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المشهد السياسي

يكرر نفسه
الوزراء
مجلس
ّ
ال تصويت وال انسحاب
جلسة مجلس الوزراء تلتئم اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ...هذا هو األمر الوحيد شبه
املؤكد ،أما غير املؤكد فهو مصير هذه الجلسة ،بعدما خلصت مساعي الساعات الـثماني واألربعني
املاضية إلى :أن رئيس الحكومة سيدرس اقتراح رئيس مجلس النواب؟!
ق��د ال ي �ك��ون م�ف��اج�ئ��ًا أال ت�س�ف��ر الجوالت
املكوكية وال االتصاالت ،عن التوصل إلى
صيغة توافق تنقذ جلسة مجلس الوزراء
اليوم من لغم ملف شهود ال��زور ،في ظل
األج� ��واء ال��راه �ن��ة ورب �م��ا ال �ن��واي��ا ّ
املبيتة،
ل�ك��ن امل�ف��اج��ئ ه��و إض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د إلى
جدول أعمال جلسة الـ 300بند ،يتعلق بما
كشفته وثائق ويكيليكس عن لسان وزير
ال��دف��اع الياس امل��ر .وتتمثل ه��ذه املفاجأة
في أن ط��رح إضافة ه��ذا البند لم ي��أت في
إطار التدقيق في ما نقل عن وزير الدفاع
وال�ت��أك��د م��ن صحته وب��ال�ت��ال��ي محاسبة
القائل أو الدفاع عنه ،بل جاء من املر نفسه
وف��ي إط ��ار مطالبته بمحاسبة م��ن نشر
الوثيقة بتهمة التحريض على القتل!
كما كان معروفًا منذ أول من أمس ،تكثفت
امل �س��اع��ي أم� ��س ،ل�س�ح��ب ف�ت�ي��ل التفجير

م��ن أم��ام جلسة الحكومة ال�ي��وم ،وواصل
املعاون السياسي لرئيس مجلس النواب
النائب علي حسن خليل ،ما بدأه االثنني
موفدًا من بري ،فزار رئيس الحكومة سعد
ال�ح��ري��ري وخ��رج م��ن عنده محافظًا على
خ��ط ال�ت��واص��ل ب��ال�ق��ول إن «االستعدادات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال ت� ��زال ق��ائ �م��ة» .ك��ذل��ك لفتت
ً
مساء زيارة سفير السعودية علي عواض
ال� �ع� �س� �ي ��ري ،ل� �ل� �ح ��ري ��ري ،ن ��اش ��د بعدها
«ال�ج�م�ي��ع أن ّي�م��ارس��وا الحكمة والصبر
وال� �ح ��وار ال �ب��ن��اء ال� �ه ��ادف ل �ل��وص��ول إلى
نتائج ترضي الجميع».
وك �م��ا ك ��ان م �ق ��ررًا ع �ق��د وزراء املعارضة
ال�س��اب�ق��ة :ج�ب��ران ب��اس�ي��ل ،ش��رب��ل نحاس،
اب��راه��ام دده ي��ان ،علي العبد الله ،محمد
جواد خليفة ،محمد فنيش ،حسني الحاج
ح� �س ��ن ،ف � ��ادي ع� �ب ��ود وي ��وس ��ف سعادة،

اجتماعًا تشاوريًا مساء أمس في مجلس
ال� �ن ��واب ،ف��ي ح �ض��ور امل �ع ��اون السياسي
ل�لأم�ين ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ح�س�ين الخليل
واملعاون السياسي لبري.
وذكر أحد الوزراء املشاركني في االجتماع
ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» أن ال �ن �ق��اش��ات أف �ض��ت إلى
االت �ف��اق ع�ل��ى أح��د امل�ق�ت��رح��ات ال�ت��ي تقدم
ب�ه��ا ب ��ري ،وي�ق�ض��ي ب��إح��ال��ة م�ل��ف شهود
ال ��زور ع�ل��ى امل�ج�ل��س ال�ع��دل��ي ان�ط�لاق��ًا من
أن حكومة الرئيس عمر كرامي كانت قد
أح��ال��ت ع ��ام  2005ع�ل��ى امل�ج�ل��س العدلي
ج��ري�م��ة اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رف�ي��ق الحريري
«وم��ا ّ
يتفرع عنها» .وبما أن ملف شهود
ال ��زور متفرع م��ن الجريمة األص�ل�ي��ة ،فإن
إحالته على املجلس العدلي باتت قانونية
م��ن ج�ه��ة ،وحتمية م��ن ج�ه��ة أخ ��رى .وتم
االت �ف��اق على أن ينقل ال�ن��ائ��ب خليل هذا

األمر إلى رئيس الحكومة .وبعد الجلسة،
زار خ�ل�ي��ل ال �ح��ري��ري ،وأب �ل �غ��ه ب �م��ا تقرر
ف��ي االج�ت�م��اع ،ف��رد األخ�ي��ر بأنه سيدرس
املقترح.
ك��ذل��ك ن��اق��ش وزراء امل �ع ��ارض ��ة مختلف
االح� �ت� �م ��االت ال �ت��ي ت �س �ي��ر وف �ق �ه��ا جلسة
ال�ح�ك��وم��ة ال �ي ��وم ،ف �ش ��ددوا ع�ل��ى ضرورة
ب��ت ب�ن��د ش�ه��ود ال ��زور ،ق�ب��ل االن�ت�ق��ال إلى
أي ب�ن��د آخ��ر م��ن ج ��دول األع �م��ال .وأكدوا
أنهم سيرفضون تحييد البند ومناقشة
ال �ق �ض��اي��ا األخ � � ��رى ،ك �م��ا أك� � ��دوا أن �ه��م لن
ينسحبوا من الجلسة .ولفت أحد الوزراء
«امل �ع��ارض�ين» إل��ى أن م��ن غير امل�ت��وق��ع أن
يطرح رئيس الجمهورية وقف البحث في
البند األول.
ً
ول � ��م ت ��أخ ��ذ وق� �ت ��ًا ط ��وي�ل�ا م ��ن اجتماع
ام��س ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ج��رى ت��داول�ه��ا خالل

ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن ع ��ن إم� �ك ��ان تأليف
لجنة قضائية ـــــ سياسية إلب��داء النظر
ف��ي ق��ان��ون�ي��ة إح��ال��ة م�ل��ف ش�ه��ود الزور
على املجلس ال�ع��دل��ي ،فهذا ال�ط��رح كان
قد تقدم به رئيس الجمهورية قبل أكثر
من شهر ،ورفضته قوى املعارضة فورًا،
وخاصة أن اللجان املقترح إحالة امللف
ً
أعضاء مؤيدين بمعظمهم
عليها تضم

تقرير

سليمان يراوح والحريري يبحث
ثائر غندور
رئ �ي��س ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ميشال
سليمان ُي��ري��د أن ت�م�ّ ّ�ر ال�س�ن��وات األربع
الباقية من واليته بكل خير وأم��ان على
ال�ص�ع�ي��دي��ن ال�ش�خ�ص��ي وال��وط �ن��ي .هذا
م��ا ي�ق��ول��ه أح ��د ال � � ّ
�زوار ال��دائ �م�ين لرئيس
ّ
ّ
الجمهورية .ويذكر الزائر بمسعى رئيس
ّ
الجمهورية إل��ى ال�ه��دوء ،مطابقًا ذل��ك مع
ّ
م �س �ع��ى رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة أس� �ب ��ق ،هو
إلياس سركيس ،الذي انتهى عهده بكارثة
دخ��ول جيش االح�ت�لال اإلسرائيلي إلى
العاصمة بيروت ،وانتخاب قائد القوات
ّ
ّ
الجميل رئيسًا
اللبنانية حينها بشير
ّ
ّ
للجمهورية بقوة دبابة امليركافا.
يسعى سليمان ال �ي��وم إل��ى ال �ه��دوء .هو
ُي �ص� ّ�ر ك�م��ا س��رك �ي��س ،ع�ل��ى ع ��دم كسر
ّ
الجرة مع سوريا .الله وحده يعلم ،وربما
وثائق ويكيليكس ،بالعالقات السياسيةّ
ّ
الجمهورية.
األخرى لرئيس
ّ
ينقل ّ
الجمهورية تأكيده أن
زوار رئيس

عدم التصويت على بند شهود الزور في
الوزراء جرى باالتفاق مع الرئيس
مجلس ّ
السوري بشار األسد ،إذ يقول ُسليمان
إن� ��ه س� ��أل األس � ��د ف ��ي زي ��ارت ��ه األخيرة
ل��دم �ش��ق ف��ي م�ن�ت�ص��ف ت�ش��ري��ن الثاني
املاضي ّ
عما ُيريد منه أن يفعله في ملف
شهود ال��زور؟ فأجابه األس��د :م��ا رأيك؟
ّ
الرئاسية ،فإن سليمان
وبحسب الرواية
ّ
رد :إذا أردت��م أن تصلوا إل��ى تسوية مع
تكسرونه
الرئيس سعد الحريري ،فلماذا
ً
الوزراء؟ فوافقه األسد قائال:
في مجلس ً
معك ح��ق ،أص�لا ال أح��د مستعجل على
ّ
بت هذا امللفّ ،
طريقتك.
فأجله على
ُ
لكن رواي��ة قصر بعبدا ال ت ّ
فسر سبب
ع��دم وض��ع ص��ورة للقاء الرئيسني على
ّ
السورية (سانا) ما
موقع وكالة األنباء
ّ
ّ
إيجابية إلى هذا الحد ،وال
ُدامت األجواء
تجيب هذه الرواية عن سبب غياب ذكر
ه��ذا ال�ل�ق��اء ف��ي أرش�ي��ف ل �ق��اءات الرئيس
السوري على ُوكالة سانا.
ّ
الرئاسية،
ف��ي ّأي ح ��ال ،ت�ك�م��ل ال ��رواي ��ة
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تبنوا
وزراء المعارضة ّ
اقتراح ّبري بأن يتبع
الفرع األصل إلى المجلس
العدلي
األسد يرفض اتهامًا
بال دليل وأمير قطر يؤكد
استمرار مبادرة س ــ س

على القتل» ال��ذي اتهم به ناشري وثيقة
وي �ك �ي �ل �ي �ك��س امل �ت �ع �ل �ق��ة ب � ��ه ،واملطالبني
بمحاسبته.

قمة الدوحة
هل تقتصر جلسة ال 300بند على بند واحد؟ (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
أو منتمني لقوى  14آذار.
وفي ما يشير إلى أن جواب الحريري على
اق �ت��راح امل�ع��ارض��ة س�ي�ك��ون سلبيًا ،أكدت
مصادره أنه ال يزال متمسكًا بطرح عرض
امللف على لجنة لبت قانونية إحالته على
املجلس العدلي ،مضيفة أن��ه ق��دم أقصى
ال �ت �ن��ازالت وآخ ��ره ��ا أن ي �ت��ول��ى سليمان
وب ��ري ت�س�م�ي��ة ع�ض��وي��ن ف��ي ال�ل�ج�ن��ة إلى

ج� ��ان� ��ب وزي � � ��ر ال � �ع � ��دل ورئ � �ي � ��س مجلس
القضاء األعلى.
ورغ��م أن ه��ذه األج ��واء توحي ب��أن جلسة
ال �ي��وم ل��ن ت�ت�ج��اوز ف��ي مناقشاتها البند
األول ،أع �ل��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع ب �ع��د زيارته
الحريري أمس ،أنه سيشارك في الجلسة
ب�ع��د أن ت �ج��اوب��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام ملجلس
ال��وزراء مع طلبه إضافة بند «التحريض

في ه��ذا ال��وق��ت ،حضر لبنان بندًا رئيسًا
ع�ل��ى ق�م��ة ال��دوح��ة ب�ين ال��رئ�ي��س السوري
ب �ش ��ار األس � ��د وأم� �ي ��ر دول � ��ة ق �ط��ر الشيخ
ح �م��د ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة آل ث ��ان ��ي ،ال �ل��ذي��ن أكدا
أه �م �ي��ة اع �ت �م��اد ال� �ح ��وار ل �ح��ل املواضيع
الخالفية ف��ي لبنان وتجنب ال��وق��وع في
الفتنة ،مجددين حرصهما على مساعدة
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��ن لبنان
واستقراره ،بحسب وكالة «سانا».
وع � ��ن األف � �ك� ��ار امل� �ط ��روح ��ة ل �ح��ل الوضع
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ق��ال األس ��د« :ال أري ��د التحدث
نيابة ع��ن اللبنانيني ف��ي ه��ذا املوضوع.

أح�ي��ان��ًا إع�ل�ان األف �ك��ار ف��ي اإلع �ل�ام يكون
ض��ارًا بالعمل السياسي نفسه .تناقشنا
أن��ا وس �م� ّ ّ�و األم �ي��ر ف��ي األف �ك��ار املطروحة
ول�ك��ن يفضل أن تعلن لبنانيًا ال سوريًا
أو ق � �ط� ��ري� ��ًا» .وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق بالقرار
ّ
االتهامي املرتقب ،ج��دد القول إن سوريا
ك��دول��ة وك �ق �ي��ادة س�ي��اس�ي��ة ال ت�ق�ب��ل «أي
ات�ه��ام ف��ي أي ح��ال دون دل�ي��ل» ،م��ؤك�دًا أن
«أي اتهام بحاجة إل��ى دليل وخاصة إذا
ك��ان امل��وض��وع ف�ي��ه محكمة وه��و متعلق
بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد
مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون ال
عقود من الزمن .ال بد أن يكون هناك دليل
كي ال يكون هناك انقسام».
ب ��دوره أك��د أم�ي��ر ق�ط��ر ردًا ع�ل��ى س��ؤال عن
وج� ��ود م �ب ��ادرة م�ش�ت��رك��ة س��وري��ة قطرية
ب�ش��أن ل�ب�ن��ان ،أن امل��وض��وع م��ا زال ف��ي يد
سوريا والسعودية ،مضيفًا أنه متأكد من
أن دمشق والرياض حريصتان كل الحرص
ع�ل��ى أال ت�ك��ون ه�ن��اك فتنة ف��ي ل�ب�ن��ان وأن
تجنبا املنطقة أي شر جديد قادم.
تأكيد آخ��ر ل�ل��دور ال �س��وري – السعودي،
ج��اء ه��ذه امل��رة م��ن ّ
منسق عملية السالم
في الشرق األوس��ط ،روب��رت سيري ،الذي
ش��دد ف��ي مطالعته ال�ش�ه��ري��ة ف��ي مجلس
األمن عن الحالة في الشرق األوسط ،على
أهمية ال�ح��وار اللبناني الداخلي والدور
اإلقليمي ال��ذي تقوم به دمشق والرياض
من أجل حل املشكالت القائمة.
وف � ��ي امل � ��واق � ��ف ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ق � ��ال النائب
ميشال ع��ون ،بعد اجتماع تكتل التغيير
واإلص �ل��اح ،إن «ك��ل م��ن ي�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أمام
إح��ال��ة م�س��أل��ة ش�ه��ود ال ��زور إل��ى املجلس
ال � �ع� ��دل� ��ي ،ه� ��و م �ت �ه��م ال � �ي� ��وم بالتالعب

بالتحقيق وبأنه شريك في فبركة شهود
ال � � � ��زور» .ورأى أن ال� �ح ��ري ��ري «ي� �ج ��ب أن
يستقيل من الحكومة ألنه طرف ،هو طرف
وي��ري��د أن يسير ال�ع��دال��ة وف��ق أه��وائ��ه؟ ال
يستطيع أن يصل إلى مبتغاه وهو رئيس
ال�ح�ك��وم��ة .ف�ل�ي�خ��رج م��ن ال�ح�ك��وم��ة وليقم
بما يحلو له».
ووص � ��ف ال �خ �ط��اب��ات ف ��ي ط��راب �ل��س يوم
األح��د امل��اض��ي بأنها «ت�ح��ري��ض جماعي
ع �ل��ى ال �ت �ص��ادم» وت �خ��ال��ف ك��ل القوانني.
ك��ذل��ك رف ��ض ال��رئ �ي��س ع �م��ر ك ��رام ��ي هذه
ال �خ �ط��اب��ات وق� ��ال إن ط��راب �ل��س «ل ��م تكن
إال ق�ل�ع��ة ال �ع��روب��ة وت �ت �ج��اوب دائ �م��ًا مع
الطروحات الوطنية».
في هذا الوقت ،استهجنت كتلة املستقبل،
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا أم� ��س ب��رئ��اس��ة الرئيس
فؤاد السنيورة« ،لهجة التهديد والوعيد
وتحديد املهل والتعابير النابية واملسفة،
ال � �ت� ��ي أط� �ل� �ق ��ت م � ��ن ع� �ل ��ى امل � �ن ��اب ��ر وعبر
ال�ش��اش��ات م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض امل�س��ؤول�ين في
فريق حزب الله وغيرهم» ،ورأت في الوقت
نفسه أن��ه يجب «ع��دم االن�ج��رار إل��ى ردود
أف�ع��ال وم�م��ارس��ات وم��واق��ف مماثلة عبر
إط�لاق عبارات وشعارات تخدم من يريد
التوتير واالن ��زالق إل��ى منزلقات خطيرة
م��ذه�ب�ي��ة وط��ائ�ف�ي��ة وم�ن��اط�ق�ي��ة مرفوضة
وم�س�ت�ه�ج�ن��ة» ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى خطابات
األحد.
لكن النائب محمد كبارة ،الذي أعلن األحد
طرابلس «عاصمة السنة» ،انتقل أمس إلى
اتهام حزب الله بأنه «يدير شبكة تهريب
عبر املنافذ ال�ح��دودي��ة اللبنانية ،البرية
والبحرية وال�ج��وي��ة ،ح��ارم��ًا الخزينة 60
في املئة من جباياتها الجمركية».

ّ
عن مبررات
التي ينقلها أح��د ال� ّ
�زوار الدائمني بالقول
ّ
إن م� ��وق� ��ف األس� � � ��د ل � ��م ي� �ت� �غ ��ي ��ر خالل
االت �ص��االت ال�ه��ات�ف� ّ�ي��ة ال�ت��ي ج��رت الحقًا
نْ
ب�ين ال�ط��رف�ْي� ،وال�ت��ي ح��رص م��ن خاللها
الرئيس اللبناني على معرفة ما إذا كانت
ّ
ّ
السعودية ال تزال
السورية ـــــ
االتصاالت
ّ
مستمرة ،من دون أن يعرف فحوى هذه
ُ
االت�ص��االت ،وال يبدو أن يطالب بمعرفة
فحواها.
ي ��روي ال��زائ��ر ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات ف��ي إطار
ال ��دف ��اع ع��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة وأدائه،
عند سؤاله عن سبب عدم قيام سليمان
بأي خطوة ّ
رئيسًا
جدية لفرض سلطته
ّ
ّ
للجمهوريةً ،أو للوصول إلى نوع من الحل،
عدم انحياز سليمان
ويراها دليال على ّ
إلى فريق الحريري ،لكنه يذكر أن الشائع
ف��ي ال��وس��ط السياسي أن سليمان «بدأ
مع سعد الحريري من املكان الذي انتهى
إليه إلياس الهراوي مع رفيق الحريري»،
نْ
للداللة على حجم العالقة ب�ين الطرفي،
ومن هو الطرف املهيمن في هذه العالقة.
ي � �ص ��ف ّ
َ
رئيس
زوار ق � �ص ��ر ب � �ع � �ب ��دا
ّ
ّ
ّ
الجمهورية اللبنانية باملكبل وغير القادر
ُ
ع�ل��ى أداء أي دور ،وأن ��ه ال ي��ري��د سوى
الحفاظ على أمنه الشخصي وأمن البالد
والعباد .هو ال ُيريد ،ولو للحظة ،أن يذكر
ال�ت��اري��خ أن ف��ي ع�ه��ده ح�ص��ل أم��ر سيئ
ل�ل�ب�ن��ان ،ل�ك��ن ال ي �ب��دو أن ��ه ي�ط�م��ح إل ��ى أن
يذكر التاريخ أن في عهده حصل إنجاز
مهم للبنانيني.
«وض ��ع رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ل�ي��س أفضل»،
بحسب أحد ال��وزراء القريبني منه .فهو،
وإن ك ��ان ي��رغ��ب ب��ال �ت �س��وي��ة ُويريدها،
ف��إن��ه ي�ق��ول مل��ن ي�س��أل��ه عنها إن��ه يحتاج

إل��ى م�ب��ررات ُليقنع جمهوره بهاُ .ي ّ
ردد
ً
ه ��ذا ال��وزي��ر م��ا ب ��ات الزم� ��ة ع�ن��د العديد
م��ن امل�ع�ت��دل�ين ف��ي ف��ري��ق ال��رئ �ي��س سعد
ّ
ال �ح��ري��ري ،ه��ي أن ع �ل��ى ال �ف��ري��ق اآلخر
ّ
إعطاء الحريري أوراقًا ُليقدمها لجمهوره
ُويقنعه بقبول التسوية.
ويأتي السقف العربي أهم هذه األوراق،
ف��إذا طلب امللك السعودي م��ن الحريري
القبول بالتسوية ،فإن جمهوره سيقبل
ب �ه��اّ .أم� ��ا ال ��ورق ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ف �ه��ي إعطاء
ال � ّح��ري��ري م��ا ُي� �ب � ّ�رر ل �ج �م �ه��وره أسباب
ّ
الدولية .يقول الوزير
تخليه عن املحكمة
ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام وي ��ذك ��ر أن ال أح� ��د يعرف
تفاصيل التسوية ال�ت��ي ي�ج��ري تداولها
غير امللك السعودي عبد الله ونجله عبد
العزيز ،والرئيس السوري بشار األسد،
واألم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س� ّ�ي��د حسن
نصر الله ،والحريري.
لكن ،لهذا الكالم مبرراته .إنه املدخل إلى
ال�ق��ول إن ال�ك�لام ال��ذي قيل ف��ي طرابلس
ّ
الهجرية،
احتفال بذكرى رأس السنة
في ٌ
ّ
هو دليل على أن األم��ور تخرج من يدي
ّ
الحريري ،وأن هناك ضغوطًا في الشارع،
ّ
ع�ل�ي��ه أن ُي �ج��اري �ه��ا ،وإال ف �ق��د شعبيته
ملصلحة الحركات األكثر تشددًاُ ،وي ّبرر
السقف العالي للنائب السابق مصطفى
علوش ،وهو عضو في املكتب السياسي
ل �ت� ّ�ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ب ��أن ��ه م �ح��اول��ة لعدم
ت��رك األم��ور ف��ي ي��د النائب خالد ضاهر
وغيره.
ه ��ي م �ح ��اول ��ة ل �ل �ق��ول إن ت �ه��دي��د فريق
ّ
باألصولية ال ي��زال على
الحريري الدائم
ق�ي��د ال�ح�ي��اة ،وإن ال�ح��ري��ري ال يستطيع
لجمه.

الـموضة كمان بدّا ال ّلرية ترجع حتكي
ين �أنت ،ت�شتهر بح ّبك للمو�ة و�لأزياءٌ � .
لبنا ٌّ
ب�حتك وتعمل على ر�شاقتك.
أنيق �أنت ،تهت ّم ّ
بطاقة «لبناين» من بنك عوده ُ� ّممت لك خ�ي� ًا ،حيث ميكنك ا�تعمالها ل�شراء اأجمل االزياء
من الـمحالت الـمعتمدة وا�رتجاع الحق ًا  %10من قيمة م�شرتياتك .هذا با إ�افة اإىل ح�ولك على
ح�ومات فورية لدى اأهم الـمنتجعات ال�حية والنوادي الريا�ية.
اإنت�ب ا آن واح�ل جمان ًا على  60دقيقة كالم على خط  MTC Touchاأو  Alfaالثابت وا�تفد من برنامج
«احكي لبناين» الذي يخ ّولك حتويل قيمة م�روفك اإىل دقائق كالم جمانية.
للمزيد من الـمعلومات ،يرجى زيارة الـموقع االلكرتوين الـمخ��صwww.loubnanicard.com :
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ّ
ّ
إسرائيل تهدد حزب الله ...وتخـ
تقــرير

رسائل إلى المحرر
«املعلومات» وعون

ّ
الغراء
ورد ف� ��ي ص �ح �ي �ف �ت �ك��م
ف ��ي ع ��دده ��ا ال � �ص� ��ادر بتاريخ
 2010/12/13رق � ��م  1290في
ال� ّص�ف� ّح��ة ال �خ��ام �س��ة ف �ق��رة «ما
ّ
تضمن ما يأتي
ق��ل ودل» خبر
«أبلغت جهات ّ فرنسية جهات
لبنانية بارزة أن فرع املعلومات
ف��ي ق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي طلب
م� ��ن أح � ��د األج � �ه� ��زة الفرنسية
مساعدته في معلومات تتعلق
ب ��ال� �ع� �م� �ي ��د ف� ��اي� ��ز ك � � ��رم بينها
معلومات تظهر على أنها نوع
من املراقبة للعماد ميشال عون
والعودة إلى أرشيف اتصاالته
ف��ي فترة وج��وده ف��ي العاصمة
الفرنسية ،ما ّأثار غضب العماد
ع ��ون ال ��ذي ي��ت�ه��م ال �ف��رع عمليًا
بأنه يحاول إقحامه بملف كرم
وإي �ه��ام ال� ��رأي ال �ع��ام ب��أن��ه كان
على علم أو معنيًا بنشاط كرم
االستخباري».
ي� �ه � ّ�م امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة لقوى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي أن ت��وض��ح أن
�ار م� ��ن الصحة
ه � ��ذا ًال �خ �ب ��ر ع � � ً
ج �م �ل��ة وت �ف �ص �ي�ل�ا ،وأن شعبة
امل�ع�ل��وم��ات ل��م تطلب املساعدة
ف � � ��ي ه � � � ��ذا امل � � ��وض � � ��وع م � � ��ن أي
ج�ه��از أجنبي أو أح��د األجهزة
ال�ف��رن�س�ي��ة أو ف��ي أي موضوع
يتعلق ب�ج��رائ��م التجسس ،أما
إذا ت�ع�ل��ق ال�ت�ح�ق�ي��ق بمكافحة
اإلره � � � � ��اب ،ف � ��إن ه � ��ذه املديرية
ال�ع��ام��ة تطلب امل�ع�ل��وم��ات وفقًا
لألصول القانونية وعبر شعبة
االتصال الدولي ـــــ اإلنتربول.
ّ
العامة
رئيس شعبة العالقات
ّ
الرائد جوزف مسلم

♦♦♦

ٌّ
سوري في لبنان!
تعقيبًا على مقالة «إعدام شاب
ع�ل��ى ال� ّ�رص �ي��ف ب��رص��اص قوى
األمن»
�ص الكاتب
ف � ��ي إح � � � ��دى ق � �ص � �
ِ
ُ
تجلس
ال ��روس � ّ�ي ُ ل �يُ��رم �ن �ت��وف،
ّ
�ان وبحوزتهم
م �ج �م��وع��ة
ش� ��ب� � ٍ
ّ
س �ل � ٌ
�اح ن� � � � ً�اري ي� �ح ��وي ُمخزنه
ً
وتكون باقي
طلقة واحدة فقط،
ً
�رات ال� ّ�س�ل�اح ف��ارغ��ة .يقوم
ح �ج�
م�ب��دأ ا ِمل�ق��ام��رة ِع�ل��ى أن ُي ّ
صو َب
ّ
ُ
ّ َ ّ
الح
أح � � َ�د ال ��ش� �ب ��ان ف� ��و ُه� ��ة َ الس ِ َ
رأسه بعد أن يدير ُاملخزن
نحو
ع� �ش ��وائ ِ� ّ�ي ��ًا ،ث � � ّ
على
�ط
�
غ
�
�
ض
�
�
ي
�م
ُ
َ
ال � ّ�زن ��اد ،ف� ّ
حجرة
�إم��ا ًأن ت �ك��ون
ِ
َ
�زن ف ��ارغ ��ة ،ف �ي��رب� َ�ح حياته
امل �خ�
ِ
وبعضًا من املالّ ،
َ
تخرج
وإما ُأن
ُ
َ
تلك الرصاصة اليتيمة فتودي
به.
َّ
ُت �ش��اب� ُ�ه ه ��ذه ّال �ل �ع �ب� َ�ة ّ
وسية
الر
َ
ّ
�ال ال�س��وري�ين الذين
ح�ي��اة ال�ع��م� ِ
بعض
ي�ق�ص��دون ل�ب�ن��ان ل�ج�ن��ي
ّ
�ال ،م ��ن دون أن ُي� ��درك� ��وا أن
امل� � � َ
هو
ما
وعيه
بال
و
بوعيه
لبنان
ِ
ِ
ٌ
لاّ
ٌ
ُ
فيه رصاصة
مخزن تختبئ ِ
إ ٌ
غادرة أو أكثر.
ت �ح �م �ل �ن��ي األف� � � �ك � � � ُ
�ار إل � � ��ى ذلك
ّ
ال� � ّ�ش� � ُ
أحمد،
�اب ،ع �ب��د ال � ُ�ن ��اص ��ر
َ
َ
َ
يومًا ليعول
الذي ً غادر ًأحالم ٌّه ّ
الشباب
ككل
عائلة يتيمة .شاب
ِ
ُ
ال � ّ�س ��وري ال� ��ذي ي �ق �ص��د لبنان،
م��ا ه��و إال ُم ٌ
غامر ـــــ م��ن َدون أن
ي��دري ـــــ ارتضى أن يسلك دربَ
�اف� ��ه الذين
َال � َك �ث �ي��ري��ن م ��ن أس �ل ِ
قض ْوا في لبنان األخضر.
ناتالي ميني

في توقيت يصعب
فصله عن مسار املحكمة
الدولية وقرارها االتهامي،
اختارت إسرائيل توجيه
رسائل تحذير إلى حزب الله،
اتخذت الطابع الوقائي
التفكير
لردعه مسبقًا عن ّ
في نقل األزمة املتوقعة
في لبنان إلى الحدود مع
فلسطني املحتلة
مهدي السيد
أع ��رب وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي إيهود
ب ��اراك ع��ن خشيته م��ن ال �ي��وم ال ��ذي يلي
ص��دور ال�ق��رار االتهامي ضد ح��زب الله،
وإم �ك��ان ان�ت�ق��ال ال�ت��وت��ر م��ن ب �ي��روت إلى
الحدود الشمالية إلسرائيل ،محذرًا مما
�درات عسكرية
ب��ات ل��دى ح��زب الله من ق� ّ
ّ
بالتفوق
م�ت�ط��ورة ،م��ن شأنها أن ت�خ��ل
ّ
وتضر بأمنها.
العسكري إلسرائيل
واشتكى باراك ،خالل لقاء جمعه بنظيره
األم�ي��رك��ي روب ��رت غيتس ف��ي واشنطن
أول م ��ن أم � ��س ،م ��ن اس� �ت� �م ��رار مساعي
سوريا وحزب الله المتالك أسلحة أكثر
ت�ط��ورًا ،مشيرًا إل��ى أن «اس�ت�م��رار تسلح
سوريا وحزب الله بأسلحة متطورة من
ّ
ّ
وبتفوقها
يضر بأمن إسرائيل
شأنه أن
النوعي في املجال العسكري» .أما لجهة
ّ
ص ��دور ال �ق��رار االت�ه��ام��ي وإم �ك��ان تردي
األوضاع األمنية على الحدود مع لبنان،
القلق
فقد أع��رب ب��اراك أم��ام مضيفه عن ّ
م��ن أن «ي ��ؤدي ص ��دور ال �ق��رار إل��ى توتر
ف��ي ب�ي��روت ،وأن ينتقل ه��ذا التوتر إلى
الحدود اللبنانية اإلسرائيلية».
ون �ق �ل��ت م� �ص ��ادر إع�ل�ام �ي��ة إسرائيلية،
أم� ��س ،ع��ن م��راف �ق�ين ل� �ب ��اراك ق��ول �ه��م إنه
ن��اق��ش م��ع غيتس «األوض� ��اع اللبنانية
وأب �ع��اد ص��دور تقرير املحكمة الدولية

بشأن اغتيال رئيس الحكومة السابق
رفيق الحريري» ،مشيرة إلى أن «باراك
ع��رض أم��ام نظيره األم�ي��رك��ي األوضاع
ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وت��داع �ي��ات تقرير
امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة وم� ��دى ت��أث �ي��ره على
إسرائيل ،إضافة إلى القلق من إمكانات
التوتر على الحدود الشمالية وضرورة
ضمان ّ
تفوق إسرائيل النوعي».
وفي الوقت الذي كان فيه باراك يشتكي
لألميركيني ويعرب عن قلقه من إمكان
كسر ال�ت�ف� ّ�وق العسكري لتل أب�ي��ب أمام
حزب الله ،حذر الجيش اإلسرائيلي ،على
ل�س��ان ض��اب��ط رف�ي��ع املستوى ف��ي قيادة
ش�م��ال�ي��ة ،ح ��زب ال �ل��ه م��ن نقل
امل�ن�ط�ق��ة ال� ّ
األزم ��ة املتوقعة ف��ي لبنان إل��ى الحدود
ّ
وتضمن التحذير
مع فلسطني املحتلة.
سيناريو حرب مفترضة ،في ظل ظروف
م�ث��ال�ي��ة للجيش اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ب ��دءًا من
الحديث عن ظروف صعبة جدًا ّ
يمر بها
حزب الله وقيادته على املستويات كلها،
�ات ال �ح��رب وإنجازاتها
م� ��رو ّرًا ب�م�ج��ري� ً
املتخيلة ،وص��وال إلى النتيجة املأمولة
إس ��رائ �ي �ل �ي ��ًا ،إذ أك � ��د ال �ض ��اب ��ط أن � ��ه إذا
وقعت حرب على الجبهة اللبنانية ،فإن
امل��واج �ه��ة ل��ن ت �ك��ون ش�ب�ي�ه��ة ب �م��ا جرى
في ع��ام  ،2006بل إن «الحرب اللبنانية
الثانية ستكون في نظر حزب الله نزهة
قياسًا إلى الحرب الجديدة».
وفيما لم يشر الضابط اإلسرائيلي إلى
األس�ب� ّ�اب التي تمنع إس��رائ�ي��ل ،إل��ى اآلن،
من شن حربها التي تهدد حزب الله بها،
رغ ��م إص ��راره ��ا ع�ل��ى ت�ف� ّ�وق�ه��ا العسكري
وظ� � � � ��روف ح � � ��زب ال � �ل� ��ه ال� �ص� �ع� �ب ��ة ،حذر
ال �ض��اب��ط ف ��ي ح��دي��ث م�س�ه��ب لصحيفة
يديعوت أحرونوت ،أمس ،من أنه إذا أقدم
حزب الله على قصف العمق اإلسرائيلي
ّ
بصواريخ ،فإن الجيش اإلسرائيلي سيرد
بقوة أكبر بعشرة أضعاف من القوة التي
ت�ت�ّل�ق��اه��ا ،ك��ي ال ي �ج��رؤ م��ن ج��دي��د على
تبني هذا الخيار مرة أخرى.
ّ
وف � �ي � �م ��ا ي � �ب� ��دو أن � � ��ه رد غ � �ي ��ر مباشر
ع� �ل ��ى ت � �ح� ��ذي� ��رات ص� � � ��درت أخ� � �ي� � �رًا عن
ك �ب ��ار م �س��ؤول��ي ال �ج �ي��ش اإلسرائيلي
واستخباراته ،وتحذيرهم صانع القرار

ّ
اشتكى باراك لألميركيني من إمكان كسر التفوق العسكري لتل أبيب أمام حزب الله (أرشيف)
اإلسرائيلي من الحرب املقبلة مع حزب
ال� �ل ��ه ،أض � ��اف ال �ض ��اب ��ط أن� ��ه «ال يجوز
التهويل على اإلسرائيليني وتخويفهم
م��ن أن ح��رب��ًا ستشمل ت�ع� ّ�رض ت��ل أبيب
ل � �ص� ��واري� ��خ س� �ت� �ك ��ون ب� �م� �ث ��اب ��ة نهاية
العالم» ،مؤكدًا أن «م��ن الخطأ الجسيم
ّ
االع �ت �ق��اد ب ��أن إس��رائ �ي��ل ل��ن ت ��رد بسبب
ت �ق��ري��ر غ��ول��دس �ت��ون ،ألن ه ��ذا التقرير
ال��ذي ص��در في أعقاب عملية الرصاص
امل�ص�ه��ور ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،ل��ن ي��ؤث��ر على
ال �ن �ش ��اط ال �ه �ج��وم��ي ال � ��ذي س �ي �ق��وم به
الجيش اإلسرائيلي في الحرب املقبلة»،
موضحًا أن «ما سيقوم به الجيش على

الجبهة اللبنانية لن يكون شبيهًا بما
جرى في قطاع غزة».
وأق � � ّ�ر امل �س ��ؤول ال �ع �س �ك��ري اإلسرائيلي
ب��أن «ح ��زب ال�ل��ه ط � ّ�ور ق ��درة صاروخية
متقدمة داخ��ل ال�ق��رى اللبنانية املدنية،
ب �ه��دف ق�ت��ل م��دن�ي�ين ف��ي إس��را ّئ �ي��ل» ،إال
أبيب ستحذر سكان
أنه عاد وأكد أن تل
ُ
ت�ل��ك ال �ق��رى مسبقًا ك��ي ت�خ�ل��ى ،وم��ن ثم
َ
«تهاجم ه��ذه األه��داف إلص��اب��ة عناصر

ح ��زب ال �ل��ه ال��ذي��ن س�ي�ك��ون��ون مختبئني
داخل هذه القرى».
ّ
وق��ال الضابط اإلسرائيلي ،ال��ذي فضل
ع ��دم ال�ك�ش��ف ع��ن ه��وي �ت��ه ،إن ��ه «يحتمل

َ
خالفة مفتيي صور وراشيا :األمر للمستقبل

تقــرير

ّ
غي ًب املوت مؤخرا
كال من مفتي منطقة
راشيا الشيخ أحمد رؤوف
القادري ومفتي صور القاضي
دالي بلطة.
الشيخ ّ
محمد ٌّ
إلى ما يمثله كل منهما،
وال سيما إصرارهما على ّ
«التعايش» ونبذ املذهبية،
يفتح رحيلهما الباب واسعًا
للسجال حول خالفتهما
عفيف دياب

ّ
ٌّ
مثل ك��ل م��ن مفتي منطقة راش�ي��ا الشيخ
أح� �م ��د رؤوف ال� � �ق � ��ادري وم �ف �ت��ي صور
القاضي الشيخ محمد دالي بلطة ،اللذان
رحال في األسابيع املاضية ،صوتًا مميزًا
طوال حياتهما الفقهية والسياسية التي
ات�س�م��ت ب��دع��م م�ط�ل��ق ل�ح��رك��ات املقاومة
ل�ل�اح �ت�ل�ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ون� �ب ��ذا الكالم
امل��ذه �ب��ي واالص �ط �ف��اف��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،وال
س �ي �م��ا أن ص�لاح �ي��ات �ه �م��ا ك ��ان ��ت تشمل

م�ن��اط��ق م�ت�ن��وع��ة وم�خ�ت�ل�ط��ة اجتماعيًا
وسياسيًا ،وحافظا على ثوابت وطنية
وقومية ل��م يحيدا عنها ،رغ��م م��ا أصاب
ال� �ب�ل�اد م ��ن «ج� �ن ��ون» م��ذه �ب��ي ب �ع��د عام
.2005
ّ
رح �ي��ل ال� �ق ��ادري ودال� ��ي ب�ل�ط��ة ،سيخلف
ف��راغ��ًا ف��ي امل��ؤس �س��ة ال��دي�ن�ي��ة ُّ
«السنية»

ال��رس�م�ي��ة .ف��ال �ق��ادري رغ��م ت ��ردي وضعه
ال�ص�ح��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،بقي
محافظًا على موقفه السياسي الرافض
مل �ح��اوالت ش� ً�رذم��ة ص�ف��وف أب �ن��اء راشيا
والبقاع ،عامال ق��در املستطاع «صحيًا»
على حماية «ش��رع�ي��ة م�ق��اوم��ة االحتالل
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي» ،وإب� �ق ��ائ� �ه ��ا ف� ��ي وجدان
أب �ن��اء م�ن�ط�ق�ت��ه ،م��ن دون أي ال�ت�ب��اس أو
تغيير أو حتى تشويه ،رافضًا محاوالت
«اس � �ت � �ص� ��راح� ��ه» ل� �ي� �ك ��ون م �ت �ن��اغ �م��ًا مع
مواقف قوى سياسية أو دينية كان يجد
في أدائها ما يخالف تاريخه السياسي
الشخصي ،وتاريخ أبناء راشيا والبقاع
وان�ت�م��اء ه��م ال�ق��وم��ي وال�ع��روب��ي وقضية
فلسطني .أما املفتي دالي بلطة ،فقد سعى
جاهدًا إلى إبقاء جسور التواصل الفقهي
وال�س�ي��اس��ي مفتوحة م��ع مختلف فئات
السياسية ،م��ن دون
منطقته وتياراتها
ً
أي إثارة إعالمية ،مفضال العمل بصمت.
ه � � ��ذا ال � �غ � �ي� ��اب ألب� � � ��رز ش �خ �ص �ي �ت�ي�ن في
امل��ؤس�س��ة ال��دي�ن�ي��ة «ال� ُّ�س �ن �ي��ة» الرسمية،

تجاهلهما اإلعالم املوالي واملعارض على
حد س��واء ،في حياتهماُ ،ما يفتح الباب
أم��ام س��ؤال م �ش��روع :ه��ل ت�ق��دم املؤسسة
ُّ
ملء الفراغ ،أم أنها
الدينية السنية على ّ
س� ُت�ت�ج��اه��ل األم� ��ر وك � ��أن ش�ي�ئ��ًا ل��م يكن،
ين ب �م��ا ي��رض��ي جهة
أم ت �ق��دم ع �ل��ى ت �ع �ي� ٍ
سياسية!
ديني بقاعي
مرجع
�ن
�
م
مقربون
وي�ق��ول
ّ
املبكر
من
إن
املفتني
مجلس
في
كلمة
له
َ
َ
ال �ح��دي��ث ع ��ن ت�ع�ي�ين خ��ل �ف�ين للراحلني،
و«امل� � �غ� � �ف � ��ور ل � ��ه ال� �ش� �ي ��خ أح � �م� ��د رؤوف
ال� �ق ��ادري ل��م ي�ك��ن ي�ت��اب��ع ش ��ؤون منطقة
راشيا بسبب وضعه الصحي ،وبالتالي
ك ��ان امل �ف �ت��ي خ �ل �ي��ل امل �ي��س ودار اإلفتاء
ف ��ي ال �ب �ق��اع ي �ت��اب �ع��ان ال� �ش ��ؤون الدينية
والوقفية واالجتماعية للمسلمني ُّ
السنة،
وه ��ي ال �ح��ال ال �ت��ي ت�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى البقاع
الغربي ،حيث منصب املفتي هناك شاغر
أيضًا ،وال يشعر أبناء املنطقتني بفراغ؛
إذ إن مرجعيتهم موجودة وتسهر على
متابعة أوض��اع�ه��م ال��دي�ن�ي��ة والوقفية».
ويتابعون قائلني إن «املفتي خليل امليس
ه ��و م �ف �ت��ي زح� �ل ��ة وال� �ب� �ق ��اع�ي�ن األوسط
وال �غ��رب��ي وراش �ي��ا ،وي�م�ك��ن أي�ض��ًا مفتي
مدينة صور
صيدا أن يتابع شؤون أبناء نَّ
ومنطقتها بالوكالة ،إلى أن ُيعي بديل».
في اإلطار أيضًا ،يكشف متابعون أن مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني،

ومن خلفه تيار املستقبل« ،يفضالن إبقاء
ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه ،وال سيما أن
القادري ودال��ي بلطة كانا شبه عاجزين
عن القيام بواجبهما» .يضيف أحد الذين
أج��روا بعض االتصاالت خالل الساعات
املاضية «الستمزاج» آراء في أهمية فتح
ملف تعيني مفتني ألقضية صور وراشيا
وال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي أن امل�س�ت�ق�ب��ل ال يريد
سجاالت سياسية أو انقسام
الدخول في
َ
م��ا ب�ش��أن تعيني خلفني ل�ل�ق��ادري ودالي
مفت
ب�ل�ط��ة ،أو ح�ت��ى ال�ب�ح��ث ف��ي ت�ع�ي�ين ٍ
ملنطقة البقاع الغربي تحديدًا .ويكشف
م�س��ؤول مستقبلي أن ت�ي��اره «ل��م يبحث
ب �ع��د ق �ض �ي��ة ت �ع �ي�ين خ �ل��ف للمفتيني»،
م�ت�ه�م��ًا «األص� � � ��وات امل� �ع ��ارض ��ة» لتياره
بأنها «تسعى إل��ى إلهاء الناس بقضية
ل��م يحن أوان�ه��ا بعد ،وال داع��ي لطرحها
اآلن».
ً
ل�ك��ن ه��ل ف�ع�لا امل �ع��ارض��ة «ال� ُّ�س�ن�ي��ة» في
الجنوب والبقاع الغربي وراشيا تعمل
إلل �ه��اء ال �ن��اس بقضية ل��م ي�ح��ن أوانها
بعد؟ يقول أحد قادة املعارضة املذكورة
إن «جميع مؤسسات املجلس الشرعي
اإلس�ل�ام ��ي األع� �ل ��ى ت �ح��ت ه�ي�م�ن��ة تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل ،وم �ف �ت��ي ال �ج �م �ه��وري��ة يلتزم
ب �ق��رارات املستقبل ،وه��و ل��ن يعمل على
م��لء ال �ف��راغ ف��ي مجلس املفتني إال حني
ي��رى ت�ي��ار املستقبل مصلحة سياسية

سياسة
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تحليل إخباري

ـشاه

أن ي��س��ق��ط  800ص����اروخ ع��ل��ى إسرائيل
خالل اليوم األول من الحرب املقبلة ،لكن
ف��ي ال��ي��وم الثاني سينخفض ع��دد هذه
الصواريخ إل��ى  ،400وف��ي اليوم الثالث
إل���ى  .»200وع��ل��ى ن��ق��ي��ض م��ن تأكيدات
صدرت في أكثر من مناسبة عن مسؤولني
اس��ت��خ��ب��اري�ين إس��رائ��ي��ل��ي�ين ،أض�����اف أن
«املسألة تتعلق بقذائف صاروخية غير
دقيقة التصويب ،والجيش اإلسرائيلي
ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ويصيبها
بواسطة السالح الدقيق الذي يملكه».
وف������ي م����ح����اول����ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م�����ن هاجس
ال��ح��رب املقبلة على اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين ،قال

الوسطية تساوي التطرف
فداء عيتاني
ال��ض��اب��ط إن «ح����زب ال��ل��ه ح��ق��ق تعاظمًا
ع��س��ك��ري��ًا ،غ��ي��ر أن إس���رائ���ي���ل ق���د رفعت
م����ن م���س���ت���وى ق���درات���ه���ا ح���ي���ال الجبهة
اللبنانية .ف��إض��اف��ة إل��ى ت��دري��ب القوات
ّ
والتزود بمعدات حربية ووسائل
البرية
قتالية للوحدات النظامية واالحتياط،
ّ
ع���زز الجيش قبضته االستخبارية في
ل���ب���ن���ان ،وزاد ب��ن��س��ب��ة ع����دة آالف باملئة
عدد أهداف حزب الله ،قياسًا بما كانت
عليه ال��ح��ال ف��ي ح���رب ل��ب��ن��ان الثانية»،
الفتًا إلى أن «معنى ذلك أنه إذا اندلعت
مواجهة جديدة ،فسيكون لسالح الجو
السابقة،
اإلس��رائ��ي��ل��ي ،ب��خ�لاف ال��ح��رب
ُ
أه������داف ل��ق��ص��ف��ه��ا ،وب���ال���ت���ال���ي ل���ن تلقى
القنابل على مبان خالية» ،موضحًا أن
«ح���زب ال��ل��ه ابتعد ع��ن معظم املحميات
الطبيعية ف��ي الجنوب اللبناني ،وهي
��زب ال��ل��ه تحت
شبكة م��خ��اب��ئ س��ري��ة ل��ح ّ
األرض ،وذل���ك ملصلحة ت��وغ��ل��ه ف��ي قرى
شيعية ،حيث يبني فيها قدراته ويركز
ف��ي��ه��ا م���راك���ز ث��ق��ل��ه ،وق����د أص��ب��ح��ت هذه
ال����ق����رى أه����داف����ًا أك���ث���ر س���ه���ول���ة للهجوم
(ب��ال��ن��س��ب��ة إل ً����ى ال��ج��ي��ش اإلسرائيلي)
وأي���ض���ًا ع���ام�ل�ا ك��اب��ح��ًا ل��ج��م��وح الحزب
على نحو ملموس ،ألنه يدرك أن العديد
من املدنيني اللبنانيني قد يدفعون الثمن
في الحرب املقبلة».
ورأى الضابط اإلسرائيلي ،في تحليله
لألوضاع في لبنان وتأثيرها على حزب
ال��ل��ه وع��ل��ى ق���رارات���ه وق���درات���ه ،أن���ه «رغم
ت��ع��اظ��م ق����وة ح����زب ال���ل���ه ،إال أن الحزب
و(أمينه ال��ع��ام السيد) حسن نصر الله
يواجهان أخطر ّأزم��ة منذ تأسيس هذا
ال��ت��ن��ظ��ي��م ،وت��ت��م��ث��ل ف��ي م��ش��اك��ل قيادية
واق��ت��ص��ادي��ة وأزم���ة داخ��ل��ي��ة ون��ق��ص في
التدريبات» ،مشيرًا إلى أن «وضع حزب
ال��ل��ه إش��ك��ال��ي م���ن ع���دة ن�����واح ،إذ تركت
العقوبات الدولية ُ ّاملفروضة على إيران
بصماتها عليه ،وق ُلص دعمها بحوالى
ال��ن��ص��ف ،ف��ي��م��ا ال ت ّ
������درب ق����وات الحزب
ب��ال��ق��در امل���رغ���وب ف��ي��ه ،وم��ق��ات��ل��و الحزب
ي��ش��ت��ك��ون م����ن اش��ت��غ��ال��ه��م ف����ي مهمات
ح��راس��ة أك��ث��ر م��ن ال��ل�ازم ،وف��ي تدريبات
تكتيكية أقل من الالزم».

كان من املمتع االستماع إلى املهرجان الخطابي املتواصل
النائب
في عاصمة الشمال طرابلس بأبطاله ،وال سيما ً
ّمحمد كبارة والشيخ داعي اإلسالم الشهال .ففضال عن
ً
أن هذا املهرجان الخطابي املفتوح غير ذي أذى ،بيد أن
منذ الثاني عشر من الشهر الجاري
أبطاله يواصلون ً
إطالق أكبر حملة ،أوال لتدمير ما بقي من تماسك شكلي
بني أهل ُّ
السنة ،وثانيًا إلضافة املزيد من الغيظ الطائفي
ُّ
املتبادل بني السنة والشيعة .ورغم كل الجهد الخطابي،

ف���إن م�� ًف��ع��ول ه���ذه الحملة ي��ك��اد ي����وازي ع��دم��ه ،ول���و أتى
ً
واحتفاء باليوم األول من السنة الهجرية.
احتفاال
هل ك��ان يحتاج زعيم تيار املستقبل ورئيس الحكومة
سعد ال��ح��ري��ري إل��ى اإلم����داد م��ن ال��ش��م��ال ،وت��ح��دي��دًا من
شخصيتني تمثالن ف��زاع��ة السلفية (م��ع التحفظ على
الوصف) وبلطجية الشارع ،ليقول لخصومه في بيروت
إنه ال يزال يمتلك القدرة على الرد على التحدي السياسي
والعسكري واألم��ن��ي بما ه��و أص��ع��ب وأش���د إي�لام��ًا ،أي
ّ
الفتنة املذهبية؟ قطعا ال ،وإن ص��دق هو أن ال��رد ممكن
م��ن ال��ش��ي��خ ال��ش��ه��ال ،وال��ن��ائ��ب ك��ب��ارة ،ع��ن��ده��ا ي��ك��ون قد
نسي تهميش دور طرابلس في املراحل املاضية ،وعدم
شركات
ج��دوى اس��ت��دع��اء آالف الشبان وتوظيفهم ف��ي ُ
أمنية وزجهم في حرب شوارع في بيروت ،حيث تركوا
ليواجهوا مصيرهم .كذلك فإنه يكون قد نسي أن الشيخ
داعي اإلسالم سبق أن تحالف مع تنظيم فتح اإلسالم،
قبل أن يتركه ملصيره ويغسل يديه منه.
لكن الحماسة الالفتة التي رافقت إعالن كبارة لطرابلس
عاصمة ُّ
للسنة في لبنان ،أظهرت أن الرهان على ليبرالية
تيار املستقبل (ال��ت��ي تبشر ال��ق��وات اللبنانية بها أمام
أنصارها في كل مناسبة) هو رهان خاسر سلفًا ،وقبل
وضع التيار في االختبار.
وأظهرت حماسة كبارة أن تيار املستقبل غير متناسق
م��ع نفسه ،أو أن ك��ب��ارة أظ��ه��ر ال��خ��ط��اب املضمر للتيار،
حيث ال يكسب التيار من إظهار الباطن أمام املأل.
أما في مجال متابع للهذيان ،فهو إعالن النائب كبارة
أن حزب الله يحرم الدولة اللبنانية  %60من الواردات
الجمركية ،وخ��اص��ة عبر هنغارات الشحن ال��ج��وي في
املطار ،في اليوم الذي نشرت فيه «األخبار» تحقيقًا عن
دور م��ازن البساطّ ،
املقرب من الرئيس ف��ؤاد السنيورة،
في السيطرة على أقسام الشحن الجوي في مطار رفيق
الحريري الدولي.

الشيخ خليل الميس
يسعى إلى أن يكون
مفتيًا عامًا لكل البقاع

ً
ف��ي ذل���ك» .ويتابع ق��ائ�لا إن مفتي زحلة
وال��ب��ق��اع األوس����ط ،ال��ش��ي��خ خليل امليس
ليكون مفتيًا عامًا لكل البقاع،
«يسعى ً
وه����و م���ث�ل�ا ي���رف���ض أن ي��ت��ول��ى أي كان
م��ن��ص��ب م��ف��ت��ي ق���ض���اء ال��ب��ق��اع الغربي،
ف��ال��ش��غ��ور ف���ي م���رك���ز م��ف��ت��ي امل��ن��ط��ق��ة ال
يزال قائمًا ،وكان قبله قضاء بعلبك بال
مفت إال بعد جهد جهيد ومطالب أهلية
ٍّ
ملحة ،وها نحن سندخل في فراغ مماثل
ف��ي ق��ض��اءي راش��ي��ا وص���ور ب��ع��د رحيل
ال����ق����ادري ودال������ي ب��ل��ط��ة ،إذ ال مصلحة
ل���ب���ع���ض ال����ن����اف����ذي����ن ف�����ي دار الفتوى،
وبالتالي تيار املستقبل ،في ملء الفراغ
وت��ف��ع��ي��ل م���ؤس���س���ات امل��ج��ل��س الشرعي
اإلسالمي ،وتحديدًا مجلس املفتني الذي

هو اليوم تحت وصاية املستقبل الذي
يريد إبقاء هذه املؤسسة تحت إشرافه،
وال س��ي��م��ا أن م��ع��ظ��م أع���ض���اء املجلس
(املفتني) ينفذون تعليمات آل الحريري
ف����ي امل����ن����اط����ق ،ب���ع���دم���ا ت���ح���ول بعضهم
إل�����ى ن���اط���ق س���ي���اس���ي ب���اس���م املستقبل
وج����زء م��ن م��ن��ظ��وم��ت��ه ال��ت��ع��ب��وي��ة وحتى
أحيانًا التحريضية» .يضيف أن غياب
املفتي ال��ق��ادري «سيفتح ال��ب��اب واسعًا
أم��ام حرية حركة أكثر لبعض املشايخ
ال����ع����ام����ل��ي�ن ت����ح����ت وص�����اي�����ة املستقبل.
فالقادري ،على الرغم من مرضه وشبه
غ���ي���اب���ه ع����ن ال���ب���ق���اع ال���غ���رب���ي وراشيا،
ك���ان ض��اب��ط إي���ق���اع ل��ل��ح��راك السياسي،
ويحسب لرأيه ألف حساب؛ إذ كان يلجم
بعض املتهورين م��ن املؤسسة الدينية
ال ُّ��س��ن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة .وإن ل���م ي��ك��ن ينطق
بحرف واح��د ،فطيفه كان يطارد بعض
ص��ق��ور امل��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ذي��ن كانوا
يهابونه وه��و ط��ري��ح ال���ف���راش» .ويقول
إن «رح��ي��ل املفتي ال���ق���ادري ،أو كما كنا
ن��ن��ادي��ه ب��اس��م مفتي ال��ث��ورة واملقاومة،
أف���ق���د ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي وراش���ي���ا ولبنان
م��رج��ع��ي��ة إس�لام��ي��ة ووط��ن��ي��ة وقومية،
ويبدو أن بعض صقور دار الفتوى في
ال��ب��ق��اع ول��ب��ن��ان سيعملون ب��ك��ل قوتهم
إلب���ق���اء ه����ذا امل���رك���ز ش���اغ���رًا ،إض���اف���ة الى
مركزي صور والبقاع الغربي».

وف����ي ن��ف��ي ال��ن��ائ��ب أح���م���د ف��ت��ف��ت ل��ت��م��ث��ي��ل ك���ب���ارة لتيار
املستقبل ،يؤكد فيه ما يذهب إليه كبارة .فمن ناحية،
ّ
تحمل تبعات ك�لام كبارة،
يستقيل تيار املستقبل م��ن
ومن ناحية أخرى ،يشير عبر فتفت إلى حالة «الهيجان»
التي يعيشها الشارع السني.
وامل��ش��ك��ل��ة الفعلية ف��ي ح��ال��ة ال��ه��ي��ج��ان ه��ي اصطناعها
وتشجيعها كل فترة ،وإحباط الجمهور الذي يتحمس
وي��ش��ارك وي���رى أن���ه م��ع��ن��ي ،ع��ب��ر ال��ذه��اب إل���ى تسويات
س��ي��اس��ي��ة ف��وق��ي��ة وت����رك ال���ن���اس ي���ت���دب���رون أم���وره���م في
الشارع مع جيرانهم ومع محيطهم.
واملؤذي أكثر هو اعتقال العشرات من الشبان الصادقني
واملخلصني الذين يحسبون بحق أنهم يتبعون منهج
السلف الصالح ،وأنهم معنيون مباشرة بالجهاد في
سبيل الله ،ويشاركون في حلقات تعليمية في معاهد
معدة أساسًا لجلب الدعم املالي ألشخاص محددين ،ثم
يجدون أنفسهم في نهاية األمر في قبضة أجهزة الدولة
األمنية ،لشبهات حولهم أو حول آخرين يعرفونهم أو
ال يعلمون عنهم شيئًا ،ويكتب على سجالتهم «التهمة:
إس�ل�ام���ي» ،ث���م ي��ت��رك��ون ل��ع��ام�ين أو ي��زي��د ف���ي السجون
بانتظار امل��ح��اك��م��ات ال��ت��ي ال تحصل ،بينما يعمد من
ح ّ��رض��ه��م وغ���ذى مشاعرهم إل��ى تحريض ال��ش��ارع مرة
أخ���رى ،والتأكيد أن ال��دف��اع ع��ن أه��ل السنة واج���ب ،وأن
الطائفة تخترق بعدة طرق وأساليب.
إال أن أك��ث��ر م��ا يلفت ف��ي مجموعة خ��ط��اب��ات املهرجان
املستمر منذ الثاني عشر من الشهر الحالي هو اإلصرار
ع��ل��ى م��ه��اج��م��ة ال��وس��ط��ي��ة ،بصفتها م��ح��اول��ة الختراق
ال��س��اح��ة ال��س��ن��ي��ة ،ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن م��وح��دة ي��وم��ًا ،وإعالن
أن أق��ص��ى ال��ت��ط��رف امل��ذه��ب��ي ه��و الوسطية ال��ح��ق��ة ،وأن
ك��ل وسطية أخ���رى ه��ي م��ح��اول��ة إلق��ع��اد أه��ل السنة عن
ومكانتهم في هذا النظام الطائفي.
املطالبة بحقوقهم
ّ
يبدو من بيروت ،التي تمثل عاصمة حكم آل الحريري،
وم��ن ص��ي��دا ال��ت��ي تبقى ه��ي الحديقة الخلفية ًللعائلة
امل���ال���ك���ة ،أن م����ح����اوالت رس�����م ط���راب���ل���س ع���اص���م���ة ألهل
السنة ه��ي إلع���ادة تهديد الخصم (ال��ش��ي��ع��ي) بحشود
م��ن الغاضبني املستعدين لالحتراق ف��ي أي��ة فتنة ،وأن
ما يمنع ذل��ك هو تعدد ال��رأي ل��دى السياسيني من أهل
ال��س��ن��ة ،وه���و وج���ود م��ن ي��ن��ادي بالوسطية ب�ين طرفي
ال���ن���زاع األه��ل��ي امل��ت��واص��ل م��ن��ذ أرب��ع��ة أع�����وام ،وأن���ه لوال
وج��ود وسطيني ،لكان ك��ب��ارة ق��د نفذ تهديده بتكسير
أص��اب��ع األم�ي�ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ،وبقطع األل��س��ن وفقء
األعني ...وما الساتر إال الله.

علم
و خبر
ما قل
ودل

األصوات المعارضة
لـ«المستقبل» تسعى
إللهاء الناس بقضية لم
يحن أوانها بعد

5

ّ
خصصت إذاعة الجيش
اإلسرائيلي حلقة حوارية
ملناقشة األوضاع في لبنان
بعد ما كشفته وثائق
ويكيليكس ،وخاصة ما
نسبته هذه الوثائق إلى
وزير الدفاع إلياس املر.
وقالت اإلذاعة إن مواقف هذا
األخير «تدعو إلى ضرب
البنية التحتية لحزب الله».

تهديد «ويكيليكسي»
ً
ّ
ّ
هدد أحد نواب تكتل التغيير واإلص�لاح زميال له بأن في حوزته وثائق
ُصادرة عن موقع ويكيليكس بشأن اجتماعات يزعم حصولها بني النائب
َ َّ
املهدد ودبلوماسيني أميركيني.

إخالء سبيل موقوف
أصدر القضاء العسكري قرارًا يمنع محاكمة املوقوف م .ف( .من بلدة تبنني
وجود أي شبهات
الجنوبية) ،بعدما ثبت ،في كل مراحل التحقيق ،عدم ُ
أمنية في حقه ،وأن كل اتصاالته الدولية مبررة .وكان املخلى سبيله قد
أوق��ف قبل نحو أسبوعني بعد اشتباه مديرية استخبارات الجيش في
��ال هاتفي بينه وب�ين شخص داخ���ل األراض����ي الفلسطينية
وج���ود ات��ص �ّي�نّ
امل��ح��ت��ل��ة ،ف��ت��ب أن االت��ص��ال ك���ان ق��د أج���ري م��ع ش��خ��ص فلسطيني على
خلفية «عراك إلكتروني» بينهما كانت قد نتجت منه سرقة عنوان البريد
اإللكتروني العائد للشاب اللبناني.

