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أخبار

ّ
شيعت قبعيت  16ضحية من بينهم ريا محمد طالب
«الحامل بشهرها الثامن» (هيثم املوسوي)

ال �ع �ي��ش ب�ل�ا ج � � ��دوى» ،ي �ق��ول ع �ل��ي س�ع��د،
صديق الشاب محمود ناصر ال��ذي جرفه
البحر هو اآلخر .يقول سعد «كان محمود
يعرف بأنه سيغرق ألنه ال يعرف السباحة
وسمع ب��أن امل��راك��ب الهاربة تغرق ،ولكنه
ّ
أصر على الرحيل ألنه خاف من الشحادة».
س � �ع � ��د ،ال � � � ��ذي خ � � ��اف م � ��ن ط ��ري � �ق ��ة م ��وت
صديقه ،مستعد للهرب ب�ع� ّ�ب��ارة .ويعرف
ب��أن��ه سيهرب «ي��وم��ًا م��ا» .وي�ق��ول «م��ا رح
تعرفي شو عم قول لحتى تطلعي لهونيك
وت �ع �ي �ش��ي ن �ف��س ال �ع �ي �ش ��ة» .و«ه ��ون �ي ��ك»
ت�ع�ن��ي ع �ك��ار وم�ح�ي�ط�ه��ا وال �ف �ق��راء ال��ذي��ن
يعيشون دون خط الفقر .قد يأكلون يومًا
«وقد يجوعون عشرة» ،يتابع أسعد .هذا
ال��رج��ل ،ال��ذي طبع على خ� ّ�ده األم�ين العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري قبلتني ،لن
ّ
يسكنا أمله على علي وشقيقتيه ولن ّ
يسدا
«ال��دي ��ون ال �ت��ي ت��راك�م��ت ع �ل� ّ�ي وق ��ت ق��ررن��ا
ن �ه��رب» .مل ��اذا ه��رب��ت؟ ي�ض�ح��ك ال��رج��ل في

«ما رح تعرفي شو
عم نعمل لحتى تطلعي
لهونيك وتعيشي
نفس العيشة»

وطرابلس والجنوب والبقاع .اطلعوا أكثر
على األرق ��ام الهائلة ل �ج��وازات السفر في
م��راك��ز األم��ن ال �ع��ام .اللبنانيون يائسون.
ي�ت�ع�ل�ق��ون ب � ّج ��وازات س�ف��ره��م ك�م��ا يتعلق
الغريق بـ«قشة» .وبعد عبارة إندونيسيا
التي أقفلوا ملفها ،ستفتح ملفات أخرى
ع��ن ال �ه �ج��رة ب�ت�ل��ك ال �ط��ري �ق��ة ،ألن «ال أح��د
يرغب بالبقاء في الفقر ،وقد يكون املوت
ف ��ي ال �ب �ح��ر أف �ض ��ل م ��ن ال �ب �ح��ث ع ��ن ل�ق�م��ة

ّ
ويرد على السؤال بسؤال «ليش
غمرة أمله
م��ا بتقولي ب�ع��د رح ت�ه��رب م��رة ت��ان�ي��ة؟»،
ويجيب نفسه «بعد بعملها ،فهنا لم يعد
لدي أحد والدولة لن تطعمني ،بعد بالقي
محل عيش فيه وآكل».
أم��س ،عند مدخل عنابر الشحن في مقر
شركة طيران «عبر املتوسط» ،كانت الفتة
تلك ال�ع�ب��ارة ال�ت��ي خطها امل��راه�ق��ون على
قمصانهم السوداء «شهداء لقمة العيش»
وال � �ص� ��ور ال� �ت ��ي رف� �ع ��وه ��ا أي � �ض� ��ًا .ك��ان��ت
ف��ي غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ل �ش �ب��اب .وم ��ا ي�ل�ف��ت أي�ض��ًا
ال �ح �ض��ور ال �ك �ث �ي��ف ل �ل ��دول ��ة ،ح �ي��ث وق��ف
الفقراء جنبًا إل��ى جنب مع أرك��ان الدولة.
ورب �م��ا ت�ك��ون ه��ذه ه��ي امل ��رة األول ��ى التي

