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المشهد السياسي
ّ

األسد للحريري :تأخرتم!
الحريري لألسد :لم أكن أعلم...
خطا رئيس الحكومة سعد الحريري أمس خطوة إضافية لتصحيح عالقته التي ال تزال في طور البناء
مع دمشق .تشاور بشأن زيارته املرتقبة إلى واشنطن مع الرئيس بشار األسد الذي لم ّ
يحمل ضيفه أي
رسالة إلى اإلدارة األميركية ،ألن «القنوات مفتوحة بني دمشق وعواصم القرار»
ف ��ي ك ��ان ��ون األول امل ��اض ��ي ،ك �س��ر رئيس
الحكومة سعد الحريري ،بلقائه الرئيس
السوري بشار األس��د في دمشق ،حاجزًا
ن�ف�س�ي��ًا ب �ن��اه ال �ع ��داء ال� ��ذي ش �ه��ره بوجه
ال �ق �ي ��ادة ال �س ��وري ��ة ع �ق��ب اغ �ت �ي��ال والده
ع��ام  .2005وف��ي زي��ارت��ه الثانية لدمشق
أم��س ،ك��ان أكثر ارتياحًا واطمئنانًا .في
الشكل ،بدت رحلته إلى عاصمة األمويني
«داخلية» .فبعيد مشاركته في استقبال
أم�ي��ر الكويت ج��اب��ر األح�م��د الصباح في
م �ط��ار رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ال��دول��ي صباحًا،
أقلعت طائرة الحريري لتحط بعد وقت
قصير في دمشق .مكث في قصر الشعب
س� ��اع� ��ات ق �ل �ي �ل��ة ،ث� ��م رج � ��ع إل � ��ى بيروت
ليشارك في العشاء الذي أقيم على شرف
األمير الكويتي في قصر بعبدا.

في العاصمة السورية ،كان في استقبال
الحريري وزي��ر ش��ؤون الرئاسة منصور
ع��زام ،ال��ذي اصطحبه إل��ى قصر الشعب،
ح �ي��ث ع �ق��د خ �ل��وة م��ع ال��رئ �ي��س السوري
بشار األسد دامت ساعة و 35دقيقة .وبعد
الخلوة ،أقام األسد مأدبة غداء على شرف
ضيفه اللبناني ،حضرها إلى الرئيسني
الوزير عزام ومستشارة الرئيس السوري
ب �ث �ي �ن��ة ش �ع �ب ��ان وم� ��دي� ��ر م �ك �ت��ب رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن� � ��ادر الحريري.
واألخ �ي��ر ك��ان ق��د ن� ّ�س��ق م��ع ش�ع�ب��ان ،قبل
أي��ام ،زي��ارة اب��ن خاله على قاعدة أن لقاء
ال��رئ�ي�س�ين س�ي�ك��ون م�خ� ّ�ص�ص��ًا للتشاور
ق�ب��ل زي� ��ارة ال �ح��ري��ري إل ��ى واش �ن �ط��ن في
األسبوع األخير من الشهر الجاري.
وب �ح �س��ب م �ص��ادر م��واك �ب��ة ل �ل �ق��اء ،عرض

األس��د م��واق��ف س��وري��ا م��ن آخ��ر التطورات
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ك��امل �ل��ف ال � �ن� ��ووي اإليراني
والتهديدات اإلسرائيلية وعملية السالم،
إضافة إلى ملف املقاومة .وقال للحريري:
«ل ��م ي�ح�ت��رم�ن��ا ال �ع��ال��م إال ب�س�ب��ب دعمنا
ّ
وتمسكنا بحقوقنا وحفاظنا
للمقاومة
على وحدتنا الوطنية» ،قبل أن يلفت إلى أن
ّ
منصبة
أولوية اللبنانيني يجب أن تكون
على الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وتحادث الرئيسان في العالقات الثنائية
بني لبنان وسوريا ،فقال األسد للحريري:
«اتفقت معك على آلية إلعداد لجان وزارية
ومراجعة االتفاقيات واملعاهدات املعقودة
ّ
ب �ي�ن ب �ل ��دي �ن ��ا ،إال أن� �ك ��م ت� ��أخ� ��رت� ��م» .فرد
الحريري ّ
مقرًا باملسؤولية عن التأخير،
«ألن�ن��ي ل��م أك��ن أع��رف حجم امللفات التي

ينبغي إعدادها في لبنان» .واتفق األسد
والحريري على أن ينهي لبنان جهوزية
ملفاته املتعلقة باملعاهدات الثنائية ،على
أن يعقد بعدها اجتماع للجنة وزارية من
البلدين ،يرأسها رئيسا الحكومتني.
وبحسب مصادر مقربة من الحريري ،فإن
األخير أكد لألسد أن خطابه في نيويورك
وواشنطن نهاية الشهر الجاري سيكون
عربيًا جامعًا ،م�ش��ددًا على وح��دة لبنان
وسوريا في وجه التهديدات اإلسرائيلية.
أضافت املصادر إن األسد ّ
«عبر عن دعمه
مل��واق��ف ال �ح��ري��ري األخ �ي��رة ،م �ش��ددًا على
ضرورة التعاون الجدي بني البلدين على
جميع الصعد».
وأش� � ��ارت م �ص��ادر م��واك �ب��ة ل �ل��زي��ارة إلى
أن األس��د ل��م ّ
يحمل ال�ح��ري��ري أي رسالة

ً
سليمان مستقبال الصباح في بيروت أمس( ...هيثم املوسوي)
إل��ى اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،مبلغًا ضيفه أن
ثمة ح ��وارًا عبر ق�ن��وات ع��دة ب�ين سوريا
واإلدارة األميركية ،وكذلك األمر بالنسبة
إل��ى معظم ال ��دول ال�ك�ب��رى ،كاشفًا ع��ن أن
موفدًا أميركيًا سيزور سوريا في األيام
القليلة املقبلة.
وب � �م � ��وازاة خ �ل ��وة ال��رئ �ي �س�ي�ن ،ع �ق��د لقاء
ب�ين م�س�ت�ش��ارة ال��رئ�ي��س ال �س��وري بثينة
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...والحريري ّ
يهم بتقبيله (جوزف عيد ــ أ ف ب)

ومن املطار انتقل الحريري إلى دمشق للقاء األسد (أ ف ب)
ش �ع �ب��ان وم ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال �ح ��ري ��ري نادر
ال � �ح� ��ري� ��ري ،س� ��ادت� ��ه «أج� � � � ��واء إيجابية
وش ��دي ��دة ال � ��وض � ��وح» ،ب �ح �س��ب مصادر
م �ط �ل �ع��ة .وأض� ��اف� ��ت امل � �ص� ��ادر إن � ��ه جرى
ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر ف��ي ش��ؤون تخص
البلدين ،وإن شعبان حرصت على إبالغ
ن��ادر الحريري بكل ما في «جعبتها من
مالحظات عن بعض الشؤون التي تخص

عالقة الرئيس الحريري بدمشق» ،وإنها
سمعت «وج�ه��ة نظر ن��ادر ال�ح��ري��ري في
هذه املالحظات».
وق��ال��ت ش �ع �ب��ان ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،إن اللقاء
بني األسد والحريري «كان إيجابيًا جدًا،
وق ��د ج ��رى ال �ت �ط��رق خ�ل�ال��ه إل ��ى الزيارة
التقنية التي سيقوم بها رئيس الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل��دم �ش��ق» .وأش � � ��ارت شعبان

إسرائيلي في بعلبك!
ذكر مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في برلني ،إلداد بك ،أمس أنه زار مدينة بعلبك
خ�لال األسابيع املاضية ،متحدثًا في تقرير نشره أم��س عن انتعاش املدينة وأهلها،
مقارنة مع ما رآه خالل «زيارة سابقة قبل  14عامًا»!
ّ
وفيما تعذر االتصال أمس بوزير الداخلية زياد بارود لسؤاله عن حقيقة األمر ،رأى
م�س��ؤول أمني رفيع أن الخبر «فضيحة لنا جميعًا ،كأجهزة أمنية ،ف��ي ح��ال ثبوت
صحته» .وتساءل مسؤول أمني آخر عن اإلج��راءات التي كانت املديرية العامة لألمن
العام اللبناني قد أعلنت اتخاذها على املعابر الحدودية من أجل منع تسلل إسرائيليني
بجوازات سفر أجنبية ،عقب اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود املبحوح في
دب��ي ،واكتشاف شرطة دبي أن مجموعة االغتيال استخدمت ج��وازات سفر أوروبية
لدخول اإلمارة الخليجية.
وكتب مراسل «يديعوت أحرونوت» أن األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
«بات يدرك أنه ال يكفي تخزين الصواريخ وأنه يجب شق الطرقات وتشجيع السياحة».
ً
وتحدث املراسل اإلسرائيلي عن أعمال «كبيرة جارية في ال�ش��وارع» ،ناقال عن أحد
املواطنني في بعلبك «تأكيده أن هذه األعمال تأتي على خلفية االنتخابات البلدية».
وادعى بك أن مواطنًا لبنانيًا آخر قال له إن «نصر الله أدرك أنه ينبغي التقرب من الناس.
فهو براغماتي وليس عقائديًا متشددًا ،وهو سياسي قلبًا وقالبًا .وإنه يعرف أنه ينبغي
القيام بتسويات ،ولذلك هو ال يبرز الجوانب الدينية لحزب الله ،بل يتحدث عن الكرامة
الوطنية والوحدة الوطنية ،ولهذا السبب هناك ّ
مؤيدون له بني الطوائف األخرى» .وقال
ً
بك إن املواطن اللبناني رأى أن نصر الله «ليس إنسانًا كامال ،ولديه أخطاء بينها أسر
الجنديني اإلسرائيليني في عام  2006الذي أدى إلى الحرب والدمار والخراب» .وأضاف
إنه «أزيلت مظاهر التحريض األرع��ن والعداء للسامية ضد إسرائيل على نحو كامل
تقريبًا من بعلبك ،وهي املظاهر التي كانت جزءًا ال يتجزأ من املدينة عندما زرتها في
املرة األول��ى» .ورغم ذلك ،كتب بك أنه ملس من خالل محادثات مع شبان لبنانيني من
جميع الطوائف تأييدهم لحزب الله «ألن الوحدة الوطنية الهشة تستند باألساس إلى
عداء بالغ ومطلق إلسرائيل» ،الفتًا إلى أن «هؤالء الشبان املولودين بعد الحرب األهلية
يخترعون أساطير تاريخية مريحة».
(األخبار ،يو بي آي)

إلى أن الرئيسني توافقا على أن «األمور
ب�ين البلدين تسير ف��ي امل�س��ار الصحيح،
وقد تم االتفاق على تسريع عمل اللجان
املختصة ب��درس املعاهدات بني البلدين،
ً
وصوال إلى لقاء يجمع رئيسي حكومتي
البلدين».
وف �ي �م��ا «اح� �ت� �ف ��ت» وس ��ائ ��ل إع� �ل��ام تيار
املستقبل ب�ل�ق��اء ق�ص��ر ال�ش�ع��ب ال ��ذي دام
بحسب تلفزيون املستقبل أكثر من أربع
ساعات ،أش��ار مقربون من الحريري إلى
أن الزيارة تثبت أن «كل ما كان يقال خالل
األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة ع��ن ف�ت��ور ف��ي العالقة
ب�ين رئ�ي��س الحكومة وال�ق�ي��ادة السورية
لم يكن له أساس من الصحة» .ولفت أحد
ه ��ؤالء إل��ى أن «ع�لاق��ة ًاألس ��د بالحريري
ممتازة ،وأن ثمة تواصال بني مساعديهما
بصورة شبه يومية» .وفي الوقت عينه،
وض �ع��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة ل �ل��زي��ارة لقاء
األس � ��د ال� �ح ��ري ��ري ض �م��ن اإلط � � ��ار «الذي
رسمه الرئيس األسد قبل يومني ،عندما
قال إن العالقة بني سوريا والحريري هي
في طور استكمال البناء».
الرسمية
السورية
ووزع��ت وكالة األنباء
ُ
وامل�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ل�ل�ح��ري��ري ب�ي��ان��ًا ذكر
ف �ي��ه أن ال��رئ �ي �س�ين ب �ح �ث��ا ف ��ي االجتماع
«العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني
وال �ت �ط ��ورات اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي تشهدها،
وأهمية البناء على ما تم ّ تحقيقه خالل
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،ب�م��ا ي�م��ك��ن م��ن تجاوز
العقبات التي قد تحول دون التقدم املأمول
في مسيرة العالقات وبما يخدم مصالح
ال�ش�ع�ب�ين ال �س��وري وال �ل �ب �ن��ان��ي» .أضاف
البيان إنه «تم تأكيد ض��رورة االستمرار
في تنسيق املواقف بني البلدين ملواجهة
التحديات التي تواجههما ،كما تم التطرق

أيضًا خالل اللقاء الى آخر التطورات ّعلى
ال�س��اح�ت�ين اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة .واطلع
الرئيس األسد من الرئيس الحريري على
ال �ج��ول��ة ال �ت��ي س�ي�ق��وم ب�ه��ا خ�ل�ال الفترة
امل �ق �ب �ل��ة وال� �ت ��ي ت �ش �م��ل ع � ��ددًا م ��ن الدول
ال�ع��رب�ي��ة واألج�ن�ب�ي��ة .ك�م��ا أط�ل��ع الرئيس
األس � ��د ال��رئ �ي��س ال �ح ��ري ��ري ع �ل��ى نتائج
زي��ارت ��ه ل�ت��رك�ي��ا ون �ت��ائ��ج زي� ��ارة الرئيس
ال ��روس ��ي دي �م �ت��ري م��دف �ي��دي��ف لدمشق.
وتم االتفاق على اإلس��راع في إنهاء عمل
اللجان التحضيرية اس�ت�ع��دادًا الجتماع
اللجنة العليا ال�س��وري��ة ـــــ اللبنانية في
أقرب وقت ممكن».

أمير الكويت

ف��ي ب �ي��روت ،ه� ّ�ب أرك ��ان الحكم أم��س إلى
مطار رفيق ال�ح��ري��ري ال��دول��ي الستقبال
أم� �ي ��ر ال �ك ��وي ��ت ص� �ب ��اح األح� �م ��د الجابر
الصباح ،ال��ذي ب��دأ زي��ارة للبنان ّتستمر
ي ��وم�ي�ن ،وه ��ي ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ت �غ��ن��ى بها
سياسيون ورج��ال دي��ن على م��دى األيام
القليلة امل��اض�ي��ة .وب�ع��د انتقاله إل��ى مقر
إق��ام�ت��ه ف��ي ف �ن��دق ال�ح�ب�ت��ور ب�س��ن الفيل،
استقبل الصباح رئ�ي��س مجلس النواب
ن�ب�ي��ه ب ��ري .وب�ع�ي��د ال �س��ادس��ة م��ن مساء
أمس ،استقبل رئيس الجمهورية ميشال
سليمان أم�ي��ر ال�ك��وي��ت ف��ي ق�ص��ر بعبدا،
ح �ي��ث ع �ق��دا ل �ق� ً
�اء ث�ن��ائ�ي��ًا ق �ب��ل أن يرأسا
اجتماعًا ضم وزراء من الجانبني ،انتهى
بتوقيع اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم
في مجاالت اإلعالم والتجارة والثقافة.
وأق� ��ام رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م��أدب��ة عشاء
ع� �ل ��ى ش � � ��رف ض� �ي� �ف ��ه وال� � ��وف� � ��د املرافق،
ح �ض ��ره ��ا ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن السياسيني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وأل �ق��ى س�ل�ي�م��ان ك�ل�م��ة شكر
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فيها «وق ��وف ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ال��ى جانب
�دوان تموز ،2006
لبنان» وخاصة بعد ع� ّ
مؤكدًا «احتفاظ لبنان بحقه في تحرير
أو استرجاع ما بقي من أراضيه املحتلة،
بالطرق املتاحة واملشروعة ،بالتزامن مع
سعيه إلى التوافق عن طريق الحوار على
استراتيجية وطنية دفاعية» .من جهته،
أك��د أم�ي��ر الكويت «ال�ح��رص على حماية
لبنان وازدهاره وتقدمه».

ّ
األمم املتحدة :تبدد التوتر

ف � ��ي ن� � �ي � ��وي � ��ورك ،أب � �ل� ��غ م� �ن � ّ�س ��ق عملية
ال �ت �س��وي��ة ال �خ��اص ف��ي ال �ش��رق األوسط،
روب��رت س�ي��ري ،مجلس األم��ن ال��دول��ي أن
ّ
التوتر قد تبدد بني لبنان وإسرائيل في
ّ
أعقاب مزاعم إسرائيلية عن ت��زود حزب
ال �ل ��ه ب��أس �ل �ح��ة «ن��وع �ي��ة م� �ت� �ط ��ورة» عبر
ال �ح��دود ال�س��وري��ة .وع��زا الفضل ف��ي ذلك
إل��ى اتصاالت أجراها «زعماء أوروبيون
وعرب» باألطراف كافة .وقال سيري ،في
ت�ق��ري��ره ال�ش�ه��ري ملجلس األم ��ن الدولي،
إن القيادات اللبنانية والسورية وقيادة
حزب الله جميعها نفت تلك املزاعم «نفيًا
قاطعًا» ،علمًا بأن قيادة حزب الله كانت
قد كررت أنها تحتفظ بالحق في امتالك
أي ن��وع م��ن ال�س�لاح م��ن دون س�ق��ف ،ولم
تنف الحصول على أي صواريخ
تؤكد أو ِ
من طراز «سكود».
ووصف سيري االحتجاج الذي قاده قاسم
هاشم على خرق إسرائيلي في منطقتي
العباسية وشبعا في نيسان املاضي بأنه
خرق للقرار  ،1701مشيدًا بالهدوء الذي
ج��رت خالله جولتا االنتخابات البلدية
في لبنان.
(األخبار)
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رسائل إلى المحرر
ماكينة عازار بخير

ّ
ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى م ��وض ��وع «جزين
ع � �ل ��ى ال � �س � �ك�ي��ن» («األخبار»،
:)2010/5/18
إي� �ض ��اح ��ًا مل ��ا ذك� � ��ره الصحافي
غ� �س ��ان س� �ع ��ود ف ��ي م �ق��ال �ت��ه عن
جزينّ ،
يهمني أن أوضح اآلتي:
ّ
إن ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال أوالن� � ��ي شرف
ق� � �ي � ��ادة امل ��اك� �ي� �ن ��ة االنتخابية
لشقيقي النائب السابق سمير
عازار ،ومنحني لقب «املايسترو
الن�ت�ص��ار الئ�ح��ة سعيد ب��و عقل
في أول انتخابات بلدية أجريت
ف � ��ي ج � ��زي � ��ن ع � � ��ام  ،2001وفي
االنتخابات الثانية عام ،»2004
وأوك � � ��ل إل � � ّ�ي م �ه � ّ�م ��ات اإلشراف
على «إنجاز املشاريع التي نجح
شقيقي في توفيرها لجزين».
ّ
إن �ن��ي إذ أق� ��در ث�ق�ت��ه ال�ع��ال�ي��ة ملا
أوالن��ي ّإي��اه من ش��رف ومنحني
من لقب وأوك��ل إل� ّ�ي من ّ
مهمات،
ّ
لم أدع ّأيًا منها يومًا ،وال يسعني
ِ
ّأن أفعل اليوم ،أطمئن «باله» إلى
الفقري
أن «إص��اب �ت��ي ب��ال�ع�م��ود ّ
التي أقعدتني في املنزل ،وقللت
ّ
من ترددي إلى جزين» ليس لها
ت��أث�ي��ر ف��ي امل��اك�ي�ن��ة االنتخابية
سمير
لشقيقي النائب السابق ّ
ع � ��ازار ،ل�س�ب��ب ب�س�ي��ط ه��و أنني
ل��م أك��ن ي��وم��ًا «امل �ح� ّ�رك األساسي
لها» ،وفق الصفة اإلضافية التي
منحني ّإياها.
وأجدها مناسبة ألوضح لكاتب
امل� � �ق � ��ال ال� � � ��ذي ت� � �ش � � ّ�رف بزيارة
«ال �ق �ص��ر ال � ��ذي ُي� � � ّ�روى ع �ن��ه في
جزين والجوار» ،أن بيت العائلة
ال ��ذي ي �ع��ود إل��ى م �ئ��ات السنني،
أقل ما يقال فيه ،من حيث الشكل،
إن� ��ه ي�ف�ت�ق��ر إل� ��ى س �م��ات القصر
والحاشية ومحاوالت لعبه على
و ّت ��ر تمييز ط�ب�ق��ي ـــــ اجتماعي
ول��ى زم��ن اس�ت�خ��دام��ه م��ن ضمن
ع��دة الشغل االن�ت�خ��اب��ي .أم��ا من
حيث املضمون ،فإن تاريخ بيت
ال�ع��اّئ�ل��ة ال�س�ي��اس��ي ش��اه��د على
ت �ج��ذره ف��ي خ��دم��ة أه��ال��ي جزين
واملنطقة ،س��واء في زم��ن الحرب
أو ال� �س� �ل ��م .ه� �ك ��ذا ك � ��ان ماضيًا
وه � ��و ه�ً�ك ��ذا ح ��اض� �رًا وسيبقى
مستقبال.
نهاد عازار

♦♦♦

إدارة املياه
في الحكمة
قرأنا في جريدتكم خبرًا مفاده
أن ج��ام�ع��ة ال�ح�ك�م��ة استضافت
ط �ل��اب � ��ًا ي � �ح � �م � �ل� ��ون الجنسية
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ك � �م ��ا يحملون
ج � � ��وازات س �ف��ر أوروب � �ي � ��ة ،لذلك
اقتضى التوضيح اآلتي:
ل �ق ��د ع� �ق ��دت ال �ج ��ام �ع ��ة مؤتمرًا
أك��ادي �م �ي��ًا ،ك �م��ا ه ��ي ال� �ح ��ال في
ك��ل س�ن��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جامعة
ب� ��اري� ��س  11ع� ��ن «إدارة املياه
ف� � ��ي ح� � � ��وض ال � �ب � �ح� ��ر األبيض
املتوسط» ،ش��ارك فيه ط�لاب من
امل�غ��رب العربي وفرنسا ،دخلوا
إل � ��ى ل� �ب� �ن ��ان ب� �م ��وج ��ب تأشيرة
ص � ��ادرة ع��ن امل ��راج ��ع املختصة،
ف��اس�ت�ق�ب�ل�ت�ه��م ال �ج��ام �ع��ة بقطع
النظر عن انتمائهم أو مذهبهم.
وقد جرى العمل بصفة أكاديمية
مطلقة ،وفي نهايته عاد الطالب
إلى بلدانهم بالصورة الشرعية
ال �ت��ي دخ� �ل ��وا ف �ي �ه��ا إل ��ى لبنان،
ّ
خلفية
ول ��م ت �ك��ن ل��زي��ارت �ه��م أي ��ة
س �ي��اس �ي��ة ،ال م �ح �ل� ّ�ي��ة وال شرق
أوسطية.
املكتب اإلعالمي
في جامعة الحكمة

ّ
ّ
ال تزال القوات اللبنانية
ترى أن عالقتها برئيس
الحريري
الحكومة سعد
ّ
ِصمام أمانها ،ويستعد ّ
رئيس هيئتها التنفيذي ّة
لجولة عربية.
سمير جعجع
ّ
إذ يرى مسؤولو القوات
حزبهم بالدول
أن ّ
عالقة ّ
العربية تعوض عن العالقة
املفقودة مع سوريا
نادر فوز
ّ
استفزت عبارة «رب��ع الساعة األخير ما
قبل ال�ع��اص�ف��ة» الكثير ّم��ن السياسيني
واملتابعني ،وخصوصًا أن رئيس الهيئة
التنفيذية في ال�ق��وات اللبنانية ،سمير
جعجع ،هو الذي أطلقها .ففهمها البعض
بأنها تهديد وناتجة من معلومات لدى
ّ
معراب ،فيما عدها البعض اآلخر وصفًا
جديًا للمرحلة الحالية ،وخصوصًا على
أبواب العقوبات الغربية التي ستفرض
على إيران.
وف�ي�م��ا ال يعطي ال�ق��وات�ي��ون الكثير من
األه�م�ي��ة ل�ه��ذا ال�ت�ع�ب�ي��ر ،ف��إن�ه��م يرددون
وي � � �ش� � ��ددون ف� ��ي ج �ل �س��ات �ه��م ع� �ل ��ى أمر
ّ
بمقر الرئيس سعد
واحد :عالقة معراب
ال �ح ��ري ��ري ف ��ي وس� ��ط ب� �ي ��روت أك �ث��ر من
ممتازة .هذا ما يسعى مسؤولو القوات
اللبنانية إل��ى تأكيده ،وخصوصًا بعد
زي��ارة الرئيس الحريري ّ أم��س لسوريا.
فيشدد القواتيون على أن التواصل بني
ال�ط��رف�ين على أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات ،و%90
من التنسيق يجري مباشرة بني الرئيس
الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في

ّ
الرجلني
القوات اللبنانية .يضيفون أن
ً
يتواصالن بصورة شبه يومية ،فضال
ع��ن ال�ل�ق��اءات وال��زي��ارات الثنائية التي
اإلعالم.
تجري بعيدًا عن
ّ
وي �ق� ّ�ر ال �ق��وات �ي��ون ب ��أن زي� ��ارة الحريري
ل ��دم� �ش ��ق ج � � ��اءت ل �س �ح��ب أي احتقان
حصل نتيجة الزيارة الحريرية ّ
املقر ّرة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .وي �ق� ّ�رون أي�ض��ًا بأن
ال� �ح ��ري ��ري س �ي �ق��وم ب��ال �ج��ول��ة العربية
ال�لاح�ق��ة ل��زي��ارت��ه س��وري��ا ،ل�ت��زي�ين لقاء
ال �ش��ام ،وع ��دم تظهير ّاألم ��ر ك��أن رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ات �ج��ه إل ��ى سوريا
لنيل الرضى وتبرير زي��ارة أميركا قبل
القيام بها.
الحريري
�اء
�
ق
�
ل
�ن
�
م
جعجع
�ف
وع��ن م��وق�
ّ
ـــــ األس��د ،تشير األج��واء القواتية إلى أن
«ال�ح�ك�ي��م» ل��م ي �ع��ارض ال �ل �ق��اء ،واكتفى
ب��وض��ع امل�لاح �ظ��ات ال�ل�ازم��ة ع�ل��ى شكل
ال ��زي ��ارة ،إذ أك ��د ع ��دم ت �ب �ي��ان املوضوع
ك ��أن س��وري��ا ي �ج��ب أن ت �ك��ون م �م �رًا لكل
ال�ت�ف��اص�ي� ّ�ل ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .تضيف األجواء
القواتية أن البحث تناول هذه املالحظة
األساسية ،فأخذت في االعتبار وجرى
تحويل زيارة سوريا إلى جولة عربية.
وف� � ��ي س � �ي ��اق ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن العالقات
اللبنانية ـــــ ال�س��وري��ة ،يعيد القواتيون
ال �ت ��أك �ي ��د أن ت ��أخ �ي ��ر ت� ��واص� ��ل اللجان
املعنية بهذا امللف هو نتيجة عدم تقديم
اللجان السورية األجوبة التي طرحتها
ن �ظ �ي��رات �ه��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ي �ض �ي �ف��ون« :ثم
ي��وض��ع ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي خ��ان��ة االنشغاالت
ال�س��وري��ة» .وي��ؤك��د القواتيون أن��ه حتى
ال �ي��وم ال ت��واص��ل ب�ين م � ّع��راب والقيادة
السورية ،مشيرين إل��ى أن ه��ذه العالقة
ل �ي �س��ت ض� ��روري� ��ة «ل � �ك ��ون ال� �ع�ل�اق ��ة مع
س ��وري ��ا ي �ج��ب أن ت �ك��ون ع �ب��ر القنوات
الرسمية اللبنانية ،الرئاسات والوزارات
واملؤسسات الرسمية».
وه � � � � ��ذه ال� � �ع �ل��اق � ��ة «امل � �س � �ت � �ح � �ي � �ل� ��ة» مع
السورينيّ ،
تعوضها قيادة القوات ،كما
ينقل م�س��ؤول��وه��ا ،ب��ال�ع�لاق��ات العربية

ّ ّ
تلقى القواتيون ضمانات باملحافظة على تمثيلهم في الحكومة (بالل جاويش)
امل �م �ت��ازة .ف��ال �ق��وات «ل ��م ت�ك��ن ت�ح�ل��م بأن
تكون عالقاتها بهذا الشكل اإليجابي مع
الدول العربية» ،بحسب أحد القواتيني،
ّ
مشيرًا إلى وج��ود «فهم عربي ،ال تفهم،
ّ
يتطور إلى ّتعاطف مع القوات».
وي�ش� ّي��ر امل��ط �ل �ع��ون ع�ل��ى أج� ��واء القوات
ّ
إل��ى أن معراب تعد لجولة عربية يقوم
ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة« ،وهي
ليست على بعد أيام ،بل أسابيع» ،وهي

ستشمل أرب�ع��ة ب�ل��دان عربية ل��م يكشف
املطلعون عنها« ،إذ قد ُيرفع عدد زيارات
ال �ج ��ول ��ة» .وي ��رب ��ط ه� ��ؤالء ت��وق �ي��ت هذه
ال �ج��ول��ة ب��ان�ت�ه��اء االن �ت �خ��اب��ات البلدية
وان �ت �ه��اء ال �ق �ي��ادة ال �ق��وات �ي��ة م��ن دراسة
نتائجها ،فيما سيكون من أهداف زيارة
العواصم العربية تأكيد تموضع لبنان
ضمن محور االعتدال العربي.
وي� �ن� �ف ��ي ال � �ق � ��وات � � ّ�ي � ��ون م� �ل ��ف التعديل
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القومي السوري :املستفيد الصامت
ّ
تفرد الحزب السوري
القومي االجتماعي بعرض
النتائج التي حققها مرشحوه
في املرحلتني األولى والثانية
من االنتخابات البلدية ،مثبتًا
أن حالته بعد االنسحاب
السوري من لبنان أفضل مما
كانت عليه قبله
غسان سعود
في دورتي االنتخابات البلدية السابقتني،
عامي  1998و ،2004حجز الحزب السوري
ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي لنفسه ع�ل��ى لوائح
ال �ن �ف��وذ ال �س ��وري م �ق��اع��د ف��ي ع ��دد كبير
من املجالس البلدية ،حتى بدا يومها أن
ّ
الوصي الذي يعطي القومي باملفرق في
السياسة ،يكرمه بالجملة في البلديات.
ف � ��ي امل ��رح� �ل� �ت�ي�ن األول � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة من
ّ
الحالية ،قدم الحزب
االنتخابات البلديةً
ال �ق��وم��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ق��ارن��ة ب��ال �ق��وى السياسية
األخ � � ��رى ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ن �م ��وذج ��ًا الف� �ت ��ًا ع ��ن اإلدارة
ّ
الحزبية الذكية لهذه االنتخابات ،نائيًا
بنفسه ع��ن عاصفة ال�خ�لاف��ات الداخلية
ال�ت��ي ت��زع��زع ال�ق��وى السياسية ،األزمات

م� ��ع ال� �ح� �ل� �ف ��اء ،امل� �ش ��اك ��ل م� ��ع العائالت
وال �ه��زائ��م غ�ي��ر ال �ض��روري��ة .ف�ق��د التزمت
ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واضحة،
تغسل بموجبها يديها من كل التفاصيل
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،م�ع�ط�ي��ة ال �ح��ري��ة للوحدات
الحزبية في القرى والبلدات واملدن لتقرر
هي ما تريده ،شرط وجود إجماع قومي.
وك�ل�ف��ت ال �ق �ي��ادة ال�ح��زب� ّ�ي��ة ل�ج�ن��ة إشراف
ع �ل��ى االن� �ت� �خ ��اب ��ات ت �ض��م ن ��ائ ��ب رئيس
ال �ح ��زب وع� �م ��داء االق �ت �ص��اد والداخلية
وال��دف��اع وامل��ال�ي��ة واإلذاع� ��ة ف�ي��ه .وهكذا،
ل ��م ي �ك��ن رئ �ي��س ال� �ح ��زب ،ال �ن��ائ��ب أسعد
حردان ،مضطرًا إلى التنقل من بلدة إلى
أخ��رى ف��ي جبل لبنان وال�ب�ق��اع للتدخل
في التفاصيل ،كما يحصل مع مسؤولي
أح � � ��زاب أخ� � ��رى ل ��م ي� �ع ��رف ��وا ال � �ن ��وم منذ
أسابيع النشغالهم بخالف بني مختارين.
فحصلت في معظم بلدات النفوذ القومي
اج �ت �م��اع��ات ح��زب �ي��ة ب�ق�ي��ت م�غ�ل�ق��ة حتى
حسم القوميون نيتهم في ش��أن البلدة،
وأب �ل �غ��وا ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات بموقفهم
وذه ��ب م�م�ث�ل��ون ع�ن�ه��م مل �ف��اوض��ة القوى
األخ ��رى ف��ي ال�ب�ل��دة .وي��ؤك��د عضو لجنة
ال�ب�ل��دي��ات قيصر عبيد ف��ي ه��ذا السياق
أن ال�ق��وم�ي�ين ذه �ب��وا ف��ي معظم البلدات
م� َّ
�وح��دي��ن إل��ى ان�ت�خ��اب��ات ال�ب�ق��اع وجبل
ل �ب �ن��ان ،ول ��م ت�س�ج��ل أي ��ة ح��ادث��ة لترشح
قوميني على الئحتني متنافستني.
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ت�ح�ق�ق��ت ف��ي ج �ب��ل لبنان
والبقاع تريح قيادة الحزب ،التي تؤكد
أن نحو  200قومي دخلوا إل��ى املجالس

ال�ب�ل��دي��ة ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان س�ي�ك��ون��ون إلى
جانب نحو  25مختارًا أذرعة للحزب في
ّ
البلديات تسهل عمل القوميني.
ل �ك ��ن ال � �ص � ��ورة ال �ج �م �ي �ل��ة م� ��ن ب �ع �ي ��د ،ال
ت�ب��دو ف��ي ال�س�ح��ر نفسه ع��ن ق��ري��ب .ففي
َ ّ
امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي ،ال ��ذي ُي��ع��د أح ��د املعاقل
األساسية للحزب القومي في جبل لبنان،
يمكن رصد مالحظتني أساسيتني:
األول� ��ى ،ع�ج��ز ال �ح��زب ع��ن إق��ام��ة تحالف
متني مع أي من القوى السياسية في املنت.
ف��ال �ج��دران ال�س�م�ي�ك��ة ب�ق�ي��ت ع�ل��ى حالها
ّ
ب�ين ال�ق��وم��ي وال�ك�ت��ائ��ب ،رغ��م م��د النائب
سامي الجميل نسبيًا يده للقوميني في
بلدة بيت شباب .أما النائب ميشال املر،

فمضى ف��ي س�ي��اس��ة ع��زل��ه ال�ق��وم�ي�ين من
دون أن يسمع تلميحًا أقله إلى رابط بني
تحسني عالقته مع قوميي املنت وتحسني
عالقته بالنظام ال �س��وري .ول��م يظهر أن
للقومي مكانًا على الئحة األولويات عند
ح��زب الطاشناق .أم��ا مع التيار الوطني
الحر ،فكان الفتًا أن العالقة كانت ّ
جيدة،
ح�ي��ث ي�ف�ت��رض أن ي��أخ��ذ ال �ع��ون �ي��ون من
القومينيّ ،
وسيئة حيث يفترض أن يعطي
ال �ع��ون �ي��ون ل�ل�ق��وم�ي�ين ،وب� ��دا ف��ي بلدتي
ضبية وبسكنتا خصوصًا أن التجانس
امل� �ط� �ل ��وب ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن غ �ي ��ر موجود.
الثانية ،اهتزاز صورة الحزب في معاقله
األس��اس�ي��ة .ففي بلدة ضهور الشوير لم
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تحليل إخباري

تزيني لزيارة سوريا

ال �ح �ك��وم��ي ال � ��ذي ُي � � َ�ت � � َ
�داول ف ��ي اإلعالم،
مشيرين إل��ى أن��ه «غير وارد» ،مؤكدين
أنهم تلقوا الضمانات الالزمة التي من
شأنها املحافظة على موقعهم وتمثيلهم
ف ��ي الّ �ت��رك �ي �ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة واملسيحية.
وتتسلح ه��ذه ال�ق��راءة القواتية بالقول:
ً
بغنى عن أي بلبلة أو تغيرات
«حزب الله
س�ي��اس�ي��ة داخ �ل �ي��ة ،وال�ح�ك��وم��ة الحالية
هي أكثر الحكومات ضمانة لحزب الله».

فيما عالقة معراب بحارة حريك ال ّتزال
نوا
مقطوعة ،إال عبر وسطاء «ل��م يتمك ّ
م��ن تحسني ال�ع�لاق��ة بيننا» .وي�ب��دو أن
القواتيني قد فقدوا األمل في إمكان قيام
هذه العالقة ،إذ يقولون« :انتقل خطابنا
م��ن موقع املطالب بتسليم س�لاح حزب
الله إلى موقع املطالبة بوضع قرار هذا
ّالسالح في بيروت ،ال في طهران ،وأكدنا
ّ
مؤجل».
أن ال �ب �ح��ث ف ��ي م �ل��ف ال �س�ل�اح
ف�ي��رى ال�ق��وات�ي��ون أن�ه��م ط � ّ�وروا موقفهم
م��ن ه��ذا امل�ل��ف م��ن دون أن يلحظ الغير
األم � ��ر ،ل �ت �ك��ون ج �ه��ود ب �ع��ض الوسطاء
ً
«الطيبي القلب» ،قد ذهبت ُسدى.
أم��ا ف��ي م��وض� ّ�وع االن�ت�خ��اب��ات البلدية،
ف � �ب� ��دأت ت� �ت ��وض ��ح ق � � � ��راءة ال� � �ق � ��وات من
ه ��ذا اال ّس �ت �ح �ق��اق ،إذ أدرك القواتيون
ال �ي ��وم أن «ال �ف��ري��ق امل� �ق � ّ�رب م ��ن سوريا
ي �ح��اول ت�ع��وي��ض خ�س��ارت��ه ف��ي املناطق
املسيحية ،لخرق الشارع ُّ
السني وتركيز
املاكينة اإلعالمية لألقلية على خسارة
البقاع».
تيار املستقبل لبعض القرى في ّ
وي �ش �ي��ر م �س��ؤول��و ال� �ق � ّ�وات إل ��ى أن هذا
الفريق« ،بعدما أدرك أن التيار الوطني
ّ
الحر لم يستطع تحقيق نتائج تذكر في
جبل لبنان ،بات الهدف األول تحقيق أي
إنجاز على صعيد ما يسمى املعارضة
ّ
ال �س �ن � ّ�ي ��ة» ،وه� ��و م ��ا ي� �ع ��ده القواتيون
ت �ح��وي��ل األق �ل �ي ��ة م �ع��رك �ت �ه��ا م ��ن جبهة
الفريق املسيحي في ّ 14آذار ،إلى جبهة
امل �س �ت �ق �ب��ل .ي �ض �ي �ف��ون أن رئ �ي ��س تيار
امل � ��ردة ،ال �ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ،عاد
عن فكرة التوافق مع  14آذار في بلديات
زغ ��رت ��ا «ف� ��ي م �ح��اول��ة إلث� �ب ��ات أن كسر
ال�ف��ري��ق األك �ث��ري ف��ي امل�ن��اط��ق املسيحية
ممكن» .ويتابعون أنه إذا نجح فرنجية
ف ��ي ال � �ف� ��وز ،ي �ك ��ون ق ��د ّ
رسالتني:
وج � ��ه
ّ
األول��ى للعماد ميشال ع��ون ،مفادها أن
امل��ردة ّ
سيد على منطقته ،والثانية إلى
السوريني يقول فيها إنه زعيم مسيحي
ق��ادر على تحقيق االن�ت�ص��ارات وقيادة
الفريق املسيحي الحليف لسوريا.

مخاطر الحسابات الخاطئة
فداء عيتاني
ب�ح�س��ب ال �ش��ائ �ع��ة ال �س��ائ��دة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ف ��إن املناورات
ستتحول إل��ى حرب
اإلسرائيلية« ،نقطة تحول أرب�ع��ة»ّ ،
ج��وم ،بعد أن
�
ه
�ن
على لبنان ،وستعمد إسرائيل إل��ى ش�
ّ
تكون في الساعات األولى من املناورات قد مكنت القيادة
من تطبيق خطط التعامل مع صواريخ افتراضية تنطلق
م��ن ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وت�س�ت�ه��دف ال�ع��اص�م��ة اإلسرائيلية
ومواقع أخرى ،وخاصة على الجبهة الشمالية.
ّ
ه ��ذه ال �ش��ائ �ع��ة ب��ات��ت ت �ح��دد ي ��وم األح� ��د امل �ق �ب��ل بصفته
الساعة الصفر ،وهناك ما يكفي لنفيها ،وهناك ما يكفي
لتسعير أج��واء الحرب ،والخوف األكبر هو من خطأ في
الحسابات على الجانب الجنوبي م��ن ح��دودن��ا يرتكبه
اإلسرائيليون ُ
فيدخل املنطقة في دوامة نارية لن تنتهي
كما يرغب العدو ويحلم.
ف��ي ب��داي��ة الشهر ال�ج��اري ،التقى رئيس مجلس الوزراء
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ق �ط��ري ح �م��د ب��ن ج��اس��م ب��ن ج �ب��ر آل
ثاني ،قيادة الصف األول في املقاومة .وبحسب املتوقع،
فقد ُبحث العديد من امللفات ،من ضمنها ال��دور القطري
في املرحلة املقبلة في الصراع .وكانت قيادة املقاومة قد
بحثت س��اب�ق��ًا امل��وض��وع ال�ق�ط��ري ودور ه��ذه ال��دول��ة في
الصراع.
في األي��ام نفسها ،كانت إسرائيل تكرر رفضها العرض
القطري بإعادة العالقات مع االحتالل والعمل في مكتب
التمثيل في الدوحة مقابل فتح الباب أم��ام قطر لتنفيذ
مشاريع إع��ادة إع�م��ار ف��ي قطاع غ��زة ،والسماح بإدخال
م ��واد ب �ن��اء ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ،واس �ت �ن��د ال��رف��ض اإلسرائيلي
الرسمي إلى اعتبار أن مواد البناء ستستخدمها املقاومة
في غزة لتشييد دشم ومنصات إلطالق الصواريخ .إال أن
املوقف الضمني اإلسرائيلي هو انعدام الثقة بالحكومة
القطرية التي تصفها الحكومة هناك باالنحياز رويدًا
رويدًا إلى محور الشر بقيادة إيران.
رئيس الحكومة القطرية ووزير خارجيتها حمد بن جاسم
حذر أيضًا من مخاطر سوء الحسابات اإلسرائيلية ،التي
قد تأخذ املنطقة إلى حيث ال يدري أحد.
ً
املعلومات نفسها ،وإن كانت بأسلوب أكثر تهويال ،نقلها
وزي��ر الخارجية املصري أحمد أبو الغيط ،ال��ذي قال في
ال �غ��رف املغلقة م��ا ل��م ي�ق�ل��ه ،ب��ل ع�ل��ى ع�ك��س م��ا ق��ال��ه عبر
اإلعالم.
وم��ع وص��ول وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلس�ب��ان��ي ميغيل أنخيل
موراتينوس إل��ى بيروت منتصف الشهر الحالي كانت
يكتف
ال �ط �م��أن��ات ت��أت��ي م��ن ال �ج��ان��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي .ول ��م
ِ

ما قل
ودل
عجز الحزب
عن إقامة تحالف متين
أي من القوى
مع ّ
السياسية الفاعلة في
ّ
المتن

يحسم ال �ح��زب م��وق�ف��ه ت�ج��اه الالئحتني
اللتني ترأس إحداهما الياس أبو صعب
(زوج الفنانة جوليا بطرس) القريب من
ال �ح��زب ال �ق��وم��ي ،وت� ��رأس األخ� ��رى نعيم
ص ��واي ��ا ال �ق��ري��ب س �ي��اس �ي��ًا م ��ن القومي
وعائليًا من حردان .وفي بسكنتا توترت
العالقة كثيرًا ب�ين العونيني والقوميني
أثناء تأليف الئحتهما املشتركة ،فذهبا
إلى االنتخابات ملتزمني شيئًا واحدًا هو
تشطيب أحدهما اآلخر ،فخرج االثنان في
النتيجة خاسرين .أما في ضبية ،فأثبت
ال�ع��ون�ي��ون ال��ذي��ن خ��رق��وا الئ�ح��ة القومي
أن� �ه ��م ي �س �ت �ح �ق��ون م ��ا ك ��ان ��وا يطالبون
القومي به عبثًا .وقد أدى الخلل في إدارة
العملية االنتخابية ف��ي معاقل القومي
األس��اس�ي��ة إل��ى تمييع إث�ب��ات��ه لحضوره
في عدد كبير من بلدات املنت.
وإذ يسجل الغياب القومي في كسروان
وجبيل (ما عدا  4بلدات) ،يالحظ نجاح
ّ
كراسي ملحازبيه على
القومي في حجز
لوائح فائزة في بعبدا ،عاليه والشوف.
ٍّ
وهنا ،يبرز أمام القومي تحد كبير على
صعيد استعادة نفوذه في هذه املناطق

ينّ

التي تراجع كثيرًا النشاط القومي فيها
مقارنة بمراحل سابقة ،في ظل استعانة
الوزير السابق وئام وهاب والنائب طالل
أرسالن بالقوميني ليبنيا بفضل خبرتهم
في العمل الحزبي حيثية ألنفسهما.
وم��ن الجبل إل��ى ال�ب�ق��اع ،م ��رورًا ببيروت
ال �ت��ي ب ��دت غ�ي��ر م��وج��ودة ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
ال� �ق ��وم ��ي ،أق� �ل ��ه ع �ل��ى ص �ع �ي��د املخاتير،
خ ��اض ال �ق��وم��ي ف��ي ال �ب �ق��اع م �ع��ارك إلى
ج��ان��ب ال �ع��ون��ي ف ��ي ب� �ل ��دات ،وض� ��ده في
ب � �ل ��دات أخ � � ��رى .وم � ��ع ال � �ح ��زب التقدمي
االش� �ت ��راك ��ي ف ��ي ق��ري��ة وض � ��ده ف ��ي قرية
وضدها أيضًا (الالفت
أخرى .ومع القوات ّ
أن القواتيني ال يتنكرون لتحالفهم مع
القومي في بعض البلدات ،أما القوميون
ف�ي�ف�ع�ل��ون ذل� ��ك) .ك��ذل��ك ح�ج��ز القوميون
مقاعد ألنفسهم على معظم لوائح حزب
الله في منطقتي بعلبك والهرمل.
ي��ؤك��د ه��ذا أن ال�ح��زب ال�ق��وم��ي ق��ادر ّعلى
ُ
أن ي�ق��ف ع�ل��ى ق��دم �ي��ه ،م��ن دون العكازة
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،وأن ي� �ش� �ع ��ب االتصاالت
ال�س�ي��اس�ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف األف ��رق ��اء ليضمن
حق محازبيه في الوصول إل��ى السلطة.
األمر يكاد يتوقف على إشعار ًالحزبيني
ب��أن �ه��م م �ع �ن �ي��ون ب �ح��زب �ه��م أوال ،وعلى
ت� �ج ��اوز ال �خ �ط��وط ال �ح �م ��راء ال �ت��ي يقيد
ب �ع��ض ال �ق��وم �ي�ي�ن أن �ف �س �ه��م ب �ه��ا ثانيًا.
وبقي أن املرحلة الرابعة من االنتخابات،
وخصوصًا في الكورة وعكار ،ستسمح
بتقويم ج��دي ألداء ال �ح��زب ال�ق��وم��ي في
هذه االنتخابات.

تب أن رئيس حزب
ّ
الجميل ،طلب
الكتائب ،أمني
من النائب إيلي ماروني
املبادرة إلى االستقالة من
رئاسة إقليم زحلة بعد
ورود معلومات عن إثارة
املوضوع إعالميًا .وعلى
هذا األساس أبلغ ماروني
املكتب السياسي أنه كتائبي
ملتزم ،وأن التزامه أعلى

القادة اإلسرائيليون بتوزيع الطمأنات لسوريا ولبنان
من القرى النموذجية للجنوب التي يتدرب جنود العدو
على اقتحامها ،بل أرسلوا مع الوزير اإلسباني سلسلة
ّ
تصب كلها في جملة واحدة« :إسرائيل
من املواقف التي
ال تسعى إل��ى ال�ح��رب» ،وال�ت��وت��ر على الجبهة الشمالية
ال م�ب��رر ل��ه ،ع�ل�م��ًا ب��أن ج �ن��راالت إس��رائ �ي��ل أي�ض��ًا أعلنوا
الجبهة الشمالية»،
جهلهم «ألسباب ارتفاع التوتر على ّ
كأن قوات الطوارئ الدولية هي من يسخن أج��واء جبهة
جنوب لبنان.
ك�ل�م��ا زادت وت �ي ��رة ال �ط �م��أن��ات ورس ��ائ ��ل ح �س��ن النيات
اإلسرائيلية ،زاد حذر املقاومة في لبنان ،وصار السؤال
ّ
ّ
عما يعد له الجهاز اإلسرائيلي الحاكم من خطط وعمليات
ق��د ال تكون أمنية أك�ب��ر ،وخ��اص��ة أن املعلومات الواردة،
سواء عبر إعالم العدو أو املنتديات الدولية أو املوفدين
من «األص��دق��اء املشتركني» بني لبنان وع��دوه ،تفيد بأن
القيادة العسكرية اإلسرائيلية قد ّ
قر قرارها على الخيار
الشمشوني ،وفي حال اشتعال الجبهة بني البلدين ،فإن
ّ
التحتية اللبنانية
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي سيدمر البنى
خالل أيام قليلة وسيعمد إلى احتالل املناطق اللبنانية
لوقف الصواريخ .وعلى صيغة شمشون ،فإنه سيعتمد
ّ
«علي وعلى أعدائي» ،فيتحمل الخسائر البشرية
سياسة
الباهظة التي سيفقدها جيشه وم��راك��زه العسكرية في
ال ��داخ ��ل .ل�ك�ن��ه ،ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��ن ي��وق��ف ن �ي��ران��ه ع�ن��د حد،
قول أحد صانعي القرار اإلسرائيليني« :في كل
وبحسب
ُ َّ َ
األحوال سنتهم بارتكاب جرائم حرب ،وهذا يدفعنا إلى
التخفيف من الرقابة على األه��داف وما إذا كانت مدنية
أو عسكرية».
ال�لاف��ت أن أح��د ّ
زوار العاصمة األردن� ّ�ي��ة ينقل معلومات
ع��ن «ض��رب��ة م��ا أم�ن�ي��ة ال�ط��اب��ع يمكن أن ت�ط��ال ل�ب�ن��ان أو
ّ
معنية
سوريا أو الدولتني معًا» ،وهو ما فسرته مصادر
بما يشبه عملية اغتيال القائد العسكري للمقاومة عماد
مغنية ،أو ضربة جوية محدودة تطال األراضي السورية،
وتستهدف قافلة مفترضة لنقل السالح إلى املقاومة في
لبنان.
ّ
الجدية للحرب ،لكن أي
طبعًا ،هناك العديد من الكوابح
خطأ في الحسابات قد يشعل املنطقة ،وعندها يصح ما
قاله رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عن أن
لبنان واملنطقة يعيشان في «ال��رب��ع الساعة األخير قبل
العاصفة» وتأتي وصفته السحرية لقطع نصف الطريق
على تجنب العاصفة عبر «وضع السالح بإمرة لبنان ،ال
طهران أو دمشق» بمثابة انعكاس لوجهة نظر الواليات
املتحدة وإسرائيل لتجنب الحرب البعيدة القريبة.

علم
و خبر
لقاء الجراح والفرزلي
ُ
عقد اجتماع ف��ي ش�ت��ورة ب�ين نائب تيار املستقبل ف��ي البقاع الغربي
ّ
جمال الجراح ونائب رئيس مجلس النواب األسبق إيلي الفرزلي .وجرى
خالل اللقاء األول من نوعه البحث في كيفية ترطيب عالقة الفرزلي مع
الرئيس سعد الحريري ،وال سيما أن األخير استقبل النائب السابق
فيصل الداوود واألمني العام لحزب البعث فايز شكر .وتناول الطرفان
أيضًا مدى التعاون املشترك لتوفير مناخ إيجابي النتخاب مرشحني
من تيار املستقبل ّلتولي رئاسة اتحادي بلديات السهل والبحيرة في
البقاع الغربي ،وحل اإلشكال الطائفي في عيتا الفخار.

ّ
اآلخر ضد املقاومة
ّ
ّ
علنية في بلدة حومني الفوقا
ُي ّردد مسؤولون في حزب الله في لقاءات
ّ
أن التصويت لالئحة العائالت هو تصويت ضد نهج املقاومة ،قائلني
إنه إذا فازت الالئحة «فمن سيحميكم من إسرائيل؟» ،وذلك في تناقض
مع كالم قيادة حزب الله.

من املناصبّ ،وهو مستعد
ألي شيء .فكلف املكتب
السياسي نائب األمني العام
للحزب وليد فارس زيارة
زحلة في عطلة األسبوع
ّ
لتقصي الوضع على األرض
واقتراح بدائل ملاروني،
وخصوصًا أن اسم األخير
مطروح ملنصب نائب رئيس
الحزب.