رعب دولي
أما ضيف اإلذاعة ،القائد
األسبق لفرقة لبنان ،العميد
في االحتياط غيورا عنبار،
فقال إن مواقف دعم إسرائيل
«ليست غريبة على دولة
مثل لبنان ،حيث هناك
أشخاص مستعدون دومًا
ملساعدتنا».

ذك���ر م���س���ؤول أم��ن��ي ل��ب��ن��ان��ي رف��ي��ع امل��س��ت��وى أن األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي يوجهها
الضباط العاملون في اليونيفيل إلى نظرائهم اللبنانيني تظهر «حجم
الرعب» الذي يعيشه هؤالء من السيناريوات التي قد تنعكس على قواتهم
إذا ل��م ي��ت��وص��ل اللبنانيون إل���ى ح��ل ل�لأزم��ة السياسية ال��ح��ال��ي��ة .وأكثر
األسئلة التي يطرحها الضباط الدوليون تتصل باملخيمات الفلسطينية
ّ
وبمحاولة استكشاف رد فعل ح��زب ال��ل��ه إذا ص��در ال��ق��رار االت��ه��ام��ي عن
املحكمة الدولية قبل حصول تسوية.

سيارات جزيني
ّ
أك��دت مصادر مطلعة على أوض��اع املديرية العامة لألمن العام أن املدير
ال��ع��ام ال��س��اب��ق ال��ل��واء املتقاعد وف��ي��ق جزيني ال ي���زال يحتفظ بأكثر من
عشرين سيارة تابعة للمديرية تحت تصرفه ،إضافة إلى عدد كبير من
الهواتف الخلوية العائدة لها ،علمًا بأن بعض مراكز األمن العام بحاجة
ماسة إلى سيارات أميرية.
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على الغالف
ّ

قصة العقار ٢٠٤٦

مركز تجاري يدفن
تربة الدروز
سباق مع الوقت وفي املحاكم بني املجلس املذهبي الدرزي وجمعية التضامن الخيري الدرزي على ملكية
العقار الرقم  ،٢٠٤٦الذي يتربع على التلة األجمل في العاصمة .عقار يحوي مقابر بعضها لشهداء
وأولياء صالحني ،ومجلسًا دينيًا وقاعة عامة ومباني ملحقة ،أهمها دار الطائفة الدرزية ،املقر الرسمي
ّ
لشيخ عقل الدروز .شائعات كثيرة سرت بشأن مستقبل هذا العقار ،وسط معلومات تؤكد نية املجلس
املذهبي استثمار جزء كبير منه لبناء مركز تجاري عبر شركة عقارية لبنانية ــ خليجية
بسام القنطار
ِّ
توحي املحارد اإلسمنتية التي ُوزعت عند
مداخل دار الطائفة الدرزية في ف��ردان ،أن
«ال�خ�ط��ة ال��دف��اع �ي��ة» ل�ح�م��اي��ة م�ب�ن��ى الدار
ال�ت��ي وضعتها ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي عام
 ٢٠٠٧وب �ق �ي��ت ح �ب �رًا ع �ل��ى ورق ،ل ��م تجد
ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ي��وم ل ��وال شعور
القاطنني في هذا املبنى الواقع على أجمل
نقطة استراتيجية في العاصمة ،بأن ثمة
خطرًا محدقًا بهم.
ه��ي ليست امل��رة األول��ى التي يخاف فيها
الدروز على دارهم؛ فقد سبق أن اجتمعوا
ع��ام  ١٩٣٣ب��اآلالف عند األس ��وار املحيطة
بهذه الوقفية التي يعود تاريخها إلى ما
ّ
يزيد على  ٣٠٠عام ،لرد القوات الفرنسية،
عن تنفيذ حكم محكمة انتدابية استئنافية
ق �ض��ت ب��اق �ت �ط��اع ج ��زء م ��ن ه ��ذه الوقفية
ملصلحة مستشار قنصل أملانيا في لبنان
أنطون سيور ،في حكم َ
وصفه محامو تلك
املرحلة وقضاتها بأنه األغ��رب في تاريخ
املحاكم املختطلة ف��ي لبنان .يومها بقي
دروز جبل لبنان وس��وري��ا وفلسطني ١٠
أي ��ام بلياليها إل ��ى ج��ان��ب دروز بيروت،
ح �ت��ى أب � ��رق امل� �ف � ّ�وض ال �س��ام��ي الفرنسي
دوم ��ارت� �ي ��ل إل � ��ى امل �ع �ت �ص �م�ين يطمئنهم
إل��ى أن��ه بمعزل ع��ن الحكم ال��ذي أصدرته
امل�ح�ك�م��ة ،ف ��إن ه ��ذه األرض س�ت�ب�ق��ى ملكًا
للدروز .عندها ،اطمأنت القلوب ودعا أول
م��دي��ر ل�لأوق��اف ال��درزي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان عارف

النكدي أبناء الطائفة للعودة إلى قراهم،
وبقي دروز بيروت الذين كانوا قد أنشأوا
ف ��ي ح�ي�ن�ه��ا «ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع ��اون الخيري
ال��درزي» مؤتمنني على الوقفية التي دفن
فيها أجدادهم ،وإلى جانب املدافن مجلس
دي� �ن ��ي ،ي �س� ّ�م��ى «م �ج �ل��س ت ��رب ��ة الدروز»
يتحلقون فيه كل أسبوع ألداء فرائضهم.
ِل� َ�م التحصني وال�ح ّ��راس��ة امل �ش��ددة اليوم؟
وه ��ل امل� �ح ��ارد امل ��وزع ��ة ع��ن م��داخ��ل الدار
وق ��رب امل��داف��ن واألس � ��وار ت�ح� ّ�س�ب��ًا لوضع
أمني قد يطرأ في األيام املقبلة مع احتمال
صدور القرار االتهامي عن املحكمة الدولية
الخاصة بلبنان؟
املعطيات امليدانية والشائعات التي تسري
من
كالنار في الهشيم ،توحي أن األمر أبعد ّ
انتظار «غزوة خارجية» لم تحدث في عز
أح��داث  ٧أي��ار  ،٢٠٠٨وال يتوقع أن تحدث
ف��ي أس ��وأ س�ي�ن��اري��وات ال�ت��وت��ر السياسي
واألم �ن��ي ب�ع��دم��ا ان�ت�ق��ل «ال��زع�ي��م الدرزي»
وليد جنبالط إلى الضفة املقابلة.
إنه الصراع الذي ّ
تحول إلى نزاع قضائي
ب�ي�ن امل �ج �ل��س امل��ذه �ب��ي ال� � ��درزي املنتخب
ع��ام  ،٢٠٠٦و«جمعية التضامن الخيري
ال � ��درزي» ع�ل��ى ملكية ال�ع�ق��ار ال��رق��م ٢٠٤٦
ال ��ذي ي�ش�ت�م��ل ع�ل��ى دار ال�ط��ائ�ف��ة الدرزية
ومدافن أبناء الطائفة في بيروت ومجلس
ديني ،ومقام الشيخ محمد زاك��ي ،ومبنى
آخر قديم أقامته الجمعية في األربعينيات
ع �ن��د زاوي� � ��ة ال �ع �ق��ار ل �ج �ه��ة ش � ��ارع فردان
الرئيسي على أنقاض أكواخ خشبية كانت

ت��ؤج��ره��ا وت � ��وزع أرب��اح �ه��ا ع �ل��ى األيتام
وامل� �ع ��وزي ��ن .ع�ل�م��ًا ب ��أن ه �ن��اك ع �ق ��ارًا آخر
لطائفة دروز بيروت رقمه  ،١٣١٢مجاور
ل �ل �ع �ق��ار  ٢٠٤٦ض ��رب ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط وبقي
منه «ف�ض�ل��ة» صغيرة استملكتها بلدية
ب �ي��روت ،م�لاص�ق��ة للمبنى ال ��ذي ي�ق��ع فيه
مقهى لينز اليوم.

نزاع تاريخي
منذ صدور قانون إنشاء املجلس املذهبي
للطائفة الدرزية في  ١٣تموز  ١٩٦٢والنزاع
القضائي قائم بني هذا املجلس وجمعية
ال �ت �ض��ام��ن ال �خ �ي��ري ال� � ��درزي ع �ل��ى م ��ا إذا
ك��ان العقار امل��ذك��ور وقفًا عامًا أو محليًا،
ن�ظ�رًا إل��ى إن الجمعية ارت �ض��ت أن تنشأ
ع�ل��ى ج��زء م�ن��ه دار ال�ط��ائ�ف��ة ال��درزي��ة عام
 ،١٩٥٤التي تحولت إلى مقر لشيخ العقل
ُوللمديرية العامة لألوقاف الدرزية ،التي
ألحقت إداريًا برئاسة مجلس الوزراء على
غرار الطوائف اإلسالمية األخرى.
يصر دروز بيروت على أن العقار املذكور
هو وقف محلي خاص منذ مئات السنني،
وع � �ه ��دت إدارت � � � ��ه إل � ��ى ج �م �ع �ي��ة التعاون
الخيري الدرزي منذ سنة  ،١٩٣٠ثم ّ
تكرست
ه��ذه ال��والي��ة ب��اإلش��راف الفعلي والتعامل
املستمر وامل�س�ن��د إل��ى ال�ق��واع��د واألحكام
ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ع�م��ول ب�ه��ا م��ذ ذاك التاريخ
ح�ت��ى ال �ي ��وم .وت�س�ت�ن��د ال�ج�م�ع�ي��ة لتأكيد
صحة ذلك إلى النظام الداخلي للمجلس
امل��ذه �ب��ي ال ��ذي أورد أن األوق � ��اف املحلية

ٍّ
التي يديرها متول أو هيئة ،مستقلة في
شؤونها اإلدارية واملالية ،على أن تخضع
هذه األوق��اف ومتولوها إلش��راف املجلس
املذهبي .وتستدل الجمعية على قانونية
إدارتها لهذا العقار بأنها تقدمت باسمها
برخصة بناء دار الطائفة إلى بلدية بيروت
في عام  ،١٩٥٤وإلى عشرات عقود اإليجار
ال �ت��ي أب��رم �ت �ه��ا م��ع األف � ��راد واملؤسسات،
املؤسسات املديرية العامة
وم��ن بني ه��ذه
ّ
لألوقاف الدرزية التي فض مجلس الوزراء
عقد إيجارها مع الجمعية وقرر نقلها من
الطابق الثالث في دار الطائفة إلى الطابق
ال�ث��ال��ث م��ن مبنى ال�ك��ون�ك��ورد ف��ي منطقة
ً
ابتداء من بداية العام الحالي.
فردان ّ
إال أن امل��دق��ق ف��ي امل�س�ت�ن��دات ،وامل�ت��اب��ع ملا
تقوم ب��ه لجنة األوق ��اف الحالية ،يجد أن
املجلس املذهبي ق��د قطع أش��واط��ًا بعيدة
من الناحية القانونية لتثبيت أن العقار
امل ��ذك ��ور ي �خ �ض��ع إلدارت � � ��ه وإش� ��راف� ��ه وأن
ج�م�ع�ي��ة ال �ت �ض��ام��ن ل �ي��س ل �ه��ا أي حقوق
عينية عليه .ما هي هذه املستندات؟ وكيف
يحكم املجلس املذهبي قبضته تدريجًا؟
واألهم ماذا ينوي املجلس أن يقوم به بعد
أن «يتخلص» نهائيًا مع أي صفة قانونية
لجمعية التضامن على العقار ٢٠٤٦؟
شائعات كثيرة سرت في املجالس الدينية
وامل��دن �ي��ة ال��درزي��ة خ�ل�ال األش �ه��ر املاضية
عن نية املجلس املذهبي الدرزي ،بموافقة
شيخ العقل نعيم حسن ،تأجير ج��زء من
ال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور مل ��دة  25س �ن��ة ع �ل��ى نحو

اس �ت �ث �م ��اري ،ع �ل �م��ًا ب� ��أن ق ��ان ��ون املجلس
املذهبي ال يسمح بتأجير أراض��ي الوقف
واس�ت�ث�م��اره��ا مل ��دة ت��زي��د ع�ل��ى  5سنوات.
كذلك فإن عقود التأجير غير قابلة للتمديد
أو التجديد إال باملوافقة املسبقة للمجلس
املذهبي ،وبأكثرية ثلثيه في الدورة األولى
وباألكثرية املطلقة من مجموع األعضاء
في الدورات التالية.
الالفت لالنتباه أن محضر جلسة مجلس
ال��وزراء تاريخ  ٢٠٠٩/١٢/٢١يورد موافقة
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب امل� ��دي� ��ري� ��ة العامة
ل �ل �م �ج �ل��س امل ��ذه� �ب ��ي ال� � � ��درزي ف �س��خ عقد
اإلي�ج��ار القديم ملقرها الكائن ف��ي بيروت
ش� ��ارع ف � ��ردان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ل��ك ج�م�ع�ي��ة التضامن
وذلك
الخيري ال��درزي ـــــ رقم العقار َّ ،٢٠٤٦
اب� �ت � ً
�داء م��ن ّ ،٢٠٠٩/١٢/٣١ع�ل��ى أن ُيبلغ
املؤجر بفسخ العقد .وق��د وق��ع ه��ذا القرار
األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي.

مقابر خارج العاصمة
خططت الحكومة اللبنانية ع��ام  ١٩٥٩لنقل جميع
امل��داف��ن وامل�ق��اب��ر اإلس�لام�ي��ة واملسيحية إل��ى خارج
مدينة بيروت .ولم تتوصل اللجنة التي ألفتها وزارة
الداخلية برئاسة النائب خاتشيك بابكيان إلى حل
لهذه املسألة .حينها اقترح التنظيم املدني تخصيص
موقعني مختلفني للمدافن خارج املدينة ،إحداها في
املناطق الشرقية للطوائف املسيحية ،وأخ��رى في
املناطق الغربية للطوائف اإلسالمية .املنطقة األولى
ضفة نهر بيروت في منطقة املنصورية .أما املنطقة
الثانية ،فهي األوزاعي قرب املطار باستمالك ال يقل
ع��ن  ٧٠٠أل��ف م�ت��ر م��رب��ع .ول��م ُي �ب� ّ�ت ه��ذا املوضوع
ألسباب طائفية ومالية ،علمًا بأن هاتني املنطقتني

باتتا اليوم جزءًا من النسيج العمراني ،وال تصلحان
إلقامة مقابر عليها.
في املقابل ،يعلو منذ زمن نقاش في الوسط الدرزي
يتعلق بنقل مقابر تلة الدروز في فردان إلى خارج
ً
ص �م��ة،م��ع ت��رج �ي��ح م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي �ف��ات بديال.
ال �ع��ا ّ
ويتسلح أنصار هذه النظرية بمقولة شهيرة« :كل
ما مات واحد حقو فرنكني بدو يندفن بمتر بمترين
حقن مئة ألف» .أما من يتسلح بنظرية بقاء املقابر
في مكانهاّ ،
فيرد ذلك إلى أسباب تاريخية ودينية
نظرًا إل��ى رم� ّ
�زي��ة ه��ذا الوقف ومقابره بالنسبة إلى
الدروز أثناء الحقبة العثمانية ،والحقًا إبان االنتداب
الفرنسي .ويروي ّ
املعمرون من دروز بيروت كيف أن

األتراك كانوا يطلقون لقب «أشلميش» على من يدفن
هناك ،وتعني «بال دين» .ولقد عمد األتراك إلى رمي
جثث شهداء ساحة البرج في ه��ذه املقبرة لكونهم
خرجوا عن ال��دول��ة العثمانية .وم��ن بني ه��ؤالء عمر
حمد شقيق جد رئيس بلدية بيروت الحالي بالل
حمد .ولبلدية بيروت قصة طويلة مع ه��ذه املقابر
التي عمدت إلى وضع اليد عليها إبان الحرب العاملية
األول ��ى ،ب�ه��دف ب�ن��اء مساكن للمشردين والفقراء،
واستعادها دروز بيروت عام  ١٩٢٣بعد دفع مبلغ
 ١٦٩٨١قرشًا تركيًا ب��دل امل�ن��ازل التي شيدت ،من
صندوق اللجنة الخيرية الدرزية في بيروت.
ب�ع��د ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ك��ان امل �ش��روع األب ��رز لشركة

سوليدير إزالة مقبرة السمطية بجانب مرفأ بيروت.
وقد رافق هذا اإلجراء اعتراضات شعبية لم توقف
املشروع .في املقابل ،فشلت محاوالت إزال��ة مقبرة
الباشورة التي تحوي العدد األكبر من مقابر أبناء
العاصمة ،وهي تضيق يومًا بعد يوم ،وترتفع فيها
كلفة الدفن لتصل إل��ى ما يزيد على  ٥آالف دوالر
أميركي للقبر ال��واح��د ،ش��رط وج��ود قريب مدفون
فيه .أما مقابر الشهداء في شاتيال ،فوضعها ليس
أفضل لناحية االكتظاظ والكلفة .الالفت أن الطائفة
ال�ب�ه��ائ�ي��ة ف��ي ب �ي��روت ال �ت��ي ال ي�ع�ت��رف ب�ه��ا رسميًا
خصصت ملوتاها منذ ع��ام « ١٩٤١روض��ة أبدية»
إلى جانب مدافن آل أرسالن في خلدة.
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يجيب جنبالط سائليه ان
امللف متروك لشيخ العقل
نعيم حسن (أرشيف)

مشيخة العقل ،بل بصفته شيخ
قائمقام ً
عقل أصيال.
ف� ��ي  ٤أي� � ��ار  ،٢٠٠٦وف � ��ي غ �ف �ل��ة الصراع
ال �س �ي��اس��ي ب�ي�ن أق �ط��اب  ٨و  ١٤آذارّ ،
أقر
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م شؤون
طائفة املوحدين ال ��دروز ،وص��در القانون
ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية م��ن دون أن يحمل
ت��وق�ي��ع رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�س��اب��ق إميل
ل�ح��ود ،وذل��ك بعد انقضاء املهلة املحددة
ف��ي امل ��ادة  ٥٧م��ن ال��دس �ت��ور .ورغ ��م تقديم
ال�ش�ي��خ ب�ه�ج��ت غ�ي��ث ط�ع�ن��ًا أم ��ام املجلس
الدستوري بالقانون املذكور ،بقي الطعن
في أدراج املجلس بحجة فقدان النصاب،
واع �ت �ك��ف ال�ش�ي��خ غ�ي��ث ف��ي م �ن��زل��ه ،رافعًا
ش� �ع ��ار «م� ��ن خ� ��اف م ��ن ب �ش��ر م �ث �ل��ه سلط
ع� �ل� �ي ��ه» .أم � ��ا «امل � �ع� ��ارض� ��ة ال� � ��درزي� � ��ة» في
حينها ،فعمدت قبل أسبوع من انتخابات
املجلس املذهبي إل��ى تعيني الشيخ نصر
ال��دي��ن ال�غ��ري��ب شيخًا للعقل ف��ي احتفال
سياسي ف��ي خ�ل��دة ،ف��ي محاولة لتكريس
ق��اع��دة وج ��ود ش�ي�خ��ي ع�ق��ل ل �ل ��دروز .لكن
ه��ذه الخطوة بقيت معنوية ،ول��م َّ
يكرس
الشيخ الغريب على نحو قانوني شيخًا
للعقل ،بل جاء إلى سدة املشيخة القاضي
املذهبي الشيخ نعيم حسن ،بعد انتخابه
بالتزكية من املجلس املذهبي الذي طغت
ع�ل�ي��ه ال �س �م��ة ال �ج �ن �ب�لاط �ي��ة ،رغ ��م مراعاة
جنبالط وص��ول بعض األسماء املنحدرة
من عائالت يزبكية.

مفاوضات على النسب

إال أن امل�ج�ل��س ق��رر ب�ت��اري��خ ،٢٠١٠/٢/١٨
ً
بناء على طلب املديرية العامة للمجلس
امل��ذه�ب��ي ،تصحيح خطأ م��ادي ف��ي قراره
األخير ،إذ أفادت املديرية بأن العقار الرقم
 ٢٠٤٦مؤجر من جمعية التضامن الخيري
ول �ي��س م �ل �ك��ًا ل �ه��ا ،ب ��ل ه ��و م �ل��ك األوقاف
ال��درزي��ة .والسؤال ال��ذي يطرح نفسه ً
بناء
على القرار الجديد ملجلس الوزراء ،هو:
أي ص� �ف ��ة أج � � � ��ازت ل �ج �م �ع �ي��ة التضامن
الخيري الدرزي تأجير البناء املذكور منذ
 ١٩٧٣/٤/١ول�غ��اي��ة  ،٢٠٠٩/١٢/٣١أي ٣٦
ع��ام��ًا ب��ال�ت�م��ام وال �ك �م��ال؟ وه��ل ف��ي قانون
امل��وج �ب��ات وال �ع �ق��ود م��ا ي�ف�ي��د بصالحية
إلتمام عقد إيجار بني املؤجر واملستأجر
ب� � ��دون أن ي� �ك ��ون امل� � ّ
�ؤج� ��ر ي �ت �م �ت��ع بصفة
قانونية تسمح له بإجراء هذا العقد؟ وهل
يحق ملجلس الوزراء نزع صفة امللكية عن
الجمعية م��ا دام األم ��ر ال ي ��زال ع��ال�ق��ًا بيد
القضاء املختص؟

ّ
قطبة مخفية

ب��ال �ع��ودة إل ��ى الصحيفة العينية للعقار
امل � ��ذك � ��ور ي� �س� �ت ��دل ع �ل ��ى«ق �ط �ب ��ة مخفية»
ت�ح��اول جمعية التضامن الخيري حلها.
فسجالت أم��ان��ة السجل ال�ع�ق��اري تبني أن
جميع املستندات املتعلقة ُبهذا العقار ،التي
تشتمل على  ٧٢صفحة قد أتلفت .وأهم هذه
املستندات حكم لجنة التحديد والتحرير
بتاريخ  ٣٠تشرين الثاني  .١٩٢٨أم��ا صك
امللكية ،فقد حدد اسم املالك وشهرته «وقف
الطائفة ال��درزي��ة» ،فيما العقار الرقم ١٣١٢
ال ��ذي ض ��رب بالتخطيط ي��رد ف��ي محضر
تحديده أن املالك هو «وق��ف مقبرة طائفة
دروز ب � �ي ��روت» .وال � �س ��ؤال ه ��و :م ��ن أتلف
محضر تحديد العقار  ٢٠٤٦وملاذا؟
ت�ظ�ه��ر ال��وث��ائ��ق وامل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي حازت
«األخ �ب��ار» نسخًا منها ،أن العقار املذكور
ك ��ان ق �ب��ل إع�ل��ان دول� ��ة ل �ب �ن��ان ال�ك�ب�ي��ر عام
 ١٩٢٠بإدارة إبراهيمّي�نّروضة وعارف روضة
ُ
وخليل ال�س��واح ،وع� الشيخ محمد علي
�اض ملذهب دروز بيروت ،من
روض��ة أول ق� ٍ
رئ �ي��س م��ذه��ب ال� � ��دروز ف ��ي والي� ��ة بيروت

فلسطني.
الشيخ محمد ط��ري��ف ،املقيم ف��ي
ّ
وي�ع��ود سبب ه��ذه ال��والي��ة اإلداري ��ة إل��ى أن
والي� ��ة ب �ي��روت ف��ي ال �ع �ه��د ال�ع�ث�م��ان��ي غير
مرتبطة بأي صلة إداري��ة بمتصرفية جبل
لبنان ،وبالتالي لم يكن لشيخي عقل الدروز
في هذه املتصرفية أي سلطة على األوقاف
ال��درزي��ة في ب�ي��روت .أم��ا جمعية التضامن
الخيري ال ��درزي ،منذ إنشائها ع��ام ،١٩٣٠
فكانت بمتابعة شيخي عقل الطائفة في
ح�ي�ن�ه��ا ،ال �ش �ي��خ ح �س�ين ح �م ��ادة والشيخ
حسني طليع ،تنازع أمام املحاكم املختصة
ّ
على ملكية العقار  ،٢٠٤٦ضد التعدي الذي
قام به املدعو أنطون سيور ،علمًا بأن املدير
العام لالوقاف في حينها ،عارف النكدي ،لم
يتدخل في إدارة هذا الوقف.
أول� ��ى ب � ��وادر ال� �ن ��زاع ع �ل��ى اإلش� � ��راف على
ال �ع �ق��ار وم�ل�ك�ي�ت��ه ب� ��دأت ع ��ام  ،١٩٦٨حني
ّ
أصرت مديرية األوقاف العامة آنذاك التي
ك��ان ي�ت��واله��ا م�ح�م��ود ص�ع��ب ع�ل��ى تولي
امل��دي��ري��ة إدارة ال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور .والحقًا،
ت �ق��دم��ت امل ��دي ��ري ��ة ع �ب��ر م ��دي ��ره ��ا الوزير
ال �س��اب��ق خ��ال��د ج�ن�ب�لاط ع ��ام  ١٩٧٠برفع
دع� ��وى «اغ �ت �ص��اب م�ل�ك�ي��ة» ع �ل��ى جمعية
التضامن .ولقد بقيت هذه الدعوى عالقة
أمام املحاكم حتى منتصف الثمانينيات،
إل��ى أن سقطت ب�ت�ق��ادم ال��زم��ن .ال�لاف��ت أن
ف �ت��رة ت��ول��ي ال�ش�ي��خ ب�ه�ج��ت غ�ي��ث ملهمات
م �ش �ي �خ��ة ال �ع �ق��ل إل � ��ى ح �ي�ن اع �ت �ك��اف��ه في
ح ��زي ��ران ع� ��ام  ،٢٠٠٦ل ��م ت �ش �ه��د أي نزاع
ق��ان��ون��ي ب�ي�ن ال�ج�م�ع�ي��ة وإدارة األوقاف،
ن�ظ�رًا إل��ى ال�ص��راع السياسي ال�ح��اد الذي
خ��اض��ه األخ�ي��ر م��ع ال��زع��ام��ات السياسية،
وت� �ح ��دي� �دًا م ��ع رئ� �ي ��س ال� �ح ��زب التقدمي
اال ّش �ت��راك��ي ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،الذي
فضل في حينه عدم تحريك ملف األوقاف
ّ
إل� � ��ى ح �ي��ن ب� � ��ت م� �س ��أل ��ة م �ش �ي �خ��ة العقل
وانتخاب مجلس مذهبي جديد .ولقد قام
بمحاوالت عديدة بينها إق��رار قانون في
مجلس النواب ع��ام  ٢٠٠٠يقضي بتعيني
ش�ي��خ ب��دي��ل م��ن غ �ي��ث ،ل�ك��ن األخ �ي��ر طعن
بالقانون أمام املجلس الدستوري ونجح
ف ��ي ت�ث�ب�ي��ت ت��ول �ي��ه امل �ش �ي �خ��ة ،ال بصفته

أبرم المجلس
المذهبي عقد تنازل
عن إيجار محال شركة
أجيكو لمصلحة بنك البحر
المتوسط بعقد بلغت
قيمته  ١١٠آالف دوالر
أميركي سنويًا
تؤكد معلومات
«األخبار» أن المستثمر هو
المهندس يوسف شهاب
وشركاؤه في قطر
والكويت والسعودية
الموقف االعتراضي
للشيخ نصر الدين الغريب
لم يترجم سياسيًا من
جانب النائب أرسالن

يمض وقت طويل على انتخاب املجلس
لم ِ
امل ��ذه� �ب ��ي ال� �ج ��دي ��د ،ح �ت ��ى ب � � ��ادرت لجنة
األوق��اف برئاسة القاضي عباس الحلبي
إلى توجيه كتاب بتاريخ  ٢٠٠٧/٩/١٧إلى
جمعية التضامن الخيري برئاسة د .عادل
القاضي طلبت فيه أن تنتقل إدارة العقار
واملآجير املقامة في العقار  ٢٠٤٦إلى لجنة
األوقاف ،مستندة إلى القانون الصادر عن
مجلس النواب الذي أناط بلجنة األوقاف
م�ه�م��ة ت��ول��ي إدارة ع� �ق ��ارات األوق � ��اف في
جميع املناطق اللبنانية واإلش ��راف على
اس�ت�ث�م��اره��ا ،باستثناء األوق ��اف التابعة
ل �خ �ل��وات ال �ب �ي��اض��ة ف��ي ق �ض��اء حاصبيا،
التي بقيت كما كانت في القانون القديم
تحت سلطة ُشيوخها .وطلب الكتاب من
ّ
الجمعية أن ت�ع��د ب�ي��ان��ًا م��ال�ي��ًا باملداخيل
واملصاريف واألرصدة الباقية بغية إجراء
عملية التسليم والتسلم وفق األصول.
ي��ؤك��د ع �ض��و ن��اش��ط ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة أنها
ورد
رفضت في حينها وترفض اليوم كل ما ً
في كتاب لجنة األوق��اف جملة وتفصيال،
وخصوصًا أن املادة الثامنة التي استندت
إليها لجنة األوقاف إلبراز حقها في إدارة
العقار  ،٢٠٤٦تضمنت في الفقرة األخيرة
منها إش ��ارة واض �ح��ة إل��ى أن ه�ن��اك فرقًا
جليًا بني اإلشراف على األوقاف وإدارتها،
املرتبطة بنوع هذه األوق��اف ،سواء أكانت
عامة أم خاصة أم ذرية أم عائلية ،إضافة
إل��ى «م��راع��اة امل�ف�ه��وم ال�ق��ان��ون��ي للشروط
الوقفية».
وبحسب معلومات «األخ �ب��ار» ،ف��إن إدارة
املجلس املذهبي الحالي ومديرية األوقاف
ال�ع��ام��ة ،كانتا ق��د عقدتا اج�ت�م��اع��ات عدة
م��ع ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري� � ��ة ال�س��اب�ق��ة للجمعية،
�س ال �ن��زاع��ات ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي لم
وع �ل��ى ع�ك� ً
تنته فصوال ،لم تعمد املديرية إلى اعتبار
ِ
الجمعية أنها ليست ذات صفة قانونية
على العقار املذكور ،بل اعترفت لها بحقها
ف��ي ت��ول��ي إدارة امل �ق �ب��رة ال �ت��ي يتضمنها
العقار وقاعة مجلس تربة ال��دروز ومقام
الشيخ زاكي واملجلس الديني .وقد قدمت
عروضًا عديدة لتقاسم االستثمار الناتج
م��ن ت��أج�ي��ر امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة امل �ق��ام��ة في
ال�ط�ب�ق��ة األرض �ي ��ة م��ن دار ال �ط��ائ �ف��ة ،وفي
امل�ب�ن��ى ال ��ذي ب�ن�ت��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ،وك��ذل��ك في
ال �ج ��زء امل ��ؤج ��ر إل ��ى م�ع�م��ل رخ � ��ام الشرق
األوس� � ��ط ف ��ي ال �ج �ه��ة امل �ط �ل��ة ع �ل��ى شارع
الرئيس رينيه معوض .لكن نقطة الخالف
الجوهرية كانت بشأن ملكية هذا العقار،
وبالتالي إدارته .وتشير املعلومات إلى أن
لجنة األوق��اف صارحت الجمعية بنيتها
ف ��ي اس � �ت ��دراج ع� ��روض ت�ت�ع�ل��ق بمشروع
مستقبلي ف��ي ال �ج��زء ال�ب��اق��ي م��ن العقار،

َّ
البالغ نحو  ٢٤ألف متر مربع واملقدر ثمنه
ب�م�ئ��ات امل�لاي�ين م��ن ال� � ��دوالرات .وبحسب
امل�ع�ل��وم��ات ،ف��إن الهيئة اإلداري� ��ة السابقة
للجمعية ع��رض��ت ال �ح �ص��ول ع�ل��ى نسبة
 ٪٥٠من قيمة هذا االستثمار ،فيما ّ
أصر
لاّ
املجلس املذهبي على أ تتجاوز النسبة
 ،٪٢٠وأن ت �ك ��ون إدارة االس �ت �ث �م��ار من
خ�لال مجلس إدارة مشتركة بني املجلس
وال�ج�م�ع�ي��ة .وت��وق�ف��ت امل �ف��اوض��ات بعدما
تمسك كل فريق بعرضه.
ه � � ��ذا ف � ��ي ال � �ع � �ل� ��ن .أم � � ��ا ف � ��ي ال � � �س � ��ر ،فإن
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا املجلس
امل ��ذه� �ب ��ي ت �ق �ض��ي ب��ال �ع �م��ل م� ��ع الدوائر
القانونية املختصة بنزع أي صفة قانونية
للجمعية على إدارة العقار ،وجرى اإليعاز
ك ��ذل ��ك إل � ��ى م� �ن ��اص ��ري ال � �ح ��زب التقدمي
االشتراكي في بيروت بتفعيل نشاطهم في
ّ
الجمعية بهدف «قلب الطاولة من الداخل».
ب� ��ورص� ��ة ال� �ت ��رش� �ي� �ح ��ات ف� ��ي انتخابات
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ج� ��رت ف ��ي ٢٠١٠/٤/٢٥
أف�ض��ت إل��ى م�ع��رك��ة ح��ام�ي��ة ال��وط�ي��س بني
الئحتني غير مكتملني ،األولى ألفها أبناء
دروز ب �ي��روت ،وال�ث��ان�ي��ة م��دع��وم��ة الحزب
التقدمي االشتراكي .املفاجأة كانت بفوز
ك��اس��ح لالئحة األول ��ى م��ع نسبة مشاركة
وصلت إلى  ٨٠في املئة من أعضاء الهيئة
العامة ،وق��د ب��دا واضحًا أن الشعار الذي
رفعته الالئحة الفائزة كان «املحافظة على
وقف دروز بيروت من الضياع».
ل �ك��ن امل �ج �ل��س امل��ذه �ب��ي ك ��ان ق��د ش ��رع في
ع��ام  ٢٠٠٩ب��إب��رام عقود إي�ج��ار ف��ي العقار
ال��رق��م  ٢٠٤٦وق �ب��ض م�س�ت�ح�ق��ات ،ق�ب��ل أن
ّ
ُي� �ب ��ت ال� �ن ��زاع ب �ي �ن��ه وب �ي�ن ال�ج�م�ع�ي��ة على
امللكية ،وعمد إل��ى ن��زع اس��م الجمعية عن
ج��داول التكليف في دائ��رة األم�لاك املبنية
في وزارة املالية .أشهر هذه العقود هو ما
يعرف بـ«عقد املحال العشرة» التي كانت
الجمعية تنازع قضائيًا الستردادها من
شركة «أجيكو» للسيارات ،فسارع رئيس
لجنة األوقاف عباس الحلبي بتفويض من
الشيخ نعيم حسن إلى إبرام عقد تنازل عن
إيجار املحال ملصلحة بنك البحر املتوسط
ال � ��ذي ب � ��ات امل �س �ت��أج��ر ال �ج ��دي ��د للمحال
العشرة بعقد بلغت قيمته  ١١٠آالف دوالر
أم �ي��رك��ي س�ن��وي��ًا ل��م ت�ت�س�ل��م ال�ج�م�ع�ي��ة أي
ق ��رش م�ن�ه��ا ،وس��ارع��ت إل ��ى إق��ام��ة دعوى
قانونية أدت إل��ى تجميد مفاعيل العقد،
علمًا ب��أن م�س��اح��ة ه��ذه ًامل �ح��ال وموقعها
ال �ت �ج��اري ي�ط��رح ت �س��اؤال ج��دي��ًا ع��ن قيمة
العقد الجديد وأحكامه.
الالفت لالنتباه أن النقاش الدائر حول بناء
فندق أو مركز تجاري على أرض الوقف،
ل ��م ي �ن��ل ال �س �ج��ال ال �ك��اف��ي ع �ل��ى املستوى
ال�س�ي��اس��ي وف��ي ال��وس��ط ال��دي�ن��ي الدرزي،
باستثناء موقف اعتراضي للشيخ نصر
ال��دي��ن ال �غ��ري��ب ،ل��م ي �ت��رج��م س�ي��اس�ي��ًا من
ج��ان��ب ال�ن��ائ��ب ط�لال أرس�ل�ان ،فيما تؤكد
معلومات «األخ �ب��ار» أن املستثمر املعلن
لهذا املشروع هو املهندس يوسف شهاب
وش��رك��اؤه ف��ي ق�ط��ر وال�ك��وي��ت (ح�س�ين بن
علي القطان) والسعودية.
وف � �ي � �م� ��ا ت� � � ��رى ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة أن ك� � ��ل هذه
ّ
االستثمارات باطلة ،ما لم ُيبت موضوع
النزاع على امللكية ،أوكل شيخ العقل نعيم
ح�س��ن إل ��ى ل�ج�ن��ة األوق � ��اف إص� ��دار كتيب
إرش ��ادي ي�ش��رح وج�ه��ة نظر املشيخة من
لاّاملشروع املذكور الذي اشترط شيخ العقل
أ ي�ش�ت�م��ل ع �ل��ى رخ� ��ص ل �ب �ي��ع الخمور.
وي �ت �ض �م��ن ال �ك �ت �ي��ب ك ��ذل ��ك توضيحات
هندسية تثبت أن املجلس املذهبي ال ينوي
اق�ت�ط��اع أي شبر م��ن امل�ق�ب��رة ال�ت��ي تحوي
أبناء الطائفة ،إضافة
على رفات اآلالف من ُ
إل ��ى ال �ش �ه��داء ال ��ذي ��ن أع ��دم ��وا ف ��ي ساحة
ال�ب��رج ع��ام��ي ١٩١٥ـ � � �ـ .١٩١٦وي�ف�ي��د الكتيب
بأنه لن يجري التعرض للمجلس الديني
وال �ق��اع��ة ال �ت��ي ت�ع�ل��وه .ف��ي امل �ق��اب��ل ،يجزم
ال�ع��ارف��ون التي عرضها شهاب ب��أن جزءًا
م��ن امل�ق�ب��رة س �ي��زال حكمًا وف��ق الخرائط.
أما املجلس الديني فسيهدم ويعاد بناؤه
في موقع آخر بما يتناسب مع التصميم
الهندسي املقترح للمركز التجاري ،الذي
سيكون ج��ارًا للمركز ال��ذي يشيده حاليًا
الرئيس سعد الحريري على العقار املقابل
للعقار .٢٠٤٦
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تحقيق
فازت الطالبة داريا الصمد بمسابقة «يوم اآلباء ّ
املؤسسني في الجامعة األميركية
في بيروت» ،التي كان موضوعها عالقة الجامعة بمحيطها« .األخبار» التقت الفائزة الستكمال
السجال

الكوزموبوليتية
أفول
ّ
في «راس بيروت»
أحمد محسن
ال �ج��ام �ع��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ورأس بيروت.
ت �ل��ك ه ��ي امل �س��أل��ة ال �ت��ي ق��ارب �ت �ه��ا داريا
الصمد الفائزة في املسابقة التي أعلنت
نتائجها األسبوع املاضي ،والتي كانت
الجامعة األعرق في بيروت ،قد أجرتها.
امل �ق��ارب��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي اك�ت�ف��ت بها
الدراسة املقتضبة تطرقت الى استنتاج
أن م�ن�ط�ق��ة ت��أث �ي�ّ�ر ال �ج��ام �ع��ة األميركية
ي�ت��وس��ع و«ي �ت �ف��ش��ى» كبقعة زي ��ت ،عبر
استنساخ ش��ارع «بلس» ،في الشوارع
املوازية له في الحمرا ،ال بل منطقة رأس
بيروت.
ل �ل��وه �ل��ة األول� � � ��ى ،ي� �ب ��دو ذل � ��ك منطقيًا.
وماض
فالتحول مستمر في رأس بيروت
ٍ
ف��ي م �ح��و ال �ص��ور األص �ل �ي��ة ب�ل�ا رحمة.
صحيح أن الجامعة ما زالت في مكانها،
لكن التغير مستمر حولها :اليوم هناك
أشكال ّ منمطة للمقاهي واملطاعم التي
تصطف الواحدة تلو األخرى في الشارع
ال�ش�ه�ي��ر .ه �ك��ذا ،اخ�ت�ف��ى م�ط�ع��م فيصل،
وظهر مكانه املاكدونالدز ،بعد  15عامًا.
وهكذا أيضًا ،تمركز «فيرو مودا» مكان
مقهى الويمبي الشهير بعملية تحمل
االس ��م ذات ��ه خ�ل�ال اح �ت�ل�ال ب �ي��روت ،أما
الكافيه دو باري فقد أصبحت كريباواي.
وب� ��ال � �ح� ��دي� ��ث ع � ��ن االح� � � �ت� �ل ��ال ،احتلت
الحانات الجديدة امل�ك��ان ،ليصبح على
م�ق��اس ط�ل�اب ال�ج��ام�ع��ة بشكل رئيسي،
لكونهم القادرين ،أكثر من غيرهم ،على
إح ��داث «زح�م��ة» استهالكية ف��ي املكان.
طبعًا ،أصبح ال��رواد مختلفني ،وتاليًا،
رواد اليوم منمطني ،حتى في املكتبات،
وامل� �ق ��اه ��ي .أم� ��ا األس� �م ��اء األول � � ��ى ،فهي
«تستريح» في الذاكرة .ال مكان لها على
الجدران وفي األرصفة.

الطالب والبحر :عالقة طبقية!
ً
«ال� �ع�ل�اق ��ة م �ق �ط��وع��ة ف� �ع�ل�ا ب�ي�ن الجامعة
ّ
األميركية و«الكورنيش البحري» كما تؤكد
دراس��ة الطالبة الفائزة داري��ا الصمد .لكن،
وفي تحليل مبني على مقابالت مع الطالب،
ال تجد الصمد م�ف� ّ�رًا م��ن ال��زاوي��ة الطبقية،
لتلخيص العالقة بني طالب األميركية الذين
«يتألف معظمهم من طبقات بورجوازية،
مع حضور للطبقة الوسطى يتراجع دائمًا».
ال�ط�لاب ،ال�ب��ورج��وازي��ون ،وفقًا ّ
لعينات من
اآلراء اس�ت�ط�ل�ع�ت�ه��ا ال �ص �م��د ب�ن�ف�س�ه��ا ،ال
يحبذون االختالط بالطبقات األخرى .وهم،
في ًه��ذا السياق ،يتعاملون مع بائع الفول
مثال ،أو بائع الكعك ،كمحطات ال تجذبهم
عكس الطبقات األخ��رى .لكن ،بعد افتتاح
«البيزنس سكول» العام السابق ،واملتاخم
للكورنيش البحري ،تغيرت ال�ص��ورة .في
ّ
متخرجو الجامعة ،ال��ى أن
املقابل ،يشير

ان�ق�ط��اع ال�ع�لاق��ة م��ع ك��ورن�ي��ش ال�ب�ح��ر أمر
طبيعي ،وال يلغي ارتباط الجامعة بمشهد
رأس بيروت الحديث .فمن زاوية اجتماعية
ص��رف��ة ،ل�ي��س ع�ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش م��ا يغري
ال� �ط�ل�اب ،إذ ت �ن �ع��دم امل �ق��اه��ي ،واملكتبات،
وامل� �ط ��اع ��م .وص� � ��ورة ط��ال��ب «اآل ي ��و بي»،
أقرب إلى املدينة الصاخبة منها إلى هدوء
البحر.

إذًا ،املدينة ،رأس بيروت ،آخذة في التبدل،
�اب ال� �ج ��ام� �ع ��ة .وتضيف
ل �ت �ن��اس��ب ط �ل� ً
الصمد ،مستندة ال��ى إح�ص��اءات قامت
ب�ه��ا إدارة ال�ج��ام�ع��ة ،إن ح��رك��ة العرض
والطلب التي تلبي الطالب تتركز بدرجة
أول��ى على مزيد من «التسلية املتطورة
ّ
الصحيني» .لكنها،
والخدمات والطعام

م �ط ��ال ��ب ل� ��م ت� �ل � ّ�ب ب� ��درج� ��ة ت �س �م��ح لهم
ب��ال �خ��روج م��ن ب �ل��س ،م��ن امل �ب��ان��ي التي
ت�ب�ع��د ش��ارع��ًا واح � �دًا ،أو ش��ارع�ين على
أبعد تقدير ،عن البوابات .برأيها ،صار
طالبو األميركية ،واللبنانية األميركية،
م�ت�ط��اب�ق�ين إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر .وه ��ذا يفسر
ت�ح�ل�ي�ل�ه��ا االق� �ت� �ص ��ادي ،ال � ��ذي ارتكزت

اختصرت الدراسة العالقة بني الجامعة ومحيطها الى الزاوية االقتصادية (هيثم املوسوي)
عليه في تحديد هوية طالب الجامعة.
ترى الصمد أن طالب «األميركية» يشعر
البديهي ،على محيطه ،بالقدرة
بالتفوق
ً
االقتصادية أوال ،وتاليًا ،بنمط الحياة
امل �ب �ن��ي ع �ل��ى ال �ت��واص��ل م ��ع مقتضيات
ال� �ع ��ومل ��ة .إذًا ،ال �ت �ف��اع��ل م ��وج ��ود ،لكنه
م��ن ج�ه��ة واح� ��دة ف �ق��ط .وه ��ي الخالصة

ال �ت��ي ت��وص �ل��ت إل �ي �ه��ا ج �ن��ى ن �خ��ال في
موضوعها املنشور في األخبار (العدد
رق��م  20ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي امل��اض��ي) .هنا،
تخلص الصمد إل�ّ�ى أن الطالب ب��ات في
عصر ًالعوملة متلقيًا ،أكثر منه ثورويًا،
واض �ع��ة م�س��ؤول�ي��ة إع� ��ادة ال �ع�لا ًق��ة بني
ال �ج��ام �ع��ة ورأس ب� �ي ��روت ،ك��ام �ل��ة ،على

ّ
الفقر في املخيمات ×  3في لبنان ...ويتضاءل حيث األطفال
قاسم س .قاسم
ك�ث�ي��رون ان�ت�ظ��روا ش�ه�رًا ت�ق��ري��ر لاّ«املسح
األسري االقتصادي االجتماعي ل جئني
الفلسطينيني في لبنان» الذي وعدتهم
به وكالة األونروا ،وقد دعت إلى مؤتمر
ص �ح��اف��ي أم ��س إلط�ل�اق ��هّ .ل �ك��ن الوكالة
ّ
�ص الكامل
ل��م ت� ��زود ال�ص�ح� ّ�اف�ي�ين ب��ال��ن� ّ
ل �ت �ق ّ��ري��ره��ا ،م �ف��ض �ل��ة أن ت� � ��وزع عليهم
م �ل��خ �ص��ًا ل �ن �ت��ائ��ج امل� �س ��ح ال � ��ذي عملت
عليه منذ الصيف املاضي بالشراكة مع
الجامعة األميركية واالتحاد األوروبي.
في ورش��ة العمل األخ�ي��رة التي عقدتها
األونروا منذ شهر في األميركية عن دور
ال��وك��ال��ة ف��ي مناطق عملها ،أع�ل��ن مدير
الوكالة في لبنان سلفاتوري لومباردو،
بحضور املفوض العام فيليبو غراندي،
ّ
أن األون��روا تعد لدراسة هي األول��ى من
نوعها ستطلقها قريبًا.
وان �ت � ّظ��ر ال �ج �م �ي��ع ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ة التي
ستوفر للمرة األول��ى معطيات علمية.
لكن ،بعد طول انتظار ،يبدو أن الوكالة
ب�ص��دد االم�ت�ن��اع ع��ن نشر ك��ل تقريرها،
الجاري
وت��أج�ي��ل ذل��ك ال��ى نهاية ال�ع��ام ّ
«ألن� �ن ��ا م ��ا زل� �ن ��ا ن �ع �م��ل ع �ل��ى امللخص
وتفصيل التوصيات» كما قال الباحث
ال��رئ �ي �س��ي ج ��اد ش �ع �ب��ان .ه �ك��ذا ،نشرت

الدراسة ستكون
مدخال الى تغيير أولويات
ً
األونروا

األون��روا أمس بعض األرق��ام التي كانت
«األخ � �ب� ��ار» ق ��د ح�ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا مسبقًا
ونشرتها في ع��دد أول من أم��س ،لكنها
ل��م ت �ف� ّ
�ص��ل ف��ي م �ج��االت م �ه� ّ�م��ة للغاية،
منها عدد املصابني باألمراض املزمنة،
أو ه ��ؤالء ال��ذي��ن ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون تأمني
َ
النسب املئوية للمتسربني
دوائ �ه��م ،أو
منطقة ص��ور ،أي ثلث
�ي
�
ف
�دارس
م��ن امل �
ّ
ال �ت�ل�ام��ذة .ه �ك��ذا ،رك� ��ز امل �ش��ارك��ون على
نسبة حاالت الفقر الشديد الذي يعانيه
أبناء املخيم وهو ثالثة أضعاف نسبته
في املجتمع اللبناني.
أم��ا أك�ث��ر م��ا يثير ال�ص��دم��ة ويشير الى
االتجاه السلبي الذي يتجه إليه املجتمع

ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك �ل��ه ه ��و ت ��دن ��ي مستوى
التعليم عند ال�ش�ب��اب وتفضيلهم ترك
امل� � � ��دارس وال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى س � ��وق العمل
عوضًا عن إكمال الدراسة .بعض هؤالء
امل� �ت� �س ��رب�ي�ن ي� �ت ��وج� �ه ��ون م� �ب ��اش ��رة الى
س� ّ�وق ال�ع�م��ل ال �ي��وم��ي ،وال�ب�ع��ض اآلخر
يفضل أن يكون ّضمن فئة العاطلني من
العمل والذين يؤلفون  %56من املجتمع
الفلسطيني ،بانتظار «فرصة قد تتاح
ل �ه ��م ل �ل �س �ف��ر أو إي � �ج� ��اد ع �م ��ل يناسب
طموحاتهم.
وأغلب الشباب يرفضون العمل مقابل
أجر يومي قدره  25ألف ليرة» ،كما قال
شعبان .لكن التسرب املدرسي ،ولو كان
ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت بسبب «ع ��دم رغبة
التالمذة بإكمال تحصيلهم العلمي» إال
يبدو في الفقر ،فأغلب
أن الدافع األساس ّ
ال�ش�ب��اب واألط �ف��ال ي��ت�ج�ه��ون ال��ى سوق
ال �ع �م��ل مل �س��اع��دة أه �ل �ه��م ،وق� ��دّ أظهرت
عملية املسح أن نسبة الفقر تقل عندما
يكون عدد األطفال أكثر ،ما يعني أنهم
يعملون.
شعبان كان قد عرض الدراسة بعد كلمة
ملمثل منظمة التحرير عبد الله عبد الله،
وأخ��رى لرئيسة لجنة الحوار اللبناني
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م��اي��ا م� �ج ��ذوب ،اللذين
ّ
ش ��ددا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال��دراس��ة واالعتماد

ع�ل�ي�ه��ا مل�ط��ال�ب��ة امل �س��ؤول�ين اللبنانيني
ب�ت�ح�س�ين أوض � ��اع ال�ل�اج �ئ�ي�ن .الدراسة
رآه ��ا ال�ب�ع��ض «األول� ��ى م��ن ن��ولاّع�ه��ا منذ
 62ع��ام��ًا» مثلما ق��ال أح�م��د د ل نائب
رئيس الجامعة في كلمته .أما الحضور
فكان أغلبه م��ن املتضامنني والعاملني
األج � ��ان � ��ب وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة في
ال��وس��ط الفلسطيني ،ال��ذي��ن أدهشتهم
األرق � ��ام ،ك�م��ا ب ��دا خ�ل�ال ال �ع��رض ،حيث
ّ
كانوا يتبادلون النظرات ًغير مصدقني.
«ال ��دراس ��ة س �ت �ك��ون م��دخ�ل�ا ال ��ى تغيير
أول��وي��ات األون � ��روا» ق��ال ل��وم �ب��اردو في
كلمته ،مضيفًا« :ستسمح لنا بالعمل
وف ��ق رؤي ��ة واض �ح��ة ،إذ س�ي�ك��ون لدينا
نظرة شاملة للمجتمع الذي نعمل فيه».
ُ
ث��م ف �ت��ح ب ��اب األس �ئ �ل��ة ،ل�ت�م�ط��ره القاعة
ولومباردو بأسئلة حول املنهجية التي
اتبعتها ال��دراس��ة والخطط التي تنوي
األون ��روا وضعها ف��ي ض��وء م��ا ج��اء في
ال �ت �ق��ري��ر .ف �ق��ال ل��وم �ب��اردو إن األونروا
«س� �ت� �ن� �ف ��ذ خ� �ط ��ة ع� �ل ��ى امل� � � ��دى القريب
ّ
تمتد أشهرًا ع��دة بما يتعلق بالتسرب
ش��دي��د ،وفي
امل��درس��ي وح� ��االت ال�ف�ق��ر ال � ّ
ض��وء نتائجها سنرى إذا كنا سنكمل
ّ
بها أو نعدلها» .وأضاف «ال أعدكم بأن
ث ��ورة ت�ح�س�ين وض ��ع ال�لاج �ئ�ين ستبدأ
غدًا ،بل في املقبل من األيام».

على
فكرة
رأى الباحث جاد شعبان
ّ
أمس ،أن عدد الالجئني
الفلسطينيني في لبنان ليس
 500ألف كما تظهر أرقام الدولة
أو حتى األونروا ،فالعدد انخفض
ّ
على مر السنني ،واملجتمع
الفلسطيني يعاني ،كاملجتمع
اللبناني ،هجرة متزايدة بسبب
لاّ
األوضاع املتدهورة ل جئني .وقد
انخفض عدد الفلسطينيني الى
 260ألفًا ،و«ما يربطهم بلبنان هو
الرابط القانوني حيث يعودون فقط
الستصدار أوراق قانونية» كما
يقول سلفاتوري لومباردو.
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مهارات قراءة الحرف ال تكفي
ف�ه��ذه ال�ع�لاق��ة ق��دي�م��ة ال ج ��دال ف��ي ذلك.
وف��ي فيلمه« ،ذاك��رة رأس ب�ي��روت» ،عام
 ،2006يخلص املخرج محمود حجيج،
إلى أن تلك العالقة وثيقة بني الجامعة
ورأس ب�ي��روت .إذ ال يمكن الحديث عن
إحداهما من دون التطرق إل��ى ًاألخرى.
في املاضي ،كان التفاعل متبادال .وهنا،
بسيل من األماكن .أولها،
ال بد من املرور
ٍ
ش��ارع بلس (املسمى نسبة إل��ى دانيال
ب �ل��س أول رئ �ي��س ل�ل�ج��ام�ع��ة األميركية
ف��ي ب �ي��روت) ،وث��ان�ي�ه�م��ا ،س�ك��ة القطار،
أو خ��ط ال �ت��ران ،ال��ذي ك��ان ينهي رحلته
أم ��ام امل��دخ��ل ال��رئ�ي�س��ي («امل��اي��ن غايت»
اليوم) قبل أن يتوقف نهائيًا عام ،1965
ويستبدل بحافالت النقل العام .بدورها،
ت��وق�ف��ت األخ �ي��رة ع��ن ال�ع�م��ل ل�ف�ت��رة ،قبل
ظهور الحافلة ،أو «ال�ف��ان رق��م  ،»4الذي
ربط الجامعة األميركية ،حيث محطته
النهائية ،بمحطته األول��ى التي ليست

لم تقع االختالفات
الحادة بين الجامعة
ّ
والمدينة على أساس
فج
كولونيالي ّ

ً
عاتق إدارة األول��ى ،الفتة إلى أن افتتاح
«البيزنس سكول» قرب البحر ،من شأنه
دفع هذه العالقة ولو ببطء الى مزيد من
التفاعل .لكن الدراسة اختصرت العالقة
ب�ي�ن ال �ج��ام �ع��ة وم�ح�ي�ط�ه��ا ال ��ى الزاوية
ّ
االقتصادية ،دون تعديها ال��ى النسيج
االجتماعي والعمراني.

إال الضاحية الجنوبية ،ومعلمها األهم:
الجامعة اللبنانية.
ه ��ذا األخ� ��ذ وال � ��رد ف��ي م��وض��وع تفاعل
ال �ج ��ام �ع ��ة وم �ح �ي �ط �ه��ا ،وف� �ق ��ًا ملداخلة
للدكتور سمير خلف ف��ي فيلم حجيج،
ب��دأ ع�ن��دم��ا أح��دث��ت امل �ن��ازل ال�ت��ي بنيت
خ�ص�ي�ص��ًا ل�ل�أس��ات��ذة امل�س�ت�ق��دم�ين إلى
الجامعة ،ث��ورة هندسية ف��ي محيطها.
«ف � �ق� ��د ع� �ل ��ت ل �ط �ب �ق �ت�ي�ن ،ع� �ل ��ى نقيض
ال �ب �ي��وت األف �ق �ي��ة امل�ح�ي�ط��ة بالجامعة»،
م��رج �ح��ًا أن ت �ك ��ون ت �ل��ك ب ��داي ��ة مظاهر
ال �ط �ب �ق��ة ال��وس �ط��ى ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .كانت
ال �ح �ي��اة أك �ث��ر رخ � � ً
�اء ،وك��ان��ت الجامعة،
ّ
كرأس بيروت ،مطعمة بكوزموبوليتية
حقيقية ،عاشت الطبقة الوسطى على
أط��راف�ه��ا ،قبل أن ترهقها ال�ح��رب ،تبعًا
ّ
ملتخرجي
لشهادات معاصريها .ووفقًا
ال �ج��ام �ع��ة ال �ق ��دام ��ى ،أل �ب��وم��ات الصور،
وم��ن ف�ي�ه��ا ،ه �ن��اك اخ �ت�لاف حقيقي في
ه��وي��ة ال�ط�لاب ب�ين ال�ي��وم واألم ��س ،قبل

ّ
تبدل هوية املكان .كان أغلبهم بربطات
ع�ن��ق ،وال �ي��وم ،تفيض ال�ث�ي��اب الواسعة
ّ
امللونة ون�ظ��ارات «ال��راي�بن» من الصور.
لم يعد هناك حاجة إل��ى مطعم تناقش
فيه السياسة ،أكثر من حاجة إلى مطعم
ّ
التغير
«فاست فوود»  ...لألكل .وإلى هذا
االجتماعي ،انقرضت الكوزموبوليتية
ك � �م� ��ذه� ��ب اج � �ت � �م� ��اع� ��ي ع � � � ��ام ،لحساب
االص �ط �ف��اف ال�ط��ائ�ف��ي ال ��ذي أخ ��ذ مكان
اإليديولوجيات منذ نهاية الحرب ،قبل
أن تستقر الحال على ما هي عليه منذ
مطلع األلفية الجديدة ،وتصبح املحال
املحيطة بالجامعة مقسمة إل��ى  8و14
آذار.
وال يعود تراجع التفاعل اإليجابي بني
الجامعة ومحيطها إلى أسباب تتعلق
ب�ت�ب��دل األزم �ن��ة وم��ا يستتبعه ذل��ك من
االجتماعية
ت �ب��دل األج� �ي ��ال وع��ادات �ه��ا
ً
والثقافية .فمبنى الكونكورد مثال ،ولو
أن��ه ليس بالقيمة الثقافية والعمرانية
للجامعة ،إال أنه ال شك أحد معالم رأس
ب �ي��روت ال�ح��دي�ث��ة ،لوظيفته التجارية،
ال � �ت� ��ي ج �ع �ل �ت��ه ي� �ت� �ف ��اع ��ل ب� �س�ل�اس ��ة مع
امل�ن�ط�ق��ة ،وه��و م��ا ي��ؤخ��ذ ع�ل��ى الجامعة
أنها يجب أن تكون مؤثرة بهذا االتجاه
االستهالكي .إذًا التفاعل م��وج��ود ،وإن
ك��ان سلبيًا على ح�س��اب ه��وي��ة املدينة،
ل�ك��ن ليست ال�ج��ام�ع��ة ه��ي ال�ت��ي تتبدل.
وفي العمارة تحديدًا ،ووفقًا للمعماري
ره� �ي ��ف ف� �ي ��اض ،ف� ��إن ع� �م ��ارة الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت ل��م تكن تختلف،
أي ��ام تأسيسها ،ع��ن ع �م��ارة ب �ي��روت في
ذل��ك ال��وق��ت ،وك��ان��ت مبنية م��ن الحجر
ال��رم�ل��ي امل�س�ت�خ��رج م��ن ص�خ��ور بيروت
ال��رم �ل �ي��ة .وت �ب �ع��ًا ل �ف �ي��اض ،ال ي� ��زال هذا
الحجر العتيق ظاهرًا في شارع سبيرز،
وف ��ي س ��ور ال �ج��ام �ع��ة ،ك �م��ا أن ��ه ال يزال
موجودًا في الكثير من البيوت القائمة
اآلن ،وإن ك ��ان م �ك �س� ّ�وًا ب�ط�ب�ق��ة كلسية
أو اس �م �ن �ت �ي��ة ل �ح �م��اي �ت��ه م ��ن التقلبات
امل �ن��اخ �ي��ة امل��وس �م �ي��ة .وك �م��ا ك ��ان البيت
طبقتني ،وسط
م��ن طبقة واح��دة أو م��ن ُّ
حديقة ،وغالبًا ما كان ُيطل على البحر،
كانت الجامعة كذلك في بدايتها .كانت
ال �ج��ام �ع��ة ب��امل �ش �ه��د ال �ع �م��ران��ي تختزن
ال� �ص ��ور ذات� �ه ��ا ل �ل �م��دي �ن��ة .األس � � ��وار من
ال �ح �ج��ر ال��رم �ل��ي ن �ف �س��ه ،وف �ي �ه��ا حديقة
م ��زده ��رة ،وت �ط��ل ع�ل��ى ال�ب�ح��ر ن�ف�س��ه .لم
ت�ق��ع االخ �ت�لاف��ات ال �ح��ادة ب�ين الجامعة
وامل��دي �ن��ة ع�ل��ى أس ��اس ك��ول��ون�ي��ال��ي فج،
ظ �ه��ر ف ��ي م ��راح ��ل ت ��راج ��ع االستعمار
أو اش� �ت ��داده .ب�ب�س��اط��ة ،امل�ح�ي��ط يتبدل
ألجل الجامعة ،مع تبدل العالم ،وليس
العكس .التفاعل قائم ،لكنه ،حتى اآلن،
على حساب املدينة.

