدارة الجديدة .وأكد قائد
امليليشيا لوكالة «رويترز» أن
وزارة الخارجية «ستظل مغلقة
إلى حني تطبيق قانون العزل
السياسي (ضد من كانوا
مسؤولني في عهد القذافي)».

وأضاف أنه تم استهداف وزارة
الخارجية ألن بعض املسؤولني
هناك كانوا يعملون في عهد
القذافي .وذكر شهود عيان
أن  20شاحنة صغيرة على
االقل محملة بمدافع مضادة
للطائرات أغلقت الطرق ،بينما
ّ
وجه مسلحون يحملون بنادق
كالشنيكوف وبنادق قناصة
السيارات لالبتعاد عن املبنى.
(رويترز)

البحرين :اعتقال  22شخصًا
أعلنت السلطات البحرينية اعتقال
 22شخصًا بتهمة مهاجمة
قوات االمن وقطع الطرقات خالل
احتجاجات شهدتها اململكة ،ال
سيما خالل الفترة التي سبقت
استضافة سباق «الفورموال
واحد» .وبحسب بيان رسمي
نشرته «وكالة االنباء البحرينية»،
فإن االعتقاالت حصلت في عدة
قرى «شيعية» وتعلقت بأحداث
حصلت بني  25شباط و20
نيسان .وأكد مدير عام االدارة
العامة للمباحث واألدلة الجنائية في
البيان «إحباط مخططات إرهابية
كانت تستهدف التأثير على
سير الحياة وتعطيلها واالخالل
باملصالح العليا للوطن وارتكاب
أعمال إرهابية» .وأشار املسؤول
االمني إلى أن االشخاص الـ 22هم
«من مرتكبي الجرائم اإلرهابية»
وقد قبض عليهم بعد «تحديد
هوياتهم من خالل عمل مكثف من
البحث والتحري بالتنسيق مع بقية
األجهزة املعنية».
(أ ف ب)

مصر :اعتقال أعضاء
من «بالك بلوك»
اعتقلت الشرطة املصرية 12
شخصًاَ من أعضاء جماعة «بالك
بلوك» بعد هجوم على قصر
االتحادية الرئاسي في القاهرة
مساء الجمعة وحرق سيارة
للشرطة .ونقلت وكالة «أنباء
الشرق االوسط» ،أول من أمس ،عن
مصادر أمنية أن هؤالء الشبان
سيحاكمون بتهمة إلقاء حجارة
وزجاجات حارقة على قصر
االتحادية وإحراق سيارة للشرطة.
(أ ف ب)
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المصالحة التركية ـ الكردية :ماذا بعد انسحاب المقاتلين؟
إسطنبول ــ حسني محلي
ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ره ال� �ص� �ح ��اف ��ي ال� � � ��ذي دع ��ي
إل �ي��ه ن �ح��و  100م��ن اإلع�ل�ام �ي�ي�ن األت� ��راك
واألج � ��ان � ��ب ،أع� �ل ��ن زع� �ي ��م ح� ��زب ال �ع �م��ال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ب��ال��وك��ال��ة ،م ��راد ك��اراي�لان،
م �ش��روع ال �ح��زب للمصالحة م��ع ال��دول��ة
التركية .وق��ال إن مسلحي الحزب داخل
ت ��رك� �ي ��ا ،وع� ��دده� ��م ن �ح ��و  2000م �ق��ات��ل،
س�ي�ن�س�ح�ب��ون م ��ن ه �ن��اك اع �ت �ب��ارًا م ��ن 8
أي��ار /مايو املقبل .وناشد حكومة رجب
ط� ّ�ي��ب أردوغ ��ان تحمل مسؤولياتها في
م��وض��وع املعالجة السياسية للمشكلة
الكردية.
وه � � � � ��دد ك � � � ��اراي � �ل� ��ان ب � �ن � �س ��ف ال �ع �م �ل �ي ��ة
ال�س�ل�م�ي��ة إذا ت �ع � ّ�رض م�س�ل�ح��ي ال �ح��زب
إل ��ى أي م�ض��اي�ق��ات أو ه�ج�م��ات م��ن قبل
األم � ��ن وال �ج �ي��ش ال �ت��رك��ي خ�ل��ال ع�م�ل�ي��ة
االنسحاب ،املتوقع لها أن تستمر حوالى
شهرين .ورأى ك��اراي�لان أن إخ�لاء سبيل
جميع عناصر الحزب الكردستاني ،وفي
مقدمتهم زعيم الحزب عبدالله أوج�لان،
وب��ال �ت��ال��ي االع� �ت ��راف ب��ال �ه��وي��ة ال �ك��ردي��ة
دس� �ت ��وري ��ًا ،ش ��رط ��ان أس ��اس �ي ��ان إلك �م��ال
مسيرة السالم بني األكراد وتركيا.
ون� �ق� �ل ��ت م � �ص � ��ادر ك � ��ردي � ��ة ع � ��ن ق � �ي� ��ادات
ال �ك��ردس �ت��ان��ي أن ال� �ح ��زب ،ب��االت �ف��اق مع
السلطات التركية ،قد قام بتشكيل لجان
خ��اص��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ات �ف ��اق االن �س �ح��اب مع
الحكومة التركية ،بعدما أمرت الحكومة
الجيش واألمن بعدم التصدي ألي مسلح
م��ن عناصر ال�ك��ردس�ت��ان��ي ووق��ف جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن ق �ب��ل ال�ج�ي��ش
جنوب ش��رق البالد وعلى ط��ول الحدود
م��ع ال� �ع ��راق ،ح �ي��ث س�ي�ن�س�ح��ب مسلحو
الكردستاني إلى داخل الشمال العراقي.
وت �ح ��دث ��ت امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ص �ح��اف �ي��ة ع��ن
أع ��داد ك�ب�ي��رة م��ن ال�ش�ب��اب األك ��راد ال��ذي��ن
يتوجهون إل��ى شمال العراق لالنضمام
إل ��ى م �خ �ي �م��ات ال �ك��ردس �ت��ان��ي ف ��ي ج�ب��ال
قنديل ليتم تدريبهم وإعدادهم للمرحلة
القادمة ،أي االنخراط في العمل السياسي
داخ��ل تركيا بعد التعديالت الدستورية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي س �ت �ق��ره��ا ال �ح �ك��وم��ة،
وت �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة ل �ل �ح��زب ال �ك��ردس �ت��ان��ي
للعمل السياسي الحر.
وكانت كل هذه التطورات كافية لتسخني
ال�ش��ارع السياسي واإلع�لام��ي والشعبي
داخ ��ل ت��رك �ي��ا ،ح�ي��ث ت�ع��رض��ت ال�ح�ك��وم��ة
الن� � �ت� � �ق � ��ادات ع� �ن� �ي� �ف ��ة م � ��ن ق � �ب ��ل أح � � ��زاب
امل� �ع ��ارض ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ح� ��زب ال �ح��رك��ة
ال �ق��وم �ي��ة ،ال � ��ذي ات �ه ��م ق ��ادت ��ه أردوغ� � ��ان
وال�ح�ك��وم��ة بالخيانة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت��آم��ر
م��ع واش�ن�ط��ن ض��د وح ��دة األم ��ة وال��دول��ة
التركية والقضاء على النظام العلماني
فيها ،وإقامة دول��ة إسالمية في إط��ار ما
يسمى م �ش��روع ال �ش��رق األوس ��ط الكبير

ال� ��ذي ي �ه��دف إل ��ى رس ��م خ��ارط��ة ج��دي��دة
للمنطقة.
وقال هؤالء إن حزب العمال الكردستاني
يسعى للحصول على حكم ذاتي جنوب
شرق البالد ،على أن يكون ذلك الخطوة
األول� ��ى ع�ل��ى ط��ري��ق ال �ف��درال �ي��ة الشبيهة
بالفدرالية في شمال ال�ع��راق ،في الوقت
الذي يعرف فيه الجميع أن أكراد سوريا
ال ول ��ن ي� �ع ��ودوا إل ��ى وض �ع �ه��م ال �س��اب��ق،
أي��ًا ك��ان��ت نتيجة ال �ت �ط��ورات ه �ن��اك .ف��إذا
سقط النظام فالحكومة الجديدة ستقبل
بالنظام الفدرالي الذي ستفرضه عليها
واش �ن �ط��ن ك �م��ا ج ��رى ف ��ي ال � �ع ��راق ،وه��و

حزب العمال الكردستاني
يسعى للحصول على
حكم ذاتي جنوب شرق
البالد

م��ا يفسر ان�ت�خ��اب ال �ك��ردي غ�س��ان هيتو
رئيسًا للحكومة ال�س��وري��ة امل��ؤق�ت��ة ومن
قبله عبد الباسط سيدا رئيسًا للمجلس
الوطني ال�س��وري امل�ع��ارض .أم��ا إذا بقي
ال �ن �ظ ��ام ف �س �ي �ض �ط��ر إل � ��ى امل� �س ��اوم ��ة م��ع
األكراد الذين سيطالبون بالحكم الذاتي،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن امل�ن�ط�ق��ة ال �ك��ردي��ة في
ش� �م ��ال ش � ��رق س ��وري ��ا ل �ي �س��ت ب��ال �ك��ام��ل
ك ��ردي ��ة ،ح �ي��ث ال ي��زي��د ع ��دد األك� � ��راد في
امل�ن�ط�ق��ة ع �ل��ى  ،%40خ�ل�اف��ًا ل�ل�أك ��راد في
ش� �م ��ال ال � �ع � ��راق ،ال ��ذي ��ن ي �ش �ك �ل��ون ن�ح��و
 %95من السكان ،والباقي من التركمان
وال � �ع� ��رب .أم� ��ا ف ��ي ج �ن��وب ش� ��رق ت��رك �ي��ا،

انسحاب املقاتلني األكراد سيكون باتجاه شمال العراق وسوريا (أ ف ب)

