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ّالحرب األمنّية بين إسرائيل والمقاومة
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على مكّونات كيميائّية



 إخ��ف��اق تل 
ّ

اإلع����ام اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، رأوا أن
أبيب هو دليل إضافي على »حرب أدمغة 

بني الطرفني«. 
��ق ال��ش��ؤون األم��ن��ي��ة ف��ي موقع 

ّ
وك��ت��ب م��ع��ل

ص��ح��ي��ف��ة »ي����دي����ع����وت أح������رون������وت« على 
»اكتشاف  أن  ي��ش��اي،  ب��ن  رون  اإلن��ت��رن��ت، 
م��ن��ظ��وم��ت��ي ال��ت��ج��س��س ف���ي ق��م��ت��ي صنني 
وال��ب��اروك، أض��ّر بنحو خطير ج��دًا بقدرة 
أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على 
 ه��ذه األج��ه��زة كانت 

ّ
جمع املعلومات، ألن

نتها من مراقبة تعاظم قدرات حزب 
ّ
قد مك

ال��ل��ه )ال��ع��س��ك��ري��ة(، ورب���م���ا أي��ض��ًا تحديد 
أه���داف���ه«، وف��ي��م��ا وص���ف ن��ج��اح إسرائيل 
في زرع منظومات متطورة جدًا في جبال 
عسكري  استخباري  »إن��ج��از  ب��أن��ه  لبنان 
م����ن ال����درج����ة األول���������ى«، ش�����دد ف����ي املقابل 
على حجم »اآلث��ار الخطيرة« املترتبة عل 

اكتشاف املنظومتني.
������ق ال����ك����ات����ب ع����ل����ى »ت����وق����ي����ت كشف 

ّ
وع������ل

املقاربة  م�����ع  م���ت���م���اه���ي���ًا  امل����ن����ظ����وم����ت����ني«، 
إسرائيل،  املوحدة الستخبارات  الرسمية 
مشيرًا إلى أن »الكشف لم يكن صدفة، بل 
هو محاولة واضحة من حزب الله لحرف 
االهتمام عن لوائح االتهام التي ستصدر 
ال��دول��ي��ة«، وأض���اف أن  قريبًا ع��ن املحكمة 
ال��ذي يملي  »ال��ق��رار االتهامي املرتقب هو 
وت��ي��رة األح����داث ف��ي لبنان وف��ي محيطه، 
 للبنانيني 

ّ
وبالتالي أراد حزب الله أن يبني

ل خطرًا 
ّ
تمث التي  الجهة  إسرائيل هي  أن 

ع��ل��ى س��ام��ة ب��ل��ده��م وأم���ن���ه، م��ا ي��ع��ن��ي أن 
ي��ظ��ه��ر )ح����زب ال���ل���ه( ب��م��ظ��ه��ر ال��ج��ه��ة التي 

تحمي لبنان وسيادته«.
االنفجار  ب���ع���اق���ة  ض���م���ن���ّي  إق��������رار  وف������ي 
ال���غ���ام���ض م��ق��اب��ل ش���اط���ئ م��دي��ن��ة صيدا، 
املنظومتني،  باكتشاف  امل��اض��ي،  األرب��ع��اء 
املؤسسة  من  بقربه  املعروف  يشاي،  لفت 
األم���ن���ي���ة ف����ي إس���رائ���ي���ل ال�����ى »ع����اق����ة بني 
االنفجار واكتشاف منظومتي التجسس«، 
الحادثني  رب���ط  أي��ض��ًا  ي��غ��ف��ل  أن  م���ن دون 
»باملحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي 
توشك على إص��دار الئحة اتهام لعناصر 

من حزب الله«.
»إسرائيل  صحيفة  رأت  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
امل��ق��اوم��ة والجيش  م��ا كشفته  ال��ي��وم«، أن 

محمد بدير، يحيى دبوق

املواجهة  م����ن  ال���ج���دي���دة  امل���رح���ل���ة  ���خ���ذ 
ّ
ت���ت

ال��س��ري��ة ب��ني ح��زب ال��ل��ه وإس��رائ��ي��ل طابعًا 
خ����اص����ًا ف�����ي ض������وء ل����ج����وء األخ�����ي�����رة إلى 
االع��ت��م��اد امل��ت��زاي��د ع��ل��ى امل���ص���ادر الفنية 
محاولة  ف�����ي  امل����ق����اوم����ة  أج�����ه�����زة  ل���ت���ت���ّب���ع 
الذي  االستخباري  العمى  عن  للتعويض 
أص��اب��ه��ا ج����ّراء تعطيل ال��ج��زء األك��ب��ر من 

شبكة مصادرها البشرية. 
وف����ي م���ا ي���ب���دو أن����ه ت��ش��خ��ي��ص دق���ي���ق من 
امل���ق���اوم���ة ل��ط��ب��ي��ع��ة ص�����راع األدم���غ���ة الذي 
اإلس����رائ����ي����ل����ي ضدها،  ال����ع����دو  ي���خ���وض���ه 
ت��ش��ي��ر ال���ت���ط���ورات ال���ت���ي س��ّج��ل��ت��ه��ا األيام 
واألس��اب��ي��ع األخ���ي���رة أن��ه��ا ق����ررت مجاراة 
أج��ه��زة ال��ع��دو م��ن خ��ال االن��ت��ق��ال بثقلها 
األمني إلى الحلبة الجديدة التي اعتقدت 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة حتى األمس 

القريب أنها تلعب فيها من دون منافس.
ف��ب��ع��دم��ا ن��ج��ح��ت امل���ق���اوم���ة ف����ي ك���ش���ف 3 
أج��ه��زة ت��ج��ّس��س ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اتصاالتها 
 

ّ
تبني امل��اض��ي،  ال��ع��ام  نهاية  الخاصة منذ 

 
ً
أن األجهزة املختصة فيها رص��دت شكا

آخ����ر م���ن ال��ت��ج��س��س ال��ت��ق��ن��ي ال��ق��ائ��م على 
زرع أجسام في صخور توضع في أمكنة 
ال��ك��اش��ف��ة على  ب��إط��ال��ت��ه��ا  م��ع��ّي��ن��ة تتميز 
مفترضة  ص��ل��ة  وذات  واس���ع���ة  م��س��اح��ات 
م 

ّ
تحك بآليات  ��ل 

ّ
��ش��غ

ُ
وت امل��ق��اوم��ة،  بنشاط 

ع��ن ُب��ع��د م��ت��ط��ّورة ج����دًا، م��ا ي��ت��ي��ح للعدّو 
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ص�����ور وت���س���ج���ي���ات من 

أنواع مختلفة.
ف��ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��دم��ي��ر أج��ه��زة التنصت 
التابعة  السلكية  االت��ص��االت  شبكة  على 
ب����ن����ت جبيل  م���ن���ط���ق���ت���ي  ف�����ي  ل���ل���م���ق���اوم���ة 
وم��رج��ع��ي��ون، ج����اء ال��ك��ش��ف ع���ن األجهزة 
التجسسية في تال صنني والباروك قبل 
أيام ليسجل إنجازًا استخباريًا نوعيًا لكل 
 بعد 

ّ
لم يحل الجيش واملقاومة، فيما  من 

ل��غ��ز االن��ف��ج��ار ال��ب��ح��ري ال���ذي ت���ردد أمس 
أن��ه ناجم عن تدمير منشأة  في إسرائيل 
تنّصت ورص���د تقنية ك��ان��ت م��زروع��ة في 

البحر. 
غير أن السؤال األه��م إسرائيليًا اآلن هو: 
ه���ل ي��ع��ن��ي ال��س��ق��وط امل��ت��دح��رج لوسائط 

األهداف  لبنك  تلقائيًا  تدميرًا  التجسس 
الذي كانت االستخبارات اإلسرائيلية قد 
عملت على جمعه خال األع��وام املاضية، 
وال����ذي ال ينفك ق���ادة ال��ع��دو ي��ت��ب��اه��ون به 
في  املقاومة  الرابحة ضد  الورقة  بوصفه 

الحرب املقبلة؟
سؤال فرض نفسه على األجندة السياسية 
واإلع��ام��ي��ة داخ���ل إس��رائ��ي��ل، خ��ال األيام 
املاضية، وإن جرت مقاربته على الطريقة 
املزج  تتقن  التي  النموذجية  اإلسرائيلية 

بني املكابرة واإلقرار.
استخبارات  س���ع���ي  واض����ح����ًا  ك������ان  ف���ق���د 
اإلنجاز  أهمية  م��ن  التقليل  إل��ى  إسرائيل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، م��ن خ���ال االدع����اء أن األجهزة 
الجيل  م��ن  وليست  »قديمة  شفت، 

ُ
ك ال��ت��ي 

نصب في الفترة األخيرة«. 
ُ
املتطور، ولم ت

إسرائيلية  استخبارية  مصادر  وبحسب 
ف���إن »ح����زب ال��ل��ه ك���ان ق���د اك��ت��ش��ف��ه��م��ا قبل 
سنوات ال قبل أي��ام أو أشهر، وه��و يعمل 
في  عنهما  الكشف  استخدام  على  حاليًا 
هذه املرحلة، ألن )األمني العام لحزب الله 
السيد( حسن نصر الله يعيش حالة غير 
ر 

ّ
»توت أن  ال��ت��وت��ر«، مضيفة  م��ن  مسبوقة 

ال���ق���رار االتهامي  ال��ل��ه ن��اب��ع م���ن أن  ن��ص��ر 
بلبنان(  )ال���خ���اص���ة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
الحكومة  رئ��ي��س  باغتيال  ح��زب��ه  سيتهم 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األس���ب���ق رف���ي���ق ال���ح���ري���ري، ما 
يدفعه للقيام بأالعيب إعامية، كي يحرف 
الدولي،  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ن���ت���ائ���ج  ع����ن  األن����ظ����ار 

ويحّولها باتجاه إسرائيل«.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن 
 »كشف 

ّ
أن نفسها،  االستخبارية  املصادر 

ح������زب ال����ل����ه مل���ن���ظ���وم���ت���ي ال���ت���ج���س���س، هو 
ال��ب��اق��ي��ة ف��ي ح��وزت��ه، ويأتي  آخ���ر األوراق 
ذل��ك بعد ش��ه��ور م��ن كشف ص���َور ك��ان قد 
إسرائيلية  اس��ت��ط��اع  ل��ط��ائ��رات  التقطها 
ف���وق منطقة أن��ص��اري��ة ف��ي ج��ن��وب لبنان 
نه من نصب كمني لقوة 

ّ
)عام 1997(، ما مك

من الكوماندوس البحري اإلسرائيلي«.
ورغم سعي االستخبارات اإلسرائيلية إلى 
التعمية على أصل إخفاقها االستخباري، 
وح��������رف ال����ن����ق����اش ب����ات����ج����اه ال���ب���ح���ث عن 
املنظومتني  اكتشاف  ع��ن  اإلع���ان  توقيت 
قي وسائل 

ّ
واستهدافه، فإن الخبراء ومعل

جبل  رأس  س��������وى  »ل�����ي�����س  ال����ل����ب����ن����ان����ي، 
الجليد«، مؤكدة أن »ما خفي أعظم« وأن 
ب��ني إس��رائ��ي��ل وحزب  الشمال  ف��ي  املعركة 
ق 

ّ
������د معل

ّ
ال���ل���ه، »ل����م ت��ت��وق��ف ل���ح���ظ���ة«. وأك

يؤآف  الصحيفة،  ف��ي  العسكرية  ال��ش��ؤون 
ليمور، »وجود حرب استخبارية متبادلة 
الطرفني،  ب���ني  ك��ل��ل  م���ن دون  وم��ت��واص��ل��ة 
وي���ح���اول ك���ل ط����رف ف���ي ه����ذه ال���ح���رب، أن 
اآلخر،  ال��ط��رف  ع��ن  أكثر  يجمع معلومات 
ال��ى عمليات  ب���دوره  ع���دّوه  بينما يسعى 

التضليل والتعمية«.
ال��ك��ش��ف عن  وف��ي��م��ا أق����ّرت الصحيفة ب���أن 
بالنسبة  أم���ل«  »خيبة  ل 

ّ
يمث املنظومتني 

دت في املقابل أن »الحدث 
ّ
إلى تل أبيب، أك

إن��ج��ازات تسّجل إلس��رائ��ي��ل، لكونه   
ّ

ي��ب��ني
لخرق  ق����اب����ل����ون  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني  أن  أث����ب����ت 
أج���ه���زة االس���ت���خ���ب���ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، بل 
من  تقدمًا  أكثر  إسرائيل  أن  أيضًا   

ّ
وي��ب��ني

التكنولوجية  الناحيتني  م��ن  ال��ل��ه،  ح��زب 
يجوز  »ال  ت��ق��ول  وت��اب��ع��ت  والعملياتية«. 
الشمال  ف��ي  فاملعركة  الخطأ،  ف��ي  ال��وق��وع 
ل��م ت��ت��وق��ف ل��ح��ظ��ة، لكنها ت���دار ف��ق��ط عبر 
وسائل تجسس واستخبارات، كجزء من 
االس���ت���ع���دادات امل��ت��واص��ل��ة، ل��ح��رب لبنان 
اإلسرائيلية  للمقاربة  وت��أك��ي��دًا  ال��ث��ال��ث��ة«. 
أن���ه »ال يمكن  ال��ص��ح��ي��ف��ة  رأت  ال��رس��م��ي��ة، 
ف��ص��ل اك��ت��ش��اف امل��ن��ظ��وم��ت��ني ع��ن السياق 
السجال  ب�����اح�����ت�����دام  ����ص����ل 

ّ
امل����ت األوس�����������ع، 

سياسة2

 املحكمة الدولية يطغى على كل شيء، 
ّ

فيما االنشغال السياسي بملف
تواصل املقاومة حربها األمنية املشتعلة في الخفاء مع إسرائيل على وقع 
إشارات تفيد بأن هذه الحرب دخلت طورًا جديدًا عنوانه تفكيك شبكات 
التجسس التقني بعدما قطعت عملية تفكيك شبكات التجسس البشري 

أشواطًا كبيرة

جمع معلومات بصرية وإلكترونية

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294

اليوم قضية 

المقاومة تصطاد المصادر التقنّية  إلسرائيل... بعد البشرّية

أكدت مصادر استخبارية إسرائيلية أن منظومتي 
التجّسس والتصوير اللتني أعلن الجيش اللبناني 
ليستا من  وال��ب��اروك،  قّمتي صنني  ف��ي  كشفهما 
اكتشفهما  قد  الله كان  املتطور، وأن حزب  الجيل 

قبل عدة سنوات، ال قبل عدة أيام أو أشهر.
االنتباه  الصدد  بهذا  أحرونوت«  »يديعوت  ولفتت 
ال��ت��ي عرضها الجيش  ال��ص��ور  أن��ه تظهر ف��ي  ال��ى 
ه���وائ���ي���ات منظومتي  ل���وح���ات  ال��ل��ب��ن��ان��ي إلح�����دى 
ال��ت��ج��ّس��س ك��ت��اب��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��ب��ري��ة: »م��ي��ن��ي عنان« 
أو  أنتجت  التي  االسرائيلية  الشركة  اس��م  ويظهر 
بت الهوائيات الخاصة باملنظومتني، وذلك باللغة 

ّ
رك

 .Beam Systems Israel Ltd :االنكليزية
 من عملية تقّصي الحقائق التي أجرتها 

ّ
ويستدل

السجالت  ف���ي  ت��ظ��ه��ر  ال��ش��رك��ة ال  أن  ال��ص��ح��ي��ف��ة، 
االسرائيلية، وبعد البحث عنها، ظهر اسم الشركة 

في لوائح تسجيل براءات االختراع ملعدات اتصال 
وهوائيات في الواليات املتحدة، لكن التقصي أشار 
أيضًا الى أن الشركة اتخذت في املاضي مقرًا لها 
ف��ي م��دي��ن��ة هرتسليا، ال���ى ال��ش��م��ال م��ن م��دي��ن��ة تل 

أبيب.
األولى  املنظومة  أن  أح��رون��وت«  »يديعوت  وذك��رت 
)جبل صنني( عملت على جمع معلومات بصرية 
الباروك(  )جبل  الثانية  املنظومة  أم��ا  وإلكترونية، 
في  أه���داف  أم��اك��ن  تحديد  على  تستخدم  فكانت 
جنوب ووسط البقاع اللبناني، وأيضًا تجاه املنطقة 
الواقعة الى الجنوب من بيروت، من خالل كاميرات 
ذات قدرات طويلة املدى. وهاتان املنظومتان كانتا 
م��رب��وط��ت��ني ب��م��ن��ظ��وم��ة ب���ث وال��ت��ق��اط مل���دى طويل، 
واستقبال  املنظومتني،  على  بالسيطرة  سمحتا 

معلومات عن ُبعد. 

وذك����رت ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي تقرير 
امل��ن��ظ��وم��ت��ني ي��س��م��ح لهما  ب��ث��ت��ه ام����س، أن م���ك���ان 
ب��ال��س��ي��ط��رة وامل����راق����ب����ة ال���ب���ص���ري���ة وأي����ض����ًا جمع 
الجوي  امل��ج��ال  ع��ن  فقط  ال  إلكترونية،  معلومات 
أيضًا عن مقاّر حزب  بل  للبنان وشرق سوريا، 
بيروت،  الواقعة في منطقة  اللبناني  والجيش  الله 
املنطقة، منشآت  ه��ذه  ف��ي  ال��ل��ه  ح��زب  يملك  حيث 

ووسائل قتالية هامة.
املنطقة  على  املنظومتان  شرف 

ُ
ت القناة،  وبحسب 

ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا م���م���رات ت��ه��ري��ب ال���س���الح الثقيل 
امل��ن��ق��ول م��ن س��وري��ا ال���ى ح���زب ال��ل��ه، وم���ن ناحية 
قدرة  االستخباريتان  املنظومتان  وف��رت  نظرية، 
الله عسكريًا، ما يعني  على مراقبة تعاظم ح��زب 
ل ضررًا خطيرًا على 

ّ
أن اكتشاف املنظومتني يمث

قدرة جمع املعلومات لدى إسرائيل، مشيرة الى أن 

»منطق األمور يفرض أن لدى إسرائيل منظومات، 
فهناك  املعلومات،  جمع  أج��ل  من  ليست جميعها 
أهدافها،  للطائرات  الليزر  بواسطة  تحدد  م��ع��دات 
وت��س��اع��د ص��واري��خ��ه��ا م���ن خ����الل أش���ع���ة الليزر 
املعدات  تمويه  عمليات  أم��ا  ال��ه��دف..  إص��اب��ة  على 
ع��ل��ى ش��ك��ل ص��خ��ور، ف��م��ن أج���ل م��ن��ع رؤي��ت��ه��ا من 
دون  من  الطائرات  أو  اإليرانية  الصناعية  األق��م��ار 
األعلى،  في  تحلق  والتي  الله،  لحزب  التابعة  طيار 

وتشاهد أي حركة على األرض«.
وك����ان����ت »ي���دي���ع���وت أح�����رون�����وت« ق����د ق����ارن����ت بني 
م���ن���ظ���وم���ت���ي ال���ت���ج���ّس���س وق���درت���ه���م���ا ع���ل���ى جمع 
امل���ع���ل���وم���ات، وب����ني ال������دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه طائرات 
االستطالع اإلسرائيلية، مشيرة الى أن »املنظومتني 
أن  كما  والتعقب،  باملتابعة  وتسمحان  كلفة،  أق��ل 

االخطار عليهما أقل من تلك املحدقة بالطائرات«.

من مناورات للجيش اإلسرائيلي في الجوالن املحتل )أرشيف ــ أ ف ب(

ّ



أح���د أوس���ع ال��ت��دري��ب��ات ال��ع��س��ك��ري��ة التي 
أج��راه��ا ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، ف��ي إطار 
الله. وشارك  ح��زب  لحرب ضد  محاكاته 
ف���ي ال��ت��دري��ب ال����ذي ب���دأ م��ط��ل��ع األسبوع 
الحالي في هضبة الجوالن، آالف الجنود 
ل������واءْي »ناحال«  امل����درع����ات م���ن  وم���ئ���ات 
األنشطة  وت���رك���زت  ال��ن��ظ��ام��ي��ن،  و»401« 
ف���ي���ه ع���ل���ى م���واج���ه���ة ص�����واري�����خ مضادة 
ت��اب��ع��ة لحزب  ل��ل��دب��اب��ات تطلقها خ��اي��ا 
ال��ل��ه، وإط����اق ص��واري��خ وق��ذائ��ف هاون، 
إضافة إلى التصدي ملقاتلن من الحزب 
اللواءان  ويتبع  نارية.  دراج��ات  يقودون 
التي  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ل��ل��ف��رق��ة 162  امل����ذك����وران 
ي��ق��وده��ا ال��ع��م��ي��د أغ�����اي ي��ح��زق��ل، والتي 
بحسب موقع يديعوت أحرونوت »لديها 
دور محدد وحاسم في املواجهة مع حزب 

الله«. 
وأش��ار املوقع إلى أن التدريب هو الفصل 

 13 استمرت  تدريبات  من سلسلة  األخير 
املشاركة  ال��دب��اب��ات  إن  مضيفًا  أس��ب��وع��ًا، 
ك��ي��ل��وم��ت��ر، وكانت  أك��ث��ر م��ن 8000  س����ارت 
م���ن���اط���ق جبلية  ف�����ي  م����س����ارات����ه����ا  ب���ع���ض 
وشائكة، وإن »اسم اللعبة هو حزب الله«.

واستخدمت القوات خال التدريب تقنيات 
جديدة أقّر استخدامها في اآلونة األخيرة، 
ات���ص���االت محوسبة  م��ن��ظ��وم��ة  بينها  م��ن 
رقمية تحمل اسم »تسياد« تمكن الوحدات 
ال��ت��واص��ل وتمرير  م��ن  املختلفة  امل��ي��دان��ي��ة 
املعطيات واألوامر في ما بينها، بواسطة 

استخدام أجهزة كمبيوتر محمولة. 
ونقل موقع »يديعوت أحرونوت« عن قائد 
اللواء 401، العميد عنياف شاليف، قوله إن 
»التدريبات املكثفة واألجهزة التكنولوجية 
ف��ي ميدان  الجيش  ق���درات  ت��ع��زز  الحديثة 
القتال، وأصبح باإلمكان ضرب عدد أكبر 
م��ن األه���داف خ��ال فترة أق��ص��ر«. وأضاف 
ملواجهة  ب��األس��اس  نستعد  »إننا  شاليف 
االستعدادات  ه����ذه  وت��ش��م��ل  ال���ل���ه،  ح����زب 

جهوزية لتنفيذ مهمات في قطاع غزة«. 
ت���اب���ع: »أن�����ا، ال ق���در ال���ل���ه، ال أس��ت��خ��ف بما 
ي����ح����دث ف�����ي غ�������زة، ف���ن���ح���ن ن�����واج�����ه هناك 
أخرى،  لبنان قصة  لكن  ك��ث��ي��رة،  ت��ح��دي��ات 
ي���ت���درب ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة للبنان  وم����ن 
ويضع التحديات أمام جنوده للوضع في 
لبنان، فإنه سيكون مستعدًا لغزة أيضًا«. 
إل����ى أن ج���ن���وده واجهوا  وأش�����ار ش��ال��ي��ف 
خ�����ال ال���ت���دري���ب ع������ددًا ك���ب���ي���رًا م����ن خايا 
م��ق��ات��ل��ي ح�����زب ال���ل���ه ال���ت���ي ت��ط��ل��ق قذائف 
للدبابات والسير ملدة  وصواريخ مضادة 
شهرين في مناطق جبلية، موضحًا أنه في 
»ل��م يخرج الجنود  التدريب  بعض أج��زاء 
الدبابة،  م���ن  س��اع��ة   15 أو   14 م����دار  ع��ل��ى 
وق��ض��وا ح��اج��ات��ه��م ب��داخ��ل��ه��ا، فلبنان هو 
م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل��ي��ة وص���واري���خ ض���د الدروع، 
إل��ى هناك بمنتهى  ون��ذه��ب  نتعلم  فنحن 
ال��ت��واض��ع، فأنا أح��ت��رم ع��دوي وأع���رف أنه 
يتدرب ويتعلم، لكني أجعل جنودي، برغم 

3

ي أن أذه��ب بقدمّي أن��ا وم���روان ح��م��ادة إل��ى السجن؟ 
ّ
ه��ل تريد من

إذا كنت تريد ذلك فقل لي أن أحّول ملف شهود الزور الى املجلس 
 م��ا دام القرار 

ً
ال��ع��دل��ي؟ ه���ذا األم����ر ل��ن ي��ح��ص��ل، ك��م��ا ل��ن أق��ب��ل ح���ا

هم حزب الله، ولكن لدّي شكوكي، 
ّ
االتهامي لم يصدر بعد. وأنا ال أت

وخصوصًا أنهم يرفضون اإلج��اب��ة عن س��ؤال واح��د منذ سنوات 
عدة: من هو عبد املجيد غملوش؟ ما عاقته بحزب الله؟ أين هو 

اآلن؟
ال���ك���ام ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة س��ع��د ال���ح���ري���ري، وف����ي ح���ض���رة بعض 
 

ّ
مساعديه وضيوفه مّمن يستقبلهم بعيدًا عن اإلعام، ويعتقد أن

ما يقوله لهم يصل إلى الطرف اآلخر، في الضاحية الجنوبية وفي 
دمشق أيضًا. 

الكوبي  السيجار  ن 
ّ

ك��ان مرتاحًا في جلسته، يدخ ال��ذي  الحريري 
وي��ب��ت��س��م وه���و ي��ش��ي��ر ال���ى اح��ت��ف��ال ط��رب��ل��س األخ���ي���ر، ك���ان مهتمًا 
ب���اإلش���ارة إل���ى أن األوض����اع ف��ي ال��ب��اد ليست ع��ل��ى ال��ص��ورة التي 
 

ّ
ي��ح��اول اآلخ����رون رس��م��ه��ا. وي��ب��دو م��ن ك��ام��ه، أن��ه غير مقتنع بأن
بمقدور سوريا وحزب الله القيام بأّي رد فعل على صدور القرار 
تيار  ف��إن مساعده ونائبه في رئاسة  ذل��ك،  أكثر من  االتهامي. بل 
)سوريا  أنهم  أعتقد  ذل��ك:  على  يشّجعه  السبع  باسم  »املستقبل« 
وحزب الله( سيحتاجون إلى الرئيس الحريري اآلن وبعد صدور 
 السبع ال ي��ش��رح سبب ح��اج��ة اآلخ��ري��ن إلى 

ّ
ال��ق��رار االت��ه��ام��ي. ل��ك��ن

رئيس الحكومة، الذي ربما لم تصل إليه األنباء عن احتمال قيام 
املعارضة السابقة بعملية سياسية من النوع الذي يطيح السلطة 

ها.
ّ
كل

العبارة ويصمت  ه��ذه  يسمع  عندما  الحكومة  رئيس  عينا  تبرق 
استعدادًا لسماع املزيد: الطائف ليس في خطر يا دول��ة الرئيس، 
لكن طبيعة الحكم القائم اآلن ستتغّير إذا كانت ستصبح وسيلة 
أن تبقى األمور  لن يقبلوا  ملعاقبة اآلخرين. املسيحّيون والشيعة 
 التآمر عليهم. ح��زب الله 

ّ
على ه��ذا النحو إذا تطّور األم��ر ال��ى ح��د

فًا 
ّ

ل قوة حاسمة عند الشيعة، والعماد ميشال عون ليس موظ
ّ
يمث

ك��م��ا ه��ي ح���ال سمير جعجع ع��ن��دك. والتطّورات  ال��ل��ه  ع��ن��د ح���زب 
تفرض وقائع من نوع مختلف إذا وصلت األمور الى حافة االنفجار 
الكبير، وعليك أن تدرك أن المباالتك بما يجري اآلن باسم التحقيق 
قها اتفاق الطائف. 

ّ
د كل ما تراه أنت مكاسب حق

ّ
والحقيقة، قد تهد

م���ع ذل����ك، ي��ع��ود ال��ح��ري��ري إل���ى ال��ح��دي��ث ع���ن اس��ت��غ��راب��ه للقطيعة 
أوضح  إج��اب��ة  على  الحصول  ي��ح��اول  تجاهه.  م��ن دمشق  القائمة 
السورية.  ال��ق��ي��ادة  ال��ى  م��ع الضيف نفسه  ق��د بعثها  ك��ان  ل��رس��ال��ة 
لقد  الحريري،  مع  في مشكلة  ليست  إن سوريا  الضيف:  له  يقول 
م الرجل التزامات وتعهدات لكنه لم يفعل أّي شيء، لم يلتزم أيًا 

ّ
قد

ال��ص��ورة؟ يبدو  منها. فكيف نتواصل معه وه��و غير مهتم بغير 
الكام مثيرًا لحفيظة رئيس الحكومة، الذي لم يرد الرئيس األسد 
الرئاسة  في  املستشارة  تعتذر  فيما  الهاتفية،  مكاملاته  آخ��ر  على 
أن  رغ��م  الحريري،  لنادر  هاتفها  فتح  بثينة شعبان عن  السورية 
ون 

ّ
في دمشق، كما في عقول آخرين من خصوم الحريري، من يكن

الحريري، وي��رون فيه  لنادر  االحترام 
مساعدًا أفضل من اآلخرين املحيطن 
أولئك  وخصوصًا  الحكومة،  برئيس 
ح��ل سيكون  أّي   

ّ
أن ي��ع��ت��ق��دون  ال��ذي��ن 

ع��ل��ى ح���س���اب ح���ض���وره���م ال����ى جانب 
الرئيس الشاب.

التواصل  استمرار  الحريري  ينفي  ال 
����� السوري، لكنه يصر على  السعودي 
 التسوية، إن كان ال بد منها، فهي 

ّ
أن

أن تكون بعد صدور القرار االتهامي. 
إلى  الصوت عندما يشير  وه��و يرفع 
 ضيوفه ال 

ّ
لكن ال��ح��وار.  النقطة، كأنه يريد تثبيت نقطة في  ه��ذه 

م��ن دون توضيحات: ال معنى ألّي تسوية بعد  األم��ر  ل��ه  يتركون 
ص��دور ال��ق��رار. ك��ل ش��يء سيتغير، وم��ا يمكن منعه اآلن ق��د يكون 
الحديث  القرار. املسألة ليست شكلية عند   بعد ص��دور 

ً
مستحيا

عن التوقيت، بل هي تتعلق باملضمون وبجوهر األمر، ألن ما هو 
مرتقب من جانب املحكمة ليس س��وى تشريع األب���واب أم��ام فتنة 
ال أحد يعرف إلى أين تأخذ الباد، وإن كنت مرتاحًا الى الخطاب 
املذهبي الذي سمعته في احتفال طرابلس، فهذا األمر قد ال يكون 

معّبرًا عن الحقيقة.
 ال��ح��ري��ري ي��ب��دو ف��ي حالة 

ّ
ع��ن��د ه���ذه ال���ح���دود، ي��ت��وق��ف ال��ك��ام، ألن

انتظار. ومع ذلك فهو كمن يريد تعميم أجواء متناقضة، إذ يعمد 
 الحريري 

ّ
مسؤول أمني قريب منه الى إباع جهات أمنية لبنانية أن

يقول أمام مناصريه كامًا، لكنه يريد التسوية وهو يحتاج فقط 
الى بعض الوقت. وهو يريد أن تساعده دمشق من خال التواصل 
ال من خال إقفال األبواب في وجهه. ثم يأتي وزير قريب من النائب 
 الحريري ملتزم ما يقرره 

ّ
وليد جنباط ليضيف إلى هذا الكام أن

امللك السعودي، وهو سيقبله دون أّي نقاش وسيخرج الى أنصاره 
ومحّبيه وحلفائه ويقول إنه يأخذ بما يراه امللك صائبًا. ويخلص 
الوزير نفسه إلى الدعوة إلى تخفيف حدة التوتر وترك املساعي 

ق نتائجها. 
ّ
السورية ����� السعودية تحق

 عقدة شهود الزور ستظل ماثلة للعيان، ألن املفاجآت متوافرة 
ّ

لكن
قن الدولين، 

ّ
ع في أدراج املحق

َ
في وثائق ومستندات بعضها مود

سخ أخرجها من ترك منهم عمله ويخشى أن ُيتهم 
ُ
أو على شكل ن

يومًا بالتوّرط، وهي متوافرة في وثائق تعود إلى سفارة الواليات 
 الى ما 

ً
املتحدة األميركية، ووثائق لسفارات غربية أخرى، إضافة

بدا  الفرنسية، حيث  الرئاسة  ل��دى  ب��ات مجموعًا على شكل ملف 
ال��رئ��ي��س ن��ي��ك��وال س���ارك���وزي معنّيًا ب���أن ي��ك��ون ج��اه��زًا ل��ل��دف��اع عن 
تهم بأنها ش��ارك��ت ف��ي إي���واء ش��ه��ود الزور 

ُ
م��وق��ف ب���اده عندما ت

وحمايتهم.

الحريري: شكوكي سببها رفض 
ة غملوش

ّ
حزب الله شرح قص
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ال���داخ���ل���ي ف���ي ل��ب��ن��ان، ع��ل��ى خ��ل��ف��ّي��ة اتهام 
املحكمة الدولية لحزب الله«. 

التلفزيون  ف����ي  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ق���ن���اة  وك����ان����ت 
مجموعة  اس���ت���ض���اف���ت  ق����د  اإلس���رائ���ي���ل���ي 
��ق��ن ف��ي أع��ق��اب إعان 

ّ
م��ن ال��خ��ب��راء وامل��ع��ل

اك��ت��ش��اف امل��ن��ظ��وم��ت��ن، ال���ذي���ن أق������ّروا بأن 
الضرر فادح جدًا إلسرائيل، وأن »الكشف 
يشير إلى قدرة استخبارية متطّورة لدى 

وحدة مكافحة التجسس في حزب الله«.
وذك������ر ال��خ��ب��ي��ر اإلس���رائ���ي���ل���ي ف����ي شؤون 
االس��ت��خ��ب��ارات، ي��وس��ي م��ي��ل��م��ان، أن »من 
املرجح أن تكون وحدة مكافحة التجسس 
لدى حزب الله قد ت��زودت بوسائل تقنّية 
م��ت��ط��ورة س��اع��دت ع��ل��ى ت��ط��وي��ر أساليبه 
��ل ل��دي��ه قفزة 

ّ
بنحو ك��ب��ي��ر، األم���ر ال���ذي م��ث

ن��وع��ي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى االس��ت��خ��ب��اري، في 
الخبير  وب��ح��س��ب  األخ�����ي�����رة«،  ال���س���ن���وات 
االس��رائ��ي��ل��ي »ي��م��ك��ن ال��ق��ول إن ح���زب الله 
ة وعمل 

ّ
ق��د اك��ت��ش��ف امل��ن��ظ��وم��ت��ن م��ن��ذ م���د

ع��ل��ي��ه��م��ا وت���ع���رف إل���ى م��ك��ون��ات��ه��م��ا، ومن 
بإدخال  قد نجح  يكون  أن  املستبعد  غير 
لة إلسرائيل، قبل 

ِّ
معلومات كاذبة ومضل

نقل هذه األجهزة من مكانها«.
العمليات  ع����ن  ال���س���اب���ق  امل����س����ؤول  وأق�������ّر 
امل��وس��اد اإلس��رائ��ي��ل��ي، غاد  ف��ي  التنفيذية 
»تطّور حزب الله استخباريًا«،  شمرون، ب�
مؤكدًا »وجود حرب أدمغة بن حزب الله 
واالس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«. وبحسب 
إسرائيل  أن  ج�����دي�����دًا  »ل�����ي�����س  ش�����م�����رون 
تتجسس على لبنان، وهي غير مضطرة 
ال������ى وض������ع ج����اس����وس ع���ل���ى م���ف���ت���رق كل 
ب وسائل تنّصت 

ّ
طريق، بل عليها أن ترك

املنظومتان  وم������ا  م���خ���ت���ل���ف���ة،  وت���ج���س���س 
شفتا س��وى ج��زء من 

ُ
اللتان ك األخ��ي��رت��ان 

هذه الوسائل«.

اسم اللعبة حزب الله
الجيش  أع������ل������ن  آخ������������ر،  ص����ع����ي����د  ع�����ل�����ى 
أمس  م����ن  أول  أن����ه����ى  أن������ه  اإلس����رائ����ي����ل����ي 

البرد القارس، يتصببون عرقًا«.
وفي ما يتعلق بالحصول على املعلومات 
االس���ت���خ���ب���اري���ة ف���ي م���ي���دان ال���ق���ت���ال، وهي 
القوات  التي واجهتها  إح��دى اإلشكاليات 
اإلسرائيلية خال عدوان تموز عام 2006، 
إسرائيلي،  ض���اب���ط  أي  إن  ش���ال���ي���ف  ق�����ال 
حتى برتبة عادية، سيعرف ما يتوقع أن 
أحيانًا  خلقنا  »ونحن  لبنان  في  يواجهه 
هالة ما حول حزب الله، لكنها في الواقع 
ليست ه��ال��ة، لدينا ل��ون ورائ��ح��ة، ونعرف 

كيف نواجهه«.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ذك���ر م��وق��ع الناطق 
قيادة  أن  اإلس����رائ����ي����ل����ي،  ال���ج���ي���ش  ب���اس���م 
املنطقة الشمالية تواصل بزخم املناورات 
املحلية  السلطات  تهيئة  إل��ى  تهدف  التي 
لحالة الحرب، وأنها ستوزع قريبًا كتيبًا 
تتعلق  وتعليمات  س��ي��ن��اري��وه��ات  يشمل 

باالستعداد للحرب املقبلة.
تنسيق  ج�������������رى  امل�����������وق�����������ع،  وب�������ح�������س�������ب 
ب����ن����ح����و خ��������اص لكل  ال�����س�����ي�����ن�����اري�����وه�����ات 
التقديرات  م������ع  ت����م����اش����ي����ًا  م����س����ت����وط����ن، 
أن  ال��ى  مشيرًا  ال��ص��ل��ة،  ذات  االستخبارية 
الكتيب  ستوزع  الشمالية  املنطقة  »قيادة 
في األسابيع املقبلة«. وأوضح رئيس قسم 
الرائد  املنطقة،  قيادة  في  املدنية  الحماية 
شاي غايكمان، أن كتابة السيناريوهات 
قدرة  أن تحسن  املتوقع  »م��ن  الصلة،  ذات 
ت���ج���اوب امل���واط���ن���ن ف���ي ال��ش��م��ال ف���ي حال 
املنطقة  ق�����ي�����ادة  م�����ص�����ادر  أم������ا  ال������ح������رب«. 
السيناريوهات  أن  الى  فأشارت  الشمالية 
التحتية  ال��ب��ن��ى  اح���ت���م���ال إص���اب���ة  ت��ش��م��ل 
واملستوطنن، وقد أخذ بالحسبان قدرات 
»ال���ج���ي���ران م���ن ال���ش���م���ال«، واالم����اك����ن التي 
دفع  ما  تصيبها،  أن  صواريخهم  بإمكان 
ال���ى »ت��ق��دي��ر ك��ل س��ي��ن��اري��و م��م��ك��ن، وسبل 

التعامل معه«.

آيالند: ال يمكننا هزيمة حزب الله
قال الرئيس السابق ملجلس االمن القومي 
االس����رائ����ي����ل����ي، ال����ل����واء غ����ي����ورا آي����ان����د، إن 
إس��رائ��ي��ل ال ت��س��ت��ط��ي��ع ه��زي��م��ة ح���زب الله 
»امليليشيا  وإن  م���ب���اش���رة،  م���واج���ه���ة  ف���ي 
بالجبهة  بالغًا  اللبنانية« ستلحق ضررًا 
ال��داخ��ل��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��ي ح��ال��ة اندالع 
ال��ى أن »إس��رائ��ي��ل ال تعرف  ح���رب، مشيرًا 

كيف تهزم حزب الله«.
أض�����اف آي����ان����د، ال�����ذي ش��غ��ل ف���ي السابق 
منصب رئيس شعبة العمليات في الجيش 
االسرائيلي، إن نشوب حرب بن إسرائيل 
وح���زب ال��ل��ه، ق��د ي��ك��ّب��د ح���زب ال��ل��ه خسائر 
ف���ادح���ة، ل��ك��ن ح���زب ال��ل��ه س��ي��ل��ح��ق أضرارًا 
االسرائيلية،  ال���داخ���ل���ي���ة  ب��ال��ج��ب��ه��ة  أش����د 
م��م��ا س��ّب��ب��ه م��ن أض����رار ق��ب��ل أرب���ع سنوات 
»الوسيلة  أن  ال��ى  السنة«، مشيرًا  ونصف 
ال��وح��ي��دة مل��ن��ع ال���ح���رب ول��ان��ت��ص��ار فيها 
إذا وق��ع��ت، ه��ي أن نوضح للجميع أن أي 
حرب بيننا وبن حزب الله، ستكون حربًا 
بن إسرائيل ولبنان، وستتضّمن تدميرًا 
بما  آي��ان��د،  وبحسب  اللبنانية«.  ل��ل��دول��ة 
أنه ال أحد يريد ذلك، بما يشمل حزب الله 
والسورين أو االيرانين، فهذا يعني أنها 
الطريقة الوحيدة إليجاد ردع« في مقابل 

حزب الله.
السيناريو  »ه�����ذا  إن  ي���ق���ول  آي���ان���د  ت���اب���ع 
سيدفع العالم كله للصراخ من أجل وقف 
إط��اق النار خ��ال يومن، وم��ن ش��أن ذلك 
 من 

ً
أن ي��ك��ون ف��ي مصلحة إس��رائ��ي��ل ب���دال

اضطرارها للتعامل مباشرة مع صواريخ« 
حزب الله.

أحرونوت«  »ي���دي���ع���وت  ص��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
ق��د أش���ارت أم��س، ال��ى أن رئيس الحكومة 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة، ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و، ووزير 
أج���ري���ا مناقشات  ب�������اراك،  إي���ه���ود  ال����دف����اع 
بشأن  ال����س����ب����اع����ي����ة  وزراء  م����ن����ت����دى  ف������ي 
االس���ت���ع���داد إلم���ك���ان ان������دالع م���واج���ه���ة مع 
يدفع  السبب  »ه��ذا  أن  ال��ى  لبنان، مشيرة 
ج��ه��ات االس���ت���خ���ب���ارات ف���ي إس���رائ���ي���ل، في 
حثيثة  بمتابعة  للقيام  ال��راه��ن��ة،  امل��رح��ل��ة 
 الجيش 

ّ
ي���ع���د ل��ب��ن��ان، وأن  ي���ح���دث ف���ي  مل���ا 

اإلس��رائ��ي��ل��ي س��ي��ن��اري��وه��ات رد، ح��ي��ال كل 
تطور محتمل«.

هل تبادر فرنسا
إلى كشف المستور 

في ملف شهود الزور 
لتبرئة ساحتها من 

تهمة الفبركة؟

األمين ابراهيم 

الكشف عن
 المنظومتين خيبة أمل 

إلسرائيل

هل نجح حزب اهلل 
بإدخال معلومات كاذبة 

لة إلسرائيل؟ ومضلِّ

قائد اللواء 401: أحترم 
عدّوي وأعرف أّنه يتدّرب 

ويتعّلم

ّ
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نقوال ناصيف 

األربعاء  ال�����وزراء  مجلس  جلسة  ان��ت��ه��ت 
على نحو ما ستكون عليه صورة السلطة 
اإلج��رائ��ي��ة ق��ب��ل ص����دور ال���ق���رار االتهامي 
إلى  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  في 
الزور.  يًا مصير ملف شهود 

ّ
ُيّبت جد أن 

وزرائها  ع���ن���د  إال  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وج������ود  ال 
ف��ق��ط، عندما ي��دي��رون وزارات��ه��م م��ن دون 
ال�����وزراء. ال يجتمع.  إل��ى مجلس  ال��ع��ودة 
وإذا اجتمع ال يناقش أي بند وال يتخذ 
 ت��م��ام��ًا الصالحيات 

ّ
��ش��ل

ُ
ق�����رارات. ب��ذل��ك ت

الوزراء  م���ج���ل���س  ل���رئ���ي���س  ال����دس����ت����وري����ة 
ه��ا م��ن م��ج��ل��س ال������وزراء إذ 

ّ
ال����ذي ي��س��ت��م��د

الدستورية.  صالحياته  ب���دوره  ي��م��ارس 
الدستورية  ال��ص��الح��ي��ات  ك���ذل���ك   

ّ
وت���ش���ل

ة من عالقته 
ّ

لرئيس الجمهورية املستمد
بالسلطة اإلجرائية التي تلتئم برئيسها 
ووزرائ��ه��ا. ب��دوره��ا، ع��دوى الشلل تنتقل 
إل���ى م��ج��ل��س ال���ن���واب ال����ذي ل���م ي��ل��ت��ئ��م في 
جلسة اش��ت��راع��ي��ة م��ن��ذ 17 آب. ورغ���م أنه 
غ��ي��ر م��ع��ن��ّي م��ب��اش��رة ب��امل��أزق الحكومي، 
على غرار املواجهة التي خاضها رئيس 
األولى  الحكومة  م��ع  ب���ّري  نبيه  املجلس 
للرئيس فؤاد السنيورة بني عامي 2006 
و2008، فلم يلتئم البرملان بسبب الطعن 
ر التئام 

ّ
 تعذ

ّ
في شرعيتها، واقع الحال أن

ال��������وزراء إلق������رار ج�����دول أعماله  م��ج��ل��س 
انتظار.  ف��ي ح��ال  ال��ن��واب  يجعل مجلس 
مع ذلك بادر بّري إلى اقتراح يعيد إحياء 

في الواجهة

سياسة

ي العدالة واالسـتقرار 
ّ

مجلس الوزراء بني فك

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294

جاءنا من مكتب الدكتور الشيخ 
سليم اللبابيدي اآلتي: 

إل�����ى حضرتكم  ن���ت���وج���ه  ب����داي����ة، 
والتقدير  ال��ش��ك��ر  آي����ات  ب��أس��م��ى 
على تغطيتكم املميزة لفلسطني، 
الوطن  أرض  قضية وشعبًا، في 
بالد  مختلف  ف��ي  أو  امل��غ��ت��ص��ب��ة 

الشتات، وعلى رأسها لبنان. 
بأمر  ع���ل���م���ًا  ن��ح��ي��ط��ك��م  أن   

ّ
ن�������ود

عن  ورد  ق����د  ي����ك����ون  أن  ن��ت��م��ن��ى 
ال��خ��ط��أ، وه���و ورود اسم  ط��ري��ق 
الدكتور  ال��ش��ي��خ  ال��ح��ض��ور  أح���د 
بصفته  زغ�����م�����وت  ن���م���ر  م���ح���م���د 
الشتات،  ف�����ي  ف���ل���س���ط���ني  م���ف���ت���ي 
أث���ن���اء ال���ل���ق���اء ال��ت��ض��ام��ن��ي الذي 
أق��ي��م ف��ي دار ال��ن��دوة ف��ي الحمرا 
الستنكار  ال��غ��ّراء،  جريدتكم  م��ع 
ت�����ع�����ّرض لها  ال�����ت�����ي  ال����ق����رص����ن����ة 
م��وق��ع��ك��م ال���رق���م���ي ال����زاه����ر، وقد 
صفة  إن  إذ  ال��ت��ص��ح��ي��ح،  وج����ب 
لبنان  ف��ي  الفلسطينيني  م��ف��ت��ي 
الدكتور  ل��ل��ش��ي��خ  ه���ي  وال��ش��ت��ات 
سليم اللبابيدي، والشيخ محمد 
نمر زغموت هو رئيس املجلس 
إحدى  األع������ل������ى،  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
له  الفردية وال عالقة  الجمعيات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، فوجبت  ب��اإلف��ت��اء 
إفادتكم بذلك للتصحيح ولعدم 

الوقوع في اللبس. 
م���وق���ف سماحة  أن  ل��ك��م  ون���ؤك���د 
املفتي الفلسطيني الشيخ سليم 
القرصنة  بخصوص  اللبابيدي 
 

ّ
التي تعّرض لها موقعكم ال يقل

ال��ك��ث��ي��ر م���ن األحرار  ع���ن م���وق���ف 
ف���ي ه���ذه األم����ة ال��ع��رب��ي��ة، ويقدم 
س��م��اح��ة امل��ف��ت��ي ع��ن��اص��ر اإلفتاء 
ي 

ّ
تخط ح����ني  إل������ى  مل���س���اع���دت���ك���م 

األزمة التي تمرون بها. 
تعاونكم  ح���س���ن  ل���ك���م  ش���اك���ري���ن 

معنا، وسعة صدركم لنا. 
محّبكم 

سكرتير عام اإلفتاء الفلسطيني 
في لبنان والشتات 

ال���ش���ري���ف ال��ش��ي��خ م��ح��م��د سليم 
اللبابيدي 

بنفسها عن  تنأى  »األخبار«  املحرر: 
أي خللاف سياسي أو مؤسسي في 
له في 

ّ
الفلسطيني وممث اإلفتاء  شأن 

لبنان والشتات، وتنشر الرسالة أعاه 
احترامًا لصاحبها وللقراء. 

رسائل إلى المحرر

مفتي فلسطني 

الزميلة  م���ق���ال���ة  ف����ي  خ���ط���أ  ورد 
أون��الي��ن رغم  ليال ح��داد »قريبًا 
أن��ف ال�����hackers« )ع��دد الخميس 
إذ  ك��ان��ون األول/ دي��س��م��ب��ر(،   16
ورد أن سعد ال��ل��ه م��زرع��ان��ي هو 
»الحزب الشيوعي  األمني العام ل�
ه عضو 

ّ
اللبناني«، والصحيح أن

املكتب السياسي في الحزب.

سعدالله مزرعاني 
♦ ♦ ♦

فرفضه  ال�����������وزراء،  م��ج��ل��س  اج���ت���م���اع���ات 
اقتراحًا  وط��رح  الحريري،  سعد  الرئيس 

معاكسًا كي يرفضه بّري. 
ع����ل����ى ه�������ذا ال����ن����ح����و أف�����ض�����ت ج���ل���س���ة 15 
غ��ي��ر مألوفة  إل���ى خ��الص��ة  األول  ك���ان���ون 
دستوريًا وسياسيًا: ال تكفي الصالحية 
الوزراء  م���ج���ل���س  ل���رئ���ي���س  ال����دس����ت����وري����ة 
بدعوة مجلس الوزراء إلى االنعقاد، بعد 
وض���ع ج���دول أع��م��ال��ه، ك��ي ينعقد حكمًا. 
الجمهورية  رئ���ي���س  ت������رؤس  ي��ك��ف��ي  وال 
ينتظم عمله  ك��ي  ال����وزراء  جلسة مجلس 
اإلجرائي في درس جدول أعماله واتخاذ 
ق����رارات����ه. ب����ات ع��ل��ى امل���ع���ارض���ة أي���ض���ًا أن 
ت��واف��ق ع��ل��ى ج����دول األع���م���ال وال تكتفي 
التصويت  ح على 

ّ
باالطالع عليه، وأن تل

ك����ي ي��س��ت��م��ر ان����ع����ق����اد ال���ج���ل���س���ة. وصار 
ع���ل���ى رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة ب�����ذل جهود 
الجلسة  اكتمال نصاب  مضنية من أجل 
الن��ع��ق��اده��ا، واالت��ف��اق املسبق م��ع رئيس 
الحؤول  ع��ل��ى  وال�����وزراء  ال�����وزراء  مجلس 
املجال  الفسح في  انفجارها، وع��دم  دون 
أمام انسحاب رئيس مجلس ال��وزراء كي 
نسف الجلسة، أو أمام انسحاب وزراء 

ُ
ال ت

املعارضة كي ال تفقد نصابها القانوني 
أو السياسي بخروج وزراء طائفة كبرى 
ر من 

ّ
ال���ج���ل���س���ة، وأن ي����ح����ذ رئ��ي��س��ي��ة م����ن 

االح���ت���ك���ام إل����ى ال��ت��ص��وي��ت ال�����ذي يطلبه 
ف��ري��ق وي��رف��ض��ه آخ���ر، وأن يحصل سلفًا 
التي  الطريقة  الطرفني على  على موافقة 

ينبغي أن ترفع بها الجلسة. 
وم�����ع أن رئ����ي����س امل���ج���ل���س م���ت���م���ّرس في 
خوض معارك سياسية طويلة، بعضها 
سياسي،  اآلخ�������ر  وال����ب����ع����ض  دس�����ت�����وري 
ورئيس الحكومة يتدّرب بكلفة سياسية 
عالية على التعايش مع أزمات حكومية، 
الجمهورية  رئيس  أن  في  املشكلة  تكمن 
ال����ذي اع���ت���اد ري���اض���ة م���ن ه���ذا ال���ن���وع في 
ي��س��ع��ه تعميم  ال��ع��س��ك��ري��ة، ال  امل���ؤس���س���ة 
الجمهورية.  رئ����اس����ة  ف����ي  ال���ق���ي���اس  ه�����ذا 
وألن�����ه ل���م ي��ك��ن ق���ائ���دًا ت��واف��ق��ي��ًا للجيش، 
باملؤسسة  آذار  8 و14  ق��وى  وأدار عالقة 
ال��ع��س��ك��ري��ة تبعًا ل��خ��ي��ارات ال��ج��ي��ش، فلم 
وانخرط  آذار،   14 ك��ق��وى  س��وري��ا  يقاطع 
ف���ي م��واج��ه��ة إس���رائ���ي���ل ك���ح���زب ال���ل���ه، إال 
أن������ه، ك���رئ���ي���س ت���واف���ق���ي ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، ال 
ت��ج��ع��ل دوره، في  ب���ن���اء خ���ي���ارات  ي��س��ع��ه 

مجلس الوزراء خصوصًا عندما يحضر 
موقع  م��ع  يتناقض  ويترأسها،  الجلسة 
يتفقان  ع��ن��دم��ا  وه��ك��ذا  بينهما.  ال��ح��ي��اد 
ينجح الدور التوافقي لسليمان، وعندما 
ينقسمان يكتفي بإدارة خالفهما من غير 

ترجيح كفة أحدهما على اآلخر. 
رئيس  ت������������رأس  ال��������ص��������ورة  ه���������ذه  ع�����ل�����ى 
الجمهورية الجلستني األخيرتني ملجلس 
ال��وزراء ورفعهما من دون أن تنفجرا. إال 
 ،

ّ
م��أزق حاد أم��ام  املجلس  أنهما وضعتا 

ف���ي مجلس  ال��س��ي��اس��ي  ال����ت����وازن   
ّ

ه���و أن
ال������وزراء ������������� ال األح���ك���ام ال��دس��ت��وري��ة التي 
ت��رع��ى اخ��ت��ص��اص ال��س��ل��ط��ة اإلج��رائ��ي��ة ����� 

ل مرجعية إدارته. 
ّ
بات يمث

ِبِر سليمان أول 
َ

في ملف شهود ال��زور خ
ية في عهده. ال يتزحزح 

ّ
أزمة دستورية جد

أّي م��ن ق��وى 8 و14 آذار ع��ن ش��روط��ه في 
الزور.  شهود   

ّ
ملف م��ع  التعاطي  طريقة 

ر على رئيس الجمهورية 
ّ

تبعًا لذلك يتعذ
إيجاد قواسم مشتركة لتحقيق توافقهما 
في  عليه  ر 

ّ
ويتعذ محتملة،  تسوية  على 

بالتصويت.  الخالف  نفسه حسم  الوقت 
وك��اله��م��ا، ال��ت��واف��ق وال��ت��ص��وي��ت، نّصت 
ع��ل��ي��ه��م��ا آل��ي��ة ات���خ���اذ ال���ق���رار ف���ي مجلس 

 باملادة 65. 
ً
الوزراء عمال

لم تكن ه��ذه ح��ال مجلس ال���وزراء عندما 
ع��ي ف��ي 9 ح��زي��ران إل��ى التصويت على 

ُ
د

ال����ذي ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ت��خ��ذه لبنان  امل���وق���ف 
في مجلس األمن من مشروع قرار فرض 
التصويت  وأف��ض��ى  إي���ران.  عقوبات على 
ي���وم���ذاك إل���ى وق����وف وزراء ال��رئ��ي��س مع 
الحريري  م��ق��اب��ل  ف���ي  امل���ع���ارض���ة،  وزراء 

رت الحكومة في 
ّ

بك
عطلة األعياد، من دون أن 

يوافق الرئيس سعد الحريري 
 ملف شهود الزور، 

ّ
على بت

ال مجلس وزراء وشيكًا، ومن 
دون أن توافق املعارضة 

على بحث جدول األعمال، ال 
مجلس وزراء وشيكًا 

فق 8 و14 آذار ينجح الدور التوافقي لسليمان، وعندما ينقسمان يكتفي بإدارة خالفهما  )هيثم املوسوي(
ّ
عندما يت

باريس ــ بّسام الطيارة 

استماع  ج��ل��س��ة  أول  ع���ن  ل��ب��ن��ان  غ����اب 
ام����رأة تتسلم  أول  م����اري،  ال��ي��و  مليشيل 
 هذا، 

ّ
وزارة الخارجية في فرنسا. ويدل

بحسب عدد من النواب، على أن »امللف 
ال ي���زال ف��ي اإلل��ي��زي��ه«. وك��ان��ت املفارقة 
 

ّ
 أن

ّ
ف��ي غ��ي��اب أي س���ؤال ع��ن ل��ب��ن��ان، إال

���ل ع����دم ذك����ر اسمه، 
ّ

أح����د ال����ن����واب، ف���ض
رأى أن لبنان كان موجودًا في السؤال 
الكي دورس��ي��ه واإلليزيه«،  ع��ن »ع��الق��ة 
وهو ما سمح للوزيرة بانتقاد الوزير 
السابق برنار كوشنير بقوة وتأكيدها 
األيام  وأن  مختلفة«،  »شخصيتها   

ّ
أن

ال��ت��غ��ي��ي��ر، إذ ك����ان اللوم  س��ت��ظ��ه��ر ه����ذا 
»تركه  إل��ى كوشنير على  دائ��م��ًا  يوجه 
امللف« بني يدي سكرتير الرئاسة كلود 
للرئيس  الشخصي  وامل��س��ت��ش��ار  غ��ي��ان 

جان دافييد ليفيت. 
اللبناني  وكان مصدر مقرب من امللف 
»األخ��ب��ار« أن الرئيس نيكوال  قد أك��د ل���
باتت تربطه »عالقة  ال��ذي  س��ارك��وزي، 
الثقة« بالرئيس  شخصية مبنّية على 
بشار األس��د، طلب من نظيره السوري 
»ال��ع��م��ل على منع ان��ف��ج��ار ال��وض��ع في 
��م عنها 

ّ
ل��ب��ن��ان«، وأن اآلل��ي��ة ال��ت��ي ُي��ت��ك��ت

املبادرة  إحياء  الواقع محاولة  في  هي 
ال��س��وري��ة وإع��ادت��ه��ا إلى   ����� ال��س��ع��ودي��ة 
املبادرة  أن  ي��ب��دو  إذ  ال��ت��ح��رك،  واج��ه��ة 
����� س« كانت  املعروفة تحت شعار »س 
قد توقفت »تمامًا« قبل عشرة أيام من 

زيارة األسد لباريس. 
وق��د »وض���ع« رئ��ي��س ال����وزراء فرانسوا 
ال��س��اح��ة اللبنانية  ف��ي��ي��ون ف��ي واج��ه��ة 
السفير  ��م��ه��ا 

ّ
ال���ت���ي س��ل ال���رس���ال���ة  ع���ب���ر 

ال��ف��رن��س��ي دون����ي ب��ي��ي��ت��ون إل����ى رئيس 
الوزراء سعد الحريري والتشديد على 
التسريبات  بدء  إلى  إضافة  مصدرها، 
اتفق عليه  »ب��روز تعقيدات في ما  عن 

مع دمشق«. 
ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا ب��ي��ي��ت��ون، رغم 
تقول شيئًا  بها،  فت 

ّ
غل التي  الديباجة 

واحدًا هو »رفع الحظر عن 100 صاروخ 
ه����وت«، ف��ي س��ي��اق ت��ص��ري��ح »ع���ن دعم 
لبنان وس��ي��ادت��ه«. وقد  ل��وح��دة  فرنسا 
الرسمي  ال���ن���اط���ق  »األخ������ب������ار«  س���أل���ت 
ل�����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ب��رن��ار ف��ال��ي��رو عّما 
ث صراحة 

ّ
إذا كانت هذه الرسالة تتحد

لع 
ّ

عن الصواريخ؟ فأجاب بأنه »لم يط
»العامل  أن  إل����ى  إش������ارة  ف���ي  ع��ل��ي��ه��ا«، 
ال��س��ي��اس��ي ه���و وراء ه���ذا ال��ت��غ��ي��ي��ر في 

شروط تسليم الصواريخ«. 

وح��س��ب م��ع��ل��وم��ات س��اب��ق��ة، ف���إن هذه 
 
ً
أوال باريس  متها 

ّ
قد التي  الصواريخ، 

معارك  بعد  اللبنانية  للحكومة   
ً
ه��ب��ة

لتسليح  ة 
ّ

م����ع����د ك����ان����ت  ال�����ب�����ارد،  ن���ه���ر 
م��روح��ي��ات ال��غ��ازي��ل امل��ق��دم��ة م��ن دولة 
أف������ادت، في  م���ص���ادر  أن   

ّ
إال اإلم�������ارات. 

ح���ي���ن���ه���ا، ب�������أن ب�����اري�����س رب�����ط�����ت هذه 
ت��ق��ن��ي��ة ه���ي »ضرورة  ب���ش���روط  ال��ه��ب��ة 
م مع  ل��ت��ت��الء رف��ع تجهيز امل��روح��ي��ات« 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ص���واري���خ. وك��ش��ف��ت ع���ن أن 
ت��ك��ل��ف��ة ه����ذه ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ت��ب��ل��غ نحو 
»4 ماليني ي��ورو«، ما فتح ب��اب »جدل 
داخ����ل ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ق���اد إلى 
تجميد الصفقة. والسؤال اليوم هو ما 
إذا كانت هذه الشروط التقنية ال تزال 
 يد 

ّ
قائمة أم أن ب��اري��س ق��د ق��ررت »م��د

املعونة لتطال فاتورة التجهيزات«. 
ويقول خبير مقّرب من امللف اللبناني 
لفتة  »ه���و  ال��ص��واري��خ  ه���ذه  إن تسليم 
الحكومة  رئ���ي���س  ب���ات���ج���اه  س��ي��اس��ي��ة« 
لضغوط«.  ي��ت��ع��رض  »ال����ذي  اللبنانية 
الرسالة  ت���س���ل���ي���م  أن  إل��������ى  وي����ش����ي����ر 
»ص������ادف« ي���وم ج��ل��س��ة ال�������وزراء. وكان 
ف���ال���ي���رو ق���د ص����رح أم����س ف���ي مؤتمره 
ب���أن »ت��ع��اون��ن��ا العسكري  األس��ب��وع��ي، 
م���ع ل��ب��ن��ان ي���ص���ّب ف���ي ص��ل��ب تحصني 

بدأت التسريبات، 
في العاصمة الفرنسّية، 

عن »بروز تعقيدات في ما 
اتفق عليه مع دمشق«، في 

األثناء يسود في دوائر القرار 
الفرنسي أن »دمشق لم تفعل 
 

ّ
ما بمقدورها للدفع نحو حل

مرض«، وأن الرئيس »األسد لم 
يعمل، كما وعد ساركوزي، 
على إقناع حلفائه بالقبول 

بما يمكن أن يحوي القرار 
االتهامي 

ة 
ّ
ة في الصواريخ الفرنسي

ّ
رسائل سياسي

تقــرير

من المحرر

القّراء  رسللائللل  "األخلللبلللار"  تستقبل 
اآلتي:  اإلللللكلللتلللرونلللي  اللللعلللنلللوان  علللللللى 
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
املواضيع  أحلللد  مللن  الللرسللالللة  تنطلق 
املنشورة في "األخبار"، وأال يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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خبر
علم
و

الجماعة مع الجماعة

أنها  عبر وسائل مختلفة  ة 
ّ

ع��د ق��وى سياسية  اإلسالمية  الجماعة  أبلغت 
كانت تنوي املشاركة في احتفال النائب محمد كبارة األخير ممثلة برئيس 
مكتبها السياسي عزام األيوبي، لكنها عادت وخفضت مستوى تمثيلها 
ق��رار رسمي  الكلمات. وتنوي الجماعة اتخاذ  بعد اطالعها على مضمون 
بعدم تأكيد مشاركتها في احتفال قبل اطالعها على كلمات الخطباء في 

هذا االحتفال.

إطاحة الرئيس 

بدأ بعض أعضاء املجلس البلدي في طرابلس التنسيق أكثر في ما بينهم 
بهدف تحويل التململ الحالي من رئيس املجلس البلدي إلى حركة جدية 
تنجح بإطاحته في نهاية األمر، وخصوصًا أن التوافق الذي أتى به رئيسًا، 
انتماء  أن  إل��ى  ارتياحهم  املجلس  أن��ص��ار رئيس  املقابل، يبدي  ف��ي  ان��دث��ر. 
نائب رئيس املجلس البلدي إلى الطائفة املسيحية سيدفع جميع املعنيني 

إلى التمسك بالرئيس الحالي.

تكريم فاسد

كّرم أحد نواب تكتل التغيير واإلص��الح قبل أيام رئيس مجلس بلدي في 
ساحل املنت صدر عن ديوان املحاسبة قرار يدينه في قضايا هدر وفساد.

تسوية أو استقالة

ف��ي اله���اي أن إدارة  ال��دول��ي��ة  لعة على أوض���اع املحكمة 
ّ

���دت م��ص��ادر مط
ّ
أك

تسوية  إل��ى  للتوصل  فيها  املستوى  رفيعة  موظفة  مع  تتفاوض  املحكمة 
مالية تمنعها من االستقالة في وقت قريب، أو من اللجوء إلى تقديم شكوى 
 املستوى الوظيفي للموظفة املذكورة هو 

ّ
دت املصادر أن

ّ
ضد رئيسها. وأك

الناطقة السابقة باسم املحكمة فاطمة العيساوي، التي  أرفع من مستوى 
أن تسويات مالية  إل��ى  أي��ام. ولفتت املصادر ذاتها  أعلنت استقالتها قبل 
واآلخرون  استقالوا  بعضهم  املحكمة،  م��ن  موظف  غير  م��ع  عقدت  ع��دي��دة 
��دف��ع لهم 

ُ
ت ��ع��ة«، إذ 

ّ
امل��ق��ن ن��ظ��ام يشبه »ال��ب��ط��ال��ة  دوا عملهم فيها ض��م��ن 

ّ
م����د

ر.
َ
رواتبهم كاملة من دون عمل ُيذك

ف رئيس هيئة 
ّ
كل

أوجيرو عبد املنعم يوسف، 
ف في الهيئة م. ح.، 

ّ
املوظ

مهّمة تجميع ملف كامل 
عن أحد املشتركني في 

خدمة االتصاالت الثابتة 
واإلنترنت في منطقة 

الجاموس في الضاحية 
 الحقًا أن 

ّ
الجنوبية، ليتبني

هذا املشترك هو أحد كوادر 

املقاومة، وقد ورد طلب 
من املحققني العاملني في 

عي العام الدولي 
ّ

مكتب املد
دانيال بلمار إلى يوسف 

لتتّبعه وتجميع املعلومات 
املتوافرة عنه وعن منزل 

له في الضاحية الجنوبية 
ومنزل آخر في منطقة 

النبطية. 