يلتقون فيها في املكان نفسه .واملرة األولى
التي يتزاحم فيها السياسيون على أخذ
الصور معهم وإغراقهم في القبالت .كانت
ال��دول��ة كلها ه �ن��اك .م�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة من
ال��وزراء والسياسيني ومسؤولي األحزاب
وال ��وف ��ود ال��دي �ن �ي��ة .ال �ك��ل ك ��ان ي�ب�ح��ث عن
صورة له مع جموع «املوتى» ،حتى وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ب �ل��دي��ات م� ��روان ش��رب��ل ك��ان
ّ
يشرف بنفسه على كل الترتيبات .ينظم
سير عربات امل��وت ويطلب من املواطنني
ال ��وق ��وف ف ��ي ص ��ف م�س�ت�ق�ي��م وال ينسى
فرض «وهرته» على عناصر األمن «وليه
ان ��ت ش ��و ع ��م ت �ع �م��ل؟ ي ��ا ع�س�ك��ر ام�س�ك��وا
أيدين بعض وخلوا الكل ل��ورا .»...وأحمد
الحريري ،ممثل الرئيس سعد الحريري،
سيتنقل ب�ين أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ويقبلهم
فردًا فردًا وسينقل امتعاضه عبر وسائل
اإلعالم من الدولة التي «لم تفتح صالون
الشرف أمام أهلنا ،فهم يستحقون انتظار
الجثامني هناك ألن ك��ل نقطة دم وكرامة
ع �ن��ده��م ت�م�ث��ل ال� �ش ��رف» .وأح �م ��د ك��رام��ي
أي� �ض ��ًا س �ي��دل��ي ب� ��دل� ��وه .س �ي �ت��رح��م ع�ل��ى
الضحايا وي�ق��ول «ه��ذا ق��دره��م» .لكن ،كل
ذل ��ك ل�ي��س ص�ح�ي�ح��ًا .أي ��ن ك ��ان ه ��ؤالء من
ف �ق��راء ع �ك��ار؟ أل�ي�س��وا ه��م م��ن يمثلونهم؟
لو انهم مهتمون فعال ملا ك��ان ق��در هؤالء
امل ��وت ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة؟ ب�ب�س��اط��ة ،ال��دول��ة
ال�ت��ي ت��أه�ب��ت أم��س الس�ت�ق�ب��ال الجثامني،
ت�ن�س��ى «أن �ن��ا ف �ق��راء ،وأن �ه��ا ل��و أم �ن��ت لنا
ال�ح��د األدن ��ى للعيش مل��ا ت�غ� ّ�رب�ن��ا» ،يقول
علي عثمان.
ع�ث�م��ان رأى «ال��دول��ة ك�ل�ه��ا» أم ��س .ول�ك��ن،
س�ت�م��ر ل �ح�ظ��ات ل�ي�س��ت ط��وي �ل��ة .س�ت�خ��رج
األج� �س ��اد امل �ع �ب��أة ف ��ي ص �ن��ادي��ق خشبية
ب��اه�ت��ة ال �ل��ون ف��ي ع��رب��ات ال��دف��اع امل��دن��ي.
س�ت�ع��زف ل�ه��ا ف��رق��ة م��وس�ي�ق��ى ق��وى األم��ن
الداخلي النشيد الوطني وموسيقى املوت
وس �ت��رح��ل إل� ��ى امل� �ث ��وى األخ� �ي ��ر .ع �ن��ده��ا،
س�ي�غ��ادر السياسيون وب�ع��ده��ا ،ستغادر
ال��دول��ة كلها ون�ه��ائ�ي��ًا ..م��ن حياتهم .ولن
يبقى للفقراء إال فقرهم واحتمال املوت في
بحر آخر.
ٍ
امسّ ،
شيعت بلدة قبعيت  16ضحية ،من
بينهم ريا محمد طالب «الحامل بشهرها
ال� �ث ��ام ��ن» ،وش �ي �ع��ت ال �ت �ب��ان��ة  6ض �ح��اي��ا،
وال� �س ��وي� �ق ��ة ض �ح �ي��ة وخ ��ري� �ب ��ة ال �ج �ن��دي
ض �ح �ي �ت�ي�ن وف � �ن � �ي� ��دق ض �ح �ي �ت�ي�ن أي �ض ��ًا
وض �ح �ي��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن ال � �ب ��داوي ّوب��رق��اي��ل
وبيت حاويك ومجدال والشيخ زناد.