فالحال ال تختلف ع��ن س��وري��ا ،ف��األك��راد
أي�ض��ًا نحو  ،%60وه��ي النسبة القريبة
من نسبة األكراد في كردستان إيران.
وت ��دف ��ع ك ��ل ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ال �ع��واص��م
املعنية بامللف ال �ك��ردي إل��ى ال�ح��دي��ث عن
س �ي �ن��اري��و س �ب��ق أن ط��رح��ه أوج �ل��ان قبل
سنوات ،وقبل أن تختطفه االستخبارات
األميركية من العاصمة الكينية نيروبي
وت�س�ل�م��ه إل ��ى أن �ق��رة  14ش �ب��اط /ف�ب��راي��ر
 .1998وت �ح��دث آن� ��ذاك ع��ن ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ب�ين ال �ف��درال �ي��ات ال�ك��ردي��ة
األربع في تركيا وإيران وسوريا والعراق،
باعتبار أن الدولة الكردية املستقلة بعيدة
املنال ألسباب عديدة ،على ّ
حد قوله آنذاك.
ودفع ذلك حزب العمال الكردستاني إلى
ال�ع�م��ل ب�ي�ن أك� ��راد س��وري��ا وإي� � ��ران ،حيث
أص �ب��ح ب��اج��اك ذراع ح ��زب ال�ك��ردس�ت��ان��ي
التركي داخ��ل إي��ران ،فيما تحول االتحاد
الديموقراطي الكردستاني ال�س��وري إلى
قوة كردية فعالة داخل كردستان سوريا
التي سيدخل مقاتلون م��ن الكردستاني
التركي إليها بعد انسحابهم م��ن تركيا
استعدادًا للمرحلة التالية هناك ،وبالتالي
ف��ي إي ��ران ح�ي��ث ي�ت��وق��ع ال�ك�ث�ي��رون إلي��ران
أن تشهد أح��داث مثيرة خ�لال انتخابات
الرئاسة في حزيران /يونيو املقبل.
وج� ��اءت م�ب��ارك��ة ال�ب�ي��ت األب �ي��ض رسميًا
وم � �ب ��اش ��رة ،وم� �ع ��ه االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي،
ل�ل�م�ص��ال�ح��ة ال �ت��رك �ي��ة م ��ع ح� ��زب ال �ع �م��ال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ل �ت �ث �ب��ت ال ��دع ��م األم �ي��رك��ي
واألوروب � � ��ي ل�ل�م�س��ار ال �ت��رك��ي واإلق�ل�ي�م��ي
الجديد ،وت��دف��ع العديد م��ن املحللني إلى
ال �ح ��دي ��ث ع ��ن ذك� ��ري� ��ات س��اي �ك��س ب�ي �ك��و،
ح �ي��ث ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أن ال� �غ ��رب ي�س�ع��ى
ل ��رس ��م خ ��ارط ��ة امل �ن �ط �ق��ة م ��ن ج ��دي ��د ب�ع��د
ت�ص�ف�ي��ة ال �ح �س��اب��ات ف��ي س ��وري ��ا ،ورب �م��ا
استعدادًا للذكرى املئوية التفاقية سيفر
(آب  ،)1920التي كانت تتحدث عن دولة
ك ��ردي ��ة وأخ � ��رى أرم �ن �ي��ة ج �ن��وب وش �م��ال
ش��رق ت��رك�ي��ا ،وم��ا ي�ج��اوره��ا م��ن املناطق
ف ��ي س ��وري ��ا وال � �ع� ��راق ،وك��ان �ت��ا ج� ��زءًا من
األراض � � ��ي ال �ع �ث �م��ان �ي��ة .ورف � ��ض أت ��ات ��ورك
هذه االتفاقية املوقعة بني الدول الغربية.
وك� ��ان الف �ت��ًا أن ��ه ل��م ي�ب��ق م��ن األرم� ��ن أح��د
ف��ي ش�م��ال ش��رق ت��رك�ي��ا آن� ��ذاك ،ب�ع��دم��ا تم
تهجيرهم وق�ت��ل الكثير منهم ع��ام 1915
على أي��دي السلطات العثمانية والقبائل
ال �ك��ردي��ة امل�ت�ح��ال�ف��ة م�ع�ه��ا .وب �ق��ي األك ��راد
بمفردهم في تلك املناطق التي أصبحت
في ما بعد ج��زءًا من الجمهورية التركية
التي ّأسسها مصطفى كمال أتاتورك عام
 .1923أت��ات��ورك ت �ح��ول اآلن إل��ى شخص
غير مرغوب فيه بالنسبة إل��ى اإلسالمي
رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان وال� �ك ��ردي ع�ب��دال�ل��ه
أوج�ل�ان ال��ذي ت�ح��دث ف��ي خ�ط��اب��ه األخ�ي��ر
ملناسبة عيد ال�ن��وروز الشهر املاضي عن
اإلخاء التركي_الكردي اإلسالمي.

أردوغان يحارب الكحول :اللبن مشروبنا الوطني
ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ت�خ�ل��ص م��ن ج�م�ي��ع أف�ك��ار
ون�ت��اج الجمهورية العلمانية التركية،
اج� � � ��ج رئ� � �ي � ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ،رج� � � ��ب ط �ي��ب
أردوغ� ��ان ،م�خ��اوف االوس ��اط العلمانية
حيال رؤيته االسالمية للمجتمع ،وذلك
ب��ات�ه��ام��ه م��ؤس�س��ي ال�ج�م�ه��وري��ة بجعل
ال�ب�ي��رة امل �ش��روب ال��وط�ن��ي ،فيما الشعب
التركي يفضل ،على حد قوله« ،مشروب
العيران املصنوع من اللنب والخالي من
الكحول».
وك ��ان اردوغ � ��ان ق��د ق ��ال ،م �س��اء الجمعة
ف ��ي ن � ��دوة ع �ق ��دت ف ��ي إس �ط �ن �ب��ول ح��ول
ال � �س � �ي� ��اس� ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��امل � �ش ��روب ��ات
الكحولية« ،من املؤسف أنه في السنوات
االول � � � � ��ى ل� �ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ق � � ��دم م � �ش� ��روب
ك�ح��ول��ي م�ث��ل ال �ب �ي��رة ع�ل��ى أن ��ه م�ش��روب
شعبي ت��رك��ي ،فيما مشروبنا الشعبي
ه ��و ال� �ع� �ي ��ران» .واض� � ��اف اردوغ � � � ��ان ،في
ت�ص��ري�ح��ات ن�ش��رت�ه��ا ال�ص�ح��ف التركية

السبت« ،وص��ل االم��ر إل��ى ح��د أن بعض
االس ��ر ب��دأت ف��ي اع �ط��اء ال�ب�ي��رة لألطفال
ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة االب � �ت ��دائ � �ي ��ة ب� ��داف� ��ع أن �ه��ا
ج �ي��دة ل�ل�ص�ح��ة وم �غ��ذي��ة» .وأوض � ��ح أن
ال�س�ن��وات األول ��ى للجمهورية التركية،
وف �ت��رة ال �ح��زب ال��واح��د ال ��ذي ك��ان يحكم
ت��رك�ي��ا وه��و ح��زب ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري،
كانتا السبب في تعويد الشعب التركي
امل�ش��روب��ات الكحولية ،وخ��اص��ة ال�ع��رق،
وج � � ��رى ت �س ��وي �ق ��ه ع� �ل ��ى أن� � ��ه امل � �ش� ��روب
ال�ق��وم��ي ل�ل�أت ��راك .وأض� ��اف أردوغ � ��ان أن
امل �ش ��روب ال �ق��وم��ي ل�ل�أت ��راك ه��و ال �ل�بن ال
العرق الذي ستسعى الحكومة إلى الحد
م��ن استهالكه م��ن خ�لال منع اإلع�لان��ات
والدعايات الخاصة بالعرق واملشروبات
الكحولية ف��ي الصحف التركية .وحمل
اردوغ � � � ��ان اي� �ض ��ًا ع �ل��ى ال ��ذي ��ن ي� �ق ��ودون
ال � �س � �ي ��ارة وه � ��م س � �ك� ��ارى «م � ��ا ي�ت�س�ب��ب
بموتهم» ،كما حمل على القواعد التي

أردوغان يريد لنا أن نشرب
اللبن الذي ينومنا حتى
يفعل ما يشاء بنا

تسمح للطالب باحتساء الخمر «حتى
الثمالة» داخل الجامعات.
وك��رر رئ�ي��س ال ��وزراء ه��ذه التصريحات
ال �س �ب ��ت ،م��وض �ح��ًا ام � ��ام م �ج �م��وع��ة م��ن
رج � ��ال االع � �م� ��ال ،أن ج� ��ده ط��ال��ب بجعل
العيران امل�ش��روب الوطني «حتى يكون

لالمة جيل سليم الصحة».
وأث��ارت تصريحات اردوغ��ان ردود فعل
م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي وس ��ائ ��ل األع �ل ��ام وم ��واق ��ع
ال� �ت ��واص ��ل األج� �ت� �م ��اع ��ي ،ح �ي��ث أي��دت �ه��ا
وسائل األع�لام املوالية للحكومة ،فيما
ان �ت �ق��دت �ه��ا وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام امل �س �ت �ق �ل��ة
وامل�ع��ارض��ة ،وق��ال��ت عنها إن�ه��ا محاولة
م��ن أردوغ ��ان إلب�ع��اد أن�ظ��ار ال ��رأي العام
ال� �ت ��رك ��ي ع� ��ن ال �ص �ف �ق ��ة ال � �ت� ��ي وق �ع �ت �ه��ا
الحكومة مع حزب العمال الكردستاني.
وع�ل��ق أح��د امل��واط �ن�ين ف��ي ت�غ��ري��دة على
م��وق��ع «ال�ت��وي�ت��ر» أن أردوغ� ��ان ي��ري��د لنا
أن نشرب اللنب الذي ينومنا حتى يفعل
ما يشاء بنا ،فيما نحن نريد أن نشرب
ال �ع��رق ح�ت��ى ن�ب�ق��ى ص��اح�ين ل �ن��رى م��اذا
ي��ري��د أن ي�ف�ع��ل .وأض ��اف م �غ��رد آخ��ر «ال
ينقص سوى اعالننا من الخائنني لالمة
الننا ال نشرب العيران».
يذكر أن األتراك يسمون العرق املشروب

القومي ويسمونه الحليب األس��ود ،كما
ً
�اال ون �س� ً
�اء ال�ع��رق
يستهلك األت � ��راك رج� �
بكميات ك�ب�ي��رة ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي امل�ط��اع��م،
ب��ل ف��ي البيوت أي�ض��ًا .وك��ان��ت الحكومة
التركية قد منعت اإلعالنات والدعايات
ال � �ت� ��ي ت� � � ��روج ل� �ل� �ك� �ح ��ول ف � ��ي االذاع� � � � ��ات
وال �ت �ل �ف��زي��ون��ات ق �ب��ل س� �ن ��وات .وأوق �ف��ت
العديد من البلديات التي يحكمها حزب
ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ال ��رخ ��ص ال �خ��اص��ة
بييع امل�ش��روب��ات الحكولية ،كما منعت
على املطاعم والكافيتيريات بيع امل��واد
الكحولية القريبة من الجوامع .وتشهد
العديد من املحافظات التركية املتدينة،
وخ��اص��ة ف��ي وس��ط األن��اض��ول وشرقها،
ظ��اه��رة غياب امل�ش��روب��ات الكحولية من
الدكاكني واملطاعم ،حيث يضطر أهالي
هذه املدن إلى شراء هذه املشروبات من
الواليات القريبة منهم.
حسني...
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في
املكتبات

خط
أحمر

مبوب
◄ وفيات ►
زوجة الفقيد حنة توفيق ضاهر يعقوب
ول � ��ده امل �ح��ام��ي أن� �ط ��وان وزوج� �ت ��ه دي ��اال
الخوري وعائلتهما
ب� �ن ��ات ��ه األخ � � ��ت م � � ��اري أن� � �ط � ��وان ع �س��اك��ر
(ج� �م� �ع� �ي ��ة راه � � �ب� � ��ات ال� �ع ��ائ� �ل ��ة امل� �ق ��دس ��ة
املارونية)
وردة وزوجها طوني حرب
منيرة
ينعون بمزيد من الحزن واألسى املرحوم
بطرس فرج الله عساكر
املنتقل إلى رحمته تعالى في  25نيسان
2013
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم االث�ن�ين  29نيسان
 2013في صالون كنيسة مار عبدا _ بالط
من الساعة الحادية عشرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
ولكم من بعده طول البقاء.
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
جوزيف جرجي طرابلسي
زوجته :بريجيت والرايتر
بناته :تانيا
بيانكا زوجة ماركوس غروهار
شقيقاه :فارس وعائلته
إميل وعائلته
شقيقاته :املرحومة مادلني زوجة املرحوم
كميل عساف باسيل وعائلتها
زم � ��رد أرم� �ل ��ة امل� ��رح� ��وم م ��ارس �ي ��ل ح �ج��ار
وعائلتها
امل� ��رح� ��وم� ��ة م� �ن ��ى زوج� � � ��ة م� �ن ��ح س� �م ��ارة
وعائلتها
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه ال �ي��وم،
االثنني  29نيسان الجاري الساعة الرابعة
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة م��ار اسطفان
الرعائية _ البترون.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وي��وم
الثالثاء  30نيسان في صالون رعية مار
اس�ط�ف��ان ال �ب �ت��رون م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
صباحًا حتى ال��واح��دة بعد الظهر ،ومن
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ً
مساء.
يرجى اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة.