ما قل
ودل

جان عزيز

ت على موضوع الشهود ال��زور امل��درج بندًا  ملاذا لم ُيصوَّ
أول، في جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته األخيرة 

يوم األربعاء املاضي؟
س����ؤال ت��ت��ج��م��ع خ��ل��ف��ي��ات��ه ������������� ورب���م���ا م��س��ؤول��ي��ات��ه ������������� عند 
ال��س��ي��اس��ة، وميشال  ف��ي  اث��ن��ني: ول��ي��د جنبالط  شخصني 
ال��ع��ام والسياسة أيضًا.  ال��دس��ت��ور وال��ن��ظ��ام  ف��ي  سليمان 
بمعنى أنه كيف اتفق رئيس الجمهورية والزعيم الدرزي 

األول على اتخاذ هذا املوقف والصمود عنده؟
من  ه��و  لكونه  على جنبالط سياسيًا،  م��ط��روح  ال��س��ؤال 
، راي����ة »ال����ع����ودة إلى 

ّ
ي��ح��م��ل م��ن��ذ 2 آب 2009 ع��ل��ى األق������ل

الجذور«، واالصطفاف شرقًا. وهو الذي ينّسق خطواته 
مع دمشق، ويحمل إليها اآلراء وينقل منها األفكار. وهو 
الذي سئل أحد محاوريه السوريني: هل ترى أن وليد بات 
معك مئة ف��ي امل��ئ��ة؟ ف��أج��اب: ال، إن��ه معنا، 300 ف��ي املئة. 
هذا الوليد نفسه، ملاذا لم يدفع في اتجاه حسم امللف في 

مجلس الوزراء؟
أك��ب��ر على ميشال سليمان، فهو  ب��ق��وة  م��ط��روح  ال��س��ؤال 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة، أي ال��ش��خ��ص ال��وح��ي��د ال����ذي يقسم 
على   

ً
أوال ت��ن��ّص  اللبناني،  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  دس��ت��وري��ة  يمينًا 

احترام »دستور األّمة اللبنانية«، كما تقول املادة 50 من 
الدستور. الدستور نفسه الذي يعطي الرئيس صالحية 
مطلقة في ترؤس مجلس الوزراء، حني يشاء، وفق أحكام 
امل���ادة 53 م��ن��ه... وال��دس��ت��ور نفسه ال���ذي ت��رع��ى امل���ادة 56 
منه، عمل مجلس الوزراء في لبنان، فتؤكد أن التصويت 
ف��ي جلساته الت��خ��اذ ق��رارات��ه، أم��ر دس��ت��وري محسوم، ال 
ب��ل ه��و م��ف��روض وض�����روري، بحكم ف��ق��ه االن��ت��ظ��ام العام 
السلطة  بهيئة  فكيف  العامة،  امل��راف��ق  عمل  واستمرارية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة... وم���ع ذل����ك، ي��م��ت��ن��ع رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة عن 
تطبيق ن��ص دس��ت��وري واض���ح وص��ري��ح، م��ع��ّرض��ًا نفسه 
دستوري،  لتعطيل  ال��ب��الد  ومعرضًا   ،

ً
أوال الشبهة  ل��ه��ذه 

إجرائي وإداري عام.
أي م���س���ّوغ أك��ب��ر م���ن ت��ل��ك امل���ح���ظ���ورات، ي��ج��ع��ل سليمان 
واألهّم  فيه،  ويستمران  امل��وق��ف،  ه��ذا  يلتزمان  وجنبالط 
ف��ي��ه، م��ن دون خشية  إل���ى تموضعهما  ي��رت��اح��ان  أن��ه��م��ا 
مطالبة أو مساءلة أو محاسبة، سواء أكان في السياسة 

أم في الدستور؟
ث��م��ة ت��ف��س��ي��رات ث���الث���ة، ت��ع��ط��ى ل��ه��ذه ال���ظ���اه���رة، ك���ل منها 
منبثق من فكر في السياسة، وموقف متخذ في الوضع 

الراهن.
ف���ي موقع  ال��رئ��ي��س وال���زع���ي���م  ي��ك��ون  أن  ال��ت��ف��س��ي��ر األول، 

املناورة على الفريق املناهض للمحكمة الدولية وآلياتها 
، ال يزاالن مقتنعني باملوقف 

ً
وملحقاتها، وأن يكونا فعال

أي��ار 2008،  املعاكس. أم��ا سلوكهما، األول منذ ما قبل 7 
وال���ث���ان���ي م��ن��ذ م���ا ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات 2009، ف��م��ج��رد تقية 
س��ي��اس��ي��ة، ع��ل��ى ط��ري��ق��ة »ال��ت��س��ت��ر ب���امل���أل���وف«، وتقطيع 
الوقت باعتماد ازدواجية املعلن واملضمر. ورغم كون هذا 
يجد  املراقبني  م��ن  البعض  ف��إن  نظرية،  م��ج��ّرد  االحتمال 
دومًا إسنادات له في السياسة، إن بالتذكير بالكالم الكثير 
لسياسيي 14 آذار، عن ميشال سليمان في الفترة الواقعة 
ه في موقعه قائدًا 

ّ
بني 2005 ونهاية والية إميل لحود، وعد

للجيش يومها، واحدًا منهم... أو بالتركيز على الطبيعة 
وسياسته،  شخصه  في  النسغ  حتى  لجنبالط،  بة 

ّ
املتقل

الظاهر  م��ن  ال��ب��اط��ن  تبيان  املستحيل  م��ن  يصير  بحيث 
عنده، حتى كالمه لفيلتمان في بيروت قبل شهرين، الذي 
نقله عنه شخصيًا روجر كوهني في نيويورك تايمز قبل 
أيام، مدعاة للحذر بحسب »التشكيكيني« بجنبالط. قال 
له فيلتمان: أنت زعيم وطني، وعليك دعم املحكمة. فأجابه 
ل أن أكون زعيمًا عشائريًا، أنا أنزلت رتبتي 

ّ
جنبالط: أفض

ت إلى مذبحة؟ 
ّ
وأسأل ما الجدوى من عدالة املحكمة إذا أد

األف��ض��ل إس��ق��اط ال��ع��دال��ة م��ن أج��ل االس��ت��ق��رار... م��ع م��ا في 
ة.

ّ
عمق هذا الكالم من تساؤالت غريبة معّبرة ودال

ال���ث���ان���ي مل���وق���ف رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة والزعيم  ال��ت��ف��س��ي��ر 
 على تنسيق كامل مع دمشق، 

ً
الدرزي، هو أن يكونا فعال

، هي من يطلب ����� ال يقبل ويحتمل 
ً
وأن تكون دمشق فعال

وحسب ����� هذا املوقف الوسطي منهما. هنا، تنفتح شهية 
»املؤامرة« والوهم  النظرية على فرضيات  أصحاب هذه 
القديم ����� الجديد، بأن سوريا هي من يناور على حلفائها 
في لبنان، وهي من يلعب لعبة إعداد كبش الفداء، وتكبير 

حجمه، لرفع ثمنه، في انتظار لحظة البازار.
مل����وق����ف س���ل���ي���م���ان وجنبالط،  ال���ث���ال���ث  ال��ت��ف��س��ي��ر  ي���ب���ق���ى 
الطرفني  إل���ى  م��ك��ّون��ات��ه،  ف��ي  ال���ذي يجمع  التفسير  وه���و 
أيضًا.  الداخلي، وسوريا  الصراع  املقصودين، معسكري 
 شهود الزور، هو املفتاح 

ّ
إنه التفسير الذي يرى أن ملف

االتهامي  وق��راره��ا  الدولية  املحكمة  أزم��ة  لحل  السحري 
املرتقب، حني تنضج التسوية الخارجية. وبالتالي فالكل 
يدرك أنه ممنوع إح��راق هذه الورقة اآلن. والكل يدرك أن 
العكس هو الصحيح، فاملطلوب تثميرها وتثمينها، بما 
التسوية، حني تتبلور  للتوازن في كفة  لها صالحة 

ّ
يؤه

وتجهز.
لذلك يصمد سليمان وجنبالط في الوسط، فال يزعجان 
هما أّي من الطرفني خارجني عن أصول 

ّ
سوريا، وال يعد

 أصولها.
ّ

لعبة... يدرك الكل

كالم في السياسة

تسليم الصواريخ 
الفرنسّية لفتة سياسّية 

باتجاه الحريري الذي 
يتعّرض لضغوط 

سياسة

ها؟
ّ

سليمان وجنبالط: مع سوريا أم ضد ي العدالة واالسـتقرار 
ّ

مجلس الوزراء بني فك
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ووزراء قوى 14 آذار ومعهم وزراء النائب 
ول��ي��د ج��ن��ب��الط، ف��ت��ع��ادل��ت األص�����وات: 14 
صوتًا لكل منهما. صّوت وزراء سليمان 
وامتنع  العقوبات،  ق��رار  واملعارضة ضد 
التصويت.  عن  امل��واالة  ووزراء  الحريري 
خلص عرض عضالت التصويت إلى ما 
��رف بال ق��رار الحكومة اللبنانية. ورغم 

ُ
ع

تباين تصويتهما، كان الطرفان متفقني 
ت��أخ��ذ في  على سياسة خارجية واح���دة 
حيال  التزاماته  لبنان  احترام  الحسبان 
الدولي وقراراته وعدم استفزاز  املجتمع 
دول����ة إق��ل��ي��م��ي��ة ك��ب��رى ك���إي���ران ذات نفوذ 
ب���ال���غ ال��ف��اع��ل��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان، وف����ي الوقت 
الوزراء  نفسه الحؤول دون تأثر مجلس 
أزم��ة حكم.  بانقسام املوقف ودخوله في 
ت��أي��ي��د للعقوبات  ن��ص��ف  االم���ت���ن���اع  أت����ى 

ونصف رفض لها، بعدما كان الحريري 
����� ولم تكن قد أرضته نتيجة التصويت ����� 
قد بّرر موقفه وحلفاءه بأن ليس للبنان 
األمن.  ملجلس  مناقضًا  موقفًا  يتخذ  أن 
ح��ي��ن��ذاك ل��م يخطر ل��ه أن���ه س��ي��زور إيران 
في 27 تشرين الثاني، ويقول من عندها 
إنه لم يتهم مرة حزب الله باغتيال والده 

الراحل. 
لم يفِض الخالف، قبل التصويت وبعده، 
إلى أزمة حكومية. ولم يكن سليمان وال 
ج��ن��ب��الط ق���د وق���ف���ا، ك��م��ا ال���ي���وم ف���ي ملف 
ال��زور، على الحياد حيال املخرج  شهود 
ال���دس���ت���وري ألزم�����ة ال���خ���الف ب���ني ق����وى 8 
ر 

ّ
تعذ ب��ع��د  ال��ت��ص��وي��ت  وه����و  آذار،  و14 

ال���ت���واف���ق. واق����ع ال���ح���ال أن��ه��م��ا، ف���ي ملف 
شهود الزور، ليسا على الحياد. كالهما 
يعترف بوجوده وبإساءته إلى التحقيق 
وأثارا  ب��ذل��ك  وج��ه��را  وتضليله،  ال��دول��ي 
ش��ك��وك��ًا ح��ي��ال امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة رغ���م أن 
الزعيم الدرزي ذهب إلى أبعد من رئيس 
ال��وزراء إلى  الجمهورية بدعوته مجلس 
رفض املحكمة. كالهما يؤيد أيضًا إحالة 

امللف على املجلس العدلي. 
وألن األمر كذلك، فإن االنقسام الذي يطبق 
ال���وزراء ال يتصل بالخالف  على مجلس 
إلى  ث��م  التوافق وم��ن  إل��ى  على االحتكام 
الخالف  بفحوى  ب��ل  فحسب،  التصويت 
على املحكمة الدولية وملفيها املتفرعني 

وهما القرار االتهامي وشهود الزور. 
ب��ع��دم��ا رب����ط ح����زب ال���ل���ه ال���ت���ئ���ام مجلس 
 ملف ش��ه��ود ال���زور نهائيًا 

ّ
ال����وزراء ب��ب��ت

ف��ي وج��ه��ة إح��ال��ت��ه ح��ص��رًا ع��ل��ى املجلس 
العدلي، أعاد األمني العام للحزب السّيد 
ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه امل��واج��ه��ة إل���ى الشارع، 
عبر النبرة العالية لخطابيه عشية ذكرى 
والخميس،  األرب��ع��اء  وغداتها  ع��اش��وراء 
عندما وضع قاعدتني للمرحلة الجديدة 
من املواجهة: أوالهما أن املحكمة الدولية 
وثانيتهما  ال��ح��زب،  سيسقطها  م��ؤام��رة 
أن ح���زب ال��ل��ه ذاه����ب إل���ى ه���ذه املواجهة 
مع قوى 14 آذار أو من دونها على نحو 

مطابق تمامًا ملوقفه من إسرائيل. 
إحدى  ال��������وزراء  م��ج��ل��س  ي��ص��ب��ح  ذاك  إذ 
أدوات امل��ع��ادل��ة ال��ت��ي رس��م��ه��ا ح���زب الله 
ورفضها رئيس الحكومة، وهي املفاضلة 

بني االستقرار والعدالة. 

فق 8 و14 آذار ينجح الدور التوافقي لسليمان، وعندما ينقسمان يكتفي بإدارة خالفهما  )هيثم املوسوي(
ّ
عندما يت

استقالل لبنان واستقراره ويتوافق مع 
التعاون  ال��ق��رار 1701«. أض��اف أن ه��ذا 
يهدف إلى »تعزيز حضور الجيش في 
قوات  م��ع  وت��ع��اون��ه  اللبناني  الجنوب 

اليونيفيل«. 
ويرى دبلوماسي عربي في العاصمة 
حسمت  ق����د  »ب����اري����س  أن  ال���ف���رن���س���ي���ة 
أمرها« في إشارة إلى أن »اآللية التي 
ال��رئ��ي��س��ان ساركوزي  ع��ل��ي��ه��ا  ت���واف���ق 
واألسد« تواجه عرقلة ما، وأنه يكفي 
الصواريخ  ه��ذه  نوعية  إل��ى  االل��ت��ف��ات 
ملعرفة أنها »ليست ملواجهة مع قوات 
من   ص����واري����خ 

ً
أوال ف��ه��ي  إس���رائ���ي���ل«، 

ملواجهة  تنفع  »ال   )1978( قديم  ط��راز 
وه����ي مجهزة  ال���ح���رب���ي���ة«،  ال���ط���ائ���رات 
ب���ن���ظ���ام ت���ت���ّب���ع وق����ي����ادة وت���وج���ي���ه عن 
بعد بواسطة الليزر، ومدى فاعليتها 
ويضيف  م���ت���رًا.  ال���������4250  ي���ت���ج���اوز  ال 

رسالة  ت���ح���م���ل  ال����ص����واري����خ  ه�����ذه  أن 
سياسية. 

مباشرة  مرتبطة  الرسالة  ه��ذه  وتبدو 
 ارتفاع 

ً
بالتطورات على صعيدين: أوال

مستوى التوتر على الساحة اللبنانية 
واع��ت��ق��اد دوائ�����ر ال���ق���رار ال��ف��رن��س��ي بأن 
م��ا بمقدورها للدفع  ل��م تفعل  »دم��ش��ق 
 م��������رض«، وب����ال����ت����ال����ي، يرى 

ّ
ن���ح���و ح������ل

ل��م يعمل، كما وعد  م��ص��در أن »األس���د 
ساركوزي، على إقناع حلفائه بالقبول 
االتهامي.  ال��ق��رار  ي��ح��وي  أن  يمكن  بما 
أنه بات  الثاني فهو  أما على الصعيد 
االتهامي  ال����ق����رار  أن  امل���ؤك���د  ش��ب��ه  م���ن 
»م��ك��ت��وب وم��ت��رج��م إل��ى ال��ل��غ��ات كلها«، 
وي��ن��ت��ظ��ر ف��ق��ط »ن���اف���ذة ال ي��م��ك��ن إال أن 

تكون سياسية«. 
ويتفق عدد من الخبراء على أن سبب 
ربط التطورين هو أن دمشق باتت على 
يقني بوجود قرار من دائرتني، الدائرة 
األول�����ى ت��ط��ال ب��ع��ض األس����م����اء، بينما 
ال���دائ���رة ال��ك��ب��رى ي��م��ك��ن أن ت��ط��ال قوى 
إق��ل��ي��م��ي��ة »ل���م ت��ح��ص��ل ع��ل��ى تطمينات 
في اتجاه عدم عودة قرار االتهام نحو 
سوريا وتجنيب حزب الله، بصفته قوة 
سياسية، تداعيات االتهام في القراءات 

السياسية للقرار االتهامي«.



هنا، وداخل مؤيدًا الوزير وردة، وأضاف 
أن ال��وزارة تقوم بكل واجباتها في هذا 
أضّرت  ال���ع���اص���ف���ة  أن  م��ض��ي��ف��ًا  امل����ج����ال، 
ب��ال��ع��رائ��ش، ل��ك��ن اض���اف���ة ال���ى ذل���ك فهي 
أي��ض��ًا وكذلك  ال��زراع��ي��ة  بالخيم  أض����ّرت 

بصيادي السمك وأصحاب املراكب. 
صًا عن 

ّ
ال��وزي��ر الحاج حسن ملخ م 

ّ
وق��د

ه 
ّ

ال��ى عد ال���وزراء  التغير املناخي، داعيًا 
تطرفًا مناخيًا ال تغيرًا، إذ ما زلنا نشهد 
، لكنها 

ً
كمية مناسبة م��ن األم��ط��ار م��ث��ا
تنحصر في عدد أقل من األيام. 

وط��ل��ب وزي���ر األش��غ��ال غ���ازي العريضي 
إليه  ت 

ّ
أد أكثر وأكثر ما  الكام ليوضح 

ال��ع��اص��ف��ة، ال��ت��ي ل��م ت��ض��ّر ف��ق��ط بمراكب 
 ،

ً
الصيد، بل أصابت من الصيادين مقتا

ال��ص��ي��د وأغرقتها،  ق��ت ش��ب��اك 
ّ
م��ز ح��ي��ث 

واألم�����ر ل��ي��س م���ج���ّرد م��زح��ة ب���ل يحتاج 
إل���ى غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ش��أن السياسي، 
وهو تكلم كوزير سياسي، إذ إن األمور 

أن شباك  ع��ل��م��ًا  ع��ن��اي��ة خ��اص��ة،  تتطلب 
 

ّ
ال��ص��ي��د ك��ان��ت ف��ي امل��ي��اه ح��ت��ى ال تجف
وت���ت���ل���ف ج������راء ال���ط���ق���س ال����ح����ار م����ا قبل 

العاصفة. 
��ل ال���وزي���ر أك���رم ش��ه��ّي��ب مضيفًا أن 

ّ
ت��دخ

الصنوبر  أص������اب  ب���ال���غ���ًا  ه���ن���اك ض������ررًا 
ال���ب���ل���دي، وه����و أم����ر ي��ح��ت��اج أي���ض���ًا الى 

عاج، فمصالح الناس تضّررت. 
ر الوزير وردة أن هناك مخزنًا يضّم 

ّ
وتذك

لوحات في األونيسكو تضرر أيضًا. 
العرض  مع  الجمهورية  رئيس  اكتشف 
م��ا حصل  أن  ل���ل���وزراء  العلمي وال���واف���ي 
ه����و »ك����ارث����ة وط���ن���ي���ة«، م����ؤك����دًا أن على 
الهيئة العليا لإلغاثة أن تتحرك بسرعة 
من  بد  فا  املتضررين،  على  للتعويض 

االهتمام بمصالح الناس. 
هنا، انتبه ال��وزراء كافة إلى وزيرة املال 
ريا الحسن التي هزت رأسها بقوة كأنها 
ترفض دفع املال للهيئة العليا لإلغاثة. 

األمور  العريضي، لوضع  الوزير  أن  إال 
ف���ي ن��ص��اب��ه��ا، أوض�����ح ل��ل��ج��م��ي��ع أن����ه ال 
ي��م��ك��ن دف���ع ال��ت��ع��وي��ض��ات ب���ا دراسات 
وافية ملا حصل وحصر األضرار، وهذه 
ال�����دراس�����ات ت���ح���ت���اج ال�����ى ت���م���وي���ل، لكن 
ديوان  عبر  التقليدية  بالطريقة  امل��رور 
املحاسبة وغيره سيؤدي الى استغراق 
نصل  أن  قبل  أشهر  لعدة  التعويضات 
الناس  ب��ي��ن��م��ا أوض�������اع  ال�����ى ص���رف���ه���ا، 
للناس؟«.  س��ن��ق��ول  »وم�����اذا  ت��ح��ت��م��ل.  ال 
ث��م اس��ت��درك أن وزارت�����ه، ل��ح��س��ن الحظ، 
 

ّ
��ف��ت امل��ج��اري وامل��س��ال��ك امل��ائ��ي��ة، وإال

ّ
ن��ظ

كنا أمام كارثة أكبر، مضيفًا أن ذلك لم 
يمنع حصول أضرار كبيرة في جدران 
الدعم، مكّررًا أنه ال ينبغي تأجيل هموم 
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بعد ساعة 
وثلث من النقاش 

العبثّي تعّثر ما رآه وزراء 
معارضون كمينًا 

تحقيق

فداء عيتاني

انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر األربعاء 
املاضي في القصر الجمهوري في بعبدا، 
حصل أم��ر م��ا، ح���ّول الجلسة ال��ى حالة 
من الهستيريا الجماعية، أو الكوميديا 
السوداء، شيء ال يكفي محضر االجتماع 
لتفسيره، وال قول أحد وزراء املعارضة 
»إن��ه��ا م��س��رح��ي��ة، وأن���ا أج���زم ب���أن فريق 
وحتى  السينوغرافيا  أن��ج��ز  امل��ع��ارض��ة 
��ذ ع���دة ب���روف���ات ق��ب��ل أن ينعقد جمع 

ّ
ن��ف

املجلس الوزاري«. 
فجأة، اكتشف وزراء الحكومة »مصالح 
ال������ن������اس«، وان���ت���ب���ه���وا ال������ى خ����ط����ورة ما 
م����ن سفرات  ي���ح���ص���ل، وب����ع����د أس���اب���ي���ع 
غياب  وم��ن  الحكومة،  لرئيس  بطوطية 
وانعدام  ول��ل��ح��ك��وم��ة،  ل��ل��رئ��اس��ة،  ك���ام���ل 
السياسية،  امل���ل���ف���ات  ف����ي  ح���اس���م  ل������دور 
الحريق،  زمن  في  السلطة  ي عن 

ّ
والتخل

ك���م���ا ف����ي زم�����ن ال����غ����رق وال���ص���ق���ي���ع، عاد 
أه�����ل ال��س��ل��ط��ة وم��م��ث��ل��و ال���ط���وائ���ف الى 
اكتشاف أهمية »مصالح الناس« ومنها 
دخ���ل���وا ل��ي��واج��ه��وا ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ًا في 
األكثرية  أه���ل  فنصب  ال������وزراء،  مجلس 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ك��م��ي��ن��ًا أله����ل امل���ع���ارض���ة عبر 
( بهدف 

ً
دفعهم ال��ى ات��خ��اذ ق��رار )ت��س��ل��ا

أصّر  بينما  ال���ن���اس«  »م��ص��ال��ح  تسيير 
املعارضون، بعدما تنّبهوا من غفلتهم، 
الى ضرورة إنهاء البند األول من جدول 
األعمال للسير في البنود الباقية وتأمني 

»مصالح الناس«. 
ميشال  ال����ج����م����ه����وري����ة  رئ�����ي�����س  ح����ض����ر 
واستهلها  ال��ج��ل��س��ة،  ف���ت���رأس  س��ل��ي��م��ان 
للوزراء  فيها  كشف  سياسية  بمداخلة 
الدولة  يهودية  إسرائيل فرض  محاولة 
على  االستياء  وبالتالي  اإلسرائيلية، 
ما بقي من األراضي الفلسطينية وإهدار 
امل���زي���د م���ن ال��ح��ق��وق امل���ش���روع���ة للشعب 
الكيان  عنصرية  موضحًا  الفلسطيني، 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��غ��اص��ب، واس��ت��م��رت هذه 
املداخلة ملدة عشر دقائق واظب خالها 
 رؤوس��ه��م موافقة على 

ّ
ال���وزراء على ه��ز

آراء رئيس الجمهورية ومعلوماته. 
ث������م ت�����ح�����دث رئ�����ي�����س ال����ح����ك����وم����ة سعد 
مداخلته  على  الرئيس  فشكر  الحريري 
وأيدها، وانتقل إلى القول إنه قام بعدة 
د 

ّ
س���ف���رات خ����ال ال��ف��ت��رة امل���اض���ي���ة، وعد

ال����دول ال��ت��ي زاره����ا، م��ن إي����ران وسلطنة 
ى 

ّ
ت��رك��ي��ا فتول ي��ذك��ر  ع���م���ان.. ون��س��ي أن 

أح���د ال�����وزراء ت��ذك��ي��ره ب��ه��ا، فيما اكتفى 
باإلشارة الى أن مسقط تنوي مساعدة 

لبنان، وقد أبدت رغبتها بذلك. 
واستمر  ف��ج��أة،  الحكومة  رئيس  صمت 
الجميع بعدها  ف����أدرك  ل��ث��وان،  ال��ص��م��ت 
أن�����ه ق����د أن���ه���ى م���داخ���ل���ت���ه، وق������ال رئيس 
الجمهورية لننتقل الى جدول األعمال. 

الردة«  فتح  وردة  سليم  »ال��وزي��ر  أن  إال 
على ما قال أحد وزراء املعارضة، حيث 
أص���ر ال��وزي��ر وردة ع��ل��ى ط���رح موضوع 
والكارثة  الباد،  ضربت  التي  العاصفة 
عرائش  على  وخصوصًا  فتها، 

ّ
خل التي 

ب��إس��ه��اب للوزراء  ال��ع��ن��ب، ح��ي��ث ش����رح 
ى 

ّ
م���اه���ي���ة ال����ض����رر ال�����اح�����ق، وك����ي����ف أد

ب���ال���ع���رائ���ش ال����ى ال����وق����وع ع��ل��ى األرض، 
وب���ال���ت���ال���ي ف�����إن ه�����ذا ال����ض����رر ه����و ضرر 

إنشائي وليس خاف ذلك. 
انتبه وزير الزراعة حسني الحاج حسن 

الناس من أجل مصالح سياسية. 
الى  الحاج حسن ليشير  ال��وزي��ر  قاطعه 
ب���دأت بحصر  ال���زراع���ة  أن أج��ه��زة وزارة 
األض��رار في القطاع الزراعي، في إشارة 
للبدء  ع������دم ح���اج���ت���ه الع����ت����م����ادات  ال������ى 

بالعمل. 
 

ّ
وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ان��ت��ب��ه ال���ى أن

الكشف على األضرار يمكن أن يكون من 
مساهمة  عارضًا  الكشافة،  فرق  مهمات 

وزارته في هذا املجال. 
أخ���ذ ال��ك��ام ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان، فتحدث 
 عن البرد الذي أصاب الباد، قبل 

ً
طويا

أن يتحدث عن دعم املازوت، حيث سبق 
دع��م��ت سعر  أن  امل��اض��ي  الشتاء  للدولة 
امل����ازوت، وال ب��د ه��ذا ال��ع��ام م��ن أن نفعل 

شيئًا ما«. 
الى  مشيرًا  باسيل  ج��ب��ران  ال��وزي��ر   

ّ
ورد

 الدعم 
ّ

أن تجربة العام املاضي أثبتت أن
ذه����ب ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ال����ى ج���ي���وب التجار 

والسماسرة. 
فوافقه حليفه الوزير الحاج حسن الذي 
ق���ال »ال���ع���ام امل���اض���ي أّي���دن���ا ال���دع���م، لكن 
أثبتت التجربة أنه غير مجد، وال بد من 
اللجوء الى شيء شبيه بما يحصل في 

سوريا عبر كوبونات«. 
ه��ن��ا أث����ار ال���وزي���ر ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه نقطة 
استعصت على زمائه، حني قال: يجب 

أن نقرر، كوبونات أم بونات؟ 
اللبس  ل الوزير فادي عبود ليزيل 

ّ
تدخ

وي����ع����ود ب���ال���ن���ق���اش ال�����ى أص����ل����ه، فطرح 
رف��ع ضريبة ال�����TVA ع��ن امل����ازوت، الذي 

يستخدم لتوليد الكهرباء والتدفئة. 
ث��م ع���اد ال��وزي��ر ب��اس��ي��ل ل��ل��ق��ول إن هناك 
عرقلة سياسية يمارسها الفريق اآلخر، 
مشيرًا الى فاتورة الغاز املصرية التي ال 
تدفعها وزارة املال، وهي ليست بحاجة 
لقرار من مجلس الوزراء، لكن عدم دفعها 
ي���ؤدي ال��ى االع��ت��م��اد أك��ث��ر على املازوت 

مما يرفع سعره. 
وع��ن��دم��ا س���أل ال��رئ��ي��س ري���ا ال��ح��س��ن عن 
وض��ع ه��ذه السلف، أش��ارت الحسن الى 
الوزراء  مجلس  م��ن  لتفويض  حاجتها 
لدفعها... فصمت سليمان للحظة وقال 

»أعطيناك التفويض الازم«. 
وامللفات  األوراق  خ��ل��ف  م���ن  خ����رج  ه��ن��ا 
: »هل 

ً
األمني العام ملجلس الوزراء سائا

أخ��ذن��ا ق���رارًا فخامة ال��رئ��ي��س؟« ك��أن��ه لم 
يتمالك نفسه من الصمت. 

ف��ت��دخ��ل ال��وزي��ر ي��وس��ف س��ع��ادة ليقول: 
ف����ي ج������دول األعمال  ب���ن���د م������درج  »ه������ذا 
ن��أخ��ذ قرارات  أردن���ا أن  ورق��م��ه 16، وإذا 

فلنعد الى جدول أعمال املجلس. 
ال���ح���ري���ري بجملة  ال���رئ���ي���س  ل����م ي��ن��ط��ق 
مه 

ّ
إضافية طوال الجلسة باستثناء تهك

على الوزير الحاج حسن، إذ قال: »أنتم 
ترون أنفسكم وزراء معارضة، فا وزراء 
وح��دة وطنية«.  ف��ي حكومة  معارضون 

ثم صمت. 
العبثي،  النقاش  وبعد ساعة وثلث من 
كمينًا  م��ع��ارض��ون  وزراء  رآه  م���ا  ��ر 

ّ
ت��ع��ث

ن��ص��ب ل��ه��م ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��م��ري��ر ق����رار واحد 
وك��س��ر ق��راره��م إن��ه��اء بند ش��ه��ود الزور 
»مصالح  جميعًا  ال�����وزراء  ون��س��ي   .

ً
أوال

م��ن دون  الجلسة  ال��ن��اس« بعدما رفعت 
تحديد جلسة أخ��رى قبل األعياد، فيما 
ب��دأ ع��دد من ال���وزراء السفر ال��ى الخارج 

لقضاء فترة األعياد. 

حاول وزراء األكثرية النيابية يوم األربعاء املاضي الوصول
 قرار كان، املهم كسر موقف 

ّ
الى اتخاذ قرار ما في املجلس، أي

املعارضة، بينما وزراء املعارضة، كعادتهم، كادوا ينزلقون الى 
املوافقة على قرار لوال تنبيه سهيل البوجي لهم، ولو من غير 

قصد. التالي هو ملخص نقاش ما قبل بند شهود الزور 

الرئيس ميشال سليمان )هيثم املوسوي(

ة: كوبونات أم بونات؟ 
ّ
كوميديا وزاري

خ����ال اس���ت���راح���ات ال��ت��دخ��ن ال��ت��ي أخذها 
عدد من الوزراء، الحظ هؤالء اقتراب وزير 
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال��ي��اس امل��ر ال��وزي��ر يوسف 
س��ع��ادة، خ��ال تدخن االث��ن��ن، وت���وّدد املر 
املاطفة،  بعبارات  اليه  وتوّجه  إلى سعادة، 
وأش���ار أح��ده��م ال��ى أّن امل��ّر ك��ان يعّد العّدة 
وطرح  ال����وزاري  النقاش  حلقة  ف��ي  لدخوله 

م��وض��وع��ه ال��خ��اص، ال���ذي س��ب��ق أن أعلنه، 
وهو بحاجة إلى تعاطف سعادة الذي يعّده 
فرنجية  قلب سليمان  إل��ى  الوحيد  مدخله 

وملعب حزب الله وسوريا ضمنًا. 
امل���ّر صامتًا ط���وال م��راح��ل الجلسة،  وك���ان 
سليمان  ميشال  الرئيس  اكتشف  أن  إل��ى 
ال���زور ورفع  ت��واف��ق على بند ش��ه��ود  أن ال 

أوراقهم  بتجميع  ال������وزراء  وب����دأ  ال��ج��ل��س��ة، 
وأق���ام���ه���م، ف��ن��ه��ض ال���وزي���ر امل����ّر ط��ال��ب��ًا أن 
يسجل في جدول أعمال أول جلسة مقبلة 
عبر  عليه  والتحريض  التهديدات  عن  بندًا 
نشر جريدة »األخبار« وثائق ويكيليكس، 
ودعا الى أخذ موقف وزاري واضح من هذا 

التحريض.

المّر الودود وتهديد »األخبار« 



ي���ج���ري س���اب���ق���ًا، وب���ال���ت���ال���ي ه����ذا يعكس 
ب��ص��ورة أو ب��أخ��رى أن ه��ن��اك ت��ق��دم��ًا في 
ال��س��ع��ودي«، ورأى أن   ����� ال��س��وري  امل��س��ار 
إع�����ان ن��ت��ائ��ج ه����ذا امل���س���ار »ه����و مسألة 
����د ال���وزي���ر محمد رح���ال أن 

ّ
ت��وق��ي��ت«. وأك

ج��م��ي��ع األف����رق����اء ي��ت��ع��اط��ون م���ع املسعى 
العربي »بإيجابية«. كذلك تحدث النائب 
أحمد فتفت عن »نقاط جديدة منفتحة« 
عمار حوري  النائب  ون��ّوه  الخطاب.  في 

بحديث نصر الله عن منع الفتنة.
وأم���س أي��ض��ًا، ن��ص��ح ن��ائ��ب األم���ن العام 
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم »بتشجيع 
ع��ل��ي��ه��ا سورّيًا  ُي���ع���م���ل  ال���ت���ي  ال���ت���س���وي���ة 
وس����ع����ودّي����ًا ألن���ن���ا ن���ري���د ال����خ����اص لهذا 
بعيدين  ن��ك��ون  أن  املصلحة   

ّ
وألن ال��ب��ل��د، 

اإلسرائيلية،   ����� األميركية  الروزنامة  عن 
ي إل����ى ت��ف��اه��م��ن��ا م��ع��ًا ع��ل��ى كل 

ّ
ب��م��ا ي�����ؤد

الخطوات، فهذا ما ينقذ لبنان ويريحه«. 
مكشوفة  »أص���ب���ح���ت  امل��ح��ك��م��ة  إن  وق�����ال 

وس��اق��ط��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��م��ل��ي«، وأن 
القرار االتهامي لن يغّير شيئًا في الواقع 
اه قبل أن 

ّ
القائم ولو صدر غدًا »ألننا دفن

يصدر«.
ع النائب ميشال عون صدور القرار 

ّ
وتوق

ب��ع��د ان���ت���ه���اء ال��ع��ط��ل��ة ف���ي أوروب�������ا ف���ي 6 
ك���ان���ون ال��ث��ان��ي امل��ق��ب��ل، وق����ال ف���ي حديث 
إلى تلفزيون »روسيا اليوم«، إن املساعي 
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أظ��ه��رت ت��ط��ّورات ال��س��اع��ات امل��اض��ي��ة، أن 
الوزراء،  ملجلس  األخيرة  الجلسة  مسار 
العجز عن  يكونا بسبب  لم  ونتيجتها، 
ال��ت��وص��ل إل��ى ت��واف��ق ب��ن فريقي 8 و14 
إقليمي  إي���ق���اع  ض���اب���ط  ب��ف��ع��ل  ب���ل  آذار، 
يبدو أنه على وشك التوصل إلى اتفاق 

قريب.
»األخبار«،  ل� مطلعة  م��ص��ادر  أك���دت  ف��ق��د 
حدوث تطّور إيجابي في االتصاالت بن 
ل بتحقيق تقدم 

ّ
سوريا والسعودية، يتمث

كبير ج��دًا في ما يخّص الورقة املكتوبة 
املتداولة بن البلدين. ولم يستبعد مصدر 
وزاري توقيع هذه الورقة في األيام التي 
املناخ   

ّ
أن السنة، موضحًا  رأس  ستعقب 

ال��ذي س��اد جلسة مجلس ال���وزراء، لجهة 
تحت  الخطاب  وإب��ق��اء  املتحدثن  انتقاء 
إل������ى املنحى  ي���ش���ي���ر  ال���ت���ص���ع���ي���د،  س���ق���ف 
اإليجابي للمسعى العربي الثنائي. وقال 
إنه كان واضحًا في الجلسة حرص وزراء 
ح����زب ال���ل���ه وت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل، ع��ل��ى عدم 
ح��ص��ول ت��ص��ع��ي��د م���ن ح��ل��ف��ائ��ه��م، وحتى 
الحاج »من  الوزير حسن  ث 

ّ
عندما تحد

القلب« ع��ن م��وض��وع املحكمة  إل��ى  القلب 
��ى ورق����ة م��ن زم��ي��ل��ه الوزير 

ّ
ال��دول��ي��ة، ت��ل��ق

م��ح��م��د ف��ن��ي��ش ل���ع���دم امل����ض����ّي ف����ي إثارة 

السياسي المشهد 

هذا املوضوع. وعندما سألت »األخبار« 
النائب وليد جنباط عن املوضوع، قال 
 االتصاالت ال تزال 

ّ
إن ما هو متأكد منه أن

الجدية  األف��ك��ار   
ّ

وأن بإيجابية،  مستمرة 
تحظى بكتمان شديد »وهو أمر ممتاز« 

 على جدية.
ّ

ويدل
ثم ج��اءت تطورات أول من أم��س وأمس، 
لتظهر أول غزل »مستقبلّي« بحزب الله 
م���ن���ذ أش����ه����ر، ب���ع���د خ���ط���اب األم������ن العام 
ل���ل���ح���زب ال���س���ي���د ح���س���ن ن���ص���ر ال����ل����ه، في 
العاشر من محرم، الذي أعلن فيه التزام 
الحزب وحرصه »على بلدنا لبنان، على 
السليمة  العاقة  على  الوطنية،  وحدتنا 
واإلن��س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة واألخ��اق��ي��ة بن 
جميع مكّونات شعبنا )...( وسنبقى في 
 دائمًا للتضحية من 

ّ
املوقع املستعد هذا 

أجل سامة هذا البلد وكرامته وسيادته 
فتنة  أي  رف������ض  أع����ل����ن  ك���م���ا  وب�����ق�����ائ�����ه«. 
الدائم على »مواجهة  مذهبية والحرص 
أي شكل من أشكال الفتنة التي يجب أن 
ضرورة  على  دًا 

ّ
مشد جميعًا«،  نواجهها 

أن يكون الجميع أكبر من كل التحديات. 
وكّرر نصر الله رفض »أي اتهام ظالم لنا 
أو لغيرنا«، مؤكدًا العزم على إسقاط كل 
الرئيس  باغتيال  املقاومة  ات��ه��ام  أه���داف 
ال��ح��ري��ري و»س��ن��ح��م��ي مقاومتنا  رف��ي��ق 
واملعتدين  الفتنة  م��ن  وب��ل��دن��ا  وكرامتنا 
ب��أي لباس أو عنوان أو اسم  واملتآمرين 
»مؤامرة  ب����أن  ل��ي��خ��ت��م  أت�������وا«،  أو  ك���ان���وا 
الرياح  أدراج  ستذهب  ال��دول��ي��ة  املحكمة 

كما كل املؤامرات السابقة«. 
ومساء اليوم نفسه، ظهرت مقدمة نشرة 
أّي  م��ن  املستقبل خالية  تلفزيون  أخ��ب��ار 
هجوم على الحزب، بل على العكس رأت 
ف���ي جلسة  ال��س��ي��اس��ي«  أن »االن���ض���ب���اط 
مضمون  »ع����ل����ى  ان����س����ح����ب  ال����ح����ك����وم����ة، 
نصر  أعلنها  ال��ت��ي  السياسية«  امل��واق��ف 
ال��ل��ه. وأم���س، ن���ّوه ال��وزي��ر حسن منيمنة 
مضيفًا  ال��راي��ة،  ملعب  خطاب  بمضمون 
»أن�����ه ل���م ي��ط��ل��ق ت���ه���دي���دات ض���د أي قوى 
داخ���ل���ي���ة ول����م ي�����وزع ات���ه���ام���ات ك��م��ا كان 

تصوير »دولّي« بني الطيري وبنت جبيل يوم عاشوراء!

بنت جبيل ــ داني األمين

لة من 
ّ
اختارت وحدة فرنسّية مؤل

اليونيفيل، يوم العاشر من محرم، لتظهر 
في محلة الحاووز بني الطيري وبنت 

جبيل، وتصّور، بحسب شاهد عيان، 
 ،GPS وترسل إحداثيات عبر جهاز
ثم تسلل عناصرها الـ12 الى أسفل 

الوادي، للتصوير أيضًا، ما أدى إلى 
استنفار حشد من األهالي، وقطع طريق 

ل 
ّ

العودة على الفرنسيني. عندها، تدخ
الجيش اللبناني وانتزع شريط تسجيل 
»الفيديو« من القوة الفرنسية بناًء على 

طلب األهالي، الذين سمحوا بعد ذلك 
للقوة بمغادرة املنطقة. وقال مواطن 

كان في مكان الحادث »إن قائد الوحدة 

الفرنسية اعترف بأنهم يصورون 
عددًا من السيارات التي كانت تغادر 
مدينة بنت جبيل بعد انتهاء املسيرة 

العاشورائية«. يشار إلى أّن طوافة تابعة 
لقوات اليونيفيل كانت تقوم بأعمال 

تصوير فوق بنت جبيل أثناء املسيرة 
العاشورائية، يوم األربعاء، بالتزامن مع 

ف للطائرات اإلسرائيلية.
ّ
تحليق مكث

إذا صدقت املصادر 
 

ّ
واملواقف، ولم يظهر أي

مسؤول أميركي في لبنان 
 

ّ
طالبًا مواعيد طارئة، فإن
نجاح املسعى السعودي ـ 
السوري، سيكون هدية ما 

بعد األعياد للبنانيني، وليس 
ما وعد جيفري فيلتمان 

بتقديمه قبل عيد امليالد

»س ـ س« على أبواب االتفاق النهائي الـ
إليقاف  تكون  قد  السورية،   ����� السعودية 
موقف  ألخ���ذ  أو  لتعديله  أو  ال���ق���رار  ه���ذا 
أن  أعتقد  »ل��ذل��ك  ت��ج��اه��ه،  لبناني ج��ام��ع 
ال���ت���ي تحصل  امل����ف����اوض����ات وامل������ب������ادرات 
ل��م يصدر،  ال��ق��رار  ق��ائ��م��ة م��ا دام  ستبقى 
لكن ما إن يصدر القرار حتى تتوقف كل 
ًا على سؤال عما سيحصل 

ّ
املبادرات«. ورد

بحجم  س���ي���ك���ون   
ّ
ال�������رد أن  رأى  ع���ن���ده���ا، 

أن  الطبيعي  »م��ن  أن  االع���ت���داء، موضحًا 
ل��اع��ت��داء سيدافع عن  امل��ع��ّرض  املجتمع 
 
ً
أشكاال يأخذ  النفس  والدفاع عن  نفسه، 
ال���س���ي���اس���ي وم���ن���ه���ا األمني  ع������دة، م��ن��ه��ا 
أحيانًا إذا كان االعتداء أمنيًا، حتى نجد 
م���ن األزم�������ة«. وح���ّم���ل الحكومة  م��خ��رج��ًا 
مسؤولية  ال��دول��ي��ة  وامل��ح��ك��م��ة  اللبنانية 
تعطيل القضاء، مردفًا: »لو أنا كنت سعد 
املشكلة  فأين  وال���دي،  واغتيل  الحريري، 
ف��ي أن أرس��ل شهود ال���زور إل��ى املحكمة، 

إذا كنت أريد أن أعرف الحقيقة؟«.
إي���ران غضنفر  أك��د سفير  وم��ن بنشعي، 
ركن أبادي أن األمور »تسير جيدًا، وآراء 
كل القادة في لبنان إيجابية، واألوضاع 
الله«.  إن ش����اء  إي��ج��اب��ي  ب��ات��ج��اه  ت��س��ي��ر 
املتحدة  العام لألمم  األم��ن  وأعلن ممثل 
والنائب  ن���اق���ش  أن�����ه  وي���ل���ي���ام���ز،  م���اي���ك���ل 
الدول  »م�������ب�������ادرات  ف���رن���ج���ي���ة  س���ل���ي���م���ان 
املبادرة  لبنان وال سيما  نحو  الصديقة 
السورية ����� السعودية التي تعمل جاهدة 
إليجاد مخارج للوضع الراهن في لبنان، 
وإني أؤمن بضرورة توأمتها مع خطوات 

ومبادرات داخلية«. 
لكن البطريرك املاروني نصر الله صفير 
ق����ال ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع م��ج��ل��ة »ال���ن���ج���وى ����� 
املسيرة«، تنشر اليوم: »ال أستبعد وقوع 
��ذه ح��زب ال��ل��ه«، إال أن��ه أردف 

ّ
ان��ق��اب ي��ن��ف

ب��ان��ق��اب ش���يء واملحافظة  ب���أن »ال��ق��ي��ام 
 

ّ
عليه شيء آخر«، وذلك بحسب رأيه، ألن

»ل��ب��ن��ان ل��ي��س س��اح��ة م��ت��روك��ة أو ب��ل��دًا ال 
يهتّم أو يعتني به أحد، وهذا ليس جديدًا 
ف��ي ت��اري��خ ه���ذا ال��ب��ل��د امل��ت��ن��وع واملتعدد 

املذاهب واملشارب والثقافات«.
وف��ي ن��ي��وي��ورك )ن���زار ع��ب��ود( ك���ّرر األمن 
العام لألمم املتحدة بان كي مون، في آخر 
مؤتمر صحافي له هذا العام، أن املحكمة 
دًا على 

ّ
»ع����م����ل ق���ض���ائ���ي ب�����ح�����ت«، م�����ش�����د

ضرورة »احترام نزاهتها«. وقال: »إنني 
باملحكمة،  املتعلقة  ال��خ��ط��اب��ات  م��ن  ق��ل��ق 
ه 

ّ
ف���ه���ذا أم����ر غ��ي��ر م���س���ت���ح���ّب«، ك��اش��ف��ًا أن

ن��اق��ش »ال��ق��ض��ي��ة م���ع ك��ب��ار ال���ق���ادة، بمن 
الرباعية،  ال���ل���ج���ن���ة  أع�����ض�����اء  ذل�������ك  ف�����ي 
امل��ت��ح��دة وروس���ي���ا واالتحاد  )ال����والي����ات 
األوروب��ي( وجميعهم أعربوا عن دعمهم 
عي العام. يجب دعم هذه 

ّ
للقضاة وللمد

املحكمة«. 
وفي هذا اإلطار، أعلنت البعثة الفرنسية 
السنوية  مساهمتها  دف��ع��ت  ب��اري��س  أن 
ف��ي م��ي��زان��ي��ة امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة، وقدرها 
م��ل��ي��ون��ان ون��ص��ف م��ل��ي��ون ي����ورو، وقالت 
في بيان إن »هذه املساهمة تعكس الدعم 
ف���رن���س���ا ألعمال«  م���ه 

ّ
ت���ق���د ال������ذي  ال���ث���اب���ت 

املحكمة، مضيفة إن فرنسا تدعو جميع 
املحكمة  اح�����ت�����رام والي�������ة  إل�����ى  األط���������راف 
بأسرها،  املنطقة  كما  لبنان  »وملصلحة 
يجب أن تتمكن هذه املحكمة من مواصلة 
ع��م��ل��ه��ا ب���ك���ل اس��ت��ق��ال��ي��ة وه��������دوء. على 
أن يواصل تقديم دعمه  الدولي  املجتمع 

السياسي واملالّي لها«.

◄ كرامي وميقاتي: طرابلس
مدينة االعتدال والوحدة

فـــــي رّديـــــــــن غـــيـــر مـــبـــاشـــريـــن على 
النائب محمد كبارة طرابلس  إعــان 
ة«، كّرر الرئيس عمر 

ّ
 للسن

ً
»عاصمة

للبنان،  الثانية  »العاصمة  أن  كرامي 
الــفــيــحــاء، كــانــت وستبقى  طــرابــلــس 
الوطنيني والعروبيني ورمزًا  عاصمة 
الوطنية«.  والــوحــدة  املشترك  للعيش 
إنها  ميقاتي،  نجيب  الــرئــيــس  وقـــال 
االعتدال  »مـــديـــنـــة  وســتــبــقــى  كـــانـــت 
واالنتماء الوطني«، داعيًا إلى مواجهة 
الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة بحماية  الـــريـــاح 
طــرابــلــس »مــــن الـــتـــحـــّول إلــــى ساحة 
السماح  وعـــدم  حــســابــات«،  لتصفية 
الخوف  لتصدير  »مــقــّرًا  تــكــون  بـــأن 

والقلق«.

◄ التعطيل الكبير 
بتعطيل القضاء والبالد 

والدستور

دافــــــع الـــــوزيـــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل عن 
مطالبة املعارضة السابقة بالتصويت 
ــة مــلــف شــهــود الــــزور إلى  عــلــى إحــال
املــــاّدة 65   إّن 

ً
الــعــدلــي، قــائــا املجلس 

من الدستور »تنّص على أن قرارات 
مجلس الــوزراء تؤخذ بالتوافق، وإذا 
 

ّ
حق هـــو  إذًا،  فــبــالــتــصــويــت.  ر 

ّ
تـــعـــذ

في  بالتصويت  نطالب  أن  دســتــوري 
ـــبـــّت، وعــنــدمــا نــحــرم من 

ُ
قضية لــم ت

الحق، فإننا نحرم من ممارسة  هــذا 
وممارسة  وتـــطـــبـــيـــقـــه  الـــــدســـــتـــــور 
الوزراء«،  داخــل مجلس  صاحياتنا 
ورأى في ذلك مكمن التعطيل الكبير: 
تعطيل القضاء واملؤسسات بحرمان 
مــؤســســة مــجــلــس الــــــوزراء مـــن أخذ 
الدستور  »ألّن  الباد  وتعطيل  قــرار، 

ل في األساس«.
ّ

قد تعط

قون صهاينة
ّ

◄ قبالن: محق
في املحكمة

شّدد نائب رئيس املجلس اإلسامي 
األمير  عبد  الشيخ  األعــلــى  الشيعي 
قــــبــــان، عـــلـــى مــطــلــب الــــعــــدالــــة، لكن 
ــبــنــى عــلــى األوهام 

ُ
الــعــدالــة الــتــي »ال ت

االبتعاد  ـــــى  إل داعــــيــــًا  والـــــشـــــكـــــوك«، 
»عـــن الــوهــم والـــظـــّن«. وأعــلــن رفضه 
قون 

ّ
محق »فيها  محكمة  من  للعدالة 

الناس  لــكــل  ونـــقـــول   )...( صــهــايــنــة 
روادها  من  والعدالة  الحقيقة  اطلبوا 
القرآن  ومـــصـــادرهـــا، والـــقـــانـــون مـــن 
أحكامنا  نأخذ  فــا  النبوية،  ة 

ّ
والسن

من الضالني واملغضوب عليهم«.

أخبار

نتائج املسعى السوري ــ السعودي بعد األعياد؟ )أرشيف(

جنبالط: االتصاالت 
مستمّرة بإيجابّية 

واألفكار الجّدية تحظى 
بكتمان شديد وهذا

 أمر ممتاز
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 محمد محسن 

ل����م ت���ت���أث���ر االن���ت���خ���اب���ات ال���ط���ال���ب���ي���ة في 
بهدوء  أم�������س،  األن����ط����ون����ي����ة،  ال���ج���ام���ع���ة 
بمباني  امل��ح��ي��ط��ة  وال�����ودي�����ان  ال���غ���اب���ات 
برائحة  امل���ح���ف���وف  ال�����ه�����واء  ال���ج���ام���ع���ة. 
الطالب. بقيت  م��زاج  ل 

ّ
لم يعد الصنوبر 

انتخاباتهم مشحونة من بدايتها إلى ما 
قبل ساعتني من انتهائها. في املحّصلة، 
الصناديق،  نتائج  على  جديد  يطرأ  ل��م 
التحالف  املاضي.  العام  بنتائج  مقارنة 
ال����ذي ي��ض��ّم ق���وى املعارضة  ال��س��ي��اس��ي 
السابقة، اكتسح مقاعد الهيئة الطالبية 
األح����د ع��ش��ر ك��ل��ه��ا ب��ع��دم��ا ف���از بغالبية 
امل��ق��اع��د امل��خ��ص��ص��ة ل�����45 م��ن��دوب��ًا ع���ن 8 
كلّيات ومعاهد هي: هندسة املعلوماتية 
بفرعيها  األع���م���ال  إدارة  واالت����ص����االت، 
اإلنكليزي والفرنسي، اإلعالم واإلعالن، 
ط��ب األس���ن���ان، ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، العلوم 
الرياضية  العلوم  الالهوتية والرعائية، 
انتخابات  تمّيزت  املوسيقى.  والبدنية، 
»األن��ط��ون��ي��ة« ه���ذا ال��ع��ام ب��أم��ور جديدة 
ط��رأت على ساحتها. أّولها، ق��رار إداري 
املندوبني  انتخابات  ب��إج��راء  لوجستي 
خالل  الطالبية  الهيئات  في  وممثليهم 
ي���وم واح����د. أّم���ا ث��ان��ي��ه��ا، وأب���رزه���ا، فهو 
ج الطائفي التي بدأت تظهر 

ّ
ة التشن

ّ
حد

االن���ت���خ���اب���ات، وترجمتها  ق��ب��ل  م���ا  م��ن��ذ 
والكتّيبات  ال����ش����ع����ارات  ب���ع���ض  أم������س 
الجيش  أّما عناصر  ومظاهر االحتفال. 
ال���ذي���ن ل���وح���ظ ح���ض���وره���م ب���ك���ث���رة، فقد 

الهاجس الديموغرافي 
يقترع في »األنطونّية« 

أمس، قاطع طالب
القوات اللبنانية والكتائب 

االنتخابات الطالبية في 
الجامعة األنطونية في بعبدا. 

خطوة يخطوها القواتيون 
وحلفاؤهم للمرة األولى، 

أسهمت في تحقيق فوز سهل 
وكاسح لطالب املعارضة 

السابقة. ألول مرة أيضًا، تشهد 
انتخابات »األنطونية« تضاربًا 

بني الطالب، تراوحت أسبابه 
بني شحن طائفي ترجمته 
كتّيبات تدعو إلى »توازن 

م 
َ
ديموغرافي في الجامعة«، وعل

أميركي رفعه القواتيون 

تقرير

بّسام القنطار

للمجلس  ال���ح���دي���ث���ة  امل���ع���ط���ي���ات  أظ����ه����رت 
من  املستقاة  العلمية،  للبحوث  ال��وط��ن��ي 
 ،MODIS ال���ص���ن���اع���ي  امل��س��ت��ش��ع��ر  ص�����ور 
امللتقطة أول من أمس، أن العاصفة الثلجية 
ت مساحة 

ّ
األخيرة التي ضربت لبنان غط

2200 كلم2 تقريبًا وبسماكة وسطّية نحو 
ال��ع��ام للمجلس د.  40 س��م. ويلفت األم��ني 
معني حمزة إلى أنه إذا احتسبت الكثافة 
كمية  أن  يظهر   )0.65( ل��ل��ث��ل��وج  ال��ن��وع��ي��ة 
املياه الناتجة من هذه العاصفة قد تصل 
ومع  تقريبًا.  مكعب  متر  مليون   570 إل��ى 
السطحي  وال��س��ي��الن  التبخر  كمية  حسم 
غير املحصود، التي تراوح بني 55 و%60، 
فإن كمية املياه هذه قد تكفي ما يزيد على 

مليون نسمة على مدار السنة.
الجديدة  العلمية  املعطيات  ه��ذه  ل 

ّ
وتمث

ال��ى غياب وجود  خطوة مهمة ج��دًا نظرًا 

أجهزة رصد ومحطات فوق ارتفاع 1400 
النتائج  يبقي  م��ا  ال��ب��ح��ر،  ع��ن سطح  متر 
املستوى  هذا  عند  باملتساقطات  املتعلقة 
ت��ق��ري��ب��ي��ة. ل��ك��ن م���ا ي��ق��ل��ق ح��م��زة ه���و فترة 
ال���ع���اص���ف���ة، والتي  ت���ل���ت  ال����ت����ي  ال���ص���ح���و 
وصلت فيها درجة الحرارة الى ما فوق 20 
درجة ،األمر الذي سيؤدي في حال تكراره 
الى ذوبان سريع لهذه الكمية الهائلة من 
على  التربة  ق��درة  ع��دم  وبالتالي  الثلوج، 

امتصاصها وتخزينها. 
ال����ث����ل����وج ومدى   دراس���������ة ظ�����اه�����رة 

ّ
وت�����ع�����د

انتشارها وسماكتها من املواضيع املهمة 
التي يحتاج لبنان الى التعمق في دراستها 
ال����دراس����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة باملياه،  ق��ب��ل إط����الق 
باستراتيجية  بات يعرف  ما  وخصوصًا 
تخزين املياه خلف السدود املكشوفة التي 
تسعى وزارة الطاقة واملياه الى تنفيذها 

في أكثر من منطقة من لبنان. 
الهندسة  أج��رت��ه��ا كلية  وب��ح��س��ب دراس����ة 

ف���ي 1996، فإن  ال��ي��س��وع��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي 
ه����ن����اك إم����ك����ان����ي����ات ك����ب����ي����رة ل���ل���ث���ل���وج في 
لبنان، وهي ت��ؤدي دورًا مهمًا في النظام 
دراستها  ي��س��ت��دع��ي  م���ا  ال���ه���ي���درول���وج���ي، 
دراس������ة م��ع��م��ق��ة واالس����ت����ف����ادة م��ن��ه��ا على 

أوسع نطاق. 
م��ص��ل��ح��ة األبحاث  أع���ل���ن���ت  امل���ق���اب���ل،  ف����ي 
األمطار  م��ج��م��وع  أن  ال���زراع���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وص��ل، لغاية أول م��ن أم��س، ال��ى 172 ملم 
في البقاع األوسط، يقابله في اليوم ذاته 
املعدل  فيما  ملم،  املنصرم 322  ال��ع��ام  م��ن 

السنوي لغاية اليوم هو 180 ملم. 
وتوقعت املصلحة أن يكون الطقس اليوم 
م��اط��رًا، على أن يصل م��ع��دل األم��ط��ار إلى 
ن��ح��و 10 م��ل��م ف���ي ال��ب��ق��اع، و25 م��ل��م على 
األسبوع.  ن��ه��اي��ة  ف���ت���رة  خ����الل  ال���س���اح���ل، 
الثلوج على ارتفاع  ويحتمل أن تتساقط 
1600 متر لتصل يوم غد الى ارتفاع 1400 

متر.

لبنــــان مــن  ي 2200 كلــــم2 
ّ

لــــوج تغــــط
ّ
الث

عبد الكافي الصمد

ربما لم يعد يجدي نفعًا بقاء أزم��ة إعادة 
إعمار مخيم نهر البارد أسيرة أسوار املخيم 
فقط. لهذا السبب، وألن الصبر قد نفد، نقل 
أبناء »البارد« تحركاتهم في هذا اإلطار من 
مخيمهم الضّيق إلى مدينة طرابلس، حيث 
ع��ق��دوا أم���س أول م��ؤت��م��ٍر ص��ح��اف��ي واسع 
ف��ي م��رك��ز رش��ي��د ك��رام��ي ال��ث��ق��اف��ي البلدي، 
لقاءات  مون 

ّ
ينظ السابق  كانوا في  بعدما 

مكاتب  أم���ام  أسبوعية  شبه  واعتصامات 
األون������روا ف��ي ال���ب���ارد وال����ب����داوي. داف����ع ذلك 
ه م��س��ؤول ال��ح��زب الشيوعي 

ّ
ال��ت��ح��ّول ي����رد

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع��ي��س��ى ح���م���دان إل����ى أمرين: 
»األول إع��الم��ي، ل��ك��ون ان��ع��ق��اد امل��ؤت��م��ر في 

له،  أفضل  إعالمية  تغطية  يكفل  طرابلس 
لبناني  تحقيق حضور سياسي  والثاني 
داع�����م ل���ن���ا، ب��ع��دم��ا دع���ون���ا أك���ث���ر م���ن فريق 
سياسي إل��ى ه��ذا املؤتمر«. لكن، رغ��م هذه 
البعض منهم لم  أن  للبنانيني، إال  الدعوة 
ي��ح��ض��ر. وف���ي ه���ذا اإلط������ار، أوض����ح جميل 
صافية، عضو اللجنة املركزية في الحزب 
الشيوعي اللبناني، الذي حضر متضامنًا، 
»أن غ���ي���اب أغ���ل���ب ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة عن 
ح����س����اب����ات سياسية  إل������ى  ي����ع����ود  ال����ل����ق����اء 
مختلفة، وإل��ى مواقف مسبقة، منها تجاه 
امل���ل���ف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب���رم���ت���ه، ب��ي��ن��م��ا نحن 
مركزية  قضية  الفلسطينية  القضية   

ّ
نعد

بالنسبة إلينا«.
ل��ل��م��ؤت��م��ر، وإن غ�����اب عنه  م����ع ذل������ك، ك�����ان 

البعض، هدف أساسي يعّبر عنه أمني سّر 
الفصائل ومسؤول الجبهة الديموقراطية 
بدر،  أرك���ان  الشمال  ف��ي  فلسطني  لتحرير 
���دًا أن »ال���غ���اي���ة م���ن ه����ذا ال��ت��ح��رك هي 

ّ
م���ؤك

إع��ادة تسخني ملف نهر البارد الذي َبَرد، 
والصقيع   

َ
ال��َب��ْرد يعانون  نازحني  وتدفئة 

ت«. 
ّ
املؤق ل����إي����واء  ال��ص��ف��ي��ح  م��س��اك��ن  ف���ي 

»السلطة  ب�����در  ط���ال���ب  امل����ل����ف،  ول��ت��س��خ��ني 
املانحة  وال��ج��ه��ات  الفلسطينية  الوطنية 
املخيم،  ألهالي  واملساعدة  العون  بتقديم 
ب��ي��وت��ه��م، ألن  إل���ى  ال���ع���ودة  م���ن  لتمكينهم 
العودة إلى املخيم في نظرهم هي مقدمة 
ل��ع��ودت��ه��م إل���ى ف��ل��س��ط��ني«، م��ش��ي��رًا إل���ى أنه 
 أن أحدًا من الفلسطينيني 

ّ
»ُيخطئ من يظن

يتوق إلى التوطني في لبنان واالستغناء 

ع��ن ب��ل��ده األص��ل��ي«. ل��م يطالب ب��در الدول 
ال��ع��رب��ي��ة، ألن��ه��ا »ل���و ك��ان��ت ت��ري��د التحرك 
ال���ح���رب«، معتبرًا  ل��ت��ح��ّرك��ت لحظة وق��ع��ت 
أن األمر بيدها، »وخصوصًا أن ما يحتاج 
 
ً
 تفصيال

ّ
إل��ي��ه املخيم إلع���ادة إع��م��اره ي��ع��د

بسيطًا نظرًا إلى ما يملكونه من ثروات«. 
وك���ان ب��ي��ان ال��ف��ص��ائ��ل وال��ل��ج��ان الشعبية 
الذي تاله بدر قد طالب الحكومة اللبنانية 
»باتخاذ قرار سياسي إلنهاء مأساة أبناء 
وترجمة  ال����وزاري  للبيان  تنفيذًا  امل��خ��ي��م، 
لوعود الحكومة اللبنانية السابقة لنازحي 
املخيم بأن النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة 
واإلعمار محتوم«. ودعا البيان إلى »توفير 
األموال إلعادة إعمار املخيم بجزءيه القديم 
املتضررة  ال��ع��ائ��الت  وال��ج��دي��د، وتعويض 
وإنهاء  اللبناني،  ال��ج��وار  بمناطق  أس���وة 
الحالة العسكرية في املخيم، وإلغاء نظام 
بالضغط  األون����روا  ومطالبة  ال��ت��ص��اري��ح، 
الرزمة  لتسليمها  املتعهدة  ال��ش��رك��ة  على 

األولى في املوعد املحدد«.

إلـى طرابلـــس البـــارد...  إعمـــار  إعـــادة 
الضغط على الشركة 

المتعهدة لتسليم الرزمة 
األولى في الموعد المحدد

مجتمع

ة )األخبار(
ّ
ا البقاعي

ّ
طفل يلهو بالثلج في طاري
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القافلة اآلسيوية لكسر حصار غزة 

تعقد لجنة املبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة، السادسة 
من مساء االثنني املقبل، اجتماعًا طارئًا في دار الندوة، للبحث في 
املشاركة في القافلة اآلسيوية لكسر الحصار على غزة. وكشفت 

ق اتصل بمنسق 
اّ

اللجنة أناّ منسق العلقات الخارجية نبيل حل
الحملة اآلسيوية فيروز متحي باروال، وعلم من خلله أناّ القافلة 

ه  التي انطلقت من الهند وصلت إلى تركيا بعد إيران، وستتوجاّ
ة عبر العريش، في 

اّ
قريبًا الى سوريا للنطلق بحرًا الى غز

د تضامن الشعوب اآلسيوية مع أهل القطاع املحاصر. 
اّ
مبادرة تؤك

وتضم القافلة متضامنني من 12 بلدًا آسيويًا غير املتضامنني 
العرب، ويعتزم املشرفون عليها عقد مؤتمر صحفي في بيروت، 

بالتعاون مع لجنة املبادرة، في وقت الحق من األسبوع املقبل، 
ة، لشرح 

اّ
وقبيل انطلقهم من ميناء اللذقية باتجاه العريش فغز

أهداف قافلتهم وبرنامجها. 

بنى تحتية لليونيفيل لتكرير املياه املبتذلة 

ذ مركز إدارة البنى التحتية في كتيبة »رماحي نوفارا« أمس، 
اّ
نف

التي تقود الفوج األول للوحدة اإليطالية العاملة في اليونيفيل، 
مشروع تكرير املياه املبتذلة في موقعها في بلدة معركة ـــــ 

قضاء صور. واستحدثت الكتيبة شبكة أقنية جديدة لتجميع 
ن من استعادة 4.5 مليني ليتر من املياه، وإعادة 

اّ
املياه تمك

استخدامها في رياّ األراضي املجاورة. كما تسمح الشبكة 
بتوفير الطاقة الكهربائية املستخدمة لضخ املياه من البئر 

وتخزينها.

جو »اإليبنت« يرفضون رأي 
ّ
متخر

مجلس الخدمة املدنية  

اعتصم، أمس، متخرجو املعهد الفني التربوي أمام مقر وزارة 
التربية، احتجاجًا على رأي مجلس الخدمة املدنية غير امللزم 

قانونًا بشأن تعيينهم الذي نسف، كما قالوا، دور املعهد، وكان 
أقرب الى الفرضية منه الى الحقيقة 

العلمية والواقعة القانونية. وتل أيمن 
البنى، مندوب معهد طرابلس، بيانًا 
أعلن فيه رفض املتخرجني تسييس 

القضية وإدخالها في البازار 
ر البنى بالحق املكتسب 

اّ
الطائفي. وذك

بالتعيني في امللك التعليمي للمديرية 
العامة للتعليم املهني والتقني، ألنه 

 ،
ً
يستند إلى النصوص القانونية أوال
ي العدالة واملساواة ثانيًا.

َ
وإلى مبدأ

وقارب عضو لجنة متابعة القضية حسن سرحان الرأي من 
ه ما دام غير متوافر نص واضح 

اّ
وجهة نظر قانونية، فأكد أن

 
ً
يبطل املادة الثانية من املرسوم75/10270، التي تحدثت صراحة

عن دور املعهد في إعداد أفراد الهيئة التعليمية، فإناّ تخريج 
األساتذة يكون بتوظيفهم في امللك ال بالتعاقد. أما محمد 
حمود، أحد متخرجي معهد طرابلس، فرأى أننا »خلنا من 

املعنيني، وال سيما من تيار املستقبل، أناّ إنشاء فرع طرابلس 
عام 2003 هو لتثبيت املتخرجني في قراهم وبلداتهم بعد 

ل  حيازتهم شهادة اإلجازة التعليمية الفنية LET، التي تخواّ
حاملها التعيني في امللك التعليمي للمديرية العامة للتعليم 
املهني والتقني بوظيفة أستاذ تعليم فني )فئة ثالثة(، دون 

الخضوع ملبدأ املباراة«.

طائفي  تقسيم  على  مبنّي  ه��و  األدن����ى، 
بت 

ّ
ترت تقسيم  ف��اض��ح.  ب��ن��ح��و  ل��ل��ط��اب 

متواضعة  ح����ل����ول  »اق�����ت�����راح�����ات  ع���ل���ي���ه 
الديموغرافي  ال��ت��وازن  لنعيد  مناها 

ّ
قد

إل���ى ال��ج��ام��ع��ة« ي��ق��ول م��ن��دوب الكتائب، 
أن��ط��ون. ح��ل��ول متواضعة ملشكلة  ع��زي��ز 
هواجس  وحلفاؤهم  الكتائبيون  يراها 
بوضوح  ع���ن���ه���ا  ي����ص����ّرح����ون  م���خ���ي���ف���ة، 
ع 

ّ
»هاجس ديموغرافي، نخاف على توز

ازداد عدد  ف��ق��د  ال��ج��ام��ع��ة،  ف���ي  ال���ط���اب 
فون 

ّ
ال���ل���ه وأص���ب���ح���وا يؤل ط����اب ح����زب 

ن��ح��و 32% م��ن م��ج��م��وع ال��ط��اب. كذلك، 
يهمنا الحفاظ على التوازن في جامعة 
بمنطقة بعبدا، مركز املتصرفية سابقًا، 
يقول  حاليًا«  الجمهورية  رئ��اس��ة  ومقر 
 
ً
استدعى حلوال خ��وف طائفي،  أن��ط��ون. 