الحابل والنابل
ّ
تبينّ أن معظم أعضاء الالئحة التي اتهمها ّ
الخماسية
مقرر اللجنة
ّ
في ّ
تيار املستقبل أحمد الحريري بأنها مدعومة من التيار الوطني
ّ
ّ
ّ
الحر وقوى املعارضة السابقة في بلدة قب الياس البقاعية ،هم من تيار
املستقبل وال تضم أي عوني وأن الالئحة التي دعمها املستقبل كانت
مدعومة من ّ
ّ
الحر.
التيار الوطني

امتعاض
أب��دى أحد ّ
املقربني من رئيس الجمهورية ميشال سليمان امتعاضه
لواشنطن ،مشيرًا إل��ى أن
م��ن زي��ارة رئيس
ّ
الحكومة سعد ّالحريري ّ
توقيت ال��زي��ارة «غ�ي��ر م��وف��ق» ،وأن �ه��ا «ل��ن تحقق أي م ��ردود إيجابي
للبنان!».
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ُ
ّ
أمل تصارع ذاتها :الكل يريد السلطة
تحقيق

ّ
كلما اجتمع مناصران
لحركة أمل ،كانت االنتخابات
ّ
البلدية ثالثهما .وكان
االعتراضات
الحديث عن ُ َ ّ
في القرى التي تعد معاقل
لحركة أمل هو أساس هذا
ُالحديث ،إذ يبدو أن الحركة
تعاني العديد من الخالفات
سبب بعضها عائلي ،واآلخر
ضعف التنظيم

ّ
للبلدية ،وخصوصًا أن
أن يكون رئيسًا
ّ
أداء ال��رئ �ي��س ال �ح��ال��ي ل��م ي�ك��ن جيدًا»،
ي �ق��ول أح ��د أ ّب �ن ��اء اّل �ص��رف �ن��د األمليني،
ُ
ويضيف« :لكن املرشحني ليسوا أفضل
م��ن ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي ،ه��و ص ��راع نفوذ
داخل الحركة».
ي�ت�ك� ّ�رر ص ��راع ال�ن�ف��وذ ه��ذا والخالفات
ّ
ّ
البيسارية ،التي ُيسميها
العائلية في
ّ
أهلها «رعية املصيلح األوفى» ،ويعمل
ال�ع��دي��د م��ن أب�ن��ائ�ه��ا ف��ي ق�ص��ر الرئيس
ّ
البيسارية
نبيه بري في املصيلح .ففي
بدأت اللجنة االنتخابية في حركة أمل
اس�ت�ع��داده��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة عبر
التحريض على رئيس بلديتها الحالي،
علي مشورب .وقد تبني أن معظم أعضاء
اللجنة االنتخابية طامحون إلى التربع
على كرسي الرئاسة .وتسللت الخالفات

إل��ى العائلة ال��واح��دة ،إذ تنازع اإلخوة
ع �ل��ى ت �م �ث �ي �ل �ه��ا .وي� �ق ��وم ال� �ص ��راع على
ال��رئ��اس��ة ب�ين عائلتي م�ش��ورب وجعفر
التي تعتمد على النفوذ الذي تستمده
م��ن ق �ي��ادة ال �ح��رك��ة ف��ي ق�ص��ر املصيلح
املجاور حيث يعمل عدد من أبنائها.
ومل ��ا ك ��ان ال �ح��رك� ّ�ي��ون ي �ن �ت �ظ��رون عودة
الرئيس نبيه ب��ري إل��ى املصيلح إلدارة
امل �ل ��ف االن �ت �خ��اب��ي وت��أك �ي��د خياراتهم
ب� �ع ��زل م � �ش � ��ورب ،خ � ��اب أم �ل �ه ��م بعدما
أص� ّ�ر ب��ري على إب�ق��اء م �ش��ورب ،ورفض
م�ق��اب�ل�ت�ه��م ع�ن��دم��ا وف� ��دوا ل�ل�ق��ائ��ه عصر
األحد الفائت.
وخ��وف��ًا م��ن املصير ال��ذي الق��اه أقرانهم
املتمردون على قرار القيادة في البلدات
األخ � � � ��رى ،ت ��وج� �ه ��وا إل � ��ى دع � ��م املرشح
املستقل علي الشامي ال��ذي كان قد ألف

المشكلة هي
استمرار النواب في
مواقعهم بحيث
يدينون لبري وال يعملون
للقاعدة

ثائر غندور
م ��ا ُي �س �م��ع ف ��ي ال� �ق ��رى ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة عن
خ�ل�اف ��ات داخ � ��ل ح� ُ�رك��ة أم� ��ل ي��دف��ع إلى
ال�س��ؤال اآلت��ي :ه��ل تعاني ه��ذه الحركة
ال �ت��ي ح�م�ل��ت اس ��م «ح��رك��ة املحرومني»
م �ش �ك �ل��ة ب� �ن� �ي � ّ
�وي ��ة؟ ال� �ن ��اش� �ط ��ون داخل
حركة أمل ُيحاذرون في الكالم على هذا
امل��وض��وع« ،ألن ��ه ال ُي �ث��ار ف��ي ّاإلعالم»،
ك�م��ا ي �ق��ول أح ��د ه� ��ؤالء ،ف��ي ظ ��ل تأكيد
امل� �س ��ؤول�ي�ن أن ح ��رك ��ة أم � ��ل ع �ل��ى خير
م��ا ُي� ��رام ،وال��دل �ي��ل «خ ��روج ال�ع��دي��د من
البلدات بالتزكية».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي ��رى ب �ع��ض م��ن خ ��رج من
ح��رك��ة أم� ��ل ،أن ال �ت��زك �ي��ات ح�ص�ل��ت في
ال� �ق ��رى ح �ي��ث ال ت � ��زال ال �ح ��رك ��ة تمسك
ب �م �ف��اص��ل ال �ل �ع �ب��ة م ��ن خ�ل��ال توظيف
املناصرين ،إن في الدولة أو في القطاع
ال�خ��اصُ ،
فيشيرون إل��ى «اللويزة بلدة
ّ
ه��اش��م ح�ي��در ،ب��رج رح ��ال ب�ل��دة النائب
ع� �ل ��ي خ � ��ري � ��س ،ب� � ��رج ال� �ش� �م ��ال ��ي بلدة
رئيس
ش��ري��ف وه �ب ��ي ،ع��دش �ي��ت ب �ل��دة
ّ
املكتب السياسي ف��ي حركة أم��ل» .لكن
كالم هؤالء ال يخفي أن أمل استطاعت
ُ
أن تنجز بعض التزكيات ف��ي ع��دد من
البلدات في الساعات األخيرة قبل إقفال
ب��اب سحب الترشيحات .لكن البلدات
ُال �ت��ي ال ت� ��زال ت�ع�ي��ش ان �ق �س��ام��ًا حركيًا
َ ّ
ّ
رئيسية لحركة أمل.
تعد بلدات
فحتى ليل أمسّ ،لم يكن الوزير محمد
ج��واد خليفة ق��د أل��ف الئحة حركة أمل
ّ
يتمسك خليفة
في بلدته الصرفند ،إذ
ب �ش �ق �ي �ق��ه ح �س�ي�ن خ �ل �ي �ف��ة ال ّ� ��ذي يرأس
ّ
معارضة
البلدية منذ  ّ 12سنة ،في ظل
ٍ
ّ
حركية ل��هّ ،تتركز داخ��ل عائلة خليفة،
«إذ يطمح كل واحد من هذه العائلة إلى

ّ
املعركة االنتخابية مع حزب الله أسهل لجمهور أملي عريض (أرشيف ــ مروان طحطح)

صور على الوعد الصادق مع نبيه بري
صور ــ آمال خليل
يعلن ت�ح��ال��ف ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل م�س��اء اليوم،
الئحته لالنتخابات البلدية في مدينة صور .إعالن
ُي �ع� ّ�د أق ��رب إل��ى ت�ك��ري��س ال�س�ي�ط��رة ال �خ �ض��راء على
البلدية ل �ل��دورة الثالثة على ال�ت��وال��ي ،بعد انسحاب
معظم املرشحني املعارضني.
معظم ما في مدينة صور يعلن والءه للرئيس نبيه
بري وحركة أمل .بدءًا من مدخل املدينة ،الذي تعلوه
والالفتات
صورة ضخمة للرجل واألقواس والرايات
ً
الخضراء التي يمر من تحتها اآلالف يوميًا ،وصوال
إلى بلديتها التي تواصل اخضرارها للسنة الثانية
عشرة منذ فوزها بكامل املقاعد في دورتي 1998
و .2004ولن يختلف عام  2010عن سابقيه ،ال بل
إنه سيحظى بأسبقية انسحاب عشرات املرشحني
املعارضني ،الذين لم يصمد منهم حتى مساء ّ أمس
سوى ثالثة ،منهم الطبيبة آنا وينزل ،التي ترشحت
بطلب من الحركة ،التي وعدتها ّ
بضمها إلى الالئحة
األرثوذكسي ،الذي عادت ومنحته آلخر.
لاّعن املقعد
ّ
ّ
إ أن آن��ا التي ترشحت في ال��دورة املاضية ضمن

ال�ل�ائ �ح��ة امل �ع ��ارض ��ة ،ص � ّ�رح ��ت ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» بأنها
ستعلن انسحابها «إذا لم تعاود الحركة تسميتها
في الالئحة مجددًا».
وم��ا جعل االن�ت�خ��اب��ات البلدية ال�ص��وري��ة أق��رب إلى
ال �ت��زك �ي��ة ،ان �ض �م��ام ح ��زب ال �ل ��ه ،ال� ��ذي ق ��اد الالئحة
املعارضة في ال��دورة املاضية ،إلى «بوسطة» حركة
أم��ل ،ليحظى بخمسة أع�ض��اء ف��ي املجلس البلدي،
ّ
ال��ذي ّ
الشيوعيون
سمت أمل أعضاءه اآلخرين .أما
«السلطة» ،فقد اعتكفوا اعتراضًا
الذين تحالفوا مع
ُ
على «النهج املهني الذي اعتمد في طبخ االنتخابات»،
صور
بحسب مسؤول منظمة الحزب
ّ
الشيوعي في ّ
ّ
عماد بواب .إال أن املعارضة التي لم تتجل بالترشح
ضد الالئحة التوافقية «ال بد أن تبرز في مقاطعة
االن�ت�خ��اب��ات أو االق �ت��راع ب��ورق��ة ب�ي�ض��اء ف��ي معركة
محسومة النتائج سلفًا ،بغياب خطة إنمائية بديلة
واضحة».
«تزكية» بلدية صور ،لم يحسمها التوافق فحسب،
بل «استمرار هيمنة حركة أمل على قرارها» ،بحسب
الكثيرين .فعلى الرغم من استبدال الرئيس الحالي
ّ
عبد املحسن الحسيني بالحركي حسن دبوق ،فإن

«الخال» كما َ
ينادى« ،سوف يبقى حاضرًا في أروقة
املجلس البلدي» برأي هؤالء.
إذًا ،ما ُيصطلح عليه «الخال باق في صور» كشعار
ّ
للمرحلة يعني أن ال�ح��ال باقية على م��ا ه��ي عليه،
بغض النظر عن التغيير ال��ذي شمل معظم أعضاء
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي .وي ��دع ��و أص� �ح ��اب ه ��ذه النظرية
إل��ى إل�ق��اء ن�ظ��رة على أن�ح��اء ّ امل��دي�ن��ة .فعند مدخلها
الرئيسي ،يماطل املتعهد املكلف بمد شبكة الصرف
ال� ُص�ح��ي م��ن امل��دي�ن��ة وب�ل��دات�ه��ا إل��ى ال�ب�ق�ب��وق ،حيث
ستنشأ محطة لتكرير امل�ي��اه املبتذلة ،منذ ثمانية
أشهر من دون إنجاز األش�غ��ال املتفق عليها ،التي
ي �م� ّ�ول �ه��ا ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ب ��إش ��راف م �ج �ل��س اإلنماء
واإلعمار ،على الرغم من االحتجاجات والتحذيرات
التي سجلها الحسيني نفسه ضده ،علمًا بأن أحد
أعضائها املكلف باإلشراف على عمل املتعهد يعمل
استشاريًا أيضًا لدى املكتب الهندسي ال��ذي وضع
دراس��ات امل�ش��روع .املنطق ذات��ه معتمد في مشروع
اإلرث الثقافي ال��ذي طلبت البلدية م��ن ّ
مموله البنك
الدولي إجراء تعديالت جوهرية على مرحلته الثانية،
ما كاد أن ّ
يطير املشروع ّ
برمته.

الئحة من خمسة مستقلني .ووف��ق آخر
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،ف� ��إن م �ص �ي �ل��ح ي �ص��ر على
ت�س�م�ي��ة م� �ش ��ورب ،ب �ع��د اج �ت �م��اع ليلي
على أن تترك له الخيار لتسمية أعضاء
ال�ل�ائ� �ح ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة في
مصيلح.
ّأم� ��ا ف��ي ال �خ��راي��ب ،امل �ع �ق��ل اآلخ� ��ر ألمل،
ف �ي �ت �ك� ّ�رر امل �ش �ه��د ع �ل��ى ن �ح��و مختلف،
وكذلك في بلدات معركة وطورا وصريفا
ّ
النبطية
وال �ق �ل �ي �ل��ة وك� �ف ��رح� �ت ��ى وف � ��ي
ّ
ّ
الغربية.
والنجارية وصير
وكفرتبنيت
عند الحديث مع أعضاء حركة أم��ل في
ه ��ذه ال �ب �ل��دات ُي �م �ك��ن ال �خ ��روج بسببني
رئيسيني وراء هذه املشاكل:
 1ـــــ االعتراض على التفاهم مع حزب الله
في البلدات التي يرى األمليون أنها حكر
ل�ه��م ،وه ��ذا ال�ت�ف��اه��م ال�س�ي��اس��ي ُ
«يعطي
ح ��زب ال �ل��ه م��ا ل��م ي��أخ��ذه ف��ي املعارك».
ُ
ويشير أحد املسؤولني املخضرمني في
ُ
أم��ل إل��ى أن «جماهير ال�ح��رك��ة ال يمكن
أن ت�ق�ب��ل ب�س�ه��ول��ة ال�ت�ف��اه��م السياسي،
وم��ا نقوله م��ن م�ج��ام�لات ف��ي السياسة
واإلع�ل�ام في بلد املجامالت ال ُيمكن أن
ُيترجم بسهولة على األرض»ُ .
ويعطي
ً
أح��د ه��ؤالء مثاال عندما ح��اول أن يزور
األسير املحرر مصطفى الديراني بلدة
معركة بعد خ��روج��ه م��ن األس ��ر« ،نزلنا
إل��ى ال �ش��ارع وأشعلنا ال��دوال�ي��ب رفضًا
ل��دخ��ول��ه ب �ل��دة ال �ش �ه �ي��د خ�ل�ي��ل جرادي
تحت شعار حزب الله».
ُي �ض �ي��ف ه� � ��ؤالء أن إع � �ط� ��اء ح � ��زب الله
حصصًا ف��ي ال�ب�ل� ّ
�دي��ات راوح ��ت ب�ين 20
ّ
و %45م ��ن أع� �ض ��اء ال� �ب� �ل ��دي ��ات ،سحب
م ��ن ح��رك��ة أم� ��ل ق��درت �ه��ا ع �ل��ى املناورة
ع�ب��ر إرض� ��اء ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن املناصرين
والعائالت ،فاشتبكت معهم.
 2ـــــ يرى عدد كبير من مسؤولي حركة
أمل أن ميزة تنظيمهم هي وج��وده في
السلطة ،وقدرته على توفير الخدمات
والوظائف ملناصريه .لذلك ،يرى هؤالء
امل �س��ؤول��ون أن ب �ق��اء ه رم � �زًا ف��ي قريته
وق ��درت ��ه ع �ل��ى أن ي �ك��ون ص �ل��ة الوصل
بني املصيلح وال�ق��اع��دة ،يعتمدان على
ق��درت��ه ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال �خ��دم��ات .م��ن هنا
ّ
الداخلية في حركة
اشتعلت الصراعات
ّ
أحقية ال��وص��ول إل��ى السلطة
أم��ل على
ّ
املحلية.
ّ
ان �ط�لاق��ًا م ��ن ه��ذي��ن ال �س �ب �ب�ين ،يتحدث
ن� ��اش � �ط� ��ون ف � ��ي أم � � ��ل ع � ��ن أن املشكلة
ال �ح �ق �ي �ق� ّ�ي��ة ه ��ي أن ا ّل �ت �ن �ظ �ي��م الحركي
وأن حسم أي
يعيش حالة م��ن ال�ت��ره��لّ ،
خ�لاف فيه ،يحتاج إل��ى ت��دخ��ل الرئيس
ن�ب�ي��ه ب ��ري ش�خ�ص�ي��ًا .وه� ��ذا ال �ن��وع من
ال�ح�س��م ي �ت��رك آث� ��اره م��ع ال��وق��ت ،بحيث
ينتظر من وجد نفسه مغبونًا أي فرصة
ّ
ّ
البلديات
للرد ،وق��د وج��د الكثيرون في
ُ
وس �ي �ل��ة ل ��ذل ��ك .وي �ش �ي ��ر ه � ��ؤالء إل� ��ى أن
قرارات الفصل والطرد ،أو التهديد بها،
ّ
الحركية،
ه ��ي ج ��دي ��دة ع �ل��ى األدب� � ّ�ي� ��ات
«وه� � ��ذا دل �ي ��ل ع �ل��ى ح �ج��م امل� � ��أزق الذي
ّ
ل �ط��امل��ا ت �ح��دث �ن��ا ع �ن��ه دون أن يسمعنا
ُ
أح � ��د» ،ي �ق��ول أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن .يضيف
أن ج ��زءًا آخ��ر م��ن املشكلة ه��و استمرار
العديد من النواب في مواقعهم لدورات
ع��دة ،بحيث ي��دي��ن ه��ؤالء ب��ال��والء لبري
فقط ،وال يعملون على تمتني صالتهم
ّ
الشعبية.
بقاعدتهم
ف��ي املقابل ،ي��رى امل�س��ؤول اإلع�لام��ي في
ح��رك��ة أم� ��ل ،ط�ل�ال ح ��اط ��وم ،أن اإلعالم
يعمد إل��ى تكبير مشكلة ،ه��ي ف��ي رأيه
صغيرة .ويرى أن هذه الخالفات مجرد
تباينات في الرأي ،إضافة إلى صراعات
ّ
عائلية قديمة.
ُ
ّأم��ا النائب هاني قبيسي ،اليد اليمنى
ّ
وعملية حلحلة
لبري في ملف البلديات
العقبات التي تواجه أملُ ،
فيشير إلى أن
ّ
ّ
عائلية «على ترجمة
في كل قرية تأثيرات
التطبيق ال�ع�م�ل��ي ل�ل�ت�ح��ال��ف» .ويوافق
ا ّل��رج��ل على أن التحالف م��ع ح��زب الله
أث��ر سلبًا على قاعدته وي�ق��ول متهكمًا:
ُ
«يمكن املعركة أسهل من التحالف».
ُيضيف قبيسي أن��ه ال مشكلة مع حزب
الله ،بل ّ
مجرد أن بعض «الشباب ُيريدون
ّ
ذوقهم ،لكن ال فعالية لهؤالء
العمل على
ّ
بالتنظيم» .ويؤكد أن ال مشكلة مع حزب
الله« ،ولن يكون هناك تشطيب».
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بورتريه
ّ
على هامش االنتخابات البلدية ،تشهد «عاصمة التحرير» ــ مدينة بنت جبيل ،نوستلجيا تتمثل بعودة امرأة إلى «قريتها» باحثة عمن يشاركها
ماض تراه سعيدًا مقارنة بالحاضر القابع ،بنظرها ،في مجالس العزاء
الشوق إلى ٍ

فاديا ّبزي

ُ َّ
مرشحة الحنني في عاصمة التحرير
غسان سعود
ك��ان��ت ص �غ �ي��رة ،ف ��ي ال �ث��ال �ث��ة ،تشعر
ق��دم��اه��ا ب�ن�ع��وم��ة ال �ح �ج��ارة السوداء
الصلبة املرصوفة بعناية على طول
ال� �ط ��ري ��ق ب�ي��ن م �ن��زل �ه��ا والحضانة
ّ
تجر معها
املصبوغة ب��أل��وان زاه�ي��ة.
إبراهيم الذي يصغرها بعام ،ويجرها.
هذا في الصباح ،أما ظهرًا فكان جدها
أبو ج��ورج ينتظرها مع أبو اسكندر
ف��ي امل�ق�ه��ى امل �ج��اور ل�ل�ح�ض��ان��ة .عبثًا
تحاول أن تتذكر مع والدتها اسم ذلك
املقهىُ ،لي ّ
ضيفها «سفن آب» ويمضي
مع قصصها الجديدة إل��ى املنزل في
«حاكورة نص الضيعة».
ه��ذا ال�ج��د ه��و أح��د م��ؤس�س��ي الحزب
ال �ش �ي��وع��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ن��ت جبيل.
تعرفت إل��ى مالمح ابنه ـــــ والدها في
ال�ت��اس�ع��ة م��ن ع�م��ره��ا .فقبل انتقالها
معه إل��ى ب�ي��روت ك��ان دائ��م االلتحاف
ب��ال�ك��وف�ي��ة ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة ،ي �ن��ام مرتديًا
بذلة الفدائيني والكالشنيكوف ثابت
ف��ي قبضته .ح�ين اج�ت��اح��ت إسرائيل
ال�ج�ن��وب ،ع��ام  1978توجهت القوات
امل �س �ل �ح��ة م� �ب ��اش ��رة ص � ��وب منزلهم
ل �ت �ع �ت �ق �ل��ه .ي ��وم �ه ��ا ص ��رخ ��ت والدته
مطالبة إي��اه بإخبارها أي��ن خبأ الزر
الذي قال لها بأن إسرائيل ستختفي
من الوجود بمجرد أن يكبسه!
ك��ان��ت ف ��ادي ��ا ُب� ��زي ف ��ي ال �ت��اس �ع��ة من
ع �م��ره��ا ح�ي�ن أخ ��رج ��ت ألول م ��رة من
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل .وح�ي�ن ع ��ادت ب�ع��د ثالث
س �ن��وات م��ع ش�ق�ي�ق��ات�ه��ا ،ل��م تعجبها
سوق
ال�ح�ي��اة ك�ث�ي�رًا .ك��ان الحشد ف��ي
ً
الخميس ف��ي ال�ق��ري��ة ق��د ّ ب��ات هزيال،
و«ك��ان اإلسرائيليون ي��ذل��ون األهالي
ث��م ي��أت��ون إل��ى دك��ان ج��دت��ي ليشتروا
كانت
ال �س �ج ��ائ ��ر ب� ��امل � �ف� ��رق» .ال � �ج� ��دة
ّ
تبيعهم بسعادة فائقة ،مقتنعة بأن
الدخان األجنبي يقتل.
ع��ادت الحقًا ،بعد التحرير ،لتكتشف
أن م��دي�ن��ة وس�ك��ان��ًا ج ��ددًا ح�ل��وا محل
قريتها وأهاليها الطيبني ،وتغيرت
أم ��ور ك�ث�ي��رة .ق�ب��ل أن ت�ع��ود إسرائيل
في ح��رب تموز لتقضي على ما بقي
م��ن ّم�ن��ازل صغيرة وأس ��واق ومالمح
ت �ن��ش��ط ال ��ذك ��ري ��ات .وح ��ده ��ا جدتها
بقيت ف��ي مكانها ،على حافة الدرج،
ع �ي �ن �ه��ا ع �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق امل � ��ؤدي � ��ة إلى
ف�ل�س�ط�ين ت�ن�ت�ظ��ر اب �ن �ه��ا .ف �ق��دت هذه
ال�س�ي��دة ب�ص��ره��ا وال�س�م��ع .وم��ا زالت
تنتظر ،راف�ض��ة أن تصدق استشهاد
ابنها.
ت�ق��ول ب��زي إن ب�ن��ت جبيل الحقيقية
تختلف عن ه��ذه القائمة ال�ي��وم .تقف
ف � ��ي وس� � ��ط س� ��اح� ��ة «ح� � ��اك� � ��ورة نص
الضيعة» قبالة جامع كبير ،مشيرة
ب��إص�ب�ع�ه��ا إل ��ى آث ��ار خ�ي��ال�ي��ة ألقدام،
م � ��رددة «ه �ن��ا ك ��ان ال �ك �ب��ار يرقصون
وهنا
وي��دب�ك��ون حتى ص�ي��اح ال��دي��كّ ،
ك �ن��ا ن �ق �ل��ده��م ،وه �ن��ا ك ��ان األك �ب��ر منا

ي�خ�ي�م��ون» .وت��رك��ض ال �ص��ور ،قبل أن
يستعيدها الواقع ،فتسأل بجدية عن
مكان الفرح في حياة أهل القرية اليوم،
وسبل اجتماعهم بعيدًا عن مجالس
ال � �ع� ��زاء .وه� ��ي ب��امل �ن��اس �ب��ة ال تنتمي
إل � ��ى ب �ق��اي��ا ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن الرافضني
للمتدينني ،ف��وال��دت�ه��ا ال�ت��ي ترافقها
ف��ي ب�ن��ت ج�ب�ي��ل م�ح�ج�ب��ة ،ت��دع��و إلى
الله مع كل خطوة لها خلف ابنتها أن
يوفقها .في هذا السياق ،يبدو غضب
َ
بزي ،غيرة على ذكريات سعيدة ترى
أن الدين ال يفترض أن يمنع تكرارها.
ال�غ�ي��رة نفسها ت��دف�ع�ه��ا إل��ى السؤال
ع � ّ�م ��ا ي �ح ��ول دون ع � ��ودة املهاجرين
إل ��ى ب �ن��ت ج�ب�ي��ل ف��ي ال �ص �ي��ف ،وعما
ح��ال دون ال�ح�ف��اظ عند إع ��ادة إعمار
امل��دي�ن��ة ب�ع��د ح��رب ت�م��وز ع�ل��ى الروح
املعمارية لبنت جبيل .وتشير إلى أن
السوق القديم يبدو في نظرها أشبه
بمجموعة مقامات متالصقة.
االشتياق إلى بنت جبيل التي عرفتها
طفلة وسمعت عنها الكثير الحقًا هو
م��ا ي��دف��ع اإلع�ل�ام �ي��ة ف��ادي��ا ب ��زي إلى
ال �ت��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة امل �ج �ل��س البلدي
في «عاصمة التحرير» .كأنها ّ تبحث
بطريقة غير مباشرة عمن يحن معها
إلى املاضي فتبدأ العمل مع هؤالء.
ت��رف��ض ب ��زي اع �ت �ب��ار م��ا ي�ح�ص��ل في
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل م �ع��رك��ة ،ف��امل�ع��رك��ة تكون
ب�ي�ن األع � � ��داء ،أم ��ا امل �ن��اف �س��ون لحزب
الله وحركة أمل فيشاركونهما العدو
ن�ف�س��هً .وت�ض�ح��ك ك�ث�ي�رًا ،وه��ي تروي
أن ع��ائ �ل��ة زارت �ه��ا أخ �ي �رًا أب�ل�غ�ت�ه��ا أن
امل��رش�ح�ين امل�ن��اوئ�ين ل�ه��ا ق��ال��وا عنها
إنها مرشحة القوات اللبنانية في بنت
جبيل .تضحك ثم تعبس ،يحزنها أال
ي�ت��ذك��ر أه��ل ا لاّل�ب�ل��دة أن�ه��ا اب�ن��ة «خيال
ّ
السطوح» ،وأ يقدروا مشاركتها في
أعمال جبهة املقاومة ،وأن يلغي من
أكمل طريق املقاومة كل من سبقه.
يسألها البعض ّ
عما قدمته هي لبنت
ّ
انضمت
جبيل ،فتجيب بأنها ب��داي��ة
ّ
إل ��ى ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة ،والح �ق��ًا وثقت
إع�ل�ام� ّ�ي��ًا ت �ض �ح �ي��ات ال �ب �ل��دة ّ
وعرفت

(بالل جاويش)

فوجئت بعائلة
تبلغها بأن خصومها
قالوا عنها إنها قوات
لبنانية
بعد ثالثين عامًا،
وحدها جدتها بقيت
في مكانها تنتظر ابنها

وجهًا لوجه مع شبكات حزب اهلل
بقي وجود اليسار عمومًا جديًا في بنت
جبيل التي يمثلها في املجلس النيابي
ع�ض��و ك�ت�ل��ة التنمية وال�ت�ح��ري��ر النائب
ع�ل��ي ب ��زي ،ح�ت��ى أواس ��ط الثمانينيات.
الح �ق��ًا ب ��دأ ب�ع��ض ال �ي �س��ار ال��دخ��ول في
زواري � ��ب ت��وص�ل��ه إل ��ى ال�س�ل�ط��ة ،وبعض
آخر جذبته القوى الطائفية .أما من بقي
يساريًا ُ
فعزل تدريجًا.
ورغ��م ال�ع��ودة الشكلية للشيوعيني إلى
ال �ب ّ�ل��دة م �ن��ذ ب �ض��ع س� �ن ��وات ،ف��إن �ه��م لم
يمثلوا قوة ضاغطة بعد ،رغم تقاطعهم
في عناوين كثيرة مع بعض املستقلني
ومع حزب الله .وتنقسم آراء أهالي بنت
ج�ب�ي��ل ب �ش��أن ال �ق��وة ال�س�ي��اس�ي��ة األولى
فيها .فمنهم من يقول إن حركة أمل هي

األقوى ،ومنهم من يؤكد أن حزب الله هو
األول ،علمًا ب��أن رئيس املجلس البلدي
ف��ي ب�ن��ت جبيل ورئ�ي��س ات�ح��اد بلديات
قضاء بنت جبيل الحالي ،عفيف بزي،
م�ح�س��وب ع�ل��ى ح��زب ال�ل��ه وه��و مرشح
مجددًا في هذه االنتخابات .ولدى حزب
ال �ل��ه ف��ي ق �ض��اء ب �ن��ت ج�ب�ي��ل شبكتان،
واح � ��دة خ��دم��ات �ي��ة وأخ � ��رى اجتماعية،
متكاملتان تعمالن ب �م��وازاة الشبكتني
الدينية والعسكرية للحزب ،ما يصعب
على خصومه منافسته ،وال سيما أن
املالية من
ه��ؤالء ال يتمتعون ب��ال�ق��درات
ً
ج�ه��ة ،وال يقدمون مشروعًا ب��دي�لا من
جهة أخ��رى (ال تقدم الالئحة السباعية
املنافسة لالئحة ح��زب الله وحركة أمل

العالم باملقاومني .وت��رى أنه بموازاة
ال �س�ل�اح امل� �ق ��اوم ،ه �ن��اك دائ �م ��ًا إعالم
وف��ن وث�ق��اف��ة م�ق��اوم��ة ت��دف��ع التحرير
قدمًا .وهي إذ ترى نفسها شريكة في
التحرير ،تؤمن بأن األرض ليست ملن
يحررها ،فهي ألهلها.
ّ
تعود بزي إلى ذاكرتها« :كانت البلدة
ت �ن �ق �س��م ع �ش �ي��ة ك� ��ل ان� �ت� �خ ��اب ��ات بني
امل��ؤي��دي��ن آلل بيضون وامل��ؤي��دي��ن آلل
بزي ،وتقوم القيامة ،فال نوم في موسم
االنتخابات ،حفالت زجل ومناظرات
ح � ّ�ي ��ة .وك ��ان ��ت ج��دت��ي ت �ط �ل��ب ف ��ي كل
انتخابات من والدتي البيضونية أن
ّ
تطلق وال ��دي ال �ب��زاوي ،ك��ي ال تخسر
ص��وت �ه��ا .وف ��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي إلغالق
ص�ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ،ت�ع��ود امل �ي��اه إلى
م �ج��اري �ه��ا ب �ي�ن أب � �ن� ��اء ال � �ب � �ل� ��دة» .أما
اليوم ،تتابع بزي ،فحتى االنتخابات
فقدت قدرتها على تحريك املواطنني
الذين يعدونها تحصيل حاصل ألن
النتيجة محسومة سلفًا.
ت �ع �ت��رف إذًا ب� ��أن الئ� �ح ��ة ح� ��زب الله
وح��رك��ة أم��ل ستنتصر حتمًا .طبعًا،

ً
في بنت جبيل مثال املشروع الذي تنوي
تحقيقه في حال فوزها) .هذا ما يجعل
تفاعل أبناء بنت جبيل معهم ضعيفًا.
وي�لاح��ظ هنا أن الحماسة لالنتخابات
في بنت جبيل وجوارها تبدو معدومة،
وعبثًا يبحث الزائر عن الفتة أو صورة
ت �ش �ي ��ر إل� � ��ى وج� � � ��ود م ��رش� �ح�ي�ن لهذه
االنتخابات على األق��ل .علمًا بأن بعض
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ف��ي ب�ن��ت جبيل نفسها
تظهر سخطًا شعبيًا م��ن تأخر تنفيذ
بعض املشاريع وطريقة إدارتها ،لكن ال
يرى معظم هؤالء في صناديق االقتراع
مكانًا مناسبًا ل�لاع�ت��راض على بعض
الشوائب في عمل النافذين في «عاصمة
التحرير».

ت �ق��ول ب � ��زي .ل �ك��ن ال �س �ن �ب �ل��ة ال ّ
تفرخ
ّ
وح � ��ده � ��ا ،ف�ل��ا ب� � ��د م� ��ن زرع قمحة.
بالترشح،
و«أنا حني حسمت قراري
ً
اع� � �ت� � �ق � ��دت أن� � �ن � ��ي ل� � ��ن أج� � � ��د زميال،
وس� ��أخ� ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات منفردة،
ل �ك �ن �ن��ي ف��وج �ئ��ت ب ��وج ��ود مجموعة
م��ن أب �ن��اء ال �ب �ل��دة ت�ت�ش��اب��ه أفكارهم.
وهكذا قررنا تأليف الئحة من سبعة
أع �ض��اء ل�خ��وض ان�ت�خ��اب��ات املجلس
ال � �ب � �ل� ��دي ال � � � ��ذي ي � �ت ��أل ��ف م � ��ن واحد
وعشرين عضوًا» .هذه الالئحة التي
ال تراهن على االنتصار ،تعيش أيامًا
توزع الزيارات على أعضائها
حلوةّ :
فتتنقل بزي من منزل إلى آخر طوال
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،تبلغ امل�ن��دوب�ين مسبقًا
ب��أن عليهم إح�ض��ار زوادات �ه��م معهم
يوم األحد املقبل ويتشاركون جميعًا
جمع مبلغ من املال يبدو صغيرًا جدًا
مقارنة بما تصرفه املاكينات األخرى
لطباعة صور مرشحيها.
ال تفارق االبتسامة وجه بزي ،عيناها
ال �ب �ن �ي �ت��ان ت �ت �ن �ق�ل�ان م� ��ن زاوي � � ��ة إلى
أخ ��رى ،ان�ت�م��اؤه��ا إل��ى امل �ك��ان يفيض
ه � ��ذه األي � � � ��ام .ف �ت �ت �ك �ل��م ع �ل ��ى شوقها
للحجارة السوداء ،للمنازل الصغيرة،
للشرفات املطلة على الطريق صوب
ف �ل �س �ط�ي�ن ،ل� �ع ��رق وال� ��ده� ��ا وقبضته
املمسكة بالكالشنيكوف ولوقع أقدام
الدبيكة على األرض ب��ذات طريقتها
ف ��ي ال� �ك�ل�ام ع �ل��ى ذل� ��ك ال �ص �ب��ي الذي
كانت أصابعه تغمر أصابعها خالل
ذهابهما الصباحي إلى املنزل وعلى
لوعة اإلبعاد القسري ثم الطوعي عن
البلدة.
ونتائجها مجرد
�ات
�
ب
�ا
�
خ
�
ت
�
ن
اال
ت�ب��دو
ّ
تفصيل ع�ن��د ف��ادي��ا ب ��زي .ه��ي مجرد
م�ن��اس�ب��ة ن� ّ�ب�ه�ت�ه��ا إل ��ى ق��درت �ه��ا على
ال� �ع ��ودة إل ��ى ب�ل��دت�ه��ا وال �ت��واص��ل مع
ذاكرتها حني تقرر ذلك .حالها في ذلك
من حال كثيرين.
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تقــرير

ّ
حـديث املغتـربني يوتـر أجـواء صيـدا
صيدا ــ خالد الغربي
قد تكون «البرودة» في الشارع الصيداوي
التي لم تعكس طبيعة املعركة االنتخابية
التي ستشهدها مدينة صيدا ،هي ما دفع
طرفي النزاع في املدينة ،أي تيار املستقبل
والتنظيم الشعبي ال�ن��اص��ري ،إل��ى فتح
معركة إعالمية عنيفة استخدمت فيها
مصطلحات وتعابير قاسية.
نجح ال�س�ج��ال ب�ين ال�ط��رف�ين ف��ي تحمية
األج� � � � � � ��واء وش� � �ح � ��ذ ه � �م� ��ة املناصرين
وامل �ح ��ازب�ي�ن ،ف� ُ�س �ج��ل إش �ك��ال وتضارب
على خلفية محاولة شبان إزالة شعارات
ُ َّ
خطت أمس على ج��دران طلعة املحافظ،
وه � ��ي ط ��ري ��ق م ��ؤدي ��ة إل � ��ى ف �ي�ل�ا رئيس
ال�لائ �ح��ة امل��دع��وم��ة م��ن ت �ي��ار املستقبل،
محمد ال �س �ع��ودي ،ج��اء ف�ي�ه��ا« :م��ا بدنا
سوليدير ف��ي ص�ي��دا ،وم��ا ب��دن��ا السطو
ع �ل� ّ�ى أم�ل��اك ال �ن ��اس وت �ه �ج �ي��ره��م» .وقد
ت� ّ�دخ �ل��ت ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة وع �م �ل��ت على
فض اإلشكال .إال أن كتابة الشعارات لم
تكن العنوان الوحيد ال��ذي ّ
أج��ج املعركة

اإلعالمية ،فهناك كالم قاس أطلقه أحمد
ال�ح��ري��ري ب� ًح��ق ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق أسامة
س �ع��د ،ف �ض�لا ع��ن ح��دي��ث س ��اد املدينة،
م �ف��اده ب��أن دف �ع��ات م��ن امل�غ�ت��رب�ين بدأت
ب��ال��وص��ول أم ��س إل ��ى ص �ي��دا ،ع�ل�م��ًا بأن
صحيفة «الدايلي ستار» تحدثت أمس
ع ��ن  4000م �غ �ت��رب اج �ت��ذب �ت �ه��م معركة
صيدا البلدية ،وإذا م��ا أضيف ال��ى هذا
الرقم أصدقاء محمد السعودي من أبناء
صيدا الذين سبق أن وظفهم في شركة
س��ي س��ي س ��ي ،ف ��إن ع ��دد ال �ق��ادم�ي�ن الى
صيدا نهاية هذا األسبوع قد يصل الى
ستة آالف لترجيح كفة ف��ري��ق سياسي
على آخر.
وم��ا قاله املرشح السعودي عن أن��ه يريد
صيدا سوليدير أخرى ونورماندي
جعل
َ
آخ��ر ،لم يلق استحسانًا حتى من جانب
بعض املقربني من تيار الحريري ،الذين
أش ��ار بعضهم همسًا إل��ى أن السعودي
في زالت لسان ال تفيد .حتى
يكرر الوقوع ّ
إن بعضهم تمنى عليه أال يتناظر عبر
محطة األو .تي .في مع املسؤول اإلعالمي
في فريق أسامة سعد عصمت القواص.
وق� � ��د اس� �ت� �غ ��ل خ � �ص ��وم امل �س �ت �ق �ب��ل كالم

ّ
من االنتخابات النيابية في صيدا (أرشيف ــ حسن بحسون)
ال �س �ع��ودي واس �ت �خ��دم��وه ف ��ي حملتهم:
«ل �ق��د ك �ش��ف ال �س �ع��ودي ب �ك�لام��ه النيات
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل �ش��روع��ه ،ب��وص �ف��ه مشروعًا
يخدم ل��وردات املال وأصحاب الرساميل،
على حساب تغيير وج��ه املدينة والنيل
م��ن أهلها وتهجيرهم ،ه��ل يريد تهجير
أصحاب الحقوق وإخضاع املدينة لشركة
ع� �ق ��اري ��ة؟» ،ب�ح�س��ب أح ��د أع �ض ��اء الئحة
اإلرادة الشعبية التي يدعمها سعد .حتى
إن أح�م��د ال�ح��ري ً��ري اض�ط��ر إل��ى توضيح
م��ا ق �ص��ده ق��ائ�ل�ا« :م ��ا ق �ص��ده السعودي
ه��و التشبه وض ��رب امل�ث��ل ب�س��ول�ي��دي��ر ،ال
الطريقة وتحويل املدينة إلى سوليدير».
وك��ان أحمد الحريري ق��د اتهم ف��ي جولة
ان �ت �خ��اب �ي��ة س �ع��د (م� ��ن دون أن يسميه)
بممارسة األضاليل ،واصفًا إياه بـ«عميد
ال �ش �ت��ام�ي�ن» .وم� ��ا ك� ��اد ال �ح ��ري ��ري ُينهي
ك�ل�ام��ه ،ح�ت��ى س ��ارع ال�ت�ن�ظ�ي��م الناصري
إل� � ��ى إص � � � ��دار ب � �ي ��ان ل � �ـ«أش � �ب� ��ال� ��ه» صيغ
بأسلوب تهكمي ،داعيًا فيه الحريري إلى

عدد القادمين
إلى صيدا نهاية هذا
األسبوع قد يصل إلى
ستة آالف
«ت�ق�ص�ي��ر ال �ل �س��ان» وإن أش �ب��ال التنظيم
اك �ت �ش �ف��وا م ��أث ��رة ج ��دي ��دة ف ��ي شخصية
أحمد الحريري «التافهة التي نبتت في
زمن األوغ��اد والغلمان» ،على ما جاء في
البيان.
ال�ح��ري��ري ك� ّ�رر خ�لال ج��ول��ة انتخابية أن
ت��رش�ح��ه ل�ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي جاء
ب�ط�ل��ب م��ن امل �ه �ن��دس م�ح�م��د السعودي،

وأن النائبة بهية الحريري أعلنت أن��ه ال
مرشح من بيتها أو من تيار املستقبل في
بداية األمر ،إذ كان هناك مسعى للتوافق،
ونحن حرصًا على موضوع التوافق كان
ل��دي�ن��ا ت��وج��ه أال ي �ك��ون أح��د م��ن الشباب
امل �ن �ظ �م�ين ف ��ي ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل موجودًا
ض�م��ن ال�لائ�ح��ة .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا وص�ل�ن��ا إلى
آخ � ��ر ي � ��وم ف� ��ي ال� �ت ��رش� �ي� �ح ��ات ،ول � ��م يكن
ال�ت��واف��ق ق��د تبلور ،ق��ررت العائلة وتيار
املستقبل بطلب من السعودي ترشيحي
ألك��ون ضمن الئحة ال��وف��اق للتنمية ،ألن
التيار الذي أمثله هو تيار وركن أساسي
ف��ي م��دي�ن��ة ص �ي��دا ،وك��ذل��ك أم�ث��ل عائلتي
ضمن هذا املجلس».
يوم أمس ،كسر جدار الصمت الذي كانت
ت�ع�ي�ش��ه ح �ت��ى ص� �ي ��دا ،وب � ��دأت املخاوف
م��ن ان ��دالع أع �م��ال ش�غ��ب وت��وت��رات .ومع
ت�ك��اث��ر ال �ح��دي��ث ع��ن وص ��ول دف �ع��ة أولى
م��ن امل�غ�ت��رب�ين وال�ع��ام�ل�ين ف��ي مؤسسات
عائلة الحريري جيء بهم من السعودية

وم� ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت �ص��وي��ت لالئحة
ال �س �ع��ودي ،ت�ج�م��ع م �ن��اص��رو س�ع��د أمام
مقر التنظيم في املدينة.
وحمل بيان ص��ادر عن التنظيم الشعبي
ت�ه��دي�دًا مبطنًا مل��ن س� ّ�م��اه��م امل��رت�ش�ين من
امل�غ�ت��رب�ين وامل�ق�ي�م�ين ،وج ��اء ف��ي البيان:
«إزاء م��ؤام��رات ال��رش��ى وج�ل��ب املغتربني
ال �ت��ي ي�ح��وك�ه��ا ال�ث�ن��ائ��ي ب�ه�ي��ة الحريري
وف��ؤاد السنيورة ،سيتعاطى مناصرونا
م ��ع ك ��ل ال� ��راش �ي�ن وامل ��رت� �ش�ي�ن ب �م��ا يليق
بالفاسدين واملفسدين لهذا االستحقاق
االن �ت �خ��اب��ي ،وس �ن �ن��ال م �ن �ه��م ،ول ��ن تنفع
تهديدات بهية الحريري بتوتير األجواء،
فربما ه��ي ال تعرف جيدًا أن جماهيرنا
ال تخيفهم العضالت املفتولة لضباط من
ج�ه��از أم�ن��ي رس�م��ي يعملون لحسابها،
وال ب�ه�ل��وان�ي��ات حليفها سمير جعجع،
وال يخيفهم توزيع السالح «الكهربائي».
ّ
وس ��أل ب �ي��ان ال�ت�ن�ظ�ي��م :أي ديموقراطية
هي التي تستخدم الرشوة تحت رايتها
على نطاق واسع ،ويمعن تيار االستبداد
«والحاكم بماله» في تعميم ثقافة الفساد
وش � ��راء ال �ض �م��ائ��ر؟ ك ��م ه ��ي وس �خ��ة تلك
ال �ف �ل��وس ال �ت��ي ت��دف��ع دون ه � ��وادة ودون
حسيب أو رقيب في مواسم شراء الذمم،
فيما ال��دول��ة غائبة ،ال بل متواطئة! هذه
ال��دول��ة ال�ت��ي ف��رزت أك�ث��ر م��ن  250موظفًا
ي��دي��رون ع�م�ل�ي��ات ال�ض�غ��ط ع�ل��ى الناس،
وي �ع �م �ل��ون ف ��ي م��اك �ي �ن��ة ت� �ي ��ار «الحاكم
بماله».
وأع �ل��ن رئ �ي��س الئ �ح��ة اإلرادة الشعبية،
ع�ب��د ال��رح �م��ن األن �ص ��اري «أن �ن��ا مقبلون
على معركة انتخابية قاسية ،وخصوصًا
في ظل غياب التكافؤ من الناحية املالية
وال�ص��رف ً على اللوائح .إننا نسعى بكل
ج �ه��د ل �ي�ل�ا ون� �ه ��ارًا ،ون�ل�ت�ق��ي ال �ن��اس من
ال�ق�ط��اع��ات كلها وإي�م��ان�ن��ا كبير بأهالي
مدينة صيدا».
وق� � ��ال ف ��ي ج ��ول ��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة إن «هدف
ال�ج��والت الشعبية لالئحة ه��و التعريف
بأعضائها وبرنامجها ،وإق��ام��ة تواصل
مع أوسع فئة ممكنة من أهلنا في مدينة
صيدا ومن خارجها ومن العاملني فيها،
داعيًا الصيداويني إلى التفكير مليًا قبل
التصويت من أجل انتخاب مجلس بلدي
شعبي ّ
يعبر عن طموحاتهم».

تقــرير

ّ
ّ
البلديات هي معركة االتحاد
زغرتا :معركة
زغرتا ــ عبد الكافي الصمد
«املبارزة اإلعالمية» التي اندلعت في أعقاب
فشل مفاوضات التوافق بني رئيس تيار
امل ��ردة ال�ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ورئيس
ح��رك��ة االس �ت �ق�لال م�ي�ش��ال م �ع� ّ�وض بشأن
االنتخابات البلدية واالختيارية في قضاء
رئيسي
زغرتا ـــــ الزاوية ،انطلقت في جزء
ينّ
منها من اتحاد بلديات زغرتا الذي تب
كان محور التباين والخالف بينهما،
أنه ّ
ّ ّ
نية أي منهما
في ظل أج��واء أوح��ت بعدم
التنازل عن سعيه لإلمساك باالتحاد.
وك �ش �ف��ت امل� ��واق� ��ف ال� �ت ��ي ص� � ��درت بعدما
نعى الطرفان التوافق رسميًا في  12أيار
الجاري ،أن عدم االتفاق بينهما على اسم
ّ
شخص محدد لرئاسة اتحاد البلديات كان
العقدة الرئيسية التي أوصلت املفاوضات
بينهما إلى حائط مسدود.
ف��رن�ج�ي��ة ال � ّ�ذي أع �ل��ن ب�ع��د ذل��ك أن��ه «جرى
حوار ولم نتفق ،ونتجه نحو املعركة» ،أكد
ه��ذا املنحى بإشارته إل��ى معادلة بسيطة
املعركة،
تقول إن «من يربح االتحاد يربح
ّ
فاالتحاد ّ
يقرر الرابح أو الخاسر» ،ما يدل
أي��ن ك��ان��ت تكمن ال�ع�ق��دة الرئيسية أثناء
لقاءات التفاوض ،وذل��ك بعدما كشف عن
اسم توفيق معوضّ ،
املقرب منه ،مرشحًا
ل �ت��رؤس ب�ل��دي��ة زغ��رت��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ترؤس
البلديات ،لكون رئيس بلدية زغرتا
اتحاد
ّ
هو من يتولى عادة رئاسة االتحاد.
وف ��ي ض ��وء م��ا ت �س� ّ�رب م��ن م�ع�ل��وم��ات عن

لقاءات الطرفني ،كانت نتائج االنتخابات
النيابية ع��ام  2009ح��اض��رة على ّ«طبق»
التفاوض بينهما .ووفقًا لها ،كان كل طرف
يطرح مقاربته ملبدأ التوافق ،إذ مع تسليم
الطرفني أن معركة بلدية زغرتا محسومة
مل �ص �ل �ح��ة ف��رن �ج �ي��ة ب �ع ��دم ��ا ح �ص ��ل على
نحو ثلثي أصواتها حينذاك ،ف��إن بلدات
وقرى القضاء شهدت تقاربًا بني فرنجية
وم� �ع � ّ�وض ،وه ��ذا م��ا ج�ع��ل األخ �ي��ر ّ
يعول
على إمكان الفوز مجددًا بعدد من بلديات
القضاء الـ ،31إن كان للحفاظ على حيثيته
وزع��ام��ة عائلته السياسية ف��ي منطقته،
أو لتحقيق انتصار من خالل تعاونه مع
حلفائه ،وعلى رأسهم القوات اللبنانية ،قد
ّ
يمكنه من الفوز بعدد من البلديات يفوق
ت �ل��ك ال �ت��ي س �ي �ف��وز ب �ه��ا ف��رن �ج �ي��ة ،فيضع
عندها يده على رئاسة االتحاد.
وم��ا ت�ج��در اإلش ��ارة إل�ي��ه ف��ي ه��ذا السياق
أن ات�ح��اد ب�ل��دي��ات زغ��رت��ا يضم  23بلدية
ف�ق��ط ،ك��ان��ت ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات النيابية
ّ
قد أسفرت عن تقدم بسيط لفرنجية على
ّ
ّ
ّ
معوض في  12منها ،بينما تبوأ معوض
املركز األول في  11بلدة ،وهو ما سيجعل
معركة  30أيار على «املنخار».
يضاف إل��ى ذل��ك أن البلديات ال �ـ 8الباقية
غير املنضوية في االتحاد ،من بينها بلدية
س�ب�ع��ل ال �ت��ي ط ��رح اس ��م رئ�ي�س�ه��ا حبيب
طربية ليكون رئيسًا توافقيًا لالتحاد ،كان
ّ
معو ّض قد تقدم على فرنجية في  5منها،
ولعل هذا ما جعله يطالب ،من ضمن أمور

إال أن معطيات الظروف السياسية الراهنة
تشير إلى أن معركة ّ
معوض ستكون أكثر
ص�ع��وب��ة م��ن م�ع��رك��ة ف��رن�ج�ي��ة ،ألن األخير
ي�خ��وض االن�ت�خ��اب��ات املحلية بعدما عاد
إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة ن �ي��اب �ي��ًا ووزاري � � � ��ًا ،وكقطب
م��ن أق�ط��اب ط��اول��ة ال �ح��وار ،فيما ّ
معوض
ّ
خارجها جميعها .وف��ي ظ��ل غياب بوادر
ت �ف �ي��د ب� �ن � ّ�ي ��ات اس� �ت� �ق ��دام م �غ �ت��رب�ي�ن ،كما

فرنجية :من يربح االتحاد يربح املعركة

يضم االتحاد
 23بلدية يتقدم فرنجية
معوض في  12منها
على ّ
أخ ��رى ،بتأجيل ان�ت�خ��اب رئ�ي��س لالتحاد
إل��ى م��ا بعد انضمام ك� ّ�ل بلديات القضاء
إل � �ي� ��ه ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ت� ��ول� ��ي رئ� �ي ��س إحدى
البلديات ّ
املقربة منه مالية االتحاد ،األمر
الذي رفضه فرنجية.

ح �ص��ل ال �ع ��ام ً امل ��اض ��ي ،س �ت �ت��راج��ع نسبة
ّ
االقتراع فضال عن إمكان تبدل نتائجها،
وه��و أم��ر س�ي�ص� ّ�ب ع�ل��ى األرج ��ح ملصلحة
فرنجية ،إضافة إل��ى أن استخدام عنصر
امل��ال لن يكون بالحجم ذات��ه ال��ذي شهدته
االنتخابات النيابية قبل عام ،ما سيجعل
االن�ت�خ��اب��ات البلدية واالخ�ت�ي��اري��ة تجري
ت �ح��ت س �ق��ف ش � �ع� ��ارات ع��ائ �ل �ي��ة تتداخل
فيها عوامل سياسية ،حيث ّ
يرجح أيضًا
أن يكون وض��ع فرنجية أكثر ارتياحًا من
م �ع � ّ�وض ف ��ي أك �ث��ر م ��ن ج��ان��ب ض �م��ن هذا
املجال ،وخصوصًا أن االنتخابات البلدية
واالختيارية لها حساباتها املختلفة في
املنطقة عن االنتخابات النيابية في الكثير
من الخطوط العريضة والتفاصيل.
ّ
وف �ي �م��ا ي��راه��ن م �ع� ّ�وض ع �ل��ى ش ��د عصب
قاعدته االنتخابية إلى جانب حلفائه من
تحقيق نتيجة مرضية ،انطالقًا من
أج��ل ّ
اعتبار أن م��ن يكون خ��ارج السلطة يلقى
ت �ع��اط �ف��ًا أك �ب��ر م �م��ن ي �ك��ون ش��ري �ك��ًا فيها،
فإنه يواجه مشكلة أخ��رى ّفي ه��ذا املجال
تتمثل في أن البلديات السنية الثالث في

ال �ق �ض��اء ،امل �ن �ض��وي��ة ف��ي االت� �ح ��اد ،والتي
يمتلك ت�ي��ار املستقبل فيها ن �ف��وذًا كبيرًا
أظهرته صناديق االق�ت��راع العام املاضي،
سيرى رؤساء بلدياتها أنفسهم في نهاية
امل �ط ��اف ي �ق �ف��ون «ع �ل��ى خ ��اط ��ر» فرنجية،
ب �س �ب��ب م ��وق �ع ��ه ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة م� ��ن جهة،
الحكومة
وب�ع��د ت�ق��ارب��ه أخ�ي�رًا م��ع رئ�ي��س ّ
س�ع��د ال�ح��ري��ري م��ن ج�ه��ة أخ ��رى .ك��ل هذه
األمور تجعل مصير اتحاد بلديات زغرتا
معروفًا مسبقًا ،إال إذا حصلت مفاجأة من
العيار الثقيل.
ّ
وألن أي اس �ت �ح �ق��اق س �ي��اس��ي ف��ي زغرتا
تحكمه التوازنات بني العائالت السياسية
الرئيسية فيهاً ،فلن يكون افتراق فرنجية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ع��وض إق �ف��اال ل �ب��اب ال �ح��وار بينهما،
ولعل هذا ما قصده فرنجية عندما أشار
إل��ى أن االن�ت�خ��اب��ات «ستعيد ف��رز األمور
يكون
وت �ص��وي �ب �ه��ا ،وال � �ح� ��وار س��اع �ت �ه��ا
ً
أحسن»ّ ،
معبرًا عن أمله بالعودة مستقبال
إل��ى الجلوس وال�ح��وار مع «نجل الرئيس
الشهيد رينيه ّ
معوض».
من جهة ثانية ،يشهد مدخل سرايا زغرتا
ال �ح �ك��وم �ي��ة أم� ��س (ف ��ري ��د ب ��و فرنسيس)
ازدحامًا خانقًا مع بدء العد العكسي إلقفال
باب الترشيحات في محافظة الشمال أمام
ولوحظ ارتفاع في عدد املقبلني
املرشحني.
ّ
ّ
على الترشح ،كأن املرشحني انتظروا حتى
ال�ل�ح�ظ��ات األخ �ي��رة ل�ت�ق��دي��م ترشيحاتهم
ّ
املقررة سلفًا ،ما أحدث ضغطًا كبيرًا على
موظفي الدوائر الرسمية املعنية.
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تقـرير

القلمون :منافسة لتغيير صبغة املدينة
تتجه بلدة القلمون نحو معركة انتخابية بني الئحتني على األقل ،تقف الجماعة اإلسالمية خلف إحداهما في مواجهة
الئحة مستقلة تنسب إلى املستقبل ،تحاول تغيير الصبغة األصولية للمنطقة
القلمون ــ عبد الكافي الصمد
ح �ت��ى س� �ن ��وات ق �ل �ي �ل��ة م� �ض ��ت ،ل ��م تكن
م��درس��ة رس�م�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س ومناطق
ع� � ��دة ف � ��ي ال � �ش � �م ��ال ت �خ �ل ��و م � ��ن وجود
ّ
مدرسني في صفوفها من بلدة القلمون،
م��ا ج�ع�ل�ه��ا ت�ش�ت�ه��ر ب��أن�ه��ا «م �ص �ن��ع» ال
ينضب لجهة تزويدها القطاع التربوي
م��ا يحتاج إليه م��ن ك ��وادر .ت� َّ
�وج��ه أبناء
القلمون نحو التعليم ،ما أوصلهم إلى
ّ
ح ��د ي�ص�ع��ب ع�ل�ي�ه��م ف �ي��ه ال �ع �ث��ور على
أش � �خ ��اص ي �ت �م �ت �ع��ون ب� �ك� �ف ��اءة معينة
تخولهم الترشح لعضوية البلدية فيها،
التي تتكون من  15عضوًا .إال أن املخارج
ك ��ان ُي�ع�ث��ر ع�ل�ي�ه��ا م��ن خ�ل�ال إي�ل�اء هذه
املهمة إل��ى موظفني متقاعدين ،أو إلى
أش�خ��اص يمارسون مهنًا ح� ّ�رة كالطب
والهندسة واملحاماة وغيرها.
غير أن القلمون ال�ت��ي تقع عند املدخل
ال �ج �ن��وب��ي ل �ط ��راب �ل ��س ،واج� �ه ��ت طوال
السنوات املاضية مشكلة ثانية لم تجد
ً
لها ح�لا بعد ،هي مسألة إلغاء الفصل
الجغرافي للبلدة ع��ن طرابلس تمهيدًا
النضمامها إلى اتحاد بلديات الفيحاء،
ب ��رغ ��م أن� �ه ��ا ت �ق��ع ض �م��ن دائ � � ��رة إدارية
وانتخابية واحدة مع مدينتي طرابلس
وامليناء ،وهو ما حرمها االستفادة من
مشاريع تنموية كبيرة وعديدة تحتاج
إليها.
ه��ذا االرت �ب��اط اإلداري واالنتخابي بني
ط ��راب� �ل ��س وال� �ق� �ل� �م ��ون ،ج �ع ��ل األخيرة
م��رت �ب �ط��ة ب �ت��أث �ي��ر ال � ��واق � ��ع السياسي
بعاصمة الشمال ،ألن قواها الرئيسية
املتمثلة بالرئيسني نجيب ميقاتي وعمر
ك��رام��ي وال��وزي��ر محمد الصفدي وتيار
املستقبل تحظى بحضور ملحوظ في
القلمون ،وإن كان هذا الحضور بقي بال
إط��ار تنظيمي فاعل ،ما جعل الجماعة
اإلس�لام �ي��ة ال �ط��رف األك �ث��ر ح �ض��ورًا في
البلدة ،بعدما استطاعت في عامي 1998
و 2004إيصال مرشحها طالل دنكر إلى

تقـرير

أثناء افتتاح مركز العزم والسعادة في القلمون بحضور ميقاتي (األخبار)

ّ
توافق في السلطانية وعقدة في حاريص

بنت جبيل ــ داني األمين
ال ت��زال العقبات التي تحول دون إعالن
ال�ل��وائ��ح التوافقية ب�ين أم��ل وح��زب الله
حاريص ،التي
تتفاعل ،وخصوصًا في ّ
ّ
يتشبث رئيس بلديتها ،املرشح التوافقي
بمطالبه.
للرئاسة ،عماد سليمان أحمد ّ
ف�ه��و غ�ي��ر م��واف��ق ع�ل��ى ض� ّ�م  6مرشحني
ل�ح��زب ال�ل��ه على الالئحة التوافقية ،بل
يصر على منحه ثالثة فقط ،م��ا ّ
ّ
يرجح
ّ
يجر التوصل إلى
ّ
حصول معركة ،إذا لم ِ
حل يرضي جميع األطراف.

