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يعقد وزراء املعارضة السابقة اجتماعًا غدًا الثالثاء 
لتنسيق امل���واق���ف م��ن ج����دول أع��م��ال ج��ل��س��ة مجلس 
الوزراء املقررة يوم األربعاء املقبل، وال سيما في ضوء 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن وج���ود ن��ّي��ة ل���دى رئ��ي��س الجمهورية 
الحريري  سعد  الحكومة  ورئ��ي��س  سليمان  ميشال 
ل��ط��رح ب��ن��د ال��ت��ج��دي��د ل��ح��اك��م م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري��اض 

سالمة قبل حسم بند شهود الزور. 
مّطلعة  مصادر  وقالت 
ه����ذا  إن  »األخ������ب������ار«  ل�������
ال��������ط��������رح ي������ه������دف إل�����ى 
إح��راج وزراء املعارضة 
قرارهم  وكسر  السابقة 
ب��ع��دم م��ن��اق��ش��ة أي بند 
في مجلس الوزراء قبل 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى إح��ال��ة 
ملف شهود الزور على 
بعدما  العدلي  املجلس 
ت�������ع�������ّذر ال������ت������واف������ق ف���ي 

الجلسات السابقة. 
والي������ة  أن  وامل�������ع�������روف 
س������الم������ة ت����ن����ت����ه����ي ف���ي 
أي  املقبل،  تموز  نهاية 
إنه ال يزال هناك مّتسع 
م��ن ال��وق��ت )أك��ث��ر م��ن 7 
أش���ه���ر( ق��ب��ل ات���خ���اذ أي 
خطوة تتصل بمنصب 

حاكم مصرف لبنان. 
ك���ذل���ك ل���ف���ت ف����ي ج����دول 
ال���وزراء  أع��م��ال مجلس 
ال�����ب�����ن�����د ال������������ذي ي����ن����ّص 
االس��ت��ش��ارة  درس  على 
ال����ق����ان����ون����ّي����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب�����ال�����ت�����م�����دي�����د ل���ل���م���دي���ر 
ال�������ع�������ام ل������أم������ن ال�����ع�����ام 
ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د وف��ي��ق 
األخ��ي��ر  إن  إذ  ج��زي��ن��ي، 
في  التقاعد  على  ُأحيل 
اليوم الرابع من الشهر 
ال������ج������اري. وق�������ال وزي����ر 
ال��داخ��ل��ّي��ة زي����اد ب���ارود 
موضوع  البند  ه��ذا  إن 

سياسة2

بينما كانت مصادر فرنسّية تتهم واشنطن بعرقلة املساعي السورّية ـ السعودّية، كان الوزراء 
ع أن تكون »ممّلة«، ولن ُتنتج سوى تأجيل جديد للملفات، وال  يستعدون لجلسة حكومية ُيتوقَّ
سيما ملف شهود الزور. وقد لفت بعض الوزراء إلى أن الرئيس سعد الحريري دعا إلى الجلسة 

لُيبعد عن نفسه تهمة التعطيل

السياسي المشهد 

مجلس وزراء بال نتائج وقلق فرنسي من  عرقلة أميركّية

   تقرير

رضوان مرتضى

اللبنانية ميشال سليمان عفوًا  الجمهورية  سيمنح رئيس 
العدل  وزي���ر  نجل  قتل  بجريمة  ألرب��ع��ة محكومني  خ��اّص��ًا 
األسبق جوزف شاوول، املهندس إيلي شاوول، عام 2004. 
م���رس���وم ال��ع��ف��و ال���خ���اص س��ي��ل��ح��ظ خ��ف��ض ع��ق��وب��ة امل��ّدع��ى 
عليهم طوني خشان وإيلي بجق وروي عازار والياس ضو 
ثمانية  ملدة  بالسجن  بأنهم محكومون  علمًا  النصف،  إلى 
عشر عامًا بعدما كانوا يواجهون عقوبة اإلعدام سندًا إلى 
ال��ع��ق��وب��ات، وف��ق طلب قاضي  امل���ادة 213/640 م��ن ق��ان��ون 
التحقيق األول في بيروت حاتم ماضي آنذاك. وبذلك يبقى 
األربعة قضاء سنتني جديدتني كي تصبح  السجناء  أم��ام 
فيما  سراحهم،  يطلق  أن  قبل  س��ن��وات  تسع  محكومّيتهم 
من  التفاتة  ب��ا  ال��زن��ازي��ن  عتمة  ف��ي  السجناء  م��ئ��ات  يبقى 

أحد.
قرار العفو الخاص الذي سُيبصر النور قريبًا يثير استغراب 
 كفله الدستور لرئيس الجمهورية، 

ّ
الكثيرين. فرغم أنه حق

إال أن���ه ي��ط��رح ال��ع��دي��د م��ن األس��ئ��ل��ة ع��ن أس��ب��اب تخصيص 
املحكومني األربعة دون غيرهم من السجناء بعفو الرئيس، 
الرحمة  تستدعي  الباقني  السجناء  أغلب  حالة  أن  باعتبار 

واالهتمام املباشر من الرئيس.
يرفض الوزير األسبق للعدل جوزف شاوول التعليق على 
العفو، ويكتفي بالتشديد على عبارة واحدة: »هذا من حق 

رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال���دس���ت���وري«. م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ترتفع 
أصداء الخبر داخل جدران سجن رومية املركزي، فُيسارع 
التي يظهرها  التهنئة  األرب��ع��ة.  السجناء  تهنئة  إل��ى  ال��ن��زالء 
خفي لوعة في نفوسهم حيال مصير 

ُ
السجناء لزمائهم ت

أسود داخل السجن. يتحّدث بعض هؤالء عن استنسابية 
 بديهيًا: 

ً
ال تخلو من طائفية في منح العفو، موّجهني سؤاال

»مبروك لهم الحرّية، لكن ملاذا هم ال نحن؟«. 
العفو ما يتردد عن »إسقاط  املتابعني ملوضوع  يذكر أحد 
ه الشخصي عن املّدعى عليهم«، 

ّ
الوزير السابق شاوول حق

سقط الحق 
ُ
فيلفت إلى قضية العديد من املحكومني الذين أ

الشخصي في جرائمهم، منهم على سبيل املثال ال الحصر، 
بجريمة  امل��ح��ك��وم  األي��وب��ي  يحيى  الطبيب  السجني  قضية 
قتل شخصني، الذي مّر على وجوده في السجن 16 سنة. 
ف��ال��س��ج��ني امل���ذك���ور ح���از إس��ق��اط ح��ق شخصي م��ن ذوي 
لبنانية،  ليرة  مليون  فدية 150  دفع  بعدما  عليهما  املجني 
علمًا بأنه يتمتع بسيرة وسلوك حسنني داخل السجن.    

ملاذا هؤالء السجناء دون غيرهم؟ هل هناك خلفية سياسية 
وراء منح العفو الخاص لهم؟ املعايير التي يعتمدها رئيس 

الجمهورية في إصدار العفو ليست واضحة، ما ُيشّرع الباب 
أمام ضرورة تحديد دقيق لهذه املعايير منعًا لالتباس، وال 
ع سبعة مراسيم، مانحًا العفو 

ّ
سيما أن الرئيس سبق أن وق

الخاص لسبعة محكومني لبنانيني )الجريدة الرسمية العدد 
44، 24 أيلول 2009(، إذ يجب أن يوضع القصد من مفهوم 
أنه محاولة إلصاح  باعتبار  املجهر  الرئاسي تحت  العفو 
االعتبارات  بني  ال��ت��وازن  لتحقيق  ومحاولة  القضاء،  أخطاء 
اإلنسانية والعدالة، عبر تلطيف قسوة قانون العقوبات في 

بعض الحاالت.
برئيس  الخاصة  الصاحيات  من  هو  العفو  أن  إل��ى  يشار 
الجمهورية التي تنص عليها املادة 53 من الدستور. ويصدر 
ال��ع��ف��و ب��م��رس��وم، م��ن دون ح��اج��ة إل���ى إق�����راره ف��ي مجلس 
م قانون أصول املحاكمات الجزائية أصول 

ّ
الوزراء. وقد نظ

تقديم طلبات العفو في القسم العاشر منه )من املادة 391 
إلى املادة 399(. ويقضي القانون بأن ينظر مجلس القضاء 
األعلى في طلبات العفو ويبدي الرأي فيها )رأي غير ملزم(، 
قبل إحالتها على رئيس الجمهورية الذي له سلطة إصدار 
العفو بمرسوم. وإذا رّد رئيس الجمهورية الطلب، فا يجوز 
لطالب العفو تجديد الطلب قبل انقضاء مدة تراوح بني سنة 

و3 سنوات، بحسب نوع الحكم.
القضائية  للشؤون  أوس��اط متابعة  وقد علمت »األخبار« من 
على  حيل 

ُ
أ العفو  طلب  أن  الجمهوري  القصر  في  والقانونية 

رئيس الجهورية وينتظر إقراره شبه املحسوم.

عفــو خــاص جــّدًا عــلى طاولــة الرئيــس

على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ ما قبل إحالة 
ج��زي��ن��ي ع��ل��ى ال���ت���ق���اع���د، »وال����ي����وم ت��غ��ّي��ر امل���وض���وع، 
البند لن ُيبَحث، إذ سُيسَحب أو  وبالتالي، فإن هذا 
انتفاء املوضوع. باختصار سيكون  ُيتجاَوز بسبب 

التعامل معه وفق القانون«. 
وأّكدت مصادر مقّربة من النائب ميشال عون أنه لن 
يقبل بأي عملية »بلف«، وبالتالي ليس هناك خيار 

آخر غير التصويت على بند شهود الزور، فيما الوزير 
محمد فنيش أّكد أن »حزب الله سيشارك في جلسة 
مجلس ال���وزراء إذا ك��ان م��وض��وع ب��ّت قضية شهود 
الزور موجودًا على جدول أعماله«، مشددًا على »أننا 
لن نناقش أّي أمر قبل بّت هذه القضّية، وهذا حقنا، 
واملصلحة الوطنّية تقتضي ذلك«. ولفت فنيش إلى 
امل��س��ؤول عن  املعارضة بالتعطيل هو  أن »م��ن يتهم 

ع��دم انعقاد مجلس ال���وزراء نتيجة ع��دم قبوله ببّت 
بند ملف الشهود الزور في املجلس ونتيجة تسويفه 
في هذا اإلطار وتأجيل املوضوع بعد اإلقرار بوجود 
ال��ت��ي سببوها وتضليل  ال��ش��ه��ود واألض�����رار  ه���ؤالء 
التحقيق. وإذا كان ال يزال هناك حرص على معرفة 
ُرف���ع م��ن ش���ع���ارات، ف��ه��ذا األم��ر  الحقيقة، بحسب م��ا 
يمّثل مقدمة أساسّية ملعرفة من ضّلل التحقيق طوال 