أك���ث���ر ط��ائ��ف��ي��ة: أّول����ه����ا، اق���ت���راح كتائبي  

»مساعدة الطاب املسيحيني  للجامعة ب�
��ح أو خ��ف��ض ل��أق��س��اط لتعديل 

َ
ع��ب��ر م��ن

ثانيها،  أّم�����ا  ال���دي���م���وغ���راف���ي«.  ال����ت����وازن 
مع  الكوتا  نظام  »اعتماد  فهو  املخيف، 
الرقم  د 

ّ
نحد لم  لكننا  املسلمني،  الطاب 

مناها 
ّ

ب��ع��د، وه���ي م��ج��رد اق��ت��راح��ات قد
صفير«  ول��ل��ب��ط��ري��رك  ال��ج��ام��ع��ة  إلدارة 
»هواجس«  ت���ن���س���ح���ب  أن�����ط�����ون.  ي����ق����ول 
مسؤول  ح�����دي�����ث  ع����ل����ى  ال����ك����ت����ائ����ب����ي����ني 

9

متفرقات

منعوا تطّور الشحن إلى تضارب خارج 
الجامعة. 

م��ن��ذ ف��ت��ح ص���ن���ادي���ق االق�����ت�����راع، نشطت 
م��اك��ي��ن��ات األط�����راف امل��ت��ن��اف��س��ة لتحقيق 
مندوبو  ي���ج���ه���د  م���خ���ت���ل���ف���ني.  ه�����دف�����ني 
ت��ح��ال��ف امل��ع��ارض��ة ف��ي ت��أك��ي��د ف���وز كان 
شبه محسوم بالنسبة إليهم، كما تفيد 
 

ّ
كل ماكينتي  مجهود  أّم��ا  اتهم.  إحصاء

والكتائب،  اللبنانية  ال��ق��وات  حزبي  م��ن 
ز على ثني الطاب عن االقتراع، 

ّ
فقد ترك

تنفيذًا  ع��ال��ي��ة،  مقاطعة  نسبة  لتحقيق 
ال  االن��ت��خ��اب��ات تصويتًا  مقاطعة  ل��ق��رار 
��ح��ًا، ق��ال��وا إن نسبتها وص��ل��ت إلى 

ّ
ت��رش

62% من مجمل عدد الطاب. 
املقاطعة  تضليل  اآلخ����ر  ال��ط��رف  ح����اول 
املعارضة  تأكد طاب  فبعدما  القّواتية، 
م���ن ان��س��ح��اب ال����ق����وات، ل���م ي��ج��ه��دوا في 
ت��أم��ني ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن األص�����وات »لسنا 
مجبرين أن نعطيهم النسب الصحيحة، 
مقاعد  ن���ح���ص���د  دائ������م������ًا  أن�����ن�����ا  وامل������ه������م 
الجامعات  م���س���ؤول  ي���ق���ول  ال���ج���ام���ع���ة« 
جان  الحر  الوطني  التيار  ف��ي  الخاصة 

جاك مانانيان. 
واألرقام،  األس������ب������اب  اخ�����ت�����اف  ب�����رغ�����م 
 أسبابه 

ّ
ال��واض��ح م��ن ق���رار امل��ق��اط��ع��ة أن

ز ه����ذا االن���ط���ب���اع أحداث 
ّ
ط��ائ��ف��ي��ة. ي���ع���ز

االن��ت��خ��اب��ات وف���ي يومها:  ق��ب��ل  حصلت 
طرح طاب القوات والكتائب على طاب 
»مسيحيًا  تحالفًا  الحر  الوطني  التيار 
������������� م��س��ي��ح��ي��ًا« ت���ت���وزع ب��م��وج��ب��ه املقاعد 
على األط��راف املتحالفة، وذلك لضرورة 
إقصاء »منظمة حزب الله عن الجامعة، 
م��ن��ظ��م��ة وعرضوا  ال����ح����زب  وا 

ّ
ع��������د ل���ق���د 

لكننا رفضنا هذا  علينا تحالفًا ض��ده، 
د مانانيان. 

ّ
«، يؤك

ً
األمر جملة وتفصيا

ال��ح��دث األب����رز ح��ص��ل ي���وم أم����س، حيث 
م 

ّ
دخ�����ل وف�����د م����ن ط�����اب ال���ك���ت���ائ���ب وسل

ف�����ادي فاضل  ال��ج��ام��ع��ة األب  أم����ني س����ّر 
األنطونية«.  »ل��ت��ب��ق��ى  ب���ع���ن���وان:  ك��ت��اب��ًا 
م���ا ف���ي ال���ك���ت���اب خ��ط��ي��ر ج�����دًا. ف���ي الحد 

 فاتن الحاج 

املتعاقدون  األس�����ات�����ذة  أم�����س  اس���ت���ب���ش���ر 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��م��ظ��ل��ة الهيئة 
املتفرغني  األس���ات���ذة  ل��راب��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
النتزاع حقهم بالتفّرغ، أو هذا، على األقل، 
االن��ط��ب��اع ال��ذي خ��رج��وا ب��ه م��ن االجتماع 
ك��ف��وري. وإذا  د. شربل  الهيئة  مع رئيس 
كان هؤالء يراهنون على ترجمة الجدية 
ال��ت��ي ملسوها ف��ي م��وق��ف ك��ف��وري بإدراج 
 

ّ
ملفهم ف��ي أول��وي��ات ت��ح��رك ال��راب��ط��ة، فإن
الرئيس لم يكن بعيدًا عن هذا الطرح، إذ 
قضيتهم  ونقل  االستكانة  بعدم  وعدهم 
نا 

ّ
إل�����ى امل����ك����ان امل���ن���اس���ب ع���ل���ى ق����اع����دة أن

ومناقشتها  ���ق���ّره«، 
ُ
ن وال  املطلب  »نتبنى 

ع��ل��ى ط��اول��ة ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي أول ج��ل��س��ة لها. 
ك��ف��وري ط��ال��ب األس���ات���ذة ب��ال��ت��واص��ل مع 
الشرعي  املمثل  برأيه،  ه��ي،  التي  الرابطة 
ال��وح��ي��د ل��ه��م وامل��س��ؤول��ة ع��ن مصالحهم 
د 

ّ
يترد لم  الرجل  لكن  والنقابية.  املطلبية 

ف��ي ال���ق���ول: »ل���ن أك���ون ش��ع��ب��وي��ًا فأبيعكم 
مواقف ووع��ودًا، وخصوصًا أننا نتحرك 
ضد حكومة ال تجتمع حتى ملناقشة أمور 
حياتية، وآخ��ر هّمها إن��و في ن��اس بدها 

تعيش وبلد بدو يمشي«. 
ف���ي ب���داي���ة االج���ت���م���اع، ح�����اول ك���ف���وري أن 
 »التفرغ حق 

ّ
يلفت انتباه األساتذة إلى أن

ومعيشيًا،  إنسانيًا  مطلبًا  يكون  أن  قبل 
م��ن جهة،  ش��ري��ح��ة مظلومة  ه��ن��اك   

ّ
إن إذ 

وان��ط��اق��ًا م��ن م��ب��دأ ال��ح��اج��ة إل���ى 100 أو 
150 أستاذًا سنويًا نتيجة تطبيق نظام 
التدريس الجديد )أل. أم. دي( وما يتطلبه 
واالختصاصات  ل��أق��س��ام  ت��ش��ع��ي��ب  م���ن 
وال���ك���ف���اءة األك��ادي��م��ي��ة م���ن ج��ه��ة ثانية«. 
تكوين  على  ال��راب��ط��ة تحرص  كانت  وإذا 
م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة ف��ه��ي ع���ازم���ة، بحسب 
ك����ف����وري، ع��ل��ى رف����ض رب����ط م��ل��ف التفرغ 
بتعيني العمداء كما سبق أن أوحى بذلك 

وزير التربية د. حسن منيمنة. 
ورف����ض ال��رئ��ي��س »ال���دخ���ول ف���ي متاهات 

السياسي  وال���ب���ازار  الطائفية  الحصص 
على خلفية أننا لسنا كوادر نفعية«، مع 
 هذه االعتبارات هي 

ّ
 التجربة أثبتت أن

ّ
أن

الاعب األساسي في القضية. 
 

ّ
وفي مقاربته امللف، رأى رئيس الرابطة أن
أساس املشكلة يكمن في مصادرة مجلس 

الجامعة  م��ج��ل��س  ل��ص��اح��ي��ات  ال��������وزراء 
ال��ع��م��داء وممثلي  ب��غ��ي��اب تعيني  ��ل 

ّ
امل��ع��ط

األساتذة، من دون أن يغفل أننا بوصفنا 
»أه��ل جامعة ساهمنا في املصادرة عبر 
إع���ط���اء ال��ت��م��ري��رة ل��ل��س��ي��اس��ي��ني«. وكانت 
 من أن تكون آلية التفرغ 

ً
ه بدال

ّ
النتيجة أن

أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة ب���ات���ت، ك��م��ا ق�����ال، عملية 
قيصرية قد تنجح وقد ال تنجح. 

ورب��ط كفوري بني أحقية التفرغ وأهمية 
االلتزام باالنتماء إلى الجامعة اللبنانية، 
غ��ام��زًا م��ن ق��ن��اة بعض ال��ذي��ن تفرغوا في 
بواجباتهم  يقومون  وال  األخيرة  الدفعة 
 

ّ
تجاه الجامعة. وهنا أبلغ املتعاقدين بأن
الرابطة طلبت من رئيس الجامعة د. زهير 
بروحية  العمل  عبر  اإلي��ق��اع  شكر ضبط 
 البعض كان 

ّ
قانون التفرغ، وخصوصًا أن

لديه التزامات تجاه مؤسسات أخ��رى لم 
 عنها بعد التفّرغ. 

ّ
يتخل

وف����ي ال���خ���ط���وات ال��ع��م��ل��ي��ة، ل�����ّوح كفوري 
بتحرك ميداني قد تلجأ إليه الرابطة بعد 
األع��ي��اد. ودع���ا األس��ات��ذة إل��ى ع��دم تكبير 
الفعلي  العدد  الحجر، وذل��ك عبر تحديد 
ال  ك��ي  األك��ادي��م��ي��ة،  للشروط  للمستوفني 
ي��غ��رق امل��ل��ف ف��ي امل��ت��اه��ات ويلقى مصير 
سابقه. يومها، تم تفريغ 686 أستاذًا بعد 
خ��ض��وع ال��ق��ض��ي��ة ل��ب��ورص��ة »م���ني يزّود« 
فسقطت »سهوًا« حقوق 86 أستاذًا ذنبهم 
طائفيًا  املحظيني  غير  م��ن  ��ه��م 

ّ
أن الوحيد 
ومذهبيًا. 

وردًا ع��ل��ى س���ؤال أح���د امل��ت��ع��اق��دي��ن بشأن 
ه 

ّ
أن كفوري  أوض��ح  بالقضية،  املسؤولني 

ل��ي��س ه���ن���اك ح���ائ���ط م���س���دود ف���ي العمل 
ال���ن���ق���اب���ي. وع���ن���دم���ا ت���ط���رق أح����ده����م إلى 
السبب الذي وضعه وزير التربية لعرقلة 
له  الجامعة يرسل   رئيس 

ّ
أن امللف، وه��و 

األسماء ال امللف، أجاب: »من حق الرئيس 
استقالية  عن  دفاعًا  بامللفات  االحتفاظ 
الجامعة، ومن حق الوزير التدقيق في ما 
إذا  اإلثنني  يوقع عليه ونحن سنحاسب 

قّصرا بواجبهما«. 

 متعاقدي »اللبنانّية« تحت »شمسّية« الرابطة 
ّ

ملف

الواضح من قرار 
المقاطعة أّن أسبابه 

طائفية

ف���ي القوات  ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ات 
ن��دي��م ي���زب���ك، ال����ذي ي��ب��رر ق����رار املقاطعة 
نسبّي  ق��ان��ون  »اع��ت��م��اد  اإلدارة  ب��رف��ض 
يحظى  ه���ي.  ك��م��ا  التمثيل  ن��س��ب  يظهر 
ف��ي الجامعة  ب��وج��ود كثيف  ال��ل��ه  ح���زب 
وال يحتاج إال إلى كتلة صغيرة مرّجحة 
لفوزه من املسيحيني، بينما نحن الذين 
الجامعة ال يصل  نمثل 45% من ط��اب 
صوتنا« يقول يزبك. من جانبه، يرفض 
أم����ني س���ر ال��ج��ام��ع��ة »األن���ط���ون���ي���ة« األب 
فادي فاضل أي حديث عن »تمييز طائفي 
بني الطاب. اقتراحات الكوتا أو خفض 
األق��س��اط لطاب دون غيرهم مرفوضة. 
ي رسالة أكاديمية وال نتعامل 

ّ
نحن نؤد

بمنطق طائفي مع الطاب«. 
القواتيون  الواحدة والنصف، خرج  عند 
املحاذي  ال�����ش�����ارع  إل������ى  وال���ك���ت���ائ���ب���ي���ون 
ة سلفًا، 

ّ
ل��ل��ج��ام��ع��ة. ح��م��ل��وا الف���ت���ات، م��ع��د

كتب عليها »جامعة الرهبان ما منرضى 
تنهان«، »النسبية حقك، طالب فيا«، »ما 
النفع إذا ربحت العالم وخسرت نفسي«. 
»إخ��س��ر نفسي يعني يربح ع��ون وحزب 
الله« تقول إحدى الطالبات املتحمسات، 
أيضًا،  متحمسني  س��ائ��ق��ني  إل���ى  إض���اف���ة 
أطلقوا العنان ألبواق سياراتهم تشجيعًا 
الع��ت��ص��ام ال��ق��وات��ي��ني. ف��ج��أة، ارت��ف��ع علم 
 
ّ
أم��ي��رك��ي ب��ني ص��ف��وف ال��ق��وات��ي��ني، استفز
أنصار الطرف اآلخر، فما كان من الجيش 
إال أن وقف في املنتصف مانعًا حدوث أي 
التضارب  لكن  الجامعة.  خ��ارج  ت��ض��ارب 
أخ��ذ مجاله في ال��داخ��ل، بعد تاسن بني 
الطالب الذي رفع العلم األميركي وبعض 
طاب »املعارضة«، قبل أن تتمكن اإلدارة 
من منع تفاقم املشكلة. وحصل تضارب 
آخر خارج الجامعة، بني الجيش وطالبني 
من القوات صّورا عناصره. كذلك، اعتقل 
ال��ج��ي��ش ط��ال��ب��ني م���ن »امل����ع����ارض����ة« بعد 
قرب  االح��ت��ف��ال  ت��اس��ن على خلفية منع 
الجامعة. احتفال نقله الطاب إلى موقف 

السيارات املحاذي للجامعة.

لجنة  ع���ض���و  ف����ح����ص،  ح���س���ن  د.  ش������رح 
الجامعة  ف�����ي  امل���ت���ع���اق���دي���ن  األس������ات������ذة 
»ف��ا تأمني  اللبنانية، معاناة األس��ات��ذة 
صحيًا أو ضمانات، وال نقبض رواتبنا 
 بالجهد الجهيد، بعدما ضرب الغاء 

ّ
إال

تكفي  ع��ادت مخصصاتنا  وم��ا  أطنابه، 
ثمن ربطة الخبز«. 

الهيئة  رئ����ي����س  ع���ل���ى  ف���ح���ص  ����ى 
ّ
وت����م����ن

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��راب��ط��ة األس���ات���ذة د. شربل 
كفوري »التحرك فريقًا واحدًا، إذ ال فرق 
بني متفّرغ ومتعاقد إال بالعلم واملعرفة 
واألداء الجيد«، داعيًا الرابطة إلى »رفع 
يتعرضون  الذين  املتعاقدين  عن  الغنب 
ال��ج��ام��ع��ة«. كذلك  ف��ي  ألك��ب��ر عملية ظلم 
الجامعة  ورئيس  التربية  »وزي��ر  طالب 
وخفاياه  بتفاصيله  امللف  رافقا  اللذين 
الكبيرة،  وسقطاته  القليلة  وإيجابياته 
 إل������ى أص����ح����اب����ه، وعدم 

ّ
ب�����إع�����ادة ال����ح����ق

في  يكون  ل��ن  أي تصعيد  على  إجبارنا 
مصلحة الطاب«.

األمان
 الوظيفي 

مفقود 

مجتمع

حافظ »العونيون« على 
فوزهم في »األنطونية« 

)بالل جاويش(
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رضوان مرتضى

املتقاعد  املفتش  أح��رق مجهولون س��ّي��ارة 
ال��ع��ام أحمد البخاري قبل أيام،  ف��ي األم��ن 
أت����ت النيران  ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ه��دي��د م��س��ب��ق. 
ع��ل��ى ال��س��ي��ارة ب��ع��دم��ا ك���ان ق���د س��ب��ق ذلك 
 م��ن م��ج��ه��ول ي��ق��ول: »م���ش قاريني 

ٌ
���ص���ال

ّ
ات

م«. 
ّ
صل باملعل

ّ
الدولة، انتبه على حالك وات

ه�����ذا ل����م ي���ك���ن امل���ش���ه���د األخ����ي����ر م����ن وقائع 
ج��ري��م��ة اخ��ت��ل��ط��ت ف��ي��ه��ا ت��ج��ارة املخدرات 
ل 

ّ
يتنق ف���أح���م���د  ب����ال����دع����ارة،  وت���روي���ج���ه���ا 

اليوم بحذر خوفًا على حياته التي باتت 
املتقاعد عن تاجر  املفتش  م��ه��ددة. يحكي 
م���خ���درات، »م��غ��ط��ى« م��ن ض��ّب��اط ف��ي قوى 
األم��ن، يحاول قتله عبر بعض رجاله. أما 
ه إلى »كشف عمليات ترويج 

ّ
السبب فيرد

ف���ي املنتجع  م����خ����درات وت��س��ه��ي��ل دع������ارة 
ال��ذي يملكه و. م. جنوبي ب��ي��روت«. يروي 
التي  ال��ق��ّص��ة  »األخ��ب��ار« تفاصيل  ل��� أح��م��د 
مّرت بالقوى األمنية ووصلت إلى القضاء 
دون أن ُيلقى القبض على املدعى عليه و. 
م. وامل��ش��ت��رك��ني م��ع��ه، وي��ع��زو ال��س��ب��ب إلى 
ذون وضباط 

ّ
له متنف ره 

ّ
ال��ذي يوف الغطاء 

يعمد األخير إلى رشوتهم غالبًا. 
بدأت الحكاية بعد تقاعد املفتش في األمن 
بتاريخ  خدمته  من  البخاري  أحمد  العام 
2010/3/6. يومها عرض عليه و. م.، وهو 
زميل سابق له في األمن العام، العمل لديه 
يملكه.  ال��ذي  املسبح  في  للموظفني  مديرًا 
 لم 

ً
واف���ق أح��م��د على ال��ع��رض، ليبدأ ع��م��ا

ي���دم أك��ث��ر م��ن ش��ه��ر ون��ص��ف. ي��ذك��ر أحمد 
ف���ت���رة ع��م��ل��ه »تصّرفات  أن����ه الح����ظ خ����ال 
مشبوهة من س. ه. )جنسية قيد الدرس( 
املسبح  ف��ي  للصندوق  أمينة  تعمل  ال��ت��ي 
أن  املتقاعد  املفتش  اكتشف  فقد  امل��ذك��ور، 
مادة  على  تحتوي  مظاريف  تبيع  ه.  س. 
بيضاء ألشخاص يحضرون إلى املسبح، 
كذلك  عليها.  تحصل  مالية  مبالغ  مقابل 

وصل رئيس هيئة الدفاع 
في املحكمة الخاصة بجريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 

الفرنسي فرنسوا رو إلى بيروت في 
زيارة تستغرق بضعة أيام. وزار 

رو أمس رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سليمان، حيث أطلعه على 
عمل املحكمة والدور الذي ستقوم 

به هيئة الدفاع عند صدور القرارات 
االتهامية وبعد انطالق املحاكمات 
في الهاي. كذلك زار رو أمس رئيس 
الحكومة سعد الحريري، في حضور 

مستشاره الوزير السابق محمد 
سم زيارة رئيس هيئة 

ّ
شطح. وتت

الدفاع الدولي للبنان بأهمية خاصة 
بسبب اقتراب موعد صدور

القرار االتهامي.

ما قل
ودل

مافيا مخّدرات ودعارة
غ عنها

ّ
تقتل من يبل

 بالقتل 
ٌ

ترويج مخدرات وتسهيل دعارة في منتجع جنوبي بيروت. يليهما تهديد
 لم يؤِت ثماره بسبب تغطية مزعومة 

ٌ
طة. بالغ

ّ
غ عن الشبكة املتور

ّ
وإحراق سيارة مواطن بل

عي للتراجع عن إفادته. جميعها عناوين 
ّ

من أحد الضّباط. ترهيب وضغوط على املد
نذر بجرائم وقعت، وأخرى محتملة الوقوع  

ُ
ت

تحقيق

اكتشف بأنها تحضر فتيات هوى لتلبية 
الزبائن. هال أحمد ما رأى، فقرر  حاجات 
إخبار مالك املسبح و. م. لكنه فوجئ بأن 
األخير يعلم بما يجري، ف��أدرك أنه ضمن 
امل��خ��درات، فطلب  شبكة للدعارة وت��روي��ج 
م��ن م��ال��ك امل��س��ب��ح إب��ع��اده ع��ن األم����ور غير 
األمور  ب��أن  أخبره  األخير  لكن  القانونية، 
تحت السيطرة لجهة ضمان جانب ضّباط 

املنطقة وعناصرها، وطلب و. م. من أحمد 
املفتش  أدرك  م���ع���ه.  ب��ال��ع��م��ل  ي��س��ت��م��ر  أن 
املتقاعد أن رّب عمله يريد استغال سمعته 
الجّيدة لتغطية األعمال املشبوهة. فرفض 
 إنه ال يتشّرف بالعمل 

ً
عرض العمل، قائا

األمنية.  القوى  بأنه سيبلغ  معه، وأخبره 
جسديًا،  ب��ت��ص��ف��ي��ت��ه  م.  و.  ده 

ّ
ه������د ع��ن��ده��ا 

دة: ثمنك رصاصة«. 
ّ

وشتمته س. ه�. متوع

صل 
ّ
ليت امل���س���ب���ح  امل���ت���ق���اع���د  امل���ف���ت���ش  ت�����رك 

بمحاميه هاني مراد إلعداد شكوى تهديد 
عى عليهما بجرم تهديد بالقتل 

ّ
بالقتل. اد

باملخدرات  واالت����ج����ار  ج��س��دي��ة  وت��ص��ف��ي��ة 
وتسهيل الدعارة. في الجهة املقابلة، كان 
عى عليهما 

ّ
يحاك تحّرك مواٍز، فقد رأى املد

و. م. وس. ه�. أن أفضل وسيلة للدفاع هي 
الهجوم فعمدا الى االدع��اء على غريمهما 

ي��وم األرب��ع��اء امل��اض��ي، ُس��ّج��ل وق���وع ستة 
اللبنانية،  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى  س��ي��ر  ح�����وادث 
ونتج منها وفاة عاملني سوريني ووقوع 

أربعة جرحى.
)قضاء صيدا(، صدمت  الغازية  بلدة  في 
والسائق  امل���واص���ف���ات  م��ج��ه��ول��ة  س���ي���ارة 
عامًا(،   21( الرشيد  ب��در  ال��س��وري  العامل 
م��ا أدى إل���ى وف��ات��ه ع��ل��ى ال���ف���ور، ف��ي��م��ا فّر 

الصادم إلى جهة مجهولة.
في بلدة املجيدل، وقع ح��ادث سير داخل 
مقلع ع��ائ��د ل��ش��رك��ة ت��راب��ة، ح��ي��ث صدمت 
يقودها  م����رس����ي����دس  ن������وع  م�����ن  ش���اح���ن���ة 
ع��ي��اد ع. ال��ع��ام��ل ال��س��وري ف��ي��اض غاصة، 
قل على أثرها إلى 

ُ
صيب بجروح بالغة ن

ُ
فأ

املستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

ك��ان��ت منطقة ت��ق��اط��ع ال��ح��اي��ك ق��د شهدت 
حادثًا عند العاشرة صباحًا. فقد صدمت 
سيارة دايهاتسو يقودها إيلي ز. املجند 
األخير  ق����ي����ام  أث�����ن�����اء  وذل��������ك  ج.  ج����ري����س 
صيب املجند 

ُ
بتسهيل السير في املنطقة. أ

ة في رجله اليمنى.
ّ

برض
����� ب��ع��ل��ول وقع  ع��ل��ى ط��ري��ق ع���ام ال��ق��رع��ون 
اصطدام بني سيارة ميتسوبيشي يقودها 
محمد د. وبرفقته بثينة م. وسيارة جيب 
صيبت بثينة 

ُ
باجيرو بقيادة قاسم ع.، فأ

بجروح ورضوض ونقلت إلى املستشفى 
للمعالجة.

من الحوادث التي ُسّجلت األربعاء، صدمت 
سيارة بيك آب في ذوق مصبح نهى ف.، 

صيبت بكسر في يدها اليمنى.
ُ
فأ

مقتل عاملني سورّيني في حادثي سير

العدل

أمن الناس

تواطؤ أمني محتمل والوزير يتدّخل
فبعدما  البخاري.  أحمد  املتقاعد  املفتش  احق 

ُ
ت ت��زال  ال  بالقتل  التهديدات 

دوه بإحراق منزله وإيذاء طفليه إن لم يتراجع 
ّ

أحرق مجهولون سيارته وتوع
لهم، ترك أحمد منزله وامتنع عن إرسال طفليه إلى 

ّ
 مشغ

ّ
اته بحق عاء

ّ
عن اد

ش املتقاعد القوى األمنية لتتحّرك، 
ّ
املدرسة خوفًا على حياتهما. انتظر املفت

 شيئًا لم يتغّير، فقد استمّرت التهديدات. لجأ أحمد إلى »األخبار« كي 
ّ

لكن
ن من إيصال صوته إلى املعنيني عبر اإلع��ام، بعدما شعر بأن هناك 

ّ
يتمك

الداخلية  ل وزي��ر 
ّ

ليتدخ القضية  أم��ن مرتشني. فتطّورت  رج��ال  م��ن  ت��واط��ؤًا 
وال��ب��ل��دي��ات زي���اد ب����ارود ل��إس��ه��ام ف��ي إي��ج��اد ال��ح��ل وم��ع��ال��ج��ة القضية عبر 
توقيف املتوّرطني إن ُوجدوا، قبل أن يصار إلى إحالتهم على املفتشية العامة 
هم. بدأت التحقيقات من 

ّ
في قوى األمن الداخلي التخاذ التدابير الازمة بحق

الرقم  التهديد.  التي جرى عبرها  الهاتف  أرق��ام  قون إلى 
ّ
جديد، فرجع املحق

صل منه قاد إلى خيٍط قد يوصل إلى املشتبه فيهم. فرغم أنه جرى 
ّ
األخير املت

من هاتف عمومي في بلدة بقاعية عبر بطاقة »كام«، إال أنه صودف وجود 
صل. التحقيق مستمر في انتظار التطّورات.       

ّ
كاميرا صّورت املت

ُس��ّج��ل خ��ال ال��ي��وم��ني امل��اض��ي��ني ع��دد من 
ى بعضها إلى مقتل 

ّ
الحوادث األمنية، أد

عدد من املواطنني. من أبرز هذه الحوادث 
ما ُسّجل أمس في منطقة قرن شهوان – 
ثر على املواطن جورج 

ُ
جبل لبنان، حيث ع

ة هامدة داخل منزله في 
ّ
ن. )45 عامًا( جث

املنطقة املذكورة. ُيشار إلى أنه متأهل وله 
أربعة أوالد. وبعد شيوع الخبر، حضرت 
القوى األمنية إلى املنزل وفتحت تحقيقًا 
د أن ساح 

ّ
ل��ك��ش��ف امل���اب���س���ات، وق���د ت�����رد

ة.
ّ
صيد وجد قرب الجث

حادثة أخرى حصلت في منطقة شاتيا 
ت إلى مقتل املواطن يوسف 

ّ
– بيروت، أد

ع��ث��م��ان )31 ع���ام���ًا(. وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، أن 
املواطن املذكور نقل إلى أحد مستشفيات 
ال��ع��اج، وه��و م��ص��اب في  املنطقة لتلقي 
»أشبمان«  صدره جراء تعّرضه لضربة ب�
ف����ارق الحياة.  ل��ب��ث أن  ل��ك��ن��ه م���ا  س���ي���ارة، 
وبحسب الباغ الوارد إلى القوى األمنية، 
ف���إن ق���د أص��ي��ب خ���ال م��ش��اج��رة حصلت 
ب��ي��ن��ه وب�����ني امل����واط����ن ج���م���ال د. ف����ي حّي 
فرحات، وذلك على خلفية نزاع على موقف 
سيارة. إثر ذلك، ُسمع صوت إطاق عدة 
أعيرة نارية من أسلحة حربية، كما أحرق 
النارية  ال��دراج��ات  لبيع   

ً
مجهولون محا

عائدًا لجمال في املنطقة املذكورة.
أما في منطقة األشرفية، فقد أفيد عن وفاة 
ال��ش��اب ج��اس��م العبد )30 ع��ام��ًا – سوري 
الجنسية(، نتيجة انهيار جدار بارتفاع 5 
ى إلى وفاته على الفور. 

ّ
أمتار عليه، ما أد

السورية وجد  الجنسية  آخ��ر من  مواطن 
جثة هامدة في منطقة عيون السيمان – 
جبل لبنان، من دون وجود أية آثار عنف 
ع��ل��ى ال��ج��ث��ة، ب��ح��س��ب م��ا ورد ف��ي الباغ 
ك����ر أن 

ُ
ال�����وارد إل���ى ال��ق��وى األم��ن��ي��ة. وق���د ذ

صاحب الجثة هو ناطور أحد املباني في 
املنطقة املذكورة، وهو في العقد السادس 

من العمر ومعروف باسم »أبو أحمد«.
وفي منطقة بيت مري – برمانا، تعّرض 
 21( ز.  ال�����دي�����ن  ن������ور  ال�����س�����وري  امل�����واط�����ن 
ب��ه��ا شخصان  ق���ام  لعملية س��ل��ب  ع���ام���ًا( 
عرف 

ُ
مجهوالن، كانا على منت سيارة لم ت

م��واص��ف��ات��ه��ا، ف��ب��ادر أح��ده��م��ا إل���ى طعنه 
بسكني في وجهه وسلبه مبلغ 800 ألف 
ليرة لبنانية، قبل أن يجبراه على الركوب 
معهما ث��م إن��زال��ه ف��ي منطقة أخ��رى وفّرا 

إلى جهة مجهولة.
وفي الضاحية الجنوبية، عند أوتوستراد 
ه��ادي نصر ال��ل��ه، اع��ت��رض شخص يقود 
س�����ي�����ارة م�����ن ن������وع »م�����رس�����ي�����دس« طريق 
ومحمد  ع�����ام�����ًا(   20( غ.  ح���س���ن  م�����ن  ك�����ل 
على  م�����روره�����م�����ا  أث�����ن�����اء  ع�����ام�����ًا(   20( م. 
م���نت دراج�����ة ن���اري���ة، ث���م ش��ه��ر بوجههما 
إلى  بالقوة  ساحًا حربيًا واصطحبهما 
سلبهما  ح��ي��ث  كفرشيما،  ج��س��ر  منطقة 
يرتديانهما  اللتني  الجلديتني  السترتني 
ومحفظتيهما وأوراقهما الثبوتية ومبلغ 
إل��ى هاتفني  أم��ي��رك��ي، إض��اف��ة  100 دوالر 

خلويني، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.
)األخبار(

قتل وحرق وطعن وسلب في املناطق

تقرير

حادث سير 
على طريق 
املطار
)أرشيف ــ 
مروان طحطح(
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تزال، دون أن يصار إلى قمعها من املعنيني، 
ق بالترخيص املمنوح للمسبح. من 

ّ
وتتعل

جهة أخ��رى، وفي إط��ار التحقيقات أيضًا، 
ال��ع��ام ف��ي جبل لبنان بإحالة  أم��ر امل��دع��ي 
املخدرات  م���ك���اف���ح���ة  م���ك���ت���ب  ع���ل���ى  امل����ل����ف 
ه���. وو.  امل��دع��ى عليهما س.  م��ع  للتحقيق 
أخذ  طالبًا  ضدهما،  املقامة  بالشكوى  م. 
إف���ادة أح��م��د بصفته ش��اه��دًا ف��ي القضية. 
���دع���ي امل�����ذك�����وران، ل��ك��ن أح���م���د فوجئ 

ُ
اس���ت

بما حصل معه ف��ي مكتب امل��خ��درات، فقد 
»األخبار« أنه تعّرض للضغوط من  ذكر ل�
قبل املحقق ب. ي. الذي طلب منه الرجوع 
ع��ن إف��ادت��ه. ووف���ق رواي���ة أح��م��د، ل��م يكتف 
املحقق بذلك، بل عمد مع بعض العناصر 
األب����واب وتلقيم  إغ���اق  ب��ع��د  إل���ى ترهيبه 
إل��ى أن أح��د العناصر لكمه  الساح، الفتًا 
أي��ض��ًا. وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ُي��ش��ي��ر وكيل 
امل����ذك����ور إل����ى أن ال��ت��ح��ق��ي��ق ل���م ي���ج���ِر وفق 
 أن هناك في 

ّ
األص��ول اإلجرائية، فقد تبني

مكتب حماية اآلداب ملف دعارة بحق س. 
ه�. وملف اشتباه بتسهيل دعارة بحق و. 
م. باإلضافة إلى إخبار عن ترويج مخدرات 
 عن أن شقيق 

ً
 و. م. فضا

ّ
وتعاطيها بحق

زوج���ة و. م. ك���ان م��وق��وف��ًا ب��ج��رم مخدرات 
في املكتب نفسه، ورغم ذلك لم يؤخذ بها 
وبالتالي  عليهما،  الشبهة  ت��أك��ي��د  لجهة 

مداهمة املسبح أو توقيف املذكورين. 
أحمد  استحصل  فعندما  مفارقة،  ُسّجلت 
ع��ل��ى امل��ح��ض��ر أح����رق م��ج��ه��ول��ون سّيارته 
ف���ي ال���ي���وم ال���ت���ال���ي. وب�����دأت ت��ت��وال��ى عليه 
من  أماكن مختلفة  من  التهديد  ��ص��االت 

ّ
ات

عّمه،  وم��ن��زل  منزله  دوه بحرق 
ّ

ه���د لبنان. 
كما أنذروه بأنهم سيؤذون طفليه محمد 
ول��ني إن ل��م ي��س��ّو امل��س��أل��ة م��ع و. م. بعدما 

11 العدل

بالسرقة  �����ه�����م�����اه 
ّ
ات م������ض������ادة.  ب����ش����ك����اوى 

ه���. لكن  وال��ت��ح��ّرش بأمينة الصندوق س. 
تلك الدعاوى لم ُيثبت من صدقيتها شيء، 

فُحفظت.      
بدأت التحقيقات، ومعها راح أحمد يبحث 
 له أن هناك 

ّ
في السجات العقارية ليتبني

املدني  التنظيم  ع��ن  بناء ص���ادرة  مخالفة 
ف��ي السجات منذ ع��ام 2006 وال  مسجلة 

أعطوه اسم املدرسة املوجودين فيها، في 
إش���ارة منهم إل��ى أن��ه��م ي��ع��رف��ون ك��ل شيء 

عنه.
امل���ف���ت���ش املتقاعد  ك�����ان  م��������واٍز،  وف�����ي خ�����ٍط 
أح���م���د ال���ب���خ���اري ق����د ت���ق���دم ب���إخ���ب���ار لدى 
وزارة الداخلية والبلديات يتعلق بأعمال 
ورشى  بناء  )مخالفة  املسبح  في  مخالفة 
وأع��م��ال وم��م��ارس��ات م��ش��ب��وه��ة(. كما ذكر 
ال���ذي يحمل ال��رق��م 11395 أن  ف��ي إخ��ب��اره 
امل��س��ب��ح امل����ذك����ور ب����ات ن��اش��ط��ًا ف���ي مجال 
تسهيل ال��دع��ارة. بعد م��رور أرب��ع��ة أشهر، 
غ أحمد جواب 

ّ
تبل وبتاريخ 2010/10/27 

ال�����ذي نفى  ع���ن اإلخ���ب���ار  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
مضمون الشكوى بعكس الوثائق الرسمية 
العقارية والتنظيم  ال��دوائ��ر  امل��وج��ودة في 
��ث��ب��ت ع���دم وج���ود رخصة 

ُ
امل��دن��ي، وال��ت��ي ت

ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��م��س��ب��ح. ع��ن��ده��ا، ط��ل��ب أحمد 
هوية  ليعرف  الكشف  ع��ن محضر  نسخة 
أن  ًا منه 

ّ
باملهّمة، ظن ف 

ّ
ل

ُ
ك ال��ذي  الشخص 

تاعبًا قد حصل لكنه لم ُيمنح ذلك. فأقام 
دعوى قضائية، استحصل بموجبها على 
أنه  باعتبار  املحضر  يمنحه  أم��ر قضائي 
يكشف من يقوم بالتغطية، لناحية فضح 
هوية الشخص الذي تاعب وتغاضى عن 
الرسمية  األوراق  إث��ب��ات  رغ���م  امل��خ��ال��ف��ات، 
ل��ص��دق��ّي��ة ش���ك���واه. وض���ع أح��م��د ي���ده على 
وثيقة اإلحالة الصادرة من وزارة الداخلية، 
لكنه لم ينل ما أراد، فقد اكتشف أن محضر 
امل��خ��ف��ر ال���ذي ق���ام ب��ال��ك��ش��ف ق��د ُس��ح��ب من 
ب��ق��ي ت��ق��ري��ر وزارة ال��ص��ّح��ة، رغم 

ُ
امل��ل��ف، وأ

أن وزي��ر الداخلية زي��اد ب��ارود كان قد أمر 
بتسليم نسخة عن هذا الكتاب للمستدعي. 
ُسّجلت مفارقة، فعندما  النقطة  عند هذه 
اس���ت���ح���ص���ل أح���م���د ع���ل���ى امل���ح���ض���ر أحرق 
التالي.  ال����ي����وم  ف����ي  س���ّي���ارت���ه  م���ج���ه���ول���ون 
صاالت التهديد من 

ّ
وبدأت تتوالى عليه ات

دوه بحرق 
ّ

أم��اك��ن مختلفة م��ن ل��ب��ن��ان. ه����د
م��ن��زل��ه وم���ن���زل ع���ّم���ه، ك��م��ا أن������ذروه بأنهم 
س��ي��وج��ه��ون األذي�����ة ل��ط��ف��ل��ي��ه م��ح��م��د ولني 
ل��م يسوِّ املسألة م��ع و. م. وذل��ك بعدما  إن 
أعطوه اسم املدرسة املوجودين فيها، في 
إش���ارة منهم إل��ى أن��ه��م ي��ع��رف��ون ك��ل شيء 
حسم بعد. القوى األمنية 

ُ
عنه. القضية لم ت

مابسات  على  للوقوف  بالتحقيق  تقوم 
ما يجري، فيما يتلطى أحمد من مكان إلى 
آخ���ر ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ح��ي��ات��ه، ال��ت��ي ي���رى أنها 
ي��زال املشتبه فيهم  ف��ي املقابل، ال  م��ه��ددة. 

أحرارًا.

تقّدم المفتش المتقاعد 
بإخبار لدى وزارة الداخلية 

والبلديات عن أعمال 
مخالفة في المسبح

محمد نزال

بعد أكثر من 32 عامًا على اختفاء اإلمام 
م��وس��ى ال��ص��در ورف��ي��ق��ي��ه ال��ش��ي��خ محمد 
الدين،  ب��در  يعقوب وال��ص��ح��اف��ي ع��ب��اس 
ح���دد رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي القاضي 
املقبل موعدًا  آذار   4 ت��اري��خ  غ��ان��م  غ��ال��ب 
ل����ب����دء امل���ح���اك���م���ات ف����ي ال���ق���ض���ي���ة، حيث 
س��ت��ج��ري م��ح��اك��م��ة 7 أش��خ��اص »فارين 
الليبي معمر  الرئيس  ال��ع��دال��ة«، ه��م  م��ن 
القذافي و6 من معاونيه في الحكم آنذاك. 
ال���ق���اض���ي س��م��ي��ح الحاج  أن  إل����ى  ُي���ش���ار 
كان قد أصدر قبل نحو سنتني، بصفته 
محققًا عدليًا، ق��رارًا اتهاميًا في القضية 
ط��ل��ب ف��ي��ه اإلع������دام ل��ل��ق��ذاف��ي ول��س��ت��ة من 
م��ع��اون��ي��ه، ال��ذي��ن ال ي���زال���ون »ف���اري���ن من 
»التحريض  العدالة«، وذلك بتهمة  وجه 
ورفيقيه  ال����ص����در  اإلم��������ام  خ���ط���ف  ع���ل���ى 
مذكرة  تسطير  طالبًا  حريتهم«،  وحجز 
 إلى معرفة كامل هوية 

ً
تحّر دائم توصا

11 شخصًا آخرين.
العدلي  املجلس  رئيس  مهمات  أن  ُي��ذك��ر 
ال��ح��ال��ي، ال��ق��اض��ي غ��ال��ب غ��ان��م، ستنتهي 
ن��ه��اي��ة ال��س��ن��ة ال��ح��ال��ي��ة م���ع إح��ال��ت��ه على 
في  شاغرًا  املنصب  يبقى  حيث  التقاعد، 
انتظار تعيني الخلف في مجلس الوزراء، 
ل عمل املجلس 

ّ
وإذا لم يحصل ذلك يتعط

»األخبار«  ات���ص���ل���ت  ذل������ك،  إل�����ى  ال���ع���دل���ي. 
ب���ال���ق���اض���ي غ���ان���م ل���اس���ت���س���ف���ار م���ن���ه عن 
حيثيات املوضوع، إال أنه رفض التعليق 

إط���اق���ًا، ع���ازي���ًا ال��س��ب��ب إل����ى ق��اع��دت��ه في 
: »لن أخالف هذه 

ً
التعاطي مع اإلعام، قائا

القاعدة في األيام األخيرة قبل تقاعدي«. 
العدل  االتصال بوزير  »األخبار«  حاولت 
إب���راه���ي���م ن���ّج���ار ل��اس��ت��ف��س��ار م���ن���ه، غير 
أن ذل���ك ل��م ي��ك��ن م��ت��اح��ًا أم���س. م��ن جهته، 
القاضي  ال��ع��دل،  ل���وزارة  العام  املدير  لفت 
ت���ح���دي���د موعد  أن  إل�����ى  ال����ن����اط����ور،  ع���م���ر 
رافضًا  أمر صحيح،  املحاكمات هو  لبدء 
املوضوع  ل��ك��ون  التفاصيل،  إل��ى  التطرق 
»لدى املجلس العدلي وقضاته«. اتصلت 
»األخ���ب���ار« ب��ن��ج��ل اإلم����ام ال���ص���در، السيد 
التفاصيل  ب��ع��ض  م��ع��رف��ة  بغية  ص����دري، 
 أن ال ع��ل��م ل��دي��ه ع���ن تحديد 

ّ
م��ن��ه، ف��ت��ب��ني

 
ً
موعد لبدء املحاكمات في القضية، سائا

كر فيه هذا الخبر.
ُ
عن املكان الذي ذ

ُي��ش��ار إل���ى أن ال��خ��ب��ر ورد ع��ل��ى صفحات 

»ال��وك��ال��ة الوطنية ل��إع��ام«، أم��س، علمًا 
ب��أن��ه ورد ق��ب��ل ذل���ك بنحو س��اع��ت��ني على 
اللبنانية«،  »القوات  ل� اإللكتروني  املوقع 
أوسع.  وحيثيات  تفاصيل  تضمن  حيث 
وم��م��ا ج����اء ف���ي خ��ب��ر امل���وق���ع امل����ذك����ور، أن 
مهل  ق�����رارات  تبليغ  ط��ل��ب��ت  ال��ع��دل  وزارة 
أش���خ���اص يحملون   7 وه����م  ل��ل��م��ت��ه��م��ني، 
مقدمهم  وف���������ي  ال����ل����ي����ب����ي����ة،  ال����ج����ن����س����ي����ة 
القذافي  م��ع��ّم��ر  ال��ع��ق��ي��د  ال��ل��ي��ب��ي  ال���زع���ي���م 
التحريض  ت��ه��م��ة  إل���ي���ه  أس����ن����دت  »ال�������ذي 
ع��ل��ى ال��خ��ط��ف وح���ج���ز ال���ح���ري���ة، وم���ع���ه 6 
وأضاف  ل���ي���ب���ي���ني«.  رس���م���ي���ني  م���وظ���ف���ني 
م��وق��ع »ال���ق���وات« أن ق���رار امل��ه��ل ج���اء فيه: 
»نطلب من املتهم العقيد معّمر بن محمد 
نفسه  القذافي وج��وب تسليم  منيار  أب��و 
إل��ى املجلس ال��ع��دل��ي، ف��ي م��ق��ّره ف��ي قصر 
ال��ع��دل ف��ي ب��ي��روت، ف��ي مهلة أقصاها 24 
غه هذا 

ّ
ساعة قبل بدء املحاكمة وبعد تبل

ع املتهم عن تسليم 
ّ
القرار، وفي حال تمن

ن��ف��س��ه ض��م��ن امل��ه��ل��ة امل����ق����ررة، ي��ص��ار إلى 
محاكمته غيابيًا واعتباره فارًا من وجه 
العدالة، وتقرير إنفاذ مذكرة إلقاء القبض 
ال���ص���ادرة ب��ح��ق��ه«. ه���ذا وق���د خ��ت��م املوقع 
»املعلومات  ب��ص��ي��غ��ة  ج����اء  ال�����ذي  خ���ب���ره، 
ال��خ��اص��ة«، ب��اإلش��ارة إل��ى أن وزي��ر العدل 
إب���راه���ي���م ن���ج���ار ط���ل���ب ت��ك��ل��ي��ف م����ن يلزم 
إلب��اغ ه��ذه ال��ق��رارات املتهمني املذكورين 
املبّينة  للعناوين  »وفقًا  وذل��ك  ليبيا،  في 
طرابلس  في  اللبنانية  السفارة  بواسطة 

الغرب«.

املجلس العدلي يحاكم القذافي في قضية الصدر

تضّمن القرار االتهامي 
عقوبة اإلعدام للقذافي 

و6 من معاونيه

يحكي املفتش املتقاعد أحمد البخاري 
عن تاجر مخدرات »مغطى« )هيثم موسوي(

عمر نشابة

تتعّرض مؤسسات الدولة اللبنانية لشلل بسبب عجز مجلس الوزراء 
األولى  البديهية  املسألة  فإن  وبالتالي،  الدستورية.  بمهماته  القيام  عن 
العجز، وه��ي ال تختصر، مع  ذل��ك  أن تعالج هي أسباب  التي يفترض 
اغتيال  ال��خ��اص��ة بجريمة  ال��دول��ي��ة  املحكمة  ع��ل��ى  ف��ي خ���اف  األس����ف، 
ال��خ��اف يعكس ج��وه��ر إحدى  ال��ح��ري��ري. غير أن ذل��ك  الرئيس رف��ي��ق 
املشاكل التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية، أال وهي ضعف السلطة 
القضائية، عبر تراجع استقالية القّيمني عليها وكفاءتهم، والتشكيك 
السائد بني املواطنني في نزاهة عدد كبير من املّدعني العامني والقضاة 

والضباط العدليني. 
ب��داي��ة، ال ب���ّد م��ن ال��ت��ذك��ي��ر ب���أن ال��داف��ع األس��اس��ي امل��ع��ل��ن ل��ل��ج��وء بعض 
املسؤولني اللبنانيني إلى مجلس األمن الدولي إلطاق آلية لتحقيق العدالة 
في جريمة اغتيال الحريري كان بالتحديد ذلك الضعف الذي تعاني منه 
 املستدام، 

ّ
السلطة القضائية في لبنان. لذا، فإن إحدى نقاط انطاق الحل

أي على امل��دى الطويل، هي إص��اح ص��ادق وج��ّدي ملؤسسات السلطة 
استقاليتها،  تكريس  إلى  تهدف  التي  القوانني  تعديل  عبر  القضائية 
الرقابة والتفتيش،  القضائي، وتحصني هيئات  الجسم  وإع��ادة هيكلة 
والضابطة  والقضاة  العامني  امل��ّدع��ني  ك��ف��اءة  لتطوير  األم���وال  وص��رف 

العدلية التي يشرفون على تحقيقاتها. 
ل��ك��ّن املشكلة اآلن��ي��ة تحتاج إل��ى معالجة ف��وري��ة ول��و م��ؤق��ت��ة، إل��ى حني 
إرادة سياسية   

ّ
أي ش���ك ب دون 

ّ
يتطل ال���ذي  ال��ج��ّدي  اإلص����اح  ان��ط��اق 

رة حاليًا. 
ّ
جامعة متعذ

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أمام لحظة تاريخية، فإما 
ل 

ّ
أن يكون شاهدًا على انهيار ما بقي من مؤسسات الدولة وال يتدخ

بحّجة الحفاظ على موقعه التوافقي، وإما أن يطرح مبادرة من بعبدا 
تنطلق فورًا، وهذا اقتراح بما يمكن أن تتضّمنه:

 بساطة، على تكريس االتفاق 
ّ

بداية، على مبادرة الرئيس أن ترتكز، بكل
على الهدف ووجوب البحث في الوسائل املناسبة لتحقيقه. الهدف هو 
تحقيق العدالة واالقتصاص من قتلة الرئيس رفيق الحريري وآخرين 
منذ 2004. وقبل تناول الوسائل ال بّد من التذكير بأن تحقيق الهدف 
 من حقوق الضحايا وذويهم ومحّبيهم ال يختلف عليه أحد. 

ّ
هو حق

 على ضرورة تحقيق ذلك الهدف كي ال 
ً
وبالتالي ال بّد من التركيز أوال

يشعر الرئيس سعد الحريري والفريق السياسي التابع له واملتحالف 
ب تراجعهم عن املطالبة بحقوقهم األساسية. فليدُع 

ّ
 يتطل

ّ
معه بأن الحل

اتفاق  التوقيع على وثيقة  إلى  السياسيني  األقطاب  الجمهورية  رئيس 
على ضرورة تحقيق الهدف، وهو كشف الحقيقة )الشعار األول لقوى 
14 آذار عام 2005( واالقتصاص من املجرمني أيًا كانوا. وال يرّجح أن 

يطرح هذا الجزء من الوثيقة أية مشاكل تذكر. 
أكثر  يجعله  ما  الوسائل،  في  البحث  فيخّص  منها،  الثاني  الجزء  أم��ا 
تعقيدًا. ولتقريب وجهات النظر، ال بّد من عرض األسباب املوجبة لذلك 
الخيار قد حسم ملصلحة  أن  يّدعي  الحريري قد  إن فريق  إذ  البحث، 
املحكمة الدولية وأن البيان الوزاري يؤكد ذلك، وأن هذه املحكمة أنشأها 
االختصاص  انتقال  عبر  فعليًا  عملها  وانطلق  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس 
لكن  باعتمادها.  ملزم  فلبنان  وبالتالي  إليها،  الجريمة  ف��ي  القانوني 
العدالة  لتحقيق  املناسبة  الوسائل  ف��ي  للبحث  املوجبة  األس��ب��اب  على 
وملواقف  لبنان  في  القائم  للوضع  واقعيًا  توصيفًا  كذلك  تتضّمن  أن 
اللبنانيني  من  به  ال يستهان  ج��زءًا  هناك  إن  إذ  املتناقضة،  اللبنانيني 
وتحقيق  الحقيقة  لكشف  كآلية  الدولية  املحكمة  صدقية  ف��ي  ك 

ّ
يشك

االنقسام  لحّدة  توصيفًا  تتضّمن  أن  املوجبة  األسباب  وعلى  العدالة. 
القائم بني اللبنانيني واحتمال انجرار الباد شيئًا فشيئًا نحو صدام 
في  والشيعة  ة 

ّ
السن بني  املدّمرة  بالفتنة  مذهبية شبيهة  وفتنة  ح 

ّ
مسل

العراق. وأخيرًا، ال بد أن تتضّمن األسباب املوجبة تقريرًا أمنيًا وعسكريًا 
 على 

ّ
ي��دل الرئيس سليمان  بناًء على توجيهات  الجيش  تضعه قيادة 

حجم االختراق االستخباري اإلسرائيلي وغير اإلسرائيلي في لبنان، 
ومدى انتشار األيادي األجنبية وتأثيرها املحتمل على األوضاع األمنية 

والسياسية واالقتصادية، وحتى االجتماعية والثقافية، في لبنان.
واعتماد  الهدف  توصيف  على  باملوافقة  الحريري  سليمان  إقناع  إن 
ب 

ّ
يتطل قد  العدالة  تحقيق  آلية  في  البحث  ل��ض��رورة  املوجبة  األس��ب��اب 

ل��ج��وءه إل��ى اس��ت��ع��ادة امل��ش��اك��ل ال��ت��ي اع��ت��رض��ت إق���رار إن��ش��اء املحكمة 
قائمًا  ك��ان  ال��ذي  الداخلي  والتوتر  الدستور،  يقتضيه  ملا  طبقًا  الدولية 
يومها، والذي عولج في مؤتمر الدوحة الذي أوصل سليمان إلى بعبدا. 
ز على حرص 

ّ
وعلى سليمان، لكونه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، أن يرك

الثمن  م��ن سيدفع  وح��ده��م  ألنهم  بلدهم،  على  غيرهم  قبل  اللبنانيني 
الباهظ إذا انهار ما بقي من الدولة، ال األجانب ولو كانوا صادقني.

ه��دي��ة ب��اب��ا ن��وي��ل األول���ى للبنانيني ه��ذا ال��ع��ام ت��ك��ون ف��ي إق��ن��اع الرئيس 
ال��ح��ري��ري ب��زي��ارة بعبدا للبحث م��ع ش��رك��ائ��ه ف��ي ال��وط��ن، وم��ن بينهم 
الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون، في 
آلية العدالة املناسبة والصادقة لكشف جريمة اغتيال والده. وليحضر 
اجتماعات البحث األعضاء الحاليون والسابقون ملجلس القضاة األعلى 
واملجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، ونقباء املحامني السابقون 
الجامعة  الحقوق في  والحاليون في بيروت وطرابلس، وعمداء كليات 
استشارية  قضائية  لجنة  ��ف 

ّ
ول��ت��ؤل ال��خ��اّص��ة،  وال��ج��ام��ع��ات  اللبنانية 

عليا تضع تصّورًا واضحًا لآللية املناسبة، مع األخذ بمبادرة إدخال 
التعديات على نظام املحكمة الدولية القائمة وقواعد اإلجراءات واألدلة 

ومنهجية التحقيق وإجراءات التوظيف فيها. 
إن نجاح الرئيس سليمان في إطاق هذا البحث يحّوله إلى بابا نويل 
ينتظره املسلمون واملسيحيون لتفويت الفرصة على من يحاول إهداء 

لبنان رصاصة في الرأس. 

بابا نويل

محاكم
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»اللبنانّيون اعتادوا أن ينفقوا أكثر مّما ُينتجون«. تختصر هذه العبارة النظام القائم على 
ثقافة عوجاء رعت تبلورها في النفوس سياسات سعت إلى تحطيم القطاعات املنتجة 
ذكر في مناسبة إطالق الحسابات الوطنية لعام 2009، في 

ُ
الحقيقية. وال عجب في أن ت

اقتصاد مستهلك يأكل مما ال يزرع ويتباهى بما ال يصنع

التقرير، ظهرت الفجوات فاضحة، من 
والعواميد  االق��ت��ص��اد  تركيبة  حيث 
الناتج  نما   

ً
ب��داي��ة عليها:  يقوم  التي 

في   %8.5 بنسبة  اإلج��م��ال��ي  ��ي 
ّ
امل��ح��ل

العام املاضي ليصبح حجمه 52650 
ليرة  م���ل���ي���ارات   49204( ل��ي��رة  م��ل��ي��ار 
ب��األس��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة، وُي��س��ت��ع��م��ل هذا 

الرقم للمقارنة بالعام السابق(. 
��ق ه���ذا ال��ت��وّس��ع »ن��ت��ي��ج��ة نمو 

ّ
وت��ح��ق

الثابتة(  الطلب اإلجمالي )باألسعار 
حجم  ارت��ف��اع  نتيجة   %12.8 بنسبة 
اإلنفاق الوطني بنسبة 14.9%، علمًا 
 نمو الطلب الخارجي لم يتجاوز 

ّ
بأن

مستشار  ت��ع��ب��ي��ر   
ّ

ح����د ع��ل��ى   »%1.7
كاسباريان،  روبير  الحكومة  رئيس 

 التقرير. 
ّ

الذي ُيعد
وراء تحقيق  ال��ك��ام��ن��ة  ال��ع��وام��ل  أّم����ا 

اقتصاد

حسن شقراني 

اقتصاد  أن  أح����د  ع��ل��ى  ل��ي��س خ��اف��ي��ًا 
ل��ب��ن��ان س���ّي���ئ. ال��ج��م��ي��ع ي���ت���داول هذا 
 م���ن���اس���ب���ة، ل���ك���ن ما 

ّ
ال����وص����ف ف����ي ك�����ل

الت 
ّ

معد  
ّ

أن ه�����و  ال���س���خ���ري���ة  ي���ث���ي���ر 
خالل  ُسّجلت  التي  القياسّية  النمّو 
منّصة  ���ل���ت 

ّ
م���ث امل���اض���ي���ة  ال����س����ن����وات 

الوضع،  ه��ذا  على  للتغطية  مناسبة 
 شيء على ما ُيرام. 

ّ
 كل

ّ
والترويج أن

 ذلك النمّو لم يكن سوى 
ّ

الواقع هو أن
غ��ط��اء إلن��ج��از ع��ل��ى ال����ورق، سينهار 
عند أبسط العوائق. وهذا األمر يظهر 
للبالد  الوطنّية  الحسابات  جليًا في 
ل��ع��ام 2009 ال��ت��ي أط��ل��ق��ت ف��ي مؤتمر 

م في السرايا الحكومّية أمس. 
ّ

ظ
ُ
ن

ص 
ّ

في البيانات التي يتضّمنها ملخ

أّمة ال تزرع وال تصنع
اللبنانّيون ُينفقون أكثر من إنتاجهم: هيكلّية اقتصاد بائس

ال��ت��وّس��ع ف���ي اإلن���ت���اج الوطني،  ه���ذا 
ف����ه����ي ت����ح����دي����دًا ت�����وّس�����ع ف�����ي بعض 
القطاعات التي شهدت ف��ورات تصل 
السنوات  خ�����الل  ال����غ����راب����ة   

ّ
ح�����د إل�����ى 

التي  التجارة،  أّولها  األرب��ع املاضية. 
حجمها  ليفوق   %17.4 بنسبة  نمت 
تليها   ،%28 اإلج���م���ال���ي  ال��ن��ات��ج  م���ن 
)خدمات(  واالت����ص����االت  امل���واص���الت 
من   %7.75 ��ل 

ّ
ل��ت��م��ث  ،%13.1 ب��ن��س��ب��ة 

الناتج اإلجمالي. 
 ثالثًا 

ّ
البناء، فقد ح��ل إل��ى  وبالنسبة 

إذ توّسع  ال���ن���م���ّو،  ل 
ّ

م���ع���د م���ن ح��ي��ث 
ل 

ّ
ليمث  ،%10 ب��ن��س��ب��ة  ف��ي��ه  ال���ن���ش���اط 

يليه  اإلج��م��ال��ي،  ال��ن��ات��ج  م��ن   %13.6
قطاع خدمات السوق )خدمات مالية 
وترفيهّية...(  وت��ع��ل��ي��م��ّي��ة  وص��ح��ّي��ة 
من   %32 ل 

ّ
ليمث  %5.2 نسبته  بنسبة بنمّو  الحكومي  القطاع  ثّم  الناتج، 

7.4%، إلى 9.3% من الناتج. 
لكن في مقابل جميع هذه القطاعات 
الن 

ّ
ق���ط���اع���ان يمث ن��م��ت ه���ن���اك  ال���ت���ي 

»سندريال« التركيبة اللبنانّية، نظرًا 
إل���ى اإله���م���ال ال����ذي ل��ح��ق ب��ه��م��ا على 
محاربتهما  ل����درج����ة  ال���س���ن���ن  م������دار 
على نحو ممنهج، هما طبعًا الزراعة 

والصناعة. 
��ص القطاع 

ّ
ف��ع��وض��ًا ع���ن ال��ن��م��ّو ت��ق��ل

بنسبة  وامل����واش����ي(  )ال����زراع����ة  األّول 
مساهمًا  لُيصبح   ،%7 بلغت  كبيرة 
اإلجمالي،  ال���ن���ات���ج  م���ن   %5 ب��ن��س��ب��ة 
 %5.83 ك��ان��ت  النسبة  تلك   

ّ
ب���أن علمًا 

في عام 2008. 
ن��ف��س��ه ينطبق  امل����أس����اوي  وال����وض����ع 
الذي  ال�����ص�����ن�����اع�����ي،  ال�����ق�����ط�����اع  ع����ل����ى 
حجم  لُيصبح   %4.2 بنسبة  ص 

ّ
تقل

ف��ي االق��ت��ص��اد اإلجمالي  م��س��اه��م��ت��ه 
7.5%، متراجعًا من 7.81% في العام 

الساق. 
 ال��ن��ش��اط في 

ّ
ه����ذا ال���وض���ع ي��ع��ن��ي أن

بمعنى  أو  ص، 
ّ
يتقل القطاعن  هذين 

ي���ت���رك���ون حقولهم  امل�����زارع�����ون  آخ�����ر: 

واإلهانة،  اإلهمال  بسبب  ومزارعهم 
وتنتقل  أبوابها  قفل 

ُ
ت املصانع  فيما 

إلى الخارج، لألسباب نفسها. 
ومن هذا املنطلق يمكن املضّي قدمًا 
الذي  االق��ت��ص��اد  طبيعة  تحليل  ف��ي 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإلن����ف����اق وع���ل���ى بعض 
االستثمارات  ن��م��ّو  رغ����م  ال���خ���دم���ات، 
دة. وم�������ن هذا 

ّ
ف������ي م������ج������االت م�������ح�������د

بمقدور  ي���ك���ن  ل�����م  أي�����ض�����ًا،  امل���ن���ط���ل���ق 
 

ّ
روب��ي��ر ك��اس��ب��اري��ان س���وى ال��ق��ول إن
أكثر  ينفقوا  أن  اع��ت��ادوا  »اللبنانّين 
مّما ُينتجون«. فاإلنفاق االستهالكي 
ل أكثر 

ّ
للقطاعن العام والخاص يمث

ُينتج وطنيًا  ما  من 93% من مجمل 
ي اإلجمالي(. 

ّ
)الناتج املحل

اإلنفاق   
ّ

أن إل����������ى  ُي��������ش��������ار  وه������ن������ا 
االس��ت��ه��الك��ي ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص نما 
بنسبة 8.3% إلى 41659 مليار ليرة، 
فيما كانت النسبة 8.6% على صعيد 

استهالك القطاع العام. 
)الذي  اإلجمالي  ي 

ّ
املحل اإلن��ف��اق  أّم��ا 

ي��ض��ّم االس��ت��ه��الك واالس��ت��ث��م��ار(، فقد 
الناتج،  م����ن   %128 ���ل 

ّ
ي���م���ث أض���ح���ى 

��ي ع��ل��ى ال���ف���ارق املوجود 
ّ

��غ��ط
ُ
ح��ي��ث ت

بلغت قيمة السلع االستهالكية التي 
استوردها لبنان في عام 2009، 11 ألف مليار 

 
ً

لة نموًا بنسبة %17.3 مقارنة
ّ

ليرة مسج
ة األسد في اإلنفاق 

ّ
بالعام السابق. أّما حص

االستهالكي للعائالت، فكانت اإلنفاق على 
ة الذي بلغ 10076 مليار ليرة، 

ّ
السلع الغذائي

 ربع االستهالك اإلجمالي، يليه اإلنفاق 
ً
ال

ّ
ممث

ة %16.2. وفي 
ّ

ة والتعليم بحص
ّ

على الصح
هذا الصدد أشار روبير كاسباريان )الصورة( 

 الطلب الداخلي الذي نما على نحو كبير 
ّ

إلى أن
في السنوات املاضية، تراجع أخيرًا »بسبب 

لوا 
ّ

ني من تدهور األوضاع، ففض
ّ
خوف اللبناني

االحتفاظ بأموالهم«. 

تقرير

ماذا استهلك اللبنانّيون؟ 

اإلنفاق االستهالكي 
للعائالت على السلع املعّمرة 
)أدوات منزلية وكهربائّية، 
سيارات...( في عام 2009، 
 نموًا بنسبة %6.6 

ً
مسّجال

 بالعام السابق. وبلغت 
ً
مقارنة

قيمة الواردات من تلك السلع 
3938 مليار ليرة بنمّو 

نسبته %14.2 

 6362
مليار ليرة 

ال يزال رئيس هيئة »أوجيرو« ومديرها العام عبد 
امليليشياوية  بممارساته  متمسكًا  يوسف  املنعم 
ال��ه��ي��ئ��ة وعّمالها  ال����ى أخ����ذ م��س��ت��خ��دم��ي  وي��س��ع��ى 
رهائن في املناورات التي يديرها لحسابه وحساب 
ب��ع��ض امل��اف��ي��ات ال��راغ��ب��ة ف���ي ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى قطاع 
فقد عمد يوسف،  الضخمة...  االتصاالت وعائداته 
املدير  للقانون، منصب  أي��ض��ًا، خالفًا  ال��ذي يشغل 
االتصاالت،  وزارة  في  والصيانة  لالستثمار  العام 
ات��خ��اذ ح��ج��ج واه��ي��ة لعرقلة ت��س��دي��د الرواتب  ال���ى 
تذّرع  كما   ،2010/12/20 تاريخ  قبل  واملستحقات 
الدرجتن   

ّ
لبت الهيئة  إدارة  مجلس  انعقاد  بعدم 

املوعودتن لجميع العاملن من دون تفرقة، وذلك 
ب���ه���دف واض�����ح ه���و إب���ق���اء س��ل��ط��ت��ه ع��ل��ى املديرين 
والعاملن بمنح امتيازات ملن يشاء وحجب حقوق 
من يشاء.  فقد وّجه يوسف كتابًا لوزير االتصاالت 
ل��ن يستطيع تنفيذ  أن���ه  ف��ي��ه  ن��ّح��اس يبلغه  ش��رب��ل 
والدرجتن  ��ات 

ّ
وامل��س��ت��ح��ق ال��روات��ب  بتسديد  طلبه 

املوعودتن، ألنه لن يتصرف بأي قرش من رصيد 
امل��ب��ال��غ امل��ح��ّول��ة ال���ى ال��ه��ي��ئ��ة، امل��ودع��ة ف��ي مصارف 

أنها  بحّجة  ليرة،  مليارات   10.9 والبالغة  خاصة، 
من رصيد سلفة مخصصة ملشروع ال� dsl، علمًا أن 
ق��د طلب منه تقديم كشوفات  ك��ان  ن��ّح��اس  ال��وزي��ر 
ببنود اإلنفاق العائدة لهذه السلفة، وهو ما امتنع 

يوسف عن اإلجابة عنه حتى اآلن. 
الوزير   

ّ
رد للعاملن كرهائن،  ومنعًا ألي استخدام 

القيام  وأبلغه بوجوب  كتاب يوسف،  نّحاس على 
بما يأتي: 

 
ّ

لبت ال��ه��ي��ئ��ة  إدارة  مل��ج��ل��س  ف����وري  اج��ت��م��اع  ع��ق��د   �����
الدرجتن املوعودتن. 

������������� ات����خ����اذ اإلج�����������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال�����الزم�����ة لدفع 
املستخدمن  ل��ج��م��ي��ع  ال���ل���واح���ق  م����ع  امل��س��ت��ح��ق��ات 

واملتعاقدين وامللحقن بتاريخ 2010/12/20. 
����� تزويد الوزارة بتفصيالت استخدام سلفة مشروع 
ال� dsl في مهلة أقصاها الساعة الثامنة من قبل ظهر 
ل��ك��ي يصار  ف��ي 2010/12/20،  امل��ق��ب��ل  اإلث��ن��ن  ي���وم 
الى جالء أمر هذه السلفة، على أن يحّول في اليوم 
نفسه ما يجب الى الهيئة لتسوية حساب السلفة 

بما يتالءم مع أحكام قانون املحاسبة العمومية. 