تقـرير

ال تدل اإلشارات
الحالية على أن الجماعة
اإلسالمية في وارد
ّ
التنازل عن اإلمساك
بالبلدية

رئاسة البلدية مرتني متتاليتني.
اإلشارات الحالية ال تدل على أن الجماعة
في وارد التنازل عن اإلمساك بالبلدية،
وه��و ما ترجم في ترشيح دنكر لوالية
ث��ال�ث��ة ،وس��ط أج ��واء ت��وح��ي ب��أن معركة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ت�ن�ت�ظ��ره ف��ي ال �ق �ل �م��ون .وقد
أوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ه �ن��اك مساعي
للتوافق تقوم بها فاعليات من البلدة،
وأن ن � ّ�ي ��ة ال �ت ��واف ��ق م ��وج ��ودة عندنا».
ّ
وأش� ��ار إل ��ى ط ��رح ت �ق��دم ب��ه إل ��ى الطرف
اآلخر يحصلون فيه على منصب نائب
الرئيس لكنه رف��ض»ُ ،مؤكدًا استعداده
«ألي صيغة ت��واف�ق�ي��ة ت �ط��رح م��ن خالل
إرس � ��اء ت ��واف ��ق واس� ��ع ي�ش�م��ل طرابلس
وامليناء وال�ب��داوي إل��ى جانب القلمون،

ّ
وب �ح �س��ب م �ص ��در ف ��ي ح� ��زب ال� �ل ��ه ،فإن
«ال ��رئ �ي ��س ال �ح��ال��ي ع �م��اد أح �م��د ّ
يلوح
ب �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ّ ب�لائ�ح��ة كاملة»،
مع اإلشارة إلى أن املرشحني الـ 15الذين
ي �ق �ت��رح �ه��م ،م �ح �س��وب��ون ع �ل��ى أم� ��ل في
الوقت عينه.
ّ
أم��ا ف��ي السلطانية ،فتتجه األم ��ور إلى
ّ
التحسن ّ ،بعدما اقترب ح��زب الله وأمل
وامل �س �ت �ق��ل��ون م��ن االت �ف ��اق ع �ل��ى ّصيغة،
ّ
تضم الالئحة التوافقية فيها  6مرشحني
لحزب الله ،من بينهم ّالرئيس الحالي،
و 4ألمل واثنني للمستقلني .ويبقى ثالثة

ّ
ّ
مرشحني من خارج الالئحة ،هم بحسب
مصدر ف��ي ح��زب الله «محسوبون على
املجاورة».
آل حجيج في بلدة دير انطار
ّ
وي �ش �ك��و أه ��ال ��ي ال �س �ل �ط��ان �ي��ة ت ��دخ ��ل آل
ح�ج�ي��ج ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ب�ل��دي�ت�ه��م ،على
خ �ل �ف �ي��ة ال� � �ن � ��زاع ّ ال � �ع � �ق ��اري ال� �ق ��ائ ��م بني
الحزب
ال �ب �ل��دت�ي�ن ،وي ��ؤك ��د م �ص ��در ف ��ي
ّ
الشيوعي أن «آل حجيج حاولوا التدخل
السلطانية ،وعملوا
بلدية
في انتخابات
ّ
ّ
على ترشيح  3م��رش�ح�ين ،وأل �ف��وا لجنة
مل �ت��اب �ع��ة االن �ت �خ ��اب � ّ�ات م ��ن  8أشخاص
اجتمعت  4مرات ،لكن اجتماعاتهم باءت

وليس عندنا شروط مسبقة ،وخصوصًا
أن ّاملعركة إنمائية وليست سياسية».
ل �ك��ن ال �ط��رف امل �ن��اف��س ل��دن �ك��ر ،األستاذ
ال �ج��ام �ع��ي امل �ت �ق��اع��د رأف� ��ت ط� ��وط ،الذي
ّ
ي�س�ت�ع��د ل�ت��أل�ي��ف الئ �ح��ة م �ن��اف �س��ة ،قدم
رواي� � ��ة أخ � ��رى ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،إذ ق� ��ال إن
«ب �ع��ض ف��اع�ل�ي��ات ال �ب �ل��دة ّ دف�ع�ت�ن��ي إلى
ترؤس الئحة توافقية ،لكن فريق رئيس
ال �ب �ل��دي��ة رف ��ض ه ��ذا االق � �ت ��راح ،وعرض
علينا االن �ض �م��ام إل��ى الئ�ح�ت��ه م��ن دون
ّ
تخليهم ع��ن منصبي ال��رئ�ي��س ونائب
الرئيس ،ما جعل مساعي التوافق تصل
إلى حائط مسدود».
وف�ي�م��ا ُي�ح�ك��ى أن ت�ي��ار املستقبل يدعم
الئحته في وجه الئحة دنكر ،نفى طوط
وج��ود أي شخص ينتمي إل��ى ح��زب أو
ت �ي��ار س �ي��اس��ي ف��ي الئ �ح �ت��ه ،ب��ل «تضم
ش �ب ��ان ��ًا م �ث �ق �ف�ين ي� �ه ��دف ��ون إل � ��ى خدمة
ب �ل��دت �ه��م» ،م ��ؤك� �دًا أن ج �م �ي��ع األحزاب
والتيارات والشخصيات السياسية التي
ت��رب�ط��ه ب�ه��م ع�لاق��ة ج�ي��دة «ل��م يطرحوا
ّ
علي أي اس��م أو يعترضوا على آخ��ر ،ال
بل إنهم ال يعرفون أح �دًا منهم تقريبًا،
ألن م�ع�ظ�م�ه��م ش� ّ�ب��ان س��أخ�ط��ط َّوأعمل
م�ع�ه��م م��ن أج ��ل ال �ق �ل �م��ون ث��م ُيسلمون
املهمة الحقًا».
ّ
متغيرات في
وفيما أك��د ط��وط «وج��ود
القلمون ستظهر من خالل االنتخابات
ال �ب �ل��دي��ة واالخ� �ت� �ي ��اري ��ة» ،ت�ش�ي��ر بعض
امل �ع �ط �ي ��ات إل � ��ى وج � � ��ود ح � � ��راك محلي
يهدف إل��ى إبعاد صبغة األصولية عن
البلدة ،بعدما ألحقت بها صفة اإلرهاب
ف ��ي س� �ن ��وات س��اب �ق��ة ،م ��ع ح �ف��اظ �ه��ا في
املقابل على وجهها اإلسالمي املعتدل.
وت ��دل امل�ع�ط�ي��ات ع�ل��ى أن ��ه ب�ع��د وصول
امل� �ف ��اوض ��ات ب�ي�ن ال �ج �م��اع��ة اإلسالمية
والئ � �ح� ��ة ط� � ��وط إل� � ��ى ح ��ائ ��ط مسدود،
ب��رزت ن��واة الئحة ثالثة ْفي القلمون لم
تتضح معاملها ب�ع��د ،وإن ك��ان��ت تميل
إل� ��ى م �ص �ل �ح��ة ط� ��وط م ��ن ح �ي��ث املبدأ،
ومستعدة لدعمه في مواجهة دنكر.

صديقين ــ آمال خليل
ي��ؤك��د امل �ع��ارض��ون امل�س�ت�ق�ل��ون ف��ي بلدة
صديقني ،أنهم قادرون على قلب املعادلة
الشائعة ف��ي الجنوب عشية انتخابات
مجالسها .هم ال يتنافسون في محاولة
ل �خ ��رق ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت��واف �ق �ي��ة ع �ل��ى غرار
زم�لائ �ه��م ّف��ي ب �ل��دات أخ� ��رى ،ب��ل يبدون
ّ
واثقني بأن أعضاء من الالئحة
التوافقية
قد ّيخرقون الئحتهم بمقاعد قليلة.
ويمني رئيس الئحة «صديقني للتنمية»
املعارضة ،الطبيب أحمد بلحص ،نفسه

ب��ال�ف��وز اس�ت�ن��ادًا إل��ى تجربته السابقة،
ال �ت��ي أوص �ل �ت��ه إل ��ى س ��دة ال��رئ��اس��ة في
صديقني ف��ي ال ��دورة السابقة كمستقل
تحالف مع حركة أم��ل ،التي كان ينتمي
إليها األع �ض��اء اآلخ� ��رون .لكنه استقال
بعد أق��ل م��ن عامني ألن��ه رف��ض أن يكون
«شاهد زور» .من هنا ،فإنه يعتمد على
ّ
الصديقيني ال �ح� ّ�ر ،ال��ذي��ن أهينوا
«ق ��رار
ّ
مجربة لناحية األداء
أسماء
طرح
بإعادة
ّ
ال �س � ّ�ي ��ئ» .وي ��وض ��ح أن ال�ل�ائ �ح��ة ،حتى
صباح األحد ،لم تكن مستقلة تمامًا ،بل
ّ
حزبيني ينتمون إلى طرفي
كانت تضم

◄ التوافق يلملم الئحة الخيام
ت��وص�ل��ت ق �ي��ادت��ا ح��رك��ة أم ��ل وحزب
الله في بلدة الخيام (كامل جابر) إلى
اتفاق مع القوى اليسارية في البلدية،
ي �ق �ض��ي ب� � ��إدراج  3م��رش �ح�ين منها
على الئحة التوافق ،هم :جهاد الشيخ
ع�ل��ي ،ح�س��ن ع�ل��ي اس�م��اع�ي��ل وعزت
رشيدي .وكانت قيادتا التحالف قد
م�ن�ح��ت ال �ق��وى ال�ي�س��اري��ة ف��ي البلدة،
مقعدين من أصل  21مقعدًا ،مع العلم
ب ��أن ال �ق��وى ال �ي �س��اري��ة ك��ان��ت ممثلة
ب�ـ 4مقاعد من أص��ل  18في املجلس
ال �س��اب��ق .وج ��اء ه��ذا ال �ت��واف��ق ،بعدما
ّلوحت القوى اليسارية بتأليف الئحة
ثانية.
وجرى التوافق على أن يكون املجلس
املقبل برئاسة الشاب عباس عواضة،
املنضوي في حزب الله ،الذي ستكون
ح �ص �ت��ه  11ع� �ض� �وًا ،م �ن �ه��م املرشح
املسيحي مهيب ف��رح��ات .وستكون
ح�ص��ة أم��ل  7أع �ض��اء ،ب�ع��دم��ا كانت
غ��ائ�ب��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال �س��اب��ق .ويبقى
خ ��ارج «ال�ت��رك�ي�ب��ة» امل��رش��ح ف��اي��ز أبو
عباس الذي أكد أنه سيخوص املعركة،
يجر التوصل إلى
«ولو وحيدًا ،إن لم ِ
ت �س��وي��ة ق ��د ي �ن �ض��م ب �م��وج �ب �ه��ا إلى
التحالف».

ّ
◄ تحالف صريفا موحد
ت�خ��وض ص��ري�ف��ا منافسة انتخابية
ب�ين الئ�ح�ت�ين ،ب�ع��دم��ا نجحت قيادتا
حركة أمل وحزب الله في إقناع رئيس
البلدية الحالي علي عيد باالنسحاب
من املعركة ،هو ّ و 8أعضاء من حركة
أم��ل كانوا قد ألفوا الئحة اعتراضية
داخ��ل ال�ح��رك��ة ال�ت��ي استبعدتهم من
الالئحة التوافقية.

◄ الطيبة ّوحوال:
منافسة حزبية

ُ
بالفشل بعدما افتضح أمرهم».
وفي صفد البطيخ ،جرى االتفاق بني أمل
وحزب الله على أسماء األعضاء التسعة،
من بينهم الرئيس ،وفق اآلتي 3« :ألمل،
�زب ال�ل��ه ،و3
م��ن بينهم ال��رئ�ي��س ،و 3ل�ح� ّ
من مسيحيي البلدة ،الذين يمثلون ثلث
ّ
املسجلني على لوئح الشطب» .لكن
عدد
ّ
األه��ال��ي ي�ت� ّخ��وف��ون م��ن ال�ت�ش�ط�ي��ب ،مع
آخرين منفردين ،ما قد
وجود  9مرشحني ّ
يأتي على حساب املرشحني املسيحيني،
لكون «معظمهم يعيشون خارج البلدة،
وستكون نسبة اقتراعهم قليلة جدًا».

ّ
في صديقني :هل يخرق التحالف الالئحة املعارضة؟
التحالف ،م��ن «ال��ذي��ن ت�م� ّ�ردوا على قرار
قياداتهم واختاروا قرارهم الحر .لكنهم
ع ��ادوا ورض �خ��وا للضغوط وانسحبوا
من الالئحة ومن االنتخابات».
م � �ي ��زة أخ � � ��رى ّت �ت �م �ت��ع ب� �ه ��ا «صديقني
للتنمية» ،هي أن مرشحيها من الشباب،
وم��ن بينهم ال�ع��ام�ل��ة االج�ت�م��اع�ي��ة مريم
بلحص ،التي بادرت إلى صياغة برنامج
ان �ت �خ��اب��ي م��ن خ�ل�ال ورش ع �م��ل شارك
ف�ي�ه��ا ش �ب��اب ال �ب �ل��دة ،ال��ذي��ن استطلعت
ّ
آراءهم بشأن «أي صديقني يريدون بعد
 6س�ن��وات؟» .فتبني من خ�لال امللصقات

أخبار بلدية

التي يوزعها أعضاء الالئحة منذ يومني
ع �ل��ى م� �ن ��ازل ال �ن��اخ �ب�ي�ن ال � � � � �ـ ،2214أنهم
ب�ح��اج��ة إل��ى إن �ش��اء ص �ن��دوق تعاضدي
وتكافل وسوق تجاري وقروض ّ
ميسرة
وتعزيز املستوى التعليمي وإنشاء مركز
ثقافي وري��اض��ي ومكتبة ع��ام��ة .عنصر
ال �ش �ب ��اب لاّ م �ت ��واف ��ر ب � � ��دوره ف ��ي الالئحة
املقابلة ،إ أن االنتماء التنظيمي لستة
منهم إل��ى ح��زب الله ،وتسعة إل��ى حركة
أم � ��ل ،ي �ق �ل��ق ال �ب �ع��ض ،ال ��ذي ��ن «يخشون
تهميش ق��رارات�ه��م الشخصية ملصلحة
قرار قياداتهم».

ّ
نعي التوافق في كل من حوال والطيبة،
ّ
وتستعد البلدتان ملنافسة انتخابية
بني الئحة يقودها حزب الله وحركة
أم��ل م��ن جهة ،والشيوعيون (حوال)
واليسار (الطيبة) من جهة ثانية.
وفيما يعود سبب فشل التوافق في
حوال إلى خالف على تسمية الرئيس
البلدي ،ك��ان ع��دد من ممثلي اليسار
في الالئحة التوافقية سببًا للخالف.

ّ
◄ ...وعائلية في رميش
واالختيارية
تبدو االنتخابات البلدية
ً
في بلدة رميش ،األكثر اشتعاال بني
قرى وبلدات قضاء بنت جبيل ،حيث
ت �خ��وض ع��ائ�لات�ه��ا م�ن��اف�س��ة حامية
ب�ين الئ�ح�ت�ين مكتملتني ،تتنافسان
ع �ل��ى  15م �ق �ع �دًا .وت � ��دور املنافسة
بني عائلتي الحاج وشوفاني األكبر
ف��ي ال�ب�ل��دة م��ن ج�ه��ة ،وب�ين مجموعة
«ال�ك�لاس�ن��ة» ال�ت��ي ت�ض� ّ�م ع��ددًا كبيرًا
م��ن ال �ع��ائ�لات ال �ص �غ��رى ف��ي البلدة،
إض��اف��ة ال ��ى ب �ع��ض امل�ن�ت�م�ين إل ��ى آل
ال �ح��اج .وي� ّ
�رج��ح أب�ن��اء ال�ب�ل��دة معركة
ح��ام �ي��ة «غ �ي ��ر م �ح �س��وم��ة ّملصلحة
ّأي م��ن ال�ف��ري�ق�ين ،وم��ن امل�ت��وق��ع فوز
إح��دى الالئحتني بفارق بسيط جدًا
مع خروق أيضًا» .وألن عائلة الحاج
ت �ع� ّ�د األك �ب ��ر ،ف �ق��د ت� ��رأس اث �ن��ان من
أبنائها الالئحتني املتنافستني.
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مقابلة

جورج هاتشر

الطيار اإلثيوبي ليس وحده مخطئًا
يثق جورج هاتشر
بأنه سيكسب ثقة عائالت
ضحايا الطائرة اإلثيوبية،
هو في لبنان من أجل هذه
املهمة وال شيء غير ذلك.
ال يشده إلى لبنان ،أرض
األجداد التي غادرها والده ،إال
املهنة التي جعلته يتنقل
بني بلد وآخر .في كل مرة
تقلع الطائرة التي يقلها
يخفق قلب هاتشر« ،أنا ال
أثق بالطائرات لكنني أعرف
أكسب ثقة من
جيدًا كيف ّ
فجعتهم» ،يسر لـ«األخبار»
في هذا الحديث

بسام القنطار
ج��ورج هاتشر م��ن أص� ّ�ل لبناني .الخبير
األم � �ي� ��رك� ��ي ال � � ��ذي ت� �س ��ل ��م أش � �ه ��ر قضايا
ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات ف � ��ي ال � � ��والي � � ��ات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،وال � ��ده ل �ب �ن��ان��ي اس �م��ه عازار
خ� ��وري ،ه��اج��ر إل��ى أم�ي��رك��ا ع��ام  .1902ال
يعرف هاتشر سوى هذه املعلومة عن بلد
أجداده التي يزورها للمرة األولى.
يأت هاتشر للبحث عن «مرقد العنزة»،
لم ِ
وال ألك��ل الكبة النية ،بل إلقناع  54عائلة
لبنانية فقدت أحباءها في حادثة الطائرة
اإلث �ي��وب �ي��ة ،ب��أن��ه األق � ��در ع �ل��ى املفاوضة
ب ��اس �م �ه ��ا أم � � ��ام ش� ��رك� ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن التي
م ��ن امل� �ق ��رر أن ت��دف��ع ت �ع��وي �ض��ات مالئمة
ل�خ�س��ارت�ه��م ال �ف��ادح��ة .وأن ��ه األك �ث��ر كفاءة
أيضًا الختيار التوقيت املناسب لالنتقال
من املفاوضة إل��ى املحاكمة ،إذا شعر بأن
ال�ت�ف��اوض ال ي�ج��دي نفعًا للحصول على
ماليني الدوالرات.
«األخ� � � �ب � � ��ار» ال� �ت� �ق ��ت ه ��ات� �ش ��ر ف � ��ي فندق
«ال � �ف ��ورس � �ي ��زون» ف ��ي ال ��وس ��ط التجاري
لبيروت حيث اجتمع على مدار ثالثة أيام
بعدد كبير من عائالت الضحايا.
ي�م�ث��ل ه��ات �ش��ر ائ �ت�ل�اف��ًا م �ك� ّ�ون��ًا م ��ن ثالثة
م �ك��ات��ب م �ح��ام�ين أم �ي��رك �ي��ة ه� ��ي :مصري
وفيتيتو ،جيراردي وكييس ،وأنغستروم.
وي �ل �ع��ب ه��ات �ش��ر ص �ل��ة ال ��وص ��ل ب�ي�ن هذه
املكاتب وعائالت الضحايا ،ويوكل مهمة

ت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف ��ي مختلف
مسار دعاوى التعويضات.
«ل �ق��د درس� ��ت ح��ادث��ة ال��رح �ل��ة  409جيدًا،
وم� ��ن خ �ل�ال ت �ج��رب �ت��ي أش �ع��ر ب��أن��ه يمكن
أن ن�ح� ّ�ص��ل ت�ع��وي�ض��ات مرتفعة لعائالت
الضحايا .لكن األهم أن يقتنع الجميع بأن
االحتماالت كلها مفتوحة وال يمكن القبول
بفرضية تحمل الطيار ومساعده حصريًا
مسؤولية الحادثة» ،يقول هاتشر.
ف��ي ال �ي��وم األول ل��وق��وع ال �ح��ادث��ة اتصل
ه��ات �ش��ر ب �ط �ي��ار م �خ �ض��رم ي �ع��رف طائرة
ال �ب��وي �ن��غ  800/787ج �ي �دًا ،وك� ��ان جوابه
الفوري« :مهما كانت األسباب فمن املؤكد
أنه ليس خطأ الطيار وحده».
ق��رأ ه��ات�ش��ر ك��ل م��ا ت �س� ّ�رب ع��ن محتويات
التقرير ال��رس�م��ي ،لكن ه��ذا التقرير ليس
وح � �ي � �دًا ف� ��ي امل � � �ي� � ��دان ،ف� �ش ��رك ��ة البوينغ
ت�ع��د ت�ق��ري��ره��ا ال �خ��اص وال �س ��ري ،وكذلك
امل�ح��ام��ون س�ي�ع��دون ت�ق��اري��ره��م ،والبراعة
ه��ي ف��ي ال��وص��ول إل��ى دع��ائ��م وأدل��ة تثبت
الوصف الذي يقدمه أي تقرير.
ح�ت��ى أم ��س ،ل��م ي�ك��ن ه��ات�ش��ر ي�م�ل��ك سوى
ت��وق�ي��ع ع��ائ�ل��ة إث�ي��وب�ي��ة واح� ��دة م��ن أصل
 82ع��ائ�ل��ة م�ن�ك��وب��ة .ل�ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن
بعدد التوقيعات،
مصير القضية يتعلق ُ
ف�ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ح�ت��ى ل��و ل��م ت �ف� ّ�وض��ه سوى
عائلة واح ��دة ف�س��وف يسير ف��ي القضية،
«ح � ��دث ه� ��ذا ف ��ي ال �س��اب��ق وال م��ان��ع لدي
أن يتكرر ،ففي اللحظة التي ق��ررت قبول

حدائق الحيوانات الغائب األكبر عن ورشة «الرفق بالحيوان»
ال رقم رسميًا عن عدد حدائق الحيوانات
ف��ي ل �ب �ن��ان ،إال أن امل �ص��رح ع�ن�ه��ا ل��م ِّ
تلب
دعوة اللجنة األوروبية للمساعدة َالفنية
وتبادل املعلومات (تايكس) التي نظمت
أم��س ف��ي ف �ن��دق ك ��راون ب�ل�ازا ورش ��ة عمل
ح ��ول آل �ي��ة ان �ض �م��ام ل �ب �ن��ان إل ��ى اتفاقية
االت �ج��ار ب��ال�ح�ي��وان��ات وال�ن�ب��ات��ات املهددة
ب��االن �ق��راض (س��اي �ت��س) وم �ع��اي �ي��ر الرفق
املعتمدة في حدائق الحيوانات ،بالتعاون
م ��ع ج�م�ع�ي��ة «ح �ي ��وان ��ات ل �ب �ن��ان» ووزارة
الزراعة.
الئحة الغياب ضمت إل��ى جانب أصحاب
ح��دائ��ق ال �ح �ي��وان��ات ال�ع��دي��د م��ن اإلدارات
ال��رس �م �ي ��ة ،ال س �ي �م��ا ال� �ج� �م ��ارك والبيئة
ّ
املعنية باإلجراءات
وغيرها من القطاعات

ال �ح��دودي��ة وض �م��ان ض�ب��ط االت �ج ��ار غير
املشروع وسوء املعاملة.
وزير الزراعة د .حسني الحاج حسن تعهد
بأن تتخذ وزارة الزراعة اإلج��راءات اآليلة
إل� ��ى ان �ض �م��ام ل �ب �ن��ان الت �ف��اق �ي��ة سايتس
بحلول ع��ام  .2011وأك��دت رئيسة جمعية
حيوانات لبنان ،النا الخليل ،أن الجمعية
ب ��دأت إع� ��داد م �س��ودة م �ش��روع ق��ان��ون عن
الرفق بالحيوانات في لبنان بالتعاون مع
عدد من املحامني ،وستتقدم باملشروع إلى
وزارة الزراعة .وأملت الخليل في إقرار هذه
ال�ق��وان�ين ب��أس��رع وق��ت ممكن ألن الفلتان
الحاصل هو بسبب النقص في التشريع.
م�م�ث��ل (ت��اي �ك��س) ن�ي�ك��والس ليلنثال لفت
إل��ى أن االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ج��دي��دة للصحة

البيطرية واملجتمعية التي بدأتها أخيرًا
املفوضية األوروبية هي الوقاية الحقيقية
م ��ن األم� � ��راض ال �ح �ي��وان �ي��ة ال �ت��ي ال يمكن
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا إال م ��ن خ �ل�ال ال �ب �ن��ى التحتية
ال �ب �ي �ط��ري��ة ال �ج� ّ�ي��دة وامل� � � � ّ
�زودة بالعنصر
البشري املدرب واألشخاص الذين يعرفون
ويفهمون جيدًا قواعد اللعبة «ونحن هنا
للمرة األول��ى في لبنان من أج��ل التشارك
ف��ي ال �خ �ب��رات وال�ع�م��ل م��ع ج�م�ي��ع البلدان
املحيطة باالتحاد األوروبي».
وف� �ي� �م ��ا ت �ض �م ��ن ال � �ي � ��وم األول للورشة
اإلج � � ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ات�ف��اق�ي��ة سايتس،
تناقش الورشة اليوم اإلج��راءات املتعلقة
ب ��ال ��رف ��ق ب ��ال �ح �ي ��وان ��ات ض �م��ن الحدائق
ال �ع��ام��ة .وم ��ن امل �ع �ل��وم أن ه ��ذه الحدائق

معظم الحدائق
ال تراعي الحد األدنى من
الشروط المعتمدة عالميًا

العديد من الحيوانات التي دخلت
تتضمن
ً
ل �ب �ن��ان دخ� � ��وال غ �ي��ر م� �ش ��روع وه� ��ي على
الئحة الحيوانات التي يمنع االتجار بها.
ّ
ومعظم هذه الحدائق غير مجهز بطريقة
ّ
ّ
وصحية وال تراعي الحد األدنى من
بيئية
الشروط املعتمدة عامليًا لضمان احتجاز

الحيوانات بطريقة سليمة.
الحادثة األشهر التي كشف النقاب عنها
ع�ل��ى صعيد أوض ��اع ح��دائ��ق الحيوانات
في لبنان كانت في أواخ��ر العام املاضي،
ح�ي�ن ن �ج �ح��ت ج �م �ع �ي��ة ح� �ي ��وان ��ات لبنان
ب��ال�ك�ش��ف ع��ن ح��دي�ق��ة م�ف�ل�س��ة ف��ي منطقة
الضبية وجد فيها أكثر من أربعني حيوانًا
م��ن أص �ن��اف م�خ�ت�ل�ف��ة ت��رك��ت م��ن دون أي
رع��اي��ة .وت�ف��اوض��ت الجمعية م��ع صاحب
الحديقة ال��ذي اقتنع بتسليم الحيوانات
إلى الجمعية التي عملت إلى إطالقها في
الطبيعة ،فيما تكفلت نقل الدببة والقرود
إل � ��ى م �ح �م �ي��ات ط �ب �ي �ع �ي��ة ف ��ي بريطانيا
وتركيا من أجل رعايتها.
(األخبار)

املتـــاحف للجميـــع!
جوان فرشخ بجالي
أل� �غ� �ي ��ت ،أم � � ��س ،ت� �ع ��رف ��ة ال � ��دخ � ��ول إلى
امل � �ت� ��اح� ��ف ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ّ
شرعت
�زوار ف��ي «ال�ي��وم العاملي
أب��واب�ه��ا أم��ام ال � ّ
للمتاحف» الذي ينظم هذه السنة تحت
عنوان «املتاحف للتناغم في املجتمع».
وب �ع��د ال �ت �ش��اور ب�ي�ن م ��دي ��ري املتاحف
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال � �ـ 18امل�ن�ت�س�ب��ة ال ��ى املنظمة
العاملية للمتاحف ( ،)ICOMك��ان القرار
ب��ات�خ��اذ امل��وس�ي�ق��ى ع�ن��وان��ًا ل�ح��دث هذه
السنة ،كما أك��دت مديرة لجنة ال�ـICOM
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال��دك �ت��ورة ل�ي�ل��ى ب� ��در .ثالث
موسيقية تتالت ف��ي بيروت،
أم�س�ي��ات
ٌّ
أم� ��س ،ت�ك�ش��ف ك ��ل م�ن�ه��ا ع��ن وج ��ه أحد
املتاحف وزواره.
ف � �ف� ��ي م� �ت� �ح ��ف اآلث� � � � � ��ار ف� � ��ي الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ،احتفل ف��ي آن واح��د باليوم

العاملي للمتاحف وب�م��رور ثالثني سنة
ع�ل��ى ت��أس�ي��س جمعية أص��دق��اء متحف
ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة .ف� �غ � ّ
�ص ��ت قاعة
املحاضرات بأبناء الطبقات الثرية في
ب �ي��روت ،ال��ذي��ن ت �ش��ارك��وا ح��ب التاريخ
أم� ��ام واج �ه ��ات امل �ت �ح��ف ال� ��ذي ساهموا
باستمرار بتقديم الهبات له .فكان اللقاء
حميمًا بني أصدقاء قدامى ّ
تجمعوا في
القاعة ،وم��ن ثم في الحديقة للمشاركة
في الحفل املوسيقي.
ّأم� � ��ا ف ��ي م �ت �ح��ف م ��ا ق �ب��ل ال� �ت ��اري ��خ في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة ،ف�ق��د ط�غ��ى الوجه
ال�ع�ل�م��ي واألك��ادي �م��ي ع�ل��ى ال�ل�ق��اء الذي
اح �ت �ف ��ل ع �ل ��ى أن � �غ� ��ام ف ��رق ��ة «غيتارات
األرز» بمرور  10سنوات على تأسيس
املتحفّ .وق��ال ليفون نورديغيان ،مدير
املتحف ،إنه «سيفتتح عما قريب مكتبة
متخصصة بدراسات ما قبل التاريخ في

موسيقى باروك في املتحف الوطني في بيروت (بالل جاويش)
لبنان ،بعدما قدمت الباحثة البريطانية
ل� ��وري� ��ن ك ��وب�ل�ان ��د م �ك �ت �ب �ت �ه��ا الخاصة
للمتحف ،وهي تحوي كتبًا ن��ادرة .كما

ُ
ع��رض قسم م��ن ص��ور العالم اليسوعي
هانري فليش التي التقطها بني -1950
ّ
 ،1970وال �ت��ي ت �ب��رز ال �ت �م��دد العمراني

ف��ي ل�ب�ن��ان»ّ .ب�ع��ض ت�ل��ك ال �ص��ور مذهل،
وخصوصًا أن نورديغيان أعاد تصوير
املواقع نفسها من ال��زاوي��ة نفسها ،بعد
م��رور عقود ،إلب��راز التغيير في العقود
املاضية.
أم ��ا ف��ي امل�ت�ح��ف ال��وط �ن��ي ،ف �ك��ان اللقاء
ع �ل��ى أن� �غ ��ام م��وس �ي �ق��ى ال � �ب � ��اروك التي
قدمها فريق  Trio A440الذي تمركز في
الطبقة األول��ى أمام التماثيل الرخامية.
وتشرح آن ماري عفيش ،مديرة املتاحف
ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام� ّ�ة ل�لآث��ار ،أن «الهدف
من النشاط هو ح��ث ّ
زوار املتحف على
ّ
التمتع بالجولة على أنغام املوسيقى،
وإعطاء الزوار الجدد دافعًا آخر للمجيء
بالفعل.
ال��ى امل�ت�ح��ف» .وه ��ذا م��ا ح�ص��ل
ّ
ف �ك ��ان ��ت ه� �ن � ً�اك ال� �ع ��ائ�ل�ات ال� �ت ��ي تلفت
أوالده ��ا ت ��ارة ح��ول املوسيقيني ،وتارة
أخرى حول النواويس.
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متفرقات
خبير
حوادث
الطيران
جورج
هاتشر
اللبناني
األصل
(بالل
جاويش)

التفويض من عائلة ،فهذا يعني التزامًا ال
ت��راج��ع ع�ن��ه» .يجزم هاتشر ب��أن املبادرة
ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ال �ش��رك��ة اإلث �ي��وب �ي��ة لدفع
مبلغ  25أل��ف دوالر أم�ي��رك��ي ل�ك��ل عائلة،
هي ليست مساعدة ولن تكون كذلك ،هي
سلفة م��ن املبلغ النهائي ال��ذي م��ن املقرر
أن تدفعه الشركة« .ك��ل تفسير عكس ذلك
هو من قبيل الوهم» ،يقول .ويضيف« :أما
املساعدة التي قدمتها الحكومة اللبنانية
( 40مليون ليرة لكل عائلة ضحية) فهي
في الحقيقة خطوة غير مسبوقة ،لم أسمع
طيلة حياتي عن تقديم حكومة مساعدة
إل��ى ع��ائ�لات ضحايا تحطم ط��ائ��رة ،إنها
خطوة كريمة جدًا».
يرفض هاتشر الحديث عن املعاهدة التي
ُ َّ
ستحدد على أساسها ّ التعويضات ،سواء
أكانت وارس��و التي وقعت عليها إثيوبيا

المساعدة التي
دفعتها الحكومة لألهالي هي
سابقة وخطوة كريمة جدًا
ّ
أم مونتريال التي وقع عليها لبنان« .نعمل
م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى س�ق��ف غ�ي��ر محدد
للتعويضات ،وعندما يثبت وق��وع خطأ
جسيم أدى إلى الحادثة تخرج عن نطاق
ال �ق��واع��د ال �ت��ي ت �ح��دده��ا م�ن�ظ�م��ة سالمة
ال�ط�ي��ران امل��دن��ي وي�ص�ب��ح للقاضي الحق
ف��ي ت�ق��دي��ر ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي تستحقها
كل عائلة .نتحدث عن عشرات املاليني من
الدوالرات» ،يقول هاتشر.
للوصول إلى هذه الوضع ،يشرح هاتشر
التقنية ال�ت��ي يستخدمها ،ف��وج��ود ثالثة
م �ك��ات��ب م �ح��ام�ي�ن ال ي �ع �ن��ي أن جميعهم
سيترافعون أم��ام املحكمة ،لكل واح��د من
هؤالء مهمة .مكتب مصري وفيتيتو سوف
يتولى تقدير حجم الخسارة االقتصادية
واملعنوية التي سببتها الحادثة لكل من
يمت للضحية بصلة ،وخصوصًا عائلته

الصغيرة وأق��رب��اءه .إضافة إلى الخسائر
امل �ع �ن��وي��ة م �ث��ل األل� � ��م وال� � �ع � ��ذاب ،التمتع
بالحياة ،وخسارة الزوجة أو الزوج .وعلى
مكتب املحاماة أن يقدم األدل��ة والبراهني
ّ
الخسائر.
الحسية على هذه
ً
ي �ع �ط��ي ه ��ات �ش ��ر م � �ث� ��اال ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،رجل
وزوجته وجدا متفحمني في أنقاض طائرة
األميركية،
محطمة ف��ي ال��والي��ات املتحدة ً
كانت صورتهما متعانقني دل�ي�لا قطعيًا
ل�ل�ق��اض��ي ع �ل��ى م ��دى ال��وع��ي ال� ��ذي ّ
تكون

لديهما بأنهما سيموتان ،وبالتالي مقدار
األلم والعذاب الذي شعرا به قبل لحظات
املوت .هل لنا أن نتخيل ذلك؟ يسأل هاتشر
ب�ث�ق��ة .ف��ي ح��ال��ة أخ ��رى ل��م ي�ت�م�ك��ن أقرباء
ضحايا من التابعية القمرية تأمني حتى
صورة واحدة تجمعهم مع أقربائهم وذلك
بسبب الفقر املدقع الذي يعيشون فيه.
أما مكتب جيراردي وكييس ،فيلفت هاتشر
إل��ى أن��ه سيتولى التحقيق ف��ي الحادثة،
وهذا يعني أنه على اتصال بمئات الخبراء
وامل�ح�ق�ق�ين ال �خ��اص�ين ال��ذي��ن ع�م�ل��وا على
مئات الحوادث املماثلة وفي ظروف معقدة
وصعبة .فيما يتخصص مكتب أنغستروم
في املرافعة أم��ام املحكمة ،وه��ذا األم��ر هو
الخطوة األخيرة في مسار القضية.
ي��رى هاتشر أن االئ�ت�لاف ال��ذي يديره هو
القيمة املضافة التي يقدمها ملوكليه ،وهو
ّ
على كسب ثقتهم« .لهذا أقدم نفسي
يعول ً
ش �خ �ص��ًا ي�س�ع��ى إل ��ى ك �س��ب ال �ث �ق��ة وبناء
ال �ص��داق��ات .ح� ��وادث ال �ط �ي��ران ه��ي عاملي
منذ ما يزيد عن  35عامًا ،ودائ�م��ًا أشجع
ال �ع��ائ�لات ع�ل��ى ت��وك�ي��ل م�ح��ام ّ�ين محليني
أي�ض��ًا ،ففي النهاية ه��ؤالء يمثلون عامل
ثقة مهمًا ،ولديهم دور يلعبونه إذا ُرفعت
الدعاوى أمام املحاكم املحلية».
ي�ع��رف هاتشر أن منافسيه ه��م أي�ض��ًا في
ب� �ي ��روت .ي�ت�ح�ف��ظ ال��رج��ل ع �ل��ى إط�ل��اق أي
ات�ه��ام أو تعليق غير الئ��ق ،لكنه يؤكد أن
املزاحمة في ه��ذه املهنة ال تعني أن تقدم
أس �ع��ارًا م�خ�ف�ض��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل أن تكسب
الثقة وأن تكون جديرًا بها.

ّ
هل تسقط «فزاعة» الدرجات السبع في مجلس الوزراء؟
فاتن الحاج
التعليم الثانوي
أسقطت رابطتا أساتذة ّ
ّ
التذرع
وامل � �ه � �ن� ��ي ال� ��رس � �م� ��ي «ف � � ��زاع � � ��ة»
بانعكاسات إق ��رار ال��درج��ات السبع على
ال �ق �ط��اع��ات األخ � � ��رى ،ب��أس �ل �ح��ة القانون.
ّأم� � ��ا اس� �ت� �خ ��دام س �ل��اح «م �ق��اط �ع��ة أسس
االمتحانات
التصحيح والتصحيح ف��ي
ً
ال��رس �م �ي��ة» ،ف �ب��ات أم� � �رًا م �ح �س� ّ�وم��ًا ليس
ك��وس�ي�ل��ة ض�غ��ط ف �ق��ط ،ك�م��ا ي�ت�م��ن��ى وزير
مشروعًا
ال �ت��رب �ي��ة ،ب ��ل «ب ��اع �ت �ب ��اره ح �ق��ًا
لاّ
تراجع عنه إ
وديموقراطيًا ،وبالتالي ّ ال
ً
بإقرار الدرجات املستحقة كاملة من دون
نقصان ،وتخصيص اعتمادات مالية لها
في مشروع املوازنة».
هكذا ،استبقت الرابطتان جلسات نقاش
ال�ح�ك��وم��ة مل �ش��روع امل��وازن��ة ال �ع��ام��ة ،لنقل
أصوات آالف األساتذة الثانويني واملهنيني
ال ��ذي ��ن اع �ت �ص �م��وا وت �ظ ��اه ��روا ّ إل ��ى داخل
مجلس ال ��وزراء ،على ّق��اع��دة أن الدرجات
ح��ق ال م�ط�ل��ب .وم ��ع أن وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د.
ح �س��ن م�ن�ي�م�ن��ة ي��واص��ل ف��ي ه ��ذه األثناء
زي��ارة عمل إلى إقليم كردستان ـــــ العراق،
ل��م يرجئ األس��ات��ذة مؤتمرهم الصحافي
�ت ب ��ال ��ذات لشهر
امل� �ق ��رر ف ��ي ه� ��ذا ال �ت��وق �ي� ّ
أسلحتهم ،على خلفية «أن مالئكة الوزير
حاضرة ،واملوجودين هون بيوصلولوا»،
كما يقول ل�ـ«األخ�ب��ار» حنا غريب ،رئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للرابطتني،
ّ
التحول في موقف
أم��س ،استغرب غريب

تصوير الحق
باعتباره مطلبًا
ال يتجاوز التهويل
بهدف إلغائه

منيمنة من «ال نقاش في أحقية ما تطلبون،
إنما املشكلة مالية» ،إلى «تصوير الحق في
االجتماع األخير ملجلس الوزراء باعتباره
َ
مطلب زيادة رواتب وأجور وغالء معيشة
وفق القانون  ،98/ 717للتهويل بتضخيم
األرق��ام والتخويف من انعكاساته املالية،
بهدف إلغاء الحق املشروع».
هذه «الحجة البدعة» ،كما وصفها غريب،
س ��اق �ط ��ة ب �ح �ك��م ال � �ق ��ان ��ون ن �ف �س��ه «الذي
أع �ط��ى زي� ��ادة غ�ل�اء م�ع�ي�ش��ة للمتعاقدين
وامل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ،ول � ��م ي �ع �ط �ه��ا للموظفني

تبنيًا علنيًا
نريد ّ
ينتظر أساتذة التعليم الثانوي واملهني
حسن
ال��رس �م��ي أن ي�ع�ل��ن وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ّ
م�ن�ي�م�ن��ة ،غ� �دًا ال �خ �م �ي��س ،ج �ه��ارًا «تبن َي
ح �ق �ن��ا ال �ك��ام��ل ،وإع� � ��داد م� �ش ��روع قانون
إلق ��راره ف��ي مجلس ال ��وزراء ،وإذا ك��ان له
م��وق��ف آ ّخ ��ر فليعلنه أم ��ام ال� ��رأي العام،
باعتبار أن��ه ل��م ي�ق��دم حتى اآلن مطالعة
واحدة تدحض حقنا».
ّ
وذك��ر األس��ات��ذة باالستعداد ال��ذي أبدوه
ل �ت �ق��دي��م ت� �ن ��ازالت ع �ل��ى ص �ع �ي��د املفعول
الرجعي البالغة تكاليفه  300مليار ل.ل.
بمعدل خسارة  90مليون ل.ل .لكل أستاذ
استعدادهم
ث��ان��وي ،كما أب�ل�غ��وا ال��وزي��ر
ُ
لجدولة ال��درج��ات السبع التي ال تجاوز
ُ
كلفتها  45مليار ليرة على ثالث سنوات:
(درج� �ت ��ان ،درج� �ت ��ان ،ث��م ث�ل�اث درجات).
وم � ��ا ب �ح ��ث ال� ��وزي� ��ر ف� ��ي ال� �ج ��دول ��ة على
خمس سنوات (درجتان ،درجتان ،درجة،
ف��درج��ة ،ف��درج��ة) ،س��وى اع�ت��راف واضح،
برأيهم ،بأحقية الدرجات.

واألس��ات��ذة الدائمني ،وما أق� ّ�ره لهؤالء هو
تعويضاتهم في صلب الراتب».
دمج
ّ
النقابي ذكر كيف ألغى هذا القانون نسبة
ال �ـ %60التي أعطيت لألساتذة الثانويني
واملهنيني لقاء الزيادة في ساعات العمل،
ثم ًعادت الدولة واعترفت بالخطأ والظلم
َ
الجزء األول منه6( %25 ،
مرة حني أعادت
ومرة
،99/148
القانون
بموجب
درج��ات)
َ
َ
الجزء الثاني ،تعويض
ثانية حني أعادت
املديرين  %15بموجب القانونني 99/320
و .2009/73وبذلك تكون الدولة قد ّ
أقرت،
ب ��رأي ��ه ،ب��ال �ج��زء األخ �ي ��ر ال �ب��اق��ي 7( %35
درج � ��ات) .ه�ن��ا س ��أل غ��ري��ب« :ك �ي��ف يمكن
ال��دول��ة أن تتخذ م��وق�ف�ين متناقضني من
القضية عينها؟».
ّ
التذرع بفتح شهية القطاعات
ّأما في شأن
األخرى ،فسأل« :هل أصبح من املمنوعات
ٌ
أن يطالب قطاع ما بحقه الخاص؟ من أين
أت��ت وتأتي إذًا عشرات القوانني الخاصة
ُب�ه��ذا ال َ�ق�ط��اع أو ذاك؟ أم أن االنعكاسات
تستحضر فقط على حقنا؟».
وق � ��ال« :ل �ي��س ل ��دى األس ��ات ��ذة الثانويني
واملهنيني سوى هذا القانون  ،66/53ومن
َ
وحدهم
ُ
حقهم الطبيعي املطالبة به ،فهم ٌ
م ��ن ف ��رض ��ت ع�ل�ي�ه��م ب �م��وج �ب��ه زي � � ��ادة في
ساعات عملهم ،إال إذا كان املطلوب إلغاءَ
ُ
ه��وي��ة التعليم ال �ث��ان��وي وم��وق�ع��ه ودوره
ّ
املعترف به من الجميع .أما محاوالت ضرب

ندوة عن مستقبل األونروا
قاسم س .قاسم
«األونروا إلى أين»؟ سؤال طرحه أمس اتحاد لجان حق العودة في
ّ
خصص اللقاء لإلضاءة على األزمات
نقابة الصحافة اللبنانية.
التي تعيشها الوكالة ،التي دخلت عامها الـ ،62والتي تنعكس على
أوضاع الالجئني في املخيمات .هكذا ،تحدث املشاركون عن األزمة
املالية التي تمر بها ،وعن خطر توقف خدماتها .ويأتي هذا اللقاء
إثر إعالن املدير العام للوكالة فيليبو غراندي (الصورة) منذ أيام
ّ
في غزة أن «العجز يتجاوز  170مليون دوالر ،وثمة حاجة إلى
 90مليون بصورة عاجلة ،لتشغيل الوكالة لثالثة أشهر» .هكذا،
اجتمعوا للبحث في تبعات ذلك عليهم .فقال عضو اتحاد حق
العودة أبو سامح «اجتماعنا ال ينطلق من
خلفية العداء لألونروا ،بل انسجامًا مع
املوقف املبدئي املتمسك بالوكالة باعتبارها
منظمة معنية بتقديم الخدمات لالجئني».
عدد أبو سامح القطاعات التي تعاني
«التدابير التقشفية التي أدت إلى تراجع ّ في
خدماتها» ،مثل القطاع التعليمي ،الذي أثر
قرار «دمج الصفوف واملدارس» فيهّ .أما
القطاع الصحي ،فإن سياسة االستشفاء فيه ال ّ
تلبي الحد األدنى
من احتياجات الالجئني ،وخصوصًا مع نقص األدويةّ .أما بالنسبة
إلى مخيم نهر البارد ،فدعا املجتمعون إلى التعامل مع مخيمات
الشمال على أنها مناطق منكوبة .ثم ّ
تحدث عبد الله ديب عن األزمة
ّ
املالية ،معتبرًا أن األونروا «بدل العمل على معالجة الخلل في أدائها
اليومي ،لجأت إلى الحل األسهل وهو إشراك الدول ُ العربية في
تمويل مشاريع الوكالة» .حل ال ّ
يتقبله أحد ألنه ست َّ
حول بموجبه
«األونروا من وكالة دولية إلى منظمة عربية».

اعتصام وإضراب عن الطعام
في ذكرى البارد الثالثة
ملناسبة الذكرى الثالثة لحرب مخيم نهر البارد ،أطلقت لجنة املتابعة
الفلسطينية العليا إلعادة إعمار املخيم ً
نداء «من جرح مفتوح ملن
يسمع» .ودعت من خالله «أبناء البارد ،املقيمني والنازحني ،وهيئة
التجار وأصحاب األبنية املهدمة واملتضرره وأبناء املخيمات الباقية
إلى اعتصام مركزي وإضراب عن الطعام في خيمة االعتصام أمام
غد الخميس
مركز األونروا الرئيسي في بيروت ،التاسعة من صباح ٍ
وملدة ثالثة أيام» .ويكمل األهالي اليوم وغدًا اعتصاماتهم التي
غد
بدأوها أمس أمام مجمع األونروا في البداوي ،على أن تنتهي يوم ٍ
في قلب مخيم البارد قرب بناية جبر .وتهدف هذه االعتصامات إلى
تنفيذ سلسلة مطالب منها «توفير الدعم املالي إلعادة إعمار املخيم،
ومطالبة الحكومة اللبنانية بإنهاء الحالة العسكرية الطارئة هناك،
والتسريع في اإلعمار ،وتذليل كل العقبات القانونية والبيروقراطية
التي تحول دون ذلك» .كما تطالب من جهة أخرى «األونروا بتوفير
الدعم املالي لإلغاثة والتعويض والطوارئ وإعادة اإلعمار».

فرز نفايات بعلبك في زحلة مؤقتًا
بعد إقفال األهالي ّ
مكب الكيال للنفايات ،طرح رئيس بلدية بعلبك
ً
بسام رعد حال مؤقتًا ألزمة تراكم النفايات في شوارع بعلبك،
معامل الفرز والتسبيخ في منطقة
فأعلن نقل النفايات إلى أحد َ
زحلة ملدة ثالثة أشهر ،ريثما تعالج مشكلة إقفال مكب الكيال مع
األهالي .وكان رعد قد أعلن الحل في مؤتمر صحفي عقده في
مركز البلدية أمس ،دعا من خالله الحكومة إلى التدخل لوضع حل
نهائي للمشكلة في مدينة بعلبك .ولفت إلى أن الحل يكمن «في
اإلسراع بإقامة معمل خاص بفرز النفايات لبعلبك وقرى القضاء».
وبالعودة إلى مكب الكيال ،أشار رعد «إلى لاّأن البلدية حاولت إقامة
للفرز في الطيبة على أرض تملكها ،إ ًأن معارضة أهالي
معمل ّ
ّ
بريتال عطلت املشروع ،وقد وجدنا مكانًا بديال إلقامته ،لكن األمر
يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد سنة الستكمال امللف والدراسات
البيئية املتعلقة بهذا املشروع».

بعضها ببعض ،فلن
القطاعات التعليمية ِ
َ
تجدي نفعًا ،وهي باتت مكشوفة األهداف
ولم تعد تنطلي على أحد».

إعالن يوم تنظيف الشاطئ يومًا وطنيًا

محاوالت ضرب
القطاعات التعليمية
بعضها ببعض باتت
مكشوفة

يوم وطني آخر يضاف إلى سلسلة األيام الوطنية ،وهو «يوم تنظيف
الشاطئ اللبناني» .فقد أعلن ،أمس ،رئيس لجنة الشباب والرياضة
النيابية النائب سيمون أبي رميا قرار مجلس الوزراء باعتبار «ثاني
أحد من شهر أيار يومًا وطنيًا لتنظيف الشاطئ اللبناني» .وقد أعلن
أبي رميا هذا ّخالل جلسة اللجنة التي كانت تناقش حملة الشاطئ
األزرق ،التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.
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اجتماع

ّ
مؤتمر لـ«اإلنتربول» التي تعد مغنية «إرهابيًا مطلوبًا»
بدأت منظمة اإلنتربول مؤتمرًا لضباط اتصال بالتنسيق مع
فندق مونرو يستمر لثالثة
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ّفي ُ
أيام .لكن املعنيني غفلوا عن أن املنظمة ت ِدرج أسماء  44لبنانيًا
على موقعها ،من بينهم الشهيد عماد مغنية ومقاومون

من املوقع الرسمي لالنتربول

رضوان مرتضى
دخ� ��ل ض � ّ�ب � ٌّ�اط م ��ن ج �ن �س �ي��ات مختلفة
ال� �ق ��اع ��ة .ك � ��ل ج �ل��س خ �ل��ف ع �ل��م بالده.
ارتكز
املنصة التي على يمني املجتمعني،
ً
ف�ي�ه��ا ال�ع�م�ي��د ج��وزي��ف ال �ح �ج��ل ممثال
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
أش ��رف ري �ف��ي ،ف�ي�م��ا ج�ل��س إل ��ى يساره
املدير املساعد لإلدارة الفرعية لتنسيق
شؤون املكاتب املركزية الوطنية لبلدان
ال�ش��رق األوس ��ط وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا فاهم
امل�ن�ص��وري .أم��ا رئ�ي��س شعبة االتصال
ال� ��دول� ��ي ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ،ال �ع �ق �ي��د فادي
ال� �ه ��اش ��م ،ف �ق ��د ت� � ّ
�وس� ��ط االث � �ن �ي��ن .وفي
خارج القاعة ،انتشر عناصر من مفرزة
استقصاء ب�ي��روت ارت��دوا ب��زات باللون
األسود.
ل��م ي�ت�ن�ب��ه أح ��د ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،إل ��ى أن
امل�ن�ظ�م��ة م��ا زال ��ت ت�ن�ش��ر ع�ل��ى موقعها
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ال ��رس �م ��ي http://www.
interpol.int/public/Data/Wanted/
1994/81/1994/Notices/Dataـــــ.22881
 )aspتحت خانة «مطلوب» ()WANTED
امل �ق��اوم الشهيد ع�م��اد مغنية ،وتصفه
ف� � ��ي امل� � ��وق� � ��ع ن� �ف� �س ��ه ب � ��أن � ��ه «مطلوب
بجرائم التآمر الجنائي (CRIMINAL
 )CONSPIRACYواإلره� � � ��اب» .املوقع
ال��رس�م� ّ�ي ي�ن�ش��ر أي �ض��ًا ص��ور املقاومني
علي ع��ز ال��دي��ن وعلي عطوة واألخوين
حمادة الذين يصفهم أيضًا ّباملطلوبني
بجرائم مماثلة .وفي ما يتعلق بالئحة
امل� �ط� �ل ��وب�ي�ن ال �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن لإلنتربول،
أش� ��ار ض��اب��ط م �س��ؤول ف��ي ق ��وى األمن
ال��داخ �ل��ي ،راف �ض��ًا ت�ح��دي��د ه� ُ�وي �ت��ه ،إلى
أن «ه� ��ذه امل �س��أل��ة ي �ج��ب أن ّت �ح��ل على
امل �س �ت��وى ال��دب �ل��وم��اس��ي» .وأك� ��د رفضه
«وض��ع م�ق��اوم�ين لبنانيني على الئحة
املطلوبني ،الفتًا إل��ى أن لبنان ال يمكن

ّ
ّ
ولن يسلم أيًا من ه��ؤالء ،إذ ال
أن يسلم ّ
معاهدة موقعة ُتفرض ذلك عليه».
على أي ح��ال ،اف��ت�ت��ح االج�ت�م��اع فكانت
كلمة ال �ل��واء أش ��رف ري�ف��ي ال�ت��ي ألقاها
رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك� � ��ان ال �ع �م �ي��د جوزف
ال�ح�ج��ل .رأى ري�ف��ي أن «م �ج� ّ�رد ع�ق��د أي
اج�ت�م��اع وم��ؤت�م��ر ف��ي لبنان ه��و إشارة
إل � � ّ�ى اس� �ت� �ت� �ب ��اب األم � � ��ن واالستقرار».
وأك ��د ض ��رورة التنسيق وامل�ت��اب�ع��ة بني
على
ال ��دول ،إذ إن ال�ج��ري�م��ة ال تقتصر
ً
دول��ة واح��دة ،بل تتعداها لتشمل دوال
ع � ��دة .ك ��ذل ��ك رأى ري� �ف ��ي ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أن
«اإلن�ت��رب��ول قطع ش��وط��ًا كبيرًا بتعيني

مسؤول أمني :لبنان لن
يسلم المطلوبين ألنه
ّ
موقعة
معاهدة
ال
ّ
تفرض ذلك

ضابط اتصال ُيعنى باألمور والقضايا
ال �ط��ارئ��ة وامل �ل �ح��ة» ل �ك��ون االجتماعات
الدورية تعزز «العالقات الشخصية بني
ّ
ضباط االتصال ،وذلك يسهل العمل».
تلت كلمة ريفي كلمة ألقاها املنصوري
أث�ن��ى فيها على ج�ه��ود وزي��ر الداخلية
امل �ح��ام��ي زي � ��اد ب� � ��ارود وال � �ل� ��واء ريفي،
ّ
منوهًا باالرتقاء امللحوظ على املستوى

األمني في لبنان .كذلك أشاد املنصوري
ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون امل� � �ل� � �ح � ��وظ ب �ي ��ن منظمة
اإلنتربول وشعبة االتصال الدولي في
لبنان برئاسة العقيد فادي الهاشم.
ّ
وذك� ��ر امل �ن �ص��وري ب�ـ«ات�ف��اق�ي��ة التعاون
ال � �ت� ��ي ع � �ق� ��دت ب �ي��ن امل� �ح� �ك� �م ��ة الدولية
الخاصة بلبنان واإلن�ت��رب��ول الدولي»،
الفتًا إلى أنها تنظر إلى جميع الجرائم
بمنظورها الجنائي «فتعمل على كشف
الحقيقة دون اعتبارات سياسية».
ّ
وع �ل��ى ه��ام��ش امل ��ؤت �م ��ر ،ت� �ح ��دث مدير
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ش��رط��ة الجنائية
وممثل مجلس وزراء الداخلية العرب
العميد جمال السطم ُلـ«األخبار» ،فشرح
اآللية املعتمدة لدى شعب االتصال قبل
مالحقة املجرمني املطلوبني ،مشيرًا إلى
عدد من اإلنجازات ،أبرزها القبض على
 62م�ط�ل��وب��ًا ب �ج��رائ��م ج�ن��ائ�ي��ة مختلفة
وت �س �ل �ي��م م �ع �ظ �م �ه��م ل �ل ��دول ��ة الطالبة.
ّ
ب� ��دوره ت �ح��دث رئ �ي��س ش�ع�ب��ة االتصال
في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
العقيد فادي الهاشم لـ«األخبار» ،فلفت
إلى أن أهمية املؤتمر تبرز في إضاءته
على امل�ش��اك� ُ�ل وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي تعترض
س �ي��ر ع � ُم��ل ش �ع��ب االت� �ص ��ال ،الف �ت��ًا إلى
إن �ج��از ش �ع �ب��ة االت� �ص ��ال إل �ق��اء القبض
ع�ل��ى م�ط�ل��وب ل�ب�ن��ان��ي ب�ت�ه�م��ة اإلرهاب
م� �ن ��ذ ش� �ه ��ر ك � � ��ان م� � ��وج� � ��ودًا ف � ��ي دولة
روبية.
ان�ت�ه��ت ال�ج�ل�س��ة األول ��ى م��ن االجتماع،
وه� ��و ال �خ��ام��س ل �ض �ب��اط االت� �ص ��ال في
امل �ك��ات��ب امل��رك��زي��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا .لكن
�اع ي �ف �ت��رض أن ي �س �ت �م��ر ثالثة
االج� �ت� �م � ّ
أي� ��ام وت �ن��ظ �م��ه األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملنظمة
اإلنتربول بالتنسيق مع شعبة االتصال
الدولي في املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي.