أربع سنوات وأبعده عن املجرم الحقيقي«. 
ف��ي ه���ذه األج�����واء، ش��ّب��ه وزي���ر ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ال��دع��وة 
كان  التي  النيابّية،  الثالثاء  بلقاءات  الجلسات  إل��ى 
فريق 14 آذار يعقدها بعد انتهاء والية الرئيس إميل 
ال��رأي العام، وإظهار  لحود، والتي هدفت إلى كسب 
الفريق اآلخر بأنه معّطل للمؤسسات، مشيرًا إلى أن 
هذا هو هدف الدعوة إلى جلسة مجلس ال��وزراء، إذ 
ليس هناك حّد أدنى من اتفاق، »وسيتكّرر الكالم ذاته 
على شهود الزور وستؤّجل الجلسة، وخصوصًا أن 
ال���رئ���ي���س ال����ح����ري����ري ال 
ي��ق��ب��ل ال��ت��ص��وي��ت على 
ه�����ذا امل���ل���ف ب�����أي ش��ك��ٍل 
من األشكال«. وقد شّبه 
أح���د ال�����وزراء ال��ح��ري��ري 
ب���ال���رئ���ي���س ن���ب���ي���ه ب����ّري 
ع������ن������دم������ا ك�����������ان ي����دع����و 
إل������ى ج���ل���س���ات م��ج��ل��س 
ال����ن����واب، ال���ت���ي ي��ت��ع��ّط��ل 
ن���ص���اب���ه���ا، وه�����و ُي���ري���د 
أن يقول: »أنا ال أتحّمل 
م������س������ؤول������ّي������ة ت���ع���ط���ي���ل 

الحكومة«. 
ف�����ي ه������ذا ال�����وق�����ت، ك���ان 
ال����ن����ائ����ب م����ح����ّم����د رع����د 
ُيصدر توضيحًا ُيشير 
فيه إل��ى »أن ما رّوجته 
ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع���الم 
م���ن���س���وب���ًا إل���������ّي ب���ش���أن 
ت����ح����دي����د م���ه���ل���ة ث���الث���ة 
أو أرب���ع���ة أي����ام ل��ظ��ه��ور 
السوري  الجهد  نتائج 
لتسوية  ال��س��ع��ودي،   �����
األزمة اللبنانّية، جاءت 
ص��ي��اغ��ت��ه غ��ي��ر دق��ي��ق��ة، 
م��ا أوه��م املتابعني بأن 
القصد هو رس��م سقف 
زم�����ن�����ي ن����ه����ائ����ي ل���ذل���ك 
املراد  الجهد، فيما كان 
أن املأمول ظهور نتائج 
ه�����ذا ال���ج���ه���د ف����ي وق���ت 
ق�����ري�����ب، وع���ل���ي���ه ي��ب��ن��ى 
ف��ي ض��وئ��ه امل��ق��ت��ض��ى«، 
فيما ق���ال ن��ائ��ب األم��ني 
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ــ هل وصلت املساعي السعودية ـــــ السورية إلى حائط مسدود؟ 
ليس األمر على هذا النحو، بل قد ُيمكن القول إن املساعي املتواصلة 
لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد. هذا ما تقوله شخصية قيادية 
فــي حــزب الــلــه بــشــأن االتـــصـــاالت. وتــضــيــف: يــبــدو أن مــرض امللك 
السعودي عبد الله بن عبد العزيز ترك أثره على وتيرة االتصاالت. 
الله  لــم يظهر بعد مــا إذا كــان التغيير قــد شمل مــوقــف عبد  لكن 
األساسي الداعم إلنتاج حل سريع. وبالتالي، من األفضل الحديث 
 الوقت يمر، 

ّ
عن مراوحة، وعن ضرورة أخذ الجميع في االعتبار أن

وأن فرصة الحل باتت تضيق زمنيًا.
– هل هناك تبّدل حقيقي في موقف القيادة السعودية؟

. لكن الصورة تكون أكثر 
ّ

قد تكون هناك إشــارات إلى تبدل معي
وضوحًا مع عودة امللك إلى الرياض. ألنه إذا تغّير موقفه من دعم 
الحل سريعًا، فذلك يعني أن هناك تغييرات طرأت على آلية اتخاذ 
القرار في اململكة، وهو األمر الذي قد يكون سببًا إضافيًا الرتباك 
الرئيس سعد الحريري، وخصوصًا أنه يجب التدقيق في األنباء 

عن تطورات داخل اإلدارة السعودية اآلن.
 هناك انبطاع بأنه لن يصدر رّد فعل على صدور القرار؟

ْ
– لكن

قالها  العبارة  هــذه  فعل، وسنفعل شيئًا!  رّد  هناك  بلى، سيكون 
بحزم قيادي رفيع في حزب الله، ردًا على سؤال عن سبب االنطباع 
القوي لدى فريق 14 آذار، وال سيما الرئيس سعد الحريري، بأن 
حزب الله لن يقوم بأي رّد فعل في حال صدور القرار الظني باتهام 
للحزب أو ألفراد منه بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
فــي فريق رئيس الحكومة مــن يحاول  أن  الــحــريــري. وهــو يعتقد 
أيــار عــام 2008، حــي أبلغوا الحكومة بــأن حزب  تــكــرار تجربة 5 
الله لن يقوم برّد فعل على أي قرار تتخذه الحكومة بشأن شبكة 

اتصاالت املقاومة.
– لن نقول اآلن ماذا سنفعل؟

هــو الـــجـــواب املــبــاشــر والــتــلــقــائــي عن 
الـــــســـــؤال املــــبــــاشــــر والـــتـــلـــقـــائـــي بــعــد 

الجواب األول. 
– هـــــل يـــمـــكـــن الــــتــــعــــايــــش بـــــي قـــاتـــل 

ومقتول؟
هـــــذا الــــســــؤال يـــطـــرحـــه الــــقــــيــــادي فــي 
 

ّ
أن معرض مناقشته مصير الحكومة الحالية، الفتًا االنتباه إلى 

الــحــريــري مــع جهة يتبنى هو  أن يجلس سعد  املنطقي  مــن غير 
اتهامها بقتل أبيه. ومن غير املنطقي أيضًا أن تجلس جهة مع من 

يتبّنى اتهامها بالجريمة.
– وماذا عن مجلس النواب؟

مــن دون حل  الظني  الــقــرار  إن صــدر  أشــيــاء كثيرة ستتغير  ثمة 
ـــــ سعودي مسّبق. وأحــد هــذه األشــيــاء، أن قوى  ـــــ ســوري  لبناني 
بارزة في الساحة السياسية ستكون مضطرة إلى حسم موقفها 
الذي ال يزال ملتبسًا إلى اآلن، مثل النائب وليد جنبالط، أو حتى 
رئيس الجمهورية. وفي املجلس النيابي، سيكون هناك استحقاق 
الخيارات عديدة،  الحكومي. عندها، قد تكون  له عالقة بالوضع 
الــبــرملــان بدل  فــي  الحالية وإســقــاطــهــا  بالحكومة  الثقة  مــن طــرح 
الشارع، أو العمل على تكوين أغلبية نيابية جديدة تؤلف حكومة 
جديدة من دون تمثيل فريق 14 آذار فيها. وساعتها يمكن بحث 
الــدولــيــة وتــعــاون لبنان معها  الــخــاصــة باملحكمة  الــخــطــوات  كــل 

واإلسهام في تمويلها على نحو مختلف جدًا عّما هو قائم اآلن.
– ومــــا هـــي حــقــيــقــة الـــســـيـــنـــاريـــوات عـــن تـــحـــركـــات مــيــدانــيــة على 

األرض؟
األمر ليس محسومًا. لكن ليس هناك احتمال غير موجود، بما في 
املقاومة وعلى مجاهديها  التآمر على  التحرك ملنع أحد من  ذلك 
أو على كــوادرهــا، وهو أمر غير قابل للمساومة. وما قاله األمي 
العام للحزب السيد حسن نصر الله واضح وجلّي ويعّبر عن قرار، 

لناحية عدم السماح ألحد بمّد يده على أي مقاوم.
– لكن من شأن صورة املقاومة في الداخل تعكير صورته أكثر؟

صحيح، لكن علينا أن نوضح أمرًا، هو أننا لسنا في وارد االشتباك 
مـــع أحــــد، أو فـــي وارد الـــخـــالف مـــع أحــــد. ونــحــن حـــذرنـــا الجميع 
ُتــَعــّد للبنان تحت اســم املحكمة الــدولــيــة. ونحن  مــن وجــود فتنة 
وقلنا  املواجهة.  هــذه  البالد  تجنب  التي  املنطقية  الحلول  نطرح 
الــهــدوء واالستقرار  عــودة  في  لها مصلحة  املقاومة  إن  بصراحة 
ُحــّلــت املشكلة مــن دون  الــعــام، وهــي ستكون مرتاحة أكثر إذا مــا 
إذا  العدو. لكن  أكثر راحــة في مواجهة  مواجهة، وستجد نفسها 
حصل أن كرر هذا الفريق تجاهله للمخاطر، فإن املقاومة لن تقف 
كثيرًا عند االرتــدادات ألي خطوة تقوم بها داخليًا. وهي ستبادر 
إلى ما تراه مشروعًا في الدفاع عن نفسها، ومفيدًا في إفهام من 
يهمه األمر داخل لبنان وخارجه، أنه ال يمكن أحدًا املساومة على 
أي فــرد فــي حــزب الــلــه. وإذا حصلت املــواجــهــة، نكون أمــام »مــا ال 
ترميم  إعـــادة  املــقــاومــة نفسها  مــنــه«، وساعتها سيكون على  بــد 
األيــدي  مكتوفة  تقف  لــن  لكنها  الــعــربــيــة.  أو  اللبنانية  صــورتــهــا 
بحجة أنها ال تريد تلطيخ سمعتها، بينما يريد اآلخرون تلطيخ 

ثوبها بالدماء. 
– بناًء على ذلك، أي نصيحة هي األفضل للفريق اآلخر؟

القاسية  املواجهة  لتفادي  كبيرة  فرصة  هناك  األوان،  فــوات  قبل 
ولتفادي املزيد من الخسائر. وإن الصدق في القول هو أنه ال يمكن 
حزب الله القبول بتفاهم على الطريقة اللبنانية. واألمر ممكن، ما 
دام الجميع يعرفون أن من شأن الرواية املفبركة عن دور الحزب في 
إدخال البالد بنفق مظلم للغاية وطويل للغاية. وبالتالي، إن من 
يتصرف على أساس أن صدور القرار الظني هو أمر عادي، إنما 
وبالتالي  واإلقليمي،  اللبناني  السياسي  بالواقع  جــاهــاًل  يكون 
على هذا الفريق التصرف بجدية كبرى مع امللف الذي يحتاج إلى 

كل الجهود لحمايته.

حزب الله: لن يمّر القرار الظني 
من دون رّد فعل

سياسة

مجلس وزراء بال نتائج وقلق فرنسي من  عرقلة أميركّية
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن »لبنان يواجه 
اليوم مؤامرة املحكمة الخاصة، وأقول لبنان يواجه 
ألن املحكمة الخاصة ليست ضد حزب الله فقط، بل 
ضد استقالل لبنان، وهي تريد أن تسّخر هذا البلد 

لخدمة املشروع اإلسرائيلي«. 
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قــــــال وزيــــــــر مـــــقـــــّرب مـــــن رئـــيـــس 
الجمهورية إن مصدرًا أوروبيًا أبلغه أن املدعي العام 
ــقــّدم الــقــرار  فــي املحكمة الــدولــّيــة دانــيــال بــلــمــار لــن ُي
رأس  قبل  التمهيدّية  اإلجــــراءات  قــاضــي  إلــى  الظني 
السنة، »لعدم التأثير على الوضع االقتصادي خالل 

فترة األعياد«. 