ـمنى لو أنه عاد مع أسرته في تابوت
بمظهر «الرجل الصابر» ،لكنه يعلم جيدا
ان��ه ام�ض��ى نصف س�ن��وات ع�م��ره يسابق
األيام لتوفير عيش كريم لعائلته .عالمات
الشقاء تغلب رب��اط��ة ج��أش��ه .ي��روي كيف
لاّ
ح��اول دائما ا يختار الهجرة .عمل في
مجاالت كثيرة .أنشأ مصنعًا للحدادة في
قبو منزله ،لكن وجود زهاء عشرة منها
في البلدة ،جعلها بال ج��دوى باستثناء
اث �ن�ي�ن ف �ق��ط «ق ��ادري ��ن ي�ط�ع�م��وا والده� ��م،
وال�ب��اق��ي ن��اط��ر امل��وت م��ن ال �ل��ه» .منذ عام
ّ ،1994
غير عمله وص��ار املصنع بمثابة
م �ح �ت��رف ل �ص �ن��اع��ة وت ��رك �ي ��ب ال �ل��وح��ات
ّ
اإلعالنية .ظن انه لن يجد منافسة في هذا
امل�ج��ال ،لكن عكار الفقيرة تخضع ايضا
للمحسوبية .يذكر كيف أنه ،أكثر من مرة،
ول ��دى ش��روع��ه ب�ت��رك�ي��ب ل��وح��ة إع�لان�ي��ة،
ك��ان يحضر خ��رائ��ط امل �س��اح��ة ،واألوراق
ال �ث �ب��وت �ي��ة م ��ن ال �ب �ل��دي��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وم��ن
الجهات املختصة .وم��ع ذل��ك ،ك��ان يفاجأ
خالل عملية التركيب بحضور العناصر
األمنيني ،وطلب الرخصة .ال بأس ،يقول
ال��رج��ل ،كنت أعطيهم ال��رخ�ص��ة ،يتنحى
ً
رجل األمن جانبًا ،يجري اتصاال هاتفيًا،
ث � ��م ي � �ع� ��ود ل �ي �ب �ل �غ �ن��ي «ال � ��رخ � �ص� ��ة م��ش
م�ظ�ب��وط��ة» ،وي��أم��ر ب��ال�ت��وق��ف ع��ن العمل
ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة ح �ج��ز ال �ب �ض��اع��ة ووس�ي�ل��ة
النقل .يضيف حسني إنه في إحدى املرات
وب�ع��د توقيفي ع��ن ال�ع�م��ل ،ت��رك��ت امل�ك��ان،
ألعود إليه بعد نصف ساعة وأجد آخرين
ينصبون لوحة إعالنية على «الركيزة»
نفسها التي جهزتها.

بعد عودته من الدفن
عاب على نفسه أن تكون
الكاميرات التقطت له
صورة وهو يبكي وينوح

هي املحسوبية التي جعلت حسني يبحث
عن خيارات اخ��رى ،أنفق كل ما يملك في
دولة سماها «مرحبا يا شباب».
ي� �ق ��ول ح �س�ي�ن ان � ��ه ل� ��م ي �ل �ج��أ ال � ��ى خ �ي��ار
ال �ه �ج��رة لتجميع ال� �ث ��روة ،ب��ل ب�ح�ث��ا عن
«العيش بكرامة» .باع ممتلكاته واستدان
من أقرباء له ،كانوا قد وفقوا في هجرتهم
غ �ي��ر ال �ش ��رع �ي ��ة .ي� �ق ��ول ان م �ئ��ة ش�خ��ص
سبقوه إلى أوستراليا .لذا قرر ان يسير
على هديهم.
ما ب��رح حسني يظهر تماسكًا الفتًا أمام
ع ��دس ��ات امل � �ص ��وري ��ن .ح �ت��ى م� �س ��اء أول
م��ن أم ��س ،وب�ع��د ع��ودت��ه م��ن م�ك��ان ال��دف��ن
ال �ج �م ��اع ��ي ،ع � ��اب ع �ل��ى ن �ف �س��ه أن ت �ك��ون
إح ��دى ال�ك��ام�ي��رات ق��د التقطت ل��ه ص��ورة
وهو يبكي وينوح« .أن��ا هيك ،ال أحب أن
أظ�ه��ر ضعفي أم ��ام ال �ن��اس» ،ي �ق��ول« ،أن��ا