قطاعات

أعلنت كل من وزارة االقتصاد والتجارة، والسفارة 
ب���ي���ان���ن منفصلن  ف����ي  ل����ب����ن����ان،  ف����ي  األم���ي���رك���ي���ة 
ص�����درا أم�����س، أن م���دي���ري���ة ح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك في 
جغرافي  معلوماتي  ن��ظ��ام  على  حصلت  ال����وزارة 
)ArcGIS10(، ممّول من الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية بقيمة 50 ألف دوالر، وهو يعمل من خالل 
الغش  ملراقبة  الخلوي  وال��ه��ات��ف  االن��ت��رن��ت  شبكة 
وال��ت��زوي��ر م��ن خ���الل خ��ري��ط��ة إل��ك��ت��رون��ي��ة لتحديد 
امل���خ���ازن، وال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���زي���ارات، وم���ن ث��م إدخال 

املعلومات التي تم جمعها.
يقول املدير العام لوزارة االقتصاد باإلنابة، فؤاد 
ذ بالتنسيق والتعاون مع 

ّ
فليفل، إن املشروع ينف

التجارية،  وال��ع��الم��ات  امل��ن��ت��ج��ات  ح��م��اي��ة  جمعية 
وهو ممّول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
إلى  مشيرًا  »أميديست«،  إدارة  وتحت   »USAID«
املستهلك  مديرية حماية  تجهيز  إل��ى  ي��ه��دف  أن��ه 
الجغرافية  امل���ع���ل���وم���ات  أن���ظ���م���ة  أج����ه����زة  ب����أح����دث 
)ArcGIS10( ما يسهم في تنظيم دوري��ات حماية 
املستهلك آليًا وفق املناطق، ويسمح بنسبة تغطية 

أكبر وبمتابعة نتائج أعمال الرقابة.
لبنان،  ف��ي  األميركية  ال��س��ف��ارة  ت��ق��ول  م��ن جهتها، 
التجارية  والعالمات  املنتجات  إن جمعية حماية 
امل��ش��روع بشراكة م��ع وزارة  التي أطلقت ه��ذا  ه��ي 
»USAID« هبة  االق���ت���ص���اد، وق����د خ��ص��ص��ت ل���ه ال����������
هبات  ب��رن��ام��ج  إط����ار  ف���ي  دوالر  أل���ف   50 قيمتها 
مالين   9.3 بقيمة  امل��م��ّول  واملحاسبية  الشفافية 
تنفيذه،  »أم���ي���دي���س���ت«  ت��ت��ول��ى  ف��ي��م��ا  م����ن،  دوالر 
املستهلك  ح����م����اي����ة  م����دي����ري����ة  م���ف���ت���ش���ي  ل����ت����زوي����د 
ب��األدوات املناسبة لتحديث إجراءاتهم وتفعيلها 
ال���ت���ي ت���ط���ال العالمات وال���ك���ش���ف ع���ن امل���خ���ال���ف���ات 

التجارية.
يتضمن  امل������ش������روع  أن  إل�������ى  ال�����س�����ف�����ارة  وت����ش����ي����ر 
ت���دري���ب���ًا ل��ط��اق��م ع��م��ل ال��������وزارة ال��ف��ن��ي ع��ل��ى إدارة 
مديرية  مفتشي  وت��دري��ب  وتحديثه،  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا 
بياناتهم  ت���ح���م���ي���ل  ع����ل����ى  امل���س���ت���ه���ل���ك  ح����م����اي����ة 
ون����ت����ائ����ج ال���ت���ف���ت���ي���ش ال����ت����ي ت����وص����ل����وا إل���ي���ه���ا في 

النظام.
)األخبار(

خذ مستخدمي »أوجيرو« رهائن 
ّ
خريطة أميركية بذريعة »حماية« املستهلكيوسف يت

تمويلاتصاالت

هل تكفي االحتفاالت ليكون االقتصاد متينًا؟ )جمال صعيدي ــ رويترز( 
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ّ



)28 نقطة مئوّية( الواردات التي نمت 
ل حوالى50% من 

ّ
بنسبة 20.7% لتمث

املقابل  في  اإلجمالي.  ي 
ّ
املحل الناتج 

متواضعة  بنسبة  ال���ص���ادرات  ن��م��ت 
مس 

ُ
لة فقط خ

ّ
بلغت 1.7% فقط، ممث

 ه��ذه النسبة 
ّ

الناتج، وال��اف��ت هو أن
تشمل أيضًا إنفاق السّياح، الذي نما 
مليار   2543 ل��ي��ب��ل��غ   %27.1 ب��ن��س��ب��ة 
ل����ي����رة، وب��������دون ه�����ذا اإلن�����ف�����اق تكون 
األراضي  إلى خارج  الصادرات  قيمة 
 !%3.9 بنسبة  صت 

ّ
تقل قد  اللبنانّية 

املنتجات  ت���ص���دي���ر  ان���خ���ف���ض  ف���ق���د 
هوت  ك��م��ا   ،%2.4 ب��ن��س��ة  ال��ص��ن��اع��ة 
ب��ن��س��ب��ة %9.1.  ال���خ���دم���ات  ص�������ادرات 
الزراعية  ال�����ص�����ادرات  ش���ه���دت  ف��ي��م��ا 

نموًا طفيفًا بنسبة %1.9. 
ف 

ّ
التخل ف���ج���وة  ُي��ظ��ه��ر  ال����واق����ع  ه����ذا 

ف����ي إط������ار ح��ل��ق��ة مفرغة  امل���س���ت���م���ّرة 
وت��ت��غ��ذى هذه  ال��خ��ارج،  تعتمد على 
الحلقة من تراجع مقّومات القطاعات 
وتهجير  ل���ل���ت���وظ���ي���ف،  األس�����اس�����ّي�����ة 
واالعتماد  ال��ع��ام��ل��ة  وال���ي���د  األدم���غ���ة 
على الخارج، سلعيًا وماليًا. فالنغمة 
ي 

ّ
املنتشرة منذ حني تقوم على التغن

اقتصاد

إصدار سندات خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة

محمد وهبة

سندات  ق��ب��ل��ت  أن���ه���ا  امل������ال  وزارة  أع���ل���ن���ت 
ة 

ّ
خزينة بالليرة بقيمة 1500 مليار ليرة مد

 
ً
استحقاقها 7 سنوات بفائدة 7.9، مشيرة
م��ن مستثمرين  االك��ت��ت��اب،  أن طلبات  ال��ى 
القيمة  ���ت 

ّ
ت���خ���ط وخ�����ارج�����ي�����ني،  م���ح���ل���ي���ني 

دوا 
ّ
أك لعني 

ّ
مط مصرفيني   

ّ
لكن املعروضة. 

ن���ج���ز على 
ُ
»األخ���ب���ار« أن ه���ذا اإلص�����دار أ ل����

التي  بالليرة،  السيولة  امتصاص  خلفية 
 كلفته 

ّ
»تختنق« بها املصارف، ولذلك تعد

الت ال��ف��وائ��د في 
ّ

م��رت��ف��ع��ة ق��ي��اس��ًا إل���ى م���ع���د
ل خدمة 

ّ
 عن أن هذا األمر يمث

ً
السوق، فضا

ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ن��ق��ص السيولة  ل��ل��م��ص��ارف 
ة، فيما 

ّ
بالدوالر في ظروف سياسية ح��اد

الهدف تحفيز الطلب على الليرة وتخفيفه 
على الدوالر. 

ي���ث���ي���ر ه������ذا اإلص����������دار االس�����ت�����غ�����راب، فهو 
 إصدارات 

ّ
إن إذ  ب��ال��ل��ي��رة،  ن��وع��ه  م��ن  األّول 

س��ن��دات ال��خ��زي��ن��ة ب��ال��ل��ي��رة ك��ان��ت منتظمة 
ة استحقاقها 

ّ
، فيما كانت مد

ّ
وبمبالغ أقل

األج���ل، وال سّيما في  وق��ص��ي��رة  متوسطة 
السنوات األخ��ي��رة، كما أن��ه اإلص��دار األول 
ف مصرف خاص بإدارته 

َّ
بالليرة الذي يكل

مطلعني،  مصرفيني  وبحسب  وتسويقه... 
ف���ق���د ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال����ع����روض ن���ح���و 1631 
العرض  ضعف   2.2 نحو  أي  ل��ي��رة،  مليار 
األس���اس���ي، ال����ذي ك���ان م���ح���ددًا ب��ن��ح��و 750 
 وزارة امل���ال واف��ق��ت على 

ّ
م��ل��ي��ار ل��ي��رة، ل��ك��ن

اكتتابات 92% من الطلب، وق��د ج��رى هذا 
األم����ر ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع م��ص��رف ل��ب��ن��ان، من 

أجل تحقيق أهداف عديدة: 
ال��ف��ائ��ض��ة بالليرة  ال��س��ي��ول��ة  ����� ام��ت��ص��اص 
مليار  ر بنحو 3000 

ّ
تقد التي  السوق،  في 

ليرة. 
�� منح املصارف فوائد مرتفعة قياسًا إلى 
ال��س��وق، ف��اإلص��دار هو  املتوافر حاليًا ف��ي 
فيما   ،%7.9 يبلغ  ب��ع��ائ��د  س��ن��وات   7 ع��ل��ى 
األخ����ي����ر لسندات  ع���ل���ى اإلص��������دار  ال���ع���ائ���د 
يوروبوندز منذ أسابيع قليلة كان %5.15 
مل��دة 8 س��ن��وات، وبالتالي ف��إن ال��ف��ارق بني 
الدوالر والليرة هو أكثر من 3 نقاط مئوية، 
ة االستحقاق. 

ّ
مع األخذ باالعتبار فارق مد

������� اإلي������ح������اء ل���ل���س���وق ب������أن ال�����وض�����ع تحت 
الليرة  التوّجه إلى  السيطرة، والحث على 
 من الدوالر من خال الفوائد املرتفعة، 

ً
بدال

الطلب  ز 
ّ
يحف أن  لبنان  إذ يحاول مصرف 

الليرة، وال سيما في أوق��ات األزمات  على 
الدوالر،  ع��ل��ى  م��ا تشهد طلبًا  غ��ال��ب��ًا  ال��ت��ي 

وهو أمر تشهده السوق املحلية حاليًا. 
 أن األه������داف امل��ح��ق��ق��ة ت��ظ��ه��ر كلفة 

ّ
ال ش����ك

 إلى كلفة 
ً
بعة، فإضافة

ّ
السياسة النقدية املت

امتصاص السيولة وتحويل نمط السوق 
املالية باتجاه الليرة، يكون مصرف لبنان 
َم« املصارف من خال دفع السوق 

َ
��د

ََ
قد »خ

والزبائن إلى التمّسك بالليرة. ويأتي هذا 
األم���ر ع��ل��ى خلفية م��ا ج���رى ف��ي األسابيع 
امل��ص��ارف إلى  املاضية، حني لجأت بعض 
خلق طلب وهمي على الدوالر، واحتفظت 
ة 

ّ
ارتفاع حد مع  بالتزامن  كبيرة،  بكميات 

الطلب كان  أن  السياسي، لتظهر  الخطاب 
مدفوعًا بخلفيات سياسية. 

ى هذا الطلب الوهمي، إلى ارتفاع وتيرة 
ّ
أد

ع��م��ل��ي��ات امل���ض���ارب���ة ب����ني امل����ص����ارف وبني 
الزبائن أيضًا، فيما كانت بعض املصارف 
تسعى إلى تحقيق مكاسب مالّية سريعة 
وسهلة، حينها اضطر مصرف لبنان إلى 
ع����رض ال��������دوالرات ل���ف���رض س��ي��ط��رت��ه على 
ال����س����وق، وت��ن��ف��ي��ذ س��ي��اس��ت��ه ال��ن��ق��دي��ة في 

تثبيت سعر الصرف بأّي كلفة. 
 اس��ت��ن��زاف ال�������دوالرات ال��ت��ي يحملها 

ّ
ل��ك��ن

يتناسب  ال  محفظته  ف��ي  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف 
مع توجهات حاكم مصرف لبنان، رياض 
ك��ان قد جمع ه��ذه الدوالرات  سامة، فهو 
بكلفة مرتفعة، أي من خال إبقاء معدالت 
ال��ل��ي��رة، واستقطاب  ف���ائ���دة م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى 
األموال الهاربة من تداعيات األزمة املالية 
ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا بالليرة،  ل��ب��ن��ان  إل����ى  ال��ع��امل��ي��ة 
ولذلك ال يرغب سامة في استنزافها عبر 
مبالغ قليلة يوميًا، لذا اضطر إلى اإليعاز 
إلى املصارف التي خلقت الطلب الوهمي، 
ف 

ّ
ب����أن ت��ن��ه��ي ع��م��ل��ي��ات امل���ض���ارب���ة، وتوظ

التي جمعتها في أدوات مالية  ال���دوالرات 
��ه��ا 3 س���ن���وات ب��ف��ائ��دة ن��س��ب��ت��ه��ا %7، 

ّ
م��دت

 
ً
 سها

ً
قت هذه املصارف ماال

ّ
وبالتالي حق

وأخضعت سامة لسياساتها. 
وكان بيان وزارة املال قد أشار إلى أن بنك 
وتسويقه،  اإلص���دار  إدارة  ��ى 

ّ
ت��ول بيبلوس 

ولفت البيان إلى أن الحسن رأت في اإلصدار 
دة على أن »اإلصدار 

ّ
»نجاحًا كبيرًا«، مشد

إدارة  استراتيجية  ض��م��ن  ي��دخ��ل  ال��ج��دي��د 
الدين العام الهادفة إلى إطالة آجال الدين 

وبفوائد سوق جيدة«. 

مال ونقد

ي اإلجمالي املتاح الذي 
ّ
بالناتج املحل

الجارية،  ال��ت��ح��وي��ات  أي��ض��ًا  ي��ش��م��ل 
وب��ح��س��ب روب��ي��ر ك��اس��ب��اري��ان وصل 
ال��ن��ات��ج إل���ى 68400 م��ل��ي��ار ليرة  ه���ذا 

عام 2009. 
وب��االن��ت��ق��ال إل���ى االس��ت��ث��م��ارات التي 
الذهبية  ال���ك���أس  ت��ك��ون  أن  ُي��ف��ت��رض 
الحسابات  املرحلة، توضح  ه��ذه  في 
الخاص نمت  القطاع  استثمارات   

ّ
أن

من   %32.2 ��ل 
ّ
ل��ت��م��ث  %38.1 ب��ن��س��ب��ة 

نمت  فيما  اإلجمالي،  ي 
ّ
املحل الناتج 

 %8.4 بنسبة  ال��ع��اّم��ة  االس��ت��ث��م��ارات 
ل فقط 2% من الناتج. 

ّ
لتمث

ل��ك��ن أكثر  ال��ل��وح��ة ن��ف��س��ه��ا إذًا،  ���ه���ا 
ّ
إن

منظور  م���ق���ارب���ت���ه���ا  ل�������دى   
ً
ب����ش����اع����ة

املستقبلية  وال���خ���ي���ارات  االس���ت���دام���ة 
الصاعدة.  واألج�������ي�������ال  ل���ل���م���ق���ي���م���ني 
ه تبقى هناك أصوات 

ّ
واملشكلة هي أن

»محترفة«،  ن��ف��س��ه��ا  م 
ّ

ت���ق���د م���رت���زق���ة 
الوطنية  امل�����ؤس�����س�����ة  م����م����ث����ل  م����ث����ل 
للدراسات واإلحصاءات االقتصادية 
ال�����ذي ذكر  ت����ران����اب،  أالن  ال��ف��رن��س��ي��ة 
ك��ل��م��ة »اس��ت��ث��ن��ائ��ي« ح���وال���ى 20 مّرة 
اللبناني  االقتصاد  أداء  وصفه  ل��دى 
خال العام املاضي من دون أن يوّجه 
 كلمة حسنى 

ّ
 كل

ّ
اًء واحدًا! كأن

ّ
نقدًا بن

الحسابات  أحد  تتحّول دوالرات في 
ال��ت��روي��ج��ّي��ة، ع��ل��ى ق���اع���دة »ه����ذه هي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي«.  على  هيكلّية االق��ت��ص��اد 
أّي ح����ال، ت��ب��ق��ى ه��ن��اك ن��ق��ط��ة واحدة 
الوطنّية  ال��ح��س��اب��ات  ك��ت��ّي��ب   

ّ
أن ه���ي 

ث ع��ن��ه��ا ل���ن ي��ج��ه��ز قبل 
ّ

ال��ت��ي ن��ت��ح��د
ر 

ّ
 األدن������ى، ب��س��ب��ب تأخ

ّ
ش��ه��ر ب��ال��ح��د

ف��ي ال��ط��ب��اع��ة )!( ول��ك��ن م��ا ت��واف��ر في 
ع كان كافيًا 

ّ
امل��وز التنفيذي  ص 

ّ
امللخ

إلي�����ض�����اح ح���ق���ي���ق���ة ظ�����اه�����رة م�����ن بني 
حقائق كثيرة مكتومة في هذه الباد. 
أح���د يريد  ول��ك��ن ال  ظ��اه��رة للجميع 
لكي ال يضطر  أب��ع��اده��ا  ف��ي  التمّعن 

الى تغيير وجهة السفينة والرّبان. 

رغم بشاعة اللوحة 
تبقى هناك أصوات 

مرتزقة ال تريد أن تشرح 
ماذا يحدث تحديدًا 

الهدف امتصاص سيولة املصارف بالليرة وتخفيف الطلب على الدوالر 

تحّرك

 الغالء 
ّ

اللقاء النقابي يعتصم األربعاء ضد
النقابي  ل���ل���ق���اء  امل���ت���اب���ع���ة  ل���ج���ن���ة  أع���ل���ن���ت 
والشعبي، في بيان أصدرته بعد اجتماعها 
العمال  لنقابات  الوطني  االت��ح��اد  مقر  ف��ي 
اعتصام  تنفيذ  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  واملستخدمني 
عند الخامسة من بعد ظهر األربعاء املقبل 
السرايا  مقابل  الصلح  ري���اض  س��اح��ة  ف��ي 
الشعبية  ال��ش��رائ��ح  ال��ل��ق��اء  دع��ا  الحكومية. 
والنقابية واملتضررين كافة، من السياسات 
واالقتصادية  وامل���ع���ي���ش���ي���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
عن  والتعبير  االعتصام  ف��ي  املشاركة  إل��ى 
رفضهم لانهيار االجتماعي واالقتصادي 
الظاملة  الحكومية  ال��س��ي��اس��ات  م��ن  ال��ن��ات��ج 

 الفقراء، معتبرًا أن االعتصام 
ّ

واملنحازة ضد
ل��ت��ح��ّرك نقابي وشعبي أوسع  ه��و خ��ط��وة 
ذ ملواجهة معاناة املواطنني من جنون 

ّ
ُينف

األدمغة  وهجرة  البطالة  وتفشي  األسعار 
واليد العاملة.

وكانت اتحادات ونقابات عمالية عديدة، قد 
استنكر  إذ  التحرك،  في  مشاركتها  أعلنت 
م��ج��ل��س ن���ق���اب���ة ع���م���ال وع����ام����ات صناعة 
ال���خ���ي���اط���ة وال���ت���ري���ك���و ف����ي ب����ي����روت وجبل 
ل��ب��ن��ان ف���ي ب��ي��ان »م���وج���ة ال���غ���اء الفاحش 
وزي����ادة أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة واملدارس 
واملستشفيات، وسكوت الحكومة عن ذلك«، 

إليها  ال��ت��ي وص��ل  متوقفًا عند »األوض����اع 
االجتماعي  للضمان  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق 
النقابية  الحركة  إليها  وصلت  التي  وتلك 
ف�����ي مواجهة  ت����ح����رك  وع��������دم  م�����ن س����ك����ون 
ال��غ��اء«، مشيرة إل��ى مشاركتها في  موجة 

االعتصام. 
وأوض������ح ال���ل���ق���اء أن ق�����رار االع���ت���ص���ام جاء 
فة بحثت آلية التحرك 

ّ
بعد اجتماعات مكث

وأق�������ّرت ه����ذا ال���ت���ح���ّرك ك���ج���زء م���ن سلسلة 
خ�����ط�����وات س���ت���ع���ل���ن ت���ب���اع���ًا ل���ل���ض���غ���ط على 

الحكومة باتجاه تغيير سياساتها.
)األخبار(
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باختصار

◄ 3.4% من دخل األسرة تذهب لشركات املياه الخاصة 

إل��ى أن مجلسه ص���ّدق في  ب��ي��ان أم���س، يشير فيه  ال��دول��ي ف��ي  إع���ان للبنك 
واشنطن على مشروع تزويد بيروت الكبرى باملياه بكلفة 200 مليون دوالر، 
املياه  إلم���دادات  البلدية  ال��وص��ات  معّدل  بارتفاع  تتمتع  بيروت  مدينة  إن  إذ 
»التي تعّد وفيرة نسبيًا في لبنان«، لكن في أوقات كثيرة تنقطع هذه اإلمدادات 
»ليضطر السكان إلى دفع 3.4% في املتوسط من دخل األسرة لشركات املياه 
لنحو 1.2 مليون نسمة يعيشون  الوضع  أج��ل إص��اح ه��ذا  الخاصة«. وم��ن 
الجنوبية  الضاحية  في  ألفًا   350 منهم  الدخل،  محدودة  وأحياء  مناطق  في 
شّيد البنية التحتية املطلوبة لسحب املياه ومعالجتها ونقلها 

ُ
ملدينة بيروت، ست

وتخزينها لتلبية الطلب اليومي املتزايد على املياه الصالحة للشرب البالغ حاليًا 
املنت،  وأج���زاء من  بعبدا وعاليه،  تلّبي حاجات سكان  أل��ف متر مكعب،   250

وجنوب بيروت، ومنطقة جبل لبنان. 
 

ّ
العربي، كلفة ع��دم حل لبنان، ه��ادي  ف��ي  ال��دول��ي  للبنك  القطري  امل��دي��ر  ي��ق��ّدر 
أو  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  املياه بنحو 1.8% من  القائمة في قطاع  املشاكل 

نحو 433 مليون دوالر سنويًا. 

◄ آل الحريري في صيدا يجّيرون عمل الدولة ملصالحهم الخاّصة 

بيانًا  ل��إع��ام  الوطنية  ال��وك��ال��ة  ن��ش��رت  ال��غ��اي��ات واأله����داف،  بشكل مكشوف 
يفيد بأن وزير األشغال العامة غازي العريضي أوفد املدير العام للنقل عبد 
الصيادين  بمرفأ  لحقت  ال��ت��ي  األض���رار  د 

ّ
لتفق ص��ي��دا  إل��ى  القيسي  الحفيظ 

ال���وزراء سعد  رئيس مجلس  »لتوجيهات  وفقًا  وذل��ك  البحري،  وبالكورنيش 
إساءة  البيان  ه��ذا  ل 

ّ
مث وق��د  الحريري«،  بهية  النائبة  من  وبمتابعة  الحريري 

ل��خ��دم��ة أه����داف آل الحريري  ال��ع��ري��ض��ي، إذ ص����ّوره ك��أن��ه يعمل  ال��وزي��ر  إل���ى 
السياسية. 

النائبة  من  بمتابعة  الحريري،  »الرئيس  أن  أعلن  بل  بذلك،  البيان  يكتف  ول��م 
ف الهيئة العليا لإغاثة بالكشف على األضرار في صيدا، فأوفدت 

ّ
الحريري، كل

الهيئة مهندسني من قبلها عاينوا األضرار التي لحقت باملواطنني واملؤسسات 
الحرفية والصناعية الخاصة، وبميناء املدينة وواجهتها البحرية«. 

التي لحقت بها إال  العامة واألض���رار  البحرية  امل��راف��ق  البيان باقي  ول��م يذكر 
زة على صيدا، فيما 

ّ
عرضًا، فأعمال الكشف من قبل الهيئة العليا كانت مرك

لبنان في  لعت من رئيس دائ��رة كهرباء 
ّ

الحريري »اط النائبة  أن  البيان  يؤكد 
التي قطعتها  وامل��راح��ل  بالكهرباء  التغذية  الله على وض��ع  صيدا سامر عبد 

عملية إصاح األعطال التي سّببتها العاصفة... 

ع »ملبات التوفير« في عكار 
ّ
◄ كهرباء لبنان توز

هذا ما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، مشيرة إلى أن توزيع »ملبات التوفير« 
مجانًا سيطال 216 قرية وبلدة عكارية وفق جداول أعّدتها املؤسسة، استنادًا 
البلديات ومخاتير  م رؤس��اء 

ّ
ال��ع��دادات املسّجلة لديها، على أن يتسل إلى أرق��ام 

اث��ن��ني وث��اث��اء م��ن مستودع  ي��وم  ال��ق��رى حيث ال بلديات فيها، الحصص ك��ل 
منيارة، علمًا بأن حصة كل منزل هي 3 ملبات. 

)األخبار، وطنية(

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294
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بشير صفير

في 9 كانون األول )ديسمبر( الحالي، 
غ��ّي��ب امل����وت ج��اي��م��س م����ودي. ليست 
املوسيقى  عالم  ف��ي  فاجعة  ال��ح��ادث��ة 
ب���ال���ت���أك���ي���د خسارة  ل��ك��ن��ه��ا  ع���م���وم���ًا، 
كبيرة مما بقي لجيلنا 
من مالمح تاريخ الجاز 
القديم والنقي. جايمس 
 ،)2010  �����  1925( م��ودي 
الساكسوفون  ع�������ازف 
ترافرسيير  )وال���ف���ل���وت 
ع����ام 2005،  ل��ب��ن��ان  ال����ذي زار  أي���ض���ًا( 
رح��ل ب��ه��دوء ع��ن 85 عامًا مستسلمًا 
لسرطان البنكرياس، تاركًا لنا بسمة 
لم تكن تفارقه، وعشرات التسجيالت 

الجميلة.

لم يكن مودي رأس حربة في تيارات 
الجاز التي عايشها منذ أربعينيات 
القرن املاضي، غير أنه خاض تجارب 
ف��ن��ي��ة ك��ث��ي��رة ع��ب��ر ت��رك��ي��ب��ات خاصة 
إش��راف��ه، وس��ج��ل معها  عملت تحت 
أكثر من  م��دى  ألبومات خاصة على 
نصف قرن. وفي املقابل، أدى مودي 
رّواد  إلى جانب  غالبًا دورًا أساسيًا 
ال��������Be-Bop وال����������Hard-Bop م��ن خالل 
ومرتجل  ك��ع��ازف  القّيمة  إسهاماته 
ب������ارع، ت��م��ام��ًا ك��م��ا ف��ع��ل م���ع املؤلف 
ال����راح����ل ديزي  ال���ت���روم���ب���ت  وع�������ازف 
غيلسبي. األخير كان الصديق الذي 
بدأ مودي الرحلة إلى جانبه، وعمل 
مع  املسيرة  إكمال  قبل  معه سنوات 
الجديدة.  واملواهب  القدامى  الزمالء 
بعلبك  »مهرجانات  شهدته  م��ا  ه��ذا 

ال��دول��ي��ة« ع��ن��دم��ا اس��ت��ض��اف��ت مودي 
 Dizzy Gillespie الفرقة الشهيرة مع 
خمس  ق���ب���ل   All-Star Big Band
الترومبون  ع���ازف  ب��ق��ي��ادة  س��ن��وات، 

ساليد هابتون.
تسجيالت  م������ودي  ج���اي���م���س  أن���ج���ز 
الحفالت.  م��ن  ال��ع��دي��د  وأح��ي��ا  كثيرة 
العازف  اش���ت���ه���ر  وت�����ل�����ك،  ه������ذه  ب�����ن 
»ماركة  ب� ب�����داي�����ات�����ه  م����ن����ذ  ال������راح������ل 
)م��وس��ي��ق��ي��ة( م��س��ج��ل��ة«، وه���ي األداء 
ال����خ����اص، م����رة ع���زف���ًا، وم�������راٍت غناًء 
)بكلمات جديدة ذات طابع شخصي 
 Moody>s Mood For« ل������� وف��ك��اه��ي(، 
أغنية  لحن  على  بناها  التي   »Love
هذه   .»In The Mood For Love«
األغنية الثابتة في ريبرتوار مودي، 
ال��ف��ن��ي��ة خالل  ال���ط���راف���ة  ��ل��ت ذروة 

ّ
م��ث

اها على 
ّ
زيارته إلى لبنان، عندما أد

التي  الثمانن  ميالده  ليلة  طريقته، 
الجمهور  م����ع  آن�������ذاك  ف��ي��ه��ا  اح���ت���ف���ل 

اللبناني.
بتواضع  م��������ودي  ج����اي����م����س  ��������رف 

ُ
ع

ف��ط��ري وح��ن��ان أب���وي وح���ّس فكاهة 
ع��اٍل وروح مرحة. وتضاف إل��ى ذلك 
ولثغة  بريئة  وبسمة  قصيرة،  قامة 
أكثر من موسيقي  ما جعله  طفيفة، 

ف����ي إط�����الالت�����ه ال����ح����ّي����ة خ����اص����ة. إنه 
الجمهور  ل���دى  امل��ح��ّب��ب��ة  الشخصية 
والزمالء املوسيقين، والعجوز الذي 
حافظ على الطفولة في حضوره كما 
ال��ش��ب��اب ف���ي ح��رك��ت��ه الرشيقة  ع��ل��ى 
قدرة  ت���ت���ط���ل���ب  آالٍت  ع����ل����ى  وع�����زف�����ه 

جسدية )على مستوى الرئتن(.
الصوتية  التسجيالت  تكفي  ال  ل��ذا، 
للتعّرف إلى هذه الشخصية. الصورة 
الحية في الحفالت تبقى خير دليل 
ج��وه��ر جايمس مودي  إل��ى  للولوج 
��ان واإلن����س����ان. ف��ل��ن��ش��اه��د حفلة 

ّ
ال��ف��ن

 We Love( ف��ت��زج��ي��رال��د إي���ال  ت��ك��ري��م 
املوسيقي  ف��ي��ه��ا  ش����ارك  ال��ت��ي   )Ella
الجميل، وأيضًا تلك التي يظهر فيها 
مع ديزي غيلسبي في لندن )1989(، 

.DVD وكالهما متوافر على

موسيقى

رحيل

هالة نهرا

يفيض أداؤه حساسية ورخامة. حن 
ش���اه���ن يستحضر  س��ي��م��ون  ي���ع���زف 
بنقاوة  ع����ال����ي����ة.  ان���ف���ع���ال���ي���ة  ش���ح���ن���ة 
العود،  أوت���ار  على  ينقر  استثنائية، 
وي��ف��ت��ح ل���ه أف���ق���ًا ج����دي����دًا، م���ن دون أن 
م�����ن خ���ص���وص���ّي���ت���ه. يدرس  ي������ج������ّرده 
ويجتهد  ش�����دي�����د،   

ّ
ب�����ت�����أن خ����ط����وات����ه 

ف���ي ت��وس��ي��ع إم��ك��ان��ي��ات آل���ت���ه، مواكبًا 
املوسيقي  ال������ح������داث������ة.  ����ب����ات 

ّ
م����ت����ط����ل

الليلة  أمسيتن،  يحيي  الفلسطيني 
وغ�����دًا، ف���ي »م���س���رح امل���دي���ن���ة«، وثالثة 
القديس  »كنيسة  ف��ي  املقبل  ال��ث��الث��اء 
األولى  الحفلة  )األش��رف��ّي��ة(.  ي��وس��ف« 
»مسرح املدينة« بمشاركة  تأتي دعمًا ل�
السعدي،  وع����ّب����ود  روح�����ان�����ا،  ش���رب���ل 

وهبة،  وج�����اه�����دة  خ���ش���ي���ش،  وري�����م�����ا 
اللبنانين  أصدقائه  الخطيب،  وعلي 
حماستهم  ع�����ن  ل���ن���ا  ع�����ّب�����روا  ال�����ذي�����ن 
مل���راف���ق���ة س��ي��م��ون ع���زف���ًا وغ����ن����اًء. على 
برنامج الحفلة التي يحييها شاهن 
ع��ازف��ًا على ال��ع��ود وال��ك��م��ان، يتضّمن 
ومقطوعتن  ن�����ه�����ون�����د«،  »س����م����اع����ي 
)للعود(  »ع�����راق«  ب��ع��ن��وان  ج��دي��دت��ن 
و»جدار« )للكمان(، ثم تعقبها أمسية 
من »جمعية  بدعوة  »امل��دي��ن��ة«،  ثانية 

إنعاش املخّيم الفلسطيني«. 
أم������ا امل�����وع�����د ال����ب����ي����روت����ي ال����ث����ال����ث مع 
»األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية«، 
ر 

ّ
ه يبش

ّ
 باملفاجآت، ولعل

ً
فسيأتي حافال

بوالدة كونشرتو للعود واألوركسترا. 
ب��ب��ن��ي��ة تأليفية  ال��ع��م��ل  »ي��ت��م��ّي��ز ه����ذا 
موسيقية  رؤي���ة  ع��ن  ويكشف  متينة، 
املوسيقي  ح��س��ب  م���غ���اي���رة«،  ع��رب��ي��ة 
اللبناني وليد غلمية. ويضيف رئيس 
ال��ع��ال��ي للموسيقى  ال��وط��ن��ي  »امل��ع��ه��د 
����� ال��ك��ون��س��رف��ت��وار«: »أن����ا ف��خ��ور بهذا 
الكونشرتو، إذ يضيء على آلة عربية 
ن���ب���ي���ل���ة ف�����ي إط�������ار م���وس���ي���ق���ي يجمع 
والعصرنة«.  ال��ش��رق��ي��ة  األص���ال���ة  ب���ن 
ي األك��ب��ر ف��ي ال��ك��ون��ش��رت��و )35 

ّ
ال��ت��ح��د

املقامات  إدراج  ف����ي  ي��ك��م��ن  دق���ي���ق���ة(، 
العربية املتضّمنة ثالثة أرباع الصوت 
الهارموني،  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز  ق���ال���ب  ف����ي 

والتوزيع األوركسترالي الحديث. 

تاريخية  م���ش���ك���ل���ة  ال������ع������ود  ي������واج������ه 
ق بصناعته، وتقنّيات الهندسة 

ّ
تتعل

 وج�������وده إلى 
ّ

ال���ص���وت���ي���ة. ل����ذل����ك، ف������إن
ل 

ّ
يمث ص����ادح����ة،  غ��رب��ي��ة  آالت  ج���ان���ب 

امليدان  ف�����ي  ل����ش����اه����ن  آخ�������ر  ي����ًا 
ّ

ت����ح����د
العزفي: »تمحور اهتمامي حول إبراز 
نبرة العود في هذا العمل السمفوني، 
الصوت«،  رب��ع  أك��ت��رث إلشكالية  ول��م 
»األوركسترا  »األخ������ب������ار«.  ل������� ي����ق����ول 
إذًا  اللبنانية« ستعزف  الفلهارمونية 
كالسيكي  برنامج  ضمن  الكونشرتو 
فات موسيقية 

ّ
منّوع يشتمل على مؤل

ماسنيه  وج��ول  فيفالفدي،  ألنتونيو 
Massenet، وغيرهما. 

إدراج اسم سيمون شاهن في برنامج 
فن، نابع من تأثيره 

ّ
واحد مع كبار املؤل

في املشهد املوسيقي العربي والعاملي 
ه من املؤتمنن املعدودين 

ّ
الراهن. لعل

 
ّ

على املوسيقى اآلالتية العربية، وُيعد
من أبرز عازفي العود في العالم )إلى 
جانب مرسيل خليفة، ونصير شّمة، 
وشربل روح��ان��ا...(. رغ��م انتمائه إلى 
مدرسة العود في بالد الشام، ال ينفي 
امل��ص��ري��ة، والتركية،  ب��امل��درس��ة  ��ره 

ّ
ت��أث

والعراقية. يعرف شاهن كيف يلتقط 
أنفاس املستمعن، ويبهرهم بانتقاله 
م���ن اإلي���ق���اع ال��ع��رب��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي، إلى 
الكالسيكية  الغربية  واألنماط  الجاز 
ب���ال���ع���ود يوازي  ت���م���ّرس���ه  وال���ح���دي���ث���ة. 

تمّرسه بالكمان، ما يمّيزه عن معظم 
��م��ا ن��ع��ث��ر على 

ّ
ال���ع���ازف���ن ال���ع���رب. وق��ل

م��وس��ي��ق��ي ي��ب��رع ف���ي ال��ج��م��ع ب���ن تلك 
اآللتن. 

الفلسطيني  ال���ف���ن���ان  ه�����ذا  ي��س��ت��ع��ي��د 
بلغة  ال����ع����رب����ي  امل����وس����ي����ق����ي  ال������ت������راث 
م���ع���اص���رة وم��خ��ت��ل��ف��ة، وي����ب����ذل جهدًا 
الجوائز  قائمة  تأّمل  يكفي  لتطويره. 
قه في 

ّ
التي حازها ملعرفة أهّمية ما حق

الوطني«  التراث  »جائزة  املجال:  ه��ذا 
 

ّ
ن

ُ
ع  .

ً
مثال  ،)1994 حدة، 

ّ
املت )الواليات 

شاهن مستشارًا في اللجنة الرئاسية 
فيتزجيرالد  ج��ون  »مركز  في  للفنون 
باركلي«  »معهد  في  ���ّرم 

ُ
وك كينيدي«، 

أسطواناته  م���ع���ظ���م  ب����وس����ط����ن.  ف�����ي 
خصائص  ت����ح����م����ل  وت�����س�����ج�����ي�����الت�����ه 
وغربية.  ش��رق��ي��ة  وإي���ق���اع���ي���ة  ن��غ��م��ي��ة 
الوهاب«  عبد  محّمد  »موسيقى  بعد 
 ،)1997( »س��ل��ط��ن��ة«  أص�����در   ،)1991(
الهندي  ان 

ّ
الفن وهي ثمرة تعاون مع 

العمل،  فيشوا موهان بهات. في ه��ذا 
مزج الراغات الهندية ragas باملقامات 
ال��ش��رق��ي��ة. أس��ط��وان��ة »ت�����راث« )2002( 
و»اللونغات«  ب��ال��ت��ق��اس��ي��م  ����رت 

ّ
ت����دث

و»السماعّيات« و»البشارف«: »بشرف 
ي(، و»سماعي 

ّ
فرحفزا« )إلسماعيل حق

الطنبوري(،  )ل����ج����م����ي����ل  ف�����رح�����ف�����زا« 
)ملسعود جميل(،  نهوند«  و»سماعي 
و»سماعي كرد« )لسيمون شاهن(... 
واج��ت��ه��د س��ي��م��ون ش��اه��ن أخ���ي���رًا في 
التقليدية  اآلالت����ي����ة  ال���ق���وال���ب  إح���ي���اء 
العربية، وخصوصًا السماعي )إيقاع 
ف من أربع )أو خمس( 

ّ
10/8( الذي يتأل

خانات. أّما أسطوانة »اللهب األزرق« 
نقطة  ��ل��ت 

ّ
ف��م��ث  ،)2001(  Blue Flame

تحّول في مسيرته. في هذا السي دي 
ج��م��ع ش��اه��ن ب��ن ال��ج��از واملوسيقى 
ال��ع��رب��ي��ة وأن��م��اط غ��رب��ي��ة أخ����رى. حن 
م س����ي����م����ون ش����اه����ن ح���ف���ل���ة في 

ّ
ي�����ق�����د

ية 
ّ
الفن الهوية  أسئلة  ي��ط��رح  ب��ي��روت، 

بطريقة غير مباشرة. هكذا يفعل هذا 
ال���ذي يفاجئنا دائمًا  ��ان األص��ي��ل 

ّ
ال��ف��ن

بطزاجة عزفه. 

¶ 8:30 الليلة وغدًاـ ــــ »مسرح املدينة« )الحمرا/ 
بيروت(. لالستعالم: 01/753010

الــثــالثــاء 21 ك1/ ديسمبر  مــســاء   9:00 ¶
)مونو/  يوسف«  القديس  »كنيسة  الحالي. 

بيروت(. لالستعالم: 01/500996

سيمون شاهين فلسطيني في بيروت
 يلتقي املوسيقي الفلسطيني

الليلة بشربل روحانا وريما خشيش وجاهدة 
وهبة وعّبود السعدي وعلي الخطيب، 

على خشبة »املدينة«. فيما تأتي 
أمسيته برفقة »األوركسترا الفلهارمونية 

 تباشير 
ً

اللبنانية« في »مونو«، حاملة
كونشرتو للعود واألوركسترا

مواعيد العود واألوركسترا مع صاحب »اللهب األزرق«

أحد أبرز عازفي 
العود في العالم، ومن 
المؤتمنين المعدودين 

على الموسيقى 
اآلالتية العربية

ابن  تــــمــــّيــــز ســــيــــمــــون شــــــاهــــــن، 
املحتل(،  الــجــلــيــل  )فـــي  تــرشــيــحــا 
الـــعـــزفـــّي مــنــذ صغره،  بــأســلــوبــه 
»لونغا رياض«  واشتهر بتأديته لـ
طيلة  الــــســــنــــبــــاطــــي(.  )لــــــريــــــاض 
مــســيــرتــه، أثــبــت قـــدرة الفــتــة على 
االرتجال، ومرونة مذهلة في عزف 
تقنية  قـــدرات  ب 

ّ
تتطل مقطوعات 

تصويرية  موسيقى  ـــف 
ّ
أل عــالــيــة. 

لــعــّدة أفـــالم عــاملــيــة، وأّســـس فرقًا 
نيويورك  إلــــى  مــنــذ ســـافـــر  عـــــّدة 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــّيـــات. إضــــافــــة إلى 
العلوم  من  ع 

ّ
تضل بالتراث،  إملامه 

الشرقية.  املوسيقية  والــنــظــريــات 
تــمــّســكــه بــــاملــــوروث أوصـــلـــه إلى 
الــــعــــاملــــيــــة. ســــــار شــــاهــــن عكس 
بــعــض املــوســيــقــيــن الــعــرب الذين 
مقابل  واالنتشار  النجاح  حققوا 
ق 

ّ
لتمل ـــى 

ّ
شـــت ــة  ــّي جــمــال تــــنــــازالت 

األذن الغربّية. هدف سيمون كان 
العود«.  »بــلــورة صـــوت  يـــزال  وال 
وهــو يــرى أن »الــعــازف املــاهــر هو 
 music ن من أدب املوسيقى

ّ
املتمك

خبرة،  ازداد  ــمــا 
ّ
كــل  .»literature

ازداد إنصاتًا لصوت العود. 

من ترشيحا
إلى نيويورك

صيف 2005 احتفل 
بثمانينه مع الجمهور 

اللبناني في »بعلبك« 

جايمس مودي ماذا بقي من رسل الجاز القديم؟

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294



15 ثقافة وناس

حصاد

»معرض بيروت للكتاب«: التواقيع أنقذت الموقف

زينب مرعي

»معرض  ب���ق���ي   54 ال�������  دورت��������ه  ف����ي 
للكتاب«،  ال���دول���ي  ال��ع��رب��ي  ب���ي���روت 
النشر  ل����������دور  م���ف���ص���ل���ّي���ة  م����ح����ط����ة 
تم 

ُ
اخت ال�����ذي  امل���ع���رض  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة. 

ن��ق��ط��ة انطالق   
ّ

ُي���ع���د أول م���ن أم����س، 
امل���وس���م، وخ��ص��وص��ًا م��ع م��ا حفلت 
ب��ه األج��ن��ح��ة م��ن إص����دارات جديدة. 
حجر  التوقيع  حفالت  كانت  هكذا، 
الزاوية في ميزان الربح والخسارة. 
وب��ت��ع��ب��ي��ر ن���اص���ر ف��ل��ي��ط��ي م���ن »دار 
ف���إن »ال���ن���اس ال يدخلون  ال���رّي���س«، 
ال��دور التي ال تملك جديدًا،  أجنحة 

مه ال���دار م��ن ج��دي��د يسّوق 
ّ

وم��ا تقد
معه القديم«. 

ال بد طبعًا من نظرة مقّربة إلى حركة 
املبيعات، استنادًا إلى اإلحصائّيات 
»النادي الثقافي العربي«،  األخيرة ل�
املعرض  إدارة  تصنيفات  أن  علمًا 
تأتي عبثّية، إذ تنفصل فئتا الرواية 
 عن فئة »األدب«، التي 

ً
والشعر مثال

بيضون  لعباس  دي���وان  يتصدرها 
)الساقي(،  ف��ران��ك��ن��ش��ت��اي��ن«  »م���راي���ا 
ف���ي���م���ا ي����أت����ي دي��������وان ش����وق����ي بزيع 
أّول  )اآلداب(  اآلخ�������ري�������ن«  »م���������دن 
 سحر 

ّ
ف���ي ف��ئ��ة »ال���ش���ع���ر«، وت���ح���ت���ل

مندور الصدارة في فئة الرواية مع 
ألبوم  أم��ا  )اآلداب(...   »32« جديدها 
ال��زم��ي��ل م���ازن ك��رب��اج »ه���ذه القّصة 
في  ي��ظ��ه��ر  ف����ال  )اآلداب(،  ت����ج����ري« 
املرتفعة  املبيع  أرق���ام  رغ��م  القائمة، 
��ق��ه��ا ح��س��ب ن���اش���ره، لكون 

ّ
ال��ت��ي ح��ق

بني  تمزج  إليها  ينتمي  التي  الفئة 
ك��ت��ب ال��ط��ب��خ وال��ك��ت��ب ال��ف��ن��ّي��ة! هكذا 
انتزع املرتبة األول��ى في ه��ذه الفئة 
العاملي«  الطبخ  »سلسلة  الهجينة 
)دار العلم للماليني(، فيما استأثرت 
»علوم«  فئة  ب��ص��دارة  األب����راج  كتب 
واألبراج  »ك���ارم���ن  ك��ت��اب   

ّ
وح����ل  ،)!(

طبيعّية«  وث���ورات  تحديات   ،2011

إن��ت��رن��اش��ون��ال( لكارمن  )أك��ادي��م��ي��ا 
قديح شّماس أول. 

ف����ي ف���ئ���ة »س����َي����ر وت�����راج�����م«، حصل 
ق���ص���ت���ي« )دار  ال���ق���ن���ط���ار:  »س���م���ي���ر 
الزين على  للزميل حسان  الساقي( 

م��دي��ر مبيعات  وي���رى  األول.  امل��رك��ز 
الساقي« عصام  ف��ي »دار  امل��ع��ارض 
����ه ق��د ي��ك��ون الكتاب 

ّ
أب���و ح���م���دان، أن

امل��ع��رض عمومًا.  ف��ي  األك��ث��ر مبيعًا 
 كتاب »أين كنت 

ّ
وفي السياسة، حل

جنراالت  اع����ت����راف����ات  ال����ح����رب؟  ف����ي 
الرّيس(  )دار  اللبنانية«  الصراعات 
ل��غ��س��ان ش��رب��ل ف���ي امل��رت��ب��ة األولى، 
ر كتاب »تاريخ أوروبا وبناء 

ّ
وتصد

الفارابي(  )دار  ال����غ����رب  أس����ط����ورة 
لجورج قرم فئة »فكر وفلسفة وعلم 

نفس«. 
واللبنانية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دور  ع��ان��ت 
 في ميزان البيع، 

ً
الصغيرة، اختالال

تنظيم حفالت  ع��ن  ع��ج��زه��ا  بسبب 
التوقيع. من هنا، كان اعتماد »املركز 
ال���ع���رب���ي« ب��ح��س��ب مديرة  ال��ث��ق��اف��ي 
ال��ت��س��وي��ق ف���ي ال������دار ف���ات���ن فاضل، 
والفراشة«  »ال���ق���وس  رواي�����ات  ع��ل��ى 
ملحمد األش��ع��ري، و»ط���وق الحمام« 
قصيرة«  و»ح�����ي�����اة  ع����ال����م،  ل����رج����اء 
يان 

َ
األول والروايتان  حايك،  لرينيه 

ال��ق��ص��ي��رة لجائزة  دخ��ل��ت��ا ال��الئ��ح��ة 
»بوكر«. أّما الدور العربية، فراهنت 
ع��ل��ى ت��ّج��ار ال��ج��م��ل��ة، وك���ان أن أنقذ 
العراقيون املوقف، مع تضاءل عدد 
ال�������زّوار ال��خ��ل��ي��ج��ي��ني ب��س��ب��ب األزمة 

السياسّية. 
العربي«  ال��ث��ق��اف��ي  »ال���ن���ادي  رئ��ي��س 
 »املعرض 

ّ
إل��ى أن ف���ادي تميم أش���ار 

السنوات  م����ن  أك����ث����ر  ن���اج���ح���ًا  ك������ان 
امل���اض���ي���ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د ع����دد الدور 
امل��ش��ارك��ة وال�����زّوار وامل��ب��ي��ع«... علمًا 
تناولت موضوع  التي  ال��ن��دوات   

ّ
أن

العدد  جذبت  الفلسطينّية  القضية 
األكبر من الحاضرين.

مون راضون عن 
ّ

 املنظ
عدد الزّوار ونسبة املبيع، 

 املوعد العريق جاء 
ّ

رغم أن
عادّيًا هذا العام. جردة 

أولّية على الدورة الـ54 التي 
تمت أخيرًا، ووقفة 

ُ
اخت

عند بعض العناوين التي 
استقطبت الجمهور

بعد الحدث

 القاهرة ــ محمد شعير

»ملتقى  تمت الدورة الخامسة ل�
ُ
 اخت

الروائي  ب��م��ن��ح  ل���ل���رواي���ة«  ال��ق��اه��رة 
ال���ك���ون���ي جائزة  إب���راه���ي���م  ال��ل��ي��ب��ي 
 
ً
منح هذه الجائزة مداورة

ُ
امللتقى. ت

ل����روائ����ي م���ص���ري، وروائ�������ي عربي، 
وك��ان قد حصل عليها سابقًا عبد 
ال��رح��م��ن م��ن��ي��ف، وال��ط��ي��ب صالح، 
ع��ن عدم  واع���ت���ذر  ال���خ���راط،  وإدوار 
قبولها صنع الله إبراهيم. فعاليات 
��ق��دت على مدى 

ُ
ع ال���دورة الخامسة 

 
ً
مة

ّ
ال���ق���اه���رة، مقد ف���ي  أي�����ام  أرب���ع���ة 

محفوظ،  نجيب  بمئوية  لالحتفال 
عنوان  ت��ح��ت  م��ن��اق��ش��ات��ه��ا  ودارت 

»الرواية العربية... إلى أين؟«. 
ال��ن��اق��د ال���س���وري ص��ب��ح��ي حديدي 
 

ّ
أع��ل��ن ف��ي ك��ل��م��ة ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م أن

تقديرًا  ل��ل��ك��ون��ي  ُم��ن��ح��ت  ال���ج���ائ���زة 
النشغاله »بتطوير مشروع روائي 
طموح وأصيل، يبدأ من استنطاق 
ف������ي شتى  ال�����ص�����ح�����راء  ف�������ض�������اءات 
والبشرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ع��ن��اص��ره��ا 
والروحية واألسطورية، ويبلغ في 
ه��ذا درج���ة رفيعة م��ن امل���زج البارع 
ب����ني امل���ح���س���وس وال������رم������زي، وبني 

املادّي  ال���واق���ع���ي وامل���ت���خ���ّي���ل، وب����ني 
أعلن  م����ن ج���ه���ت���ه،  وال���������روح���������ي...«. 
صاحب رباعّية »الخسوف« تبّرعه 
دوالر  أل�����ف   18( ال����ج����ائ����زة  ب��ق��ي��م��ة 
تقريبًا( ألطفال قبائل الطوارق في 

مالي والنيجر. 
للمؤتمر  الخامسة  ال���دورة  شهدت 
الشباب،  ��اب 

ّ
ل��ل��ك��ت ك��ث��ي��ف��ة  م��ش��ارك��ة 

ل����ي����س ك����ض����ي����وف ه����ام����ش����ّي����ني، بل 
م��ن��ّص��ات املؤتمر  ك��م��داخ��ل��ني ع��ل��ى 
ب��ج��وار امل��ك��ّرس��ني. س���ؤال املستقبل 
ك���ان األه���م ف��ي امل��ن��اق��ش��ات، وف���ق ما 
أوض����ح ال��ن��اق��د ج��اب��ر ع��ص��ف��ور في 
كلمته: »في العالم الذي انقلب رأسًا 
 

ّ
 أن ن��ع��رف م���ا حل

ُّ
ع��ل��ى ع��ق��ب، ن����ود

ر به 
ّ
بالرواية، وما الذي يمكن أن يتأث

هذا الفن في زمن االنفالتات، بعدما 
دت 

ّ
اشتدت النزاعات العرقية، وتعد

سؤال  عن  اإلج��اب��ات  الجنسيات؟«. 
وصل  »متشائمة«،  كانت  عصفور 
تأبني  اعتباره مؤتمر   

ّ
بعضها ح��د

ال��ع��رب��ي��ة. ه���ك���ذا، تساءلت  ال���رواي���ة 
الروائية سحر خليفة: »كيف لنا أن 
البوصلة  ونعيد  ال��ق��ّراء،  نسترجع 
امل����ف����ق����ودة؟« ال���ن���اق���د م��ح��م��د بدوي 
����ن����ا ال 

ّ
أش�������ار ف����ي م���داخ���ل���ت���ه إل������ى أن

نعيش زمن الرواية بل »زمن السرد 
ى 

ّ
تخل ال��روائ��ي   

ّ
وأن التلفزيوني«. 

»صانع  ليصير  املعرفي،  دوره  عن 
حكايات«. الروائي جمال الغيطاني 
رص����د ح���ال���ة ال��ف��وض��ى ف���ي املشهد 

بيحت 
ُ
است »ال����رواي����ة  ف����� ال�����روائ�����ي. 

املتعارف  الفنية  معاييرها  وفقدت 
عليها، وأصبح من السهل أن يطلق 
ك��ات��ب ك��ل��م��ة »رواي������ة« ع��ل��ى ن���ص ال 
ينسب في األساس إلبداع الرواية«. 
ال���روائ���ي م��ح��م��د ص���الح ال��ع��زب من 
في  أسهم  اإلنترنت   

ّ
أن رأى  جهته، 

إحداث خلل في ذوق القارئ. 

ف����ي مستقبل  ال���ب���ح���ث  إل�����ى ج���ان���ب 
إل��ى الرواية  ال��رواي��ة، ج��رى التطرق 
الناقدة  ب��دي��ل��ة.  ح���رّي���ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
السعودية بدرّية البشر أكدت أن ما 
السعودية،  الرواية  في سوق  حدث 
ك�����ان أش���ب���ه ب���س���ق���وط ج������دار برلني. 
رف��ع��ت معايير  الكتابة  ف��ي  ال��غ��زارة 
ال��رواي��ات التي  ال��رق��اب��ة على بعض 
كانت تقابل من املؤسسات الدينية 
أما  والتحريم.  بالتكفير  السعودية 
الناقد فيصل دراج، فتساءل: »ماذا 
تفعل الرواية في بالد لم تعد فيها 
حرّية؟«. الروائي الجزائري واسيني 
السياسّية  األزم����ات   

َّ
أن أك��د  األع���رج 

واالج���ت���م���اع���ّي���ة غ��ي��ر م��ف��ص��ول��ة عن 
ال��روائ��ي، وق��د ي��ك��ون أبرزها  املنتج 

األمّية املستشرية. 
للنقاش...  ����رح����ت 

ُ
ط ك���ث���ي���رة  أف����ك����ار 

لكن ال��س��ؤال األه��م يبقى: هل يمكن 
املناقشات؟  ه����ذه  م���ن  ح��ق��ًا  اإلف������ادة 
أيام امللتقى شهدت أكثر من أربعني 
وخ����م����س طاوالت  ن����ق����دي����ة،  ج���ل���س���ة 
م��س��ت��دي��رة، بمشاركة أك��ث��ر م��ن 250 
ناقدًا وروائيًا... هذا الزحام ال يترك 
 وقتًا كافيًا للنقاش 

ً
للمبدعني عادة

الجدي. 

ضاعت الكتب 
العلمّية في فلك 

األبراج، وابتلع 
الطبخ الكتب الفنّية

»ملتقى القاهرة«: تأبين الرواية العربّية؟ 

إبراهيم الكوني 
تبّرع بالجائزة 

ألطفال »الطوارق« 
في مالي والنيجر

لقاًء في  واملثقفني  األكاديميني  ■ عقدت مجموعة من 
ب���اري���س، الس��ت��ن��ك��ار ه���دم »م���س���رح األن���ج���ا« األثري 
ف��ي ط��راب��ل��س. ودع���ا امل��ش��ارك��ون ف��ي ال��ل��ق��اء السلطات 
إلى  ال��ث��ق��اف��ة«،  »وزارة  وخصوصًا  الرسمية،  اللبنانية 
التراثي  امل��ع��ل��م  ه���ذا  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ع��اج��ل  ال��ت��ح��رك 
اللبناني الفريد، وترميمه، وإعادة تأهيله. ويعّد »مسرح 
املدينة، وقد أبصر  املعالم األثرية في  أب��رز  األنجا« من 
النور عام 1887، بعد مرور سنتني على بناء السرايا 
القديمة في ساحة التل التي هدمت في عام 1962. وكان 
املسرح يسمى آنذاك »نادي الشرق«، ثم أطلق عليه اسم 
»مسرح األنجا«، نسبة إلى أحد وجهاء املدينة الشمالّية 

حسن األنجا.

11-( »اآلداب«  م��ن مجلة  ال��ج��دي��د  ال��ع��دد  ي��ت��ص��ّدر   ■
12/2010( ملف ضخم عن تركيا، من إعداد سدا ألتوغ 
)تقديم ثان: ياسني الحاج صالح، ترجمه عن التركية بكر 
صدقي، وعن اإلنكليزية يشار يوسف(. كذلك يتضمن 

ال��ع��دد دراس���ات ع��ن األخ���الق ف��ي االقتصاد اإلسالمي 
العلمانيني واإلس��الم��ي��ني في  )زي���اد ح��اف��ظ(، وت��ج��رب��ة 
)خريستو  والجنس  وال��ح��ب  ال��ش��اب��ي(،  )نجيب  تونس 
��ر ال��ن��ّواب )ع��ل��ي ن��س��ر(، ومقابلة م��ع عمر 

ّ
امل����ّر(، وم��ظ��ف

الواحدة  الديموقراطية  وال��دول��ة  املقاطعة  عن  البرغوثي 
ب��ن خليفة(،  غ��س��ان  )أج��راه��ا  التاريخية  فلسطني  ف��ي 
الطبعة  مة  ومقدِّ وقصائد  كتب  مراجعات  إل��ى   

ً
إض��اف��ة

الثانية من »تغطية اإلسالم« إلدوارد سعيد. 

»ليبان  م���ه���رج���ان  ي���ع���ّد   ■
أحد  العّدة الستضافة  جاز« 
أب�����رز م��وس��ي��ق��ي��ي ال���ج���از في 
الساكسوفون  ع��ازف  العالم. 
ستيفانو  الشهير  اإليطالي 
)الصورة(  ب��ات��ي��س��ت��ا  دي 
سيحيي أمسية عيد العشاق 
يمكنكم  »ميوزكهول«.  في 

ل��ل��ق��اء »رب���اع���ي دي  أن ت��ح��ج��زوا م��ق��اع��دك��م م��ن��ذ اآلن 
ال��ت��اس��ع��ة م��س��اء 13 ش��ب��اط )فبراير(  ب��ات��ي��س��ت��ا« ع��ن��د 
2011، في حفلة ستجمع الجاز بالسوينغ والبي بوب. 
خ��الل األع��وام ال���15 األخ��ي��رة، أثبت دي باتيستا نفسه 
ب��ني األس��م��اء املهّمة على قائمة إص���دارات »ع��الم��ة بلو 
نوت« املتخصصة بالجاز، وجال على أشهر الصاالت 
بيروت  ف��ي  األول���ى  حفلته  يحيي  ه��و  وه��ا  املوسيقّية، 

بمبادرة من كريم غطاس. لالستعالم: 01/999666
www.libanjazz.com

■  أعلنت »مؤسسة الشاشة في بيروت«، بالتزامن 
الثالثة  الدفعة  إطالقها،  بمرور سنة على  احتفالها  مع 
من األفالم الوثائقية التي ستحصل على تمويل ودعم 
تقني من »صندوق األفالم« التابع للمؤسسة. واألفالم 
األربعة هي »باب العمود« للفلسطيني رياض ديس، و»9 
للبناني  و»تشرفنا«  ستيبانيان،  تمارا  للبنانية  أي��ار« 
للسورية   The Perfectionistو س��ل��ي��م��ان،  رودري�����غ 

الطالبني  لكل من  املؤسسة  وأت��اح��ت  ال��ج��ي��رودي.  ديانا 
اللبنانيني سارة فرنسيس وجوزف خلوف، والسورية 
لينا الشواف، فرصة إع��داد مشاريع أفالمهم وتطبيق 
سيناريواتها بإشراف نائب رئيس »مؤسسة الشاشة 
وقال  عرقتنجي.  فيليب  اللبناني  املخرج  ب��ي��روت«  في 
مهلة  آخ��ر  إن  بابوجيان  ب��ول  للمعهد  التنفيذي  املدير 
من  األول  هي  املنح  من  الرابعة  للدفعة  الطلبات  ي 

ّ
لتلق

شباط )فبراير( 2011، على أن تعلن املشاريع الفائزة 
في 15 شباط )فبراير(. لالستعالم: 03/724214

 20 االث��ن��ني  مساء   ،Pièce Unique غاليري  تفتتح   ■
 La Compagnie الحالي،  معرضًا للوحات قّيمة تنظمه
de l’Art، وترعاه »سوليدير«. ويجمع املعرض باقة من 
مواضيع  جّسدوا  ومعاصرين،  قدامى  لفنانني  أعمال 
 بحسب رؤيته والزمن الذي عاصره، منهم 

ّ
متشابهة كل

ع��م��ر ال��ن��ج��دي، وي��ان��ي��س ك��وت��ي��س، وآخ������رون... يستمر 
املعرض حتى 8 كانون الثاني )يناير( 2011. 

فالش

سفيان الشورابي

املسائل  إل��ى  ف��ن��ان تونسي  أن يتطرق  ه��ل يكفي 
��ع��ل��ن ع��ل��ي��ه ح���رب ش���ع���واء، تدور 

ُ
ال��دي��ن��ي��ة ح��ت��ى ت

رحاها باألساس في منتديات اإلنترنت؟ بعدما 
السينمائي  ض����د  اإلع���الم���ي���ة  ال���ن���ي���ران  ان���دل���ع���ت 
ألفة  والكاتبة  الجبالي  توفيق  واملسرحي  ب��وزي��د  ال��ن��وري 
يوسف، ها هي السهام تتجه هذه املرة إلى املمثلة واملذيعة 
الوحيد  وذن��ب��ه��ا  )ال���ص���ورة(.  معالج  س��وس��ن  التلفزيونية 
ها تجرأت على كسر ما أصبح محظورًا في بلد الطاهر 

ّ
أن

الحداد: العالقة بني املرأة واإلسالم.
رت في شريط مصّور 

ّ
سوسن معالج لم تأت بجديد حني ذك

الحداثية  امل���ك���اس���ب  ب��أه��م��ي��ة 
التي حققتها املرأة التونسية 
هذه   

ّ
إن  

ً
ال��ي��وم، مضيفة حتى 

أص��ب��ح��ت مهددة  اإلن����ج����ازات 
»غسيل  ع����م����ل����ي����ات  ب����س����ب����ب 
الدماغ« التي تمارسها بعض 
ال��ق��وى امل��ح��اف��ظ��ة ف��ي تونس. 
التصريح  ه��ذا  ل��م يكن  طبعًا، 
غوصًا علميًا في هذه القضية 
ال��ش��ائ��ك��ة، ول����م ي��ت��ج��اوز رأيًا 
الكاميرا  خ���ط���ف���ت���ه  س����ري����ع����ًا 
في  معروف  تلفزيوني  لوجه 
البالد. إال أن حجم ردة الفعل 
ان���ه���ال���ت ع��ل��ى سوسن،  ال���ت���ي 
التغلغل  ح���ج���م  ع����ن  ت���ك���ش���ف 
الديني املنغلق واملتزمت لدى 
اشتهروا  ال���ذي���ن  ال��ت��ون��س��ي��ني 
مقارنة  ب����ال����ت����ح����رر،  س����اب����ق����ًا 
معالج  امل�������ج�������اورة.  ب������ال������دول 
»الطاعون  مما سمته  رت 

ّ
ح��ذ

العربي«،  املواطن  الذي ينخر 
الظالمي  ال��ط��اع��ون  أن  ل��ت��ج��د 

 بني التونسيني. 
ً
تغلغل فعال

وجاء حديثها إثر مشاركتها 
 في فيلم روائي قصير 

ً
تمثيال

للمخرجة  »ح����ي����رة«  ب���ع���ن���وان 
نجوى سالمة ليمام. الشريط 
����رض ض��م��ن مهرجان 

ُ
ال����ذي ع

السينمائية«  ق���رط���اج  »أي������ام 
األخ���ي���ر، ت��ن��اول ق��ص��ة الشابة 
»ل���ي���ل���ي���ا« امل����ت����ح����ررة إل�����ى حد 
ج���ع���ل���ه���ا ت����ع����ي����ش ح�����ال�����ة من 
البوصلة،  وف����ق����دان  ال���ض���ي���اع 
املحافظة  »زي����ن����ب«  وأخ���ت���ه���ا 
ترفض  ال������ت������ي  وامل�����ن�����غ�����ل�����ق�����ة 
اآلخ���������ر. وإثر  م�����ع  ال����ت����واص����ل 
هذه،  س����وس����ن  ت����ص����ري����ح����ات 

 
ً
لها محاطة اإللكترونية ص��ورًا شخصية  امل��واق��ع  ت��داول��ت 

بأصدقائها في إحدى الحانات. ووسط هذا، راح الكل يدافع 
 س��وس��ن، مستخدمًا 

ّ
ع��ن »إس���الم���ه« ب��واب��ل م��ن ال��ش��ت��م ض���د

أبشع العبارات واملصطلحات وأكثرها سوقية وبذاءة.
س��وس��ن م��ع��ال��ج ال��ت��ي ت���ش���ارك ح��ال��ي��ًا ب��ش��خ��ص��ي��ة »أنيسة 
ال��ش��ه��ي��ر »ن���اس نسمة«  ال��ب��رن��ام��ج  ف��ي  ب���وّس���ات« املتهكمة 
لم  ف��ي«،  املغاربية »نسمة تي  الفضائية  القناة  تبثه  ال��ذي 
ي��ع��رف عنها س��اب��ق��ًا ات��خ��اذ أي م��واق��ف ج��ري��ئ��ة ف��ي بعض 
��� وبصورة  ��ه��ا 

ّ
أن امل���رة  امل��ح��رج��ة. لكن يكفيها ه��ذه  املسائل 

غير متعمدة ��� عّرت حالة االنفصام املرضية التي تعانيها 
الشخصية التونسية.  

فصام »حداثوي«!

حملة
 شرسة 

على سوسن 
معالج بعد 

تناولها 
العالقة 

بين المرأة 
واإلسالم 

بريد تونس

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294
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ريموت كونترول

حكومات من كرتون!

»الجزيرة«       > 21:05

ب��ع��د ت��س��ري��ب��ات »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، يفتح 
الليلة  ف����ي ح���ل���ق���ة  ب����ن ج�����دو  غ����س����ان 
م��ن »ح����وار م��ف��ت��وح« م��وض��وع حرية 
ال�����ص�����ح�����اف�����ة. وي�������ض�������يء ع�����ل�����ى حق 
الواقع،  ومعرفة  الشفافية  ف��ي  ال��ن��اس 
الحكومات  تفرضها  التي  والضوابط 
على تبادل املعلومات وخصوصًا في 

العالم العربي. 

إيناس »تخدش الحياء« التلفزيوني

»ميلودي أفالم«        > 20:00

تعرض قناة »ميلودي أفالم« األحد فيلم 
إليناس   )2001( م��راه��ق��ة«  »م���ذك���رات 
ال���دغ���ي���دي. ال��ع��م��ل ال����ذي ان��ت��ق��د بسبب 
»خدش الحياء العام« من  هم ب�

ُّ
جرأته وات

بطولة هند صبري )الصورة(، وأحمد 
ع���ز، وش��م��س، وم��ح��م��د رج���ب. وتدور 
أح���داث���ه ح���ول ق��ّص��ة ح���ب غ��ري��ب��ة، بني 

فتاة وشاب اعتبرته فارس أحالمها.

مخترع املواهب... كيف يبيعها؟

22:00 <       lbc

يتناول فيني رومي، وشانتال سرور 
في حلقة الليلة من برنامج »عن جّد« 
الفنية  امل����واه����ب  اك���ت���ش���اف  م���وض���وع 
الساحة  ع���ل���ى  اس���ت���م���راره���ا  وس���ب���ل 
م���ث���ل »ستار  ب�����رام�����ج  ف�����ي  ال���غ���ن���ائ���ي���ة 
 

ّ
أكاديمي« )الصورة( وغيرها... ويطل
في الحلقة غدي الرحباني الذي يتوقف 

عند اكتشافه »الفرسان األربعة«.