فرنسا والعرقلة األميركّية 
ومن باريس كتب بّسام الطيارة أنه بعد يومي على 
الــســوري  الرئيس  قــام بها  الــتــي  العمل  زيـــارة  نهاية 
بشار األسد لباريس، بدأت التسريبات عن »لقاءات 

تقويم الزيارة« تخرج من وراء الكواليس. 
وشـــــــّدد مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى أن »لــــقــــاء األســــد 
مــــحــــصــــورًا جــــــــــدًا«، وأن بــعــض  كـــــــان  وســـــــاركـــــــوزي 
التقويمات ملا دار في »خلوة اإلليزيه« ال تزال تعيش 
»في أجواء شيراكية« وال تأخذ في االعتبار التطور 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  الــذي شمل  الكبير 
والــثــقــافــيــة بــي الــبــلــديــن، ومـــن هــنــا عبثية مــحــاولــة 
بامللف  الــســوريــة  الفرنسية  الــعــالقــات  مصير  »ربـــط 
اللبناني«، وهو ظهر جليًا في استقبال األسد لكلود 
غــيــان عــلــى طـــاولـــة غــــداء فـــي مــقــر إقــامــتــه فـــي فــنــدق 
بريستول، حيث كان التشديد على مسألة العالقات 

الثنائية. 
لــكــن هـــذا ال يــمــنــع الــتــطــرق إلـــى املــلــف الــلــبــنــانــي في 
الـــلـــقـــاءات، وشـــــّددت مــصــادر مــتــقــاطــعــة عــلــى وجــود 
 ال يعيد األوضـــاع إلــى مــا قبل 

ّ
»اهــتــمــام بإيجاد حــل

الــدوحــة«. ويقول مصدر ســوري: »نحن نهتم  اتفاق 

حراك السعودية
أخّف لكن المساعي 
مستمّرة وإن ضاقت 

فسحتها الزمنية

األمين ابراهيم 

www.banqueaudi.com
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بأمن لبنان ألنه من أمن سوريا، لكننا لسنا قلقي«. 
أن نجد حــاًل ألن  الفرنسيي  مــع  »نــحــاول  ويضيف: 
إلى  بالنسبة  أمــا  لبنان«.  بأمن  أيضًا  تهتم  بــاريــس 
املــحــكــمــة الــدولــيــة والـــقـــرار االتـــهـــامـــي، فــتــؤكــد أيــضــًا 
مصادر متقاطعة أن الجانبي »لم يدخال في تفاصيل 
ما يمكن أن يحمله القرار«، بل ملسا »بنحو هيكلي« 
مسألة املحكمة »حيث كان توافق على أهميتها«، مع 
تشديد مــن الــجــانــب الــســوري »على 
الــذي جاء  ضـــرورة تحييد عملها«، 
الــــــرد عــلــيــه مــــن الـــجـــانـــب الــفــرنــســي 

»طبعًا«.  بـ
ونــفــت هــــذه املـــصـــادر املــتــقــاطــعــة أن 
تــكــون بــاريــس قــد طلبت مــن دمشق 
»الضغط على فريق معي«، من دون 
أن يعني هذا أن »الجانب السوري لم 
يدافع عن وجهة نظر حلفائه« تجاه 
املــحــكــمــة وظـــــروف إنــشــائــهــا وإقــــرار 

تمويلها. 
كــذلــك، فـــإن الــجــانــب الــفــرنــســي شــّدد 
عــلــى ضـــــرورة »عـــــودة الــــحــــرارة إلــى 
املـــســـار الـــســـوري الـــســـعـــودي«، الـــذي 
يــشــهــد »بــــــــرودة قــــد تـــكـــون قـــاتـــلـــة«. 
ويــــــرى خــبــيــر فـــرنـــســـي »أن مــصــدر 
وتعترض  اعــتــرضــت  الــتــي  العقبات 
ـــــ سعودي« هو  مسار اتفاق سوري 
»الحساسّية  بعض  يسّبب  هــذا  وأن  بــحــت،  أميركي 

والضيق« لساركوزي. 
يــنــقــل هـــذا الــخــبــيــر عــن بــعــض املــقــربــي مــن الــرئــيــس 
تساؤله عن »سبب ضيق نظر واشنطن تجاه مسائل 
الــرئــيــس  »يــقــوم  أن  األوســــــط«، وال يستبعد  الــشــرق 
يمّر  لواشنطن«، وأن  بزيارة خاطفة  الحريري  سعد 

خالل عودته بباريس.

عون لن يقبل 
بأي عملية »بلف«، 

وبالتالي ليس هناك 
خيار آخر غير التصويت 

على بند شهود الزور

يتساءل ساركوزي 
عن سبب ضيق نظر 

واشنطن تجاه مسائل 
الشرق األوسط
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ت��ع��اق��ب��وا ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق، ي��ب��دو متبنيًا 
على نحو كامل لطروحات قوى 14 آذار. 
وي��ص��ل إل���ى ذروة م��واق��ف��ه ع��ن��دم��ا ُيبِلغ 
ال��س��ف��ي��ر األم���ي���رك���ي أن����ه ي����رى أن خ���روج 
ال��رئ��ي��س إم��ي��ل ل��ح��ود م��ن س��دة الرئاسة 
ل��إدالء  ب��أن يتقدموا  »سيسمح لشهود 
بما لديهم من معلومات«. وهذا املوقف 
يستبطن اتهامًا للحود بترهيب شهود 
م��ح��ت��م��ل��ن، أو ب��ح��م��اي��ة ال��ض��ال��ع��ن في 

الجريمة. 

َخ����َل����ف س���ي���رج ب���رام���ي���رت���س ف����ي رئ���اس���ة 
اللجنة، دانيال بلمار، الذي ال يبدو أكثر 
حرصًا منه على سرية التحقيقات أمام 
الدبلوماسين األميركين، وال أبعد منه 
مع  بلمار  أداء  ففي  عمله.  تسييس  ع��ن 
أخطر  ما هو  السفيرة ميشال سيسون 
من  نابع  رئيسي  لسبب  أداء سلفه،  م��ن 
كون بلمار هو املدعي العام في املحكمة 
ال����دول����ي����ة ال����خ����اص����ة ب���ج���ري���م���ة اغ���ت���ي���ال 

الحريري. 
في اجتماع بن بلمار والسفيرة األميركية 
أي��ل��ول 2008، يشكو بلمار وزي��َر  ي��وم 12 
االت����ص����االت ال��ل��ب��ن��ان��ي )ج���ب���ران ب��اس��ي��ل( 
ال��������ذي م���ن���ع ش���رك���ت���ي ت���ش���غ���ي���ل ال���ه���ات���ف 
ال����خ����ل����وي م����ن ت��ن��ف��ي��ذ أي ط���ل���ب م��ت��ص��ل 
ب��ال��ت��ن��ص��ت، م���ن دون م��راج��ع��ة ال������وزارة. 
وبفوقية مفرطة، يقول إن إجراء عمليات 
اللبنانية  األمنية  األجهزة  التنصت عبر 
بالتنصت  املستهدفن  »أسماء  أن  يعني 
الصحف«.  في  التالي  اليوم  في  سُتنشر 
اللبنانية  األج��ه��زة  إل��ى  ربما نظرته تلك 
أزع��ج��ت��ه أك��ث��ر م��ن نشر محطة »س��ي بي 
سي« الكندية وثيقة سرية جرى التداول 

بها داخل اللجنة خالل ترؤسه لها. 
وت����ك����ش����ف وث����ي����ق����ة وي���ك���ي���ل���ي���ك���س ال���ت���ي 
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حسن عليق 

منذ خروج الرئيس األول للجنة التحقيق 
من  ميليس،  ديتليف  األمل��ان��ي  ال��دول��ي��ة، 
م��ن��ص��ب��ه ف���ي ب���داي���ة ع���ام 2006، ت��غ��ّي��رت 
صورة اللجنة التي كلفتها األمم املتحدة 
»م���س���اع���دة ال��س��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« على 
كشف املتورطن باغتيال الرئيس رفيق 
ال��ح��ري��ري. ت��ق��وق��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة، واب��ت��ع��دت 
ع��ن االس��ت��ع��راض ال��ع��ل��ن��ي ال����ذي م��ارس��ه 
م��ي��ل��ي��س. واألخ���ي���ر، ط��ب��ق اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة ه�����ي ال�����ي�����وم م��������دار س��خ��ري��ة 
قوى  على  املحسوبون  بينهم  األمنين، 
14 آذار. قوام تلك االستراتيجية تحديد 
املجرم، قبل البحث عن األدلة التي تثبت 

التهم. 
وف�������ي ه�������ذا ال����س����ي����اق امل������ح������اط ب���ت���وج���ه 
س����ي����اس����ي، م���ح���ل���ي وإق���ل���ي���م���ي ودول�������ي، 
التهام سوريا وحلفائها بالجريمة، اتى 
اعتقال الضباط األربعة. كل ذلك، وسط 
إجراء التحقيقات على نحو شبه علني، 
سواء عبر إعالن مضامينها في التقارير 
ال���ت���ي أرس���ل���ه���ا امل����دع����ي ال����ع����ام األمل���ان���ي 
إل��ى األم���ن ال��ع��ام ل��أم��م امل��ت��ح��دة، أو من 

 )08BEIRUT1348( »األخ��ب��ار«  نشرتها 
أن بلمار كان ينوي إنشاء جهاز خاص 
ل��ل��ت��ن��ص��ت، وأن����ه ط��ل��ب م��س��اع��دة »ف��ري��ق 
العمل األميركي للتنسيق بن الوكاالت 
األمنية« األميركية، في اجتماع جرى مع 
ممثلن م��ن ه��ذا الفريق ف��ي اله���اي يوم 

14 آب 2008. 
وكسلفه، تكشف أحاديث بلمار اقتناعه 
بأن في سوريا شخصيات نافذة متورطة 
التحقيق.  عرقلة  تريد  أو  الجريمة،  ف��ي 
وه����و ي���ش���ارك ال��س��ف��ي��رة األم��ي��رك��ي��ة ه��ذا 
االق��ت��ن��اع. ي��ق��ول ل��ه��ا إن���ه ل��ن ي��ذه��ب إل��ى 
سوريا ما لم تحدد له الواليات املتحدة، 
أو م���ص���ادر أخ�����رى، أس���م���اَء األش��خ��اص 
الذين تريد منه أن يستجوبهم. وإذا لم 
لدينا دليل  تستجب سوريا، »فسيكون 
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ع��اون ال���س���وري«. وب��رأي��ه، 
ف����إن م���ج���رد ال����س����ؤال س��ي��ع��ط��ي إش�����ارات 
آلخ���ري���ن ف���ي س���وري���ا ع���ن ال��وج��ه��ة ال��ت��ي 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات. وف���ي ك��الم��ه أم��ام  تسلكها 
اتهام واض��ح لسوريا  سفيرة واشنطن، 
ال��ذي��ن تهتم  بالتخلص م��ن األش��خ��اص 
الواليات  اللجنة بمقابلتهم. فهو يدعو 
امل����ت����ح����دة إل�������ى ت���ن���ف���ي���ذ ط���ل���ب���ه س���ري���ع���ًا، 
»ألهمية إجراء املقابالت قبل أن يختفي 
األش���خ���اص ال��ذي��ن س��ُي��ق��اَب��ل��ون، ق��ت��اًل أو 