ّ
اعتصام اآلداب  :1لوال الخضاضة
محمد محسن
ب�ي�ن س �ي��ارات س �ك��ان األب �ن �ي��ة املجاورة،
اعتصم أمس ،طالب ّ
كلية اآلداب والعلوم
اإلن �س��ان �ي��ة  1ف��ي ال �ج��ام �ع��ة اللبنانية،
اع �ت��راض��ًا ع�ل��ى ه�ش��اش��ة م�ب�ن��ى ّ
كليتهم
التي فضحتها العاصفة األخيرة.
ف ��أول م��ن أم ��س ،ف��وج��ئ ط�ل�اب «اآلداب»
ب�م�ي��اه األم �ط��ار ت�ت�س��رب ال��ى صفوفهم،
ويعلو منسوبها تحت أقدامهم .كانوا
سيتعاملون مع املشهد وكأنه اعتيادي،
ّ
ل ��وال أن �ه��م ك��ان��وا ق��د ت �ف��اء ل��وا ببركات
ص �ي��ان��ة ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،وال �ت��ي شملت
ج ��دران الكلية وأس�ق�ف�ه��ا وامل�ف�ت��رض أن
تمنع النشّ.
ل� �ك ��ن ال� � �ن � ��ش ك � � ��ان ه � �ن� ��ا ،ال ب � ��ل طالت
«خ� �ي ��رات ��ه»  3آالت ت �ص��وي��ر ف ��ي غرفة
املطبوعات ،أصلح الطالب اثنتني منها
ع �ل��ى ن �ف �ق �ت �ه��م ،ألن� �ه ��م ي �ح �ت��اج��ون الى
م �ق��ررات امتحانهم ال��ذي ي�ج��رى اليوم،
ما أجبرهم على اللجوء الى املساحات،
وشطف صفوفهم ،ليتمكنوا من متابعة
الدراسة.
ّ
ن ��ش ،ل��م ت�ع��ال��ج اإلدارة آث � ��اره ،ب��ل جاد
ب� �ع ��ض م ��وظ� �ف� �ي� �ه ��ا «بتوجيهاتهم»
الصف
للطالب ،من نوع «ال نملك مفتاح
ّ
ف ��ي ال �ط �ب �ق��ة األول � � ��ى ،اس �ت �ع �م �ل��وا سلم

يجب نحت تمثال
لـلخضاضة ووضعه في
ّ
اإلدارة

خ�ش�ب��ي ،ادخ �ل��وا م��ن ال�ن��اف��ذة واشطفوا
ّ
�ة» .وح�ين ص��دق��ه ّالطالب املندفع،
ال�غ��رف� ً
متسائال ب�ب��راءة ع��ن س��ل��م ،ف��وج��ئ ،كما
ـ«األخبار» بأن «كلية بأمها وأبيها
روى ل
ّ
م».
سل
فيها
ليس
ّ
ما هي اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة؟
ه��ل تواصلت م��ع املتعهد ال��ذي «صان»
ال �ك �ل� ّ�ي��ة ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي؟ وم � ��ا هي
أشعة
ت �ل��ك ال �ص �ي��ان��ة؟ ه ��ل ك ��ان ��ت ض ��د ّ
كما تهكم
الشمس ،أو «صيانة ّصيفية» ّ
أح��د ال �ط�لاب! «امل�ت�ع��ه��د أق�ف��ل خ��ط��ه ،وال
نستطيع االتصال به» ينقل الطالبلاّ عن
إداري .ما العمل؟ ليس للط ب
مسؤول
ّ
غيرها :الخضاضة البالستيكية التي
عثر عليها أح��ده��م ،واستخدمها لفتح

فاتن الحاج
َ«من ّ
األمي في لبنان وكيف نصل إليه؟» .يكاد هذا السؤال يختصر
األولويات التي ُينتظر أن يخرج بها اللقاء الوطني األول عن محو ّ
األمية
الذي افتتحته ،أمس ،منظمة اليونسكو ،بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية والسفارة اإليطالية ،التي ّ
تمول برنامج تعليم الكبار.
قد تكون ال��ـ ،%13.8أي نسبة ّ
األميني في لبنان ،غير مقلقة بالنسبة
ّ
إلى البعض ،إذا ما قورنت بالدول العربية املجاورة ،لكن املقلق ،بحسب
خبير التعليم ف��ي اليونسكو د .ح��ج��ازي إدري���س ،ه��و ت��زاي��د أعداد
املتسربني م��ن التعليم ،واملعيدين ب��دءًا م��ن الصف ال��راب��ع االبتدائي،
وخصوصًا بالنسبة إل��ى الصبيان .يطالب ادري���س بتحول مفهوم
محو األمية من قراءة الحرف إلى مهارات إيصال األفكار إلى الناس،
وتحقيق ف��رص تعلم مستمر ،ومساعدتهم على ق��راءة العالم الذي
يعيشون فيه.
يبدو هذا املفهوم الجديد طموحًا إذا لم تلتزم الدولة ،كما تقول األستاذة
لقانون
الجامعية د .فهمية شرف الدين ،بإصدار مراسيم تطبيقية ً
التعليم اإللزامي حتى سن  15سنة ،ومنع عمالة األطفال ،مشيرة إلى
ّ
الحكومة تتجاوز املسؤولية القانونية إلى تصحيح الفهم
أن مسؤولية
ّ
الخاطئ للبناني بأنه «ال ّ
أمية في لبنان» ،األم��ر ال��ذي ال يشجع على
إعداد دراسات بهذا الشأن.
املشكلة ليست في الدراسات ،تقول أمل شرارة ،مؤسسة برنامج محو
األمية في وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية ،فالتحديات وال��ف��رص املتاحة
ّ
مكتوبة ف��ي أك��ث��ر م��ن درا ُس����ة ،لكن م��ا يحصل أن امل��ن��اه��ج التربوية
حملت عناوين كبيرة ،ث��م أف��رغ��ت م��ن املضامني التطبيقية ،وكانت
النتيجة «إنجاح التعليم الخاص على حساب تطوير التعليم األساسي
الرسمي».
شرارة أكدت أننا نحتاج إلى خطة نهوض شاملة «لنصل إلى مفهوم
ملحو األم��ي��ة يقوم على تعليم الجاهلني بلغتهم األم» .ودع��ت إل��ى أن
«نستجيب ول���و م���رة واح����دة للتعليم للجميع ،وأن ن��ط ّ��ور مناهجنا
ع��ب��ر رب���ط التعليم ال��ن��ظ��ام��ي م��ع غ��ي��ر ال��ن��ظ��ام��ي» .خبير م��ح��و األمية
وتعليم الكبار في مصر د .رض��ا السيد هو أيضًا مع مناهج مرنة
تلبي ح��اج��ات ك��ل متعلم ،وأن ال تكون هناك كتب دراس��ي��ة ّ
موحدة
للجميع ،والعمل على دمج ّ
األمي بعد تحرره بالتعليم النظامي .وقال
ّ
لـ«األخبار»« :علينا أن نتحرك باتجاه األمي ونذهب إليه أينما وجد ،ال
أن نطلب منه أن يأتي إلينا ،وذلك عبر تشخيص صعوبات التحصيل
التعليمي لديه».
بالنسبة إلىً فيروز سالمة ،املسؤولة التنفيذية في الحركة االجتماعية،
ليس مقبوال أن يكون  %60من تالمذة الرابع األساسي ليس لديهم
م���ه���ارات ال��ل��غ��ة األم ،ل��ذل��ك ع��ل��ى وزارات ال��ت��رب��ي��ة وال��ع��م��ل والشؤون
االجتماعية أن ّ
تنسق في ما بينها.
لكن لم يحضر غير وزير الشؤون االجتماعية د .سليم الصايغ من
ّ
ال���وزراء املعنيني .يعترف ال��رج��ل ب��أن دور السياسي ليس توصيف
حاالت علمية بل القدرة على القيام بشيء .ويقول« :ال يمكن مقاربة
التحديات دفعة واحدة ،بل علينا تطبيق سياسات مرحلية ،وأن ّ
نحدد
للبنانيني األولويات االجتماعية والوطنية» .وعن تمويل الدول املانحة
يوضح أننا «شركاء ال زبائن ،ويجب أن نحافظ على خصوصيتنا».

متفرقات
قنوات تصريف املياه املسدودة .يتمازح
ب �ع ��ض ّ ال � �ط�ل��اب« :ي� �ج ��ب ن �ح ��ت تمثال
لـ«الخضاضة» ووضعه في اإلدارة».
اع�ت�ص��ام ال �ط�لاب ه��و ّ
األول ه��ذا العام،
ّ
ت �خ��ل �ل �ت��ه ك� �ل� �م ��ات مل� �ن ��دوب ��ي األحزاب،
ول��رئ �ي �س��ة م�ج�ل��س ط �ل�اب ال� �ف ��رع سارة
فقها التي سألت عن األموال التي دفعت
ّ
الكلية
ل �ل �ت��رم �ي��م ،ق �ب��ل أن ت �س��رد ق �ص��ة
املؤملة :الطالب ّ ممنوعون من استعمال
امل�ص�ع��د ،امل�ص��ل��ى غ ��ارق ب��امل �ي��اه ،زجاج
ب �ع��ض ال� �ق ��اع ��ات م �ك �س��ور ،والصفوف
خ ��ال� �ي ��ة م � ��ن م � �ك �لاّ�ب� ��رات ت� ��وص� ��ل صوت
األساتذة إلى الط ب.
وإذا كانت مديرة الكلية تغاريد بيضون
ت��رب��ط أع �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ب �ع��ودت �ه��ا إلى
ّ
الكلية ،تشير رئيسة املصلحة اإلدارية
امل�ش�ت��رك��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة اللبنانية ريتا
وه �ب��ة إل ��ى أن امل �ط �ل��وب «ه ��و أن ترسل
إدارة الكلية كتابًا تخبر فيه عن األضرار،
ف�ن��رس��ل مهندسينا ل�ي�ت��أك��دوا :إذا كان
الضرر من العاصفة فال يمكننا مطالبة
امل�ت�ع�ه��دّ ،أم ��ا إذا ك��ان��ت األض ��رار ناتجة
من س��وء الترميم فنجبره على إصالح
األمور».
ل �ك��ن ،إل ��ى ح�ي�ن إرس � ��ال اإلدارة كتابها
ّ
املهندسني ،يبقى للطالب ملجأ
وتحرك ّ
واحد :الخضاضة.

تدابير سير في نهر املوت
أعلنت شعبة العالقات العامةّ في املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،أنه بدءًا من
صباح ًالجمعة املقبل ولغاية بداية العام املقبل،
وتسهيال لحركة السير ،ستتخذ اإلجراءات
اآلتية :ـ ـ ـ فصل املسرب األيمن من املسلك
الغربي ألوتوستراد نهر املوت ،بحيث يسلك
املواطنون املتوجهون إلى بيروت بدءًا من
جسر املشاة املسربني لجهة اليسار ،فصل
املسرب األيسر من املسلك الغربي (جونيه
ـ ـ ـ بيروت) قبل جسر جل الديب للسير املتوجه إلى داخل هذه املنطقة،
مرورًا من تحت الجسر املذكور ،وفصل املسرب األيمن من املسلك
الشرقي (بيروت ـ ـ ـ جونيه) عند جسر املشاة قبل جسر جل الديب
لتحديد السير املتجه الى هذه املنطقة.

هبة من القوة اإليطالية إلى الصليب األحمر
ّ
تسلم الصليب األحمر اللبناني فرع ـ ـ ـ صور ،هبة من القوة اإليطالية
العاملة في إطار اليونيفيل في الجنوب «كتيبة الخيالة ـ ـ ـ جنوى الرابعة»
في الفوج الثاني للوحدة اإليطالية في املنصوري ،ومن املؤسسة
االجتماعية اإليطالية امللكة إيلينا ،تضمنت ّ
أسرة متحركة وعربات
للمقعدين وحاجيات لألطفال وألبسة.
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تحقيق

ملف اغتيال الرائد واملعاون

ُ«املطلوب ًالرقم »3
وجد مقتوال

لقطة
ف � ��ي  ،2010 /10/21وق� � ��ع خبر
اس� �ت� �ش� �ه ��اد ال � ��رائ � ��د ف � ��ي الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ب��دو ج��اس��ر واملعاون
زي ��اد امل�ي��س وق��ع ال�ص��اع�ق��ة ،كانت
م �ج ��دل ع �ن �ج��ر ال ت � ��زال ف ��ي دائرة
ض��وء م��ن حيث ُ األخ�ب��ار األمنية.
ال� ّي�نّ
ت �ب� أن ك�م�ي�ن��ًا ن �ص��ب للراحلني.
يومها ،أص��درت مديرية التوجيه
ف��ي ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش ب�ي��ان��ًا ج��اء فيه
أن «دوري ��ة م��ن الشرطة العسكرية
كانت ت�ط��ارد عسكريني ف��اري��ن في
بلدة مجدل عنجر ،تعرضت إلطالق
نار مسلحني ُحددت هوياتهم ،مما
أدى إل��ى استشهاد ض��اب��ط برتبة
ّ
رائ� ��د ورت �ي ��ب .ردت ال ��دوري ّ��ة على
م �ص��ادر إط�ل�اق ال �ن��ار ،وت�ن��ف��ذ قوة
م��ن ال�ج�ي��ش عمليات ده��م ألماكن
املتورطني ف��ي ال�ح��ادث ،لتوقيفهم
وإحالتهم إلى القضاء ّاملختص».
ّ
«تحذر قيادة الجيش كل ّمن يؤوي
أيًا من املطلوبني أو يتستر عليهم،
أنه سيصار إلى التعامل معه كأحد
املطلوبني للعدالة».

ُ
عادت مجدل عنجر إلى األضواء ،عثر على
أمس ّ
محمود عجاج جثة مصابة بطلقات نارية .صاحب الجثة
ليس ُسوى املطلوب الرقم  3في إطار التحقيق في الكمني
الذي نصب قبل شهرين ضد الجيش اللبناني ،وأدى إلى
استشهاد رائد ومعاون
أسامة القادري

ّ
ُ
أخيرًا عثر على جثة محمود عجاج (تولد
مجدل عنجر  ،)1980وه��و املطلوب الرقم
وأحد املشتبه في اشتراكهم في ُالكمني
ّ ُ ،3
ال ��ذي ن��ف��ذ ق�ب��ل ن�ح��و ش�ه��ري��ن ،واستشهد
خالله ال��رائ��د ف��ي الجيش اللبناني عبدو
جاسر ،وامل�ع��اون زي��اد امليس .ك��ان الكمني
ُ
قد نصب عند الطريق الرئيسية داخل بلدة
مجدل عنجر ،أثناء تنفيذ الرائد ووحدة
من الشرطة العسكرية دهمًا لشقيق عجاج
الفار من خدمته العسكرية.
إث� ��ر اس �ت �ش �ه��اد ال ��رائ ��د ج��اس��ر واملعاون
امليس ،أق��ام الجيش حواجز متعددة عند
جميع مداخل البلدة الرئيسية والفرعية،
ّ
ونفذ عشرات عمليات الدهم ملنازل ُيشتبه
ف ��ي م �ع��اون��ة أص �ح��اب �ه��ا امل �ط �ل��وب�ين على
االخ �ت �ب��اء .وال �ت��ي ع�ل��ى أث��ره��ا وص � ُ�ل عدد
املوقوفني الى حوالى  100موقوف ،أخلي
سبيلهم فيما بعد ،ليجري توقيف نحو
ع �ش��رة م��ن أب �ن��اء ال �ب �ل��دة ،أص ��در ّالقاضي
صقر صقر مذكرات توقيف في حقهم.

عجاج ظل فارًا ولم يقع في قبضة العدالة،
ب��ل ُوج ��د أم ��س ج�ث��ة ه��ام��دة ،م��رم�ي��ة عند
ال � �ج ��ان ��ب األي � �م � ��ن م � ��ن إح � � ��دى الطرقات
الزراعية الفرعية ،باتجاه بلدة الدكوة في
ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي ،وب �م �ح��اذاة معمل السكر
الواقع في خراج بلدة مجدل عنجر.
ف��ي التفاصيل ،أن��ه عند الساعة التاسعة
ص�ب��اح��ًا ،وأث �ن��اء م ��رور ح��اف�ل��ة ت�ق��ل طالبًا
تابعة لجامعة األزهر شاهد سائقها ،جثة
مرمية على جانب الطريق الزراعية التي
توصل الى بلدة الدكوة ،عبر طريق معمل
ال�س�ك��ر .ع�ل��ى ال �ف��ور أخ�ب��ر إدارة الجامعة
ب� �م ��ا ش � ��اه � ��ده ،ال � �ت� ��ي ب � ��دوره � ��ا اتصلت
ب��األج �ه��زة األم �ن �ي��ة ،وأب�ل�غ��ت امل�ع�ن� ّ�ي�ين ما
شاهده السائق ،على األثر حضرت القوى
العسكرية واألمنية واألدل��ة الجنائية ،ثم
اللبناني وضربت
حضرت قوة من الجيش
ً
طوقًا أمنيًا في املنطقة ،مقفلة الطريق في
االت �ج��اه�ي�ن امل ��ؤدي�ي�ن إل �ي �ه��ا ،وق� ��ام رجال
األدل��ة الجنائية العسكرية ،بجمع األدلة
ورف��ع البصمات والتفتيش ع��ن مظاريف
طلقات ف��ي دائ ��رة م�ك��ان ال�ج�ث��ة ،ملعرفة إن

قصور العدل

ّ
توفي املوقوف زياد عبد الهادي الديري
( 46ع� ��ام� ��ًا ،س � � ��وري ال �ج �ن �س �ي ��ة) داخل
ن�ظ� ُ�ارة قصر ال�ع��دل ف��ي ص�ي��دا .ك��ان زياد
ق ��د أوق� � ��ف ع �ل��ى ي ��د ع �ن��اص��ر م ��ن القوى
األمنية منذ نحو أسبوع فقط ،حيث كان
يخضع لتحقيق استنطاقي لدى قاضي
التحقيق بعدد من التهم املنسوبة إليه،
حضر
منها تعاطي املخدرات .إثر الوفاة ّ
ال�ط�ينّب�ي��ب ال �ش��رع��ي .ليكشف ع�ل��ى الجثة،
ُفتب أن الوفاة ناتجة من ذبحة قلبية.
نقلت جثة زياد إلى ّ
براد مستشفى صيدا
ً
ال �ح �ك��وم��ي ال �ج��ام �ع��ي ب �ن ��اء ع �ل��ى إشارة
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام االس�ت�ئ�ن��اف��ي ف��ي الجنوب
القاضي سميح الحاج ،تمهيدًا لتسليمها

قصر العدل
في صيدا
(أرشيف)

ُّ
كانت الجريمة قد نفذت في نفس املكان ،أو
في مكان آخ��ر ،ورميت الجثة الحقًا حيث
ُ
عثر عليها .بعدما جرى الكشف على جثة
عجاج ،تبني أنها مصابة بعدة طلقات في
ال �ص��در ،م��ن الجهتني اليمنى واليسرى،
الرأس.
َ
وبطلقة في ّ
مسؤول أمني أكد لـ«األخبار» أنه لم ُيعثر

في جيوب القتيل ّي�نّعلى شيء سوى «علبة
ّ
دخ � ��ان» ،ول ��م ي�ت�ب� أن �ه��ا ت�ح�م��ل أي أدلة
ش �خ �ص �ي��ة .وق ��د ج ��رى االت� �ص ��ال برئيس
ب �ل��دي��ة م� �ج ��دل ع �ن �ج��ر س ��ام ��ي العجمي،
ال � � � ��ذي ح� �ض ��ر وب ��رف � �ق � �ت ��ه أش� � �خ � ��اص من
البلدة ،فتعرفوا على الجثة ،بعدئذ نقلها
املعنيون في سيارة إسعاف تابعة لبلدية

محاكم

وفاة موقوف في نظارة صيدا
خالد الغربي

دورية للجيش اللبناني أثناء مداهمات في عنجر (أرشيف)

إل��ى ذوي ��ه .وف�ت�ح��ت ق��وى األم ��ن الداخلي
تحقيقًا في الحادثة ملعرفة مالبسات ما
ح�ص��ل .ي��ذك��ر أن ح��وادث وف��اة السجناء
ّ
تتكرر دائمًا ،وغالبًا ما ُيرجع
واملوقوفني
سبب حاالت الوفاة إلى الذبحة القلبية.
يذكرّ أن أبرز حاالت الوفاة داخل السجون
املتعلقة بتعاطي امل �خ��درات ك��ان��ت وفاة
ال �س �ج�ين رب �ي��ع ص �ق��ر ب �ج��رع��ة مخدرات
زائ� � � ��دة .ي ��وم� �ه ��ا ،أح� � ��ال وزي� � ��ر الداخلية
وال � �ب � �ل ��دي ��ات زي � � ��اد ب � � � ��ارود ك� �ت ��اب ��ًا على
ا ّمل�ف�ت�ش�ي��ة ال�ع��ام��ة ل �ق��وى األم ��ن الداخلي،
كلفها بموجبه إجراء التحقيقات الالزمة
ل�ت�ب�ي��ان أس �ب��اب وف ��اة ال�س�ج�ين ص�ق��ر في
سجن روميه ،طالبًا إفادته عن النتيجة
خالل  48ساعة في موازاة التحقيق الذي
تجريه النيابة العامة.

على
فكرة
ّ
أصدر رئيس «تجمع العمداء
ّ
ّ
املستقلني الوطنيني» الدكتور
العميد فؤاد املولى بيانًا ،باسم 34
عميدًا متقاعدًا ،ناشد فيه رئيس
الجمهورية ميشال سليمان «اعتبار
سالح حزب الله جزءًا ال يتجزأ من
االستراتيجية الدفاعية املنوطة
بالجيش اللبناني حتى زوال االحتالل
اإلسرائيلي عن لبنان ،وإحالة ملف
شهود الزور على القضاء العسكري،
ال على القضاء العدلي كما يتداوله
مجلس الوزراء حاليًا» .وطالب
التجمع الرئيس سليمان «بمناشدة
األمني العام لألمم املتحدة بان كي
مون ملساعدة لبنان للعمل على
تجميد عمل املحكمة (الدولية)
حتى االنتهاء من محاكمة
شهود الزور»

عراك يكشف تاجر ومتعاطي مخدرات
محمد نزال
ل ��م ي �ك��ن رواد (اس � ��م م �س �ت �ع��ار) ي � ��دري أن
تصرفاته املتهورة خالل إشكال في البربير،
سترسل ب��ه إل��ى السجن ،وستنكشف من
خاللها جنايات رواد وسلوكياته.
ف� ��ي  15أي � �ل� ��ول  ،2009وق � ��ع إش � �ك� ��ال في
ال�ب��رب�ي��ر ،ك��ان رواد أح��د أط��راف��ه .غ��اب عن
الساحة س��اع��ات ،ث��م ع��اد إل��ى امل�ك��ان ،كان
ي�ح�م��ل س�لاح��ًا ح��رب�ي��ًا ،وأط �ل��ق ال �ن��ار منه
في الهواءُ ،ليرهب من تعارك معهم سابقًا.
ل��م ي �ك��ن ال �س�ل�اح خ��اص��ًا ب � ��رواد ،فاألخير
استعاره من صديقه أيمن (اسم مستعار)
الذي رافقه إلى البربير.
ّ
بعد أسبوع على ال�ح��ادث ،تمكنت القوى
األم� �ن� �ي ��ة م� ��ن إل � �ق� ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل��ى رواد،
ف��اع �ت��رف ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األول � �ي ��ة بأنه
أط �ل��ق ال �ن��ار ف��ي ال �ب��رب �ي��ر ،ول �ك��ن املفاجأة
خ�ل�ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ك��ان��ت ب��اع �ت��راف رواد
بأنه يتعاطى املخدرات من نوع حشيشة
الكيف ،وأضاف إنه يشتري حاجته منها
من أيمن ،ويدفع لألخير  15ألف ليرة عن
«كل قطعة بحجم الجوزة».
ف� ��ي م ��رح �ل ��ة أول� � � ��ى ،ك � ��ان امل �ت �ه ��م الثاني
متواريًا عن األن�ظ��ار ،إال أن��ه ألقي القبض
ع�ل��ى ش��اب ي��دع��ى أي �م��ن ب�ع��د التحقيقات
واالس� �ت� �ق� �ص � ُ�اءات ،ف��أن �ك��ر امل ��وق ��وف أمام
امل �ح �ك �م��ة م ��ا أس� �ن ��د إل� �ي ��هّ ،ن��اف �ي��ًا معرفته
برواد .األخير أعلن بدوره أن املوقوف هو
غير صديقه الذي يبيعه املخدرات ،مضيفًا

إن أيمن املقصود موقوف في سجن رومية
املركزي.
ّ
ً
ال �ن �ف��ي ل ��م ي �م��ث��ل دل� �ي�ل�ا ع �ل��ى ع� ��دم تورط
أيمن في بيع امل�خ��درات ل��رواد ،وق��د بينت
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات أن امل� ��وق � ��وف ي �ح �م��ل نفس
امل� ��واص � �ف� ��ات ال � �ت ��ي أدل � � ��ى ب� �ه ��ا رواد في
التحقيق ّاألول��ي والتحقيق االستنطاقي.
كما تبني أن م��ا أدل��ى ب��ه رواد ع��ن وجود
أيمن في رومية أمر غير صحيح.
ح�ك�م��ت محكمة ج �ن��اي��ات ب �ي��روت املؤلفة
ّ
الحبال
م��ن ب��رك��ان س�ع��د رئ�ي�س��ًا وه��ان��ي
وبسام الحاج مستشارين ،بتجريم أيمن
بالجناية املنصوص عليها في املادة 126
مخدرات ،وسجنه خمس سنوات وتغريمه
مبلغ خمسة ماليني ليرة .وبإدانة الظنني
رواد بعدد من الجنح ،منها جنحة املادة
 127م�خ��درات ،وجنحة امل��ادة  72أسلحة،
وب� ��إدغ� ��ام ك ��ل ال �ع �ق ��وب ��ات ،وح �ب �س��ه سنة
واح��دةُ .يشار إلى أن املادة  127من قانون
املخدرات تنص على أنه ُ
«يعاقب بالحبس
من  3أشهر إلى  3سنوات ،وبالغرامة من
م�ل �ي��ون إل ��ى  5م�لاي�ين ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،كل
من حاز أو أح��رز أو اشترى كمية ضئيلة
م��ن م��ادة ش��دي��دة ال�خ�ط��ورة ب��دون وصفة
طبية ،وبقصد التعاطي ،وكانت ضآلتها
ّ
مخصصة لالستهالك
تسمح باعتبارها
ال�ش�خ�ص��ي .وي�ت�ع��رض ل ��ذات ال�ع�ق��وب��ة من
ثبت إدم��ان��ه على تعاطي ه��ذه امل ��ادة ولم
يذعن إلج��راءات العالج املنصوص عليها
في القانون».
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السفيرة البريطانية :شيرلوك هوملز؟
عمر نشابة

مجدل عنجر تحت الضوء
في إطار التحقيق في ملف استشهاد الرائد في الجيش اللبناني عبدو جاسر
واملعاون زياد امليس ،أقام الجيش اللبناني حواجز عند مداخل مجدل عنجر،
أبدوا ّاستعدادًا كبيرًا للتعاون مع الجيش
ما أثار قلق بعض األهالي الذين
ُ
اللبناني واملعنيني بهذه القضية .كما نفذ عدد كبير من املداهمات ،وزاد عدد
املوقوفني في فترة معينة على  25موقوفًا ،وفق ما كان قد أكده مسؤول أمني
ُ
لـ«األخبار» ،وقد عثر على متفجرات في أراض محاذية للبلدة .يومها كثرت
التحليالت حول وجهة استعمال هذا السالح.
ُ
اسم البلدة عاد ليتردد مرة ُ أخرى ،في ّ 22تشرين الثاني املاضي ،حني قتل
العريف يوسف يوسف واشتبه في أن منفذي العملية من البلدة أو أنهم على
عالقة ببعض املطلوبني فيها.

القاطنون بجوار
المكان الذي ٌوجدت فيه
الجثة ،لم يسمعوا صوت
طلقات نارية

م �ج��دل ع �ن �ج��ر ،ال� ��ى م�س�ت�ش�ف� ّ�ى الهراوي
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي زح �ل��ة ،ح�ي��ث ت��ول��ى طبيب
شرعي الكشف عليها.
القاطنون بجوار املكان ال��ذي ُوج��دت فيه
الجثة ،قالوا لـ«األخبار» إنهم لم يسمعوا
ال ف ��ي ال �ل �ي��ل وال ع �ن��د س ��اع ��ات الصباح
ّ
األول � ��ى أي ص ��وت ل�ط�ل�ق��ات ن ��اري ��ة .فيما

ل�ف�ت��وا أي�ض��ًا إل��ى أن س �ي��ارات ع��دي��دة تمر
ف ��ي ه� ��ذه ال �ط��ري��ق ال �ف��رع �ي��ة ،وخصوصًا
عند ساعات الصباح األول��ى ،أثناء ّ
توج ًه
املزارعني الى أعمالهم وحقولهم ،وخاصة
أن تلك الطريق تربط سهل البقاع الغربي
بالطريق الدولية والبقاع األوسط.
م �س��ؤول أم �ن��ي م�ت��اب��ع ل�ل�ق�ض�ي��ةّ ،
رج ��ح أن
ُ
ت �ك��ون ال �ج��ري �م��ة ق ��د ارت �ك �ب��ت ف ��ي منطقة
أخرىُ ،
ورميت من داخل سيارة الى جانب
الطريق ،وهي متوجهة الى داخل السهل.
أم ��ا امل �ش �ه��د ف��ي ب �ل��دة م �ج��دل ع �ن �ج��ر ،فلم
ّ
يتغير مع إشاعة خبر مقتل عجاج ،بحكم
ّ
أن ح ��واج ��ز ال �ج �ي��ش م ��ا زال � ��ت منصوبة
ع�ن��د ج�م�ي��ع م��داخ��ل ال �ب �ل��دة ومخارجها،
بما فيها الطريق امل��ؤدي��ة إل��ى مكان رمي
الجثة ،التي ال تبعد عنها عشرات األمتار،

ّ
فقد رأى األهالي في مقتله خطة مدبرة من
أشخاص لهم عالقة بمقتل الرائد جاسر
وامل� �ع ��اون امل �ي��س ،وأرادوا ت�ص�ف�ي�ت��ه ،ألن
عجاج قيل إن دوره كان مقتصرًا فقط على
االتصال بدرويش خنجر ،املتهم األول في
عملية الكمني.
ب �ع� ّ�ض امل �ت �ح��دث�ين إل ��ى «األخ � �ب� ��ار» كانوا
يتمنون أن يلقى املطلوبون اآلخ��رون في
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة م �ص �ي �رًا ي �س �ه��م ف ��ي وضع
ّ
ح��د لهم «ح�ت��ى ت��رت��اح ال�ب�ل��دة منهم ومن
أف �ع��ال �ه��م ،ال �ت��ي ب�س�ب�ب�ه��ا ص� ��ارت ّ املجدل
كأنها ضد الجيش ،ألن��ه كلما «دق الكوز
بالجرة» ،حواجز وعمليات دهم».
ال �ط �ب �ي��ب ال �ش��رع��ي ع �ل��ي س .ال � ��ذي عاين
ج�ث��ة ع�ج��اج ف��ي امل �ك��ان ال ��ذي ُوج ��دت فيه،
وك�ش��ف عليها ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ،أش ��ار إلى
أنها تعرضت لعدة أعيرة نارية ،طلقتان
ب� ��ال� ��رأس واث� �ن� �ت ��ان ف ��ي ال� �ص ��در ّوواحدة
ف��ي ك��وع ي��ده األي �م��ن ،الف�ت��ًا إل��ى أن الوفاة
منذ أكثر من عشر ساعات ،بسبب
حصلت ّ
ّ
في العضالت ،مقدرًا
كامل
ب
تصل
حدوث
ُ
أن تكون املسافة التي أطلقت منها النار
ّ
تفوق املترين ،لعدم وج��ود وش��م بارودي
مكان دخول الطلقات.
مسؤول أمني أشار إلى أن الطلقات تعود
الى سالح حربي من نوع ينّ«كالشنيكوف»،
ّ
وأن املعطيات الجنائية تب أنها ُسحبت
ُ
جانب
م ��ن داخ� ��ل ال �س �ي ��ارة ،ورم� �ي � ّ
�ت ال ��ى ينّ
ّالطريق .ولفت املسؤول إل��ى أن��ه لم يتب
أن ع �ج��اج ش ��ارك أو ت �ع��رض ل �ل �ع��راك قبل
إطالق النار عليه.

أمن الناس

 ...وما زال موسم السرقات مزدهرًا
 15ع�م�ل�ي��ة س��رق��ة ُس� ّ�ج �ل��ت خ�ل�ال أق ��ل من
 24س��اع��ة ،ب�ين ال�س��اب�ع��ة م��ن ص�ب��اح يوم
األح ��د وال�خ��ام�س��ة م��ن ف�ج��ر االث �ن�ين (أول
م ��ن أم � � ��س) .وق� ��د ج� ��رت ه� ��ذه العمليات
ف��ي م �ن��اط��ق م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ل �ب �ن��ان ،وفيما
تضاءلت عمليات سرقة املنازلُ ،سرقت 5
سيارات ،كما تعرضت خمس مؤسسات
تجارية للسرقة .ويمكن فهم ذلك بسبب
ال�ع��اص�ف��ة ال�ت��ي ض��رب��ت ل�ب�ن��ان ،فأجبرت
نسبة كبيرة م��ن امل��واط�ن�ين على مالزمة
منازلهم ،م��ا يمنع بعض اللصوص من
اقتحامها.
عمليتا سرقة أس�لاك كهربائية ُس ّجلتا،
األولى في ضهر أنصار (قرب حلبا) ،فقد
أق ��دم م�ج�ه��ول ع�ل��ى س��رق��ة أس�ل�اك ّ
مثبتة
بطول  600متر .في وادي الجاموس ،قرب
حلبا أيضًا ،سرق مجهول أسالكًا ّ
مثبتة
على الشبكة العامة بطول  350مترًا.
جوزف ط .أمام فصيلة النهر في قوى
ادعى ّ
األم ��ن ،أن مبلغ  2300دوالر ومجوهرات
ُس ��رق ��ت م ��ن م �ن��زل��هّ ،
ووج� � ��ه االت� �ه ��ام إلى
اإلثيوبية التي تشتغل في بيته ،واسمها
ماستويت ُ م .وق��ال إنها هربت إل��ى جهة
مجهولة ،فتح تحقيق في الحادث .وهنا
ُي�ش��ار إل��ى أن��ه ت� َّ
�وج��ه أص��اب��ع االت�ه� ّي�نّ�ام إلى
ع��ام�ل�ات ف��ي ق�ض��اي��ا س��رق��ة ،وي �ت �ب� في
الكثير من األحيان أنهن بريئات من هذه
التهمة.
في غرزوز (قضاء جونية) ،دخل مجهول
ب��واس�ط��ة ال�ك�س��ر وال�خ�ل��ع م�ن��زل إل �ي��اس أ.

15عملية
سرقة ُسجلت خالل أقل
من  24ساعة

ر .وس��رق منه مصاغًا وأمل��اس��ًا وشيكات
مصرفية وسندات ملبالغ مالية وصكوك
ّ
أراض ف��ي ب�ل��دات مختلفة ،وق ��درت قيمة
ٍ
املسروقات بنحو  180مليون ليرة.
ث�م��ة ش��رك��ات وم�ت��اج��ر ت�ع��رض��ت للسرقة،
البسطة
فصيلة
فقد ادعى أحمد ض .أمام
ً
ّ
التابعة لقوى األم��ن الداخلي أن مجهوال
أقدم على الدخول إلى متجره في املحلة،
ّ
واملعد لبيع قوارير الغاز ،وسرق مبلغ 5
ماليني ليرة من بينها شيكات بقيمة 850
دوالرًا.
دخ ��ل م �ج �ه��ول ب��واس �ط��ة ال �ك �س��ر والخلع
�رق من
ش��رك��ة ألكسي ب .ف��ي ال ��دورة ،وس� ُ
داخلها  3أجهزة كمبيوتر محمولة ،قدرت
قيمتها بنحو مليوني ليرة.
ف ��ي ب �ل��دة ال �ه�ل�ال �ي��ة ،أق � ��دم م �ج �ه��ول على
ال ��دخ ��ول ب��واس �ط��ة ال �ك �س��ر وال �خ �ل��ع إلى

متجر رنا ش .املعد لبيع األلبسة ،وسرق
منه بضائع مختلفة .عملية سرقة أخرى
ج��رت ف��ي م�ت�ج��ر آخ��ر ل�لأل�ب�س��ة ،ف�ف��ي جل
ال ��دي ��ب دخ� ��ل م �ج �ه��ول م �ح��ل س��ال �ف��ي ك.
وسرق بطريقة احتيالية محفظة سالفي
وف��ي داخلها مبلغ  500أل��ف ليرة وأوراق
ثبوتية ،ثم فر اللص إلى جهة مجهولة.
من البالغات الالفتة ،إق��دام مجهول على
س��ر ّق��ة م �س��دس ع��ائ��د إل ��ى رال ��ف ج .وهو
مجند من ف��رع املعلومات في ق��وى األمن
الداخلي .أقدم اللص على سرقة املسدس
م ��ن ال �س �ي ��ارة ال �ت��ي ك��ان��ت م��رك��ون��ة أمام
مطعم في جعيتا.
أخيرًاُ ،سرقت سيارات من مناطق مختلفة
في لبنان .في جبيلُ ،سرقت سيارة جيب
رادو ت �ع��ود ملكيتها إل ��ى إن��دي��ا غ .وفي
منطقة ّ
فوار إنطلياسُ ،سرق جيب تويوتا
لصاحبه شربل ح.
ف ��ي ال� �ب ��وش ��ري ��ة ،س � ��رق م �ج �ه��ول سيارة
مرسيدس ُ
(صنع  )1978وهي ملك عبدو
م .ك�م��ا ُس��رق��ت س �ي��ارة م��رس�ي��دس (صنع
 )1975م��ن وادي ال�ج��ام��وس ،وه��ي تعود
إلى فضل ع.
في
جونية
فصيلة
�ام
�
م
أ
ب.
�راس
ادع��ى ف�
ً
ً ّ
ق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،ق��ائ�ل�ا إن مجهوال
أق ��دم ع�ل��ى س��رق��ة س�ي��ارت��ه وه��ي م��ن نوع
«بي أم» ُ
السيارة
(صنع  ،)1984وقد كانت
ّ
مركونة في محلة حارة صخر .وأضاف إن
السيارة مسجلة باسم والدته كلود ب.
(األخبار)

أجرت الزميلة روزان��ا بومنصف مقابلة مع السفيرة البريطانية في
لبنان فرانسيس غاي (نشرت في عدد أمس من الزميلة «النهار»)
ّ
حول املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
نقاش
لها
تخل
ّ
رفيق الحريري دل إم��ا على نقص بمعرفة غ��اي بالقضايا العدلية
واإلجراءات القضائية ،أو على تالعب في الوقائع بهدف تلميع صورة
آلية دولية كانت بريطانيا ،إلى جانب فرنسا والواليات املتحدةّ ،من
أكثر املتحمسني إلنشائها عبر مجلس األمن الدولي .أو ربما ظنت
السفيرة الظريفة نفسها شيرلوك هوملز عبر ّ استباقها بعض نتائج
التحقيق ال��دول��ي .ق��ال��ت منتحلة صفة امل��ح��ق��ق البريطاني الشهير
الضحايا ،مثل ج��ب��ران تويني
شيرلوك هوملز «كلنا تأثرنا بأنباء
ّ
وفرنسوا الحاج في األيام املاضية ،والتي ذكرتنا بأن هناك ضحايا
آخرين ،مما يعني أن هناك مجرمني آخرين» كاشفة عن معرفتها
بأن املجرمني الذين اغتالوا الحريري ليسوا املجرمني الذين اغتالوا
تويني والحاج .وأضافت مثبتة معرفتها بأن «هناك أدل��ة من حيث
���رى ،على غير ما
املبدأ في مكان الجريمتني أو بعض الجرائم األخ ّ
حصل في مكان اغتيال الحريري ومحاولة إزالة األدلة».
ّ
ّربما لم يكن النقل من اإلنكليزية إل��ى العربية دقيقًا ،غير أن غاي
تجيد العربية ولم يصدر عنها توضيح أو تصحيح ملا نقلته عنها
الزميلة «النهار».
ً
تابعت السفيرة الشيرلوكهوملزية حديثها حاسمة أن «املحاكمة علنية،
مما يعني أن الجميع يمكنه ،إذا وصلت األمور الى املحاكمة ،وآمل أن
تصل ،أن يتابع هذه املحاكمة وأن يخرج باستخالصاته الشخصية
ّ
عما إذا كانت العدالة حقيقية أو ال» بينما تجيز قواعد اإلجراءات
السرية» إذ ّ
واإلثبات الخاصة باملحكمة الدولية عقد «الجلسات ّ
تنص
القاعدة « :137يجوز لغرفة الدرجة األولى أن تأمر بإخراج الصحافة
والجمهور من قاعة املحكمة خالل جميع الجلسات أو بعضها» .وال
ّ
بد من التوقف هنا عند عبارة «جميع الجلسات»ّ .
وب��دل مراجعة النصوص القانونية للتأكد م��ن دق��ة أق��وال��ه��ا ،أعلنت
السفيرة غاي اعتقادها بأنه «يجب أن نتعامل مع القرار الظني على
أنه ال يعني العقاب بل منطلقًا إلجراء مصالحة داخلية .وهذا ما يجب
ّ
أن نسعى إليه» ملمحة بذلك إلى أن قتلة الحريري لبنانيون وليسوا
ّ
ومحرضني ومدعومني من جهات خارجية.
أجانب أو ممولني
ّ
وأعلنت أن «ح��زب الله يفترض االتهام ،فيما نحن لسنا مستعدين
ل���ذل���ك» .وت��ع��ل��ي��ق��ًا ع��ل��ى األم�����ر ،ي��ف��ت��رض ،رب���م���ا ،أن ت���راج���ع السفيرة
ازدواجية معايير ّ
املدعي العام دانيال بلمار التي كشف عنها أثناء
مقابلة صحافية اعترف خاللها باستماعه إلى شهود من حزب الله
بينما ادع��ى في إجابته عن س��ؤال ح��ول احتمال استماعه لشهود
إس��رائ��ي��ل��ي�ين أو م��وج��ودي��ن ف��ي إس��رائ��ي��ل أن ذل���ك ي��دخ��ل ف��ي ّ
سرية
التحقيق (وبإمكان السيدة شيرلوك غاي مراجعة املقابلة على املوقع
اآلتي:
)http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=198004
.
ُ
ّ
ً
أخيرًا ادع��ت غ��اي أن «املحكمة أنشئت بناء على طلب الحكومة وال
يمكننا تجاهل موقفها» وفي ذلك تالعب بالحقيقة إذ إن الحكومة
طلبت وضع نظام املحكمة تمهيدًا لتفاوض رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس ال��وزراء مع األمم املتحدة بشأن االتفاقية الدولية التي تنشأ
أساسها ،وذلك احترامًا للدستور والسيادة الوطنية.
املحكمة على
ّ
على أي حال ،قد يتصل بلمار في األيام املقبلة بالسفارة البريطانية
ليطلب انضمام غاي إلى فريق املحققني الدوليني ،إذ إن عددًا ّكبيرًا
ّ
يستعد لحزم حقائبه ،وال شك في
منهم استقال ورحل عن الهاي أو
ّأن بلمار ّ
بأمس الحاجة إلى شيرلوك هوملز.

أخبار القضاء واألمن
سرقة ّ
عمال سوريني
دخل شخصان مسلحان ،أمس ،إلى غرفة يسكنها عدد من ّ
العمال
السوريني في منطقة الدورة ـ ـ ـ بيروت ،فأنذرهم أحدهما بوجوب وضع
األموال التي بحوزتهم في كيس نايلون .وبحسب ما جاء في ّادعاء أحد
َ
ّ
املسلحني أخذا الكيس وفيه
العمال أمام القوى األمنية ،وهو أسامة ع .فإن
األموال قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.

سلب مسلح داخل سوبر ماركت
ّ
دخل شخصان ملثمان بقوة السالح ،أمس ،إلى سوبر ماركت في منطقة
جبيل ،واعتديا بالضرب على أحد العاملني فيه ،ثم سرقا ًمبلغ مليون
ّ
أميركي ،إضافة الى هاتف
ونصف مليون ليرة لبنانية ،و 1200دوالر
خلوي وجهاز كمبيوتر محمول وسيارة من نوع «جيب شيروكي» ،قبل
أن يفرا إلى جهة مجهولةّ .ادعى املوظف املسلوب أمام القوى األمنية،
َ
للسالبني ،فبدأت القوى األمنية العمل على
وأعطى مواصفات معينة
مالحقتهماً ،
بناء على إشارة القضاء املختص لتوقيفهما.
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متابعة
نواب تيار املستقبل ال يريدون الحقيقة .أعلنوا أمس أنهم لن يسمحوا باالقتراب من الحسابات
املالية للدولة ،التي تكشف عن فضائح ًومصائب منذ  1993حتى اليوم ،وأعلنوا أيضًا رفضهم
أن يكون بند «استقصاء الحقائق» مشموال بمهمات اللجنة الفرعية املنبثقة عن لجنة املال
واملوازنة ،التي من املفترض أن تبحث في ّقضية الحسابات املالية وقطع الحساب ،على
الرغم من أن محضر االجتماع األخير للجنة نص بوضوح على تأليف هذه اللجنة!

نواب المستقبل ضد الحقيقة!
إجهاض محاولة لمنع استقصاء الحقائق عن الحسابات المالية
رشا أبو زكي
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة األخ � �ي� ��رة ل �ل �ج �ن��ة املال
واملوازنة ،تبارى نواب تيار املستقبل
ف ��ي إع�ل��ان أن ال �ت �ي��ار ي��ري��د أن يبدأ
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ��ات املالية
ل �ل��دول��ة م��ن ع ��ام  1993ح �ت��ى اليوم،
«ال ب � ��ل ن� �ح ��ن م � ��ن ب � � ��ادر إل� � ��ى طلب
عضو اللجنة
التحقيق» ،وفق ما قال نّ
أح�م��د فتفت آن ��ذاك ،ليتبي أم��س ّ أن
«ال�ح�ك��ي م��ا عليه ج �م��رك» .ف�ق��د ألف
ن��واب تيار املستقبل جبهة مواجهة
ف� ��ي ج �ل �س��ة ل �ج �ن ّ��ة امل � � ��ال واملوازنة
أمس ضد أن تتسلم اللجنة الفرعية
امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن ل �ج �ن��ة امل � ��ال واملوازنة
صالحيات تتعلق باالستقصاء عن
امل �ع �ل��وم��ات ،ال ب��ل دع ��ا ن ��واب التيار

زمالءهم في لجنة امل��ال إلى التوافق
على أن يقتصر عمل اللجنة الفرعية
على متابعة التواصل ما بني وزارة
امل� ��ال ودي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،خ�ل�اف��ًا ملا
ورد ف ��ي م�ح�ض��ر ال�ج�ل�س��ة السابقة
ال��ذي يشير إل��ى ت��واف��ق ال �ن��واب على
ت��أل �ي��ف ل �ج �ن��ة ف��رع �ي��ة وف � ��ق أحكام
النظام ال��داخ�ل��ي ملجلس ال �ن��واب ،أي
م ��ا ي�ع�ن��ي االل � �ت ��زام ب ��امل ��ادة  142من
النظام الداخلي املتعلقة بالتحقيق
هذه املادة إلى أنه
البرملاني ،إذ تشير نّ
«ي�ح��ق للجان أن ت�ع�ّي� لجنة فرعية
م��ن أع�ض��ائ�ه��ا الس�ت�ق�ص��اء الحقائق
ف��ي قضية معينة .وف��ي ح��ال امتناع
اإلدارة املختصة عن توفير املعلومات
املطلوبة إل��ى اللجنة الفرعية ،ترفع
ه � ��ذه األخ � �ي� ��رة ت� �ق ��ري� �رًا ب� ��األم� ��ر إلى

ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ان�ت��دب�ت�ه��ا ح�ي��ث تقوم
ب��دوره��ا بطلب تعيني لجنة تحقيق
ب��رمل��ان�ي��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة» ...ولم
ي�ك�ت��ف ن ��واب امل�س�ت�ق�ب��ل ب��ال�ط�ل��ب من
زم�لائ�ه��م م�خ��ال�ف��ة ال �ق��ان��ون ،ب��ل رأوا
ّ
«مسيسة»،
مسبقًا أن اللجنة الفرعية
على الرغم من أن اللجنة تضم مندوبًا
عن كل كتلة نيابية ،ومن بينها تيار
املستقبل!
إنها «الحقيقة»!
وأص�ح��اب مقولة «بدنا الحقيقة» ال
تنطبق مقولتهم على مصير أموال
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .ف �م��ع ب ��دء ج�ل�س��ة لجنة
امل��ال وامل��وازن��ة ،أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة
إبراهيم كنعان أسماء أعضاء اللجنة
ال �ف��رع �ي��ة امل �ك �ل �ف��ة ،ب �ح �س��ب النظام
الداخلي للمجلس النيابي ،بمتابعة
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ريا الحسن «سمايل»

ً
ُ ّ
ّ
املرمي على كاهل وزيرة املال
ال يعد قليال أبدًا الحمل ّ
ريا الحسن (الصورة) ،إال أن دفاعها املستميت عن
املمارسات الفاسدة للحكومات املتعاقبة منذ 1993
ّ
حتى اليوم ،التي تزعم معظمها النائب الحالي فؤاد
السنيورة ،تجعلها واجهة املعركة ،هذا الحمل
ّ
تحول ًلدى الحسن الى ارتباك كبير بدأ يظهر واضحًا،
وخاصة ألعضاء لجنة املال واملوازنة ،بحيث تتحاشى
الحسن الرد على أي سؤال ،وتتهرب من الرد باألرقام
والوقائع عبر ابتسامة تقابل بها أسئلة النواب ،وآخر
جولة من جوالت ابتساماتها كانت أمس ،حيث
انطلقت ضحكتها إثر سؤال عادي جدًا للنائب علي
حسن خليل عن األمالك البحرية ،فاستغرب األخير
سلوكها ،لتجيبه «أضحك على التسييس»!

عامًا

هي الفترة التي قضاها لبنان
من دون حسابات مالية
قانونية للدولة اللبنانية ،إذ
إن ديوان املحاسبة ،وهو
أرفع هيئة قضائية في لبنان،
وضع اعتراضات على جميع
حسابات املهمة بني عامي
 1993حتى  ،2001فيما لم
ّ
يتسلم ّأي حساب مهمة منذ
عام  2001حتى اليوم.

قطع الحساب وحساب املهمة واألمور
املتصلة بهذه املسائل وهم :إبراهيم
كنعان رئيسًا وعضوية فادي الهبر،
غ��ازي ي��وس��ف ،ي��اس�ين ج��اب��ر ،هنري
ح �ل��و ،وع �ل��ي ف �ي��اض» ،ول �ف��ت كنعان
إلى أن اللجنة ستدعى إلى االجتماع
ف��ي األس �ب ��وع امل�ق�ب��ل ل �ط��رح املسائل
ال�ت��ي ستعالجها ب��وض��وح وتحديد
امل �ه �م��ات ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ه ��ذه امللفات
املطروحة ...وقبل أن يستكمل كنعان
كالمهّ ،
هبت عاصفة ضد «الحقيقة»،
إذ أص� ّ�ر عدد من ن��واب املستقبل ،من
بينهم غ ��ازي ي��وس��ف وأح �م��د فتفت
(نفسه) ونبيل دو فريج ،على أن عمل
اللجنة يجب أال يمتد إلى استقصاء
ال �ح �ق��ائ��ق ،م �ع �ت �ب��ري��ن أن مهماتها
تقتصر على متابعة التواصل ما بني
وزارة املال وديوان املحاسبة (عمليًا
ال مهمات لها) ،وإذا ًبالنائب ياسني
ج��اب��ر ي�س�ت�غ��رب ق��ائ�ل�ا «أن �ت��م نواب
وعملكم من دون لجنة أو معها هو
استقصاء ال�ح�ق��ائ��ق ،كما أن النظام
ال ��داخ� �ل ��ي مل �ج �ل��س ال � �ن� ��واب واضح،
ف�ه��ل ت��ري��دون ط�م��س الحقيقة ومنع

قطاعات

مؤشرات

ثقة املستهلك تتراجع في 2010
ت��ؤث��ر ال�ت�ط��ورات السياسية ال�ع� ّ
�ام��ة وامل �خ��اوف من
ت��ده��ور األوض� ��اع ف��ي ال �ب�لاد ت��أث�ي�رًا م�ب��اش�رًا على
تطلعات املواطنني وأن�م��اط استهالكهم ،ليتراجع
م��ؤش��ر ث�ق��ة املستهلك ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي املاضي
بالشهر نفسه من عام .2009
بنسبة  %48.5مقارنة
ُ ّ
واستقر املؤشر ( ،)CCIالذي تعد ّه مؤسسة األبحاث
ّ
تحسنًا
«آراء» ،ع�ن��د  103ن �ق��اط .ورغ � ّ�م أن ��ه س� ّ�ج��ل
مقارنة بالشهر السابق ،غير أنه انخفض على نحو
ح��اد خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ج��اري ،ن�ظ�رًا إل��ى س��وء البيئة
السياسية ـــــ االق�ت�ص��ادي��ة ،بعدما ك��ان��ت ال�ب�لاد قد
شهدت استقرارًا نسبيًا خالل العامني املاضيني.
وال� �ع ��وام ��ل األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ت �ح �س��ن امل � ��ذك � ��ور ّ ،الذي
بلغت نسبته  ،%7.29كانت االرت�ف��اع في تطلعات
املستهلكني لألشهر الست املقبلة .فقد تقدم املؤشر
ال �ث��ان��وي ال � ��ذي ي �ع �ك��س ّ رأي امل�س�ت�ه�ل�ك�ين باألفق
االق �ت �ص��ادي امل��رت�ق��ب ح��ت��ى منتصف ال �ع��ام املقبل
ّ
تحسن
بنسبة  %61.19إلى  108نقاط ،فيما ُس ّجل
في مؤشر الدخل الشخصي بنسبة  %19.74إلى 91
نقطة .ولكن في املقابل ّ
سجل املؤشر الثانوي الذي

ّ
أصر نواب املستقبل على أن ال يتوسع عمل اللجنة (أرشيف ــ بالل جاويش)

تراجعًا
يعكس أفق االستهالك على السلع املعمرة
ّ
بنسبة  %16.67إلى  100نقطة .وهذا األمر يعني أن
إنفاق املستهلكني لشراء األدوات املنزلية املختلفة
سيتقلص خالل املرحلة املقبلة ،بعدما
والسيارات
ّ
ك ��ان ال �ط �ل��ب امل �ح��ل��ي ع �ل��ى ال �س �ل��ع إح� ��دى القواطر
األس��اس �ي��ة ل�ن�م��و ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي خ�ل�ال السنوات
الثالث املاضية.
وعلى صعيد مؤشر الثقة باألوضاع االقتصادية
الحاليةُ ،س� ّ�ج��ل ت��راج��ع ف��ي تشرين الثاني مقارنة
بالشهر السابق بنسبة  %22إلى  156نقطة ،فيما
 %6.54إلى
ت��راج��ع مؤشر توقعات ال��دخ��ل بنسبة ّ
 100نقطة .وأكثر من ذلك ،تقول املؤسسة إن مؤشر
األم ��ن ،ال��ذي يعكس تطلعات املستهلكني لناحية
استقرار األوض��اع األمنية ،تراجع على نحو حاد
بنسبة  %49.32إلى  111نقطة ،وهو أدنى مستوى
م�ن��ذ ت�م��وز  ،2008وي�م�ث��ل ان�ع�ك��اس��ًا م�ب��اش�رًا لسوء
األوض��اع السياسية في البالد وتدهورها تدريجًا
منذ بداية النصف الثاني من عام .2010
(األخبار)

الكشف ع�ن�ه��ا؟» .وش��دد كنعان على
أن محضر الجلسة السابقة للجنة
امل��ال وامل��وازن��ة م��وج��ود ،وه��و يشير
إلى موافقة جميع النواب على تأليف
لجنة وف��ق أح �ك��ام ال�ن�ظ��ام الداخلي،
الفتًا إلى أنه ال تسوية في املوضوع
ّ
وأن ��ه ه ��دد ب��االس�ت�ق��ال��ة ف��ي الجلسة
السابقة ألسباب محددة ،وهي أنه ال
مكان للتسوية في هذا امللف ،مشيرًا
إل��ى أن مهمات اللجنة الفرعية هي
م �ت��اب �ع��ة ال �ح �س��اب��ات امل��ال �ي��ة وقطع
ال�ح�س��اب وك��ل م��ا ط��رح ف��ي جلسات
لجنة املال واملوازنة.
زادت العبارات االعتراضية ،فتدخل
النائب غازي زعيتر وقال «لجنة املال
توافقت على رفع توصية إلى الهيئة
العامة ملجلس النواب لتأليف لجنة
تحقيق برملانية ،فمن أين ستحصل
ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م �ل �ف��ات �ه��ا؟ أل� �ي ��س من
اللجنة الفرعية؟»...
وه �ن ��ا ط �ل��ب ال �ن��ائ��ب غ � ��ازي يوسف
ال �ك�ل�ام م�ع�ت�ب�رًا أن ال�ل�ج�ن��ة الفرعية
تريد تسييس املوضوع ،وأنه يرفض
ت��وج �ي��ه أي ات �ه ��ام إل ��ى وزارة املال!

كهرباء

ّ
عمال الكهرباء قلقون على ديمومة عملهم
فتحت ن�ق��اب��ات ك�ه��رب��اء لبنان وك�ه��رب��اء قاديشا
واملصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،معركة إقرار
الهيكلية اإلداري� ��ة وت�س��وي��ة أوض ��اع املتعاقدين
ّ
وع � �م � ��ال امل� �ت� �ع ��ه ��د ،وإق � � � � ��رار ب� � ��دل اختصاصي
ّ
ل�ل�م�ه�ن��دس�ين ،ع�ل��ى م�ص��راع�ي�ه��ا ،إذ ل ��وح رئيس
ات �ح��اد ن �ق��اب��ات امل �ص��ال��ح امل�س�ت�ق�ل��ة واملؤسسات
العامة ،شربل صالح ،في مؤتمر صحافي عقده
النقابات املذكورة ستقوم بخطوات
أمس ،إلى أن
ً
تصعيدية« ،وص��وال إل��ى اإلض��راب املفتوح الذي
لن يتوقف إال بتحقيق املطالب».
يشير صالح إلى أن «ما نطلقه اليوم من إشارات،
ّ
وم ��ا ن�ع�ط�ي��ه م ��ن وق ��ت ل �ب��ت م ��ا ن �ط��ال��ب ب ��ه قبل
البدء بالتشركة أو الشراكة أو الخصخصة وما
شابه ،هو بداية الطريق ،إذ يبقى مصير العمال
وتعويضاتهم تحت الكالم املعسول ،ألن ما نطلبه
هو إق��رار ال��دراس��ة التي أنجزتها اللجنة املكلفة
لحفظ حقوق العاملني وحمايتها ،وإحالتها إلى
مجلس الوزراء للتصديق».
ه��واج��س ن�ق��اب��ة ع �م��ال وم��وظ �ف��ي م�ع�م��ل الطاقة

ف��ي ال��زه��ران��ي مقلقة أي �ض��ًا ،ف�ق��د ع�ل�م��ت النقابة
«ق ��رب ت�ع��اق��د م��ؤس�س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ،ل�ف�ت��رة 5
س �ن ��وات ج ��دي ��دة ،ع �ل��ى إدارة وص �ي��ان��ة معملي
ال�ط��اق��ة ف��ي ال��زه��ران��ي ودي ��ر ع �م��ار» ،م�ش�ي��رة إلى
أن م�ش��روع العقد ال�ج��دي��د «ل��م يلحظ أي إشارة
إل ��ى ح�ف��ظ ح �ق��وق امل��وظ �ف�ين ف��ي ه��ذي��ن املعملني
ومكتسابتهم».
من جهة ثانيةّ ،
وجه املهندسون املؤهلون للترفع
في «كهرباء لبنان» ،كتابًا مفتوحًا إلى الجهات
ّ
املعنية بتعبئة الشواغر في
الرسمية والنقابية
وظ��ائ��ف الفئة الثانية الفنية ف��ي كهرباء لبنان،
إلن �ص��اف امل �ه �ن��دس�ين ال �ش��اغ �ل�ين ب��اإلن��اب��ة لهذه
ال��وظ��ائ��ف منذ س�ن��وات خ�لاف��ًا ل�لأص��ول .ويشير
ّ
مخفية ًوعقد سياسية متحكمة
الكتاب إلى «قطب
ّ
يجب التصدي لحلها أوال» ،ويلفت املعنيون إلى
ض��رورة «اإلص��رار على معرفة األسباب املوجبة
لتوقف هذا امللف العادل مقارنة بامللفات املشابهة
السائرة طبيعيًا ،وكشف معرقليه».
(األخبار)
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دراسة

ّ
ّ
هل يتحول لبنان نمرًا آسيويًا جريحًا؟
المادة  142من نظام
يحق
مجلس النوابّ :
تعين لجنة
ّللجان أن ّ
فرعية من أعضائها
الستقصاء الحقائق

ّ
ع �ن��ده��ا ت��دخ��ل ك �ن �ع��ان وذك� � ��ر نواب
امل �س �ت �ق �ب��ل ب� ��أن وزارة امل � ��ال نفسها
أق� ّ�رت بوجود خلل تقني ،ف��إذا بأحد
ن��واب املستقبل يطلب «التوافق بني
أعضاء اللجنة على أال تشمل مهمات
اللجنة الفرعية املادة  142من النظام
الداخلي» (خالفًا للقانون) .فكان أن
ُحسم النقاش بأن تعمل اللجنة وفق
النظام الداخلي ملجلس النواب ،على
أن تبدأ أول��ى اجتماعاتها األسبوع
املقبل.
املوازنة انتهت
وأش� � ��ار ك �ن �ع��ان إل� ��ى أن امل� ��وازن� ��ة قد
ش��ارف��ت على االن�ت�ه��اء ،بحيث ُيعمل
على تسوية البنود العالقة ،على أن
ت��رف��ع ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا إل ��ى رئاسة
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ق �ب��ل ن �ه��اي��ة العام
الحالي ،ولفت إلى أنه في هذا اإلطار
ال ب��د م��ن إي �ج��اد ح��ل ن�ه��ائ��ي ملسألة
ال �ح �س��اب��ات ،ل�ك��ي ي�س�ت�ط�ي��ع مجلس
ال � �ن� ��واب إق � � ��رار م� ��وازن� ��ة ع � ��ام ،2010
وم ��ن ال ��واج ��ب وامل �ف �ت��رض أن تكون
الحسابات حاضرة وجاهزة« ،ألننا
أن� �ج ��زن ��ا ك� ��ل ش � ��يء وي �ب �ق ��ى أمامنا

حساب املهمة وقطع الحساب .وكما
ف �ه �م �ن��ا م� ��ن وزي � � ��رة امل � � ��ال ،ف � ��إن هذا
املوضوع ال يزال قيد املراسلة في ما
بني ديوان املحاسبة والوزارة».
وأق � � � � � ّ�رت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أم � � ��س ع� � � ��ددًا من
ب� � �ن � ��ود امل � � � ��وازن � � � ��ة ،ف� �ي� �م ��ا ناقشت
ال�ب�ن��ود املتعلقة ب��األم�لاك البحرية
وال�غ��رام��ات وال��رس��وم التي يفترض
أن ت � �ف � ��رض � �ه � ��ا ال� � �ُح� � �ك � ��وم � ��ة على
املخالفني ،على أن ت�ق� ّ�ر ف��ي الجلسة
املقبلة للجنة بعد إجراء التعديالت
الالزمة عليها ،كذلك تنتظر اللجنة
ت��وض �ي��ح ق �ي��ادة ال �ج �ي��ش اللبناني
املتعلق بإنشاء مستشفى عسكري،
وس �ت �ن��اق��ش ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي األسبوع
املقبل البنود املتعلقة باملساهمات
وال �ت �ح��وي�لات إل��ى ه�ي�ئ��ات املجتمع
امل��دن��ي أو إل��ى م��ؤس�س��ات حكومية.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بالبنود املتعلقة
بمساهمة الدولة في تمويل برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي  ،UNDPفقد
أش ��ار ك�ن�ع��ان إل ��ى أن ُه ��ذا ال�ب�ن��د قد
ُب �ح��ث ب �ت� ّ
�وس��ع ،وس��ت��رف��ع توصية
إل��ى ال ��وزارات واإلدارات العامة بأن
ت �ض� ّ�م��ن م��وازن��ات �ه��ا امل �ق �ب �ل��ة زيادة
ع ��دد امل��وظ�ف�ين ف��ي امل�ل�اك وتقليص
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ت �ع��اق��د م��ن خارج
امل �ل ��اك ع �ب ��ر ط � ��رق م� �ت� �ع ��ددة ،منها
 ،UNDPالف� �ت ��ًا إل� ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة لن
ت��واف��ق ع�ل��ى أي م��وازن��ة مستقبلية
ت �ت �ض �م��ن ص � ��رف أم � � ��وال ع �ل��ى عدد
ك�ب�ي��ر م ��ن امل �ت �ع��اق��دي��ن .وأش � ��ار إلى
أن ع��دم ط��رح ه��ذا امل�ل��ف ف��ي موازنة
أساسًا إلى أن هذه
عام  2010يعود
ً
امل��وازن��ة صرفت أص�لا ،الفتًا إل��ى أن
اللوم يقع في هذا امللف أساسًا على
اإلدارات ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت �ع�م��ل ًعلى
م��لء الشواغر عبر التعاقد ب��دال من
فتح امل�ج��ال للتوظيف عبر مجلس
الخدمة املدنية.