أن�ف�ع��ل وح ��دي ،وم��ا ب��ري��د ح��دا يشوفني
بهالحالة» ،ولكن م��ا الضير ف�ّ�ي البكاء؟
يقول الجالسون بقربه ،انه ينفس قليال.
هنا فقط يفصح كيف توجه ذات ليلة إلى
محلة ال�خ��راي��ب بعيدًا ع��ن أم��اك��ن السكن
في البلدة ،وراح يصرخ ويلطم نفسه مدة
أرب ��ع س��اع��ات ،وع�ن��دم��ا أن�ه�ك��ه النحيب،
اس�ت�ل�ق��ى ف��ي س�ي��ارت��ه وغ�ف��ا ح�ت��ى طلوع
الفجر.
ال ي�ع�ي��ر ح �س�ين اه �م �ي��ة ل�ب�ع��ض اإلع �ل�ام،
ي ��درك ان الكثيرين ل��ن يفهموا األس�ب��اب
التي تدفع مواطنًا في أقصى عكار لبيع
أرض��ه ثمنا لرحلة «محفوفة باملخاطر»
في اتجاه واحد ،نحو اوستراليا.
راح البعض يعاير حسني خضر املفجوع
ب � �خ � �س ��ارة زوج � �ت � ��ه وأب� � �ن � ��اء ال �ث �م��ان �ي��ة،
يعايرونه على تضحيته بكل أفراد أسرته.
ل��م تخجل فضائية لبنانية م��ن ب��ث كالم
ّ
تحمل حسني مسؤولية
لسيدة ع�ك��اري��ة
الفاجعة ،ولم تر من مظاهر غياب الدولة
إال ت�ق�ص�ي��ره��ا ف��ي م�ح��اك�م��ة ال��رج��ل على
م ��ا ف �ع��ل ب �ه ��م .ك� ��ان ح �س�ي�ن ل �ل �ت��و ي �ش��رح
ك�ي��ف ّك ��ان ي�ج�م��ع أش�ل�اء ب�ن��ات��ه وأب�ن��ائ��ه،
ويصفها على الشاطئ اإلندونيسي حتى
أيقن أن األش�لاء املجمعة ص��ارت بمقدار
ع ��دد أف � ��راد األس� � ��رة .وك ��م ب ��دا مصطنعًا
انفعال مقدمة البرنامج التلفزيوني وهي
تستشيط غيظًا واستنكارًا «وطنجيًا»،
عندما قال الرجل املفجوع إن الهجرة إلى
«إس��رائ�ي��ل» أفضل م��ن البقاء ف��ي وط��ن ال
قيمة لإلنسان فيه.

ّ
مقبل يكذب «أفيردا»
نشرت مجموعة «أفيردا» (شركتا سوكلني ش.م.ل  -سوكومي ش.م.ل)
اعالنا جاء فيه« :بالنسبة الى ما يشاع دائما عن أن أسعار املجموعة
هي األغلى في العالم ،نشير فقط الى أن مقام مجلس الوزراء ،وإلزالة
هذا اللغط ،قام بتكليف لجنة وزارية ملقارنة هذه االسعار .وقد تبني
ان خدمات شركتي سوكلني وسوكومي هي من أفضل االسعار
الرائجة في لبنان ،فعلى سبيل املثال ،فإن أسعارنا للطن تبلغ 40
دوالرا بالنسبة الى املعالجة ،فيما السعر املحلي اآلخر يبلغ  80دوالرا،
أما العمليات األخرى التي تقوم بها املجموعة محليا دون سواها من
امللتزمني ،فإن االسعار العاملية لها أعلى بكثير مما تتقاضاه شركات
املجموعة».
املكتب اإلعالمي لنائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل سارع إلى
نفي ما ورد في االعالن ،اذ اصدر بيانا امس ،اورد فيه ما ورد حرفيًا
في تقرير اللجنة الوزارية الصادر في تاريخ « :2013/3/22مع االشارة
الى أن الجدول االول ال يتيح مقارنة علمية نظرا الى اختالف نوعية
الخدمة من شركة الى أخرى ،كما واختالف الكميات من منطقة الى
منطقة أخرى ،بحيث ان زيادة الكميات تؤدي الى خفض االسعار
الفردية ،فإن بعض العقود جاءت أسعارها إجمالية (خارج نطاق
بيروت وجبل لبنان) ،وبما أن كمية النفايات غير محددة ضمنها،
فقد تعذر على اللجنة معرفة السعر االفرادي للطن الواحد .فاقتضى
التوضيح».