بوسائل أخرى«. 
ول��أم��ان��ة، ف���إن ب��ل��م��ار ينظر إل���ى قضية 
إطالق سراح الضباط األربعة بحيادية 
م��ط��ل��ق��ة. ف��ف��ي ل��ق��اء ج��م��ع��ه م���ع ال��س��ف��ي��رة 
األم�����ي�����رك�����ي�����ة م�����ي�����ش�����ال س�����ي�����س�����ون ي�����وم 
2009/1/26، يتحّدث بلمار كمن يعلن أن 
قرار إطالق الضباط هو في يد السلطات 
ي��زود سيسون  لكنه  وح��ده��ا.  اللبنانية 
ب��ن��ص��ي��ح��ة م���ف���اده���ا أن ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ات 
اللبنانية أن »تفصل زمنيًا، قدر اإلمكان، 
ب�����ن إط��������الق ال����ض����ب����اط واالن����ت����خ����اب����ات 
النيابية املقررة في السابع من حزيران« 
2009. وهذه النصيحة السياسية ال يرى 
م��ن حرص  أك��ث��ر  اللبناني  امل��راق��ب  فيها 
ع��ل��ى أال ت��ؤث��ر خ��ط��وة إط����الق ال��ض��ب��اط 
ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة االن���ت���خ���اب���ات. وال���الف���ت أن 
سيسون ألحقت نصيحة املحقق الدولي 

بمالحظة تؤيده فيها. 
وللتذكير، فإن هذا االجتماع جرى قبل 
أسبوعن من بدء رئيس لجنة التحقيق 
مع  مقابالت صحافية  ب��إج��راء  ال��دول��ي��ة 
ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن وس��ائ��ل اإلع�����الم، ُأواله����ا 
م��ق��اب��ل��ت��ه م����ع»األخ����ب����ار« ي�����وم 9 ش��ب��اط 
بلمار  رف��ض  املقابالت،  تلك  وف��ي   .2009
االقتراب، ولو تلميحًا، من كل ما يتصل 
املضمون  ناحية  من  س��واء  بتحقيقاته، 

أو من جهة اإلجراءات املتبعة. 
وف���ي االج��ت��م��اع ذات�����ه، ي��ب��ث ب��ل��م��ار أم���ام 
ال��س��ف��ي��رة األم���ي���رك���ي���ة خ��ش��ي��ت��ه م���ن منع 
ح��زب ال��ل��ه نقل ال��ض��ب��اط امل��وق��وف��ن إلى 
اله����اي، م��ت��ح��دث��ًا ع��ن اح��ت��م��ال أن يكون 

الحزب مختِرقًا للسلطات اللبنانية. 
وف���ي ل��ق��ائ��ه م���ع س��ي��س��ون، »ي��ف��ض��ف��ض« 
ب��ل��م��ار م���ا ي����ؤرق����ه. ي���ت���ح���ّدث ع���ن ت��ع��ام��ل 
ال���س���ل���ط���ات ال���س���وري���ة م���ع���ه ك���م���ا ي��ج��ري 
التعامل م��ع »األط��ف��ال ف��ي امل����دارس«، ثم 
يعرب لها عن قلقه من النقاش اللبناني 
العام  للمدعي  نائب  الدائر حول تعين 
الدولي. يضع بن يديها ما يشبه التقرير 

»التحقيقات تجري بطريقة مهنية ومحايدة،
ونرجو أن تتفهموا حرصنا على عدم الخوض في تفاصيلها، 

حفاظًا على أمننا وسرية التحقيق«. يبدو العاملون في 
املحكمة الدولية، وقبلها لجنة التحقيق، مدربني على تكرار 

هذه العبارة مهما كان السؤال املوجه إليهم. لكن وثائق 
ويكيليكس كشفت غير ذلك. فالتحقيقات سرية في لبنان، 

إال في السفارة األميركية

هكذا انهارت مهنية التحقيق الدولي أمام أسوار عوكر 

 ال أستطيع أن 
أتخيل أن األجهزة األمنية 
السورية الخمسة شاركت 

في الجريمة 

 بلمار شكا تعامل
 السلطات السورية معه 
كما يجري التعامل مع 
»األطفال في المدارس« 

 على السلطات
 اللبنانية أن تفصل زمنيًا، 

قدر اإلمكان، بين
 إطالق الضباط واالنتخابات 

النيابية

اليوم قضية 

... ولليوم الخامس عشر، تواصلت تسريبات »ويكيليكس«. 
وال  أسانج،  جوليان  املوقع  ملؤسس  االنفرادي  السجن  ال 
و»أخواته«  اإللكتروني  املوقع  على  املتواصل  التضييق 
نفعا في إخفاء فضائح الدبلوماسية األميركية. تسريبات 
لكنها  بجديدة،  ليست  إلكترونّية  لحرب  عنوانًا  صارت 

ومثلما  وأشمل.  أوسع  نطاق  على  ُتخاض  اليوم  أصبحت 
بلبنان  الخاصة  الدولية  باملحكمة  الوثائق املتصلة  أثارت 
في   ،

ٍّ
بتأن قراءتها  إعادة  تفيد  املاضية،  األيام  في  زوبعة 

اغتيال  ملف  »الحقيقة«  بـ املعنّيون  استخدم  كيف  فهم 
الرئيس رفيق الحريري، أداًة للضغط

العالم ما بعد ويكيلـيكس  إفـتراضي أوال

ّ

خالل تسريبات املحققن املنتشرين في 
مطاعم العاصمة وضواحيها. 

ب���ع���د م���ي���ل���ي���س، ت���غ���ي���رت اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق. خ��ف��ف ال���ق���اض���ي ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
سيرج براميرتس من إطالالته اإلعالمية 
إلى الحد األدنى. تقاريره العلنية باتت 
أشبه باألحاجي التي يحتاج حلها إلى 
مع  امل��ت��ق��اط��ع��ة،  بالكلمات  متخصصن 
م 

َ
ال��ذي ال ُيفه اإلك��ث��ار من الكالم التقني 

منه شيء من مضمون التحقيق. 
ل��م يكن براميرتس  وبعيدًا ع��ن اإلع���الم، 
أف��ض��ل ح�����ااًل. ي��ن��ق��ل ب��ع��ض امل��ق��رب��ن من 
رئ���ي���س ف����رع امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ق��ي��د وس���ام 
ال��ح��س��ن أن األخ���ي���ر ال��ت��ق��ى ب��رام��ي��رت��س 
ص��دف��ة ف���ي أح����د م���ط���ارات أوروب�������ا. ومل��ا 
ت��ق��دم ال��ض��اب��ط ال��ل��ب��ن��ان��ي م���ن ال��ق��اض��ي 
البلجيكي ملحادثته، أنهى رئيس لجنة 
اللحظة  عند  ال��ح��وار  ال��دول��ي��ة  التحقيق 
إنه ال»يناقش  قائاًل  للمصافحة  التالية 

الشؤون العملية«. 
ك����ان ال���ظ���ن ال���س���ائ���د أن ب��رام��ي��رت��س هو 
الرجل املهني الذي أتى لُيخرج التحقيق 
والتسييس  الفوضى  براثن  من  الدولي 
بقيت  أيديها.  التي وضعه ميليس بن 

ص��ورت��ه ك��ذل��ك إل���ى أن رح���ل ع���ام 2007. 
ل��ك��ن م���ا ك��ش��ف��ت��ه وث���ائ���ق وي��ك��ي��ل��ي��ك��س ال 
يعكس الصورة ذاتها. في الوثيقة التي 
ن��ش��رت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة»داي��ل��ي س���ت���ار«، نقاًل 
عن وثائق ويكيليكس، تظهر ازدواجية 
ب���رام���ي���رت���س. ي���ت���ح���ّدث ال����رج����ل ب��ط��الق��ة 
جيفري  السابق  األميركي  السفير  أم��ام 
يوم  عقد  بينهما  اجتماع  ف��ي  فيلتمان 
6 تموز 2006. يعطيه آراء سياسية عن 
ي��ق��ول املحقق  ال��ض��ب��اط األرب���ع���ة.  قضية 
الدولي إن تطبيق املعايير الدولية على 
م��س��أل��ة ت��وق��ي��ف ال��ض��ب��اط س���ي���ؤدي إل��ى 
إط�����الق س���راح���ه���م، ق��ب��ل أن ي���س���ارع إل��ى 
»الكارثة  بمثابة  ذل��ك سيكون  إن  ال��ق��ول 
السياسية للبنان«. كالم واضح، ال ُيفهم 
منه سوى أن املحقق الدولي يجد تبريرًا 
أي  م��ن دون  الضباط  اعتقال  الس��ت��م��رار 

مسوغ قانوني. 
وفي الفترة التي كانت فيها تقارير لجنة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���دول���ي���ة س��ي��ف��ًا م��ص��ل��ت��ًا على 
رق��ب��ة ال��س��ل��ط��ات ال��س��وري��ة، ك��ان��ت ال���دول 
الغربية ق��ادرة على التفلت من التعاون 
لفيلتمان  اللجنة. يشكو براميرتس  مع 
أن بلجيكا عرقلت عمله، »ولو أن سوريا 
فعلت ذل���ك، ل��ذك��رت ف��ي ت��ق��ري��ري أن��ه��ا ال 
تتعاون«، مضيفًا أن »التعاون السوري 
ه����و أف����ض����ل م����ن ت����ع����اون ع�����دد م����ن دول 
االت���ح���اد األوروب�������ي«. ب��ك��الم آخ����ر: كانت 
سوريا متعاونة، لكن »املجتمع الدولي« 
أما  الضغط.  تحت  دوم��ًا  وضعها  يريد 
اإلس��ه��ام  م��ن  فمعفاة  األول،  العالم  دول 

في الوصول إلى »الحقيقة«. 
م��ع  أي���������ار 2006  ف������ي  ع����ق����د  ل�����ق�����اء  وف�������ي 
دب��ل��وم��اس��ي��ن أم��ي��رك��ي��ن، ي��ب��دو رئ��ي��س 
ف���ري���ق ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة، 
التعاون  بيتر نيكولسون، كمن يتسول 
األم����ي����رك����ي. ي��ط��ل��ب م����ن م���وظ���ف���ي ع��وك��ر 
ت���زوي���د ال��ل��ج��ن��ة ب���ص���ور ج���وي���ة مل��ن��اط��ق 
ل��ب��ن��ان وس��وري��ا ق��ب��ل تنفيذ جريمة  ف��ي 
اغ����ت����ي����ال ال�����ح�����ري�����ري. وألن��������ه »ي���ت���ف���ه���م« 
يقول  فإنه  األميركية،  األمنية  ال��دواع��ي 
لأميركين أن يختاروا هم الصور التي 

يرون أنها تساعد في التحقيق! 
سئلوا  كلما  الدوليون،  املحققون  وك��ان 
ع��م��ا إذا ك��ان��وا ق��د اس��ت��ج��وب��وا شخصًا 
أج��اب��وا  م���ح���ددة،  م��ج��م��وع��ات  أو  معينًا 
بأنهم ال يخوضون بشؤون التحقيقات 
ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى س��ري��ت��ه��ا. ل��ك��ن براميرتس 
يبلغ سفير الدولة العظمى بأن محققيه 
اس���ت���ج���وب���وا أف�������راد »خ���ل���ي���ة ن���ب���ع���ة«، أي 
مجموعة ال�13 التي اعترف أحد أفرادها 
باغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم عاد 
وت���راج���ع ع���ن اع���ت���راف���ه ألس���ب���اب ال ت���زال 

حتى اليوم غامضة. 
وف��ي��م��ا ك����ان ب��رام��ي��رت��س ي��رف��ض امل����رور 
لبنانين  أو صحافين  ق��رب سياسين 
ت��راه  تحقيقاته،  ع��ن  ي��س��أل��وه  أن  خشية 
يناقش فيلتمان في االحتماالت املتعلقة 
أت��خ��ي��ل  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات: »ال أس��ت��ط��ي��ع أن 
ال��س��وري��ة الخمسة  أن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة 
شاركت في الجريمة. إذا كان ثمة تورط 
س��وري، فسيكون أح��د ه��ذه األج��ه��زة قد 
تلقى أم���رًا م��ن األع���ل���ى. وع��ل��ي��ن��ا تحديد 

املستوى الذي صدر عنه األمر«. 
األكثر كتمانًا بن من  براميرتس، وه��و 
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وص��ل��ت ال��ى »األخ��ب��ار« رس��ائ��ل إض��اف��ي��ة، م��ص��دره��ا م��واط��ن��ون يشكون من 
ق��رارات  تنفيذ  املنعم يوسف يؤخر  أوج��ي��رو عبد  العام ملؤسسة  املدير  أن 
ف��ي مؤسسات  م��ا يعطل عليهم إط��اق دورة عمل   E1 ���ال تمنحهم خطوط 
القرارات األخيرة للوزير  أثر  ال��دوالرات على  استثمروا فيها عشرات آالف 

شربل نحاس.