ّ
ّ
تخلف السوق ّ
املالية واالعتماد على الخارج يمهدان ألزمة مفاجئة
حسن شقراني

يعيش لبنان منذ ث�لاث س�ن��وات تحديدًا،
ّ
م�ع��دالت ن�م� ّ�و ثابتة ت��دور ح��ول عتبة .%8
ّ
لكن هذا النمو غير مستدام بسبب مجموعة
من املشاكل البنيوية التي يعانيها النظام:
االع�ت�م��اد على ال�خ��ارج لتغطية العجز في
التجاري (االستهالك عبر االستيراد)
امليزان
ّ
ّ
ّ
املالية ،وعدم تنويع
في ظل تخلف السوق
قواعد االستثمار بسبب غياب السياسات
ّ
الحكومية الرشيدة.
ّ
تتمتع ب��أس��واق مالية
ففي ّالبلدان التي ال ّ
متطورةُ ،يصبح التوقف املفاجئ للعجلة
ّ
طبيعية
االقتصادية واألزمات املالية نتيجة
ل�ع�م�ل� ّ�ي��ة ن �م� ّ�و ن�م�ط� ّ�ي��ة م�ص�ح��وب��ةّ بتراجع
ّ
معدالت العوائد على الرساميل ...إنها سمة
ّ
ح�ت�م��ي��ة ألي ب�ل��د ن ��ام م�ن�ف�ت��ح باملواصفات
ّ
املذكورة ،وفقًا لدراسة أعدها روبيرتو بيازا
ّ
ب�ع�ن��وان «ال�ن�م� ّ�و واألزم� ��ة ،ت��راب��ط حتمي؟»،

صندوق النقد الدولي.
نشرها أخيرًا
ّ
وهذا األمر يعني أنه كلما تضاءلت األرباح
ّ
س�ي��رة ال �ن �م� ّ ّ�و ال �ت��يّ ق��د ي�ش�ه��ده��ا بلد
ف ��إن م� ّ
ّ
غير م�ت��ق��دم ،لاّبمؤشر تخلف ّ س��وق��ه املالية،
ل ��ن ت�ن�ت�ه��ي إ ّ ب ��أزم ��ة ت �ت �ط��ل��ب ح�ق�ن��ة غير
ع� ّ
النظام عبر الدعم
�ادي��ة ،أي ت��دخ�لات ف��ي
ّ
كما حصل مع لبنان خالل تعثره املالي في
ّ
عشيات مؤتمرات نادي باريس الثالثة.
ّ
ويربط النموذج بني مسار النمو االقتصادي
ف ��ي ب �ل��د ص�غ�ي��ر وم �ن �ف �ت��ح ،ب �م �ع� ّ�دالت ّ
نمو
ّ
ال�ن��ات��ج عامليًا وت��دف��ق ال��رس��ام�ي��ل واحتمال
نشوء أزمة ّ
مالية.

وال �ل��وح��ة ه � ّ�ي ع �ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و :تقترض
العائالت املحلية (على نحو غير مباشر) من
املستثمرين األجانب لتمويل عملية مراكمة
ّ
االقتصادية
رأس امل��ال ال��ذي يدفع ّالعجلة
إل ��ى األم � ��ام .ل�ك��ن ال�ت�خ��ل��ف ع��ن س ��داد أصل
القروض وفوائدها هو ّمسألة واردة.
ه�ن��ا ُي�لاح��ظ أن «ال�ت�خ��ل��ف ع��ن ال �س��داد» أو
ال��وق��وف عند ح��اف��ة ه��ذا امل��وق��ف ،ح��دث مع
ّ
ل�ب�ن��ان ف��ي ث�ل�اث م�ن��اس�ب��ات ك �ب��رى بالحد
األدن��ى ،واستدعى األم��ر مؤتمرات باريس
التي عرض فيها دائنون قروضهم ّ
امليسرة
ّ
وبعض الهبات ،لكن كل شيء كان مشروطًا
بتدابير مثيرة للجدل.
ع� �م ��وم ��ًا ،ت � �ك ��ون ال � �ع� ��وائ� ��د ع� �ل ��ى توظيف
الرساميل ثابتة نسبيًا ،لكن تبدأ بالتراجع
ّ
ّ
التحول».
كلما اقترب االقتصاد من «نقطة
ول � ��دى ال ��وص ��ول إل� ��ى ت �ل��ك ال �ن �ق �ط��ة تدخل
ال�ب�لاد ف��ي أزم ��ة .منطقيًا ،م��ن امل�ف�ت��رض أن
االقتصاد من هذه ُاملرحلة مع مرور
يتعافى
ّ
مشوبة
�ح
�
ب
�
ص
�
ت
�ه
�
ت
�ر
�
ي
�
س
�
م
أن
�ر
�
ي
�
غ
�ت،
ال ��وق �
ّ
بكوابح الجديدة تفرضها حالة «التخلف

ع��ن ال� �س ��داد» وض �ي��ق أع �ظ��م ف��ي معطيات
االستدانة (عندما ُي َّ
سجل قصور في السداد
ُ
التسليف)،
ت�ف �ق��د ال�ث �ق��ة أو ت��رت �ف��ع أك �ل�اف
ّ
ّ
وب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ي �ت��راج��ع ن �م��و ال �ن��ات��ج املحلي
ّ
اإلجمالي ،ويتراجع معدل االستثمارات.
وم � ��ن ب �ي�ن األم� �ث� �ل ��ة األك � � ّث� ��ر س �ط ��وع ��ًا على
ح��االت ّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي التي
ّ
يليها توقف مفاجئ للنشاط االقتصادي،
ّ
ّ
«األزمة اآلسيوية» (أزمة النمور اآلسيوية)
ّ
تسعينيات القرن املاضي ،وهي
في نهاية

م��ن أع�م��ق األزم� ��ات امل��ال�ي��ة خ�ل�ال السنوات
العشرين املاضية .ففي العام ال��ذي حدثت
البلدان
ف�ي��ه األزم� ��ة ش �ه��دت م�ج�م��وع��ة م��ن
ّ
املحلي
�ا
ش�م�ل�ه��ا ال �ب �ح�
�ث ،ه �ب��وط ن��ات �ج �ه� ّ ّ
ّ
اإلج �م��ال��ي ب �م �ع��دل  .%10ك��ذل��ك ف ��إن تدفق
الرساميل من الخارج ،التي كانت قد ّ
مولت

ال �ع �ج��وزات ّف��ي امل ��وازي ��ن ال �ج��اري��ة ف��ي تلك
ال �ب �ل��دان ،ت��وق �ف��تّ .أم ��ا ف��ي س �ن��وات م��ا بعد
األزم � ��ة ،ف �ق��د ع��اش��ت ت �ل��ك ال �ب �ل��دان تراجعًا
ّ
ّ
النمو م��ن م�ع��دل سنوي بلغ %8
ثابتًا ف��ي
ّ
إلى  ،%5وكان هناك أيضًا انهيار في معدل
االستثمارات.
هنا يمكن ذك��ر تجربة لبنان مباشرة بعد
األزم��ة املالية التي ظهرت مالمحها األولى
في صيف ع��ام  ،2007أي إث��ر حقنة مؤتمر
«باريس  ،»3وانفجرت كليًا في خريف العام
التالي .فقد جذب ًاالقتصاد الوطني خالل
تلك امل��رح�ل��ة أم ��واال م��ن ال �خ��ارج على نحو
ّ
غير مسبوق ،أدى إلى ّمراكمة فوائض في
م��وازي��ن امل��دف��وع��ات غ��ط��ت على العجوزات
الخطيرة في التعامل التجاري مع الخارج
املتمحور حول تغذية ّاالستهالك الداخلي.
ّ
يستمر ت�خ��ل��ف ال �س��وق املالية،
ل�ك��ن ،فيما
األس� ��اس� � ّ�ي� ��ة الق� � �ت � � ّ�راض ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن العام
وال� �خ ��اص ،ف��ي ظ ��ل ال �ح��اج��ات التمويلية
ّ
ويستمر االعتماد على الخارج في
الكبيرة،
إطار الحلقة املفرغة للتهجير وتخصيص
ال �بل��اد ل�ل�خ��دم��ات ع�ل��ى ح �س� ّ�اب القطاعات
ّ
�زداد مؤشرات الخطر
ّ
املنتجة األساسية ،ت� ّ
من توقف مفاجئ أو حتى أزم��ة تستدعي

الخطر بالنسبة إلى لبنان
مزدوج مقارنة بالتجربة
اآلسيوية
ّ

م��ؤت �م �رًا دول� �ي ��ًا ج ��دي� �دًا ل�ل�ت�م��وي��ل وإعادة
هيكلة االس�ت�ح�ق��اق��ات ،ق��د ُيطلقها ارتفاع
ّ
معدالت الفوائد عامليًا.
الخطر بالنسبة إلى لبنان م��زدوج مقارنة
ب��ال�ت�ج��رب��ة اآلس �ي� ّ
�وي��ة امل ��ذك ��ورة .فبحسب
ّ
ج�م�ي��ع اآلراء ّ ال�ت�خ��ص�ص�ي��ة ،وآخ ��ره ��ا كان
ّ
م��ا ق��دم��ه م�م��ث��ل ص �ن��دوق ُال�ن�ق��د ف��ي لبنان،
ّ
إيريك موتو ،لـ«األخبار» ،تعد هذه املرحلة
أس ��اس � ّ�ي ��ة ل �ل �ب�ل�اد ل�ت�ح�ق�ي��ق ان �ط�ل�اق��ة طال
ّ
استراتيجية إلدارة الدين
انتظارها :إعداد
ّ
ال �ع��ام ،ت�ط��وي��ر ال �س��وق امل��ال �ي��ة ،ال�ت�ن��ب��ه إلى
أنماط ّ
تطور ميزان املدفوعات ،االستثمار
ّ
ّ
ف��ي البنى التحتية ...وإذا ل��م يطبق لبنان
إدارة اق�ت�ص� ّ
�ادي��ة ـــــ م��ال� ّ�ي��ة رش�ي��دة مخالفة
ّ
لتلك التي أدت إلى مؤتمرات نادي باريس،
ّ
فإن األزمة ستقع ال محالة ،وسيكون املثال
اللبناني أسوأ من تجربة بلدان شرق آسيا
ّ
ّ
ّ
االقتصادية.
األدبيات
تضج بها
التي
عمومًا ،يخلص البحث إل��ى تفسير جديد
إلم� �ك ��ان ح � ��دوث األزم � � ��ات امل ��ال � ّ�ي ��ة .فبعض
تلك األزم ��ات ق��د ينشأ فقط م��ن ع��دم ّ
تطور
ّ
املعني.
األسواق املالية في البلد
ولدى سحب نموذج البحث التقليدي على
اقتصاد صغير منفتح (وهي حال لبنان)
أي
ّ
ّ
ّ
ي��ت�ض��ح أن ��ه م��ا دام ال�ع��ائ��د ّ (ال� �ح ��دي) على
الرأسمال في االقتصاد املحل ّي هو أعلى من
ّ
ّ
العاملية ،فإن البلد النامي
معدالت الفوائد
يمكنه االستمرار في االقتراض من الخارج
لتمويل استثماراته .وم��ع ّ
نمو االقتصاد،
ّ
هذين املعدلني إلى الصفر،
يصل الفارق بني ّ
ويدخل الناتج املحلي اإلجمالي في حالة
هدوء ،فيما تضمن الفوائض املتراكمة في
الحساب الجاري تسديد الدين الذي جرى
التعاقد عليه مع باقي بلدان العالم.
ّ
ف��ي ال��واق��عُ ،ي �ع��د ع��ام��ل ع��دم ب�ل��وغ السوق
امل��ال �ي��ة ،مثلما ه��ي ال �ح��ال عليه ف��ي لبنان
ح�ي��ث يعتمد ال�ق�ط��اع ال �خ��اص والسلطات
ّ
ع �ل��ى ح � ��د س� � ��واء ع �ل��ى ال� �ق� �ط ��اع املصرفي
لتمويل استثماراتهم أو اقتراضهم ،عائقًا
خ �ط �ي �رًا أم� ��ام ق� ��درة ال �ب �ل��د ع �ل��ى االستدانة
االستثمار.
بهدف
ّ
ول �ل �م �ف��ارق��ة ،ف ��إن ال �س � ّي��اس��ات امل��ال �ي��ة التي
تفرض ّقيودًا على تدفق الرساميل ّتنجح
ف ��ي ت �ج��ن��ب األزم� � ��ات امل��ال �ي��ة ،غ �ي��ر أن هذا
ال �س �ل��وك ق��د ي�ق� ّ�ي��د ع�م�ل� ّ�ي��ة رف ��ع مستويات
ّ
الرفاهية.

وفي هذا الصدد يقود النموذج املطروح إلى
عالقة مباشرة وق� ّ
�وي��ة ب�ين استدامة الدين
ّ
(أي ق��درة ال�ب�لاد على تحمل س��داد فوائده
وأص� �ل ��ه) وب�ي��ن ح � ��االت ت� � ��وازن اقتصادي
ّ
ت�ف�ت��رض ف� ّ�ي ط�ي��ات�ه��ا ف �ق��اع��ات ت� ��ؤدي إلى
حدوث التوقفات املفاجئة.

باختصار
ّ
مستمرة
◄ كهرباء لبنان :صيانة األعطال
ب�ي��ان أص��درت��ه مؤسسة كهرباء لبنان تشير فيه إل��ى أن ال�ف��رق الفنية تعمل
بوتيرة متواصلة على صيانة األعطال التي سببتها العاصفة ،فقد نجمت هذه
األعطال عن ضرب شبكتي التوتر املتوسط واملنخفض على جميع األراضي
اللبنانية ،إال أنها تلفت إلى أن نقصًا في الجهاز الفني بنسبة  ،%65اضطر
الفرق الفنية إل��ى ب��ذل جهود مضاعفة ،ففي منطقة بيروت الكبرى (بيروت،
أنطلياس والشياح)« ،كانت الفرق ًالفنية قد أصلحت أكثر من  400عطل ،علمًا
بأن هذه الفرق تتألف من  67عامال من أصل  220ملحوظني في املالك».
وأش��ار البيان إلى أعطال يتطلب تصليحها وقتًا ،منها تضرر األعمدة بفعل
سقوط األشجار واللوحات اإلعالنية عليها ،فيما أصلحت جميع خطوط التوتر
 150ك.ف .كما أعيدت خطوط التوتر  66ك.ف جميعها إلى الخدمة باستثناء
بعض الخطوط في منطقة البقاع التي يعوق تراكم الثلوج عملية إصالحها ،وال
ت��زال األعمال جارية إلع��ادة ربط محطة بدنايل بالشبكة ،واستعيد استجرار
الطاقة الكهربائية من سوريا ومصر تدريجًا.
ّ
والصيادين بسرعة
◄ تعويض املزارعني
ّ
دعوة ّ
الحويك ،ورئيس تجمع
وجهها رئيس جمعية املزارعني اللبنانيني أنطوان
امل��زارع�ين اللبنانيني ،هاني صفي ال��دي��ن ،ف��ي بيانني أم��س .فطلب الحويك من
الحكومة «اتخاذ قرار بتكليف الهيئة العليا لإلغاثة ،الطلب إلى الجيش اللبناني
الكشف على أض��رار العاصفة األخ�ي��رة التي لحقت ب��امل��زارع�ين وبالصيادين

ليصار إل��ى تعويضهم بأسرع وق��ت ممكن» ،متمنيًا على رئيس الجمهورية
«ط��رح م��وض��وع التعويضات م��ن خ��ارج ج��دول أع�م��ال جلسة مجلس الوزراء
ملناقشته وإق� ��راره» ،وع�ل��ى رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ري« ،ت�ح��وي��ل اقتراح
قانون إنشاء املؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث إلى اللجان النيابية
املشتركة ،ثم إلى الهيئة العامة إلق��راره ،وتأسيسه» .أما صفي الدين ُ ،فأوضح
بعد العاصفة ،أن أشجار املوز اقتلعت في
خالل جولة تفقدية في منطقة صور ً
معظم البساتني الواقعة جنوبًا وشماال ،مشيرًا إلى أن أكثر من  1500عائلة
تعتاش من هذا القطاع في املنطقة.
◄ توسيع التعاون التجاري املشترك
تفاهم ت��وص��ل إل�ي��ه رئ�ي��س االت�ح��اد ال�ع��ام ل�غ��رف ال�ت�ج��ارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية ،الوزير عدنان القصار ،خالل اجتماعات الدورة الثانية للمنتدى
العربي ـــــ الياباني التي عقدت في تونس .فقد أشار القصار في تصريح بعد
ترؤسه الجانب العربي في املنتدى ،إلى أن دورة املنتدى الثانية ّ
عمقت العالقات
التجارية واالستثمارية بني ال��دول العربية واليابان ،والحظ اهتمامًا كبيرًا من
الشركات اليابانية لالستثمار في املنطقة العربية ،مشيرًا إل��ى توقيع وثائق
ع� ّ�دة بني الجانبني العربي والياباني ،لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري
املشترك ،كان أبرزها مذكرة التفاهم بني اتحاد الغرف العربية واملركز الياباني
للشرق األوسط التي ركزت على تطوير مجاالت التعاون التجاري واالستثماري
واالقتصادي بني القطاعات الخاصة في الدول العربية واليابان.
(األخبار ،وطنية)
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بلديات

المقابلة

يحاول رئيس بلدية راشيا الوادي ،العميد املتقاعد مروان زاكي ،أن يحقق من موقعه الجديد إنجازات
ّ
تصب في خدمة بلدته إنمائيًا .هذا يتطلب تحديد املشاكل بوضوح ،وهي كثيرة ،يعرضها زاكي مع
الحلول املتوافرة لها ،أبرزها االنطالق بالعمل بصيغة مؤسساتية

أجراها أسامة القادري

مروان زاكي
ّ
¶ بعد أشهر من تسلمكم مهمات رئاسة بلدية راشيا ،ما هي
الفوارق التي ملستموها بني العمل البلدي وعملكم السابق في
الوظيفة العسكرية؟
ّ
ّ
منظم مثل ّ
خلية النحل ،كل
ـ ـ ـ الفارق كبير جدًا .العسكر
شخص يعرف حقوقه وواجباته ،ما له وم��ا عليه .أما
في العمل البلدي ،فأنا ال أزال عاجزًا عن تنظيم العمل
بسبب ت��داخ��ل امل��ل��ف��ات وامل��واض��ي��ع .وإذا كنا ن��ع��رف أن
أه ّ��م شيء بالنسبة إلى العمل املؤسساتي هو املراقبة
واملحاسبة ،فقد الحظت لألسف أنهما غير موجودين
في كثير من البلديات ،ولذلك عندما تغيب املحاسبة
من الطبيعي أن تغيب املسؤولية.

• ديون راشيا  476مليونًا
• ال عمل ّ
مؤسساتيًا في
البلديات
ّ
• السياسيون يشكلون حاجة
ّ
ماسة لسير املشاريع

¶ ل�ه��ذا س��ارع�ت��م كمجلس ب�ل��دي ،إل��ى ع��رض ج ��داول بالديون
املستحقة على البلدية السابقة أم��ام فاعليات البلدة؟ هل ثمة
اتهام ًللمجلس السابق بهذه امللفات واألوراق؟
ّ
ـ ـ ـ أوال ،أنا جئت إلى بلدية ليس فيها أي مستند أتسلم
مهمتي ً
املؤسسة العسكرية،
بناء عليه .في خبرتي في
ّ
عند تسلم وتسليم أي قطعة ،ندخل في أدق التفاصيل،
ّع��ك��س م��ا ش��اه��دت��ه وم��ا ح��ص��ل م��ع��ي ف��ي ال��ب��ل ّ��دي��ة .لهذا
قامت بمسح شامل لكل أغراض
ألفت لجنة على الفور،
نّ
امل��ب��ن��ى وم��ح��ت��وي��ات��ه ،وت���ب�ّي� م���ن ك��ش��وف��ات الصندوق
البلدي ،أن البلدية مديونة بحدود  476مليون ليرة .وقد
والبلديات أقول فيه إني
رفعت كتابًا إلى وزير الداخلية
ّ
ّ
تسلمت البلدية بمديونية هذا املبلغ ووقعتها وحدي،
إذ ّرفض الرئيس السابق توقيعها .لم يحصل محضر
تسلم وتسليم ،املسح الكامل للموجودات سنعمل على
أرشفته في مستندات رسمية وموثقة.

ّ
كيف يتكون جهازها اإلداري .في ظل القانون الحالي ،تترك
ه��ذه األم��ور إل��ى رئيس البلدية واملجلس البلدي ،ل��ذا تجد
في البلديات التي يفوق عدد أعضائها الخمسة عشر أنها
مؤسسة بحد ذاتها ،يوجد فيها قسم هندسة ،وقسم صحة،
وقسم معلوماتية ،إلخ.

¶ أل�ي��س ف��ي ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ات م��ا يجبر ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق على
تسليم سلفه ضمن األص��ول وال �ش��روط امل�ع�ت��رف بها ف��ي كل
اإلدارات والوزارات واملؤسسات؟
ّ
ـ ـ ـ ال أتصور أن تكون البلديات خارج النظام في التسلم
والتسليم ضمن محاضر .هنا يوجد نقطة ضعف في
قانون البلديات ،ألن لكل ّبلدية جهازها اإلداري املقترح
من قبلها ،لذا تجد أن لكل بلدية جهازًا إداري��ًا مختلفًا
الداخلية والبلديات أن تصدر
عن اآلخرً .
يفترض بوزارة ّ
قانونًا شامال تحدد فيه لكل بلدية ،حسب أعضائها،

¶ ما الذي كنت تتوقع وجوده في البلدية ولم تجده؟
ـ ـ ـ أعتقد أن أول ما يجب أن نجده في البلدية محاسب وأمني
صندوق ،وخصوصًا أننا نتعاطى باملال العام .في بلديتنا،
ه��ن��اك ف��ق��ط أم�ي�ن ص���ن���دوق ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف .ل����ذا ،ك���ان أول شيء
قمت ب��ه ،إض��اف��ة إل��ى أرش��ف��ة املحتويات واألغ����راض ،تعيني
محاسب قانوني ،يدقق ف��ي كيفية ص��رف األم���وال ،ويكون
على تواصل مع أمني الصندوق ،إذا أردنا أن نطبق املعيار
القانوني على صرف األموال.

¶ كيف عولجت مشكلة هدر الطاقة في إنارة الشوارع ،والتي وضعت
خزينة البلدية في كلفة عالية كونها كانت ال تنطفئ نهارًا؟
����ارة ع��ن��دن��ا أص��ب��ح��ت م��م��ت��ازة .ك��ل ال ّ��ل��م��ب��ات اشتغلت،
ـ ـ اإلن ّ
وتعاونا مع أحد مواطني البلدية على حل مشكلة اللمبات
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ض��اءة ن��ه��ارًا ،وت��س ّ��ب��ب ه���درًا ف��ي ال��ط��اق��ة .هذا
املواطن قدم مساهمة في صيانة هذه اللمبات على حسابه
الشخصي نظرًا إلى العجز املادي الذي كنا واقعني فيه.

¶ بلدية راشيا الحالية ،متهمة بأنها بلدية الوزير وائل أبو فاعور ،ملا
ّ
ويهب البعض إلى
كان له من دور استثنائي في املعركة االنتخابية.
القول إن البلدية ّ
تجير نشاطاتها لخدمة مصلحة أبو فاعور ،أكثر

¶ بالعودة ال��ى الديون املستحقة على البلدية السابقة ،كيف تعالج
هذه امللفات من قبلكم؟
ـ ـ ـ منذ تولينا رئاسة املجلس البلدي حتى اليوم ،استطعنا
أن نسدد  249مليونًا من أصل  ،476من مستحقات عام 2008

متابعةهاوس
زينكو

 300بلدية تركية تتواءم مع بلديات طرابلس الثالث
عبد الكافي الصمد

ّ
وق��ع اتحاد بلديات طرابلس مساء
أول من أمس اتفاق تعاون واسع مع
اتحاد بلديات مرمرة التركي .الخبر
ال���ذي ال يخلو م��ن ق���راءة سياسية،
على خلفية استثناء ط��راب��ل��س من
ال����زي����ارة األخ����ي����رة ل��رئ��ي��س الوزراء
ال�����ت�����رك�����ي رج���������ب ط�����ي�����ب أردوغان
إل������ى ال����ش����م����ال ،ي���ح���م���ل ال���ك���ث���ي���ر من
اإليجابيات لعاصمة الشمال.
ه���ذا م��ا ي��ع ّ��ول ع��ل��ي��ه أع��ض��اء بلدية
ط��راب��ل��س ،ال��ذي��ن استقبلوا ممثلي
 18ب��ل��دي��ة ت��رك��ي��ة واس��ت��م��ع��وا منهم
إل�����ى آرائ����ه����م وخ���ب���رات���ه���م ،ع��ل��م��ًا أن
ات���ح���اد ب���ل���دي���ات م���رم���رة ي��ض��م 300
ّ
ب����ل����دي����ة ،وي������ع������د واح�����������دًا م������ن أكبر
ات���ح���ادات ب��ل��دي��ات ت��رك��ي��ا وأكثرها
نشاطًا ،مع اتحاد بلديات طرابلس،
ال������ذي ي���ض���م  3ب���ل���دي���ات ف���ق���ط ،هي:
ط���راب���ل���س ،امل��ي��ن��اء وال����ب����داويّ .ومن
هنا تأتي أهمية ّ االتفاق الذي وقعه
أول م��ن أم���س ك���ل م��ن رئ��ي��س بلدية
طرابلس ن��ادر غ��زال ،ورئيس بلدية

بورصة ،واتحاد بلديات مرمرة في
تركيا رجب ألتابا ،بحضور السفير
التركي في لبنان إينان إزيلندر.
ّ
ل�����ك�����ن ع�������دد ال����ب����ل����دي����ات املنضوية
ضمن ك��ل ات��ح��اد ليس ه��و املقياس
إلق�������رار ب����روت����وك����ول ال����ت����ع����اونّ ،كما
ي���ق���ول غ������زال ل�����ـ«األخ�����ب�����ار» ،مؤكدًا
ح�����رص ط���راب���ل���س «ع����ل����ى التعاون
مع البلديات التركية ،في املجاالت
الثقافية والتاريخية واالقتصادية،
ألن���ه���م م��ت��ق��دم��ون ف���ي ه����ذا املجال.
ال���ب���روت���وك���ول ال����ذي وق��ع��ن��اه معهم
ي��ه��دف إل��ى مساعدتنا ف��ي ميادين
ت��دري��ب ال��ع��م��ال وامل��وظ��ف�ين ،أو فتح
م��ش��اري��ع ع��ب��ر ع�لاق��ات��ه��م ف��ي تركيا
وخ��ارج��ه��ا» .ويوضح غ��زال« :هناك
أمر مهم سنستفيد منه ،وهو دخول
طرابلس ضمن العالم التركي ،وقد
ج����رت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ه����ذا األم�����ر في
امل���ج���ل���س» .وك���ش���ف غ������زال أن «هذا
ال��ب��روت��وك��ول ليس األول م��ن نوعه،
فهناك عقد ت��وأم��ة م��ع بلدية غازي
ع��ي��ن��ت��اب ،إن��م��ا توقيعنا ال��ي��وم هو
لتفعيل التعاون بيننا وبني تركيا

من خدمة مصلحة راشيا؟ كيف ّ
ترد على هذه التهمة؟
ً
ـ ـ ـ بداية ،نحن كان برنامجنا االنتخابي إنمائيًا ،وبناء عليه
فليحاسبنا أهلنا ف��ي راش��ي��ا .كما أننا ال ننكر أننا جئنا
بدعم سياسي معني وربحنا االنتخابات .وهذا يعني أن من
يرغب في العمل اإلنمائي ال يجب أن يكون على قطيعة مع
سياسيي املنطقة على اختالف انتماءاتهم .التعاطي الجيد
مع السياسني يعطيك إنتاجية .والدليل أننا استطعنا مع
الوزير وائل أبو فاعور والنائب أنطوان سعد أن نأتي الى
راش��ي��ا بمركز التنظيم امل��دن��ي ،وك��ذل��ك الجامعة اللبنانية.
ك��ث��ي��ر م���ن امل���ش���اري���ع ت��م��ت ب��م��س��اع��دة ال��س��ي��اس��ي�ين ،وحتى
اللحظة لم يطلب مني الوزير أبو فاعور أي عمل شخصي،
إن��م��ا ن��ط��ل��ب ت��دخ��ل��ه ف��ي أم����ور ع��دي��دة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون عالقة،
لحلها ،ول��ه��ذا قطعنا نصف الطريق ال��ذي قطعته البلدية
السابقة في دورتني متتاليتني.
ال��ب��ل��دي��ة ال���ي���وم ب���أم ّ
���س ال���ح���اج���ة إل����ى م���س���اع���دة السياسيني
ّ
للوصول إلى العمل اإلنمائي ،ليمهدوا الطريق .نحن مقتنعون
ب��أن��ه ب��م��ع��اون��ة ال��س��ي��اس��ي�ين س��ي��ص��ار ف��ي امل����دى ال��ق��ري��ب إلى
جديدة ملنطقة راشيا ،ونعلن أن  %50من
إنشاء شبكة مياه
ّ
شبكة الصرف الصحي نفذ ،مع أننا نعاني من مشكلة ضيق
القساطل ال��ت��ي وض��ع��ت بسعة  8إن��ش��ات ،ب��دل  14و 16إنشًا،
حتى طريقة تنفيذها وط��م��ره��ا ك��ان��ت خ��اط��ئ��ة ،م��ا يعرضها
للكسر بني فترة وأخرى .نعود الى التدخل السياسي ،تقدمنا
بكتاب الى وزي��ر الطاقة ،أعلنا فيه حاجة راشيا إلى  50ملبة
شارع ،نأمل أن يلبينا من دون تدخل أي سياسي.

ك���ات���ح���اد ب���ل���دي���ات ،وي����أت����ي نتيجة
زي�����ارت��ي��ن ق��م��ن��ا ب��ه��م��ا إل�����ى تركيا،
ح��ص��ل ب��ع��ده��ا ت��أك��ي��د م���ن جانبنا
وجانبهم على أن نتالقى معهم في
إطار تعاون بروتوكولي».
ّ
ُ
خف أمرًا يعده مهمًا ،وهو
ّغزال لم ي ِ
أن «طرابلس أخذت «على خاطرها»
أردوغ��������ان لها،
ب��س��ب��ب ع����دم زي������ارة
ً
ّ
ف��������ردت اع���ت���ب���اره���ا ق���ل���ي�ل�ا م����ن باب
ال���ب���ل���دي���ة ،ل��ك��ن��ن��ا ن���ط���م���ع أن يكون
ال����رئ����ي����س ال����ت����رك����ي ع���ب���د ال����ل����ه غول
ّ
التكية املولوية
مشاركًا في افتتاح
ُ
في شهر شباط املقبل ،وق��د وعدنا
بزيارته».
السفير التركي إزيلندر ّ
تطرق أيضًا
إل��ى ع��دم زي���ارة أردوغ����ان لطرابلس
خالل ّزيارته األخيرة للبنان ،مشيرًا
إل��ى أن ه��ذه ال��زي��ارة التي يقوم بها
الوفد «نوع من التعويض املؤقت».
إزيلندر ال��ذي حرص على املشاركة
في حفل التوقيع رغم وفاة قريب له
منذ أيام ،أكد لـ«األخبار» أن «العالقة
ب��ي��ن ط����راب����ل����س وت����رك����ي����ا ي����ج����ب أن
ّ
تتطور وتصبح أكثر عمقًا» ،وشدد

األتراك
على أهمية «ال��ت��واص��ل ب�ين
ً
وال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،ال�����ذي أص���ب���ح سهال
بعد إلغاء التأشيرات ،وتحديدًا بني
تركيا وطرابلس ،التي كانت دائمًا
ع�لاق��ات��ه��ا م��م��ي��زة ع���ن س���ائ���ر املدن
اللبنانية».
وللتأكيد على هذه العالقة الخاصة
ج����ال ال���وف���د ف���ي األس�������واق القديمة
للمدينة ،كان أكثر من نصفها مشيًا
ع��ل��ى األق������دام .والح����ظ رئ��ي��س لجنة
اآلث����ار وال���ت���راث ف��ي ب��ل��دي��ة طرابلس
خ���ال���د ت���دم���ري أن ال���وف���د «ع ّ���ب���ر عن
ده���ش���ت���ه ل��ك��م��ي��ة اآلث�������ار ّالعثمانية
املوجودة في طرابلس ،لكن أعضاء
ال����وف����د ل����م ي���ك���ون���وا م����س����روري����ن من
آلت
ال���وض���ع ال���ق���ائ���م وال����ح����ال ال���ت���ي ْ
املعالم التراثية في املدينة ،وإن
إليها ّ
ّ
قدروا أن  15سنة من الحرب جعلت
اإله��م��ال يلحق بطرابلس ومعاملها
التراثية» يقول لـ«األخبار» .تدمري
ال��������ذي ن����س����ج م�����ع األت�����������راك عالقات
واسعة ،أوضح أن «الوفد طرح علينا
مشاريع عديدة ،من شأن بروتوكول
التعاون أن يفتح األبواب أمامها».

دور المهندس

أكد ممثل وزير الداخلية والبلديات ،املهندس أديب
لويس الهاشم ،تشجيع ال��وزارة التحادات البلديات
على إنشاء جهاز فني وجهاز موظفني .وكشف في
هذا اإلطار أن «الوزارة أرسلت تعميمًا إلى كل اتحادات
البلديات لتشجيعها على إنشاء هذا الجهاز الوظيفي
والهندسي وتتم متابعة هذه الطلبات من قبلنا».
ّ
الهاشم كان يتحدث خالل مؤتمر احتضنته طرابلس
أمس بدعوة من نقابة املهندسني في الشمال ،تحت
عنوان «دور املهندس في إنماء العمل البلدي» ،حضره
رئيس اتحاد بلديات مرمرة في تركيا رجب التابا .وأكد
«دور املهندس األساسي في تحقيق الغرض األساسي
من التنظيم املدني ،وال سيما ضمان التوازن بني
املصالح الخاصة للمواطنني واملصلحة العامة».
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أخبار
◄ استقاالت في بلدية
علمات

ليبقى علينا  227مليونًا .وقد استطعنا أن نجمع  120مليون
ليرة كاش ،ألننا بصدد العمل على مشروع إنارة راشيا على
امل��ول��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ب��دل م��ول��دات االش �ت��راك ال�ت��ي ل��م يعد
بمقدور أبناء راشيا دفع أكالفها ،بعدما وصل سعر الخمسة
أم �ب �ي��ر ف ��ي راش �ي ��ا ال ��ى  135أل ��ف ل �ي��رة .ع �ل��ى ه ��ذا األساس،
اشترينا أربعة مولدات ،وسنباشر العمل ،خالل شهر تقريبًا،
ليس بغاية الربح ،بل لتخفيف العبء عن املواطنني.
¶ هل هناك تعاون بينكم وبني البلدية السابقة بما يخدم مصلحة
االهالي؟
ـ �ـ �ـ �ـ م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان ي �ت �ع��اون رؤس� � ��اء ال �ب �ل��دي��ات السابقة
والحالية ،في ادارة ومعالجة االم��ور واملشاريع ،اال ان هذا
أمر نادر في ان بشكل عام .ال تجد رئيس بلدية ،لم يحالفه
الحظ ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،ي�ب��ادر ال��ى التعاون م��ع خصمه من
اجل مصلحة املدينة او القرية ،دائمًا تتغلب السياسة على
املصالح العامة.
¶ ه � ��ل ي � �ش � �ت� ��رك امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دن � ��ي ف � ��ي ع � �م� ��ل ال � �ل � �ج� ��ان ضمن
االختصاصات؟
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط�م��وح�ن��ا ت�ش��ري��ك م�ج�ت�م��ع راش �ي��ا ف��ي اق �ت��راح املشاريع
وم��راق�ب�ت�ه��ا ،ب�م��ا ي�خ��دم م�ص��ال��ح امل��واط �ن�ين ،خ�ص��وص��ًا إذا
كانت اللجان مطعمة بمواطنني لديهم الخبرة واالندفاع في
العمل ،وهذه مهمة باشرنا بها منذ ان استلمنا البلدية.
¶ ه��ل صحيح م��ا ص � ّ�رح ب��ه ال��وزي��ر وائ ��ل أب��و ف��اع��ور ف��ي موضوع
رخ��ص البناء ،ب��أن أهالي منطقة راشيا يستطيعون االستحصال
على رخص البناء من وزارة املهجرين؟
ـــــ بالفعل يستطيع املواطن أن يحصل على رخصة مهجرين،
وهذه الرخصة أقرب ما تكون إلى الرخصة القانونية ألنها
من الضروري أن تصدر عن التنظيم املدني ،على أن يكون
ل�ط��ال��ب ال��رخ�ص��ة ف��ي ال�ع�ق��ار ح�ص��ة  ّ 2400س�ه��م .وإذا وجد
ش��رك��اء ف��ي ال�ع�ق��ار ،فعلى الجميع أن ي��وق�ع��وا معه عليها.
وك��ذل��ك ال �ت��راج��ع ال �ق��ان��ون��ي امل �ط �ل��وب ع��ن ال �ج �ه��ات األربع،
وعلى هذا األساس يأخذ الرخصة ،واألكالف أقل من رخصة
التنظيم املدني.
ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ج � ��اء ب �ع��دم��ا أوق� � ��ف وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة رخص
البلديات ،وخلق مشكلة ف��ي جميع ال�ق��رى ،وخصوصًا أن

املواطنني اشتروا م��واد البناء ،ليسقط عليهم القرار بعدم
البناء برخصة البلدية .أتمنى على وزير الداخلية ،في حال
السماح برخص بناء م��ن البلديات ،أن تكون مشتركة مع
التنظيم املدني ،بما يحفظ حق الشخص ،وحق الجار بعدم
شرط الحفاظ على البيئة والتراث في ما
التعدي ،وتلحظ
ً
ّ
ليشوه
خص راشيا ،ألنه فعال ال يمكننا أن نترك الباطون
ت��راث راشيا في القرميد .كما نحرص على حقوق املواطن
الذي قد يضطر إلى إجراء تسوية مع التنظيم املدني ،فيدفع
أكثر بكثير من الكلفة الحقيقية.

يرى رئيس بلدية راشيا
مروان زاكي ّأن اللجان
البلدية تعد حاجة
ماسة للبلديات ،تشارك
في تحضير املشاريع
والدراسات ومراقبة
التنفيذ .وأعلن أنه
أضاف إلى اللجان
السابقة في البلدية
لجنة املناقصات
وفض العروض ،على
أمل أن تضم في األشهر
املقبلة ناشطني من
أبناء املدينة ،لتفعيل
عملها بما يضمن
الشفافية.

¶ ملاذا ال تزال راشيا ،رغم رمزيتها ،من دون اتحاد على الرغم من
ّ
تضم  26بلدية لـ 27بلدة؟
أنها ً
ـــــ أوال ،إن عدم وجود اتحاد ليس بسبب القانون ،بل هو عائد
ال��ى رؤس��اء البلديات السابقة ،ال��ذي��ن انعكست خالفاتهم
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع اإلن �م��ائ �ي��ة ل �ل �م �ن �ط �ق��ة .الدولة
والجهات املانحة ،عند مراجعتنا لها بأي موضوع ،تطلب
منا ات�ح��ادًا .الجميع عنده الرغبة في التعامل مع االتحاد
أكثر من بلدية منفردة .عندما تطرح مشروعًا لقرية منفردة
يوضع على الرف ،أما عندما يرون أن املشروع مطروح من
ّ
ينصب عليه.
قبل اتحاد بلديات ،فإن االهتمام
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس قمنا ب�ج��ول��ة أف��ق ع�ل��ى جميع رؤساء
ال �ب �ل��دي��ات ،ورأي �ن ��ا أن ع ��ددًا م�ن�ه��م ي��ري��د أن ي �ك��ون لراشيا
ات � �ح� ��ادان ،وآخ ��ري ��ن ي �ف �ض �ل��ون إق ��ام ��ة ات� �ح ��اد واح � ��د .املهم
�ات .وبعد
أن ال�ج�م�ي��ع ات �ف��ق ع �ل��ى م �ش��روع ت��وح �ي��د ال �ب �ل��دي� ّ
امل� ��داوالت ،ات�ف��ق على إن�ش��اء ات�ح��ادي��ن ل��راش�ي��ا ،ل�ك��ل منهما
ميزته في تقديم خدمات إنمائية إضافية .واحد يحمل اسم
ات �ح��اد ج�ب��ل ال�ش�ي��خ وي �ض� ّ�م  14ق��ري��ة ،وال�ث��ان��ي يحمل اسم
قلعة االستقالل ويضم  12قرية ،وقسمت حسب الخريطة
الجغرافية لها.
ّ
سيتم تعريف طائفة رئيسي االتحادين؟
¶ كيف
ـــــ ل��م ي�ت��م ال�ت�ح��دث ب�ه��ذه ال�ت�ف��اص�ي��ل ،إن�م��ا س�ت��ذه��ب األمور
حسب الطائفة األك�ب��ر ف��ي ك��ل ات�ح��اد ،على أن يكون رئيس
اتحاد «قلعة االستقالل» من الطائفة الدرزية ،ويكون رئيس
ات �ح��اد «ج�ب��ل ال�ش�ي��خ» م��ن ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة .وي �ك��ون نائبا
الرئيسني في االتحادين من الطائفة املسيحية .أعتقد أنه
بهذه الطريقة تحفظ لجميع الطوائف حقوقها.

تقرير
زينكو هاوس

مكتبة زوق مكايل زينة «بيت الشباب والثقافة»
مايا أبو صليبي خشان
افتتحت بلدية زوق مكايل مكتبتها
ال�ع��ام��ة ،ب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ى ف��ري��ق العمل
فيها من توثيق  30ألف كتاب باللغات
ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ف��رن �س �ي��ة واإلنكليزية،
وب �ع��د االن �ت �ه��اء أي �ض��ًا م��ن تحضير
ّ
ال�ص�ف�ح��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي تسهل
وصول القراء إلى املعلومات بطريقة
أسهل ،في انتظار أن تؤمن الروابط
مباشرة على الشبكة اإللكترونية.
م� � ��ع ه� � � ��ذه امل� �ك� �ت� �ب ��ة ت� � �ك � ��ون بلدية
ال��زوق ،ال��رائ��دة في مختلف األعمال
اإلن �م��ائ �ي��ة ،ق��د ك� ّ�ون��ت ب�ن�ي��ة ثقافية
مهمة للبلدة .فكانت قد أنجزت صالة
ل �ل �م �ح ��اض ��رات ،م � � ّس� ��ارح ،معارض
ومكتبة عامة ،ليطل «بيت الشباب
والثقافة» في نيسان  ،2009مجاورًا
ال �ق �ص��ر ال �ب �ل��دي و«ب� �ي ��ت الحرفي»
والسوق العتيق وامل��درج الروماني
وفيه مسرح تجريبي ،ومقهى وناد
لإلنترنت.
«ب�ي��ت ال�ش�ب��اب وال�ث�ق��اف��ة» ه��و فكرة
رئيس البلدية نهاد ن��وف��ل ،بحسب

ما تشير مديرة البرامج والعالقات
ال �ع ��ام ��ة ف ��ي امل ��رك ��ز إل� �ي ��ان فرسان.
تقول إن البدايات كانت عبر إنشاء
مكتبة صغيرة« ،وأح��ب تطوير هذا
املوضوع بعد زيارات عديدة قام بها
في أوروبا .وقد وصل الى هدفه بعد
عمل متواصل لنحو ث�لاث سنوات
ونصف ،رغم كل عوائق التمويل».
ي �ت ��أل ��ف ف ��ري ��ق ال �ع �م ��ل امل �ك �ت �ب��ي من
شابتني خضعتا لعدة دورات تدريبية
في مجال املعلوماتية ،وكانت املكتبة
قد ب��دأت باستقبال ال��زوار قبل مدة.
توضح فرسان «اعتبرنا أن��ه أصبح
ب��إم �ك��ان �ن��ا اف �ت �ت ��اح امل �ك �ت �ب��ة رسميًا
أخ� �ي� �رًا ،ووض �ع �ن��ا ش ��روط ��ًا بسيطة
كاالشتراك السنوي الذي تبلغ قيمته
ّ
ويخوله استعارة
 15ألف ليرة للفرد
ث�ل�اث ��ة ك �ت��ب واس �ت �ع �م ��ال اإلنترنت
وج �م �ي��ع آالت امل �ي��دي��ا ف ��ي املكتبة».
تتابع« :على املشترك وضع ضمانة
ق��دره��ا خ�م�س��ون أل ��ف ل �ي��رة ت �ع��اد له
بعد  12شهرًا ،إذا أع��اد الكتب خالل
ال �س �ن��ة ب �ح��ال��ة ج� �ي ��دة وف � ��ي الوقت
امل � �ح � ��دد» .وت ��وض ��ح أن ال �س �ب��ب في

طلب ه��ذه الضمانة ه��و «الصعوبة
التي واجهناها في تجميع الثالثني
ّ
أل��ف ك�ت��اب ،م��ن خ�لال هبات قدمتها
م��دي �ن��ة رواي م ��امل� �ي ��زون الفرنسية
امل �ت��وأم��ة م��ع زوق م�ك��اي��ل ،وم��ن دور
النشر ف��ي لبنان وجامعتي «الروح
القدس» ـــ الكسليك و«سيدة اللويزة»
ـــ زوق مصبح ،وع��دد من الجامعات
والكتاب».
ّ
تطال الكتب ك��ل األع�م��ار وتتناسب
مع كل االهتمامات واألذواق« ،إال أن
أهم ما فيها الكتب الخاصة باألطفال
من عمر سنة إل��ى ست عشرة سنة،
وال �ن �ش ��اط ��ات ال �ت ��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا حول
الكتب وخصوصًا أننا صرنا ضمن
شبكة مكتبات السبيل ،ويسعى عدد
م��ن أف ��راد «ب�ي��ت ال�ش�ب��اب والثقافة»
إل � � ��ى إي� � �ج � ��اد ن � �ش� ��اط� ��ات لألطفال
وتحفيزهم ع�ل��ى ال �ق��راءة وذل ��ك من
خ�ل��ال ال �ع �م��ل م ��ع م�خ�ت�ل��ف هيئات
املجتمع املدني والهيئات الكشفية
في املنطقة ،والتي تعقد نشاطاتها
في بيت الزوق».
وي� �ط ��ل «ب� �ي ��ت ال �ش �ب ��اب والثقافة»

ع � �ل ��ى م� � �ش � ��روع «ق � �ص� ��ر الرياضة
وامل �س��رح» ال ��ذي ب��دأ ت�ن�ف�ي��ذه ،وفيه
مساحات للعروض الفنية الدولية
ال� �ش� �ت ��وي ��ة .وف� �ي ��ه م � � � ّ
�درج ملشاهدة
امل �ب��اري��ات ال��ري��اض�ي��ة م��ن ك��رة سلة،
ط��اول��ة وم �ض ��رب ،وي�ت�س��ع لخمسة
آالف م� �ق� �ع ��د .وه � �ن� ��اك م � � ��درج آخر
مل� �ش ��اه ��دة امل � �س ��رح ي �ت �س��ع لخمسة
آالف وث�م��ان�م�ئ��ة م�ق�ع��د م��ع لوازمه
اللوجستية .مسبح ساخن أوملبي،
م��دي �ن��ة ري��اض �ي��ة ت �ض��م م �ل �ع��ب كرة
سلة ،كرة طائرة وكرة مضرب ،ملعب
س� �ك ��وات ��ش ،م �ل �ع �ب��ان م �ق �ف�ل�ان لكرة
املضرب ومالعب أخرى ،ناد رياضي
يضم ص��ال��ة رياضية بدنية ،صالة
رق��ص على أن��واع��ه ،م��رك��ز صحافة،
ستة متاجر .من جهة أخ��رى ،تعمل
ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى إن �ش��اء متحف للنول
في مدينة الزوق التي كانت عاصمة
ال �ن��ول وال �ح��ر ًي��ر ف��ي ال �ق��رن التاسع
ع� �ش ��ر ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت �ن �ظ �ي��م دورات
ت��دري �ب �ي��ة م �ك �ث �ف��ة وم� �ت ��واص� �ل ��ة في
الكومبيوتر واللغات ،ودورات أخرى
في الفرنسية للمؤلفني الصغار.

ب �ع��د ي��وم�ي�ن ف �ق��ط م ��ن ان �ت �خ��اب محمد
كامل علي ع��واد رئيسًا لبلدية علمات
ـــــ جبيل (جوانا عازار) بثمانية أصوات،
م �ق��اب��ل س �ب �ع��ة ص � ّ�ب ��ت مل �ص �ل �ح��ة علي
حسني عوادّ ،
تقدم أمس ثمانية أعضاء
باستقاالتهم ،ليصبح ّ املجلس البلدي
في علمات بحكم املنحل بعدما فقد أكثر
من نصف أعضائه .وعلمت «األخبار»
ّ
أن ه ��ذه االس �ت �ق��االت ت��أت��ي ب�ع��د أشهر
م��ن األخ ��ذ وال � � ّ
�رد ب�ي�ن أع �ض��اء البلدية،
وخصوصًا أن أربعة منهم التحقوا بها
ب�ع��د ق ��رار ص ��ادر ع��ن م�ج�ل��س شورى
الدولة أبطل النتائج األولى.
وامل �س �ت �ق �ي �ل��ون ه ��م ع �ل��ي ع� � ��واد ،معني
ش �ق �ي��ر ،ج �ه��اد ح �ي��در أح� �م ��د ،حكمت
الغداف ،خليل عواد ،محمود عواد ،باسم
الغداف ،محمد مرعي حيدر أحمد.

◄ موظفو بلدية بيروت
الجدد باشروا أعمالهم

ب��اش��ر امل��وظ �ف��ون ال �ج��دد ،امل�ع� ّ�ي�ن��ون في
اإلدارية
مختلف مالكات بلدية بيروت ً
ال�ش��اغ��رة ،مهماتهم الوظيفية ب��دءًا من
أمس ،بعد لقاء لهم مع محافظ العاصمة
ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ن��اص�ي��ف ق ��ال ��وش ،بوصفه

ّ
رئ�ي�س��ًا للسلطة التنفيذية .وق��د توزع
املوظفون ،الذين يربو عددهم على مئتي
م��وظ��ف ،على امل��راك��ز اإلداري ��ة الشاغرة
مع مراعاة أماكن سكنهم ،حرصًا على
الحضور الدائم من دون أية معوقات.
وأش � ��ار م�ج�ل��س ب �ل��دي��ة ب �ي��روت إل ��ى أن
املفتشني الثالثة ّ
املعينني ف��ي مصلحة
ال �ت �ف �ت �ي��ش ه � ��م :ه ��ان ��ي ح� �م ��زة ،ريمان
بالغي وعبير الحداد ،قد أقسموا اليمني
أم��ام املحافظ ق��ال��وش ،وم��دي��ر مصلحة
التفتيش بالتكليف في البلدية عبد الله
شخيبر ،وذل��ك وفقًا ألح�ك��ام امل��ادة 13
من نظام مصلحة التفتيش

◄ دور البلدية في التنمية
ّاالقتصادية املحلية

ن��ظ��م مكتب منظمة امل ��دن والحكومات
املحلية املتحدة (لبنان ،سوريا واألردن)،
املكتب التقني للبلديات اللبنانية ،أمس
ورشة عمل عن «دور البلدية في التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ح �ل �ي��ة» .وأوض � ��ح بيان
ّ
ص��ادر ع��ن املكتب «أن ال��ورش��ة هدفت
الى تعريف املشاركني على دور البلدية
في التنمية االقتصادية املحلية ،ومعرفة
األس� �ب ��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ح��ال��ت دون
قيام البلديات في لبنان بدور في مجال
التنمية االقتصادية املحلية».
ول�ل�غ��اي��ة ع��رض��ت خ�ل�ال ورش ��ة العمل
«ال� �ن� �ص ��وص ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال� �ت ��ي ّ
تحدد
ال ��دور ال�ب�ل��دي ف��ي ل�ب�ن��ان لجهة التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ح �ل �ي��ة ،وب� �ي ��ان األنواع
املختلفة واآلليات التي يمكن اعتمادها
ضمن إط��ار القوانني واألنظمة لتحقيق
هذه التنمية في لبنان ،وإف��ادة البلديات
ال�ل�ب ّ�ن��ان�ي��ة م��ن ال �ت �ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة التي
تحققت في عدد من مدن منطقة الشرق
األوس � ��ط وأوروب� � � ��ا ،وب �ي ��ان النصوص
القانونية التي أجازت لها ذلك».
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بصرية
فنون ّ

شعر وغواية وفتنة في «حديقة الالمكان»

ليلى مريود :بورنوغرافيا العزلة

ّ
«ثنائية »3

في املعرض الذي يستضيفه
«املركز الثقافي الفرنسي» بالتعاون
مع جمعية «عني» و«غاليري أتاسي»
ضمن «مهرجان دمشق للفنون البصرية»،
ّ
تحطم التشكيلية واملصممة السورية
املقيمة في باريس ،أيقونة املرأة
الصامتة ،وتبني مشروعها البصري حول
ثنائية الظهور والتخفي ،العري
ّ
والتحجب ،االستسالم واإلدانة...
دمشق ــ خليل صويلح
م�ن��ذ ال�ع�ت�ب��ة األول� ��ى ،تضعنا ليلى
م��ري��ود ف��ي م�ه��ب ال�ش�ع��ر والغواية
وال� � �ف� � �ت� � �ن � ��ة .م � �ع� ��رض � �ه� ��ا «حديقة
ال�لام �ك��ان» ال ��ذي تستضيفه صالة
«امل � ��رك � ��ز ال �ث �ق ��اف ��ي ال� �ف ��رن� �س ��ي» في
دمشق ،بمبادرة من جمعية «عني»،
و«غاليري أتاسي» ،ضمن «مهرجان
متاهة
دم�ش��ق ل�ل�ف�ن� ّ�ون ال�ب�ص��ري��ة»ّ ،
�وي��ات م �ت �ع��ددة ...كأننا
أج �س��اد ب �ه�
ب �ص ��دد ف �ه ��رس ق �ص��ائ��د ف ��ي الوله
والشجن« :خزائن الروح»،
والرغبة َّ
«حفيف ال��ش�ع��ر»« ،ك��ل ش��يء يمحى
ب �ض��رب��ة واح � � ��دة»« ،ل� ��ذة الصمت»،
«أرواح تسافر بعزلتها»...
ل �ك��ن ه � ��ذه ال� �ع� �ن ��اوي ��ن امل ��وح� �ي ��ة لن

ً
طويال في الذهنّ ،إنها َّ
مجرد
تصمد
دل� �ي ��ل ّأول � � ��ي ل�ل�اش �ت �ب��اك م ��ع صور
فوتوغرافية ،التقطتها التشكيلية
وامل �ص �م �م��ة ال� �س ��وري ��ة امل �ق �ي �م��ة في
باريس ،لنساء عاريات عشن أدوارًا
م�ت�خ� ّ�ي�ل��ة أم� ��ام ال �ع��دس��ة .ف� ��إذا بهذا
األلبوم (البورنوغرافي؟) في إحدى
عالماته الفارقة ،يختزل زمنًا ممتدًا
من عصر الحريم إلى اليوم.
ّ
كأن هذا املشروع البصري في األلم
والعزلة واالشتهاء ،قد أنجز ذهنيًا
ً
أوال ،ق �ب��ل أن ت�ع�م��د ص��اح�ب�ت��ه الى
ت��رك�ي��ب س�ي�ن��وغ��راف�ي��ا ال�ج�س��د فوق
ّ
املتخيل .من جسد أنثوي
مسرحها
غارق في الحلم والرغبة ،إلى جسد
ّ
مضمد بشاش طبي ،كمحصلة
آخر
لعنف مستمر ،وثالث تغطيه الحلي
ُع �ل��ى ش �ك��ل أق �ن �ع��ة م� �خ � َّ�رم ��ة .هكذا
ت �ن �ش��ئ ص��اح �ب��ة «رف � ��ع الحجاب»،
و«الظالم أعمق من الدم» تصوراتها
ال �ج �م��ال �ي��ة وال �ب�ل�اغ �ي��ة ف ��ي ّ
مدونة
ب �ص��ري��ة ،ت ��ؤرش ��ف أح� � ��وال الجسد
وحفرياته الحسية ،بني مقام اللذة
ومسرح القسوة.
الصورة الفوتوغرافية إذًا ،مادة ّ
أولية
مل�ع� ّ�ال�ج��ات تشكيلية الح �ق��ة ،سوف
ت �ع��زز ح ��االت امل�ك��اش�ف��ة واالختباء
والنشوة واالحتجاج .ذلك أن البعد
األنثى،
ال �ت��دم �ي��ري ال � ��ذي ت �ع �ي �ش��ه
ّ
ن �ج��ده ب �ت �ن��وي �ع��ات م �ت �ب��اي �ن��ة ،لعله
حصيلة انتهاك ذك��وري مزمن ،أتى
من لعبة تسليعية في املقام األول...
وإذا ب ��امل ��رأة ت�ت�م��اه��ى م��ع «لوغو»

ال��دم�ي��ة الجميلة ك��واج�ه��ة إعالنية،
أو ص � � ��ورة ل� �ل� �ف ��رج ��ة املستباحة،
وال�ع�س��ف ال��ذك ��وري .ه��ذا امل �ج��از ما
ه��و ف��ي ال��واق��ع إال طبقة أول��ى على
السطح .فما إن نزيح اللثام عن تلك
الفكاهة ّ
املرة عن تلك األجساد ،حتى
تتكشف أسئلة وجودية أكثر عمقًا
وحميمية.
ح��دي�ق��ة ال �ل��ذة ال�ت��ي تصوغها ليلى
م� ��ري� ��ود ب� �ب ��راع ��ة ،ه � ��ي ،ف� ��ي نهاية
َّ
مجرد أقنعة مراوغة إللغاء
املطاف،
م� ��وض� ��وع ال � �ص� ��ورة ف� ��ي نسختها
جسد آخ��ر بوشم
األول ��ى ،وتشييد ّ
م�خ�ت�ل��ف ...جسد م �ن��زه ،م�ت�ح� ّ�رر من
آث��ام��ه ال�ق��دي�م��ة امل�ت��راك�م��ة ،ف��ي لعبة
تتناوبها ثنائية الظهور والتخفي،
ال � �ع � ��ري وال � �ت � �ح� � ّ�ج� ��ب ،االستسالم
واإلدانة ،بعيدًا عن خطاب الجنوسة
املعتادة .عناوين
وإحاالته املعرفية
ً
ال �ل��وح��ات ت �ق��ودن��ا م� ��رة ث��ان �ي��ة إلى
املتداخلة،
التوغل في غابة األجساد ّ
اللتقاط شيفرة إضافية تدلنا إلى
ّ
ال �ض��وء ،م�ث��ل «امل� ��اء ي� ��ردد هديره»،
و«األب �ي��ض ل��ون ال�ص�ب��ر» ،و«رائحة
الظالم»...
ل �ع��ل ال �ح �ك��اي��ة ت� �ب ��دأ م ��ن ه� �ن ��ا ،في
اس� �ت� �ع ��ارات س ��ردي ��ة ،ي��دخ��ل اللون
ف� ��ي ص �ل ��ب ت �ك��وي �ن �ه��ا ،ع �ب ��ر املحو
واإلض ��اف ��ة ،وت �ن��اوب ال �ن��ور والظل،
ف � � ��ي ك� � �ش � ��ف ت� � �ض � ��اري � ��س الجسد
ب��وص �ف��ه م ��وض ��وع ��ًا ت �ج��ري��دي��ًا من
جهة ،ومكمن لذة وشهوة من جهة
ث ��ان� �ي ��ة ...ذل� ��ك أن ث �ن��ائ �ي��ة األبيض

واألس � ��ود ه �ن��ا ،ت�ن�ط��وي ع�ل��ى حس
غ��راف�ي�ك��ي ،وم�ق��اص��د ب�ص��ري��ة تعلو
ّ
لتصورات
وت�ه�ب��ط ب��ال�ج�س��د وف �ق��ًا
سوسيولوجية ،وشحنات تعبيرية
«ت �س �ت �ط �ل��ع ال � �ح� ��دود ب �ي�ن الجمال
وال��رغ �ب��ة» ،وف �ق��ًا مل��ا ت�ق��ول��ه الناقدة
البريطانية إيريكا فاغنر.
ت �ع �م��ل ل �ي �ل��ى م� ��ري� ��ود ف� ��ي منطقة
م� ��وارب� ��ة ف ��ي ك �ش��ف أل� �غ ��از الجسد
األن �ث��وي وأس� ��راره وتطلعاته .وإذا
ب��ال �ح �ل��ي وامل �ن �ح��وت��ات ال �ت��ي ّ
تزين
ال��وج��وه تتحول إل��ى أقنعة ودروع
تخفي ال�ن�ظ��رة ال�ث��اق�ب��ة ال�ت��ي تكمن
وراء الحجاب ،فيما تمتص العدسة
ج �م��ال �ي��ة االن � �ح � �ن� ��اءات والخطوط