 26.5مليار ليرة نقص موازنة الجامعة
نقل رئيس رابطة األساتذة املتفرغني في
الجامعة اللبنانية ،حميد حكم ،عن الوزير
محمد الصفدي (الصورة) ،عقب لقائه إياه
على ّرأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة،
أنه «وقع نقل االعتماد للجامعة اللبنانية مما
ووافق
يوفر األموال الالزمة لرواتب أساتذتهاّ ،
التعاضد املتعلق
على قرار مجلس صندوق
ّ
بمنح التعليم ،وان الصندوق سيتسلم هذه
املوافقة في القريب العاجل» .وأضاف حكم:
«االجتماع كان ُمريحًا والنقاش صريحًا جدًا ،فرغم تبادل العتاب من
قبل الطرفني ،يعلم الوفد مدى اهتمام الوزير الصفدي بأمور الجامعة
ودوره في اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت عام .»2011
ولفت حكم إلى أن «ثمة نقصًا في موازنة الجامعة اللبنانية بنحو 26,5
مليارًا ،مما يضع رواتب االساتذة بخطر في نهاية السنة الجارية».

هل انتحرت ماريا يأسًا من وحدتها؟
عثر على ماريا جوزف صدقة ( 56عاما) ،فوق سطح منزلها في زحلة
(اسامة القادري) مضرجة بدمائها ،أمسُ ،والى جانبها مسدس حربي.
تبينّ أنها مصابة بطلق ناري في رأسها ،فأبلغت القوى االمنية التي
حضرت الى املكان وعاينت الجثة بحضور الطبيب الشرعي .مصدر
امني متابع لفت ان الوفاة ناتجة عن اصابة الجمجمة بطلق ناري عن
قرب ،مرجحا ان تكون عملية انتحار ،ومشيرًا إلى ان املتوفاة «تركت
رسالة خطية ،تتحدث فيها عن واقع اليأس الذي تعيشه ،وخاصة انها
تعيش وحيدة ،بعدما هجرها زوجها ،منذ زمن طويل ،وأن أبناءها
هاجروا الى االغتراب» .وتابع املصدر نافيا ان يكون هناك اية اعتداء
جسدي على املغدورة.

ضبط «كبتاغون» في املطار
أحبطت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية املطار في قوى األمن
الداخلي ،أمس ،في عملية تهريب كمية من الحبوب املخدرة «كبتاغون»
قدرت بحوالى  5كلغ .وبحسب بيان قوى األمن ،فإن الحبوب «ضبطت
في حوزة املسافر :ع .أ( .من مواليد عام  - 1982سوري) ،وكانت معدة
للسفر الى خارج األراضي اللبنانية .بالتحقيق معه اعترف بما نسب
إليه ،وهو كان ينوي تهريب الحبوب املخدرة الى إحدى الدول العربية
عبر مطار بيروت ،وأحيل مع املضبوطات على مكتب مكافحة املخدرات
املركزي للتوسع بالتحقيق معه ،بناء على إشارة القضاء املختص».

توقيف عصابة سلب في جبل لبنان
بعد أكثر من عملية سلب في محافظة جبل لبنان ،رصدت القوى
األمنية السيارة املستخدمة في هذه العمليات ،وأوقفت أفراد العصابة
أثناء وجودهم داخل السيارة ،وهي من نوع «كيا بيكانتو» لون
جردوني ،تحمل لوحة عمومية .املوقوفون هم «أ.أ( .مواليد عام )1976
لبناني ،خ.ج( .مواليد  )1993سوري ،ش.ن( .مواليد  )1994لبناني ،ع.م.
(مواليد  )1994سوري ،ن.م( .مواليد  )1994سوري .وبالتحقيق معهم
اعترفوا بارتكابهم عمليات السلب املذكورة ،وبأنهم استخدموا أسلحة
حربية وأدوات حادة لتهديد ضحاياهم ،وأن أغلب عملياتهم وقعت في
مناطق :الدورة ،جبيل ،يسوع امللك وأنطلياس ،كما تبني ان املوقوفني من
أصحاب السوابق في مجال تزوير املستندات وترويج العملة املزيفة
واملخدرات واألعمال املنافية للحشمة.