◄ مبوب ►
مطلوب
مطلوب للعمل ف��ي دب��ي مصففات شعر
ذوات خبرة  +خبيرات تجميل
لالتصال 03/976444 :
دبي00971509555497 :

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن بيع سيارة
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
عدد 2012/1582
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2013/5/14
ال�ث��ال�ث��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ال �ن �م��رة العمومية
ّ
ال� �ع ��ائ ��دة ل �ل �م �ن��ف��ذ ع �ل �ي��ه أح� �م ��د م�ح�م��د
ش ��اه�ي�ن رق � ��م /373809/م امل �ح �ج��وزة
ً
تحصيال لدين الشركة الدولية للتمويل
لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية م��اري
ش� � �ه � ��وان ،ال� �ب ��ال ��غ  /41504/د.أ .ع ��دا
اللواحق واملخمنة بمبلغ  /29840/د.أ.
وامل�ط��روح��ة بمبلغ  /28000/د.أ .أو ما
ي�ع��ادل��ه ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وإن رس��وم
امليكانيك تبلغ  /240000/ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع ��د امل� �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب ال �ش��رك��ة في
الكرنتينا خلف تعاونية موظفي الدولة
ً
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال
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 االث �ن�ي�ن في
 2013/5/13الثانية بعد الظهر سيارة
ّ
املنفذ عليها حليس لتأجير السيارات
امل��وق��ع عنها االن ج��وزف حليس ماركة
ب ام ف  730iLAم� ��ودي� ��ل  2006رق ��م
ً
/655672/م ال �خ �ص��وص �ي��ة ت�ح�ص�ي�لا
ل��دي��ن ط��ال �ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة ب �س��ول _
حنينة ش.م.ل .وكيلتها املحامية نهى

سالمة البالغ  $/32370/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/21500/واملطروحة
للمرة الثانية بسعر  $/16000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم
امليكانيك قد بلغت  /3.116.000/ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع ��د امل� �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب ال �ش��رك��ة في
ب � �ي� ��روت م � ��ار ال � �ي� ��اس س �ن �ت��ر امل �ق��اص��د
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا مصرفيًا
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
عن تأجيل مناقصة
ع�ط�ف��ًا ع�ل��ى اإلع �ل�ان ال �ص��ادر ع��ن وزارة
الداخلية والبلديات رقم /90ص.م تاريخ
 2013/3/8وامل�ت�ض�م��ن إج ��راء مناقصة
ل� �ت� �ل ��زي ��م ل � ��وح � ��ات ت �س �ج �ي��ل امل ��رك� �ب ��ات
واآلليات العالية األمان،
وبسبب إص ��دار مجلس ال ��وزراء للقرار
رق��م  124ت��اري��خ  2013/2/27املتضمن
استئخار تطبيق أح�ك��ام ق��ان��ون السير
ال �ج��دي��د واالس �ت �م ��رار ب��ال�ع�م��ل ب��أح�ك��ام
ال �ق��ان��ون ال�ق��دي��م إل ��ى ح�ين االن �ت �ه��اء من
إق ��رار ال�ت�ع��دي�لات ال�لازم��ة على القانون
الجديد،
وب �س �ب��ب اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ت��اري��خ
 ،2013/3/22وص � � ��دور ال �ت �ع �م �ي��م رق��م
 2013/10ت��اري��خ  2013/4/19ع��ن دول��ة
رئيس مجلس الوزراء واملتضمن الطلب
إل� ��ى ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء «ح �ص ��ر م �م��ارس��ة
صالحياتهم خالل فترة تصريف أعمال
إدارات � �ه� ��م ف ��ي ن �ط��اق األع� �م ��ال اإلداري � ��ة
ال �ع��ادي��ة ب��امل �ع �ن��ى ال �ض �ي��ق امل �ن �ص��وص
عليه ف��ي ال�ب�ن��د ( )2م��ن امل ��ادة ( )64من

الدستور»،
لذلك،
يؤجل إجراء املناقصة إلى تاريخ يحدد
الحقًا ويعلن عنه في حينه وفقًا ألحكام
قانون املحاسبة العمومية.
بيروت في 25 :نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل
التكليف 803
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
ال � �ع ��روض ال �ع��ائ��د إلن� �ش ��اء خ ��ط ج��دي��د
ع ��ال �ي ��ه _ رش �م �ي ��ا  66ك.ف ،م ��وض ��وع
اس � �ت� ��دراج ال � �ع� ��روض رق� ��م ث4د2235/
تاريخ  ،2013/3/9قد م��ددت لغاية يوم
السبت  2013/5/18عند نهاية ال��دوام
الرسمي الساعة .1.30
يمكن للراغبني ف��ي االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال �ح �ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط م��ن مصلحة
الديوان _ أمانة السر _ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان _ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300000/ل.ل.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وت�ق��دم
ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال س��اري��ة
املفعول وم��ن املمكن في مطلق األح��وال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان _ طريق النهر _ الطابق
« _ »12املبنى املركزي.
بيروت في 2013/4/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 770

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
عبد الحميد حسني عيسى
أحمد مصطفى عيدو

الرقم الضريبي
171673
184600

رقم البريد املضمون
RR008812604LB
RR008812659LB

تاريخ الزيارة الثانية
2013/01/02
2013/01/03

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2013/02/05
2013/02/08
 18نيسان 2013
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
شركة ماكس ش.م.م.

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

◄ إعالنات رسمية ►

الرقم الضريبي
1466201

رقم البريد املضمون
RR008813285LB

تاريخ الزيارة الثانية
2013/04/04

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2013/04/13
 19نيسان 2013
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

ّ
اسم املكلف
جان جميل الناعسي

الرقم الضريبي
2805622

رقم البريد املضمون
RR008813291LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2013/04/02

تاريخ اللصق
2013/04/13
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

 28رياضة

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

الرياضة اللبنانية

ّ
كرة السلة يديرها اتحاد «جمهورية املوز»

تتواصل األزمات في االتحاد اللبناني لكرة السلة مع اعتكاف العضوين
نادر بسمة ورامي فواز اعتراضًا ورفعًا للصوت على أداء اتحاد «جمهورية
املوز» ،فعلق الثنائي مشاركتهما في اجتماعات االتحاد إلى حني
تصويب املسار ،ووقف املهزلة الحاصلة
عبد القادر سعد
ت� �ش� �ع ��ر ب ��ال� �ص ��دم ��ة ح �ي��ن ن �س �ت �م��ع
ال��ى ش��رح ال �ح��اج ن ��ادر ب�س�م��ة حني
يتحدث عما يشهده االتحاد
ال � �ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي ل� � �ك � ��رة ال� �س� �ل ��ة.
وت�ش�ع��ر ب��ال �ق��رف ح�ين ي�ب��دأ
زم �ي �ل��ه رام� ��ي ف� ��واز ب �ت �ع��داد
م � ��ا ي� �ع ��ان� �ي ��ه ه � ��و وم �ع �ظ ��م
أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن ��ة اإلداري � � � ��ة
ج� ��راء ال �ف��وض��ى وال �ض �ي��اع،
ح� ��ال ج �ع �ل��ت ف � ��واز وب�س�م��ة
ي �ع �ل �ن��ان اع �ت �ك��اف �ه �م��ا ت�ح��ت
ش� �ع ��ار «ال �ل �ه ��م ق ��د ب �ل �غ��ت».
يحتار بسمة م��ن أي��ن يبدأ،
م��ن وض��ع امل��وظ�ف�ين وإب�ع��اد
امل�ح��اس��ب ق�ب��ل إع��ادت��ه بعد
حالة من الضياع امل��ال��ي ،أم
م��ن واق ��ع ج �ل �س��ات االت �ح��اد
املاراتونية الفارغة والتي ال
يمكن أن تعقد دون حضور
زار وفد من النادي
الرئيس روبير أبو عبد الله.
الرياضي ،برئاسة
ف��إذا ك��ان األخ�ي��ر ق��ادرًا على
هشام جارودي
ال �ح �ض��ور ،ع �ق��دت ال�ج�ل�س��ة.
(الصورة) ،منزل رئيس أما إذا كان حضوره متعذرًا
ف�ل��س ه �ن��اك ج�ل�س��ات ،حتى
الحكومة املكلف
ول� ��و ج� ��اء أع� �ض ��اء االت �ح��اد
تمام سالم ،الرئيس
فقد يجدون أب��واب االتحاد
الفخري للنادي،
مغلقة ،كما حدث في إحدى
بمرافقة رئيس اتحاد
املرات.
كرة السلة روبير أبو
وي � �م� ��ر ب �س �م ��ة ع� �ل ��ى م��ال �ي��ة
االتحاد ،مستعرضًا طلباته
عبد الله ،حيث قدم
للحصول على تقارير مالية
جارودي لسالم كأس
ب��دأت في شهر كانون األول
البطولة عربون وفاء
ول��م ينل طلبه حتى يومنا
وتقدير لهذا البيت
ه� ��ذا .ف�ل�ا أح ��د ي �ع��رف ك�ي��ف
العريق املساند دائمًا
ي �ت��م ال� �ص ��رف ف ��ي االت� �ح ��اد،
وم � ��اذا ي��دخ��ل ال ��ى خ��زي�ن�ت��ه
ملسيرة النادي منذ
وم� � � ��اذا ي � �خ� ��رج ،وال �خ �ط �ي��ر
تأسيسه.
أن أم �ي��ن ال � �ص � �ن� ��دوق إي �ل��ي
ف� ّ�رح��ات ح�ي�ن اع �ت �ك��ف ف�ت��رة
وق � ��ع ش �ي �ك��ات ع �ل��ى ب �ي��اض
حتى يتم ص��رف األم��وال .ويضيف
ب �س �م��ة إن م ��داخ� �ي ��ل االت� � �ح � ��اد م��ن

ال� � �ح� � �ض � ��ور ال � �ج � �م � ��اه � �ي � ��ري ت �ث �ي��ر
االس� �ت� �غ ��راب م �ق ��ارن��ة م ��ع م��داخ �ي��ل
امل ��وس ��م امل ��اض ��ي« ،ح �ي��ث إن �ه��ا إذا
ل��م ن �ق��ل أق ��ل ف �ه��ي م ��وازي ��ة ،رغ ��م أن

ال �ح �ض��ور ال �ج �م��اه �ي��ري أع �ل��ى ه��ذا
املوسم».
وي�ع� ّ�رج بسمة على مسألة األب��واب
وط ��ري � �ق ��ة ض �ب �ط �ه��ا ح� �ي ��ث ي �ف��اج��أ
األع�ض��اء ب��أن األم��وال املحصلة من
الحضور الجماهيري ف��ي ع��دد من
امل � �ب ��اري ��ات ال ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ح�ج��م
ال�ج�م�ه��ور ال��ذي ك��ان ح��اض�رًا فيها.
ففي إح��دى م�ب��اري��ات الحكمة على
أرضه ،كان امللعب ممتلئًا وال مكان
ألعضاء االتحاد بالجلوس ،لتأتي

األم ��وال ف��ي م��ا ب�ع��د لتشير ال��ى أن
الحضور الجماهيري ك��ان بحدود
األلف مشاهد أو أكثر بقليل.
وي �ن �ت �ق��ل ب �س �م��ة وم� �ع ��ه ف � � ��واز ال ��ى
م� � ��وض� � ��وع ال� � �ل� � �ج � ��ان ال� � �ت � ��ي ت ��أت ��ي
«خالصة» فتعينّ ف��ي الجلسة دون
مناقشة ،حيث ي�ك��ون االت �ف��اق على
أسمائها قد حصل في مكان آخر.
ل �ك��ن ال �ن �ق �ط��ة ال� �ت ��ي أف ��اض ��ت ك��وب
بسمة وفواز ،وتحديدًا األخير ،هي
ما حصل في جلسة اللجنة اإلدارية

األخ �ي��رة ،ح�ي��ث ت�ق��رر ت�ح��دي��د سعر
ب�ط��اق��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي امل��رب��ع
ال��ذه �ب��ي ب�خ�م�س��ة آالف ل �ي��رة ،وف��ي
ال��درج��ة األول ��ى ف��ي «ال �ب�ل�اي أوف»
بعشرة آالف.
ل� �ك ��ن ب� �ع ��د ت� �ل� �ق ��ي ع� �ض ��و االت � �ح� ��اد
ي��اغ �ي��ه س ��اراب ��ون �ي ��ان ،ع ��اد األخ �ي��ر
م �ط��ال �ب��ًا ب �ت �غ �ي �ي��ر ال� � �ق � ��رار .ح�ي�ن�ه��ا
ف �ق��دت ال �ج �ل �س��ة ن �ص��اب �ه��ا وأص �ب��ح
ع ��دد األع� �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن سبعة
(ال � � �ن � � �ص� � ��اب  8أع� � � � �ض � � � ��اء) ،إال أن