بصرية
مدونة ّ
ّ
تؤرشف أحوال الجسد
الحسية بين
وحفرياته ّ
ّ
مقام اللذة ومسرح
القسوة

املتداخلة للجسد .النتيجة ُتشكيالت
ّ
حسية تخضعها
مغايرة ،ومقاربات
مل�ع��ال�ج��ات تقنية ع�ب��ر ال �ل��ون وكتل
الطالء املتراكمة والكوالج.
ت �ل��ك ال �ت �ش �ك �ي�لات ت�ش�ح��ن الصورة
بتأمل م�ض��اد ،غالبًا م��ا يذهب إلى
ال��داخ ��ل الس �ت �ج�لاء م��ا ه��و مخبوء
وم �س �ت ��ور ،ف ��ي م �ش �ه��دي��ة مفتوحة
ع �ل��ى إي � �ح ��اءات إي��روس �ي��ة مضادة
للتصورات السلعية.
ه �ك��ذا ي�ت�خ��ذ ال �ج �س��د ه�ي�ئ��ة نافذة،
أو ق �ن �ط��رة ل �ل �ع �ب��ور إل � ��ى الخارج،
وال� � �ت� � �خ� � �ف � ��ف م � � ��ن ع� � � � ��بء النظرة
الشهوانية املتراكمة تاريخيًا.
ف � ��ي أع� � �م � ��ال أخ� � � ��رى ن� �ت ��وق ��ف عند
ب � �ط� ��ون م� � �ك � � ّ�ورة ف � ��ي إح � � � ��االت إلى
ن � � َّص� ��وص ال � �خ � �ص� ��ب ،وإل � � � ��ى دمى
ملطخة باألحمر ،وغ�لاالت بيضاء،
وأك� � �س� � �س � ��وارات ،وم � �ل� ��اءات تحيط
ب�ج�س��د ح�ب�ي��س ي�ف�ت��ش ع��ن هويته
ال �ض��ائ �ع��ة ،ب�ي�ن اإلغ � ��واء واألمومة.
ب �ه��ذا امل ��زج ب�ي�ن ت�ق�ن�ي��ات ّالتصوير
وال �ن �ح��ت وال�ت�ج�ه�ي��ز ،ت�ح��ط��م ليلى
م� ��ري� ��ود أي� �ق ��ون ��ة امل � � ��رأة الصامتة،
ل�ت�ض�ع�ه��ا ف ��ي ً م��واج �ه��ة م ��ع العالم
الخارجي ت��ارة ،وم��ع نفسها طورًا.
ه �ك��ذا ت �ب��رز ال �ه �ش��اش��ة والصالبة،
االن�ك�س��ار وال�ت�ح��دي ،القيد والتوق
إل� � ��ى ال � �ط � �ي� ��ران ،ف� ��ي ق � � � ��راءة بديلة
لتاريخية النظرة األحادية للجسد
األنثوي.
«حديقة الالمكان» تجربة أخرى في
مسرحة الجسد بصريًا ،إذ سبق أن
ّ
ِّ
املتفردة تجارب
قدمت هذه املصممة
في النحت والتصوير وفنون األداء،
مستفيدة من خبرتها الطويلة في
ابتكار الحلي واالن �خ��راط ف��ي عالم
املوضة مع مصممني فرنسيني كبار
مثل جون لوي شيرير ،وكريستيان
الكروا.
ً
فضاء
وج ��دت ف��ي ك��وال�ي��س ع��امل�ه��م
رح�ب��ًا للتعرف ع��ن كثب إل��ى أسرار
الجسد ،وحركة األعضاء ،ومقاييس
الجمال.
«ك � ��أن � ��ك ت� �ن� �ح ��ت ب� ��ال � �ض� ��وء والظل
أف� �ك ��ارك وه��واج �س��ك ع �ب��ر الصورة
الفوتوغرافية» ،تقول .لكن أوضاع
ه � ��ذه األج � �س � ��اد س �ت �ب �ق��ى ملتبسة
الحواس ،وعتمة
وحائرة بني فتنة ّ
ال��داخ��ل وم��راي��اه املهشمة .ت��رى ،هل
ت�ك�ف��ي ال �ض �م ��ادات ك ��ي ت�ل�ت�ئ��م هذه
الجراح املفتوحة منذ األزل؟
حتى  21كانون األول (ديسمبر) ـ ـ املركز
الثقافي الفرنسي ،دمشق ـ ـ لالستعالم0:
0963112316181

فالش باك

وليد صادق يمحو ...كي تنجلي الرؤيا
سناء الخوري
ِّ
«س� ��أح� ��دث � �ك� ��م ع� ��ن ك � �ت� ��اب صغير...
صغير ج� �دًا» ،ق��ال��ت ص��ون�ي��ا مايشر
أت��اس��ي ،ق�ب��ل أن ت �م� ّ�رر ك�ت� ِّ�ي�ب��ًا كحلي
ال� �ل ��ون ع �ل��ى الحاضرين
في مكتبة «املعهد األملاني
لألبحاث الشرقية» (زقاق
ّ
ال � � �ب �ل��اط) .ه � �ن� ��اك ،قدمت
األس � �ت � ��اذة امل� �س ��اع ��دة في
«ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك� ّ�ي��ة في
ّ
نقدية
ب� �ي ��روت» م�ط��ال�ع��ة
ل�ك�ت��اب ول�ي��د ص ��ادق «في
أن�ن��ي أك�ب��ر م��ن بيكاسو».
الكتاب الذي ال يتجاوز حجمه حجم
دفتر جيب أو جواز سفر ،عرض في
«م �ه��رج��ان أي �ل��ول» ع��ام  ،1999تحت
ع �ن��وان «ال �ن �ص��ب ال �ت��ذك��اري��ة ،تولد،

تبدد
مانيفستو ّ
األوهام عند فناني
ما بعد الحرب في
لبنان

ت�ع�ي��ش ،وت �م ��وت» ...ل�ك��ن ك�ي��ف يمكن
ه� ��ذا ال� �ش ��يء امل �ي �ن �ي �م��ال��ي أن ّ
يتسع
ُ
لن ُصب؟
املعادلة بسيطة :على امتداد صفحات
ّ
فوتوغرافية واحدة،
الكتاب ص��ورة
واألسود،
�ض
�
ي
�
ب
�األ
�
ب
�رة
ت �ك� ّ�ررت  31م�
ّ
نسختني م�ل��ون�ت�ين .إنها
باستثناء ّ
ص��ورة للمسلة التي تستقبلنا على
ط��ري��ق امل �ط��ار ،ع�ل��ى ط��رف الضاحية
الجنوبية لبيروت ،وكان قد ّ
ّ
شيدها
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال�ح��ري��ري ع��ام ،1998
ك �ت �ح� ّ�ي��ة ل �ل��رئ �ي��س ال� �س ��وري «حافظ
وجيشها وشعبها».
األسد ولسوريا
لاّ
ال ي �ظ �ه��ر ب �ي �ك��اس��و إ ع �ل��ى غالف
ال �ك �ت��اب األخ � �ي ��ر ،م ��ن خ�ل��ال لوحته
«ل �ق �ط��ة ن �ص �ف� ّ�ي��ة الم � � ��رأة م ��ع ّ
قبعة»
 Bust of a woman with a hatوعليها
ضربات ممحاة قاسية .هذا التخريب

(بالل
جاويش)
امل �ش ��اغ ��ب ل �ل��وح��ة ب �ي �ك��اس��و ،إحالة
ّ
يتضمنه الكتاب من توثيق
على ما
«ب�ت�ص� ّ�رف» ،لـ  16نصًا تسرد وقائع
تخريب شهيرة.
هكذا ،نقرأ عن ماري ريتشاردسون،
يوم دخلت ّالـ«ناشونال غاليري» في
لندن ،لتحطم لوحة دييغو فالزكيز
ال �ش �ه �ي ��رة« ،ف �ي �ن ��وس أم� � ��ام املرآة»،
ّ
النسوية
ف��ي س �ي��اق االح �ت �ج��اج��ات
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ح��ق االن �ت �خ��اب عام
 .1914ن �ق ��رأ أي �ض ��ًا ع ��ن ن� ��زع تمثال
ّ
الشرقية ع��ام ،1992
لينني في برلني
ّ
وه ��و ال �ن �ص��ب ال� ��ذي ش��ي��ده النحات
ال � �س� ��وف � �ي� ��ات� ��ي ال� �ش� �ه� �ي ��ر نيكوالي
تومسكي عام .1970
ّ
الجمالية
ي �ع� ّ�ج ال �ك �ت��اب ب ��اإلح ��االت
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة وامل �ج� ّ
�ازي��ة .يستوقفنا
فيه التناقض بني حجمه املينيمالي،

ّ
وض� �خ ��ام ��ة امل� �س ّ��ل ��ة ،وث �ن��ائ �ي��ة الفن
وفنون
النخبوي كما يمثله ّبيكاسوّ ،
ال�ب��روب��اغ�ن��دا ك�م��ا تمثلها امل�س��ل��ة أو
تمثال لينني .وضعت صونيا مايشر
أت��اس��ي ال�ك�ت��اب ،ف��ي سياق إنتاجات
ال�ف��ن امل�ع��اص��ر لجيل م��ا بعد الحرب
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب��وص�ف�ه��ا أع �م��ال قطيعة
م��ع امل��اض��ي .ف �ـ«ك �ت��اب ول �ي��د صادق،
ي � �غ ��رف م� ��ن اإلرث ال� �غ� �ن ��ي للفنون
اإلسالمية ،وخصوصًا املخطوطات

ّ
وال �ك��ال �ي �غ��راف �ي��ا وامل �ن �م �ن �م��ات ،لكنه
املمارسات
ي �ض��ع ن�ف�س��ه ف��ي س �ي��اق
ّ
ال �ف �ن� ّ�ي��ة امل� �ع ��اص ��رة» ،ت �ق ��ول .تذكرنا
األك ��ادي � �م � �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة باألدب
املقارن والفنون املعاصرة ،بارتباط
ت �ق �ل �ي��د «ك� �ت ��اب ال� �ف� �ن ��ان» ف ��ي العالم
ال �ع��رب��ي ب��ال �ح��روف� ّ�ي��ة ،ورواج � ��ه بعد
النكسة ،كتعبير عن التزام سياسي
(ض� � �ي � ��اء ع � � � � � ��زاوي) ،أو ك� �ب� �ح ��ث عن
األصالة (إيتل عدنان).
وليد صادق يبدو في حالة مراجعة
ّ
البصرية ،وأشكال التعبير
دائمة للغة
ّ
ب �م��ا ه ��ي ت �ج �س �ي��د ل � َّب �ن��ى سلطوية
واي��دي��ول��وج� ّ�ي��ة« .ف��ي أن �ن��ي أك �ب��ر من
سياسي،
ب �ي �ك��اس� ّ�و» م��وق��ف ن �ق ��دي،
ّ
ّ
والقوة ...إنه
من املسلة كرمز للسلطة
أيضًا إحالة ّ
منمقة إلى تبدد األوهام
عند فناني ما بعد الحرب في لبنان.
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معرض جماعي

لينا أبيض
غسان كنفاني اليت

عمان عاصمة االنتظار األبدي
ّ
تفاعلي ،بمبادرة من
مشروع
ّ
«مكان» ،تتوزع أعماله على
الفضاء العام ،الشعبي ،في
ّ
العاصمة األردنية .تمارين
على الحنني إلى مدينة
غائبة ،في «قاعة انتظار
ّ
املطار اليوطوبية»

عناب
نجحت صبا ّ
في مقاربة المدينة
وتغيراتها
العصرية
ّ
ّ

أحمد الزعتري
في شوارع بيروت ،تنتشر بوسترات
دع��ائ �ي��ة ل� ��دروس ف��ي ال��رس��م .تقول
ال��دع��اي��ة« :ه��ل تعلم أن  10ف��ي املئة
م ��ن ال ��رس ّ��م م��وه �ب��ة ،و 90ف ��ي املئة
يمكن ت�ع��ل�م��ه؟» .ق��د ت�ب��دو النظرية
صحيحة ل��و ت�ح� ّ�ول�ن��ا جميعًا إلى

فنانني ،ولو ساوم صاحب املوهبة
ع�ل��ى ن�س�ب��ة  10ف��ي امل �ئ��ة ،ل�ي�ج��د له
مكانًا داخل صالة العرض .الفنانون
ّ
حاليًا في معرض
الذين يشاركون
تفاعلي بعنوان «قاعة انتظار املطار
ّ
اليوطوبية» َّ ،يمتلكون تلك املوهبة
ب�لا ّ ش��ك .ل�ك��ن االن�ش�غ��ال بالتنظير
بعيدًا ع��ن قاعة
ال�ف��ن��ي ل��م ي��أخ��ذه��م ّ
االنتظار تلك ،وإن توزعت أعمالهم
ّ
العامة في العاصمة
على املساحات
األردن � ّ�ي ��ة .ب ��دأت ف �ك��رة امل �ع��رض من
م��راس�ل��ة ب�ين ع�لا ال �خ��ال��دي ،مديرة
َ
فضاء «مكان» الع ّماني املقيمة حاليًا
ف ��ي س� ��ان ف��ران �س �ي �س �ك��و ،والفنانة
األم�ي��رك� ّ�ي��ة ج��ول�ي��ان��ا آي��ري��ن سميث
اآلتية لزيارة ّ
عمان .كتبت الخالدي
ّ
لسميث« :يمكن اعتبار عمان مكان
انتظار ،عدا عن أن هذا االنتظار قد
يطول إلى ما ال نهاية» .تلك املقاربة
أوح ��ت لسميث ب�ف�ك��رة م�ع��رض في

من املعرض
عمان ،تدعو إليه فنانني من سكان
املدينة الذين يشعرون بالحنني إلى
شكلها القديم ،وم��ن الغرباء الذين
ي��زورون �ه��ا ل �ل �م��رة األول � ��ى .اشتغل
ه ��ؤالء ع�ل��ى م�ف�ه��وم م��دي�ن��ة تستمد
ه��وي �ت �ه��ا ال �غ��ام �ض��ة م ��ن سكانها
ال��ذي��ن اع �ت��ادوا «ت�ق� ّ�ب��ل ت�غ� ّ�ي��ره��ا من
الفنانة
دون اع �ت� ّ�راض» ،كما ت�ق��ول ّ
�اري��ة األردن � ّ�ي ��ة ص�ب��ا عناب.
وامل �ع �م�
تشتغل األخ �ي��رة ع�ل��ى ّال�ع�لاق��ة بني
امل �ك��ان وس��اك �ن �ي��ه ،م�ح��ل�ل��ة أساليب
ال�خ�ط��اب ال�س�ي��اس��ي واالجتماعي،
وكيفية ّ
تقبل سكان املدينة للتغيير
ال � ��ذي ت �ق��ول إن� ��ه «ي� �ح ��دث ألسباب
باإلنسان العادي».
ليس لها دخل
ّ
ق� � ��د ت� � �ك � ��ون ص � �ب� ��ا ع� � ��ن� � ��اب أفضل
ال�ف�ن��ان�ين م�ق��ارب��ة مل��وض� ّ�وع املدينة
ّ
ّ
وتغيراتها ،ألنها قادمة
العصرية
من صلب هذا االنشغال .في عملها
«ف � ��اص � ��ل ال � �ع � �ص� ��اف � �ي� ��ر» ،وضعت
أق� � �ف � ��اص ع� �ص ��اف� �ي ��ر ع � �ل ��ى مدخل

ً
«س��وق الجمعة» الشعبي ،محاولة
إع��اق��ة امل ��رور إل��ى ال �س��وقّ ،وراقبت
ردود ف�ع��ل ال �ن��اس .وب �م��ا أن ّ
عمان
«م ّ��دي� �ن ��ة م �ت �ض �خ �م��ة» ك �م ��ا تقول،
سلطت ّ
مكبرًا على هذه الزاوية من
ّ
املدينة ،لتكتشف أن الناس تقبلوا
ه ��ذا امل ��دخ ��ل وم� � � ّ�روا ب�ي�ن األقفاص
بامتعاض ،لكن من دون أن يعترض
أح��د .ب��ل ذه��ب بعضهم إل��ى اعتبار
ال�ف��اص��ل ق ��درًا ،وتعاملوا ّمعه على
أن��ه موقع للقاء« :أن��ا بستناك عند
أق �ف��اص ال �ع �ص��اف �ي��ر» ،ق ��ال أحدهم
على الهاتف!
من جهتهم ،فشل الفنانون اآلخرون
بالتفاعل مع هذا املفهوم ،ملصقني
ّ
وهمية ألجزاء من املدينة
مخططات
على ًواج�ه��ات املتاجر ،أو مقحمني
ش�ك�لا ه�ن��دس� ّ�ي��ًا ع�ل��ى أح��د األسطح
القريبة من املعرض.
ً
البريطاني بن واشنطن مثال ،أعاد
ت �ص �م �ي��م م �س��اح��ة م �ق �ص��وص��ة من

«إي� ��ش ه ��وي ال ��وط ��ن ي ��ا ّص �ف� ّ�ي��ة؟» ي � ّس��أل سعيد
زوجته .السؤال بصوت غنام غنام ،يهز املتفرجني
ّ
صفية (رائدة
في «مسرح ب��اب��ل» ،بقدر ما يزعج
َ
ط � ��ه) .ف ��ي «ع ��ائ ��د إل� ��ى ح �ي �ف��ا» ،ك �م��ا مسرحتها
ل�ي�ن��ا أب �ي��ض ع��ن ن � ّ
�ص غ �س��ان ك�ن�ف��ان��ي الشهير،
ال ي�ب�ق��ى ال�ب�ط�لان م��ن ح�ب��ر وورق ،ب��ل يصيران
كائنني ُم� ْ�رّ َب�ك�ين ،م��ن لحم ودم .ت�ح� ّ�ول ُمقنع إل��ى ح��د كبير،
ّ
لكنه متخفف م��ن ّشجن ال�ل�غ��ة ،ووط ��أة ال�ت��اري��خ .ق��د نظلم
امل �س��رح� ّ�ي��ة إن أم �ع��ن��ا ف��ي امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن ره��اف��ة ال �س��رد عند
ّ
ّ
املشهدية التي أنجزتها أبيض.
اللعبة
كنفاني ،وميكانيكية ّ ّ
ّ
ُ
حسب املخرجة اللبنانية أنها بقيت وفية لروح الرواية ،هي
ّ
ّ
التعاطي مع ذاك «النص الخطير»،
املدركة تمامًا لحساسية ّ
كما تصفه .حسبها أيضًا أنها ّأول من يمسرح «عائد إلى
ّ
بالعربية ،بعدما اقتبست في السينما والتلفزيون.
حيفا»
ّ
ب�ع��د م�س��رح��ة امل��اغ��وط وك��اف �ك��ا ول ��ورك ��ا ،ك��رس��ت املخرجة
جهدها للعمل على ّ
نص كنفاني ،برعاية «مؤسسة غسان
ّ
ك�ن�ف��ان��ي ال �ث �ق��اف �ي��ة» .ح��ول��ت ال� �ح ��وارات م��ن ال�ف�ص�ح��ى إلى
ّ
ّ
ّ
سينوغرافية
الفلسطينية ،ث� ّ�م لجأت إل��ى خيارات
العامية
ّ
السرد املختلفة .يعود سعيد
غير مدعية ،بني أزمنة وأمكنة
ّ
وصفية إل��ى حيفا بعد النكسة .ك��ل ش��يء بقي على حاله
بالنسبة إل��ى ال��زوج�ين ال��ذي��ن ت��رك��ا ع��ام  1948اب�ن��ًا وبيتًا،
ّ
رمزية العودة ،يفصل
مرغمني .باب البيت ،بما يحمله من
ب�ين س�ي��ارت�ه�م��ا ،ووس ��ط امل �س��رح .ف��ي ه��ذه ال�ب�ق�ع��ة ،تتولى
ع��روس دور ال �ك��ورس /ال ��راوي أح�ي��ان��ًا ،وتستسلم أحيانًا
ّ
الكوفية في
أخرى ملداعبات عريسها ،قبل أن تختار ارتداء
نهاية ال�ع��رض .يبلغ ال�ع��رض ذروت��ه ح�ين يلتقي الزوجان
الجندي اإلسرائيلي دوف ،وه��و االب��ن امل�ت��روك ال��ذي ّ
ربته
املستوطنة اإلسرائيلية ميريام كوشن .تتالى األحداث على
م��دى  62دق�ي�ق��ة ( 62ع��ام��ًا ع�ل��ى ال�ن�ك�ب��ة) ّبشكل تصاعدي،
ع��اط�ف��ي ودي�ن��ام�ي�ك��ي (تلقيني أح �ي��ان��ًا) ،أث ��ر ف��ي الجمهور
ّ
أهمية ال�ع��ودة إلى
كثيرًا ...في ه��ذا اإلط��ار تحديدًا ،تندرج
ّ
ّ
نص كنفاني ،بعد أربعة عقود على كتابته .فنص الكاتب

جرف في وسط املدينة على الورق،
ّ
هندسي
إض��اف��ة إل��ى تصميم شكل
على أح��د أسطح البيوت ،ليتقاطع
ّ
هندسية
ويتنافر في آن ،مع أشكال
أخرى على األسطح املجاورة.
أما املهندس األردن��ي رام��ي ضاهر،
ف �ت �ع��اون م��ع ط�لاب��ه ف��ي «الجامعة
ّ
األملانية» ،ليصمم بطاقات
األردنية
ب��ري� ّ
�دي��ة وم�ل�ص�ق��ات ت�ن�ت�ق��د الحسّ
االس�ت�ه�لاك��ي ف��ي امل��دي�ن��ة ،وتنشغل
بالحنني إل��ى أدراج ع� ّ�م��ان القديمة
وع ��ائ�ل�ات� �ه ��ا .وأث � �ن� ��اء ح��دي �ث �ن��ا مع
ض��اه��ر ،أت��ى ش�خ��ص يعاتبه لعدم
ت �ض �م�ين اس� ��م ع��ائ �ل �ت��ه ب�ي�ن أسماء
ّ
ّ
تلك العائالت .متحدثًا كأي شخص
ل��م ّ
يمسه امل �ع��رض«ّ :أن��ا م��ن مدينة
ّ
السلط ،لكنني من سكان عمان».
ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ،رب �م��ا ج� ��اء السلطي
العاتب ليعيدنا إلى قاعة االنتظار
حيث نمارس «ألم الجهل» :الترجمة
ّ
بالتشيكية
الحرفية لكلمة «حنني»
كما يقول ميالن كونديرا .يمكن أن
باملثابرة
�ون ال��رس��م
ي�ت�ع�ل��م ال �ف �ن��ان� ً
ّ
وال �ت��دري��ب ف �ع�ل�ا ،أم ��ا أن يتعلموا
الحنني ،فمسألة أخرى.

واملناضل الفلسطيني ال��راح��ل ،ما زال راه�ن��ًا ،بقدرته على
طرح املعاناة من زاوية تربك الكثيرين.
سناء...

حتى  26كانون األول (ديسمبر) ـ ـ عمان ـ
لالستعالم0096264631969 :

ح��ت��ى  19ك( 1دي��س��م��ب��ر) ـ��ـ��ـ «م��س��رح ب��اب��ل» (ب���ي���روت) .لالستعالم:
01/744033
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دراما

المزيف
عباس النوري ...الخروج من التاريخ ّ

ّ
نجم الدراما الشامية أطل
في رمضان املاضي فيّ أكثر
من عمل ،وها هو يصور دوره
في «تعب املشوار» لينتقل
بعدها إلى «طالع الفضة».
ووسط انشغاالته الكثيرة،
يعلن موقفه الحقيقي من
نقيبة الفنانني الجديدة
وسام كنعان

ال يمكن الحديث عن الدراما السورية من
التوقف عند تجربة عباس النوري
دون ّ
ال��ذي ح��ق��ق ح�ض��ورًا الف�ت��ًا على الساحة،
وخصوصًا في الدراما الشامية .منذ مدة،
ّ
منصة احتفالية
اعتلى النجم ال�س��وري
ّ
«جائزة أدونيا» وتحدث بطريقة بدا فيها
كأنه يهاجم نقيبة الفنانني الحالية فاديا
خطاب .يوضح النوري موقفه لـ«األخبار»
ويقول «أنا عاتب على بعض اإلعالم الذي
�زأ ك�ل�ام��ي .ك��ل م��ا ق�ص��دت��ه أن ��ه يجب
اج �ت� ّ
يمثل النقابة أش�خ��اص يملكون ّ
همًا
أن
ثقافيًا ُ
وبعدًا وطنيًا مثل أيمن زي��دان ،أو

ويرى النجم السوري أن «سقوط الخالفة»
ّ
ق � ��دم ق� � ��راءة ج��ري �ئ��ة ل �ل �ت��اري��خ املعاصر،
وخ �ص��وص��ًا ع��ن ال�س�ل�ط��ان ع�ب��د الحميد
ال��ذي ك��ان ّ
يسمى خ��ادم الحرمني .أم��ا عن
ت�ق��دي�م��ه وج �ه��ة ن�ظ��ر إس�لام �ي��ة ،فالسبب
«أن ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ل �س��ل ً إسالمية...
وم � ��ن ح �ق��ي ب �ص �ف �ت��ي م �م �ث�ل�ا أن ّ
أجسد
ال��دور وأداف��ع عنه ...لكنني ضد أي نظرة
سلفية شمولية س��واء كانت إسالمية أو
شيوعية».
ل �ك��ن م� � ��اذا ع ��ن ال � ��درام � ��ا ال �ش��ا ّم �ي��ة التي
ش� ّ�وه��ت ت��اري��خ دم�ش��ق ،واستغلت نجاح
أح��د األع�م��ال ال��ذي اعتمد على الحدوتة
االف �ت��راض �ي��ة ل �ت �ك� ّ�ر م�س�ب�ح��ة املسلسالت
امل �ب �ت��ذل��ة م ��ن «ب � ��اب ال � �ح� ��ارة» إل� ��ى «أهل
ـ«الدبور»...؟
ال ��راي ��ة» ،و«ب �ي��ت ج� ��دي» ،ف ّ
يجيب نجم الدراما الشامية بأن الدراما
ّ
ال �س��وري��ة ق ��دم ��ت ف ��ي م ��راح ��ل س��اب �ق��ة ما
ي �س� ّ�م��ى «ال �ف ��ان �ت ��ازي ��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة» عبر
مسلسالت تاريخية لكنها غير واقعية.
أم � ��ا ال � �ي� ��وم ف� �ي ��رى ال � �ن � ��وري أن الدراما
ّ
ال�ش��ام�ي��ة ه��ي األخ ��رى ت �ق��دم ص ��ورة غير

ّ
واقعية عن تاريخ دمشق «لكنها صورة
تسيء للعاصمة السورية التي هي أقدم
م ��دن ال �ع��ال��م وأع ��رق� �ه ��ا» .ي �س�ت �ط��رد نجم
«ب��اب الحارة» ويضيف «كنت واح�دًا من
امل�س��اه�م�ين ف��ي ت�ق��دي��م األع � ًم��ال الشامية
م�ن��ذ ع��ام  1992فكنت ب�ط�لا رئيسيًا في

مشاركة دريد
الفضة»
لحام في «طالع ّ
ستنسي الجمهور
شخصية غوار
ّ
الطوشة (ع.ن)

«أي ��ام ش��ام�ي��ة» ال ��ذي أط �ل��ق ال�ع�ن��ان لهذا
النوع من األعمال ،ثم بعد أكثر من عشر
س �ن��وات ق��دم�ن��ا «ل�ي��ال��ي ال�ص��ال�ح�ي��ة» ثم
«ب��اب ال�ح��ارة» ال��ذي ك� ّ�رس ه��ذه الظاهرة
لكن من خالل تنفيذ أعمال مشابهة ّبناء
ع �ل��ى رغ �ب��ة ال �ج �م �ه��ور وم �ص��ال��ح صناع
العمل».
وف� ��ي إط � ��ار ع �ج��ز ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي الدراما
ال �س��وري��ة ع ��ن ق � ��راءة ت ��اري ��خ عاصمتهم
املعاصر ،وبعد إبعاده عن «باب الحارة»،
ّ
أعمال
ف��ك��ر ع �ب��اس ال� �ن ��وري ف ��ي إن� �ج ��از لاّ
شامية مختلفة عما قدمه مع بسام امل .
أعمال تقرأ تاريخ دمشق الحديث بطريقة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ف �ق��دم «ال �ح �ص��رم ال �ش��ام��ي» في
أرب�ع��ة أج ��زاء ،ث��م «أوالد القيمرية» الذي
كتب نصه مع زوجته عنود خالد ،لكن لم
يتح للجمهور متابعة تلك األع�م��ال منذ
إنتاجها ألن قناة «أورب ��ت» املشفرة هي
ّ
التي بثتها.
ّ
اآلن ي�س�ت�ع��د ال �ن��وري ل�ت�ص��وي��ر مسلسل
«طالع الفضة» ال��ذي ي��راه تجربة جديدة
ك �ت ��ب ن �ص �ه��ا م� ��ع زوج � �ت� ��ه ع� �ن ��ود خالد

سلوم ح��داد ،وقبلهما جمال سليمان أو
بسام كوسا.»...
وبعيدًا عن ه��ذه البلبلة ،ينهمك النوري
حاليًا في تصوير مشاهده في مسلسل
ّ
«أجسد دور رجل
«تعب املشوار» .ويشرح:
غدر فيه الزمن بعدما كان يتعاطى العمل
السياسي ...لكن الحظ يبتسم له مجددًا،
فيربح الجائزة الكبرى في اليانصيب».
وك ��ان ��ت خ� �ط ��وات ال � �ن� ��وري ف ��ي رمضان
امل��اض��ي قوبلت ب��ان�ت�ق��ادات ،على أساس
ّ
أنها لم تقدم إضافات إلى أرشيفه الغني.
كذلك حصل تشابه بني دوره في «الخبز
ال �ح��رام» ال ��ذي ق��دم��ه ف��ي امل��وس��م األخير،
ودوره ف ��ي «ش� �ت ��اء س ��اّخ ��ن» ال � ��ذي لعب
بطولته ع��ام  .2009ل�ك��ن النجم السوري
يرى أن ما يقال غير دقيق رغم التشابه بني
الشخصيتني «ف��ي طريقة امل�لاب��س ليس
أكثر ،إنما الشخصيتان تنفصالن ،ولكل
منهما خصوصيتها ،وخطها الدرامي
ّ
امل �خ �ت �ل��ف» .ه �ك��ذا ،ي ��رى أن ��ه ق ��دم تجارب
مختلفة في املوسم األخير من السلطان
عبد الحميد في شخصيته اإلشكالية في
مسلسل «سقوط الخالفة» إلى السلطان
أبو الحسن في «أهل الراية».
وع��ن انتقاد «س�ق��وط ال�خ�لاف��ة» ،واتهامه
بتقديم صورة تجميلية للدولة العثمانية
النوري« :ال أستطيع أن أضع نفسي
يقول ّ
مكان صناع العمل .أكتفي بالحديث عن
براعتي أو عدمها في أداء دوري».

وس� �ي� �خ ��رج ��ه س� �ي ��ف ال� ��دي� ��ن السبيعي،
وتنتجه «سوريا الدولية» على أن يعرض
في رمضان املقبل .هذا العمل هو «قراءة
لتاريخ العاصمة السورية قراءة تشويقية
ض �م ��ن ح� �ك ��اي ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة مختلفة،
وع��رض ملجتمع دمشق املتنوع بأديانه
وطوائفه ،تحديدًا في منطقة طالع الفضة
ّ
تضم
ف ��ي دم �ش ��ق ال �ق��دي �م��ة ال �ت ��ي ك � ّ�ان ��ت
أدي ��ان ��ًا ع ��دة » .وي �ش ��رح« :ي �س��ل��ط «طالع
ف�ض��ة» ال�ض��وء على دم�ش��ق وك�ي��ف واجه
الثانية ،وانسحاب
أهلها الحرب العاملية
ّ
العثمانيني ث��م دخ��ول املحتل الفرنسي،
ب �ع �ي �دًا ع� ��ن ت� ��وزي� ��ع امل� �ن ��اص ��ب وتكوين
ال �ج �م �ه��وري��ات داخ ��ل ال� �ح ��ارات الشامية
ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي «ب ��اب ال� �ح ��ارة» وغيرها
م��ن أع�م��ال البيئة الشامية» .ويكشف أن
ّ
يخص
م��وض��وع املمثلني واخ�ت�ي��ارات�ه��م
امل �خ��رج وح� ��ده ،ل�ك��ن ي�ض�ي��ف «أن النجم
مرشح لدور سيبقى
السوري دريد لحام
ً
في ذاكرة الجمهور طويال ،وقد يسهم في
ت�ج��اوز كاراكتير غ��وار الطوشة ال��ذي ما
زال مرتبطًا ّ
بلحام حتى اليوم».

فينك
يا عمرو؟
بعدما أعلن عن مشروع «القدس عاصمة
أبدية للثقافة العربية» يقول عباس
إعالميًا بعدما
النوري إن اقتراحه نجح
ّ
ّ
تبنته ّأكثر من جهة إعالمية .لكنه يقول
بأسى إن املواقف الرسمية العربية تنتهي
مفاعيلها عند حدود الكالم .وكانت وزارة
الثقافة السورية قد نسبت هذه املبادرة
إلى نفسها ،رغم أنه لم يكن لها عالقة
باملشروع .هنا يدعو النوري إلى حملة تبرع
شعبي إلنشاء أول بيت للثقافة العربية
ّ
في القدس ،ويوجه كالمه إلى األمني العام
لـ«جامعة الدول العربية» عمرو موسى
(الصورة) على أساس أن «القدس ّ عاصمة
أبدية للثقافة العربية» في ظل حملة
التهويد التي تمارسها قوات االحتالل
على «زهرة املدائن».

عباس النوري وديما قندلفت
في «تعب املشوار»

ريموت كونترول

ّ
دقت ساعة الحسم

«أخبار املستقبل»

 ...وميشال سماحة على الخط

< 21:00

بعد إعالن «حزب الله» اقتراب ساعة
الحسم ،وقرب صدور القرار االتهامي،
هل وصل لبنان إلى شفير االنفجار؟
وهل من وسيلة للحؤول دون خروج
األم � ��ور ع ��ن ال �س �ي �ط��رة؟ ي �ت��اب��ع علي
ح�م��ادة ه��ذا امل�ل��ف ف��ي «االستحقاق»
م��ع ال��وزي��ر سليم الصايغ (الصورة)
والصحافي أمني قمورية.

otv

< 21:00

ّ
الضبابية
ف��ي ظ��ل الغموض وال��رؤي��ة
ملستقبل لبنان واملنطقة ،تستضيف
ماغي ف��رح في برنامج «الحق يقال»
ه ��ذا امل �س��اء ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ميشال
س�م��اح��ة (ال� �ص ��ورة) إث ��ر ع��ودت��ه من
رحلته األخ�ي��رة إل��ى ب��اري��س .وتسأله
ّ
الدولية
عن القرار االتهامي واملحكمة
ووثائق «ويكليكس».

الغضب العربي وين؟

«الجزيرة»

< 21:05

يستقبل أحمد منصور ف��ي برنامج
«ب� �ل� ��ا ح � � � � � ��دود» رئ� � �ي � ��س «الحركة
اإلس�ل�ام �ي��ة» داخ� ��ل ال �خ��ط األخضر،
ال�ش�ي��خ رائ ��د ص�ل�اح (ال� �ص ��ورة) بعد
خ��روج��ه م��ن ال�س�ج��ون اإلسرائيلية،
الفلسطينيني،
ح��ول أوض��اع األس��رى ّ
ومستقبل فلسطني في ظل مخططات
إسرائيل وتواطؤ األنظمة العربية.

شهود الزور في مصيدة سعيد

nbn

< 20:30

النائب السابق إيلي الفرزلي (الصورة)
هو ضيف سعيد ّ
غريب في حلقة الليلة
من برنامج «مختصر مفيد» .وتتناول
ال�ح�ل�ق��ة ال �ت �ط��ورات امل�ح�ل�ي��ة ،وانطالق
ّ
العد العكسي لصدور القرار االتهامي
ف ��ي ق �ض �ي��ة اغ �ت �ي ��ال ال ��رئ �ي ��س رفيق
الحريري ...إلى جانب إمكان مناقشة
ملف شهود الزور في الحكومة.

الوضع اللبناني :مطلوب جراحة عاجلة

«املنار»

< 22:15

م ��اذا بعد فشل ال �ش �ع��ارات ال�ِّب��راق��ة في
ح �م��اي��ة ل �ب �ن��ان وع �ج��ز امل �س��ك �ن��ات عن
محاصرة أزمته؟ هل يجدي الرهان على
هدنة جديدة ّ
تبرد األجواء أم حان وقت
الحلول الجذرية؟ أسئلة يطرحها عمرو
ناصف ف��ي «م��اذا ب�ع��د؟» على الرئيس
ال �س��اب��ق ل� �ـ«ال� �ح ��زب ال� �س ��وري القومي
االجتماعي» جبران عريجي (الصورة).

ّ
«بدنا عروس للشب األسمر»

lbc

< 21:30

بعد حلقة مؤثرة عن عمالة األطفال،
يستقبل م��ال��ك م�ك�ت�ب��ي ف��ي استديو
ب��رن��ام��ج «أح� �م ��ر ...ب��ال�خ��ط العريض»
ً
ونساء ،وكبارًا في
هذا املساء ،شبابًا
ّ
ال �س��ن ف��ي ح�ل�ق��ة مخصصة إليجاد
شريكهم أو نصفهم اآلخر في الحياة
في حلقة بعنوان «ب� ّ�دي عريسّ ،بدي
عروس».
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مسلسل

من ينقذ «بقعة ضوء  »8من فشله األكيد؟
رغم فشل جزئه األخير،
يعود املسلسل الكوميدي
السوري تحت إدارة املخرج
عامر فهد .لكن املوسم
الجديد سيشهد غياب
ّ
الكتاب والنجوم الذين
صنعوا شهرة العمل
كان الفتًا إعالن «شركة سوريا الدولية
لإلنتاج الفني» عن نيتها إنجاز جزء
جديد من مسلسلها الكوميدي الناقد
«ب�ق�ع��ة ض ��وء» .وأت ��ى ه��ذا ال�خ�ب��ر بعد
ف �ش��ل ال �ج��زء األخ �ي��ر م��ن ال �ع �م��ل الذي
ع ��رض ف��ي رم� �ض ��ان ،وأخ ��رج ��ه ناجي
ّ
يتحمل املخرج
ط�ع�م��ي .ل�ك��ن طبعًا ال
السوري وح��ده مسؤولية هذا الفشل،
بل يشاركه فيه املمثل أيمن رضا الذي
انتظر
أشرف على إنجاز املسلسل ،ثم ً
فشله ليعلن ب��راء ت��ه م�ن��ه ،م�ح� ِّ�م�لا كل
املسؤولية للمخرج ،مع العلم بأن رضا
ّ
ك ��ان س�ب�ب��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ف��ي ت� ��ردي الجزء
األخير ،إذ بدت اللوحات التي كتبها،
مقحمة ّفي العمل.
هكذا أطل رضا في ح��وارات صحافية
ع � ��دة ،م �ص � ّ�رح ��ًا ب� ��أن م� �ش ��روع «بقعة
ض��وء» انتهى كليًا بالنسبة إل�ي��ه ،إال
ف��ي ح ��ال واح� ��دة ه��ي أن ي�ن�ت�ج��ه على
حسابه الخاص ،وهو األمر املستبعد
تمامًا حسبما قال.
ّ
لكن رغم فشل الجزء األخير ،ال بد من
التذكير ب��أن ه��ذا العمل الق��ى نجاحًا
كبيرًا في أج��زائ��ه األول��ى .وهنا تجدر
اإلش� ��ارة إل��ى ف�ض��ل ع��دد م��ن الفنانني
ال� ��ذي� ��ن س ��اه� �م ��وا ف� ��ي ه � ��ذا النجاح،
أب ��رزه ��م :ال�ل�ي��ث ح �ج��و ،ب��اس��م ياخور
وأيمن رضا...
ّ
إضافة إلى مجموعة من الكتاب ،منهم:
ممدوح حمادة ،فؤاد حميرة وكوليت
ب �ه �ن��ا ال� ��ذي� ��ن ب� ��ذل� ��وا ج � �ه� ��ودًا كبيرة
صنعت حضورًا خاصًا لهذا املسلسل.
ول�ك��ن س��رع��ان م��ا ب��دأ مستوى «بقعة
ضوء» يتراجع ،وبدا التفاوت واضحًا

نسرين طافش في «بقعة ضوء»
بني الحلقات ،إلى أن وصل إلى طريق
مسدود مع اعتذار الليث حجو عن عدم
إكماله ،وانسحاب املمثل باسم ياخور
م��ن ج��زئ��ه األخ �ي ��ر .وه ��و ال �ج��زء الذي
وق ��ع ف��ي م �ط� ّ�ب ال �ت �ك��رار ،وال �ع �ج��ز عن
ّ
تقديم أي جديد .كل ذلك في ظل غياب
ّ
صناعه األساسيني الذين ساهموا في
نجاحه.
ال � �ي� ��وم ت �س �ت �ع��د «س � ��وري � ��ا الدولية»
لتقديم ج��زء ج��دي��د م��ن ال�ع�م��ل نفسه،

لن يشارك
النجم باسم ياخور
في الجزء الجديد

م� �ع � ّ�ول ��ة رب� �م ��ا ع� �ل ��ى م� �ش ��ارك ��ة باسم
ي ��اخ ��ور ك �م �ع��ادل م��وض��وع��ي للفنان
أي�م��ن رض��ا املنسحب نهائيًا م��ن هذا
الجزء.
وب��ال �ف �ع��ل ّ
وج� �ه ��ت ال �ش��رك��ة السورية
دع � ��وة ل �ل �ن �ج��م ال � �س ��وري ل �ل �ع �م��ل أمام
كاميرا عامر فهد الذي سيتولى إخراج
الجزء الثامن .لكن ياخور كان قد بدأ
بتجسيد دوره مع املخرج سيف الدين
السبيعي في مسلسل «تعب املشوار»
الذي كتب نصه الكاتب السوري فادي
قوشقجي.
ك �م��ا أن ي ��اخ ��ور ي� �ش ��ارك ف ��ي مسلسل
«امل �ن �ع �ط��ف» مل��اه��اّ�ر ال ��دروب ��ي (كاتب)
وع� �ب ��د ال �غ �ن��ي ب �ّل� ط (م � �خ � ��رج) .وهو
العمل ال��ذي تنتجه «املؤسسة العامة
ل �ل�إن � �ت� ��اج ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي» ،و«دائرة
اإلن� �ت ��اج ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ف��ي التلفزيون
ال� � �س � ��وري» ف ��ي آخ � ��ر ت �ج��رب��ة ل �ه��ا في
إن �ت��اج ال ��درام ��ا ب� ّع��دم��ا ص ��در مرسوم
بوقف عملها ،لتحل مكانها «املؤسسة
العامة».
وسيكون ي��اخ��ور ف��ور إن�ه��اء مشاهده
ف��ي «املنعطف» على اس�ت�ع��داد للسفر
إل ��ى م�ص��ر ل�ك��ي ي�ح�س��م أم ��ر تجسيده
ل � � � ��دور ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة إم � � ��ا ف� � ��ي مسلسل
«امل ��راف� �ع ��ة» ال� ��ذي ي�ح�ك��ي س �ي��رة رجل
األعمال املصري الشهير هشام طلعت
مصطفى ،أو في مسلسل يروي سيرة
النجم امل�ص��ري ال��راح��ل رش��دي أباظة.
وق��د ن�ف��ى ال�ن�ج��م ال �س��وري ف��ي اتصال
م� ��ع «األخ � � �ب� � ��ار» أن ي � �ك ��ون ق� ��د وافق
ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي ال �ج��زء ال�ج��دي��د من
ال�س�ل�س�ل��ة ال�ك��وم�ي��دي��ة «ب�ق�ع��ة ضوء».
وق � ��ال« :ه� ��ذا امل �س �ل �س��ل ب��ال�ن�س�ب��ة ّ
إلي
حالة غير مكتملة لناحية الشكل ،ولن
أشارك فيه».
إذًا ،رغم تعثره املتكرر ،سيعود «بقعة
ض� � ��وء» إل � ��ى ال� �ظ� �ه ��ور م � �ج� ��ددًا بجزء
ثامن على الشاشات العربية ،ولنا أن
ّ
نتخيل مستوى هذا الجزء ،وهو يودع
ّ
ّ
ص��ن��اع��ه ال�ح�ق�ي�ق� ّي�ين ب�ع��دم��ا ودع في
أج ��زاء سابقة ال�ك��ت��اب ال��ذي��ن ساهموا
في نجاحه ،وجعلوه من أبرز األعمال
ال �ك��وم �ي��دي��ة امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى الساحة
السورية.
وسام ...

كليب

نانسي الدلوعة ...فقدت براءتها
ربيع فران
ّ
ّ
تتمرد
ي �ب��دو أن ن��ان �س��ي ع �ج��رم ب� ��دأت
على ص��ورة الطفلة البريئة التي كثيرًا
ما ألصقها بها املخرجون في كليباتها
ال �غ �ن��ائ �ي��ة .ه� ��ذا أول م ��ا ت �خ��رج ب ��ه من
العشاء ال��ذي أقامته النجمة اللبنانية
وشركة «أراب�ي�ك��ا» في فندق «فينيسا»
ف��ي ب �ي��روت أول م��ن أم ��س .ع�ج��رم التي
ظ� �ه ��رت ع �ل �ي �ه��ا ب� � � ��وادر ال �ح �م ��ل أطلت
ع �ل��ى اإلع�ل�ام �ي�ي�ن ف ��ي ال �ع �ش��اء لتوزيع
أل�ب��وم�ه��ا األخ �ي��ر «ن��ان �س��ي  ،»7رافقها
مدير أعمالها جيجي الم��ارا ،وصاحب
«أرابيكا» محمد ياسني.
الخاص
�رض
�
ع
�
ل
ال�لاف��ت ف��ي اللقاء ه��و ا
ّ
َ
لكليبي النجمة ،علمًا بأنهما
الذي أقيم
س� �ي� �ع ��رض ��ان ق ��ري� �ب ��ًا ع� �ل ��ى الشاشات
اللبنانية .األول هو كليب أغنية «شيخ
ال�ش�ب��اب» ال ��ذي أخ��رج�ت��ه ليلى كنعان،
ف ��ي ت �ع��اون �ه��ا ال �ث��ان��ي م ��ع ع �ج��رم بعد
كليب «م��اش��ي ح��دي» .وه�ن��ا ،ك��ان الفتًا
خروج نانسي عجرم من عباءة الطفلة
البريئة إلى الفتاة الباحثة عن متعتها
ُم��ن خ�ل�ال أرب �ع��ة ش �ب��اب ي � ��زورون قرية
ش � ِّ�ي ��دت خ�ص�ي�ص��ًا ل�ل�ك�ل�ي��ب ف��ي جنوب
لبنان .في اللقطة األولى ،تظهر نانسي
وهي تهرب من قمع أهلها التقليديني،
وت��روح تهز خصرها على أغنية «شك
ّ
للتلصص
شاك شو» الشهيرة .ثم تهرب
على الشباب في النهر وتقوم بحركات
مثيرة ال يغيب عنها التلميح الجنسي.

من كليب «شيخ الشباب»
ُ
ويختتم الكليب بمشهد ال�ش�ب��ان وهم
يخلعون سراويلهم للسباحة في النهر.
ه�ك��ذا ،ابتعدت كنعان بطريقة مبتكرة
ع ��ن ص � ��ورة ن��ان �س��ي ال �ط �ف �ل��ة البريئة،
ورسمت شخصية خاصة لبنت القرية
ال�ه��ارب��ة م��ن ق�م��ع األه ��ل ،وال�ج��ري�ئ��ة في
ّ
يسجل أداء تمثيلي
الوقت نفسه .فيما
ج�ي��د ل�ن��ان�س��ي ع�ل��ى ص�ع�ي��د الكليبات،
وهي تؤدي بحرفية خاصة دور الفتاة
ال�ت��واق��ة إل��ى ال�ح��ب واالن�ع�ت��اق ،وترسم
ص��ورة عن الشباب العابث ال�ت� ّ�واق إلى
اللهو وامللذات.

ّ
لكنها س��رع��ان م��ا ت��رت��دي م�ج��ددًا ثوب
ال �ب��راءة م��ع كليب األغ�ن�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة «يا
ك �ث��ر» ،ال� ��ذي أخ��رج �ت��ه ص��وف�ي��ا بطرس
شقيقة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس.
ّ
ه � �ن ��ا ،ت � � � ��ؤدي ن ��ان� �س ��ي دور الحبيبة
ال�ب��ري�ئ��ة إل ��ى ج��ان��ب «ح�ب�ي�ب�ه��ا» النجم
ال � �س ��وري ق �ص��ي ال� �خ ��ول ��ي .ل �ك��ن حركة
امل �م �ث��ل امل �ح �ت��رف ط �غ��ت ع �ل��ى تفاصيل
ربما أخرى أرادتها عجرم ألنها هي من
طلبت ال��وق��وف إل��ى جانب الخولي في
فيما اعتمدت صوفي
تصوير الكليب.
ّ
بطرس على إخراج جذاب يجعل املشاهد

ّ
يترقب لحظة نهاية «الحدوتة».
ي �ب��دأ امل �ش �ه��د ب �ق �ص��ي ال �خ��ول��ي عائدًا
بعد غياب طويل يرافقه شقيق نانسي
َ
تفاجأ نانسي ب��ه ،وتروح
ف��ي الكليب.
تستعيد ذكرياتهما الخوالي .ثم تعود
كاميرا بطرس إلى اللقاءات الرومانسية
بني هذين العاشقني قبل أن يفترقا .لقد
ب ��دا ق�ص��ي ال �خ��ول��ي واث �ق��ًا أم ��ام مغنية
أرادت ال ��وق ��وف إل� ��ى ج��ان �ب��ه وشعرت
ب �م �ك��ان �ت��ه ع �ل��ى خ ��ارط ��ة ال � ��درام � ��ا .وقد
كسبت ال��ره��ان م��ن خ�ل�ال أدائ ��ه العالي
ملشاهد الحكاية.
في هذين الكليبني الجديدينّ ،
سجلت
نانسي هدفني ،وخصوصًا مع دخولها
الشهر الثالث من حملها ،واضطرارها
ق��ري�ب��ًا إل��ى ال�غ�ي��اب ع��ن ال�س��اح��ة الفنية
ب �س �ب��ب اإلن � �ج ��اب .وه ��ي ل �ه��ذا السبب،
ص � � ّ�ورت «ش �ي��خ ال �ش �ب��اب» و«ي � ��ا كثر»
بطريقة مبتكرة ال تشبه كليبها األول
«ح ��اج ��ات» ،ال ��ذي ن�ف��ذت��ه ن��ادي��ن لبكي.
ومع صدور ّألبوم «نانسي  ،»7تحصد
«أرابيكا» (تولت مهمة توزيع األلبوم،
ف�ي�م��ا اإلن �ت ��اج ل�ج�ي�ج��ي الم � ��ارا) إعالنًا
م �ج��ان �ي��ًا ّ وت �س� ّ�ج��ل ن �ق �ط��ة ملصلحتها،
وتثبت أن�ه��ا ش��رك��ة تسير كالسلحفاة
لكنها ّ
تثبت أق��دام�ه��ا ب�ق��وة على أرض
ف �ن �ي ��ة أص� �ب� �ح ��ت ج � � � ��رداء ب� �ع ��د خروج
«روت��ان��ا» م��ن ملعب امل�ن��اف�س��ة ،وهدوء
«م�ي�ل��ودي» و«ع��ال��م ال�ف��ن» وغ�ي��ره��ا من
الشركات أمام غول اإلنترنت والقرصنة
على كل تسجيل موسيقي.

ّ
اإلعالميني
ج �م��وع��ة م� ��ن
◄ دعت م � ّ
واملثقفني والكتاب ،بينهم معن بشور،
وم�ن��ح ال�ص�ل��ح ...إل��ى ل�ق��اء تضامني مع
صحيفة «األخبار» عند الثانية عشرة
من ظهر اليوم في «دار الندوة» (الحمرا ـــــ
بيروت) .ويأتي اللقاء بعد ّ
تعرض موقع
الصحيفة للقرصنة األسبوع املاضي.
◄ ّ
توجهت أسماء املنور (الصورة)
كليب
إل� ��ى ال �ق ��اه ��رة ل �ت �ص��وي��ر ف �ي��دي��و ّ
جديد .وبدأت عقد جلسات عمل مكثفة
مع املخرج محمد جمعة ،بهدف اختيار
ّ
ستصورها .ويحمل ألبوم
األغنية التي

امل�ن��ور ع�ن��وان «روح  ،»2010ويحتوي
على  15أغنية ،كتبت كلماتها مجموعة
م� ��ن ش � �ع� ��راء ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،م �ن �ه��م سعود
ب ��ن م �ح �م��د ،ال� ��ذي ك �ت��ب «وي� � ��ل» ،و«كل
م��امل�ح�ت��ك» ،و«ال �ع �ف��و» ،ول� ّ�ح�ن�ه��ا امللحن
سهم.
◄ أصدر صحافيو جريدة «الدستور»،
املعتصمون في نقابة الصحافيني في
القاهرة ،بيانًا شديد اللهجة ضد النقيب
م�ك��رم محمد أح�م��د .وك��ان ه��ذا األخير
قد اعترض على زيارة محمد البرادعي
للنقابة تضامنًا مع الصحافيني ،وطلب
م��ن ال�ب��رادع��ي أن ًي�ت�ق� ّ�دم بطلب رسمي
ل��زي��ارة النقابة أوال ،وإال فلن يسمح له
بدخولها!
◄ ت�ق��ف ج��ري��دة «ال �ع��رب��ي» ،الناطقة
�ري» ،على أبواب
باسم «ال�ح��زب ال�ن��اص� ُ
أزم � ��ة ع��اص �ف��ة ،ب �ع��دم��ا أغ �ل �ق��ت أبواب
ال�ص�ح�ي�ف��ة ف��ي وج ��ه ال�ص�ح��اف�ي�ين أول
م ��ن أم� ��س االث� �ن�ي�ن .وح �ص��ل ذل� ��ك بعد
إعالن رئيس التحرير عبد الله السناوي
استقالته م��ن منصبه رسميًا .وازداد
ال �ج��دل أخ �ي �رًا ب�ش��أن خليفة السناوي
في إطار االنشقاق الذي يشهده الحزب،
بني جبهة سامح عاشور املكلف إدارة
ال�ح��زب م��ن جانب زعيمه ضياء الدين
داوود ،وجبهة األمني العام أحمد حسن،
ال��ذي يتهمه الصحافيون بمنعهم من
دخول الجريدة.
ُ
◄ ك� ِّ�رم��ت املمثلة األميركية غوينيث
ب� ��ال � �ت� ��رو (ال� � � �ص � � ��ورة) ب �ن �ج �م��ة على
رص �ي��ف ال �ش �ه��رة ف��ي «ه��ول �ي��وود» أول
م��ن أم��س االث�ن�ين .وج��اء ف��ي م��وق��ع «إي

أونالين» األميركي أن نجمة بالترو (38
ع��ام��ًا) ه��ي ال�ن�ج�م��ة ال��رق��م  2427على
رص�ي��ف ال�ش�ه��رة ،وق��د حصلت عليها
تكريمًا لها على مهنتها السينمائية.
ويتزامن الكشف عن النجمة مع جولة
بالترو الترويجية لفيلمها الجديد «بلد
ق��وي» ،الذي تتشارك بطولته مع املمثل
األميركي تيم ماكغرو.
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النار الباردة
وائل عبد الفتاح
إسرائيل بعبع .عرفت املجتمعات العربية هذا منذ سنوات طويلة عن
ّ
ط��ري��ق ب��روب��اغ�ن��دا أن�ظ�م��ة تبقى م��ن أج��ل امل �ق��اوم��ة ،لكنها تبقى فقط،
وت�ق��اوم ف��ي شعوبها .عقول مهمة ف��ي النظام امل�ص��ري أوص�ل��ت فكرة
ّ
البعبع ال��ى م��داه��ا األق�ص��ى .اتهمت إسرائيل بأنها وراء هجوم سمك
القرش على السائحني في منتجع ش��رم الشيخ .تبرير آث��ار السخرية
والضحك العالي ،وضمت إليه الناس في الشوارع مسؤولية إسرائيل عن
العواصف الباردة وانهيار البيوت تحت املطر في اإلسكندرية والصعيد.
ّ
وضموا إليه مسؤوليتها ربما عن الخناقات الزوجية وارتفاع األسعار
ً
يوميًا ارتفاعًا مذهال الى درجة أعجزت الشخص العادي عن االعتراض
عليه.
سربت ب� ّ
نفس العقول ّ
النيرة في النظام ّ
�أن فتنة العمرانية األخيرة بني
األقباط واألمن ،من صنع املوساد الذي اعترف رئيسه ّ
بأن جهازه يعمل
في الدول الصديقة قبل ّ
العدوة .برهان حاسم لم يثر هذه املرة سخرية،
ّ
لكنه أطفأ النار الخائفة من اشتعال حرب أهلية في مصر.
الحرب ليست محتملة .األق��رب هو مزيد من االحتقان ونقاط اشتعال
متناثرة ّ
تعبر عن شق طولي في املجتمع املصري على أساس طائفي.
ّ
وه��ذا بالتأكيد ليس وعيًا متسربًا من جهاز استخبارات ،بل حصاد
سياسات طويلة اهتمت بأمن النظام وتركت املجتمع ره��ن عشوائية.
عشوائية هي الرد املباشر على خطة أنانية مفرطة ،اختطفت بها النخبة
املختارة مساحات صنعت منها مستعمرات ثراء ،تحيطها أحزمة بؤس
مخيفة.
خريطة لم يصنعها «املوساد» ،بل سياسات الخطف وما يسمى «النهب
أصحاب التسميات على ترتيب النهب ،الثالث أو الرابع.
 ،»...ويختلف
ّ
ّ
ّ
محمي بقوانني وسياسات ،ألقت بشرائح كبيرة
لكنه «ن�ه��ب »..منظم،
خلف خطوط املستعمرات وتركت املجتمع وحيدًا يرتب خطوط قوته
وضعفه على أساس روابط وانتماءات صغيرة وقديمة.
مجتمع قابل لالشتعال ،وفي ّأي لحظة يمكن أن تتحول معركة صغيرة
الى «حرب» على أساس طائفي ،أو عائلي ،أو بني منطقة وجارتها .بذور
ّ
الفنت االجتماعية تمأل الجو العام ،لكنها بال أس��اس في دول��ة مركزية
ً
أصالّ ،
وكونت بها مركزًا صلبًا.
أذابت االنتماءات
هذه معجزة وكارثة الدولة في مصر اآلن .يشعر الجميع بالخطر ،لكن
ال أح��د ي�ع��رف م��ن أي��ن ي��أت��ي ،وال متى ينهار ال �ت��وازن ال�ه��ش .إسرائيل
شماعة التوازن الهش هذا .شماعة قديمة جدًا ،لم تعد مؤثرة كما كانت
في فترات أخرى .ربما تفيد في ملفات كبيرة مثل العالقة بني املسلمني
ّ
واملسيحيني ،ألنها تصيب زعماء الشحن الطائفي ،من الطرفني ،بالخجل
املؤقت أو العلني.
ال ت��زال ال��دول��ة ف��ي أي��دي أج�ه��زة تربيتها أق��دم م��ن ث��ورة تموز (يوليو)،
ّ
لكنها مع الثورة أصبحت تحكم بمنطق «الكهانة» أو حملة ّ
السر املقدس
ّ
ً
للوطنيةّ .
وبناء عليه ،تدار الدولة ويختار حكامها
سر ال يعرفه سواهم،
وتتحدد املصالح العليا وترسم حدود قبضة الدولة وحجمها.
املجتمعات مطمئنة منذ تموز  1952ال��ى ّأن األج �ه��زة ،على قسوتها،
ستحمي الدولة .هي تعرف مصلحتها أكثر من نفسها ودفعت الكثير
ثمنًا لهذا العقد االجتماعي غير املعلن.
األجهزة تعرف أكثر ،رغم ّ
تغير النظام من حزب واحد الى تعددية ،ومن
اشتراكية أو رأسمالية الدولة ال��ى س��وق مفتوحة ورأسمالية محكومة
بالدولة .التغييرات لم تقترب من قلب ال��دول��ة التي ال ت��زال ت��رى الخطر
خارجيًا .مؤامرات من الجار الشرقي الذي لم يعد ّ
عدوًا حسب معاهدة
ّ
ّ
لكنه ال يزال خطرًا ّ
يدبر املخططات ،وكأنه يعمل وحده.
السالم،
امل��وس��اد يعمل .ه��ذا طبيعي .أج�ه��زة ّال��دول��ة املصرية تشكو ،وه��ذا هو
الغريبّ ،
ألن األجهزة نفسها تركت كل شيء وتفرغت للحكم ،لتثبيته
أو حمايته.
أجهزة الكهانة مقدسة ،تحمل سرها ،وتدير كل شيء من موقعها خلف
الكواليس .هي بعيدة عن املحاسبة ،وأصبحت «سيادتها» أكبر من الدولة
نفسها.
أجهزة الكهانة تخدم الشرعية ،والشرعية ترتبط بشخص الرئيس ،وهذا
سر االستقرار .استقرار كان إيجابيًا عندما كان مرنًا مقارنة مع دولة
ّ
صدام حسني ،الذي انكسر .لكنه استقرار مزمن ،يصيب املجتمع باليأس
عندما يعود الحزب الواحد ويترك األحزاب األخرى تمسح حزنها على
سلم البرملان البديل.
ّ
وهذه معجزة نظام مبارك أو أحد تجلياتها .هل ستظل سارية املفعول؟
وإلى متى؟ وما هي الفاتورة التي ستدفعها مصر من استمرارها؟
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خالد وليد محمود*

العالقات اإلسرائيلــ

ّ
ّ
ثمة إجماع لدى النخبة وصناع القرار اإلسرائيلي على أن إثيوبيا تمتاز ّ
بميزات سياسية وجغرافية وعسكرية ــ أمنية فريدة من نوعها .تعد إثيوبيا
نفسها قلعة في محيط إسالمي ال يزال يموج بالصراعات ،واألزمات ،وال يزال
يواجه أنماطًا عديدة من العنف واألزمات املتعددة ،ما يجعلها املفتاح
ّ
األمثل للتغلغل في أفريقيا .يعجب ذلك اإلسرائيليني ،الذين يرونها نقطة
انطالق لطعن األمن القومي العربي
كما هو معروف ،تتميز العالقات
اإلسرائيلية ـ ـ ـ اإلثيوبية بتشعب
أط����ره����ا وت����ع����دد موضوعاتها،
األمر الذي يعكس ّ
تنوع املصالح
امل���ت���ب���ادل���ة ب��ي�ن ال����ط����رف��ي�ن ،الذي
ج���اء ب��ف��ع��ل إرث ت��اري��خ��ي يرجع
ال��ى خمسينيات ال��ق��رن املاضي.
ه����ذا ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت��ظ��ل فيه
مسألة يهود الفاالشا واملياه والصراع العربي
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ اإلس��رائ��ي��ل��ي ه���ي ال��ت��ي ت��ت��ب��ادر إل����ى األذهان
التي تربط تل أبيب بأديس
عندما تثار العالقة
ّ
أبابا .وعلى الرغم من أن العالقة اإلسرائيلية ـ ـ ـ
اإلثيوبية هي ّ عالقة عادية ،طبيعية في بعض
ّ
إسرائيل
ج��وان��ب��ه��ا ،ف��إن��ه��ا ت��ع��د ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى
ّ
حيوية واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة .وبحسب م��راق��ب�ين فإنه
ال ي��زال ي��دور جدل كبير بشأن العالقة الثنائية
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ـ ـ ـ اإلث��ي��وب��ي��ة ،منذ أك��ث��ر م��ن نصف
ق�����رن ،ح��ي��ث ش���ه���دت ال��ع�لاق��ة ص���ع���ودًا وهبوطًا
ً
الهدوء والفتور مع النظام اإلثيوبي
وأجواء من ّ
ّ
الحالي ،إال أن زي���ارات املسؤولني اإلسرائيليني
املتتالية الى إثيوبيا أعطت هذه العالقات زخمًا
وأبعادًا جديدة أعادتها الى عهدها الطبيعي.