أمن الناس

الدعم األميركي لقوى األمن الداخلي «على دوالبني»
شارف الدعم املادي األميركي
لقوى األمن على االنتهاء،
بعد أن استمر ّبمفاعيله منذ
عام  .2007تسلمت قوى األمن
 20دراجة نارية أمس ،في
ظل تسميات متضاربة بني
«الهبة» و«االتفاقية»
محمد نزال
«كل ّ
مرة أرى فيها عنصر قوى أمن يقود
إح ��دى س �ي��ارات «ال� ��دودج ش��ارج��ر» على
طرقات لبنان ،أفتخر بدعمنا لهذا البلد».
بهذه الكلمات ،وعلى عادتها في التذكير
ال ��دائ ��م ب �م��ا ق��دم �ت��ه ب�ل�اده��ا م��ن «هبات»
س��اب �ق��ة ل �ل �ق��وى األم �ن �ي��ة ،ع � ّ�ب ��رت سفيرة
الواليات املتحدة ميشال سيسون ،أمس،
عن افتخارها ملناسبة تسليم  20دراجة
ن ��اري ��ة م ��ن ن� ��وع «ه� ��ارل� ��ي ديفيدسون»
إل��ى ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،وذل��ك ف��ي حفل
أقيم في ثكنة القوى السيارة في منطقة
ضبية.
ّ
توجهت سيسون في كلمتها إل��ى املدير
العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء أشرف
الحضور،
ريفي وبقية الضباط واألف��راد
ّ
ّ
مزهوة قائلة« :أسألكم ،هل من أمر يمثل
أميركا أو الروح األميركية أكثر من دراجة
ديفيدسون؟» ،معلنة أن  24دراجة
الهارلي
ُ
من النوع نفسه ستضاف إليها قريبًا.
ت �س �ل �ي��م ال � ��دراج � ��ات ال� �ن ��اري ��ة ال � � � �ـ 20وما
سيتبعها ،يأتي من ضمن «االتفاق» بني
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وم �ك �ت��ب املخدرات

وإن �ف��اذ ال�ق��وان�ين ّال��دول�ي��ة ف��ي الخارجية
األميركية ،الذي وقع في عام  ،2007حيث
خ �ص �ص��ت ح �ك ��وم ��ة ال � ��والي � ��ات املتحدة
ب �م��وج �ب��ه أك� �ث ��ر م ��ن  104م�ل�اي�ي�ن دوالر
لـ«التدريب واملعدات لقوى األمن الداخلي،
من أجل تعزيز القدرات املهنية وبنائها»،
وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عن
السفارة األميركية في بيروت ،أمس.
وكان الفتًا استخدام السفارة في بيانها
ع�ب��ارة «ات �ف��اق» دون اإلش ��ارة إل��ى عبارة
«ه �ب ��ة» ،وذل� ��ك ف��ي م �ق��اب��ل إص � ��رار اللواء
ري �ف��ي ع�ل��ى اس �ت �خ��دام ال �ع �ب��ارة األخيرة،
ع�ل�م��ًا ب��أن ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ت��اب�ع�ين والقوى
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ي��رف�ض��ون تسمية
«ال �ه �ب��ة» ،وي �ص� ّ�رون ع�ل��ى أن �ه��ا «اتفاقية
أمنية».
ح � ��اول � ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» م � ��ن خ �ل ��ال سؤال
مسؤول أمني رفيع معرفة رأي السفارة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي م� ��ا أث� ّ�ي ��ر أخ � �ي � �رًا بشأن
«االتفاقية األمنية» ،لكنه رفض الخوض
فُّ��ي امل��وض��وع إط�ل�اق��ًا ،م�ش�ي�رًا ّإل��ى «قرار
اتخذ في هذا ًالخصوص» .لكن املسؤول
اس �ت��درك ق��ائ�ل�ا« :ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ،هناك
ام �ت �ع��اض م��ن ق�ب��ل األم �ي��رك �ي�ين ،فعندما
ّ
ي�ك��ون ه�ن��اك أح��د م��ا ُي �ق��دم م�س��اع��دة إلى
لبنان ،ويأتي البعض ويقول له ال نريد
مساعدتك أو ّلدينا شكوك حيالها ،فمن
الطبيعي أن يولد هذا األمر امتعاضًا عند
الجهة املانحة».
وف��ي س�ي��اق م� ّ�ت�ص��ل ،ت� ّ
�وج�ه��ت «األخبار»
إل � ��ى ال � �ل� ��واء ري� �ف ��ي ب ��ال� �س ��ؤال ع ��ن سبب
بتسليم  20دراج��ة نارية فقط،
االحتفال ّ
ف�ي�م��ا ُس�ت�س��ل��م الح �ق��ًا دراج � ��ات إضافية،
أل��م ي�ك��ن ب��اإلم�ك��ان جمعها كلها وإقامة
احتفال واحد؟ أم أن هناك رغبة أميركية
في الظهور اإلعالمي مرة بعد مرة إلبراز

«م�ن�ح�ه��ا وه �ب��ات �ه��ا»؟ ف��أج��اب ري �ف��ي بأن
ال ��درا ًج ��ات الّ �ن��اري��ة ال �ب��اق �ي��ة ه��ي «لدينا
ّ
أص �ل��ا ،ول �ك ��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة قدمت
إلينا قطع الغيار وخ��دم��ة الصيانة ،وال
داعي إلقامة احتفال آخر بعد االنتهاء من
الصيانة .وعلى كل ح��ال ،فإن هبة ال�ـ104
ماليني دوالر قد شارفت على االنتهاء».
ُي� � ّش ��ار إل� ��ى أن ال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة التي
ُسلمت أم��س بلغ ثمنها  498أل��ف دوالر،
بحسب ب�ي��ان ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،الذي
ديفيدسون
تحدث عن «دراج��ات الهارلي ُ
األي �ق��ون �ي��ة ،ال �ت��ي ه��ي ن�ف�س�ه��ا تستخدم
حاليًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن وكاالت
إنفاذ القانون».
ويسأل بعض املتابعني للشؤون األمنية
ع� ّ�م��ا إذا ك��ان��ت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة اللبنانية

سيسون
والعميد
روبير جبور
في لحظة
فرح
(مروان
بو حيدر)

ت�لازم خبراء الصيانة األميركيني ،أثناء
ع�م�ل�ه��م ف ��ي إص �ل��اح ال� ��دراج� ��ات النارية
وال� � �س� � �ي � ��ارات ،إذ ي �م �ك��ن وض � ��ع أجهزة
ّ
تنصت داخل هذه اآلليات من دون معرفة
أح��د .وردًا على ه��ذه األسئلة ،ق��ال اللواء
ري�ف��ي ف��ي حديثه م� ُ�ع «األخ �ب��ار» إن قوى
األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ال ت ��رس ��ل اآلل � �ي� ��ات إلى
الواليات املتحدة إلجراء أعمال الصيانة،
ب ��ل «ي �ح �ص��ل ذل ��ك ف ��ي ل �ب �ن��ان وبإشراف
اختصاصيي امليكانيك لدينا ،وبمالزمة
دائ�م��ة ل�خ�ب��راء الصيانة األم�ي��رك�ي�ين ،وال
داعي للقلق».
وب�ع��د انتهاء سيسون م��ن إل�ق��اء كلمتها
ف��ي اح�ت�ف��ال أم��س ،حيث أعلنت فرحتها
«ب�ن�ج��اح ال�ش��راك��ة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
ومعهد تدريب قوى األمن الداخلي ،الذي

ّ
تدرب فيه حوالى  400عنصر» ،ألقى ريفي
املتحدة على «ما
كلمة شكر فيها الواليات ً
تقدمه من مساهمات» ،قائال إنه «بعد أن
ح�ق�ق�ن��ا إل ��ى ج��ان��ب رف��اق �ن��ا ف ��ي الجيش
اللبناني انتصارات على اإلرهاب ،انطلق
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ف��ي ح �ي��اة طبيعية ليمألوا
الشوارع ،وبتنا نشهد ازدحامات كبيرة
تتطلب جهودًا جبارة».
وق�ب��ل ان�ت�ه��اء ال�ح�ف��ل ،ام�ت�ط��ى عسكريان
من قوى األمن الداخلي ّ
دراجتي «هارلي
ّ
ديفيدسون» وقدما عرضًا رمزيًا .وعلى
ّ
ُب �ع ��د ن �ح��و  10أم� �ت ��ار ع ��ن امل �ن �ص��ة ،أدى
ال �ع �س �ك��ري��ان ال �ت �ح �ي��ة ب ��داي ��ة إل� ��ى اللواء
ري �ف ��ي ،ث ��م إل ��ى ال �س �ف �ي��رة س �ي �س��ون التي
ل� ّ�وح��ت لهما ب�ي��ده��ا ،فيما االب�ت�س��ام��ة لم
تغادر وجهها.
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أخبار القضاء واألمن

محاكم

ّ
السيد يستنكر «تجاهل»
نجار لتصريحات كاسيزي ورياشي

أسفت حملة «جنسيتي» للحكم القضائي برد دعوى سويدان (أ ف ب)

املحكمة تنتزع حق سميرة سويدان
بمنح الجنسية ألوالدها
باسم الشعب ،أصدرت محكمة
االستئناف في جبل لبنان
حكمًا يحرم اللبنانية سميرة
سويدان ،املتزوجة بأجنبي،
ألوالدها .الجلسة
منح الجنسية ُ
األخيرة كانت قد عقدت في 13
نيسان وأرجأت القاضية ُإصدار
الحكم إلى يوم أمس .لم يفاجأ
أحد بالحكم القاضي بفسخ
بنود الحكم االبتدائي
أليسار كرم
ف ��ي ال � �س� ��ادس ع �ش��ر م ��ن ح� ��زي� ��ران ،2009
أص � � � ��درت م �ح �ك �م��ة ال � ��درج � ��ة األول � � � ��ى في
جبل لبنان حكمًا قضى بمنح الجنسية
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ألب� � �ن � ��اء س� �م� �ي ��رة سويدان،
امل�ت��زوج��ة بأجنبي م�ت��وف��ى .ق��ررت يومها
محكمة ج��دي��دة امل�تن ال�ن��اظ��رة ف��ي قضايا
األحوال الشخصية برئاسة القاضي جون
ال �ق��زي وع �ض��وي��ة ال�ق��اض�ي�ت�ين رن ��ا حبقا
ومل �ي��س ك��زم��ا اع �ت �ب��ار األوالد القاصرين
ل�س��وي��دان ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وق�ي��ده��م ع�ل��ى خانة
وال��دت �ه��م ًف��ي س�ج��ل األح� ��وال الشخصية،
م��ان�ح��ة ك�ل�ا م�ن�ه��م ب�ط��اق��ة ه��وي��ة لبنانية.
غ�ي��ر أن هيئة ال�ق�ض��اي��ا ف��ي وزارة العدل،
ال�ت��ي تمثل ال��دول��ة ،اس�ت��أن�ف��ت الح�ق��ًا هذا
الحكم باعتبار أنه مخالف للقوانني .يوم
ُ
أمس الثالثاء  18أي��ار  2010عقدت جلسة
ال�ح�ك��م ال �ت��ي أص ��در خ�لال�ه��ا ال �ق �ض��اء ،في
جلسة مقفلة ،حكمه النهائي بحق سميرة
ٍ
س��وي��دان ،وم��ن خ�لال�ه��ا ،ب�ح��ق الكثير من
اللبنانيات املتزوجات بأجانب .حضرت
ف ��رق م�ك��اف�ح��ة ال �ش �غ��ب وان �ت �ش��رت القوى
األم �ن �ي��ة ف ��ي م �ح �ي��ط ال �ق �ص��ر «م �ن �ع��ًا ألي
أعمال مخلة باألمن» قد تقوم بها عشرات
السيدات اللواتي تجمعن عفويًا من دون
أي ح�ش��د م�س�ب��ق ل��دع��م س��وي��دان معنويًا
ولتأكيد أنها ليست وحدها.
خرجت سويدان من قاعة املحكمة محاطة
بابنتيها ف��ات��ن وزي �ن��ة .ال��وج��وم الظاهر
على وجوههن أبلغ جميع مؤيدي القضية
يتفوهن
ووسائل اإلعالم بالنتيجة قبل أن
ُ
بكلمة .ل��م تقنعهن ال�ح�ج��ج ال�ت��ي استند
بغضب
إليها ،فرفعن أصواتهن بنبرة تشي
ً
كبير «القضاء يريد إرجاعنا قرنًا كامال
إل��ى ال ��وراء .مل��اذا نستند إل��ى بنود قانون
ص��ادر في ع��ام  ،1925فيما لم يكن للمرأة
أي دور ف��ي ال�ش��أن ال �ع��ام ،ول��م تكن تعمل
وتظهر على شاشات التلفزة لتتحدث عن
حقوقها؟ حينها ل��م يكن ممكنًا أن تقوم
قاضية محاطة بمستشاراتها أن تصدر
حكمًا بأي قضية!» .رفضت فاتن الحديث
إلى وسائل اإلعالم ،أما زينة فأصرت على
مساندة والدتها التي وقفت تحت قوس

العدالة ومعها وقف «نصف املجتمع» كما
ه��و ش��ائ��ع ع��ن امل� ��رأة .ق��ال��ت« :ن�ح��ن ولدنا
هنا ونعيش ونعمل وندفع الضرائب هنا
أي �ض��ًا ،ننتج م��ا يفيد هُ��ذا ال�ب�ل��د ويحرك
َ ّ
عجلة الحياة فيه ،فلم ال نعد لبنانيني؟()...
ال �ي��وم أث �ب �ت��ت ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ومعها
ال�ق�ض��اء أن ال م �س��اواة حقيقية ب�ين املرأة
وال��رج��ل ف��ي مجتمعنا وال ديموقراطية
حقيقية ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال�ت�ش��ري�ع��ات التي
تستند فقط إلى توازنات طائفية».
ف��ي ال��واق��ع ،اس�ت�ن��د ال�ق�ض��اء إل��ى القانون
ال� � �س � ��اري امل� �ف� �ع ��ول ال� � �ص � ��ادر ف� ��ي كانون
الثاني  1925حيث يقتصر منح الجنسية
اللبنانية على األب فقط ،باعتبار أن رابطة
ال��دم م��ن جهة األم ليست كافية .ورأى أن
املحاكم العدلية غير مختصة بموضوع
م �ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة وغ �ي��ر م�خ�ت�ص��ة وظيفيًا
بتطبيق قاعدة القياس وبمراقبة التشريع
الداخلي لجهة دستوريته أو لجهة توافقه
مع القانون الدولي.
ل��م يقتنع أح��د م��ن امل��وج��ودي��ن أم��ام قصر
العدل .األمهات سألن باستنكار« :كيف ال
تكون رابطة الدم موجودة بيننا وبني أبناء
حملناهم تسعة أشهر؟ كيف ال يحق لنا

المتزوجون
واللبنانيون
ّ
بإسرائيليات؟

ّ
ردد بعض الحاضرين أمام قصر العدل
أمس أخبارًا عن آباء لبنانيني يعيشون
داخ� � ��ل إس ��رائ� �ي ��ل ب � � � ��دأوا ،بمساعدة
أق��ارب �ه��م ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب��امل�ع��ام�لات التي
ت �خ� ّ�ول �ه��م م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة اللبنانية
ألوالده � � � ��م .ك �م��ا ّ
رددوا أخ � �ب� ��ارًا عن
شابات يحملن الجنسية اإلسرائيلية
ت� ّ
�زوج��ن ل�ب�ن��ان�ي�ين وم�ن�ح��ن الجنسية
اإلسرائيلية ألوالده ��ن .وش ��ددوا على
أن «السلطتني التشريعية والتنفيذية
اللبنانيتني عاجزتان عن إحداث تغيير
يكفل مساواة امل��رأة اللبنانية بالرجل
وس��ط التهويل بتوطني الفلسطينيني
في لبنان».
األخبار

أن نمنح الجنسية ،فيما نمنح الحياة؟».
تحدثن عن دول عربية هي مصر والجزائر
واملغرب ّ
«تفوقت على لبنان» حني أقدمت
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ق ��وان�ي�ن ال �ج �ن �س �ي��ة لديها.
أم ��ا س �م �ي��رة س ��وي ��دان ال �ت��ي ط��امل��ا رددت
أنها تثق بالقضاء على ال��رغ��م م��ن قلقها
وع��دم تفاؤلها ب�ص��دور حكم ملصلحتها،
ف��أع�ل�ن��ت وه ��ي ت�ن�ف��ث دخ� ��ان سيجارتها
بانزعاج أن «الدولة عودتنا الظلم .تتذكر
حقوق امل��رأة وتتاجر بها فقط في مواسم
االن �ت �خ��اب��ات ،أم ��ا ب��اق��ي امل ��واس ��م فتنتزع
منا أبسط حقوقنا .لن أستسلم وسألجأ
إل��ى التمييز» .تضيف« :م��ا حصل اليوم
كان اختبارًا ملدى حسن نية الدولة تجاه
امل��رأة اللبنانية ال تجاهي فقط ،وقد ثبت
أن الدولة تعاملنا بدونية معيبة ومخجلة
أمام الرأي العام العاملي».
ح �م �ل��ة «ج �ن �س �ي �ت��ي ح ��ق ل ��ي وألسرتي»
املواكبة للقضية أسفت للحكم القضائي
القاضي برد دعوى سويدان ،مشيرة إلى
«أن هذا القرار غير مفاجئ نظرًا إلى سجل
مقاربة الدولة اللبنانية غير املشجع لهذه
ال �ق �ض �ي��ة» .وأك � ��دت امل �ض��ي «ف ��ي املسيرة
النضالية لضمان ح�ص��ول ال�ن�س��اء على
حقهن بمنح الجنسية ألس��ره��ن» .ورأت
منسقة الحملة ،روال امل�ص��ري ،أن «الحل
ال ��وح� �ي ��د إلن � �ص� ��اف ال� �ن� �س ��اء وتكريس
حقوقهن في املواطنة والجنسية يتمثل
في تعديل قانون الجنسية الحالي» .أما
محامية الدفاع ،سهى إسماعيل ،فأكدت
االت �ج ��اه ن �ح��و ال�ت�م�ي�ي��ز «ألن امل �ع��رك��ة لم
ت �ن �ت��ه ،رب �ح �ن��ا ال �ج��ول��ة األول � ��ى وخسرنا
الثانية ،وعلى الجولة الثالثة أن تكون هي
أن قضية سميرة
الحاسمة» .وأشارت إلى ً
س��وي��دان ق��د تكون م��دخ�لا مهمًا لتعديل
القانون الحالي للجنسية أو للعمل على
ّ
سن تشريعات جديدة أكثر إنصافًا بحق
امل��رأة اللبنانية .ونفت إسماعيل تداخل
املعايير السياسية والطائفية ف��ي هذه
القضية ،مشيرة إل��ى أن القاضية ماري
امل�ع��وش��ي طبقت اقتناعاتها القانونية،
وعلى محكمة التمييز أن تنظر في مدى
إنصاف القرار لسويدان.
محامون مهتمون بالقضية ومتابعون
ل�ت�ط��ورات�ه��ا أب� ��دوا رأي �ه��م ب��ال�ث�ن��اء على
ال �خ �ط��وة ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا س ��وي ��دان يوم
سمعت أح��د ال�ن��واب ي�ص� ّ�رح عبر إحدى
شاشات التلفزة أنه يحق لألم اللبنانية
أن ت�ع�ط��ي جنسيتها ألب�ن��ائ�ه��ا إذا كان
زوجها متوفى ،وي��وم ج��رؤت واعتمدت
على جهود محامية قريبة ،ومضت في
حربها على قوانني «بالية» بنظرها.
ممثل نقابة امل�ح��ام�ين ف��ي لجنة اإلدارة
وال� � �ع � ��دل ،امل� �ح ��ام ��ي م �ي �ش ��ال ع� �ي ��د ،قال
إن م ��ا ي�ح�ص��ل «خ �ط ��وة أول� ��ى للتفكير
بكيفية تقديم م�ش��اري��ع ق��وان�ين جديدة
أو ت �ع��دي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ق ��دي �م ��ة» .ولفت
إل��ى أن «االجتهاد ال��ذي ق��ام به القاضي
جون قزي لن يصبح نصًا إال إذا ّ
مر عبر
ال �ب��رمل��ان وال �ت �ش��ري��ع ،وه ��ذا ب�ح��اج��ة إلى
وقت وجهود كبيرة».

استنكر اللواء الركن جميل السيد «تجاهل» وزير العدل إبراهيم
ّ
نجار التصريحات التي أدلى بها رئيس املحكمة الخاصة بلبنان
القاضي أنطونيو كاسيزي الذي أعلن صراحة ،خالل زيارته
األخيرة إلى بيروت« ،أن اعتقال الضباط األربعة ّ
تعسفًا ملدة
أربع سنوات قد شابه عيب شكلي كبير ،وافتقر إلى عناصر
إثبات الجرم ومن دون توجيه أية تهمة اليوم» ،كذلك استنكر
«تجاهل» نجار لتصريحات نائب
رئيس املحكمة القاضي السابق رالف
الرياشي الذي اتهم الجسم القضائي
اللبناني بأنه «غير سليم» .واستغرب
اللواء السيد في بيان صدر عن مكتبه
اإلعالمي ،أمس« ،أن يكون ّ
املدعي
العام التمييزي سعيد ميرزا حاضرًا
إلى يمني وزير العدل وهو يتحدث
عن إصالح القضاء ،في مؤتمر
عقده نجار أول ّمن أمس في وزارة العدل ،فيما حضور القاضي
ميرزا بالذات يمثل رسالة مناقضة تمامًا لدور هيئة التفتيش
القضائي» ،معتبرًا ّأن ّ
املدعي العام التمييزي القاضي سعيد
«ميرزا نفسه هو املسؤول شخصيًا عن التجاوزات والفساد
واالرتكابات التي يتحدث عنها القاضي كاسيزي في قضية
اعتقال الضباط األربعة ،هذا عدا عن أن الوزير نجار نفسه قد
اعترف علنًا ،منذ حوالى سنة ،بوجود ملفات تفتيش ودعاوى
مقدمة بهذا الخصوص بحق القاضيني سعيد ميرزا وصقر
صقر» .وتساءل السيد «أين هو مصير تلك امللفات؟ وكيف
يستطيع معالي الوزير أن يقنع اللبنانيني بقدرته على معالجة
املرض باملرض؟».

جريح طعنًا بالسكني في قب الياس
ُ
نقل حسني ش 20( .عامًا) ،منتصف ليل أول من أمس ،من
بلدته قب الياس (قضاء زحلة) إلى مستشفى خوري العام
بطنه ،وذلك على أثر
في زحلة ،وهو مصاب بطعنة سكني في ً
شجار وتضارب باأليدي كانا قد حصال ليال في أحد املقاهي،
بني عدد من الشبان ال تتجاوز أعمارهم  20عامًا .حضرت إلى
ّ
األمنية ،وباشرت فصيلة
األجهزة
املكان دوريات من مختلف ّ ً
درك شتورا التحقيقات توصال إلى كشف مالبسات الحادث.
مسؤول أمني أوضح لـ«األخبار» أن التحقيقات ّ
األو ّلية أظهرت
عدم وجود أية خلفيات سياسية أو انتخابية وراء العراكً ،واضعًا
أسباب الخالف في إطار «تصرفات صبيانية تحصل عادة في
بعض املقاهي من وقت إلى آخر».

خطف عامل سوري واالعتداء على آخر
يتواصل مسلسل االعتداء على العمال السوريني في لبنان.
ّ
فقد ذكرت التقارير األمنية الصادرة أمس أن ثالثة أشخاص
مجهولني يستقلون سيارة من نوع «ب أم لون أبيض» ،خطفوا
شخصًا من التابعية السورية ،بعد أن أطلقوا عيارين ناريني في
الهواء في منطقة الشويفاتّ ،
وفروا إلى جهة مجهولة.
ُ
كذلك نقل إلى ّ املستشفى املركزي في مزبود عبد الله ع ،.وذلك
على أثر تعرضه للضرب من مجهولني في منطقة الوردانية.

اقتراح تعديالت طفيفة على قانون املطبوعات
نشرت الوكالة الوطنية لإلعالم أمس ّ
نص قانون املطبوعات
القانون الحالي .وشهدت اثنتان من املواد
املقترح الستبدال ً
املنشورة فيه تعديال طفيفًا ،فاملادة  20التي كانت تنص على
العقاب على القدح والذم املقترف بواسطة املطبوعات بالحبس من
ثالثة أشهر إلى سنة ،والغرامة من ثالثة آالف إلى خمسة آالف
ليرة لبنانية ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وفي حالة التكرار ال
يمكن ّأن تقل ّأي من العقوبتني عن حدها األدنى ،اقترح تعديلها
ّ
بأن تخفف مدة الحبس من سنة إلى ستة أشهر ،وبالغرامة من
عشرة ماليني ليرة لبنانية إلى ستة ماليني.
أم ��ا امل � ��ادة  21ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى ع �ق��اب ال �ق��دح امل �ق �ت��رف بواسطة
املطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف
إلى ثالثة آالف ليرة لبنانية ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وفي حالة
التكرار ال يمكن أن تقل ّأي منهما عن حدها األدنى ،فأبقيت فيها
مدة الحبس كما كانت ،فيما جرى تعديل قيمة الغرامة فأصبحت
بني مليوني ليرة لبنانية وستة ماليني.
األخبار
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متابعة
ورد في مشروع موازنة عام  2010بند يقضي بإجراء
تعديالت على قانون الضمان االجتماعي إلضافة فقرة
تنشئ ّأوضاعًا قانونية جديدة غير مألوفة ،إذ تطلب وزيرة
املال ريا الحسن تمييز املؤسسات العامة عن مؤسسات
القطاع الخاص ،ومعاملتها باملثل مع الدولة ،أو السلطة
التأخير املفروضة على
العامة ،وإعفاءها من زي��ادات
َُ
املتأخرين عن تسديد االشتراكات عن أجرائهم

من يأكل أموال الضمان؟
موازنة  :2010إعفاء زيادات التأخير
عن ُأ َجراء المؤسسات العامة
محمد وهبة
ت���ح���اول وزي������رة امل������الّ ،
ري�����ا الحسن،
���م�ي�ن م�����ش�����روع م������وازن������ة 2010
ت���ض ً
تعديال لقانون ال��ص��ن��دوق الوطني
ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ،ل��ل��ت��ه ّ��رب من
ت��س��دي��د اش���ت���راك���ات م��س��ت��ح��ق��ة على
امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وم��ب��ال��غ تسوية
ع����ل����ى اش������ت������راك������ات م���س���ت���ح���ق���ة عن
أجرائها في ه��ذه املؤسسات بقيمة
تتجاوز  20مليار ليرة ،علمًا بأن هذه
التعديالت غير دستورية وال يجوز
إق���راره���ا إال وف���ق أص����ول تشريعية
منصوص عليها في الدستور.

تشير املادة الـ 79من قانون صندوق
الضمان إلى فرض زيادة تأخير على
املتخلفني ع��ن تسديد االشتراكات
����ات ال���ت���ي ال
ك����اآلت����ي« :إن االش����ت����راك ُ
تدفع خالل املهلة املحددة تزاد حكمًا
��األل��ف ع��ن ك��ل يوم
بنسبة ن��ص��ف ب
تأخير» ،على أن ُت َّ
حصل قيمة هذه
الزيادات عند تسديد االشتراكات أو
وفقًا ألصول التحصيل.
لكن امل���ادة  106م��ن م��ش��روع موازنة
 ،2010ذهبت باتجاه اقتراح تعديل
امل��������ادة ال��������ـ 79م����ن ق����ا ُن����ون الضمان
االج��ت��م��اع��ي ،ب��ح��ي��ث ت���ض���اف إليها
فقرة جديدة تقول« :ال ّ
تطبق زيادات

زيادات التأخير لديها طابع مدني (أرشيف)
التأخير على االشتراكات املستحقة
على الدولة وسائر أشخاص القانون
العام» .وتشير األسباب املوجبة إلى
أن ال��ن��ص ال��س��اب��ق ل��ه��ذه امل�����ادة من
قانون الضمان لم ّ
يميز بني أرباب
العمل من أشخاص القانون الخاص
وأرباب العمل من أشخاص القانون
العام ،ولم يتضمن تكليفًا صريحًا
ً
إعفاء صريحًا ألشخاص القانون
أو
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يقول عضو املجلس الدستوري السابق ،سليم
جريصاتي ،إنه ال يمكن تعديل قوانني أصلية
عبر مواد في قانون املوازنة ،وفي موازنة 2010
ّ
التي تتضمن تعديالت عدة منها لقانون الضمان
االجتماعي .فاألمر مرتبط بمبدأ االستقرار
ّ
التشريعي ،إذ تتميز قوانني املوازنة عن القوانني
أنها تتخذ شكل القانون لكنها مختلفة
ً
األصلية ً
شكال وأصوال في التحضير والتصويت ...وهي ال
تتضمن قواعد عامة وغير شخصية وغير زمنية
مثل القانون الوضعي ،وليس لديها هدف تغيير
قواعد .لذلك ،فإن املجلس الدستوري سيبطل هذه
ّ
التعديالت ألنها تخرج عن املألوف فتعدل
قوانني أو تلغيها أو تنشئها.

هو عدد األجراء في
املؤسسات العامة بحسب
ّ
مصرح عنهم في
ما هو
الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،علمًا بأن بعض
املؤسسات لم ّ
تصرح عن
ُ
أجرائها بعد ،وهناك صراع
على تسجيلهم وتكليف
مؤسساتهم املبالغ املترتبة
وزيادات التأخير

قطاعات

شركات

ّ
ّ
ّ
فرصة للشركات لتتمتع بـ«مسؤولية اجتماعية»
َ
أهمية ّ
انطالقًا من ّ
تحول الشركات صوب «املواطنة»
ّ
واالض��ط�لاع ب��ج��وان��ب أب��ع��د م��ن امل��س��ائ��ل التجارية
ّ
ّ
االجتماعية
وال��رب��ح ّ��ي��ةُ ،ي��ع��د م��ف��ه��وم «امل��س��ؤول ّ��ي��ة
للشركات» استثمارًا حقيقيًا وليس إنفاقًا جاريًا،
هو عبارة ّ عن عمل خيري.
خالصة ّ أكدها جميع املشاركني تقريبًا في الندوة
ال��ت��ي نظمتها ش��رك��ة « ،»CSR Lebanonف��ي فندق
«فينيسيا» أم��س ،وه��ي األول���ى م��ن نوعها ،بهدف
ّ
االقتصادية
ن��ش��ر ال���وع���ي ع��ل��ى امل��س��ؤول ّ��ي��ات غ��ي��ر
(ال��رب��ح ّ��ي��ة) ل��ل��ش��رك��ات .وب��ح��س��ب امل��دي��ر التنفيذي
ّ
ّ
اللبنانية ،خالد ّ
«تطور مفهوم
القصار ،فقد
للشركة
ّ
امل��س��ؤول ّ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة للشركات على نحو غير
لتنشأ
مسبوق خ�لال ال��س��ن��وات العشر امل��اض��ي��ة»،
ً
ّ
باستراتيجيات م��ت��ط ّ��ورة «ليست عمال
سياسات
ّ
صرفًا ،بل هي حتمًا في
ًا
إنساني
او
بيئيًا
خيريًا أو
ّ
باب االستثمار واألرباح املؤكدة».
للقصارّ ،
ّ
مقيدًا
وهكذا أضحى نجاح األعمال ،وفقًا
ّ
ّ
ّ
وتحولت إدارة املخاطر ُاالجتماعية
املسؤولية،
بتلك
ّ
واألخ�ل�اق ّ���ي���ة إل���ى «م��س��أل��ة م��رك��زي��ة ال ت��ع��ال��ج فقط

ال��ع��ام ،وق��د طبق ص��ن��دوق الضمان
زي������ادات ال��ت��أخ��ي��ر ع��ل��ى املؤسسات
العامة وأعفى الدولة منها ،معتمدًا
ف��ي ذل��ك على ال��رأي�ين االستشاريني
الصادرين عن ديوان املحاسبة.
وت��ب��ل��غ قيمة امل��ب��ال��غ امل��ت��أخ��رة على
ه��ذه املؤسسات العامة 400 ،مليار
ليرة ،فيما زيادات التأخير املتراكمة
إذ تحتسب
تجاوزت  20مليار ليرةّ ،
ق���ي���م���ة ال���ت���س ُ���وي���ات امل���ت���وق���ع���ة على
ت��ع��وي��ض��ات أج����راء ه���ذه املؤسسات
ع��ل��ى أس�����اس  %5م���ن ح��ج��م الدين
على الدولة ،أي نحو  20مليار ليرة
ُ
س���ت���ح���ت���س���ب ع��� ّل���ى أس���اس���ه���ا قيمة
الفوائد املستحقة على الدولة وفق
سنوات التأخير عن كل أجير ،وذلك
بنسبة .%8
إال أن دي�������وان امل���ح���اس���ب���ة ي���ؤك���د أن
امل����ؤس����س����ات ال����ع����ام����ة ت����دي����ر مرفقًا
ع����ام����ًا ،وب���ال���ت���ال���ي ف���ه���ي ال تتمتع
بالسلطة العامة للدولة ،وبالتالي
ال ي����م����ك����ن ،ف�����ي ظ�����ل غ�����ي�����اب النص
ال��ق��ان��ون��ي وال��ت��ف��س��ي��ر ال���واض���ح ،أن
ت��ج��ري م��ع��ام��ل��ة امل��ؤس��س��ات العامة
ك���ال���دول���ة ،وق����د ص����در ع���ن الديوان
اس��ت��ش��ارت��ان ت��ؤك��دان ه���ذا االتجاه:
األول����ى ف��ي السبعينيات والثانية
في التسعينيات.
وف����ي اإلط������ار ن��ف��س��ه ،ت���أت���ي مقاربة
اللجنة الفنية في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،إذ تشير إلى

ّ
ّ
ّ
اللبنانية مع
��ة» .ووق��ع��ت ال��ش��رك��ة
ب��م��ب��ادرات ف��ردي ّ
ب��رن��ام��ج األم���م امل��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي ( )UNDPاتفاقًا
ّ
ّ
االجتماعية للشركات
املسؤولية
إلعداد تقرير عن
ف ّ��ي ل��ب��ن��ان ،وان��ت��س��ب��ت إل���ى االت���ف���اق ال��ع��امل��ي لألمم
املتحدة في هذا اإلطار (.)UNGC
ّ
التنفيذي لالتفاق
املصورة ،رأى املدير
وفي كلمته
ّ
ج���ورج ك��ي��ل ،أن امل���ب���ادرة امل��ط��روح��ة ت��م��ث��ل «فرصة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
التجارية
واملؤسسات
فريدة للمصارف
ّ
الحركة املتنامية واملشاركة في
��ذه
للتعرف إل��ى ه
ّ
املقبل» .وأوضح أن االتفاق الذي انطلق عام
التقرير ّ
ّ
الطوعية األوس���ع ف��ي العالم
 ،2000يمثل امل��ب��ادرة
ّ
إليجاد ّ
يضم
حس املواطنة لدى الشركات .وأصبح
ّ
أكثر من  8آالف مؤسسة.
ّ
��راء واالخ��ت��ص��اص ّ��ي��ون خ�ل�ال ورشتي
وق�����دم ال��خ��ب ُ ّ
ّ
العمل اللتني نظمتا خالل الندوة ،عروضًا أكاديمية
ّ
وعلمية ع��ن امل��وض��وع امل��ط��روح ،وع��رض��ت شركات
ّ
تجاربها ال��خ��اص��ة ف��ي ه��ذا اإلط���ار مثل «»CISCO
و«.»DLA Piper

(األخبار)

أن زي��ادات التأخير ّ
مكرسة قانونًا،
وه����ي ع��ل��ى ع��ك��س رأي وزارة املال
ّ
ال��ت ّ��ي ت���رى أن م���ع���دل ال��ف��ائ��دة الذي
ي��م��ث��ل زي����ادات ال��ت��أخ��ي��ر ل��دي��ه طابع
ع���ق���اب���ي ،ف��ال��ل��ج��ن��ة ت���ؤك���د أن معدل
ال���ف���ائ���دة امل���ف���روض ك���زي���ادة تأخير
يتعداه
ل����ه ط����اب����ع م����دن����ي ب���ح���ت ال
ً
إل����ى ال���ط���اب���ع ال��ع��ق��اب��ي ال�����ذي عادة
م��ا ت�� ّك��ون «غ��رام��ت��ه اإلك��راه��ي��ة» على
املتخلفني عن الدفع كما وردت في
بعض التشريعات أعلى م��ن معدل
ال����ف����ائ����دة ال���ق���ان ّ���ون���ي���ة أو املتعارف
ع��ل��ي��ه��ا .واس��ت��دل��ت ب��ال��ق��وان�ين التي
أل���زم���ت ّال����دول����ة دف����ع ف���وائ���د تأخير
ل��ق��اء ت��أخ��ره��ا ف��ي دف��ع األم����وال مثل
قانون االستمالك .كذلك فإن القضاء
اللبناني ي��ط ّ��ب��ق ق��اع��دة دف���ع فوائد
ت��أخ��ي��ر مل��ص��ل��ح��ة ال���دول���ة وملصلحة
األفراد ضد الدولة .ويفهم من قرارات
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ش��ري��ع واالس���ت���ش���ارات في
وزارة العدل أن على اإلدارة الرسمية
دفع الفائدة الناتجة من تأخرها في
دفع قيمة املستحق عليها استنادًا
إل�����ى امل�������واد  252و 265م����ن قانون
ّ
امل��وج��ب��ات وال��ع��ق��ود ،وبالتالي أدت
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة إل���ى اع��ت��ب��ار الدولة،
ك��ص��اح��ب ع��م��ل ،م��خ��ال��ف��ة للقوانني
واألن���ظ���م���ة ...وت��ت��رت��ب نتيجة لذلك
زي�������ادات ت��أخ��ي��ر ع��ل��ى االشتراكات
وف��ق��ًا ل��ن��ص امل�����ادة ال�����ـ 79م���ن قانون
الضمان.

سياحة

 8مطالب ألصحاب الفنادق في عهدة «السياحة»
أعلن رئيس نقابة أص��ح��اب الفنادق بيار األشقر،
ّ
املوسع الذي عقده أصحاب الفنادق
خالل االجتماع
في املنت وكسروان وجبيل ،في فندق «أكواريوم» في
جونيه أمس ،بحضور وزير السياحة فادي عبود
ورعايته ،املطالب األساسية ألصحاب الفنادق في
املنت وكسروان وجبيل وهي:
1ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ت��ق��اس��م ال���ث���روة ال��س��ي��اح��ي��ة ب�ين ك��ل املؤسسات
القائمة في لبنان ال في بيروت فقط.
 2ـ ـ ـ البنى التحتية أساسية ،وال ّ
سيما على مداخل
ّ
بيروت التي تؤثر في الحركة االقتصادية.
 3ـ ـ ـ كازينو لبنان ودوره في الحركة السياحية ،التي
ال تستفيد منها املؤسسات الفندقية املجاورة.
 4ـ ـ ـ التسويق ّف��ي ال��خ��ارج م��ش ّ��وه بسبب م��ا م ّ��ر به
ل��ب��ن��ان ،علمًا أن م��وازن��ة وزارة السياحة ال تسمح
بالتسويق.
 5ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال����ص����ن����دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان االجتماعي
وم��ع��ام��ل��ة امل��ؤس��س��ات الفندقية امل��وس��م��ي��ة معاملة
خاصة كما في السابق.
 6ـ ـ ـ زيادة عامل االستثمار وتمديد العمل بالقانون

الرقم  ،402وال سيما للفنادق خارج بيروت.
 7ـ ـ ـ إيجاد تمويل طويل األمد 12 ،أو عشرين عامًا،
م��ع إع��ط��اء  4س��ن��وات س��م��اح مل��س��اع��دة املؤسسات
القائمة وإع���ادة ج��دول��ة التمويل بفائدة صفر في
املئة.
 8ـ ـ ـ الكهرباء وامل��ي��اه ،ال يمكن أصحاب املؤسسات
الفندقية االستمرار في ظل كلفتهما الراهنة.
ودع����ا األش��ق��ر ال���وزي���ر ع��ب��ود إل���ى تحقيق املطالب
املذكورة ،وكذلك لجنة السياحة النيابية الخاصة.
ّ
وعبر عبود عن سعيه إلى إنجاز تحويل مرفأ جونيه
ّ
إل���ى م��رف��أ س��ي��اح��ي ،وش�����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة الترويج
السياحي الذي تخصص له الدول السياحية مبالغ
كبيرة جدًا ،ولفت إلى أن وزارة السياحة ّ
مغيبة منذ
 15سنة عن كازينو لبنان ،وقال «سيكون لنا وجود
ف��ي��ه ،وس��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل ،فهو
بحاجة إلى مزيد من االستثمار ،وإنشاء ف��روع له
في كل لبنان ،بحيث يصبح لبنان مقصدًا سياحيًا
مثل «الس فيغاس».
(األخبار)
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بصرية
فنون ّ

سوزان حفونة ويوسف نبيل
ونبيل بطرس وصباح نعيم
ّ
ّ
تستضيف اللبنانيّة روز عيسى حاليًا،
في صالتها اللندنية ،أربعة فنانني يعيدون
منظور ًالفن املعاصر،
تشكيل املدينة من ّ
وأدواته ...مسلطة الضوء على
وبمنطقه ّ
التحوالت الجذرية التي هدتها الثقافة
ّ
البصرية في مصر ،خالل العقد األخير

«إمرأة خلف
املشربية» لسوزان
حفونة (110 × 140
سنتم)

«عمر

«صور القاهرة» بين محجوب ومكشوف
حازم سليمان
ل��ن ت �ب��دو ال �ق��اه��رة ه�ن��ا ك�م��ا نعرفها.
ل �ي �س��ت م ��دي �ن ��ة ال � ��زح � ��ام والفوضى
وال �ع �ش��وائ �ي��ات ،وال م��دي�ن��ة التاريخ.
ال � � �ص� � ��ورة ه� �ن ��ا خ�ل��اص� ��ة ذك � � ّ�ي � ��ة من
ك ��ل ذل � ��ك .ت �ت��أم��ل ف ��ي ظ ��اه ��رة بشرية
م��وح�ي��ة وع�ص� ّ�ي��ة ع�ل��ى ال�ف�ه��م اسمها
القاهرةِّ ،تترك خلف ظهرها سذاجات
ُ
كثيرة علقت فيها ع�ش��رات التجارب
ال� �ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة .أرب � �ع ��ة ف �ن��ان�ي�ن هم
سوزان حفونة ،ويوسف نبيل ،ونبيل
ب�ط��رس ،وص�ب��اح نعيم ،تستضيفهم
حاليًا «ص��ال��ة روز عيسى» ف��ي لندن
ضمن معرض «صور القاهرة» .باتت
ت �ج ��ارب ه� ��ؤالء ال �ف �ن��ان ً�ين الشغوفني
املصرية ،معروفة ،باعتبارها
بالحالة
ً
ج � � ��زءًا أص � �ي�ل��ا م� ��ن م �خ �ت �ب��ر بصري
حديث .فيه تنتج صياغات أخرى ّلفن
منغمس ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي تشكل
جوهر املشهد العام ،ومكمن دهشته.
اجتماع هذه الرؤى تحت سقف واحد
ِّ
ي�م��ث��ل ت�ج��رب��ة م �غ��ري��ة ،خ�ص��وص��ًا مع
اختالف أساليب التعبير واملعالجات

ملوضوع مشترك هو مصر.
القاهرة لسوزان حفونة ( )1962التي
تقيم ف��ي أمل��ان �ي��ا ،ه� ُ�ي م��دي�ن��ة مواربة
ت �خ �ف��ي أك �ث ��ر م �م��ا ت �ظ �ه��ر .جوهرها
ّ
محجوب خلف ًغالالت عدة .لذا تقدم
في أعمالها جملة إشارات وإيحاءات
ح��ول امل�ن�ظ��ور وال �خ �ف��ي ،ال�ع�لاق��ة بني
ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،م��ن م��وق��ف بصري
يستفيد من فكرة املشربية في العمارة
اإلس�ل�ام �ي ��ة .امل �ش��رب �ي��ة ال �ت��ي تشتغل
ع �ل �ي �ه��ا ح �ف��ون��ة ف ��ي س� �ي ��اق مشروع
ب�ص��ري ع�م��ره  16ع��ام��ًا ،تتيح مل��ن هم
ف��ي ال��داخ��ل رؤي ��ة واض �ح��ة ،وتحجب
الداخل عن عيون الغرباء .وقد وصلت
إلى مراحل متقدمة من نفي املوضوع،
مل�ص�ل�ح��ة ت �ج��ري��دي��ات ت�خ�ت�ل��ط فيها
ال� � �ص � ��ورة ال� �ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة بالرسم
وال �ت��رك �ي��ب ،إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ن��وي��ع في
خ��ام��ات�ه��ا ل�ت�م��زج األح �ب ��ار والخشب
باملعدن.
ف� ��ي ه � ��ذا امل� � �ع � ��رض ،ت �ح �ض��ر مالمح
م��ن ت�ج��ارب�ه��ا امل�ت�ن� ّ�وع��ة م�ث��ل سلسلة
«نساء خلف النافذة» .هذه املجموعة
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ت�ت�م�ح��ور ح ��ول فكرة

ً
الحجب والتشويش البصري ،فضال
ع��ن ت �ج��ارب ت��رك�ي�ب�ي��ة أخ ��رى يختلط
فيها النحت مثل «الصبر جميل».
ال� �ت� �ح ��والت ال �ث �ق��اف �ي��ة واالجتماعية
ال�ت��ي عصفت ب��ال�ق��اه��رة ،تنهض عبر
ال � �ـ«ب� ��وب آرت» وال �ب ��ورت ��ري ��ه اللذين
يسمان أع�م��ال يوسف نبيل (.)1972
ّ
املصور املقيم في نيويورك ،يستفيد
م��ن خ�ب��رة اكتسبها كمساعد ملصور
ال �ن �ج��وم ال�ش�ه�ي��ر م ��اري ��و تيستينو،
فيعتمد على التلوين اليدوي لثماني
ص��ور شخصية ب��األب�ي��ض واألسود.
م��ن خ�ل�ال ت�ق�ن�ي��ة ق��دي �م��ة ،ي �ب��رز نبيل
ـ ب�ت�ع�ب�ي��ري��ة وب �س��اط��ة م �ف��رط��ة م �ع��ًا ــ
ال �ف��ردي��ة ال �ت��ي ي��راه��ن ع�ل�ي�ه��اِّ .
يقرب
ال� ��وج� ��ه ح �ي �ن ��ًا ،وي �ن �ف �ي��ه ح �ي �ن��ًا آخر
ملصلحة تفاصيل أخ��رى موحية من
الجسد.
ورغ ��م ش �ه��رة ه ��ذا ال �ف �ن��ان ف��ي إنجاز
مشهديات ساحرة ال تخلو من ّ
حس
ّ
سينمائي ،يميل هنا إلى التقشف في
لتظهر القيم املرتبطة
الحركة واللونّ ،
بامللمح الخاص ،كأنه ينطلق من والء
ع �ف��وي واض ��ح ل�ش�خ�ص�ي��ات معروفة

ل �ه��ا وق �ع �ه��ا ال �خ ��اص ع �ل��ى املستوى
الشخصي للفنان ،أو شكلت طفرة ما
في وعي شريحة واسعة من املجتمع
امل � �ص� ��ري ،م �ث��ل م �ن��ى ح� ��اط� ��وم والرا
بلدي في الفنون املعاصرة ،واملغنية
ناتاشا أط�ل��س ،وعمر الشريف الذي
ال تخلو صورته من إعالء لجماليات
ق��اس �ي��ة ووح� �ش� �ي ��ة .ث �م��ة ص � � ّ�ورة بال
رأس لشعبان عبد الرحيم ،يركز على
خ�ص��وص�ي��ة م�لاب�س��ه وأكسسواراته
ال��ذه �ب �ي��ةّ .أم � ��ا ال �ف��وت��وغ��راف��ي نبيل
بطرس ( ،)1954فتحمل أعماله نزوعًا
توثيقيًا مل��ا ه��و م�ه��دد ب��ال�ض�ي��اع من
أس��ال �ي��ب ح �ي��اة وع � � ��ادات وتفاصيل
يومية صغيرة .أنجز بطرس املقيم في
ّ
باريس مجموعات فوتوغرافية ،قدم
فيها ق ��راءات بصرية ّ
معمقة ملظاهر
م��ن ال�ح�ي��اة امل �ص��ري��ة .وإذا استعدنا
م��ا ق��دم��ه ف��ي كتابه امل �ص� ّ�ور «مصر»،
ث��م ف��ي «أق �ب��اط ال�ن�ي��ل ـ ب�ي�ن الفراعنة
واإلسالم» ( ،)2007نلمس نبرة الدفاع
ـ ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ًا ـ ع ��ن ق �ي��م التعددية
ف ��ي ال �ن �س �ي��ج امل� �ص ��ري .ون �ل �ح��ظ ذلك
ف��ي اه�ت�م��ام ص��ورت��ه ب��رص��د املظاهر

تجريد المشربية،
ورصد األقباط ،ورهان
وتحدي
الفردية،
ّ
ّ
اللحظة باللون

ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي امل �ج �ت �م �ع��ات الحديثة،
وال س� �ي� �م ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ق� �ب� �ط ��ي في
مصر ،باعتباره من أق��دم املجتمعات
املسيحية في العالم.
ّ
ف��ي ه��ذا امل�ع��رض ،ي�ق��دم بطرس ثالثة
أعمال مركبة هي «الجمعة العظيمة»،
و«ص � �ل � ��اة» ،و«س � �ل� ��ام» ي �ج �م��ع فيها
الطقس الديني وامللمح االجتماعي.
ت �ن �ق �س��م ال � �ص � ��ورة ل ��دي ��ه إل � ��ى أجزاء
وت �ف��اص�ي��ل ت�ف�ض��ح امل �ف��ارق��ات حينًا،
أو ت�ق� ّ�وي�ه��ا أو ت�س�خ��ر م�ن�ه��ا أحيانًا.
كذلك ،تصطبغ أعمال بطرس بطابع
حكائي متسلسل حقيقي وفيه وجهة
نظر واضحة وحميمة ،تزيد من ثقل
املوضوع وطاقته التعبيرية.
أم��ا صباح نعيم ( ،)1967فتتخذ من
شوارع القاهرة مكانًا مثاليًا القتناص

معرض

اإلسالمية منجمًا للفنون المعاصرة
الثقافة
ّ
دمشق ــ خليل صويلح
ّ
مصممني
م �ع��رض م �ت �ج� ّ�ول ل�ت�س�ع��ة
ّ
الثقافة اإلسالمية
عامليني ينتمون إلى ّ
أو ينحدرون منها ،حط رحاله أخيرًا
ف��ي «امل �ت �ح��ف الوطني»
في دمشق .بدأت الرحلة
م �ن ��ذ أرب � �ع� ��ة أع� � � ��وام في
«م� � �ت� � �ح � ��ف فيكتوريا
وأل � � � � �ب� � � � ��رت» ف � � ��ي لندن
ضمن مسابقة الختيار
أفضل تصميم يستلهم
ال �ت �ص��ام �ي��م اإلسالمية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ض �م��ن م� �ب ��ادرة «جائزة
ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ج �م �ي��ل» ال �ت��ي ترعاها
ّ
العراقية زها حديد.
املعمارية
يهدف املعرض الذي يقام كل سنتني،

أعمال لحمراء
عباس ورضا عابديني
وحسن حجاج ...