ملفات بسمة كثيرة وتجاوزات االتحاد أكثر (عدنان الحاج علي)
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متابعة

فادي فنيش يرفع دعوى على عباس كنعان في موضوع التالعب
عادت قضية التالعب الى الواجهة
مع رف��ع االداري امل��وق��وف اتحاديًا
ف� � � ��ادي ف� �ن� �ي ��ش دع� � � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة
ع�ل��ى الع ��ب ف��ري��ق ال�ع�ه��د امل��وق��وف
أي �ض��ًا ع �ب��اس ك�ن�ع��ان ع�ل��ى خلفية
اع �ت��راف��ات أدل� ��ى ب�ه��ا ك�ن�ع��ان أم��ام
ّ
لجنة التحقيق التي ألفها االتحاد.
وي� ��رى ف�ن�ي��ش أن م ��ا ق��ال��ه ك�ن�ع��ان
ف��ي التحقيق ب��اط��ل ،مطالبًا العب
العهد بقول الحقيقة ،وخصوصًا
أن اداري العهد لم يعترف بالتهم
املوجهة اليه ،وما زال حتى اليوم
مصرًا على براءته .ووصلت نسخة
عن الدعوى الى االتحاد اللبناني
م ��ع م �ط��ال �ب��ة ب �ت �ق��دي��م ن �س �خ��ة ع��ن
محضر التحقيقات .إال أن االتحاد
اللبناني رد على طلب القضاء بأن
األمر يتعلق باتحاد كرة القدم وال
يمكن تقديم مثل هذه املستندات،
حيث أن قوانني االت�ح��اد تمنع أي
شخص من التوجه الى القضاء ،إذ
إن هناك لجنة استئناف اتحادية

كنعان خالل أحد تمارين املنتخب السابقة (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

ّ
يمكن التظلم لديها ،وتقديم طعن
بأي قرار.
ّ
وك� � � ��ان االت � � �ح� � ��اد ق � ��د أل� � � ��ف ل �ج �ن��ة
اس�ت�ئ�ن��اف وف��ض ن��زاع��ات ج��دي��دة
ب��رئ��اس��ة امل �ح��ام��ي روك � ��ز ق�س�ي��س
وع�ض��وي��ة املحاميني ول�ي��م صعب
وج� �ل ��ال ال � � �ج� � ��ردي .وف� � ��ي ات� �ص ��ال
م��ع ال�ل�اع��ب ك�ن�ع��ان ق ��ال إن ��ه تلقى
ً
ات � �ص� ��اال م� ��ن أح � ��د امل� �خ ��اف ��ر ال� ��ذي
ط ��ال �ب ��ه ب ��ال �ح �ض ��ور ن �ت �ي �ج��ة رف ��ع
دع��وى عليه م��ن قبل فنيش ،لكنه
رأى أن املوضوع منتهٍ  ،وأن فنيش
س�ي�س�ح��ب ال ��دع ��وى ال �ت��ي رف�ع�ه��ا.
ووص� ��ف ف�ن�ي��ش ب��أن��ه ب �م �ث��اب��ة أخ
وص � ��دي � ��ق ل � � ��ه ،وم � � ��ا م � ��ن م �ش��اك��ل
بينهما .وف��ي معلومات أخ��رى أن
فنيش في صدد رفع دعوى ثانية
على الالعب محمد باقر يونس في
اإلطار عينه.
ّ
وتعذر االتصال بفنيش حيث كان
هاتفه الخلوي مغلقًا.
ع .س.
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مؤتمر

األنصار إلى أربيل اليوم

الوزراء العرب يقررون ويدعمون ويدينون
الحاضرين ّ
غيروا القرار وتراجعوا
عن البدل امل��ادي .وه��و أم��ر مخالف
ل� �ل� �ق ��ان ��ون وال ي� ��رض� ��ى ب � ��ه ب �س �م��ة
وفواز ،وخصوصًا أنها ليست املرة
األول��ى التي يتم فيها تغيير أم��ور
يتم االتفاق عليها.
ف �ب �ع��د ل� �ق ��اء ال �ش��ان �ف �ي��ل وال �ح �ك �م��ة
وال � � ��ذي ات� �خ ��ذ ف �ي��ه ق� � ��رار ب �ت��وق �ي��ف
ج�م�ه��ور ال�ش��ان�ف�ي��ل م �ب��اراة واح ��دة،
وف� �ق ��ًا ل �ل �م ��ادة  ،149ج� ��رى إض��اف��ة
ع �ب��ارة ب�ع��د ات �ف��اق ال �ف��ري �ق�ين ،علمًا
ب��أن �ه��ا ل ��م ت��ذك��ر ف ��ي ق � ��رار االت �ح��اد
بحضور األعضاء.
ه � ��ي م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال� � �ت� � �ج � ��اوزات
دف �ع��ت ب�ع�ض��وي��ن م��ن االت �ح ��اد ال��ى
االعتكاف بحضور زميل لهما هو
تمتم ج ��ارودي ال��ذي يدعمهما من
دون أن ي�ش��ارك�ه�م��ا ال �ق��رار ح��رص��ًا
ع�ل��ى م�ص�ل�ح��ة ن��ادي��ه ال ��ذي يسعى
إلى إحراز اللقب ،من دون أن يعني
ذل��ك أن��ه ي��واف��ق على ك��ل م��ا يحصل
ف��ي االت �ح��اد .اع�ت�ك��اف ع�ض��وي��ن قد
ي��رت�ف��ع ه ��ذا األس �ب��وع م��ع ك�ل�ام عن
اع �ت �ك��اف ق ��د ي �ك��ون م ��رك ��زه منطقة
ج�ب�ي��ل ،دون أن ي�ك��ون ه�ن��اك تأكيد
ع�ل��ى ذل ��ك ب��ان�ت�ظ��ار خ ��روج أع�ض��اء
أكثر من اتحاد «جمهورية املوز».

أخبار رياضية
البوشرية في املركز 12

اختتمت أم��س في فندق فينيسيا
الدورة الـ  36ملجلس وزراء الشباب
والرياضة ،وسط إجماع على دعم
لبنان على الصعد كافة .وفي أبرز
التوصيات:
 وض� ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�لأن�ش�ط��ةال�ش�ب��اب�ي��ة لخمس س �ن��وات اب �ت� ً
�داء
م � ��ن ع� � ��ام  - .2014دع� � ��م ال �ش �ع��ب
ال �س��وري ف��ي م�خ�ي�م��ات ال�لاج�ئ�ين.
 إق��ام��ة م�ه��رج��ان ال�ش�ب��اب العربيم ��رة ك ��ل س �ن �ت�ين - .ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
ع � �م� ��ل م� �ص� �غ ��ر ب� ��رئ� ��اس� ��ة ي ��ون ��س
ال �ج��وه��ري (امل� �غ ��رب) ،ي�ض��م حسن
ش� � ��رارة (ل� �ب� �ن ��ان) ،ج �م ��ال ح �م��ادي
(اإلم��ارات) ،عبد الرحمن الهاجري
(ق� �ط ��ر) ،ل��وض��ع الئ �ح��ة ل�لأن�ش�ط��ة
ال �ش �ب��اب �ي��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة اب � � �ت � � ً
�داء م��ن
ع ��ام  - .2014امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إق��ام��ة
ماراتون «القدس الدولي» في دولة
فلسطني عام  ،2013وإدانة سلطات
االحتالل اإلسرائيلي لتنظيمها ما
يسمى «م ��ارات ��ون ال �ق��دس ،»2013
ف��ي م��دي�ن��ة ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة - ،رف��ع
ال� ��دع� ��م ال� �س� �ن ��وي امل � �ق� ��رر الت� �ح ��اد
اللجان األوملبية الوطنية العربية
إلى  100ألف دوالر ،لصرفها على
االت� �ح ��ادات ال�ت��اب�ع��ة ل ��ه - .امل��واف�ق��ة
على إقامة دورة تدريب للقيادات

ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ش ��اب ��ة م��ن
ذوي اإلع ��اق ��ة ف ��ي دول � ��ة فلسطني
ع ��ام  - .2013امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إق��ام��ة
دورة مختصة لتفعيل دور اإلعالم
ال� ��ري� ��اض� ��ي ف� ��ي دع � ��م االس �ت �ث �م��ار
وال �ت �س��وي��ق ال��ري��اض��ي ف��ي ال��وط��ن
العربي ،وذل��ك خالل عام  2013في
األردن - .امل��واف�ق��ة على رف��ع رس��وم

الوزير كرامي س

ت� �غ ��ادر ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ب �ع �ث��ة ف ��ري ��ق األن �ص ��ار
م �ت��وج �ه��ة ال� ��ى أرب� �ي ��ل ل �ل �ق��اء ف��ري��ق أرب� �ي ��ل في
امل �ب��اراة ال�س��ادس��ة ،ضمن تصفيات املجموعة
الثانية من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وض�م��ت البعثة  29الع�ب��ًا وإداري� ��ًا إض��اف��ة ال��ى
وف ��د م��راف��ق ض��م ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ل ب ��در واألم�ي�ن
العام وض��اح الصادق الى الزميل ع��ارف حرب
واملصور عباس حايك من قناة الجديد .ويغيب
ع ��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ل�ع��ب في
غد األربعاء الغاني ويسدوم بسبب
اللقاء بعد ٍ
اإلص��اب��ة ،إض��اف��ة ال��ى البرازيلي مارسيلو ،ما
يعني أن الالعب البرازيلي راموس سيكون هو
األجنبي الوحيد في صفوف التشكيلة ،إضافة
الى األسماء اللبنانية الرئيسية.
ويحتاج األنصار الى الفوز على أربيل شرط أن
يخسر فريق فنجاء العماني أم��ام األهلي تعز
أو يتعادل ،لكون الفريقني متعادلني بالنقاط
وي� �ت� �ف ��وق ال� �ف ��ري ��ق ال �ع �م��ان��ي ف ��ي امل ��واج� �ه ��ات
املباشرة ،إذ إن اللقاء ال��ذي جمع الفريقني في
ع �م��ان ع�ل��ى اس �ت��اد ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس انتهى
ب �ف��وز ف �ن �ج��اء ب��أرب �ع��ة أه � ��داف ن�ظ�ي�ف��ة  .وم�م��ا
يعطي األفضلية للفريق العماني ف��ي التأهل
هو ضعف إمكانات فريق األهلي تعز اليمني
الذي لم يحصد الى اآلن أي نقطة في مواجهاته
الخمس ال�س��اب�ق��ة .ويعتقد امل��دي��ر الفني مالك
حسون بأن كل شيء في عالم كرة القدم جائز،
إذ إن األنصار ذاهب الى أربيل من أجل تحقيق
الفوز على أم��ل أن يخسر الفريق العماني من
ف��ري��ق األه �ل��ي ،م��ع العلم ب��أن ه��ذا األم��ر صعب
جدًا حصوله ولكنه ليس باملستحيل.