عباس من »الحارة« إلى »البيت«

»املستقبل«       > 21:30 

ي��س��ت��ض��ي��ف زاه�����ي وه���ب���ي ف���ي حلقة 
األحد من برنامج »خليك بالبيت« الفنان 
ع��ب��اس ال��ن��وري )ال���ص���ورة(. ويتحّدث 
النجم السوري عن تاريخه الفني، وعن 
أبرز املسلسالت التي شارك فيها مثل 
»ب��اب ال��ح��ارة«، و»ال��ح��ص��رم الشامي«، 
و»ل��ي��س س���راب���ا«، و»االج���ت���ي���اح«... إلى 

جانب أعماله الجديدة.

made in Lebanon ...الشهود الزور

»الجديد«       > 21:30

يفتح جورج صليبي في حلقة األحد 
من »األسبوع في ساعة« ملف الشهود 
ال�����زور. وي���س���أل: مل���اذا ي��رف��ض الفريق 
؟ ومن هم 

ّ
األكثري مناقشة هذا امللف

هؤالء »الشهود«؟ من صنعهم؟ وهل 
من معطيات جديدة في هذا املوضوع؟ 
وما هو موقف القضاء اللبناني منهم؟ 
الجواب عن هذه األسئلة في ليلة الغد.

نهاية »العقاب« 

»املنار«       > 18:30

من  الختامّية  الحلقة  »امل��ن��ار«  ت��ع��رض 
ل��ل��م��خ��رج رش������اد كوكش.  »ال����ع����ق����اب« 
ال��ح��ل��ق��ة م��ق��اط��ع م���ن واقعة  وت����ص����وّر 
كربالء. وتدور حول مصير عبيد الله 
بن زياد، أمير البصرة الذي شارك في 
تصفية اإلمام الحسني، بعدما صّورت 
شخصيات  مصير  السابقة  الحلقات 

شاركت في الواقعة.

األولى،  ال��درج��ة  ف��ي  إن��س��ان��ي  اجتماعي 
م��ع��ت��ب��رًا أن����ه »ي���اح���ق ان���ع���ك���اس���ات هذا 
ال��ح��ادث وآث���اره على ع��ائ��ات الضحايا 
ت عنه 

ّ
وعائلة أحد اإلرهابيني الذي تخل

��ض��ح أم���ره، وبات 
ُ
امل��ج��م��وع��ة، بعدما اف��ت

 :
ً
ماحقًا من قوى األمن«. ويضيف قائا

ز على الحالة اإلنسانية والنفسّية 
ّ
»نرك

ال����ح����ادث ف����ي الطفل  ل���أب���ط���ال وت���أث���ي���ر 
لقد أجريت ثاث  والزوجة واألم واألب. 

دراما

باسم الحكيم

 
ً
ه���ل ب����ات ت���اري���خ ل��ب��ن��ان ال���ح���دي���ث مادة
السورّية  ال�������درام�������ا  م���ن���ه���ا  ت���س���ت���وح���ي 
املاضي،  رم���ض���ان  ف���ي  س���ي���ن���اري���وات���ه���ا؟ 
شاهدنا مسلسلني مقتبَسني من الوضع 
ال���ح���دي���ث: »لعنة  وت���اري���خ���ه  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
إبراهيم األحمد،  للمخرج أحمد  الطني« 
و»زلزال« للمخرج محمد الشيخ نجيب. 
��اع امل��س��ل��س��ات يغوصون 

ّ
وه���ا ه��م ص��ن

أك��ث��ر ف��ي ه��ذه القضية ال��ت��ي ق��د تتحّول 
قريبًا،   .2011 رم������ض������ان  ف������ي  م�����وض�����ة 
سنشاهد دراما اجتماعّية ليست بعيدة 
عن هذه األجواء بعنوان »االنفجار«، من 
ك��ت��اب��ة أس��ام��ة ك��وك��ش، وإخ�����راج أسامة 
ال��ح��م��د، وإن���ت���اج ش��رك��ة »ال��ه��ان��ي« التي 
يملكها هاني مخلوف، على أن يعرض 
 هذا 

ّ
ال��ع��م��ل ف���ي رم���ض���ان امل��ق��ب��ل. وُي���ع���د

امل��س��ل��س��ل ث��ال��ث إن��ت��اج��ات ال��ش��رك��ة بعد 
ال���خ���راب« للمخرج  »رج����ال ي��ت��ق��اس��م��ون 
م��ح��م��د زه��ي��ر رج����ب، و»رج������ال الحسم« 

لنجدت أنزور. 
تفاصيلها  وب���ع���ض  ال���ق���ص���ة  ان���ط���اق���ة 
توحي بأننا أمام عمل يأخذ من بوسطة 
عني الرمانة شرارة أولى لبداية األحداث 
وان���ع���ك���اس���ه���ا ع���ل���ى ال���ش���خ���ص���ّي���ات، وإن 
في سوريا.   

ً
كاملة ت��دور  أحداثها  كانت 

وعند الغوص في تصريحات املعنيني، 
إل�������ى تحميل  ال����ع����م����ل  ات�����ج�����اه  ي���ت���ض���ح 
إرهابّية  عملّية  أي  مسؤولية  إسرائيل 
تحصل في املنطقة. وتدور القصة، وفق 
الشركة محمد فراس  ف��ي  اإلن��ت��اج  مدير 
غير  إرهابية  »مجموعة  ح��ول  منصور، 
محددة الهوية، تفّجر باصًا متجهًا من 
دمشق إلى حلب، وعلى متنه أشخاص 
ع���دة وطوائف  م��ح��اف��ظ��ات  إل���ى  ينتمون 
م��خ��ت��ل��ف��ة. وي�������ؤدي ه�����ذا االن���ف���ج���ار إلى 
مصرع عدد من الركاب وجرح الباقني«. 
م صورة إيجابية 

ّ
ويضيف أن العمل يقد

عن أجهزة األمن السورية، ولكنها صورة 
��اء ألخطائها 

ّ
ال��ب��ن ال ت��خ��ل��و م���ن »ال��ن��ق��د 

ك��ذل��ك سنشاهد هذه  ة...  م��ن دون إس�����اء

اإلرهاب وصل إلى الدراما السورية 
يبدأ املخرج أسامة الحمد، 

مطلع العام، بتصوير 
مسلسله الجديد الذي 

سيعرض في رمضان. للوهلة 
األولى، يبدو »االنفجار« شبيهًا 

بأحداث وقعت في لبنان 
 

ّ
في العقود األخيرة. لكن

السيناريو سرعان ما يتخذ 
ى اجتماعيًا وإنسانيًا 

ً
منح

شبح بوسطة عين 
الرمانة يخّيم على بداية 

المسلسل

األج���ه���زة ب��ص��ورة ع��ص��رّي��ة ت��ت��ع��ام��ل مع 
منصور  ويكشف  ال��ح��دي��ث��ة«.  التقنيات 
تنفيذ  كيفية  على  »يضيء  املسلسل  أن 
استخدام  ع��ب��ر  ل��س��ي��اس��ت��ه��ا،  إس���رائ���ي���ل 
والعاطلني  ال����ن����ف����وس  ض����ع����اف  ب���ع���ض 
عملياتهم  لتنفيذ  وال��ج��ه��ل��ة  ال��ع��م��ل  م��ن 

اإلرهابّية«. 
��م على 

ّ
��ل ال���ش���رك���ة امل��ن��ت��ج��ة ال��ت��ك��ت

ّ
ت��ف��ض

انتظار  ف��ي  »االن��ف��ج��ار«،  تفاصيل  باقي 
ب����دء ال��ت��ص��وي��ر ف���ي األس���ب���وع األول من 
ال���ج���دي���د. ح��ت��ى أس���م���اء املمثلني  ال���ع���ام 
ال ت����زال ف��ي ط���ور ال��ت��رش��ي��ح��ات، ومنهم 
ع��ب��د ال��ه��ادي ص��ّب��اغ، وس��ل��م��ى املصري، 
ياخور،  وباسم  قطيفان،  الحكيم  وعبد 
العمل،  مؤلف  ويطلب  ح��داق��ي.  ومحمد 
منذ عقدين  يعمل  ال��ذي  أسامة كوكش، 
ف��ي ح��ق��ل ال��ت��ص��وي��ر وي��خ��وض تجربته 
محاسبته  الدرامّية،  الكتابة  في  األول��ى 
ك����ه����او، رغ�����م إيمانه  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى ه�����ذا 
 
ً
��ف��ه عما

ّ
ي��ص��ن ال������ذي ال  ب���ال���س���ي���ن���اري���و، 

ال��ب��ول��ي��س��ي فيه  ال��خ��ط  ب��ول��ي��س��ّي��ًا، »ألن 
املسلسل  أن  ي������رى  ب�����ل  ج���������دًا«.  ب���س���ي���ط 

دراس��ات نفسّية على ثاث شخصيات، 
املطارد  اإلره����اب����ي  ش��خ��ص��ّي��ة  إح����داه����ا 
ع��ارف )ح��داق��ي(، وه��و الطالب في كلّية 
الهندسة، الذي انقلبت حياته رأسًا على 
عقب، وتحّول إلى هارب ومنبوذ، بعدما 
���ر ل����ه ال���ت���ن���ظ���ي���م«. وي���ك���ش���ف كوكش 

ّ
ت���ن���ك

منذ نحو عامني،  ن��ّص��ه  على  يعمل  أن��ه 
وأن��ه تعّمق في دراس��ة شخصّية عارف 
وتصاعد أحداثها الدرامّية. ومن أبطال 
يقول  كما  ع��م��اد،  الضابط  أيضًا  العمل 
ال  الجريمة،  في  »يفتح تحقيقًا  كوكش، 
 

ّ
ي��م��ل��ك ع��ن��ه��ا أي ف��ك��رة، وي��ن��ج��ح ف��ي حل

ألغازها بالتعاون مع أشخاص آخرين. 
ثم هناك شخصّية فتاة يتوفى شقيقها 
إعالة عائلتها،  أج��ل  االنفجار، وم��ن  في 
ت��ض��ط��ر إل�����ى ال���ع���م���ل ع���ن���د ت���اج���ر كبير 
يستغلها جنسّيًا ويوظفها في عمليات 
غير مشروعة، وتجد نفسها في عالم ال 
تستطيع مقاومته، إلى أن تنفتح أمامها 

طاقة نور وأمل«. 
أما املخرج أسامة الحمد، فهو يخوض 
أول���ى ت��ج��ارب��ه ف��ي إخ����راج درام����ا م��ن 30 

ملصلحة  سباعيتني  تنفيذه  بعد  حلقة، 
»روتانا خليجّية«، هما »أغراب«، و»تعب 
الليل«، ثم العمل الكوميدي »عرب وود«. 
من  نوعًا  ل 

ّ
يمث »االنفجار«  أن  ويوضح 

وأسبابها.  اإلره��اب��ّي��ة  العملّيات  رف��ض 
ل��ب��ن��ان وسوريا   ي��ع��ن��ي 

ً
ه ع��م��ا

ّ
وال ي���ع���د

ّبهت أحداثه بمحطات 
ُ

فقط، حتى ولو ش
من التاريخ الحديث كالحرب اللبنانّية. 
ويقول الحمد: »والدتي لبنانّية ويعنيني 
ال��ب��ل��د ك��ث��ي��رًا، لكنني أري���د أن أقول  ه���ذا 
م��ن خ���ال ه���ذا ال��ع��م��ل إن���ه ال ش���يء يبّرر 
لإلنسان أن يقتل أخاه اإلنسان«. ويتفق 
الحمد مع كوكش على أن ه��ذا املشروع 
»هو مشروعنا املشترك، ووجدنا شركة 
ت النص بكثير من املحبة ووفرت له 

ّ
تبن

كل اإلمكانيات... وخصوصًا أنه يتضّمن 
مشاهد دهم ومطاردة وتفجير، إضافة 
��ل��ني«، مضيفًا 

ّ
إل����ى ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��م��ث

بإيقاع  مكتوب  وه��و  »ال��ن��ص جميل  أن 
سريع، وفيه جرعة إنسانية عالية، كما 
ت بسبب 

ّ
يصّور واقع العائات التي تأذ

االنفجار«. 

ة 
ّ
السوري ـــ  ة 

ّ
اللبناني العالقات  لن تحضر 

في الدراما خالل املوسم املقبل، بل ستتخذ 
بني  والتبادل  التعاون   

ّ
إن إذ  آخــر،   

ً
شكال

لني 
ّ
املمث مستوى  على  سيكونان  البلدين 

املناطق  وبعض  بيروت  في  واملخرجني: 
هشام  السوري  املخرج  يعكف  ة، 

ّ
اللبناني

خبر«  »آخر  مسلسل  تنفيذ  على  شربتجي 
»إيغيل  وإنتاج  السعودي  محمد  )كتابة 
فيلم« و»مروى غروب«(. ويشارك في العمل 
)الصورة(،  الخاني  مصطفى  سوريا  من 
ويواصل  رمضان.  وزهير  مرتجى،  وشكران 
مسلسل  تصوير  الخطيب  باسل  املخرج 
كتابة  من  وهو  الجنوب،  في  »الغالبون« 
ويروي  النابلسي،  ومحمد  عمر  الله  فتح 
تاريخ املقاومة، ومعظم أبطاله لبنانيون، 

ة 
ّ
مع بعض الوجوه السوري

وحدة المسارين... 
دراميًا

يبدأ تصوير املسلسل 
في األسبوع األول من عام 2011
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17 ثقافة وناس  •  تلفزيون

د املنتج تامر مرسي أنه سيسافر 
ّ
◄ أك

الفنان  برفقة  املقبل،  األرب��ع��اء  دب��ي  إل��ى 
ع��ادل إم��ام واملخرج رام��ي إم��ام ملعاينة 
ت��ص��وي��ر مسلسل »ف��رق��ة ناجي  أم��اك��ن 
عطا الله«. وبعد دبي، يسافر مرسي إلى 
تركيا للهدف نفسه، على أن يبدأ بعدها 
إلى  »الزعيم«  يعيد  ال��ذي  العمل  تصوير 

الدراما التلفزيونية. 

يحيى  اللبناني  املخرج  أم��س  ي 
ّ
توف  ◄

س����ع����ادة )ال������ص������ورة( ف����ي ت���رك���ي���ا بعد 

تعّرضه لصعقة كهربائية أثناء تصويره  
»فيديو كليب« للمغنية مايا دياب.

◄ زار وفد من شبكة mbc شيخ األزهر 
أح��م��د ال��ط��ي��ب، وع���رض عليه مشروع 
مسلسل يروي سيرة عمر بن الخطاب. 
كانت  إن  ال����س����اع����ة  ح���ت���ى  ي����ح����ّدد  ول������م 
شخصية الخليفة ستظهر في العمل، أم 

ى وجهه بنور أبيض.
ّ

سيغط

◄ جاء في جريدة »الشروق« املصرية 
عت عقدًا مع شركة 

ّ
أن هيفا وهبي وق

»عرب سكرين« للقيام ببطولة مسلسل 
»م��وس��ى« من تأليف ط��ارق ب��دوي، على 
أن يعرض في رمضان املقبل. وأضاف 
حاليًا  تجري  اللبنانية  املغنية  أن  الخبر 
جلسات عمل مع بدوي والشركة املنتجة 

الختيار فريق العمل واملخرج.

» لونا« جاءت تنتقم في بيروت 
مسلسل

نادين الراسي بطلة الشاشة الصغيرة 
هذه األّيام. قبل أسبوعني، بدأ تلفزيون 
»ال���ج���دي���د« ع����رض م��س��ل��س��ل��ه��ا »ل����و ما 
)االثنني 20:40( من  الكهربا«  انقطعت 
كتابة روي بدران وإخراج إيلي فغالي. 
ت أمير ك��رارة في الحفلة 

ّ
وأم��س، تحد

املشاهير«.  »دي��و  برنامج  من  األخيرة 
مسلسلها   lbc ت���ط���ل���ق  غ������د،  وم�����س�����اء 
ال���ج���دي���د »ل����ون����ا« م���ن س��ل��س��ل��ة »زمن« 
ك��ل��ودي��ا م��رش��ل��ي��ان واملخرج  ل��ل��ك��ات��ب��ة 
سمير حبشي وإنتاج »مروى غروب«. 
م���ن املجموعة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ق��ص��ة  وه����ي 
و»الليلة  إلي��ل��ي حبيب،  »ن��ض��ال«  بعد 
العمالن  ل��ح��ب��ش��ي. وه������ذان  األخ����ي����رة« 
أن��ت��ج��ت��ه��م��ا ش����رك����ة »رؤى  األخ�����ي�����ران 
ل��إن��ت��اج«، قبل والدة »م���روى غروب«، 
إليها  م����رش����ل����ي����ان  ن�����ش�����اط  وان�����ت�����ق�����ال 

بالكامل. 
إذًا ليلة غ��د ي��ب��دأ ع���رض »ل���ون���ا« على 
شاشة »املؤسسة اللبنانية لإرسال«. 
ال��ع��م��ل م���ن 22 ح��ل��ق��ة تتقاسم  ي��ت��أل��ف 
م، 

ّ
ال���راس���ي ب��ط��ول��ت��ه��ا م���ع م����ازن معض

 Maître Nada م��س��ل��س��ل  ف���ي  ش��ري��ك��ه��ا 
 ظهورهما 

ّ
للمخرجة غادة دغفل. ولعل

م���ج���ددًا ف���ي ع��م��ل درام������ي ه���و إلثبات 
أن ف��ش��ل ال��ت��ج��رب��ة األول����ى ك���ان بسبب 
ض��ع��ف اإلخ�����راج وال��س��ي��ن��اري��و وليس 

بسببهما.  

يتقاطع المسلسل في 
بعض خطوطه مع 

فيلم »ال  تسألني من أنا« 
لشادية ويسرا

تنطلق األحداث في خمسينّيات القرن 
امل��اض��ي، وت����روي ح��ك��اي��ة ل��ون��ا الطفلة 
والفقير،  السكير  وال��ده��ا  باعها  ال��ت��ي 
وزوجة  أوالد  س���ت���ة  ع����ن  وامل������س������ؤول 
مريضة، إلى الطبيب اإلسباني بيدرو، 
م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ م���ن امل������ال. ت��ك��ب��ر الفتاة 
في  تها 

ّ
تبن التي  العائلة  أح��ض��ان  ف��ي 

ب��رش��ل��ون��ة، وت��ع��ود ب��ع��د ع��ش��ري��ن عامًا 
لتبدأ رحلة االنتقام من كل من تواطأ أو 
شارك أو أسهم في بيعها. وهو الحدث 
ال���ذي يلتقي م��ع خ��ط مشابه ف��ي فيلم 
»ال تسألني من أنا« )1984( مع شادية 
وي���س���را ل��ل��م��خ��رج أش����رف ف��ه��م��ي. ومن 
حياة الرفاهية والغنى، تصل لونا أو 

علمًا  على تصرفاته،  القاسي  م 
َ
والَحك

 ه����ذا ال��ل��ق��اء ه���و ال��ث��ان��ي ب���ني أبو 
ّ

ب�����أن
ى بعدما شاركا في مسلسل 

ّ
شديد ومت

»عصر الحريم«. كذلك، تطل في العمل 
قمر  شخصية  ف��ي  حكيم  ليلة  املمثلة 
جة. 

ّ
ب األجواء املتشن

ّ
الكبيرة التي ترط

ف��ي سياق األح���داث جويل  كذلك تبرز 
ويشارك  ل��ون��ا،  دور شقيقة  ف��ي  داغ���ر 
 من عصام األشقر، 

ّ
في العمل أيضًا كل

وخ��ت��ام ال��ل��ّح��ام، ول��ي��ل��ى ح��ك��ي��م، ومنى 
ال��ه��اش��م، وج��وي��ل داغر،  ك��ري��م، وإدوار 
وج��وي��ل ف���رن، وران���ي���ا ع��ي��س��ى، وعماد 

فغالي، وجورج حران. 
وبعد انطالق »لونا«، ينتظر أن يجتمع 
م��رش��ل��ي��ان وسمير  ك���ل���ودي���ا  ال���ث���الث���ي 
ح��ب��ش��ي و»م��������روى غ�������روب« ف����ي فيلم 
ّجل تنفيذه بضعة 

ُ
»ألنن أرمن«، الذي أ

الراسي.  ن��ادي��ن  وم��ع��ه��م طبعًا  أش��ه��ر، 
وق��ب��ل ذل����ك، س��ُي��ش��غ��ل س��م��ي��ر حبشي، 
التلفزيون  ف����ي  ل��ل��ع��م��ل  ت����ف����ّرغ  ال�������ذي 
السينمائّية، بمسلسل  أحالمه  ونسي 
»ب��اب إدري���س« ملرشليان أي��ض��ًا، الذي 
ي��ف��ت��رض أن ي��ب��دأ ت��ن��ف��ي��ذه ف���ي شباط 
)ف��ب��راي��ر( امل��ق��ب��ل، إي��ذان��ًا ب��ع��رض��ه على 

شاشة lbc في رمضان 2011.
باسم...

lbc من األحد إلى الثالثاء 20:45 على

غدًا، تبدأ »املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال« بعرض 

مسلسلها الجديد من بطولة 
نادين الراسي ومازن معضم. 

ويستكمل املخرج سمير 
حبشي والكاتبة كلوديا 

مرشليان تعاونهما في »ألنن 
أرمن« و»باب إدريس« 

إلى   ����� الغربّية  بالعقلّية  ����� متأثرة  قمر 
ال��ض��ي��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة، ب��ع��دم��ا أصبحت 
راقصة فالمنكو بارعة. وتنقلب األمور 
رأس����ًا ع��ل��ى ع��ق��ب، وي���ث���ور أه���ل القرية 
أن تفتح  ت���ق���رر  ع��ل��ي��ه��ا، ح����ني  غ��ض��ب��ًا 
ال��رق��ص. هكذا،  ال��ب��ن��ات  م��درس��ة لتعلم 
ت��ت��ص��دى ل��ون��ا وت���واج���ه امل��ج��ت��م��ع، ثّم 
تتعّرف إلى كريم الذي يقع في غرامها 
وتبادله الحب، لكنها ترفض أن ترضخ 
 كريم هو ابن 

ّ
ملشاعرها، وخصوصًا أن

رئيس البلدية ال��ذي ك��ان ش��اه��دًا على 
 هيام أبو شديد في دور 

ّ
بيعها. وتطل

ه  أس��م��ى ال��ت��ي ت��م��ث��ل ال��ض��م��ي��ر واملوجِّ
ى( 

ّ
مت البلدّية )شوقي  لزوجها رئيس 

نادين الراسي في مشهد من املسلسل
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حسام كنفاني

يقال إن »املكتوب يقرأ من عنوانه«. هذا ينطبق تمامًا على مسرحية مفاوضات 
العربية وقراراتها.  املتابعة  ل باجتماع لجنة 

ّ
الذي تمث الجديد  التسوية وفصلها 

ق��رارات ج��اءت إلعطاء انطباع راف��ض للمفاوضات، غير أنه احتوى ضمنًا على 
الدوامة  إل��ى  للعودة  وب��ق��وة  ي���زال مفتوحًا  ال  ال��ب��اب  أن  ت��ؤك��د  معطيات معاكسة 

القديمة بشكلها الجديد، الذي حمله معه جورج ميتشل في جولته األخيرة.
من املمكن القول إن ميتشل استطاع إقناع املجتمعني، قبل اجتماعهم، بأن اإلدارة 
رجم على نحو مباشر 

ُ
األميركية تحمل أشياء جديدة في ملف التسوية. إقناع ت

في قرار اللجنة العربية، الذي جاء في ظاهره رافضًا للمفاوضات، غير أن باطنه 
يحمل معطيات مختلفة تمامًا، وال سيما في ما يخص طلب »العرض الجدي« 
الستئناف »عملية السالم«. عبارة العرض الجدي جديدة على قاموس القرارات 
العربية، وإدخالها في مثل هذا الوضع قد ال يكون بريئًا كلّيًا. فتحديد الجدّية 
الفلسطينيني  التفاوضي، وتحديدًا  امللف  املعنيني في  املسؤولني  هو حكر على 
واملصريني الذين حرص ميتشل على إبالغهم شخصّيًا باألفكار الجديدة، وهم 

بدورهم نقلوها إلى املجتمعني العرب.
لم تخرج تفصيالت ما حمله ميتشل إلى العلن. عناوين عريضة فقط لألفكار 
األميركية الجديدة تسّربت إلى بعض وسائل اإلعالم، وجاءت على شكل خريطة 
للمرحلة املقبلة التي من املقرر أن تتضمن »بحث الحدود بمشاركة مصر واألردن، 
 ومنطقيًا لالجئني واتفاقًا على تقاسم مصادر املياه، وبحث مطالب 

ً
 عادال

ً
وحال

الطرفني في القدس«، إضافة إلى إجراءات »بناء ثقة« كتعديل مسميات مناطق »أ« 
و»ب« و»ج« وإزالة حواجز وإطالق أسرى والسماح ببناء مدن فلسطينية، ستقّدم 

كبديل لعمليات االستيطان اإلسرائيلية.
التي غلفت بعنوان جديد هو »املفاوضات املتوازية«، ستكون  هذه هي األفكار، 
عمليًا م��ف��اوض��ات غير م��ب��اش��رة. وق��د يكون ج��زء م��ن ه��ذه األف��ك��ار مستوحى 
من رسالة كان قد أرسلها محمود عّباس إلى ب��اراك أوباما قبل أشهر. رسالة 
ال��ح��دود وامل��ي��اه والقدس  ف��ي ملفات  ال��ص��راع  الفلسطينية لحل  ال��رؤي��ة  تضّمنت 
متطابقة،  الفلسطينية  والسلطة  املتحدة  الواليات  أفكار  تكون  ال  قد  والالجئني. 
الفلسطينية منذ  السلطة  الصيغة بحد ذاتها قد تكون مطابقة ملا تريده  أن  إال 
زمن، فهي طلبت مرارًا وتكرارًا أن تقّدم الواليات املتحدة رؤيتها للحل الشامل 

وتطرحها، أو تفرضها، على الطرفني. 
على هذا األساس، فإن قرار االنسياق خلف األفكار األميركية الجديدة قد يكون 
اتخذ قبل اجتماع لجنة املتابعة العربية، والذي لم يكن بيانها إال لذر الرماد في 
العيون. كثير من املعطيات تشير إلى مثل هذا األمر، لعل في مقدمتها ما أعلن 
عن إجراءات عربية ملواجهة »فشل املفاوضات«. إجراءات ال تمّت بصلة لخيارات 
وح بها سابقًا، فالتوجه إلى مجلس األمن اقتصر على 

ّ
محمود عّباس الذي كان يل

تجريم االستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس املحتلة، وهو قرار 
كان قد سبق للسلطة الفلسطينية أن أعلنت عنه وبدأت اإلجراءات العملية له، أي 
أن كل ما فعله العرب هو التصديق على قرار اتخذ مسبقًا. لم يتكلم العرب على 
طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنهم تحّدوا الفيتو األميركي. االعتراف 
بالدولة ُيغضب الواليات املتحدة، وهو ما ال يريده العرب والفلسطينيون، فالحل 
هو بالخيار الوسطي: التوجه إلى مجلس األمن لبحث االستيطان فقط واستصدار 
قرار أو بيان يدينه. مهمة ليست صعبة على اإلطالق، وال سيما أن اإلدانات للبناء 
اإلسرائيلي تأتي من كل حدب وصوب، وحتى من الواليات املتحدة التي لن تمانع 

في اعتبار البناء غير شرعي لتقديم ما يساعد عباس وسلطته.  
د أن ما يطبخ خلف األب��واب مخالف ملا أعلن على املأل. 

ّ
العلني يؤك هذا املعطى 

لبحث  إسرائيل  إل��ى  لدينيس روس  املفاجئة  ال��زي��ارة  عنوانه  آخ��ر  علني  معطى 
الترتيبات األمنية للدولة العبرية. ومن املعلوم أن روس هو العنصر األساس في 
املفاوضات، حتى وإن كانت صفته مستشارًا  األميركي إلدارة  الفريق  تركيبة 
لشؤون إيران. هذا ما أقّر به مسؤولون أميركيون في وقت سابق، حني أشاروا 

إلى أن جورج ميتشل هو واجهة العمل، وروس هو باطنه.
على هذا األساس، فإن زيارة روس ليست بمعزل عن »أفكار ميتشل« التي جال 
لبنيامني  األول  املطلب  هي  األمنية«  »الترتيبات  أن  سيما  وال  املنطقة،  على  بها 
اعتبرها  التي  األميركية  األفكار  في  السير  على  موافقته  أعطى  ال��ذي  نتنياهو، 

»مثيرة لالهتمام«، وأبدى استعداده لبحث قضايا الحدود.
وإذا أضيفت إلى هذه املعطيات ما تسرب عن نّية عباس تغيير الفريق التفاوضي، 
فإن الصورة تصبح أكثر وضوحًا. صورة سيكون ظاهرها الرفض التفاوضي، 
غير أن باطنها هو القبول، وربما السير بمحادثات سرّية، على غرار تلك التي 
سبقت اتفاق أوسلو، على األقل إلى حني انتهاء املهلة التي حددها باراك أوباما 

إلعالن الدولة الفلسطينية وهي نهاية 2011. 
وف��ق ه��ذه ال��رؤي��ة، م��ن امل��ؤك��د أن م��ا شهده مسرح الجامعة العربية ه��و غير ما 
ال��ص��ارم وإع���الن وف���اة املفاوضات  ال��ك��وال��ي��س. املنبر ك��ان للرفض  ي��ح��اك خلف 
املهل  الخفاء لجهة تمديد  لتغطية ما يجري في  إلى طريق مسدود،  ووصولها 

التي ال تنتهي.
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حزب »الدعوة« واالنتحار السـياسي
عليه،  كانت  ما  عكس  التنفيذية  للسلطة  كقائد 
الشيعي  اإلس��ام��ي  الديني  النهج  اتبع  ��ه 

ّ
أن ول��و 

، مل���ا اختلف 
ً
امل��ت��ش��دد ال����ذي ُي��ح��س��ب ع��ل��ي��ه ع������ادة

الحكيم  مصير حزبه سياسيًا عن مصير ح��زب 
أو اإلخوان املسلمني.

 تلك األقاويل 
ْ

 هذه التطورات، سواء صحت
ّ

يبدو أن
عن تأثر املالكي وإعجابه بتجربة حزب العدالة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��رك��ي، أو ل���م ت��ص��ح، أخ����ذت منحًى 
آخَر ومعاكسًا منذ فترة قريبة. فكما يبدو، عاد 
حزب املالكي ����� أو أعيد على أيدي قيادات معينة 
ف��ي��ه �������������  إل���ى ت��راث��ه اإلس���ام���ي ال��ش��ي��ع��ي املتشدد. 
 من 

َ
وم��ن مظاهر ودالئ���ل ه��ذه ال��ع��ودة، م��ا ح���دث

تخريٍب ملهرجان بابل الفني وط��رٍد مهنٍي للفرق 
املوسيقية والراقصة العراقية واألجنبية بأوامر 
من الحكومة املحلية ملحافظة بابل، التي يهيمن 
إل����ى املضايقات  امل���ال���ك���ي، إض���اف���ة  ع��ل��ي��ه��ا ح����زب 
الكثيرة ذات الطابع املعادي ملظاهر الحداثة في 
مهرجان املربد، وأخيرًا الهجمة الشرسة ملحافظ 
ب����غ����داد ص�����اح ع���ب���د ال����������رزاق، ورئ����ي����س مجلس 
املحافظة كامل الزيدي، وكاهما من قيادة حزب 
ه مثقفون بغداديون مظاهر 

ّ
املالكي، على ما ع��د

ق�����رارات متتابعة  ال��ف��ردي��ة، إذ أص����درا  ال��ح��ري��ات 
بمنع بيع املشروبات الكحولية وإغاق النوادي 
الليلية، ومنها النادي االجتماعي التحاد األدباء 
التوقيع  االتحاد على  رئيس  العراقيني، وإجبار 
ة، 

َ
ِهين

ُ
على باغ رسمي ال يخلو من التلميحات امل

 إغاق النادي يأتي أسوة بإغاق البارات 
ّ

منها أن
وامل���اه���ي ال��ل��ي��ل��ي��ة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة. وح����ني احتجَّ 
على  املسيحيني،  م��ن  وأغلبهم  امل��ح��ال،  أص��ح��اب 
 رخصهم 

ّ
قرارات اإلغاق، قيل لوسائل اإلعام إن

النائب املسيحي   
ّ

لكن لم تجدد منذ زم��ن طويل. 
 

ّ
ي���ون���ادي���م ح��ن��ا دح����ض ه����ذه امل��ع��ل��وم��ة وق�����ال إن
بمنح  املكلفة  الحكومية  واآلث���ار  السياحة  هيئة 
ال��رخ��ص رفضت تجديد رخ��ص تلك املحال  تلك 
أو إصدار أخرى جديدة ألسباب قال املسؤولون 
ها شرعية دينية. 

ّ
الحكوميون في هذه الهيئة إن

وح����ني اع��ت��ص��م م��ث��ق��ف��ون ب���غ���دادي���ون ف���ي شارع 
وه مظاهر »خنق 

ّ
ع���د م��ا  على  احتجاجًا  املتنبي 

الشتائم  من  قاسية  بحملة  ال��ح��ري��ات«، جوبهوا 
وال��ت��ش��ن��ي��ع��ات م���ن ق��ب��ل رس��م��ي��ني ف���ي املحافظة 
وم��ج��ل��س��ه��ا وم���ن رج����ال دي���ن ه���رع���وا لنجدتهم. 
ه 

ّ
 ال���وس���ط ال��ف��ن��ي مل���ا ق��ي��ل إن

ّ
وب��ع��د ي���وم���ني، اه���ت���ز

قرار من وزير التربية خضير الخزاعي، وهو من 
حزب املالكي أيضًا، يَمنُع فيه تدريَس املوسيقى 
وامل���س���رح ف���ي م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة ببغداد، 
ال��ف��ن��ون الجميلة ف��ي الشرق  أح���د أع���رق م��ع��اه��د 
األوسط، وينص على إخاء املعهد من التماثيل 

عالء الالمي*  

في ذروة أزمة تأليف الحكومة العراقية، وخال 
زي����ارة رئ��ي��س ال�����وزراء ن���وري امل��ال��ك��ي إل���ى تركيا 
راجت  األت����راك،  ال��ق��ادة  م��ع  الطويلة  واجتماعاته 
أقاويل وتحليات وتكهنات، قد يكون مصدرها 
 معينة في حزب املالكي نفسه، »الدعوة«، 

ً
أوساطًا

ه متأثر ومعجب بتجربة حزب العدالة 
َّ
مفادها أن

إسامية  خلفية  ذو  ح��زب  ت��رك��ي��ا.  ف��ي  والتنمية 
ي��ح��اول بنجاح حتى اآلن امل��زج أو امل��زاوج��ة بني 
هذه الخلفية والعلمانية في صورتها األتاتوركية 
 ت��ج��رب��ة ح���زب الدعوة 

ّ
امل��غ��ال��ي��ة. وم���ن امل��ع��ل��وم أن

اإلسامية بقيادة املالكي في الحكم ال تكاد تذكر. 
امل��ال��ك��ي شخصيًا.  ت��ج��رب��ة  امل���ق���ام األول  ف���ي  ه���ي 
والنجاحات التي أحرزها هذا الحزب، وخصوصًا 
ف��ي ب��غ��داد ف��ي االن��ت��خ��اب��ات األخ��ي��رة، إن��م��ا كانت 

 في 
َ
 وتمرد

َّ
ه انشق

ّ
نجاحات للمالكي، وتحديدًا ألن

ال��ه��ادف إلى  فترة معينة على مشروع االح��ت��ال 
العراقية  الطائفية  املحاصصة  نظام حكم  إقامة 
التوجهات  املالكي ض��د  وق��ف  وترسيخه. وح��ني 
امليليشيات  التكفيرية والطائفية، وضرب بحزم 
��ي��ة، ارت���ف���ع س��ه��م��ه ب���ني أوساط 

ّ
ال��ش��ي��ع��ي��ة وال��س��ن

واسعة من العراقيني من جميع الطوائف. هكذا، 
 تلك النجاحات نجاحات للحزب 

ّ
ال يمكننا أن نعد

��ل��ت األح���داث في 
َّ
دل التي  ب��ل لزعيمه. والخاصة 

الدينية   األح��زاب 
َّ

إن ما بعد على صحتها تقول 
مرارة  ذاق  دي 

ّ
ت��ع��د ف��ي مجتمع  ل��ه��ا  مستقبل  ال 

العراقي.  كاملجتمع  وامل��ذه��ب��ي  الطائفي  التقاتل 
الدليل على ذلك نجده في خروج أحزاب وجبهات 
ثقيٍل  وزٍن   

َ
ذات ك��ان��ت  ��ي��ة« 

ّ
وس��ن »شيعية  دي��ن��ي��ة 

واالجتماعية،  السياسية  الساحة  م��ن  ي��وم،  ذات 
ق������وى هامشية  إل������ى  األح���������زاب  ه������ذه  ت����ح����ّول  أو 
ورمزية كما هي الحال مع حزب املجلس األعلى 
»ال��ش��ي��ع��ي« وال��ح��زب اإلس��ام��ي »ال��ف��رع العراقي 
لحركة اإلخوان املسلمني« وجبهته التي يقودها 
»ال���ت���واف���ق«. ول���و ك��ان��ت م��واق��ف امل��ال��ك��ي العملية 

اعتمد قيادّيو حزب 
المالكي في حملتهم على 
الحريات العامة على نصوص 

أصدرها صدام حسين

األوهام األميركّية في لبنـان
النقض في سياسات لبنان، وقائدًا، حسن نصر 
املمانعة  كوجه  ج��دًا  عالية  بشعبية  يتمتع  الله، 
منطقة   2006 ف����ي  إس����رائ����ي����ل  س�������ّوت  ال���ع���رب���ي���ة. 
الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها 
ال��ي��وم تضج بالبناء  ها 

ّ
ب���األرض، لكن ال��ل��ه  ح��زب 

للعصير،  متطورة  مقاٍه وحانات  فيها   .
ّ

وامل��ح��ال
ومتاجر تبيع الثياب الداخلية الجريئة. التهديد 
الذي سيشعر به املرء أثناء تجواله فيها مماثل 
مل��ا ق��د يخالجه ف��ي ش��ارع »ك��ان��ال ف��ي نيويورك« 

]شارع  سياحي جدًا في مدينة نيويورك[. 
وت��س��ت��م��ر أم��ي��رك��ا ف���ي ال��ح��ل��م، ول���و ب��ش��ك��ل رزين. 
ان��ض��م »ال���ش���رق األوس�����ط ال��ج��دي��د« إل���ى »محور 
ال���ش���ر« ف���ي امل��زب��ل��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، ل��ك��ن ال تزال 

السياسة األميركية تحاول تجاهل الواقع.
وصل حزب الله، الذي تمّوله إيران وتدعمه سوريا، 
اللبنانية. هو  السياسة  في  مرتبة محورية  إلى 
اجتماعية وميليشيا، وال  حزب سياسي، حركة 
إرهابية«  »مجموعة  ب��أن��ه  وص��ف��ه  اع��ت��ب��ار  يمكن 
أق��وى رم��ز ملا يعرف  صحيحًا. لقد أصبح أيضًا 

»املقاومة«. عبر الشرق األوسط ب�
ها أيضًا حقيقة دائمة. 

ّ
ه��ذه حقيقة م��رة. أش��ك أن

محاولة الواليات املتحدة لتجنب أي اتصال مع 
الشرق  الله يساوي خ��وض لعبة شطرنج  ح��زب 
األوسط من دون قطع هامة. هذه وصفة للفشل، 

بالنظر الى التاريخ الحديث.
اغتيال  ال��ت��اري��خ.  ه���ذا  ب��ع��ض  أن نستعيد  ي��ج��ب 
رئيس الوزراء اللبناني السابق املوالي للغرب في 
2005، أشعل تظاهرات كبيرة شهدت على سحب 
م��ن يحلمون  م��ش��اع��ر  س��وري��ا لجيشها، ودغ����دغ 

بلبنان عائد الى الحظيرة الغربية.
أنشأت األمم املتحدة محكمة للتحقيق باالغتيال، 
 س��وري��ا م��ت��ورط��ة في 

ّ
وس���ط ش��ك منتشر ف��ي أن

روجر كوهين*

ال��زم��ان أن تحدثت وزيرة  ك��ان يا مكان في قديم 
خارجية أميركية عن »والدة شرق أوسط جديد«. 
هذا التعبير هو اليوم الجملة التي يسخر منها 
ال��ج��م��ي��ع ف��ي ل��ب��ن��ان. ب��ل��د ل��دي��ه ج��ي��ش��ان، حكومة 
أن  »وح���دة وط��ن��ي��ة« منقسمة ج��دًا وال تستطيع 
العقارات  في س��وق  اجتماعًا، طفرة هائلة  تعقد 

وقنبلة زمنية اسمها »املحكمة الدولية«.
ه���ل اخ��ت��ل��ط��ت ع��ل��ي��ك��م األم������ور؟ ل��ب��ن��ان ل��ي��س بلدًا 
أن تصدق  تريد  راي��س  كانت كوندوليزا  للهواة. 

���ه ف��ي سفك ال��دم��اء ف��ي خ��ال ح��رب 2006 التي 
ّ
أن

شنتها إسرائيل على حزب الله، الحركة الشيعية 
امل��ق��ات��ل��ة، تكمن ب���ذور ش��رق أوس���ط ج��دي��د. شرق 
الله  ح��زب  م��ن  ديموقراطيًا، خاليًا  يكون  أوس��ط 
ها 

ّ
أن  

ّ
تبني األميركية.  للمصالح  االنقياد  وسهل 

كانت تحلم.
بعد أرب��ع سنوات، ح��زب الله اليوم أق��وى من أي 
وق��ت م��ض��ى. يملك أق���وى جيش م��ن ب��ني االثنني 
ال��ق��وات املسلحة  ال��ب��اد )الجيش الثاني ه��و  ف��ي 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة(، وح�����ض�����ورًا ف����ي ال���ح���ك���وم���ة، وحق 

إذا اتهمت المحكمة حزب 
اهلل فسيصبح الحريري 

هاملت، يقود حكومة تضّم 
المتهمين بقتل والده
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ديما شريف*

... وعاد جورج بوش. الرئيس األسوأ في تاريخ 
الواليات املتحدة األميركية، والرجل الذي يتحمل 
جزءًا كبيرًا من مآسي منطقتنا والعالم، واعتقدنا 
ه رحل إلى غير رجعة، عاد. لم يستطع الرئيس 

ّ
أن

الثالث واألربعون للواليات املتحدة أن يغيب عن 
األضواء، وبعد سنة وثمانية أشهر على خروجه 
م��ن واش��ن��ط��ن، ف��ي ال��ع��ش��ري��ن م��ن ك��ان��ون الثاني 
ل��ن��ا طيلة حياته  ب��م��ا فعله  ل��ي��ذك��رن��ا  ع���اد   ،2009

السياسية في كتابه »لحظات القرار«. 
قة. فبعد أيام على صدور 

ّ
ها لم تكن عودة موف

ّ
لكن

ال��ك��ت��اب ت���وال���ت ال��ف��ض��ائ��ح. اق��ت��ب��س ب���وش أجزاء 
كبيرة من الكتاب حرفيًا من كتب نشرت سابقًا، 
ون��س��ب��ه��ا ل��ن��ف��س��ه: »ب�����وش ف���ي ال���ح���رب« و»خطة 
الهجوم« لبوب وودورد، و»جندي أميركي« لقائد 
ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة ف���ي ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي تومي 
ب����وش« للصحافي  ف��ران��ك��س، و»رئ���اس���ة ج����ورج 
روبرت درايبر، و»تحمل اللوم« للمتحدث السابق 
باسم البيت األبيض في عهد بوش آري فاليشر، 
ومقاالت من مجلة »تايمز«، وصحيفة »واشنطن 
ب���وس���ت«. ك��م��ا ث���ارت ث��ائ��رة ال��ك��ات��ب والصحافي 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي أح��م��د رش��ي��د ب��س��ب��ب س��رق��ة بوش 
أفغانستان«  ف���ي  »ال���ف���وض���ى  ك��ت��اب��ه  م���ن  مل��ق��اط��ع 
تتعلق بتفاصيل من حفل تنصيب حميد قرضاي 
رئيسًا ألفغانستان. حفل لم يكن بوش موجودًا 
فيه ونقل تفاصيل لم يالحظها غير رشيد، ولم 
ينشرها أحد غيره. وتدير صحيفة »هافينغتون 
الكتاب الشهر  بوست« اإللكترونية، منذ صدور 
املاضي، مسابقة بني قرائها ملن يستطيع إيجاد 

سرقات إضافية من مصادر أخرى. 
 والدة بوش، باربارا، نفت، 

ّ
 هذا ال يكفي، فإن

ّ
وكأن

من برنامج »الري كينغ اليف« على محطة »سي 
ال���ذي أجهضته،  أرت���ه جنينها  ت��ك��ون  أن  إن«،  إن 
ح��ني ك���ان ج���ورج االب���ن م��راه��ق��ًا، ب��ع��دم��ا وضعته 
��ه��ا إلى 

ّ
����ه ف��ق��ط أق��ل

ّ
�����دت أن

ّ
ف���ي وع����اء زج���اج���ي. وأك

ع��ي��ادة ال��ط��ب��ي��ب. أه���م م��ا ي��م��ك��ن اس��ت��ن��ت��اج��ه بعد 
 بوش كان مصابًا بعقد كثيرة. 

ّ
ق��راءة الكتاب أن

فمن بكامل قواه العقلية يحتفظ في درج مكتبه 
ب��ق��ط��ع��ة ق��رم��ي��د م���ن ب��ي��ت امل����ال ع��م��ر ال�����ذي فجره 
الرئاسية؟  فترته  طيلة  قندهار  في  األميركيون 
 الحرب انتهت في 

ّ
قد يبدو املوضوع عاديًا لو أن

2001 وقضي على الطالبان في أفغانستان. لكن 
أن يفعل املرء ذلك والجيش األميركي في تراجع 
ذلك  إل��ى جانب  بعينها.  املازوشية  مستمر، هي 
هناك هوس واضح جدًا بوالده جورج، الذي كان 
ال��رئ��ي��س ال���واح���د واألرب���ع���ني ل��ل��والي��ات املتحدة. 
ع���الق���ة االث���ن���ني غ��ي��ر واض���ح���ة امل���ع���ال���م، تشوبها 
امل��ن��اف��س��ة وم��ح��اول��ة ت��ف��وق االب���ن ع��ل��ى وال����ده في 
صراع أوديبي املالمح. ال تمر صفحة دون وجود 
م��ا يفعله  ي��ق��ارن دوم���ًا  »أب���ي« )dad( فيها.  كلمة 
بمنجزات سلفه، لينتصر على والده يوم نجح في 
تولي فترة رئاسية ثانية. وحني تخلو صفحة ما 
من ذكر الوالد، يحل مكانه يسوع. كلمة Jesus هي 
ربما األكثر تكرارًا في الكتاب، وليست مستغربة 
م��ن شخص مثل ج���ورج ب���وش. لكن ال يستطيع 
املرء كبح ابتسامته حني يقول هذا األخير »لطاملا 
ال���ذي���ن يستخدمون  ال��س��ي��اس��ي��ني  م���ن  ت��وّج��س��ت 

الدين للحصول على األصوات«. 
الكتاب سعي بوش إلى الحصول  كما يبدو من 
فحاول  ع��الت��ه،  على  يقبله  على ص��دي��ق حقيقي 
جينتاو  هو  الصيني  للرئيس  يكون صديقًا  أن 
��ت��ه ف���ي رئ��ي��س الوزراء 

ّ
��ه وج����د ض��ال

ّ
وف���ش���ل. ل��ك��ن

في  يعفينا  فال  بلير.  طوني  األسبق  البريطاني 
م��ع��ظ��م ف���ص���ول ال���ك���ت���اب م���ن ت��ف��اص��ي��ل م��م��ل��ة عن 
عشرات الزيارات التي تبادلها معه خالل سنواته 
أه��داه بلير  الثماني في منصبه. ويخبرنا كيف 
ال��وزراء األسبق ونستون   نصفيًا لرئيس 

ً
تمثاال

به  ليزّين  البريطانية  الحكومة  تملكه  تشرشل، 
مكتبه في البيت األبيض. 

وحني ال يتحدث عن والده وعن الدين وعن بلير 
يكون بوش يبكي. بكى كثيرًا على مدى صفحات 
الكتاب األربعمئة والسبعة والسبعني، ليشاركه 

»لحظات القرار«: 
أتيت، رأيت و... سرقت 

أفراد  وب��ع��ض  عائلته  اللحظات  ه��ذه  ف��ي بعض 
إدارت�����ه أح��ي��ان��ًا، م��ث��ل دون���ال���د رام��س��ف��ي��ل��د وامللك 
ال��س��ع��ودي ع��ب��د ال���ل���ه. ف��ك��ان��ت ع��ي��ن��ا ه���ذا األخير 
»دام���ع���ت���ني« ح���ني ت���ح���دث ل���وال���د ب����وش ووالدته 
عن زيارته ملزرعة االب��ن في تكساس، التي أثرت 
ف��ي��ه ك��ث��ي��رًا.  ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات ي��ح��اول رب��م��ا بوش 
خاللها أن يتأنسن ليغطي على مآثره الحربية، 
ف���ال ي��ت��وان��ى ع���ن ال��س��خ��ري��ة م���ن ن��ف��س��ه واملواقف 
م��ن صفع مؤخرة  لنفسه:  ال��ت��ي خلقها  ال��ح��رج��ة 
إح��دى الع��ب��ات فريق ك��رة ال��ط��ائ��رة النسائية في 
امللكة  استقبال  أثناء  إلى خطابه  بكني،  أوملبياد 
يخبرنا  كما  عمرها.  إل��ى  وتلميحه  البريطانية 
ك��ي��ف س��أل��ه اب���ن أح���د موظفيه ع��ن ب����اراك أوباما 
انتخابه  قبل  ال��ب��ي��ض��اوي،  املكتب  ف��ي  زاره  ح��ني 
حتى رئيسًا، لكثرة ما رآه على التلفاز فاعتقده 

الرئيس. إجابة بوش كانت »لم يأت بعد«. 
 بوش أفضل من أوباما في 

ّ
لكن يبرهن الكتاب أن

عالقته مع موظفيه. فهو يعرف األغلبية الساحقة 
منهم قبل وصوله إلى البيت األبيض، فبعضهم 
من أصدقائه واآلخرون ورثهم من عالقات والده، 
ول��ي��س كما ب��دا أوب��ام��ا ف��ي ك��ت��اب ب��وب وودورد 
»ح�����روب أوب���ام���ا« ك��رئ��ي��س ال ي��س��ت��ط��ي��ع اختيار 
على  نتعرف  أن  دون  فصل  يمر  وال  ل��ه.  مساعد 
ص��دي��ق طفولة أو دراس���ة ل��ب��وش وق��د عّينه هذا 
األخير سفيرًا له في مكان ما حول العالم. ورغم 
 وزير عدله جون 

ّ
 أن

ً
ذلك، لم يكن بوش يعرف مثال

2004 يخضع  في  املستشفى  في  ك��ان  آشكروفت 
ع على مذكرة. ولم 

ّ
لعملية، فيما كان ينتظره ليوق

فيما  عنه،  ينوب  م��ن  هناك   
ّ

أن يعرف حتى  يكن 
نسي مستشاروه أن يخبروه عن انتهاء مفعول 
برنامج مراقبة اإلرهابيني، ولم يعرف سوى قبل 
يوم على حدوث ذلك. يتحدث الكتاب أحيانًا عن 
شخص ال نعرفه، يتشارك مع الرئيس األميركي 
والعنوان ويختلف عنه جذريًا. فجورج  باالسم 
بوش الذي يتناوله الكتاب ال ينام الليالي، يفكر 
ف���ي م��رض��ى ال��س��ي��دا ف���ي أف��ري��ق��ي��ا، ي��ري��د حماية 
كمصدر  النفط  على  االع��ت��م��اد  وتخفيف  البيئة 
ة، نعرف 

ّ
ه ملّوث. لكن بعد صفحات عد

ّ
للطاقة ألن

ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي عندما ي��ع��ود للتكلم عن  ���ه 
ّ
أن

كاألطفال   
ّ
ف��ي��رد تنقيح،  أو  تجميل  ب��دون  نفسه، 

الدول  الصغار على ج��اك ش��ي��راك خ��الل اجتماع 
ليتكلم  الجامعة  ف��ي  ابنتيه  وي��راس��ل  العشرين، 
ال��ع��راق وال ش��يء آخر.  على تفاصيل الحرب في 
ه 

ّ
أن يخبرنا  الحرب،  لهذه  املخصص  الفصل  في 

أفغانستان،  في  االنتصار  بعد  بها  ال��ق��رار  اتخذ 
»فقد حققنا ما أتينا من أجله في كابول، والناس 
في  كتب  ��ه 

ّ
أن ربما  وينسى  يحّبوننا«.  أصبحوا 

 الحرب فشلت 
ّ

الفصل املخصص لحربه األولى أن
ألسباب تقع على عاتق الحكومات املشاركة من 
في  لألميركيني  دور  )ال  األفغان  وفساد  الحلفاء 

فشل هذه الحرب من وجهة نظره(. 
ها 

ّ
ماذا عن االنتقادات ضده؟ يفسرها بوش بأن

 ما يفعله، من 
ّ

»س��وء فهم« الناس لنياته في ك��ل
ة فعله بعد إعصار كاترينا 

ّ
شن الحروب إلى رد

يندم عليه جورج  م��ا  لكن هناك  املالية.  واألزم���ة 
العالم،  الكثر ح��ول   ليس ضحاياه 

ّ
ول��ك��ن ب��وش، 

بل االسم الذي أطلق على »قانون الوطنية«، إلى 
جانب عدم التقاطه الحذاء الذي رماه به منتظر 
الزيدي في العراق. فالقانون الذي »صمم ملشاركة 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ني وك����االت االس��ت��خ��ب��ارات والقوى 
األمنية فقط«)!( »سمح بوصف بعض املنتقدين 

هم غير وطنيني«. 
ّ
بأن

جورج بوش، شكرًا لك على هذا التوضيح. 
* من أسرة »األخبار«

حزب »الدعوة« واالنتحار السـياسي
الفعل   

ّ
رد وإزاء  »األص���ن���ام«.  النحتية،  واألع��م��ال 

الوزارة  تراجعت  وأساتذتهم،  الطلبة  من  القوي 
ها إنما 

ّ
ها اعترفت بأن

ّ
عن قرارها كما يبدو، ولكن

ل��إن��اث فقط  امل��س��رح واملوسيقى  ت��دري��س  منعت 
ف���ي امل��ع��ه��د امل���ذك���ور وق�����ررت ع��زل��ه��ن ع���ن الذكور 
 املسؤولني ف��ي املعهد 

َّ
ف��ي ق��اع��ات ال��ت��دري��س. لكن

���ه���ا جاءت 
ّ
رف���ض���وا ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، ألن

بقرارات وأوامر شفوية وليست تحريرية. 
األج�������واء واألحداث،  ل���ه���ذه  م��ش��ه��دي��ة  وك��خ��ل��ف��ي��ة 
ان��ت��ش��رت أخ���ي���رًا ف���ي ش�����وارع ب���غ���داد وساحاتها 
الالفتات  ت��ع��ل��ي��ق  ظ���اه���رة  امل���ح���اف���ظ���ات  وب���ع���ض 
 الجميع على االلتزام 

ُّ
والنداءات امللونة التي تحث

بالحجاب اإلسالمي، وتحذر من مخالفة األوامر 
اإللهية. وإثر تلك األحداث والتطورات هرع عدد 
ل��ت��أي��ي��د هذه  ال��ق��ي��ادات اإلس��الم��ي��ة الشيعية  م��ن 
املرشد  اليعقوبي،  الشيخ  وتشجيعها.  الحملة 
ال��ف��ض��ي��ل��ة اإلس����الم����ي، واملتهم  ل���ح���زب  ال����روح����ي 
��ه ال��ح��زب ال���ذي يقف وراء 

ّ
م��ن أط���راف ع��دي��دة ب��أن

 ب��ف��ض��ائ��ح ت��ه��ري��ب ال��ن��ف��ط ف��ي محافظة 
َ

�����ِرف
ُ

م��ا ع
البصرة، أصدر بيانًا يؤّيد فيه تلك »الثلة املؤمنة 
الله لومة الئم...«،  التي ال تأخذها في  الصالحة 
التي كانت خلف إص��دار ه��ذه ال��ق��رارات. وق��د نال 
اليعقوبي،  غ��ض��ب��ة  م���ن  األدب�������اء ح��ص��ت��ه  ات���ح���اد 
إذ وص��ف��ه ب��أوص��اف شنيعة. ق��ال »ل��ق��د أث��ب��ت ما 
ل��ه وال حياء،  ����ه ال أدب 

ّ
أن ي��س��م��ى ات��ح��اد األدب�����اء 

والعار له ولكل من ساند حركته هذه، ولقد كان 
ينقل لنا ما يجري في ناديهم من سكر وعربدة 
ومخاز«. كذلك هرع الشيخ صدر الدين القبانجي 
املعروف بخطاباته الطائفية النارية خالل فترة 
الحملة،  ه��ذه  املشاركة في  إل��ى  املذهبي،  التقاتل 
وأصدر بيانًا مشابهًا. ومثله فعل التيار الصدري 
والشيخ محمد أمني شبر، فيما سكت املالكي عن 

هذه األحداث سكوتًا مطبقًا.
وال���خ���زاع���ي وغيرهم  ال������رزاق  وع���ب���د  ال���زي���دي   

َّ
إن

م��ن ق��ي��ادة ح���زب امل��ال��ك��ي اع��ت��م��دوا ف��ي حملتهم، 
أصدرها  نصوص  على  القانونية،  الناحية  م��ن 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ص�����دام ح��س��ني خ����الل حملته 
ال��ت��ي س��ّم��اه��ا »الحملة اإلي��م��ان��ي��ة«. أط��ل��ق صدام 
ه���ذه الحملة ب��ض��َع س��ن��واٍت ق��ب��ل ه��زي��م��ة نظامه 
أم��ام ق��وات االحتالل األجنبي، وك��ان قد استثنى 
 

َّ
خاللها اتحاد األدباء التابع لنظامه آنذاك. ولكن
ت��ل��ك ال��ح��م��ل��ة، رغ����م ك���ل م���ا ي��ق��ال ع���ن ج���رائ���م ذلك 
ال��زي��دي وعبد  م��ا بلغته حملة  ل��م تبلغ  ال��ن��ظ��ام، 
الرزاق والخزاعي من تخويف للجمهور البغدادي 
والعراقي عمومًا، وتسميم أجواء الحياة اليومية 
ال����زاخ����رة ب��امل��ش��ك��الت وال���ص���ع���وب���ات. ل���م يستفق 
ت��م��ام��ًا م���ن ص���دم���ات وج������روح التقاتل  ال��ش��ع��ب 

ال��ط��ائ��ف��ي وامل��ذه��ب��ي ب���ني امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات الشيعية 
تنظيم  لتفجيرات  امل��دم��رة  اآلث���ار  وم��ن  ية، 

ّ
والسن

هم 
ّ
القاعدة الدموية، وهؤالء الثالثة ال ينكرون أن

يعتمدون على تلك النصوص. 
����� ال  ����� كما قال أحد املؤرخني   امل��دن العريقة 

ّ
وألن

الداخلي  سالمها  ينتهكون  ال��ذي��ن  م��ع  تتسامح 
وخ��ص��وص��ي��ات��ه��ا ال��ص��غ��ي��رة وامل���وروث���ة، فلنا أن 
سيعاقب  واملحافظات  بغداد  جمهور   

ّ
أن نتوقع 

أق����رب م��ن��اس��ب��ة انتخابية.  ف���ي  ح���زب »ال����دع����وة« 
ال��ح��ك��ي��م واإلخوان  ب���ح���زب  ت��ل��ح��ق��ه  ق����د  ع���ق���وب���ة 
هذا   ����� فيمنح  السياسي،  الهامش  ف��ي  املسلمني 
على  االح���ت���الل  لعلمانيي  أص���وات���ه   ����� ال��ج��م��ه��ور 
وي أو في حزب حميد 

ّ
تهم في قائمة إياد عال

ّ
ِعال

ال��ب��دي��ل الوطني  م��ج��ي��د »ال���ش���ي���وع���ي«، الن���ع���دام 
وي 

ّ
عال التزم  فقد  وللمناسبة،  حاليًا.  العلماني 

وحلفاؤه في قائمة »العراقية« بصمت مطبق، ال 
 عن صمت املالكي خالل هذه األحداث.

ّ
يقل

 يقال 
ْ

كيف نفّسر صمت املالكي ذاته؟ هل يمكن أن
ه ال يريد أن يؤّيد قرارات الثالثي املتشدد علنًا 

ّ
إن

ق����رارات »بعثية صدامية«؟  ي��ؤي��د  ���ه 
ّ
إن ي��ق��ال  لئال 

بالخروج  م 
َ

ه
ّ
فُيت يقف ضدهم  أن  يريد  ال  أم هو 

 
َّ

على البرنامج اإلسالمي الشيعي لحزبه؟ غير أن
هناك أسبابًا أخرى، ربما كان أوضحها انهماكه 
ب��م��ع��ض��ل��ة ت��ق��س��ي��م ك��ع��ك��ة ال��ح��ك��م ب���ني الضواري 

الحزبية املتنافسة.  
�����  ه��ل ث��م��ة عالقة  ����� ق��د ي��ت��س��اءل ال��ب��ع��ض   

ْ
ول��ك��ن

والخزاعي  ال��������رزاق  وع���ب���د  ال����زي����دي  ح��م��ل��ة  ب����ني 
 ال���ن���ق���اُب ع��ن��ه ق��ب��ل ي���وم���ني ف��ق��ط من 

َ
����ِش����ف

ُ
وم����ا ك

 
ّ

ص�����دور ت��ل��ك ال����ق����رارات ال��ت��ح��ري��م��ي��ة، وم���ف���اده أن
القيادات  ب��ع��ض  وإع���ف���اء  تغيير  ي��ع��ت��زم  امل��ال��ك��ي 
ِك�������َر من 

ُ
وامل���س���ؤول���ني ال��ح��ك��وم��ي��ني م���ن ح���زب���ه؟ )ذ

االتصاالت  شبكة  وأم��ني  العاصمة،  أم��ني  بينهم 
فهل  وغيرهم(.  النزاهة  هيئة  ورئيس  واإلع���الم، 
ما  ال��رزاق والخزاعي بخطٍر  الزيدي وعبد  شعر 
الضربة  بهذه  القيام  إل��ى  دفعهم  كراسيهم  على 
املالكي »قصقصة«  ق��رر  ما  إذا  االستباقية حتى 
ذلك  ب���دا  مناصبهم  م��ن  إع��ف��اءه��م  أو  أجنحتهم 
اإلسالمية«،  »ت��وج��ه��ات��ه��م  ع��ل��ى  ًا 

ّ
رد ل��ل��ج��م��ه��ور 

وف��ي ه��ذا إح��راج كبير له على املستوى الحزبي 
الداخلي على األقل. وجهة نظر هذه، قد ال تحمل 
ها تبقى م��وج��ودة في 

ّ
امل��ب��ررات، ولكن الكثير من 

املسؤولني  ه��ؤالء   
َّ

أن رأت  التي  العراقية  الساحة 
الثالثة، وغيرهم  من ذات التوجه، يدفعون يقينًا 
ب���ح���زب امل���ال���ك���ي إل����ى االن���ت���ح���ار ال��س��ي��اس��ي. وقد 
ه سيفعل ذلك بزجاجة 

ّ
يضيف بعض الظرفاء أن

»عرق«، بسبب موقعة »ذات القوارير« الخاسرة!
* كاتب عراقي

حين ال يتحدث عن والده 
وعن الدين وعن طوني بلير، 

يكون بوش يبكي، يشاركه 
في ذلك رامسفيلد والملك 

السعودي 

األوهام األميركّية في لبنـان
املوضوع. نصبت لوحة »الحقيقة ألجل لبنان«، 
وأوحت بقدوم بدايات جديدة في أرض التدخالت 
األجنبية الدائمة. لم يتحدث أحد عن »الحقيقة« 
أك��ث��ر م��ن سعد ال��ح��ري��ري، اب��ن امل��غ��دور ال���ذي هو 

اليوم رئيس للوزراء.
 الكل اقتنع بهذا األمر. حتى وليد جنبالط، 

ّ
بدا أن

قائد ال���دروز والناجي ال��دائ��م م��ن ك��ل م��ا يحصل 
في الشرق األوسط، تحدث عن »بداية عالم عربي 
جديد«، وعادى سوريا وكان من أشد املتحمسني 
ه الرائد في كل شيء في لبنان، 

ّ
للمحكمة. وبما أن

 األمر ذات معنى.
ّ

دومًا، بدا أن
ته في بيروت، 

ّ
اليوم، في خالل غداء رائع في فيل

 جنبالط يتحدث عن »جنون« تلك اللحظة. 
ُ

وجدت
»الجانب  ف��ي  القصيرة  إقامته  ع��ن  أيضًا  تحدث 
���ه »ذه����ب ب��ع��ي��دًا مع 

ّ
اإلم��ب��ري��ال��ي« واع���ت���ق���اده ب���أن

األميركيني وع��رب االع��ت��دال«، وع��ن اكتشافه بأن 
استمرار مجتمع الدروز الصغير على قيد الحياة 

يعتمد على سلوك الطريق املعتاد الى دمشق.
ت��ح��ّول جنبالط.  م��ن  أوب��ام��ا كثيرًا  إدارة  غضبت 
ل��ك��ن ذل����ك ي��ع��ك��س م���وج���ة ال��ت��غ��ي��ي��ر. ي���ق���ول نديم 
ح���وري، م��دي��ر ف��رع ب��ي��روت ف��ي »ه��ي��وم��ن رايتس 
������ه »ب���ع���د م����ا ق���ام���ت ب����ه إس���رائ���ي���ل في 

ّ
وات�������ش« إن

امل��ت��ح��دة الحرب  ال���والي���ات  ت��م��وز 2006، خ��س��رت 
ذل��ك في 2008، حني هزم  االستراتيجية«. تجلى 
ف��ي شوارع  امل��وال��ني للغرب  ال��ل��ه منافسيه  ح��زب 

بيروت.
ب��ني جنبالط وجيفري  ل��ق��اء عقد أخ��ي��رًا  ل��م يجر 
فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق 
ني 

ّ
االدنى، بسالسة. قال جنبالط »لقد أخبرني أن

وأضاف  املحكمة«.  أدع��م  أن  ويجب  وطني  قائد 
»لقد أجبته: ال أفضل أن أكون قائدًا عشائريًا، إني 
اخفض مركزي! وسألته ما نفع املحكمة الدولية 

األفضل  م���ن  م��ذب��ح��ة؟  ال����ى ح���ص���ول  أدت  م���ا  إذا 
التخلي عن العدالة من أجل االستقرار«.

��ه داهية. 
ّ
ي��غ��ّي��ر ج��ن��ب��الط م��ن م��واق��ف��ه ك��ث��ي��رًا، ل��ك��ن

قريبًا،  املحكمة  ع��ن  اتهامي  ق���رار  ُيتوقع ص���دور 
ه سيسمي عناصر من 

ّ
وتنتشر الشائعات عن أن

حزب الله. قد يشعل ذلك توترات في خط التماس 
��� السني )إي��ران �� العرب(. قد يجعل ذلك  الشيعي 
��ه سيقود حكومة 

ّ
أن الحريري يبدو كهاملت، أي 

تتضمن املتهمني بقتل والده.
يردد نصر الله التحذيرات ويتحدث عن نظريات 
مثيرة للضحك، لكن يصدقها الناس، عن التورط 
 ك���الم الحريري 

ّ
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف���ي االغ���ت���ي���ال. ي��ق��ل

وأكثر  أكثر  ويلتقي  »الحقيقة«،  ع��ن  فأكثر  أكثر 
بالرئيس السوري بشار األسد.