مميزات إثيوبيا في العيون اإلسرائيلية

ل��ع��ل أه ّ����م م���ا ي��م��ي��ز إث��ي��وب��ي��ا وي��ج��ع��ل��ه��ا ًمقبولة
ّ
ف��ي ال��ف��ل��ك اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��وام��ل ع����دةّ ّ .أوال هناك
االدع�����اءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ول إن العالقة
القرن الثالث قبل امليالد.
مع إثيوبيا ترجع الى ّ
وت��زع��م ه��ذه االدع����اءات أن اب��ن سيدنا سليمان
«منليك» من زوجته امللكة بلقيس هو مؤسس

تتميز
إلى جانب المياهّ ،
إثيوبيا بغنى الموارد
المعدنية التي تخدم
الصناعات اإلسرائيلية،
وخاصة العسكرية منها
ً
التي كانت تسمى «ماكدا» .وتضيف هذه
الحبشة ّ
االدع��اءات إن قومية «امهرا» التي ينتمي إليها
األباطرة األحباش وآخرهم «هيالسيالسي» هي
من ساللة سيدنا سليمان.
ث��ان��ي��ًا ،ه��ن��اك ال��وض��ع االستراتيجي ال���ذي ّ
يميز
إثيوبيا .فهي غنية باملوارد الطبيعية ،إذ يجري
ف��ي أراض��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن األن��ه��ار (أب����ايً ،تكازا،
ب������اراد ،أم������ودو ،اواش������و ،أت��ش��ي�� ّل��ي) ،إض���اف���ة الى
بحيرة «تانا» العظمى التي تمثل مخزونًا مائيًا
ً
هائال لنهر النيل.
ّ
املعدنية
ث��ال��ث��ًا ،ت��ت��م��ي��ز إث��ي��وب��ي��ا ب��غ��ن��ى امل�����وارد
ً
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،وخاصة
ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ص��ن��اع��ات ً
ال��ع��س��ك��ري��ة م��ن��ه��ا ،إض����اف����ة ال����ى م���ع���ادن الذهب
واملاس والفضة.
رابعًا ،أه��م األه��داف التي تطمح إليها إسرائيل
م��ن وراء وج��وده��ا ف��ي إث��ي��وب��ي��ا ه��و ال��رغ��ب��ة في
الحصول على مياه نهر النيل ،إذ تسيطر اديس
أب��اب��ا على اكثر م��ن  80ف��ي املئة م��ن مياه النهر
التي تنبع من أراضيها.
ف��أط��م��اع إس��رائ��ي��ل ف��ي م��ي��اه ن��ه��ر ال��ن��ي��ل قديمة.
وتؤدي
في ص��راع املياه بني
مباشر
غير
ًا
ر
دو
أبيب
تل
ً
دول ح����وض ال��ن��ي��ل ،م��س��ت��غ��ل��ة ن��ف��وذه��ا الكبير
في إثيوبيا .وكما هو م��ع��روف ،فقد قامت هذه
األخ���ي���رة ب��ب��ن��اء ع���دد م��ن ال���س���دود ال��ك��ب��ي��رة على
ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ب��ه��دف ح��ج��ز م��ي��اه��ه ل���ري امل��زي��د من
أراضيها وتحويلها إلى مناطق صالحة للزراعة.
وت��س��ت��ط��ي��ع ب���ذل���ك م���واج���ه���ة م���ش���اك���ل االنفجار
ال���س���ك���ان���ي ،وت����وط��ي�ن امل���ه���اج���ري���ن م����ن األماكن
امل��ن��ك��وب��ة ب��امل��ج��اع��ة خ��ل�ال ال���س���ن���وات األخيرة،

وتوليد ّ الطاقة الكهربائية من هذه السدود ،وال
ّ
سيما أن إثيوبيا تعاني أزمة اقتصادية ال تزال
ترزح تحت وطأتها منذ سنوات.
كذلك حاولت إسرائيل استخدام إثيوبيا للضغط
ع��ل��ى م��ص��ر م���ن خ��ل�ال ش���ن ال���ح���م�ل�ات املتكررة
ض��ده��ا للتشكيك ف��ي حصتها م��ن م��ي��اه النيل.
ّ
ووص��ل ذل��ك ح��د التهديد ببناء س��دود إثيوبية
على النيل ،التي من شأنها خفض ّ كمية املياه
التي تصل الى األراضي املصرية ،ألن البحيرات
ّ
امل��وج��ودة على األراض����ي اإلث��ي��وب��ي��ة ت��ع��د املنبع
تأتي
الرئيسي ملياه النيل ،ومعظم مياه النهر
ّ
من هضبة الحبشة .ووف��ق بعض املراقبني ،فإن
إس��رائ��ي��ل أق��ن��ع��ت ال��ق��ي��ادة اإلث��ي��وب��ي��ة بموضوع
إق�����ام�����ة م���ج���م���وع���ة م�����ن ال������س������دود ،ومشروعات
ل��ل��ري ع��ل��ى ه��ض��اب ال��ح��ب��ش��ة ،وب��إن��ش��اء عشرات
ال��ك��ي��ل��وم��ت��رات م���ن األراض�������ي ال���زراع���ي���ة ،بحجة
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه النيل ،التي
تتسبب بفيضانات .وأقنعتها أيضًا باستخدام
هذه املياه لتوليد الطاقة الكهربائية ،األمر الذي
يأتي بمثابة تهديد ّلرصيد مصر في مياه النيل،
وبالتالي تهديد لكل مشروعات الري والكهرباء
والزراعة على امتداد الوادي ،ودلتا مصر.
ّ
ّ
التنوع العرقي واللغوي والثقافي
خامسًا ،أدى
وال���دي���ن���ي دورًا أس���اس���ي���ًا ف���ي وس���ائ���ل التغلغل
اإلس���رائ���ي���ل���ي داخ�����ل دول�����ة إث���ي���وب���ي���ا .وه����و دور
يستند الى إثارة النزعات ونشر الفوضى وعدم
االستقرار ،تمهيدًا لفتح الطريق أمام املساعدات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وت��ج��ارة ال��س�لاح وال��س��ي��ط��رة على
الثروات.
س��ادس��ًا ،ت��رس��ل إس��رائ��ي��ل مبعوثني وخ��ب��راء في
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ـية ــ اإلثيوبية ومحاصرة األمن القومي العربي
جميع امل���ج���االت ،وع��ل��ى رأس��ه��ا «امل��ج��ال األمني
والعسكري» ،من أجل اإلعداد والتدريب وتنفيذ
صفقات أسلحةّ .وج���اء ف��ي «ال��ن��ش��رة العسكرية
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة» أن «ث���م���ة ع��ل�اق����ات ّاستخبارية
وثيقة ما بني إسرائيل وإثيوبيا» ،وأن «املوساد
اإلسرائيلي يعمل بشكل مكثف في أديس أبابا،
ويدير كادرًا كبيرًا لجمع املعلومات االستخبارية
الى جانب قيامه ّبنشاطات في جزيرة «دهلك»
اإلري��ت��ري��ة ،ال��ت��ي مكنته م��ن إدارة م��راك��ز مراقبة
وج���م���ع ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ع����ن ال���ي���م���ن والسعودية
والسودان».

الدعم اإلسرائيلي إلثيوبيا
س��ع��ت إس���رائ���ي���ل إل����ى االس���ت���ث���م���ار ف���ي إثيوبيا
وأرس����ل����ت ف����ي ال��س��ت��ي��ن��ات م����ن ال����ق����رن املنصرم
خ����ب����راء ه����ا ف����ي األم�������ن وال���ت���ع���ل���ي���م واالتصاالت
وال����زراع����ة وال���ص���ح���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط االقتصادي.
وأص��ب��ح��ت ال��س��ف��ارة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي إثيوبيا
األكبر في العالم بعد السفارة اإلسرائيلية في
أميركا .وكانت إثيوبيا قد توجهت بقوة في عهد
«منغستو هيال مريم» نحو املعسكر االشتراكي،
واع���ت���م���دت ع��ل��ى ال���خ���ب���راء م���ن روس���ي���ا وأوروبا
الشرقية .وورث النظام الحالي في أدي��س أبابا
التنسيق العسكري مع روسيا وشهد التعاون
بينهما تطورًا كبيرًا على خلفية الحرب اإلريترية
ـــــ اإلثيوبية .واشترت إثيوبيا أسلحة من روسيا
ّ
ّ
��اري دوالر ،وأدت
ق���درت قيمتها بأكثر م��ن م��ل��ي ّ
هذه األسلحة دورًا في ترجيح كفة إثيوبيا في
الحرب األخيرة ،فيما امتنعت أميركا واسرائيل
عن تقديم أي دعم عسكري ألسمرا وأديس أبابا،
وج��م��دت��ا امل���س���اع���دات ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ه��م��ا .أغضب
ه���ذا االم���ر إث��ي��وب��ي��ا ال��ت��ي ت��وج��ه��ت ن��ح��و روسيا
��دت وزارة ال��دف��اع اإلثيوبية مع
وف��رن��س��ا وت��ع��اق ّ
خبراء روس ،إال أن الحرب العاملية ضد اإلرهاب
انقلب
واملشروع األميركي الجديد خلطا األوراق.
ّ
ال��ت��ح��ال��ف ملصلحة واش��ن��ط��ن ال��ت��ي دخ��ل��ت بكل
ثقلها في القرن األفريقي واعتمدت على إثيوبيا
كحليف رئيسي في ما ّ
تسميه مكافحة اإلرهاب.
ّ
ّ
يشار هنا الى أنه بعد أشهر عدة من قطع عالقات
بإسرائيل (بسبب ح��رب تشرين أول /
إثيوبيا
ّ
أكتوبر  )1973أط��ل��ت ال��ث��ورة اإلثيوبية برأسها
في
ف��ي وق��ت تغلغلت فيه ال��ق��درات اإلسرائيلية ّ
إثيوبيا .وانتشر الخبراء اإلسرائيليون في كل

ّ
األج���ه���زة ال��ح��س��اس��ة .ت��س��ل��م ال��ج��ي��ش اإلثيوبي
ب��ق��ي��ادة منغستو ال��ح��ك��م عمليًا ف��ي  1974بعد
اغ��ت��ي��ال «أم����ان ع��ن��دوم» ق��ائ��د ال��ق��وات اإلثيوبية
امل���راب���ط���ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة أوغ�����ادي�����ن ،وه����و إريتري
األص�����ل .وخ��ل�ال ث�لاث��ة ع��ق��ود م���ن االضطرابات
في إثيوبيا لم تنقطع املساعدات العسكرية من
إس��رائ��ي��ل .وبلغ مجموع ال����واردات م��ن إسرائيل
ال��ى إثيوبيا بما ي��ع��ادل ّ 25مليون دوالر خالل
ع���ام  .2003وي��ش��ار ال���ى أن ال��ب��ع��ث��ات العسكرية
اإلسرائيلية في أديس أبابا كانت دائمًا الثانية
في الحجم بعد البعثة األميركية أو السوفياتية.
ولم تقدم تل أبيب التجهيزات العسكرية فقط بل
أيضًا برامج تحديث ،زهيدة التكلفة ،لألسلحة
من الحقبة السوفياتية مثل مقاتالت «ميغ ـــــ »21
التي يستخدمها س�لاح الجو اإلثيوبي .وربما
كان أهم من ذلك ،قيام املستشارين اإلسرائيليني
ب��م��س��اع��دة ال��ض��ب��اط اإلث��ي��وب��ي�ين ل��ل��ت��غ��ل��ب على
الخصومات القبلية لترسيخ وئام تام بمساعدة
رجالها املجندين .وشهدت الصادرات اإلثيوبية
إل��ى إسرائيل نموًا بمعدل تجاوز  200في املئة
التسعينيات.
سنويًا على مدار معظم سنوات
ّ
وت��ج��در اإلش����ارة ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ال��ى أن جذور
التعاون العسكري بني الطرفني بدأت بعد وصول
«منغستو» إل��ى ال��ح��ك��م ،عندما ك��ان «املوساد»
على اتصال دائم بالنظام الجديد .واستجاب هذا
النظام تحت ضغط األزمات الداخلية في إثيوبيا
ومعركتها ضد الصومال والحركات املعارضة،
للعرض اإلسرائيلي بتقديم مساعدات ضخمة
��رط منغستو أن تظل
إليه .في ذل��ك ال��وق��ت ،اش��ت ّ
العالقة سرية مع إسرائيل ألنه كان يريد في ذلك
«االتحاد
الوقت االحتفاظ بعالقاته الحميمة مع
ّ
االشتراكي إال أن تل
السوفياتي» ،مبقيًا وجهه
ُ
أب��ي��ب ل��م تحافظ على ال��س��ري��ة ،وك��ش��ف ع��ن تلك
العالقة في عام  1978على يد موشي ديان وزير
خارجية «إسرائيل» ،األم��ر ال��ذي ّ
تسبب بغضب
ّ
منغستو ،وأمر بطرد كل اإلسرائيليني من أديس
أب���اب���ا .ول���م ت��ع��د ال��ع�لاق��ة إل���ى م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه إال
ع���ام  1981ع��ن��دم��ا أق��ن��ع وزي���ر ال��ع��م��ل اإلثيوبي،
ك���اس���ا ك����ب����دي ،م��ن��غ��س��ت��و ب���االس���ت���ع���ان���ة بخبير
إسرائيلي ليقوم باستصالح األراض���ي املالحة
التي خصصت إلقامة مدرسة زراعية لألطفال.
ولتحقيق هذا الغرض سافر كاسا إلى نيروبي
ملقابلة رئيس فرع املوساد هناك ،وعاد التنسيق

م��ن ج��دي��د ب�ين امل��وس��اد وح��ك��وم��ة منغستو .ثم
ج����اءت «ع��م��ل��ي��ة م��وس��ى» ال��ت��ي ن��ق��ل م��ن خاللها
ي��ه��ود ال��ف��االش��ا اإلث��ي��وب ّ��ي��ون إل���ى اس��رائ��ي��ل عبر
السودان ،والتي كشفت عنها الوكالة اليهودية
أغضب منغستو من جديد ،واصفًا
العاملية ،ما
ّ
اإلسرائيليني بأنهم ال يحتفظون بسر.
ورغ����م ال��خ�لاف��ات ،اس��ت��م��ر ال��ب��ل��دان ف��ي التعاون
وتطوير عالقاتهما بجهود كاسا كبدي ،الذي
ّ
وقع عن إثيوبيا إعالن إعادة العالقات في حفل
غ�����داء ب��م��ك��ت��ب رئ���ي���س امل���وس���اد ن���اه���ام اوموني
ف���ي  .1989وق��ت��ه��ا ك����ان م��ن��غ��س��ت��و ي��ح��ت��اج إلى
م���س���اع���دات اس���رائ���ي���ل ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ق��ض��اء على
الثورة اإلريترية .من جانبها ،تحمست الحكومة
اإلسرائيلية ،وأرسلت املدير العام لخارجيتها
روف�ين ميرهاف إل��ى إثيوبيا في كانون الثاني
 /يناير  .1991وع��ن��د وص��ول��ه ،اكتشف تدهور

البعثات العسكرية
اإلسرائيلية في أديس أبابا
كانت دائمًا الثانية في الحجم
بعد البعثة األميركية أو
السوفياتية

يهود اثيوبيون يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو في تموز املاضي (باز راتنر ــ رويترز)

األوضاع وضعف منغستو فعاد ليقنع الحكومة
بالتنصل من إبرام صفقة األسلحة.
اإلسرائيلية
ّ
وك��ان��ت حججه ب���أن ذل��ك ي��ه��دد ح��ي��اة الفاالشا،
وي���غ���ض���ب األم���ي���رك���ي�ي�ن ال����ذي����ن ي���ك���ره���ون نظام
منغستو االشتراكي ،ال��ذي ك��ان وقتها يخوض
معركة خاسرة ضد قوات الجبهة الديموقراطية
الثورية اإلثيوبية على مشارف العاصمة أديس
أبابا .تحركت إسرائيل وأقنعت أميركا بضرورة
ترحيل ال��ف��االش��ا دف��ع��ة واح����دة ،وق��د أع��د سالح
الطيران اإلسرائيلي خطة ّ
سماها «املطر الغزير».
وب�����دأت ال��ص��ف��ّق��ة م���ع م��ن��غ��س��ت��و إلت���م���ام العملية
نظير أن تتسلم إثيوبيا مبلغ  35مليون دوالر
وم��ف��ات��ي��ح دي���ر ال��س��ل��ط��ان ف��ي ال��ق��دس ،ال���ذي كان

ّ
محل نزاع بني الكنيستني اإلثيوبية واملصرية.
وبعد ال��ح��رب ال��ح��دودي��ة ب�ين إريتريا وإثيوبيا
في أيار  /مايو  1998ترأس املليونير اليهودي
وم���ن���س���ق ع��ل�اق����ات إس���رائ���ي���ل ب��أف��ري��ق��ي��ا ومدير
مركز ال��دراس��ات السامية في والي��ة نيوجرسي،
ال��ب��روف��ي��س��ور اف��ري��م اس��ح��ق وف��د املصالحة بني
إثيوبيا وإريتريا.
وفي تشرين األول  /اكتوبر  1998اتهم الرئيس
اإلري���ت���ري اس���اي���اس أف���ورق���ي إس��رائ��ي��ل بصيانة
عشر طائرات إثيوبية من طراز «ميغ ـــــ  .»21وفي
كريم
الشهر التالي أكد السفير اإلسرائيلي اريل ّ
وجود  70ألفًا من الفاالشامورا في إثيوبيا ،وأن
دولته تقوم بتطوير طائرات امليغ اإلثيوبية ً
بناء
ّ
على اتفاقية خاصة ،كأنه يشير إل��ى «الفاالشا
مقابل الطائرات».
وك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ق���د واف���ق���ت في
منتصف تشرين الثاني  /نوفمبر ّ ،2010على
ن��ق��ل ن��ح��و ثمانية آالف إث��ي��وب��ي ي��زع��م��ون ّأنهم
م��ن أص���ول ي��ه��ودي��ة إل���ى إس��رائ��ي��ل ،وق��ال��ت إنهم
يعيشون في ظل الفقر واملرض (يعيش نحو 100
ألف من ّاليهود اإلثيوبيني في إسرائيل حاليًا).
ال ش����ك أن ال���ع�ل�اق���ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب��ي�ن إسرائيل
وأدي��س ابابا يغلب عليها الطابع األمني نظرًا
إل��ى مخاوفهما املشتركة من تنامي الجماعات
اإلسالمية املسلحة في السودان املجاورة ،وبني
الفصائل املتناحرة في الصومال.
وث���م���ة ط����رق أخ�����رى ت���دل���ل ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة التغلغل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف���ي دول ال���ق���رن األف��ري��ق��ي عمومًا،
وإث�����ي�����وب�����ي�����ا خ�����ص�����وص�����ًا .ف����ه����ن����اك املساعدات
االستخبارية ،نظرًا إلى امتالك إسرائيل صدقية
عالية عند تلك الدول ،وكذلك املساعدات الفنية،
التي تأتي عن طريق البرامج التدريبية وتقديم
ال���خ���ب���راء اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين وإن���ش���اء ش���رك���ات لنقل
الخبرات واملهارات الفنية.
ّ
وثمة جوانب أخرى للعالقات الثنائية تعززها
االستثمارية .فقد وضعت ادي��س ابابا
ال��رواب��ط
ّ
س��ل��س��ل��ة م���ن امل���ح���ف���زات الج���ت���ذاب االستثمارات
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة إل������ى ق����ط����اع����ات غ���ي���ر الصناعة
وال�����زراع�����ة ،م��ث��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��خ��ط��ي��ط املدني،
ّ
أساسيًا في التنمية البعيدة
اللذين يؤديان دورًا
ّ
األم��د .وبنظر املراقبني ،ف��إن ما يوطد العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ـــــ اإلث��ي��وب��ي��ة ح��ال��ي��ًا هي
س��ت��ث��م��اري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة .وحسب
ال���رواب���ط اال ّ
املعلومات ،فإن ثمة تناميًا ملموسًا في التعاون
االقتصادي بني إسرائيل وإثيوبياّ ،األم��ر الذي
إسرائيل
تعطيه اسرائيل أهمية خاصة .كما أن
ً
تسعى جاهدة للدفاع عن مصالحها ،وخاصة
ص��ادي��ة م��ن��ه��ا ف���ي ش��ب��ه ال���ق���ارة األفريقية،
االق��ت�� ً
إثيوبيا.
في
وخاصة
ّ
إثيوبيا
خالصة القول هو أن وجود إسرائيل فى ً
يأتي في سياق تخطيط للمستقبل ،فضال عن
إم���ك���ان إح�����راز ك��ث��ي��ر م���ن ال��ن��ج��اح��ات ف���ى القارة
السوداء .وال تخفى أيضًا على املراقب تطلعات
أبيب وقادتها نحو الدول املحيطة بإثيوبيا،
تل
ً
وخاصة الصومال .ويعيش الصومال في فوضى
عارمة منذ سقوط حكومة سياد بري عام .1991
وتبحث إسرائيل عن دور استراتيجي لها يمر
عبر إثيوبيا تمهيدًا الستغالل الحدود الطويلة
ال��ت��ي تفصل ب�ين إثيوبيا وال��ص��وم��ال والتوجه
ن��ح��و ال��ع��م��ق ال��ص��وم��ال��ي ،وخ��ص��وص��ًا األقاليم
ال��ش��م��ال��ي��ة امل��ح��ك��وم��ة ب���واس���ط���ة س��ل��ط��ة موالية
ألدي��س أب��اب��ا .ه��ذه السلطة غير مهتمة بالبعد
ال���ع���رب���ي وت��ب��ح��ث ه���ي ب����دوره����ا ع���ن ت���ق���ارب مع
إسرائيل ،وه��ذا ينطبق على ال��س��ودان ومصر...
إل���خ .وبالتالي يمكن إس��رائ��ي��ل م��ح��اص��رة األمن
القومي العربي.
ويبقى الهدف املهم إلسرائيل هو وضع خطط
لسحب مياه النيل الى أراضيها من أقرب نقطة
في الدول األفريقيةّ ،
مما يهدد مشروعات الري
وال��ك��ه��رب��اء وال���زراع���ة ع��ل��ى ام���ت���داد وادي النيل
ودلتا مصر .أما من حيث السيطرة على البحر
األحمرّ ،فهو هدف إسرائيلي ـــــ أميركي مشترك،
مكانًا
وذل���ك ألن ج���زر ال��ب��ح��ر األح��م��ر أص��ب��ح��ت
ّ
ل��دف��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ن��ووي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة .ك��م��ا أن
ال��وج��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي منطقة ش��رق أفريقيا
ع��م��وم��ًا ي��س��اع��د ع��ل��ى تحقيق أه����داف ت��ل أبيب
األمنية بالسيطرة على البحر األحمر ألهميته
االستراتيجية ،بوصفه ممرًا مائيًا عامليًا ّ
مهمًا
ي��رب��ط ب�ي�ن ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط واملحيط
ال��ه��ن��دي .وال��ع�لاق��ة اإلسرائيلية
مع إثيوبيا ،تخدم بال شك أهداف
ال��ت��وس��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي القارة
األف���ري���ق���ي���ة ع��ل��ى ح���س���اب العرب
وأمنهم القومي والحيوي.
* كاتب وباحث أردني
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وماليًا لتعديل ّاتفاق كوبنهاغن
واشنطن ضغطت
سياسيًا ّ
ّ
طلبت االستخبارات
الحصول على معلومات
عن مواقف الدول بشأن
مفاوضات كوبنهاغن

األس��رار التي كشفتها وثائق «ويكيليكس» حول املناخ
تتحدث عن الطرق التي استخدمها األميركيون لتعديل
اتفاق كوبنهاغن في نهاية العام املاضي« .مناورات مالية
وتهديدات للحصول على دعم سياسي ،وتجسس وحرب
إلكترونية .»...ورغم أن الكثيرين كانوا على علم بالطرق
األميركية في الضغط ،فإن الرأي العام العاملي ،وخصوصًا

األوروبي ،قرأ نتائج قمة كوبنهاغن بوصفها صراعًا وشرخًا
بني االتحاد األوروب��ي والواليات املتحدة .وبينما كانت
االتصاالت السرية املتواطئة بني الوفدين األوروبي األميركي
تجرى بعيدًا عن األضواء ،كانت وسائل اإلعالم تشير إلى
اختالف جوهري كبير بني الحلفاء الغربيني وتتحدث عن
تواطؤ ،بل تحالف صيني ـــــ أميركي أفشل القمة

هددت
واشنطن ّ
ممثل أفريقيا
ّ
للحصول على دعم
االتفاق

ّ
وثائق «ويكيليكس» :التجسس على املناخ
موضوع التمويل ،الذي تفاوضت حوله
قمة كانكون التي اختتمت أعمالها أخيرًا
ف��ي امل�ك�س�ي��ك ،أث ��ار م�س��أل��ة ح� ّ�س��اس��ة ،من
الشرعي مناقشتها ّ،هي الثقة املمنوحة
ّ
للبلدان التي ستتلقى امل�س��اع��دات .وردًا
على س��ؤال ّ
موجه إل��ى ال��والي��ات املتحدة

بشير البكر
ت �ك �ش��ف ال �ب��رق �ي��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة التي
نشرها موقع «ويكيليكس» كيف ماحكت
ال ��والي � َ�ات امل �ت �ح��دة األم� ��م ال �ت��ي تعارض
م�ق� َ
�ار َب��ت�ه��ا ملكافحة االن�ب�ع��اث الحراري،
وك �ي ��ف اس �ت �خ��دم��ت امل� �س ��اع ��دات املالية
ل �ل ّ�ح �ص��ول ع �ل��ى دع� ��م س �ي��اس��ي ،وكيف
ن��ظ�م��ت أم �ي��رك��ا ،ف��ي ج��و س ��ري ،هجومًا
دب�ل��وم��اس� ّ�ي��ًا ع��امل� ّ�ي��ًا إلن �ه��اك معارضيها
بشأن «اتفاق كوبنهاغن» املثير للجدل.
وت �ق��ول ال �ب��رق �ي��ات إن ��ه ب�ط�ل��ب م��ن وكالة
االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة (س��ي آي ايه)،
أرسلت وزارة الخارجية برقية سرية يوم
 31تموز  ،2009للحصول على معلومات
ع� ��ن دب �ل ��وم ��اس �ي ��ي األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ،من
خ�لال سلسلة من األسئلة بما فيها تلك
ّ
بالتغيرات املناخية .وكان
التي تتعلق
ال �غ ��رض م ��ن ه ��ذا ال �ط �ل��ب ه ��و الحصول
ّ
تخص مواقف ال��دول من
على معلومات
م�ف��اوض��ات كوبنهاغن للتغير املناخي
التي كانت ستجرى في نهاية العام.
إال أن أميركا لم تكن وحدها من يستخدم
ه��ذه ال�ط��رق لتجميع معلومات ف��ي هذه
الحقبة ،ففي  19تموز  2009بعثت وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ب��رق�ي��ة ت�ش�ي��ر إلى
ه�ج��وم معلوماتي م��ن بكني على مكتب
امل� �ب� �ع ��وث ال � �خ� ��اص ل� �ل ��والي ��ات املتحدة
حول التغير املناخي لدى األمم املتحدة،
ت ��ود س�ت�ي��م .ه �ج��وم ت��زام��ن م��ع نقاشات
م��ع ال �ص�ين ح��ول ان�ب�ع��اث ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻤﻟﺴﺒﺏ
لالحتباس ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ في بكني.
ل ��م ت �ن �ج��ح امل� �ف ��اوض ��ات م ��ع ال� �ص�ي�ن في
التوصل إلى اتفاق عاملي في كوبنهاغن،
لكن الواليات املتحدة ،أكبر ُم ِّ
لوث تاريخي
َ
في العالم ،كان بإمكانها التشبث بشيء
ما ،مهما كان زهيدًا.
استفادت الواليات
�اس،
وعلى ه��ذا األس�
ُ
ناسبة ،التي
املتحدة من املقاربة ،غير امل ِ
تدعو كل بلد إلى اختيار أهداف مقبولة
لتصفية م�ص��ادر ان�ب�ع��اث ال�غ��از املسبب
ل�لاح�ت�ب��اس ال �ح ��راري ل�ت��رت�ب��ط بسهولة
كبيرة بالصني وببلدان أخرى نامية.
وح�ق�ي�ق��ة ،ف��إن ات �ف��اق كوبنهاغن ه ��ذا ،ال
ّ
يضمن تنفيذ الحلول ال�ض��روري��ة للحد
م ��ن ان �ب �ع��اث ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻤﻟﺴﺒﺏ لالحتباس
ّ
ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ،بل إن��ه ُي�ه��دد مفاوضات األمم
املتحدة بشأن برنامج بروتوكول كيوتو،
ال��ذي تتحمل فيه ال��دول الغنية واجبات
ُم� �ل ��زم ��ة .م �ج �م��وع��ة م ��ن األس � �ب ��اب قادت
ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ،وخ�ص��وص��ًا الفقيرة،
إل��ى م�ع��ارض��ة ح��ادة الت�ف��اق كوبنهاغن،
ظ �م��ات ً غ �ي��ر ً الحكومية
ال � ��ذي رأت � ��ه امل �ن � ً
والجمعيات فاشال فشال كامال.
املصالح
كيف يمكن كل هذه الدول خدمة
ّ
األم�ي��رك�ي��ة؟ م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز إم �ك��ان تنب
رس�م��ي الت�ف��اق أص�ل��ي .ك��ان األم��ر يتعلق
بإحدى الهجمات الدبلوماسية من وزارة
الخارجية األميركية .وما بني نهاية قمة
كوبنهاغن في كانون األول  2009ونهاية
ش �ب��اط ( 2010أث �ن��اء ت�س��ري��ب البرقيات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة) ث �م��ة ك �م �ي��ة ك �ب �ي��رة من
الدبلوماسية.
البرقيات
ُ
ب �ع��ض ال � � ��دول ل ��م ت ��ك ��ن ف ��ي ح ��اج ��ة إلى
م��ن ُي�ق�ن�ع�ه��ا ب�م�ع��ارض��ة ص��ارم��ة التفاق
ُ
كوبنهاغن .االت�ف��اق َي� ِ�ع��د ال��دول الفقيرة،
التي تتعرض للتسخني الحراري الذي لم

جهاز أمن األمم املتحدة يعتقل متظاهرًا في كاكون (جيراردو غارسيا ــ رويترز)
تتسبب فيه ،بمساعدات مالية تصل إلى
 30مليار دوالر.
وخ �ل�ال أس �ب��وع�ين م��ن ق �م��ة كوبنهاغن،
كتب وزير الشؤون الخارجية للمالديف،
أح �م��د ش��اه �ي��د ،أن ًب �ل��ده ي��ري��د مساعدة
م �ل �م��وس��ة ،وأن دوال أخ� ��رى ي�م�ك�ن�ه��ا أن
تحقق إنجازات من خالل اتفاق محترم.
وه ��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى أن دول ��ة امل��ال��دي��ف ،من
ّ
ب�ين دول ن��ادرة ،أرادت بالفعل أن تؤدي

ض��ات إل��ى ات�ف��اق .لكن ك��ان��ت هناك
امل�ف��او ُ ُ
دول/جزر في حال ضعف وكانت ضحية
ضغوط مالية.
إن ال � ��رب � ��ط ال� �س� �ي ��اس ��ي ال� � � ��ذي أدخلته
على
امل �ف��اوض��ات ب �م �ل �ي��ارات ال � � �
�دوالرات ٌ
ُ
ٌ
خالف
للجدل ،وم ِ
نحو مساعدات مثير ُ َّ َ
ل�ل��رأي ال�ع��ام .ال��دول امل�ع��رض��ة لتهديدات
التغيرات املناخية ترى في هذه املساعدة
حقًا ال مكافأة.

فقد
وح�س��ب خ�ب��ر ،ف��ي  11ش�ب��اط ُ ُ ،2010
الدول/الجزر
ج��رى ال��ره��ان على بعض
ب��وص �ف �ه��ا «أف� �ض ��ل ال �ح �ل �ف ��اء» .وكشفت
ب��رق �ي��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ن ن��ائ��ب املندوب
األم � �ي ��رك ��ي ل � �ش� ��ؤون امل � �ن � ��اخ ،جوناثان
ُ
صال ُحوا
بيرشينغ ،أن على املانحني أن ي ِ
ب�ي�ن ال� �ض ��رورة ال�س�ي��اس�ي��ة مل �ن��ح تمويل
حقيقي ،وبني اعتبارات إكراهات عملية
مليزانيات صارمة.

ّ
البرقيات ّتشير إلى
تواطؤ سري بني
الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبي في
ّ
ما يخص املناخ

قمة كانكون
برقيات ويكيليكس ال ّ
تتعدى نهاية ّشهر
لكنها تشير إلى التوقعات
شباط ،2010
ّ
تحققت في ّ
قمة كانكون
األميركية التي
في املكسيك .فاليوم انضمت  116دولة
إلى االتفاق املناخي ،فيما أعلنت  26دولة
أخرى نيتها االنضمام إليه.
ه ��ذا امل �ج �م��وع ،م��ن  140ب �ل �دًا ،ه��و أكبر
من هدف  100دول��ة إلى  150دول��ة الذي
كشفت عنه إحدى البرقيات الدبلوماسية
لجوناثان بيرشينغ أث�ن��اء لقائه بكوني
هيدغارد يوم  11شباط .2010
هذه ال��دول ال �ـ ،140تمثل  75في املئة من
 193دول � ��ة أع� �ض ��اء ف ��ي م �ع��اه��دة األمم
امل �ت �ح��دة ح ��ول ال�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ��ي ،ك�م��ا أن
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف� ��ي امل� �ع ��اه ��دة مسؤولون
ع��ن أك�ث��ر م��ن  80ف��ي امل�ئ��ة م��ن االنبعاث

العاملي للغازات .لكن موقف اليابان ،أن
توسيع ب��روت��وك��ول كيوتو ليس ُم َّبررًا،
ج��اء ليعطي دف�ع��ة كبيرة للموقف غير
الرسمي للواليات املتحدة ،التي ال تريد
بالفعل تقديم تنازالت لباقي العالم.

السعودية طلبت
من الواليات
املتحدة مساعدة
في جهودها
لتحقيق التنويع
االقتصادي

األم�ي��رك�ي��ة ع��ن السبب ال��ذي ي�ح��ول دون
اتفاقها مع الصني والهند ،على ما يمكن
ّ
ّ
عد ُه إجراءات مقبولة للحد من مستقبلي
االن �ب �ع��اث��ات ،ق ��ال ب�ي��رش�ي�ن��غ إن املسألة
تتعلق بمدى وفاء الدول بتعهداتها.
ال �ق �ل �ي��ل م ��ن ال �ث �ق��ة ال �ق��ائ �م��ة ب �ي�ن الدول
املتقدمة والدول السائرة في طريق النمو
ّ
خ �ل��ق ان �ق �س��ام��ًا ح � � ��ادًا .وت �ك �ش��ف برقية
سرية تهديدًا شديدًا من مساعدة وزير
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،م ��اري ��ا أوتيرو،
لرئيس ال��وزراء اإلثيوبي ملس زيناوي،
ال� � ��ذي ك � ��ان ي ��دي ��ر م� �ف ��اوض ��ات االتحاد
األفريقي في موضوع التغيرات املناخية:
«إما توقيع االتفاق وإما وقف املناقشات
ه �ن��ا» .وال�ن�ت�ي�ج��ة ه��ي أن زي �ن��اوي أعلن
دعمه لالتفاق ،لكنه كان ينتظر تطمينًا
ش�خ�ص�ي��ًا م��ن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي باراك
أوب� � ��ام� � ��ا ح � � ��ول م� �ن ��ح م � �س� ��اع� ��دة مالية
موعودة.
إن تصميم الواليات املتحدة على البحث
ع ��ن ح �ل �ف��اء ض ��د خ �ص��وم �ه��ا األقوياء،
م�ث��ل ال �ب��رازي��ل وج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا والهند
وال �ص�ي�ن ،ج��رى ال�ت�ط��رق إل�ي��ه ف��ي برقية
دبلوماسية مؤرخة في  17شباط ،2010
تتحدث ع��ن ل�ق��اء ب�ين م�س��ؤول ف��ي األمن
ال� �ق ��وم ��ي وامل � �ن ��دوب ��ة األوروب� � �ي � ��ة كوني
هيديغارد.
�ذا ال�ل�ق��اء ،أص��ر امل �ن��دوب األميركي
ف��ي ه� لاّ
ع� �ل ��ى أ ت � �ع� ��ارض م � � �ب � ��ادرات االتحاد
األوروب � � � � ��ي ٌ امل � � �ب� � ��ادرات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،كي
ت �ك��ون إدارة أف �ض��ل الع �ت��راض��ات الدول
األخ� � � ��رى .وي �ف �ض��ح ال� �ل �ق ��اء تصريحات
لالتحاد األوروبي مخالفة لهذا التحالف
والتواطؤ السري .تقول البرقية السرية
انتقاداته
إن االتحاد األوروب��ي «خفض»
ّ
ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ك ��ي ي �ك ��ون «بن ًاء».
وكانت اللقاءات تتمحور ح��ول ضرورة
تحييد ال ��دول األخ ��رى أو اخ�ت�ي��اره��ا أو
تهميشها ،بما فيها فنزويال أو بوليفيا.
بعد انتهاء قمة كوبنهاغن ،بدأت العالقة
ت�ظ�ه��ر م��ا ب�ي�ن امل �س��اع��دة امل��ال �ي��ة والدعم
ال� �س� �ي ��اس ��ي .وت �ش �ي��ر إح� � ��دى البرقيات
الدبلوماسية السرية إلى موقف هولندا،
ف��رغ��م م��ا ع��رف عنها م��ن ع��دم َاستخدام
س ��اب ��ق ل �ل �م �س��اع��دة امل��ال �ي��ة أداة ضغط
س� � ّي ��اس ��ي ،س �ق �ط��ت ف� ��ي ه � ��ذا التعامل،
ومثلت املسألة سابقة في تاريخهاُ ،
وب ّرر
األمر بأنه من دون هذا النوع من التعامل
س� �ي� �ك ��ون م � ��ن ال� �ص� �ع ��ب ال� � ��وص� � ��ول إلى
ات�ف��اق داخ��ل األم��م امل�ت�ح��دة ،وه��و «شرط
لالستفادة من التمويل املناخي».
تتحدث البرقيات الدبلوماسية األميركية
اآلتية من السعودية ،إحداها مؤرخة في
 12ش �ب��اط  ،2010ع��ن ل �ق��اء ب�ي�ن ممثلي
السفارة األميركية واملستشار االقتصادي
ف ��ي وزارة ال �ن �ف��ط وامل � �ص� ��ادر املعدنية
ف��ي اململكة محمد ال�ص�ب��ان ،ال ��ذي أشار
إل��ى ال �ت��زام ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بمساعدة
السعودية في جهودها لتحقيق التنويع
االقتصادي من خالل دعم الضغوط على
املفاوضات حول التغير املناخي.
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وثائق

عربيات
دوليات

الجيش املصري ال يريد جمال مبارك رئيسًا
خالل فترة أنكر جمال مبارك،
كما والده الرئيس حسني مبارك،
أي طموح لالبن في الحلول محل
أبيه في حكم مصر ،لكن األمر
أصبح ،من اآلن فصاع ُدًا ،طموحًا
شبه يقيني ،بعدما دفع بقوة
إلى الواجهة

ف��ي ال��وق��ت امل �ن��اس��ب ،ت�ن�ظ�ي��م انتصار
انتخابي» (من أجل جمال مبارك).
وه ��و ي�ش�ي��ر ب��ال�ت��أك�ي��د إل ��ى أن املرشح
اآلخ� � � ��ر امل � �ف � �ت� ��رض ل� �خ�ل�اف ��ة الرئيس
امل� �ص ��ري ،وه ��و رئ �ي��س االستخبارات
عمر سليمان ،ال��ذي ك��ان يأمل تعيينه
نائبًا لرئيس الجمهورية« ،يمقت فكرة
ج �م��ال رئ �ي �س��ًا» .وه ��و ع �ل��ى م ��ا يبدو،
ليس الوحيد.
أح� ُ�د ع�ل�م��اء ال�س�ي��اس��ة امل�ص��ري�ين ،وقد
اس��ت �ق �ب��ل ب �ص �ف��ة س ��ري ��ة ف ��ي السفارة

ال �س �ي �ن��اري��و ال ��رائ ��ج ف ��ي ال �ق ��اه ��رة هو
التالي :يتقدم الرئيس حسني مبارك
النتخابات  2011الرئاسيةُ ،
وسينتخب
ب��ال �ت��أك �ي��د ،ث ��م ب �ع��د س �ن��ة أو سنتني،
ي �ن �س �ح��ب ال��رئ �ي��س ألس� �ب ��اب صحية،
بعد بلوغ سن الـ  84أو الـ ،85ويحرص
على أال يعارض الجيش املصري ،وهو
القوة الداخلية الرئيسية ،تتويج ابنه،
رئيسًا لجمهورية مصر.
س� �ي� �ن ��اري ��و ال � �ت� ��وري� ��ث ،ه � � ��ذا ،ف� ��ي بال
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين األم �ي��رك �ي�ين املقيمني
في مصر منذ فترة طويلة .وفي برقية
سرية بتاريخ أيار ّ ،2007
سربها موقع
«ويكيليكس» ،يشير السفير األميركي
ف ��ران �س �ي ��س ج� ��وزي� ��ف ريكياردوني،
وه��و ال��وح�ي��د ال��ذي ت�ج��رأ ف��ي كتاباته
ع � �ل� ��ى وص � � � ��ف ال� � �ن� � �ظ � ��ام امل� � � �ص � � ��ري بـ
«الديكتاتورية» ،إلى أن «ماكينة الحزب
الوطني الديموقراطي تستطيع جيدًا،

ً
في بعض الظروف ،مثال موت حسني
مبارك قبل أن ُي ّ
كرس ابنه رئيسًا« ،ليس
املستحيل أن يرفض الجيش جمال
من ّ
وي�ف��ض��ل ان�ق�لاب��ًا ع�س�ك��ري��ًا» ،ك�م��ا كتب
السفير األم�ي��رك��ي ،ري�ك�ي��اردون��ي ،سنة
 .2007ال ش��يء ّ
تغير ،بشكل جوهري،
منذ تلك الفترة.
ف� ��ي  6ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي  ،2008تطرق
الرئيس مبارك أم��ام السفير األميركي
إلى خصال ابنه املفضل« :إنه شخص
ْ َ
ّ
مثالي ومنتظم في
َي��ن��زع إل��ى الكمال،
مواعيده».
م �ن��ذ س �ن��ة َ ،2005ي� ِ�ع��د ج �م��ال ّ مبارك،
س � �ن� ��ة ،األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن ،ب� � � ��أن مصر
ك � ��ل ُ ّ
َّ
ستسن «ال�ع��ام املقبل» قانونًا ُمحددًا
مل �ح��ارب��ة اإلره� � � ��اب ،م ��ا ي �ت �ي��ح «وضع
ّ
حد» للتجديد السنوي لحالة الطوارئ
التي تمنح الفرصة ملختلف قوى األمن
امل�ص��ري��ة (م�ل�ي��ون وأرب�ع�م�ئ��ة أل��ف فرد،
ح �س��ب رس ��ال ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة أخرى)،
إلي� �ق ��اف م ��ن ت ��ري ��د وس �ج �ن��ه ،تقريبًا،
وخ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال��زم� ُن�ي��ة ال�ت��ي تريدها.
ه��ذا ال�ق��ان��ون ال��ذي أص ��در سنة ،1967
َّ
لم يعدل ،أبدًا ،وإن كان مبارك االبن قد
تشرين األول  2005ملحاوريه
أعلن ،في
ّ
األم�ي��رك�ي�ين ،أن إص�لاح��ًا لالنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ةُ ،ي � ّت �ي��ح م �ش��ارك��ة مرشحني
متعددين ،يمثل ،في نظره« ،وصفة من
أجل تجنب الفوضى».
(األخبار)

األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي أي� �ل ��ول  2008بحسب
أخرى ،يشرح للسفيرة مارغريت
وثيقة ّ
سكوبي أن «قاعدة سلطة جمال تتركز
على مجموعة رجال األعمال» .ويتابع
أن «الجيش ،ال��ذي ال ينبغي أن ننسى
مصر،
أن��ه مركز السلطة الحقيقي في
ْ
ال يحب جمال ،الشخص ال��ذي لم ُين ِه
ح �ت��ى ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة اإللزامية»
وي�ش�ي��ر إل ��ى أن ال�ج�ي��ش ي ��رى تهديدًا
ج � �م� ��ال اإلصالحية
ف � ��ي ط � �م� ��وح� ��ات ً
والليبرالية ،وخاصة الخصخصة.

جمال مبارك خالل االدالء بصوته الشهر املاضي (عمرو نبيل ــ أ ب)
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أفقيا
 -1سيدة فرنسا األولى –  -2مدينة كنعانية موقعها في رأس شمرا بسوريا – من أسماء
اب��ن آوى –  -3ملكة تدمر العربية أخ��ذت أسيرة ال��ى روم��ا حيث ماتت – من الحيوانات
ّ
–  -4فقرة من كتاب مقدس – زواج –  -5هر – ماركة سيارات – شتم ولعن –  -6خاصتكم
وملككم – ضمير متصل – ح��رف جر –  -7مدينة ايطالية – صياح ورف��ع الصوت – -8
شقيق – أثرثر وأشي –  -9احدى الواليات املتحدة األميركية –  -10شعوب جرمانية غزت
بريطانيا العظمى في القرن الخامس
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 -1الفراهيدي – ُ -2يسر – فاليتا –  -3فانو – فيدول –  -4انكونا – وجف –  -5فو – نحن –  -6ربو – قام
– آه –  -7اورال – ميلر –  -8تدحر – آدر – ّ -9
نب – ماجينو –  -10غواتيماال
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1ايفا براون –  -2لسان – بو – بغ –  -3فرنكفورت –  -4و و و – ادما –  -5اف – قلحات –  -6هافانا
– رجي –  -7يلي – حمم – يم –  -8ديدون – يانا – ّ -9
يتوج – الدول –  -10الفوهرر

حل الشبكة 712

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.

 -1إسم آخر تعرف به مدينة الدار البيضاء املغربية –  -2منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة – حرف نصب –  -3مادة تنتج عن إستعمال الصابون – طرق ومعابر –  -4مختبر
تشبه ّ
باألجنبية – ّ
وتوهم –  -5إحدى الواليات املتحدة األميركية – اسم بوذا في الصني – -6
جمهورية إنفصالية في جنوب شرقي ّنيجيريا  – 1970 -1967طرف من الجنون وخفة العقل
ومشابه ُ
–  -7خنزير ّبري – أمر فظيع – ضعف ورق –  -8بذر األرض – مماثل ُ
ومشاكل –  -9نوم
– العب كرة قدم برازيلي –  -10ما ُيعرف بذكر النحل  -لؤلؤ

إعداد
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ّ
بمراسالته مع
قادته بحوثه
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الظواهرية.
(.)1949 -1862
مصرمذهب
.)1938في ّأسس
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(– 1859
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فيلسوفاألعلى
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= 10+8+6
 = 11+4+9سهل
ضد حرب ■
أحزان ■
= 3+1+11+9
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يابانية ■
الصوت ■
سيارات
حسن
ماركة
طائر
= 1+2+5+4+7
= 3+8+2+6
الفهمباألجنبية
باب

جوهري
والكوت
طنطاوي
حل الشبكة الماضية :ديريك

استئناف السويد يعوق إطالق
سراح أسانج

قررت محكمة «وستمسنر»
البريطانية ،أمس ،إبقاء مؤسس
موقع «ويكيليكس» جوليان
أسانج (الصورة) ،في الحجز ملدة
 48ساعة إضافية ريثما ُي ّنظر
في الطعن الذي تقدم به ممثلو
ّ
االدعاء السويدي اعتراضًا على
منح أسانج حق الحصول على
إطالق سراح بكفالة ذات شروط
صارمة .وأعلنت املحامية املمثلة
للسويد ،جيما لندفيلد ،أن النيابة
العامة السويدية تعتزم استئناف
قرار اإلفراج عن أسانج ،في
وقت أكدت فيه املدعية السويدية
املكلفة بالتحقيق في ملف أسانج،
اريان ني ،أنها «ال تستطيع حاليًا
اإلدالء بمعلومات بشأن تطورات
القضية ،ألنها بني يدي السلطات
البريطانية» .وأتى قرار الطعن
وقت قصير من إصدار
بعد ٍ
القاضي البريطاني ،هاوارد
ريدل ،أمرًا باإلفراج املشروط عن
أسانج ،على أن ّ
يتقيد األخير
بعدد من اإلجراءات عادة ما
ّ
تطبقها السلطات البريطانية على
إسالميني تشتبه في تورطهم في
قضايا اإلرهاب .وإلى جانب دفعه
كفالة قيمتها  200ألف جنيه
إسترليني ،يجب على أسانج
سراحه ارتداء
في حال إطالق ِّ
سوار إلكتروني يمكن السلطات
البريطانية من مراقبته على مدار
اليوم .كذلك يجب على مؤسس
موقع «ويكيليكس» الحضور
يوميًا إلى مركز للشرطة لتأكيد
وجوده ،وعدم مغادرة لندن،
واإلقامة في منزل ضابط سابق
في الجيش ،يدعى سميث فوغان
في سوفولك.
وفرض على أسانج االلتزام بحظر
تجوال ،على أن يمثل أمام جلسة
أخرى في  11كانون الثاني على
خلفية صدور مذكرة اعتقال
من الشرطة الدولية (األنتربول)
للتحقيق معه في مزاعم عن
جرائم جنسية واغتصاب.
وفي إطار سعيهم إلى اإلفراج
عنه ،عرض محامو أسانج
على القاضي إبقاء جواز سفر
موكلهم في حوزة الشرطة للتأكد
من عدم مغادرته بريطانيا.
ّ
في غضون ذلك ،شن أسانج
هجومًا على شركتي «فيزا»
و«ماستركارد» األميركيتني
لبطاقات االئتمان ،وشركة
«بايبال» للدفع على اإلنترنت بعد
إيقافها التحويالت املالية ملوقعه.
وقال أسانج ،في بيان نقلته
والدته« ،نعرف اآلن أن فيزا
وماستركارد وبايبال هي
من أدوات السياسة الخارجية
األميركية .هذا أمر كنا نجهله
حتى اليوم» .ونقلت والدة أسانج
عن ابنها قوله «اقتناعاتي
راسخة .ما زلت ملتزمًا باملبادئ
التي ّ
عبرت عنها .وهذا الظرف لن
ّ
يهزها».
(رويترز ،أ ف ب)
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قد يكون كبير املفاوضني األتراك مع االتحاد األوروبي ،الوزير إغمن باغيش،
الشخصية العامة التركية الوحيدة التي تنافس رجب طيب أردوغان وأحمد
داوود أوغلو في مجال السفر .التقته «األخبار» وهو في طريقه إلى كوبنهاغن
قبل أيام ،وعادت بهذه املقابلة

المقابلة

إغمن
باغيش

أجرت الحوار عائشة كربات

• تركيا ستكون صوت لبنان في أوروبا
• سعد الحريري أمانة رفيق الحريري
• «ماكدونالد» في إيران بدل العقوبات
¶ م ��اذا سيستفيد ل�ب�ن��ان إذا ان�ض� ّ�م��ت ت��رك�ي��ا إلى
االتحاد األوروبي؟

الصحيحة إلى املليار ونصف مليار مسلم في العالم ممن
ينتظرون الجواب األوروبي على طلب عضوية تركيا.

ـــــ أثبتت تركيا ،في مناسباتّ عدة ،أنها صديق
حميم ل�ل�ب�ن��ان .ب��ال�ت��ال��ي ،ك��ل�م��ا ازداد ازدهار
ت��رك �ي��ا ،وك�ل�م��ا أص�ب�ح��ت أك �ث��ر ديموقراطية
ّ ون ��ال م��وق�ع�ه��ا اإلق�ل�ي�م��ي وال ��دول ��ي احترامًا
إلى
متزايدًا ،ف��إن مساعدتها للبنان ستكون أكبر .إضافة ّ
ذل��ك ،إذا أصبحنا دول��ة عضوًا في االت�ح��اد األوروب ��ي ،فإن
دورنا الدولي سيتضاعف وسنكون أحد أشرس املدافعني
عن لبنان على الساحة الدولية.
كذلك ف��إن ّ تركيا ستكون في ه��ذه الحالة بوابة لبنان إلى
أوروب��ا .إن رئيس حكومتنا رج��ب طيب أردوغ��ان ال ينظر
ّ
كنظير له فقط ،بل أيضًا يعده
إل��ى السيد سعد الحريري
ٍ
بمثابة «أمانة» تركها صديق عزيز جدًا لنا ،كنا نحترمه
ون �ح �ب��ه ج� �دًا ون �ف �ت �ق� ّ�ده ك �ث �ي �رًا ،ه ��و وال � ��ده ال��رئ �ي��س رفيق
الحريري .من هنا ،فإن الشعب اللبناني سيكتشف أن تركيا
األوروبية ستكون صوت لبنان في آلية اتخاذ القرار داخل
املؤسسات األوروبية.
ّ
¶ لكن ألن تقلص عضوية تركيا في االتحاد األوروبي عالقات أنقرة
مع دول الشرق األوسط؟

¶ تتطور في هذه األيام مقولة أن تركيا نقلت أولويتها في السياسة
الخارجية من الغرب إلى الشرق .أليس هذا واقعًا حقيقيًا؟

انطلقت فيه مفاوضات عضويتنا
ـــــ في العام نفسه ال��ذي ّ
مع االتحاد األوروب��ي ،تسلمت تركيا منصب األم�ين العام
ملنظمة امل��ؤت�م��ر اإلس�ل�ام��ي (أك �م��ل ال��دي��ن إح �س��ان أوغلو).
أض��ف إل��ى ذل��كّ أن تركيا ه��ي عضو ف��ي نحو  450منظمة
دولية ،لذلك فإن تركيا ق��ادرة على تأدية َ
أمرين في الوقت
نفسه.

ُ
انتخب إغمن باغيش
( 40عامًا) نائبًا عن
مدينة إسطنبول في عام
 2002في االنتخابات
التي حملت حزبه
«العدالة والتنمية» إلى
الحكم ،وال يزال يشغل
منصبه البرملاني إلى
جانب تعيينه وزيرًا
للشؤون األوروبية في
الحكومة التركية،
بصفة كبير املفاوضني
األتراك مع االتحاد
األوروبي في كانون
الثاني .2009

¶ بماذا ت� ّ
�ردون على رأي بعض ال��دول األوروبية في أنه ال يجب أن
تكون تركيا عضوًا في االتحاد ألنها دولة إسالمية؟
ـــــ ل��م ي�ن�ت��م املجتمع ال�ت��رك��ي ح��دي�ث��ًا إل��ى ال��دي��ن اإلسالمي.
ِ
عندما تقدمنا بطلب االنتساب ،كنا دول��ة إسالمية أيضًا.
كذلك فإن اإلسالم هو حقيقة داخل معظم الدول األوروبية،
ألن  10في املئة من املواطنني األوروبيني اليوم هم مسلمون
يجب إيصال الرسالة الصحيحة إليهم ،وهي أنهم ليسوا
ب �خ ��وارج ف��ي أوروب� � ��ا ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ي�ج��ب ت��وج�ي��ه الرسالة

إسرائيل

ـــــ ال ت��زال الواجهة األساسية لتركيا هي الغرب واالتحاد
األوروب � � ��ي ت �ح��دي �دًا .ط �ب �ع��ًا ،ف��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ن �ح��ن ّ
نعمق
عالقاتنا مع جميع جيراننا ،كاليونان وروسيا وجورجيا،
ون �ق��وم ب �م �ب��ادرات ف��ي ج�م�ي��ع أزم� ��ات امل�ن�ط�ق��ة .ف��ي جميع
مساعينا ،نحن نعكس القيم األوروب �ي��ة .أم��ا ع��ن تسليط
األض��واء على تعميق عالقاتنا مع الدول اإلسالمية ،فإننا
نرى أن عزل بعض املناطق أو ال��دول هو ما يعني انقالبًا
على القيم واألسس األوروبية.
على سبيل امل�ث��ال ،نحاول إفهام الغرب أن ف��رض عقوبات
على إي��ران سيخلق جدرانًا جديدة في العالم ،بينما نحن
ق��ادرون على إقناع اإليرانيني ببناء مستقبل مشترك من
خالل كسر ال�ج��دران .حاولنا إيجاد حلولنا الدبلوماسية
للمسألة اإليرانية من خالل االستفادة من عالقاتنا الجيدة
ملصلحة سالم العالم وخيره .وبعد شهور من املفاوضات
توصلنا إلى اتفاق ( 17أيار).
لكن ،رغم ذل��ك ،ق��ررت األم��م املتحدة فرض عقوبات جديدة
على طهران .ولو ّ
صوتنا إلى جانب هذه العقوبات ،لكان
ذلك انقالبًا على دبلوماسيتنا .ومن خالل رفضنا للقرار،
تركنا الباب مفتوحًا أمام الحوار مع املمثلة العليا للسياسة
الخارجية واألمنية األوروبية كاثرين آشتون التي تحاور
اإليرانيني اليوم في جنيف.
كانت توصيتي أنه بدل فرض عقوبات على إيران وشعبها،
افتحوا مطاعم الوجبات السريعة األميركية «ماكدونالد»
في إي��ران للسماح بمزيد من املفاوضات معها على نحو

على أوروبا أن توجه الرسالة الصحيحة إلى
مليار ونصف مليار مسلم من خالل قبول
تركيا في االتحاد

يصبح هناك املزيد من األرضية املشتركة .إضافة إلى ذلك،
ّ
فإن العقوبات غير مجدية مثلما رأينا في الحالة الليبية.
فتلك ال ��دول ال�ت��ي ط��ال�ب��ت ب�ف��رض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى طرابلس
ت��رج��و ليبيا ال�ي��وم إلب��رام ع�ق��ود نفطية معها .ول��ن يطول
ّ
تصر على
�دول التي ً
الزمن قبل أن يتكرر األمر نفسه مع ال� ً
ف��رض عقوبات على إي��ران ،ألنها عاجال أو آج�لا ستسعى
ج ��اه ��دة إل� ��ى ال� �ف ��وز ب �ن �ي��ل ع �ق��ود ن �ف��ط وغ � ��از ط�ب�ي�ع��ي من
طهران.
ً
من جهة أخرى ،نرى دوال عديدة ،أوروبية أو دائمة العضوية
في مجلس األمن ،لديها عالقات عميقة مع سوريا وإيران
اقتصاديًا وتجاريًا ونفطيًا ،ورغم ذلك ،ال نسمع كالمًا عن
أن هذه الدول نقلت وجهتها من الغرب إلى الشرق.
¶ لكن هل بإمكان تركيا أن تقدم شيئًا إضافيًا ألوروبا؟
ـــــ إن عضوية تركيا في االتحاد األوروبي هي بالنسبة إلينا
وإلى أوروبا حالة رابحة في جميع األحوال .فتركيا خرجت
م��ن األزم��ة املالية العاملية بسرعة كبيرة نسبيًا ،وه��ا هي
اليوم سادس أكبر اقتصاد في أوروبا مع معدل نمو يناهز
ّ
«تحملي األزمة يا
 11في املئة ،لذلك ابتكرنا شعار حملتنا:
�اذ ِك» .فإضافة إل��ى السوق التركي
أوروب��ا ،تركيا آتية إلن�ق� ِ
ال�ه��ائ��ل (أك�ث��ر م��ن  70مليون مستهلك) ،ي�م� ّ�ر ف��ي أراضينا
 70ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�غ��از وال�ن�ف��ط ال��ذي تحتاج إل�ي��ه أوروبا،
ورغم ذلك ال أفهم أبدًا ملاذا لم يفتح األوروبيون معنا بعد
املفاوضات في شأن الفصل املتعلق بالطاقة ،رغم ما نمثله
من قيمة نفطية يعتمد عليها االقتصاد األوروبي.
¶ ب�ع��ض ال �خ �ب��راء ي� ّ�دع��ون أن ت��رك�ي��ا ل��م ت�ع��د ب�ح��اج��ة إل��ى االتحاد
األوروبي .أليس هذا صحيحًا؟
ـــــ ه��ذا يعتمد على كيف ننظر إل��ى االت�ح��اد األوروب ��ي .إذا
نظرنا إليه كاتحاد اقتصادي فقط ،فإن تركيا ليست بحاجة
إليه إل��ى ه��ذا الحد ،ألننا ق��ادرون على تحقيق مشاريعنا
االقتصادية من دون االتحاد .أما إذا رأينا أنه اتحاد ثقافي،
الحاجة إليه متبادلة .إذا ما فهمنا االتحاد كمشروع
فإن
ّ
سالم ،فإن تدعيمه وتقويته هما مهمة الجميع ،وليسا فقط
دورنا نحن األتراك .ونحن ننظر إليه ليس كحالة اقتصادية
ضخمة فقط ،بل كاتحاد للقيم ،وهو ما يدفعنا للسعي إلى
االنتساب إليه.