ارتباك السفير السعودي

رأى أحد األقطاب السياسيني املقّربني من السعودّية أن السفير علي عوض 
ل��ه، وه���ذا م��ا يجعله مرتبكًا في  ُي��ع��ان��ي مشكلة وج���ود إدارت����نينْ  العسيري 

خطواته، منذ أن دخل امللك عبد الله املستشفى األميركي.

مجالس عزاء مشتركة بني أمل وحزب الّله

ط��ل��ب ح���زب ال��ل��ه م��ن م��ن��اص��ري��ه ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��رى ال��ج��ن��وب��ّي��ة االل��ت��زام 
ك��ان سائدًا في السابق  أم��ل، بعكس ما  بمجالس ع��زاء مشتركة مع حركة 

 فريق.
ّ

حيث كان يقام مجلس عزاء لكل

 جديد في قضّية السّيد
ٍّ

تنح

دعوى  من  غنطوس  وروزي���ن  القاضيان حبيب حدثي  املستشاران  تنّحى 
ال��ق��اض��ي سعيد م��ي��رزا بعدما  ال��ل��واء جميل السيد بحق  امل��ق��دم��ة م��ن  ال���رد 
تنّحى رئيس غرفتهما في محكمة التمييز القاضي إلياس أبو ناصيف عن 

الدعوى ذاتها، وقد بات امللف في عهدة القاضي جوزف سماحة.

إبعاد في املستقبل

يجري املنّسق اإلعامي في تّيار املستقبل أيمن جزيني إعادة هيكلة داخل 
ز مواقع املوظفني الذين 

ّ
املوقع اإللكتروني للتّيار، لوحظ بنتيجتها أنه عز

م��ن 25  أكثر  ال��ي��وم  الله وس��وري��ا، فيما أبعد حتى  ال��ع��داء لحزب  يظهرون 
موظفًا.

أبلغت جهة فرنسّية 
جهات لبنانية بارزة أن 
فرع املعلومات في قوى 

األمن الداخلي طلب من أحد 
األجهزة األمنية الفرنسية 
مساعدته في معلومات 

تتعلق بالعميد فايز 
كرم، من بينها معلومات 
تظهر على أنها نوع من 

املراقبة للعماد ميشال 
عون، والعودة إلى أرشيف 
اتصاالته في فترة وجوده 
في العاصمة الفرنسية، 

ما أثار غضب العماد عون 
الذي يّتهم الفرع عمليًا بأنه 
يحاول إقحامه في ملف كرم، 
وإيهام الرأي العام بأنه كان 
على علم أو معنّيًا بنشاط 

كرم االستخباري.

ما قل
ودل

يحيى دبوق 

بعد  ما  ملرحلة  مختلفة  سيناريوات  اللبنانيون  يتداول 
الله، من  القرار االتهامي بحق عناصر من ح��زب  ص��دور 

بينها سيناريوات متطرفة جدًا: 
 في األوضاع األمنية، وصواًل إلى االحتراب الداخلي، 

ٍّ
ترد

القرار من بيئة ضاغطة  أو استغال تل أبيب ملا ينتجه 
 ع��دوان جديد، تحقق من خاله ما 

ّ
على حزب الله، وش��ن

لم تستطع تحقيقه عام 2006. 
ف���ي امل��ق��ل��ب اآلخ�����ر، ي���ت���داول اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون س��ي��ن��اري��وات 
الله،  ح��زب  أن يتحرك  بينها  م��ن  إض��اف��ات،  م��ع  مشابهة 
عشية صدور القرار أو في أعقاب صدوره، عسكريًا باتجاه 
إسرائيل، ما يسبب ترديًا لألوضاع األمنية على الحدود، 
التصعيد  نحو  االتهامي  ال��ق��رار  عن  االهتمام  يحرف  ما 
جنوبًا، مع التشديد، في مناسبة وفي غير مناسبة، على 
بأن يسيطر  إسرائيل،  في  كثيرًا  يتردد  سيناريو خاص 
حزب الله عسكريًا على لبنان، وأن ُينهي »قوى االعتدال«، 

دفعة واحدة. 
باستغال  املتعلق  السيناريو  إل��ى  بجدية  النظر  يمكن 
 حرب جديدة على 

ّ
القرار، تمهيدًا لشن إسرائيل لصدور 

لبنان. من ناحية نظرية، ال يخلو السيناريو من إمكانات، 
إذ من ش��أن األه��داف التي تسعى وراءه��ا ال��دول املحركة 
للقرار االتهامي، عبر توجيهه نحو حزب الله، أن ُتسهم 
ف���ي ن��ظ��ر امل��خ��ط��ط��ني ال��دول��ي��ني واإلق��ل��ي��م��ي��ني، ف���ي تهيئة 
 ح��رب إسرائيلية م��وع��ودة. في الوقت 

ّ
ال��ظ��روف أم��ام ش��ن

ن��ف��س��ه، ستنظر ت��ل أب��ي��ب إل���ى البيئة ال��ت��ي م��ن امل��ق��در أن 
أن   حربها، على 

ّ
باعتبارها مائمة لشن القرار،  ينتجها 

تكون أساساتها املادية متوافرة، وهي القدرة العسكرية 
على تحقيق النتائج املطلوبة من املواجهة. إال أن القياس 
على طبيعة جهوزية حزب الله الدفاعية وحجمها، يفيد 

بأن إسرائيل غير جاهزة بالفعل، من ناحية عسكرية. 
 عمليات عسكرية 

ّ
رغم ذلك، فإن تجارب تل أبيب في شن

واسعة في مواجهة حزب الله، أثبتت أن أصحاب القرار 
ال��ق��راءة والتقدير يومًا،  ل��م يحسنوا  العبرية  ال��دول��ة  ف��ي 
سواء في عملية تصفية الحساب عام 1993 أو في عملية 
�أما  آك��د، في ح��رب تموز  عناقيد الغضب 1996، وبشكل 
لجهة ح��زب الله، فكما هو م��ع��روف، ب��ات يملك جهوزية 
عسكرية تمكنه من تفعيل أكثر من سيناريو، بما يشمل 
س��ي��ن��اري��وات م��ت��داول��ة وأخ����رى غ��ي��ر م��ت��داول��ة. ت���درك ذل��ك 
اللبنانية، كما تدركه إسرائيل جيدًا. ما  الساحة  أط��راف 
ق���رار تتخذه  ق���درة على تنفيذ أي  ال��ح��زب  ل��دى  يعني أن 
قيادته، وفي أي اتجاه، س��واء أك��ان ق��رارًا متطرفًا أم غير 

متطرف، وسواء أكان باتجاه واحد، أم باتجاهات عّدة. 
لكن السؤال هو: ماذا عن القرار املتخذ؟ 

يبدو، من ناحية إسرائيل، أن تقدير نائب رئيس وحدة 
األبحاث في االستخبارات العسكرية، العقيد يوسي أدلر، 
أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست قبل أيام، حيال 
القرار  الله ونياته ملرحلة ما بعد ص��دور  إمكانات ح��زب 
ب��ق��راءة  املرتبطة  املعطيات  م��ن  جملة  يكشف  االت��ه��ام��ي، 
إسرائيل مليزان قدرة أعدائها في لبنان ونياتهم. بحسب 
أدل��ر، إن أحد السيناريوات املتوقعة، أن يبادر حزب الله 
تنتهي  أن  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف،  أع��م��ال  م��ن  إل���ى تفعيل سلسلة 
ب��ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ب���ي���روت وإس���ق���اط ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة، 
وب��ح��س��ب ال���ض���اب���ط ن��ف��س��ه، ه���ن���اك س��ي��ن��اري��و آخ�����ر، ب��أن 
الحريري،  الحكومة سعد  الله على رئيس  يضغط حزب 
وأيضًا على املعتدلني في الدول العربية، في محاولة منه 
للتوصل إلى تسوية، محذرًا، كسيناريو آخر، من »انزالق 

التوتر في لبنان، باتجاه إسرائيل«. 
ب��ال��ط��ب��ع، ل���م ول����ن ي��ت��ح��ّدث أدل�����ر، وغ���ي���ره م���ن امل��س��ؤول��ني 
االس��ت��خ��ب��اري��ني ف���ي ت���ل أب���ي���ب، ع���ن ن���ي���ات ت���ل أب���ي���ب وم��ا 
ستقدم عليه؛ إذ ليس من شأن هذه األجهزة، وال هي في 

وارد الكشف عما تنوي إسرائيل القيام به. 
ت��رى في كل السيناريوات  ال��دول��ة العبرية  معنى ذل��ك أن 
املطروحة واملتداولة، وربما غير املتداولة أيضًا، إمكانات 
معقولة ومنطقية، وأن لدى حزب الله القدرة املادية على 

تحقيقها. 
يحتمل  أن��ه  اإلسرائيلي،  االستخباري  التقدير  يعيب  ما 
هو  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي  نظريًا،  املمكنة  السيناريوات  ك��ل 
غ��ي��ر ق����ادر ع��ل��ى ت��ق��دي��ر ن��ي��ات ح���زب ال���ل���ه. ول��ع��ل ف���ي ذل��ك 
العلم ال يتفجر ع��ادة م��ن جوانب  دل��ي��ًا إضافيًا على أن 
نيات  بتقدير  يتعلق  ما  في  اإلسرائيلية،  االستخبارات 

حزب الله وخطواته. 
لدى  أن  إلى  اإلسرائيلية،  والتقديرات  املواقف  تشير  إذًا، 
أن  إال  العمانية،  الخيارات  من  واسعة  قوسًا  الله  ح��زب 
غموض  وج��ود  ه��و  اإلسرائيليني،  والقلق  الحيرة  منبع 
الله وطبيعة هذا  ح��زب  املتخذ من  الخيار  بنوع  يرتبط 
الخيار وحجمه، سواء في ما يتعلق بالساحة الداخلية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، أو ف��ي م��واج��ه��ة إس��رائ��ي��ل، ورب��م��ا أي��ض��ًا في 

مجاالت وساحات أخرى. 
م���ا ه���و غ��ي��ر واض����ح ل��إس��رائ��ي��ل��ي، ي��ن��س��ح��ب أي��ض��ًا على 
أطراف في الساحة اللبنانية، رهنت نفسها ملواقف رعاة 
خارجيني وقراراتهم. أما الرعاة، فهم عاجزون عن تقدير 
امل��وق��ف وم��آالت��ه، وإال فما معنى إص��راره��م على ص��دور 

القرار االتهامي. 