 مرور الوقت، وكذلك التخبط والتضارب 
ّ

أظن أن
ف��ي امل��ع��ل��وم��ات، جعل م��ن ال��ع��دال��ة مستحيلة في 
اللبناني  ال���ح���ري���ري. االس���ت���ق���رار  اغ��ت��ي��ال  ع��م��ل��ي��ة 
: ه��و أه��م م��ن ع��دال��ة متأخرة، معيبة 

ّ
ثمني وه���ش

وأجنبية.
الشيعية والسنية،  املصالح  الدقيق بني  التوازن 
امل��ت��راف��ق م���ع االزده������ار ف���ي االق��ت��ص��اد اللبناني 
والصفقات التي يبرمها حزب الله مع الحريري، 
يشكل شرق أوسط جديدًا يدور حول براغماتية 
صنع املال. ليس هذا الشرق األوسط الذي أرادته 
الواليات املتحدة أو التي هي مستعدة للتعامل 
م���ع���ه. ك���ذل���ك ق����ال ح������وري: »ل���ي���س األم�����ر متعلقًا 
 الغرائز 

ّ
بالتهديد. هو ليس تابعًا إليران. كما أن

أحد  يستمع  ه��ل  ت��ص��م��د«.  الحقيقية  الليبرالية 
الى ذلك في العاصمة واشنطن؟ لقد حان الوقت 
مع  للتعامل  ال��ت��ه��دي��د  دب��ل��وم��اس��ي��ة  ع��ن  للتخلي 

حقيقة متعددة األوجه.
*عن »نيويورك تايمز«
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ل��م تتعّرض ج��ري��دة مل��ا تعّرضت 
له »األخبار« حتى قبل أن تصدر 
وشائعات.  وهجوم  سموم  من   ���
ول��ي��د ج��ن��ب��اط وغ���ي���ره عّيروها 
الصفر  ال����ع����دد  ي����ص����در  أن  ق���ب���ل 
م��ن��ه��ا. االع����ت����راض ل���م ي��ك��ن على 
��� وه��م لم ي��روه حينها  املضمون 
������� ب��ل ع��ل��ى ف��ك��رة إي��ج��اد صحيفة 
مال  ت��ت��وّرع صحف  ل��م  لرأسمالهم.  موالية  غير 
ال��ن��ف��ط وال��س��م��س��رة واالت���ج���ار ب��ال��رق��ي��ق األبيض 
عن النيل منها عبر الحديث عن تمويلها آنذاك. 
هذه الحملة كانت واضحة في مراميها: الحقبة 
ال��س��ع��ودّي��ة ال��ث��ان��ي��ة )م��ن��ذ 11 أي���ل���ول( ال تسمح 
بوجهة نظر أخرى في اإلعام العربي، والراعي 
األم���ي���رك���ي ط��ل��ب ت��ط��وي��ع ت����ام ل��ت��س��ه��ي��ل حروبه. 
ل���ه���ذا، ي��ت��ش��ارك امل���وس���اد م���ع ال��ن��ظ��ام السعودي 
في الحملة على قناة »الجزيرة«. ثم ذهبت 500 
مليون دوالر لإلنفاق على محطة »الحّرة« أدراج 

الصحراء.  
وك����ان ي��ن��ق��ص أن ي��ت��ح��ّول إل��ي��اس امل����ّر إل���ى ناقد 
ال���ك���ام الصحافي،  ف���ي  ي��ع��ط��ي رأي�����ه  ص��ح��اف��ي، 
ة إلص���دار صحيفة خ��اّص��ة ب��ه، وهو 

ّ
 ال��ع��د

ّ
وي��ع��د

ال����ذي ت��خ��رج ال��ك��ل��م��ة م���ن ف��م��ه ب��ص��ع��وب��ة بالغة. 
ه����ذا ال�����ذي ت���ح���ّول إل����ى ب��ط��ل ال���ع���ار ف���ي وثائق 
��� بعدما كذب على الشعب اللبناني  ويكيليكس 
ع��ن اقتنائه ل��ط��ائ��رات امل��ي��غ، وب��ع��دم��ا ك��ذب على 
الشعب اللبناني عشّية حرب تّموز عندما وعد 
لن  درس���ًا  إس��رائ��ي��ل  اللبناني  الجيش  م 

ّ
يعل ب��أن 

الطبّية  العناية  وال���ذي ال يجد وس��ائ��ل  ت��ن��س��اه، 
��و امل����ّر غير 

ّ
إال ف���ي امل��ن��ت��ج��ع��ات ال��س��وي��س��رّي��ة. ل��ل

راٍض ع��ن »األخ��ب��ار« ووص��ف صحافيًا شجاعًا 
»ال��ع��م��ي��ل اإلسرائيلي  ب��� ال��ج��ري��دة  ف��ي  ورص��ي��ن��ًا 
رقم واح��د«، فيما كان يسدي النصح إلسرائيل. 
امل��ط��ال��ب��ة بمحاسبته  ب���ن  امل�����ّر س�����اوى  إل���ي���اس 
املنطق  اللغة وف��ي  ��� لجهله في  ث 

ّ
والقتل. وتحد

��� عن »قتلته«، ناسيًا أنه حّي ُيرزق. أقحم الياس 
املّر الشعب اللبناني برّمته في الدفاع عن نفسه، 
الجمهورّية  ورئ���ي���س  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وأق���ح���م 
في بيان »َح���رده«، ال��ذي لم يجرؤ على أن يقرأه 
املتواضعة  ال��ل��غ��وّي��ة  ق��درات��ه  ك��ان��ت  وإن  بنفسه، 
 

ّ
و قال، في ما قال، إن

ّ
فّسر اإلحجام. املاريشال لل

ُ
ت

هناك من يخّون فقط بسبب االختاف في الرأي. 
هل هناك من ينصحه في أوس��اط املستشارين، 
 التخوين ال��ذي تلى 

ّ
الذين اقتناهم له أب��وه، ب��أن

إسدائه  بسبب  ك��ان  »ويكيليكس«  وث��ائ��ق  نشر 
تحلياته  ق���ب���ح  وب���س���ب���ب  إلس����رائ����ي����ل  ال���ن���ص���ح 
األميركّية  السفيرة  تنِف  )ل��م  الكريهة  الطائفّية 
 وزارة الخارجّية لم تنِف 

ّ
الحديث املذكور، كما أن

صّحة أّي من وثائق ويكيليكس(. 
ال��ص��ارخ ب��اب��ت��ذال وس��وق��ّي��ة ف��ي ب��رّي��ة اإلنترنت، 
��ان ������� وه���و ص��ح��اف��ي، ف��ق��ط بمعايير 

ّ
ف����ارس خ��ش

 وثائق 
ّ

ر أن
ّ

صحافة آل سعود وآل الحريري ��� نظ
»األخبار« ليست من وثائق ويكيليكس. لم يعلم 
 ويكيليكس نشرت بعد أّيام الوثائق 

ّ
صاحبكم أن

شرت في »األخبار«.  
ُ
التي ن

لم تتهم إدارة »األخبار« أحدًا في عملّية القرصنة 
أهوائه عبر نشره صورًا  رِصن عن 

َ
ق

ُ
امل عّبَر  وإن 

ال��ع��رب��ّي��ة ف��ي القرصنة  )ال��ل��غ��ة  ال��س��ع��ودي  للملك 
كانت ضعيفة وُمشّوهة على طريقة االستشراق 
��ه��ا ُمترجمة 

ّ
������� أو إن ��ه��ا ص��دف��ة 

ّ
������� إن اإلس��رائ��ي��ل��ي 

عبر »غ��وغ��ل»(. والقرصنة أت��ت ف��ي س��ي��اق نشر 
ال��وث��ائ��ق ف��ي »األخبار«،  ال��وث��ائ��ق. و»س����ّر« نشر 
ه: 

َ
ليس بسّر. أنقل عن الرفيق إبراهيم األمن قول

وهل هناك في الصحافة العربّية من يجرؤ على 
اإلع�����ام السعودي   

ّ
أن ال��ط��ري��ف  ال���وث���ائ���ق؟  ن��ش��ر 

املحيطة  اإلعامّية  العاصفة  والحريري تجاهل 
بويكيليكس إلى أن ج��اءت األوام��ر. وهل ينطق 
اإلع����ام ال��س��ع��ودي وال��ح��ري��ري )ال��ذي��ل��ي لألّول، 
طبعًا( من دون أم��ر؟ األم��ر أت��ى ب��أن يتم التطّرق 

الوثائق من حيث تناولها ألمير قطر  إل��ى  فقط 
ورئ��ي��س س��وري��ا وص��واري��خ ح��زب الله والساح 
ط لدن واح��د من 

ّ
 ُمخط

ّ
النووي اإلي��ران��ي. أي ظن

 الوثائق يمكن أن تفيد طرفهم 
ّ

أمراء آل سعود أن
(. فأتت أبواق 

ً
)هذه كانت فتوى عقاب صقر مثا

 الفضيحة الكبرى في الوثائق 
ّ

ب��أن ه��ذا اإلع��ام 
��ام ال��ع��رب م��ن قبل راعيهم 

ّ
ك��ان��ت ف��ي إذالل ال��ح��ك

األم���ي���رك���ي.  امل��ل��ك ال��س��ع��ودي ي��ج��ت��م��ع بمسؤول 
ل 

ّ
عد

ُ
امل��س��ت��وى، وي���رج���وه أن ت ��ي 

ّ
أم��ي��رك��ي م��ت��دن

ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ّي��ة ب��ع��ض إج������راءات الهجرة 
ال  السعودية كي  وال��واف��دات من  الوافدين  بحق 
ي��ب��دو ه��و حقيرًا بنظر أص��دق��ائ��ه وأع��دائ��ه على 
 سواء ��� كما قال في وثيقة. اإلعام الحريري 

ٍّ
حد

نفى أن يكون سعد الحريري قد حّرض على غزو 
إيران، كما جاء في واحدة من الوثائق ��� هل هناك 
ع بها سعد ونادر 

ّ
التي يتمت من ينفي الحظوة 

الحريري عند اإلدارة ��� كل إدارة ��� أميركّية؟  
في أبواق آل سعود، وخصوصًا في بوق األمير 
صحافّية  رص���ان���ة  ��ع 

ّ
ت��ت��ص��ن وأوالده،  س��ل��م��ان 

)أب�����رزت وث��ي��ق��ة أم��ي��رك��ّي��ة رص���دت ل��واق��ع اإلعام 
ه الحكومة 

ّ
ال���ذي تكن ال��س��ع��ودي م��دى االح��ت��ق��ار 

األميركّية لإلعام السعودي( ال تليق بمن يعنِون 
الحرمن   خ���ادم 

ّ
أن األول����ى  ع��ل��ى ص���در الصفحة 

إل��ى صحته. إع��ام آل سعود قّرر  طمأن الشعب 
 ن��ش��ر ال��وث��ائ��ق ك���ان خ��اط��ئ��ًا، م��ن وج��ه��ة نظر 

ّ
أن

ون 
ّ
ال���ذي���ن يتلق امل���وض���وع���ّي���ة. ه����ؤالء  ال��ص��ح��اف��ة 

ل���دن مستشار  م��ن  وامل��ن��اص��ب  األدوار واألوام�����ر 
اب���ن األم��ي��ر أو أم��ي��ن��ه ل��ش��ؤون ال��ل��ذات امل��ل��ك��ّي��ة، ال 
يتوّرعون عن إصدار أحكام وعظات في واجبات 
أفتى  عندما  أظ��رف  ك��ان  عقاب صقر  الصحافة. 
 نشر الوثائق كان 

ّ
في موقع »ن��او ح��ري��ري« ب��أن

ُمضّرًا بفريق 8 آذار: لعل األمر التبس على صقر 
 محمد رعد، ال إلياس املّر، كان 

ّ
 أن

ّ
ه ظن

ّ
هذا. لعل

ُيرسل عبر السفيرة األميركّية في لبنان، نصائح 
وإرشادات إلى إسرائيل.  

لكن م��ن ح��ق الحكم ال��س��ع��ودي )وال��ح��ري��ري( أن 
ي��ث��ور ع��ل��ى ج��ري��دة »األخ���ب���ار«. ه���ؤالء ك��ان��وا قد 
العربي  اإلع���ام   

ّ
ك��ل أن يحتكروا بالكامل  ق���ّرروا 

ام، وبعد أن يّمم الطاغية 
ّ

بعدما سقط حكم ص��د
الليبي وجهه نحو أفريقيا، حاملًا بألقاب ملكّية 
 اإلعام 

ّ
فارغة. رفيق الحريري، هو ال��ذي ق��ّرر أن

العربي يجب أن يماشي بالكامل، ومن دون أي 
ال��ري��اض. ه��ذا كان  استثناء، مشيئة أسياده في 
سبب محاربته من دون هوادة ملحطة »الجديد«. 
ابتياع  ع����ل����ى  ال�����س�����ع�����ودي  ال����ح����ك����م  ع����م����ل  وق�������د 
اإلع���ام واألق���ام واألف���راد يمنة وي��س��رة )ويسار 
ديموقراطي، أيضًا(. ثارت ثائرة الحكم السعودي 
ل خطرًا على 

ّ
ها باتت تمث

ّ
على »الجزيرة« وقّرر أن

أبدًا  األم��ن السعودي. لم يكن اإلع��ام السعودي 
أكثر من   هناك 

ّ
ب��أن  ��� ال��ي��وم  ��� وال حتى  ليعترف 

 هناك من ال يشاطر آل 
ّ

رأي في السعودية، أو أن
برى 

ُ
سعود آراءهم. خرقت »الجزيرة« محّرمات ك

ع��ن��دم��ا أف�����ردت ش��اش��ت��ه��ا ل��ع��رض وج���ه���ات نظر 
��� حتى ال ننسى الرفيقة  ُمعارضن وُمعارضات 
الشجاعة مضاوي الرشيد. هكذا تفاقم الخاف 
دت الصلحة بن 

ّ
السعودي ��� القطري، وهكذا تول

السعودّية وقطر في ما بعد.
لكن ال قطر أرادت أن توّسع نطاق الخاف )في 
أن  أراد  السعودي  الحكم  (، وال 

ّ
األق���ل العلن على 

يحتمل املزيد من »الجزيرة«. اختلف األمراء في 
ش��أن املصالحة م��ع قطر، وإن ك��ان األم��ي��ر نايف 
)وزير التعذيب وقطع الرؤوس الذي نال شهادة 
 ��� دك��ت��وراه فخرّية من الغالي على قلب امل��وس��اد 
السنيورة(  ف��ؤاد   ��� ويكيليكس  من  لوثيقة  وفقًا 
 املحطة عن 

ّ
تحّمسن للمصالحة كي تكف

ُ
من امل

استضافة وجوه من املعارضة السعودّية. اتفق 
اصطناع  وعلى  الخاف  تجميد  على  الجانبان 
 

نْ
تحاربن

ُ
 امل

نْ
 وذلك لكسب هدنة بن الطرفن

ّ
الود

ال���ع���رب���ّي���ة ألسباب  )ت���ت���ج���اه���ل وس����ائ����ل اإلع�������ام 

 من 
ّ

واض��ح��ة س��وء ع��اق��ة الحكم ال��س��ع��ودي ب��ك��ل
���م���ان(. ض��ّي��ق��ت املصالحة 

ُ
اإلم������ارات وس��ل��ط��ن��ة ع

»الجزيرة«، واختفت أصوات  التعبير في  نطاق 
عارضة السعودّية عن املحطة. باتت »الجزيرة« 

ُ
امل

تعتمد على وكالة األنباء السعودّية في تغطيتها 
ابي.

ّ
ململكة القهر الوه

اإلعام هو الساح األبرز في أيدي آل سعود: هم 
 الرياضة والفن والدين يجب أن 

ّ
الذين ق��ّرروا أن

تكون أفيون الشعوب العربّية. اإللهاء الشعبي هو 
عنوان املرحلة خدمة لحروب أميركا وإسرائيل 
 قضّية فلسطن 

ّ
بن ظهرانينا. هم الذي قّرروا أن

يجب أن تغيب عن التغطية العربّية وأن تصبح 
تغطية إسرائيل أخوّية وحبّية )وصل أكاديمي 
بدعوة  األس��ب��وع  ه��ذا  السعودّية  إل��ى  إسرائيلي 
������� ال��ص��دي��ق الصدوق  م��ن األم��ي��ر ت��رك��ي الفيصل 
العداء  بغياب مشاعر  ون���ّوه   ��� ب��ن الدن  ألس��ام��ة 

ضد إسرائيل(.
الحريري(  )وتابعه  السعودي  الحكم   

ّ
ف��إن لهذا، 

 »األخبار« عدّو للمشروع السعودي 
ّ

رًا أن
ِّ

قّرر ُمبك
»األخبار«  كانت  ول��و  اإلس��رائ��ي��ل��ي.   ��� األميركي   ���
ؤّيد ملنطق 

ُ
امل )وُمبتذلة( بالخط  ناطقة تقليدّية 

 
ّ

املقاومة لكان االكتراث السعودي ��� الحريري أقل
 تنّبه آل سعود ضد »األخبار« 

ّ
بكثير. لهذا، فإن

يعود ال فقط لتعّودهم على انعدام أي نوع من 
النقد الطري أو القاسي ضد نظام حكمهم وضد 
 ��� ال��س��ع��ودي  الحلف  طبيعة   

ّ
إن ب��ل  سياساتهم، 

ل حلقة أساسّية في الخطة 
ّ
اإلسرائيلي الذي يمث

ال����ش����رق األوس�������ط تقتضي  األم���ي���رك���ّي���ة مل��ن��ط��ق��ة 
التعبير  ع��ل��ى وس���ائ���ل  االح���ت���ك���ارّي���ة  ال��س��ي��ط��رة 
العربّية من أجل تغييب أي تسليط للضوء على 
ه���ذا ال��ج��ان��ب م��ن ال��ع��اق��ات ال��دول��ّي��ة ف��ي الشرق 

 »األخ����ب����ار« ف��ّع��ال��ة في 
ّ

األوس������ط. وي��ض��ي��ره��م أن
 »األخ��ب��ار« تنتمي إل��ى إعام 

ّ
م��ا تقوم ب��ه. ل��و أن

ق��د اكترثوا.  أع��داؤه��ا  ك��ان  مل��ا  مؤّسسة »العبث« 
وا ذلك.  

ّ
هم تمن

ّ
لعل

قة بنشر 
ّ
قد تكون قرصنة موقع »األخبار« ُمتعل

وثائق ويكيليكس أو بسياق خط الجريدة منذ 
يعكس  اللبناني  واإلع����ام  امل��زع��ج��ة.  انطاقتها 
ت���ك���رار الشعارات  م��س��أل��ة  ف���ي  ال���ع���رب���ي  اإلع������ام 
وامل���واق���ف: م����اذا ي��ت��غ��ّي��ر م��ن م��واق��ف راش����د فايد 
في »النهار« إلى مواقف الحاشية الحريرّية في 
قن اللبنانّين 

ّ
نشرة الحريري، إلى مواقف املعل

)واللبنانّيات( في مختلف الصحف السعودّية؟ 
ع��ل��ى ال��ص��ح��ف أن ت��ك��ّرر إح��داه��ا األخ����رى، وهذا 
طريقة  على  )أي  السياسّية  ال��دع��اي��ة  صلب  ه��و 
»التكرار  ع��ن  يومّياته  ف��ي  تعريفه  ف��ي  »غوبلز« 
ر« كتعريف بسيط للدعاية السياسّية(. أي  تكرِّ

ُ
امل

على مختلف أمراء آل سعود أن يصدروا صحفًا 
»األنوار«  أم��ا  الدعائّية.  الرسالة  تكرار  أج��ل  من 
باإلعام  زاي��د  الشيخ  اهتمام  فات 

ّ
من مخل فهي 

العربي )لكن أعترف بشغفي بكتابات الصحافي 
الرصن، رفيق خوري(.

مرور  ويكيليكس  وث��ائ��ق  نشر  يمر  أن  يمكن  ال 
ال����ك����رام. ه����ذا ح����دث ك��ب��ي��ر ف���ي س���ي���اق العاقات 
��ل ع���ام���ة ف���ارق���ة ف���ي التاريخ 

ّ
ال���دول���ّي���ة وس��ي��ش��ك

الدفاع  وزي�������ر  ك������ان  األم����ي����رك����ي.  ال���دب���ل���وم���اس���ي 
 عندما 

ّ
األم����ي����رك����ي، روب�������رت غ���ي���ت���س، ع���ل���ى ح�����ق

الوثائق وم��ن مضاعفات  م��ن خ��ط��ورة نشر  ل 
ّ
قل

يكون مزعجًا،  قد  الوثائق   نشر 
ّ

إن ق��ال  نشرها. 
لكن الحكومات املختلفة ستستمّر في تعاطيها 
األميركّية  ال��ح��ك��وم��ة  ��ل��ي 

ّ
م��م��ث م���ع  وأح���ادي���ث���ه���ا 

لحاجتهم إليها.  قد يكون نشر الوثائق )و1000 
 هناك الكثير 

ّ
شر إلى اآلن فقط ��� أّي أن

ُ
منها قد ن

في  الفارقة  العامات  من  ُينشر(  لم  مما  الكثير 
ما  ف��ي  ��ع��اص��ر، وخصوصًا 

ُ
امل األميركي  التاريخ 

الوزيرة  ��ي 
َ
 ج��ول��ت

ّ
إن ب��ال��ش��رق األوس�����ط.  ��ق 

ّ
ي��ت��ع��ل

من  كانتا   
نْ

األخ��ي��رت��ن وال��وزي��ر غيتس  كلينتون 
أجل التعامل مع مفاعيل نشر الوثائق ��� وإن كان 
��ف��ًا ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن مراوغة 

ّ
 ُم��غ��ل

نْ
ه���دف ال��ج��ول��ت��ن

��ع��ت��اد. ل��م ت��ن��ف ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ّي��ة صّحة 
ُ
ك��امل

الحملة على »األخبار« ذعر   »ويكيليكس«
أسعد أبو خليل*

 موقع »األخبار« حدثًا عرضّيًا في اإلعالم العربي، كما 
ّ

كانت القرصنة ضد
ض 

ّ
ال. لكن عندما تعر

ّ
كان خبر قتل العدّو اإلسرائيلي للمراسل عّساف بو رح

»سحسوح«، تحّول الحدث إلى اعتداء أبشع من اعتداء إسرائيل  كاتب حريري لـ
على لبنان.  أما وزير اإلعالم ــ ماذا تقول عن وزير أتى بتزكية من الوزير 

 ــ فلم يالحظ ما حدث. القرصنة على »األخبار« 
ّ
و املر

ّ
الفضيحة، املاريشال لل

 ــ آزرت
ً
 الرأي الواحد هو املطلوب. وحدها »السفير«  مشكورة

ّ
مقبولة ألن

اإلعالم هو السالح األبرز في 
أيدي آل سعود الذين قّرروا أّن 
الرياضة والفن والدين يجب أن 

تكون أفيون الشعوب 
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الحملة على »األخبار« ذعر   »ويكيليكس«
املسؤولون  ك����ان  وإن  ال���وث���ائ���ق،  م���ن  وث��ي��ق��ة  أي 
 النشر 

ّ
األميركّيون يكّررون اعتراضهم على حق

منع  على  نيكسون  ري��ت��ش��ارد  إدارة  عملت  )كما 
نشر »أوراق البنتاغون« إلى أن أصدرت املحكمة 
العليا ف��ي أم��ي��رك��ا ق����رارًا ُم��ب��رم��ًا إل���ى ج��ان��ت حق 
النشر ��� وال يزال القرار سندًا أساسّيًا في مسيرة 
التعبير  حرّية  تعزيز  أج��ل  من  الطويلة  املعركة 
��� وخ��ص��وص��ًا ليبرالّيي  ال��ب��اد(. لكن ه���ؤالء  ف��ي 
التعبير.  ي���ري���دون ح���رّي���ة  ������� ال  آل س���ع���ود  أم�����راء 
يخافون منها لعلمهم باملسافة بني أهواء األمير 

وأهواء الناس.
ُم��س��اع��د وزي�����رة ال��خ��ارج��ّي��ة األم��ي��رك��ّي��ة لشؤون 
ال����ش����رق األدن��������ى، »ال���ع���زي���ز ج���ي���ف« ف��ي��ل��ت��م��ان ال 
يتوّرع في حديث مع صحف سعودّية وحريرّية 
 ��� ع���ن ات���ه���ام »األخ�����ب�����ار«  م���ن دون أن ي��س��ّم��ي��ه��ا 
الوثائق ألهداف سياسّية.  استعمال«  »إساءة  ب�
فيلتمان ه��ذا سمح لنفسه في لقائه األخير مع 
الوطنّية  املصلحة  ل��ه  د 

ّ
ي��ح��د ب��أن  وليد جنباط 

ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة وض�����رورة دع���م ع��م��ل محكمة أميركا 
ال����ح����ري����رّي����ة )وف�������ق رواي��������ة ج���ن���ب���اط ن���ف���س���ه في 
��ق ف��ي صحيفة 

ِّ
��ع��ل

ُ
ح��دي��ث م��ع روج����ر ك��وه��ني، امل

تنزعج  أن  الطبيعي  وم���ن  ت��اي��م��ز»(.  »ن��ي��وي��ورك 
 فيها ما 

ّ
الوثائق ألن الواليات املتحدة من نشر 

ك بصّحة 
ّ
ُيحرج حلفاءها األذالء. هناك من ُيشك

الوثائق ومن ينشر نظّريات مؤامرة عن أهدافها 
)ن��ش��ر م��وق��ع غير م��وث��وق إط��اق��ًا خ��ب��رًا ُمختلقًا 
اتفاق س��ّري بني أسانج ونتنياهو من أجل  عن 
��� وقد نقلت »املنار« الخبر، مع  حماية إسرائيل 
 عددًا من مسؤولي حزب الله أشار باالسم إلى 

ّ
أن

التقليل  وثائق ويكيليكس في هذا التشكيك أو 
ة فعل أحمدي 

ّ
من أهمّية الوثائق، تماشيًا مع رد

نجاد على الوثائق(.  
 أميركا لم تتضّرر كما تضّرر حلفاؤها 

ّ
صحيح أن

في املنطقة، لكن متى عرف السبب بطلت بعض 
السعودّية.  الصحف  لها  ت��رّوج  التي  النظرّيات 
األميركي،  االس����ت����خ����ب����ارات  ض����اب����ط  ق�������درة   

ّ
إن

برادلي مانينغ، على خرق نظام السرّية املطلق 
ف���ي ت��ع��م��ي��م ال��وث��ائ��ق األم��ي��رك��ّي��ة ال��رس��م��ّي��ة على 
األميركّية  بالحكومة  الخاّصة  اإلنترنت  شبكة 
اع 

ّ
باالط تصريح   

ّ
ولهن لهم  بمن  )واملحصورة 

ال���س���ّري( ك���ان م��ح��دودًا ب��ع��دد كبير م��ن الوثائق 
»ال��س��رّي��ة«  وهو  الرسمّية  التصنيف  ذات صفة 
 

ّ
 ف���ي ال���س���رّي���ة. وألن

ّ
ت��ص��ن��ي��ف س�����ّري، ل��ك��ن م���ت���دن

»ال��س��رّي��ة« ه��ائ��ل��ة م��ن حيث  ��ف��ة ب���
ّ
��ص��ن

ُ
ال��وث��ائ��ق امل

 
ّ

ال��ح��ج��م، وه���ذه ال��وث��ائ��ق ق��د ت��ت��رك االن��ط��ب��اع بأن
في  األميركّيات  والدبلوماسّيات  الدبلوماسّيني 
 ص��ام��ت��ات أو م��ص��اب��ات ومصابني 

ّ
ال��وث��ائ��ق ك���ن

 كتابة 
ّ

ب��ع��ق��دة ل��س��ان��ّي��ة. ل��ك��ن ال��س��ب��ب واض����ح: إن
��� خافًا  ًا 

ّ
عّممة على نطاق واس��ع ج��د

ُ
التقارير امل

»ال��س��ّري ل��ل��غ��اي��ة« تحجب  ��ف��ة ب���
ّ
��ص��ن

ُ
ل��ل��ت��ق��اري��ر امل

ع��ن ق��ص��د األق����وال ال��رس��م��ّي��ة األم��ي��رك��ّي��ة ك��ي يقع 
اإلح��راج فقط على األجانب إذا وقعت أنظار ما 
على الوثائق تلك. ثانيًا، يتم نقل التقارير التي 
ت��ت��ض��ّم��ن م��ع��ل��وم��ات وم���واق���ف أم��ي��رك��ّي��ة رسمّية 
إلكترونّية  ��ة 

ّ
ع��ل��ى س��ك ُم��ع��ل��ن��ة(  )خ���اّص���ة وغ��ي��ر 

خ���اص���ة، خ�����ارج ن���ط���اق ال���وث���ائ���ق ال���ت���ي حصلت 
أح��ادي��ث ع��ن حصول  عليها ويكيليكس )ه��ن��اك 
ويكيليكس على وثائق ذات تصنيف سّري أعلى 

شر إلى اآلن(.  
ُ
مما ن

���ن���ت���ش���رة ف���ي اإلعام 
ُ
ل��ك��ن ن���ظ���رّي���ات امل����ؤام����رة امل

ال��س��ع��ودي ������� ال��ح��ري��ري ت��دع��و إل���ى ال��ض��ح��ك. هم 
يتعاملون  ي��درك��وا كيف  ول��م  اض��ط��رب��وا وقلقوا 
مع الوثائق املنشورة. لبضعة أّيام، كانت األوامر 
ت��ش��ي��ر ب��ال��ص��م��ت، إل���ى أن أت���ت األوام�����ر بالكذب. 
محطة »إم تي في« اختلقت وثيقة لتنال من »أو 
تي في«، فيما محطة »العربّية« وصحف صفراء 
س��ع��ودّي��ة ������� ه���ل ه��ن��اك ص��ح��ف غ��ي��ر ص���ف���راء آلل 
سعود؟ ��� جعلت من مطالبة امللك السعودي بغزو 
إي����ران و»ق��ط��ع رأس األف���ع���ى« م��ط��ال��ب��ة »بموقف 
رة في إعام 

ّ
سخ

ُ
ح��ازم«. عندها، ب��دأت األق��ام امل تظاهرة مؤيدة ملؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في لندن )وارن ألوت ــ أ ف ب( 

هناك من استعان بنظرّية 
المؤامرة للقول إّن أميركا 

هي وراء تسريب الوثائق، أو 
إّن إسرائيل ضالعة أيضًا

الوثائق  إل��ى  بالتطّرق  ال��ح��ري��ري  وآل  آل سعود 
للتقليل من أهمّيتها من ناحية، والستخدامها 
ضد إيران وضد حزب الله عبر ذكر عدد صواريخ 
الله وفق تقديرات أميركّية أو إسرائيلّية،  حزب 
 تسليح شعب لبنان للدفاع عن نفسه بوجه 

ّ
وكأن

عدوان إسرائيل ُمشني. عندها، تناطحت األبواق 
واالختاق  وال��ك��ذب  الوثائق.  صدقّية  من  للنيل 
النفط. هناك من نقل عن  سمة دائمة في دعاية 
وثائق  صدقّية  ف��ي  تشكيكًا  أميركي«  »م��س��ؤول 

 ذلك لم يحصل أبدًا.  
ّ

»األخبار«، مع أن
 

ّ
إن للقول  امل��ؤام��رة  بنظرّية  استعان  م��ن  وه��ن��اك 
 إسرائيل 

ّ
أميركا هي وراء تسريب الوثائق، أو إن

عادي 
ُ
ضالعة أيضًا. )وهناك في إعام الفريق امل

النظرّيات  ت��ل��ك  ق 
ّ

م���ن ص�����د ال���س���ع���ودي  ل��ل��ف��ري��ق 
بمصلحة  علمها  أو  ع��ل��م��ه  دون  م��ن  ل��ه��ا  ورّوج 
ملا  الوثائق  صدقّية  بتقويض  العربّية  األنظمة 
أحدثته من إح��راج تاريخي لها(. لم يكن يخفى 
على املواطنة واملواطن في العالم العربي درجة 
ام العرب على أيدي 

ّ
اإلذالل التي يتعّرض لها حك

أميركا وإسرائيل، لكن درجة اإلذالل كانت أسوأ 
بكثير من مضامني األدبّيات اليسارّية والقومّية 

في الستينيات عن خنوع أنظمة الخليج.  
ل��ي��س��ت ه����ذه ح��م��ل��ة ُم����ض����ادة، ل��ك��ن إع����ام النفط 
ي���درج صحافّيو  »األخ���ب���ار«.  على  ح��رب��ًا  أعلنها 
أبواق  م��ن  ح��ري��ري« وغيرها  »ن��او  وصحافّيات 
ع���ائ���ات ال��ن��ف��ط وال��ف��س��اد وال��س��ل��ف��ّي��ة ف���ي عاملنا 
وصفها  عبر  »األخبار«  ب� الوشاية  على  العربي 
»جريدة حزب  لصحافّيني وصحافّيات أجانب ب�
ال���ل���ه«. ل��ك��ن ال��ص��ح��اف��ة األج��ن��ب��ّي��ة ت��ب��ّي��ن��ت الخطأ 
وباتت تصف الجريدة كما هي: جريدة ُمعارضة 
وي��س��ارّي��ة وم���ؤّي���دة مل��ق��اوم��ة ح���زب ال��ل��ه. وحدها 
اليمينّية  ج�����ورن�����ال«،  س���ت���ري���ت  »وول  ج����ري����دة 
ال��ل��ي��ك��ودّي��ة، وص��ف��ت ال��ج��ري��دة ب��ب��وق ح���زب الله، 
وكان ذلك بناًء على وشاية من واح��دة من كتبة 
موقع حريري. وغابت معظم الصحافة عن ندوة 
التضامن مع »األخبار« قبل يومني. وكان الرفيق 
إل��ى غياب   عندما نّبه 

ّ
ف��ّواز طرابلسي على ح��ق

اإلش����ارة إل��ى دالل���ة ظ��ه��ور رس��م امل��ل��ك السعودي 
��ق��رص��ن. ل��ي��س ف��ي منطقة الشرق 

ُ
ع��ل��ى امل��وق��ع امل

اإللكترونّية  للقرصنة  متطّورة  أجهزة  األوس��ط 
ل )جزئّيًا(، وفق تقارير 

ّ
إال عند املوساد الذي عط

صحافّية، أجهزة الكومبيوتر الخاّصة باملنشآت 
النووّية اإليرانّية. هؤالء الذين يرفعون أقامهم 
وشموعهم في احتفاالت واحتجاجات مدفوعة 
الثمن في الغالب ال يتضامنون إال مع أنفسهم. 
احتجاجّية  تظاهرات  في  لينزلوا  كانوا  ه��ؤالء، 
الحريري  س���ع���د  أو  ن�������ادر  م����وق����ع  ت�����ع�����ّرض  ل�����و 
للقرصنة. ه���ؤالء، ك��ان��وا ق��د رف��ع��وا عريضة الى 
مجلس األم���ن ل��و ت��رك واح���د رس��م��ًا لخصم لهم 
موا 

ّ
ع��ل��ى م��واق��ع��ه��م ع��ل��ى اإلن���ت���رن���ت. ه����ؤالء تعل

الصحافة تحت أق��دام من يكتب عناوين طلبات 
ال��ص��اة لشفاء ه��ذا األم��ي��ر وذاك امل��ل��ك، أو لطلب 

صاة االستسقاء.  
الذعر باٍد على محّياهم بعد ويكيليكس. تذكرت 
ة وأرسلت مساعدات مع أمير 

ّ
السعودّية أهل غز

��� ال، لن ننسى دورك املشني  سعودي. السنيورة 
ف���ي ح����رب ت���م���وز إل����ى األب�����د ������� أص�����در ف���ي صدر 
األس���ب���وع ب��ي��ان��ًا ش���دي���د ال��ل��ه��ج��ة ض���د إسرائيل 
ب��س��ب ط��ل��ع��ات��ه��ا ال���ج���وّي���ة ف����وق ل��ب��ن��ان. ي��ري��د أن 
يكسب سياسّيًا بعد إذالله على يد ويكيليكس، 
وهو الذي لم يصدر بيانًا واح��دًا شديد اللهجة 
و املّر بيانًا 

ّ
أثناء عدوان تّموز. يبقى أن يصدر لل

يعّبر فيه عن رغبته في استخدام طائرات »امليغ« 
الروسّية )الوهمّية( للهجوم على إسرائيل. وقد 
ت��ض��ط��ّر األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�����14 آذار ل���إش���ارة إلى 

إسرائيل كعدّو أكثر من مّرة في السنة.  
اإلعام العربي في أزمة وهو في أسوأ درك بلغه. 
ك���ان ال��ت��ن��اف��س وال���ص���راع ال��س��ي��اس��ي ف��ي مرحلة 
د اآلراء في 

ّ
»الحرب العربّية الباردة« مفيدًا لتعد

الحريري(  )وذيلهم  آل سعود  أطبق  الصحافة.  
ع��ل��ى اإلع������ام ال���ع���رب���ي. ي��ت��ب��ّرم��ون م���ن صحيفة 
 هناك سببًا 

ّ
هم ال يعلمون أن

ّ
واحدة تنقدهم. لكن

ها ��� خافًا 
ّ
أساسّيًا لنجاح »األخبار« يكمن في أن

وتنتقد  تنتقدهم   ��� العربّية  الثقافة  في  للسائد 
أنظمتهم. لن يهنأ بالهم بوجود »األخ��ب��ار«. لن 

ي��ج��ب أن يهنأ  ب���ال. ال  ل��ه��م  يهنأ 
بال ألمثال هؤالء، أبدًا.

* أستاذ العلوم السياسّية 
في جامعة كاليفورنيا
)موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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أميركية،  دب���ل���وم���اس���ي���ة  وث����ائ����ق  ذك�������رت 
ن����ش����ره����ا م�����وق�����ع »وي����ك����ي����ل����ي����ك����س« خالل 
املتحدة  ال��والي��ات  أن  امل��اض��ي��ن،  اليومن 
ع��م��ل��ت ع���ل���ى ع���رق���ل���ة م�����ح�����اوالت سورية 
للحصول على مكّونات أسلحة كيميائية 
ر مؤسس 

ّ
من شركتن هنديتن، فيما حذ

ف����رج عنه 
ُ
امل��وق��ع ج��ول��ي��ان أس��ان��ج، ال���ذي أ

ب��ك��ف��ال��ة ف���ي ل���ن���دن أول م���ن أم�����س، م���ن أن 
حريته املشروطة ستجعل عمله يتواصل 
الوثائق  م��ن  امل��زي��د  أك��ب��ر« لنشر  »بسرعة 

السرية. 
ونقلت صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
أمس، عن الوثائق أن الشركتن الهنديتن 
أنهما  »ُيعتقد  هويتيهما  حجبت  اللتن 
في  السورية  املؤسسة  م��ن  زي���ارات  تا 

ّ
تلق

األش���ه���ر ال��ث��الث��ة امل���اض���ي���ة، ورب���م���ا كانتا 
قريبتن من عقد صفقات معها«. 

 
ّ
»نود ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة  ال����وث����ائ����ق  وق����ال����ت 

ال���ه���ن���دي���ة ب�����أن قانون  ال���ح���ك���وم���ة  ت���ذك���ي���ر 
الشامل  ال��دم��ار  أسلحة  انتشار  من   

ّ
الحد

املتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا 
ي��م��ل��ي ع��ل��ي��ن��ا إب����الغ ال��ك��ون��غ��رس باملواد 
فة 

ّ
املصن وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وال����خ����دم����ات 

ع��ل��ى ق���وائ���م امل��راق��ب��ة امل��ت��ع��ددة األطراف، 
م��ث��ل م��ج��م��وع��ة أوس��ت��رال��ي��ا، ال��ت��ي يجري 
��ف��رض عقوبات 

ُ
نقلها إل��ى س��وري��ا، وق��د ت

على األف��راد والكيانات املذكورة في هذه 
أن  »لدينا معلومات  التقارير«. وأضافت 
الشركة الهندية )ُحجب اسمها( قد تكون 
تجهيز  وم��ع��دات  م��ك��ّون��ات  لبيع  تخطط 
ال��ص��ل��ة ملستخدم  ذات  ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة  امل�����واد 
نهائي في سوريا، وأن الشركة اتفقت مع 
شركة هندية أخرى )ُحجب اسمها( على 
لن عن 

ّ
اس��ت��ض��اف��ة زي����ارة إل���ى ال��ه��ن��د ملمث

مجلس األبحاث السوري املرتبط ببرنامج 
األسلحة الكيميائية والجرثومية لوضع 
الخاصة  العقود  على  األخ��ي��رة  اللمسات 

بهذه املعدات«. 
وذكرت وثيقة أخرى، يرجع تاريخها إلى 
االستخبارات  رئ��ي��س  أن   ،2009 ن��ي��س��ان 

العالم

املصرية عمر سليمان أبلغ األميركين أن 
إيران تحاول تجنيد بدو في شبه جزيرة 
سيناء للمساعدة في تهريب أسلحة إلى 

قطاع غزة. 
»حاولت  إي��������ران  أن  س���ل���ي���م���ان  وأض��������اف 
م��رات عديدة دف��ع روات��ب لكتائب القسام 
مصر   

ّ
لكن لحماس(،  العسكري  )الجناح 

نجحت في منع األموال من الوصول إلى 
غزة«. وأشار إلى أن الدعم املالي اإليراني 
إل����ى 25 م��ل��ي��ون دوالر  ل��ح��م��اس »ي���ص���ل 

شهريًا«. 
من ناحية ثانية، كشفت وثائق أميركية، 
ن��ش��ره��ا »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« أي��ض��ًا، أن راهول 

الشخصيات  أق�����وى   
ّ

ي���ع���د ال�����ذي  غ���ان���دي 
��ي رئ��اس��ة ال������وزراء املقبلة 

ّ
امل��رش��ح��ة ل��ت��ول

ف��ي ال��ه��ن��د، أخ��ب��ر السفير األم��ي��رك��ي لدى 
ب��الده، تيموثي رويمر، العام املاضي، أن 
ل 

ّ
املجموعات املتطرفة الهندوسية قد تمث

خطرًا أكبر من املسلحن املسلمن. 
للسفارة  برقية  ع��ن  »ال��غ��اردي��ان«  ونقلت 
ر 

ّ
حذ غاندي  أن  نيودلهي،  في  األميركية 

تيموثي م��ن أن��ه رغ��م »وج���ود دل��ي��ل على 
ب��ع��ض ال���دع���م )مل��ج��م��وع��ة الش���ك���ر طيبة( 
م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض ع��ن��اص��ر امل��ج��ت��م��ع املسلم 
الهندي، إال أن التهديد األكبر قد يكون نمّو 

املجموعات الهندوسية الراديكالية«. 

وف����ي ال���س���ي���اق، ك��ش��ف��ت ال���وث���ائ���ق السرية 
أميركين حصلوا على  أن مسؤولن  عن 
أدلة على استخدام قوات الشرطة واألمن 
ال���ت���ع���ذي���ب ع���ل���ى ن���ط���اق واسع.  ال���ه���ن���دي���ة 
 عن الوثائق، »إن 

ً
وقالت »الغارديان«، نقال

أبلغت  األح��م��ر  للصليب  الدولية  اللجنة 
في  األميركين  الدبلوماسين   2005 عام 
دلهي، في إيجاز، أن قوات األمن الهندية 
ب��ال��ك��ه��رب��اء والضرب  ال��ص��ع��ق  ت��س��ت��خ��دم 
واإلذالل الجنسي ضد املئات من املعتقلن 

في كشمير«. 
في هذا الوقت، أفرجت محكمة بريطانية، 
موقع  م������ؤس������س  ع�������ن  أم�����������س،  م�������ن  أول 
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« ج���ول���ي���ان أس�����ان�����ج. وفي 
ًا على س���ؤال ع��ّم��ا إذا 

ّ
ل��ه، رد أول تصريح 

ق��ال أسانج  أميركية،  ك��ان يواجه مؤامرة 
»سأقول إن هناك تحقيقًا قاسيًا للغاية. 
ال���ب���ع���ض، وتقوم  ع����ن  األق���ن���ع���ة  س���ق���ط���ت 
وظ��ائ��ف ال��ب��ع��ض ع��ل��ى م��الح��ق��ة القضايا 
ال���ش���ه���ي���رة«. وأع�����رب ع���ن »ال���ق���ل���ق« م���ن أن 
ال��س��ل��ط��ات األم��ي��رك��ي��ة ت��الح��ق��ه، وق����ال إنه 
سمع شائعات أن اتهامات ُرفعت بالفعل 
ضده سرًا في أميركا، مشيرًا إلى أنه »سرت 
في  محامي  إياها  أبلغني  اليوم،  شائعة 
الواليات املتحدة، وهي شائعة لم تتأكد 
صحتها، مفادها أنه ُوّج��ه اتهام إل��ّي في 

الواليات املتحدة«. 
ر أس���ان���ج، ل���دى وص���ول���ه إل���ى مكان 

ّ
وح�����ذ

إقامته الجبرية في قصر ريفي صغير في 
منطقة سوفولك شمالي شرقي لندن، من 
أن حريته، وإن كانت مشروطة، ستسمح 
 ال��ت��س��ري��ب��ات ال���ت���ي ال تزال 

ّ
ب��ت��س��ري��ع ب����ث

تنشر على امل��وق��ع. وق��ال »اآلن وق��د عدت 
عملنا  سيتواصل  سفينتنا،  ق��ي��ادة  إل��ى 

بسرعة أكبر«. 
أدل��وا بشهادتهم  املقابل، رأى خبراء،  في 
الكونغرس أول من أمس،  أم��ام لجنة من 
أن قانون التجسس األميركي العائد إلى 
عام 1917، وال��ذي يمكن أن يكون أساسًا 

ملحاكمة أسانج، تشوبه عيوب كبيرة. 
غ���ي���ر أن رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة في 
مجلس ال��ن��واب، ج��ون ك��ون��ي��رز، أع��ل��ن في 
تتقدم  أخ���رى  م��ص��ال��ح  ه��ن��اك  أن  الجلسة 
ف��ي ال��ق��ض��ي��ة، وه���ي م��ب��دأ ح��ري��ة التعبير 

»املقدس«. 
تايمز«  »ن����ي����وي����ورك  ص��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
األميركية  ال���ع���دل  وزارة  ف���ي  ع���ن 

ّ
م���د أن 

ي���ح���اول���ون ب���ن���اء دع�����وى ت��س��ت��ن��د إل����ى أن 
د 

ّ
املجن ت��ش��ج��ي��ع  ف���ي  دورًا  أدى  أس���ان���ج 

برادلي مانينغ، الجندي املسؤول املفترض 
بالوثائق، على  »ويكيليكس«  تزويد  عن 
سرقة البيانات من كمبيوتر حكومي كان 

يستطيع الدخول إليه. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز( 

ب 105 دول 
ّ
بوليفيا تعترف بفلسطني... والسلطة تترق

عمر سليمان أبلغ 
األميركيين أن إيران تحاول 
تجنيد بدو في شبه سيناء 

لتهريب أسلحة إلى غزة 

أسانج إلى الحرّية املشروطة: عدت إلى قيادة سفينتنا وسيتواصل عملنا بسرعة أكبر 

 
ً
لم تنتظر بوليفيا طويال
قبل االنضمام إلى البرازيل 

واألرجنتني وتعترف بالدولة 
الفلسطينية املستقلة 

على حدود عام 1967، وسط 
استعداد 105 دول لحذو 

حذوها، األمر الذي أثار غضب 
إسرائيل 

انضّمت بوليفيا إلى البرازيل واألرجنتن 
معلنة اعترافها رسميًا بدولة فلسطينية 
ك��ام��ل��ة ال��س��ي��ادة ع��ل��ى ح����دود ع���ام 1967. 
إن  ال���خ���ارج���ي���ة  ال�����ش�����ؤون  وزارة  وق����ال����ت 
االع�����ت�����راف ب����ال����دول����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة جاء 
خ�����الل ك���ل���م���ة ل���ل���رئ���ي���س ال���ب���ول���ي���ف���ي إيفو 
موراليس في مؤتمر جمع رؤساء أميركا 
الجنوبية في البرازيل، حيث بدأ خطابه 
بالقول: »بوليفيا تعترف بفلسطن دولة 
بالبرازيل  أس���وة  ع���ام 1967  ح���دود  ع��ل��ى 
واألرجنتن«. إعالن قوبل بتصفيق حار 
الجنوبية  أميركا  رؤس��اء  قبل جميع  من 
ال��ح��اض��ري��ن ف���ي ال���ق���اع���ة.  ب������دوره، رّحب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ح���م���ود عباس  ال���رئ���ي���س 
ب��ال��ع��الق��ات الثنائية  ب��االع��ت��راف، وأش���اد 

التي تربط فلسطن وشعبها ببوليفيا. 
وج�����اء االع����ت����راف م��ت��زام��ن��ًا م���ع احتجاج 
ال�����ن�����روج مستوى  رف������ع  ع���ل���ى  إس����رائ����ي����ل 
في  الفلسطيني  ال��دب��ل��وم��اس��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل 
أوس���ل���و، ق��ائ��ل��ة إن ه���ذه ال��خ��ط��وة »مّست 

املرحلة  ه�����ذه  ف����ي  ال���س���ي���اس���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الحساسة«. واستدعى نائب املدير العام 
للشؤون  اإلسرائيلية  الخارجية  ل���وزارة 
األوروب��ي��ة، ن��اؤور غيلؤون، امل��س��ؤول عن 
السفارة النروجية في تل أبيب، فيفيورن 

ديسفيك، وقدم له االحتجاج. 
وق��ررت الحكومة النروجية رفع مستوى 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي إل����ى »ب���ع���ث���ة«، ما 
يعني أن رئيسها سيصبح بدرجة سفير 

بموجب العرف الدبلوماسي. 
الخارجية  وزارة  ف���ي  م���ص���ادر  ون��س��ب��ت 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إل���ى امل���س���ؤول ع��ن السفارة 
ال���ن���روج���ي���ة ف����ي ت����ل أب���ي���ب ق���ول���ه إن هذه 
بالدولة  اع����ت����راف����ًا  ���ل 

ّ
ت���م���ث »ال  ال����خ����ط����وة 

جوهرية  ان��ع��ك��اس��ات  وال  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
الدبلوماسي  التمثيل  م��س��ت��وى  لتغيير 
أك��د مندوب  امل��ق��اب��ل،  ف��ي    .» الفلسطيني 
فلسطن املراقب لدى األمم املتحدة، رياض 
»األخ���ب���ار«، ب��ل��وغ ع���دد الدول  م��ن��ص��ور، ل����
التي أعربت عن استعدادها لالعتراف أو 

وقال   .105 الفلسطينية  بالدولة  اعترفت 
إن هذه النّيات تساعد في خطوات الحقة 
م��ن أج���ل تحقيق ال��ح��ل ال��ش��ام��ل م��ن دون 

ي عن القدس الشرقية. 
ّ
التخل

املفاوضن  ك����ب����ي����ر  أع�����ل�����ن  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن، ص��ائ��ب ع���ري���ق���ات، رفض 
الكونغرس  ل�����ق�����رار  ال����ت����ح����ري����ر  م���ن���ظ���م���ة 
بالدولة  االع����ت����راف  )رف�����ض   1765 ال���رق���م 
جديدة  »عقبة  أن��ه  م��ؤك��دًا  الفلسطينية(، 
أمام تحقيق السالم الشامل والدائم على 
أس����اس ان��س��ح��اب إس��رائ��ي��ل إل���ى خطوط 
الرابع من حزيران عام 1967«. وأكد خالل 
ل��ق��ائ��ه ال��ق��ن��ص��ل األم��ي��رك��ي ال���ع���ام دانيال 
التحرير  منظمة  مطالبة  أن  روب��ن��س��ت��ن 
العالم باالعتراف بدولة فلسطن ال  دول 
 أحادي الجانب، بل يتوافق مع 

ً
 عمال

ّ
يعد

القانون الدولي، وكان على الكونغرس أن 
وقف  اإلسرائيلية  الحكومة  رف��ض  يدين 
أبلغ عباس  الوقت،  االستيطان.  في هذا 
الحكومة امل��ص��ري��ة وب��ع��ض امل��ق��ّرب��ن منه 

أن����ه »ب���ص���دد اإلع������الن ق��ري��ب��ًا ع���ن تأليف 
املفاوضات  ملف  إلدارة  جديدين  فريقن 
 من الطاقم الحالي. 

ً
وملف املصالحة، بدال

ال���ع���م���ل ع���ل���ى إن����ش����اء الدولة  وف�����ي إط������ار 
الوزراء  رئ����ي����س  أع����ل����ن  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
الفلسطيني سالم فياض أنه »يحتاج إلى 
ت��وس��ي��ع ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ض��ف��ة الغربية 
ك��ج��زء م��ن خطته امل��دع��وم��ة دول��ي��ًا إلقامة 
دولة فلسطينية بحلول الخريف املقبل«. 
أمر أّيده مبعوث األمم املتحدة إلى الشرق 

األوسط، روبرت سيري. 
العالقات  م�����س�����ؤول�����ة  دع�������ت  ذل���������ك،  إل�������ى 
األوروب��ي كاترين  االتحاد  الخارجية في 
األم���ي���رك���ي الخاص  آش����ت����ون، وامل���ب���ع���وث 
ج�������ورج ميتشل،  األوس��������ط  ال����ش����رق  إل������ى 
الفلسطينين واإلسرائيلين إلى مناقشة 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ج��وه��ري��ة ف��ي ال��ص��راع بهدف 
إن���ش���اء دول�����ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ق��اب��ل��ة للحياة 

واملحافظة على أمن إسرائيل. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب، األخبار( 

ة 
ّ
نات كيميائي

ّ
واشنطن عرقلت حصول دمشق على مكو

سيل جديد من الوثائق السرّية 
الدبلوماسية الصادرة عن وزارة 

الخارجية األميركية يأخذ 
طريقه نحو وسائل اإلعالم 
عبر موقع »ويكيليكس«، 

بالتزامن مع إفراج مشروط عن 
ر 

ّ
مؤسس هذا املوقع، الذي بش

بنشر املزيد 

عملية التسوية

مؤيدون ألسانج أمام املحكمة في لندن أول من امس )بن ستانسال - أ ف ب( 
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العالم

أردوغان في عاشوراء: نشعر بألم كربالء منذ 1370 عامًا

س��ّج��ل رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة، رجب 
طيب أردوغ����ان، أول م��ن أم���س، اس��م��ه في 
ف���ي تركيا،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  س��ج��ل األح�������داث 
ع��ن��دم��ا ش�����ارك ش��ي��ع��ة ب�����اده ف���ي مراسم 
إحياء ذكرى عاشوراء، ليكون أول رئيس 
ح��ك��وم��ة ت��رك��ي��ة ي��ف��ع��ل ذل����ك ف���ي ب��ل��د ُيعد 
املذهب الشيعي فيه أقلية صغيرة. وحضر 
أردوغان املناسبة الدينية إلى جانب وزير 
الدولة فاروق جليك واألمني العام لحزب 
»ال��ش��ع��ب ال��ج��م��ه��وري« امل���ع���ارض سهيل 
إسطنبول حسني  مدينة  وح��اك��م  ب��ات��وم، 
أف��ل��ي م��وت��ل��و، وذل���ك ف��ي ح���ّي زي��ن��ب��ي��ة في 
منطقة هلكالي وسط اسطنبول، حيث لم 
تمنع األمطار الغزيرة نحو 4 آالف شيعي 

من استذكار موقعة كرباء. 

وت���م���ح���ورت ك��ل��م��ة أردوغ��������ان ح����ول بعث 
رس��ال��ة م��ن خ���ال م��ش��ارك��ت��ه م��ف��اده��ا بأن 
ال أزم�����ة م��ذه��ب��ي��ة ب���ني امل��ن��ت��م��ني ملختلف 
املذاهب االسامية في تركيا. وقال »نحن 
بألم كرباء منذ 1370  نشعر في قلوبنا 
ع��ام��ًا، ون��ت��ذك��ر ال��ح��س��ني ك��ش��خ��ص بريء 
 بعض األحداث 

ّ
أن ��ت��ل«. ورأى أردوغ���ان 

ُ
ق

ال����ت����ي ش����ه����دت خ���ال���ه���ا تركيا  األل����ي����م����ة 
والسنة  والشيعة  العلويني  ب��ني  مشاكل 
��ه ال أحد 

ّ
ه��ي اس��ت��ف��زازات، مطمئنًا إل��ى أن

يمكنه افتعال األزم���ات ب��ني امل��ذاه��ب، ألن 
»ه��ذا البلد هو لنا، ه��ذه األرض لنا، هذا 
ال��ح��ض��ارة التركية ملكنا  ال��ت��اري��خ وه��ذه 
جميعًا«. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه »ال 
��ه متفوق 

ّ
أحد في تركيا يمكنه االدع��اء أن

ع��ل��ى اآلخ����ر. ن��ح��ن م��ت��س��اوون وإخ����وة في 
ه���ذا ال��ب��ل��د ألن��ن��ا جميعنا م��واط��ن��ون من 
 امل��ش��اك��ل التي 

ّ
ال��درج��ة األول����ى، ل��ذل��ك ف���إن

ت���ع���ان���ي م��ن��ه��ا ك����ل دي����ان����ات األت��������راك هي 
مشاكلي ال��خ��اص��ة أن��ا أي��ض��ًا، ل��ذل��ك نحن 
 م��ش��اك��ل��ن��ا ال��دي��ن��ي��ة من 

ّ
ن���ح���اول أن ن���ح���ل

ر أردوغان بما فعلته 
ّ
خال اإلجماع«. وذك

حكومته في مجال التصالح مع املذاهب 
الدينية مما لم يكن ممكنًا طرحه سابقًا، 
»إش��راك أشخاص من شيعة تركيا في  ك���
لجنة إعادة النظر في النصوص الدينية 

س في الحصص الدينية«.  رَّ
َ
د

ُ
التي ت

بدوره، وضع رئيس الطائفة الشيعية في 
تركيا ص��اح الدين أوزغ��ون��دوز مشاركة 
أردوغان في ذكرى عاشوراء هذا العام في 
خانة إسكات األصوات التي تريد افتعال 
ال����ن����زاع����ات ب����ني م��خ��ت��ل��ف م����ذاه����ب الدين 
االسامي. وخاطب أوزغوندوز، أردوغان 
مهمة  بيننا خطوة  »وج���ودك   

ّ
إن بالقول 

إنها مشاركة من  ج��دًا وذات قيمة مهمة. 
ينتمي إلى مذهب آخر لكنه يشعر بنفس 
م���ا ن��ش��ع��ر ن��ح��ن ب���ه. ه���ذه ال���ص���ورة درس 
��ع��ظ م��ن��ه��ا ف���رق صغيرة 

ّ
م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة ل��ت��ت

وه���ام���ش���ي���ة ف����ي م��ج��ت��م��ع��ن��ا ت��ت��ن��ك��ر لقيم 
أجنبية  م��ش��اري��ع  وت��خ��دم  بيننا  األخ�����ّوة 

ذات نوايا سيئة«.
)األخبار(

د مخاوف الهزيمة
ّ

مراجعة أفغانستان تؤك
نيويورك ـ نزار عبود

القوات  ع�����دد  زي�������ادة  م����ن  ش���ه���رًا   12 ب���ع���د 
األم���ي���رك���ي���ة ف����ي أف���غ���ان���س���ت���ان ل��ي��ب��ل��غ 100 
تقويمًا  األم��ي��رك��ي��ة  االدارة  أص����درت  أل����ف، 
الستراتيجية الحرب يتاءم وفصل الشتاء 
د القلق ال��ذي تعيشه هذه 

ّ
القارس، اذ يؤك

اإلدارة بسبب الحرب واحتماالت الهزيمة، 
إنه  ال��ى ما قالت  الهرب  رغ��م أنها حاولت 
تمسكها  ع��ل��ى  �����زت 

ّ
ورك حققتها  م��ك��اس��ب 

بموعد االنسحاب. 
املتمردون  ي��س��ت��ع��د  ال���ش���ت���اء،  ف��ص��ل  وف����ي 
في  ي���أوون خاله  الربيع.  لخوض هجوم 
جانبي  على  الصديقة  والبلدات  الكهوف 
ال���ح���دود م���ع ب��اك��س��ت��ان، أو ي��ن��ت��ق��ل��ون إلى 
أم��اك��ن أخ���رى ب��ع��ي��دة ع��ن ن��ق��اط االحتكاك 
دوا زح��ف��ه��م ف���ي الربيع 

ّ
ال��س��اخ��ن��ة، ل���ي���ج���د

املقبل. 
امل����راج����ع����ة الجديد  ت���ق���ري���ر  م����ن ه���ن���ا ج�����اء 
 
ً
وقابا »دائ��م��ًا  ي���زال  ال  التحدي  أن  ليؤكد 

لاستمرار«. وعزا الرئيس األميركي، باراك 
أوباما، النجاحات واملستقبل الزاهر الذي 

ر به إلى الجهد الذي تبذله فرق القوات 
ّ

بش
السّرية الخاصة داخل باكستان القتناص 
ق��ادة »ال��ق��اع��دة« و»ط��ال��ب��ان«. وق��ال »اليوم 
قادة القاعدة الكبار في املنطقة الحدودية 
يتعرضون  وب��اك��س��ت��ان  أف��غ��ان��س��ت��ان  م���ن 
أق����وى بكثير م��ن أي وق���ت مضى  ل��ض��غ��ط 
تسعة  قبل  أفغانستان  م��ن  ه��روب��ه��م  منذ 
أع����وام«.وب����رغ����م ال���ك���ام امل��ت��ف��ائ��ل، حفظت 
اإلدارة األميركية خط الرجعة في املراجعة، 
وقالت إن إنجازاتها األخيرة تبقى »هشة 
ومعرضة لانتكاسة«. وأضافت أن املعاقل 
الكائنة في باكستان تبقى نقطة الضعف 
وطالبت  اس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا.  ف����ي  األول��������ى 

باكستان بتقديم املزيد من التعاون. 
محرجة  تصريحات  بعد  املراجعة  وتأتي 
ل���وزي���ر ال���دف���اع روب������رت غ��ي��ت��س أق�����ّر فيها 
الداخل  ف���ي  ل��ل��ح��رب  امل���ع���ارض���ة  ب���ات���س���اع 
ول���دى ال��ش��رك��اء األط��ل��س��ي��ني، وه��و م��ا عّبر 
عنه إعان األمل��ان، ثالث أكبر قوة أطلسية 
األم�����ل باالنسحاب  ع���ن  أف��غ��ان��س��ت��ان،  ف���ي 
ب��أن اإلدارة  امل��ق��ب��ل، علمًا  ال��ع��ام  ف��ي نهاية 
االنسحاب  ببدء  نفسها  ألزمت  األميركية 

ف��ي ت��م��وز املقبل م��ع تعهد ب��إب��ق��اء ق��وة ما 
ف��ي��ه��ا مل���س���اع���دة ال����ق����وات األف���غ���ان���ي���ة حتى 
عام 2014. كذلك ج��اءت املراجعة لتعرض 
ك فيها املراقبون امليدانيون، 

ّ
إنجازات شك

وت��ح��دث الصليب األح��م��ر ع��ن متاعب في 
إيصال املساعدات لم ُيعرف لها مثيل منذ 
األمم  بعثة  تقارير  ذك��رت  بينما  عامًا.   30
ع���دد الضحايا  ف���ي  االرت���ف���اع  أن  امل��ت��ح��دة 
ك��ب��ي��رة، متهمة  ق��ف��ز بنسبة  امل��دن��ي��ني  ب��ني 
العناصر املتمّردين باملسؤولية عن ثاثة 
أرب���اع���ه���ا. وف����ي ذل����ك ال��ك��ث��ي��ر م���ن الصحة 
ألن ال���ن���زاع ال��ق��ب��ل��ي وال��س��ي��اس��ي أخ����ذ في 
التصاعد خ��ال األشهر األخ��ي��رة. وعندما 
ه��ج��م��ات��ه��ا في  األط���ل���س���ي���ة  ال����ق����وات  زادت 
ال��ج��ن��وب، ان��ت��ق��ل امل��ت��م��ردون إل���ى الشمال، 
����وا ه���ج���م���ات اس���ت���ه���دف���ت إف����ش����ال أي 

ّ
وش����ن

محاولة إلقامة حكومات محلية. 
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ج��ي��ش األف���غ���ان���ي، فإن 
الوالءات القبلية والعقائدية داخله تجعله 
الستخدامه  القابلية  عن  البعد  كل  بعيدًا 
في محاربة »طالبان« بعد 4 سنوات عند 

استكمال االنسحاب األميركي. 

فعلها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. شارك، 
للمرة األولى في التاريخ التركي، بمراسم ذكرى عاشوراء »إلسكات 

األصوات التي تريد افتعال األزمات« بني املذاهب اإلسالمية

ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، أمس، أن املؤسسة 

األمنية قّررت وضع حراسة مشددة 
لثالث شخصيات اساسية، هي 

املدير العام لوزارة الدفاع اللواء 
احتياط أوري شني، ورئيس القسم 

السياسي األمني عاموس غلعاد 
واملدير العام للجنة الطاقة 

الذرية شاؤول حورب. 
ويأتي هذا اإلجراء بعد تحذير 

محافل أمنية من عمليات انتقامية 
قد تقوم بها إيران، ردًا على اغتيال 

شار الى أن 
ُ
علمائها النوويني. وي

املؤسسة األمنية مكلفة بحراسة 
كل من وزير الدفاع ورؤساء األركان 

واالستخبارات واملوساد.
)األخبار(

ما قل
ودل

م���ّرت م��راس��م إح��ي��اء ذك���رى ع��اش��وراء ب��أق��ل األض����رار املمكنة، في 
العراق  ق��ادة  احتفالية عاشها  أج���واء  امل��اض��ي��ني، وس��ط  اليومني 
امل��ح��ت��ل مل��ن��اس��ب��ة رف����ع ال��ع��ق��وب��ات االق���ت���ص���ادي���ة امل���ف���روض���ة على 
بادهم بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وأعلنت 
كان  »القاعدة«  لتنظيم  كبير  مخطط  إحباط  العراقية  السلطات 
يهدف إل��ى ض��رب زوار ع��اش��وراء الذين حرسهم 28 أل��ف عنصر 
استباقية  عملية  ف��ي  اح��ت��ي��اط،  آالف عنصر  ون��ح��و سبعة  أم���ن، 
اع��ت��ق��ل خ��ال��ه��ا ن��ح��و ث��م��ان��ني مشتبهًا ف��ي��ه��م، وص����ودرت كميات 

كبيرة من األسلحة. 
الغانمي، في  الفريق عثمان  الفرات األوس��ط  وق��ال قائد عمليات 
نت 

ّ
كرباء، إن »قوات الجيش، بناًء على معلومات استخبارية، تمك

من اعتقال ثمانني مشتبهًا فيه خال مداهمة 14 خلية إرهابية 
في شمال بابل وك��رب��اء«. واقتصرت الخسائر في األرواح على 
مقتل شخصني وإصابة 10 آخرين بانفجارات متفرقة استهدفت 

مواكب العزاء العاشورائية ومجالسها. 
وسعادته  ارتياحه  عن  الطالباني  ج��ال  الرئيس  عّبر  سياسّيًا، 
للقرار الدولي برفع العقوبات االقتصادية املفروضة على العراق. 
 »ه��ذا ال��ق��رار هو اع��ت��راف صريح من املجتمع 

ّ
وق��ال، في بيان، إن

املاضية على  السبع  السنوات  خ��ال  أنجزه شعبنا  بما  ال��دول��ي 

حّكام بغداد يحتفلون بقرار مجلس األمن 

العراق

سادت أجواء االحتفاالت حّكام بغداد لمناسبة رفع عقوبات مجلس األمن عن بلدهم، فيما مّر إحياء ذكرى عاشوراء 
في كربالء بسالم 

االستبداد«.  نظام  فها 
ّ
خل التي  الثقيلة  التركة  آث��ار  إزال���ة  طريق 

وعّبر عن شكره لألمم املتحدة وأمينها العام بان كي مون، وعن 
االم��ت��ن��ان ل��ك��ل ال����دول األع���ض���اء ف��ي م��ج��ل��س األم����ن ال��ت��ي صّوتت 
األج�����واء الت���خ���اذه. ونّوه  ف��ي تمهيد  ال���ق���رار وس��اه��م��ت  ملصلحة 

»بالجهود التي بذلتها واشنطن في هذا املجال«. 
بدوره، وصف رئيس الوزراء العراقي املكلف نوري املالكي القرار 
 الفاصل بني عهدين: عهد الدكتاتورية والعهد 

ّ
الدولي بأنه »الحد

االتحادي الديموقراطي«. 
أما نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن، فقد ناقش مع رئيس 

حكومة كردستان مسعود البرزاني، تطورات تأليف الحكومة. 
هم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جماعة 

ّ
على صعيد آخر، ات

ة عن تياره، بمحاولة »إسقاطه« أمام 
ّ
»عصائب أهل الحق«، املنشق

أنصاره، إثر تصريحهم بأنه يفاوضهم لترك الساح واالعتراف 
بالعملية السياسية. وقال الصدر، في بيان، »كأني بهم يريدون 
أم���ام املحبني وأمام  ي��ري��دون إسقاطي  أن��ه��م  أح��د األم��ري��ن: األول 
بأموال  ك��م  ش��راء أرادوا  بعدما  األك��اذي��ب  بهذه  العراقي  املجتمع 
ال��خ��ارج وس���اح ال��ب��اط��ل، أو أن��ه��م ي��ري��دون االن���خ���راط بالعملية 

السياسية التي كانوا وال يزالون يعشقونها«. 
)يو بي آي، أ ف ب( 

عاشوراء عراقّية آمنة 
والصدر يّتهم »عصائب 

أهل الحّق« بالسعي إلى 
إسقاطه 

سقط
ُ
مقاتلة إسرائيلية ت

منطادًا فوق »ديمونا«

أطلقت مقاتلة من طراز »أف-16« 
تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي، 
ق 

ّ
النار باتجاه منطاد كان يحل
فوق مفاعل ديمونا النووي 

جنوب إسرائيل أول من أمس.
 أنه ال أحد في املنطاد وأنه 

ّ
وتبي

حلق في املنطقة بصورة غير 
واضحة لكن تقرر إطالق النار 

باتجاهه.
)يو بي آي(

حقق 
ُ
»فتح« ت

في ميليشيا دحالن! 