إلى تعزيز الحوار الثقافي بني التراث
الفني اإلس�لام��ي وال�ف�ن��ون املعاصرة.
ف��ي نسخته الثانية ،يستوقفنا عمل
اإليرانية أفروز أميغي « 1001صفحة»
الفائز بجائزة الدورة األولى .سلسلة
قطع ّ
مفرغة على البالستيك باعتماد
تقنية الضوء والظل والوهم البصري.
رس��وم وأشكال مستمدة من تأثيرات
إس �ل�ام � �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ُ ،كاملنمنمات،
ض�م��ن رؤي ��ة م�ع��اص��رة ت �ب��رز العمارة
واألس �ط ��ورة وت��داخ�ل�ه�م��ا ف��ي الحياة
اإليرانية.
ً
«رجاء ال
عمل الكويتية حمراء عباس
تتقدم :ضياع قصة رائعة» عبارة عن
ص�ح��ون ور ّق �ي��ة م�خ� ّ�رم��ة وف��ق أشكال
هندسية مركبة تحمل عبارة ساخرة
ّ
«ت �ف ��ض ��ل اس � �ك� ��ب» .امل� �ف ��ارق ��ة أن هذه

ال�ص�ح��ون م�ل�أى ب��ال�ث�ق��وب وال يمكن
اس�ت�خ��دام�ه��ا .ل�ع��ل ف��ي ه��ذا التناقض
ب �ي�ن ال� �ف� �ك ��رة وم ��دل ��ول� �ه ��ا ت �ك �م��ن قوة
عمل املصممة في «تجسيد» اآلليات
املنحرفة في استهالك الثقافة».
وت � �ل � �خ ��ص أع� � �م � ��ال اإلي � � ��ران � � ��ي رضا
ع ��اب ��دي� �ن ��ي االرت � � �ب� � ��اط ال� ��وث � �ي� ��ق بني
الجسد وال�ح��رف عبر أرب��ع ملصقات
ف��ي اب�ت�ك��ارات بصرية مدهشة تحيل
إل� ��ى أص ��ال ��ة ال �ف ��ن اإلي� ��ران� ��ي القديم.
أم ��ا خ��وات��م ال �ت��رك��ي س�ي�ف��ان بيكاكي
ف �ت �س �ت��دع��ي أش� �ك ��ال امل� �ج ��وه ��رات في
املرحلة العثمانية بتقنيات مختلفة
كالتلوين والنقش والخط واملوزاييك.
في عمله التركيبي «صالون» ،يدعونا
امل �غ��رب��ي ح �س��ن ح �ج��اج إل ��ى مضافة
ب� � ��دوي� � ��ة .ج� � � � ��دران م� �غ� �ط ��اة بأشكال

«صالون» للمغربي
حسن حجاج

هندسية ت�ك��رر ص ��ورة ج�م��ل .ل�ك��ن ما
إن ن��دخ��ل ح �ت��ى ت�ص��دم�ن��ا العالمات
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي غ ��زت ه ��ذه املضافة
في ابتكار فريد ملناخ السوق العربي
املحموم بصناديق الكوكا كوال.
وق � �ب ��ال ��ة «ص� � ��ال� � ��ون» ح � �ج � ��اج ،يدير
اإلي� ��ران� ��ي خ �س��رو ح �س��ن زادة حفلة
ن ��دب ك��رب�لائ �ي��ة (راج � ��ع ص  .)17أما
س ��وزان حيفونة فتستلهم ف��ي «أنا»

املشربيات التقليدية التي تزخر بها
ال �ب �ي��وت امل �ص��ري��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .فيما
ت�س�ت�خ��دم ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة س�ح��ر شاه،
ال �غ ��راف �ي ��ك ع �ل��ى ال � � ��ورق ف ��ي لوحات
تدمج األش�ك��ال الهندسية اإلسالمية
بالفنون املعاصرة ،كالرسوم املتحركة
وال �غ��راف �ي��ك .ت�ل�ج��أ إل ��ى ك � ��والج يقيم
عالقة بني عمارة غرناطة األندلسية،
ويشتغل على املكعب الذي هو الحجر
ّ
األس � ��ود امل � �ق� ��دس .أخ� �ي� �رًا ،ن �ص��ل إلى
أعمال كامل زكريا التي تستمد قوتها
م� ��ن ال �ت �ص��ام �ي��م اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ضمن
م��ون�ت��اج متكرر ألل ��واح م��ن املوزاييك
ّ
تتحول
وال ��زخ ��ارف امل�خ�ت�ل�ف��ة .ه �ك��ذا
إل��ى أش �ك��ال ت�ج��ري��دي��ة ،ت�ط��رح أسئلة
ع��ن م�ع�ن��ى ال � ��ذات ،وال �ب �ي �ئ��ة املحلية،
والعيش بسالم داخل أمكنة محددة.
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بعد الحدث

فوتومونتاج األحالم الضائعة

فؤاد خوري بين خيبة وحنين

«ماذا حدث ألحالمي؟»
عنوان ّمعرضه الجديد
الذي تنقل أخيرًا بني ّدبي
وباريس وبيروت .ولعله
مفترق طرق في مسيرة
ّ
الفنان الذي يستعصي
على التصنيف
بيار أبي صعب

ّ
«ك �نّ��ت أت �م��ن��ى ل ��و أس �ت �ط �ي��ع ّ/أن
ما
أت��ذك��ر أح�ل�ام��ي /أن أرق ��ص كل ّ
م� ��ات ص ��دي ��ق /أن أب �ك ��ي ع ��ن كل
ّ
املرات التي لم أبك فيها /أن ألتزم
االصمت» .على الهامش األبيض
األلوان
ال�ع��ري��ض ،ل �ص��ورة قليلة
ّ
ب �ت��وق �ي��ع ف� � ��ؤاد ال� � �خ � ��وريّ ،تمثل
طريقًا داخل نفق («كنت أتمنى»).
ّ
وفلسفية،
م �ق��ارب��ة ف��وت��وغ��راف� ّ�ي��ة
وج� � ّ
�ودي� ��ة وس �ي ��اس � ّ�ي ��ة ،تختصر

ر الشريف» ليوسف نبيل (ألوان على صورة أبيض واسود)

مواضيعها .اللقطات منتشلة من هنا
حيث عفوية ال�ب�ش��ر ،وه��م يتحركون
ف��ي حياتهم ال�ي��وم�ي��ة .وع�ب��ر تحريف
ال�ل�ق�ط��ات وت�ش��وي�ه�ه��ا ب��ال �ل��ون ،تعلن
الفنانة موقفًا واض�ح��ًا م��ن جماليات
ال�ص��ورة بمعناها التقليدي .تزعزع
ه� ��ذه ال��واق �ع �ي��ة ب ��أل ��وان وخربشات،
وت �ع��زل أب �ط��ال ص��وره��ا ع��ن واقعهم،
وت ��دف ��ع ب��ال �ع �م��ل إل� ��ى م� �ن ��اخ بصري
م �ش �ح��ون ب��ال �ت��وت��ر وال� �ف ��وض ��ى .ثمة
انقالب على الحرفة والخبرة ،وتعزيز
ّ
ل �ل �ص��ورة ب��إح �س��اس ي � ��دوي مباشر،
يمنح أناسها هاالت قدسية /دنيوية،
ّ
يضيق عليهم مساحة الحركة.
أو
أع�م��ال�ه��ا ف��ي ه��ذا امل �ع��رض ك�ن��اي��ة عن
في
س �ل �س �ل��ة ص� ��ور ب �ع �ن ��وان «أن � � ��اس ّ ً
محملة
الشارع» ...تخرج نعيم وتعود
بصيد ثمني لعالقات ولحظات عفوية
ن � � � ��ادرة ،ت� �ق ��رأ م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا يوميات
ّ
الغرباء والعابرين ،وتتحدى باللون
رمادية اللحظة الراهنة.
حتى  22أي��ار /مايو الجاري ــــ «صالة روز
عيسى» (لندن) ــــ www.roseissa.com

روح م �ع��رض��ه ال �ب �ي��روت��ي «ماذا
حدث ألحالمي» الذي أسدلّ عليه
الستار أخيرًا في «فضاء كتانة ــــ
كونيغ».
اع �ت �م��د امل �ع ��رض ب ��األس ��اس على
الفوتومونتاج ،صورتان أو ثالث
أو أك �ث��ر ف��ي ع�م��ل واح� ��د ،لقطات
م �ت �ت ��ال �ي ��ة ل �ل �م �ش �ه ��د ،أو وجوه
وم�ش��اه��د متعاقبة ،أو ص��ور من
أزم� �ن ��ة وأم �ك �ن ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة التقت
ل�ت�خ�ت��رع ب �ع �دًا آخ� ��ر .م �ث��ل العمل
الذي يجمع بني الرأس املقطوع في
إحدى ساحات باريس ،والتمثال
ال� � � � ��ذي ن� �س� �ي� �ت ��ه ال� � �ح� � �ض � ��ارة في
الكرنك (الكرنك ـــ باريس) .وجوه
األصدقاء تتراصف مع مقتطفات
ّ
مسرحية
أدب � � � ّ�ي � � ��ة ،ف � ��ي ل� �ح� �ظ ��ة
بامتياز ،لحظة استوديو (األحد،

ف ��ي ع �ي��د م � �ي�ل��ادي) .كليشيهات
ّ
منسية،
أربع مليليشوي من حرب
ي�ل�ع��ب ال� ��ورق وخ�ل�ف��ه ع�ل��ى جدار
امل� �ق� �ه ��ى رس � �م� ��ة ن � �ع ��ام ��ة ،وحول
اإلطار اسم التنظيمات السياسية
وال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة (لبنان،
ال �ن �ع��ام��ات واآلخ� � � ��رون) .وه ��ا هو
ف � ��ؤاد ع �ل��ى ض� �ف ��اف البوسفور،
يرصد عبور الدقائق عند امليناء
س ��اع ��ة ال� � �غ � ��روب ،ح �ت ��ى اختفاء
ال �س �ف �ي �ن��ة (إل � ��ى ّأم� � � ��ي) .م � ��اذا عن
تفاصيل القصف واملوت والعنف
ّ
في غزة ،كما التقطها على الشاشة
كتابات
الصغيرة وأض��اف إليها
ّ
م ��ن ن � ��وع« :م� �ش ��اه ��دون ع �ل��ى تلة
يتفرجون على القنابل»« ،صراخ
ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا ب �ص �م��ت»« ،الحياة
تواصل مجراها ،من غير املجدي

فنان
احتجاج خافت
وذاتي وحميم

أن ت �ش �ع��ر ب� ��اإله� ��ان� � ّ�ة»( .صمتًا،
النيران تنهال على عزة).
ت �خ �ل �ل��ت األع � �م� ��ال غ��ال �ب��ًا ـ �ـ �ـ �ـ جزء
أساسي منها باألبيض واألسود ــــ
كتابات هي بني شعارات الجدران
وق �ص��ائ��د ال �ه��ا ّي �ك��و ،ب�ي�ن تأمالت
واعترافات متأخرة لرجل ما زال
مسكونًا بأشباحه القديمة .بعد
ّ
والحب» ّمن
مشروعه «عن الحرب
وح��ي ع ��دوان ت� ّ�م��وز  ،٢٠٠٦يمثل
هذا الشغل ،مفترق طرق في مسار

«الكرنك ـــ باريس» ( ٥٠ x ٤٠سنتم  ٥٠ x ٤٠ +سنتم)

ّ
ال �ف��ن��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي ال � ��ذي يصعب
ابتكار
تصنيفه .في الطريق إل��ى
ّ
م�ف��ردات وق��وال��ب ج��دي��دة ،يصف ًي
حسابه مع املاضي ،يراجع أعماال
س��اب�ق��ة أخ��رج�ه��ا م��ن الصناديق،
ناظرًا إلى ذاكرة جيله من مسافة
مشوبة بالندم والكآبة والحنني...
نبش فؤاد في أرشيفه وألبوماته
Suite
امل� �ن� �ش ��ورة (ّ Egyptienne
 ،)2002 Sombres ,1999فتش
في دفاتر رحالته باحثًا عن آثار
ض� � ��وء ،حكايات
خ � �ط� ��وات ،ب �ق��ع ً
ه� � ��ارب� � ��ة ...م � �ح� ��اوال ال� �ت� �ق ��اط تلك
السرعة ال�ت��ي تعبر بها األشياء.
«ال� �س ��رع ��ة» ال �ت��ي ا ّش �ت �غ��ل عليها
ب��ول فيريليو ،امل�ف��ك��ر واملعماري
ال�ف��رن�س��ي ال ��ذي يحيل إل�ي��ه فؤاد
الخوري في تقديم املعرض.
«م � ��اذا ح ��دث ألح�ل�ام ��ي» معرض
ي � �ح � �ك ��ي ق � � ّ�ص � ��ة ج � �ي� ��ل األوهام
ال �ج �م �ي �ل��ة ...ت �ج��ول ال �ك��ام �ي��را في
العالم ،تبحث عن نقاط االرتكاز
وال� �خ� �ل ��ل ،ت� �ق ��وم ب� �ج ��ردة حساب
ذات� � ّ�ي� ��ة ك� ��اوي� ��ة .ال �س �ك��ك الحديد
اقتلعها الزمن ،وضاعت في عراء
ال�ط�ب�ي�ع��ة (راس ب �ع �ل �ب��ك) .نصب
امل �ع �م��ار ال �ب��ول��ون��ي ـ �ـ �ـ �ـ األميركي
دان � � �ي� � ��ال ل �ي �ب �س �ك �ي �ن��د لضحايا
املحرقة في برلني ب��ات «فلسطني
 .»٢٠٤٨الطفل الفلسطيني الذي
ّ
ّ
بالكوفية ،صارت له
صوره سابقًا
ُ َ
ّ
قصة في «و ِل��د خ��اس�رًا» .الصورة
الشديدة االح�م��رار التي التقطها
ش ��اب ��ًاّ ،أول ع� �ه ��ده بالتصوير،
مثل بطل أنطونيوني في إحدى
الحدائق العامة ،تستعيد حوارًا
ع �ب �ث �ي��ًا م ��ع «األب» .ف ��ي الباحة
ال��داخ �ل� ّ�ي��ة ل �ل �ف �ن��دق ،ع �ن��د توقيع
«اتفاقية ّ ١٧أي��ار» ،ص� ّ�ور الجنود
أمام حوض سباحة فارغ من املاء،
ابتسامتك
وكتب «أكثر ما أفتقده
ِ
ّ
ال � �ت ��ي ال ت� � �ص � ��دق» (ابتسامة).
وف ��ي ص��ال��ة ال� �ع ��رض ،ب�ي�ن خيبة
وحنني ،نسمع خطابات كاسترو
وك � �ي � �ن � �ي ��دي ول� ��وم� ��وم � �ب� ��ا وعبد
ال�ن��اص��ر وغ�ي�ف��ارا ول��وث��ر كينغ...
وأغ� �ن� �ي ��ات أس �م �ه��ان والرولينغ
س �ت��ون��ز وب ��ري ��ل وع� �ب ��د الوهاب
وجون لينون...
وليد زيبلينغ ّ
ف ��ؤاد ال �خ��وري ف��ن��ان «احتجاج».
اح�ت�ج��اج خ��اف��ت وذات ��ي ّ وحميم،
ي� � �ب � ��دو اس � �ت � �ق� ��ال� ��ة ل � �ك� ��ن� ��ه ليس
ك � ��ذل � ��ك .ي �ع �ب ��ر زم � �ن � ��ه ،م � ��ن كوبا
إل ��ى امل��وزم �ب �ي��ق ،م� � ّ�رورًا بباريس
ول � �ش � �ب � ��ون � ��ة ،غ� � � � ��زة والقاهرة،
اسطنبول وبرلني .تاركًاّ بصماته
ال� �ض ��وئ � ّ�ي ��ة ف � ��ي س � �ج� ��ل األحالم
الضائعة.

خسرو حسن زاده
كيتش وتراث
حسين بن حمزة
�ى الرموز
يشتغل خ�س��رو ح�س��ن زاده ( )1963ع�ل� ِّ
وال �ت �ق��ال �ي��د ال �ش �ع�ب �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ،وي �ح��ول �ه��ا إلى
ن � ��وع خ� ��اص م ��ن األي� �ق ��ون ��ات امل� �ع ��اص ��رة .ه� ��ذا ما
ٍ
فعله ال��رس��ام اإلي��ران��ي ف��ي معرضيه البيروتيني
السابقني« :عاشوراء» ( ،)2002و«البهلوان» ( .)2004وها هو
َْ
يعود إلينا بمعرض ثالث هو «يا علي َم��دد» .إنها الصيحة
ال�ت��ي يطلقها م��ن ي�ح�ت��اج��ون إل��ى امل �س��اع��دة ،لكنها أساسًا
صرخة طقسية مجلوبة من التقليد الصوفي َّوجلسات الذكر
نوعًا َّمن الث َمل الوجداني
التي يعقدها الدراويش وتتضمن ً
وال��روح��ي .يحوي املعرض  11لوحة منفذة بمواد مختلفة
ع �ل��ى ال� � ��ورق وال� �ك ��ان� �ف ��اس .ما
نشاهده ال ُيشعرنا بأننا في
م �ع��رض ج��دي��د وت �ك��ام��ل .ففي
ث�م��ان��ي ل ��وح��ات ،ن ��رى أجساد
م�ص��ارع��ي ف��ن البهلوان الذين
رأيناهم سابقًا ،لكنها محاطة
�االت ح��روف �ي��ة يتكرر
ه �ن��ا ب� �ه � ٍ
ف �ي �ه��ا اس � ��م اإلم � � ��ام ع� �ل ��ي ،إلى
ج��ان��ب ث�ل�اث ل ��وح ��ات تحضر
فيها كوكب الشرق أم كلثوم!
ب �ط��ري �ق��ة م ��ا ،ي�ف�ت��ح زاده ّ
كوة
ّ
ض � � � ��روري � � � ��ة ك � � ��ي ن � � �ط� � ��ل على
التيارات الراهنة في التشكيل
اإليراني الذي أفرز في العقدين
األخ � �ي ��ري ��ن ت � �ج� ��ارب شبابية
ت �م��زج ب�ين ال��رس��م والتصوير
ال� � �ف � ��وت � ��وغ � ��راف � ��ي والفيديو
وال �ت �ج �ه �ي��ز .ت��أث �ي��رات العوملة
ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ت� ��ؤدي هنا
إل��ى خ�لائ��ط هجينة ومدهشة
عبر ارت �ط��ام ال�ف�ن��ون اإليرانية
تجارب تمزج
ال � �ت � �ق � �ل � �ي ��دي ��ة ال� � ��راس � � �خ� � ��ة مع
بين الرسم
اجتهادات ومجازفات حديثة
وما بعد حديثة .نتذكر أسماء
والتصوير
مثل فرخند شاهرودي ومهران
الفوتوغرافي
م �ه��اج��ر وش� �ه ��رام انتخابي...
والفيديو
وم ��ازي ��ار ب� �ه ��اري ال � ��ذي أنجز
فيلمًا ع��ن «م��وم�س��ات» طهران
والتجهيز
اللواتي ج��رت تصفيتهن قبل
سنوات على يد قاتل تسلسلي.
نتذكر أن صور املومسات التي
وزع�ت�ه��ا ال�ش��رط��ة ح�ض��رت في
م �ع��رض ب ��االس ��م ن�ف�س��ه لزاده
أقيم في لندن .أغلب أبناء هذا
ال �ج �ي��ل درس � ��وا أو أق ��ام ��وا في
أوروب ��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة .بحسب م��ا ش��اه��دن��ا حتى اآلن،
يبدو حسن زاده أقل راديكالية من مجايليه ،لكنه ب��ارع في
تراثية ألول وهلة .نقارن
استثمار مكونات لوحته التي تبدو
َّ
لوحاته الحالية بمعارضه األخرى ،فتتعزز فكرتنا عن الرسام
البارع في توظيف عناصر وظواهر مشهدية عامة .هناك فن
واسعة
مفهومي يتجلى في الشغل على فكرة تحظى بشعبية
ٍّ
لدى العامة ،وتحويل حصيلة ذلك إلى نبرة شخصية أو فن
خاص .يخلط حسن زاده بني األصل الفوتوغرافي لشخوصه
وإمكانات «الكيتش» العمومية ،والنتيجة أننا أمام تجربة
جديرة بالثناء.
حتى  29أي��ار (م��اي��و) ال�ح��ال��ي ـــــ «غ��ال�ي��ري ج��ان�ين رب�ي��ز» (الروشة/
بيروت) ـــــ لالستعالم01/868290 :

فالش
ّ
�ال عن
■ ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�ف�ن��ي��ة وع�م�ل�ه��ا ه�م��ا تعبير ع � ٍ
أح��اس �ي �س �ه��ا ،وح�ص�ي�ل��ة ف � ��وران ح��ال�ت�ه��ا الداخلية
ب�ك��ل م��ا ف�ي�ه��ا م��ن ت �ن��اق �ض��ات .ف��ي ال��ذك��رى األولى
لرحيل إح��دى رائ ��دات ال�ف��ن اللبناني وال�ن�ق��د الفني
هيلني الخال (1923ـ�ـ�ـ  ،)2009تمنحنا «الجامعة
األميركية في بيروت» فرصة ملشاهدة أعمال هذه
التشكيلية اللبنانية ضمن معرض استذكاري ُيقام
( 345213/01ــ الحمرا) حتى
مع «غاليري أجيال» ّ
 23أيار (مايو) .بينما تنظم ًالجامعة في حرمها في
قاعة «أسمبلي هول» احتفاال في ذكرى الخال ،عند
الخامسة من مساء غد.
■ يبحث «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
ف��ي ال �س��ادس��ة م��ن م �س��اء غ��د ،م��وض��وع «اسرائيل
ّ
الديموقراطية» .يشارك
بني يهودية ال� ّ�دول��ة ودع��وى
ف��ي ال�ن��دوة ك��ل م��ن الصحافي وال�ب��اح��ث صقر أبو
ف�خ��ر واألك��ادي �م� ّ�ي�ي�ن م�ح�م��د امل �ج��ذوب وعباس

حسن اسماعيل في قاعة املجلس( .شارع املزرعة
ـ بيروت) .لالستعالم01/703630 :
■ أص��در الشاعر العراقي،
س� � � � � � �ع � � � � � ��دي يوسف،
(ال � � �ص� � ��ورة) ،ب �ي��ان��ًا شديد
ال �ل �ه �ج��ة ض � � ّ�د ن ��اش ��ر «دار
الجمل» خالد املعالي ،محذرًا
غير
إي ��اه «م ��ن إع � � ِ
�ادة ط �ب� ٍ�ع ِ
الشعرية
مشروعة ألعمالي ِ
ٍ
َ
واملترجمة».
ِّ
ّ
والقراء وأصحاب املكتبات
ودع��ا يوسف «املوزعني
وامل�س��ؤول�ين ع��ن م�ع��ارض اُل�ك�ت��اب ،ال��ى االم�ت� ْن��اع عن
ُ
�اب ل��ي ،يحمل اس�م��ي» أص��درت��ه «دار
ت� � َ�داو ِل أي ك�ت� ٍ
الـجمل».
■ أع�ل��ن سعيد ال�ص� ّ�ب��اح استقالته م��ن عضويته

ف��ي «ات� �ح ��اد ال �ك �ت��اب ال �ل �ب �ن��ان��ي» ،ف��ي ب �ي��ان أصدره
ّ
املتردية وإنفاق
وب� ّ�رر استقالته ب�ـ«أوض��اع االت�ح��اد
اآلالف املؤلفة على طباعة نتاجات ّ
املقربني ،وإيفاد
أهل الحظوة في رح�لات سياحية ثقافية إلى شتى
البلدان».
■ يقيم مقهى «دينمو» (الحمرا) ،هذه الليلة ،أمسية
ّ
شعرية م��ع قصائد ميشال ط��راد ،يلقيها الفنان
سليم ع�لاء ال��دي��ن م��ع م��راف�ق��ة موسيقية للفنان
الفلسطيني ناصر مراد .لالستعالم03/819397 :
جسورًا
■ «ويستمر ال �ح��وار :الترجمة تقيم
ّ
بني ال�ح�ض��ارات» هو عنوان املؤتمر ال��ذي تنظمه
«دار ب �ل��وم �ب��زب �ي��ري م��ؤس �س��ة ق �ط��ر للنشر»،
«كارنيجي ميلون قطر».
بالتعاون م��ع جامعة ّ
ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ال � � ��ذي ي� ��رك� ��ز ع� �ل ��ى م� �ج ��ال ترجمة
األدب ،ي �ه��دف إل ��ى خ�ل��ق م��رك��ز مل�ن��اق�ش��ة القضايا

ّ
امل �ت �ع ��ل �ق ��ة ب��ال �ت��رج �م ��ة ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي�ي�ن النظري
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج .ي �ن��درج ه ��ذا املؤتمر
ال� � ��ذي ي �ن �ع �ق��د ف ��ي  19و 20أي� � ��ار (م� ��اي� ��و) ضمن
احتفالية «ال��دوح��ة عاصمة الثقافة العربية »2010
وه��و ي�ن��اق��ش ال�ف�ل�س�ف��ات واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات العامة
للترجمة.
■ برنامجان تدريبيان ج��دي��دان يطلقهما «املركز
القومي للترجمة» في مصر .البرنامج األول هو
ّ
العلمية .أم��ا الثاني
ع��ن الترجمة ف��ي مجال الثقافة
فيتناول الترجمة في مجال األدب.
ي �ه��دف ال �ب��رن��ام �ج��ان إل ��ى ت��أه �ي��ل ج �ي��ل ج��دي��د من
املترجمني في املجالني ،لالرتقاء بحركة الترجمة في
مصر والعالم العربي .تسهم في التدريب نخبة من
أبرز املترجمني املصريني .باب االشتراك مفتوح من
 20أيار (مايو) إلى  27حزيران (يونيو) على العنوان
اإللكتروني www.nctegypt.org
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تحريض على الجبهة اإللكترونية بين «القوات» و«التيار»
ليال حداد
منذ عام  2005حتى اليومّ ،
تنوعت أشكال
ّ
ال � �ص� ��راع ب�ي�ن «ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط �ن ��ي الحر»
و«القوات اللبنانية» .من الشارع ،إلى حرم
إلى
ال�ج��ام�ع��ات اللبنانيةّ ،إل��ى امل� ��دارسّ ،
صناديق االق �ت��راع ،تنقل ال�خ�لاف ليحط
أخ �ي �رًا ع�ل��ى ن�ح��و ف��اض��ح ع�ل��ى صفحات
َ
موقعي ّ «التيار»،
اإلنترنت .طبعًا ص��راع ّ
خذ ـــــ مع
يت
ه
لكن
و«القوات» ليس جديدًا،
ً
ّ
ك ��ل اس�ت�ح�ق��اق ان�ت�خ��اب��ي ـ�ـ�ـ�ـ ش �ك�لا عنيفًا
ّ
وبعيدًا عن الحد األدنى من أصول العمل
اإلع�ل�ام ��ي امل �ف �ت��رض ،ول ��و ع �ل��ى الشبكة
العنكبوتية .آخر نتاج هذا الصراع حملة
َ
ّ
تهجم متبادلة ب�ين امل��وق��ع�ين بلغت يوم
الجمعة املاضي ،مع مقالة ملسؤول موقع
«ال �ق��وات» طوني أب��ي نجم بعنوان «مئة

صفعة بدل العشر ملوقع التيار العوني!!».
وأت ��ت ه��ذه امل�ق��ال��ة ردًا ع�ل��ى م�ق��ال��ة أخرى
ل�ج��اد أب��و ج��ودة نشرها م��وق��ع «التيار»
ب �ع �ن��وان «ه �ك��ذا ص�ف��ع مسيحيو البقاع
ال �غ ��رب ��ي وراش � �ي� ��ا س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع عشر
مرات»!
ووسط كل هذه الصفعات ،انحدر الخطاب
�دارًا م��زع �ج��ًا ،ف�ع��دن��ا نرى
اإلع�ل�ام ��ي ان� �ح � ّ
عبارات مثل «تطل علينا العونية برأسها
الحزب املسيحي األكثري
املريض» ،و«هذا ِّ
(أي «القوات») ال يوفر مناسبة إال إلظهار
طائفية أو مذهبية»...
عنصرية
ّ
والحق يقال ،فإن كمية التحريض يرتفع
م �ن �س��وب �ه��ا ف ��ي م ��وق ��ع «ال� � �ق � ��وات» .هكذا
يكاد ال ّ
يمر يوم واحد ،من دون أن ينشر
املوقع خبرًا أو أكثر عن «مداهمة شبان
شيعة لبلدة مسيحية» ،أو «االعتداء على

م�ن��اص��ري��ن ل�ل�ق��وات اللبنانية م��ن جانب
شباب «ح��زب الله» بسبب إص��رار هؤالء
على تعليق صورة لحسن نصر الله قرب
كنيسة (أو حرم جامعي أو مدرسة.»)...
َّ
يتطرق إليها
والالفت أن هذه األخبار ال
إال على ه��ذا امل��وق��ع .أم��ا على tayyar.org
ورغ��م أن كمية التحريض املذهبي تبدو

يرتفع منسوب
كمية التحريض
في موقع «القوات»

ً
ّ
أخ � ��ف ،إال أن امل ��وق ��ع ال ي �ف � ّ�وت ف ��رص ��ةّ ال
يشير فيها إل��ى «ش ��راء رأس �م��ال��ي سني
ألراض ف ��ي م�ن�ط�ق��ة م �س �ي �ح �ي��ة» ،أو إلى
«س�ع��ي السنة إل��ى م �ص��ادرة ال ��رأي العام
املسيحي»...
ّ
وفي ظل كل هذا التجييش املذهبي ،ينفي
مسوؤل  lebanese-forces.comطوني أبي
ك��رم ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن يكون امل��وق��ع يسعى
إل ��ى أي ت �ح��ري��ض« ،ع �ل��ى ال �ع �ك��س ،نحن
ننقل فقط الحقيقة» .وي�س��أل« :ه��ل يجب
فقط
علينا أن نخفي األخ�ب��ار الحقيقية ّ
خوفًا من التحريض الطائفي؟» .ويؤكد
أن م �ع��رك��ة م ��وق ��ع «ال � �ق � ��وات» ل �ي �س��ت مع
موقع «التيار» فقط ،بل مع «ك��ل وسائل
التابعة لقوى الثامن من آذار ،ثم
اإلع�لام ّ
ّ
إننا ال نتجنى على أحد بل نرد بالطريقة
نفسها ال�ت��ي يهاجموننا ف�ي�ه��ا» .وعند

س��ؤال��ه ع��ن سبب نشر ه��ذه األخ�ب��ار فقط
على امل��وق��ع ،م��ن دون أن تشير إليها أي
وس�ي�ل��ة إع�لام �ي��ة أخ� ��رى ،ي �ق��ول« :ال أحد
ي �ت �ج� ّ�رأ ع� ّل��ى ذل ��ك ،ح�ت��ى وس��ائ��ل اإلعالم
امل�ق� ّ�رب��ة م��ن��ا ك�ـ«أخ�ب��ار املستقبل» ،و،mtv
ف �ق��د ب ��ات ��ت ك �ل �ه��ا م � ّ
�دج� �ن ��ة» .م ��ن جهته،

ي �ب��دو م �س ��ؤول م��وق��ع «اّل �ت �ي ّ��ار» باتريك
باسيل أكثر ه��دوءًا ،ويؤكد أن «ما يشاع
ع��ن أن موقعنا يستهدف م��وق��ع القوات
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح .خ�ل�ال ال �س �ن��وات السابقة،
ذك��رن��ا ه ��ذا امل��وق��ع م��رت�ين أو ّ ث�لاث��ًا فقط
ال غ�ي��ر» .لكنه ي�ع��ود ليقول إن ال��رد على
 ،lebanese-forces.comي�ك��ون ف��ي أحيان
كثيرة غير مباشر .ويعلن أن املوقع الذي
يرأسه ،ينتقد «القوات اللبنانية» كحزب
سياسي ،ولكن «تركيزنا األول هو على
نقل الخبر للقارئ».

رسالة كان

الـ«كروازيت»
تستنجد بإيناريتو
وكياروستامي
كان ـــ عثمان تزغارت
ب��دت ال �ـ«ك ��روازي ��ت» أم��س ك��أن�ه��ا نسخة
م�ك��ررة م��ن «ك ��ان»  ،2009ف�ك��ان النجمان
األك �ث��ر ت��أل�ق��ًا ع�ل��ى ال�ب�س��اط األح �م��ر هما
رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ال� � ��دورة املاضية
إيزابيل هوبير ،ومخرجها األثير مايكل
هانيكي ،الذي منحته «السعفة الذهبية»
عن فيلمه «الشريطة البيضاء».
ج �م �ه��ور ال� � �ـ«ك � ��روازي � ��ت» ح � ّ�ي ��ا بحرارة
ه��وب�ي��ر ،ال�ت��ي ع��ادت إل��ى «ك ��ان» لتصعد
ساللم قصر املهرجان برفقة فريق فيلم
«األم � �ي� ��رة دو م��ون �ب��ان �س �ي �ي��ه» لبرتران
تافيرنييه .أما هانيكي ،فقد جاء ليستلم
م ��ن وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال �ف��رن �س��ي فريدريك
الفنون واآلداب».
ميتيران «وسام فارس
ّ
على البساط األحمر أيضًا ،تألقت النجمة
األم�ي��رك�ي��ة ميغ راي ��ان ال�ت��ي ص�ع��دت إلى
قصر املهرجان برفقة امللكة نور ،لتأييد
ف��ري��ق ال�ف�ي�ل��م ال�ت��وث�ي�ق��ي Countdown to
( zeroع� ��رض خ� ��اص ،خ� ��ارج املسابقة)،
الذي يتناول موضوع التهديدات النووية
وخطرها على البيئة.
على صعيد العروض ،كانت ردود الفعل
النقدية متباينة ،بعد عرض «األميرة دو

نجمة
لكل الفصول
املمثالن رفاييل بيرسوناز وميالني تييري واملخرج برتران تافيرنييه قبيل عرض فيلم «األميرة دو مونبانسييه»
مونبانسييه» .علمًا بأن هذا األخير ُيعد،
ّ
أقله على الورق ،الفيلم الفرنسي األبرز في
املنافسة .لكن تافيرنييه ،ال��ذي يستعيد
ّ
هنا قصة شهيرة مل��دام دو الفييت ،قدم
فيلمًا مغرقًا في الكالسيكية ،سواء لجهة
اللغة الحكائية التقليدية أو على صعيد
ال ��رؤي ��ة اإلخ��راج �ي��ة ال �ت��ي ج� ��اءت خطية
و ُم�ض��اه�ي��ة ح��رف�ي��ًا ل�ل�ع�م��ل األدب� ��ي الذي
اقتبس منه الفيلم...
ال ش��ك ف��ي أن ص��اح��ب «وس ��ط الضباب
امل � �ك � �ه� ��رب» ،س �ع ��ى إل � ��ى ت �ق ��دي ��م إسقاط
تاريخي على الراهن الفرنسي في العهد
ال �س ��ارك ��وزي ،م��ن خ�ل�ال اس �ت �ع��ادة قصة
م��اري ميزيار (النجمة ميالني تييري)،
وري � �ث� ��ة ش � � ��ارل ال � �ت ��اس ��ع ،ال� �ت ��ي رضيت

ّ
ب��زواج م��رت��ب ارتبطت بموجبه باألمير
دو م��ون�ب��ان�س�ي�ي��ه (غ��ري �غ��وار ل��و برنس
ـ�ـ�ـ�ـ ران �غ �ي��ه) ،رغ ��م ق �ص��ة ال �ح��ب العاصفة
ال �ت��ي رب �ط �ت �ه��ا ب ��ال ��دوق ه �ن��ري دو غيز
(غ��اس �ب��ار أول �ي �ي��ل) .وق ��د اس �ت �م� ّ�رت هذه
العالقة بعد الزواج سرية ،وبالتواطؤ مع
مربي األم �ي��رة ،الكونت ش��اب��ان (المبرت
ويلسون).
لكن فيلمه لم يرق ،لألسف ،إلى مستوى
ع �م��ل «م � � ��دام دو الف �ي �ي ��ت» األدب� � � ��ي .أما
امل� �ف ��اج ��أة ال � �س� ��ارة ال ��وح� �ي ��دة ف �ي��ه فهي
النجمة ال�ص��اع��دة ميالني تييري ،التي
قارن بعضهم أداءها املميز في هذا الفيلم
ببريجيت باردو الستينيات .بينما رأى
آخ ��رون شبهًا ك�ب�ي�رًا بينها وب�ي�ن رومي

شنايدر في «اإلمبراطورة سيسي» .وهو
ّ
يخولها املنافسة بقوة على «جائزة
ما
أفضل ممثلة».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ب � ��دا واض � �ح� ��ًا أن املهرجان،
ح�ت��ى ي��وم��ه ال �س��اب��ع ،ل��م يعثر ب�ع��د على
«ال �س �ع �ف��ة» امل��رت �ج��اة .أب ��رز األف�ل��ام التي
ل �ف �ت��ت األن� �ظ ��ار ك��ان��ت خ � ��ارج املسابقة.
لكن جمهور ّالـ«كروازيت» لم يفقد األمل
َ
فيلمني
ت �م��ام��ًا .إذ ت��ت �ج��ه األن� �ظ ��ار إل� ��ى
م��ن ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل س �ي��دخ�لان املسابقة
ال � �ي� ��وم األرب � � �ع � ��اء ،وه� �م ��ا «بيوتيفول»
ألل � �ي � �خ ��ان ��درو غ ��ون ��زال� �ي ��س إيناريتو،
و«ص��ورة طبق األص��ل» للمعلم اإليراني
عباس كياروستامي .لعلهما يخرجان
املهرجان ،أخيرًا ،من سباته...

أبت ليندسي لوهان (الصورة) إال أن تثبت
«مهرجان كان» ،فوصلت
حضورها في
ُ
يوم األحد املاضي ،لتشارك في الحفلة
الخاصة التي أقيمت في احد اليخوت على
شرف فيلم ،Countdown To Zero
برفقة شاب مجهول .ثم شوهدت مجددًا
في اإلحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الـ
 150ملاركة «شوبار» العاملية» بمظهر
متعب ،م��ا أع��اد الحديث م��ج��ددًا عن
إدمان هذه املمثلة الشابة على الكحول.
وبعدما عاشت لوهان فترة من «البطالة»
املخرجني بالعمل
بسبب عدم رغبة أي من ّ
ّ
معها ،أعلنت من «كان» أنها ستجسد
قريبًا دور املمثلة اإلباحية املعتزلة
ليندا لوفوالس

ريموت كونترول

زوجتي Shopaholic

إلى الجنوب در

< 20:45

21:30 < lbc

OTV

يناقش مالك مكتبي في حلقة الليلة
من برنامج «أحمر ِّبالخط العريض»
موضوع «امل��رأة امل�ب��ذرة» .ويسأل هل
م �ص��روف امل ��رأة أك�ب��ر م��ن مصروف
ال��رج��ل؟ أي��ن ت�ص��رف امل ��رأة أموالها؟
وك �ي� ّ�ف ي �ت �ع��اط��ى ال � ��زوج م ��ع الزوجة
امل� � �ب � ��ذرة؟ وإل � ��ى أي ً م� ��دى ق ��د تصل
خالفاته معها نتيجة لذلك؟

ّ
معركتان حاميتان في صيدا وجزين
ّ
األهمية لالنتخابات
هذا األحدّ .ملاذا هذه
البلدية؟ تطل ماغي فرح في حلقة الليلة
من «الحق يقال» على الجنوب ،وعلى
األجواء االنتخابية هناك .وتستضيف
أسامة سعد (الصورة) ،وإدمون رزق،
وأحمد الحريري ،ومحمد السعودي،
ورفيق نصر الله ،وصالح سالم.

الدجاج األرمني «صحي وسريع»

«اآلن»

< 12:00

تستقبل حلقة مونيك باسيال زعرور
(الصورة) في حلقة «صحي وسريع»
اختصاصية طب األطفال منى عالمة
التي تتحدث عن بداية تناول األطفال
الحديثي ال��والدة الطعام الجامد ،كما
تستعرض زع ��رور ف��ي ف�ق��رة املطبخ
العاملي صناعة الدجاج على الطريقة
األرمنية.

آخر أخبار فايز السعيد

«سما دبي»

< 21:00

ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ال �ب��رن��ام��ج الفني
«ن �س��اي��م» ،ت�س�ت�ض�ي��ف س��ام �ي��ة مراد
ال � �ف � �ن� ��ان اإلم � � ��ارات � � ��ي ف� ��اي� ��ز السعيد
(الصورة) ،الذي يتحدث عن جديده في
مجال األغنية اإلماراتية ،باإلضافة إلى
أعماله الفنية املقبلة في مجال التلحني
والغناء ،كذلك تعاونه الفني مع عدد من
نجوم األغنية الخليجية والعربية.

التنكيت مستمر

mtv

< 21:30

ض �ي��وف ب��رن��ام��ج «أه �ض��م ش ��ي» مع
م �ي��راي م��زرع��ان��ي ال�ل�ي�ل��ة ه��م املغنية
م �ن ��ار (ال� � �ص � ��ورة) ،وج� � ��ورج خوري
مهنا ،وماغي نينيدجيان ،إلى
وروني
َ
َ
الدائمني في البرنامج
جانب الضيفني
َ
املمثل ّني نبيل عساف ،وليليان نمري.
ويتخلل الحلقات إلقاء للنكات وبعض
ألعاب التحدي.

من االستعمار إلى املونديال

22:35 < arte
ق� �ب ��ل أس ��اب � �ي ��ع ق �ل �ي �ل��ة م � ��ن انطالق
م� �ب ��اري ��ات ك� ��أس ال �ع��ال��م ف ��ي جنوب
أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ،ت� �خ � ّ�ص ��ص  arteثالث
ح � �ل � �ق � ��ات ت � �ع� ��رض � �ه� ��ا ف � � ��ي سهرة
ال�ل�ي�ل��ة ل�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل��ى تاريخ
ه � ��ذا ال �بً �ل��د م �ن��ذ االس �ت �ع �م ��ار األول
وص � ��وال إل� ��ى ان �ت �ه��اء ن �ظ��ام الفصل
العنصري.
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في الصاالت

«شباك» تامر حسني
ّ
منة شلبي على ّ
محمد خير

ً
ّ
منة شلبي ب��دال من مي عز الدين بطلة
لفيلم ت��ام��ر حسني «ن��ور ع�ي�ن��ي» .ليس
ذل� ��ك ال �ت �غ �ي �ي��ر ال ��وح �ي ��د ف ��ي ف �ي �ل��م نجم
ال�غ�ن��اء ال �ش��اب .إذ ت��م اس �ت �ب��دال املخرج
أي �ض��ًا .امل �خ��رج ه �ن��ا ه��و وائ� ��ل إحسان،
وه��و أك�ث��ر ن�ج��اح��ًا م��ن م�خ��رج��ي فيلمي
ح �س �ن��ي األخ� �ي ��ري ��ن :أك � ��رم ف��ري��د للجزء
األول من «عمر وسلمى» ،وأحمد البدري
مخرج الجزء الثاني .مع ذلك ،فالتغيير
الذي استحوذ على االهتمام الصحافي
ح�ت��ى ن ��زول ال�ف�ي�ل��م إل ��ى ال� �ص ��االت ،كان

جزءي «عمر
استبدال مي عز الدين بطلة
ً
وسلمى» ،ووجود منة شلبي بدال منها.
وهي النجمة التي ارتبط اسمها بأفالم
ت�ت�ف��وق «ف�ن�ي��ًا» ع�ل��ى طبيعة أف�ل�ام تامر
حسني .وم��ع أن شلبي ل��م ت�ق��دم بطولة
ّمطلقة كما فعلت مي في «شيكمارا» ،إال
أن منة تبقى أعلى أجرًا ،وقد تقاضت في
«نور عيني» أجرًا اقترب من مليون جنيه
مصري .وهو رقم مرتفع لفنانة ليست ـ
بمعزل عن موهبتها ــ نجمة شباك.
أم ��ا ال�ق�ص��ة ف�ه��ي ل�ت��ام��ر ح�س�ن��ي نفسه،
م��ع سيناريو أح�م��د عبد ال�ف�ت��اح شريك
حسني ف��ي أف�لام��ه األخ�ي��رة التي حققت

إي ��رادات مرتفعة ،وإن بالغ فيها املنتج
م�ح �م��د ال �س �ب �ك��ي ،ب ��داف ��ع ال ��دع ��اي ��ة .لكن
ي �ب �ق��ى أن ل �ت��ام��ر ج� �م� �ه ��وره ـ الغنائي
باألساس ـ ال��ذي يدعمه سينمائيًا .وقد
نشر ه��ذا الجمهور شائعة عند اإلعالن
عن اسم الفيلم ،مفادها أن حسني تقدم
لخطبة ن ��ور ،وه��ي ك��ري�م��ة ع�م��رو دياب
الذي رفض الزيجة ،فأطلق تامر اسمها
على فيلمه ال�ج��دي��د! وه��ي شائعة يبلغ
من غرابتها أنها قد ّ
تحير سامعها ،فال
يعرف مصدرها بالضبط :أنصار تامر
أم أنصار عمرو دياب؟ قصة الفيلم تدور
في إطار حب غنائي ،تجمع بني العناصر

املضمونة :امليلودراما واألغنيات .الفتاة
املحبوبة هنا (ت ��ؤدي منة دوره ��ا) هي
كفيفة ،والبطل (تامر) هاوي غناء يبحث
عن النجاح ،ويدرك معاناتها إذ تحاول
إج ��راء ج��راح��ة الس�ت�ع��ادة ال�ب�ص��ر .ليس
ذل ��ك ك��اف�ي��ًا ل�ل �م �ي �ل��ودرام��ا .ل ��ذا ،يكتشف
ال �ب �ط ��ل أن ال� �ف� �ت ��اة ذات � �ه� ��ا ه� ��ي حبيبة
ص��دي�ق��ه (ع �م��رو ي��وس��ف) .ت �ع��ود الفتاة
بعد الجراحة ،فهل ع��اد إليها بصرها؟
تحمل األحداث مفاجأة.
ً
ابتداء من غدًا الخميس في صاالت «أمبير» ـ ـ
www.circuit-empire.com.lb

◄ عرضت قناة «بي بي سي العربية»
أم����س ش��ري��ط��ًا وث��ائ��ق��ي��ًا ع���ن ال����دع����ارة في
األردن ،ض��م��ن ب���رن���ام���ج «ل��ج��ن��ة تقصي
الحقائق» .وقابل علي هاشم معد البرنامج
ع�������ددًا م����ن ب���ائ���ع���ات ال����ه����وى ف����ي األردن،
ّ
ليتحدثن عن املشاكل التي أوصلتهن إلى
هذا العمل .تعاد الحلقة اليوم في األوقات
التالية ،03:20 :و ،11:20و .16:20
◄ بعد أق��ل من  24ساعة على انتخابها
«م��ل��ك��ة ج���م���ال ال����والي����ات امل���ت���ح���دة» ،بدأت
ح��م�لات ع��ل��ى ري �م��ا ف� ُق�ي��ه (الصورة).
ال�� ُ
إذ ن�����ش�����رت ل���ه���ا ص������ور ت���ظ���ه���ره���ا وهي
ت��ش��ارك ف��ي مسابقة رق��ص مثير ،م��ا قد

RT presents

In collaboration with the Embassy of Argentina

ّ
يهدد احتفاظها باللقب .ونشر البرنامج
ال���ص���ب���اح���ي «م����وج����و ف����ي ال����ص����ب����اح» في
م��دي��ن��ة دي��ت��روي��ت ،ف��ي والي����ة ميتشيغان،
ص���ورًا لفقيه وه���ي ت��ش��ارك ف��ي مسابقة
للرقص املثير تعود إلى عام  .2007وقال
البرنامج اإلذاع��ي على موقعه اإللكتروني
ّ
إن م��س��ؤول�ين م���ن «م��ن��ظ��م��ة م��ل��ك��ة جمال
الواليات املتحدة» اتصلوا بهم طلبًا للمزيد
من الصور واملعلومات عن املسابقة ،فيما
ل��م يجيبوا ّ
عما إذا كانت ه��ذه ال��ص��ور قد
تؤدي إلى حرمان فقيه من لقبها.

IN BEIRUT

May 24, 25 & 26

at 21:00
Tickets on sale at

◄ ف���ازت ق��ن��اة «ال �ج��زي��رة الوثائقية»
ب�����ج�����ائ�����زت��ي��ن ذه����ب����ي����ت��ي�ن ف�������ي مسابقة
«بروماكس أراب��ي��ا» ،وه��ي مسابقة عاملية
ت��ق��ام سنويًا وت��ه��دف إل��ى اخ��ت��ي��ار أفضل
األعمال اإلبداعية في مجال الـ«بروموشن»
وال����ـ«غ����راف����ي����ك����س» ال����خ����اص����ة بالقنوات
التلفزيونية .وتقام النسخة العربية لهذه
املسابقة كل سنة في دبي.
◄ ّ
غيب امل��وت املمثل امل��ص��ري عبد الله
فرغلي بعد أزم��ة صحية طارئة ،فيما لم
ي��ك��م��ل ب��ع��د ت��ص��وي��ر دوره ف���ي مسلسل
«ش���ي���خ ال���ع���رب ه���م���ام» م���ع ال��ف��ن��ان يحيى
ال���ف���خ���ران���ي .وي����ع ّ����د ف���رغ���ل���ي م����ن املمثلني
امل���خ���ض���رم�ي�ن ال����ذي����ن مل���ع���وا ف����ي السينما
واملسرح والتلفزيون .وقد شارك في بطولة
م��س��رح��ي��ات «ه���ال���وو ش��ل��ب��ي» ،و«مدرسة
املشاغبني».
◄ انتهت اإلعالمية املصرية مريم أمني
من تصوير حلقات البرنامج الجديد «لعب
النجوم» الذي سيبث على تلفزيون «دبي»
بعد رم��ض��ان .وق��د ُص ّ���ورت  26حلقة من
ال���ب���رن���ام���ج ،ن��ص��ف��ه��ا ل��ف��ن��ان�ين خليجيني،
وال���ب���اق���ي ل��ن��ج��وم م��ص��ري�ين .وت��ع��ت��م��د كل
حلقة على منافسة في األلعاب الترفيهية
ب�ي�ن ال��ض��ي��ف�ين ،وراوح�������ت أج�����ور النجوم
م��ق��اب��ل ال��ظ��ه��ور ف��ي ال��ب��رن��ام��ج ب�ين ً1500
دوالر إلى عشرين ألف دوالر ،إضافة إلى
تكاليف النقل واإلق��ام��ة للنجوم القادمني
من خارج مصر.
◄ أع����ل����ن امل�����وق�����ع ال����رس����م����ي لـ«جوائز
مهرجان املوسيقى بالشرق األوسط»
عبر موقعه الرسمي انتهاء التصويت على
ّ
الجوائز .وجاء في موقع «العرب اليوم» أن
ع��م��رو دي���اب ف��از ب��ـ«ج��ائ��زة أف��ض��ل ألبوم»
عن ألبومه األخير «وياه» ،فيما فاز فضل
شاكر بـ«جائزة أفضل مطرب» ،وحصلت
شيرين عبد ال��وه��اب على «ج��ائ��زة أفضل
م��ط��رب��ة» .وذه��ب��ت «ج��ائ��زة أف��ض��ل مطرب
ش����اب» ل��ل��م��غ��رب��ي ع��ب��د ال��ف��ت��اح الجريني،
فيما فازت جنات بـ«جائزة أفضل مطربة
شابة» ...ومن املقرر أن تقيم إدارة مهرجان
حفلة توزيع الجوائز في  29الحالي.
◄ اح��ت��ف��ل م��وق��ع «ي��وت �ي��وب» ب���م���رور 5
أع����وام ع��ل��ى إط�لاق��ه ،ب ُ��إع�لان ت��ج��اوز عدد
أشرطة الفيديو التي تشاهد عبره يوميًا
امللياري شريط.
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مؤامرة على مصر
وائل عبد الفتاح
اللعبة تعاد بكل ملل .األنظمة العربية تعتبر معارضتها مؤامرة دولية.
غريزة ما في هذه األنظمة تدفعها إلى ّ
تخيل املؤامرة وتصديقها .صحف
ً
نظام م�ب��ارك مثال تحدثت ف��ي تالحق مريب ع��ن دع��م إي��ران��ي وأميركي
لحركة البرادعي .في األولى نقلت عن صحيفة «السياسة» الكويتية قصة
الـ  ٧ماليني يورو التي أرسلتها الجمهورية اإلسالمية عبر ثري عربي إلى
البرادعي .القصة ببهاراتها «طبيخ بايت» ،لكنه خرج من مطابخ محترفة
ّ
الصدقية من
في نشر الروائح الكريهة على خصومها .هذه امل��رة ج��اءت
ال�خ��ارج أي�ض��ًا ،صحيفة كويتية تنتمي إل��ى «م �ب��ارك» ،أكثر م��ن صحف
ّ
الرئيس الذي يعدو إلى سنته الثالثني في الحكم بخفة صبي يسافر إلى
إيطاليا ليقابل حليفه برلوسكوني ،الذي لم يتوقف أحد في هذه الصحف
َ
أم��ام قصة دعمه لبناء س��د إثيوبيا على منابع النيل ،ال��ذي ت�ع� ّ�ده مصر
تهديدًا ألمانها املائي.
ّ
تحالفات ال��رئ�ي��س ف��وق مستوى ال�ش�ب�ه��ات ،وت�م��ث��ل مستوى «الوطنية»
املطلوب ،بينما املعارضة ال ب��د أن تخضع لحملة تفتيش ع��ن وطنيتها
لتثبت أن�ه��ا مصرية أب��ًا ع��ن ج��د ،ول�ه��ذا فالصحف نفسها ال�ت��ي ّ
روجت
بكل نية صافية لقصة املاليني اإليرانية ،هاجمت املعارضة ،وعلى رأسها
البرادعي ،على أنها دمى ّ
تحرك من واشنطن.
إي��ران أم أميركا؟ املهم أن تكون ال��دول��ة قابلة للتحول إل��ى «ع��دو» مقبول
عند العامة ،الذين ال يزال معظمهم يتعامل مع الحاكم على أنه نصف إله.
يختلفون معه لكنه «سيد البالد ،وصانع قيمها» .هكذا ّ
فإن نظام مبارك
ّ
حليف أميركا األول في املنطقة يتهم معارضيه بالعمالة ألميركا.
ّ
مفارقة
عصية على فهم الشخص العادي الذي يتابع السياسة على أنها
فيلم بوليسي نهايته معروفة.
ال�ق�ص��ص ك�ل�ه��ا تتغير ب �ب��طء ،ل�ك��ن ال ت ��زال م�ط��اب��خ ن �ظ��ام م �ب��ارك تحبك
االتهامات نفسها لتلعب على «ال وعي» يرى أن مصر هي الرئيس ،وأنه
موجود ليس بإرادة شعبية ،لكنها قوة «ميتاسياسية» هي التي اختارته،
وهي التي ستصنع خليفته.
هذه هي الصورة املستقرة عند ماليني ،يعتبون على الرئيس غفلته عن
حاشية مفرطة في األنانية ،سرقت العدل من الديكتاتور ،ليصبح استبداده
ّ
خشنًا ،كل آمال املجتمع املحتقن تتلخص في ظهور «ديكتاتور عادل».
ّ
ص��ن��اع الفضائح السياسية ي�ع��رف��ون ج�م�ه��وره��م ،وأس�ه�م��وا ف��ي تربيته
ببراعة كهنة قدامى ،ويلعبون جيدًا على «الالوعي» الذي يجعل الخروج
ِ
عن النظام مؤامرة الخارج الشرير على الداخل السعيد.
وه ��ذا م��دخ��ل أوح ��ى ب�ف�ك��رة م��ده�ش��ة ل�ط�ه��اة ال�ن�ظ��ام ،اس �ت �ف��ادوا منها في
ً
األزمة على النيل ،وبدال من االعتراف بفشل إدارة العالقات مع دول املنبع،
اختصروا في «املؤامرة» الجانب اإلسرائيلي ،البعبع الذي يجعل الشعب
يجيش في صف النظام آليًا.
امل��ؤام��رة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م��وج��ودة ،لكنها قديمة وف��ي إط��ار ص��راع ل��م ينته
باتفاقية كامب ديفيد ،وهو إدراك ال يحتاج إلى ذكاء باهر .ذيول الصراع
ال ت��زال تلعب ،وال تكفيها استعارات من الزمن الناصري وأناشيده ،أو
الحديث عن الغيرة أو املنافسة على أدوار أخرجتها السياسة املصرية من
حساباتها في زمن «حكمة» الرئيس مبارك.
حكمة ب��دأت باالنسحاب ،ليس ف��ي إع��ادة صياغة «ال��وج��ود السياسي».
ّ
واملنسحب ال ي�ف��رض ش��روط��ًا ،وال يضمن ح�ق��وق��ه ،وال ي��وف��ر الحصار
الذي ّ
حول مصر من دولة لها حضور إقليمي ،إلى دولة لها شكاوى من
اإلقليم.
تشكو مصر من إصابع إيرانية ،ومؤامرة أفريقية ،وتطاوالت عربية ،بينما
ً
لم تستطع مثال حماية مصالحها في الجزائر من تأثير الغوغاء .حكمة
النظام غابت هنا بعدما كانت مصر هي املستثمر األول في الجزائر (بعيدًا
عن استثمارات قطاع البترول).
ك��ان ه��ذا واح� �دًا م��ن ن�ج��اح��ات م�ص��ري��ة ،ون�م��وذج��ًا للتعاون االقتصادي
العربي ـــــ العربي ،بعيدًا عن أشجان العروبة ونشر جيوشها على جبال
الجزائر .وصلت االستثمارات إلى  ٨مليارات دوالر ،وتجاوز عدد العاملني
املصريني  ١١ألفًا قبل أزمة كرة القدم.
الكرة أفسدت النموذج ،وترك حكماء مبارك األمر لغوغائية دمرت ما بنته
سياسة املصالح ،وبدا ّأن مصالح أخرى تدير السياسة لتصبح «كرة القدم»
جهاد العصر ،والعبوها ّ
محرري البالد وأبطالها ،لتصنع هوية ما ألنظمة
طالت واستطالت وتريد االستمرار عبر وراثة عائلية (األب أو األخ).
لم تستخدم مصر عقالنيتها مع الجزائر ،كما تستخدمها مع إسرائيل،
ول��م تحتفظ ،إال ب��امل��رارات والبكاء ،على دور «الشقيقة الكبرى» ،مقابل
االس�ت�س�لام لخطاب تحريضي ب��دت فيه مصر على خ��ط ال�ن��ار الجديد:
مالعب الكرة.