االش � � �ت� � ��راك إل� � ��ى  100دوالر ل�ك��ل
مشارك عن اليوم الواحد في الدورة
ال �ع��رب �ي��ة ال� � �ـ 13ال �ت��ي يستضيفها
ل �ب �ن��ان م ��ن  30آب إل � ��ى 13أي � �ل ��ول
 - .2015املوافقة على طلب الهيئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
تقديم عرض لتنظيم دورة األندية
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �س �ي��دات ف ��ي ال �ش��ارق��ة
ع� ��ام  - .2014ب ��رق �ي ��ات ش �ك��ر إل��ى
رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان ،ورئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ن � �ب � �ي� ��ه ب � � � � ��ري ،ورئ� � � �ي � � ��س م �ج �ل��س
الوزراء املكلف تمام سالم - .تقديم
ال� �ش� �ك ��ر ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ع �ل��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ال � � ��دورة ال � �ـ36
ملجلس وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ال� � �ع � ��رب وال� � � � � � ��دورة ال � � � � �ـ 56مل �ك �ت �ب��ه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وال� � ��دورة ال � �ـ 33ملجلس
إدارة الصندوق العربي لألنشطة
الشبابية والرياضية واجتماعات
اللجنة الفنية الرياضية املعاونة
واللجنة املالية املعاونة للمجلس،
وك� � � ��ذل� � � ��ك إل � � � � ��ى وزي � � � � � ��ر ال � �ش � �ب� ��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ف �ي �ص��ل ع �م ��ر ك ��رام ��ي
وم�ع��اون�ي��ه على الجهد ال��ذي بذل
خالل اجتماعات املجلس واملكتب
التنفيذي واللجان الفنية.
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ّ
اح �ت��ل ف��ري��ق الشبيبة ال�ب��وش��ري��ة بطل
لبنان في الكرة الطائرة املركز الثاني
ع �ش��ر ف ��ي ب �ط��ول��ة األن� ��دي� ��ة اآلس �ي��وي��ة
التي استضافتها العاصمة االيرانية
ط �ه��ران .ف�ف��ي م �ب��اراة ت�ح��دي��د امل��رك��زي��ن
الحادي عشر والثاني عشر ،فاز فريق
أوزب��اك �س �ت��ان ع �ل��ى ال �ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي
)27-25()17-25()16-25()25-21( 2 - 3
( .)17-19وض �م��ن ال �ب �ط��ول��ة امل�ح�ل�ي��ة،
ت�ق��دم ال��زه��راء على ضيفه ب�لاط 0 – 1
ضمن سلسلة الدور نصف النهائي من
بطولة لبنان في الكرة الطائرة ،بفوزه
عليه . )21 – 25 ،23 – 25 ،23 – 25( 0 – 3

األدب والرياضة يتصدر بطولة
لبنان للسيدات
انطلقت بطولة لبنان لفرق السيدات في
ك��رة الطاولة على ط��اوالت ن��ادي امل��ون
السال ألندية الدرجة األول��ى بمشاركة
ثمانية فرق .وجاءت نتائج اليوم األول
كاآلتي :فازت سيدات األدب والرياضة
كفرشيما على سيدات مجمع الحريري
صيدا  1 - 3وعلى سيدات بالط .0 - 3
وف ��ازت س�ي��دات انترانيك ب�ي��روت على
س�ي��دات مجمع ال�ح��ري��ري ص�ي��دا 2 - 3
وعلى سيدات بالط  .0 - 3فازت سيدات
هومنتمن ب �ي��روت (ب�ط��ل ل�ب�ن��ان) على
س �ي ��دات ال� �ل ��واء ص �ي��دا  ،0 – 3وف ��ازت
سيدات نادي شباب الفوار على سيدات
ال �ل��واء ص�ي��دا  .1 - 3وم��ع نهاية اليوم
األول ت �ص� ّ�در ن ��ادي األدب وال��ري��اض��ة
(كفرشيما) الترتيب.

املرحلة األولى من الكارتنغ
ّ
ن ��ظ ��م ال � �ن� ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات
والسياحة املرحلة األول��ى م��ن بطولة
ل�ب�ن��ان ف��ي ال�ك��ارت�ن��غ ل�ع��ام  2013على
حلبة «بت ستوب».
وفي النتائج:
ف�ئ��ة  15-12س �ن��ة -1 :م��ات�ي��اس نجيم:
 16,35,54دق � �ي � �ق ��ة -2 ،ك��ري �س �ت��وف��ر
ن �ج �ي��م16,38,20 :د -3 ،ك��ري �س �ت��وف
رزق16,41,12 :د -4 ،ك � ��ارل خ �ض��را:
16,52,86د -5 ،راشد غانم17,00,45 :د.
ف �ئ��ة  17-15س �ن��ة -1 :م��اي �ك��ل ب��ات��ري��ك
ع ��ازار17,52,65 :د -2 ،ب��ات��ري��ك نجيم:
18,01,88د -3 ،كارل مسعد18,04,67 :د.

أفقيا

 -1رئيس جمهورية لبناني راح��ل –  -2من الطيور – طاغية وحاكم عسكري وأمبراطور
أمبراطورية أفريقيا الوسطى حتى اإلطاحة به عام  -3 – 1979وخيم – لقب شرف أجنبي
–  -4عفيف ومستقيم – مدينة سويسرية –  -5والد – فضاء – ضحك الرجل في الباطل – -6
عملة إيطالية قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبية – مسرحية لشكسبير –  -7موضع هبوط
ّ
باملسرات
مياه النهر العظيم – مدينة يونانية في مقدونيا –  -8قضى حياة كريمة حافلة
– من الحبوب –  -9غصن ل�ّي�نّ وناعم – م��ارش��ال فرنسي ق��اد جيوش الحلفاء ال��ى النصر
النهائي في الحرب العاملية األولى –  -10ممثلة وراقصة شرقية مصرية راحلة

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1أوزان الشعر العربي حسب علم العروض وهي ستة عشر –  -2إستنكر ون� ّ�دد بالحادث
– حاكم روماني زمن السيد املسيح –  -3ضد يخشن – قلعة اإلستقالل اللبناني الشهيرة –
 -4صفة تعطى لسائل سريع اإللتصاق في األصابع كالعسل – أغلظ أوت��ار العود –  -5أحد
ُ
شهور السنة – نهار وليل –  -6عاصمة أفريقية – آل��ة م��ن معدن تستعمل للثمار القاسية
القشرة كالجوز واللوز – ّ -7
ألح في البيع – أبله بالعامية –  -8قائد أميركي هزم اليابان في
املحيط الهادي خالل الحرب العاملية الثانية وبعدها ّ
حذر القيادة األميركية من مخاطرغزو
فييتنام– ثغر –  -9يجعله يسير وفق خطة متقنة – والية أميركية –  -10لون أزرق سماوي
– شركة نفط ّ
عاملية

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1روبي – لحود –  -2يانصيب – سمن –  -3او – بل – بندا –  -4فرن – ّ
مج –  -5طبقات – ّ
كب
ّ
–  -6هامر – جوروا –  -7ديار بكر –  -8حر – كور – هرع –  -9روميو – مل –  -10سليم اللوزي

عموديًا

ّ
 -1رياض طه – حبس –  -2واو – بادر –  -3بن – ّ
يصب – اراكوم –  -5يلفت – روما
رقمي – ري – -4
–  -6لب – جبريل –  -7بنكوك – ول –  -8وسن – ّ
برره – ُ -9دم ُدم – رمز –  -10ناجي العلي

حل الشبكة 1400

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1401
7

8

9

10

11

ّ
ً
شارك
بمراسالته مع
إشتهراليونانية.
النوادي
.)1949
(-1862أحد
حاليا مع
مصر
يلعب
بريطانيا في
برازيلي شهير
األعلى لملك
الممثلكرة قدم
العب
األولىوك ��ان ك��اب�ت��ن الفريق
العالمية 2005
�أس ال �ق��ارات
الحرب
خالل وك �
علي 2006
 2002و
حسين بن
مكةل�ع��ال��م
شريف�أس ا
ف��ي ك�
سهل�راض
�11+4+9ن= األم� �
 = 9+7+2+11م�
 =■ 7+10+5+1أحزان ■
الصوتص �■م��ة ع��رب �ي��ة
 = 5+6+4+8+3ع��ا
�3+8+2+6ي= طائر حسن
ال �ب��رازي �ل�
الصدرية ■  = 1+10غير ناضج
الفهم

حل الشبكة الماضية :نورة العميري
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الرياضة الدولية

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

البرازيلي فيليبي
كوتينيو (رويترز)

ّمر وقت طويل على رؤية انتصار عريض لليفربول على صورة ذاك الفوز ّ الذي
حققه على نيوكاسل يونايتد ( ،)0-6في نهاية االسبوع .انتصار اذا دل على
شيء ،فهو على ان هناك حياة من دون الهداف االول للفريق لويس سواريز

حياة ليفربول من دون سواريز

ّ
كوتينيو هو الحل
شربل كريّم

ال �س��داس �ي��ة ال� �ت ��ي ّ
دك ب �ه��ا ل �ي �ف��رب��ول
م� ��رم� ��ى ن � �ي ��وك ��اس ��ل ه � ��ي االن � �ت � �ص ��ار
االك�ب��ر للفريق االح�م��ر بقيادة امل��درب
ب��ران��دن رودج� ��رز .ان�ت�ص��ار ت��راف��ق مع
م�س�ت��وى ج�م��اع��ي م�م�ي��ز واداء ف��ردي
الفت لعدد من الالعبني ،وعلى رأسهم
البرازيلي فيليبي كوتينيو ،الذي كان
«مهندس» غالبية هجمات «ال��ري��دز»
في اللقاء املذكور.
وه ��ذا ال �ف��وز ك��ان مهمًا ع�ل��ى اك�ث��ر من
صعيد ،اذ بعيدًا من النتيجة ،اعطى
الفريق ثقة لجمهوره العريض الذي
خ�ش��ي االن �ه �ي��ار او ال�ع�ق��م ال�ه�ج��وم��ي
ع �ق��ب اي �ق ��اف اب� ��رز م �ه��اج �م��ي ال�ف��ري��ق
االوروغ� ��وي� ��ان� ��ي ل ��وي ��س س ��واري ��ز 10
م�ب��اري��ات ،لكن م��ع كوتينيو ودان�ي��ال
س�ت��اري��دج ،ظهر فريق رودج��رز ق��ادرًا
ع �ل��ى ال �س �ي��ر ع �ل��ى ن �ح��و ط �ب �ي �ع��ي ،ال
ب ��ل ع �ل��ى ن �ح��و اف �ض ��ل ح �ت��ى ت�ش��ري��ن
االول امل �ق �ب��ل ،أي ع�ن��د ان �ت �ه��اء عقوبة
«الولد املشاغب» .ويحسب لرودجرز
ك�ي�ف�ي��ة ت �ع��ام �ل��ه م ��ع ال ��وض ��ع س��ري�ع��ًا،
ح � �ي ��ث وض � � ��ع ك ��وت� �ي� �ن� �ي ��و ف � ��ي م ��رك ��ز
ص �ن��اع��ة االل� �ع ��اب وخ �ل��ف س �ت��اري��دج
ً
ت �ح��دي �دًا ،ن��اق�ل�ا ج � ��وردان ه �ن��درس��ون
ّ
ال��ى امل�ي�س��رة ل�ي�ق��دم ب ��دوره اداء طيبًا.
وال � ��واق � ��ع ان غ� �ي ��اب س � ��واري � ��ز س�م��ح
لكوتينيو بالعمل بحرية اكبر ،اذ لم
ي �ع��د اس� �ي� �رًا ل ��وج ��ود االوروغ ��وي ��ان ��ي
على ارض امللعب ،حيث يطلب الكرات
ع �ل��ى ن �ح��و دائ� ��م م ��ن الع �ب��ي ال��وس��ط،
فشرع البرازيلي في ايجاد املساحات
ب�ي�ن خ �ط��ي ال ��وس ��ط وال� ��دف� ��اع ل�ف��ري��ق
«املاغبايز» .وهذا االمر بدا واضحًا في
الدقائق الـ  30االول��ى واالخيرة ،حيث
ظ �ه��رت ث �ق��ة الع �ب��ي ل �ي �ف��رب��ول ك�ب�ي��رة
بكوتينيو ،فكانت كل الكرات تمر من
خ�لال��ه ل�ي�ط�ل��ق ه�ج �م��ات س��ري �ع��ة ك��ان
من الصعب قراءة اتجاهها ،ما ّ
يفسر
ه��ذه النتيجة العريضة .وه��ذا العمل
ال �ك �ب �ي��ر ل �ل �ب��رازي �ل��ي ح� � ّ�رر ه �ن��درس��ون
وس �ت��اري��دج ،ال�ل��ذي��ن استغال انشغال
ال �س �ن �غ��ال��ي ال �ش �ي��خ ت �ي��وت��ي والع �ب��ي
ال ��وس ��ط اآلخ ��ري ��ن ف ��ي ك�ي�ف�ي��ة اي �ق��اف
كوتينيو فضربوا مرارًا باتجاه مرمى
نيوكاسل.
واالذكى من قبل رودجرز او كوتينيو،
ك��ان تمركز االخ�ي��ر دائ�م��ًا ف��ي مساحة
ب�ي�ن خ �ط��ي ال��وس��ط وال ��دف ��اع للفريق
املنافس ،ما خلق تضاربًا في املهمات
عند العبيه الذين لم يحسموا بسرعة
م �س��أل��ة ت �ح��دي��د ال �خ ��ط امل � �س ��ؤول ع��ن
م��راق �ب��ة ه ��ذا ال�ل�اع��ب ّ ،ال ��ذي ك ��ان وراء
ال �ه��دف االول ال ��ذي وق �ع��ه ال��دن�م��ارك��ي
دان �ي��ال آغ��ر .وب�ع��ده��ا ك��ان��ت ك��رت��ه الى
س� �ت ��اري ��دج ق��ات �ل��ة ل ��دف ��اع ن �ي��وك��اس��ل
ال ��ذي ع�ج��ز ع��ن ال�ل�ح��اق ب��االخ�ي��ر قبل
ان ي�ل�ع�ب�ه��ا ال ��ى ه �ن��درس��ون ليضيف
ال � �ث� ��ان� ��ي .وب � �ع� ��د اس � �ت� ��راح� ��ة م � ��ا ب�ين
ال�ش��وط�ين ،ك��ان كوتينيو اول م��ن قام
بحركة مؤثرة ،عندما لعب ك��رة ذكية
ال ��ى س �ت��اري��دج ال� ��ذي اض� ��اف ال �ه��دف
ال �ث ��ال ��ث ،ق �ب��ل ان ت �ق��ف ال �ع ��ارض ��ة في
وجهه بعدما اظهر مهارة عالية.
اذًا ليفربول وجد سريعًا الحل ملشكلة
غياب سواريز ،وهو امر يعود الفضل
فيه قبل كوتينيو الى املدرب رودجرز،
ال ��ذي اح �س��ن ق� ��راءة ت�ب��اع��د ال�خ�ط��وط
ع � �ن ��د اص � � �ح � ��اب االرض ،ل � �ك ��ن غ �ي��ر
املعترضني على ترحيل سواريز بعد