قالت صحيفة »هآرتس« 
االسرائيلية، أمس، إن اللجنة 

املركزية لحركة »فتح« شكلت 
لجنة تحقيق في مصادر ثروة 

مفوض اإلعالم في الحركة، 
محمد دحالن )الصورة(، وفي 
معلومات عن إنشائه ميليشيا 

مسلحة، وذلك في أعقاب االشتباه 
بأنه سيحاول إطاحة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. إال أن 
دحالن نفى هذه األنباء.

)يو بي آي(

ر من 
ّ

الجيش التركي يحذ
النقاش حول اللغة الكردّية 

استعاد األتراك، أمس، الذكرى 
األليمة التي كانت تثيرها البيانات 
السياسية للجيش التركي، عندما 

أصدرت رئاسة األركان بيانًا 
تحذيريًا إزاء مواصلة النقاش 

حول الحق باستخدام اللغة 
الكردية. وجاء في بيان الجيش 

أّن النقاش حول اللغة الكردية 
»يتحّول إلى نقطة تمّس األسس 
سة للجمهورية  الفلسفية املؤسِّ

التركية، أي وحدة الدولة 
وعلمانيتها، وهو ما يثير القلق 

ر البيان 
ّ
العميق لدى الجيش«. وذك

بأن »الدستور ينص على أن اللغة 
الرسمية الوحيدة هي التركية، 

وهو ما ال يمكن تعديله«. 
)األخبار(

إيران: اعتقال 8 أشخاص
على خلفية التفجيرات

أعلن مسؤول في وزارة األمن 
اإليرانية اعتقال ثمانية أشخاص 

يشتبه في عالقتهم بالتفجير 
الذي وقع في مدينة جابهار 

في جنوب شرق البالد، وأدى 
الى مقتل 39 شخصًا وإصابة 

نحو 100 بجراح. وقال املسؤول 
»وفقًا للمعلومات التي توصلنا 

إليها، فان مثل هذه العمليات 
نفذ بإشراف وكاالت 

ُ
اإلرهابية ت

استخبارات أجنبية بهدف زعزعة 
األمن وعرقلة القفزة االقتصادية 

التي تشهدها مناطق جنوب 
شرق البالد«.

)يو بي آي(

عربيات
دوليات
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بشير البكر 

ًا في ساحل 
ّ

الوضع حرج ج��د
األزمة  انتقلت  بعدما  ال��ع��اج، 
إل�����ى م���س���ت���وى ج����دي����د، حيث 
بدأ أنصار الطرفني التراشق باألسلحة 
أبيدجان،  العاصمة  ش��وارع  في  الثقيلة 
. منذ 

ً
ما أدى إل��ى سقوط نحو 20 قتيال

أسبوعني وامل��وق��ف يسير من سيئ إلى 
إعالن  غباغبو  ل����وران  يقبل  ول���م  أس����وأ. 
األمم املتحدة اعترافها بانتصار خصمه 
الحسن وات��ارا في االنتخابات األخيرة. 
الجيش  إع�����الن  ه���و  ف��ع��ل  رد  أول  وك�����ان 
وق����وات ال��ش��رط��ة ال����والء ل����أول، م��ا فتح 
د ال��ح��رب األهلّية 

ّ
ال��ب��ل��د ع��ل��ى آف���اق ت��ج��د

والتقسيم. 
مرة أخرى تعود األزمة »العاجية« لتطل 
إقليميًا،   

ّ
دة بإشعال حرب قد تمتد

ِّ
ُمهد

ل��م يتغير منذ عشر سنوات،  البلد  ك��أن 
إل��ى اثنني، بعد  مًا  وق��د ظل عمليًا، ُمقسَّ
ت��ؤدي بالشماليني  ك��ادت  ح��رب طاحنة 
ل��وال تدخل  ال��زح��ف على العاصمة،  إل��ى 
التي   ،2002 سنة  ف��ي  الفرنسية  ال��ق��وات 
رس��م��ت خ��ط��ًا ُي��ق��ّس��م ال��ب��ل��د إل���ى شطرين 
الفقير،  امل���س���ل���م  ال���ش���م���ال  م���ت���ن���اق���ض���ني: 
وال���ج���ن���وب امل��س��ي��ح��ي ال���غ���ن���ّي. ورغ����م أن 
ف��ي تحقيق  س��ن��وات  قبل  غباغبو نجح 
ك���ان���ت تكتيكًا  ف��إن��ه��ا  ش��ب��ه م��ص��ال��ح��ة، 
م���ن ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات ال��ت��ي ي��ت��ق��ن��ه��ا، بغرض 
التخلص  وأح��ي��ان��ًا  اس��ت��ن��زاف خصومه 
ال��ق��ائ��د الشمالي،  م��ن��ه��م، ك��م��ا ف��ع��ل م���ع 
غيلوم سورو، الذي عّينه رئيسًا للوزراء 
ث��م وزي����رًا، ل��ك��ن ال ش���يء ت��غ��ي��ر، إذ كانت 
تعزيز  ف��ي  تتلخص  غباغبو  تكتيكات 
الرأي  ش��ع��ب��ي��ت��ه، وك���ان���ت اس���ت���ط���الع���ات 
تكّرسه فائزًا أكبر في البلد، ساحقًا كل 

خصومه. 
ل���م تستنزف  ع��ش��ر س���ن���وات  ك��ان��ت  وإذا 
ال��رج��ل، بل على العكس زادت��ه رغبة في 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة ب����أي ث���م���ن، فقد 
االنسحاب  بل 

ْ
َيق أن  الصعب  من  أصبح 

م���ن ال���واج���ه���ة، وخ���ص���وص���ًا أن����ه أصبح 
السياسية  لخياراته وشعاراته  سجينًا 
الشعبوية والخطيرة، حيث بات أنصاره 
يتحدثون في شبه هيستيريا عن العدو 
في  وي���رون  بالبلد،  املتربص  ال��خ��ارج��ي 
لم  الرئيس عمالء لأجنبي، إن  خصوم 
يكونوا أجانب وليسوا من ساحل العاج. 
��ى ذل���ك ف��ي االن��ت��خ��اب��ات السابقة، 

ّ
وت��ج��ل

واتارا  الحسن  ُرِف���ض طلب ترشح  ح��ني 
 ،

ً
ع��ل��ى أس���اس أن���ه ل��ي��س »ع��اج��ّي��ًا« كامال

رغ����م أن����ه ك����ان رئ��ي��س��ًا ل�������وزراء الرئيس 
األسبق هوفيت بوانيي. 

غباغبو  أدى  »ال��ع��اج��ي��ة«  املسرحية  ف��ي 
املجلس  أعضاء  أم��ام  الدستوري  القسم 
رئيسًا وسط  أعلنوه  الذين  الدستوري، 
ت��ص��ف��ي��ق��ات م���ن ال���ح���ض���ور. ل���م ي��ك��ن في 
فقط  األجنبية،  ال��وف��ود  القاعة كثير من 
سفراء روسيا وأنغوال ولبنان، لكنه كان 
م��دع��وم��ًا م��ن امل��ق��رب��ني م��ن��ه وم���ن ممثلي 
املجتمع املدني. وأعلن في حفلة التتويج 
»احترامه للدستور ودفاعه عنه، وحماية 
امل��واط��ن��ني وح��ّري��ات��ه��م، وتأدية  ح��ق��وق 

مهّماته للمصلحة العليا لأمة«. 

املشهد السوريالي في ساحل العاج بات على مشارف 
التحّول إلى صراع دموي بدأت أول إرهاصاته بالظهور. صراع على 

الشرعّية بني رئيسني في بلد مقّسم إلى شمال وجنوب ينذر إما 
بتوسع االشتباكات إلى حرب أهلّية أو بتقسيم البالد فعلّيًا، إذا 

فشلت الوساطات 

الجالية اللبنانية
دًا في 

ّ
في أفريقيا مجد

قلب حدث ساحل العاج. 
قة ال يزال 

ّ
اشتباكات متفر

اللبنانيون بعيدين عنها، 
دخلوا في 

ُ
وإن كانوا قد أ

الصراع على السلطة من خالل 
مشاركة السفير في تنصيب 

لوران غباغبو ودعم بعض 
املتمولني له 

ساحل العاج على شفير انفجـار داخـلّي 

صراع سلطة ينذر 
بتقسيم أو بحرب أهلّية 

بعد أسبوعني من األزمة ليس للمجتمع 
ال���دول���ي م���ا ي��ف��ع��ل��ه. األم����ني ال���ع���ام لأمم 
وفرنسا  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات  امل���ت���ح���دة 
واالت��ح��اد األوروب����ي واالت��ح��اد األفريقي 
الحسن  ب���ان���ت���ص���ار  اع���ت���راف���ه���م  أع���ل���ن���وا 
وات���ارا. أم��ا االت��ح��اد األفريقي فقد حاول 
ل���ك���ن مهمة  ال���ط���رف���ني،  ب����ني  ي���ت���وس���ط  أن 
ثابو مبيكي فشلت منذ بدايتها، وسط 
ت����ص����ري����ح����ات غ���ب���اغ���ب���و امل������ع������روف عنه 
بشعارات  شعبوي  لخطاب  اس��ت��خ��دام��ه 
وإنجاز  االس������ت������ق������الل،  ع����ل����ى  ال�����ح�����ف�����اظ 
»االس�����ت�����ق�����الل ال�����ث�����ان�����ي«، وال�������دف�������اع عن 

السيادة. 
ى 

ّ
د األمر إذ، من الجهة األخ��رى، أد

ّ
يتعق

َسم الدستوري بصفته 
َ
الحسن واتارا الق

رئ��ي��س��ًا ل��س��اح��ل ال��ع��اج، وأع��ل��ن انضمام 
غيوم سورو إلى حكومته وعّينه رئيسًا 
ل��ل��وزراء. وك��ان ج��واب غباغبو على هذا 
غريمه،  ب���ان���ت���ص���ار  ال����دول����ي  االع�����ت�����راف 
الخارج«،  ����ُح 

َّ
»ُم����رش ب���أن���ه  ال�����ذي وص���ف���ه 

��ي ع��ن أي ج���زء من 
ّ
إع����الن رف��ض��ه ال��ت��خ��ل

س��ي��ادة البلد: »س��أواص��ل العمل م��ع كل 
��ى أب����دًا عن 

ّ
دول ال��ع��ال��م، ل��ك��ن��ي ل��ن أت��خ��ل

العب  غباغبو  وألن  الوطنية«.  السيادة 
سياسي ماهر، وقد أثبت ذلك باحتفاظه 
ب��ال��س��ل��ط��ة ف����ي ه�����ذا ال���ب���ل���د خ�����الل عشر 
سنوات، فهو يستطيع بسهولة العثور 
على حلفاء في الخارج، وخصوصًا في 
مجلس األمن، حيث أفشل الروس، حسب 
امل��ت��ح��دة، إعالنًا  األم��م  ف��ي  دبلوماسيني 

للمجلس يعترف بفوز الحسن واتارا. 
ما هي مخاطر بقاء ساحل العاج برأسني، 

على
الغالف

اللبنانيون يلتزمون منازلهم... والمعارضة تّتهم أثرياءهم   بدعم غباغبو 

جثث ملناصري الرئيس املنتخب الحسن واتارا في أبيدجان أول من أمس )إيسوف سانوغو ــ أ ف ب(

شهدتها البالد أول من أمس، بعدما نزل 
أن��ص��ار وت���ارا إل��ى ال��ش��ارع واصطدموا 
أدى  م��ا  لغباغبو،  امل��وال��ي��ة  الشرطة  م��ع 

إلى مقتل نحو 20 شخصًا على األقل. 
الجالية  أف�����������راد  م������ن  ع��������دد  ث 

ّ
وت�������ح�������د

اللبنانية عن ح��وادث محدودة تعّرض 
أنه  كفال  علي  رأى  إذ  اللبنانيون،  لها 
 

ّ
»ي��ج��ب وض��ع��ه��ا ف���ي إط����ار ف������ردي«، إل

اللبناني، علي   آخرين لموا السفير 
ّ

أن
عجمي، على مشاركته في حفل تنصيب 
غ���ب���اغ���ب���و ع���ل���ى ع���ك���س امل���ق���اط���ع���ة التي 
اعتمدها معظم سفراء الدول األجنبية. 
وف����ي وق����ت ح�����اول ف��ي��ه ال��ب��ع��ض تبرير 
ّسرت على أنها تأييد من 

ُ
خطوته، التي ف

اللبنانيني لغباغبو، أشار املدافعون عن 
عجمي إل��ى أن��ه م��ا ك��ان ليتصرف على 
 األوامر من وزارة 

ّ
هذا النحو لو لم يتلق

فيما  ب��امل��ش��ارك��ة،  اللبنانية  ال��خ��ارج��ي��ة 
ح البعض إلى اعتبارت أمنية بما في 

ّ
مل

ذلك قرب مقره من القصر الجمهوري. 
وطرح اللبناني س. ز. عالمات استفهام 
عن أسباب انحياز السفير إلى غباغبو، 
ب��أن عجمي تسّرع  اع��ت��ق��اده  ع��ن  معربًا 
ف��ي خ��ط��وت��ه ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا تعريض 
أنه  وأوض���ح  للخطر.  اللبنانيني  ح��ي��اة 
اللبناني،  السفير  م��ش��ارك��ة  أع��ق��اب  ف��ي 

عمد أنصار وتارا إلى رشق العديد من 
فاقم  م��ا  ب��ال��ح��ج��ارة،  اللبنانيني   

ّ
م��ح��ال

مخاوف أبناء الجالية اللبنانية. 
وب��ع��دم��ا أش���ار إل���ى ت��رح��ي��ل ال��ع��دي��د من 
أرب��اب األسر لعائالتهم إلى لبنان، أكد 
املصالح  أص���ح���اب  م���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  أن 
في ساحل العاج ليس لديهم استعداد 
إل�����ى أن ساحل  م���ش���ي���رًا  ال����ب����الد،  ل���ت���رك 
العاج تمثل بلدهم الثاني، ول سيما أن 
العديدين منهم ولدوا في ساحل العاج. 
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن ت��ه��دأ األوضاع 
وي���ج���ري إي���ج���اد ح���ل ل���أزم���ة م���ن دون 
إراقة للدماء، بعدما تحدث عن تضاؤل 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��واف��رة، وخ��ص��وص��ًا بعد 
األخبار  م���ن���ع  ع���ل���ى  ال���س���ل���ط���ات  إق��������دام 
ال��ص��ادرة م��ن فرنسا وس��ي��ط��رة أنصار 

غباغبو على اإلذاعة والتلفزيون. 
ال��ذي��ن تواصلت معهم  أح��د  أك��د  وفيما 
اللبنانّيني جيدة  أن أوض��اع  »األخبار« 
ل��م يتعّرضوا  ب��ط��ري��ق��ة ك��ب��ي��رة وب��أن��ه��م 
أمد  ط������ال  إذا  أن������ه  رأى  م����ش����اك����ل،  ألّي 
األزم����ة، ف���إن م��س��ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة الرعايا 
��ل��ق��ى ع��ل��ى ع���ات���ق دولهم، 

ُ
األج���ان���ب س��ت

ن��ف��س��ه، أن السفير  ال���وق���ت  ف���ي  ����دًا، 
ّ
م����ؤك

ملساعدة  وسعه  في  ما  يعمل  اللبناني 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني. وش����دد ع��ل��ى أن����ه ف���ي حال 

جمانة فرحات 

في وقت تتواصل فيه األزمة 
ال�����ع�����اج بسبب  ف�����ي س����اح����ل 
املنتهية  ال����رئ����ي����س  رف�������ض 
وليته لوران غباغبو التسليم بهزيمته، 
إل�����ى خ���ص���م���ه الحسن  ال���س���ل���ط���ة  ون����ق����ل 
اللبنانيون املقيمون في  وت��ارا، يحاول 
س��اح��ل ال��ع��اج ت��دّب��ر أم���وره���م بانتظار 

جالء األزمة. 
للمغتربني  ال���ع���ام  امل���دي���ر  أوض�����ح  وق����د 
هيثم  اللبنانية،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ف��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، الذين  ج��م��ع��ة، أن أوض�����اع 
ر أعدادهم بأكثر من 60 ألفًا، بخير، 

َّ
تقد

وأن����ه ي��ج��ري ال��ت��واص��ل ب��ط��ري��ق��ة دائمة 
م����ع ال���ع���دي���دي���ن م���ن���ه���م ل����ل����وق����وف على 

أوضاعهم. 
اللبنانية،  الجالية  أبناء  ع��دد من  وأك��د 
أنهم  »األخ��ب��ار«،  الذين تواصلت معهم 
ي��ل��ت��زم��ون م��ن��ازل��ه��م ح��رص��ًا م��ن��ه��م على 
سالمتهم وأف��راد عائلتهم، معربني عن 

أملهم في انتهاء األزمة سريعًا. 
ال��ه��دوء الجزئي  وعلى الرغم من ع��ودة 
اللبنانيون  أم���س، أش���ار  ال���ش���وارع  إل���ى 
 ج���دي���دة إلى 

ً
إل����ى أن���ه���م اض����ط����روا م�����رة

إقفال متاجرهم نتيجة املواجهات التي 
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◄ وفيات   ►

ذكرى أسبوع 

إلى  الفناء  انتقلت من دار  نفس مطمئنة 
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 

عّماه: عدنان وسمير 
أخ����وال����ه: ال���ح���اج زك���ري���ا وال���ح���اج توفيق 
وامل���رح���وم���ان ص����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�����ني، خالد،  
وإبراهيم  وي����وس����ف  وه���ي���ف���اء  وس���ل���م���ى 

وسوما وأحمد 
ال���ع���اص���ي ون��ب��ي��ل الوتار  ع�������دالؤه: ول���ي���د 

واملرحوم محمد درزي 
ك���ذل���ك ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي ص���ي���دا يومي 
السبت واألح���د ف��ي 18 و19 ك��ان��ون األول 
2010 م. للرجال والنساء في منزل الفقيد 
الكائن في صيدا ����� الهالية قرب الجامعة 
الطابق   ����� دن��دش��ل��ي  ب��ن��اي��ة   ����� ال��ي��س��وع��ي��ة 

األول. 
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب. 

ا إليه راجعون. 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الراضون بقضاء الله وقدره آل الداموري 
واألمني والوند وياسني وعاصي ودرزي 

والوتار وأنسباؤهم. 

ذكرى  ك1   18 ال���س���ب���ت  ال����ي����وم  ت����ص����ادف 
م��رور أسبوع على وف��اة فقيدتنا الغالية 

املرحومة 
الحاجة رمزية محمد حامد 

)أم يوسف( 
حرم املرحوم الحاج حسن الشيخ حسني 

شمس الدين 
ابناها: يوسف والحاج عبد الله 

شقيقها: الحاج حسن محمد حامد 
الدين،  شمس  محمود  محمد  أصهرتها: 
ح��س��ن ع��ل��ي ش��م��س ال���دي���ن، ي��وس��ف كريم 

وعباس فقها. 
الطاهرة  ع���ن روح���ه���ا  ت��ت��ل��ى  ل��ل��م��ن��اس��ب��ة 
آي����ات م���ن ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م وم��ج��ل��س عزاء 
بئر   ����� )الجناح(  البرجاوي  حسينية  في 
حسن من الساعة الواحدة ولغاية الثانية 

والنصف ظهرًا. 
ال����رح����م����ة ول����ك����م ع���ظ���ي���م األجر  ل���ل���ف���ق���ي���دة 

والثواب 
اآلسفون: آل شمس الدين وحامد وعموم 

أهالي عرب صاليم

باسمه تعالى 
»ي���ا أي��ت��ه��ا ال��ن��ف��س امل��ط��م��ئ��ن��ة إرج��ع��ي إلى 
ربِك  راضية مرضية، فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي«. 
صدق الله العلي العظيم 

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة 
جميلة محمد موسى نحلة 

حرم الحاج علي أحمد دياب
أب��ن��اؤه��ا: ال��ح��اج إب��راه��ي��م، ال��ح��اج عباس 

)رئيس بلدية الطيبة( والحاج حمزة.
)النائب  ال��ح��اج محمد ح��ي��در  أص��ه��رت��ه��ا: 
السابق(، الحاج وفيق صفا )رئيس لجنة 
االرتباط والتنسيق في حزب الله(، الحاج 
محمد عفيف )املستشار اإلعامي لألمني 
ال��ل��ه(، الشهيد ع��ل��ي سلمان  ل��ح��زب  ال��ع��ام 

والحاج محمد عباس. 
أحمد   ����� ���� علي  امل��رح��وم جميل  أش��ق��اؤه��ا: 

ومحمود نحلة. 
ف��ي حسينية بلدة  ت��ق��ام ذك����رى األس���ب���وع 
ال��ط��ي��ب��ة ع��ن��د ال��ع��اش��رة م���ن ص��ب��اح األحد 

 .2010/12/19
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي م��ج��م��ع اإلم�����ام شمس 
الدين يوم الثاثاء الواقع فيه 2010/12/21 
من الساعة الثانية حتى الخامسة مساًء. 

الله  أب��ي عبد  الله أجوركم بمصاب  أعظم 
الحسني )ع( وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ت���ص���ادف ن���ه���ار األح�����د امل����واف����ق ف��ي��ه 19-
12-2010 ذك��رى م��رور أس��ب��وع على وفاة 

فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حـيـدر عـلي شميساني

)أبـو ربـيـع(
رئيس جمعية آل شميساني في لبنان

زوجته الحاجة زينب فخر الدين
أوالده: املهندس الحاج رب�ي�ع، ع�لي )رائد 
واملحامي  دان�����ي،  اللبناني(،  الجيش  ف��ي 

وسي�م شميساني.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من 
ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م وم��ج��ل��س ع�����زاء حسيني 
عن روحه الطاهرة في النادي الحسيني 
حسينية  وفي  )للرجال(،  النبطية  ملدينة 
السيدة الزهراء )ع( ����� للنساء، عند الساعة 

العاشرة صباحًا.
للفقيدالرحمة ولكم األجر والثواب

الدين،  فخر  آل  شميساني،  آل  اآلس��ف��ون: 
وعموم أهالي مدينة النبطية.

»أريد أن يكون كل واحد منكم سعيدًا هنا 
على األرض، وأن يكون معي بعد ذلك في 

السماء« 
من رسائل العذراء مريم في مديوغوريه 

زوجته: ماري عبود أبي يونس 
أوالده: جمانة البعيني 

جو )يوسف( البعيني، وابنتاه ماري جو 
وليا 

أنستاسيا  زوج����ت����ه  ال���ب���ع���ي���ن���ي،  ط����ون����ي 
هرونتاس وولداهما جوزف وثاليا 

وولداهما  ملكون  غ��س��ان  زوج��ه��ا  ميرنا، 
إيلي وباتريك 

ري��ت��ا، زوج��ه��ا أن����دره ن��اص��ي��ف وولداهما 
تينيا وجورج 

مراد  إي��ل��ي��ز  زوج��ت��ه  البعيني،  دوم��ي��ن��غ��و 
وولداهما أنطوني وجو 

أرملة  س��ل��ي��م��ة  امل��رح��وم��ة  ش��ق��ي��ق��ت��ه  أوالد 
يوسف البعيني وعائاتهم )في املهجر( 

ابن شقيقته املرحومة أدال أرملة ضوميط 
البعيني وعائلته )في املهجر( 

أرملة  ت���ري���ز  امل����رح����وم����ة  ش��ق��ي��ق��ت��ه  أوالد 
محسن غالب فرنجية وعائاتهم 
ابن عمه: جوزيف أنطوان حبيب 

أب��ن��اء حميه: م��ي أرم��ل��ة امل��رح��وم سمعان 
وع��ائ��ل��ت��ه ولوريس  ج���وزي���ف  وأوالده��������ا 
ب��وس��ج��ع��ان وع��ائ��ل��ت��ه��ا وعائلة  م��ي��ش��ال 

املرحومة أنطوانيت الياس مراد 
عائات  واألنسباء وعموم  األه��ل  وسائر 

مجدليا ينعون إليكم 
ا يوسف ضوميط البعيني 

ّ
إيلي

ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 18 في 
صالون كنيسة القديس شربل ����� أدونيس 
من الساعة الحادية عشرة صباحًا لغاية 

السابعة مساًء. 
في  نفسه  ع��ن  اإلل��ه��ي��ة  بالذبيحة  يحتفل 
كنيسة السيدة مجدليا يوم الخميس 16 
وا 

ّ
����� صل الخامسة مساًء  الساعة  الجاري 

ألجله. 

ذكرى سنوية

فقيدنا  وف��اة  م��رور سنتني على  ملناسبة 
الغالي املرحوم

الحاج أحمد مختار مصطفى مصباح العاصي
 ��� اإلع�������ام  وزارة  ف����ي  ال���س���اب���ق  )اإلداري 

الوكالة الوطنية لإلعام(
والدته: املرحومة الحاجة زهرة االنجبار
زوجته: الحاجة حليمة عثمان الحصري

ال��ح��اج خ��ال��د والصحافي محمد  ن��ج��اه: 
������� رئاسة  امل��ح��اس��ب��ة  )أم���ني مكتبة دي����وان 

مجلس الوزراء(
هيام  والحاجة  إي��م��ان  الحاجة  كريماته: 
والحاجة عناية )رئيسة قسم املحفوظات 
ف���ي دي������وان امل��ح��اس��ب��ة ������� رئ���اس���ة مجلس 

الوزراء( والسيدة سامية
أش��ق��اؤه: ال��ح��اج محمود وال��ح��اج محمد 

سامي والحاج يوسف
منيرة  ال����ح����اج����ة  امل����رح����وم����ة  ش���ق���ي���ق���ات���ه: 
واملرحومة الحاجة أميرة والحاجة كوثر

أص��ه��رت��ه: ال��ح��اج ع��دن��ان عفيف العاصي 
وال����ح����اج ص���ال���ح االدل����ب����ي وال����ح����اج عبد 

الرحمن الشعار والسيد وليد الخطيب
ي��رج��ى م��ن األه���ل واألص���دق���اء وك��ل الذين 
بالدعاء  ي�����ذك�����روه  أن  وأح�����ب�����وه  ع����رف����وه 

وتاوة الفاتحة لروحه.
ا إليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ال���راض���ون ب��ق��ض��اء ال��ل��ه وق�����دره: »جمعية 
الحصري  وآل  ل��ب��ن��ان«  ف���ي  ال��ع��اص��ي  آل 
واالن���ج���ب���ار وال���ك���وش وي���ون���س واالدلبي 
وال���ش���ع���ار وال���خ���ط���ي���ب وال���ع���ش���ي شبيب 
وسوبرة ووهبي وأنسباؤهم في مدينتي 

بيروت وصيدا.

بالرضى والتسليم بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى، ننعى فقيدنا الغالي املرحوم

عارف محمد سعدالله سكرية
املتوفى بتاريخ 2010/12/16

أب���ن���اؤه: امل��ه��ن��دس ع��ب��دو، ال��دك��ت��ور فؤاد، 
زياد وجهاد

أش���ق���اؤه: ال��ح��اج زه��ي��ر، ال��دك��ت��ور فاروق 
واملرحوم سعود

ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل ول���ده املهندس  تقبل 
عبدو في بلدته الفاكهة )البقاع الشمالي( 
بيروت  وف��������ي  األس��������ب��������وع،  أي����������ام  ط����ي����ل����ة 
الخميس 2010/12/23 في قاعة البرغوت 
الساعتني  ب�����ني  ال���خ���اش���ق���ج���ي  ج����ام����ع   ���������
)للرجال  الظهر  بعد  وال��س��ادس��ة  الثالثة 

والنساء(.

مبوب
إعالنات السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294

ساحل العاج على شفير انفجـار داخـلّي 

اللبنانيون يلتزمون منازلهم... والمعارضة تّتهم أثرياءهم   بدعم غباغبو 

رقدت على رجاء القيامة 
منى ابراهيم السيده 

أرملة رجا انطون حاويال 
أوالده��ا: ج��ورج، ميشال، دوللي، جانيت 

وريتا حاويال وعائالتهم 
الساعة  نفسها  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 18 
ك��ان��ون األول ف��ي كنيسة م��ار يوسف في 

ضهر صربا 
تقبل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال��دف��ن وب��ع��ده ويوم 
األحد 19 منه في صالون الكنيسة ابتداًء 
من الساعة العاشرة لغاية السابعة. ويوم 
االثنني 20 منه في صالون الكنيسة ابتداًء 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ولغاية 

السابعة مساًء.

ت��ص��ادف غ��دًا األح���د ذك���رى م���رور أسبوع 
على وفاة فقيدتنا املرحومة 

وسيلة يوسف كنج 
زوج����ة األس���ت���اذ أح��م��د ال���ح���اج ع��ل��ي كنج 

)مفتش في التفتيش املركزي سابقًا(. 
ابتهاج  زوجته  الدكتور حسان  أوالده���ا: 

عزيز برباري 
الدكتور نديم زوجته رندة عفيف فرحات 
األس��ت��اذة جومانا زوج��ة األستاذ حسني 

زين الدين. 
رامز،  وال����ع����م����ي����د  م����ح����س����ن،  أش�����ق�����اؤه�����ا: 
واملرحومون جميل حسن، جميل يوسف، 
م���ح���م���ود، أح���م���د، ك���م���ال، ال���دك���ت���ور فايز، 

واألستاذ سامي. 
ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا: امل��رح��وم��ات ن��ب��ي��ه��ة، فاطمة، 

آمنة، ومحاسن. 
الذكر  م����ن  آّي  ت���ت���ل���ى  امل���ن���اس���ب���ة  وب����ه����ذه 
الحكيم ع��ن روح��ه��ا ال��ط��اه��رة ف��ي مجمع 
����� مستديرة  الثقافي  الدين  اإلم��ام شمس 
ال���ع���اش���رة ولغاية  ال���س���اع���ة  ش���ات���ي���ال، م���ن 

الساعة الثانية عشرة للرجال والنساء. 
اآلس��ف��ون: آل كنج، ف��رح��ات، ب��رب��اري، زين 
وعموم  حجيج،  الحكيم،  حاطوم،  الدين، 

أهالي ساحل املنت الجنوبي. 

ل؟ 
ّ

وهل بإمكان املجتمع الدولي أن يتدخ
ق إلى نصفني، 

ّ
البلد، في واقع األمر، ممز

وه���و م��ا نجحت ال���ق���وات ال��ف��رن��س��ي��ة في 
رس����م����ه أث����ن����اء ال����ح����رب ال���س���اب���ق���ة، وهو 
ق����ط����اع����ات واسعة  ك����ذل����ك  ُي������ْرض������ي  م�����ا 
م���ن ال��ج��ن��وب��ي��ني، ال���ذي���ن ي����غ����ارون على 
مصادرهم الطبيعية وعلى الكاكاو، من 
في وطنيتهم  املشكوك  الشماليني،  والء 
���م أنهم 

َ
ع

ْ
وف���ي »ع��اج��ي��ت��ه��م«، وال���ذي���ن ُي���ز

ي��ن��ح��درون م���ن م��ال��ي وب��ورك��ي��ن��ا فاسو 
وغ��ي��ره��م��ا م��ن ال����دول امل���ج���اورة. وحتى 
على  بحرصه  ق 

ّ
يتشد غباغبو  ك��ان  إذا 

وح�����دة ال��ب��ل��د ال���ت���ي ال ت��ت��ج��زأ، ف��ق��د كان 
س���ع���ي���دًا، ح���ني ك����ان ي��ت��س��ل��ط ع��ل��ى حكم 
ال��ذي ينعم بالرخاء، فيما كان  الجنوب 

الشمال يعيش على الكفاف. 
التقسيم  أن  ي���رون  امل��راق��ب��ني  م��ن  الكثير 
 بقوة إذا فشلت الوساطات الحالية. 

ٌ
وارد

الذي  الجنوب  إلى  إذ سينكفئ غباغبو 
يدّر ذهبًا ويعّج باالستثمارات األجنبية 
)الكثير منها من فرنسا(، ويترك الشمال 

لفوضاه وجوعه. 
ال��وس��اط��ات أن تفعله  وك��ل م��ا تستطيع 
هو تقاسم السلطة بني غباغبو والحسن 
رأس  ه���و  األول  ي���ك���ون  أن  ع��ل��ى  وات�������ارا 
ال��دول��ة )ش��رط أن يقبل وات���ارا، وال يظن 
أحد أنه سيقبل(. حتى التفكير في إعادة 
االنتخابات لن يكون في وارد غباغبو، 
الذي »فاز« بدعم من املجلس الدستوري 
الذي ألغى انتخابات 7 مناطق شمالية 
من مجموع 11 منطقة، والذي يعرف أن 
 أص����وات الشمال 

َ
���ِم���ن

َ
ال��ح��س��ن وات�����ارا ض

باإلضافة إلى أصوات أنصار املرشحني 
الذين يحقدون على غباغبو،  اآلخ��ري��ن، 

في الجنوب. 
وف����ي م���ا ي��خ��ص ال��ت��دخ��ل األج���ن���ب���ي، لن 
فال  اقتصادية،  عقوبات  من  أكثر  يكون 
فرنسا، املستعمر السابق، وال دول أخرى 
تستطيع أن تفعل غير ذلك، وخصوصًا 
ل��ب��اري��س تتزايد  ال���ع���داء  م���ن  م���وج���ة  أن 
وتهدد اآلالف من الفرنسيني املنخرطني 

في اقتصاد البلد. 
ال���ذي يمكن أن يفعله  م��ا  ال��ع��ال��م ينتظر 
مبيكي.  ثابو  أفريقي  الجنوب  الساحر 
)ال��ذي ال يختلف عن قادة  لكن غباغبو 
ًا 

ّ
ي���ك���ون مستعد ل���ن  ع���دي���دي���ن(،  أف����ارق����ة 

لتقاسم »عسل السلطة« مع أحد. 

وج����ود ع���دد م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م���ن الذين 
ي����ت����دخ����ل����ون ب����ط����ري����ق����ة »وس�������خ�������ة« في 
ال��ع��اج، ف��إن هؤالء  السياسة في ساحل 
ي��ت��ح��م��ل��ون امل��س��ؤول��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة عن 

أفعالهم. 
والسخط القائم على عدد من اللبنانيني، 
أكده أحد أبناء الجالية اللبنانية املوجود 
ال�����ع�����اج، موضحًا  ف�����ي س����اح����ل  ح���ال���ي���ًا 
ل���وت���ارا تستغل  امل��وال��ي��ة  امل��ع��ارض��ة  أن 
اللبنانيني  ال���ت���ج���ار  م���ن  ع����دد  ارت����ب����اط 
بمصالح مع نظام غباغبو للتحريض 
ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ني ع��م��وم��ًا. وأش������ار إلى 
املعارضة  ص���ح���ف  ف����ي  م����ق����االت  ن���ش���ر 
اللبنانّيني  م���ن  ع����دد  أس���م���اء  ت��ت��ض��م��ن 
��ل��ون راف���ع���ة ل��ح��ك��م غباغبو. 

ّ
ال���ذي���ن ي��م��ث

وامل��ق��االت امل��ذك��ورة أش���ارت إل��ى التاجر 
 إي��اه بإدارة 

ً
إب��راه��ي��م ع��ز ال��دي��ن، متهمة

م��ش��اري��ع ف���ي س���اح���ل ال���ع���اج ب���دع���م من 
رج����ال ال��ن��ظ��ام وأف�����راد ع��ائ��ل��ة الرئيس، 
ع�������ن تورط  امل��������ق��������االت  ت�����ح�����دث�����ت  ك�����م�����ا 
ق��ّب��ان��ي وموسى  ع����ادل  بينهم  آخ���ري���ن، 

رضا. 
ل عدم 

ّ
وكشف أحد اللبنانيني، الذي فض

الكشف عن اسمه، أن أحد أفراد الجالية 
ل���ل���ض���رب على  أم�����س  م����ن  أول  ت����ع����ّرض 
أي��دي أن��ص��ار وت���ارا بعدما فوجئ بهم 

يسيرون ف��ي تظاهرة أث��ن��اء ع��ودت��ه مع 
عائلته إلى منزله. 

اللبنانية  السفارة  أن  إل��ى  أش��ار  وفيما 
وزعت أرقام هواتف لاتصال بها، رأى 

مه إليهم. 
ّ

أنها ال تملك الكثير لتقد
اللبنانية  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  ون����اش����د 
مساعدة اللبنانيني غير املتمّولني على 
إجاء عائاتهم إلى لبنان لعدم قدرتهم 
على تحمل مصاريف السفر، وأكد أنهم 
التكفل  اللبنانية  الدولة  ال يطلبون من 
العائات  إرس��������ال  م���ص���اري���ف  ب���ك���ام���ل 
 ب���م���ا أع���ل���ن���ت���ه دول 

ً
س���������وة

ُ
إل������ى ل���ب���ن���ان أ

أخ��رى، مطالبًا على األق��ل باتخاذ قرار 
ب��خ��ف��ض ت���ذاك���ر ال���ط���ي���ران، ع��ل��ى اعتبار 
على  أق��دم��وا  امليسورين  اللبنانيني  أن 
اندالع  لبنان مع  إلى  ترحيل عائاتهم 

األزمة. 
واشتكى كذلك من األوضاع االقتصادية 
امل���ت���ردي���ة، م��ت��ح��دث��ًا ع���ن ان��ق��ط��اع الغاز 
ال���ع���دي���د م����ن السلع  وارت�����ف�����اع أس����ع����ار 
ال���غ���ذائ���ي���ة وه����و م���ا ال ط���اق���ة ل��ه��م على 

تحّمله. 
اللبنانّيني ال يزالون يلتزمون   

ّ
أن وأكد 

امل���ن���ازل، وي��ع��م��د ال���ع���دي���دون م��ن��ه��م إلى 
م��ح��اول��ة ت��أم��ني سفر أس��ره��م م��ن خال 

معارفهم. 
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إلعالناتكم الرسمية
 واملبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية   ►

فر�ص عمل ممتازة في م�سرف �إ�سالمي

ر�ئد في �لإمار�ت
Excellent Retail Banking Careers / UAE

م�سرف ��سالمي ر�ئد في مجال �لخدمات �لإ�سالمية لالأفر�د في �لإمار�ت، مقره �لرئي�سي في �أبو ظبي، 

وفي �إطار �لتو�سع في ن�ساطاته يعلن عن رغبته في توظيف �ل�سو�غر �لتالية في �لإمار�ت:

للعمل في ت�سويق جميع �لمنتجات �لم�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د

�لموؤهالت �لمطلوبة: يف�سل خبرة في نف�ص �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�سكل عام، �سهادة جامعية �أو موؤهل علمي منا�سب )خريج(، �تقان �للغة �لنكليزية، �لمظهر �لالئق ومهار�ت 

تو��سل جيدة مع رغبة في �لتطور و�مكانية �لعمل في جو تناف�سي، يف�سل من لديه �إجازة قيادة، �لعمر بين )27-22(

مميز�ت �لعمل: ر�تب �أ�سا�سي + عمولت ممتازة ومز�يا �أخرى، تقبل �لطلبات من جميع �لجن�سيات، تقديم �لطلبات و�لتعاقد مع �لم�سرف مجاني

م�سوؤولي مبيعات وخدمات
Sales & Service Officers

تر�سل �ل�سير �لذ�تية كملف WORD بالإنكليزية ح�سر� و�سورة �سخ�سية حديثة و�سيتم �لإت�سال يالمر�سحين �لمنا�سبين لتحديد موعد �لمقابالت

E-mail: CVs@zedergroup.com                                       لالإت�سال: 009611791565

مطلوب

◄ مبوب   ►

A leading Paper company based in Jiyy
yeh, Southern Beirut is recruiting now: 
An administrative assistant for CEO, 
with experience in purchasing & logisyy
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

ي��د خاصة  ف��ق��دت بطاقة ه��وي��ة ومحفظة 
لبناني  دب�������وق  اح����م����د  ه�������ادي  ب���ال���س���ي���د 
االتصال  الرجاء ممن يجدهما  الجنسية 

على الرقم 03/336218

نداء انساني
ع����م����ره س���ن���ة وش����ه����ري����ن بحاجة  ط���ف���ل 
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى 
العملية  وت��ك��ل��ف��ة   ، ف��رن��س��ا  مستشفيات 
الف   375 ح����وال����ي  اي  ي������ورو  ال�����ف   268
واالستفسار  للمساعدة  اميركي.  دوالر 

االتصال على الرقم التالي : 
71/743498

 Worknesh Ashene ب��اس��م  إق���ام���ة  ف��ق��دت 
ممن  ال��رج��اء  الجنسية.  إث��ي��وب��ي��ة    Lema

يجدها االتصال على الرقم 03/669539

 Sinidu Alemayehu ب��إس��م   اق��ام��ة  ف��ق��دت 
ممن  ال��رج��اء  الجنسية  اثيوبية   Bayabil

يجدها االتصال على الرقم 03/983132

إعالن
طابق إفالس رقم 2009/100

من الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
حضرة  ق������رر   2010/12/13 ب����ت����اري����خ 
ال��ق��اض��ي امل���ش���رف ع��ل��ى ت��ف��ل��ي��س��ة شركة 
ش.م.ل.  »ض�������وك�������و«  وش�������رك�������اه  ض��������وء 
الرئيسة ديما ديب دعوة الشركة املفلسة 
والدائنني إلى جلسة تعقد في مكتبه في 
قصر العدل في طرابلس يوم األربعاء في 
صباحًا  ال��ع��اش��رة  ال��س��اع��ة   2011/2/16
إعالن  أو  الصلحية  ال���ع���روض  مل��ن��اق��ش��ة 

حالة االتحاد.
ف��ع��ل��ى ال��دائ��ن��ني وامل��ف��ل��س ال��ح��ض��ور في 
امل��وع��د امل��ح��دد وعلى ال��وك��الء الحصول 
ع���ل���ى ت���ف���وي���ض خ������اص ل����الش����ت����راك في 

املناقصات والتصويت.
رئيس القلم
أنطوان معوض

إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار

��ذ: دان����ي امل��ق��دس��ي وك��ي��ل��ه األستاذ 
ّ
امل��ن��ف

جورج جريج
���ذ ض����ده����م: ��������� ح���ن���ا ط���ال���ب طنوس 

ّ
امل���ن���ف

حبيتر
������� وأل��ون��س��و ب��ي��ري��را داس��ي��ل��ف��ا مجهولي 

املقام
������� رف���ي���ق ط���ال���ب ط���ن���وس ح��ب��ي��ت��ر وكيله 

املدني إيليا املقدسي كفرعقا
ال��واردة من دائرة  باالستنابة 2010/76 
 2010/292 ب��امل��ع��ام��ل��ة  ط��راب��ل��س  تنفيذ 
بموجب حكم إزالة الشيوع الصادر عن 
ب��رق��م 60  ف��ي الشمال  الغرفة االب��ت��دائ��ي��ة 

تاريخ 2010/3/8.
تاريخ التنفيذ 2010/5/5.

تاريخ اإلشارة 2010/9/21.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني:

1 ��� العقار 2330 كفرعقا سليخ مساحته 
292 م2 حدوده من الشمال العقار 2331 
وم��ج��رى م��اء ع��ام م��ن الجنوب العقاران 
 2329  ���  2325 الشرق  من   ���  2341  ���  2329
��� 2332. التخمني وبدل  من الغرب 2331 

الطرح $5580.
2 ��� العقار 2337 كفرعقا ��� سليخ مساحته 
الشمال  م���ن  ال���ع���ق���ارات  ح������دوده  م2   75
 2341 ��� الجنوب 2338  ��� 2336 من   2333
من الشرق 2333 ��� 2341 من الغرب 2338. 

التخمني وبدل الطرح $1500.
3 ��� العقار 2340 كفرعقا سليخ مساحته 
الشمال  م���ن  ال���ع���ق���ارات  ح�����دوده  م2   105
من   2364 ال���ج���ن���وب  م���ن   2341  �������  2338
 .2364 ������� ال��غ��رب 2338  م��ن  ال��ش��رق 2341 

التخمني وبدل الطرح $1800.
4 ��� العقار 2348 كفرعقا سليخ مساحته 
الشمال  م���ن  ال���ع���ق���ارات  ح�����دوده  م2   300
 2352 ��� الجنوب 2351  ��� 2347 من   2364
 .2353 ال�����غ�����رب  م�����ن   2347 ال�����ش�����رق  م�����ن 

التخمني وبدل الطرح $1820.
الخميس  وم���ك���ان���ه���ا  امل������زاي������دة  م����وع����د 
عشرة  ال���ث���ان���ي���ة  ال���س���اع���ة   2011/2/10
والنصف ظهرًا أمام رئاسة هذه الدائرة 
الراغب  وع����ل����ى  أم������ي������ون،  م���ح���ك���م���ة  ف�����ي 
املقرر  ال�����ط�����رح  ب������دل  ت����أم����ني  ب�����امل�����زاي�����دة 
إذا كان  ل��ه ضمن نطاقها  وات��خ��اذ مقام 
توكيل محام، وعلى  أو  مقيمًا خارجها 
املشتري زيادة عن الثمن رسم التسجيل 

والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

تصحيح إعالن
ال���ص���ادر تاريخ  ف���ي اإلع�����الن  ورد خ��ط��أ 
 1292 رق������م  ال����ع����دد  ف����ي   2010/12/15
صفحة 23 »إعالن تلزيم نفايات لبلدية 

أبلح« الخطأ: لم يرد في اإلعالن:
»ح����������ددت ال����س����اع����ة ال�������واح�������دة م�����ن يوم 
 2010/12/30 ف���ي���ه  ال�����واق�����ع  ال���خ���م���ي���س 

موعدًا لفض العروض«.

إعالن قضائي 
ت��دع��و امل��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة امل��دن��ي��ة في 
ص��ي��دا ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ج����ورج مزهر 
املستدعى ضدهما ماري ووداد سليمان 
إل��ى قلم املحكمة  عساف ع��ون الحضور 
الصادر  ال���ح���ك���م  ع����ن  ن���س���خ���ة  الس����ت����الم 
قضى  وال���������ذي   2010/10/5 ب����ت����اري����خ 

غير  ج���زي���ن   /1030/ ال���ع���ق���ار  ب��اع��ت��ب��ار 
قابل للقسمة العينية وإزالة الشيوع عن 
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على 
د.أ. بتاريخ  أن يحتسب مبلغ /20660/ 
البيع الفعلي وأن يوزع ناتج الثمن بني 
 بنسبة حصته، وذلك خالل 

ّ
الشركاء كل

شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم

سالم الغوش 

إعالن تلزيم للمرة الثانية 
ت��ع��ل��ن امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد املائية 
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع���ن إع������ادة إج������راء تلزيم 
بواسطة اس��ت��دراج ع��روض على أساس 
أشغال  م��ش��روع  لتنفيذ  أس��ع��ار  ت��ق��دي��م 
م���ت���وس���ط ومحطة  ت����وت����ر  إن�����ش�����اء خ�����ط 
تحويل هوائية في بلدة قصرنبا )املرج( 

����� قضاء بعلبك. 
الساعة  ف�����ي  ال���ت���ل���زي���م  ع���م���ل���ي���ة  ت����ج����ري 
ال��ع��اش��رة م��ن ي���وم األرب���ع���اء ال���واق���ع فيه 

 .2011/1/12
الدرجة  ف��ي  املصنفني  املتعهدين  فعلى 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ صفقات  ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى األق�������ل 
والراغبني  ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة  األش��������غ��������ال 
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم 
امل��ح��دد لجلسة فض  ال��ي��وم  عمل يسبق 
��� وفق نصوص دفتر الشروط  العروض 
الخاص الذي يمكن االط��الع والحصول 
للموارد  ال����ع����ام����ة  امل����دي����ري����ة  ف�����ي  ع���ل���ي���ه 
 ��� ��� مصلحة الديوان  املائية والكهربائية 

كورنيش النهر. 
بيروت في 11 كانون األول 2010 
املدير العام 
للموارد املائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 1810 

إعالن قضائي 
العقارية  تدعو املحكمة املنفردة املدنية 
ف�����ي ص����ي����دا ب����رئ����اس����ة ال����ق����اض����ي حسن 
وفيوليت  ه��ان��ي  عليهم  امل��دع��ى  سكينة 
ال���ن���اش���ف م���ن مغدوشة  ال���ي���اس  ول��ي��ل��ى 
إلى  للحضور  اإلقامة  محل  واملجهولي 
قلم املحكمة الستالم استحضار الدعوى 
الياس  م����ن  وامل���ق���ام���ة   2010/444 رق�����م 
نقوال الخوري بوكالة املحامي إسكندر 
م�����رور للعقار  ب���م���وض���وع ح���ق  ال����ح����داد 
رقم 549/ مغدوشة واتخاذ محل إقامة 
بنطاق املحكمة والجواب خالل عشرين 
يومًا من تاريخ النشر وإال يتم إبالغكم 
بقية األوراق والقرارات باستثناء الحكم 
لوحة  على  التعليق  ب��واس��ط��ة  النهائي 

إعالنات املحكمة. 
رئيس القلم 
حسني العزي 

إعالن 
عن املدير العام للشؤون العقارية 

العقارية  ل��ل��ش��ؤون  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ي��ع��ل��ن 
ال��ص��ح��ي��ف��ة العقارية  ع��ن إع����ادة ت��ك��وي��ن 
املفقودة العائدة للعقار 168/225 بلوك 
العقارية  ال��ب��راج��ن��ة  ب���رج  م��ن��ط��ق��ة  م���ن   F
وال����ع����ائ����دة م��ل��ك��ي��ت��ه ل��ل��س��ي��د ع���ل���ي عبد 
الرؤوف سبيتي وغسان محمود منصور 
ب��ال��ط��ري��ق��ة اإلداري�����ة وف��ق��ًا ألح��ك��ام املادة 
الثانية الجديدة من املرسوم االشتراعي 
رقم 77/37 تاريخ 1977/5/16 واملعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة أو حق أن يعترض 
على قرار إعادة التكوين باستدعاء يقدم 
إل���ى ح��ض��رة أم���ني ال��س��ج��ل ال��ع��ق��اري في 
بعبدا خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. 
مدير عام الشؤون العقارية 
بشارة قرقفي 

إعالن 
عن املدير العام للشؤون العقارية 

يعلن املدير العام للشؤون العقارية عن 
إعادة تكوين الصحيفة العقارية املفقودة 
ب��ل��وك E من  ل��ل��ع��ق��ار 156/225  ال��ع��ائ��دة 
منطقة برج البراجنة العقارية والعائدة 
م��ل��ك��ي��ت��ه ل��ل��س��ي��د ح���س���ني م��ح��م��د رشيد 
ب��ال��ط��ري��ق��ة اإلداري�����ة وف��ق��ًا ألح��ك��ام املادة 
الثانية الجديدة من املرسوم االشتراعي 

رقم 77/37 تاريخ 1977/5/16 واملعدلة 
بالقانون رقم 1996/509. 

لكل صاحب مصلحة أو حق أن يعترض 
على قرار إعادة التكوين باستدعاء يقدم 
إل���ى ح��ض��رة أم���ني ال��س��ج��ل ال��ع��ق��اري في 
بعبدا خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. 
مدير عام الشؤون العقارية 
بشارة قرقفي 

إعالن 
عن املدير العام للشؤون العقارية 

يعلن املدير العام للشؤون العقارية عن 
إعادة تكوين الصحيفة العقارية املفقودة 
من   B ب���ل���وك   58/225 ل��ل��ع��ق��ار  ال���ع���ائ���دة 
منطقة برج البراجنة العقارية والعائدة 
إسماعيل  ع��ل��ي  ح��س��ني  للسيد  ملكيته 
ب��ال��ط��ري��ق��ة اإلداري�����ة وف��ق��ًا ألح��ك��ام املادة 
الثانية الجديدة من املرسوم االشتراعي 
رقم 77/37 تاريخ 1977/5/16 واملعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة أو حق أن يعترض 
على قرار إعادة التكوين باستدعاء يقدم 
إل���ى ح��ض��رة أم���ني ال��س��ج��ل ال��ع��ق��اري في 
بعبدا خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. 
مدير عام الشؤون العقارية 
بشارة قرقفي 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ف��ؤاد جوزيف ك��رم وكيل املحامية 
لينا تويني وكيلة الشيخة فريال دعيج 
سلمان الحمود الصباح سندات ملكية 
العبادية   4910 ل��ل��ع��ق��ارات  ض��ائ��ع  ب���دل 

و2787، 2786 بعبدا. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ال���ق���ي���س ملورثها  ع����ص����ام  ه����ن����اء  ط���ل���ب���ت 
القيس س��ن��دات ملكية بدل  رام��ز  عصام 
 ،3111  ،3110  ،3109 ل��ل��ع��ق��ارات  ض��ائ��ع 

3112، 1680 حمانا. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ط��ل��ب ح��س��ن أح���م���د ه���اش���م وك���ي���ل رفيق 
خليل ال��س��واس سند ملكية ب��دل ضائع 

للعقار 489 جدرا. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

إبراهيم  وكيل  طلب علي حسني محمد 
أحمد رجب بوكالته عن كفى ديب نزال 
س���ن���د م��ل��ك��ي��ة ب�����دل ض���ائ���ع ل��ل��ع��ق��ار 167 

الوردانية. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ط��ل��ب رض���ا محمد ح��س��ان وك��ي��ل هيسم 
محمد زين الدين سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 4/3752 الشياح. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

من  املشتري  طلب عصام محمود سيد 

خرج ولم يعد

 ASTER اإلث���ي���وب���ي���ة ال����خ����ادم����ة  غ��������ادرت 
منزل   WELDESENBET KERGA

مخدومها مخايل فيليب صباغ.
للمراجعة:  اس����ت����خ����دام����ه����ا.  م�����ن  ر 

ّ
ن�����ح�����ذ

.70/218200
للبيع

شقة في الرملة البيضاء، 350 م.م. 4 نوم، 
 BRICKS $3.500 موقفان، ط2، سعر مغٍر

70/638323

281م.م.،  املارينا،  املدينة،  في وس��ط  شقة 
قيد اإلنشاء، موقفان، ناٍد، مسبح، حدائق 

70/638323 BRICKS $5000

لإليجار
شقة سوبر دولوكس، فردان، شارع بشير 
 $45.000 5ط،  ن����وم،   4 م.م.،   400 ق���ص���ار، 

70/638323 BRICKS

شقة في الحمرا، ش��ارع وزارة االقتصاد، 
ع����اٍل س��ع��ر مغٍر  ن����وم، ط��اب��ق   3 م.م.،   210

70/638323 BRICKS $36.000 /Year

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294



27 إعالنات

◄ إعالنات رسمية   ►
بدل  ملكية  سند  ال��ع��ن��ان  حسني  محمد 

ضائع للعقار 4012 الدبية. 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب روجيه جورج مغامس سند ملكية 
بدل ضائع للعقار 958 دير دوريت. 

للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ث���اب���ت بصفتها  ن��ع��ي��م  ن���س���ري���ن  ط��ل��ب��ت 
وك��ي��ل��ة ع���ن م��ح��م��د س��ع��ي��د ع��ب��د الخالق 
س���ن���د م���ل���ك���ي���ة ب������دل ض����ائ����ع ع�����ن حصة 

موكلها في العقار 2853 مجدلبعنا. 
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

 
ً
طلب كميل فارس مغبغب بصفته وكيال
عن كل من نهى وليلى وندى أوالد جورج 
خ�����وري س���ن���دات م��ل��ك��ي��ة ب����دل ض���ائ���ع عن 
حصص موكليه في العقار 1919 عرمون. 
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ط��ل��ب ي��وس��ف ع��ب��د ال��ل��ه ال��ح��اج بصفته 
 عن حسيب قاسم الدمشقي وهو 

ً
وكيال

أحد ورثة قاسم أحمد الدمشقي سندي 
ملكية بدل ضائع عن حصة قاسم أحمد 
عني  و105   812 العقارين  ف��ي  الدمشقي 

صوفر. 
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

إعالن 
ص����ادر ع���ن أم���ان���ة ال��س��ج��ل ال��ع��ق��اري في 

البقاع 
طلب علي أسعد الحلباوي سندات تمليك 
بدل عن ضائع بحصته في العقارات رقم 
316 و312 و318 من منطقة جنتا و1140 
من منطقة النبي شيت العقارية وطلب 
له  تمليك  الحلباوي سند  أسعد  محمد 

بالعقار 1140 النبي شيت. 
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا. 
أمني السجل العقاري املعاون 
الياس جريجيري 

إعالن عن مناقصة عمومية 
يعلن اتحاد بلديات الضنية عن رغبته 

بشراء سيارات بيك آب قالب. 
املقبولة  ال���ش���رك���ات  م���ن  ال���راغ���ب���ني  ع��ل��ى 
حسب دفتر الشروط الخاص باملناقصة 
ف����ي مركزه  ب���م���رك���ز االت����ح����اد  االت����ص����ال 
���������������� ال���ط���ري���ق العام  ال���ك���ائ���ن ف���ي ب��خ��ع��ون 
للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ 

1000000ل.ل. مليون ليرة لبنانية. 
تودع العروض في مبنى االتحاد خالل 
الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم الخميس 
ولغاية   2010/12/16 ف����ي����ه  ال������واق������ع 

2010/12/31 ضمنًا. 
بعد  الخامسة  ال��س��اع��ة  ال��ع��روض  تفتح 

الظهر في 2010/12/31
رئيس اتحاد بلديات الضنية 
محمد سعدية

إعالن
تعلن ب��ل��دي��ة ن��م��ري��ن وب���ك���وزا ع��ن إجراء 
م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ع���ن م��ش��اري��ع داخل 
باالشتراك  ال����راغ����ب����ني  ف���ع���ل���ى  ال����ب����ل����دة. 
الدوام  خ��الل  البلدية  برئيس  االت��ص��ال 
الرسمي تلفون 03/972175 وذلك ابتداًء 
 2010/12/16 ف����ي  ال��خ��م��ي��س  ي�����وم  م����ن 

 2010/12/31 ف��ي  الجمعة  ي��وم  ول��غ��اي��ة 
ضمنًا.

آخر موعد الستالم العروض هو الساعة 
الثانية عشرة ظهرًا.

ال����ع����روض ب��ت��م��ام الساعة  ي���ج���ري ف���ض 
الرابعة بعد الظهر في مركز البلدية.

رئيس البلدية
مصطفى عربس

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
عبد  أح���م���د  امل��ت��ه��م  ع��ل��ى   2010/11/29
ال����ق����ادر ي��س��ني ج��ن��س��ي��ت��ه ل��ب��ن��ان��ي محل 
إق���ام���ت���ه ال���ن���اع���م���ة م����ش����روع م���زه���ر قرب 
ال����ج����ام����ع وال�����دت�����ه س����ع����اد ع����م����ره 1982 
 2009/6/19 ب���ت���اري���خ  غ���ي���اب���ي���ًا  أوق�������ف 
التالية:  ب��ال��ع��ق��وب��ة   2010/7/17 ح��ت��ى 
ل��ل��م��واد 64/639 م��ن قانون  م��ؤب��د وف��ق��ًا 

العقوبات الرتكابه جناية سرقة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره ونشر الحكم في 2010/11/29
الرئيس هنري الخوري
تكليف 1830

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
شعيب  ب���و  امل��ت��ه��م  ع��ل��ى   2010/11/30
محل  مغربي  جنسيته  بلحمر  ب��وغ��اي��ا 
م��ن��ص��ورة عمره  وال��دت��ه  النبعة  إق��ام��ت��ه 
1967 أوقف غيابيًا بتاريخ 2009/11/17 
بالعقوبة التالية: ست سنوات ومليوني 
قانون  م��ن   440/443 ل��ل��م��واد  وف��ق��ًا  ل.ل. 

العقوبات الرتكابه جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
تكليف 1830

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
2010/11/30 على املتهم دافيد شيمون 
ل��ب��ن��ان��ي م��ح��ل إقامته  ك���ن���دو ج��ن��س��ي��ت��ه 

ال���ف���ن���ار ق�����رب ش���رك���ة ري���ن���و م أب�����و علي 
والدته حسنة عمره 1973 أوقف غيابيًا 
التالية:  بتاريخ 2009/11/17 بالعقوبة 
ثالث سنوات ومليوني ل.ل. وفقًا للمواد 
العقوبات  ق���ان���ون  م���ن   200/440/443

الرتكابه جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
تكليف 1830

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
2010/11/30 على املتهم فرحان يوسف 
إقامته  م��ح��ل  لبناني  جنسيته  غ��ري��زي 
ال��ش��ادي بملكه ط 2 والدته  ب��ت��ات��ر ح��ي 
غيابيًا  أوق�����ف   1953 ع���م���ره  س��ه��ج��ن��ان 
التالية:  بتاريخ 2009/11/17 بالعقوبة 
ست سنوات ومليوني ل.ل. وفقًا للمواد 
440/443 من قانون العقوبات الرتكابه 

جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
تكليف 1830

إعالن
ص����������ادر ع������ن ال�����ق�����اض�����ي ال������ع������ق������اري في 

الجنوب
طلب أسامة البساط ملوكلته هال حيدر 
عسيران شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

رقم 1878 كفرحتى.
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
2010/11/30 على املتهم شانت كيفورك 
شهنازيان جنسيته لبناني محل إقامته 
ال��ف��ن��ار ������� ح���ي ال��زع��ي��ت��ري��ة م ع��ل��ي قاسم 
أوقف  م��اري عمره 1957  وال��دت��ه  زعيتر 
بالعقوبة   2009/11/17 بتاريخ  غيابيًا 

التالية: ست سنوات ومليوني ل.ل. وفقًا 
العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   440/443 ل��ل��م��واد 

الرتكابه جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
تكليف 1830

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
قاسم  محمد  املتهم  على   2010/11/30
إقامته  م��ح��ل  لبناني  جنسيته  م��ظ��ل��وم 
أوقف   1961 عمره  غزالة  والدته  بريتال 
بالعقوبة   2003/3/5 ب��ت��اري��خ  غ��ي��اب��ي��ًا 
التالية: ست سنوات ومليوني ل.ل. وفقًا 
العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   440/443 ل��ل��م��واد 

الرتكابه جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
التكليف 1830

خالصة حكم
ص���ادر ع��ن محكمة ال��ج��ن��اي��ات ف��ي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
بتاريخ  امل���ح���ك���م���ة  ه�������ذه  ح���ك���م���ت  ل����ق����د 
بدروس  امل���ت���ه���م  ع���ل���ى   2010/11/30
لبناني  جنسيته  ط��اش��ج��ي��ان  ك��ي��ف��ورك 
م��ح��ل إق��ام��ت��ه ب����رج ح��م��ود ش����ارع طراد 
بناية أبي اللمع والدته سيرانوس عمره 
1948 أوقف غيابيًا بتاريخ 2009/11/17 
بالعقوبة التالية: ست سنوات ومليوني 
قانون  م��ن   440/443 ل��ل��م��واد  وف��ق��ًا  ل.ل. 

العقوبات الرتكابه جناية تزوير عملة.
ال���ح���ق���وق املدنية  وق������ررت إس���ق���اط���ه م���ن 
وعّينت له قّيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2010/11/30
الرئيس الخوري
تكليف 1830

إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

سندًا للمادة /409/ أ.م.م.
ذ عليه: نبيل عبد الحميد 

ّ
موّجه إلى املنف

محل  مجهول   ��� امليناء   ��� السبع  العلمي 
اإلقامة حاليًا.

ب���م���ق���ت���ض���ى امل���ع���ام���ل���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة رقم 
سوسيتيه  بنك  م��ن  امل��ق��دم��ة   2010/176
جنرال في لبنان ش.م.ل. بوكالة النقيب 
بسام الداية، بموجب عقود تأمني وفتح 
اع���ت���م���اد وك���ش���ف ح���س���اب ب��ق��ي��م��ة الدين 
د.   /462664.24/ ال��ب��ال��غ��ة  اإلج���م���ال���ي���ة 
 /616.500/ مبلغ  إل���ى  إض��اف��ة  أم��ي��رك��ي 

ل.ل. إضافة إلى الفوائد والنفقات.
ل���ذل���ك ي��ق��ت��ض��ي ح���ض���ورك���م ب����ال����ذات أو 
ب���ال���واس���ط���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة إل�����ى ق���ل���م هذه 
التنفيذي  اإلن����������ذار  الس����ت����الم  ال������دائ������رة 
وم���رب���وط���ات���ه وات���خ���اذ م���ق���ام ل��ك��م ضمن 
نطاقه وال��ج��واب بمهلة ع��ش��رة أي���ام من 
تاريخ التبليغ وعشرين يومًا من تاريخ 
تبليغ  كل  يعتبر  وبانقضائهما  النشر 
ل��ك��م ف���ي ق��ل��م��ه��ا ص��ح��ي��ح��ًا وي���ص���ار إلى 
وحتى  ل��أص��ول  وف��ق��ًا  التنفيذ  متابعة 

آخر الدرجات واملراحل.
رئيس القلم
ميرنا حصري

إعالن عدد 2010/144
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 
واآلل���ي���ات ف��ي ب��ي��روت ب��رئ��اس��ة القاضي 
ذ 

ّ
جورج أوغست عطية قرار بإبالغ املنف

عليها شركة غو فور رنت أي كار ش.م.م. 
 بأحكام املادة 

ً
بالطرق االستثنائية عمال

اإلنذار  م��دن��ي��ة  م��ح��اك��م��ات  أص�����ول   409
ومرفقاته  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  وط���ل���ب  اإلج�����رائ�����ي 
656824/م  السيارة  على  الحجز  وق���رار 
تاريخ   2010/144 رق��م  باملعاملة  ص��ادر 
2010/3/4 املقدمة من شركة سنتشوري 
موتور كومباني ش.م.ل. وكيلها املحامي 

شارل الحلو.
ال��دائ��رة للحضور  ت��دع��وك��م ه��ذه  وعليه 
وكيل  ب����واس����ط����ة  أو  ش���خ���ص���ي���ًا  إل���ي���ه���ا 
غ األوراق املشار إليها خالل 

ّ
قانوني لتبل

مهلة ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ماهر الزين

تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني 
ول���ل���م���رة األول������ى ك���ام���ل 2400 س��ه��م في 
العقار رقم 419 كفرحونة لعدم قابليته 
إزالة  وف��ق��ًا لحكم  ال��ش��رك��اء  ب��ني  للقسمة 
الشيوع الصادر عن املحكمة االبتدائية 
 2009/5/21 ب����ت����اري����خ  ال����ج����ن����وب  ف�����ي 
وارد  رق��������م  ال����ق����ض����ائ����ي����ة  ب����االس����ت����ن����اب����ة 

.2010/8
ذ: دانيال فرحات الحداد.

ّ
املنف

اسطفان  بطرس  عليهم: جوزفني  ذ 
ّ
املنف

جرجس  وس�������ل�������ني  وس������ل������ي������م  وأم�����������������ال 
الشويري.

تاريخ التنفيذ: 2009/8/18.
تاريخ محضر الوصف: 2010/9/28.

تاريخ تسجيله: 2010/10/7.
محتويات العقار: قطعة أرض أصبحت 
قسمًا م��ن ح��دي��ق��ة م��س��ّورة ت��اب��ع��ة ملنزل 

مجاور.
ح�������دوده: غ���رب���ًا ط���ري���ق وال����ع����ق����اران 420 
 العقار 

ً
و421 ��� شرقًا مجرى ماء ��� شماال

418 ��� جنوبًا العقار 421.
مساحته: 150 م.م.