تحليل إخباري

سياسة

حيرة إسرائيلّية في تقدير نّيات حزب الّله 

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

عّما سمعه من الرئيس ف��ؤاد السنيورة 
تارة، ومن الرئيس سعد الحريري تارة 
أخ����رى، ق��ائ��ًا إن األخ��ي��ر م��ن��زع��ج م��ن أن 
امل���رش���ح ل��ت��ول��ي م��ن��ص��ب ن���ائ���ب امل��دع��ي 
العام الدولي هو شخص»مستقل جدًا«. 
األخيرين  الرئيسني  ف��إن  املحصلة،  ف��ي 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��دول��ي��ة ال ي��ت��ورع��ان 
ع����ن م���ن���اق���ش���ة وج����ه����ة ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات م��ع 
مجمل  وفي  األميركيني.  الدبلوماسيني 
اب��ت��داًء  )ن��ش��رت��ه��ا»األخ��ب��ار«  أحاديثهما 

من أول الشهر الجاري( يضعان نفسيها 
ف��ي خ��ان��ة واح���دة م��ع ال��والي��ات املتحدة 
األميركية، في مواجهة سوريا تارة، وفي 
وج��ه خطر ح��زب ال��ل��ه ت���ارة أخ���رى، وفي 
آذار والحريص   14 لقوى  ال��داع��م  املوقع 
ع��ل��ي��ه��ا. واألخ����ي����رة، ت���ق���ول»م���ص���ادره���ا« 
ل��ل��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي وث��ي��ق��ة م��ؤرخ��ة 
املحكمة هي»العصا  إن   2008/1/8 يوم 
الغليظة« الوحيدة التي ستمنع التدخل 

السوري في شؤون لبنان. 

ًالعالم ما بعد ويكيلـيكس  إفـتراضي أوال

براميرتس حّذر من تطبيق املعايير الدولّية على الضباط: سُيطلق سراحهم )أرشيف(



سياسة6

����ق ن���ش���ر ال���وث���ائ���ق 
ُّ
م����ع اس����ت����م����رار ت����دف

ب���ة ع���ل���ى م��وق��ع  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة امل���س���رَّ
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« وأخ������وات������ه، ي��ت��واص��ل 
سجن مؤسس املوقع جوليان أسانج 
ان����ف����رادي����ًا ل�����دى ال���ق���ض���اء ال��ب��ري��ط��ان��ي 
»ح���ف���اظ���ًا ع��ل��ى س���ام���ت���ه«، م���ع خ���روج 
م����س����ؤول����ن ف�����ي »وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« ع��ن 
التي  ال��ه��ج��م��ات  ن��وع��ي��ة  إزاء  صمتهم 

يتعرضون لها. 
اإلنترنت،  ناشطي  من  ع  تجمُّ وتخّلى 
»ويكيليكس«،  م��وق��ع  ي���ؤّي���دون  ال��ذي��ن 
عن استراتيجيتهم لشن هجمات عبر 
الشبكة على مؤسسات ُينَظر إليها على 
املجموعة  وهي  للموقع،  معادية  أنها 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ت��ح��ت اس���م »م��ج��ه��ول��ون« 
والتي عّطلت مواقع بطاقات االئتمان 
ل���ش���رك���ت���ي »م�����اس�����ت�����رك�����ارد« و»ف�����ي�����زا« 
ال���ع���م���اق���ت���ن ب��ص��ف��ة م���ؤق���ت���ة، ب��ع��دم��ا 
توقفت الشركتان عن تحويل تبرعات 

إلى »ويكيليكس«. 
ع »مجهولون« على مدونته  وأعلن تجمُّ
ذلك  م��ب��ررًا  االستراتيجية،  ف��ي  تغييرًا 
بأنه يهدف إلى نشر أجزاء من البرقيات 
على  السرية  األميركية  الدبلوماسية 
أوسع نطاق ممكن، وبطرق تجعل من 

الصعب تتّبع مصدرها. 
وك��ان آخ��ر »إن��ج��از« للناشطن إيقاف 
امل����وق����ع ال���رس���م���ي ل���ش���رك���ة »ب������اي ب����ال« 
بعدما فشلوا في إلحاق الضرر بشركة 
م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة وش��رك��ة »أم�����ازون« 
»ويكيليكس«.  تستضيف  كانت  التي 
وق����ال »م��ج��ه��ول��ون« إن���ه »ع��ل��ى أح��س��ن 
ال����ف����روض، س��ّب��ب��ن��ا ل��ه��م ي���وم���ًا أس����ود. 
اللعبة  تتغّير  وعندما  تغّيرت،  اللعبة 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات  ت���ت���غ���ّي���ر  أن  ي���ج���ب 

أيضًا«. 
مؤيديهم  حاليًا  الناشطون  ويشجع 
ب��ة  ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ف���ي ال���ب���رق���ي���ات امل��س��رَّ

��ص  ع��ل��ى »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ون���ش���ر م��ل��خَّ
ل��ل��ب��رق��ي��ات ال��ت��ي ل��م ُي���ف���َرد ل��ه��ا اه��ت��م��ام 
ك���اٍف، ووض��ع عناوين لها حتى تجد 
أي سلطة صعوبة في القضاء عليها. 

وف��������ي ال������س������ي������اق، اع����ت����ق����ل����ت ال����ش����رط����ة 
ال���ه���ول���ن���دي���ة ش����اب����ًا ي���ب���ل���غ م�����ن ال��ع��م��ر 
 

ّ
19 ع���ام���ًا، أول م���ن أم����س، ب��ت��ه��م��ة ش��ن
هجوم على موقع مكتب االّدعاء العام 
ما  اإلن��ت��رن��ت. وحصل  على  الهولندي 
ُي��ط��َل��ق عليه ه��ج��وم »ح��ج��ب ال��خ��دم��ة« 
على موقع االّدعاء يوم الجمعة، بعدما 
على  القبض  الهولندية  الشرطة  ألقت 
شاب بيلغ من العمر 16 عامًا له عاقة 
قام  التي  الكمبيوتر  شبكات  بهجمات 

بها أنصار »ويكيليكس«. 
وال����ش����اب ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 19 ع��ام��ًا، 
في هوجزاند  عليه  القبض  ُألقي  ال��ذي 
����� سابمير في شمال الباد، ُيشتبه في 
لشن هجمات  ل 

ُّ
تسل برامج  استخدامه 

أدت إل��ى ب��طء م��وق��ع االّدع����اء لساعات، 
وج��ع��ل��ت��ه غ��ي��ر ُم��ت��اح ل��ف��ت��رة م��ن ال��زم��ن. 
ط في  وأقصى عقوبة في هولندا للتورُّ
ه��ج��م��ات ح��ج��ب ال��خ��دم��ة ه���ي ال��س��ج��ن 

ست سنوات. 
كذلك ُيشتبه في توّرط الشاب نفسه في 
هجوم على موقع شركة »مونيبوكرز« 

للدفع عبر اإلنترنت يوم الجمعة. 
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء، كشف م��ح��اٍم سويدي 
يتولى الدفاع عن أسانج أنه اّطلع على 
وثائق سرية للشرطة السويدية تثبت 
هة  براءة موكله من تهم االغتصاب املوجَّ
ام��رأت��ن في ستوكهولم. وقال  إليه من 
امل��ح��ام��ي ب���ي���ورن ه��ي��رت��غ إن »ال��وث��ائ��ق 
التي تمّثل جزءًا من التحقيق السويدي 
ال��رس��م��ي، ت��ك��ش��ف ع���ن وج����ود أج��ن��دات 
وأنهما  املّدعيتن،  امل��رأت��ن  ل��دى  خفية 
ك��ذب��ت��ا ب���ش���أن ت��ع��رض��ه��م��ا ل��اغ��ت��ص��اب 
باإلكراه على  قبل أسانج وُأجبرتا  من 

ممارسة الجنس معه«. 
وأضاف هيرتغ »صار واضحًا بالنسبة 
إل������ّي، م���ن خ����ال م���ا ق���رأت���ه، أن امل���رأت���ن 
أج���ن���دات خفية  ل��دي��ه��م��ا  ت���ك���ذب���ان، وأن 
حن اشتكتا إلى الشرطة ال عاقة لها 
بالجريمة املزعومة، وأعتقد أنها ترتبط 
أن  وأستطيع  األم���ل،  وبخيبة  بالغيرة 
أث��ب��ت أن واح�����دة م��ن��ه��م��ا ك��ان��ت ل��دي��ه��ا 
عات كبيرة بحدوث شيء جّدي من 

ُّ
توق

وراء العاقة مع جوليان«. 
وأش������ار ه��ي��رت��غ إل����ى أن أس���ان���ج »ن��ف��ى 
ب��ش��دة، ح��ن ق��اب��ل��ه، أن ي��ك��ون ق��د أجبر 
امل���رأت���ن ع��ل��ى م��م��ارس��ة ال��ج��ن��س م��ع��ه، 
وكان مستاًء جدًا، واتهمهما بمحاولة 

تدمير صدقّيته«. 
وك������������ان امل������ح������ام������ي اآلخ������������ر ألس������ان������ج، 
ال���ب���ري���ط���ان���ي م������ارك س��ت��ي��ف��ن��ز، ق����د أك���د 
ت��ق��ف وراء قضية  أن دواف�����ع س��ي��اس��ي��ة 
االغتصاب املرفوعة ضد موكله، كاشفًا 

أنه سيعترض قانونيًا على أي محاولة 
لتسليمه إلى السويد ملحاكمته بالتهم 
أن  ورأى  إل����ي����ه.  امل���ن���س���وب���ة  ال��ج��ن��س��ي��ة 
ال��خ��ط��وات ال��ق��ان��ون��ي��ة ض��د م��وّك��ل��ه هي 
»مناورة سياسية من قبل دولة متمّلقة 

باستخدام  املتحدة  للواليات  سمحت 
السرية  الترحيل  أراضيها في رحات 
للمشتبهن في التورط في اإلرهاب«. 