ازدياد مشاغباته يرون ان الفريق اكد
ان��ه يمكنه التسجيل عندما تتساوى
ال� � �ف � ��رص امل � �ت ��اح ��ة ل �ج �م �ي��ع الع �ب �ي ��ه،
وخ �ص��وص��ًا امل �ه��اج �م�ين م �ن �ه��م ،اذ ان
االوروغوياني يستحوذ عادة على كل
االم��دادات وال يسجل االه��داف من كل
الفرص التي تلوح امامه.
م��ن ه�ن��ا ،ق��د ي�ك��ون م��ا حصل انطالقة
جديدة لليفربول ،وهي انطالقة لبدء
االخ �ت �ب��ارات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع�ل��ى ال�خ�ي��ارات
امل�ت��اح��ة م��ن اج ��ل اج� ��راء التحسينات
للموسم املقبل ،حيث ال يزال «الحمر»
يطاردون لقبًا غائبًا عن خزائنهم منذ

الواقع ان غياب سواريز سمح
لكوتينيو بالعمل بحرية اكبر ،إذ لم
يعد اسيرًا لالوروغوياني
س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،وي�ك�ت�ف��ون ب��ال�ت�ف��رج
ع� �ل ��ى ال� �غ ��ري ��م م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
يحتفل به على غرار ما فعل اخيرًا.
السداسية التي سجلها ليفربول بعد
ظهر السبت ،اذا كانت تدل على شيء،
ف �ه��ي ان� ��ه ل �ي��س ه �ن ��اك ف ��ري ��ق ي�ع�ي��ش
بفضل الع��ب واح��د ،واالف�ض��ل توزيع
ً
ال �ن �ج��وم �ي��ة ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة ب � ��دال من
حصرها بالعب واحد.

نتائج وترتيب البطوالت االوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )35
أرسنال  -مانشستر يونايتد 1-1
تيو والكوت ( )2ألرسنال ،والهولندي روبن
فان بيرسي ( 44من ركلة جزاء).
مانشستر سيتي  -وست هام 1-2
االرجنتيني سيرجيو أغويرو ( )28والعاجي
يايا توريه ( )83لسيتي ،وأندري كارول ()90
لوست هام.
تشلسwwwwwي  -سوانسي سيتي
0-2
البرازيلي اوسكار ( )43وفرانك المبارد (45
من ركلة جزاء).
نيوكاسل  -ليفربول 6-0
دانييل أغير ( )3وجوردان هندرسون
( 17و )76ودانييل ستوريدج ( 54و )60و
اإليطالي فابيو بوريني (.)76
افرتون  -فولهام 0-1
ساوثمبتون  -وست بروميتش 3-0
ستوك  -نوريتش 0-1
ويغان  -توتنهام 2-2
ريدينغ  -كوينز بارك رينجرز 0-0
استون فيال  -سندرالند (الليلة ،
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  85نقطة من 35
مباراة
 -2مانشستر سيتي  71من 34
 -3تشلسي  65من 34
 -4ارسنال  64من 35
 -5توتنهام  62من 34

إسبانيا (المرحلة )33
اتلتيك بلباو  -برشلونة 2-2
ماركيل سوسايتا ( )27واندر هيريرا ()90
لبلباو ،واألرجنتيني ليونيل ميسي ()67
وألكسيس سانشيز ( )69لبرشلونة.
اتلتيكو مدريد  -ريال مدريد 2-1
الكولومبي راداميل فالكاو ( )4ألتلتيكو،
وخوان فران ( ،13هدف في مرماه)
واألرجنتيني أنخل دي ماريا ( )63لريال.
ريال سوسييداد  -فالنسيا 2-4
الينيغو مارتينيز ( )34واألوروغوياني
غونزالو كاسترو ( )73وايمانول اغيريتشي
( 86و )90لسوسييداد ،وروبرتو سولدادو
( )25وجوناس اوليفيرا ( )90لفالنسيا.

إيطاليا (المرحلة )34
يوفنتوس  -تورينو 0-2
التشيلياني ارتورو فيدال ( )86وكالوديو
ماركيزيو (.)90

بايرن ميونيخ  -فرايبورغ 0-1
شيردان شاكيري (.)35

بيسكارا  -نابولي 3-0
السويسري غوكهان ايلنر ( )46واملقدوني
غوران بانديف ( )58والسويسري بليريم
جمالي (.)81

فورتونا دوسلدورف  -بوروسيا
دورتموند 2-1
آدم بوجيك ( )88لدوسلوف ،والتركي
نوري شاهني ( )20والبولوني ياكوب
بالشتشيكوفسكي ( )70لدورتموند.

ميالن  -كاتانيا 2-4
الفرنسي ماتيو فالميني ( )45وجانباولو
باتزيني ( 74و )77وماريو بالوتيلي (90
من ركلة جزاء) مليالن ،ونيكوال ليغروتاغلي
( )30واالرجنتيني غونزالو بيرغيسيو ()65
لكاتانيا.

ملقة  -خيتافي 1-2
البارغوياني روكي سانتا كروز ()40
والبرازيلي روبسون ويليغتون ( )47مللقة،
وخوان فاليرا ( )70لخيتافي.

روما  -سيينا 0-4
بابلو اوزفالدو ( 14و 41و )67واالرجنتيني
ايريك الميال (.)16

رايو فاليكانو  -اوساسونا 2-2
ليفانتي  -سلتا فيغو 1-0
ريال سرقسطة  -ريال مايوركا 2-3
اسبانيول  -غرناطة 1-0
بلد الوليد  -اشبيلية 1-1
ريال بيتيس  -ديبورتيفو ال كورونيا
(الليلة)23.00 ،

انتر ميالنو  -باليرمو 1-0
اتاالنتا  -بولونيا 1-1
كالياري  -اودينيزي 1-0
كييفو  -جنوى 1-0
بارما  -التسيو 0-0
سمبدوريا  -فيورنتينا 3-0

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  85نقطة من  33مباراة
 -2ريال مدريد  74من 33
 -3اتلتيكو مدريد  68من 33
 -4ريال سوسييداد  58من 33
 -5ملقة  53من 33

ألمانيا (المرحلة )31

 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  80نقطة من  34مباراة
 -2نابولي  69من 34
 -3ميالن  62من 34
 -4فيورنتينا  61من 34
 -5روما  55من 34

باير ليفركوزن  -فيردر بريمن 0-1
شتيفان كيلسينغ (.)36
شالكه  -هامبورغ 1-4
البرازيلي ميشال باشتوس ( )10والهولندي
يان كالس هونتيالر ( 21و 58و )66لشالكه،
وماؤسيل يانسن ( )5لهامبورغ.
غرويثر فورث  -هانوفر 3-2
فولفسبورغ  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-3
هوفنهايم  -نورمبرغ 1-2
اوغسبورغ  -شتوتغارت 0-3
ماينتس  -اينتراخت فرانكفورت 0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  84نقطة من  31مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  64من 31
 -3باير ليفركوزن  56من 31
 -4شالكه  49من 31
 -5اينتراخت فرانكفورت  46من 31

رياضة 31

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

سوق االنتقاالت

كرة المضرب

لقب ثامن لنادال
في برشلونة

ال يبدو مستبعدًا ،بحسب صحيفة «كورييري
ديللو سبورت» ،أن يقدم ميالن وجاره الغريم
إنتر ميالنو على إجراء صفقة تبادل جديدة
محورها أنطونيو نوتشيرينو من األول
واألرجنتيني ماتياس سيلفستري من الثاني.

يضع أرسنال اإلنكليزي الحارس
اإلسباني آيكر كاسياس ،على رأس
الئحة أولوياته في سوق االنتقاالت
الصيفية ،بحسب ما أوردت صحيفة
«ذا صنداي بيبول».

واص ��ل االس �ب��ان��ي راف��اي �ي��ل ن� ��ادال ،املصنف
ثانيًا وح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،هيمنته املطلقة على
دورة ب��رش �ل��ون��ة ال ��دول� �ي ��ة ل� �ك ��رة امل� �ض ��رب،
البالغة جوائزها نحو  2,167مليون يورو،
ب��اع �ت�لائ��ه م�ن�ص��ة ال �ت �ت��وي��ج ل �ل �م��رة ال�ث��ام�ن��ة
ف��ي  9م�ش��ارك��ات ،وذل��ك ب�ف��وزه على مواطنه
نيكوالس املاغرو الرابع  4-6و.3-6
وه ��ذا ال�ل�ق��ب ال��راب��ع ل �ن��ادال ه��ذا امل��وس��م من
ً
اص��ل ست مشاركات ،اذ ت��وج بطال ل��دورات
ساو باولو البرازيلية واكابولكو املكسيكية
وانديان ويلز للماسترز ،ووصل الى نهائي
دورة فينا دل مار التشيلية ومونتي كارلو.
وأك��د ن��ادال تفوقه على أمل��اغ��رو حيث هزمه
في جميع املواجهات التي جمعتهما وكان
آخ��ره��ا ه��ذا امل��وس��م ف��ي نصف نهائي دورة
اكابولكو.