دعوات في الكنيست الغتيال عزمي بشارة

دع� ��ا ن � ��واب م ��ن ال �ي �م�ين اإلس��رائ �ي �ل��ي إلى
اغتيال املفكر العربي عزمي بشارة ،فيما
داف� ��ع أع �ض��اء ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ع��ن مؤسس
ح� ��زب ال �ت �ج �م��ع ،ال � ��ذي أب �ع��دت��ه إسرائيل
إل��ى خ��ارج األراض ��ي املحتلة .وف��ي جلسة
ص ��اخ� �ب ��ة ل �ل �ك �ن �ي �س��ت خ �ص �ص ��ت لبحث
قانون مصادرة صندوق التقاعد الخاص
ب��ال��دك �ت��ور ب �ش ��ارة ،ق ��ال ع �ض��و الكنيست
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب ��ن أري «ي� �ج ��ب ن �ق��ل بشارة
ال��ى امل�ك��ان ال��ذي ي��وج��د فيه (ال�ق�ي��ادي في
«ح � �م� ��اس» م �ح �م ��د) امل� �ب� �ح ��وح و(القائد
العسكري لحزب الله الحاج عماد) مغنية،

وعندها ال حاجة إلى قوانني ضد بشارة».
وقاطعه ن��واب م��ن حركة «ش��اس» قائلني
«ي � �ج ��ب أن ن ��دف ��ع ل ��ورث� �ت ��ه مخصصات
التقاعد» .أما عضو الكنيست أوري ارئيل،
ف �ق��ال «ه �ن��اك ح� ��االت ي �ق��وم ف�ي�ه��ا أعضاء
كنيست بالتعاون م��ع ال�ع��دو ومساعدته
على ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها،
هذه ًالحاالت يجب أن تختفي عن الدنيا،
عاجال وبسرعة».
بدوره ،رأى رئيس لجنة الكنيست ،النائب
يريف لفني ،أن «ه��ذا القانون ضد بشارة
غ�ي��ر ك ��اف ،وه ��و ل�ي��س ع�ق��اب��ًا حقيقيًا له،

ّ
ألن ال �ع �ق��اب ال ��ذي يستحقه ب �ش��ارة أكثر
بكثير».
ّ
وتطرق ليفني ال��ى ًح��زب التجمع الوطني
الديموقراطي ،ق��ائ�لا «أع��د ب��أن نقوم بكل
م��ا نستطيع حتى ال يبقى ف��ي الكنيست
َم��ن ح� ّ�ول�ه��ا ال��ى ثكنة أم��ام�ي��ة للمنظمات
اإلره��اب �ي��ة ح�ت��ى ي�ح��ارب��ون��ا م��ن الداخل».
ّ
وتوجه إلى النائبني الفلسطينيني ،رئيس
ك�ت�ل��ة ال�ت�ج�م��ع ال�ب��رمل��ا ًن�ي��ة ،ج �م��ال زحالقة
وح�ن�ين ال��زع �ب��ي ،ق��ائ�لا «أن�ت�م��ا ل��ن تكونا
ّ
كمشرعني أن تدافع
هنا .حقنا وواج�ب�ن��ا
إسرائيل عن نفسها من الداخل .في نهاية

امل �ط��اف التجمع ل��ن ي�ك��ون ه�ن��ا .ل��ن يكون
هنا ال زحالقة وال زعبي».
وات �ه��م ن ��واب ال�ي�م�ين ب �ش��ارة ب��أن��ه استغل
منصبه للمس بأمن إسرائيل ،ومساعدة
ال�ع��دو ،مشددين على أن��ه «يجب أن ينال
عقابًا شديدًا وليس فقط مصادرة صندوق
التقاعد الخاص به».
ف � ��ي امل � �ق � ��اب � ��ل ،أك � � ��د زح� ��ال � �ق� ��ة أن بشارة
مناضل م��ن أج��ل ال�ح��ري��ة وض��د االحتالل
واالس� �ت� �ع� �م ��ار وال �ف ��اش �ي ��ة والعنصرية،
مشيرًا ال��ى أن «املشكلة ليست في بشارة
بل في النظام اإلسرائيلي الذي لم يحتمل

م �ش��روع��ه م��ن أج ��ل ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،ومن
أج��ل حقوق الشعب الفلسطيني ،فالحقه
وحاول تصفيته سياسيًا».
ّأما النائبة الزعبي ،فقالت «أنتم تخلطون
ّ
وتحولون
عمدًا بني األيديولوجيا واألمن،
الفكر الى قضية أمنية في سبيل االنتقام
من بشارة ومحاولة تصفيته» .وأضافت
«أن�ت��م تعملون على تحويل ال�ق��وان�ين من
أداة للحفاظ على الحقوق ،إلى أداة لسلب
الحقوق ،ومن قاعدة عامة ،لعقاب فردي،
وتريدون فرض العقاب ملجرد الشك».
(عرب )48
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قدم أفكاره ...وعباس يطلب ضمانات
ميتشل ُي ّ
األوسط جورج ميتشل
خالصة لقاء املبعوث األميركي إلى الشرق
ّ
يحذر من نفاد
بلدية القدس وافقت والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،كانت مجرد وعود وآمال من بيريز ّ
منزال
فرص السالم وتصاعد
على بناء ً 24
دون اإلشارة إلى االستيطان أو الخطوات املستقبلية
يهوديًا في قلب حي
قوة إيران :األمن ليس
الصوانة العربي
مرتبطًا بدولة واحدة
أع �ل��ن امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي ال �خ��اص إلى
ال �ش��رق األوس � ��ط ،ج� ��ورج م�ي�ت�ش��ل ،بعد
ل �ق��ائ��ه ال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي محمود
عباس في مقر الرئاسة في رام الله أمس،
أنه سيسعى إلى تحقيق «تقدم حقيقي»
ف��ي األش �ه��ر امل�ق�ب�ل��ة ن�ح��و ات�ف��اق�ي��ة إطار
للسالم ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،معربًا عن
أمله في تحقيق السالم رغم الصعوبات
واالنتكاسات.
وت ��اب ��ع م �ي �ت �ش��ل ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي
املفاوضني
م � � �ش � � �ت� � ��رك م� � � � ��ع ك� � �ب� � �ي � ��ر
ً
الفلسطينيني ،ص��ائ��ب ع��ري �ق��ات ،قائال
إن ��ه «ك� ��ان ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن املصاعب
وال� �ع� �ق� �ب ��ات واالن� �ت� �ك ��اس ��ات ع �ل��ى طول
الطريق ،وهو ما كانت عليه الحال طوال
تاريخ هذا الصراع وهذه املنطقة .نحن
نقبل ذلك ،لكننا عازمون على مواصلة
جهودنا حتى نصل إلى نهاية ناجحة
أع �ت �ق��د أن ال �ج �م �ي��ع ي ��ري ��دون� �ه ��ا :دولة
فلسطينية مستقلة ق ��ادرة على البقاء
ينعم شعبها بالكرامة والحرية وتقرير
املصير ،تعيش جنبًا إلى جنب في سالم
مع إسرائيل».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع �ل��ن ع��ري �ق��ات أن «اإلدارة
األميركية عرضت علينا أفكارًا من خالل
م �ي �ت �ش��ل» ،م �ش ��ددًا ع �ل��ى «وج � ��وب وقف
ال �ن �ش��اط��ات االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة ف ��ي الضفة
الغربية والقدس الشرقية».
ُوأوض � � ��ح ع ��ري� �ق ��ات «أن م��وق �ف �ن��ا الذي
أب �ل��غ ب��ه ميتشل مستند إل��ى الشرعية
الدولية ب�ض��رورة إن�ه��اء االح�ت�لال الذي
ب��دأ ع��ام  1967ل�لأراض��ي الفلسطينية،

تقرير

ميتشل يعد بالدولة الفلسطينية خالل مؤتمر صحافي مع عريقات أمس (م .محمد ــ أ ب)
وأن إج��راءات إسرائيل على األرض هي
ال�س�ب��ب ال ��ذي أخ ��رج عملية ال �س�لام عن
م�س��اره��ا الصحيح ،وال يمكن الحديث
عن املفاوضات واالستيطان مستمر».
وقبل بدء اللقاء ،قال مسؤول فلسطيني،
رف� ��ض ال �ك �ش��ف ع ��ن اس� �م ��ه ،إن «عباس
أرس ��ل م��ع ع��ريّ�ق��ات رس��ال��ة إل ��ى اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ،س��ل�م�ه��ا ب� ��دوره إل ��ى وزيرة
الخارجية األميركية هيالري كلينتون،
ط��ال��ب فيها ب�ض�م��ان��ات أم�ي��رك�ي��ة جدية
ألي عملية سالم مقبلة ،تتمثل في توفير
أسس للمفاوضات تقود إلى حل شامل
ف��ي املنطقة على أس��اس ح��ل الدولتني،
ووق� ��ف ش��ام��ل ل�لاس�ت�ي�ط��ان ف��ي الضفة
ال �غ��رب �ي��ة وال � �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ،وتوفير
مرجعية سياسية واضحة تشمل إنهاء
االح� �ت�ل�ال ع �ل��ى األراض � ��ي الفلسطينية

ال �ت��ي اح �ت �ل��ت ع ��ام  ،1967وعاصمتها
القدس الشرقية».
وت ��اب ��ع امل� �س ��ؤول أن ع �ب��اس ط��ال��ب في
رسالته أيضًا «بوجود قوة دولية ثالثة
على الحدود الفلسطينية (املستقبلية)،
وح ��ل ج�م�ي��ع ق�ض��اي��ا ال��وض��ع النهائي،
وخصوصًا قضية الالجئني وفق قرارات
ال �ش��رع �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة» .وأك� ��د أن الرئيس
الفلسطيني «أب �ل��غ اإلدارة ب��أن��ه إذا لم
َّ َ
ُي��ت��ف��ق ع�ل��ى ه��ذه امل��رج�ع�ي��ة ول��م تعترف
اإلدارة ب ��دول ��ة ف �ل �س �ط�ين ،ف� ��إن اإلدارة
مطالبة بعدم عرقلة توجه الفلسطينيني
إلى األمم املتحدة ومجلس األمن».
وخالل لقاء ميتشل ـــــ عباس ،أعلنت حركة
أن
«السالم اآلن» املناهضة لالستيطان ً
«بلدية القدس وافقت على بناء  24منزال
ي�ه��ودي��ًا ف��ي قلب ح��ي ال�ص��وان��ة العربي

في القدس الشرقية املحتلة».
كذلك هدمت جرافات إسرائيلية «مبنى
س �ك �ن �ي��ًا ي� �ع ��ود مل� ��واط� ��ن م� ��ن ح� ��ي رأس
العمود قرب بلدة سلوان بحجة البناء
م��ن دون ت��رخ�ي��ص .وق��ال��ت وك��ال��ة أنباء
«وف ��ا» إن م��واج�ه��ات وق�ع��ت ب�ين «أفراد
العائلة املقدسية وجنود االحتالل الذين
اعتدوا بوحشية على املواطنني».
في هذا الوقت ،دعا الرئيس اإلسرائيلي،
ش �م �ع��ون ب� �ي ��ري ��ز ،ق� � ��ادة إس ��رائ� �ي ��ل إلى
«ال�ت�ع�ق��ل وت� ��دارك ال ��وض ��ع» ،م �ح��ذرًا من
نفاد فرص السالم وتصاعد قوة إيران،
م �ش ��ددًا ع �ل��ى أن «األم � ��ن ل �ي��س مرتبطًا
ب��دول��ة واح� � ��دة» .ون�ق�ل��ت وس��ائ��ل إعالم
إسرائيلية عن بيريز قوله في «مؤتمر
ال�ج�ل�ي��ل ال �خ��ام��س» امل�ن�ع�ق��د ف��ي مدينة
بيسان في شمال غور األردن ،إنه «بدأنا
ال �ع��د ال �ت��راج �ع��ي ف��ي م��وض��وع السالم،
والوقت يسير نحو نقطة الصفر».
وحذر بيريز من «وجود حمالت خطيرة
ت �ت �ع �ل��ق ب �ن ��زع ال �ش��رع �ي��ة ع ��ن إسرائيل
وتوجهات إسالمية متطرفة في املنطقة
وتسلح إيران» ،مشيرًا إلى «أننا ملزمون
بالتعقل اآلن ألن��ه ليس ثمة وق��ت كثير
ل �ل �م �ح��ادث��ات» .وأض � ��اف أن ��ه «ال يوجد
سالم ال يكون سالمًا إقليميًا ،وال توجد
دولة ليست متأثرة باالقتصاد العاملي،
ك��ذل��ك ف��إن األم ��ن ل��م ي�ع��د م��رت�ب�ط��ًا بأمن
دولة واحدة ،وفي هذا العصر باإلمكان
إط�ل�اق ص��واري��خ علينا ،ل�ي��س ف�ق��ط من
غزة ،بل من أالسكا أيضًا».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،األخبار)

ّ
وصية هولبروك :أوقفوا حرب أفغانستان

نيويورك ــ نزار عبود
طريح فراش املوت ،قال مستشار الرئيس
األميركي لشؤون أفغانستان وباكستان،
ريتشارد هولبروك ،لطبيبه« :عليكم أن
توقفوا هذه الحرب في أفغانستان» .تلك
كانت رغبته األخيرة ،بحسب ما ذكرت
عائلته بعد إعالن وفاته ،التي جاءت في
عاجزة
وقت تقف فيه إدارة باراك أوباما
ًّ
منكبة
تمامًا عن إيجاد مخرج للحرب،
ع�ل��ى ت�ق��وي��م استراتيجية ال �ح��رب التي
يفترض أن تعلنها غدًا.
رح � ��ل ه ��ول� �ب ��روك ت� ��ارك� ��ًا وراءه مأزقًا
شديدًا في البيت األبيض بشأن أسلوب
الخروج من دوامة الحرب في أفغانستان
كما في باكستان .التوقيت يأتي أيضًا
بينما تقف واشنطن «عند مفصل مهم
ف��ي عالقاتها الدولية م��ع ب��داي��ة مرحلة
ج��دي��دة ال ت��زال معاملها غير واضحة»،
بحسب ما يرى أحد الدبلوماسيني في
نيويورك.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ح��ل ف��ي أفغانستان،
بينما ت�ل��وح ف��ي األف ��ق م�ن��ذ م��دة بوادر
امل�ص��ال�ح��ات ،ف��إن ه��ول�ب��روك ك��ان ّ
مهيئًا
ل �ل �ت �ف��اوض م ��ع ح ��رك ��ة «ط ��ال � �ب ��ان» .إنه
ال �س �ي��اس��ي امل �خ �ض��رم ال � ��ذي ت �م �ك��ن في
ع ��ام  1995م��ن إن �ج��از ات�ف��اق�ي��ة دايتون
ّ
التي وضعت ح��دًا للنزاع في البوسنة.
وك��ان أيضًا م��ن امل�ش��ارك�ين ع��ن كثب في
رس��م السياسة ال�خ��ارج�ي��ة لكل حكومة
دي�م��وق��راط�ي��ة م�ن��ذ ح��رب فييتنام ،حني
ش ��ارك ف��ي م�ب��اح�ث��ات ب��اري��س م��ع ثوار

«ألفيت كونغ» .وشارك في إقامة عالقات
دب �ل��وم��اس �ي��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة م ��ع ال �ص�ي�ن عام
 .1987هو ،كما وصفه أوباما قبل وفاته،
«واح��د من عمالقة السياسة الخارجية
األم�ي��رك�ي��ة» .لكنه رأي ل��م ي�ُش��اط��ره إياه
نائبه جوزف بايدن ،الذي نقل عنه ،في
كتاب للصحافي بوب وودورد ،قوله عن
ه��ول�ب��روك «إن��ه أك�ث��ر األن �غ��ال غ ��رورًا من
بني من قابلتهم حتى اآلن».

وك � ��ان ه��ول �ب��روك ي �ت��وق��ع ف �ش�ل ً�ا ّ
مدويًا
الس� ًت��رات�ي�ج�ي��ة أوب��ام��ا ف��ي أفغانستان
ق ��ائ�ل�ا «ل� ��ن ي �ك �ت��ب ل �ه��ا ال� �ن� �ج ��اح» ،وفق
وث� � �ي� � �ق � ��ة س� � ��ري� � ��ة ن � �ش� ��رتً � �ه� ��ا صحيفة
«ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» .وب ��دال م��ن أن تكون
نظامًا
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق ��د أس �ق �ط��ت
ّ
ف��اش�ي��ًا ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،وأق��ام��ت محله
نظامًا ديموقراطيًا ،يصف دبلوماسي
ف � ��ي األم� � � ��م امل � �ت � �ح ��دة دوره � � � ��ا بالقول:

«الواليات املتحدة جلبت ال��دم ،ونسيت
الديموقراطية».
ً
ّ
التخبط
وتعيش إدارة أوباما ح��اال من
ح �ي��ال م � ��أزق أ ّف �غ��ان �س �ت��ان ،ت �م��ام��ًا مثل
ّ
التخبط والتقلب ف��ي معالجة القضية
الفلسطينية .فأوباما م��ن ناحية يصرّ
ع �ل��ى ال �ب �ح��ث ع ��ن م �خ��رج ألفغانستان
ّ
بغية تفادي أي تصعيد كبير ،إل��ى حد
أن ��ه ص ��اح ف��ي أح ��د االج �ت �م��اع��ات «أريد
استراتيجية خ��روج» .لكنه ف��ي املقابل،
طلب من نائبه بايدن دراسة استراتيجية
بديلة تقوم على حشد املزيد من القوات.
وفي نهاية املطاف ،رفض الخيار البديل
والتزم بسحب القوات في تموز املقبل،
ّ
ألنه ال يستطيع خسارة حزبه إذا ما بدل
استراتيجيته.
ّ
ّ
ت ��ردد وت�خ� ّ�ب��ط م��ن ج��ان��ب ال��رئ�ي��س بددا
هيبته أمام جنراالته .أحدهم األدميرال
م ��اي ��ك م� ��ول�ي��ن ،رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة األركان
امل �ش �ت��رك��ة ،إض��اف��ة إل ��ى ال �ج �ن��رال دافيد
ب �ت��راي��وس ،ال ��ذي ي�ت��ول��ى ق �ي��ادة القوات
األط�ل�س�ي��ة واألم �ي��رك �ي��ة ف��ي أفغانستان
منذ الصيف املاضي.
وفاة هولبروك أتت بعد عملية جراحية
دامت عشرين ساعة في شريانه األرطي
الذي ّ
تعرض للتمزق أثناء لقائه وزيرة
الخارجية هيالري كلينتون .هولبروك
ك� ��ان م �ت��زوج��ًا م ��ن ك��ات��ي م ��ارت ��ون ،وله
ول � ��دان م��ن زواج آخ� ��ر ،ول��دي��ه ع ��دد من
أب�ن��اء زوج�ت��ه م��ن رج��ل آخ��ر .بعد وفاته
أوكلت مهمته في أفغانستان وباكستان
إلى أحد نوابه ،يدعى فرانك روغييرو.

عربيات
دوليات
ّ
هنية :لن نعترف
بإسرائيل مطلقًا

ّ
تعهد رئيس الحكومة الفلسطينية
املقالة في قطاع غزة ،إسماعيل
هنية (الصورة) ،أمس ،بعدم
االعتراف مطلقًا بإسرائيل،
وذلك في احتفال مرور  23عامًا
على تأسيس حركة «حماس».
التحرير
وقال هنية إن منظمة ً
الفلسطينية «ارتكبت خطأ
تاريخيًا باالعتراف بإسرائيل».
أما «حماس» ،فـ«قلناها قبل
خمس سنوات ونقولها اليوم :لن
نعترف ،لن نعترف ،لن نعترف
بإسرائيل» ،معربًا عن ثقته
بأن «حماس» ستفوز في ّأي
انتخابات مستقبلية.
(رويترز)

ّ
خطة إسرائيلية الستجالب
 20ألف يهودي إيراني

تعمل وزارة استيعاب املهاجرين
اإلسرائيلية على وضع خطة
لتهجير اإليرانيني اليهود البالغ
عددهم قرابة  20ألفًا إلى الدولة
العبرية .وكشفت إذاعة جيش
االحتالل ،أمس ،أنه وفقًا ملعطيات
وزارة استيعاب املهاجرين،
يبلغ عدد اليهود في إيران
عشرين ألفًا ،وتكلفة تنفيذ خطة
تهجيرهم إلى إسرائيل تبلغ 8
ماليني شيكل (نحو  2.22مليون
دوالر) ،وذلك في إطار البحث
في «وضع الجاليات اليهودية في
الدول اإلسالمية».
(يو بي آي)

«عرب مخلصون» « vsعرب
كارهون»
دعا الحاخام اإلسرائيلي حاييم
دروكمان ،أمس ،إلى التمييز
بني «العرب املخلصني» و«العرب
الكارهني» إلسرائيل ،لدى بيع
أو تأجير البيوت لفلسطينيي الـ
 .48وكشفت صحيفة «هآرتس»،
ّ
أن دروكمان ،وهو من زعماء
«التيار املعتدل في الصهيونية
يسعى إلى نشر عريضة
الدينية»ّ ،
جديدة ليوقعها عدد كبير من
الحاخامات تدعو إلى التفريق
بني «العرب املخلصني» و«العرب
الكارهني إلسرائيل».
(يو بي آي)

حرمان ّ 4رجال إطفاء
فلسطينيني التكريم
منع الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
أربعة أشخاص من قوات الدفاع
املدني الفلسطيني شاركوا في
إخماد حريق جبل الكرمل ،من
الدخول إلى إسرائيل ألسباب
أمنية ،وذلك للمشاركة في حفل
تكريمهم في قرية عسفيا قرب
حيفا ،بينما ُسمح لسبعة رجال
إطفاء فلسطينيني آخرين بدخول
األراضي املحتلة.
(يو بي آي)
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ايطاليا

برلوسكوني ينجو
بغالبية ضئيلة

خالل مواجهات في روما أمس (طوني غينتايل ــ رويترز)
ّ
ت �م��ك��ن رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة االيطالية،
سيلفيو برلوسكوني ،أمس ،من الفوز
بغالبية ضئيلة بثقة مجلس النواب،
م ��ا ج �ع �ل��ه ي �ت �ف��ادى س �ق��وط حكومته
إث ��ر اخ �ت �ب��ار سيجعل م��ع ذل ��ك العمل
الحكومي أكثر صعوبة.
وب�ع�ي��د إع�ل�ان نتيجة االق� �ت ��راع ،عمد
م� �ت� �ظ ��اه ��رون م� ��ن ال � �ط �ل�اب ك� ��ان� ��وا قد
حاولوا دخول مبنيي مجلس النواب
ومجلس الشيوخ ،إل��ى رش��ق عناصر
الشرطة بالحجارة والبيض ،فتصدى
ه � ��ؤالء ل �ه��م ب��ال �غ��از امل �س �ي��ل للدموع
والهراوات.
ّ
وأدت ه� ��ذه امل ��واج� �ه ��ات ال� ��ى إصابة
نحو أرب�ع�ين شخصًا ب�ج��راح طفيفة،
حسبما ذكرت أجهزة االسعاف.
ورف � �ض� ��ت م� ��ذك� ��رة ح� �ج ��ب ال� �ث� �ق ��ة عن
ال �ح �ك��وم��ة ب � � �ـ 314ص ��وت ��ًا ،ف ��ي مقابل
 311وامتناع نائبني اثنني ،بينما فاز
ب��رل��وس �ك��ون��ي ب�س�ه��ول��ة ف��ي تصويت
م�م��اث��ل ف��ي مجلس ال�ش�ي��وخ بغالبية
 162صوتًا مؤيدًا لحكومته من أصل
 ،308وذل� ��ك ب�ف�ض��ل دع ��م ح�ل�ف��ائ��ه في
رابطة الشمال.
ً
وعلق برلوسكوني قائال «أذه��ب الى
اوروب� ��ا وأن ��ا أق ��وى م��ن ال �س��اب��ق» ،في
اشارة الى القمة األوروبية املقررة غدًا
وب �ع��د غ � ٍ�د (ال �خ �م �ي��س وال �ج �م �ع��ة) في
بروكسل.
من جهته ،رأى وزير الداخلية ،روبرتو
م ��ارون ��ي ،وه ��و م��ن أب� ��رز شخصيات
على الحكومة «أن
راب�ط��ة الشمال ،أن
ّ
ت��وس��ع غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ..وإال ف�م��ن األفضل
ال��ذه��اب ال��ى ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع» بدل
الحكم بغالبية غير مستقرة.
ّأما وزير الخارجية ،فرانكو فراتيني،
ف �ق��د دع ��ا ال��وس �ط �ي�ين ال ��ى االنضمام
للحكومة.
ب � � ��دوره ،أق � � ّ�ر رئ �ي��س م �ج �ل��س النواب
ج��ان�ف��ران�ك��و ف�ي�ن��ي ،ال�ح�ل�ي��ف السابق
لبرلوسكوني ،بفشله ،لكنه شدد على

أن «م��ن امل��ؤك��د أن��ه ف��ي غضون بضعة
أس ��اب� �ي ��ع ل� ��ن ي �ت �م �ك��ن برلوسكوني
م ��ن ال� �ق ��ول إن� ��ه رب� ��ح م ��ن وج �ه��ة نظر
سياسية».
وكانت جلسة مجلس النواب صاخبة،
ُ
بل إنها علقت لفترة قصيرة مع انطالق
شجار بني عدد من نواب اليمني بسبب
ان�س�ح��اب نائبني م��ن مجموعة فيني
ّ
قدما دعمهما لبرلوسكوني.
وقبل التصويت ألقى قائد كتلة نواب
فيني ،ايتالو بوشينو ،خطابًا شديد
ال�ل�ه�ج��ة ت �ج��اه ب��رل��وس �ك��ون��ي ،متهمًا
إي � ��اه ب� �ـ«أن ��ه خ ��ان االرادة الشعبية»
للناخبني م��ن خ�ل�ال «ط ��رده بجريمة
ال�ق��دح» لجيانفرانكو فيني ،الصيف
املاضي.
من ناحيته ،أعرب رئيس كتلة االتحاد
ال��دي �م��وق��راط��ي امل �س �ي �ح��ي املعارض،
ب�ي��ر ف��ردي �ن��ان��دو ك��اس�ي�ن��ي ،ع��ن أسفه
«للمضي في اتجاه الهاوية» ،معتبرًا
أن «البالد في حاجة الى التغيير».
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ح��زب الديموقراطي،
بير لويدجي بيرساني ،أب��رز احزاب
امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ال� � �ي� � �س � ��اري � ��ة ،مخاطبًا
ب ��رل ��وس �ك ��ون ��ي «س� � � ��واء ن �ل �ت��م صوتًا
أكثر او اق��ل ،لم يعد بإمكانكم ضمان
استقرار الحكومة».
ووجدت الحكومة نفسها في االسابيع
االخ�ي��رة م��رارًا في وض��ع االقلية أثناء
م � �ح� ��اوالت ت �م��ري��ر م� �ش ��اري ��ع قوانني
بينها إصالح الجامعة أو إرساء نظام
الضريبة الفدرالي .ولدى برلوسكوني
م �ش��اري��ع ق��وان�ي�ن أخ� ��رى ق �ي��د االعداد
بينها إص�ل�اح ال�ق�ض��اء امل�ث�ي��ر للجدل
والذي يتمسك به برلوسكوني بشدة.
ّ
نصوت
وأض � � ��اف ب �ي��رس��ان��ي «ن� �ح ��ن
على حجب الثقة ألن في الخارج بلدًا
ّ
يتغير» ،في إشارة الى
تعب ويريد أن
عشرات آالف الشبان الذين يتظاهرون
ضد الحكومة في كل أنحاء إيطاليا.
(أ ف ب)

◄ وفيات
نفس مطمئنة انتقلت من دار الفناء إلى
دار البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله
تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور
له املرحوم
املهندس الحاج محمد الداموري

والده :املرحوم الحاج نبيه الداموري
والدته :الحاجة خيرية الوند
زوجته :جميلة األمني
أوالده :مليس نبيه ومالك
ّ
عماه :عدنان وسمير
أخ ��وال ��ه :ال �ح ��اج زك ��ري ��ا وال� �ح ��اج توفيق
وامل ��رح ��وم ��ان ص�ل�اح ورم� �ض ��ان والحاج
حسن الوند
ص � �ه� ��راه :م �ح �م��د زك ��ري ��ا الون � ��د وعاصم
محمد ياسني
أب �ن��اء ع �م��ه  :م�ح�م��د ع �ل��ي األم �ي��ن ،خالد،
وس �ل �م ��ى وه� �ي� �ف ��اء وي� ��وس� ��ف وإبراهيم
وسوما وأحمد
ع� � ��دالؤه :ول �ي��د ال �ع��اص��ي ون �ب �ي��ل الوتار
واملرحوم محمد درزي
سيصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم
األرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه  9م �ح��رم  1432هـ.
املوافق لـ 15كانون األول  2010م .في جامع
الخاشقجي ويوارى في الثرى في مدافن
األوقاف اإلسالمية الجديدة ـــــ الحرج.
تقبل التعازي بعد الدفن والثاني والثالث
للرجال والنساء في منزل وال��ده املرحوم
ال�ح��اج نبيه ال��دام��وري الكائن ف��ي دوحة
عرمون خلف املدرسة األوروب�ي��ة ـــــ بناية
الدار البيضاء.
ك��ذل��ك ت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي ف ��ي ص �ي��دا يومي
السبت واألح��د ف��ي  18و 19ك��ان��ون األول
 2010م .للرجال والنساء في منزل الفقيد
الكائن في صيدا ـــــ الهاللية قرب الجامعة
ال�ي�س��وع�ي��ة ـــــ ب�ن��اي��ة دن��دش�ل��ي ـــــ الطابق
األول.
الرحمة ولكم األجر والثواب.
للفقيد
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الراضون بقضاء الله وقدره آل الداموري
واألمني والوند وياسني وعاصي ودرزي
والوتار وأنسباؤهم.

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
أسعد جوزف سركيس
الحائز وسام األرز الوطني
من رتبة ضابط
وسام جمهورية هايتي
برتبة كوموندور
زوجته مايا فرنسوا خوري حلو
ابنه ماريو
ابنتاه تاتيانا وناتاشا
ش �ق �ي �ق �ت��ه آم � � ��ال أرم � �ل� ��ة أن� � �ط � ��وان عبده
وأوالده� ��ا :ول�ي��د ع�ب��ده وعائلته وفادي
عبده وعائلته وكريم عبده
أشقاؤه شارل جوزف سركيس
اب � �ن� ��ا ش �ق �ي �ق��ه امل � ��رح � ��وم ري� �ن� �ي ��ه :كارل
وساندرا سركيس
أرم �ل��ة شقيقه امل��رح��وم ب �ي��ار :ري�م��ا بكر
الدجاني وول��ده��ا :ريمي بيار سركيس
وعائلته
اب� ��ن ش �ق �ي �ق��ه امل� ��رح� ��وم ب� �ي ��ار :ج ��و بيار
سركيس
وعموم عائالت سركيس وخ��وري حلو
وآص��اف وعبده َ
وم��ن ينتسب إليهم في
الوطن واملهجر ينعونه إليكم بمزيد من
األسى.
تقبل التعازي اليوم االربعاء  15كانون
االول  2010ف��ي ص��ال��ون كنيسة سيدة
ال��وردي��ة ال��رع��ائ�ي��ة – غ��ادي��ر ج��ون�ي��ه من
ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة حتى السابعة
ً
مساء.

►

شكر على تعزية
عائلة آل حمزة شمص
تشكر جميع َم��ن واس��اه��ا بوفاة فقيدها
الغالي املرحوم
مروان فوزي حمزة شمص
وتخص بالذكر منهم:
ـ�ـ�ـ ف�خ��ام��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ـ�ـ�ـ دول ��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن ��واب األستاذ
نبيه بري
ـــ دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد
الدين رفيق الحريري
أص �ح��اب ال�س�م��اح��ة ،ال �س �ي��ادة ،السعادة،
م� �ع ��ال ��ي ال � � � � � ��وزراء وال � � �ن� � ��واب الحاليني
وال � � �س � ��اب � � �ق �ي��ن ،ال � �ف � �ع� ��ال � �ي � ��ات الدينية
وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة والقضائية
واإلعالمية ورؤس��اء البلديات واملخاتير
واملغتربني.
وك ��ل َم ��ن ش� ��ارك ف��ي ه ��ذا امل �ص��اب األليم
داعني لهم بطول العمر وأال يصيبهم أي
مكروه.
آل حمزة شمص

ذكرى أسبوع
ت �ص ��ادف ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة ال ��واق ��ع ف �ي��ه 17
ك��ان��ون األول  2010م امل��واف��ق  11محرم
 1431ه �ـ ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
السيد محمد نبيل شرف الدين
ّ
ج � ��داه :ال�س�ي��د م�ح�م��د ع�ل��ي ش ��رف الدين
والحاج عقيل خشاب
شقيقاه :جعفر وجاد
أع �م��ام��ه :ال� �س ��ادة :ن � ��زار ،ن��اص��ر ،يوسف
وجعفر
خااله :علي وعباس
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ف��ي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في
ّحسينية ّروضة الشهيدين ـــ الغبيري
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون :آل شرف الدين ،وخشاب وعموم
أهالي بلدة شحور.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف األساسية
ال�ص��ادرة بضريبة ال��دخ��ل على األرباح
التجارية والصناعية وغير التجارية ـــــ
الباب األول للمكلفني على أساس الربح
ّ
املقدر في محافظة النبطية عن إيرادات
 2009تكليف .2010
إن امل�ك�ل�ف�ين أص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ال��ذي��ن ال
ي� �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة عليهم
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�لان في ع��دد الجريدة الرسمية
الذي سيصدر في  23كانون األول 2010
يتعرضون لغرامة قدرها واحد في املئة
شهر
( )%1م��ن م�ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م�ه�ل��ة االع� �ت ��راض ع �ل��ى الضريبة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن أي
في  24كانون األول  2010وتنتهي في 24
شباط  2011ضمنًا.
مع اإلشارة إلى أنه يتوجب على املكلفني
ّ
بضريبة الدخل على أساس الربح املقدر
ً
وع� �م�ل�ا ب��أح �ك��ام امل ��ادت �ي�ن  29و 30من
ال �ق��ان��ون رق ��م  44ت��اري��خ 2008/11/11
(ق ��ان ��ون اإلج� � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة) مسك
السجالت املحاسبية امل�ح��ددة بموجب
ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رق ��م  1/453تاريخ
.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1802
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
ف� ��ي ص � �ي� ��دا ب ��رئ ��اس ��ة ال� �ق ��اض ��ي حسن
سكينة امل��دع��ى عليه م��ال��ك ي��وس��ف حب
الله من كفرملكي واملجهول محل اإلقامة
ل �ل �ح �ض��ور ال� ��ى ق �ل��م امل �ح �ك �م��ة الستالم
اس �ت �ح �ض��ار ال ��دع ��وى رق� ��م 2010/440
واملقامة م��ن وجيه علي غ�ن��دور بوكالة
املحامي حسني قرقماز بموضوع تعيني
وتحديد ح��ق م��رور للعقار رق��م /2297
ك�ف��رم�ل�ك��ي ع �ل��ى ال �ع �ق��ارات ذات األرقام
 2296و 2298و 2300و/2303كفرملكي
وات� �خ ��اذ م �ح��ل إق ��ام ��ة ب �ن �ط��اق املحكمة
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
ال�ن�ش��ر وإال ي�ت��م إب�لاغ��ك بقيمة األوراق
وال � �ق� ��رارات ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ك��م النهائي
ب��واس�ط��ة التعليق على ل��وح��ة إعالنات
املحكمة.
رئيس القلم
حسني العزي
إعالن
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
امل � ��رج � ��ع :م �ح �ك �م��ة ال �ن �ب �ط �ي��ة الشرعية
الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ مبوب
مطلوب
A leading Paper company based in Jiyy
yeh, Southern Beirut is recruiting now:
An administrative assistant for CEO,
with experience in purchasing & logisty
tics. BA in management or any related
field , fluent in English with 3 years of
experience in a similar position.
CV : 961 1 841302
Nb: transportation from Beirut to Jiyeh
is provided by the company.

مفقود
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م ن� �ج ��اح حسني
الحركة ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ّ
ممن
يجده االتصال على الرقم.01/474575 :
ف �ق��دت إق��ام��ة ب��اس��م Worknesh Ashene
 Lemaإث�ي��وب�ي��ة الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/669539

►

ف�ق��دت اق��ام��ة ب��إس��م Sinidu Alemayehu
 Bayabilاثيوبية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/983132

للبيع
 630i coupé BMWموديل 38000 ،2006
كلم  ،اللون اسود ،فرش بيج Fill option ،
 ،Panoramic Roofمصدر الشركة ،خارقة
النظافة  ،مالك واحد .السعر  48000دوالر
– لالتصال 76/690926

نداء انساني
ط� �ف ��ل ع � �م ��ره س� �ن ��ة وش� �ه ��ري ��ن بحاجة
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى
مستشفيات ف��رن�س��ا  ،وت�ك�ل�ف��ة العملية
 268ال� ��ف ي � ��ورو اي ح ��وال ��ي  375الف
دوالر اميركي .للمساعدة واالستفسار
االتصال على الرقم التالي :
71/743498
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مبوب
◄ إعالنات رسمية
ال�ش��رع�ي��ة ال�ج�ع�ف��ري��ة ،م��وج�ه��ة ال ��ى هال
ن��اص��ر م�ع��از مجهولة محل اإلق��ام��ة في
الدعوى املقامة عليك من محمد علي عبد
الله سليم بمادة إثبات زواج أساس 348
تعني موعد الجلسة فيها ي��وم الثالثاء
في  2011/01/18فيقتضي حضورك أو
إرس��ال م��ن ينوب عنك ال��ى قلم املحكمة
عن
قبل موعد الجلسة الستالم نسخة ً
استحضار الدعوى وإال اعتبرت مبلغة
حسب األصول ،وجرت بحقك املعامالت
ال �ق��ان��ون �ي��ة وك ��ل ت�ب�ل�ي��غ ل��ك ع �ل��ى لوحة
اإلع �ل��ان � ��ات ف ��ي امل �ح �ك �م��ة ح �ت��ى تبليغ
الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
القاضي هشام فحص
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن ب�ل� ّ
�دي��ة أب �ل��ح ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا بتلزيم
ج�م��ع ون �ق��ل ال�ن�ف��اي��ات ف��ي ن �ط��اق بلدية
أب�ل��ح م��ن الفترة املمتدة م��ن 2011/1/1
ولغاية  2011/12/31بطريقة املناقصة
ال�ع��ام��ة ب��واس�ط��ة ال �ظ��رف امل�خ�ت��وم وفقًا
لالئحة الشروط املوضوعة لهذه الغاية.
ف�ع�ل��ى ال��راغ �ب�ي�ن ب ��االش �ت ��راك الحصول
على دف�ت��ر ال �ش��روط ف��ي البلدية (أبلح)
أثناء الدوام الرسمي والتقدم بطلباتهم
قبل نهاية املهلة امل�ح��ددة وه��ي خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر ه��ذا اإلعالن
أي قبل الساعة الثانية ع�ش��رة م��ن آخر
ي��وم ع�م��ل وي��رف��ض ك��ل ع��رض ي��رد بعد
هذا التاريخ.
أبلح في 2010/12/6
رئيس بلدية أبلح
روبير سمعان
إعالن
عاليه
في
العقاري
من أمانة السجل
ً
طلب عامر حسني جعفر بصفته وكيال
ع��ن ع� ً�اص��م ن��اج��ي كبه ب �غ��دادي بصفته
وك �ي�لا ع��ن ح�س�ين إب��راه �ي��م ب��دي��ر وكيل
عناية مصباح منيمنة وهي أحد ورثة
حسان حسني منصور سند ملكية بدل
ضائع عن حصة حسان حسني منصور
في العقار  3058القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ ضريبة متوجبة
تدعو وزارة املالية ـــ مديرية املالية العامة
ـ �ـ �ـ م��دي��ري��ة ال � � ��واردات ـ �ـ �ـ م��ال �ي��ة محافظة
ال �ن �ب �ط �ي��ة ـ �ـ �ـ دائ� � ��رة ال �ت��دق �ي��ق امليداني،
املكلفني ال ��واردة أسماؤهم ف��ي الجدول
أدن� ��اه ،امل�ج�ه��ول��ي م��رك��ز ال�ع�م��ل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا خ�لال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2010/12/15إلى مركز
الدائرة الكائن في النبطية ـــ بناية حرب

ـــ لتبلغ الضريبة املتوجبة.
تاريخ محضر وصف العقار2009/2/12 :
حال عدم الحضور يعتبر التبليغ و 2009/5/21و2009/7/2
وفي ً
�ورة ص �ح �ي �ح��ة بتاريخ ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل العقاري:
�
�
ص
�
�
ب
�ا
ح� ��اص�ل�
ً
 2011/1/15عمال بأحكام امل��ادة  28من 2009/9/8
ال �ق��ان��ون رق ��م  44ت��اري��خ  2008/11/11ب � �ي� ��ان ب� ��ال � �ع � �ق� ��ارات امل � �ط� ��روح� ��ة للبيع
وت � � �ع � ��دي �ل��ات � ��ه (ق � � � ��ان � � � ��ون اإلجراءات وم�ش�ت�م�لات�ه��ا ال �ع��ائ��دة ل��ورث��ة املرحوم
محمد علي العالف
الضريبية).
 1ـــ  /1600/سهم بالقسم  4من العقار 75
رقم املكلف
اسم املكلف
رأس بيروت
جمال حبيب جابر 1572241
ي �ض��اف ال ��ى امل�ب�ل��غ امل �ب�ين أع �ل�اه غرامة ـــ ملجأ ضمنه ثالثة بيوت خالل يؤدى
إليه من منحدر للسيارات وله درج في
تحصيل عن كل شهر تأخير.
ت �ب��دأ م�ه�ل��ة االع� �ت ��راض ع �ل��ى الضريبة ال�ط��اب��ق األرض ��ي م��ن امل �خ��رج ال�ع��ائ��د له
املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي يستعمل م�س�ت��ودع��ًا ـ�ـ�ـ ال�ط��اب��ق السفلي
ل �ت��اري��خ ال �ت �ب �ل �ي��غ أي ف ��ي  2011/1/16شاغر مساحته /138/م2
ـــ وقد خمن القسم  /4/من العقار /75/
وتنتهي في  2011/3/16ضمنًا.
رئيس مالية محافظة النبطية رأس ب�ي��روت بمبلغ  /92000/د.أ .وإن
سعد بري ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
التكليف  1788قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
 /35893.80/د.أ.
 2ـــ  /1600/سهم بالقسم  /6/من العقار
إعالن
ص��ادر ع��ن محكمة االح ��وال الشخصية  /75/رأس بيروت
في املنت
ـــ مخزن ضمن حمام ـــ الطابق األرضي
ينّ
ب �ت ��اري ��خ  2010/7/13ت� �ق ��دم املحامي شرقًا بالوصف الحسي تب بأنه غير
ط��ان �ي��وس ن�ع�م��ة ال �ل��ه ض ��و باستدعاء م�ط��اب��ق ل�لإف��ادة ال�ع�ق��اري��ة وغ�ي��ر شاغل
سجل ب��رق��م  1075طلب بموجبه اعالن م��ن أح��د ـــ مساحته  /34/م 2وق��د خمن
وف� ��اة امل ��رح ��وم ط��ان �ي��وس ف� ��ارس ضوء القسم  /6/من العقار  /75/رأس بيروت
وانحصار ارث��ه بأرملته نبيهه يوسف بمبلغ  /226.666/د.أ .وإن ب��دل الطرح
حبيقه وأوالده نعمة الله وموريس ضوء بعد التخفيض امل�ح��دد م��ن قبل رئيس
وه�ي�لان��ه وج��ورج��ات وف� ��ارس ومارون دائرة تنفيذ بيروت بمبلغ /88433.73/
ووديع وجوليات ضو .مهلة االعتراض د.أ.
 3ـــ  /2400/سهم بالقسم  /9/من العقار
ثالثون يومًا من تاريخ النشر.
الكاتب بيار حبيب  /75/رأس بيروت
ـ �ـ �ـ م �خ��زن ف��ي األرض � ��ي ت�ح�ت��ه مستودع
في السفلي األول يعلوه متخت ضمنه
إعالن بيع عقاري
ح �م��ام ف ��ي األن� �ت ��رس ��ول ض �م �ن��ه درجان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
للسفلي واألن �ت��رس��ول ال�ط��اب��ق األرضي
الرئيسة رنا عويدات
ينّ
باملعاملة التنفيذية رقم 2007/2006
وسفلي وأنترسول غربًا وبالكشف تب
1106
بأنه غير مطابق لإلفادة العقارية وغير
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ف��رس��ت ن��اش��ون��ال بنك ش��اغ��ل م ��ن أح � ��د .م �س��اح �ت��ه  /100/م2
ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي م�ن�ص��ور أديب وق��د خمن القسم  /9/م��ن العقار /75/
رأس بيروت بمبلغ  /548000/د.أ .وإن
بريدي
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمد علي ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
ال �ع�ل�اف وه� ��م :ب�ه�ي�ج��ة أدي� ��ب أرناؤوط قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
ون�ب�ي��ل وف� ��اروق ونبيلة وف��ري��ال ونهى  /213802.2/د.أ.
 4ـ �ـ �ـ  /2400/س �ه��م ب��ال �ق �س��م  /10/من
وثناء ووفاء وابتسام علي العالف
العقار  /75/رأس بيروت
املتشركان :ــــــ بنك بيروت ش.م.ل.
ـ �ـ �ـ م �خ��زن ف��ي األرض � ��ي ت�ح�ت��ه مستودع
ــــــ املحامي وليف الشريف
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :س �ن��دات دي ��ن بقيمة ف ��ي ال �س �ف �ل��ي األول ي �ع �ل��وه م �ت �خ��ت في
 /62.394/د.أ .ع ��دا ال �ف��وائ��د والرسوم األن � �ت� ��رس� ��ول ض �م �ن��ه درج � � ��ان للسفلي
واملصاريف
واألنترسول ـــ الطابق األرض��ي وسفلي
املعاملة التنفيذية :تاريخ 2007/5/23
وأن �ت��رس��ول غ��رب��ًا غ�ي��ر م�ط��اب��ق لإلفادة
تاريخ تبلغ اإلن��ذار التنفيذي من ورثة العقارية وغير شاغل ـــ مساحته /93/
م �ح �م��د ال� �ع�ل�اف ب �ت��اري��خ  2008/3/29م 2وق ��د خ�م��ن ال�ق�س��م  /10/م��ن العقار
و 2008/3/6و 2008/3/7و /75/ 2008/3/12رأس بيروت بمبلغ  /527000/د.أ.
وإن ب��دل الطرح بعد التخفيض املحدد
و2008/5/24
ت � � ��اري � � ��خ ق � � � � ��رار ال � �ح � �ج � ��ز التنفيذي :م ��ن ق �ب��ل رئ �ي ��س دائ� � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ بيروت
بمبلغ  /205609.05/د.أ.
2007/5/29
تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية 5 :ـ �ـ �ـ  /2400/س �ه��م ب��ال �ق �س��م  /13/من
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العقار  /75/رأس بيروت
2007/6/1

فر�ص عمل ممتازة في م�رف �إ�سالمي
ر�ئد في �لإمار�ت
Excellent Retail Banking Careers / UAE

م�رف ��سالمي ر�ئد في مجال �لخدمات �لإ�سالمية ل أفر�د في �لإمار�ت ،مقره �لرئي�سي في �أبو ظبي،
وفي �إطار �لتو�سع في ن�اطاته يعلن عن رغبته في توظيف �ل�و�غر �لتالية في �لإمار�ت:

م�سوؤولي مبيعات وخدمات

Sales & Service Officers

للعمل في ت�سويق جميع �لمنتجات �لم�رفية �لإ�سالمية ل أفر�د

�لموؤهالت �لمطلوبة:

يف�ل خبرة في نف� �لمجال �أو مجال ت�سويق وبيع �لخدمات مثل �ل�سياحة و�لرحالت و�لتاأمين و�لتذ�كر و�لدعاية

�لإعالن و�لعالقات �لعامة و�لمبيعات ب�كل عام� ،هادة جامعية �أو موؤهل علمي منا�سب (خريج)� ،تقان �للغة نكليزية� ،لمظهر �لالئق ومهار�ت
تو��ل جيدة مع رغبة في �لتطور و�مكانية �لعمل في جو تناف�سي ،يف�ل من لديه �إجازة قيادة� ،لعمر بين ()27-22

مميز�ت �لعمل:

ر�تب �أ�سا�سي  +عمو ت ممتازة ومز�يا �أخرى ،تقبل �لطلبات من جميع �لجن�سيات ،تقديم �لطلبات و�لتعاقد مع �لم�رف مجاني

تر�سل �ل�سير �لذ�تية كملف  WORDبالإنكليزية ح�ر� و�ورة �خ�ية حديثة و�سيتم �لإت�ال يالمر�حين �لمنا�سبين لتحديد موعد �لمقابالت

E-mail: CVs@zedergroup.com

►

ل إت�ال009611791565 :
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ـ �ـ �ـ م� �خ ��زن ب �ب ��اب�ي�ن ف� ��ي األرض� � � ��ي تحته
م� �س� �ت ��ودع ف� ��ي ال �س �ف �ل��ي األول يعلوه
م �ت �خ��ت ض �م �ن��ه ح �م��ام ف ��ي األنترسول
ضمنه درجان للسفلي واألنترسول هو
مطابق لإلفادة العقارية ال يشغله أحد.
م�س��اح�ت��ه  /160/م 2وق ��د خ�م��ن القسم
 /13/م ��ن ال �ع �ق��ار  /75/رأس بيروت
بمبلغ  /848000/د.أ .وإن ب��دل الطرح
بعد التخفيض امل�ح��دد م��ن قبل رئيس
دائرة تنفيذ بيروت بمبلغ /330847.2/
د.أ.
حدود العقار  /75/رأس بيروت
الغرب العقار أمالك عامة
الشرق العقار رقم 71
الشمال أمالك عامة
الجنوب العقار رقم 70
م��وع��د امل��زاي��دة وم�ك��ان�ه��ا :ي��وم الثالثاء
ال��واق��ع ف�ي��ه  2011/1/11ت �م��ام الساعة
ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ف��ي مكتب
رئ �ي��س دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ف��ي قصر
العدل.
على ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء تنفيذًا الحكام
امل��واد  983 ،978 ،973أص��ول محاكمات
م��دن �ي��ة أن ي � ��ودع ب ��اس ��م رئ� �ي ��س دائرة
تنفيذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة باملزايدة
أو في صندوق الخزينة أح��د املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة إن لم يكن له مقام مختار فيه أو
ل��م يسبق ل��ه أن ع�ين مقامًا مختارًا فيه
وإال اع�ت�ب��ر ق�ل��م ال��دائ ��رة م�ق��ام��ًا مختارًا
ل ��ه ،وع�ل�ي��ه أي �ض��ًا ف��ي خ�ل�ال ث�لاث��ة أيام
م��ن ت��اري��خ ص ��دور ق ��رار اإلح ��ال ��ة إيداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ��رة التنفيذ
في صندوق الخزينة أو أح��د املصارف
امل �ق �ب��ول��ة ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة إع� � ��ادة املزايدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من ال��زي��ادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة خمسة باملئة دون حاجة
الى إن��ذار أو مطلب وذل��ك خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
دعوى رقم 2010/925
م� ��ن ال� �غ ��رف ��ة االب � �ت ��دائ � �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة في
الشمال
الى املستدعى ضدهم :ورثة دابلي عازار
يوسف جرجس سركيس
الخوري زوجة
ً
من بلدة شكا أص�لا ومجهولي اإلقامة
حاليًا.
ت��دع��وك��م ه��ذه املحكمة الس �ت�لام صورة
االس�ت��دع��اء ومربوطاته امل��رف��وع ضدكم
م ��ن امل �س �ت��دع �ي��ة ال��ره �ب��ان �ي��ة اللبنانية
امل��ارون�ي��ة ودي��ر روح ال�ق��دس ـــ الكسليك
ب��دع��وى إزال� ��ة ش �ي��وع ل�ل�ع�ق��ار رق ��م 899

Executive Assistant
for a law firm

Missions:

 Assist the Managing Lawyer in his daily administrative work.
 Coordinate and handle all office tasks (filing, agenda,
correspondence, appointments, reports, telephone, e-mail, minutes
of meeting, etc).
 Communicate and provide information by relevant methods
internally and externally.

Qualifications:






University degree in Business or equivalent.
3 to 5 years experience in a similar field.
Responsible and Organized.
Confident and respects confidentiality.
Strong interpersonal skills & excellent communication.
 Advanced computer literacy.
 Arabic, English and French are a must.
Please send your CV + 1 photo to info@icanfindajob.com

منطقة شكا العقارية ،وذلك خالل مهلة
شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وأن
ت �ت �خ��ذوا م �ق��ام��ًا ل �ك��م ض �م��ن ن �ط��اق هذه
املحكمة ،وإال جاز لهذه املحكمة وسندًا
لنص املادة  15أ.م.م .تعيني ممثل خاص
ي�ق��وم م�ق��ام�ك��م ل�ي�ن��وب عنكم ف��ي جميع
أط� ��وار امل�ح��اك�م��ة وأم� ��ام دوائ� ��ر التنفيذ
ري�ث�م��ا ي�ت��م ت�ع�ي�ين امل�م�ث��ل ال�ق��ان��ون��ي أو
تعيني الورثة.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2010/514
م� ��ن ال� �غ ��رف ��ة االب � �ت ��دائ � �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة في
الشمال
ال � � � ��ى امل � �س � �ت � ��دع � ��ى ض � � ��ده � � ��م :جرجس
وج ��ورج� �ي ��ت وإب ��راه� �ي ��م وه ��دي ��ة خليل
جرجس
ع�ج�ي�م��ي وش �ف �ي��ق وس �ع��دال �ل��ه
ً
ع �ج �ي �م��ي م� ��ن ب � �ل� ��دة ال � �ح� ��اك� ��ور أصال،
ومجهولي اإلقامة حاليًا.
ت��دع��وك��م ه��ذه املحكمة الس �ت�لام صورة
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر عنها ب��رق��م 2010/172
بالدعوى املقامة ضدكم من عبد املسيح
عبد املسيح وال�ق��اض��ي باعتبار العقار
رقم  741من منطقة عرقا العقارية غير
قابل للقسمة عينًا وبيعه باملزاد العلني
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع
الثمن والرسوم بني الشركاء كل بنسبة
حصته بامللكية وذلك خالل ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
أنطوان معوض

في المكتبات

 28رياضة

األربعاء  15كانون األول  2010العدد 1292

كرة القدم

فوز العهد والراسينغ والنجمة ...واألنـ
قلبت عواصف األسبوع العاشر لوحة ترتيب الفرق ،فرفعت
العهد إلى الصدارة والراسينغ ًإلى الوصافة ،وأنعشت النجمة على
حساب الصفاء ،وفرضت تعادال سلبيًا على التضامن والغازية ،بانتظار
مباراتي اليوم ليحدد األنصار موقعه
تستكمل ال �ي��وم م�ن��اف�س��ات األسبوع
ب �ل �ق��اء ف��رص��ة ل�لأن �ص��ار أم� ��ام ضيفه
اإلص�ل�اح الس �ت��رداد ال �ص��دارة بفارق
األه � ��داف ع��ن ال�ع�ه��د (م�ل�ع��ب بيروت
ال �ب �ل��دي ـ  ،)17:00ول �ق ��اء ن �ج��دة بني
ال � � �س �ل ��ام (ح� � � � � ��ادي ع � �ش� ��ر  6نقاط)
وال� �س ��اح ��ل (س ��اب ��ع  10ن� �ق ��اط) على
ملعب صور (.)14:15
النجمة × الصفاء (2ـ)1
اس �ت �ع ��اد ال �ن �ج �م��ة أنفاسه
ب �ف��وز ن��وع��ي ع�ل��ى املتصدر
ل� �ي� �ك� �س ��ب ج � ��رع � ��ة تمنحه
مواصلة م�ش��واره ف��ي مربع
امل �ق��دم��ة ،ف�ي�م��ا ف�ق��د الصفاء
هويته فتراجع ثالثًا.
ق��دم ال�ن�ج�م��ة ً
أداء متوازنًا،
حيث أقفل منطقته بحاجز
دف ��اع ��ي م �ت�ين ب �ق �ي��ادة بالل
ن� � �ج � ��اري � ��ن م � �ن� ��ع هجمات
ال � � �ص � � �ف� � ��اء م� � � ��ن الوصول
ب � �س � �ه� ��ول� ��ة إل � � � ��ى مواجهة
الحارس اليقظ نزيه أسعد.
وت��أل��ق خ��ط ال��وس��ط بقيادة
ال� � �ك � ��اب �ت��ن ع� � �ب � ��اس عطوي
«فوزنا اليوم جاء
ل� �ي� �ص� �ن ��ع ف � ��رص � ��ًا خطيرة
في الوقت املناسب
ت �ف��وق ب �ه��ا وت �ق ��دم بهدفني
أربك بهما الصفاويني طوال
وعلى فريق قوي،
 75دق �ي �ق��ة ق �ب��ل أن يصحو
وجعلنا قريبني أكثر من
الصفاء.
املنافسة ،وكما يعرف
ب� � ��دأ ال � �ص � �ف� ��اء ج� � �ي� � �دًا ،لكن
الجميع أن فريق النجمة
الع �ب��ي ق �ن��دوز ت �ق��دم��وا إثر
يمر بأصعب مراحله
تسديدة م��ن ع�ب��اس عطوي
بعد ابتعاد معظم
ص� � ��ده� � ��ا ال � � � �ح� � � ��ارس زياد
لتأخره
نجومه وكذلك
ال �ص �م��د ب �ب��راع��ة ليحولها
أك � ��رم امل �غ��رب��ي إل� ��ى عطوي
في عملية التحضير
وم � �ن� ��ه ع ��رض� �ي ��ة إل� � ��ى علي
الالزمة ،وقد وعدنا بأن
ع�ل��وي��ة فيتابعها ب�ث�ق��ة في
نتحسن من مباراة الى
ال �ش �ب��اك ( .)10وب �ع��د فورة
أخرى وهذا ما يحدث».
ّ
ص� �ف ��اوي ��ة ق� �ص� �ي ��رة تحول
هذا ما صرح به مدرب
اللعب إل��ى حركة فارغة في
النجمة محمود قندوز
ال��وس��ط .ويمرر عطوي كرة
لـ«األخبار».
مهندسة إلى علوية لينفرد
ويسدد في صدر الحارس(
 ،)29ويعجز العبو الصفاء
عن اختراق خطوط النجمة،
وي � �ب ��رع ال � �ح� ��ارس ال �ص �م��د ف ��ي صد
انفرادية لعلوية.
وينعش امل��درب سمير سعد هجومه
ب��زج محمد زي��ن طحان ،فيرد قندوز

قندوز:
نتحسن كما
وعدنا

ب ��امل� �ث ��ل ،وي � � ��زج ب �م �ص �ط �ف��ى شاهني
(الصورة  )2الذي يبادر بكرة خطيرة
ي �ض �ب �ط �ه��ا ال � �ص � �م� ��د .وب � �ع� ��د حركة
متبادلة يسدد عطوي ويصد الصمد،
ويمرر ك��ام��ارا إل��ى شاهني فيكسرها
وي� �س ��دد ب �ي �س��راه ف �ي �ص��ده��ا الصمد
ويتابعها كمارا في العارضة .وبعد
لحظات ،يعوض النجمة عبر كرة من
عطوي إلى شاهني فينفرد ويسددها
ف��ي س�ق��ف ال�ش�ب��اك ه��دف��ًا ث��ان�ي��ًا (.)75
وم� ��ن ه �ج �م��ة ص �ف��اوي��ة ي��رف��ع حمزة
ع �ب��ود ك��رت��ه داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة فيحاول
حسني حمدان تجنبها فترتطم بيده
وي�س�ج��ل ع�ب��ود ه��دف األم ��ل للصفاء
من ركلة جزاء ( .)81ومن لعبة مرتدة
ي �ت �ق��دم ش �م��ص وي �م��رر ع��رض �ي��ة إلى
ش ��اه�ي�ن امل� �ن ��دف ��ع ف �ي��دف �ع��ه قرحاني
ف ��ي م��واج �ه��ة امل ��رم ��ى دون ق � ��رار (!).
وي �ص��وب ع�ل��ي ال�س�ع��دي رأس�ي�ت��ه في
ص��در ال �ح��ارس ال��ذي يسقط فيعالج
تكتيكيًا ،وسط احتجاج صفاوي.
■ حكم اللقاء بشير أواسة مع محمد
ضو وبالل الزين.
العهد × اإلخاء (1ـ)0
خرج العهد بثالث نقاط غالية غطت
على أداء متواضع أمام ضيفه اإلخاء
ال ��ذي أح��رج��ه  94دق�ي�ق��ة ،ع�ل��ى ملعب
صيدا.
بدأ اإلخاء بحركة جماعية نشطة ،لكن
من دون خطورة ،إلى أن تفوقت خبرة
الع �ب��ي ال �ح ��اج ح �م��ود ف ��ي ك ��رة حرة
س��دده��ا امل�ت�خ�ص��ص ع �ب��اس عطوي
«أونيكا» ّ
حولها رأس حسن معتوق
(الصورة  )2إلى شباك ربيع الكاخي
ف��ي الدقيقة ال� �ـ( 21ه��دف��ه ال�ت��اس��ع في
ال��دوري) .وكاد محمود العلي يعززه
ثان لوال تألق الكاخي (.)32
بهدف ٍ
وواص� ��ل اإلخ� ��اء ن�ش��اط��ه ف��ي الشوط
ال �ث��ان��ي م�ق��اب��ل س�ع��ي ع �ه��دي لفرض
االطمئنان .وضاعف املعتوق جهوده
وس �ج��ل م ��ن ت �س �ل��ل ،ورغ� ��م تبديالت
ث�ل�اث ��ة م �ن �ع �ش��ة ل �ل �ع �ه��د (ع� �ل ��ي بزي
وح �س��ن ش�ع�ي�ت��و وع �ي �س��ى رمضان)
وت � �ع� ��زي� ��ز ه� �ج ��وم ��ي ل �ل��إخ � ��اء (بول
رستم) ،بقي حارسا املرمى مرتاحني،
ليختتم اللقاء بطرد سامر زين الدين
بصفراء ثانية( .)92وهكذا فاز اإلخاء
بنقاط التقدير والعهد بنقاط املباراة
ليتصدر الترتيب مؤقتًا.