ك��ذل��ك ح���ال إح����دى م��ح��ام��ي��ات أس��ان��ج 
ج��ن��ي��ف��ر روب���ن���س���ون ال���ت���ي أع���رب���ت عن 
االّدع���اء في  أن يوّجه ممّثلو  تقديرها 
بالتجسس  ت��ه��م��ًا  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 

ض������ده ق����ري����ب����ًا. وع������ن ظ�������روف اع���ت���ق���ال 
أس����ان����ج ف����ي ال���س���ج���ن االن������ف������رادي ف��ي 
وان������دس������وورث، أوض����ح����ت روب���ن���س���ون 
ال��ح��ص��ول على  ي��م��ك��ن��ه  ال���رج���ل »ال  أن 
إج��راء  ت��رف��ي��ه، ويصعب عليه  وس��ائ��ل 
ات���ص���االت ه��ات��ف��ي��ة«، م��ش��ي��رة إل����ى أن��ه 
ط��ل��ب ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ك��م��ب��ي��وت��ر ن��ّق��ال 

إلعداد دفاعه. 
ع���ل���ى ص���ع���ي���د آخ�������ر، أج�������رت ص��ح��ي��ف��ة 
أحد  م��ع  مقابلة  الفرنسية  »ل��وم��ون��د« 
املسؤولن التقنّين في »ويكيليكس«، 
رفض الكشف عن هويته، شارحًا كيفية 
اش���ت���غ���ال امل��ج��م��وع��ة م��ن��ذ ب���داي���ة نشر 
امل���راس���ات وال��ب��رق��ي��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
���ط���ًا ال����ض����وء ع��ل��ى  األم����ي����رك����ي����ة، وم���س���لِّ
التي  ج��دًا  الكبيرة  الضغوط  مستوى 
التحّديات  وع��ن  امل��وق��ع.  لها  يتعرض 
التقنية التي يواجهها املوقع الشهير، 
ال���ه���م   

ّ
أن ال���ت���ق���ن���ي  امل�����س�����ؤول  ي����وض����ح 

الحفاظ  ف��ي  ل��زم��ائ��ه يكمن  ال��رئ��ي��س��ي 
الشبكة  ف��ي  امل��وق��ع مفتوحًا  ه��ذا  على 
ب��ات صعبًا منذ  االفتراضية، وه��و ما 
َط��������َرده امل���ش���ّغ���ل ال���ع���م���اق »أم���������ازون«. 
وردًا ع��ل��ى س����ؤال ع���ن ن���وع ال��ه��ج��م��ات 
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة ال�����ت�����ي ي����ت����ع����رض ل��ه��ا 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ل��ف��ت امل��س��ؤول التقني 
إل���ى أن��ه��ا ه��ج��م��ات ت��س��ت��ه��دف تجميد 
امل����وق����ع م����ن خ�����ال إش���ب���اع���ه ب��ط��ل��ب��ات 
ال���ح���واس���ي���ب،  م����ن  ب���ه���ا اآلالف  ت��ب��ع��ث 
ُيتحّكم فيها من مسافة، وهي هجمات 
ذات قوة ن��ادرة، إذ خال أربع ساعات 
تلّقينا هجمات ذات حجم غير معروف 
على اإلنترنت، بحدود 10 ميغا بايت 
في الثانية الواحدة«، علمًا بأن القليل 
فقط من مواقع االستضافة في العالم 
الهجمات.  ق��ادر على تحّمل مثل ه��ذه 
وي��ط��م��ئ��ن ال����رج����ل إل�����ى أن�����ه ب���ع���د ط���رد 
م��وق��ع��ه م��ن خ��دم��ات »أم�������ازون«، ُوج��د 
 .OVH ال���ح���ل ف���ي م���وق���ع االس���ت���ض���اف���ة
وش���دد امل���س���ؤول ع��ل��ى أن���ه وزم�����اءه ال 
ي��ع��رف��ون ه��وي��ة أو م��ص��در ال��ه��ج��م��ات 
ال��ت��ي يتعرضون ل��ه��ا، ألن��ه��ا ت��أت��ي من 
ك����ل م���ك���ان م����ن ال���ع���ال���م. وق������ال »ح��س��ب 
م����ا اس���ت���ن���ت���ج���ن���اه، ف�����إن األم������ر ي��ت��ع��ّل��ق 
أي مجموعة من عشرات  )ُبوْتنيت(،  ب�
ثة بفيروس  اآلالف من الحواسيب، ملوَّ
ُبعد  ع��ن  ي��رس��ل  أن  م��ب��ت��ك��ره  يستطيع 

هجمات تشل الخدمة«. 
ال����ه����ج����م����ة  ع��������ن  س�������������ؤال  ع�����ل�����ى  وردًا 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة امل����ض����ادة ال���ت���ي ي��ش��ّن��ه��ا 
أن����ص����ار »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ض����د امل���واق���ع 
»امل��ع��ادي��ة«، أش���ار امل��س��ؤول ف��ي موقع 
التسريبات الدبلوماسية إلى أنها »لم 
ت��ك��ن س����وى خ���ي���ار ش��خ��ص��ي«، م��ع��رب��ًا 
ع��ن اق��ت��ن��اع��ه ب���أن »األم����ر ل��ي��س مفيدًا، 
ألن��ن��ا ن��ك��اف��ح م��ن أج���ل ح��ري��ة التعبير 
ال م��ن خ���ال م��ه��اج��م��ة م��ن ي��ع��ادون��ه��ا، 

باستخدام أسلحتها الخاصة«. 
»ويكيليكس«  ل� التقني  ال��وض��ع  وع��ن 
ال��ي��وم، أج���اب ب��أن��ه ي��واج��ه »اع��ت��داءات 
 ������������� ي���م���ك���ن أن ن���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه���ا »ن����ص����ف 
قضائية«، بعدما بات مستحيًا العمل 
وُس��ئ��ل   .wikileaks.org ع���ن���وان  ع��ل��ى 
ع��ن تداعيات سجن أس��ان��ج على عمل 
ب���أن »املشكلة  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ف��أج��اب 
ال���وح���ي���دة ه���ي أن����ه ب��غ��ي��اب ج��ول��ي��ان، 
فإننا فقدنا قوة حية مهمة. عدا هذا، 
فإن املجموعة تعمل، كالعادة، تقريبًا، 
إذ استطعنا تأكيد أّننا مجموعة تضم 
أكثر من عشرة أشخاص: معلوماتيون 
ول�����ك�����ن أي�����ض�����ًا ن������اش������رون ل��ل��م��ح��ت��وى 
ووك���������اء... م��ن��ت��ش��رون ف���ي ع����دة دول، 

ن«.  ونتواصل عبر اإلنترنت امُلؤمَّ
)األخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي( 

مسؤول تقني في 
»ويكيليكس«: بغياب أسانج 

فقدنا فقط قوة حّية مهمة 

الدبلوماسية  الوثائق  من  الدولية  املواقف  تباينت 
األميركية التي يواصل موقع »ويكيليكس« تسريبها. 
على  األميركن  املسؤولن  م��واق��ف  أجمعت  وبينما 
انتقاد التسريب، رأت فيها وزارة الخارجية املصرية 

دليًا على صدقّية دبلوماسيتها. 
امل��ح��اوالت األميركية الحد م��ن تداعيات  وف��ي إط��ار 
وث����ائ����ق »وي���ك���ي���ل���ي���ك���س«، أع���ل���ن ال���ب���ي���ت األب����ي����ض أن 

التركي  ال���وزراء  أبلغ رئيس  أوب��ام��ا،  ب���اراك  الرئيس 
طيب أردوغان والرئيس املكسيكي فيليب كالديرون 
ف���ي م��ك��امل��ت��ن ه��ات��ف��ي��ت��ن، أول م���ن أم����س أن أف��ع��ال 

ويكيليكس »تبعث على األسف«. 
ووفقًا للبيت األبيض، اتفق أردوغان وكالديرون على 
أن الوثائق لن تضّر بالعاقات مع واشنطن، وذلك 
بعد وقت قصير من إعان مساعد وزيرة الخارجية 
األميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز، أنه »لن 
يكون سهًا« على الواليات املتحدة إعادة بناء الثقة 
في عاقاتها الدبلوماسية مع العالم بعد تسريبات 
م��وق��ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ال��ت��ي أل��ح��ق��ت »ض����ررًا ك��ب��ي��رًا« 

بالدبلوماسية األميركية. 
 »تركيا مصممة 

ّ
من جهته، أوضح أردوغان ألوباما أن

على ال��ت��ع��اون م��ع ال��والي��ات املتحدة على ال��رغ��م من 
املعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس«. 

وأك�����د ب���ي���ان أص������دره امل��ك��ت��ب اإلع����ام����ي ألردوغ�������ان، 

أم��س، أن األخ��ي��ر أك��د ألوب��ام��ا »أهمية ع��دم السماح 
لجدول األعمال املشترك بن البلدين، بأن يضطرب 
دون س��ب��ب ح��ق��ي��ق��ي«، ب��ع��دم��ا رأى أن���ه »أم����ر م��زع��ج 
ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ت��أك��ي��د أن ي��ع��اد ن��ش��ر م��ع��ل��وم��ات تستند 
النّية في وثائق رسمية، وكذلك  أق��اوي��ل سيئة  إل��ى 
األسلوب املستخدم فيها واملكانة التي أعطيت لهذه 

االّدعاءات«. 
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك، ج����دد س��ف��ي��ر ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
األميركية في ليبيا، جون كيرتز، التزام حكومة باده 

بالحفاظ على »أمن اتصاالتها الدبلوماسية«. 
وق����ال ك��ي��رت��ز، ف��ي ب��ي��ان ن��ش��ره ع��ل��ى م��وق��ع ال��س��ف��ارة 
على شبكة اإلنترنت، »إننا نتحرك بكل قوة من أجل 
التأكد من أن تلك الخروق لن تتكرر مرة أخرى«، في 
إشارة إلى ما سّربه موقع ويكيلكيس من معلومات 
عن ليبيا، والتي رأى أنها تمثل »تهديدًا وخطرًا على 
حياتهم  كرسوا  ممن  ومعينن  حقيقين  أشخاص 

من أجل حماية اآلخرين«. 
وحاول كيرتز التقليل من أهمية ما ورد في الوثائق 
املسربة، معتبرًا أن أصحاب النيات الحسنة يدركون 
أن »التقارير الدبلوماسية الداخلية ال تمثل السياسة 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة«. وأض����اف »إن ه��ذه 
التقارير في الواليات املتحدة هي عنصر من عناصر 
ع���دي���دة ت��ش��ك��ل س��ي��اس��ات��ن��ا ال��ت��ي ي��ح��دده��ا ال��رئ��ي��س 

ووزير الخارجية في نهاية املطاف«. 
ولفت كيرتز إلى أن الدبلوماسين يجب أن يشاركوا 
في »مناقشات صريحة« مع زمائهم وأن يطمئنوا 
إل���ى أن ت��ل��ك امل��ن��اق��ش��ات ستبقى »م��ن��اق��ش��ات خاصة 
��� داخ��ل كل  وغير علنية«. وق��ال »إن الحوار الصريح 

��� هو جزء من  حكومة من الحكومات وفي ما بينها 
ات��ف��اق��ن��ا األس��اس��ي ح���ول ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة، وإن���ه ال 
ال��س��ام واألم���ن واالس��ت��ق��رار  ال��ح��ف��اظ على  نستطيع 

الدولي بدون ذلك« . 
ف��ي امل��ق��اب��ل، نقلت وك��ال��ة أن��ب��اء ال��ش��رق األوس����ط عن 
إن  الغيط، قوله  أب��و  الخارجية املصري أحمد  وزي��ر 
ال��ت��ي جرى  األم��ي��رك��ي��ة  الدبلوماسية  ال��ب��رق��ي��ات  »ك��ل 
تسريبها على موقع ويكيليكس، والتي تتحدث عن 
مصر تؤكد أن م��ا يقوله امل��س��ؤول��ون امل��ص��ري��ون في 
االجتماعات املغلقة هو ما يتحدثون به في العلن«. 