دورة شتوتغارت

هاينكس خطة «ب» لبرشلونة
ال ي �خ �ف��ى أن أس� �ه ��م األمل� ��ان� ��ي ي��وب
هاينكس ب��ات��ت مرتفعة ال��ى أقصى
الحدود في سوق انتقاالت املدربني،
حيث ب��ات الطلب كبيرًا على امل��درب
البالغ من العمر  67عامًا بعد نجاحه
امل �ن �ق �ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر ه ��ذا امل ��وس ��م على
رأس الجهاز الفني لبايرن ميونيخ.
وب �ع��د أن ُرب� ��ط ه��اي �ن �ك��س ب��ال �ع��ودة
ال��ى ري��ال مدريد االسباني وتدريب
ب ��اري ��س س� ��ان ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي،
ه��ا ه��ي صحيفة «ت��ي زد» األمل��ان�ي��ة
تربطه بتدريب برشلونة إذا ما قرر
تيتو فيالنوفا التوقف عن التدريب
ألسباب صحية.
وب�ح�س��ب م�ع�ل��وم��ات «ت ��ي زد» ،ف��إن
ب��رش �ل��ون��ة ي �ض��ع خ �ط��ة «ب» ل�ب��دي��ل
ف �ي�لان��وف��ا ح �ي��ث ي �ت �ص��در ه��اي�ن�ك��س
القائمة يليه مدرب ملقة التشيلياني
مانويل بيللغريني.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يراقب
هاينكس منذ فترة وقبل أن يتعرض
فريقه لهزيمة م��ؤمل��ة ام��ام ال�ب��اف��اري

 4-0ف��ي ذه��اب نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا.
وف� � � ��ي إي � �ط� ��ال � �ي� ��ا ،ف � ��اج � ��أ س �ي �ل �ف �ي��و
ب � ��رل � ��وس� � �ك � ��ون � ��ي ،رئ � � �ي� � ��س م � �ي �ل��ان،
ال�ك�ث�ي��ري��ن ع �ن��دم��ا أب� ��دى رغ �ب �ت��ه في
أن ي �ت �س �ل��م ن �ج��م ال �ف ��ري ��ق ال �س��اب��ق،
الهولندي كالرنس سيدورف ،العب
بوتافوغو البرازيلي الحالي ،مهمة
ت��دري��ب ال�ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي ،وذل��ك
في حال إقالة امل��درب ماسيميليانو
أليغري.
وي � �ع � �ت� ��زم ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ال �ت �خ �ل��ي
ع ��ن خ ��دم ��ات أل �ي �غ��ري رغ� ��م ق �ي��ادت��ه
ال �ـ«روس��ون �ي��ري» ال ��ى ل�ق��ب ال ��دوري
االي �ط��ال��ي ق�ب��ل م��وس �م�ين ،وذل ��ك إذا
م��ا ف �ش��ل ف��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��رك��ز
الثالث في الـ«سيري أ» والتأهل إلى
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة «ال غازيتا ديللو
س � �ب� ��ورت» أن ب ��رل ��وس �ك ��ون ��ي ي��ري��د
إس �ن��اد امل�ه�م��ة ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة إل��ى
ال �ن �ج ��م س� � �ي � ��دورف ال � � ��ذي س �ب ��ق أن

ارت � � ��دى ق �م �ي��ص م� �ي�ل�ان ب �ي�ن ع��ام��ي
 2002و.2012
وع �ل��ى ص�ع�ي��د امل ��درب�ي�ن أي �ض��ًا ،أك��د
االي�ط��ال��ي ك��ارل��و ان�ش�ي�ل��وت��ي ،م��درب
ب��اري��س س ��ان ج �ي��رم��ان ،أن ��ه سيقرر
مستقبله م��ع ن��ادي��ه بعد حسم لقب
الدوري في املوسم الحالي.
وكانت تقارير إعالمية قد ذك��رت أن
انشيلوتي سينضم الى ريال مدريد
في حال قرر مدرب االخير البرتغالي
جوزيه مورينيو الرحيل.
وق� � � � � ��ال ان � �ش � �ي � �ل� ��وت� ��ي ف � � ��ي م ��ؤت� �م ��ر
صحافي« :طلبت م��ن الالعبني عدم
االلتفات إلى الشائعات ألننا لم نقرر
شيئًا ب�ع��د .ال يمكنني ال �ق��ول إنني
م �ت��أك��د م ��ن ال �ب �ق��اء ب�ن�س�ب��ة م �ئ��ة في
امل�ئ��ة .سأحسم أم��ري عندما تنتهي
امل �س��اب �ق��ة ،رغ ��م أن �ن��ي م��رت �ب��ط بعقد
حتى  30حزيران .»2014
وأض � ��اف امل � ��درب االي �ط��ال��ي «أع�ت�ق��د
أنه سيتعني عليكم االنتظار ملدة 15
يومًا ملعرفة إن كنت سأبقى أو ال».

الدوري األميركي للمحترفين
فرنسا (المرحلة )34
ايفيان  -باريس سان جيرمان 1-0
األرجنتيني خافيير باستوري (.)50
لوريان  -مرسيليا 1-0
ماتيو فالبوينا (.)25
ليون  -سانت اتيان 1-1
يوان غوركوف ( )54لليون ،واألفريقي كورت
زومن ( )29لسانت اتيان.
نيس  -تروا 1-3
االرجنتيني ريناتو سيفيلي ( )34والكرواتي
داريو سفيتانيتش ( )45والهولندي لويجي
بروينز ( )77لنيس ،والغيني محمد ياتارا
( )20لتروا.
ليل  -سوشو 3-3
اجاكسيو  -مونبلييه 1-2
باستيا  -تولوز 0-0
بوردو  -ريمس 0-0
فالنسيان  -نانسي 0-0
بريست  -رين 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  73نقطة من 34
مباراة
 -2مرسيليا  64من 34
 -3ليون  60من 34
 -4سانت اتيان  58من 34
 -5ليل  57من 34

ممفيس يواصل مضايقة كليبرز ويعادله 2-2
اقترب شيكاغو بولز وأوكالهوما
سيتي ثاندر من بلوغ الدور الثاني
من «ب�لاي أوف» ال��دوري األميركي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة،
وذلك بتحقيقهما الفوز الثالث.
في املنطقة الشرقيةّ ،
تقدم شيكاغو
على بروكلني نتس  1-3بعد ف��وزه
عليه في مباراة ماراتونية شهدت
تمديد الوقت ثالث مرات .134-142
ويدين شيكاغو بفوزه لنجمه نايت
روبنسون الذي تعملق في الدقائق
األخ � �ي� ��رة م ��ن ال ��وق ��ت األص � �ل� ��ي؛ إذ
ك��ان فريقه متأخرًا  105-95قبل أن
ي�ن�ج��ح ف��ي ق �ل��ب امل �ع��ادل��ة وي �ف��رض
ال �ت �م ��دي ��د .وس� �ج ��ل روب� �ن� �س ��ون 34
ن �ق �ط��ة ،وأض � � ��اف زم �ي �ل��ه ك ��ارل ��وس
بوزر  21نقطة مع  8متابعات ،فيما
ب��رز م��ن ب��روك�ل�ين دي ��رون وليامس
بـ  32نقطة و 10تمريرات حاسمة،
وأض��اف ب��روك لوبيز  26نقطة مع
 11م �ت��اب �ع��ة وج � ��و ج ��ون� �س ��ون 22
نقطة.
وق � ��ال روب� �ن� �س ��ون« :ع �ن��دم��ا تنجح
ف� ��ي ت �س �ج �ي��ل س �ل �ت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين
تشعر بأنك في قمة عطائك ملتابعة
ال �ت �س��دي��د ع �ل��ى ال� �س� �ل ��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا:
«أش �ع ��ر ب��أن �ن��ي أل �ع��ب ب�ث�ق��ة ك�ب�ي��رة
عندما أدخل إلى امللعب».
وفي املنطقة ذاتها ،قاد آل هورفورد
فريقه أتالنتا هوكس إلى فوز كبير
على إنديانا بايسرز  ،69-90ليتقدم
عليه .1-2
وس� �ج ��ل ه � ��ورف � ��ورد  26ن �ق �ط��ة م��ع
 16م�ت��اب�ع��ة ،واك�ت�ف��ى دي�ف�ي��د وس��ت
ب �ت �س �ج �ي ��ل  18ن� �ق� �ط ��ة إلن� ��دي� ��ان� ��ا،

ّ
مصوبًا نحو سلة هيوسنت
دوران���ت
(سكوت هاليران ــ أ ف ب)
وأضاف زميله بول جورج  16نقطة
مع  9متابعات.
وف � � � ��ي امل � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �غ � ��رب� � �ي � ��ة ،ق �ط��ع
أوك�ل�اه��وم��ا س�ي�ت��ي ث��ان��در وص�ي��ف
امل��وس��م امل��اض��ي خ �ط��وة م�ه�م��ة ج�دًا
ّ
بتقدمه
للتأهل إل��ى ال ��دور ال�ث��ان��ي
على هيوسنت روكتس  0-3إثر فوزه
عليه .101-104
وك��ان كيفن دوران��ت نجمًا للمباراة
بتسجيله  41نقطة مع  14متابعة،
وجاء تألقه الالفت في غياب زميله
راس � � ��ل وس � �ت � �ب� ��روك ال � � ��ذي ت �ع��رض
ف ��ي امل � �ب � ��اراة ال �ث��ان �ي��ة إلص ��اب ��ة ف��ي
ال��رك �ب��ة س�ي�ح�ت��اج ع �ل��ى أث��ره��ا إل��ى
إج ��راء ج��راح��ة ،وه��و ال ��ذي ل��م يغب

س ��اب� �ق ��ًا ،وخ� �ل ��ال خ� �م ��س س � �ن ��وات،
ع��ن أي م �ب��اراة لفريقه ف��ي مسيرته
االحترافية ضمن دوري املحترفني.
ول� � � � ��دى ه � �ي � ��وس �ت��ن ،ك� � � ��ان ج �ي �م��س
هاردن أفضل املسجلني برصيد 30
نقطة م��ع  8متابعات و 6تمريرات
ح��اس�م��ة ،وأض ��اف زم�ي�ل��ه تشاندلر
بارسونز  21نقطة م��ع  7متابعات
و 7تمريرات حاسمة.
وق� ��ال دوران � ��ت ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى غ�ي��اب
وستبروك للمرة األول��ى« :لم أشعر
ب��أن األم ��ور ك��ان��ت م�ش��اب�ه��ة ،وكنت
أعرف بأنه يتعني علي تقديم أفضل
م�س�ت��وي��ات��ي» ،مضيفًا« :ل�ق��د أرس��ل
لي (وستبروك) رسالة على هاتفي
بني الشوطني ،وأخ��رى بعد املباراة
مباشرة يهنئني فيها على الفوز،
وقال لي أيضًا إنه يحبني».
وف��ي املنطقة ذات�ه��ا ،ف��رض ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س ال � �ت � �ع� ��ادل ع� �ل ��ى ل ��وس
أن �ج �ل��س ك�ل�ي�ب��رز  2-2ب �ف��وزه عليه
.83-104
وب��رز من الفائز م��ارك غاسول بـ 24
ن�ق�ط��ة و 13م�ت��اب�ع��ة ،وم ��ن ال�خ��اس��ر
ك��ري��س ب ��ول وب�ل�اي��ك غ��ري�ف�ين ب �ـ 19
نقطة لكل منهما.
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب ��اري ��ات ال� �ي ��وم:
ب ��وس �ط ��ن س �ل �ت �ي �ك��س × ن �ي ��وي ��ورك
ن �ي �ك��س (ي� �ت� �ق ��دم ن � �ي ��وي ��ورك ،)0-3
م �ي��ام��ي ه �ي��ت × م �ي �ل��ووك��ي ب��اك��س
(يتقدم ميامي  ،)0-3ل��وس أنجلس
الي � �ك� ��رز × س � ��ان أن �ط ��ون �ي ��و س �ب��رز
(يتقدم سان انطونيو  ،)0-3غولدن
س �ت��اي��ت ووري� � ��رز × دن �ف��ر ن��اغ�ت��س
(يتقدم غولدن ستايت .)1-2

أب�ق��ت ال��روس �ي��ة م��اري��ا ش��اراب��وف��ا ،املصنفة
اول � � ��ى ،ك � ��أس دورة ش �ت ��وت �غ ��ارت االمل��ان �ي��ة
الدولية لكرة املضرب ،البالغة جوائزها 796
ال��ف دوالر ،ف��ي خزائنها ،وذل��ك بعد فوزها
على الصينية لي نا الثانية  4-6و.3-6
وه��و اللقب ال �ـ  29لشارابوفا ف��ي مسيرتها
االح �ت��راف �ي��ة وال �ث��ان��ي ه ��ذا ال �ع��ام ب�ع��د االول
ف��ي دورة ان��دي��ان ويلز االميركية ف��ي  6آذار
املاضي.
واح�ت��اج��ت ال��روس�ي��ة ال��ى س��اع��ة و 32دقيقة
للثأر من نا التي كانت قد أزاحتها من نصف
نهائي بطولة اوستراليا الكبرى.
وهو الفوز التاسع لشارابوفا على نا في 14
مباراة بني الالعبتني حتى اآلن.