تخمينه وبدل طرحه: 15250 د.أ.
ت��ع��ق��د ج��ل��س��ة امل���زاي���دة ف���ي م��ق��ر محكمة 
جزين يوم االثنني الواقع فيه 2011/1/17 

عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ع��ل��ى ك��ل راغ���ب ب��االش��ت��راك ب��امل��زاي��دة أن 
دائ���رة تنفيذ جزين  ي��ودع باسم رئيس 
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة 
املقبولة مبلغًا موازيًا  أو أحد املصارف 
ك��ف��ال��ة مصرفية  ي��ق��دم  أو  ال���ط���رح  ل��ب��دل 
 مقامًا مختارًا 

ّ
تضمن هذا املبلغ وأن يعني

له ضمن نطاق الدائرة وإال اعتبر قلمها 
م��ق��ام��ًا ل���ه. وع��ل��ى امل��ش��ت��ري ال����ذي ترسو 
 
ً
عليه املزايدة أن يقوم بدفع الثمن كامال

خالل ثالثة أيام تلي قرار اإلحالة ورسم 
دالل��ة ق��دره خمسة في املئة تحت طائلة 

إعادة البيع على عهدته بزيادة العشر.
رئيس القلم
جرجس داود أبو زيد

دعوة

أسماء املالكنيرقم العقاراملنطقة العقارية

بيار جرجس التركي1453تمنني التحتا

إبراهيم محمد مرتضى1461تمنني التحتا

زكية وبسمة ومريم بنات علي الزطي1479تمنني التحتا

كمال عالم عالم1508تمنني التحتا

الياس الحاج شاهني وافني الحاج شاهني وتانيا وج��وزف ريكاردو ومارسيا ريكاردو 1528تمنني التحتا حنينة 
والياس  الحاج شاهني  وأنطوانيت جرجس  الحاج شاهني  ج��وزف  أوالد  ري��ك��اردو  ومارسيتيال 
جورج الحاج شاهني وليزا الحاج شاهني وريكاردو نقوال الحاج شاهني وجوليانا وكوليت بنتا 

رشيد الكفوري

حسني هادي السيد قاسم1538تمنني التحتا

عدال بنت محمد الفيتروني وكمال علي سمعان1543تمنني التحتا

علي إبراهيم السيد قاسم1544تمنني التحتا

هادي أحمد مرتضى1552تمنني التحتا

إسماعيل محمد قاسم نصار1568تمنني التحتا

حسني ياسني علي ياسني1570تمنني التحتا

زينة ضاهر ريا1580تمنني التحتا

عباس أمني ريا1581تمنني التحتا

عليا حسني ريا1602تمنني التحتا

عباس توفيق مسيلب1509تمنني التحتا

خليل علي سمعان1853تمنني التحتا

فاطمة محمد مرتضى1462تمنني التحتا

إن لجنة استمالك البقاع االبتدائية تبلغكم املرسوم رقم 17444 تاريخ 2006/7/11 القاضي باستمالك أقسام من عقارات في منطقة 
تمنني التحتا وتدعوكم إلى جلسة في مكتبها الكائن في سراي زحلة الطابق الثاني الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة الواقع 
فيه 2011/1/14 وينبغي إعالم اللجنة عن أصحاب الحقوق وفقًا للمادة 15 من قانون االستمالك مصحوبني بسند التمليك أو إفادة 

عقارية حديثة وذلك لتقرير التعويض أو نزع امللكية. وبحال عدم حضوركم تجري املحاكمة غيابيًا وفقًا لأصول.
رئيس لجنة استمالك البقاع االبتدائية
القاضي طنوس مشلب

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  1294



األح�����د، مواجهات  م��ب��اري��ات  ت��ش��ه��د 
أبرزها  امل�����ق�����دم�����ة،  ل�����ف�����رق  ف����اص����ل����ة 
ال��ص��ف��اء وال���راس���ي���ن���غ، والعهد  ل��ق��اء 
املبرة  ي���ل���ت���ق���ي  ف���ي���م���ا  وال������س������اح������ل، 
واألنصار، االثنني، ونتائجها تحدد 
بطل الذهاب. كما تخوض فرق املربع 

األدنى قمتني لكسر الحصار. 

األحد: الصفاء × الراسينغ 
)الصفاء ـ 14:15( 

الراسينغ ثالث مع 21  قمة حقيقية. 
ن��ق��ط��ة وال���ص���ف���اء راب����ع ب���ف���ارق هدف 
واح����د. وال��ف��وز ق��د ي��ق��ود إل���ى اعتالء 
متكافئ  لقاء  الوصافة.  أو  ال��ص��دارة 
ي��واف��ق العبي  ال��ص��ف��اء  فنيًا وملعب 
ل��ك��ون��ه��م يتدربون  أي��ض��ًا  ال��راس��ي��ن��غ 
»قصقص«  م���ل���ع���ب  ع����ل����ى  أس������اس������ًا 
ال����ح����رج، وي���ع���ود ال���ي���ه ع���م���اد امليري 
من  كمية  فيه  توقع 

ُ
وت وعلي حمية، 

األهداف. 

الساحل × العهد )برج حمود ـ 
 )14:15

هل يعزز العهد صدارته )23 نقطة(، 
أم ي��ج��ّم��ده��ا ال��س��اح��ل )ال��س��اب��ع 10( 
ويعزز موقعه صعودًا بعد خسارته 
العهد   .)2�1( ال���س���الم  أم����ام  األخ���ي���رة 
قابل  الساحل  ول��ك��ن  مبدئيًا  يتفوق 

للمفاجأة. 

الغازية × النجمة )صيدا ـ 17:00( 
رغ�����م ح���اج���ت���ه إل�����ى ف�����وز ي���رف���ع���ه الى 
لعبًا  وت��ط��ّور مستواه  مة 

ّ
املقد م��رّب��ع 

وه��ج��وم��ًا )ال��خ��ام��س 17ن��ق��ط��ة( فإنه 
ي���درك ج��ي��دًا خ��ط��ورة ش��ب��اب الغازية 
)الحادي عشر 8 نقاط( التي أحرجت 
والفوز  وال���ت���ض���ام���ن.  ال��ع��ه��د  أخ���ي���رًا 
ال����ل����ق����اء وال�����ت�����ع�����ادل يرضي  ع�����ن�����وان 

الغازية. منقولة تلفزيونيًا. 

ـ  )بحمدون  التضامن   × اإلخـــاء 
 )14:15

سباق ساخن من تحت الى الوسط. 
اإلخ���اء )ال��ث��ام��ن 9 ن��ق��اط( واملنتعش 

قّمتان لبطل الذهاب 
والهروب من القاع  

ب���إح���راج ال��ع��ه��د ي��ت��ط��ل��ع ل��ل��ف��وز فقط 
على ضيفه الصوري املتجّمد بغرابة 
بعد أربع خسائر )العاشر 8 نقاط(. 

لقاء متكافئ فنيًا والكلمة للملعب. 

االثنني: املبّرة × األنصار )املدينة 
الرياضية ـ 17:00( 

األنصار  ي���خ���وض���ه���ا  أخ���������رى،  ق���م���ة 
الوصيف بفارق هدفني عن املتصدر 
العهد )23 نقطة( لتكريس منافسته، 
مًا لالرتقاء 

ّ
ويراها املبّرة الخطير سل

)السادس  امل�����ق�����دم�����ة  م������رّب������ع  ن����ح����و 
ع�����ودة قائده  أم����ل  ع��ل��ى  ن���ق���ط���ة(،   16
إسماعيل فاضل معافى من إصابته 
الراسينغ.  أم������ام  األرب�����ع�����اء  امل����ؤث����رة 

منقولة تلفزيونيًا. 

الدرجة الثانية 
ال����خ����ي����ول ص���������دارة دوري  اس����ت����ع����اد 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ف��ارق إص��اب��ة واح����دة أمام 
أم��س على  بفوزه  منافسه طرابلس، 
ال��ي��اس 2-1 على  ب��ر  ن��اص��ر  مضيفه 
للخيول  س���ج���ل  ب����ح����م����دون.  م���ل���ع���ب 
)10( وموسى حجيج  أحمد موسى 

)51(، ولناصر محمد الحاج )61(. 
العاشرة،  امل���رح���ل���ة  ال���ي���وم  ��ف��ت��ت��ح 

ُ
وت

م��ع ضيفه  ط��راب��ل��س  امل����ودة  فيلتقي 
األه�����ل�����ي ص����ي����دا ف�����ي ط����راب����ل����س في 
املقدمة،  ف�����ي  ل���ل���غ���اي���ة  ص���ع���ب  ل����ق����اء 
ويستضيف اإلرشاد األهلي النبطية 
ال��ن��ج��م��ة، وي��ل��ع��ب حركة  ع��ل��ى ملعب 
جونية،  في  االجتماعي  مع  الشباب 
وال��ح��ك��م��ة م��ع ال��ش��ب��اب ط��راب��ل��س في 
ب����رج ح���م���ود. وت���ت���اَب���ع امل���رح���ل���ة غدًا 
بلقاء قوي يجمع طرابلس والسالم 
زغ��رت��ا ف��ي »درب���ي« ق��وي على ملعب 
إلى  األول  ي����س����ع����ى  إذ  ط�����راب�����ل�����س 
والسالم  ال��ص��دارة  في  البقاء شريكًا 
ستكمل االثنني 

ُ
للصعود نحوها، وت

ني فيلتقي الخيول، املتصدر، 
َ
بمبارات

م�����ع امل���ح���ب���ة ط����راب����ل����س ع���ل���ى ملعب 
الصفاء، ولقاء الزعامة في بر الياس 
ال��ن��ه��ض��ة ون��اص��ر ف��ي الخيارة.  ب��ني 

)تنطلق املباريات الساعة 14:15(.

تنطلق منافسات األسبوع الحادي عشر من بطولة لبنان لكرة القدم، األحد بأربع 
ختتم بها مرحلة الذهاب، على أن تنطلق 

ُ
ستكمل االثنني بمباراتني، ت

ُ
مباريات، وت

مرحلة اإلياب يوم 29 /2011/1، حيث تجرى في فترة االستراحة مباريات من كأس 
لبنان 

كرة القدم

»الهدية بانغورا« وبداية سيئة لبالدوين مع الحكمة  أنيبال يسقط الرياضي بـ
بات وضع مدرب النادي الرياضي لكرة 
إثر  املحك  أب��و شقرا على  ف��ؤاد  السلة 
السقوط الثالث الذي تعّرض له حامل 
ال��ل��ق��ب ف��ي ب��ط��ول��ة ال�����دوري بخسارته 
أمس أم��ام مضيفه أبناء أنيبال زحلة 
 ،46  -  48  ،32  -  25  ،14  -  14(  62  -  57
57 - 62( على ملعب القلبني األقدسني 
في زحلة.  وكان أفضل مسجل للفائز 
نقطة،   26 بانغورا  ألفا  السيراليوني 
ول��ل��ري��اض��ي األم���ي���رك���ي ال��ع��ائ��د نايت 

جونسون 19 نقطة. 
وكانت املفارقة في املباراة أن بانغورا 
أهدته إدارة النادي األصفر الى سفير 
إن  إذ  ان��ض��م��ام��ه،  بتسهيلها  ال��ب��ق��اع 
النادي  ب��ح��وزة  ك��ان  ال��الع��ب  استغناء 
الرياضي، حيث لعب معه في املوسم 

املنصرم وذلك بحسب قانون االتحاد، 
أروقة  ف��ي  دار  ج����دااًل واس��ع��ًا  أن  علمًا 
بطل لبنان حيث كان الطلب بالتعاقد 
 

ّ
مع بانغورا ب��داًل من لورين وودز، إال
أن الجهاز الفني ارتأى إبقاء األخير. 

أيضًا،  الثقيل  العيار  وفي مفاجأة من 
مني الحكمة بأول خسارة تحت قيادة 
توماس  األم����ي����رك����ي  ال���ج���دي���د  م����درب����ه 
بالدوين، مدرب املنتخب الوطني، أمام 
مضيفه بيبلوس90 - 100 )23-23، 43 - 
48، 60 - 72، 90 - 100( في املباراة التي 
أج���ري���ت ف���ي ن�����ادي ع��م��ش��ي��ت. وسجل 
لبيبلوس األميركي أنطوني داندريدج 
35 نقطة، وأضاف كالفن وارنر 27 نقطة 
مع 11 متابعة وسامر مشرف 18 نقطة 
و10 متابعات و7 سرقات و5 تمريرات، 

وللحكمة األميركي غارنيت جونسون 
22 نقطة مع 13 متابعة وغالب رضا 19 
نقطة وروني فهد 18 واألميركي داريل 
متابعات.   10 م���ع  ن��ق��ط��ة   13 وات��ك��ي��ن��ز 
اسطفان  إي��ل��ي  غ��ي��اب  الحكمة  وع��ان��ى 
امل���ص���اب. وت��ق��ام ال��ي��وم م���ب���اراة واحدة 
م��ؤج��ل��ة م���ن امل��رح��ل��ة ال��خ��ام��س��ة إيابًا، 
بيبلوس  ض��ي��ف��ه  م���ع  ه��وب��س  فيلتقي 
 .)15:30 )ال�����س�����اع�����ة  امل�������ر  م���ج���م���ع  ف�����ي 
وت��ف��ت��ت��ح غ���دًا امل��رح��ل��ة ال��س��ادس��ة إيابًا 
الرياضي  ضيفه  م��ع  ال��ح��ك��م��ة  فيلعب 
ملعب  على  منتظرة  تقليدية  قّمة  ف��ي 
أيضًا  ويلتقي   ،)18:00 )الساعة  غزير 
انترانيك  وضيفه  املتصدر  الشانفيل 
الشانفيل  م��درس��ة  ب��ي��روت على ملعب 

)الساعة 18:00(.

كرة السلة

هل يبقى مدرب النجمة 
أم يغادر؟ املدّرب 

املحترم قندوز جاء 
ليساعد النجمة على 
بناء فريق جيد، لكنه 
 

ّ
بكل بساطة لم يجد أي

تعاون من اإلدارة، سواء 
في إحضار العبني شباب 
أو في ضبط بعض العبي 

الفريق األول، حيث 
ب بعضهم من 

ّ
يتغي

دون إجراءات مناسبة، 
 البعض 

ّ
ومع ذلك يحتج

عند الخسارة. واقع ال 
يليق بالنجمة فكيف 

يبقى املدّرب؟ 

إدارة 
النجمة 

ماذا تريد؟ 

رياضة

مدّربا الصفاء 
سمير سعد وغسان
 أبودياب في آخر حصة 
تدريب للفريق قبل لقاء 
املبّرة )بالل جاويش(

السبت  18  كانون األول  2010  العدد  281294

صراع بني الباش -5- وأبو املنى )بروفوتو(



لالتحاد  اإلداري���������ة  ال��ل��ج��ن��ة  واف����ق����ت 
ال�����ط�����ائ�����رة على  ل����ل����ك����رة  ال����ل����ب����ن����ان����ي 
الجمعية  أق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وص��ي��ات 
 27 بتاريخ  انعقدت  التي  العمومية 
امل���اض���ي، إن لجهة  ال��ث��ان��ي  ت��ش��ري��ن 
املباريات  الجمهور لحضور  تحفيز 
النشء  إع����داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  أو لجهة 
ه على ممارسة لعبة 

ّ
الرياضي وحض

ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، وق���د وض��ع��ت��ه��ا قيد 
وذلك  املقبل،  العام  من  ب��دءًا  التنفيذ 
ف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��دت��ه برئاسة 
رئيس االتحاد جان همام وبحضور 
غالبية األعضاء. وفي أبرز املقررات: 
الحاضرين  االت����ح����اد  رئ���ي���س  أط���ل���ع 
على انسحاب فريق األنوار الجديدة 
م��ن ب��ط��ول��ة امل��ش��رق ال��ع��رب��ي، تعديل 
برنامج بطولة لبنان للدرجة األولى 
لضرورات النقل التلفزيوني، على أن 
تنطلق البطولة في 11 كانون الثاني 
الحاضرين  ال��رئ��ي��س  أط���ل���ع  امل��ق��ب��ل، 

ع��ل��ى زي��ارت��ه م��ع ن��ائ��ب��ه ع��ل��ي خليفة 
السفارة االيرانية في بيروت وطلب 
ل��ب��ن��ان للرجال  م��ن��ت��خ��ب  اس��ت��ض��اف��ة 
اإليراني لخوض  االتحاد  نفقة  على 
بطولة آسيا التي ستقام في طهران 
ال����ع����ام امل���ق���ب���ل، واالع������ت������ذار ع����ن عدم 
املشاركة في بطولة آسيا لألندية في 
الباهظة  الكلفة  بسبب  إندونيسيا 
املنتخب،  م����ع  ال���الع���ب���ن  وارت�����ب�����اط 

واالع������ت������ذار ع����ن ع�����دم امل����ش����ارك����ة في 
األوملبية،  األل���ع���اب  دورة  ت��ص��ف��ي��ات 
لبنان  إط���الق بطولة  وامل��واف��ق��ة على 
واألندية.  للمدارس  العمرية  للفئات 
الحاضرين  االت���ح���اد  رئ��ي��س  وأط��ل��ع 
ب����ص����اح����ب شركة  اج����ت����م����اع����ه  ع����ل����ى 
الترك،  ب���س���ام  اي����ف����ازي����ون«  »س����ب����ور 
ب��غ��ي��ة إط������الق ب���ط���ول���ة م���درس���ي���ة من 
رئيس  ت���ك���ل���ي���ف  م������������دارس.  ث����م����ان����ي 
االت��ح��اد ح��ض��ور اج��ت��م��اع الجمعية 
اآلسيوي  ل�����الت�����ح�����اد  ال����ع����م����وم����ي����ة 
تايوان،  ف����ي  امل���ق���ب���ل  اي����ل����ول   14 ف����ي 
االت����ح����اد لعضوية  رئ���ي���س  ت��رش��ي��ح 
االت��ح��اد اآلس��ي��وي واألع��ض��اء اآلتية 
وهم:  العاملة  اللجان  إلى  أسماؤهم 
القاصوف،  ول��ي��د  ال��ش��اط��ئ��ي��ة:  ل��ج��ن��ة 
املالية: جورج نّصور، املدربن: ايلي 
موسى، الحكام: الياس طايع، تنظيم 
الدعاية  ج���ب���ور،  ام���ي���ل  امل���س���اب���ق���ات: 

والتسويق: ميشال ابي رميا. 

تشكيلة أّولية للكويت وقطر تهزم مصر استعدادًا 
لكرة  ال��ك��وي��ت  منتخب  س��ي��ن��خ��رط 
ال���ق���دم، ب��ط��ل ال��خ��ل��ي��ج، اع��ت��ب��ارًا من 
ال����ي����وم ف����ي م��ع��س��ك��ر ت���دري���ب���ي في 
ال��ق��اه��رة اس��ت��ع��دادًا ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
اآلسيوية  األم������م  ك�����أس  ن���ه���ائ���ي���ات 
إلى   7 م��ن  ق��ط��ر  ال��ت��ي تستضيفها 
ال��ث��ان��ي امل��ق��ب��ل. ويلعب  29 ك��ان��ون 
النهائيات  ف��ي  ال��ك��وي��ت��ي  املنتخب 
األولى  املجموعة  ضمن  اآلسيوية 
وأوزبكستان  ال��ص��ن  ت��ض��م  ال��ت��ي 
وق�������ط�������ر. وي�������خ�������وض امل����ن����ت����خ����ب 3 
مباريات ودية مع كوريا الشمالية 
ال��ج��اري، وم��ع زامبيا  ف��ي 24 و27 
في 31 منه. وك��ان امل��درب الصربي 
غوران توفاريتش قد اختار تشكيلة 
ه�����م: نواف  م����ن 26 الع����ب����ًا،  أول����ي����ة 
ال���خ���ال���دي وم���س���اع���د ن����دا وحسن 

وصالح  راش��������د  وم���ح���م���د  ف����اض����ل 
الشيخ وطالل العامر وبدر املطوع 
وحمد العنزي وأحمد عجب وعبد 
امل���ش���ع���ان وع���ام���ر معتوق  ال���ع���زي���ز 
وفهد األنصاري )القادسية(، وفهد 
ال���ط���اه���ر ووليد  ع����وض وي���ع���ق���وب 
)الكويت(  ال��ع��ت��ي��ق��ي  وج�����راح  ع��ل��ي 
ال��ل��ه الشمالي  وخ��ال��د خلف وع��ب��د 
وخالد الرشيدي وأحمد الرشيدي 
وع���ل���ي م��ق��ص��ي��د )ال����ع����رب����ي( وفهد 
ال��ع��ن��زي وي��وس��ف ن��اص��ر )كاظمة( 
وعبد الله البريكي وحميد القالف 
القحطاني  وخ�����ال�����د  )ال����س����امل����ي����ة( 

)الساحل(. 

فوز تاريخي لقطر 
���رت ق��ط��ر ف����وزًا ت��اري��خ��ي��ًا على 

ّ
س���ط

ضيفتها مصر، بطلة أمم أفريقيا، 
2-1 في العاصمة الدوحة استعدادًا 
إلى  بالنسبة  ال��ق��اري��ة  للنهائيات 
عبر  »ال����ع����ن����اب����ي«  وت�����ق�����دم  األول. 
الدقيقة  ف��ي  س��وري��ا  سيباستيان 
مدافع  ج��م��ع��ة  وائ�����ل  وأض������اف   ،21
 في مرمى 

ً
مصر الهدف الثاني خطأ

فيما سجل  الدقيقة 44،  فريقه في 
ول����ي����د س���ل���ي���م���ان ه������دف م���ص���ر في 
الدقيقة 74. وحضر املباراة رئيس 
االت����ح����اد ال����دول����ي ج����وزي����ف بالتر 
ورئ��ي��س االت��ح��اد اآلس��ي��وي محمد 
أل����ف متفرج  ب���ن ه���م���ام ون���ح���و 40 
أغلبهم من الجالية املصرية. وطرد 
الحكم العماني عبد الله الحرصي 
العب قطر فابيو سيزار واملصري 

أحمد فتحي )82(. 

أمم آسيا 2011كرة القدم

لم تكن طريق سان انطونيو سبرز 
م��ف��روش��ة ب����ال����ورود ل��ت��ح��ق��ي��ق فوزه 
تغلب  اذ  ال����ت����وال����ي  ع���ل���ى  ال����س����اب����ع 
دنفر  مضيفه  على  بالغة  بصعوبة 
الدوري  ض��م��ن   ،112-113 ن��اغ��ت��س 
في  للمحترفن  الشمالي  االم��ي��رك��ي 
كرة السلة. وك��ان العمالق املخضرم 
ت���ي���م دان����ك����ن أب�������رز م��س��ج��ل��ي سبرز 
وأضاف  م��ت��اب��ع��ة،  و16  ن��ق��ط��ة  ب������28 
الفرنسي طوني باركر 24 نقطة و9 
ت��م��ري��رات ح��اس��م��ة. ول���دى الخاسر، 
ب�31  األفضل  أنطوني  كارميلو  ك��ان 
نقطة و9 متابعات. وحقق بوسطن 
ع��ش��ر على  ال��ث��ان��ي  ف����وزه  سلتيكس 
أتالنتا  على ضيفه  بتغلبه  التوالي 

ألن  راي  وك�������ان   .90-102 ه����وك����س 
أفضل مسجلي بوسطن ب� 18 نقطة، 
في حن كان مارفن وليامس أفضل 

مسجلي اتالنتا ب� 26 نقطة. 
وكان بوسطن قد أعلن أول أمس ان 
الع��ب��ه راج�����ون رون�����دو س��ي��غ��ي��ب عن 
إلصابته  قليلة«  »ألسابيع  امل��الع��ب 

بتمزق في اربطة كاحله األيسر.
فريقه  ه���������اري���������س  دي��������ف��������ن  وق���������������اد 
نيوجيرسي نتس الى تحقيق فوزه 
متتالية،  خ�����س�����ارات   8 ب���ع���د  االول 
عندما سجل 29 نقطة و9 تمريرات 
حاسمة ليفوز صاحب االرض على 

واشنطن ويزاردز 89-97.
وكان البديل نيك يانغ أفضل مسجل 

لدى الخاسر ب� 22 نقطة.وهذا برنامج 
ال��ي��وم: ان��دي��ان��ا ب��اي��س��رز - كليفالند 
ك���اف���ال���ي���ي���رز، ت����ورون����ت����و راب�����ت�����ورز - 
نيوجيرسي نتس، نيويورك نيكس 
- م��ي��ام��ي ه��ي��ت، ف��ي��الدل��ف��ي��ا سفنتي 
ان��ج��ل��س اليكرز،  ل���وس   - س��ي��ك��س��رز 
ديترويت بيستونز - لوس انجلس 
- تشارلوت  اتالنتا هوكس  كليبرز، 
هورنتس  اورليانز  نيو  بوبكاتس، 
- يوتا جاز، اوكالهوما سيتي ثاندر 
هيوسنت  ك���ي���ن���غ���ز،  س���اك���رام���ن���ت���و   -
غريزليس،  م���م���ف���ي���س   - روك������ت������س 
صنز،  فينيكس   - مافريكس  داالس 
بورتالند ترايل باليزرز - مينيسوتا 

تمبروولفز.

تأخر عودة مينغ وغياب نواه
ع���م���الق هيوسنت  ع������ودة  س��ت��ت��أخ��ر 
روك����ت����س ال��ص��ي��ن��ي ي�����او م��ي��ن��غ الى 
املالعب بعد اكتشاف تعرضه لكسر 
ف��ي ك��اح��ل��ه االي��س��ر م��ن دون تحديد 
املدة، بحسب ما ذكر فريقه. ويغيب 
مينغ عن املنافسات منذ 10 تشرين 
ال���ث���ان���ي امل����اض����ي. م����ن ج���ه���ة أخرى، 
ال��ع��ام لشيكاغو بولز  وص��ف امل��دي��ر 
يوايكيم  الفرنسي  خضوع  ف��ورم��ان 
ن����واه ل��ج��راح��ة اث���ر اص��اب��ت��ه بتمزق 
اب��ه��ام ي��ده اليمنى ستبعده عن  ف��ي 
امل��ن��اف��س��ات ب���ن 8 و10 أس��اب��ي��ع ما 

يشكل »ضربة قاسية« للفريق.

الفوز الـ 12 على التوالي لبوسطن سلتيكس 
الدوري األميركي للمحترفين  

انسحب 
فريق األنوار الجديدة 
من بطولة المشرق 

العربي

رياضة

بيان لنادي ألنصار 

وردنا من نادي األنصار بيان جاء فيه: 
 يتناول »بعض اإلعالم« 

اّ
...كنا نتوقع أل

الظلم الذي تعرض له األنصار في السنوات 
املاضية وأفقده اللقب، لكن ما صدمنا هو 

ني الذين يبدون  الواقع املؤلم لبعض اإلعالمياّ
أنهم جزء من حملة مبرمجة تماَرس 

إلرهاب جميع الحكام عند فوز األنصار 
لم. لكن بالعودة الى شريط 

ُ
حتى لو ظ

املباراة )أمام اإلصالح( يظهر للعيان: 
اجتياح الالعب ادسون، وكان ُيفترض 

طرد الالعب الفاعل علي موسى، لكن لم 
يأخذ الحكم أياّ قرار بحقه. 

وبخصوص هدف الفوز فقد سجله 
الالعب أنس أبو صالح في الدقيقة 
السادسة والثانية الثالثة، علمًا بأن 

الفرصة كانت متاحة أيضًا أمام اإلصالح 
من أجل تسجيل هدف الفوز لكون التعادل 

كان مسيطرًا. 
إن هذا البيان هو لرفع الصوت ألن 

د أن يسكت عن حقه.  األنصار لم يتعواّ

فريق أنترانيك لكرة السلة 

أذاع نادي أنترانيك تشكيلة فريقه لسيدات 
كرة السلة، الذي سيدافع عن لقبه في 

بطولة لبنان التي تنطلق الثلثاء 21 
الجاري. 

ويتألف من: شدا نصر )كابنت(، نسرين 
دندن، نائلة علم الدين، فرح حركة، تمارا 

خليل، ألني لوشقاجيان، شيرين الشريف، 
كريستيل الشالوحي، نور شقير، لني 

رضا، عايدة باخوص، ليلى عيسى، ايا 
حلبي، كريستينا تنوخي، كريستينا 

بادو، وراشيل بادو، ويقوده املدرب إيلي 
نصر مع فيكن اسكدجيان، 

ويضم طوني جنتويان إداريًا، وجهاد 
حداد معالجًا فيزيائيًا. ويلعب أنترانيك 

أولى مبارياته أمام الشانفيل في 21 
الجاري على ملعب )الشانفيل ـــــ ديك 

املحدي( في الثامنة مساًء. 

بطولة لبنان للسكواش 

تتاَبع يوميًا على مالعب نادي املون ل 
سال ـــــ عني سعادة، بطولة لبنان العامة 

مها التحاد 
اّ
في لعبة السكواش، التي ينظ

اللبناني للعبة، بمشاركة 135 لعبًا ولعبة 
من نوادي املركزية، الرمال، الجمهور، 

السكيب، الحوش صور، غولف كلوب، 
كورنر، األنصار ومون ل سال. 

وذلك في الفئات التالية: رجال درجة A و
B، ورجال قدامى وسيدات B. ناشئني 

دون 19 سنة، فتيان دون 17 سنة، أحداث 
دون 15 سنة، وصغار وصغيرات ـــــ دون 

13 سنة. 

الحضري الى املريخ 

وافق مجلس إدارة الزمالك املصري على 
بيع الحارس الدولي عصام الحضري الى 

نادي املريخ السوداني مقابل 800 ألف 
دولر، وذلك بعد سلسلة من املفاوضات 

واملناقشات بني مسؤولي الناديني في 
الفترة األخيرة. 

وكان الزمالك قد طلب الستغناء عن 
الحضري في البداية، مقابل الحصول على 

فض املبلغ إلى 
ُ
مليوني دولر، وبعدها خ

مليون دولر، واستقر النادي في النهاية 
على الحصول على 800 ألف دولر نظير 

السماح للحضري بالرحيل.

أخبار رياضية
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هّمام لعضوية االتحاد اآلسيوي وإطالق الفئات العمرية
الكرة الطائرة

القطري سيباستيان سوريا يحتفل بإصابته األولى في مرمى مصر )محمد دبوس ــ رويترز(



رياضة30

يسعى يونايتد الى 
فوٍز أول في ملعب 

تشلسي منذ 8 أعوام

تشلسي ومانشستر يونايتد في قّمة حساسة

تحفل نهاية االسبوع باملباريات القوية في البطوالت الوطنية االوروبية لكرة القدم، اذ يلعب تشلسي مع مانشستر يونايتد
في انكلترا، ويخوض برشلونة مباراة »دربي« ضد اسبانيول في اسبانيا، بينما يقف روما عقبة في وجه ميالن متصدر الدوري االيطالي. 

كما يلعب في فرنسا مرسيليا مع ليون

ل���ن ي���ك���ون م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د امام 
ف�����ي صدارة  ل���ل���ب���ق���اء  س���ه���ل���ة  م���ه���م���ة 
امل���م���ت���از، اذ انه  ال�������دوري االن���ك���ل���ي���زي 
سيزور تشلسي حامل اللقب في قمة 

املرحلة ال�18.
عن  ف��س��ي��ب��ت��ع��د  ي���ون���اي���ت���د  ف�����از  وإذا 
نقاط،   6 ب����ف����ارق  ال���ل���ن���دن���ي  ال����ف����ري����ق 
إض��اف��ة ال��ى خوضه م��ب��اراة اق��ل وهي 
ت��ل��ك امل��ؤج��ل��ة م���ع ب��اك��ب��ول. ويسعى 
فوٍز  ال��ى  الحمر«  »الشياطني 
منذ  تشلسي  ملعب  ف��ي  اول 
آخر  ي��ع��ود  إذ  أع����وام،  ثمانية 
انتصار لهم هناك الى نيسان 

 .2002
تشلسي  يتطلع  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
ب��ق��وة للمنافسة  ال��ع��ودة  ال���ى 
بعد بداية نارية، اذ لم يحقق 
مباريات،   5 آخ����ر  ف���ي  ال���ف���وز 
ون���ال 6 ن��ق��اط م��ن 21 ممكنة، 
ويتوقع أن يعود الى تشكيلته 
االساسية فرانك المبارد بعد 
أك���ث���ر م����ن ث���اث���ة اش���ه���ر على 

غيابه بسبب االصابة.
وي��س��ع��ى ارس���ن���ال ال���ى خطف 
عندما  ال��������ث��������اث  ال�������ن�������ق�������اط 
سيتي  س����ت����وك  ي���س���ت���ض���ي���ف 
ال����ث����ان����ي ع����ش����ر، س���اع���ي���ًا الى 
ت��خ��ط��ي ازم�����ة خ���س���ارت���ه امام 
االثنني  ي��ون��اي��ت��د  م��ان��ش��س��ت��ر 

املاضي.
)بتوقيت  ال����ب����رن����ام����ج  وه����ن����ا 

بيروت(:
- السبت:

سندرالند - بولتون )14.45(
سيتي  س������ت������وك   - ارس��������ن��������ال 

)17.00(
نيوكاسل   - ب�����رم�����ن�����غ�����ه�����ام 

)17.00(
باكبيرن روف���رز - وس��ت هام 

)17.00(
ويغان - استون فيا )17.00(

ليفربول - فوالم )19.30(
- االحد:

وس��������������ت ب�������روم�������ي�������ت�������ش ال��������ب��������ي��������ون - 
ولفرهامبتون )14.00(

باكبول - توتنهام )15.30(

تشلسي - مانشستر يونايتد )18.00(
- االثنني:

مانشستر سيتي - إفرتون )22.00(

إسبانيا
يلعب برشلونة حامل اللقب ومتصدر 
ال��ت��رت��ي��ب م��ب��اراة »درب����ي« ف��ي ضيافة 
اس��ب��ان��ي��ول ال��راب��ع، ف��ي م��واج��ه��ة قوية 
الدوري  م�����ن  ال�����������16  امل����رح����ل����ة  ض����م����ن 

االسباني.
ويقدم برشلونة اداًء استعراضيًا بالغ 
الروعة، ما دفع نجم الوسط شافي الى 
القول: »أنا في هذا النادي منذ أعوام 
عدة، ولم نصل قط الى هذا املستوى. 
إن����ه ام���ت���ي���از ل���ي أن أك�����ون ض��م��ن هذا 
ت��ري��د املزيد  ال��ف��ري��ق، وه���ذه املجموعة 

كل يوم. ال نتعب من التنافس«.
ويسعى ريال مدريد الى االستفادة من 
الحالة الكارثية لضيفه إشبيلية الذي 
سقط في آخر 4 مباريات وتراجع الى 

امل���رك���ز ال���ح���ادي ع���ش���ر، إلض���اف���ة ثاث 
نقاط جديدة الى رصيده.

ويعاني الريال من إصابات وإيقافات 
ألونسو  ش������اب������ي  ي����غ����ي����ب  اذ  ع�����������دة، 
وسيرجيو  م���ارس���ي���ل���و  وال����ب����رازي����ل����ي 

راموس.
وهنا البرنامج:

- السبت:
فياريال - مايوركا )19.00(

ليفانتي - اتلتيك بلباو )19.00(
سبورتينغ   - الك��ورون��ي��ا  ديبورتيفو 

خيخون )19.00(
إسبانيول - برشلونة )21.00(

ريال سوسييداد - فالنسيا )23.00(
- األحد:

أمليريا - خيتافي )18.00(
أوساسونا - سرقسطة )18.00(
ملقة - أتلتيكو مدريد )20.00(
ريال مدريد - اشبيلية )22.00(

- االثنني:

عاد النجم الهولندي 
أريني روبن الى تمارين 
فريقه بايرن ميونيخ، 

لكن سيكون عليه 
االنتظار حتى معاودة 

انطالق الدوري االملاني 
من جديد في 15 كانون 
الثاني املقبل ليتسنى 

له العودة الى املالعب 
رسميًا.

أريين روبن 
يستعيد 

عافيته

سيكون استاد مدينة زايد الرياضية في ابوظبي 
على موعد اليوم )19.00 بتوقيت بيروت( مع املباراة 
النهائية لبطولة العالم لالندية في كرة القدم بني 

انتر ميالنو االيطالي بطل أوروبا ومازيمبي الكونغولي 
بطل أفريقيا. ويبدو انتر ميالنو منطقيًا املرشح 

األوفر حظًا لتحقيق اللقب خصوصًا بعد فوزه السهل 
على سيونغنام الهوا الكوري الجنوبي بطل آسيا )0-3(، 

بيد انه قد يخسر في النهائي ورقة مهمة جدًا بعد 
اصابة في عضالت الفخذ تعرض لها نجمه الهولندي 

ويسلي شنايدر في الثواني االولى امام سيونغنام.
في املقابل، لم يخف مدرب مازيمبي السنغالي المني 

ندياي أمله في تحقيق مفاجأة كبرى. وتقام اليوم 
ايضًا )الساعة 15،00( مباراة املركز الثالث بني 

إنترناسيونال البرازيلي وسيونغنام.

نهائي مونديال األندية 
اليوم في أبو ظبي

البطوالت الوطنية األوروبية

هيركوليس   - س���ان���ت���ان���در  راس���ي���ن���غ 
)22.00(

إيطاليا
ي���واج���ه م��ي��ان امل��ت��ص��در ع��ق��ب��ة ضيفه 
روم���ا ال���س���ادس، ف��ي امل��رح��ل��ة ال�����17 من 

الدوري االيطالي.

وي���ت���ص���در م���ي���ان ال��ت��رت��ي��ب ب���ف���ارق 6 
نقاط عن كل من يوفنتوس ونابولي 
والت��س��ي��و وع��ش��ر ن��ق��اط ع���ن باليرمو 
وروم��ا، وهو لم يعرف طعم الخسارة 

منذ 7 مباريات.
يحقق  أن  املاحقني  س��رب  يأمل  لذلك 
امل���ف���اج���أة ويقتنص  ال��ع��اص��م��ة  ف��ري��ق 
النقاط الثاث من الفريق اللومبادري 

الباحث عن اللقب منذ عام 2004.
وي����ح����ل ي���وف���ن���ت���وس ال����وص����ي����ف على 
كييفو الثاني عشر، ويستقبل التسيو 
ال��راب��ع أودي��ن��ي��زي ال��ت��اس��ع ف��ي مباراة 

قوية.
وهنا البرنامج:

- السبت:
تشيزينا - كالياري )19.00(

ميان - روما )21.45(
- األحد:

التسيو - أودينيزي )13.30(
باري - باليرمو )16.00(

كاتانيا - بريشيا )16.00(
كييفو - يوفنتوس )16.00(

نابولي - ليتشي )16.00(
بارما - بولونيا )16.00(

سمبدوريا - جنوى )21.45(
فيورنتينا - انتر ميانو )تأجلت(

أملانيا
سيتفرغ بوروسيا دورتموند للدوري 
ب��ف��ارق شاسع  يتصدره  ال���ذي  املحلي 
عن اقرب منافسيه )11 نقطة عن باير 
بعد خروجه من مسابقة  ليفركوزن(، 

»يوروبا ليغ«، وكأس أملانيا قبلها.
ويعيش دورتموند موسمًا استثنائيًا 
محليًا اذ جمع 43 نقطة في 16 مباراة، 
وهو رقم قياسي. كما نجح في الفوز 
ف����ي 8 م���ب���اري���ات خ������ارج م��ل��ع��ب��ه على 

التوالي ايضًا وهو رقم قياسي آخر.
وي��س��ت��ط��ي��ع دورت��م��ون��د ان ي��ح��ق��ق في 
م��ب��ارات��ه االخ��ي��رة ذه��اب��ًا رقمًا قياسيًا 
اذا خرج بنقاط مباراته  هو 44 نقطة 
الثاث ضد اينتراخت فرانكفورت في 

املرحلة ال�17.
وهنا البرنامج:

- الجمعة:
بوروسيا مونشنغادباخ - هامبورغ

- السبت:
شالكه - كولن )16.30(

كايزرساوترن   - ب����ري����م����ن  ف������ي������ردر 
)16.30(

فولسبورغ - هوفنهايم )16.30(
دورتموند  ب���وروس���ي���ا   - ف��ران��ك��ف��ورت 

)16.30(
نورمبرغ - هانوفر )16.30(

سانت باولي - ماينتس )19.30(
- األحد:

باير ليفركوزن - فرايبورغ )16.30(
شتوتغارت - بايرن ميونيخ )18.30(

فرنسا
ت���ب���رز ق��م��ة امل��رح��ل��ة ال�������18 م���ن الدوري 
اللقب  ح��ام��ل  مرسيليا  ب��ني  الفرنسي 
وض��ي��ف��ه ل���ي���ون. وي��ح��ت��ل ل���ي���ون املركز 
الثالث بفارق نقطتني عن ليل املتصدر 
)31 نقطة(، ومرسيليا املركز الخامس 
ب���ف���ارق 4 ن��ق��اط ل��ي��ل، ل���ذا ف���إن املباراة 
مهمة ج��دًا لكليهما من اج��ل استمرار 
م����ط����اردة امل���ت���ص���در. وي����م����ّر ل���ي���ون في 
املتعثرة،  ب���داي���ت���ه  ب���ع���د  ج���ي���دة  ف���ت���رة 
ف��ل��م ي��ت��ع��ّرض ل��ل��خ��س��ارة م��ن��ذ سقوطه 
إت��ي��ان 0-1 ف��ي 25 ايلول  أم����ام س��ان��ت 
املاضي، كما تأهل الى الدور الثاني من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا على غرار 
مرسيليا، الذي يعاني نسبيًا اخيرًا، اذ 
تعادل مرتني مع رين وأوسير وخسر 
أمام نيس في املراحل الثاث السابقة.

وهنا البرنامج:
- السبت:

لنس - كاين )20.00(
مونبلييه - اوسير )20.00(

نيس - بريست )20.00(
رين - فالنسيان )20.00(

سانت اتيان - أرل افينيون )20.00(
تولوز - لوريان )20.00(

موناكو   - ج����ي����رم����ان  س������ان  ب�����اري�����س 
)22.00(
- األحد:

ليل - نانسي )18.00(
سوشو - بوردو )18.00(
مرسيليا - ليون )22.00(.

مهاجم 
مانشستر 

يونايتد 
املكسيكي 

خافيير هرنانديز 
»تشيشاريتو« 
خالل التمارين 

)فيل نوبل ــ 
رويترز(
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كلمات متقاطعة

ال��ه هندي هندوسي – هروب  1- أط��ول وأعلى سلسلة جبلية في أميركا الشمالية – 2- 
– 3- يشير–  منزلي وبيتي – 4- عاجز – إحدى الواليات املتحدة األميركية – 5- حب البرد 
ش صفحات الكتاب – 6- جرح خفيف في الجلد – راهبة – 7- من 

ّ
أوسحاب ذو مطر – يفت

شهور السنة – مدينة فرنسية – 8- قبائل من املغول إشتهروا بغزواتهم وحكموا فترة 
طويلة روسيا – تسعى وراءه الطيور لبناء أعشاشها – فخار – 9- جعله منحرفًا وملتويًا 

– دولة عربية – 10- ممثلة مصرية راحلة 

أفقيا

1- الصاحبة أخت صالح الدين األيوبي – 2- من األل��وان – اله النور عند الفرس – 3- من كان 
عمره بني الثالثني والخمسني تقريبًا – ميوله وأهواء نفسه – 4- بحر – شراب طعمه بني الحلو 
والحامض – هدم – 5- مغنية أميركية شهيرة – 6- حرف نصب – نبات يستعمل للزينة وينمو 
ت جمالها الرائع 

ّ
في تربة يكون فيها بعض الرطوبة – 7- زوج��ة اخناتون لها تماثيل خلد

– ملكي وخاصتي – 8- دواء يدفع السموم – رجل نزق خفيف – 9- ضمير متصل – ندخل البيت 
 – 10- أكبر موسيقيي األندلس له إسهامات بارزة في املوسيقى العربية والشرقية 

ّ
– ربط وشد

 
ّ

وعاش في عصر هارون الرشيد – كمية قليلة ملء الكفني

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

1- دودي الفايد – 2- كانبرا – بوا – 3- إد – با – السر – 4- ريكاردس – فا – 5- انهار – هبل – 6- صلد 
 – كد – 8- فر – يم – باكو – 9- يننت – مرمرة – 10- روتردام

ّ
– تسألني – 7- وقار – كل

أفقيا

1- دكار – صوفيا – 2- وادي القرن – 3- دن – كندا – تر – 4- يبباه – رينو – 5- ارارات – 6- ال – درسك 
– مر – 7- اس – البرد – 8- ابل – هل – اما – 9- يوسف بيك كرم – 10- دار الندوة 

عموديًا

 األعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسالته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خالل الحرب العالمية األولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

4 7 0 7 1 5

5 3 3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  714

3 7 4

5 1 7 9

8 4

2 5 7

5 2 9

7 6 1

3 7 2

2 5 4 1

6 9 8 4 1 2 3 5 7

3 5 4 6 9 7 1 2 8

2 7 1 5 8 3 9 4 6

5 4 9 7 6 8 2 3 1

7 1 6 2 3 9 5 8 4

8 2 3 1 5 4 6 7 9

4 3 7 9 2 1 8 6 5

9 6 2 8 7 5 4 1 3

1 8 5 3 4 6 7 9 2

روائي وناقد فرنسي )1844-1924( لعائلة تعمل في الفالحة. قرن مذهب الشك 
بحب األلم. حاز على جائزة نوبل سنة 1921 لمجموع أعماله األدبية

2+1+4+5 = حلف شمال األطلسي ■ 3+6+7+8+11 = أنثى الحصان ■ 7+10+9 
= في الوجه

s u d o k u

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  فوزي العنتيل

7مشاهير 1 5

s u d o k u

1011

7 1 5

بايرن × إنتر وبرشلونة × أرسنال في دوري األبطال
اإليطالي،  ميالنو  انتر  مواجهتا  ستكون 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، وب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ األملاني، 
وبرشلونة  ج����ه����ة،  م�����ن  ال���ب���ط���ل  وص����ي����ف 
اإلس��ب��ان��ي وأرس���ن���ال اإلن��ك��ل��ي��زي م��ن جهة 
أخ���رى، األب���رز ف��ي دور ال��� 16 م��ن مسابقة 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب 
م��ا أف��رزت��ه ال��ق��رع��ة ال��ت��ي ُسحبت أم��س في 

مدينة نيون السويسرية.
ويحمل لقاء بطلي إيطاليا وأملانيا إعادة 
النهائي،  ف��ي  امل��اض��ي  ال��ع��ام  ملواجهتهما 
حيث تغلب حينها انتر ميالنو 2-0 على 

ملعب »سانتياغو برنابيو« في مدريد.
الوقت  ف��ي  ي��م��ّران  الفريقني  أن  يخفى  وال 
ال��ح��ال��ي ف���ي م��رح��ل��ة م���ن ان���ع���دام التوازن، 
حيث يتخلف انتر ميالنو بفارق 13 نقطة 
الدوري  ترتيب  م��ي��الن متصدر  ج���اره  ع��ن 
اإلي��ط��ال��ي، أم���ا ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ، فيتخلف 
دورتموند  بوروسيا  عن  نقطة   17 بفارق 
متصدر »البوندسليغه«، لكن الخبر السار 
أن��ه سيتسعيد خدمات  ال��ب��اف��اري  للفريق 
ج��ن��اج��ه ال��ه��ول��ن��دي ال��س��ري��ع اري����ني روبن، 

أحد نجوم املسابقة املوسم املاضي.
وال تقل مواجهة برشلونة وأرسنال أهمية 
ع���ن امل���واج���ه���ة ال���س���اب���ق���ة، وخ���ص���وص���ًا مع 
املوسم،  ه��ذا  »املدفعجية«  مستوى  تطور 
حيث يسعى األخير إلى الثأر، رغم صعوبة 
املهمة، من بطل إسبانيا الذي أخرجه من 
امل��س��اب��ق��ة ف���ي امل���وس���م امل����اض����ي، وه�����ذا ما 
اإلسباني  م��دري��د  ري��ال  أيضًا  اليه  يسعى 

أمام ليون الفرنسي.
م��ب��اراة توتنهام  ال��ى  األن��ظ��ار  كذلك تتجه 
م 

ّ
يقد حيث  وم��ي��الن،  اإلنكليزي  هوتسبر 

األول موسمًا استثنائيًا في كل املسابقات، 
فيما استعاد »الروسونيري« عافيته هذا 

املوسم.
وهنا نتائج القرعة:

دونيتسك  ش���اخ���ت���ار   - )إي���ط���ال���ي���ا(  روم������ا 
)أوكرانيا(

ميالن )إيطاليا( - توتنهام )إنكلترا(
فالنسيا )إسبانيا( - شالكه )أملانيا(

ب��اي��رن ميونيخ   - إن��ت��ر ميالنو )إي��ط��ال��ي��ا( 
)أملانيا(

ليون )فرنسا( - ريال مدريد )إسبانيا(
أرسنال )إنكلترا( - برشلونة )إسبانيا(

يونايتد  مانشستر   - )ف��رن��س��ا(  مرسيليا 
)إنكلترا(

كوبنهاغن )الدنمارك( - تشلسي )إنكلترا(

وتقام مباريات الذهاب في 15�����16 و22�����23 
ش��ب��اط امل��ق��ب��ل، وم��ب��اري��ات اإلي���اب ف��ي 8�����9 

و15�����16 آذار املقبل.

يوروبا ليغ
ت قرعة دور ال� 32 من مسابقة »يوروبا 

ّ
أد

ل���ي���غ« إل����ى م���واج���ه���ات ق���وي���ة أب���رزه���ا لقاء 
ال��ق��م��ة ب���ني اش��ب��ي��ل��ي��ة اإلس���ب���ان���ي وبورتو 

البرتغالي.
التي  الثانية،  القمة  أيضًا  أهمية  تقل  وال 
الثاني،  ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة  ال���ك���رة  ق��ط��ب  ت��ج��م��ع 
املوسم  ف����ي  ب�������الده  دوري  ب���ط���ل  ب��ن��ف��ي��ك��ا 

املاضي، مع شتوتغارت األملاني.
وترّجح كفة ليفربول اإلنكليزي ومواطنه 
م���ان���ش���س���ت���ر س���ي���ت���ي ع���ل���ى س����ب����ارت����ا براغ 
اليوناني،  سالونيكي  واري����س  التشيكي 

الحديث العهد في املسابقة.
وهنا القرعة:

- دور ال� 32:
نابولي )روما( - فياريال )إسبانيا( )1(

رينجرز )اسكوتلندا( - سبورتينغ لشبونة 
)البرتغال( )2(

سبارتا براغ )تشيكيا( - ليفربول )إنكلترا( 
)3(

اندرلخت )بلجيكا( - أياكس )هولندا( )4(
ليخ بوزنان )بولونيا( - سبورتينغ براغا 

)البرتغال( )5(
دي���ن���ام���و كييف   - )ت����رك����ي����ا(  ب��ش��ي��ك��ط��اش 

)أوكرانيا( )6(

موسكو  س����ب����ارت����اك   - )س����وي����س����را(  ب������ازل 
)روسيا( )7(

ي���ان���غ ب���وي���ز )س���وي���س���را( - زي��ن��ي��ت سانت 
بطرسبورغ )روسيا( )8(

- مانشستر  )ال��ي��ون��ان(  اري��س سالونيكي 
سيتي )إنكلترا( )9(

- سسكا  )ال����ي����ون����ان(  ب������اوك س���ال���ون���ي���ك���ي 
موسكو )روسيا( )10(

)البرتغال(  ب��ورت��و   - )إس��ب��ان��ي��ا(  اشبيلية 
)11(

انشكيده  - تفنتي  ك���ازان )روس��ي��ا(  روب���ن 
)هولندا( )12(

ليل )فرنسا( - ايندهوفن )هولندا( )13(
)أملانيا(  شتوتغارت   - )البرتغال(  بنفيكا 

)14(

ب��ات��ي ب��وري��س��وف )ب��ي��الروس��ي��ا( - باريس 
سان جيرمان )فرنسا( )15(

م��ي��ت��ال��ي��س��ت خ��ارك��ي��ف )أوك���ران���ي���ا( - باير 
ليفركوزن )أملانيا( )16(

- دور ال� 16:
الفائز في 14 - الفائز في 15

الفائز في 6 - الفائز في 9
الفائز في 12 - الفائز في 8

الفائز في 10 - الفائز في 11
الفائز في 13 - الفائز في 2
الفائز في 16 - الفائز في 1
الفائز في 4 - الفائز في 7
الفائز في 3 - الفائز في 5

ت��ق��ام م��ب��اري��ات ال��ذه��اب ف��ي 10 و11 آذار، 
ومباريات اإلياب في 17 منه.

البطوالت األوروبية

لن يكون ميالن أمام 
مواجهة سهلة عندما 

يواجه توتنهام 

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا )فالنتني فلورو ــ رويترز(

نتائج اللوتو اللبناني
48915404136

ال��ل��وت��و اللبناني  ج����رى م���س���اء أم����س س��ح��ب 
ل���إص���دار ال��رق��م 840 وج����اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة على 

الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة: 4 ��� 8 ��� 9 ��� 15 ��� 40 ��� 41 الرقم 

اإلضافي: 36
> املرتبة األولى )ستة أرقام مطابقة(:

��� قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
��� عدد الشبكات الرابحة: ال شيء.

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: ال شيء.
الرقم  مــع  ـــام  أرق )خمسة  الثانية  املــرتــبــة   ¶

اإلضافي(:
��� قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:

��� عدد الشبكات الرابحة:
��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ املرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
������� ق��ي��م��ة ال���ج���وائ���ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب املرتبة: 

98.742.240 ل.ل.
��� عدد الشبكات الرابحة: 30 شبكة.

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
2.598.480 ل.ل.

¶ املرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
������� ق��ي��م��ة ال���ج���وائ���ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب املرتبة: 

98.742.240 ل.ل.
��� عدد الشبكات الرابحة: 1699 شبكة.

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 58.118 ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة )ثالثة أرقام مطابقة(:

������� ق��ي��م��ة ال���ج���وائ���ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب املرتبة: 
231.832.000 ل.ل.

��� عدد الشبكات الرابحة: 28.979 شبكة.
��� الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

واملنقولة  األول���ى  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���
للسحب املقبل: 5.006.908.405 ل.ل.

واملنقولة  الثانية  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���
للسحب املقبل: 106.254.040 ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 840 وجاءت 

النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح: 70120.

¶ الجائزة االولى: 75.000.000 ل.ل.
����� الرقم الرابح: 70120.

����� قيمة الجوائز اإلجمالية: 75.000.000 ل.ل.
����� عدد األوراق الرابحة: ورقتان.
����� الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 

37.500.000 ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 0120.

����� الجائزة اإلفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 120.

¶ الجائزة اإلفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 20.

����� الجائزة اإلفرادية: 8.000 ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:

25.000.000 ل.ل.
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الزاوية  م��ن  امل���رأة  ال��رج��ل  يظلم  تزّوجها  أو  س��واء صاَحَبها 
عليها  م��ف��روض  املصاحبة  ف��ي  تظلمه.  مّما  أكثر  العشقّية 
��ج، وف��ي ال����زواج غالبًا م��ا ت��ي��أس بعد حني  ال��ب��ق��اء قيد ال��ت��وهُّ
التقليدّية  ب��ال��ن��ظ��رة  ن��اه��ي��ك  ال������زوج.  م���ن م���ح���اوالت إع���ج���اب 
)األرسطوطاليسّية ثم املسيحّية( التي ترّبت عليها األجيال 
استمتاَع  وأنَّ  ال��َوَرث��ة  ت��أم��ني  ال���زواج  وظيفة  أن  م��ن  السابقة 
الزوجني غير مستحّب ألنه، كما نقل مونتانيه عن أرسطو، 

قد يمنع الحمل...
 أيضًا تظلم الرجل حني ال تتفّهم حاجته إلى املسافات. 

ُ
املرأة

ع املسافات أفضل ما يحصل حني يحصل في أثنائها، 
ْ
ط

َ
ق

ت عليه مسافات. إذا انتهت 
ّ
ما قطع مسافة أطل

ّ
وأدومه ما كل

سعًا 
ّ
ما أتاحت املرأة مت

ّ
املسافات يستحيل الرجل حطامًا. كل

لخيال الرجل جّددْت صورتها لديه.
ع املرأة عن الرجل شهورًا وال 

ّ
املسافة تقاس نوعّيًا. قد تتمن

ينفع ذلك في تأجيج رغبته، وقد تغيب عنه دقائق وال يحتمل 
ها في إضرام الشوق، أو هكذا يجب أن 

ّ
 امرأٍة فن

ّ
غيابها. لكل

يكون.
والحجاب، الحجاب املجازي ال حجاب القماش، جوهرّي في 

هذه اللعبة الخالدة.

»أحّبَك كي ال أموت«.  ها شهرزاُد ب�
ْ
ت
َ
ى املوت« أبدل

ّ
»أحّبَك حت

بهذا االستنتاج خرج مالك شبل في كتابه األخير بالفرنسّية 
»القاموس العشقي أللف ليلة وليلة«. معادلة أكثر واقعّية، لوال 
الكلمة األخيرة في العبارة األولى والكلمة األولى في العبارة 
ى املوت، سواء موت العاشق أو املعشوق، 

ّ
األخيرة... الحّب حت

ال��رأس بيد سّياِف السلطان،  اضطهاد. والحّب تفاديًا لقطع 
ٌر باملعيار األخالقي، وكان من االنسب القول »أستسلُم  َعهُّ

َ
ت

لك ����� أو أعطيَك جسدي ����� كي ال أموت«.
 يحيط بشخصّية شهرزاد هو كونها 

ّ
االلتباس الذي سيظل

من ابتكار رجل. كان سيكون في األمر دالالت أخرى لو أّن 
املجون املالئ مغامرات الكتاب من نسج خيال امرأٍة ومنطوق 
بلسان امرأة. النجاُح في إيهامنا أحيانًا بأّن الراوية امرأة هو 
ر 

ُ
ث
ُ
في الليالي ك

ّ
مون بأّن مؤل

ّ
بدوره لغز. وما دام البّحاثة يسل

 ألن يكون 
ً
عبر تعاقب األزم��ان والبلدان، فلَم ال ندع احتماال

فني ام��رأة؟ أليس أقرب إلى املقبول أن تخفي 
ّ
بني هؤالء املؤل

فني الرجال 
ّ
املرأة اسمها عن كتاب كهذا وقد أخفى جميع املؤل

أسماءهم؟
واآلن عودة إلى الحجاب: أال يخسر خيال الرجل إذا غاصت 
 في كشف مخبآتها؟ أليس ما يجتذبه في املرأة 

ً
امل��رأة فعال

هو ما ال يعرفه منها؟ أليس ما يعرفه فيها هو ما ال يلبث أن 
يموت في عينيه فيضطر إلى إعادة اختراع البراقع لتحميه 

من الحقيقة وتجّدد جهله املبارك؟
بلورة   

ّ
إال ما هو  املتجّدد  اإلسالمي  حّجبها 

َ
ت امل��رأة حجاب. 

القماشي إضافة صغيرة،  الحجاب  لحالة جوهرّية.  شكلّية 
وغالبًا ما تؤّجج الفضول وال تقمعه. امل��رأة حجاب. حجاب 
م����اذا؟ رّب��م��ا س���ّر ورّب���م���ا ف����راغ، ال��ح��ج��اب ه��و ال���ج���واب ال ما 
وراءه. الحجاب هو الباب وهو ما وراءه. وعرُي املرأة حجاب. 
ال��ذي يصل  الكائن  عرها حجاب. هذا 

َ
وعيناها حجاب. وش

ُيختزل بمعرفته. وال  العبادة ال  إلى حد  قه 
ُّ

عش
َ
ت الرجل في 

ى امللل 
ّ
 حت

ً
د سحره بمعاشرته، ألنه إذا آلف الرجل امرأة ُيبدَّ

 كوكٌب ال نهاية 
ُ
َرَصَده السحُر مجّددًا في امرأٍة أخرى. املرأة

 أحّس أنه لم يبدأ بعد.
ُ
ما طاف به الرّحالة

ّ
له، كل
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حجــــاب، ســــراب

أنسي الحاج

خواتم   3   

 في أعماق غريزتها 
ُ
خالفًا ملا قد يعتقده »الخبير«، تجد املرأة

ها 
ّ
أن ت��درُك  طبيعّية.   

ٌ
حالة العبادة  ى 

ّ
حت بها  الرجل  هيام  أّن 

به عليها هذا النوع من اإلدراك أساسّي 
ّ
نوٌع من دين. وما يرت

جّدًا لرعاية سحرها. السحر، ولو مخلوقًا، ال يستغني عن 
نقص 

َ
ت الصالة   

ُ
له ش��روط ر 

َّ
وف

ُ
ت لم  إْن  املعبد نفسه  الرعاية. 

هيبته.
ها معطياُت الطبيعة ال 

ّ
 حجاب مثلما السراب سراب. إن

ُ
املرأة

 شعراء. 
ُ
ب��امل��رأِة سذاجة االنبهار  إّن  يقال  اإلن��س��ان.  خرافات 

��ر في   ف��ي ال��ق��ل��ب وت��ص��حُّ
ٌ

الحقيقة أّن ع���دم االن��ب��ه��ار ج��ف��اف
 جموحًا 

ّ
 أقل

ّ
الخيال. مهما َجَمَح الشاعر في إنشاد الحّب يظل

 القسط األكبر 
ّ

ل باملرأة يظل من الحّب ومهما تناهى في التغزُّ
 ليست ضلعًا من الرجل ألّن 

ُ
من مشاعره حبيس عجزه. املرأة

الفرق بني نجمة ونجمة، ولوال  أكبر من  ال��ذي بينهما  الفرق 
هذا الفرق ملا كان الشوق. إذا أردنا البحث عن مصدٍر لنشوء 
املرأة فلنبحث في خيال الرجل، في حاجته إلى غريبة تشبهه 
الهاوية.  ب��ني ط��رف��ي  الجسر  مل��ّد  ��ه يكفي 

ّ
ول��ك��ن شبهًا خ��ّداع��ًا 

وإْن  يفترقا.  لن  وغريبني  ينصهرا  لن  متكاملني  بني  جسٌر 
ونَر  الطبيعة  في  نظرنا   

ْ
ِجل

ُ
فلن املصدر  هو  الخيال  يكن  لم 

ها هي أيضًا 
ّ
رًا وأنثى ونسألها كيف. وسنرى أن

َ
ك

َ
الكائنات ذ

بفوارقها.  ْسَعد 
َ
وت بفوارقها  وتنجذب  فوارقها  من  ��دَه��ش 

ُ
ت

 شيء، وأحّس في 
ّ

 شيء، كل
ّ

ق األنثى؟ الذي خلق كل
َ
ل
َ
َمن خ

 يشوب 
ً
ه لم يخلق شيئًا، وأّن عيبًا هائال

ّ
ه كأن

ّ
أعماق أعماقه أن

ها ويقلبها 
ّ
الوجود، وفراغًا مخيفًا سوف ينهش املخلوقات كل

 من العتم األصّم والزوابع البلهاء والوحوش العمياء، وأّن 
ً
كتال

ى 
ّ
الحياة تحتاج إلى إنقاذ قبل أن يقتلها َحَسكها. عندئٍذ تجل

 وحده من تلقاء األشياء، وكما أعطى أبو الوجود الوجوَد 
ّ

الحل
ثة.

ّ
فْت أّم الوجود وأعطت الحياة املؤن

ّ
ر، تعط

ّ
املذك

َد الرجل للمرأة، فألّن الكثيرات  فهم نساء كثيرات تعبُّ
َ
إذا لم ت

تزال  ال  معظمهّن  أن  واألرج����ح  ال��ع��ب��ادة.  ه��ذه  يستحِققن  ال 
صغرهّن في عني أنفسهن. وفوق 

ُ
رواسب التربية الذكورّية ت

هذا يجب أن ال ننسى أننا حني نتحّدث عن امرأة الحّب نعني 

 ام��رأة في هذا السياق هي سّن 
ُ
َحّب. كلمة

ُ
بالطبع تلك التي ت

ل��إف��اض��ة. رّب��م��ا ف��ي هذا  معّينة وأش��ك��ال معّينة وال ح��اج��ة 
ها 

ّ
لكن الظاملة،  العنصرّية  املجحف، ش��يٌء من  التمييز  بعض 

قوانني الطبيعة: الجاذُب وحده َيجذب.
 ف��ي غ��م��رِة ه��ذه »الطبقّية« ه��ي أن ال��ج��اذب ه��و الجمال 

ُ
ال��رأف��ة

وليس العكس. ق��د يجد ك��ائ��ٌن ج��اذب��ه حيث ال يجد آخ��ر ما 
ه نوٌع من العدالة ال ضرورة لفّك ألغازه، فهو ُمْغلق 

ّ
َيْجذب. إن

قات.
َ
ْغل

ُ
علينا أسوة بماليني امل

في هذا اإلطار أروي القّصة الواقعية اآلتية:
أمامه في  ذا يحضر  َمن  ر«؟ 

َ
ض

َ
»ُيْحت )مل��اذا  ر 

َ
ض

َ
ُيْحت عجوٌز 

تلك اللحظات؟( لم يعد يستطيع وقف جسده عن االرتجاف. 
وحواليه طبيبه وذووه عاجزون عن فعل شيٍء يهّدئ رعدته. 
كان في تلك الحالة االنزالقّية التي لم تعد حياة وال صارت بعد 
ع 

ّ
ها باٌب مخل

ّ
 ُيسمع معها صوُت صريِر الروح كأن

ٌ
موتًا، حالة

 خضراء واآلن فقدت 
ٌ
يقاوم هجمات العاصفة. باألمس شجرة

جميع أوراقها ولم تعد غير هيكل يهتّز الفظًا أشباحه.
َبس قبل الغروب. وشّد 

َ
آخُر َدَرجٍة قبل الَغَرق. آخُر أثٍر آلخِر ق

ما يؤلم عتم الغروب حني تكون بقايا الشمس ال تزال طافية. 
لعت 

ُ
الغروب أعتم من الليل ألّن جذوَر النهاِر ال تكون قد اقت

املهوارّي،  العتم  ه��ذا  ف��ي  امل��ق��اَرن،  العتم  ه��ذا  ف��ي  نهائّيًا.  منه 
أّي وقٍت في  يكتشف املائت، أحيانًا، أهمّية الضوء أكثر من 
إشراقًا  الشمس،  من  جانبًا  يشتهي سحابة ض��وء،  حياته. 

 طالبًا أن يؤتى له بصبّية...
ّ

يذهله. النور! النور! وما هو إال
ي��ده��ا، فقط  ت��دن��و م��ن��ه، يمسك  أّي ص��ب��ّي��ة، أّي صبّية ح��ل��وة، 

يمسك يدها، وال يعود املوت مهّمًا بعد ذلك.
 

ُ
ر ذوو العجوز أمرهم؟ كيف وجدوا الصبّية؟ أحوال كيف تدبَّ
أسماٌء  أيضًا  له  ��َدر 

َ
ال��ق نسّميه  ما  ف��وق حساباتنا.  الصدف 

أخ���رى ك��ال��رح��م��ة. ك��ان ص��دي��ق غ���اٍل ي���رّدد »ال ب��ّد م��ن رحمٍة 
 هذه الصبّية على العجوز املغاِدر رحمة أخيرة. 

ُ
أخيرة«. إطاللة

ى الرصاصة األخيرة التي ُيرمى بها الجريح إلراحته من 
ّ
حت

سّمى »رص��اص��ة ال��رح��م��ة«. وه��ن��اك »امل���وت الرحيم«. 
ُ
ع��ذاب��ه ت

»مالئكة الرحمة«. ما إْن وضعت الصبّية  نَب ب�
َّ
واملمّرضاُت ُيلق

ى هدأت رجفته وانفرجت أساريره. 
ّ
يدها في يد املحتضر حت

امتألت عيناه امتنانًا.
في هذه اللحظة كانت هذه الصبّية خالصة الكون. واكتملت 
 
ُ
ابتسامة ف، 

ُّ
الرحمة بابتسامة أض��اءت وجهها من غير تكل

ه يحمل معجزة.
ّ
الرسول الذي يعرف أن

بها  أت��ت  التي  الرحمة  الصبّية، ولحظة  ه��ذه  ال��ك��ون   
ُ
خ��الص��ة

 فوق 
ً
أحماال اإلنسان   

َ
ليعط امل��رأة.  القول في سحر  خالصة 

أحماله وال ُيحَرم مثل هذه اللمسة.
لم يشعر املائت أنه يموت حني مات. فاضت روحه مغمورة 
 من 

ٌ
بالفرح. املوت في حنان الدهشة ليس موتًا بل هو تسلل

غرفٍة إلى غرفة.
 ما يكفي عن تلك االستغاثة وهذه التلبية. عن الفتنة 

ْ
ل

َ
لم ُيق

س وانطفائه. عن جسور الروح. 
َ
ف

َ
����� الواصلة بني الن الفاصلة 

عن وداع الحياة بالعرس ال بالجنازة، بذروة الحياة ال بأهوال 
النهاية.

 لحظة. سراب؟
ّ

 الكون هذه الصبّية، خالصته في كل
ُ
خالصة

سراب. السراب حقيقة للسائر نحوه. ليس أجمل من شرب 
ال���س���راب غ��ي��ر اإلف������راط ف���ي ش����رب ال���س���راب وال���رح���ي���ل على 

أجنحته.

ِمس الرأُس لنفسِه باألحالم.
ْ
ُيَحل

■ ■ ■
الفقير الكريم يفلس ذات يوم. في هذا اليوم 
ك�����ان هو  َك�����َرُم�����ه ح���م���اق���ة أو  ك�����ان   

ْ
ي���ع���رف إن

 كرمه.
ّ

يستحق
■ ■ ■

الرحيل في البداية، بداية. الرحيل في النهاية 
نهاية.

■ ■ ■
، أي 

ّ
املثالي في العالقة ليس كما كان في الظن

ما أن 
ّ
د وال ضحّية، إن

ّ
ساوي القّوتني فال جال

َ
ت

د وضحّية.
ّ

ني جال
َ
 من العاشق

ّ
يكون في كل

عابرات
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