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

أحمد عدنان *

جمال خاشقجي
ّ
بعد إقالة الصحافي جمال خاشقجي للمرة األولى من رئاسة
السعودية عام ّ ،2003جاء اآلن دور
تحرير صحيفة «الوطن» ّ
الثانية ،التي أتت مغلفة هذه ّاملرة باستقالة تحت
إقالته ّ
الخاصة .فما قصة هذه االستقالة؟
ّ
ذريعة التفرغ لألعمال ّ
وأي دور للصحافة السعودية من بعدها؟
م ��ن امل ��ؤس ��ف أن ت ��أت ��ي كتابتي
ع��ن ج �م��ال خ��اش�ق�ج��ي دائ �م��ًا في
ُ
ظروف حزينة .فقد كتبت عنه في
ص�ح�ي�ف��ة «إي �ل��اف» اإللكترونية
ب �ع��د اإلق ��ال ��ة األول � ��ى م ��ن رئاسة
تحرير صحيفة «ال��وط��ن» خالل
ع��ام  2003إث� ّ�ر والي��ة ل��م تتجاوز
في ذل��ك املقال
الشهرين ،وذك��رت ّ
بقصة أم ك�ل�ث��وم ح�ين أرادت أن ت�غ��ن��ي قصيدة
ُ
«و ِل � � � ��د ال � �ه� ��دى» ألح� �م ��د ش ��وق ��ي ،وط� �ل ��ب منها
«القصر» أن تحذف البيت األشهر من القصيدة:
إمامهم ...لوال دع��اوى القوم
«االشتراكيون أنت ّ
وال �غ �ل ��واء» ،وك �ي��ف أن أم ك�ل�ث��وم رف �ض� ّ�ت حذف
البيت وقالت ـــــ وف��ق حديث ال��رواة ـــــ إن القصر
الذي يهتز ببيت في قصيدةّ ،أيًا كان قائلها أو
ّ
ّ
م��ؤدي �ه��ا ،ق�ص��ر م �ه��دد ب ��ال ��زوال ...أو ال يستحق
البقاء!
وكانت وجهة نظري أن النظام السعودي يتمتع
ب �ق �ب��ول ج� ��ارف وش �ع �ب �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف ��ي الشارع
ال� �س �ع ��ودي ،ل��ذل��ك ال ي �ل �ي��ق ب ��ه أن ي �ق �ي��ل رئيس
تصرف ال يليق إال
تحرير أو ّ
يوقف كاتبًا ،وهذا ّ
باألنظمة الهشة والهزيلة .ولعلي بعد مراجعة
ال �ن �ف��س ،وددت ل ��و ل ��م أك �ت��ب ذل� ��ك امل� �ق ��ال بتلك
ّ
الصياغة الحادة والصدامية.
وال �ي��وم ،ت��أت��ي املناسبة الثانية ،وه��ي استقالة
خ��اش�ق�ج��ي م��ن رئ��اس��ة ت�ح��ري��ر ال��وط��ن ّ ف��ي ليلة
عقد قرانه .والفارق بني الحادثتني يتمثل في أن

موال
خاشقجي
مهني ٍ
ّ
ويؤيد
للنظام عن صدقّ ،
لكنه قد
سياسته الخارجية ّ
يختلف مع السياسة الداخلية
ظهرت في إط��ار إقالة صريحة،
الحادثة األول��ى
ّ
أما الثانية ،فأتت مغلفة باستقالة تحت ذريعة
التفرغ لألعمال الخاصة!
ّ
ّ
ّ
وحسمًا ألي التباس ،أود أن أؤك��د استنادًا إلى
ص �ح �ي �ف��ة «م � �ص� ��در» اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ومصادري
أجبرته إدارة
الخاصة ،أن جمال خاشقجي قد
ّ
صحيفة «الوطن» على االستقالة .ولعل تصريح
خ��اش�ق�ج��ي ن�ف�س��ه لصحيفة «ال � ��رأي» الكويتية
بتاريخ  17أيار /مايو  2010يؤكد هذا االتجاه:
«الوطن صحيفة ناجحة جدًا ،هل هناك شخص

ي�س�ت�ق�ي��ل م ��ن ص�ح�ي�ف��ة ن��اج �ح��ة؟ أن ��ا م ��ن أبناء
ال ��وط ��ن وه� ��ي ب �ي �ت��ي ،ه ��ل ه �ن��اك ش �خ��ص يترك
ب�ي�ت��ه» .وي �ع��ود ال�س�ب��ب إل��ى ن�ش��ر م�ق��ال إبراهيم
طالع األملعي بتاريخ  2010 /5 /13تحت عنوان
«ال�س�ل�ف�ي��ة وم �ق��ام س �ي��دي ع�ب��د ال��رح �م��ن» ،الذي
ّ
وج � ��ه ف �ي��ه ال �ك��ات��ب ّن �ق �دًا م �ب��اش �رًا وق��اس �ي��ًا إلى
الفكر السلفي ،وك��أن ال�ت��اري��خ يعيد نفسه .فقد
أقيل خاشقجي للمرة األول��ى بسبب نشر مقال
للكاتب خالد الغنامي انتقد فيه ـــــ هو اآلخ��ر ـــــ
بصراحة إح��دى ف�ت��اوى اب��ن تيمية بعد تقارير
متعددة أعدتها الصحيفة انتقدت هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
وال �ح��دي��ث ع��ن ح��ال صحيفة «ال��وط��ن» بحاجة
إل � ��ى ت� � ّ
�وس� ��ع ،إذ ي� �ب ��دو غ��ري �ب��ًا أن ال يغادرها
رؤساء تحريرها إال بإقالة سياسية كما حصل
م ��ع ق �ي �ن��ان ال �غ ��ام ��دي وج� �م ��ال خ��اش �ق �ج��ي (في
الفترة األول��ى) ،أو بإقالة إداري��ة (أو إجبار على
االستقالة) كما جرى مع طارق إبراهيم .وأجدني
حائرًا تمامًا مع حالة اإلقالة الثانية لخاشقجي
إن كانت تستحق التصنيف ضمن خانة اإلقالة
السياسية أو اإلدارية.
ّ
املنورة،
ج �م��ال خ��اش�ق�ج��ي أح ��د أب �ن ��اء امل��دي �ن��ة
ولعل ب��داي��ة اهتمامه بالعمل الصحافي تعود
ومقاالت
إلى تأثره بمجلة «الحوادث» اللبنانية
ّ
رئ�ي��س تحريرها ال��راح��ل سليم ال �ل��وزي .ترأس
ت�ح��ري��ر صحيفة «امل��دي �ن��ة» ف��ي م��رح�ل��ة مبكرة،
ولكنه استقال بسبب عدم اعتراف رئيس مجلس
اإلدارة آن � ��ذاك ،ال �ش �ي��خ أح �م��د ص�ل�اح جمجوم،
بقدراته لصغر سنه ـــــ كان في مطلع الثالثينيات
من عمره في ذل��ك الوقت ـــــ وسبق له العمل في
شركة «تهامة» للنشر واإلع�لان ،واستقال منها
ب �س �ب��ب اع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى ب �ي��ع أف �ل��ام ف �ي��دي��و في
مكتبات الشركة!
ّ
ولكن ملعان اسم خاشقجي تجلى في صحيفتي
«ال�ش��رق األوس��ط» و«ال�ح�ي��اة» ومجلة «املجلة»،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي تغطية أخ�ب��ار ووق��ائ��ع الجهاد
األف �غ��ان��ي وج �م��اع��ات اإلس�ل��ام ال�س�ي��اس��ي حتى
ش ��اع ب �ق��وة ان �ت �م��اؤه إل ��ى ج �ه��از االستخبارات
السعودي ،وتولى منصب نائب رئيس تحرير
في صحيفة «ع��رب نيوز» قرابة األرب��ع سنوات،
قبل أن ينتقل إل��ى رئ��اس��ة تحرير «ال��وط��ن» في
املرة األولى.
ْ
فترتي «الوطن» ،عمل خاشقجي في السلك
وبني
الدبلوماسي مستشارًا لألمير تركي الفيصل،
الذي كان سفيرًا للملك في لندن ثم واشنطن.
وك��ان خاشقجي منذ وص��ل إل��ى مرحلة النضج
الفكري واملهني ُيعرف بأنه الصوت األقدر على
ش��رح وجهة نظر النظام السعودي ف��ي قضايا

¶ مدير التحرير خالد صاغية ¶ سكرتير التحرير حسان الزين ¶ مجلس التحرير
عربيات دوليات إيلي شلهوب ،ثقافة بيار أبي صعب ،مجتمع ضحى شمس،
رياضة علي صفا ،عدل عمر نشابة ،اقتصاد محمد زبيب
¶ المدير الف ّني اميل منعم
¶ رئيس مجلس االدارة والمدير المسؤول ابراهيم األمين
¶ المكاتب بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد ــ الطابق
السادس ¶ تلفاكس ¶ 01759597 01759500 :ص .ب ¶ 113/5963
www.al-akhbar.com

¶ االعالنات  01 / 611115 Tree Adــ 03 / 252224
¶ التوزيع شركة األوائل 15ــ  01 /666314ــ 03 / 828381

ّ
امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز

ّ
وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز
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ُ
ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،ك �م��ا ع� ��رف أي �ض��ًا برؤاه
التنويرية املعتدلة وامل��وال�ي��ة ف��ي ق��راءة املشهد
ال �س �ع��ودي ع�ل��ى وج ��ه ال �ع �م��وم .وأت��ذك��ر ه�ن��ا ما
قاله خاشقجي في ح��واره مع صحيفة «الشرق
األوسط» بتاريخ  2005/5 /11واصفًا الحكومة
ب ��أن �ه ��ا ت� �ي ��ار األغ �ل �ب �ي ��ة «وه� � ��و ال� �ت� �ي ��ار املعني
تيارًا
ب�ح�ي��اة ال �ن��اس ول�ق�مً��ة ال�ع�ي��ش .ف�ه��و ل�ي��س ّ
بالتنظير ،كالتيار املنظر
أيديولوجيًا مشغوال
ّ
لليبراليته ،أو اآلخ ��ر امل�ن� ّ�ظ��ر إلس�لام�ي�ت��ه .هذان
ّ
معنيني بسلم ال��روات��ب وتكاليف
ال�ت�ي��اران غير

ال��دراس��ة واالس�ت�ط�ب��اب وباملسائل الحياتية»...
وي �ض �ي ��ف« :ي� �ج ��ب أن ن �ع �ت��رف ب � ��أن ب �ل��دن��ا في
حالة استقطاب ،وهي حالة مزعجة .السعودي
ال �ت �ج��دي��دي ال ��ذي ي��وص��ف ب��أن��ه ل�ي�ب��رال��ي يتهم
نظيره امل�ح��اف��ظ ب��أن��ه م��ن أن�ص��ار ال�ق��اع��دة .وفي
املقابل ،يتهم املحافظ مواطنه التجديدي بأنه
عميل ألميركا ،وبأنه طابور خامس» ...ثم يختم
ً
قائال« :أنا ضد الحزبية ،وأعتقد أننا في بلدنا
ال نحتاج فيه إلى ذلك».
�ي» ُجمال
�
�
س
�ي
�
ب
«إل
�اة
�
وح�ي��ن اس �ت �ض��اف��ت ق �ن
لمُ
خاشقجي لساعتني خالل العام املاضي ،ته في
ّ
رسالة هاتفية ألن��ه ق��دم نفسه كـ«سلفي» .فقال
ل��ي ف��ي م�ك��امل��ة الح �ق��ة« :ال�س�ل�ف�ي��ة ه��ي ع�ك��س ما
ّ
صورها لنا البعض ...إنها تعني االنفتاح على
العالم واألخذ بأسباب التقدم ...ورفض احتكار
الدين أو التصنيم» .ويشاء القدر أن تأتي إقالة
خاشقجي ـــــ بشكل أو بآخر ـــــ بذريعة مقال عن
السلفية!
ً
�س م �ن��اض�ل�ا ث ��ائ� �رًا ،وفي
�
ي
�
ل
�ي
�
ج
�
ق
�
ش
�ا
�
خ
ج �م��ال
ّ
املقابل لم يكن بوقًا أو مدلسًا .هو صحافي مهني
موال للنظام عن إيمان وصدق ،ويؤيد سياسته
ٍ
الخارجية ويتفق ويختلف مع السياسة الداخلية
وصحيفته
ع��ن ت�ج� ّ�رد وق�ن��اع��ة .وم��ع ذل��ك ع��ان��ى
ّ
في اآلونة األخيرة من ضغوط ّ
جمة تتهم كتاب
ال��رأي في الصحيفة بمحاربة اإلس�لام والعلماء
م��ن أج��ل إف�س��اد املجتمع .وك��ان��ت التقارير التي
تصل إلى مكتبه ـــــ محالة من جهات رسمية أو
الكاتب
شبه رسمية ـــــ تتحدث عن مؤامرات هذا ّ
أو إس �ق��اط��ات ذل ��ك ال �ك��ات��ب وم �ق��اص��ده ،وكتاب
ّ
التقارير ه��م متبرعون ـــــ أو ّم��دع��ون ـــــ بحراسة
اإلس�ل�ام! وال أفهم خلفية تسلم بعض ّ الجهات
لتلك التقارير أو إحالتها ،وخصوصًا أن قضايا
النشر مناطة ب��وزارة الثقافة واإلع�ل�ام وحدها.
واأله � � ��م م ��ن ذل� ��ك أن� ��ه ل ��م ي �ن �ش��ر ف ��ي الصحافة
السعودية ط��وال تاريخها ـــــ س��واء في «الوطن»
االنتقادات
أو غيرها ـــــ رأي يعادي ّاإلسالم ،ولكن ّ
يوجهها بعض الكتاب إلى
ـــــ املشروعة ـــــ التي
بعض ال��دع��اة وال �ت �ي��ارات اإلس�لام��وي��ة ِّ
يفسرها
أدعياء حراسة اإلسالم بأنها هجوم على الكتاب
ّ
والسنة والدين الحنيف!
وبعد تفاقم هذه الضغوط على الصحيفة لدرجة
التفكير في إيقافها ،اضطر خاشقجي إلى تعيني
رئ�ي��س ج��دي��د لقسم ال ��رأي ،م� ّع��روف باملحافظة
والصرامةّ ،
ووجه رسالة إلى كتابه طالبهم فيها
بعدم العودة إليه بشأن املقاالت التي أصبحت
م��ن اخ �ت �ص��اص امل �س��ؤول ال �ج��دي��د ا ّل ��ذي تسبب
ب��دوره ف��ي مضايقة العديد م��ن الكتاب بحجب
مقاالتهم أو «تهذيبها» ،وأصبحت هذه املسألة
حديث املجتمع خالل األسابيع املاضية .وحني
خاشقجي ف��ي مجلس خ ��اص ،قال:
ووج ��ه ب�ه��ا
ّ
«ق��ارئ «ال��وط��ن» ي��رك��ز على ق��راءة امل�ق��االت التي
تنتقد الشأن املحلي وتناقشه ...أما املقاالت التي
ت�ق��ارن ب�ين العلماء ـــــ ال�ي��وم ـــــ ورج��ال ال��دي��ن في
ّ
فتسبب
عصور الظالم بأوروبا وما شابه ذلك،
لنا الكثير من الصداع على الرغم من محدودية
ق��راء ت �ه��ا»! ث��م أض ��اف« :مشكلتنا ف��ي «الوطن»
أن االنطباعات عنها طغت على واق�ع�ه��ا ،فثمة
انطباع ّ
تكون لدى البعض بأننا صحيفة شبه
م �ع��ادي��ة ،م��ع أن �ن��ا ال ن �ت �ج��اوز س�ق��ف الصحافة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ...ل ��ذل ��ك ف��إن �ن��ا ح�ي�ن ن �ن �ش��ر بعض
املقاالت تقوم الدنيا وال تقعد ...فيما تمر املقاالت
الشبيهة بهدوء في الصحف األخرى».
ع�ل��ى ك��ل ح ��ال ،ه��ذه ال�ض�غ��وط ليست اب�ن��ة أيام
أو أس��اب�ي��ع .فشائعات اإلق��ال��ة وحقيقة الضغط
طاولت الرجل منذ العام املاضي على أثر نشره
ّ
ً
مصورًا مع أميرة الطويل ،حرم األمير الوليد
لقاء
ّ
بن طالل ،ويرجح أن جهة عليا في البالد أوقفت
ق��رار اإلق��ال��ة .وراج��ت بقوة شائعة مماثلة على
أثر تصريح مسؤول بارز بأن صحيفة «الوطن»
«س�ي�ئ��ة» ألن�ه��ا تنتقد ف��ي مقاالتها هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر .ولكن هذه الشائعة
وئ� � ��دت ف ��ي م� �ق ��ال ك �ت �ب��ه خ��اش �ق �ج��ي بالتزامن

ّ
رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السعودية جمال خاشقجي الذي قدم استقالته األحد الفائت (أ ف ب)
م��ع ن�ش��ر ص ��ورة ل��ه م��ع ذل��ك امل �س��ؤول ف��ي صدر
الصفحة األولى بالصحيفة .وأخيرًا ...طفت على
السطح قبل أسابيع قليلة شائعة إق��ال��ة أخرى
بعدما نفت وزارة الداخلية نبأ إط�لاق رصاص
م��ن م�ج�ه��ول�ين ع�ل��ى امل�ب�ن��ى ال��رئ�ي�س��ي لصحيفة
«الوطن».
وعلى الرغم من التوجه الجديد للصحيفة ،فإن
أصحاب الضغوط أو املتأثرين ًبها لم يالحظوا
سياسيًا أن خاشقجي زاي��د م � ّ�رة تلو م��رة على
ب �ع��ض امل ��واق ��ف ال��رس �م �ي��ة (ك �م��ا ف��ي م��وق �ف��ه من
ت��أج �ي��ل ال ��دراس ��ة ب �س �ب��ب ان �ف �ل��ون��زا الخنازير،
وقراءته ألسباب كارثة السيول في جدة) .وزايد
أيضًا م��ن ّالناحية الفكرية ف��ي م�ق��االت ّمتعددة
أكد فيها أن السعوديني ـــــ وهو منهم ـــــ كل ًهم أو
معظمهم ينتمي إلى التيار السلفي ...إضافة إلى
اإلش ��ادة ب��ال�ق��رارات الرسمية الداخلية وانتقاد
خ �ص��وم ال�س�ي��اس��ة ال�س�ع��ودي��ة ال �خ��ارج �ي��ة .ومع
ذل ��ك ،ل��م ت�ت�ن� ّ�ب��ه إدارة «ال��وط��ن» ـــــ ورب �م��ا تكون
معذورة ـــــ إل��ى ّ
األملعي من
تسرب مقال إبراهيم ً
ّ
خاشقجي اتصاال عاصفًا
مقص الرقيب ،ليتلقى
َ
ب�ع��د ي��وم�ين م��ن ال�ن�ش��ر ُي�ط��ل��ب م�ن��ه ف�ي��ه «تقديم
ّ
االستقالة ف��ورًا» .ولألمانة ،من الواجب أن نقدر
هنا أن رئيس قسم الرأي أبدى استعداده لتقديم
االس �ت �ق��ال��ة اع �ت ��راف ��ًا ب �ت �ق �ص �ي��ره ف ��ي أداء دوره
املطلوب!
إذا افترضنا أن مهمة الصحافي هي تأييد الرأي
ال��رس �م��ي ف �ق��ط ،وه ��و اف �ت��راض ش��ائ��ن ،فسيلوم
ال�ب�ع��ض خ��اش�ق�ج��ي ع�ل��ى ض�ع��ف ق� ��راءة الظرف
السياسي أو االجتماعي .ولكن الظرف السياسي
أح�ي��ان��ًا ي��دف��ع امل��راق �ب�ين إل ��ى ال�ح�ي��رة واالرتباك
حيال بعض القضايا.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل ��وق ��ف م ��ن االخ� � �ت �ل��اط ،كمثال،
فإننا نقرأ تصريح وزي��ر الداخلية في صحيفة
ً
«ال��ري��اض» بتاريخ  9نيسان /أبريل  2007نقال
عن حواره املفتوح مع اإلعالميني واألكاديميني:
«إن فكرة فصل املرأة عن الرجل أمر غير صحيح،
ف��امل�ج�ت�م��ع م �ك� ّ�ون م��ن رج ��ال ون� �س ��اء ...والنساء
أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا ...إذًا ّملاذا
نجعل امل��رأة شيئًا؟ والرجل شيئًا آخ��ر؟ ...فكلنا
يعمل وفق قدرته واستطاعته ...وهذا هو الشيء
املطلوب ...وأرجو أن ال ّ
نكرس مفهوم الفصل في
مجتمعنا» .وف��ي امل�ق��اب��ل ،ن�ق��رأ ت�ص��ري��ح األمير
خ��ال��د ب ��ن ط �ل�ال ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ع �ل��ى هامش
معرض الكتاب األخير في ال��ري��اض ،وه��و ينقل
عن وزير الداخلية أيضًا في  4آذار /مارس2010
توجيهه بإيقاف االخ�ت�لاط ف��ي امل�ع��رض ،لتقوم
وزارة ال �ث �ق��اف��ة واإلع� �ل��ام ب�ن�ف��ي ه ��ذا التوجيه،
وحجب املوقع اإللكتروني الذي بث الخبر!
وق� �ب ��ل أس ��اب �ي ��ع ق �ل �ي �ل��ة ،ن� �ش ��رت وك ��ال ��ة األنباء
ال �س �ع��ودي��ة (واس) ق � ��رار إق ��ال ��ة ال �ش �ي��خ أحمد
الغامدي ـــــ أحد الذين جاهروا بإباحة االختالط
ـــــ من منصبه في هيئة األم��ر باملعروف والنهي
عن املنكر .وخ�لال سويعات قليلةُ ،يلغى القرار
ُ
ويسحب الخبر من الوكالة ،والسؤال :إذا كانت
السلطة السياسية تتجه إلى موقف إيجابي إزاء
االخ�ت�لاط ـــــ وه��و التصور السائد واألق��رب إلى
ّ
الصحة ـــــ فلماذا أقيل الغامدي من األساس؟ ّأما
لو كان موقفها سلبيًا ،فلماذا ألغي قرار اإلقالة؟
وإذا ان�ت�ق�ل�ن��ا إل ��ى امل��وق��ف م��ن ال�س�ي�ن�م��ا ،فإننا

مقاالن ينتقدان الفكر
وفتاوى ابن تيمية
السلفي
َ ْ
تسببا بإقالتي خاشقجي
ّ
األولى والثانية
نالحظ في كتاب «يا زم��ان الخليج» للصحافي
البحريني خالد البسام ـــــ الصادر عن دار الساقي
ّ
ـــــ أن امللك عبد العزيز زار السينما في البحرين
وأع � �ج ��ب ب �ه��ا ووص� �ف� �ه ��ا ب��أن �ه��ا م ��ن إنجازات
ال �ب �ح��ري��ن ال �ح �ض��اري��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ح��ق أن تزار
وف��ق تصريحاته للصحافة البحرينية آنذاك.
وفي املقابل ،تلغى جميع املناشط السينمائية
َ
ف��ي اململكة ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق ��رار رس�م��ي ص ��در العام
املنصرم.
ولو فحصنا قضية أكبر ،مسألة والية األمر بني
ّ
يصرح
األمراء والعلماء ،نجد د .عبد الله التركي
في لقاء العلماء املفتوح مع امللك عبد الله ـــــ حني
ك��ان وليًا للعهد ـــــ بعد أح��داث أي�ل��ول /سبتمبر
 2001بأن والية األمر في البالد لألمراء والعلماء،
ل �ي��رد ع�ل�ي��ه األم �ي��ر ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل ف��ي صحيفة
«ال �ش��رق األوس� ��ط» ب�ت��اري��خ  20ك��ان��ون الثاني/
 2002بلغة جمعت ب�ين ال �ح��زم والحسم
ي�ن��اي��ر
ّ
ح�ي��ث ق��ال إن والي ��ة األم ��ر ل�لأم��راء وح��ده��م ،أما
ال �ع �ل �م��اء ،ف � ّم �س �ت �ش��ارون ف �ق ��ط .وب �ع��ده��ا تعزز
ال�ش�ع��ور ب ��أن رأي األم �ي��ر ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل ّ
يعبر
ع��ن االت�ج��اه الرسمي عبر تأييد أكثر م��ن كاتب
ملقاله ،ثم إعادة وجهة نظره في طروحات بعض
ّ
الكتاب عبر مناسبات مختلفةّ .
غيري ـــــ أن مسألة والية
واعتقدت ـــــ كما اعتقد ُ
األم � ��ر م �ح �س��وم��ة ح �ت��ى ن � ِ�ش ��ر ت �ص��ري��ح األمير
سلمان ب��ن عبد العزيز ف��ي  2أي��ار /مايو 2010
أثناء تخريج دفعة من طالب جامعة اإلمام« :أيها
اإلخوة لقد بدأت هذه الجامعة من املعهد العلمي
في عهد امللك عبد العزيز رحمه الله ،وكان تحت
إش ��راف وال��دن��ا ال�ش�ي��خ ب��ن إب��راه�ي��م رح�م��ه الله،
والحمد لله هنا االستمرارية من إمامنا محمد
بن سعود واإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب
نرى اآلن هذه الدولة التي يقودها خادم الحرمني
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ومفتينا
الشيخ عبد العزيز حفيد الشيخ محمد بن عبد
الوهاب».
ّ
ومن وجهة نظري ،ف��إن الحديث عن قيادة امللك
وامل �ف �ت��ي ل �ل��دول��ة ج ��اء ف ��ي س �ي��اق ال �ح��دي��ث عن
جامعة اإلمام ،ولعل صياغة صحيفة «الرياض»
للتصريح لم تكن دقيقة أو لم تشرح أبعاده التي
ـــــ على األرج��ح ـــــ ال تقصد املجافاة م��ع االتجاه
األصل «ال��والة هم الحكام وطاعتهم واجبة ،أما
العلماء ،فهم مستشارون» وفق نص األمير تركي
الفيصل على أس��اس حفظ ال�ق�ي��ادة السياسية
ألصحابها ،واإلشارة إلى الدور العلمي للمفتي
وما يمثله.

إن الحوادث السابقة تدفعنا إلى التساؤل عن دور
الصحافي ودور املثقف اللذين ال يمكن أن يعامال
كموظفي دولة .فمن حق الصحافي وحق املثقف
أن يحتفظا بمسافة ّ
معينة عن النظام السياسي،
تكفل للصحافي موضوعيته أو حياده من جهة،
وت�ح�ف��ظ للمثقف استقالليته م��ن ج�ه��ة أخرى.
وفي املقابل ،من الواجب على الصحافي واملثقف
تخضع
اح �ت��رام ظ ��روف ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ت��ي
ّ
ل �ت��وازن��ات امل�ج�ت�م��ع وال �ظ��روف ال��دول �ي��ة وتقلب
امل�ص��ال��ح ،دون أن يخضعا لتلك املعايير التي
تختص بالسياسي دون غيره.
لقد ق��ال امل�ل��ك عبد ال�ل��ه ـــــ ح�ين ك��ان ول�ي��ًا للعهد
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي اف �ت �ت��اح امل�ل�ت�ق��ى األول ل �ل �ح��وار الوطني:
«أس �ل ��وب اإلق �ن ��اع وم�خ��اط�ب��ة ال�ع�ق��ل أف �ض��ل من
أسلوب املنع والحجب ...واختالف اآلراء وتعدد
تنوع االتجاهات وتعدد املذاهب أمر واقعي في
ح�ي��ات�ن��ا وط�ب�ي�ع��ة م��ن ط�ب��ائ��ع ال �ن ��اس ...الحاجة
أصبحت ماسة وملحة ألن نفكر معًا في أساليب
جديدة لحماية ديننا ومواطنينا في إطار حوار
ه��ادئ ومنطق سليم يرتكز على تبيان الحجة
واح �ت��رام ال ��رأي اآلخ ��ر وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة لتبادل
الرأي واملناقشة».
بعدها السياسي،
�ي
�
ف
الكلمة
ولعلي أق��رأ ه��ذه
َ
ّ
ب��أن ال�ن�ظ��ام يقف ف��ي م��وق��ع ال� َ�ح��ك��م امل�ح��اي��د بني
ّ
التيارات الفكرية املختلفة التي ال يحق ألي منها
بامتالك الحقيقة أو الحصانة من النقد.
الزعم
لاّ ّ
واألهم أ تدعي تلك التيارات وكالتها الحصرية
للحديث باسم اإلسالم أو املصالح العليا للوطن.
ول ��و أس �ق �ط �ن��ا ال �ك �ل �م��ة ع �ل��ى دور «الصحافي»
لاّو«املثقف» فنحن نتحدث عن حقهما املأمول في
أ يكونا أبواقًا للنظام وال خصومًا له.
لو أقيل خاشقجي أو أجبر على االستقالة بسبب
ان �خ �ف��اض ال �ت��وزي��ع أو ً ت ��ردي ع�لاق�ت��ه بالفريق
التحريري واإلداري مثال ،فال أحد يمكنه أن يلوم
ذهبت
إدارة (الوطن) على قرارها ،ولكن اإلدارة
ً
إلى خيارها ألسباب أخرى ،مما يستدعي تفاعال
مختلفًا ينسحب على الكاتب إبراهيم األملعي،
الذي ّ
تعرض لإليقاف عن الكتابة كما يبدو.
أتذكر مقولة للصحافي املصري مصطفى أمني
يقول فيها« :الحاكم يجعل الصحافة ح� ً
�ذاء في
قدمه ْإن ّ
كب ْلها وحجر عليها ..ويجعلها تاجًا
فوق رأسه إن تعامل معها كمنبر ُح ّر ومتنوع،
فإذا كانت الصحافة تاجًا باهى بها بني األمم..
ً
حذاء فهي محل احتقار الجميع».
أما إذا كانت
ّ
ّ
املوجه اآلن :أي صحافة نريد؟ هل نريد
السؤال
صحافة منفتحة وش�ج��اع��ة ومستقلة ومؤثرة
كما ّ
صرح امللك عبد الله في أكثر من مناسبة ،أم
نريد العودة إلى صحافة وزي��ر اإلع�لام األسبق
ع�ل��ي ال�ش��اع��ر ،ال ��ذي عسكر اإلع�ل�ام وانحصرت
ه �م ��وم ص �ح��اف �ت��ه ف ��ي «ال �ن �ظ��اف��ة م ��ن اإليمان»
و«ال � �ت ��أث � �ي ��ر ال �س �ل �ب��ي ل�ل��أف�ل��ام واملسلسالت»
و«خطورة املخدرات»؟
ً
ك �م��ا ت��رت �ب��ط ال �ص �ح��اف��ة ارت �ب��اط��ًا أص �ي�ل�ا بنقل
الخبر وصناعته وتحليله ،فإنها ترتبط عضويًا
بمفهوم النقد .أما الحديث عن «تقديم النماذج
املشرقة» أو الربط بني النقد و«ثقافة اإلحباط»،
فإنه يجذبنا إلى فكر العالقات العامة أكثر من
ّ
أي ش��يء آخ��ر ،م��ع التأكيد أن الصحافة كفكرة
وص�ن��اع��ة ال ت �ع��ادي «ث�ق��اف��ة األم ��ل» أو النصف
املمتلئ ًم��ن ال �ك��أس ...ول�ك��ن األص��ل وامل�ن�ه��ج هو
النقد أوال ودائمًا ،وحني نتحدث عن النقد فإننا
نتحدث عن الحوار.
لقد أحدثت «الوطن» منذ انطالقتها قبل قرابة
ال �ع �ش��ر س� �ن � ّ�وات ن �ق �ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف ��ي الصحافة
السعودية ع ��ززت مفاهيم «ال�ن�ق��د» و«الحوار»،
�ت امل �ش��روع اإلص�لاح��ي للملك ،وأسهمت
ودع �م� ّ
ع �ب��ر ك��ت��اب �ه��ا وف��ري �ق �ه��ا ال �ت �ح��ري��ري ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ومنهم
لاّخاشقجي ـــــ في دور توعوي وتنويري ال ينكره
إ جاحد أو ّ
ضيق األفق .وأتساءل اليوم في ظل
م��ؤش��رات م�ت�ع��ددة ه��ل ستتحول «ال��وط��ن» إلى
اتجاه مغاير ً خوفًا على مصيرها؟
أق� ��ف م �ت��أم�ل�ا أم � ��ام ق �ص��ة م �ع��روف� ّ�ة للصحافي
امل �ص��ري م��رس��ي ال�ش��اف�ع��ي ،ال ��ذي ك��ل�ف��ه الرئيس
الراحل أنور السادات برئاسة تحرير مجلة «روز
اليوسف» لتنظيفها من اليساريني واملنتقدين
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع �ل��ى ح��د وص ��ف ال� �س ��ادات ـــــ
وحني عاد الشافعي إلى الرئيس
بعد ستة أشهر من «التنظيف»
وسأله عن رأيه في املجلة ،أجاب
ال��رئ�ي��س« :آس��ف ي��ا م��رس��ي ...ما
بقتش أقراها»!
* صحافي سعودي
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مشاورات تبدأها أميركا بحضور روسيا والصين ...ومقاطعة البـ

رغم ّ
الدولي باتفاق طهران الثالثي بشأن التبادل النووي،
الترحيب
دائرة
ع
توس
ّ
إال أن الواليات املتحدة أصرت أمس على طرح مشروع عقوبات على مائدة
مجلس األمن الدولي ،مشيرة إلى حصولها على موافقة موسكو وبكني ،فيما
أكدت أنقرة أن الوقت غير مناسب لفرض عقوبات

ّ

مسودة عقوبات دولية
ّ
تجهض اتفاق طهران
سارعت الواليات املتحدة ،في
خ �ط��وة ت�ص�ع�ي��دي��ة تستهدف
إجهاض االتفاق الثالثي ،إلى
ع ��رض م �س��ودة م �ش��روع قرار
لعقوبات دولية ضد إيران على
طاولة مجلس األم��ن ،حيث قبلت روسيا
والصني الجلوس والتفاوض تحت وقع
ت �ه��دي��د أم �ي��رك��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب��ري �ط��ان��ي باللجوء
إل��ى ع�ق��وب��ات أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب بمشاركة
االتحاد األوروبي والدول الحليفة.
وبدا أن مشروع القرار ،الذي اتفقت الدول
الخمس الدائمة العضوية على مسودته
قبل توقيع ات�ف��اق ط�ه��ران ،مشابه للقرار
ال � �ك� ��وري ال �ش �م ��ال ��ي م� ��ن ح �ي ��ث السماح
ب �ت �ف �ت �ي��ش ال �س �ف��ن ال� �ت ��ي ت �ن �ق��ل التجارة
اإلي��ران�ي��ة .ال�غ��اي��ة م��ن التفتيش ،حسبما
فهم ،ستكون البحث عن صادرات أسلحة
م��ن إي ��ران أو البحث ع��ن م��واد ن��ووي��ة أو
مساعدة آتية إليها .وسيتضمن القرار،
ب �ح �س��ب امل �ع �ل ��وم ��ات امل �ت �س ��رب ��ة ،أسماء
شركات وشخصيات ذات صلة بالحرس
ال � � �ث� � ��وري اإلي � � ��ران � � ��ي س �ي �ح �ظ ��ر تنقلها
والتعامل معها .لكن ربما كان األه��م هو
فرض عقوبات مالية على الشركات التي
ت�ت�ع��ام��ل م��ع إي� ��ران ف��ي م �ج��االت معينة.
وه��ذه ستطال ش��رك��ات روس�ي��ة وصينية
عديدة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول
أميركي رفيع املستوى قوله إن مشروع
ق��رار ال�ع�ق��وب��ات ال�ج��دي��د ،ال يتيح إليران
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ف� ��ي قطاعات
حساسة ،مثل مناجم اليورانيوم ويجعل
س �ف �ن �ه��ا م �ع��رض��ة ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي عرض
البحر ،مشيرًا إل��ى أن��ه يمنع بيع ثمانية
أن��واع من االسلحة الثقيلة الجديدة إلى
ط �ه��ران ،وخ�ص��وص��ًا ال��دب��اب��ات .وأضاف
إنه يأمل استصدار القرار أوائل حزيران.
وكانت روسيا والصني قد سجلتا ،قبل
إعالن طهران ،اعتراضات على أي عقوبات
م �ن �ف��ردة خ� ��ارج إط� ��ار األم� ��م امل �ت �ح��دة ألن
شركاتهما التي تتعامل مع إي��ران بدأت
تعاني من الضغوط األميركية ،وبعضها
ألغت صفقات ومشاريع استثمارية في
ق�ط��اع النفط بالفعل ،منها ش��رك��ة «لوك
أوي ��ل» ال��روس�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ع�م�لاق��ة التي
ت ��زود إي� ��ران ب�ن�ح��و  250أل ��ف ب��رم�ي��ل من
ال �ب �ن��زي��ن ش �ه��ري��ًا .ك �م��ا ت �ك �ب��دت مصارف
أوروب �ي��ة م �ئ��ات م�لاي�ين ال � ��دوالرات جراء
تعاملها السري مع إيران.
وك ��ان ��ت ال �ج �ل �س��ة امل �غ �ل �ق��ة مل �ج �ل��س األمن
ق��د ع �ق��دت ب��دع��وة ب��ري�ط��ان�ي��ة ت �ح��ت بند
«استئناف جلسة التشاور» ،بحسب بيان
وزع �ت��ه ال�ب�ع�ث��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي نيويورك
بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس .وإذا
ات�ف�ق��ت ال� ��دول ال �ن��ووي��ة ال�خ�م��س الدائمة
ال�ع�ض��وي��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رار ،حسبما
ي�ف�ي��د األم �ي��رك �ي��ون ،ف ��إن ال �ش �ك��وك تحوم
ح� ��ول ق �ب ��ول ت��رك �ي��ا وال� �ب ��رازي ��ل ولبنان
ونيجيريا وأوغندا .هذه الدول قد تمتنع
ّ
تصوت ضد القرار .ولقد
عن التصويت أو
ّ
عبرت مندوبة البرازيل في مجلس األمن،
ماريا لويزا ريبيور ،التي لم تشارك في
ال �ن �ق��اش��ات ،ع ��ن ت �م �س��ك ب�ل�اده ��ا بالحل
الدبلوماسي.
وك��ان رئيس ال��وزراء التركي ،رجب طيب
أردوغ� � ��ان ،ق��د دع ��ا ف��ي م��دري��د «املجتمع
الدولي إلى دعم» اتفاق طهرانّ .أما وزير

خارجيته ،أحمد داوود أوغ�ل��و ،فقد ذكر
م ��ن اس �ط �ن �ب ��ول ،أن االت � �ف� ��اق ي �م �ث��ل أهم
م�ب��ادرة إيرانية في تاريخ الدبلوماسية
ال��دول �ي��ة م �ن��ذ  30ع ��ام ��ًا ،م�ض�ي�ف��ًا «ليس
ه ��ذا ه��و ال��وق��ت ال ��ذي ن�ع�ك��ر ف�ي��ه الصفو
بسيناريوهات سلبية تشمل عقوبات».
وت��اب��ع إن «م�ن��اق�ش��ة ال�ع�ق��وب��ات ستفسد
ال�ج��و ال �ع��ام ،وق��د ت ��ؤدي إل��ى تصعيدات
وتثير ال��رأي العام اإلي��ران��ي» .لكنه أرجع
الفضل في نجاح أنقرة في السعي لحل
سياسي ،إلى سياسة الرئيس األميركي
ب ��اراك أوب��ام��ا ،املتمثلة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
إيران.
إال أن وزيرة الخارجية األميركية ،هيالري
كلينتون ،أكدت في جلسة استماع عقدتها
ل �ج �ن��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي مجلس
ال �ش �ي��وخ األم� �ي ��رك ��ي ،أن ال� � ��دول الخمس
ال ��دائ � �م ��ة ال� �ع� �ض ��وي ��ة ف� ��ي م �ج �ل��س األمن
توصلت إلى اتفاق بشأن مسودة مشروع
ال � �ق ��رار ال �ت ��ي ع� ّ�م �م��ت ع �ل��ى ب �ق �ي��ة أعضاء
املجلس ال �ـ 15أم��س .وقالت «أعلن بسرور
لهذه اللجنة أننا توصلنا الى اتفاق على

أردوغان خالل مؤتمر صحافي في مدريد امس (سوزانا فيرا ــ رويترز)
مسودة مشروع قوي بالتعاون مع روسيا
والصني».
وبالرغم من ترحيبها بـ«الجهود الصادقة»
التي تبذلها تركيا والبرازيل «إليجاد حل
ل�ل�م��واج�ه��ة ب�ي�ن إي� ��ران وامل�ج�ت�م��ع الدولي
بشأن برنامجها النووي» ،قالت كلينتون
إن «هناك عددًا من األسئلة التي تظل بال

إج��اب��ات ب�خ�ص��وص اإلع�ل�ان ال �ص��ادر من
طهران» ،معتبرة أن إيران تحاول من خالل
ات �ف��اق م�ب��ادل��ة ال��وق��ود ال �ن��ووي م��ع تركيا
والبرازيل التملص من الضغوط.
من جهته ،ق��ال الرئيس الفرنسي ،نيكوال
ساركوزي ،إن اتفاق مبادلة الوقود النووي
م��ع إي ��ران «خ�ط��وة إي�ج��اب�ي��ة» ،وإن فرنسا

تنتظر م��ن ط�ه��ران اآلن تقديم التفاصيل
الكاملة كتابة.
وأض ��اف ب�ي��ان ص��ادر ع��ن اإلل�ي��زي��ه «يجب
منطقيًا أن يترافق (هذا االتفاق) مع توقف
إي��ران ع��ن تخصيب (ال�ي��وران�ي��وم) بنسبة
 20في املئة».
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة

ّ

نتنياهو يأمر بالصمت حيال «الهزيمة اإلسرائيلية»
التزمت إسرائيل
الرسمية الصمت املطبق
ُ ّإزاء االتفاق النووي الذي
وقع بني إيران وتركيا
والبرازيل ،في انتظار تبلور
صورة الوضع على الحلبة
الدولية .صمت لم يمنع
أوساط إعالمية من وصفه
باإلنجاز اإليراني وبالهزيمة
اإلسرائيلية

السيد
مهدي ّ
أظ �ه��رت ردود ال�ف�ع��ل األولية
ال � � � �ص� � � ��ادرة ع� � ��ن املسؤولني
اإلس ��رائ �ي �ل � ّ�ي�ي�ن ت �ع �ل �ي �ق��ًا على
االت� � �ف � ��اق ال� � �ن � ��ووي ب�ي��ن إي � � � ��ران وتركيا
وال� � �ب � ��رازي � ��ل ،ق � � ��درًا ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن اإلرباك
املصحوب بالقلق واالنزعاج الشديدين،
عكسته التعليمات ال�ص��ادرة ع��ن رئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو
إل��ى وزرائ��ه ب�ض��رورة ال�ت��زام الصمت في
انتظار وضوح املوقف الدولي.
وب � ��دا واض� �ح ��ًا أن اإلرب � � ��اك اإلسرائيلي
ينبع م��ن االع�ت�ق��اد ال�س��ائ��د ف��ي إسرائيل
ب��أن إي��ران نجحت من خ�لال ه��ذا االتفاق
في تنفيذ مناورة ترمي إلى إبعاد سيف
العقوبات الدولية ،من دون أن تضطر إلى

أمهات املحتجزين األميركيني الثالثة في مطار نيويورك قبل توجههم إلى طهران (أ ف ب)

رمي أوراقها القوية املرتبطة بمشروعها
ال�ن��ووي .واألخ�ط��ر من ذل��ك بالنسبة إلى
إس ��رائ� �ي ��ل أن ال �خ �ط��وة اإلي ��ران� �ي ��ة القت
ت��رح�ي��ب ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول .ت��رح�ي��ب من
شأنه كسر اإلج�م��اع ال��دول� ّ�ي ال��ذي كانت
ت ��أم ��ل إس ��رائ � �ي ��ل أن ت �ح��ق �ق��ه الواليات
املتحدة بخصوص العقوبات املتوقعة
على إي ��ران ،األم��ر ال��ذي سيجعل املوقف
اإلس��رائ �ي �ل��ي أك �ث��ر ض �ع �ف��ًا ف ��ي مواجهة
املوقف اإليراني على الحلبة الدولية.
وان �ط�لاق��ًا م��ن ت�ق��دي��ر ن�ت�ن�ي��اه��و لحراجة
املوقف وحساسيته ،وإدراكًا منه لخطورة
بعض التصريحات التي يمكن أن تصدر
عن وزراء حكومته «من أصحاب األفواه
ال �ك �ب �ي��رة» ،س ��ارع إل ��ى إص� ��دار تعليمات
ل�ل��وزراء ف��ي حكومته ف��ي ساعة متأخرة
م��ن م �س��اء االث �ن�ي�ن ،ط��ال�ب�ه��م ف�ي�ه��ا بعدم
التعقيب على موافقة إي��ران على اتفاق
تبادل اليورانيوم .وعاد ليؤكد على طلبه
ه��ذا خ�لال االجتماع ال�ط��ارئ ال��ذي عقده
أمس املجلس ال��وزراي السباعي للبحث
في االتفاق النووي اإليراني ،والذي انتهى
من دون صدور بيان رسمي ،وبتعليمات
ج��دي��دة م��ن نتنياهو ل �ل��وزراء بالتكتم،
وعدم الحديث عن فحوى املواضيع التي
نوقشت خالل الجلسة.
وعلى الرغم من التعتيم ،ذكرت صحيفة
ناقشوا
«ه��آرت��س» أن وزراء ال�س�ب��اع�ي��ة ً
م��وض��وع االت �ف��اق ال �ن ��ووي ،م�ش�ي��رة إلى
أن مستشار األم ��ن ال�ق��وم��ي ع ��وزي أراد،
تحدث خالل الجلسة عن تفاصيل االتفاق
النووي وال��ردود الدولية عليه .وانتهت
النقاشات ،بحسب الصحيفة ،إلى اعتبار
االت �ف��اق م �ن��اورة إي��ران�ي��ة ل�ت�ج��اوز قضية
ال �ع �ق��وب��ات ال� �ت ��ي ي� �ن ��وي م �ج �ل��س األمن
الدولي فرضها عليها.
ونقلت «ه��آرت��س» ع��ن م�ص��ادر سياسية
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ق��ول �ه��ا إن إس��رائ �ي��ل معنية
ب��االن�ت�ظ��ار ل�س�م��اع آراء األس ��رة الدولية

بهذا الصدد وكيفية الرد عليه.
وك��ان مسؤول إسرائيلي رفيع املستوى
ق ��د ات �ه��م ط �ه ��ران ب �ـ «ال �ت�ل�اع ��ب» بتركيا
والبرازيل عبر «التظاهر بقبول» تسوية
ب�ش��أن م�ب��ادل��ة ال�ي��وران�ي��وم امل�خ� ّ�ص��ب في
تركيا.
وأك��د امل �س��ؤول ،ل��وك��ال��ة «ف� ّ�ران��س برس»،
رافضًا الكشف عن اسمه ،أن «اإليرانيني
سبق أن ل�ج��أوا إل��ى الحيلة نفسها عبر
ادعائهم املوافقة على آلية كهذه لخفض
ّ
التوتر ومخاطر عقوبات دولية مشددة،
ومن ثم رفضوا االنتقال إلى التنفيذ».
وك��ان��ت ق��د س�ب�ق��ت ت�ع�ل�ي�م��ات نتنياهو
ب �ع��د ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى االت � �ف ��اق اإليراني،
م ��واق ��ف ص � ��درت ع ��ن ب �ع��ض املسؤولني
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين .ف�ق��ال ن��ائ��ب وزي��ر الدفاع،
ّ
م�ت��ان ف�ل�ن��ائ��ي ،إن «إي ��ران ت�ج��ه��ز نفسها
رغبة منها ف��ي ح�ي��ازة أسلحة (نووية).
إن �ه��ا ت�ت�خ��ذ خ �ط��وات ب�ع�ي��دة ع��ن كونها
دف� ��اع� ��ًا ع� ��ن ال �ن �ف ��س ك �م ��ا ي� �ق ��ول رئيس
البرازيل» .وأض��اف «نتابع األمر ونتخذ
القرارات وفقًا للتطورات».
وقال وزير التجارة والصناعة ،بنيامني
ب��ن ال�ي�ع��زر ،إن «إس��رائ �ي��ل ل��ن تتمكن إال
ب �م��رور ال��وق��ت م��ن م �ع��رف��ة م��ا إذا كانت
إي��ران تواصل اللعب بالعالم بأسره من
خ�لال االت�ف��اق الجديد ،أو أنها مستعدة
ل ��وض ��ع ق� �ي ��ود ع �ل ��ى أن �ش �ط ��ة تخصيب
اليورانيوم».
ّ
وعبر بن اليعزر عن تفاؤل حذر بتدخل
ت��رك�ي��ا ،وق ��ال ل�ل�إذاع��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة «من
امل��ؤك��د أن ت��رك �ي��ا ق ��وة إق�ل�ي�م�ي��ة عظمى.
ي �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا  72م �ل �ي ��ون ن �س �م ��ة .فهل
سيكونون س�ع��داء ب��أن تصبح جارتهم
نووية ...بالطبع ال».
وف��ي السياق ،أف� ّ�ادت صحيفة «يديعوت
أح � ��رون � ��وت» ب � ��أن ت� �ق ��دي ��رات املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ه��ي أن ��ه س �ي �ج��ري إرجاء
ف ��رض ع �ق��وب��ات ع�ل��ى إي� ��ران م ��رة أخرى،
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ــرازيل
الخارجية الصينية ،م��ا تشاوشيوي ،إن
ب�لاده ،وه��ي عضو دائ��م في مجلس األمن
الدولي ،تأمل أن تساعد هذه الخطوة في
تطوير حل سلمي لقضية النووي اإليراني
عبر الحوار والتفاوض.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أع �ل��ن م �س �ت �ش��ار للرئيس
البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا سيلفا،
م��ن م��دري��د ،أن ب�ل�اده ت��أم��ل االن�ض�م��ام مع
ت��رك �ي��ا إل ��ى امل �ف ��اوض ��ات ال �ت��ي تخوضها
مجموعة ال��دول الست (ال��والي��ات املتحدة
وروس� �ي ��ا وف��رن �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا والصني
وأملانيا) لحل األزمة النووية مع إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي
أكدت إي��ران أمس أنها ستبلغها بتفاصل
االتفاق «بالقنوات التقليدية» ،قد طالبت
بتأكيد خطي من إيران لهذا العرض.
وفي السياق ،أبدى رئيس مجلس الشورى
اإليراني (البرملان) ،علي الريجاني ،تأييده
للعرض ،وقال «ينبغي أن تتقارب مواقف
الجميع وأن يسلك البلد بصوت واحد هذا
الطريق العادل».
وأع �ل ��ن  234م ��ن ن� ��واب ال �ب ��رمل ��ان ،دعمهم
لالتفاق في بيان قرأه عضو هيئة رئاسة
املجلس ،النائب حسن غفوري فرد ،خالل
الجلسة العلنية للبرملان.
من جهة ثانية ،قررت فرنسا اإلفراج املبكر
ع��ن اإلي��ران��ي امل�ح�ك��وم بالسجن م�ن��ذ عام
 1991بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اإليراني
السابق شهبور بختيار ،علي وكيلي راد،
ال� ��ذي ك ��ان ي�ق�ض��ي ح�ك�م��ًا ب��ال�س�ج��ن مدى
الحياة.
ف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،ق ��ال امل �ح��ام��ي مسعود
ش� ��اف � �ع� ��ي وك� � �ي � ��ل األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن الثالثة
املحتجزين ف��ي إي ��ران منذ ت�م��وز املاضي
بتهمة التجسس ،إن السلطات ستسمح
ألمهاتهم بزيارتهم ي��وم غ��د الخميس أو
الجمعة.
(أ ف ب ،رويترز ،مهر ،يو بي آي)

ون � �ق � �ل � ��ت ع � � ��ن م� � �س � ��ؤول �ي��ن سياسيني
إس ��رائ� �ي� �لّ� �ي�ي�ن ت �ه� ّ�ج �م �ه��م ع� �ل ��ى تركيا،
وقولهم إن الحكومة التركية «خرجت عن
طورها ملساعدة اإليرانيني على اإلفالت
من العقوبات».
ول � � ّ�وح امل �س��ؤول��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون بأنه
«إذا ات �ض��ح أن ت��رك �ي��ا ه��ي ال �ت��ي أنقذت
إي��ران م��ن مشنقة مجلس األم��ن الدولي،
فإن هذا األمر سيضعها في مشكلة أمام
إسرائيل ،إذ من يساعد ع��دوي ال يمكنه
أن يكون صديقي».
ورأت ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أن االتفاق
«أوج� � � ��د ق� �ن ��اة ب ��دي �ل ��ة ل� �خ� �ط ��وات الدول
النووي
ال�ع�ظ�م��ى ف��ي ق�ض�ي��ة ال �ب��رن��ام��ج
ّ
اإليراني» ،وأنه من الناحية العملية ،فإن
االتفاق «يسحب البساط من تحت أقدام
ج�ه��ود ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إلن �ش��اء جبهة
دول �ي��ة واس �ع��ة ل�ت��أي�ي��د ال �ع �ق��وب��ات على
إيران».
َ ّ
وع� � � � � ��د م� �ع� �ل ��ق ال� � � �ش � � ��ؤون األم� � �ن� � �ي � ��ة في
«ه��آرت��س» ،يوسي ملمان االت�ف��اق نصرًا
مهمًا للدبلوماسية اإلي��ران�ي��ة ،وهزيمة
للسياسة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أنه
ّ
يقلل االح�ت�م��االت ،التي كانت منخفضة
قبل ذل��ك أيضًاّ ،لفرض عقوبات جديدة،
ويبعد إمكان شن هجوم عسكري.
وقال معلق الشؤون العربية في «هآرتس»،
تسفي ب��رئ�ي��ل ،إن الصفقة تجعل إيران
وت��رك �ي��ا ش��ري �ك�ي�ن اس �ت��رات �ي �ج� ّ�ي�ي�ن دون
م� ّ
ّ
شمالي
�س ب �م �ك��ان��ة ت��رك �ي��ا ف ��ي ح �ل��ف
األطلسي .وأض��اف «إذا اجتازت الصفقة
ال �ت �ق �ل �ب��ات امل �ت��وق �ع��ة ،ف�س�ت�ح�ظ��ى تركيا
بمكانة ج��دي��دة ك��دول��ة وسيطة يمكنها
استغاللها في نزاعات أخرى في املنطقة،
إسرائيل وسوريا .وإذا
وفي العملية بني ُ
انهارت الصفقة ،وفرضت عقوبات على
إيران ،فستتذكر تركيا أنها كادت تنجح
ف ��ي إح� � ��داث ال �ص �ف �ق��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ستضطر
آنذاك إلى مواجهة آثار العقوبات».

نتنياهو وبيريز ينفيان
عرض «الجوالن مقابل إيران» على األسد
أثارت تصريحات الرئيس ّ
السوري بشار األسد بشأن تلقيه
عرضًا من الرئيس اإلسرائيلي
بيريز تضمن مقايضة
شمعون ّ
الجوالن بفك عالقة سوريا
بإيران وحركات املقاومة ،ردود
فعل في إسرائيل ،تراوحت بني
النفي واالستغراب
أك � � � ��د م � � �ق � � ّ�رب � ��ون م� � ��ن رئ� � �ي � ��س الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن الرئيس
شمعون بيريز غير ّ
مخول بالتحدث عن
انسحاب من هضبة الجوالن ،فيما نفى
األخ �ي ��ر ت �ص��ري �ح��ات ل �ل��رئ �ي��س السوري
بشار األس��د قال فيها إن نظيره العبري
ّ
االنسحاب
مرر له رسالة تتضمن معادلة ّ
م� ��ن ال� � �ج � ��والن ف� ��ي م� �ق ��اب ��ل ف� � ��ك سوريا
لحلفها مع إيران .ونقل موقع «يديعوت
أح ��رون ��وت» اإلل �ك �ت��رون��ي ع��ن مسؤولني
ف��ي م�ك�ت��ب ن�ت�ن�ي��اه��و ق��ول �ه��م ،أم ��س ،إنه
«ال أحد بإمكانه اقتراح تنازالت مسبقة،
وبالتأكيد ليس تنازالت إقليمية ،باسم
رئيس الحكومة».
وج� ��اءت أق� ��وال امل �س��ؤول�ين تعقيبًا على
ت �ص��ري �ح��ات أدل � ��ى ب �ه��ا األس � ��د ،أول من
أمس ،خالل استقباله الوفود املشاركة في
مؤتمر «العروبة واملستقبل» الذي يعقد
في دمشق .وق��ال األس��د أم��ام الحاضرين
إن «الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف
ن�ق��ل خ�ل�ال زي��ارت��ه األخ �ي��رة إل ��ى دمشق
تتضمن
رس��ال��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ن ب �ي��ري��ز
ّ
ع ��رض ��ًا ب��امل �ق��اي �ض��ة ب�ي�ن ال � �ج ��والن وفك
عالقة سوريا بإيران وحركات املقاومة».
وك � ّ�رر امل�س��ؤول��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون موقف
نتنياهو ال ��ذي «أوض ��ح ف��ي امل��اض��ي أن
إسرائيل ستكون مستعدة للجلوس إلى
طاولة املفاوضات مع السوريني من دون
شروط مسبقة».
من جهته ،نفى مكتب بيريز ما جاء على
لسان األسد عن مقايضة الجوالن بإيران.
وق��ال��ت م�ص��ادر ف��ي املكتب إن «إسرائيل
م �ه �ت �م��ة ب ��ات� �ف ��اق س �ل��ام م� ��ع س� ��وري� ��ا ال
بمواجهة عسكرية».
وأض��اف��ت امل�ص��ادر ذات�ه��ا إن بيريز أبلغ
مدفيديف أن «خمسة رؤس��اء حكومات
إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن (ب �ي �ن �ه��م ن �ت �ن �ي��اه��و خالل
واليته السابقة) كانوا مستعدين للقيام
بخطوات بعيدة ّاملدى من أجل الوصول
إل ��ى ال �س�ل�ام ،ل �ك��ن ال �س��وري�ي�ن ه��م الذين

ما قل
ودل
ّ
أشار تقرير داخلي أعد في
وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى
«حدوث تراجع كبير في تأييد
الهولنديني إلسرائيل» ،في أعقاب
الحرب على غزة واملمارسات
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت»
اإللكتروني عن التقرير اإلسرائيلي
قوله إن «هولندا دولة وضعت
الحفاظ على حقوق اإلنسان في
مكان عال في أجندتها الدولية.
وتنظر إلى الفلسطينيني على
أنهم ُالجانب الضعيف الذي
تهضم حقوقه».
(يو بي آي)

عربيات
دوليات
برلني تدعم فياض
إلعالن الدولة الفلسطينية
أطلقت السلطة الفلسطينية
شراكة مع الحكومة األملانية
في برلني أمس ،تهدف إلى دعم
إعالن قيام الدولة الفلسطينية،
في مبادرة ًترغب في توسيعها
لتشمل دوال أخرى .وتضم
اللجنة األملانية الفلسطينية ،التي
أنشئت في هذا اإلطار ،عددًا من
وزراء الجانبني ،مهمتها إعداد
الفلسطينيني إلقامة الدولة ،كما

جندي اسرائيلي يتوسط دبابتني في مرتفعات الجوالن (أرشيف ــ أ ب)

رامون :خالف على
عدد الالجئين ومساحة
الممر عاق التسوية

رفضوا هذه الخطوات».
وتابعت املصادر أن «إسرائيل لن تكون
مستعدة للموافقة على أن تستمر سوريا
ب��ال��رق��ص ف��ي ع��رس�ين؛ م��ن ج�ه��ة تطالب
ب��االن �س �ح��اب م��ن ه�ض�ب��ة ال �ج ��والن ومن
الجهة الثانية تنصب صواريخ إيرانية
في جبال الشمال وتستمر بدعم إرهاب
حزب الله وحماس».
وأثارت أقوال األسد بشأن اقتراح بيريز
غ�ض�ب��ًا م ��ن ج��ان��ب أع �ض ��اء ك�ن�ي�س��ت من
نتنياهو،
يتزعمه
ح��زب ال�ل�ي�ك��ود ال ��ذي
ً
ّ
وبينهم ياريف ًليفني الذي عقب قائال إنه
«إذا حصل فعال تقديم اقتراح كهذا (أي
الجوالن مقابل إيران) فإن الحديث يدور
ع��ن اق �ت��راح م �ه��ووس م��ن إن �ت��اج مدرسة
فخامة الرئيس بيريز».
وأضاف ليفني أن «طريقة تقديم تنازالت
ع��ن حقوقنا بالبالد ف��ي محاولة لشراء
ال �ه��دوء ال��وه�م��ي ب��اءت بالفشل الذريع،
ويحظر أن تتكرر .فالجوالن هو جزء ال

ّ
يتجزأ من إسرائيل وسيبقى كذلكّ ،ألن
حقنا فيه غير قابل للتزعزع وهو يمثل
الضمان األفضل ألمن إسرائيل».
من جهة أخرى ،قال حاييم رامون ،نائب
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود
أوملرت ،إن الفلسطينيني رفضوا التسوية
التي اقترحها األخير بسبب اعتراضهم
على عدد الالجئني الذين سيعودون إلى
داخ ��ل إس��رائ �ي��ل وع�ل��ى وت �ي��رة عودتهم،
وكذلك بسبب رغبتهم في زيادة مساحة
امل�م��ر اآلم��ن ب�ين الضفة الغربية وقطاع
غ��زة .ونقلت صحيفة «إس��رائ�ي��ل اليوم»
ع ��ن رام� � ��ون ق ��ول ��ه ،ف ��ي م��داخ �ل��ة ألقاها
أم � ��ام م�ع �ه��د أب �ح ��اث األم � ��ن ال �ق��وم��ي في
جامعة تل أبيب ،إن «الجدال لم يكن في
موضوع القدس ،فقد كان عرض أوملرت
ً
مقبوال بشأنه ،وكان األمر دراماتيكيًا من
ناحيتنا ألن الفلسطينيني واف�ق��وا على
أن تبقى كل األحياء اليهودية التي ُبنيت
خلف الخط األخضر ،بما في ذلك جيلو
وبسغات زئيف ،إسرائيلية».
وق��ال رام��ون إن الخالفات بني الجانبني
ّ
«ضيقة» وتركزت
بشأن األراض��ي كانت
على نسبة مساحة املمر اآلمن التي طالب
الفلسطينيون بأن تكون  1.9في املئة من
مساحة األراضي التي سيجري تبادلها،
فيما اقتراح أوملرت أن تكون هذه النسبة
 0.7ف��ي امل�ئ��ة .وأش��ار رام��ون إل��ى أن 270
أل��ف مستوطن م��وج��ودون على أراضي
الضفة الغربية كانوا سينتقلون قانونيًا
إلى السيادة اإلسرائيلية ،بحسب عرض
التسوية الذي تقدم به أوملرت.
(األخبار ،يو بي آي)

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني،
سالم فياض (الصورة) ،في
مؤتمر صحافي مشترك مع
وزير الخارجية األملاني ،غيدو
فيسترفيللي.
(أ ف ب)

حماس :هدم ّ
حي البستان
«إرهاب دولة»
وصفت حركة «حماس» قرار
بلدية القدس اإلسرائيلية هدم حي
البستان الفلسطيني في مدينة
القدس الشرقية ،بأنه «إرهاب
دولة» يمارس بحق الشعب
الفلسطيني .وقال املتحدث باسم
«حماس» ،فوزي برهوم ،إن «هذه
االنتهاكات واإلجراءات تأتي في
ظل مفاوضات عبثية بني السلطة
واالحتالل».
(يو بي آي)

تمديد اعتقال مخول ليوم غد
مددت محكمة الصلح في بيتاح
تيكفا ،خالل جلسة مغلقة
ُعقدت أول من أمس ،اعتقال
رئيس لجنة الحريات املنبثقة من
لجنة املتابعة العليا لفلسطينيي
الـ ،48أمير مخول ،حتى يوم غد.
وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد
اعتقلت القياديني مخول (في 6
أيار الجاري) ،وعمر سعيد (في
 24نيسان املاضي) ،بادعاء
«التجسس» و«االتصال بعميل
أجنبي تابع لحزب الله» .وقد
التقى املحامون حسني أبو
حسني وحسن جبارين وأورنا
كوهني من مركز «عدالة» مخول
قبل الجلسة وبعدها ّملدة ساعة،
ّ
لكنهم ممنوعون من التطرق إلى
معلومات عن اجتماعهم.
(األخبار)

ّ
ّ
غزة تعدم  3فلسطينيني
أعدمت حكومة «حماس» في
قطاع غزة أمس ،ثالثة فلسطينيني
أدينوا بالقتل ،متجاهلة مناشدات
الجماعات املدافعة عن حقوق
اإلنسان ،واملناهضة لعقوبة
اإلعدام في القطاع .وحكم باإلعدام
على عامر جندية ورامي جحا
ومطر الشوبكي في عام ،2005
في عمليات قتل منفصلة.
(رويترز)
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الصحافة العبرية

أبو ظبي تستضيف مندوبًا دائمًا لتل أبيب
محمد بدير
لن يحول الغضب اإلماراتي على تل أبيب،
على ما يبدو ،في قضية اغتيال املبحوح،
دون استقبال أبو ظبي مندوبًا إسرائيليًا
دائمًا إل��ى إح��دى املنظمات الدولية التي
تتخذ من اإلمارة الخليجية مقرًا لها ،فيما
ّ
ادعت وسائل اإلعالم العبرية أن إسرائيل
رفضت عرضًا قطريًا اشترط السماح لها
بتنفيذ ع��دد م��ن مشاريع إع��ادة اإلعمار
وإدخ��ال م��واد بناء إلى قطاع غزة مقابل
ت�ج��دي��د ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ع تل
أبيب وإعادة فتح املمثلية في الدوحة.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف» ،أم� ��س ،أن
ّ
الحكومة اإلسرائيلية صدقت على طلب
وزي � ��ر ال �ب ّ�ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ،ع � ��وزي النداو،
تعيني ممثل دائم لها في الوكالة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ( )Irenaامل��وج��ودة في
�ان الن��داو قد حضر املؤتمر
أبو ظبي .وك� ُ
ال��دول��ي ال ��ذي أع �ل��ن ف�ي��ه م�ي�ث��اق املنظمة
في العاصمة اإلماراتية منتصف كانون
الثاني .وفي العشرين من الشهر نفسه ،أي
بعد مغادرته اإلم��ارة بثالثة أي��ام ،اغتيل
القيادي في «حماس» ،محمود املبحوح،
في أحد فنادق إمارة دبي املجاورة ،التي

اتهمت شرطتها «امل��وس��اد» اإلسرائيلي
باملسؤولية عن الجريمة.
اتسمت بهما
اللذين
إال أن التوتر والحدة
ّ
م��واق��ف دب��ي م��ن ال �ح��دث ،ل��ن ي��ؤث��را على
ق��رار أب��و ظبي بشأن استقبال شخصية
إسرائيلية تمثل حكومة تل أبيب رسميًا،
ذلك أن دولة اإلمارات وافقت على استقبال
�دول ليس
م�ن��دوب�ين إل��ى املنظمة ح�ت��ى ل � ٍ
لها معهم عالقات دبلوماسية.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى ال� �ح ��دث ،أص � ��درت وزارة

نتنياهو وليبرمان
رفضًا عرضًا
قطريًا باستئناف
العالقات مقابل
إعمار غزة

نتنياهو (غالي ثيبون  -أ ب)

ال �خ��ارج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ي��ان��ًا رأت فيه
أن ثمة «أهمية سياسية كبيرة تتجاوز
الحسابات املهنية والسياسية لالنخراط
اإلسرائيلي وتعميق دور تل أبيب في عمل
الوكالة التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها».
وأضاف «إن تعميق الدور اإلسرائيلي في
املنظمة س� ّي��ؤدي ب��ال�ض��رورة إل��ى دخول
وف��ود وممثلني م��ن إس��رائ�ي��ل إل��ى اتحاد
اإلم� � � ��ارات ل�ت�ع�م�ي��ق ال� �ت� �ع ��اون ،ويحتمل
أي �ض��ًا لتحقيق إن� �ج ��ازات إلس��رائ �ي��ل في

مجاالت أخرى».
من جهة أخرى ،أفادت صحيفة «هآرتس»
ّ
بأن الحكومة اإلسرائيلية ردت اقتراحني
ب��اس �ت �ئ �ن��اف ال � �ع �ل�اق ��ات الدبلوماسية
ّ
قدمتهما قطر واشترطت فيهما السماح
لها في املقابل بتنفيذ مشاريع عمرانية
في قطاع غ��زة املحاصر ،وإدخ��ال كميات
من األسمنت ومواد البناء إليه.
وأش� � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن املشاورات
ب�ين رئيس ال ��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة أفيغدور
ل� �ي� �ب ��رم ��ان ،أف� �ض ��ت إل � ��ى رف � ��ض املقترح
القطري ،الفتة إلى وجود غضب في دوائر
ال �ق��رار اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م� ّ�م��ا س� ّ�م�ت��ه «تقارب
قطر مع املحور املتطرف».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رف �ض��ت إس��رائ �ي��ل أيضًا،
يوم أمس ،اقتراحًا بلجيكيًا بإدخال مواد
ب�ن��اء مل�ش��روع مستشفى ف��ي خ��ان يونس
ّ
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة .وادعى
نتنياهو أن حركة «حماس» ستستخدم
األس � �م � �ن � ��ت ل � �ب � �ن� ��اء ت� �ح� �ص� �ي� �ن ��ات تحت
املستشفى .وعندما أص� ّ�رت بلجيكا على
أن �ه��ا س �ت �ش��رف ع �ل��ى امل �ش ��روع ع��ن كثب،
اق�ت��رح نتنياهو أن ُيبنى املستشفى من
األخشاب.