أصداء عالمية
مشاركة رونالدو أمام دورتموند
موضع شك
يحوم الشك حول مشاركة البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،نجم ريال مدريد
االسباني ،في املباراة أمام بوروسيا
دورتموند األملاني في إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بحسب ما
ذكرت الصحف االسبانية.
وأكدت الصحف أن رونالدو ال يزال يعاني
من االصابة في فخذه اليسرى ،التي
أصيب بها االربعاء املاضي خالل مباراة
الذهاب التي فاز فيها دورتموند .1-4
وذكر ريال مدريد في موقعه على شبكة
االنترنت «أن رونالدو تدرب بمفرده تحت
إشراف مدرب اللياقة البدنية في النادي
كارلوس اللني».
وبدت صحيفة «ماركا» أكثر تشاؤمًا
بقولها« :ريال يتابع بقلق الحالة البدنية
لرونالدو .مشاركة البرتغالي ( )...ال تزال
غير مؤكدة في هذه املباراة الحاسمة أمام
دورتموند».

روني أغنى العبي الدوري االنكليزي
أظهرت قائمة نشرتها صحيفة «ذا
صنداي تايمز» أن واين روني ،مهاجم
مانشستر يونايتد ،هو أغنى العب على
مستوى الدوري االنكليزي املمتاز لكرة
القدم ،إذ ّقدرت ثروته بنحو  51مليون
جنيه استرليني (حوالى  79مليون دوالر).
وحسب الصحيفة ،فإن إجمالي ثروة
روني مع ثروة زوجته كولني يصل الى 64
مليون جنيه استرليني.
واحتل ريو فرديناند زميل روني املركز
الثاني برصيد  42مليون جنيه استرليني،
تاله مايكل أوين العب ستوك سيتي ،إذ
إنه يملك  38مليون جنيه استرليني.

االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

صالح عبد الحي واآلخرون على «راديو بيروت»

نزيه أبو عفش

محمد همدر

يوميات ناقصة

م��ع اق�ت��راب��ه م��ن ع��ام��ه ّ
األول ،أط�ل��ق «رادي ��و ب �ي��روت» (م��ار
مخايل) برنامجًا موسيقيًا على صفحته على اإلنترنت،
أراد م��ن خ�لال��ه ال �ع��ودة باملستمعني ف��ي مختلف أن�ح��اء
العالم إلى التراث املوسيقي العربي ،وتعريفهم في الوقت
نفسه باملوسيقى العربية املعاصرة الهادفة أو البديلة،
املستقلة ،والبعيدة عن االبتذال والتقليد والتجارة.
أصبح للصباح في حانة «رادي��و بيروت» ،أو على موقع
اإلذاع � ��ة ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة ،ط�ع��م ج��دي��د ط��رب��ي.
م��ا إن ت�ق�ت��رب م��ن ال �ب��اب أو ت�ن�ق��ر ع�ل��ى خ��ان��ة االس�ت�م��اع
املباشر على موقعه ،حتى تخرج أصوات أم كلثوم ،وعبد
ال��وه��اب ،وليلى م��راد ،وس� ّ�ي��د م�ك��اوي ،تتخللها تقاسيم
على العود ملحمد القصبجي ،وفريد األطرش ،أو طقطوقة
ّ
لسيد دروي��ش أو دور لزكريا أح�م��د .لكن ه��ذا األس�ب��وع،
ي�ض��اف إل��ى ال�ب��اق��ة ال�ت��ي تتجدد ك��ل أس�ب��وع�ين ،محطات
من األرشيف النادر ألسماء كبيرة مثل صالح عبد الحي،
وع �ب��د ال �ح��ي ح�ل�م��ي ،وأب ��و ال �ع�لا م�ح�م��د ،وغ �ي��ره��م ممن
سيطربون الجمهور ب ��أداء أدوار وق�ص��ائ��د وم��وش� ّ�ح��ات
ّ
وغنية ،رغم رداءة تسجيلها.
نادرة
ّ
يستمر بث التراث املوسيقي العربي من السابعة صباحًا
حتى الواحدة ظهرًا بهدف تكريم موسيقى الزمن الجميل
ً
وعمالقتها ،فضال عن ترسيخ (ق��در املستطاع) املخزون
امل��وس�ي�ق��ي ال �ع��رب��ي ال ��ذي ل��ن ي�ت�ك��رر ف��ي أذه� ��ان األج �ي��ال
الجديدة .عبر هذه الخطوة ،يحاول القائمون على موقع
«راديو بيروت» أيضًا إتاحة جو من الهدوء والصفاء في
فترة ذروة النشاط والضجيج في العاصمة اللبنانية.
ّ
ّ
فيخصص البث
أما طيلة فترة بعد الظهر وحتى املساء،
للموسيقيني املعاصرين املستقلني أك��ان عبر مؤلفاتهم
ّ
الخاصة أم عبر فنانني أعادوا توزيع هذه األعمال وأدوها
باللغة ال�ع��رب�ي��ة أو غ�ي��ره��ا .ال�ل�غ��ة ه�ن��ا ليست أول��وي��ة ما
دام��ت املوسيقى ه��ادف��ة ،وصاحبها ينتمي ال��ى خريطة
ال�ب�لاد العربية .املقصود م��ن ذل��ك ه��و تسويق األص��وات
وامل��ؤل �ف��ات واإلن �ت��اج��ات امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�ت��ي ال تملك مكانًا
اليوم في اإلعالم املرئي واملسموع ولدى شركات اإلنتاج

الشاهد
انتهت الحرب.
ُ
القاتل َ
غفرَ للقتيل
ُ
والقتيل َّقبل القاتل..
ُ
وبقيت أنا.
ّ
أبص ْر ُت َ
وألنني َ
وأبصرت
ّ َ
اتفق كالهما على قتلي.

التجارية املسيطرة على السوق ،إضافة إلى موقع جديد
ّ
جامع لهذه اإلص ��دارات لبثها في كل أنحاء العالم .وفي
ّ
إطار الهدف نفسه ،يستمر بث جميع العروض املوسيقية
ّ
الحية التي تستقبلها خشبة الحانة الصغيرة.
تتنوع فترة بعض الظهر بني املوسيقى العربية املعاصرة،
وال ��روك ،وال�ـ«ه�ي��ب ه��وب» ،وال�ـ«إل�ك�ت��رو ب��وب» ،م��ن خالل
فنانني وف��رق لبنانية وعربية معروفة مثل «سكرامبلد
إغز» ،وخيام الالمي ،وتامر أبو غزالة (الصورة) ،و«كتيبة
ّ
 ،»5م ��ع إم �ك��ان �ي��ة اك �ت �ش��اف أس �م ��اء ج ��دي ��دة .ص�ح�ي��ح أن
ّ
ال�ب��رن��ام��ج ي�ب�ق��ى ن��اق �ص��ًا ،ل �ك��ن م �ح��اوالت اك �م��ال��ه ال ت��زال
مستمرة م��ع مواصلة إرس��ال ال��دع��وات وفتح ال�ب��اب أم��ام
املنتجني واملوسيقيني العرب إلرسال أعمالهم إلى «راديو
ً
بيروت» ،فضال عن الجهد الذي يبذله العاملون فيه لجهة
الحصول على أعمال موسيقية جديدة أو قديمة ،معروفة
ّ
أو مجهولة ،لبثها ضمن ال�ب��رام��ج وي�ح�ت��اج أغلبها الى
موافقة صاحب الحقوق( .رابط البث الحي على موقعنا).
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عيب
القابلة للشفاء:
غير
من
ِ
ِ
جملة عيوبي ِ
كراهيتي للمنتصرين.
يومًا ما
ُ
إذا ق ّد َر ألمي
تستولي على عرش ٍّ
َ
عدو لي
أن
ِ
ُ
سأتحالف مع الشيطان
إسقاطها.
ألجل
ِ
ِ
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حوار
مسدسك على الطاولة َ ،
ضع ّ
ْ
ود ْعني أراه!
ّ ْ
ثم  :قل ما شئت!
ُ
تتكلم إلى من ال ُينصت
أنت
ََ
ُ
وأنا أتن ّصت إلى ما أراه
وال أعرف ما يقول.
َ
َ
بإمكانك أن تقول ماشئت
اآلن ،
َ
بإمكانك
اآلن ،
أنْ
ُ َ
أ َص ّدق ْك.
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 ...وأيضًا أبكي
ّ
كلما ُ
قلت له:
«يا أخي! يا ّ
عدوي!
َ
ال َت ْق ُس كثيرًا ع ّ
لي!»..
ُّ
ُ
عصاه في وجهي
يهز
ويتركني أبكي.
design by maajoun

بمناس���بة الي���وم الع�الم��ي للج����از

َ ُ
َ
هز ْ ُمته،
اآلن ،وقد
هو َمن ّ
يتوسل:
أخي! يا صديقي!
«يا َ ْ
ُ
ّ
ال تق ُس كثيرًا علي!».
هو ّ
يتوسل
وأنا أبكي.

2011/2/28

نجوم من مختلف أرك�ان الس����احة املوس���يقية اللبنانية س�تتش�ارك املس����رح للمرة األولى لتحتفي بالج�از

BEIRUT SPEAKS JAZZ

on the international jazz day
An all-star lineup from different corners of the Lebanese music scene will share the stage to pay tribute to Jazz

ً
مس���اء 30.04.2013 @ 9.00 pm
الدخ���ول مجان���ي  ) | free entranceالحم���را  30 | drm (hamraنيس���ان 9 ،2013

Hosted by Tarek Yamani performances & guest appearances by Avo Tutunjian,
chady nashef, elie afif, ghazi abdelbaki, hamed sinno, hani siblini,
jean madani, Nidal Abou Samra, raed khazen, sima itayim, zeid hamdan.

«إصح يا مرسي» على يوتيوب
َ
ف��ي م�ص��ر ،ي�ح��ار ال�ف�ن��ان��ون ال�ش�ب��اب في
وصف معاناتهم اليومية ،في ظل وجود
محمد مرسي في س��دة الرئاسة وحكم
«اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن» .ب �ع��د م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ك�ل�ي�ب��ات ال �س��اخ��رة ال�ت��ي أطلقتها
س �م��ا امل �ص ��ري وأغ �ن �ي��ة «ه ��وب ��ا ال�ح�ظ��ر
س �ت��اي��ل» ل �ي��اس��ر م�ص�ط�ف��ى وغ�ي��ره�م��ا،
ان �ت �ش��رت أخ �ي �رًا ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل

االجتماعي أغنية جديدة بعنوان « 300
يوم من عهد مرسي» ملجموعة شبابية
ال تزال مجهولة الهوية .ترصد األغنية
التي ج��اءت على شكل «كشف حساب»
ال� �ه� �م ��وم امل �ع �ي �ش �ي��ة ووع� � � ��ود ال��رئ �ي��س
ً
اإلخ ��وان ��ي ال �ك��اذب��ة ،ف �ض�لا ع��ن س�ق��وط
ال �ش �ه��داء واالع � �ت ��داء ع �ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن
وحبسهم.