ّ
مصطفى شاهني مسجل هدف النجمة الثاني في تسديدة على املرمى الصفاوي (مروان طحطح)
■ قاد املباراة الحكم محمد املولى مع
علي عدي وأحمد قواص.
الراسينغ × املبرة (2ـ)1
خطف ال��راس�ي�ن��غ ف��وزًا م��ن ف��م ضيفه
املبرة في آخر دقيقة من اللقاء املثير
على ملعب جونية «حصنه املنيع».
وارتقى األبيض ليسقط القرار الظني
ويرفع راية الحقيقة في املنافسة على
ال�ل�ق��ب ،ب�ق�ي��ادة م��درب��ه ال�ع��راق��ي مالك
فيوري (الصورة .)1
قدم املبرة ً
أداء جيدًا ،وبعد  20دقيقة

بعيدًا من الشباك ،سدد سيرج سعيد
ق � ��رب ال � �ق ��ائ ��م ،ل� �ي � ّ�رد الع� �ب ��و الصقر
ب�م�ح��اوالت م��ن مثلثه ال�خ�ط��ر طارق
العلي وعلي األتات وجورجينيو الذي
مرر كرة عرضية ( )31تابعها العلي
في شباك الحارس وسام كنج (ليكسر
نظافتها بعد  531دقيقة) .وارتفعت
حرارة اللعب ،وبعد كرتني من العلي
ّ
واألت � ��ات ،رد الع�ب��و األب �ي��ض بحركة
ه �ج��وم �ي��ة ت ��أل ��ق ح �ي��ال �ه��ا الحارس
حسن بيطار ،وكسب ركلة ج��زاء إثر

عرقلة علي يعقوب ملحمود شحود
س �ج��ل م�ن�ه��ا ال �ك��اب�تن ح �س��ن خاتون
ه ��دف ال �ت �ع��ادل ( .)73ون ��زل محمود
ش �ح��ود ل�ت�ع��زي��ز ال �ه �ج��وم ،فانتعش
الراسينغ وضغط وص��د دف��اع املبرة
رأسية للخطير سيرج ،ورد السريع
ط� ��ارق ال �ع �ل��ي ب�ه�ج�م��ة ق�ط�ع�ه��ا وليد
إس�م��اع�ي��ل .وص��د ال �ح��ارس ك�ن��ج كرة
على دفعتني وانتهت بتسلل ،وبعد
فرص متبادلة ضغط املبرة جماعيًا
لقطف كرة ركنية ردها الحارس كنج

كرة السلة
ّ
فوز صعب للحكمة على أنيبال واملتحد يتابع صعوده
انطلقت أمس
مباريات املرحلة الخامسة
إيابًا من بطولة «بنك
ميد» لكرة السلة بفوزين
للحكمة واملتحد ،على
أن تختتم املرحلة اليوم
بلقاءي هوبس مع بيبلوس
( ،)19.00وحوش األمراء مع
الشانفيل ()19.30

عبد القادر سعد

محاولة اختراق من باسم بلعة لدفاع أنترانيك (برو فوتو)

كادت أن تتحول املباراة األولى ملدرب
ال�ح�ك�م��ة ال �ج��دي��د ط��وم��اس بالدوين
الى ذكرى ّ
سيئة بعد أن اقترب أنيبال
الضيف من إلحاق الخسارة الخامسة
بالحكمة ،ق�ب��ل أن «ي��زم��ط» األخضر
بريشه ويفوز بفارق نقطة واحدة 62
  )42 - 51 ،24 - 34 ،9 - 18( 61علىملعب غزير.
ويمكن اعتبار لقاء أم��س هو مباراة
ال �ث �ن��ائ��ي األج �ن �ب��ي داري� � ��ل واتكينز
وغ��ارن �ي��ت ط��وم �س��ون ،ف�س�ج��ل األول
«دوب � ��ل دوب � ��ل» ( 15ن�ق�ط��ة و 11كرة
م��رت��دة و 4ب�ل��وك ش ��وت) فيما سجل
طومسون  15نقطة و 9ك��رات مرتدة

و 5ب �ل��وك ش � ��وت .أم� ��ا ل �ب �ن��ان �ي��ًا ،فقد
سجل غالب رضا  12نقطة.
وم��ن ج��ان��ب ال��زح�لاوي�ين ،ف�ق��د سجل
شانون تيرانس وألفا بانغورا «دوبل
دوب��ل» لكل منهما ،إذ حقق تيرانس
 13نقطة و 11كرة مرتدة ،فيما سجل
بانغورا  17نقطة و 11كرة مرتدة .أما
لبنانيًا ،فسجل ج�ه��اد امل��ر  11نقطة
و 5كرات مرتدة.
وانقسمت السيطرة على املباراة الى
ّ
ق �س �م�ين ،م��ع ت��أل��ق ال �ح �ك �م��اوي�ين في
ال�ن�ص��ف األول ،وان�ت�ف��اض��ة زحالوية
ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،وخ�ص��وص��ًا مع
ت �س �ج �ي��ل الع� �ب ��ي أن� �ي� �ب ��ال  19نقطة
ف ��ي ال ��رب ��ع األخ� �ي ��ر م �ق��اب��ل  11نقطة
للحكمة.

أنترانيك × املتحد

فيما كان يعاني الحكمة للفوز ،حقق
امل �ت �ح��د ف � ��وزًا م��ري �ح��ًا ع �ل��ى مضيفه
أنترانيك 58 ،40 - 38 ،22 - 23( 65 - 85
  )50على ملعب سنتر ديمرجيان.وت��اب��ع ص��ان��ع أل �ع��اب امل�ت�ح��د أوسنت
ّ
ً
جونسون تألقه مسجال  27نقطة و6
ك ��رات م��رت��دة و 6ت �م��ري��رات حاسمة،
فيما ك��ان إي�ل��ي رس�ت��م نجم األمسية
ً
وال��دف��اع م�س�ج�لا «دوب ��ل دوب ��ل» (16
نقطة و 13كرة مرتدة).
أما من جانب أصحاب األرض ،فكان
وي� �ل ��ي ب��ان �ي �س �ت��ر أف� �ض ��ل املسجلني
ب ��رص� �ي ��د  20ن� �ق� �ط ��ة و 7تمريرات
ح��اس�م��ة ،ك��ذل��ك س�ج��ل م��ال�ك��وم باتلز
 13نقطة.
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التحكيم كمان وكمان

ـصار اليوم

سقوط العب
المبرة فاضل يفتح
ملف الحماية والدفاع
المدني

الراسينغ والنجمة
يتألقان ...وتسجيل
 7أهداف في 4
مباريات؟

تفوق شباب الغازية في الشوط األول
أم� ��ام ت � ��راخ ت �ض��ام �ن��ي غ �ي��ر معهود،
ٍ
وت�م�ي��ز ب �ك��رة ل�ح�س�ين ف ��روخ ضربت
القائم وصد الحارس ناصر املصري
كرة ليوسف مزيان.
ّ
وب � ��دل ال �ت �ض��ام��ن ش�ك�ل��ه ف ��ي الشوط

وحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه حركة
الشباب 4ـ 1على ملعب ال�ص�ف��اء ،في
م�ت��اب�ع��ة م �ب��اري��ات امل��رح �ل��ة التاسعة
م��ن ب�ط��ول��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة .وسجل
ل�ل�ح��رك��ة ي��وس��ف دروي � ��ش ،وللمودة
ول �ي ��د ف �ت ��وح وم �ح �م��د ف �ت ��وح وعالء
ال��راع��ي وم� ��ازن ال�ع�ل��ي .ح�ك��م املباراة
محمد دروي��ش مع عدنان عبدد الله
وهادي سالمة.
وت��أج �ل��ت م �ب ��اراة ال �خ �ي��ول ومضيفه
ناصر بر الياس بسبب تراكم الثلوج
على ملعب الخيارة.
وواص � � ��ل ال �ح �ك �م��ة ن �ت��ائ �ج��ه السيئة
م ��ع خ � �س ��ارة ج ��دي ��دة أم� � ��ام مضيفه
النهضة بر الياس 2ـ 5على ملعب برج
حمود .سجل للحكمة كامل سرحان
( )13وع ��زت خ�ل�ي��ل ( ،)55وللنهضة
مصطفى ال �ح��اج ( 9و 27و 33و)53
وحسني حوا ( 64من ركلة جزاء) .قاد
امل�ب��اراة الحكم حسني أب��و يحيى مع
علي عيد وحسن قانصو.
وت �ع ��ادل األه �ل��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة ومضيفه
امل �ح �ب��ة 3ـ ،3ف ��ي ط ��راب� �ل ��س .وسجل
ل�ل�م�ح�ب��ة وائ� ��ل ب �ي��اض ( 50م��ن ركلة
ج��زاء) وجميل ًمكناس ( )72وحسني
بهجت ( 87خطأ في مرماه) ،ولألهلي
حبيب ياسني ( )22وعلي أيوب ()29
وم � ��ازن ح� ��درج ( .)89وط� ��رد حارس
األه�ل��ي ق��اس��م الشيخ علي ( .)50قاد
امل� �ب ��اراة ح �س��ام ال ��دق ��دوق ��ي م ��ع علي
سرحال وسليم سراج.

تعميم االتحاد

لتتحول سريعًا ال��ى امل�ه��اج��م وسيم
عبد ال�ه��ادي فيتجاوز ثالثة ويفجر
ك��رت��ه ف��ي ال�ش�ب��اك ه��دف��ًا ذهبيًا (،)93
وف �ج��أة ت�ت�ح��ول األن �ظ��ار إل��ى منطقة
ج � ��زاء ال��راس �ي �ن��غ ح �ي��ث س �ق��ط العب
امل� �ب ��رة اس �م��اع �ي��ل ف��اض��ل غ��ائ �ب��ًا عن
الوعي ليتحول املشهد دراميًا وسط
ن�ق��د ش��دي��د ل�ل�ح�ك��م وم �س��اع��ده لعدم
إي �ق ً��اف ال �ل �ع��ب ل�ح�ظ��ة وق� ��وع الالعب
بدال من ترك اللعبة ماشية.
■ ق � � ��اد امل � � � �ب � � ��اراة ال � �ح � �ك� ��م وارطان

ماطوسيان مع حسني عيسى ومحمد
رمال.
■ س� � ��ادت امل �ل �ع ��ب م ��وج ��ة احتجاج
ع ��ارم ��ة ع �ل��ى ت��أخ��ر رج� ��ال اإلسعاف
ملعاينة سريعة لالعب ف��اض��ل ،وهي
م ��ن أول� ��وي� ��ات امل�ل�اع ��ب ح �ف��اظ��ًا على
سالمة الالعبني والحضور.
التضامن × الغازية (0ـ)0
شوط بشوط ونقطة بنقطة وتعادل
سلبي لم يكن على ق��در اآلم��ال ،لكنه
قد يقنع الطرفني.

ال �ث��ان��ي ،وص �ن��ع ف��رص��ًا ع ��دة افتقرت
إل��ى التركيز ،ختمها السينا سورو.
ولم تغير التبديالت الستة شيئًا من
املشهد السلبي على الشباك ،ليبقى
التضامن تاسعًا ( 8نقاط) والغازية
عاشرًا ( 8نقاط).
■ قاد اللقاء الحكم محمد الخالد مع
هادي كسار وعبد الله طالب.

الدرجة الثانية
اس� �ت� �ع ��اد امل� � � ��ودة ط ��راب� �ل ��س توازنه

أع �ل��ن االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة القدم
ت��وج �ي��ه إن� � ��ذار إل� ��ى ن� � ��وادي مختلف
الدرجات بأن أي تقاعس من أي العب
م ��ن الع �ب �ي �ه��ا ف ��ي االن � �خ� ��راط الكامل
باملنتخبات الوطنية تدريبًا أو لعبًا
س�ي� َ
�واج��ه ب��اإلي�ق��اف ع��ن اللعب أينما
كان في النادي وفي املنتخب.
ـ دع ��وة األن��دي��ة وال�لاع �ب�ين الدوليني
ال �س��اب �ق�ي�ن إل� ��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي دورة
امل � ��درب �ي��ن ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ح �ص��ول على
ش� �ه ��ادة  ،Bال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا االتحاد
ف��ي ب �ي��روت م��ن  4إل ��ى ،2011/1/23
ب��إش��راف االت �ح��اد اآلس �ي��وي ،على أن
تتلقى األمانة العامة لالتحاد طلبات
امل �ش��ارك��ة ف ��ي م��وع��د أق �ص ��اه  18من
الشهر الجاري.

كأس آسيا 2011

مدرب املنتخب السوري راتومير ديوكوفيتش ...يهرب!
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س االت � � �ح� � ��اد السوري
ل�ك��رة ال �ق��دم ف ��اروق س��ري��ة أن مدرب
املنتخب الوطني ،الصربي راتومير
ديوكوفيتش« ،لن يعود إلى سوريا
ب �ع��د م� �غ ��ادرت ��ه األس � �ب� ��وع املاضي
ّ
متوجهًا إلى بالده».
ّي�نّ
وع� ديوكوفيتش ( 64ع��ام��ًا) قبل
شهرين مدربًا ملنتخب سوريا ،الذي
يستعد للمشاركة في نهائيات كأس
آس�ي��ا ال�ت��ي تستضيفها قطر ب�ين 7
و 29كانون الثاني املقبل.
وأض��اف سرية في مؤتمر صحافي
ف��ي م�ق��ر االت �ح��اد ال �س��وري بدمشق
«ن �ح��ن ب�غ�ن��ى ع� �ن ��ه ...ون � ��درس سبل
إي �ج ��اد امل � ��درب ال �ب��دي��ل س� ��واء أكان
مدربًا وطنيًا أم أجنبيًا».

وقال تاج الدين فارس مدير املنتخب
األول خ�ل�ال امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي إنه
قبل  15يومًا تلقى االت�ح��اد خطابًا
م��ن ق�ن��اة تلفزيونية لطلب تصوير
تدريبات املنتخب ف��ي ال�س��ادس من
ك��ان��ون األول ض�م��ن ب��رن��ام��ج شامل
ع ��ن ن �ه��ائ �ي��ات ك � ��أس آس� �ي ��ا ،فأبلغ
امل��درب الصربي بذلك ولم يكن لديه
أي اعتراض.
وأض� ��اف إن ��ه ف��ي االس �ب ��وع املاضي
أث� � ��ار امل � � ��درب م �ش �ك �ل��ة ع �ل��ى خلفية
حضور ممثلي القناة التلفزيونية
ال �ح �ص ��ص ال �ت ��دري �ب �ي ��ة للمنتخب
وغ� ��ادر ال�ح�ص��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة وسافر
الى بالده.
ل �ك��ن س ��ري ��ة أش� � ��ار إل � ��ى س �ب��ب آخر

لألزمة .وقال رئيس االتحاد السوري
«دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش ك � ��ان م � �ص� � ّ�رًا على
تعيني الصربي زوران ديوردفيتش
(امل � �ق� ��ال م� ��ن ت� ��دري� ��ب ن� � ��ادي املجد)
مساعدًا له ،األمر الذي كان يتعارض
الخصوص»
مع رؤية االتحاد بهذا
ً
م�ض�ي�ف��ًا أن ��ه ت�ل�ق��ى ات� �ص ��اال هاتفيًا
م ��ن دي ��وردف �ي �ت ��ش ل �ل �ت �ف��اوض معه
ب �خ �ص ��وص ع� � ��ودة ديوكوفيتش.
وت ��اب ��ع «ه� ��ذا ن ��وع م ��ن امل �س��اوم��ة ال
نقبله أبدًا».
وأك� ��د س��ري��ة أن امل �ن �ت �خ��ب السوري
«ب �خ �ي��ر وال ش��ائ �ب��ة ع �ل��ى اإلطالق
باستثناء قضية امل ��درب الصربي،
أم ��ا ال�ل�اع �ب��ون ف�م�ل�ت��زم��ون ولديهم
إح �س��اس ع��ال ب��امل�س��ؤول�ي��ة وثقتهم

بأنفسهم كبيرة».
وق � ��ال س��ري��ة إن االت� �ح ��اد السوري
سيقدم شكوى ضد املدرب الصربي
لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر داخ� � � ��ل االتحاد
ال �س��وري إن امل ��درب ال�ب��دي��ل سيكون
على األرجح البرتغالي روي ميغيل
دي أمل� �ي ��دا ال � ��ذي س �ي �ق��ود املنتخب
األومل� � �ب � ��ي ال� � �س � ��وري ف� ��ي تصفيات
أومل �ب �ي��اد ل �ن��دن  ،2012رغ� ��م أن دي
أمل �ي��دا ص ��رح ف��ي أك �ث��ر م��ن مناسبة
بأنه ال يرغب في تولي مهمة تدريب
املنتخب األول.
وس �ت �ل �ع��ب س ��وري ��ا ف ��ي ك� ��أس آسيا
ضمن املجموعة الثانية التي تضم
اليابان والسعودية واألردن.

أقيمت أم��س م �ب��اراة النجمة وال�ص�ف��اء على
ملعب املدينة الرياضية ،لكن الحكم الرئيسي
وارط��ان ماطوسيان لم يقد امل�ب��اراة ُ كما كان
مقررًا سابقًا حني كانت امل�ب��اراة ستقام يوم
السبت قبل أن تؤجل بسبب األحوال الجوية.
السبب ،بكل بساطة ،أن استبدال ماطوسيان
ج��اء بعد ك�ت��اب وجهته ادارة ن��ادي النجمة
تعترض فيه على تعيني ماطوسيان حكمًا
للقاء وه��و ال��ذي أخطأ مرتني بحق النجمة.
وك �ت��اب ال�ن�ج�م��ة ل�ي��س األول اذ إن اعتراض
ال �ن �ب �ي��ذي ع �ل��ى ال �ت �ح �ك �ي��م ي� �ع ��ود ألسابيع
م� ��اض � �ي� ��ة .وك � ��ان � ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» ق � ��د نشرت
م��وض��وع��ًا ت �ن��اول��ت ف�ي��ه ت�ع�ي�ين ماطوسيان
ل�ق�ي��ادة م�ب��اري��ات ف��ي ال ��دوري ب��رغ��م أخطائه
املتكررة .ألم يكن أفضل لرئيس لجنة الحكام
م�ح�م��ود ال��رب�ع��ة أن ّ
يتنبه ل�ه��ذه امل�س��أل��ة وال
ينّ
يع ً ماطوسيان مل�ب��اراة النجمة والصفاء،
ب��دال م� ٌ�ن أن يرضخ الع�ت��راض النجمة ،الذي
هو محق في اعتراضه بعدما وجد أن األمور
تسير بنحو خاطئ.
وك �ت ��اب ال �ن�ج�م��ة ل �ي��س ال��وح �ي��د ع �ل��ى األداء
التحكيمي ،اذ إن أمني سر نادي العهد محمد
ع��اص��ي كشف ف��ي ح��دي��ث إذاع ��ي م��ع الزميل
طالل نصر الله على إذاع��ة البشائر أن ادارة
ال�ع�ه��د أرس�ل��ت ك�ت��اب��ًا ال��ى االت �ح��اد ت�ن� ّ�ب��ه فيه
الى األخطاء التحكيمية .والالفت أن عاصي
ناقش هذا املوضوع مع األمني العام لالتحاد
ره�ي��ف ع�لام��ة (ك�م��ا ق��ال) ال م��ع رئ�ي��س لجنة
الحكام محمود الربعة.

ع .س.

أخبار رياضية
خسارة «طائرة» لبنان الشاطئية
فازت سلطنة عمان على لبنان ()1-2
في دور الـ 16من مسابقة الكرة الطائرة
الشاطئية ضمن الدورة اآلسيوية الشاطئية
الثانية .وبعدما فاز الفريق اللبناني املؤلف
من الثنائي ايلي ابي شديد ونادر فارس
باملجموعة األولى ( ،)24-26نجح الفريق
العماني في حسم املجموعتني الثانية
والثالثة ملصلحته ( )14-16()13-21رغم أن
الفريق اللبناني ّ
تقدم ( )13-14في املجموعة
الحاسمة والفاصلة ،لكنه لم يحسم
املجموعة ،وبالتالي املباراة.

«أول سبورتس» يستعيد الصدارة
استعاد «أول سبورتس» صدارة الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت برصيد
 15نقطة ،إثر فوزه على ضيفه أوملبيك
صيدا (األخير دون نقاط)  ،3 - 9في ختام
مباريات املرحلة السادسة على ملعب
مجمع الرئيس لحود.
سجل ألول سبورتس قاسم قوصان
( )3وحسن توبة ( )2وسامر يحيى ()2
ورمزي ابي حيدر وجان بيار بشعالني،
وألوملبيك مازن جمال ورضوان النشابة
ووديع عسيران.
وعلى ملعب السد ،حقق الندوة القماطية
(الرابع بـ 6نقاط) فوزه الثاني تواليًا ،وجاء
على حساب ضيفه قوى االمن الداخلي
(السادس بـ 3نقاط) بنتيجة  .3-7سجل
للفائز حسن حمود ( )3وعلي الحمصي
( )2وعباس عطوي «أونيكا» وحسن ناصر
الدين ،وللخاسر احمد تكتوك ونادر حمزة
وبسام منصور.

دورة AUCE
أقامت جامعة  AUCEدورتها الداخلية في
كرة الطاولة ،وأحرز اللقب طاهر داغر (إدارة
أعمال) ،وحل ثانيًا علي أمهز (فريشمان)
وثالثًا محمد مطوط (إدارة أعمال).
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ً
نصري محتفال بتسجيله هدفًا في مرمى
بارتيزان بلغراد في مسابقة دوري أبطال
أوروبا (مات دانهام ــ أ ب)

الرياضة الدولية

أفضل فرنسي في :2010
نصري بدأ حكايته
اختير سمير نصري أفضل العب فرنسي لعام  2010مكافأة له على
أول من أمس ّ
مستواه املتطور مع أرسنال ،حيث بات بإمكاننا القول إن «األمير الصغير» بدأ
ّ
يخط السطور األولى في حكاية ستكون ،من دون أدنى شك ،باهرة في سجالت
لعبة كرة القدم
حسن زين الدين
ل ��م ي �ك��ن م �ف��اج �ئ��ًا أن ت �خ �ت��ار مجلة
«ف��ران��س ف��وت�ب��ول» الشهيرة سمير
ن�ص��ري ،أول م��ن أم��س ،أفضل العب
ك��رة ق��دم ف��ي ف��رن�س��ا ل�ع��ام  ،2010إذ
إن اّمل�ت��اب��ع مل�س�ي��رة ه��ذا ال �ش��اب منذ
تسلمه ج��ائ��زة أف�ض��ل الع��ب صاعد
في فرنسا عام  2007من «األسطورة»
زي��ن ال��دي��ن زي��دان يمكنه أن يالحظ
م ��دى ال �ت �ط��ور ال�ك�ب�ي��ر ف ��ي مستوى
صانع ألعاب أرسنال االنكليزي في
فترة قياسية.
حيث ال يبدو مبالغًا ّ اعتبار «األمير
ال� �ص� �غ� �ي ��ر» ،ك� �م ��ا ل��ق �ب �ت��ه جماهير
ن��ادي��ه ال�س��اب��ق مرسيليا الفرنسي،
أح � ��د أف� �ض ��ل الع� �ب ��ي ال� ��وس� ��ط ذوي
الطابع الهجومي في الوقت الحالي
ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب االس � �ب� ��ان� ��ي أندريس
إينييستا واألملاني مسعود أوزيل،
إذ إن صاحب الثالثة وعشرين عامًا
ّ
ي � �ق ��دم م��وس �م��ًا رائ � �ع ��ًا ف ��ي صفوف
ّ
«املدفعجية» هذا املوسم ،حيث سجل
حتى اآلن  11هدفًا في كل املسابقات،
إض ��اف ��ة ال� ��ى ص �ن��اع �ت��ه ال �ك �ث �ي��ر من
األهداف للمهاجمني املغربي مروان
ال � �ش � �م� ��اخ وال� ��دن � �م� ��ارك� ��ي نيكالس
بندتنر .وعن ذلك يقول العب وسط
الفريق االسباني سيسك فابريغاس:
«وص��ل ن�ص��ري ال��ى أف�ض��ل مستوى
ل��ه ط ��وال م�س�ي��رت��ه .ب ��ات اآلن يحرز
اهدافًا ايضًا وهو واحد من الالعبني
الذين يقودون الفريق».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي� �ق ��ول م� � ��درب أرسنال
الفرنسي ارس�ين فينغر عن نصري:
«اآلن أص �ب��ح ل��دي��ه ت �ن��وع أك �ب��ر في
ط��ري �ق��ة ل �ع �ب��ه ،ي �ت �ح��رك وي�ت�ن�ق��ل من
دون كرة» ،مؤكدًا أن «أداءه يتحسن،
وأصبح بالتأكيد أكثر تأثيرًا».
أما نصري ،الجزائري األصل ،فيرى
أن م� ��ا ي� �ق ��دم ��ه ح ��ال� �ي ��ًا ه� ��و نتيجة
لنضجه الكروي
وأض � ��اف« :اآلن وأن ��ا أواج� ��ه املرمى
أش � �ع ��ر ب � ��راح � � ٍ�ة أك � �ب ��ر وأت� �م� �ك ��ن من

ال�ت�س�ج�ي��ل» ،وي�ت��اب��ع« :ف��ي م��ا سبق
كنت أشعر بتوتر كبير عند محاولة
ال�ت�س�ج�ي��ل ،وق ��د ي �ك��ون ال �س �ب��ب هو
رغبتي الشديدة في تحقيق ذلك».
ل �ك��ن ال ب ��د م ��ن ال �ت��وق��ف ع �ن��د نقطة
م �ه �م��ة ك� ��ان ل �ه��ا أث ��ره ��ا ال �ب ��ال ��غ في
ظهور نصري بهذا املستوى حاليًا،
وه��و سعيه إل��ى إث�ب��ات ق��درات��ه بعد
أن استبعده ع��ن تشكيلة «الديوك»
ف��ي م��ون��دي��ال ج�ن��وب أفريقيا 2010
امل� ��درب ال �س��اب��ق ري �م��ون دومينيك،
وق � ��د اس� �ت� �ط ��اع ب��ال �ف �ع��ل الحصول
ع �ل ��ى ث �ق ��ة م� � ��درب ف ��رن �س ��ا الجديد
ل� � ��وران ب�ل��ان ال � ��ذي أع� � ��اده كدعامة
أس��اس �ي��ة ف ��ي ص �ف��وف َ ب �ط��ل العالم
ع� ��ام  ،1998ول� ��م ي� �ت ��وان أخ� �ي� �رًا عن
وصفه بالـ«أملع» في فريقه أرسنال،
مثنيًا ف��ي ال��وق��ت عينه ع�ل��ى تطور
مستواه.
ّ
ل�ك��ن م��ا ي�م�ك��ن أن ي��ؤث��ر ف��ي وصول
ن �ص��ري ال ��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات هو
تشبيه البعض ل��ه بمواطنه زيدان،
إذ خ�ل�اف ��ًا ألص��ول �ه �م��ا الجزائرية
ون �ش��أت �ه �م��ا ف ��ي م��دي �ن��ة مرسيليا
ال�ف��رن�س�ي��ة ،ف��إن ال�ب�ع��ض ب��دأ يقارن
ّ
ب�ين ف�ن�ي��ات االث �ن�ين ،وه ��ذا م��ا يعده
م��درب��ه فينغر مبالغًا ف�ي��ه ،إذ يميل
ه � ��ذا األخ � �ي� ��ر ال � ��ى ت �ش �ب �ي��ه نصري
ب� �م ��واط� �ن ��ه روب � �ي � ��ر ب� �ي ��ري ��س العب
أرس�ن��ال ال�س��اب��ق ،وح�ت��ى أن نصري
ي� ��درك ج �ي �دًا أن ت�ش�ب�ي�ه��ه بـ«زيزو»
يبدو غير منطقي ،إذ يقول في أحد
تصريحاته:
بزيدان،
أقارن
أن
لي
كبير
«إنه شرف
ً
ل �ك��ن ه� ��ذا األم � ��ر ي �ض��ع ع �ب �ئ��ًا ثقيال
ف��وق ك��اه�ل��ي ،ف�ق��د ك��ان أف�ض��ل العب
ف��ي ج�ي�ل��ه ،وك ��ان امل �ث��ال األع �ل��ى لنا
في مرسيليا ،لكن زي��دان هو زيدان،
وي �ج��ب أن ت �ت��رك��وا ن �ص��ري ليكون
نصري».
إذًا يبدو سمير نصري مشروع نجم
فرنسي غير اعتيادي ،وبتصريحاته
ّ
امل��ت��زن��ة ه��ذه يمكن ال�ق��ول إن��ه يسير
بخطى ثابتة نحو القمة.

بوقرة أفضل
ّ
العب جزائري
ّ
حافظ مجيد بوقرة
(الصورة) ،العب نادي
رينجرز االسكوتلندي
على الكرة الذهبية
الجزائرية التي تقدمها
صحيفة الهداف
الرياضية ،للعام الثاني
ّ
على التوالي .وتفوق
بوقرة في املنافسة
على كل من رفيق
حليش مدافع فوالم
اإلنكليزي وعبد املؤمن
جابو مهاجم وفاق
سطيف والحسن يبدا
العب نابولي اإليطالي
وكريم مطمور العب
بوروسيا مونشنغالدباخ
األملاني.

الدوري األميركي للمحترفين

خسارة أولى لداالس مافريكس بعد  12انتصارًا متتاليًا
أنهى ميلووكي باكس
سلسلة من  12انتصارًا
متتاليًا حققها داالس
مافريكس في دوري كرة
السلة األميركي الشمالي
للمحترفني ،بينما أضاف
ميامي ّهيت فوزًا جديدًا
الى سجله هو التاسع له
تواليًا
ّ ً
ّ
بوغوت مسجال في سلة داالس (أ ب)

ف� ��رم� ��ل م� �ي� �ل ��ووك ��ي ب� ��اك� ��س مضيفه
داالس مافريكس ملحقًا به خسارته
ال�خ��ام�س��ة ه��ذا امل��وس��م بنتيجة 103
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،99ل�ي�ن�ت�ه��ي م�س�ل�س��ل انتصارات
األخير الفائز في  12مباراة متتالية.
ّ
وت ��أل ��ق الع ��ب االرت� �ك � ً�از االوسترالي
أن��درو ب��وغ��وت مسجال  21نقطة الى
 14م�ت��اب�ع��ة ،وزم�ي�ل��ه ص��ان��ع األلعاب
ال� �ش ��اب ب� ��ران� ��دون ج�ي�ن�ي�غ��ز صاحب
 23ن �ق �ط��ة و 10ت� �م ��ري ��رات حاسمة،
ب�ي�ن�م��ا س �ج��ل ال �ن �ج��م االمل ��ان ��ي ديرك
نوفيتسكي  30نقطة للخاسر.
وتابع ميامي هيت انتصاراته محققًا
فوزه التاسع تواليًا على حساب نيو
أورليانز هورنتس  96ـــــ  .84وسجل
دواي� � � � ��ن واي� � � ��د  32ن� �ق� �ط ��ة ،وأضاف

ك��ري��س ب��وش  23ن�ق�ط��ة و 11متابعة
ول �ي �ب��رون ج�ي�م��س  20ن�ق�ط��ة مليامي.
ول��دى هورنتس ال��ذي خسر مباراته
التاسعة ف��ي آخ��ر  12ل�ق� ً
�اء بعد فوزه
ف��ي  11م��ن أص��ل أول  12م �ب��اراة ،كان
ديفيد وست األفضل بـ  26نقطة و12
تمريرة حاسمة.
وحقق شيكاغو بولز ف��وزه السادس
ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ع �ل��ى ح� �س ��اب ضيفه
إن��دي��ان��ا ب��اي �س��رز  92ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،73م��ن دون
نجم األخير داني غراينجر املصاب.
س � �ج� ��ل ألص � � �ح� � ��اب األرض النجم
كارلوس بوزر  22نقطة و 18متابعة،
وصانع األلعاب ديريك روز  18نقطة
و 12ت �م��ري��رة ح��اس �م��ة ،والسوداني
األص � ��ل ل � ��وال دن� ��غ  15ن �ق �ط��ة والعب

االرت �ك ��از ال�ف��رن�س��ي ي��واك �ي��م ن ��واه 12
نقطة.
وف��ي م�ب��ارات�ين أخ��ري�ين ،ف��از ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س ع� �ل ��ى ب ��ورت �ل�ان ��د ترايل
ب�ل�اي��زرز  86ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،73وي��وت��ا ج ��از على
غولدن ستايت ووريرز  108ـــــ .95
وه � � � ��ذا ب� ��رن� ��ام� ��ج م � �ب � ��اري � ��ات اليوم:
نيوجيرسي نتس ـــــ فيالدلفيا سفنتي
س �ي �ك �س��رز ،ت �ش��ارل��وت ب��وب �ك��ات��س ـــــ
تورونتو رابتورز ،هيوسنت روكتس
ـــــ ساكرامنتو كينغز ،غولدن ستايت
ووري � ��رز ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ي�ن�ي�س��وت��ا تمبروولفز،
واش �ن �ط��ن وي � ��زاردز ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل ��وس انجلس
اليكرز ،ديترويت بيستونز ـــــ أتالنتا
ه��وك��س ،دن �ف��ر ن��اغ �ت��س ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أورالندو
ماجيك.
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يوروبا ليغ

ّ
أتلتيكو مدريد مهدد بفقدان لقبه القاري
ق��د يفقد ًأتلتيكو م��دري��د اإلسباني
لقبه ب�ط�لا ملسابقة «ي��وروب��ا ليغ»
ل�ك��رة ال�ق��دم غ �دًا عندما يحل ضيفًا
ع�ل��ى ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن األمل ��ان ��ي ،في
ال �ج��ول��ة ال �س��ادس��ة ،األخ� �ي ��رة ،لدور
املجموعات.
وي� �م� �ل ��ك أت �ل �ت �ي �ك��و  7ن � �ق� ��اط م � ��ن 5
م � �ب ��اري ��ات ب ��ال� �ت� �س ��اوي م� ��ع أريس
سالونيكي اليوناني الذي يستقبل
روزنبورغ النروجي متذيل الترتيب
( 3ن �ق ��اط) ،ف�ي�م��ا ض�م��ن ليفركوزن
( 11نقطة) ص��دارة املجموعة ،لذلك
عليه أن يفوز على أرض ليفركوزن
وي�ن�ت�ظ��ر ت�ع�ث��ر اري ��س ع�ل��ى ملعبه،
نظرًا ّ
لتفوق الفريق اليوناني عليه
في املواجهتني املباشرتني.
ويبدو بوروسيا دورتموند األملاني
متصدر دوري بالده في وضع حرج
ٍ
للغاية ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة العاشرة،
عندما يحل على إشبيلية اإلسباني
ف� ��ي م � �ب � ��اراة ق� �م ��ة ،ف �ي �م��ا يستقبل
ك��ارب��ات��ي لفيف األوك ��ران ��ي باريس
س� ��ان ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي .وتأهل
ب��اري��س س ��ان ج �ي��رم��ان ( 11نقطة)
ع ��ن امل �ج �م��وع��ة ،ب�ي�ن�م��ا ستنحصر
البطاقة الثانية بني إشبيلية الثاني
( 9ن �ق��اط) ودورت �م ��ون ��د ال �ث��ال��ث (8
نقاط).
وي � � �ب� � ��دو ل � �ي� ��ل م � �ت � �ص� ��در الدوري
ال�ف��رن�س��ي ف��ي وض��ع م�م��اث��ل عندما
يستقبل الغنتواز البلجيكي ضمن
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ال � �ت ��ي تشهد
مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري
م� ��ع ض �ي �ف��ه س �ب��ورت �ي �ن��غ لشبونة
ال �ب ��رت �غ ��ال ��ي .وض� �م ��ن سبورتينغ
ص��دارة املجموعة ( 12نقطة) ،فيما
يملك ليل  5نقاط في املركز الثالث
بفارق نقطتني عن الغنتواز الثاني.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):

* األربعاء:
ـ املجموعة الرابعة:
دي �ن��ام��و زغ ��رب (ك��روات �ي��ا) × باوك
سالونيكا (اليونان) ()20.00
ك �ل��وب ب ��روج (ب�ل�ج�ي�ك��ا) × فياريال
(إسبانيا) ()20.00
ـ املجموعة الخامسة:
ألكمار (هولندا) × باتي بوريسوف
(بيالروسيا) ()20.00
دينامو كييف (أوكرانيا) × شيريف
(مولدافيا) ()20.00
ـ املجموعة السادسة:
س �ب��ارت��ا ب ��راغ (ت�ش�ي�ك�ي��ا) × سسكا
موسكو (روسيا) ()20.00
ل � � � � ��وزان (س � ��وي� � �س � ��را) × باليرمو
(إيطاليا) ()20.00
ـ املجموعة العاشرة:
كارباتي لفيف (أوكرانيا) × باريس
سان جيرمان (فرنسا) ()22.05
إش�ب�ي�ل�ي��ة (إس �ب��ان �ي��ا) × بوروسيا
دورتموند (أملانيا) ()22.05
ـ املجموعة الحادية عشرة:
ن � ��اب � ��ول � ��ي (إي� � �ط � ��ال� � �ي � ��ا) × شتيوا
بوخارست (رومانيا) ()22.05
ل �ي �ف��رب��ول (إن �ك �ل �ت ��را) × أوتريخت
(هولندا) ()22.05
ـ

يتنافس إشبيلية
ودورتموند على
البطاقة الثانية في
المجموعة العاشرة

املجموعة الثانية عشرة:
بشيكطاش (تركيا) × رابيد فيينا
(النمسا) ()22.05
بورتو (البرتغال) × سسكا صوفيا
(بلغاريا) ()22.05
* الخميس:
ـ املجموعة األولى:
سالزبورغ (النمسا) × ليخ بوزنان
(بولونيا) ()20.00
يوفنتوس (إي�ط��ال�ي��ا) × مانشستر
سيتي (إنكلترا) ()20.00
ـ املجموعة الثانية:
أري� � ��س س��ال��ون �ي �ك��ي (ال � �ي� ��ون� ��ان) ×
روزنبورغ (النروج) ()20.00
باير ليفركوزن (أملانيا) × أتلتيكو
مدريد (إسبانيا) ()20.00
ـ املجموعة الثالثة:
ليل (فرنسا) × الغنتواز (بلجيكا)
()20.00
ل �ي �ف �س �ك��ي ص ��وف� �ي ��ا (ب � �ل � �غ� ��اري� ��ا) ×
س �ب��ورت �ي �ن��غ ل �ش �ب��ون��ة (البرتغال)
()20.00
ـ املجموعة السابعة:
أن ��درل� �خ ��ت (ب �ل �ج �ي �ك��ا) × هايدوك
سبليت (كرواتيا) ()22.05
أي��ك أثينا (اليونان) × زينيت سان
بطرسبورغ (روسيا) ()22.05
ـ املجموعة الثامنة:
ش �ت��وت �غ��ارت (أمل ��ان �ي ��ا) × أودنسي
(الدنمارك) ()22.05
خ�ي�ت��اف��ي (إس�ب��ان�ي��ا) × ي��ون��غ بويز
(سويسرا) ()22.05
ـ املجموعة التاسعة:
دي �ب��ري �ش��ن (امل � �ج ��ر) × سمبدوريا
(إيطاليا) ()22.05
أيندهوفن (ه��ول�ن��دا) × ميتاليست
خاركيف (أوكرانيا) (.)22.05

العبو ليفربول خالل حصة تدريبية أمس (تيم هايلس ـ أ ب)

أصداء عالمية
فان مارفيك قد يترك هولندا
بعد «يورو »2012
يخف مدرب منتخب هولندا وصيف
لم ِ
كأس العالم األخيرة لكرة القدم في جنوب
أفريقيا ،برت فان مارفيك نيته في التخلي
عن منصبه بعد نهائيات كأس أوروبا عام
 2012املقررة في أوكرانيا وبولونيا .وأشار
فان مارفيك إلى رغبته في العودة إلى تدريب
األندية ،وذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة
ً
«أن يو سبورت» الهولندية ،قائال« :أعتقد
أنني سأترك منصبي بعد  ،2012في ذلك
الوقت أكون قد وصلت إلى نهاية عقدي مع
االتحاد الهولندي ،وسيكون الوقت قد حان
للنظر إلى أمور أخرى».

سبيد مدربًا ملنتخب ويلز
نّ
عي االتحاد الويلزي لكرة القدم ،أمس ،الدولي
السابق غاري سبيد مدربًا ملنتخبه خلفًا
ّ
لجون توشاك .وفضل االتحاد الويلزي
سبيد على مواطنه براين فلني وعلى مدرب
منتخب السويد السابق الرس الغرباك،
وستكون مهمته األولى قيادة املنتخب في
املباراة الدولية الودية ضد جمهورية إيرلندا
قبل مواجهة إنكلترا في  26آذار على ملعب
«ميلينيوم» في كارديف ضمن تصفيات
كأس أوروبا .2012

هنري لن يعود إلى أوروبا
ّ
أكد الفرنسي الدولي السابق تييري هنري،
العب نيويورك ريد بولز األميركي حاليًا ،أنه
لن يعود للعب في أوروبا مجددًا ،وذلك في
مؤتمر صحافي عقده أمس ،في سالزبورغ،
مقر شركة «ريد ُبل» الراعي الرسمي لفريقه.
وقال هنري« :لقد فزت بجميع األلقاب في
نوع آخر
أوروبا ،وأردت أن أواجه تحديًا من ٍ
في الواليات املتحدة .لهذا السبب ،لن أدافع
ناد أوروبي» .ورأى هنري أن
عن ألوان أي ٍ
«برشلونة ّ
يقدم كرة قدم مثالية ،وأنصار
الكرة حول العالم يتمتعون بمشاهدته.
األمر ال يقتصر على الفترة الحالية؛ ألنه
كان ينطبق على الفريق في املواسم الثالثة
املاضية أيضًا».

نادال وفوزنياكي األفضل في 2010

مونديال األندية

ّ
مازيمبي يضع أفريقيا في النهائي للمرة األولى في تاريخها
ّ
ح� � ��ق� � ��ق م � ��ازي� � �م� � �ب � ��ي الكونغولي
الديموقراطي ،بطل أفريقيا ،إنجازًا
تاريخيًا عندما ب��ات أول ف��ري��ق من
ق��ارة أفريقيا يبلغ املباراة النهائية
م ��ن ب �ط��ول��ة ك� ��أس ال �ع��ال��م لألندية،
ظبي ،بعدما
التي تستضيفها أب��و
ّ
ف� ّ�ج��ر م �ف��اج��أة ك �ب��رى ب�ت�غ��ل�ب��ه على
إن �ت��رن��اس �ي��ون��ال ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ،بطل
أم� �ي ��رك ��ا ال �ج �ن ��وب �ي��ة 2 ،ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  ،0على
ملعب ن��ادي الجزيرة وتحت أنظار
رئ�ي��س االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
السويسري جوزيف بالتر.
ك �م��ا ب ��ات م��ازي �م �ب��ي ،ال � ��ذي تجاوز
ما حققه األهلي املصري ع��ام 2006
وال �ن �ج��م ال �س��اح �ل��ي ال �ت��ون �س��ي عام

 2007ح �ي�ن خ �س ��ر ك� ��ل م �ن �ه �م��ا في
نصف النهائي ،أول فريق من خارج
ق��ارت��ي أوروب� ��ا وأم �ي��رك��ا الجنوبية
يبلغ نهائي هذه البطولة.
وس � �ج� ��ل ك ��اب ��ان � �غ ��ا ا ّل� � �ه � ��دف األول
مل��ازي �م �ب��ي ع �ن��دم��ا ت �ل��ق��ى ك ��رة داخل
َ
منطقة الجزاء وهو محاط بمدافعني
ّ
فحضرها لنفسه وأرس�ل�ه��ا لولبية
ف ��ي ال ��زاوي ��ة ال �ي �س��رى ال �ب �ع �ي��دة عن
متناول الحارس رينان (.)53
وق � �ض � ��ى ك ��ال ��وي � �ت ��وك ��ا ع � �ل ��ى آمال
إن �ت ��رن ��اس �ي ��ون ��ال ت �م��ام��ًا ح �ي�ن بذل
م �ج �ه��ودًا ف ��ردي ��ًا ق �ب��ل  5دق ��ائ ��ق من
نهاية ال��وق��ت األص�ل��ي فتخلص من
ّ
بابو غوينازو وسدد كرة في زاوية

ّ
ضيقة عجز الحارس عن صدها.

إنتر ميالنو × سيونغنام

ّ
ي �س �ت �ه��ل ال � �ي� ��وم ( 19،00بتوقيت
بيروت) إنتر ميالنو اإليطالي بطل
اوروب � ��ا م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ك ��أس العالم
لألندية بمواجهة سيونغنام ايلهوا
ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي ب �ط��ل آس �ي��ا في
نصف النهائي الثاني.
ويدخل إنتر ميالنو املباراة مدججًا
ب �ن �ج��وم��ه وف � ��ي م �ق��دم �ه��م املهاجم
الكاميروني صامويل ايتو وصانع
األلعاب الهولندي ويسلي سنايدر
وص � � �خ� � ��رة ال � � ��دف � � ��اع االرجنتيني
خافيير زان�ي�ت��ي وم��واط�ن��ه املهاجم

دييغو ميليتو والبرازيليان لوسيو
وت�ي��اغ��و م��وت��ا وم��ارك��و ماتيراتزي
واالرجنتيني استيبان كامبياسو.
في املقابل ،يمتاز العبو سيونغنام
بسرعة الوصول الى منطقة الفريق
امل �ن��اف��س ،ل �ك��ن ق ��د ال ت �ك��ون مباراة
ال � ��وح � ��دة م �ق �ي ��اس ��ًا ح �ق �ي �ق �ي��ًا نظرًا
ل�ل�أخ �ط��اء ال��دف��اع �ي��ة ال �ق��ات �ل��ة التي
ارت �ك �ب �ه��ا الع� �ب ��و م �م �ث��ل اإلمارات،
والتي لن تسنح لهم بالتأكيد أمام
أبطال أوروبا.
وت� �ق ��ام م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة أي �ض��ًا اليوم
( )15،00تجمع ال��وح��دة وباتشوكا
املكسيكي لتحديد صاحبي املركزين
الخامس والسادس.

اختار االتحاد الدولي لكرة املضرب ،أمس،
االسباني رافايل نادال والدنماركية كارولني
فوزنياكي افضل َ
العبني في عام .2010
وهي املرة الثانية التي يحصل فيها نادال،
املصنف اول في العالم ،على هذه الجائزة
التي منحها االتحاد الدولي للمرة االولى
لفوزنياكي صاحبة املركز االول ايضًا في
تصنيف الالعبات املحترفات.

بطولة العالم للسباحة داخل حوض
صغير في دبي
تحتضن مدينة دبي بدءًا من اليوم وحتى
 19كانون األول ،بطولة العالم العاشرة
للسباحة داخل حوض صغير ( 25مترًا)
بمشاركة  792سباحًا وسباحة يمثلون
أكثر من  148دولة ،وهو رقم قياسي غير
مسبوق في تاريخ البطولة .وتقام املنافسات
في مجمع حمدان بن محمد بن راشد ،الذي
ّ
شيد ّ
خصيصًا للحدث الذي تستضيفه
اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط للمرة
األولى في تاريخها ،ويتسع لنحو  15ألف
متفرج ويضم  3مسابح أوملبية.
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أشخاص

كاميليا جبران

يتحدى الزمن
من «الشاطئ اآلخر» ...صوتها ّ

ّ
ّ
املوسيقى التقليدية في بيت والدها العواد ّإلياس جبران في الجليل .تحت االحتالل،
نشأت على ّ
أبعد على طريق ّالتجريب،
ّ
السويسرية ،مضت َّ
اختارت التمرد مع فرقة «صابرين» .وفي بيرن ّ
فاستقلت بتجربتها لتصبح من ّرموز األغنية العربية البديلة .صاحبة الشعر الرمادي تؤكد اليوم
اختالفها ،وتوغل في املينيمالية وترنو إلى فلسطني
أحمد الزعتري

مزجت العود
مع الموسيقى
وغنت
اإللكترونيةّ ،
ّ
نثرية لبول
نصوصًا ّ
شاوول وفاضل
العزاوي وسلمان
ّ
ناطور

ّ
وق �ف �ن��ا وس� ��ط ال �غ��رف��ة نفت ّش
ّ
عن امرأة بشعر رمادي ،نتفقد
ب �ف �ض��ول ك ��راس ��ي ب �ل�ا يدين،
والترومبيت الذي عاله الغبار.
ت �ف �ح �ص �ن��ا ال� � �ه � ��واء الساخن
ّ
املطلية ب��األس��ود ،وصبرنا
وال �ج��دران
مقاعدنا لنصمت ،لنشير
على
كثيرًا
ّ
بال صوت إلى ظل بعيد ،المرأة سمراء،
ّ
�ادي .خ� َ
�رج��ت علينا كاميليا
بشعر رم �
ج �ب ��ران ،ورف�ي�ق�ه��ا ف�ي��رن��ر ه��اس �ل��ر ،من
أقصى يسار غرفة التدفئة ،في الطبقة
ال�س�ف�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ت�ح��ت رده ��ة «املركز
كدنا نمسح
الثقافي امللكي» ال�ف��اره��ة.
ّ
وجوهنا بشعرها امللتاع ،وتذكرنا يوم
ُ ّ
ّ
بصبية ذات شعر أس��ود وقلنا:
ف� ِ�ت��ن��ا
ِّ
ّ
«اسحب سيفك ّوغن؛ بتلبقلك الغنية»ً.
هكذا عشنا تمرد كاميليا جبران أوال
ع�ل��ى ك�لاس�ي�ك� ّ�ي��ة أج� ��واء م �ن��زل والدها
صانع العود إلياس جبران ،وثانيًا على
فرقة «صابرين» ،وثالثًا على تجربتها
ه� ��ي ف� ��ي أس � �ط ��وان ��ة «وم� � �ي � ��ض» التي
ّ
املوسيقي
وقفت على ح��دود التجريب
ّ
الشعرية
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال� ًن�ص��وص
وال �ن �ث � ّ
�ري��ة ،وص � ��وال إل ��ى أسطوانتها
األخيرة «ونبني».
عاشت جبران طفولتها في قرية الرامة
ف� ّ�ي ال�ج�ل�ي��ل األع �ل��ى ،ب�ع��د والدت �ه��ا في
ع��ك��ا ع��ام  ،1963وس��ط ج� ّ�و كالسيكي
ّ
سياسيًا وف�ن� ّ�ي��ًا« .ك��ان��ت منطقة
ب�ح��ت،
الجليل وقتها ال تزال تقع تحت الحكم
ّ
العسكري ،لذا اضطر والداي اآلتيني من
عائلتني محافظتني ،إلى خلق حالة في
املنزل ،لم تكن لتوجد في األماكن العامة

وال� �ش ��وارع» .خ �ي��ارات ع� ّ�رض��ت والدها
ل�س�خ��ري��ة أب �ن��اء ال��رام��ة ،إذ ًوج ��دوا في
امتهانه لحرفة العواد مفارقة مضحكة،
ألن ال�ق��ري��ة« ،كغيرها م��ن ال�ق��رى تحت
االح� �ت�ل�ال ،ك��ان��ت ت �ع��ان��ي م ��ن البطالة
ّ
ّ
ّ
السيئة» .لكن
االقتصادية
واألوض ��اع
ذل ��ك ل��م ي�ث��ن وال ��ده ��ا ،ووال��دت �ه��ا نهاد
خ��ازن التي تصفها كاميليا بالـ«فنان
امل�خ�ت�ف��ي» ،ع��ن اس�ت�ق�ب��ال ه ��واة العود،
ليشتروا أو يصلحوا آالتهم ،وأحيانًا
ّ
ّ
عفوية.
موسيقية
إلقامة أمسيات
عندما بدأ والدها بتدريس املوسيقى
في املدارس ،شاركت الطفلة في الحفالت
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ق ��ام ف �ي �ه ��ا .أم � ��ا خارج
امل� ��دارس ،ف�ك��ان��ت ف��رص��ة أه��ال��ي القرية
الوحيدة لالستماع إلى املوسيقى ّهي
األع ��راس .ه�ك��ذا ،راح��ت ّكاميليا تغني
في ّاألعراس ّفي عمر ّمبكرّ .
باملدرسة
ر
املتأث
تشربت الصبية الجو
ً
امل� �ص � ّ
�ري ��ة ال �ك�ل�اس �ي �ك� ّ�ي��ة ،إض� ��اف� ��ة إلى
ّ
ّ
الشامية ،ح��د التخمة« .ك��ان��ت األجواء
ف��ي امل�ن��زل تشبه أج ��واء ال�ق��رن التاسع
ع �ش��ر ف ��ي م �ق��اه��ي ال � �ق� ��اه� ��رة» .لكنها
س��رع��ان م��ا ّراح��ت ت�ت�س��اءل« :إل��ى متى
س��أب �ق��ى أغ ��ن ��ي أغ ��ان ��ي أم كلثوم؟»...
ك��ان��ت ف ��ي ال��راب �ع��ة ع �ش��رة ع �ن��دم��ا بدأ
ّ
س ��ؤال «وب �ع��دي��ن؟» ي �ت��ردد ف��ي ذهنها،
وخصوصًا م��ع ام�ت��داد موجة األغاني
امل �ل �ت��زم��ة ال �ت��ي وج� ��دت ف�ي�ه��ا متنفسًا
وعناصر ث��وري��ة ،على مستوى اللحن
وال �ك �ل �م��ات ،وت �ح��دي �دًا أع �م��ال مارسيل
خليفة ومسرحيات زياد الرحباني.
م��ع انتقالها إل��ى ال�ق��دس ل�ل��دراس��ة في
ّ
العبرية ع��ام  ،1981انفتحت
الجامعة
كاميليا على جو املجتمع املدني الذي

ك��ان��ت تفتقده ف��ي ال� ّ�رام��ة .ه�ن��اك التقت
فرقة «صابرين» التي أصدر أعضاؤها
أسطوانة «على الصمود» .في البداية،
لم ّتعجب الوافدة الجديدة باملوسيقى،
ل�ك��ن�ه��ا وج� ��دت م��ا ك��ان��ت ت�ب�ح��ث عنه،
ّ
واستمرت مع الفرقة  20عامًا ( 1982ــــ
 ،)2002أصدرت خاللها  4أسطوانات.
ت �ل��ك ال �ف �ت ��رة ك ��ان ��ت م �ه� ّ�م��ة لكاميليا:
«ك� ّ�ون��ت شخصيتي كإنسان ،وأتيحت
كثيرة
ل��ي ال �ف��رص��ة إلط�ل�اق ت �س��اؤالت
ً
ّ
املوسيقي ،إضافة
انعكست على العمل
إلى تحويل هذا األخير إلى عمل نضالي
ي��وم� ّ�ي ن�ظ�رًا إل��ى األوض� ��اع السياسية
واالق �ت �ص� ّ
�ادي��ة .ف�ح�ين ك�ن��ا ن�ح�ت��اج إلى
ّ
إض��اف��ة ّ آل��ة معينة ،كنا نجبر أنفسنا
على تعلم العزف عليها وإتقانه».
ّ
ح� �ت ��ى اآلن ،ي � ��رى ك� �ث� �ي ��رون أن فرقة
ّ
املهمة ف��ي امل�س��ار الثقافي
«ص��اب��ري��ن»
الفلسطيني ،اشتغلت على موسيقى
م �غ��اي��رة وت �ج��ري �ب� ّ�ي��ة ،م �ق��ارن��ة بأغاني
امل �ق��اوم��ة .ف�ك�ل�م��ات�ه��ا غ�ي��ر امل �ب��اش��رة لم
األذن السائدة
تجد لها وقعًا كبيرًا في
ً
آن� � � � ��ذاك .غ� �ن ��ت ال� �ف ��رق ��ة م � �ث �ل�ا قصيدة
ال �ش��اع��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي ط�ل�ال ح �ي ��در« :هل
ك��ان ع�ن��دن ب�ي��ت وص ��ورة عليها ناس
م�ع�ل�ق�ين ب �خ �ي� ّ�ط /وق� �ع ��وا ع ��ن سطوح
ال �ع �م��ر واس �ت ��ل �ق�ت�ن ال� �ح� �ج ��ار /وقعوا
م�ت��ل م��ا ب�ي��وق� ّ�ع امل�ش�م��ش ع�ل��ى األوالد
ال� �ص� �غ ��ار» .ت �ع��ل��ق ًك��ام �ي �ل �ي��ا« :ل� ��م يكن
ه ��ذا ال� �ل ��ون م �ق �ب��وال ح �ي �ن �ه��ا .وعندما
أص� ��درن� ��ا أس� �ط ��وان ��ة «ج � ��اي الحمام»
( ،)1994راح ال �ن��اس ي�س��أل��ون ع��ن أول
أس�ط��وان��ة «دخ ��ان ال�ب��راك�ين» (.»)1984
ّ
ّ
ّ
ّ
بأن
ت�ب��رر املوسيقية الخمسينية ذل��ك ّ
أع�م��ال الفرقة آن��ذاك كانت تحمل خطًا
فنيًا ذا عمق سياسي وثقافي« ،بشكل
يدعو إلى التفكير من دون الوقوع في
ال �ش �ع ��ارات» ،وخ �ص��وص��ًا ب�ع��د تعاون
ال� �ف ��رق ��ة م� ��ع ال� �ك ��ات ��ب ال � ��راح � ��ل حسني
البرغوثي.
ّ
ل �ك��ن أس�ئ�ل��ة ج��دي��دة ع ��ادت ل�ت�ل� ّ�ح على
ّ
املتمردة دومًا ،حتى جمعتها املصادفة
ّ
ّ
موسيقية سويسري،
بمنظم ح�ف�لات
أث �ن ��اء إح� ��دى ح �ف�ل�ات «ص ��اب ��ري ��ن» في
ع� ّ�م��ان ع ��ام  ،2002ف��دع��اه��ا إل ��ى إقامة
ف�ن� ّ�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة ب � ّي��رن .ك��ان��ت نتيجة
اإلقامة عرض «محطات» الذي جمعت
ف �ي��ه ك��ام �ي �ل �ي��ا ج� �ب ��ران ب�ي�ن الكالسيك
وال�ت�ج��ري��ب وال�ت�س��اؤل اآلن� ��ي ...وهناك
أي�ض��ًا ال�ت�ق��ت برفيقها ف�ي��رن��ر هاسلر،
ليجمعهما ت �ع��اون م�س�ت�م� ّ�ر إل ��ى اآلن.
ال �ث �م��رة األول� � ��ى ل �ه ��ذا ال �ت �ع ��اون كانت
أس� �ط ��وان ��ة «وم � �ي� ��ض» ( .)2004فيها
واص �ل ��ت ك��ام�ي�ل�ي��ا ال �ع �م��ل ف ��ي مناطق
ت �ج ��ري �ب � ّ�ي��ة ،م ��زج ��ت ف �ي �ه� ّ�ا ال � �ع� ��ود مع
ّ
اإللكترونية ،وغنت نصوصًا
املوسيقى
ّ
ن� �ث � ّ
�ري ��ة ـ �ـ �ـ �ـ غ� �ي ��ر م ��وس �ي �ق ��ي ��ة باملعنى
�اوول وديمتري
ال�ت�ق�ل�ي��دي ـ�ـ�ـ�ـ ل �ب��ول ش� � ّ
أن��ال �ي��س وف ��اض ��ل ال � �ع� ��زاوي وسلمان
ناطور...
رغ ��م ن �ج��اح األس �ط��وان��ة ع ��ادت جبران
إل��ى دوام ��ة ال �ت �س��اؤالت م��ن ج��دي��د .من
ه�ن��ا ،أص ��درت «م �ك��ان» ع��ام  .2009تلك
األس� �ط ��وان ��ة امل �ن �ف ��ردة وض �ع �ت �ه��ا على
ح � ��دود امل �ي �ن �ي �م��ال� ّ�ي��ة امل��وس �ي �ق� ّ�ي��ة .إلى
أن ع� � ��ادت م ��ع ه��اس �ل��ر ف ��ي أسطوانة
«ونبني».

ّ
ل�ك��ن ،ك�ي��ف أث ��ر ه��ذا ال�ت�م� ّ�رد املوسيقي
على عالقتها بجمهورها الذي تسبقه
�رة؟ ق �ب��ل حفلتيها
ك��ام�ي�ل�ي��ا ف ��ي ك ��ل م� � ً
ال� �ع� �م ��ان� �ي� �ت�ي�ن م � � �ث �ل ��ا ،رف� � � ��ض بعض
ّ
املتعصبني ل�ـ«ص��اب��ري��ن» ال��ذه��اب إلى
ّ
ال �ح �ف �ل��ة ،اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى «نخبوية»
أع �م��ال �ه��ا امل��و ّس �ي �ق� ّ�ي� ّ�ة ب �ع��د انفصالها
عن الفرقة .تعلق الفنانة« :ك��ان الناس
ّ
نخبوية،
يعتبرون أن «صابرين» أيضًا
ّ
الصدمة
مع
هذا رد فعل طبيعيًا
ّ
وكان ّ
التي شكلتها .لذا أسأل هؤالء املتحفظني
على ما آلت ً إليه التجربة :هل سيعطي
نفسه فرصة لالستماع إلى موسيقاي،
كما أع�ط��ى لنفسه ال�ف��رص��ة لالستماع
إلى ّ«صابرين»؟.
ال تفكر كاميليا بالرجوع إلى فلسطني
اآلن ،فهي ت��رى أن الجهد الكبير الذي
ب��ذل �ت��ه ل�ل�اس �ت �ق ��رار ف ��ي م��دي �ن��ة بيرن
ّ
سنوات يمنعها من
السويسري ًة منذ ّ8
ّ
ذلك ،إضافة إلى أنها تفضل املحافظة
ع� �ل ��ى ع�ل�اق ��ة ت �م �ن �ح �ه��ا ه � ��ذه املسافة
ّ
متغيرات
بينها وب�ين ب�لاده��ا« .ه�ن��اك
ّ
يومية في األوضاع .ولكي ال أبقى على
إح�ب��اط��ي ،أح ��اول م��ن بعيد استيعاب
فلسطني بأشكالها املختلفة ،ونبض
ّ
املتمردة
ن��اس�ه��ا» .ن�س��أل تلك الصبية
أخ �ي �رًا ع��ن ال �ح��ب .ن�ن�ظ��ر إل ��ى شعرها
ّ
ال ��رم ��ادي ،وس �م��رة ب�ش��رت�ه��ا ،وك��ل تلك
ّ
ّ
الحيوية التي تشع من عينيها ،أشياء
ال نجدها ف��ي موسيقاها والنصوص
التي تنتقيها« .الحب أصعب ـــ تقول ـــ
ه��ذه األغ�ن�ي��ة ج��اءت ف��ي وقتها تمامًا،
ّ
وال يزال ًكذلك ،لكنه ليس
مستحيال» .تفاجئنا في
ال�ن�ه��اي��ة ب��اب�ت�س��ام��ة غير
ّ
متوقعة ،وتقول ببساطة:
«أنا سعيدة».
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تواريخ
ّ 1963
الوالدة في عكا،
ثم ترعرعت في قرية ّالرامة
1981
االنتقال إلى القدس
ّ
انضمت
للدراسة .في العام التالي
إلى فرقة «صابرين»
2002
إقامة ّ
فنية في مدينة
ّ
استقرت بعدها في سويسرا
بيرن،
2004
أسطوانة «وميض»
مع فيرنر هاسلر
2010
بعد عملها املنفرد «مكان»
العام املاضي ،أصدرت مع هاسلر أسطوانة
جديدة بعنوان «نبني»