تقرير

الطريق الوعرة من كاليفورنيا إلى تورا بورا
ّ
أزمة ديون الوالية تهدد بإفالسها وبتدحرج كرة الثلج واالنهيار

خطر إفالس كاليفورنيا يقترب
بالسرعة ذاتها التي تهدد فيها
األمواج امللوثة بالنفط األسود
سواحل فلوريدا .ومثلما هو
ممنوع االستسالم للتلوث البيئي،
من غير املسموح للوالية أن تعلن
إفالسها بأي ثمن كي ال تكبر كرة
الثلج

يرفض حاكم كاليفورنيا ،آرنولد
شوارزينغر (الصورة) ،توقيع
ميزانية الوالية قبل إدخال إصالحات
جذرية على اإلنفاق .تتضمن زيادة
الضرائب وتقليص األجور وبدالت
التقاعد والخدمات االجتماعية
والرعاية الصحية واملخصصات
التعليمية .وتأتي بدالت التقاعد
على رأس األمور املثيرة للجدل ،إذ إن
هناك أعدادًا كبيرة من املتقاعدين
يتلقى كل فرد منهم أكثر من مئة
ألف دوالر سنويًا .وهذا ما ال يمكن
االستمرار فيه في ظل الظروف
االقتصادية العسيرة.
ّ
تظاهرة ضد خطة موازنة
حاكم والية كاليفورنيا
التقشفية األسبوع املاضي
(ماكس ويتيكير ـ رويترز)

نيويورك ــ نزار عبود
بني ال��والي��ات املتحدة وال�ق��ارة العجوز،
م �ح �ي��ط أط �ل �س��ي وس �ح��اب��ة ب��رك��ان �ي��ة ال
ت� �ع ��رف ن �ه��اي��ة ق ��ري �ب ��ة .س �ح��اب��ة تعوق
امل �ل��اح � ��ة ال � �ج� ��وي� ��ة وت � �ح � �ج� ��ب الرؤية
السياسية واملالية بني كتلتني تجمعهما
املصائر واأله ��داف ،لكن مصالحهما ال
تتطابق ت�م��ام��ًا .بينهما أي�ض��ًا سحابة
أخرى قانونية مالية رغم ترابط التجارة
ف��ي ال �ت��وازن ب�ين دوالر ضعيف ويورو
خائر .وفوق كل ذلك ،خالف ،بل صراع،
ع �ل��ى ق ��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ص �ن��اع��ة املالية
حيث السباق بني الطرفني على الخروج
ّ
بتشريعات قبل اآلخر على أشده .صراع
على ال�ق��وان�ين الخاصة
ّ
التحوط التي
بصناديق
ي� �ش ��ار إل �ي �ه��ا باإلبهام
ع�ل��ى أن�ه��ا م�س��ؤول��ة عن
كل املصائب التي جرت
وستجري في املستقبل.
ل �ك��ن ا ًمل �ص��ال��ح تتقاطع
ث ��ان� �ي ��ة ب� �م� �ج ��رد عبور
ال � � � � �ق� � � � ��ارة األوروبية
وال ��وص ��ول إل ��ى الشرق
األوسط .القوات تحارب
م �ع ��ًا ف� ��ي أفغانستان،
ح�ي��ث ال �ن��زف��ان البشري
وامل � ��ادي ال ي �م �ي��زان بني
األوروب � � ��ي واألميركي،
رغ� � ��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف� ��ي امل � ��راك � ��ز القيادية
وال� � � �ق � � ��رارات امل� �ص� �ي ��ري ��ة .األميركيون
يتولون القيادة العسكرية ،فيما يعالج
األوروبيون قضايا التنمية واالنتخابات
وامل��ؤس �س��ات وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ومعارك
كسب العقول والقلوب .والقاسم املشترك
ف��ي ك��ل ه��ذه امل�ص��ائ��ب واألزم � ��ات البعد
امل � ��ادي ال �ص �ع��ب ،س� ��واء أك� ��ان سياسيًا
أم عسكريًا أو بيئيًا .وإذا ك��ان اإلنتاج
وال� �ت� �س ��وي ��ق م �س �ت �ع �ص �ي��ًا ف� ��ي ظروف
األزم��ات املالية املتفشية ،فإن االقتراض
م ��ن ال �ح��اض��ر وت��رح �ي��ل االستحقاقات
للمستقبل ل��م يعد م�ي�س��ورًا ف��ي أسواق
مالية غير ميسورة.

عجز ميزانية
كاليفورنيا ال
يمثل سوى
ّ
قطرة من
نفقات الحرب
في العراق
وأفغانستان
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إسرائيل

ّ
خطة إسرائيلية الحتالل القطاع وتعيني حاكم عسكري

يحيى دبوق
ب��دأت إس��رائ�ي��ل تكثيف حربها النفسية
ض ��د ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس» ف ��ي ق �ط ��اع غزة،
ّ
وه � � � � ��ددت ب ��اج� �ت� �ي ��اج ال � �ق � �ط ��اع وإعادة
احتالله ،بل وتعيني حاكم عسكري عليه
والبقاء فيه ملدة طويلة.
وذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف» ،أم ��س ،أن
«ال� �ج� �ي ��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وض � ��ع خططًا
إلع � � � ��ادة اح� � �ت �ل��ال ال � �ق � �ط� ��اع ،وط � �ل� ��ب من
م�ح��اف��ل ف��ي ال�ش��رط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة العثور
ع �ل��ى ح ��اك ��م ل � �غ� ��زة» .وب �ح �س��ب مصادر
عسكرية إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن «ال�س�ب��ب وراء
وضع الخطة ّ الجديدة ،متصل بتواصل
عمليات التسلح من جانب حماس وباقي
املنظمات الفلسطينية األخرى».
وب �ح �س��ب امل� �ص ��ادر ال �ع �س �ك��ري��ة نفسها،
«ي �خ �ش ��ى ال �ج �ي ��ش إط� �ل ��اق الصواريخ
ب ��ات� �ج ��اه األراض� � � � ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة (من
ال �ق �ط��اع) ،إذا ن�ش�ب��ت م��واج �ه��ة إقليمية
ش��ا ًم �ل��ة وب��ال �ت��زام��ن م��ع ت�ل�ق��ي إسرائيل
وسوريا»،
وابال ًمن
الصواريخ من لبنان ً
ّ
م �ش �ي��رة إل ��ى أن «ال �ج �ي��ش ن�ت�ي�ج��ة لذلك،
ي�ت��درب على إم�ك��ان اجتياح ك��ل القطاع،
بما يشمل مدينة غزة واملدن الفلسطينية
األخرى».

�ري إس��رائ �ي �ل��ي إنه
وق � ��ال ض ��اب ��ط ع �س �ك� ُ
ف��ي إط ��ار ال�ت��دري�ب��ات ،ط�ل��ب م��ن الشرطة
ال �ع �س �ك��ري��ة االس� �ت� �ع ��داد إلم� �ك ��ان تعيني
حاكم عسكري على غزة «وجرى اختيار
يعرف كيف يدير الوضع
ضابط للمهمةّ ،
في القطاع ،إذا توقفت الهيئات املعنية
عن تقديم خدماتها» للفلسطينيني.
ُوب �ح �س��ب ال �ض ��اب ��ط اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي« ،إذا
ط� � �ل � ��ب م� � ��ن ال � �ج � �ي� ��ش ال � �س � �ي � �ط� ��رة على
امل�ن�ط�ق��ة ،ف�س�ي�ع��رف أي �ض��ًا ك�ي��ف يساعد
ال �س �ك��ان ب�ط��ري�ق��ة م�ق�ب��ول��ة ،وك �ي��ف ّ
يلبي
احتياجاتهم».

فلسطينيون يطالبون حماس
بإعدام قاتل أحد اقربائهم
(خليل حمرا  -أ ب)

يخشى الجيش
إطالق الصواريخ
من غزة بالتزامن
مع لبنان وسوريا

أزمة الوالية تهدد عرش
اإلمبراطورية األميركية
بالسقوط وقد يبدأ
االنحدار نحو االنهيار
الحكاية ّ
امللحة واملؤجلة في كل هذا تبدأ
من كاليفورنيا ،الوالية التي تهدد القطب
ال��دول��ي األك�ب��ر ف��ي ع��رش اإلمبراطورية
األم �ي��رك �ي��ة ب��ال �س �ق��وط .م �ن �ه��ا ق ��د يبدأ
االنحدار نحو االنهيار .في كاليفورنيا
م�ط�ل��وب تقليص اإلن �ف��اق ع�ل��ى القطاع
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ،ال � ��ذي ي �ل �ت �ه��م  50ف ��ي املئة
م��ن ميزانية ال��والي��ة ال�ت��ي تعيش حالة
ط��وارئ مالية ،وم��ن روات��ب املتقاعدين.
سنداتها باتت في مستوى الخردة ،بل
أدنى ،رغم أن اإلعالم ال يتحدث عن ثامن
أك �ب��ر اق �ت �ص��اد ع��امل��ي ب �ق��در ح��دي�ث��ه عن
ساسة أثينا «الفاسدين».
أح��د أف�ظ��ع مظاهر االن�ه�ي��ار أن التأمني
ع�ل��ى س �ن��دات ق ��روض ال��والي��ة م��ن خطر
ال� �ه�ل�اك ب � ��ات ي �ك �ل��ف س �ن��وي��ًا  250ألف
دوالر ع ��ن ك ��ل  10م�ل�اي�ي�ن دوالر .وفي
ال �ع��ادة ال ي�ك�ل��ف ت��أم�ين ك �ه��ذا س ��وى 25
ألفًا .إنه وضع أسوأ بكثير من السندات
اليونانية التي حظيت بحماية أوروبية
عامة تقلصت معها كلفة التأمني.
ت�س�ع��ى ال ��والي ��ة وراء إم � ��رار إصالحات
ج��ذري��ة عبر زي ��ادة ال�ض��رائ��ب وتقليص
اإلنفاق على الخدمات االجتماعية ،لكن
ال يمكن إمرارها إال عبر تعديل قوانني
ال � �ض ��رائ ��ب .ف �ه��ل ي� �ك ��ون ال� �ح ��ل بإعالن
اإلف �ل ��اس وال �ت �خ �ل��ص م ��ن املستحقات
وال �ق��روض؟ ال�ق��وان�ين ال تسمح بإعالن
إف � �ل� ��اس أي والي � � � � ��ة ،ح � �ت ��ى ل � ��و أرادت
�رة تحت
ال �ت �ق��دم ب �ط �ل��ب إف �ل��اس م �ض �ط� ً
ض �غ��ط دي��ون �ه��ا ،ع�ل�م��ًا ب ��أن دوال كانت
ق��د أفلست ف��ي السابق مثل األرجنتني.
ول �ج��أت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة نفسها إلى
إنقاذ املكسيك والبرازيل في مناسبتني
م �ن �ف �ص �ل �ت�ين ف ��ي أوائ � � ��ل التسعينيات
ونهايتها.
ك��ذل��ك ف ��إن ه �م��وم ال�ح�ك��وم��ة االتحادية
املركزية متشعبة ومتكاثرة إل��ى ح��د ال
يسمح لها بمساعدة كاليفورنيا ،رغم
أن عجز ميزانية ال��والي��ة ال يمثل سوى
العراق
ق� �ط ��رة م ��ن ن �ف �ق��ات ال� �ح ��رب ف ��ي
ً
وأفغانستان وخارجهما .إنه يزيد قليال
ع �ل��ى  19م �ل �ي��ار دوالر ل�س�ن��ة بكاملها،
بينما بلغت ن�ف�ق��ات ال�ج�ي��ش األميركي

ف��ي أفغانستان  6.7م�ل�ي��ارات دوالر في
ش �ب��اط امل ��اض ��ي ،ووص� �ل ��ت ن �ف �ق��ات��ه في
ال �ع ��راق ال ��ى ن�ح��و  5.5م �ل �ي��ارات دوالر.
وأن�ف�ق��ت ال��والي��ات ب��ال�ح��رب�ين م�ع��ًا نحو
تريليون دوالر من أصل  12.9تريليون
إجمالي الدين العام.
وفي مقابل تخلي الواليات املتحدة عن
تلبية شروط العيش الكريم للمواطنني،
مثل أب�ن��اء كاليفورنيا ال��ذي��ن يرزحون
ح��ال�ي��ًا ت�ح��ت ظ� ��روف م�ع�ي�ش�ي��ة قاسية،
من املنتظر أن ترتفع نفقات الحرب في
أفغانستان إلى  105مليارات خالل العام
ال�ح��ال��ي وح��ده م��ع تعهد ب�ب�ق��اء القوات
وزيادة عددها ودورها في
لفترة طويلة
ُ
بالد وعرة شاسعة تنقل أصغر األشياء
فيها بالطائرات.
م��ا ت�ن�ف�ق��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي شهر
ب�م�ف��رده ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ه��و أق�ص��ى ما
ت �ط �م��ح والي � ��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا إل� ��ى تلقيه
م��ن الحكومة االت�ح��ادي��ة ف��ي ع��ام واحد.
ح�س��اب��ات�ه��ا امل�ت�ف��ائ�ل��ة ت�ت�ح��دث ع��ن أمل
بالحصول على  6.9مليارات دوالر .وإذا
ل��م ت ��أت ه ��ذه امل �ب��ال��غ ب�س�ب��ب ال �ح��رب أو
البيئة أو ألسباب ضريبية أخرى قاهرة،
ّ
فسيتعني على كاليفورنيا شد األحزمة
أكثر فأكثر ،في وقت بدأت فيه األصوات
ّ
العنصرية تتعالى فيها ض��د العمالة
ال��واف��دة من املكسيك وأميركا الالتينية
خصوصًا .أصوات ُيخشى أن تترجم في
ال�ش��وارع بأشكال أخ��رى وس��ط تصاعد
النعرات بني املهاجرين القدامى ،الذين
ّ
ي �م��ث �ل��ون ال �ج ��ان ��ب األك� �ب ��ر م ��ن الشعب
األم �ي��رك��ي ،وامل�ه��اج��ري��ن ال �ج��دد نسبيًا،
وأعدادهم تحصى بعشرات املاليني.
ال �ح �ك��وم��ة االت �ح ��ادي ��ة ل ��م ت�ت�ع�ه��د حتى
اآلن ت�ق��دي��م أك �ث��ر م��ن  3م �ل �ي��ارات دوالر
من قروض مليزانية الوالية .وليس أمام
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا س ��وى امل��زي��د م��ن التقشف
ّ
وال�ت�خ�ل��ي ع� ّ�م��ا ك��ان��ت ت �ع��ده ح�ت��ى وقت
ق��ري��ب م ��ن ال � �ض ��روري ��ات ،ب �م��ا ف ��ي ذلك
امل� � � ��دارس وامل� �س� �ت ��وص� �ف ��ات ،ألن أبواب
القروض شبه موصدة ،أو أنها باهظة
ّ
الكلفة إل��ى ح��د ف��رض الحظر التلقائي
عنها.

وت �ف��ادي��ًا ل�لان �ت �ق��ادات ال��دول �ي��ة ،ف��ي حال
اج �ت �ي��اح ال �ق �ط��اع ،ن�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة عن
م �ص��در أم �ن��ي إس��رائ �ي �ل��ي ق��ول��ه إن ��ه «في
ع �م �ل �ي��ة ال � ��رص � ��اص امل � �ص � �ه� ��ور ،ساعد
في املناطق
الجيش السكان الفلسطينيني ينّ
التي سيطر عليها ،لكنه لم يع طواقم
مختصة للعناية التامة بمشاكلهم ،لكن
بعد ص��دور تقرير (ال�ق��اض��ي ريتشارد)
غولدستون واالنتقاد الدولي غير املبرر
ح �ي��ال إس��رائ �ي��ل ،ب ��ات م��ن ال��واض��ح عدم
إم �ك��ان ت�ج��اه��ل ذل ��ك ،ف�ك�م��ا ي�ع� ّ�ي�ن��ون في
حاكمًا عسكريًا لدى السيطرة على
العراق ّ
مدينة ال�ف��ل��وج��ة ،ف��إن ه��ذ ا م��ا سيحصل
هنا في قطاع غزة».
ول��زي��ادة الضغوط على ال�غ� ّ
�زي�ين ،ذكرت
ّ
الصحيفة أن ل��دى ال�ج�ي��ش اإلسرائيلي
مزيدًا من الخطط للقطاع ،بينها «إقامة
م�ع�ت�ق�لات ت �ك��ون ق � ��ادرة ع �ل��ى استيعاب
آالف م��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين امل�ش�بً��وه�ين بأعمال
إرهابية الحتجازهم ف�ت��رة طويلة ،وفي
ض � ��اف ض��اب��ط في
ظ� ��روف م �ع �ق��ول��ة» .وأ ّ
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي إن «ال �ج �ي��ش يرى
أن ال � ّس�ل�اح امل��وج��ود ح��ال�ي��ًا ف��ي القطاع
ال يمثل خ�ط�رًا أو رادع ��ًا ف��ي ح��ال القيام
بعملية عسكرية واسعة وشاملة ،تهدف
إلى احتالل القطاع من جديد».

ُمقاطعة بضائع املستوطنات
غضب مجالسها وصناعييها
ت ِ
علي حيدر
ّ
رد م �ج �ل��س امل �س �ت��وط �ن��ات ف ��ي الضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،أم� � ��س ،ب� �ش ��دة ع �ل ��ى الحملة
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ُمل � �ق� ��اط � �ع� ��ة املنتجات
اإلسرائيلية التي تنتج في مستوطنات
ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة وال � � �ق � ��دس وهضبة
الجوالن املحتلة.
وشدد املجلس على ضرورة الرد الفوري
ّ
والحاد كما ُيرد على أي «عملية عدائية»،
واص� �ف ��ًا خ �ط ��وة ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية
ب�ت��وزي��ع م �ن �ش��ورات ت��دع��و إل��ى مقاطعة
املستوطنات بأنها خرق التفاق
منتجات
ّ
باريس الذي ينظم العالقات االقتصادية
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل وال �س �ل �ط��ة الفلسطينية.
وشدد املجلس على ضرورة أن تستخدم
ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أم � ��وال السلطة
املوجودة في ُحوزتها من أجل تعويض
املصانع التي تقاطع .وتأتي ردود فعل
امل�س�ت��وط�ن�ين ف��ي أع �ق��اب إع�ل�ان السلطة
عزمها على توزيع نصف مليون نسخة
م��ن ن�ش��رة على ال�ب�ي��وت ،ف��ي إط��ار حملة
«من بيت إلى بيت» ،تدعو إلى مقاطعة
منتجات املستوطنات ،إضافة إلى نشر
 3آالف متطوع في أنحاء الضفة الغربية
ل�ش��رح حملة امل�ق��اط�ع��ة ،ه��ذا إل��ى جانب
فرض عقوبة على كل من يتاجر ببضائع
امل�س�ت��وط�ن��ات أو ي �ش��ارك أو ي�س��اع��د في
ذل ��ك ،ب��ال�س�ج��ن ل�ف�ت��رة ت� ًم�ت��د م��ن سنتني
إلى خمس سنوات ،فضال عن دفع غرامة
مالية .وطالب املجلس رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو بإعالن أنه لن يشارك
في محادثات التقارب مع رئيس حكومة
السلطة ،سالم فياض ،الذي يقود حملة

«اإلره � ��اب االق �ت �ص��ادي» ع�ل��ى إسرائيل،
م �ع �ت �ب �رًا أن ع �ل ��ى ت� ��ل أب� �ي ��ب أن توقف
االستيراد والتصدير مع الفلسطينيني
إلى حني إلغاء املقاطعة.
وانضم مجلس املستوطنات إلى رئيس
االتحادات الصناعية اإلسرائيلية ،شراغا
بروش ،في املطالبة بإغالق املوانئ أمام
التصدير واالستيراد الفلسطينيني إلى
حني إلغاء املقاطعة.
ّ
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ه � � ��دد أص � �ح� ��اب املصانع
املقاطعة بأن أول من سيذهب إلى البيت
نتيجة «حملة الكراهية» سيكون العمال
الفلسطينيني .وأع �ل��ن ع�ض��و الكنيست
ع ��ن ك �ت �ل��ة االت � �ح� ��اد ال �ق ��وم ��ي اليمينية
امل�ت�ط��رف��ة ،أوري اري �ي��ل ،أن ��ه ي�ع�م��ل على
فرض مقاطعة مضادة واتخاذ إجراءات
اق�ت�ص��ادي��ة بحق السلطة الفلسطينية،
م �ت �ه �م��ًا ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة بأنها
تضع رأسها في التراب ،وال تفعل شيئًا
باستثناء االحتجاج.
من جهة أخرى ،ناور الجيش اإلسرائيلي
في قاعدة تسآليم في النقب ضد أجهزة
األم��ن الفلسطينية ،وق��ال ق��ائ��د املنطقة
ال��وس�ط��ى ،آف��ي م��زراح��ي ،خ�لال املناورة
ال �ت��ي أج ��راه ��ا ل� ��واء ك �ف �ي��ر ،إن ��ه م ��ن غير
امل�ت��وق��ع ح�ص��ول تصعيد ف��ي الضفة إال
إذا تجاوز سكان املستوطنات الحدود.
وع� ّ�ب��ر ع��ن خشيته م��ن قيام مستوطنني
م �ت �ط��رف�ين ب��إش �ع��ال ال �ض �ف��ة ،ك��ذل��ك أكد
ض � �ب� ��اط رف � �ي � �ع ��و امل � �س � �ت � ��وى ،حضروا
املناورة ،عدم وجود أي تقدير في الفترة
ال�ح��ال�ي��ة ت�ج��اه إم �ك��ان أن يضطر جيش
االح �ت�لال إل��ى ال�ق�ت��ال ف��ي املستقبل ضد
الكتائب الفلسطينية.

عربيات
دوليات
تشومسكي :إسرائيل فقدت
عقلها

ّ
أعلن املفكر األميركي ،نعوم
تشومسكي (الصورة) ،أن
إسرائيل ّ
«تغيرت كثيرًا وباتت
محكومة من املتدينني وقوى
اليمني ،وأن سياساتها في السنة
األخيرة تشير إلى أنها فقدت
عقلها» .وفي لقاء جمعه بعدد
من السياسيني والصحافيني
في مركز القدس للدراسات
في عمان ،مساء أول من أمس،
تحدث تشومسكي عن دالئل
على «فقدان إسرائيل أعصابها
وعقلها» .واستهل املفكر
األميركي حديثه باإلشارة
إلى «وجود تغيير في الرأي
العام األميركي تجاه القضية
الفلسطينية وإسرائيل» .وأضاف
إن «التغيير لم ينعكس حتى اليوم
على السياسة األميركية ،وإن
كانت انعكاساته بدأت تظهر في
بعض وسائل اإلعالم».
(األخبار)

ّ
السعودية تحرر أملانيتني
خطفتا في اليمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية،
أمس ،أن قوات األمن السعودية
«حررت طفلتني ّ
أملانيتني احتجزتا
رهينتني ملا يقرب من عام في
اليمن» .وقال متحدث باسم وزارة
الداخلية السعودية إن الطفلتني
كانتا في منطقة حدودية بني
البلدين.
(رويترز)

«العراقية» متمسكة
برئاسة الوزراء
أعلن القيادي في القائمة العراقية،
أسامة النجيفي ،بزعامة رئيس
الوزراء األسبق إياد عالوي ،أن
«العراقية لن تقبل بغير منصب
رئاسة الوزراء ،وستؤلف الحكومة
حتى لو اتفقت باقي األطراف
بخالف ذلك».
(األخبار)

فرنسا :اعتقال
مجموعة إسالميني
في الوقت الذي كان فيه أفراد
الشرطة الفرنسية ينفذون قرار
ترحيل علي وكيلي راد الى
طهران ،كان زمالء لهم في فرقة
مكافحة اإلرهاب يلقون القبض
على  ١٤إسالميًا بتهمة التخطيط
لـ«تهريب» اسماعيل عيت بلقاسم
املتهم باملشاركة في اعتداءات
 ١٩٩4اإلرهابية من سجنه.
شوكشفت مصادر مقربة من
امللف ،لـ«األخبار» ،أن املجموعة
كانت تحت مراقبة لصيقة منذ
مدة طويلة ،وأن عمليات تنصت
قادت إلى قرار القاضي تيري
فرانيولي ،إلقاء القبض على
املشتبه فيهم.
(األخبار)
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منفذي اعتداء  11/26الهندي
اعترافات الناجي الوحيد من ِّ
عرفني أبي إلى
رجال «عسكر طيبة»،
وأرسلوني بعدها
إلى التدريب

ّ
في أواخ��ر ع��ام  ،2008شنت مجموعة من  10أشخاص
ّ
مدججني بأسلحة خفيفة ،اعتداءات متزامنة على أهداف
مومباي ،وبدأت بإطالق النار عشوائيًا واحتجاز
مهمة في ّ ً
الرهائن ،مخلفة مئات القتلى ،بينهم منفذو االعتداء،
الذين نجا منهم فقط محمد أجمل أمير .تفاصيل التحقيق
مع األخير تكشف كيف جرى اإلعداد لالعتداءات بإمكانات

متواضعة والتصويب على أهداف شعبية واعتماد مبدأ
الفوضوية والعشوائية .أما املهاجمون ،فهم مراهقون
ّ
ساخطون يحركهم حب املغامرة وحوافز املال والشهرة،
ال يعرفون معنى الجهاد أو االستنادات ّالدينية إليه.
تلك حقائق تدركها الوكاالت األمنية وتؤكدها معظم
االعتداءات منذ  ،11/9حال أمير نموذجًا

بدا أمير كأنه ال
الجهاد،
يعرف شيئًا َعن
ُ
ُوي ّ
وتقتل
عرفه بأن تقتل ُ
ُ ّ
وتصبح شهيرًا

«مغامرو» مومباي :جهاد بال دين
املجموعة خ��رائ��ط ل�لأه��داف األرب�ع��ة :تاج
محل« ،باالس أند تاور» ،فندق «أوبيريو
ت��ري��دان��ت» وامل��رك��ز اإلسرائيلي «ناريمان
ه��اوس» والتنفيذ في  26تشرين الثاني
الهندي.
أم �ي��ر وزم �ي �ل��ه أب ��و دي� ��را إس �م��اع �ي��ل خان
( 25ع��ام��ًا) ه��اج�م��ا م�ح�ط��ة «شاتراباتي
شيفاجي تيرميناس» ،ثم سيارة شرطة
قتال داخلها مجموعة من الضباط وأخذا
اث �ن�ين م�ن�ه��م ره ��ائ ��ن .ان �ت �ق�لا ب �ع��ده��ا إلى
«مترو سينما» وفتحا النار عشوائيًا على
حشد كان هناك .ثم إلى «فيدهان بهافان»،
حيث أطلقا أيضًا الرصاص عشوائيًا ،ثم
انتقال باتجاه «جيرغيرغوم شوباتي».
ص�ل��ت األخ �ب��ار إل��ى ال�ش��رط��ة ع��ن وجود
و ّ
مسل َحني يتنقالن من مكان آلخر ويطلقان
النار ويقتالن الناس .اتجهت الشرطة إلى
منتجع «ج�ي��رغ�ي��رغ��وم ش��وب��ات��ي» ،حيث
الرصاص بني الطرفني فسقط خان
تطاير ُ
ميتًا ،واعتقل أمير.
في اعترافاته ،يقول َأمير إنه كان ُيفترض
أن ي�ق��ات��ل ح�ت��ى ال �ن��ف��س األخ �ي��ر ،بحسب
أمنية قالت إنه
التعليمات ،لكن م�ص��ادر
ً
طلب إسعافه حني اعتقل قائال« :أرجوكم،
ال أري��د أن أم ��وت» .لكن ف��ي م��ا بعد طلب
م��ن املحققني أن يقتلوه «اآلن ال أري��د أن
أعيش» ،خوفًا على عائلته في باكستان
كي ال تقتل أو تعذب ألنه استسلم ُ للشرطة
ال �ه �ن��دي��ة ،ب�ح�س��ب ال �ش��رط��ة .إذ ط �ل��ب من
أفراد املجموعة أن ال ُيعتقلوا أو يسمحوا

سلوم
شهيرة ّ
ان�ت�ه��ى التحقيق م��ع الباكستاني محمد
أج �م��ل أم �ي��ر ك �س��اب ،ال�ن��اج��ي ال��وح�ي��د من
م �ن �ف��ذي أخ �ط��ر اع � �ت ��داءات ب �ع��د  11/9في
العاصمة االقتصادية للهند ،مومباي ،في
 26تشرين الثاني  .2008ونطق القاضي
إم إل ت��اه��ال �ي��ان��ي ب �ح �ك��م اإلع � � ��دام شنقًا
ب�ح�ق��ه .ف�م��ن ه��و ه��ذا ال �ش��اب الباكستاني
«اإلره��اب��ي» ال��ذي تنتظر ُجماهير هندية
غ�ُ�اض�ب��ة إع ��دام ��ه ،وك �ي��ف ز َّج ف��ي العملية
ّ
وأعد لها؟
ي�ن�ت�م��ي أم �ي��ر إل ��ى ع��ائ�ل��ة ف�ق�ي��رة م��ن قرية
البنجابية
ف��ري��دك��وت ف��ي مقاطعة أوك ��ارا
ف��ي ب��اك �س �ت��ان .ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى س� ّ�ن��هّ ،
أصر
ّ
أمير خالل التحقيق معه على أنه مراهق،
ف ��اح� �ت ��ارت ال �س �ل �ط��ات ال �ه �ن��دي��ة بشأنه،
وأمرت املحكمة بإجراء فحوص ّ
بينت أنه
يتجاوز العشرين ،وذكرت تقارير أنه يبلغ
 22عامًا.
ع��ن انضمامه إل��ى «عسكر ط�ي�ب��ة» ،هناك
ع ��دة رواي � ��ات م�ت�ب��اي�ن��ة .ت�ت �ح��دث إحداها
عن أنه أثناء املراهقة ،بسبب حالة الفقر،
لجأ مع صديقه مظفر الل ّخ��ان إل��ى عالم
ال �ج��ري �م��ة وال� �س ��رق ��ة امل �س ��ل �ح ��ة؛ وبينما
ك ��ان ي �ح��اول ال��رف �ي �ق��ان ش ��راء ال �س�ل�اح في
روال � �ب � �ن� ��دي ،ال �ت �ق �ي��ا ب� ��أف� ��راد م ��ن جماعة
«ال� ��دع� ��وة» ،ال �ج �ن��اح ال �س �ي��ا ُس��ي لجماعة
«ع �س �ك��ر ط �ي �ب��ة» ،ي ��وزع ��ون ك �ت �ي �ب��ات عن
أفكار التنظيم .وبعد دردشة قصيرة ،قرر
الرفيقان االن �خ��راط ف��ي ت��دري�ب��ات «عسكر
طيبة» في مخيم مركز طيبة.
لكن ال��رواي��ة الثانية تتحدث ع��ن أن أمير
ينتمي إل��ى عائلة متوسطة ،وليس فقير
ال �ح��ال ،وأن��ه يتحدث اإلنكليزية بطالقة.
ومصادر ثالثة قالت إن والده هو من طلب
منه االنضمام إل��ى «عسكر طيبة» بهدف
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى األم � ��وال إلع��ال��ة العائلة،
وهو ما أك��ده ب��دوره خالل التحقيقات ،إذ
ق��ال« :ق��ال ل��ي أب��ي نحن ف�ق��راء ،ث��م عرفني
إل ��ى رج � ��ال «ع �س �ك��ر ط �ي �ب��ة» ،وأرسلوني
ب�ع��ده��ا إل��ى ال �ت��دري��ب» .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ُسئل
األب عن هذا ،أجاب« :أنا ال أبيع أوالدي».
بعض القرويني من جيرانه قالوا إنه طلب
مباركة والدته كي يخرج للجهاد ،وإنه كان
يعرض قدراته القتالية أمام صبية القرية
قبل أن ينطلق للتدريب مع الجماعة.
ف��ي اع�ت��راف��ات��ه ،ي�ق��ول أم�ي��ر إن��ه ك��ان ضمن
م �ج�م��وع��ة م��ؤل �ف��ة م ��ن  25ش�خ�ص��ًا تلقوا
ت ��دري �ب ��ات مل� ��دة  3أش �ه��ر ع �ل��ى العمليات
الحربية في مخيم في منطقة مظفر آباد
ال�ج�ب�ل�ي��ة ف ��ي ك�ش�م�ي��ر ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة .من
ضمنها تدريبات نفسية مرتبطة بدوافع
القتال وتعبئة وتحريض املجندين عبر
استحضار القضايا اإلسالمية ،في الهند
وج��ام��و وك�ش�م�ي��ر وال�ش�ي�ش��ان وفلسطني
وال � �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة .ان �ت �ق �ل��وا ب �ع��ده��ا إلى
ال �ت ��دري �ب ��ات امل �ي��دان �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة إل� ��ى أن
وص� �ل ��وا إل� ��ى م��رح �ل��ة اخ �ت �ي��ار مجموعة
«نخبة» لتنفيذ االعتداء.
وبالفعل جرى اختيار  10أشخاص ملهمة
ُ
مومباي ،ود ّرب��وا على السباحة واإلبحار
واس�ت�خ��دام األسلحة وامل�ت�ف�ج��رات .وقالت
االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات األم� �ي ��رك� �ي ��ة إن ضباطًا
باكستانيني سابقني في الجيش ووكالة
االس�ت�خ�ب��ارات الباكستانية «آي ُأس آي»
ش ��ارك ��وا ف ��ي ه ��ذه ال �ت��دري �ب��ات .وأعطيت

تمثيلية إلعدام أمير خالل تظاهرة غاضبة في حيدر آباد قبل أسبوعني (نوح سيالم ــ أ ف ب)

«إذا أعطيتموني
وجبات منتظمة
ً
وماال فسأفعل
الشيء نفسه من
أجلكم»

مؤجل
إعدام ّ
ُح �ك��م ع�ل��ى ال �ن��اج��ي ال��وح �ي��د م��ن منفذي
اع � �ت� ��داءات م��وم �ب��اي ،م�ح�م��د أج �م��ل أمير
ك�س��اب (ال �ص ��ورة) ،ب��اإلع��دام ش�ن�ق��ًا ،بعد
ّ
إدانته بـ 86تهمة شملت شن حرب ،إال أن
التنفيذ قد يستغرق ع�ق��ودًا .فهناك أكثر
من  52شخصًا محكومًا عليهم باإلعدام
ينتظرون التوقيع الرئاسي لتنفيذ الحكم.
وأك�ث��ر م��ن  300ينتظرون ق��رار املحكمة
العليا االستئنافي ،قبل التوقيع الرئاسي،
وهذا يشمل الحكم الصادر بحق أمير ،الذي
يفترض أن يتحول تلقائيًا إل��ى املحكمة
ال�ع�ل�ي��ا م��ن أج��ل االس�ت�ئ�ن��اف ،وإذا قررت
األخيرة إصدار حكم تخفيفي بحقه ،فإن
ذلك يتطلب أيضًا موافقة الرئيس.
االس�ت�ئ�ن��اف ب ��دوره س�ي�ط��ول أج�ل��ه ،إذ قد
ي �س �ت �غ��رق خ �م��س س � �ن ��وات ع �ل��ى األقل،
وبانتظار اإلج��راءات القانونية للمحاكمة،

فإن إعدام أمير قد يأخذ عقدًا من الزمن.
ّ
نيودلهي رأت أن الحكم لاّ«رسالة إلى إسالم
ّ
آب��اد ،مفادها أنه يجب أ تصدر اإلرهاب
�وار بني
إل ��ى ال �ه �ن��د» ،ل �ك �ن��ه ل ��م ي �ع�ل��ق ال� �ح � ُ
الجارتني اللدودتني ،الذي كان قد استؤنف
في شباط املاضي.

مجموعة مؤلفة من
 25شخصًا تلقوا
تدريبات ملدة 3
أشهر اختير في
نهايتها  10لتنفيذ
االعتداء

بالتحقيق معهم ،وأن يستخدموا ألقابًا
ُ
وي ّخفوا جنسيتهم.
وأك� ��د أم �ي��ر للمحققني أن ق �ي��ادة «عسكر
ط� �ي� �ب ��ة» ك ��ان ��ت ع� �ل ��ى ات � �ص� ��ال م� ��ع أفراد
املجموعة خالل تنفيذ العملية عبر الهاتف
من خالل خدمة الصوت اإللكترونية.
ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ب ��دا أم �ي��ر ك��أن��ه ال يعرف
ش�ي�ئ َ��ًا ع��ن ال �ج �ه��ادُ ،ي �ع� ّ�رف��ه :ه��و أن تقتل
ُ
وت �ق��ت��ل وت �ص �ب��ح ش �ه �ي �رًا ...وت �ج �ع��ل الله
فخورًا ب��ك .وف��ي تسجيل نشرته «س��ي أن
أن» يتحدث أث�ن��اء التحقيق كيف يجري
التجنيد للجهاد «يتحدثون للناس عن
ال �ج �ه��اد .ع�م��ل م �ش��رف وج � ��ريءُ .يكسبك
االحترام .وهو عمل لله .تجني من ورائه
األم��وال وتمحو ف�ق��رك» .وعندما ُسئل إن
ك��ان يعرف مقتطفات من القرآن لتعريف
الجهاد أج��اب ب� �ـ«ال» .وق��ال��ت م�ص��ادر في
الشرطة إنه ال يعرف شيئًا عن اإلسالم.
يتابع أمير رواي��ة تجنيده «ق��ال��وا لنا إن
شقيقتنا األك�ب��ر الهند غنية ج �دًا ونحن
نتضور جوعًا ونموت من الفقر .أبي يبيع
«داه� ��ي وادا» (وج �ب��ة ش�ه�ي��رة ف��ي شمال
ال �ه �ن��د) ف��ي اله � ��ور ،وه� ��ذا ال ي�ك�ف�ي�ن��ا كي
ن��أك��ل .وع��دون��ي ،إذا نجحت مهمتي ،بأن
وأضاف:
يعطوا عائلتي  150ألف روبية».
ً
«إذا أعطيتموني وجبات منتظمة وماال،
سأفعل الشيء نفسه من أجلكم».
أمير وحكايته يجسدان شكل التهديدات
اآلن� �ي ��ة وأك� �ث ��ره ��ا خ� �ط ��ورة م ��ن ج� �ه ��ة ،إذ
تعتمد على الفوضى والعشوائية وتركز
على األماكن املكتظة وهي مجاالت يسهل
اختراقها ،وح��ال منفذ االع�ت��داء من جهة
ثانية؛ شاب مولع باملغامرة ال دراية دينية
له ّ
مصدره حيف اجتماعي
يحركه غضب
ُ
واقتصادي وسياسي وتديره جماعة لها
مصالحها املحلية وارتباطاتها اإلقليمية،
ّ
ليمثل في النهاية وقودًا لها ولغيرها.
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رئيس مجلس بلدية الحدث ـــــ سبنيه
حارة البطم األستاذ جورج ادوار عون
وأعضاء املجلس البلدي ينعون
املربي األستاذ
جوزف جورج عون
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم األرب� �ع ��اء  19منه
ً
ابتداء
في صالون كنيسة سيدة الحدث
م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ولغاية
ً
مساء.
السادسة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
املربي األستاذ
جوزف جورج عون
ابنتاه روز ماري
والدكتورة غرازييال زوجة ادغار أنطوان
نمر وولديهما جوزف وتييري
عائلتا شقيقيه املرحومني شارل وادوار
عائلتا شقيقتيه املرحومتني ماري زوجة
امل ��رح ��وم إب��راه �ي��م ي��اغ��ي وأول� �غ ��ا زوجة
املرحوم شكر الله حيدر
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد األسى.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم األرب� �ع ��اء  19منه
ً
ابتداء
في صالون كنيسة سيدة الحدث
م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ولغاية
ً
مساء.
السادسة

◄ مبوب

►

مفقود
فقدت اقامة عمل باسم خالد آدم ادريس
عبد الله سوداني الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/959749

ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م ف��اط �م��ة محمود
هرموش لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/246289

فقد ج��واز سفر باسم نهلة منذر قلقاس
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/506466

فقد جواز سفر باسم عزيزة سليم جمعة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/211182
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·ϲάϏΝΎΘϧ·ήϳϮτΗΰϛήϣϭ ΕήΒΘΨϣΰϴϬΠΗ ϡϭΰϟ νϭήϋΝέΪΘγϥϼϋ
ΔϴϤϨΘϠϟΔϴϛήϴϣϷΔϟΎϛϮϟϦϣϝϮϤϤϟ (QCC)ΩΎϤΘϋϻϭ ΓΩϮΠϟΔΒϗήϣΞϣΎϧήΑ ϦϤο
ΰϴϬΠΗ ϢΘϴγ ˬΔϴϣϮϜΤϟήϴϏ ACDI/VOCA ΔϤψϨϣ ϞΒϗϦϣάϔϨϤϟϭ USAID ΔϴϟϭΪϟ
ϲϓΔϋέΰϟϭ ΔϋΎϨμϟˬΓέΎΠΘϟ ϑήϐϟΔόΑΎΘϟ ϲάϐϟ ΝΎΘϧϹήϳϮτΗ ΰϛήϣϭΕήΒΘΨϣ
ϝϮμΤϠϟ . 2010 ϥήϳΰΣήϬηήΧΎϫΎμϗΓΪϣϲϓ ΔϠΣίϭβϠΑήσˬΪϴλϦϣϞϛ
ˬΕΰϴϬΠΘϟϦϴϣ΄ΗΎϬϧΎϜϣΈΑϲΘϟϭΔϤΘϬϤϟΕΎϛήθϟ ϰϠϋ ΕΎϔλϮϤϟϭ ρϭήηϝ ήΘϓΩ ϰϠϋ
:ϲϟΎΘϟϥϮϨόϟϰϠϋ ϝΎμΗϻ ΔϧΎϴμϟϭ ΐϳέΪΘϟˬΐϴϛήΘϟ
Al ˬϦΘϤϟˬΏϮϬϠηΓέΎϤϋ , ACDI/VOCA (QCC)ΩΎϤΘϋϻϭ ΓΩϮΠϟΔΒϗήϣΞϣΎϧήΑ
.ϥΎϨΒϟ ––ήηΎόϟϖΑΎτϟ Plaza Center 323 Bloc B
qcc@acdivoca-lb.org 9611 902883 / 4 βϛΎϓ/ϥϮϔϠΗ
ΪόΑΔόΑήϟΔϋΎδϟϞΒϗ 2010έΎϳ 31ΎϫΎμϗΓΪϣΏ ϚϟΫϭ ΔϣϮΘΨϣ ϑϭήψΑνϭήόϟϡΪϘΗ
.ήϬψϟ
TENDER NOTICE FOR LAB AND PILOT PLANT EQUIPMENT
ACDI/VOCA, a non-governmental organization, under its USAID-funded
Agricultural Quality Control and Certification Program (QCC), is undertaking
to equip three (3) food laboratories and processing pilot plants, for the
Chambers of Commerce, Industry and Agriculture in the cities of Saida,
Tripoli, and Zahle in Lebanon, prior to the end of June 2010. To obtain the
tender document, interested companies with abilities to provide, install, train,
maintain and otherwise support Laboratory equipment and instrumentation
for the above, are invited to contact the following address:
– Agricultural Quality Control and Certification Program (QCC), ACDIVOCA
Lebanon, Al Plaza Center 323, Bloc B, 10th Floor, Amaret Chalhoub, Al
Metn, Lebanon
Tel/Fax: 961 1 902883 - 4 qcc@acdivoca-lb.org | www.acdivoca.org
Quotation must be submitted in sealed envelopes, on or before May 31st,
2010 by 16:00 p.m.
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م� �س� �ت ��ودع ط ��اب� �ق ��ان ل �ل �ب �ي��ع ف� ��ي منطقة
الجناح ـــــ طلعة اوتيل امل��اري��وت باتجاه
املدينة الرياضية ــــــ املساحة االجمالية
 1630مترًا مربعًا ـــــ لالستفسار االتصال
097915/03
 841300/01أو
على
Blom
demining
الرقم 10-10
5/17/10

◄ إعالنات رسمية

►

إعالن
ُ
ت� ��ذك� ��ر امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��ن العام
اص �ح��اب دور امل �ع��ارض وامل �س��ارح عدم
عرض أي مسرحية ،محلية أو أجنبية،
دون االس �ت �ح �ص��ال ع�ل��ى اج� ��ازة عرض،
وإبالغ املعنيني من منتجني أو مخرجني
وج��وب التقدم من دائ��رة املطبوعات في
املبنى املركزي رقم واحد ،للحصول على
االج � ��ازة امل ��ذك ��ورة وف �ق��ًا ل�ل�اص ��ول ،قبل
خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العرض
على االق��ل ،وذل��ك تحت طائلة املساءلة
القانونية.
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
امل�غ�ف�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع��ن ت �م��دي��د مهلة
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض ال� �ع ��ائ ��د لتأهيل
وت� �ق ��وي ��ة خ� �ط ��وط ال �ن �ق��ل  66ك.ف .في
استثمار القاديشا ،وذلك وفق املواصفات
الفنية وال �ش��روط االداري� ��ة امل �ح��ددة في
دف �ت��ر ال� �ش ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مليون ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي ام� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ــــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال��واق��ع فيه  9ح��زي��ران  2010الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 621
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت مها فرج بوكالتها عن الينا
افاديسيان سند  25/3181مجدليا.
أمني السجل العقاري

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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كرة السلة

قبل مغادرة الرياضي واملتحد الى االسكندرية للمشاركة في بطولة األندية العربية لكرة
تصاعد الحديث عن تغيير اتحادي مؤكد .ولكن بعد وصول ممثلي لبنان الى النهائي،
السلةّ ،
وبالتالي تألق السلة اللبنانية ...هل ما زال التغيير مطروحًا؟

االتحاد :يطير أو ال يطير
عبد القادر سعد
ت�ت�ض��ارب امل�ع�ل��وم��ات ب�ش��أن النية في
اح� ��داث ت�غ�ي�ي��ر ع�ل��ى ص�ع�ي��د االتحاد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ك��رة ال �س �ل��ة ،أو باألحرى
ت� �خ� �ت� �ل ��ف ت� ��وج � �ه� ��ات األط � � � � � ��راف بني
«ال�ت�غ�ي�ي��ر وارد ب�ين ل�ي�ل��ة وضحاها»
ك�م��ا ي �ق��ول رئ �ي��س االت �ح ��اد اللبناني
للكرة الطائرة ج��ان همام (والحديث
معه بصفته رئيس ن��ادي غزير الذي
ّ
السلوية)،
يلعب ف��ي ال��درج��ة الثانية
وب�ي�ن «ال �ح��دي��ث م � ّ
�ؤج��ل إل ��ى م ��ا بعد
ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م ،كطرح
ل� � �ل� � �م � ��وض � ��وع وليس
كتأكيد إلحداث تغيير
ف � � ��ي االت � � � � �ح� � � � ��اد» كما
ي�ج�ي��ب ن��ائ��ب الرئيس
ج��ودت ش��اك��ر (وممثل
ت� � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل في
االتحاد).
أس� �م ��اء ع ��دي ��دة ط ��رح ��ت ب ��دائ ��ل .فمن
ص �ي �غ��ة وض� �ع ��ت ج� ��ان ت ��اب ��ت رئيسًا
وروبير أبو عبد الله أمينًا عامًا فيما
يبقى جورج بركات نائبًا للرئيس مع
تسميته ف��ي ات �ح��اد غ ��رب آس �ي��ا ،إلى
ال �ح��دي��ث ع��ن ع ��ودة ال��رئ �ي��س السابق
ميشال طنوس (البعض ي��رى أن أبو
عبد الله ال يرضى بهذا ال�ط��رح) .لكن
ما هو مؤكد أن رئاسة االتحاد تدور
الشخصيات األربع.
في فلك هذه
ً
واذا ك��ان الحديث مؤجال إل��ى ما بعد
كأس العالم بالنسبة إلى «أبو حسن»،
فإن الفكرة غير مطروحة على االطالق

ستكون الـ48
ساعة المقبلة
حاسمة بالنسبة إلى
مستقبل االتحاد

كأس
لبنان للسيدات

ُ
يقام اليوم عند
الساعة  19.00نهائي
كأس لبنان للسيدات في كرة
السلة بني أنترانيك ،حامل
اللقب ،والرياضي ،على ملعب
ّ
مجمع املر .وأعلنت األمانة
العامة في االتحاد اللبناني
تأجيل نصف نهائي كأس
لبنان للرجال ،الذي يحمل اسم
«كأس انطوان شويري لكرة
السلة» ،والذي كان مقررًا
اليوم ،الى موعد آخر
ُ
سيعلن الحقًا.

ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ع �ض��و االت � �ح� ��اد علي
فواز (ممثل حركة أمل) الذي يؤكد أن
مرجعيته طلبت منه ع��دم االستقالة
«وهي ضد التغيير وغير موافقة على
اسقاط االت�ح��اد ،بل ستعمل للحؤول
دون ذل � ��ك» .ه ��ذا ال �ت� ّ
�وج��ه «الحركي»
يتقاطع مع ّ
توجه املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة زي��د خيامي الذي
ي��ؤك��د أه �م �ي��ة االس� �ت� �ق ��رار ف ��ي اتحاد
كرة السلة وضرورة أن يعمل الجميع
إلي �ج��اد ه ��ذا االس �ت �ق��رار ف��ي االتحاد
ال� �ح ��ال ��ي« ،ألن � ��ه ع �ن��دم��ا ن �ت �ح��دث عن
التغيير يجب أن نعرف ما هي عناصر
هذا التغيير وإلى أين سيوصل األمور.
أن��ا م��ع االس �ت �ق��رار وم��ع ب�ق��اء االتحاد
الحالي» يختم خيامي كالمه.

الرأي اآلخر
هذ التشديد على ضرورة بقاء االتحاد
ال يلتقي مع االقتناع الذي وصل اليه
جان همام الذي يرى أن األجواء تتجه
نحو تغيير االتحاد قبل كأس العالم،
ل �ك��ون االت �ح��اد ال�ح��ال��ي غ�ي��ر منسجم
«وال � �ك ��ل ي �ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ،وعلى
الجمعية العمومية أن تنتخب اتحادًا
منسجمًا يتحمل املسؤولية ،ويعمل
ب�ط��ري�ق��ة ج �ي��دة ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ظل
االستحقاقات املقبلة كبطولة العالم
وكأس ستانكوفيتش وبطولة العرب
وب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان امل�ق�ب�ل��ة ال �ت��ي تصرف
عليها األندية ماليني الدوالرات».
وال ي� ��رى ه �م ��ام أن م ��ا ح �ص��ل األحد
امل��اض��ي (ف ��وز ال��ري��اض��ي ف��ي البطولة

ال �ع��رب �ي��ة) ي �ص� ّ�ب ف��ي خ��ان��ة االتحاد،
فهذا من صنع األندية ،وهو ما يوافقه
عليه أمني سر نادي مون السال جهاد
س�ل�ام��ة ال� ��ذي ي ��رى أن م��ن ُي �ش �ك��ر هو
الرياضي الذي استقدم العبني نجحوا
في املحافظة على اللقب.
وع��ن التغيير ي�ق��ول س�لام��ة «االتحاد
كما هو غير قادر على االنتاج نتيجة
املشاكل بني األعضاء ،وبالتالي يجب
أن تأتي مجموعة متجانسة .وهذا إما
أن يحصل قبل نهاية الشهر الجاري
وإما ستبقى األمور على ما هي عليه

الكرة الطائرة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االتحاد يهنئ األنوار بثالثيته التاريخية ويحدد مواعيد الرابعة والشاطئية
ّ
ه ��ن ��أت ال �ل �ج �ن��ة اإلداري� � � ��ة لالتحاد
اللبناني للكرة الطائرة في مستهل
ُ
جلستها األس�ب��وع�ي��ة ،ال�ت��ي عقدت
ّ
برئاسة رئيس االتحاد ج��ان همام
وح � �ض ��ور م �ع �ظ��م األع � �ض� ��اء نادي
األن� � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة إلح� � � � ��رازه لقب
بطولتي لبنان للرجال والسيدات
ل�ي�ض�ي�ف�ه�م��ا إل� ��ى ل �ق��ب ال� � ّك ��أس في
ثالثية نادرة ،ورأى همام أن الفريق
املتني استحق اللقب لكونه خاض
م �ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ب �ت �ف� ّ�وق واضح
وبثبات ّفي املستوى طوال املوسم،
وكذلك هنأ نادي البرباره إلحرازه
لقب بطولة ال��درج��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ورأى
رئ � �ي � ً�س االت� � �ح � ��اد أن امل� ��وس� ��م كان
ح��ا َف�لا ب��ال�ب�ط��والت وامل�ب��اري��ات ولم
ت�ب��ق س��وى بطولة ال��درج��ة الرابعة
وبطولة ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة الشاطئية،
مشيدًا بروح املسؤولية لدى أعضاء
اللجنة اإلدارية لالتحاد ،والتعامل
م��ع ن �ت��ائ��ج امل �ب��اري��ات ،وخصوصًا
ال��ذي��ن ي �ت �ح� ّ�م �ل��ون م �س��ؤول �ي��ات في
أن��دي�ت�ه��م إن ل�ج�ه��ة ت�ق� ّ�ب��ل الخسارة
هبوط فرقهم إلى درجات
أو لجهة
ّ
وهذا يدل على روح رياضية
أدنى،
ّ
عالية وترفع.
وف��ي أب ��رز امل �ق��ررات :تثبيت نتائج

تكريم المشعل كوسبا
ً
أق ��ام ن ��ادي امل�ش�ع��ل ك��وس�ب��ا ح �ف ّ�لا تكريميًا
ع �ل��ى ش ��رف الع �ب �ي��ه مل �ن��اس �ب��ة ت��أه �ل �ه��م إلى
م �ص ��اف أن ��دي ��ة ال ��درج ��ة األول� � ��ى ف ��ي الكرة
ال�ط��ائ��رة ،وحضر الحفل النائب
ال �س ��اب ��ق ف ��اي ��ز غ� �ص ��ن ،ورئيس
ب�ل��دي��ة ك��وس�ب��ا ج ��ورج أندراوس
ون��ائ �ب��ه إي �ل ��ي ف ��اض ��ل ،ورئيس
االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
ج� ��ان ه � ّ�م ��ام وأع� �ض ��اء االتحاد،
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س ال� � �ف� � �خ � ��ري لنادي
االن� �ط�ل�اق أن �ف��ة غ �ب��ري��ال دريق،
واألم�ين العام املؤسس لالتحاد

ب� �ط ��ول ��ة ال � ��درج � ��ة األول� � � ��ى بإحراز
األن � � � � ��وار ل� �ق ��ب ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة ،ونادي
ال � ��زه � ��راء م ��رك ��ز ال ��وص� �ي ��ف ليكون
الترتيب النهائي كاآلتي -1 :األنوار،
 -2ال ��زه ��راء -3 ،االن �ط�ل�اق أن �ف��ه-4 ،
الشبيبة البوشرية -5 ،القلمون-6 ،
الجيش اللبناني -7 ،املعني صيدا،
 -8ق �ن��ات -9 ،ق�ي�ت��ول��ي -10 ،حبوب،

ن�ع�ي��م ن �ع �م��ان ،ورؤس � ��اء وم �س��ؤول��و أندية،
ورئ �ي��س وأع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة اإلداري� � ��ة لنادي
املشعل والعبو الفريق .وخالل الحفل ،ألقى
ع �ض��و االت� �ح ��اد ورئ� �ي ��س نادي
�ي موسى
امل �ش �ع��ل ال��دك �ت��ور إي �ل� ّ
(ال � � � �ص � � ��ورة) ك� �ل� �م ��ة ه� ��ن� ��أ فيها
ال�ل�اع �ب�ي�ن ع �ل��ى ص �ع��وده��م إلى
ال��درج��ة األول ��ى ،ش��اك�رًا جمهور
ال �ب �ل��دة ع �ل��ى م��واك �ب �ت��ه ّللفريق
خ�لال م�ب��اري��ات��ه .ث��م تسلم كبار
ال �ح �ض ��ور وال�ل�اع� �ب ��ون الدروع
التذكارية.

ّ
حل املشعل
في الدرجة
األولى بفوزه
على السفارة
األميركية
0-2

 -11ط�ل�ائ��ع دل� �ه ��ون -12 ،الشبيبة
بالط -13 ،املشعل كوسبا.
ه� �ب ��وط ال � �س � �ف ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة إلى
ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وه� �ب ��وط ناديي
االن �ط ��ون ��ي ب �ع �ب��دا وب �ي �ب �ل��وس إلى
الدرجة الثالثة.
ـ ت �ث �ب �ي ��ت ن� �ت ��ائ ��ج ب� �ط ��ول ��ة لبنان
ل �ل �س �ي��دات وف ��ق ال �ت��رت �ي��ب النهائي

اآلت� � � ��ي -1 :األن� � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة-2 ،
ال� �ق� �ل� �م ��ون -3 ،ال �ق �ل ��ب األق� � � ��دس-4 ،
ق �ل �ح��ات -5 ،ال �ش �ب��اب م� ��ار الياس،
 -6قنات.
ـ تحديد موعد بطولة لبنان للدرجة
ال ��راب� �ع ��ة ،ال �س �ب��ت  10ت� �م ��وز حتى
األربعاء  11آب كحد أقصى ،على أن
ت�ك��ون آخ��ر مهلة ل�لاش�ت��راك االثنني
 14حزيران.
ـ تحديد موعد بطولة لبنان للكرة
ال�ط��ائ��رة ال�ش��اط�ئ�ي��ة م��ن  19إل��ى 25
ت�م��وز امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ال�ش��اط��ئ الرملي
مل� �ج � ّ�م ��ع «ب� � � ��اي  »183ف � ��ي جبيل،
ّ
وح � � � � ��ددت آخ � � ��ر م� �ه� �ل ��ة للتسجيل
االثنني  28حزيران املقبل.
ـ ت� �ح ��دي ��د ف� �ت ��رة ان� �ت� �ق ��ال الالعبني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن  13ح�ت��ى  30أيلول
امل� �ق� �ب ��ل .االط � �ل� ��اع وامل� ��واف � �ق� ��ة على
الئ� �ح ��ة ت �ن �ظ �ي��م أن �ش �ط ��ة اتحادات
دول املشرق العربي للكرة الطائرة،
واملوافقة على جدول أعمال اللجنة
التأسيسية .تسمية أم�ين صندوق
االت�ح��اد ج��وزي��ف س�ع��ادة لعضوية
لجنة تنظيم أنشطة ات�ح��ادات دول
امل�ش��رق العربي ،ومندوبًا لالتحاد
اللبناني في هذه اللجنة.
(األخبار)

ح�ت��ى ع��ام  2012م��وع��د ان�ت�ه��اء والية
االت�ح��اد ال�ح��ال��ي ،واألم ��ور ستتوضح
في الـ 48ساعة املقبلة ،فإما هذا الشهر،
وإما حينها سأصبح أنا ضد التغيير،
نظرًا إلى أن التغيير بعد كأس العالم
لن يفيد بسبب الفترة القصيرة ،إذ إن
أي اتحاد جديد يتطلب فترة عمل تزيد
على سنتني حتى ينتج ،وبالتالي فإن
ال�ت�غ�ي�ي��ر ب�ع��د ك ��أس ال �ع��ال��م ل��ن يكون
ّ
ويشبه سالمة حال اتحاد كرة
مفيدًا».
السلة ب�ـ«ال��رج��ل امل��ري��ض ال��ذي ينازع
ويحتاج ال��ى ع�ل�اج ،وال �ق��رار بيد أهل

سابعة
بطولة اليد
تختتم مرحلة الذهاب من
بطولة لبنان بكرة اليد هذا
األسبوع ،فيلعب الجيش مع
الشباب حارة صيدا (اليوم
الساعة  ،)17:30ويسعى
انتصاراته
األول إلى مواصلة
ّ
في البطولة ،فيما يتطلع
ّ
الثاني إلى انتصار يقربه من
املربع الذهبي .وفي املباراة
الثانية يلعب املشعل
بدنايل مع الشباب مار الياس
(الساعة  )19:00الطامح إلى
أن يكون بني الكبار األربعة
هذا املوسم ،بينما يجمع
اللقاء الثالث هوليداي
بيتش والجنوب الرياضي تول
( )20:30في مباراة لتحسني
الفريقني .تجدر
املراكز بني
ُّ
اإلشارة إلى أنه أجلت قمة
الدوري بني السد والصداقة
إلى موعد يحدد الحقًا بسبب
مشاركة السد في بطولة
العالم لألندية في قطر.
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أخبار رياضية
رقم قياسي لغصن
ّ
حطم السباح اللبناني يوري غصن ،من نادي
مون السال ،رقمه القياسي في الـ 400متر
ً
حرة لفئة األحداث ( 9 - 8سنوات) مسجال
 6.21دقائق ،فيما كان الرقم السابق 6.23
دقائق .وجاء إنجاز غصن ضمن بطولة
لبنان الشتوية للسباحة التي أقيمت في نادي
سبرينغ هيلز.

بطولة الطاولة

هل يكون
نهائي البطولة
بني الرياضي
والشانفيل
األخير لالتحاد
الحالي؟
(أرشيف ــ
بالل جاويش)

جرت أول من أمس املرحلة الرابعة من
منافسات بطولة لبنان لفرق الرجال (درجة
أولى) في كرة الطاولة ،على طاوالت نادي
املون السال .وكانت مباراة األدب والرياضة
(كفرشيما) مع األنترانيك (بيروت) األكثر
إثارة ،واحتاج العبو األدب والرياضة إلى ثالث
ساعات النهاء املباراة ملصلحتهم .2 - 3
وعند ّ
السيدات ،فاز األدب والرياضة
كفرشيما على أنترانيك سن الفيل  0-3واملون
السال على ّ
مجمع الحريري  0-3وسيلتقي
في الدور نصف النهائي هومنتمن بيروت
مع املون السال من جهة ،واألدب والرياضة
كفرشيما مع شباب ّ
الفوار زغرتا من جهة
أخرى.

وفد أوملبي يزور الوزير

املريض (الجمعية العمومية) ،فإما أن
يعالجوه اليوم وإما أن ينتظروا بعد
سنتني».

وسطية الصفدي
آراء متضاربة بشأن امل��وض��وع ،فأين
يقف أحد «الالعبني الرئيسيني» وهو
رئيس نادي املتحد أحمد الصفدي؟
الصفدي ي��رى أن التغيير وارد ،وهو
م� ��ع ك� ��ل م� ��ا ي �م �ك��ن أن ي � �ك ��ون أفضل
للعبة ك��رة ال�س�ل��ة ،م�ش�ي�رًا ال��ى وجود
م �ش��اورات ج��دي��ة م��ع الحلفاء إليجاد

ات �ح ��اد أف �ض ��ل« ،ع �ل �م��ًا ب ��أن التوقيت
(قبل كأس العالم أو بعدها) ال يعني
ش�ي�ئ��ًا اذا ك ��ان ه �ن��اك ب��دائ��ل حقيقية.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رئ �ي��س االت �ح��اد بيار
ك��اخ �ي��ا ،ف��أن��ا أح �ت��رم��ه ع�ل��ى الصعيد
ال �ش �خ �ص��ي ،وه� �ن ��اك ت ��واص ��ل بيننا،
ّ
ولكن كاتحاد كرة سلة فأنا أعده غير
ج��دي��ر ب��امل �س��ؤول �ي��ة .أن ��ا أت �ح��دث هنا
م��ن منطلق وط�ن��ي وري��اض��ي وبعيدًا
عن السياسة ،وبالتالي اذا كان هناك
ت�ق��اط��ع ف��ي ال��رؤي��ة م��ع ج �ه��ات أخرى
ل�ي�س��ت ح�ل�ي�ف��ة ل�ن��ا س�ي��اس�ي��ًا ،ف �ه��ذا ال

يعني أن نرفضها ما دامت تفيد لعبة
كرة السلة .واذا كان كل شيء في البلد
م�س� ّ�ي�س��ًا ،ف�ل�م��اذا ال ت �ك��ون ك ��رة السلة
ب �ع �ي��دة ع ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط��ق ون �ع �م��ل في
إطار رياضي؟ كل ما أريده هو اتحاد
م �ت �ج��ان��س ي �ع �م��ل أع � �ض� ��اؤه بنجاح
ليكون نجاحهم نجاحًا للوطن بكل
طوائفه وتياراته السياسية».
وف��ي ظ��ل الحديث ع��ن التغيير ،يبدو
رئيس االت�ح��اد بيار كاخيا «مرتاحًا
إل ��ى وض� �ع ��ه» ،ف �ه��و ي ��رى أن االتحاد
مستمر م��ا دام ��ت ل��دي��ه ث�ق��ة الجمعية

العمومية ،وخصوصًا ع��دم ورود أي
اس�ت�ق��ال��ة م��ن األع �ض ��اء ال ��ى االتحاد،
م�ع�ت�ب�رًا أن م��وض��وع ال�ت�غ�ي�ي��ر مؤجل
الى ما بعد كأس العالم ،هذا اذا طرح
أس��اس��ًا ،مضيفًا «إذا ك��ان ه�ن��اك عدم
ّ
تجانس بني األعضاء ،فهذا مرده الى
م��رج�ع�ي��ات ه ��ؤالء األع �ض��اء وه ��م من
يتحملون امل�س��ؤول�ي��ة» .وع��ن العالقة
مع الصفدي ،يشير كاخيا الى تواصل
ّ
يومي معه ،اضافة الى التفاهم الكامل،
«فاألهداف واحدة واإليمان بلعبة كرة
السلة أكبر من أمور حصلت سابقًا».

فوتســال

كانوي كاياك جامعي

لبنــــان يهــــزم العــــراق  4ــ 2
ّ
ق� � � ��دم م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل � �ك� ��رة القدم
للصاالت استعراضًا هجوميًا مميزًا
وه��زم ضيفه ال�ع��راق��ي  ،2-4ف��ي اولى
م �ب��ارات �ي �ه �م��ا ال��ودي �ت�ي�ن ع �ل��ى ملعب
الرئيس لحود  ،ضمن استعداداتهما
لخوض كأس آسيا في اوزبكستان.
س � ّ�ج ��ل ل �ل �ب �ن��ان ق ��اس ��م ق ��وص ��ان ()2
وم �ح �م��ود ع �ي �ت��ان��ي وه �ي �ث��م عطوي،
ول � �ل � �ع ��راق ح� �س�ي�ن ع� �ل ��ي ومصطفى
محياي.
وي�ل� ًت�ق��ي املنتخبان
ثانية اليوم الساعة
 18.30ع �ل��ى امللعب
عينه.

إيقاف عطار
المبرة سنة ودعوة
رئيس الحكمة
إليداع معلومات
واألنصار يرد

العبا منتخب الصاالت قاسم قوصان والحارس حسني همداني

استقبل وزير الشباب والرياضة علي
عبد الله ،في مكتبه بالوزارة أمس ،وفد
اللجنة االوملبية الدولية (صندوق التضامن
االوملبي) واملجلس االوملبي اآلسيوي ويضم:
أوليفييه نيامكي ،فلوريان شاباالي وحيدر
فرمن ،بحضور رئيس اللجنة االوملبية
اللبنانية انطوان شارتييه وأعضاء اللجنة
التنفيذية .وأوضح الوفد ان زيارته للبنان
واللقاءات التي يعقدونها هي من اجل
االطالع على االحتياجات وتحديد آليات
الدعم املطلوب.
من جهة ثانية ،تعقد الجمعية العمومية
للجنة االوملبية اللبنانية جلسة عادية ،اليوم،
عند الساعة  16.00في فندق متروبوليتان ـ
سن الفيل ،وهي مخصصة ملناقشة وإقرار
البيانني االداري واملالي عن الفترة املمتدة
من  2008/1/1لغاية  ،2010/2/5إضافة الى
عرض ّ
مفصل لكيفية االستفادة من برامج
صندوق التضامن االوملبي.

مقررات االتحاد

أع � � � � �ل� � � � ��ن االتحاد
اللبناني لكرة القدم مقررات ،أبرزها:
ـ دع� ��وة رئ �ي��س ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة طالل
مقدسي إليداع االتحاد ما يملكه من
معلومات ّ
عما أدلى به إعالميًا عن أن
أح��د ال�ح�ك��ام ع��رض عليه دف��ع مبلغ
 2000دوالر للحصول على تسهيالت
ل �ف��ري �ق��ه ،وذل� ��ك ل�ف�ت��ح أوس� ��ع تحقيق
بهذا األمر .ـ إيقاف العبي املبرة علي
العطار (سنة ،لضربه الحكم) ،سعد

ال��دي��ن ب�ل�ه��وان ( 3م�ب��اري��ات لطرده)،
بالل حاجو (أول مباراة في الكأس).
ـ ت�غ��ري��م ن ��ادي األن �ص��ار م�ل�ي��ون ليرة
مل��ا ب��در م��ن مشجعيه (ش �ت��م الحكام
والع �ب��ي ال� �ن ��ادي امل �ن��اف��س) .ـ إيقاف
الع��ب البنك اللبناني الكندي سيرج
سعيد في كرة الصاالت تسعة أشهر.
ّ
األنصار يرد
ص ��در ع��ن ن ��ادي األن �ص��ار ب �ي��ان جاء
فيه :استغرب األن�ص��ار إص��رار املبرة
ع� �ل ��ى ال �ت �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه ع� �ب ��ر بيانات
ص �ح �ف �ي��ة ت� �ل ��ي ك � ��ل م � � �ب � ��اراة تجمع
الفريقني ،وتوقعت إدارة األنصار أن
تبادر إدارة املبرة إلى تهنئة األنصار
وتقديم اعتذار عما ب��در من العبيها
م� ��ن ش� �ت ��ائ ��م م��ذه �ب �ي��ة ب� �ح ��ق بعض
الع �ب ��ي االن � �ص ��ار وت �خ��وي��ن مذهبي
بحق آخرين بسبب تأديتهم واجبهم
الطبيعي .ل��ن نتوقف عند حفنة من
ج �م �ه��ور ت � �ج ��اوزت األص� � ��ول وجرى
التصدي لها بحزم من إدارة النادي،
وتحديدًا رئيس النادي كريم دياب...
ك��ذل��ك فإننا كنا بانتظار الكثير من
ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر مل ��ا أظ� �ه ��ره العبو
األنصار وإداريوه وفنيوه من أخالق
عالية إزاء ما تعرضوا له.

أقام االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات،
برعاية رئيس االتحاد الجامعي القاضي
نصري لحود ،وبإشراف رئيس لجنة لعبة
الكانوي كاياك في االتحاد الجامعي ورئيس
نادي سيور ناتور علي عواضة ،بطولة
الجامعات في الكاياك على مجرى نهر
الليطاني جسر الخردلي.
وجاءت النتائج كاآلتي :املرتبة األولى :حسن
حمدان ونور نعمة من جامعة  ،L.I.Uاملرتبة
الثانية :ديان بولس ونبيل غصن من جامعة
 ،U.S.Jاملرتبة الثالثة :عامر شريتي وخليل
مزهر من جامعة  .B.A.Uوقدم امليداليات
رئيس االتحاد اللبناني للكانوي كاياك مازن
رمضان ورئيس جمعية حماية البيئة الدكتور
ماجد بعلبكي في النبطية ومندوب شركة ريد
بول الداعمة للبطولة.

فضل الله ضيف «لقاءات رياضية»
ّ
يحل أمني سر نادي املبرة حسني فضل الله
ضيفًا على برنامج «لقاءات رياضية» عبر
أثير إذاعة صوت الشعب .وسيتطرق الحديث
معه إلى آخر التطورات على الساحة الكروية
وإلى األجواء التي رافقت نهائي كأس لبنان
وما تاله من بيانات.
يبث البرنامج اليوم عند الساعة 16.30على
املوجتني  103.7و 104أف أم.
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الرياضة الدولية

مورينيو مكان بيلليغريني
قريبًا في مدريد
يبدو أن أيام مدرب ريال مدريد التشيلياني مانويل
امللكي ،إذ اتفقت عدة
بيلليغريني معدودة في النادي
ّ
صحف محلية على ان املدرب الذي تسلم تدريب الفريق
في مستهل املوسم املنتهي سيرحل قريبًا
اكدت الصحف االسبانية امس ان
ري��ال مدريد ،وصيف بطل الدوري
سيقيل
االس� �ب ��ان ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق � ��دم،
نّ
ويعي
بيلليغريني
مدربه مانويل
ً
البرتغالي جوزيه مورينيو بديال
له.
وك� �ت� �ب ��ت ص �ح �ي �ف��ة «إل موندو»:
«وداع � � ��ًا ب�ي�ل�ل�ي�غ��ري�ن��ي ،م ��و (وهو
ل �ق ��ب م ��وري� �ن� �ي ��و) ي� �ق� �ت ��رب» ،فيما
اش� ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «إل ب��اي��س» الى
ّ
ان بيلليغريني «ي �ع��د الساعات»
قبل إقالته من منصبه بعد موسم
ٍ
واح � ��د ع �ل��ى رأس االدارة الفنية
لنادي ريال مدريد.
من جهتها ،اك��دت صحيفتا «آس»
و«م��ارك��ا» ان رئيس ال�ن��ادي امللكي
فلورنتينو بيريز قرر التخلي عن
خ��دم��ات ب�ي�ل�ل�ي�غ��ري�ن��ي ( 56عامًا)
ال��ذي يمتد عقده م��ع الفريق حتى
ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ،وذل� ��ك ع �ل��ى الرغم
م� ��ن ق� �ي ��ادت ��ه ال� � �ن � ��ادي ال� � ��ى املركز
الثاني في ال��دوري ودع��م الالعبني
له.
وت �ح� ّ�ول��ت االن �ظ��ار ن�ح��و مورينيو
( 47ع��ام��ًا) ال��ذي اك��د رئ�ي��س ناديه
ال� �ح ��ال ��ي ان� �ت ��ر م �ي�ل�ان��و االيطالي
ماسيمو موراتي ،أول من أمس ،أنه
ال يعرف م��ا سيقرره عقب املباراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة مل �س��اب �ق��ة دوري أبطال
أوروبا أمام بايرن ميونيخ السبت
على ملعب «سانتياغو برنابيو»
الخاص بريال مدريد.
وبحسب صحيفة «آس» ف��إن ذلك
يعني موافقة م��ورات��ي على رحيل
م��وري�ن�ي��و ال� ��ذي ي�ن�ت�ه��ي ع �ق��ده مع
النادي االيطالي بعد عامني.
واوض� �ح ��ت «آس» و«إل موندو»
ان هناك ات�ص��االت واتفاقًا شفويًا
بني ممثلي ريال مدريد وخورخي
منديز وكيل اعمال مورينيو.
وم� � ��ن ال� �ن ��اح� �ي ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ،سيدفع
ري� ��ال م��دري��د  4م�ل�اي�ي�ن ي� ��ورو الى
بيلليغريني بسبب فسخ عقده ،و8
م�لاي�ين ي ��ورو ع�ل��ى االق ��ل ال��ى انتر
ميالنو لفسخ عقد مورينيو الذي

سيتقاضى  8ماليني يورو سنويًا
مع نادي العاصمة االسبانية.

كأس اسبانيا
يلتقي اشبيلية مع اتلتيكو مدريد
ال �ل �ي �ل��ة ال� �س ��اع ��ة  23.00بتوقيت
ب � �ي� ��روت ع �ل ��ى م �ل �ع��ب «نوكامب»
في برشلونة في امل�ب��اراة النهائية
ملسابقة كأس اسبانيا.
وي� �س� �ع ��ى ات� �ل� �ت� �ي� �ك ��و م � ��دري � ��د الى
اس�ت�غ�لال امل�ع�ن��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة لدى
العبيه بعد تتويجه بلقب «يوروبا
ل �ي��غ» األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،م��ن اجل
م �ع��ان �ق��ة ال � �ك� ��أس امل �ح �ل �ي��ة للمرة
االول��ى منذ عام  1996عندما حقق
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،وال �ع��اش��رة ف��ي تاريخه
ب �ع��د اع � ��وام  1960و 1961و1965
و 1972و 1976و 1985و1991
و 1992و.1996
وي �م �ل��ك ات �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د هجومًا
قويًا يقوده االوروغوياني دييغو
ف � ��ورالن واالرج �ن �ت �ي �ن��ي سيرجيو
اغويرو وخوسيه انطونيو رييس
والبرتغالي سيماو سابروسا.
ي ��ذك ��ر أن ات �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د خسر
النهائي  8مرات اعوام  1921و1926
و 1956و 1964و 1975و1987
و 1999و.2000
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي�س�ع��ى اش�ب�ي�ل�ي��ة إلى
إن� � �ق � ��اذ م ��وس� �م ��ه ب� �ل� �ق ��ب مسابقة
الكأس بعدما خرج خالي الوفاض
م��ن م�س��اب�ق��ة دوري اب �ط��ال أوروبا
وف �ش �ل ��ه ف� ��ي امل �ن ��اف �س ��ة ع �ل ��ى لقب
ال��دوري بانهائه املوسم في املركز
الرابع وضمانه املشاركة في الدور
ال �ت�م �ه �ي��دي ل�ل�م�س��اب�ق��ة االوروبية
العريقة املوسم املقبل.
ّ
ويعول اشبيلية على نجومه الفارو
ن �ي �غ��ري��دو وامل��ال �ي��ان��ي فريديريك
كانوتيه والبرازيلي لويس فابيانو
ومواطنه ريناتو لرفع الكأس للمرة
ال�خ��ام�س��ة ف��ي ت��اري�خ��ه ب�ع��د اعوام
 1935و 1939و 1948و ،2007علمًا
ب��أن��ه خ�س��ر ال�ن�ه��ائ��ي م��رت�ين عامي
 1955و.1962

مانويل بيلليغريني خائبًا بعد تعادل ريال مدريد وملقة األحد املاضي (بول وايت ــ أ ب)

كأس العالم 2010

بواتنغ يعتذر ومحامي باالك يريد مقاضاته
أصبح كيفن برينس ـ
بواتنغ فجأة عدو الشعب
األملاني ،وهو رغم اعتذاره
عن اإلصابة التي ّ
سببها
لكابنت منتخب أملانيا
ميكايل باالك وبالتالي
املونديال ،فإن
إبعاده عن
ّ
محامي األخير مصر على
رفع دعوى قضائية بحق
الالعب األملاني املولد
بواتنغ خالل مباراة تشلسي وبورتسموث (أ ب)

خ��رج كيفن ب��ري�ن��س ـ ب��وات�ن��غ أمس
إلى العلن ،معتذرًا عن اإلصابة التي
ّ
سببها مليكايل ب ��االك ،فنقلت عنه
ص�ح�ي�ف��ة «س �ب��ورت��س ب�ي�ل��د» قوله:
«أن ��ا آس ��ف .ل��م ي�ك��ن ذل ��ك مقصودًا.
األمر يبدو في منتهى الغباء».
ووصف العديد من مواقع اإلنترنت
بواتنغ بأنه «ع��دو الشعب األول»،
ف� �ي� �م ��ا وص� � ��ف ب� �ع ��ض األشخاص
أنفسهم ب��أن�ه��م «م�ج�م��وع��ة مناوئة
لبواتنغ».
وف��ي ال�س�ي��اق ع�ي�ن��ه ،أع �ل��ن ميكايل
رفع
بيكر محامي ب��االك أن��ه ي�ن��وي ً
دعوى قضائية بحق بواتنغ ،قائال
في تصريح لوكالة األنباء األملانية
الرياضية «س�ي��د»« :بالنسبة ّ
إلي،

ً
م��ا ارت�ك�ب��ه ب��وات�ن��غ ليس فقط خطأ
ف � ��ي إط � � ��ار امل� � � �ب � � ��اراة ،ب � ��ل مقصود
إلصابة باالك».
بتقويم
للقيام
الحق
«نملك
وأضاف:
ً
قانوني (للحالة) ،وه��ذا يشمل كال
من العواقب املدنية والجنائية».
ُ
وأص�ي��ب ب��االك خ�لال م�ب��اراة فريقه
ت� �ش� �ل� �س ��ي م� � ��ع ب � ��ورت� � �س� � �م � ��وث في
امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ك��أس إنكلترا
ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ح �ي��ث خ� ��رج قبل
ن �ه��اي��ة ال� �ش ��وط األول ب �ن �ح��و عشر
دق��ائ��ق ،حيث خضع إث��ره��ا للعالج
وع � � ��اد إلك � �م� ��ال امل � � �ب� � ��اراة ،ل �ك �ن��ه لم
يتمكن من التحرك جيدًا وخرج من
امللعب.
وكان بواتنغ قد أشار أول من أمس

إل��ى أن��ه ل��م تكن لديه أي نية سيئة
لدى تدخله بحق باالك.
وأصبح بواتنغ الذي نشأ في برلني
قبل أن ينتقل إلى إنكلترا عام ،2007
موضوعًا لحملة مشينة في أملانيا،
سواء في الصحف املحلية أو هواة
الكرة املستديرة.
وس�ي�م�ث��ل ب��وات�ن��غ ( 23ع��ام��ًا) غانا
في النهائيات العاملية ،لكون والده
غانيًا (أم��ه أملانية) ،علمًا ب��أن غانا
هي أحد املنتخبات الثالثة املنافسة
ألمل ��ان � �ي ��ا ف � ��ي ال � � � ��دور األول ضمن
املجموعة الرابعة ،ما دف��ع البعض
إلى القول بأن بواتنغ ّ
تعمد إصابة
باالك.
(أ ف ب)
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سوق االنتقاالت

الدوري االميركي للمحترفين

ّ
نهائي الغربية :كوبي يمنح اليكرز التقدم على فينيكس
واص� ��ل ن �ج��م ل ��وس ّ ان �ج �ل��س اليكرز
ك ��وب ��ي ب��راي �ن��ت ت ��أل �ق��ه ف ��ي األدوار
اإلق �ص��ائ �ي��ة ،ف ��ي اف �ت �ت��اح مباريات
ال � ��دور ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة الغربية
ف� ��ي ال � � � ��دوري األم� �ي ��رك ��ي الشمالي
للمحترفني ،في كرة السلة ،بتسجيله
 40نقطة ،وقيادته حامل اللقب إلى
�وز ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ض �ي �ف��ه فينيكس
ف� � � ٍ
ّ
صنز  ،107-128ليتقدم الي�ك��رز في
السلسلة .0-1
وب �ع��د غ �ي��اب��ه ع ��ن ال �ت �م��اري��ن طوال
األس � �ب� ��وع امل ��ا ّض ��ي ب �س �ب��ب إصابة
في ركبته ،تمكن براينت من إحراز
 40نقطة ،ليتخطى بالتالي حاجز
ال �ـ 30نقطة للمباراة السادسة على
ال �ت��وال��ي ،و 40نقطة أو أك�ث��ر للمرة
ال� � � � �ـ 11ف� ��ي ت� ��اري� ��خ م� �ش ��ارك ��ات ��ه في
ال� �ـ«ب�ل�اي أوف» ،وه ��و ق� ��ال« :أردت
دخ � � ��ول امل �ل �ع ��ب وال� �ل� �ع ��ب بشراسة
وإجبار دفاعهم على تغيير خطته.
ّ
بتحس ٍن كبير اآلن».
أشعر
وب � � ��دأ الي� � �ك � ��رز ،ال � � ��ذي أح � � ��رز فوزه
ال�س��اب��ع ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ف��ي الـ«بالي
أوف» ،ب�ص�ن��ع ال �ف ��ارق خ�ل�ال الربع
ّ
األول عندما تقدم  26-33بتسجيله
 18ن�ق�ط��ة م�ت�ت��ال�ي��ة م �ق��اب��ل  4نقاط
لضيفه ،ال��ذي أه��در تسع تسديدات
من أصل  11في نهاية هذا الربع.
وكان المار أودوم األبرز في صفوف

موندياليات
ليبي ال يحتاج إلى غروسو
فاجأ م��درب منتخب إيطاليا لكرة
ال� �ق ��دم م��ارت �ش �ي �ل��و ل �ي �ب��ي الجميع
ب� ��اس � �ت � �ب � �ع� ��اده ال � �ظ � �ه � �ي� ��ر األيسر
ل � �ي� ��وف � �ن � �ت� ��وس ف� ��اب � �ي� ��و غروسو،
م ��ن ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة امل��رش �ح��ة لخوض
ّاملونديال في جنوب أفريقيا ،بعدما
قلص أفراد املنتخب إلى  28العبًا.
ّ
وت � �ع � ��د ال � �خ � �ط ��وة م �ف ��اج �ئ ��ة لكون
غ ��روس ��و ق ��د ش �غ��ل م ��رك ��ز الظهير
األي � �س ��ر األس� ��اس� ��ي ف ً��ي السنوات
األخ� �ي ��رة ،وت � � ّ�وج ب �ط�لا ل�ل�ع��ال��م في
ص�ف��وف منتخب ب�ل�اده .وي�ب��دو أن
غروسو ،صاحب الركلة الترجيحية
ال� � �ت � ��ي ح� �س� �م ��ت ال � �ل � �ق� ��ب ملصلحة
إيطاليا في نهائي عام  ،2006دفع
ثمن ال�ع��روض الباهتة لخط دفاع
�دة ال �ع �ج ��وز» ه� ��ذا املوسم،
«ال �س �ي � ّ
ع�ل�م��ًا ب� ��أن زم�ي�ل�ي��ه ف ��ي م��رك��ز قلب
الدفاع فابيو كانافارو وجورجيو
كييلليني بقيا في التشكيلة.

كلينتون رئيسًا شرفيًا للملف
األميركي املونديالي
واف� ��ق ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي السابق
ب�ي��ل ك�ل�ي�ن�ت��ون (ال� �ص ��ورة) ع�ل��ى أن
يكون رئيسًا شرفيًا مللف الواليات
امل �ت �ح��دة الس �ت �ض��اف��ة ك ��أس العالم
ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ع � ��ام  2018أو 2022
بحسب ما ذكر االتحاد املحلي.

ح��ام ��ل ال �ل �ق��ب ق �ب��ل االس� �ت ��راح ��ة ،إذ
سجل  15نقطة و 8متابعات قبل أن
ينهي املباراة بـ 19نقطة و 19متابعة.
وأض � ��اف ع �م�لاق الي �ك��رز االسباني
باو غاسول  21نقطة ورون أرتست

دخل برشلونة ،بطل ال��دوري اإلسباني لكرة
ال � �ق� ��دم ،ف ��ي م� �ف ��اوض ��ات ج � ّ
�دي ��ة م ��ع مواطنه
ف��ال�ن�س�ي��ا ل �ض��م امل �ه��اج��م ال ��دول ��ي داف �ي ��د فيا
(الصورة) إلى صفوفه ،بحسب ما أشار إليه
رئيس النادي جوان البورتا أمس.
وق� � � � � � ��ال الب� � � � ��ورت� � � � ��ا في
حديث صحافي« :نحن
ٍ
نتفاوض م��ع فالنسيا،
وك��ل األم��ور تسير على
ال� � �ط � ��ري � ��ق الصحيح،
ن � ��ؤم � ��ن ب� � � ��أن الصفقة
ستتم بسرعة».
وك� � ��ان ف �ي��ا ق ��د ح ��ل في
املركز الرابع في صدارة
ترتيب الهدافني ملوسم
2009ـ 2010ب��رص�ي��د  21ه��دف��ًا ،وس �ب��ق ل��ه أن
ّ
الطيبة لناديه،
أدى ًدورًا كبيرًا ف��ي النتائج
إضافة إلى مساهمته الكبيرة في فوز منتخب
إسبانيا بلقب كأس أوروبا  ،2008حيث ّ
كون

في امل�ب��اراة الثانية .بكل بساطة ،لم
نلعب ّ
جيدًا .كوبي كان رائعًا .يجب
أن نتحسن ،وأتوقع أن تكون األمور
أفضل في املباراة الثانية».
ورأى م��درب فينيكس ألفن جنتري
أن «العبي اليكرز تمكنوا من اختراق
دف��اع�ن��ا ب��اس�ت�م��رار وب�س�ه��ول��ة .لكن
أعتقد أنه يمكننا التحسن في هذه
النقطة تحديدًا».
ب� � � � � ��دوره ،ق � � ��ال ن� �ج ��م ص� �ن ��ز أماري
س�ت��ودم��اي��ر ،ص��اح��ب  23ن�ق�ط��ة« :لم
نلعب جيدًا .لم ّ
نطبق االستراتيجية
ال �ت��ي ت �ح��دث �ن��ا ع �ن �ه��ا ق �ب��ل املباراة.
كوبي سيسجل أرقامه ،لكن يجب أن
نقفل الطريق على باقي الالعبني».
وأض� � � � � � � ��اف ل� � �ل� � �خ � ��اس � ��ر جايسون
ريتشاردسون  15نقطة ،روبن لوبيز
 14نقطة والبديل السلوفيني غوران
دراغيتش  13نقطة.
ي �ش��ار إل��ى أن الي �ك��رز ح��ام��ل اللقب،
ي�ح��اول ال�ت��أه��ل إل��ى نهائي الدوري
للمرة الثالثة على التوالي ،بعد أن
سقط في نهائي  2008أمام بوسطن
سلتيكس ،الذي يتقدم على أورالندو
م ��اج� �ي ��ك  0-1ف� ��ي ن� � ّه ��ائ ��ي املنطقة
ال �ش��رق �ي��ة ،وه� ��و ي �ح��ل ض �ي �ف��ًا عليه
ال�ي��وم ف��ي املواجهة الثانية بينهما
ض� �م ��ن ال� � � ��دور ال� �ن� �ه ��ائ ��ي للمنطقة
الشرقية.

 14نقطة لاليكرز.
من جهته ،قال صانع العاب فينيكس
ال �ك �ن��دي س�ت�ي��ف ن� ��اش ،ص��اح��ب 13
ن �ق �ط��ة و 13ت �م��ري��رة ح��اس �م��ة« :لن
نخفض رؤوس�ن��ا ،وسنحاول الفوز

ً
كوبي براينت مسجال «دانك» في سلة فينيكس (داني مولوشوك ــ رويترز)

ث�ن��ائ�ي��ًا ه�ج��وم�ي��ًا ره�ي�ب��ًا م��ع ه ��داف ليفربول
اإلنكليزي فرناندو توريس.
وسبق لبرشلونة وريال مدريد وأندية أخرى
خارجية أن أعلنت رغبتها في الحصول على
خ��دم��ات فيا امل��وس��م امل��اض��ي ،قبل أن يتعاقد
الفريق الكاتالوني في النهاية مع السويدي
زالتان إبراهيموفيتش من إنتر ميالنو بطل
إيطاليا في صفقة شهدت انتقال الكاميروني
صامويل إيتو في االتجاه املعاكس.

استراحة
كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

541
8

9

45 074 051

sudoku
10

2

5

6

4

1

9

2

1

2

3

3
4

5

5

3

6

4

1
6

4

3

9

5
5

7
8

2

7

6

8
9

7

10

2

أفقيا
 -1العب كرة قدم فرنسي ونجم فريق ريال مدريد –  -2مؤلف قصصي فرنسي راحل وزعيم
ّ
ّ
الواقعية –  -3يشرب أو يكرع املاء بال
املدرسة الطبيعية
تنفس – عائلة فنان أميركي كندي
ّ
من جذور لبنانية –  -4للتمني – مجمع للمعارض واملؤتمرات في بيروت وهو من أضخم
امل��راف��ق اللبنانية – مقياس أرض��ي –  -5ح��رف أب�ج��دي – ب��ذر األرض – حصن –  -6دولة
مدينة تونسية –  -8بلدة لبنانية بقضاء كسروان
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– للتفسير –  -9خالف ذل – لم ينفق لقلة الرغاب فيه – من الفاكهة الصيفية –  -10فنان
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مشاهير

أفقيا
ّ
 -1كمال الحلو –  -2لورنس العرب –  -3وز – دبس – بدو –  -4عناكب – يا –  -5يمد – نورا –  -6أيوني
– أخرس –  -7شر – فو – وا –  -8يال – بانامي –  -9فن – هدر – جير –  -10روالن غاروس
عموديًا

1

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

حلول الشبكة السابقة

 -1كلوديا شيفر –  -2موز – ميرانو –  -3آر – عدو –  -4لندن – ّنم – ها –  -5اسباني – بدن –  -6السكو
– فارغ –  -7حل – براون –  -8لعب – اخ – أجر –  -9وردي – روميو –  -10بوانس ايرس

6

4

8

شروط اللعبة
ّ

 -1رئيس جمهورية أرجنتيني من أصل سوري –  -2ثرى – إبن آوى باللغة العامية – زلق
وسقط –  -3أحرف متشابهة – أزه��ار –  -4في املدرسة – يصارع على الحلبة –  -5بلدة
لبنانية بقضاء عكار – سقط في اإلمتحان –  -6عاصفة بحرية – للتأفف – املوضع الذي
ُيجمع فيه الحصيد ُ
ويداس –  -7في البيضة – ضمير منفصل –  -8مدينة صينية عاصمة
سيكيانغ قديمًا – عائلة مصمم محركات أملاني ومهندس س�ي��ارات شهير – خاصتك
باألجنبية –  -9عائلة ميكانيكي إنكليزي راح��ل إخترع آل��ة لغزل الصوف –  -10دولة
أميركية

وج��اء ف��ي بيان لالتحاد األميركي
ّ
«س �ي��ؤدي ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دورًا
ف��ي تسويق امل�ل��ف األم�ي��رك��ي خالل
األشهر املقبلة ،قبل َالقرار النهائي».
سيعلن اسم البلدين
يشار إلى أنه
َ
املنظمني مل��ون��دي��ال��ي  2018و2022
في  2كانون األول .2010

برشلونة يبدأ مفاوضاته
ّ
لضم دافيد فيا
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أشخاص

خالد صاغية

ّ
كرنفال التسول

فريدة علي
سيدة المقام العراقي تواسي نفسها بالغناء
ّ
دينا حشمت
تستقبلني في بيتها الصغير بالقرب
من أوتريخت في جنوب أمستردام.
ّ
نتفرج على تسجيل حفلتها األخيرة
ُ
في البحرين ،وس��رع��ان ما ينسيني
َ
ال �ش��اي وال �ـ«ك �ل �ي �ج��ة» امل �ط� َ�ر والبرد
في الخارج .تعيش فريدة أحد األسابيع الرتيبة،
م��ن دون م �ه��رج��ان��ات وال بروفات،
أس��اب �ي��ع ت�م�ت��د ب�ط�ي�ئ��ة ف ��ي ب �ل��دة ال
أن�ش�ط��ة ثقافية ع��رب�ي��ة مهمة فيها.
تجلس على كنبة الصالون الداكن،
م �ش �ت��اق��ة إل ��ى ل �ح �ظ��ة ت��أل��ق جديدة
ّ
�ذوق ف�ي�ه��ا «ال �ح �ي��اة بكاملها»،
ت� �ت �
م�س�ت��أن�س��ة ب�ن�غ�م��ات آل ��ة «الجوزة»
العراقية التراثية التي يعزف عليها
«أب��و ث��ري��ا» ،زوج�ه��ا ورف�ي��ق دربها،
م��دي��ر «ف��رق��ة امل �ق��ام ال �ع��راق��ي» .وهو
الذي ّ
يلحن لها أحيانًا ويقف معها
على املسرح دائمًا.
ّ
ت �ت �ح��دث «س� �ي ��دة امل� �ق ��ام العراقي»
بسرعة وبكثير م��ن التفاصيل عن
م�ح�ط��ات ح �ي��اة ح��اف �ل��ة ،ع��ن لقائها
ب �م �ن �ي��ر ب �ش �ي ��ر وع� �م� �ل� �ه ��ا أستاذة
ف ��ي م �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات املوسيقية
ف��ي ب �غ ��داد ّ .ال ت�س�ت�س�ل��م للذكريات
األليمة .تتذكر بصورة عابرة قسوة
ق��رار املنفى في عام  1996والشهور
الثمانية عشر التالية التي قضتها
ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن اب � �ن � �ه ��ا واب � �ن � �ت � �ه� ��ا .لم
تستسلم ،ف�ق��د ك��ان��ت واث �ق��ة م��ن أنه
ّ
تطور
قرار ال مفر منه .سمح لها بأن
فنها وتسهم في الحفاظ على املقام
ال�ع��راق��ي وان�ت�ش��اره ،حسبما تقول.
وح��ال �ي��ًا ،ت�ع�ك��ف م��ع زوج �ه��ا محمد
كمر على تسجيل عدد من املقامات:
«ن �ح��ن ف��ي أوج ع �ط��ائ �ن��ا» ت �ق��ول .ال
تعرف بعد من أي��ن تأتي بالتمويل
ل�ح�ج��ز االس �ت��ودي��و ال�ص�غ�ي��ر الذي
س� ّ�ج �ل��ت ف �ي��ه م�ع�ظ��م أسطواناتها،
ول��دف��ع أج ��ور ال �ع��ازف�ين .أم��ا أجرها
ه� � ��ي ،ف�ل��ا ي � �ه� � ّ�م« :امل� � �ق � ��ام معركتي
ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع� �ل ��ى الذاكرة
العراقية».
ص �غ �ي��رة ،ك��ان��ت ف ��ري ��دة ت��ذه��ب ب�ص�ح�ب��ة والدها
املترجم إلى استوديوهات اإلذاعة والتلفزيون في
ب �غ��داد .تحفظ األغ��ان��ي ال�ف��ارس�ي��ة ف��ي «البرنامج
ّ
ّ
ال�ف��ارس��ي» ال��ذي ك��ان ي �ع��ده .ت�ت�ع� ّ�رف متلهفة إلى
ّ
امل�ش��اه�ي��ر .ك �ب��رت وس��ط س��ت أخ ��وات وأخ واحد،
ّ
ووالدين مولعني بالفن واملوسيقى .كانت تتحدث
ال�ف��ارس�ي��ة م��ع أم�ه��ا األذرب�ي�ج��ان�ي��ة ،وال�ع��رب�ي��ة مع
أبيها .ل��م تكن تبلغ إال أرب�ع��ة عشر ع��ام��ًا ،عندما
وق �ف��ت أم � ��ام م �ن �ي��ر ب �ش �ي��ر .اس �ت �م��ع ع � ��ازف العود
الشهير إل��ى صوتها ال�ق��وي وق � ّ�رر على ال�ف��ور أن
«ه��ذا ال�ص��وت النسائي ال ب��د أن ي�ك� ّ�رس للمقام».
وت�ض�ي��ف ف��ري��دة ب��اس�م��ة «م ��ا ك�ن��ت أع ��رف شلون
اتعلم مقام».
س � ّن��وات التعليم األول ��ى ت�ح�ت��اج إل��ى ال�ت�ب� ّ�ح��ر في
�ى ال�ع�ل��وم ،م��ن إت �ق��ان ق ��راءة ال�ش�ع��ر إل��ى تعلم
ش� ُ�ت� ْ
«األوك �ت��اف� َ�ات» ،م��رورًا بحفظ ع��دد ال ب��أس ب��ه من
َ
َ
امل�ق��ام��ات ،ن��ه� َ�ون��دِ ،دش��تَ ،م�ح��ال��ف ،ع�ج��م« .والدي
ك��ان يجلب ل��ي م�ق��ام��ات ن��اظ��م ال �غ��زال��ي ،ويوسف
ع �م��ر ،وم �ح�م��د ال �ق �ب��ان �ج��ي» .س��ان��ده��ا وح ��اك لها
«خطة خاصة» حتى تدخل «هذا املجال»ّ .
شجعها
ح �ض��وره ،فوقفت على امل�س��رح ألول م��رة ف��ي عام

 1985ضمن «مهرجان يوم الفن» في بغداد« :كنت
خائفة ج�دًا .هل يقتنع الجمهور العراقي بامرأة
�ؤدي امل �ق��ام؟ ال�ح�م��د ل �ل��ه ،ن�ج�ح��ت ف��ي االختبار
ت� ّ
وص � ��ف � ��ق ل � ��ي ال� �ج� �م� �ه ��ور .وص � � ��ار ع � �ن� ��دي عالقة
بالجمهور ،واآلن لي أداء خاص بي».
ب �ع��ده��ا ،أن �ه��ت دراس �ت �ه ��ا وأ ّص �ب �ح��ت أول امرأة
ت� ّ
�درس امل�ق��ام ف��ي ال �ع��راق .ت�ت��ذك��ر امل�ع�ه��د ،صفوف
ع��ازف��ي ال�ع��ود وال �ج��وزة ال��ذي��ن ك��ان��وا يقفون على
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تواريخ
1963
الوالدة في كربالء
1990
أول امرأة ّ
تدرس املقام في معهد الدراسات
املوسيقية في بغداد
1996
ّ
واستقرت في هولندا
آثرت املنفى،
2007
ميدالية «الجزائر عاصمة الثقافة العربية»
2010
ّ
تستعد لسلسلة حفالت في البحرين وقطر
وبريطانيا

ّ
امل �س��رح أي� ��ام ا ًل �ت �خ� ّ�رج ً .ت �ت��ذك��ر أي� ��ام ش�ب��اب�ه��ا في
ب�غ��داد ص��اخ�ب��ة ح�ي��وي��ة .حتى أث�ن��اء ال�ح��رب على
ج�ه��ا األول« :كانت
إي��ران ،التي استشهد فيها زو ّ
الحياة ع��ادي��ة ف��ي امل��دي�ن��ة» .تتذكر س�ه��رات كانوا
يعودون بعدها إل��ى املنزل في الثانية أو الثالثة
فجرًا .كلها أم��ور لم تعد ممكنة اليوم .قبل بداية
ح��رب الخليج بسنتنيّ ،
أس��س محمد كمر «فرقة
املقام العراقي» .كان يحيي حفلة في اله��اي سنة
 1996عندما ق��ررا ع��دم ال�ع��ودة إلى
ّ
ال� � �ب �ل��اد .ت � �ت � �ح ��دث ب ��اق� �ت� �ض ��اب عن
تهديدات من دوائ��ر أمنية .حصلت
على اللجوء السياسي ف��ي هولندا
ول � ��م ت �ع��د إل � ��ى ب �ل��ده��ا إال ف ��ي عام
 .2005أق��ام��ت حفلة ف��ي الكردستان
ال �ع��راق��ي ول ��م ت�ب��ق إال خ�م�س��ة أيام.
«لم أجد العراق الذي كنت أعرفه .ما
ه��ذه ب�غ��داد التي أع��رف�ه��ا ،م��ا هؤالء
هم العراقيون الذين أعرفهم»ّ .
تكرر:
«بلدنا انظلم».
غ �ن ��ت مل �ح �م ��ود دروي � � ��ش «ل � ��ي قمر
ف��ي ال��رص��اف��ة .ل��ي س�م��ك ف��ي الفرات
ودج� �ل ��ة /ول ��ي ق� ��ارئ ف��ي الجنوب.
ول��ي ح�ج��ر ال�ش�م��س ف��ي نينوى،»...
خ �ل��ال ح �ف �ل��ة ف� ��ي ب ��رل�ي�ن حضرها
الشاعر الراحل .وكان بني الحضور
أيضًا أدونيس الذي غنت له قصيدة
«م ��ن أوراق خ ��ول ��ة» .ه �ك��ذا تواسي
ن �ف �س �ه��ا ،ب��ال �غ �ن��اء ل� �ل� �ع ��راق ،بأداء
«مقامات وأغاني الحنني» .حفالتها
في اله��اي يحضرها ع��دد كبير من
أب�ن��اء الجالية العراقية ليستمعوا
إلى صوتها القوي الشجي في «أي
ش� ��يء ف ��ي ال �ع �ي��د» أو ف ��ي األغاني
الكردية التي أصبحت تجيدها بعد
احتكاكها بعائلة زوجها.
ال �غ �ن��اء ل��دي �ه��ا ل �ي��س «ط ��رب ��ًا» فقط.
إن��ه مهمة ح�ي��اة ،ليس فقط حفاظًا
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل ال�ك�لاس�ي�ك��ي ،ب��ل أيضًا
لدفع املقام إلى التجاوب مع تيارات
م ��وس �ي �ق �ي ��ة أخ� � � � ��رى .ه � �ك� ��ذا أحيت
ف� ��ي إس� �ب ��ان� �ي ��ا «م � �ق� ��ام فالمنكو»:
ً
أداء ارت� �ج ��ال� �ي ��ًا .الفالمنكو
«ك � ��ان
ق��ري��ب م ��ن اإلي� �ق ��اع ال �ع ��رب ��ي» .وفي
هولندا ،دخلت في تجربة مع فرقة
«ميتروبول» .لكن كان الكالم واللحن هولنديني.
«قد
تجربتها مع «الجمهور األوروب��ي» إيجابيةّ :
يستمتعون» .تتذكر
ال يفهمون الكلمات ،لكنهم
ّ
حفلة في البرتغال في عام  2005غنت خاللها أمام
ّ
ّ
متفرج ،ظلوا يرددون معها «جميلة»
عشرة آالف
حني غنت «الليلة حلوة يا جميلة».
«مل � � ��اذا ي �ه �ت��م األج� ��ان� ��ب ب� �ت ��راث� � ّن ��ا ،ب � ّي �ن �م��ا الدول
العربية ال تهتم؟» تتساءل ،متذكرة أنها حضرت
حفلة إلح�ي��اء ذك��رى منير بشير ف��ي ميتشيغان،
«ف�ي�م��ا م��ن امل �ف��روض أن ي�ق��ام ل�ه��ذا ال��رج��ل تمثال
ف��ي ب �غ��داد» .ث��م ت�ش�ك��و م��ن ال�ف�ض��ائ�ي��ات« :نعاني
منها ونصارع معها» .لهذا السبب «نخاف على
مستقبل امل�ق��ام ال�ع��راق��ي» .لكنها الح�ظ��ت «بعض
االهتمام به في دول الخليج» .فريدة علي عادت
أخيرًا من «مهرجان ربيع الثقافة» في البحرين،
وتستعد لحفلة ج��دي��دة ف��ي الشهر
املقبل في قطر ،قبل أن تقوم بجولة
ف��ي بريطانيا ،خ�لال تموز (يوليو)
املقبل ،وتعود بعد ذاك إلحياء حفلة
في األردن .تضحك« :نحب الجمهور
العربي إحنا».

ّ
َ
�ان ُ
رأس دولة
ك ��ل� �م ��ا زار ل� �ب� �ن �
ّ
خليجية ،ال يسع املواطن الصادق
إال الشعور بالخجل .فاملسؤولون
ع �ن��دن��ا ي �ت ��داف �ع ��ون الستقباله،
وال� �ل� �ع ��اب ي �س �ي��ل م ��ن أفواههم.
ف�ه��م ال ي��رون ف��ي ال�ض�ي��ف اآلتي
إال كيسًا كبيرًا م��ن امل��ال ّ
يقدمه
ك�م�س��اع��دات للشقيق الصغير،
أو ي�ض�ع��ه ودي �ع ��ة ف ��ي املصرف
امل��رك��زي ،أو ينفقه ف��ي األسواق
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ف ��ي ف ً�ص��ل الصيف.
ي �ل �ب �س��ون ف � �ج� ��أة ث� �ي ��اب العيد،
وي�ت��داف�ع��ون ل�ل��وص��ول إل��ى أرض
ّ
امل �ط��ار ،وي ��وزع ��ون ابتساماتهم
ي �م �ن��ة وي � �س� ��رة ،ول� �س ��ان حالهم
يقول« :إجت ًالرزقة».
والضيف ع��ادة يعرف تمامًا ّما
يجول في خاطر اللبنانيني .لكنه
ي��دخ��ل ال�ل�ع�ب��ة م�ع�ه��م .ف�ه��و ّ
يحب
الوجاهة واالحتفاء به وبأمواله.
ّ
يكن ّ
محبة خالصة للبلد الذي
وقد
ً
املضيافني،
�ه
�
ل
�
ه
وأل
�لا
ي
�
م
�
ج
�راه
ي�
ً
وقد يكون هذا الشعور متبادال.
إال ّأن ّثمة إحساسًا ّ
عامًا يقنعك
ّ
بأن هذه املشاعر ّ
الجياشة
دائمًا
ليست هي مصدر الحفاوة.
ّ
وال ��واق ��ع أن ال �ع�ل�اق��ات اللبنانية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل � �م � � ّت� ��ازة ،ل� ��م تكن
تستدعي دائمًا كل هذا االبتذال.
ّ
ل� �ك ��ن م ��ا ج � ��رى ع �ل��ى املستوى
االق �ت �ص��ادي م�ن��ذ ن�ه��اي��ة الحرب
ّ
األهلية إلى اليومّ ،
حول البالد إلى
ك��رن�ف��ال ت �س� ّ�ول دائ ��م .ف�ه��ا نحن
ّ
ّ
نمد أيدينا ّ
ونمد
لنعمر مدرسة.
ّ
أيدينا ّ
ونمد أيدينا
لنعمر قرية.
ّ
ألن �ن��ا أن�ف�ق�ن��ا م��ن دون حساب،
ّ
ونمد
وأس��رف �ن��ا ف��ي االس �ت��دان��ة.
ّ
أيدينا ّ
ونمد أيدينا
لنرمم قصرًا.
انتخابية .ونمدّ
ّ
لنخوض معركة
أيدينا الستضافة مؤتمر .ونمدّ
أيدينا لنقبل بمصالحة بعضنا
بعضًا...
ّ
ّ
وال ن�ك��ف خ�لال حفلة ال ��ذل هذه
فنحن البالد
ع��ن اب �ت��زاز ال�ع��ال��مّ .
التي ينبغي إنقاذها ألنها رسالة
ال �ت �ع��اي��ش ب�ي�ن األدي � � � ��ان .ونحن
ع� �ن ��وان االع � �ت � ��دال ف ��ي املنطقة.
ونحن الرئة الحديثة التي يصدر
عنها شعاع التنوير .ونحن صلة
ال �ع��رب ب��ال�غ��رب .ون�ح��ن الفرفور
ال��ذي ذن�ب��ه م�غ�ف��ور ،ف��أن�ق��ذون��ا يا
عرب.
ل �ق��د أع� �ي ��دت ه �ي �ك �ل��ة االقتصاد
�ي ل� �ي� �ص� �ب ��ح اقتصاد
ال� �ل� �ب ّ� �ن ��ان � ّ
ّ
ت �س��ول .لكنه ت�س��ول م�ت�لازم مع
ال�ن�ه��ب .ف��ال�ح�ي�ت��ان ت �ط� ّ�وع الدورة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل � �ت � �ص � ّ�ب أموال
الخزينة في جيوبهاّ ،ثم تمارس
ّ
التسول لرمي الفتات للمواطنني.
وامل � ��واط � ��ن ال � ��ذي ي ��أك ��ل الفتات،
ّ
ليتسول على أبواب
يعود ،بدورهّ ،
امل �س ��ؤول�ي�ن .ال �ك ��ل ي �ب��دو سعيدًا
على التلفزيون ،في املطار وأمام
ّ
صناديق االقتراع .غير أن رائحة
املهانة تمأل املكان.