وأضاف أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
قوة  ه��ذا يؤكد  »إن  رود،  األوس��ت��رال��ي كيفن  نظيره 
املوقف املصري«، مشيرًا إلى أن »هذه التسريبات هي 
أن نعّقب  املبكر ج��دًا  م��ن  ب��داي��ة جبل ثلج، وبالتالي 
عليها أو نعّلق عليها فقد ال تستحق التعليق، ليس 

بالضرورة كل ما نقرأه هو حقيقي«. 
األسبق  الجنوبي  اليمني  الرئيس  ط��ال��ب  ذل���ك،  إل��ى 
ع��ل��ى ن���اص���ر م��ح��م��د، ورئ���ي���س آخ����ر ح��ك��وم��ة يمنية 
جنوبية، حيدر أبو بكر العطاس، في بيان مشترك، 
بمحاكمة املسؤولن عن الغارات الجوية والحمات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��رض��ت ل��ه��ا م��ن��اط��ق مختلفة في 
الباد بذريعة الحرب على اإلرهاب، بعدما اتضحت 
بما تسرب  أو  باعترافاتها  السلطة عنها  مسؤولية 

من أنباء. 
وأضاف البيان »إن ما كشفته البرقيات املسربة التي 
نشرها موقع ويكيليكس تعّد إخااًل بوظيفة الدولة 

الحقيقية«. 
)يو بي آي، أ ف ب، أ ب، رويترز( 

محامي أسانج اّطلع على وثائق سرّية تبّرئ موّكله )بول حنا ــ رويترز( 

أردوغان يطمئن أوباما: جدول األعمال 
المشترك لن يضطرب 

اللعبة  »أنصار ويكيليكس« يعلنون هدنة إلكترونّية: تغّيرت 

واشنطن: إعادة بناء الثقة الدبلوماسّية لن تكون سهلة 

االثنن  13  كانون األول  2010  العدد  1290

اليوم قضية 

العالم ما بعد ويكيلـيكس  إفتراضي أوال
ّ
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بوتفليقة أقوى من الجيش: العسكر يطيع المدنيين
أظ��ه��رت ال��وث��ائ��ق األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي س��ّرب��ه��ا موقع 
وحكمه،  العربي  باملغرب  االهتمام  »ويكيليكس« 
وال سيما لجهة النظر إليه كقاعدة لتسلل املقاتلني 
اإلسالميني إل��ى أوروب���ا، الذين ذك��رت الوثائق أن 

مدينة برشلونة اإلسبانية أصبحت بؤرة لهم.
وفي وثيقة نشرتها صحيفة »لوموند« الفرنسّية، 
السلطة فعليًا في  تساءل األميركيون عمن يملك 

الجزائر. هل هم العسكر أم املدنيون؟ هل هم حفنة 
وأج��ه��زة  الجيش  ال��ج��ن��راالت يسيطرون على  م��ن 
العزيز  عبد  الجمهورية  رئيس  أم  االس��ت��خ��ب��ارات 
تاريخها  يعود  التي  البرقية،  بوتفليقة؟وتوضح 
الجزائري  الرئيس   

ّ
أن  ،2009 الثاني  تشرين  إل��ى 

ال���ت���ق���ى ق����ائ����د ال����ق����ي����ادة االم���ي���رك���ي���ة ف����ي أف��ري��ق��ي��ا 
 الجيش 

ّ
»افريكوم«، الجنرال وليم وارد، وقال له إن

ال��ج��زائ��ري ي��ح��ت��رم ب��ش��دة سلطة ال��رئ��ي��س امل��دن��ي. 
وأضاف »ليس الوضع كما هي الحال في تركيا«.

وي�����دّع�����ي ال����رئ����ي����س خ������الل ال����ل����ق����اء أّن�������ه أع����ل����ى م��ن 
عسكرييه، من دون أن يظهر عليه الكذب، إذ شارك 
الوطني  الجيش  ج��ن��راالت  م��ن  الجلسة ثالثة  ف��ي 
املسؤول  ال��دي��ن مكري  ن��ور  الجنرال  ه��م:  الشعبي 
ع���ن ال���ت���ع���اون وال���ع���الق���ات ال��خ��ارج��ي��ة، وال��ج��ن��رال 
امل��س��ؤول ع��ن النقل واألم���ور  عبد الحميد غ��ري��س 
ال��ل��وج��س��ت��ي��ة، وال��ج��ن��رال أح��م��د غ��ي��د ص���الح وزي��ر 

الدفاع وقائد الجيش.يمكن االستنتاج من الوثيقة 
 الرئيس الجزائري يعتبر نفسه حامي الجيش. 

ّ
أن

 ال��ج��ي��ش ق���ام ب��ان��ق��الب في 
ّ

ورغ���م أّن���ه ي��ع��ت��رف ب���أن
ال  فهو  السلطة،  تسلم  من  اإلسالميني  ملنع   1992
 بوتفليقة 

ّ
يرى أي خطأ في ذلك. وتقول الوثيقة إن

 ال��ج��ي��ش اض��ط��ر ال���ى ال��ق��ي��ام ب���إج���راءات 
ّ

»أع��ل��ن أن
ج���ذري���ة ف���ي ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات إلن���ق���اذ ال���ب���الد. وك��ان��ت 
الدستوري«.  النظام  أعيد  لكن  فترة صعبة،  ه��ذه 
 »البيت مرتب اليوم... ومصدر 

ّ
ويقول بوتفليقة إن

الشرعية الوحيد هو الدستور. كل شخص يمكن 
الدستور، حتى  إلى االنتخابات، وفق  أن يترشح 
ج��ن��رال ف��ي ال��ج��ي��ش«. وت��وض��ح ال��وث��ي��ق��ة أّن���ه بعد 
هذه العبارة صمت برهة ثم ابتسم وأضاف »لكن 
ال���ج���ن���راالت ي���ع���رف���ون ال���ص���ع���وب���ات، ول����م ي��ت��رش��ح 
ال��ح��وار،  ف��ي تعليقه على  ال��ي��وم«.  أي منهم حتى 
ي��رّف جفن للجنراالت  لم  إّن��ه  البرقية  يقول كاتب 
 

ّ
امل����وج����ودي����ن ف����ي ال���ل���ق���اء ح����ني ق�����ال ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة إن

 كاتب 
ّ

لكن املدنيني«.  اليوم يطيعون  »العسكريني 
البرقية ال يوضح إذا كان اقتنع بهذه العبارة.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ذك����رت ب��رق��ي��ة أم��ي��رك��ي��ة نشرتها 
ص��ح��ي��ف��ة »ال���ب���اي���ي���س« األس���ب���ان���ّي���ة أول م���ن أم��س 
إقامة  اقترحت  م��دري��د  ف��ي  األميركية  ال��س��ف��ارة  أن 
بشمال  كتالونيا  مدينة  في  لالستخبارات  مركز 
إسبانيا ملواجهة »مركز رئيسي للنشاط االسالمي 

الراديكالي«.
وق��ال��ت ال��ب��رق��ي��ة، امل��ؤرخ��ة ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن تشرين 
واالسبانية  االميركية  السلطات  إن   ،2007 االول 
ح���ددت ك��ت��ال��ون��ي��ا ع��ل��ى أن فيها »ع����ددًا ك��ب��ي��رًا من 

ال��ج��ه��ادي«،  للتجنيد  القابلني  املسلمني  ال��س��ك��ان 
وذل�����ك ف���ي أع���ق���اب زي������ادة ع��م��ل��ي��ات امل���راق���ب���ة بعد 
تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 التي أّدت الى 

قتل 191 شخصًا.
وق���ال���ت ال��ب��رق��ي��ة، ال���ت���ي ص��ن��ف��ت ع��ل��ى ان���ه���ا س��ري��ة 
اغ���وي���ري،  ف���ي ح��ي��ن��ه إدواردو  ال��س��ف��ي��ر  وأج����ازه����ا 
»نقترح أن تصبح قنصليتنا العامة في برشلونة 
امل���ن���ب���ر مل���رك���ز م���ت���ع���دد ال�����وك�����االت ل��الس��ت��خ��ب��ارات 

وملكافحة االرهاب والجريمة بنحو منّسق«.
وق���ال���ت ال��ب��رق��ي��ة إن س���ك���ان ب��رش��ل��ون��ة ي��ع��ت��ق��دون 
ت���ق���ل���ي���دي���ًا ب���أن���ه���م م���خ���ت���ل���ف���ون ث���ق���اف���ي���ًا ع����ن ب��اق��ي 
كثيرين  مهاجرين  اآلن  املدينة  وت���ؤوي  االس��ب��ان، 
آسيا، يشعرون  أفريقيا وجنوب شرق  من شمال 

بالتهميش.
وأض���اف���ت ال��ب��رق��ي��ة »ال��س��ل��ط��ات االس��ب��ان��ي��ة ت��ق��ول 
تمثله مجتمعات  ال��ذي  التهديد  تخشى  إنها  لنا 
املهاجرين املجزأة والعرضة للتطرف ولكن ليس 
اختراق  على  ق��ادرة  استخبارّية  معلومات  لديها 

تلك املجموعات«.
اج��ت��ذاب كتالونيا ملهربي  ال���ى  ال��ب��رق��ي��ة  وأش����ارت 
أنها  أم����وااًل، كما  م��خ��درات وألش��خ��اص يغسلون 
مقصد لالتجار بالبشر باالضافة الى أنها مأوى 

للجريمة املنظمة وتزييف االموال.
الرئيسية  امل��ن��ط��ق��ة  ت����زال  إن »إس��ب��ان��ي��ا ال  وق���ال���ت 
ل����دخ����ول وع����ب����ور ك���م���ي���ات ك���ب���ي���رة م����ن ال��ك��وك��اي��ني 
االميركي الجنوبي والحشيش املغربي والهيرويني 
االف���غ���ان���ي امل���ت���ج���ه ال�����ى أس�������واق امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ف��ي 

إسبانيا واالتحاد االوروبي«.

برشلونة اإلسبانّية مركز رئيسي للنشاط 
اإلسالمي الراديكالي

العديد  »ويكيليكس«  وث��ائ��ق  ت��ن��اول��ت 
من املواضيع املرتبطة بالفاتيكان، بما 
ف��ي ذل��ك رف��ض��ه ال��ت��ج��اوب م��ع التحقيق 
الجنسية  االنتهاكات  بشأن  اإليرلندي 
ب���ح���ق األط�����ف�����ال، وال����ع����ث����رات اإلع���الم���ي���ة 
للفريق البابوي، إلى جانب املوقف من 

انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي. 
وص���ّورت إح��دى ال��وث��ائ��ق، التي أرسلت 
من السفارة األميركية بالفاتيكان، البابا 
بنديكتوس السادس عشر بأنه معزول 
أحيانًا، فيما يحاول املساعدون حمايته 
من األخبار السّيئة بإخفائها عنه. وكتب 
دب��ل��وم��اس��ي أم��ي��رك��ي، ف��ي ش��ب��اط 2009، 
منتقدًا بقوة هياكل االتصاالت الداخلية 
وال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ال��ف��ات��ي��ك��ان، ال��ت��ي ُع���ّدت 
مسؤولة عن بعض أكبر األخطاء العامة 
للبابا بنديكتوس السادس عشر. وقال 
إن »ع���م���ل���ي���ة ات�����ص�����االت ال���ب���اب���ا ت��ع��ان��ي 
م��ن )ت���ش���ّوش ال��رس��ائ��ل( ألس��ب��اب منها 
ك��ب��ر س���ن ال���ك���رادل���ة، وج��ه��ل��ه��م ب��وس��ائ��ل 
ات���ص���االت ال���ق���رن ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن«. 
وأض����اف »م��س��ت��ش��ار واح����د ف��ق��ط للبابا 
ل���دي���ه ه���ات���ف م��ح��م��ول ب��الك��ب��ي��ري وق��ل��ة 

لديهم حسابات بريد إلكتروني«. 
وت����ص����ف ال����وث����ي����ق����ة ال�������دائ�������رة ال��ض��ي��ق��ة 
م���ن امل��س��ت��ش��اري��ن ل��ل��ب��اب��ا ب��أن��ه��م رج���ال 
م��ن��غ��ل��ق��ون ال ي���ش���ع���رون ب����ال����راح����ة ف��ي 

التعامل مع تكنولوجيا املعلومات. 
وصّورت الوثيقة أقرب مساعدي البابا، 
الكاردينال تارتشيسيو بيرتوني، بأنه 
الرجل الذي يقول »نعم دائمًا، وليس لديه 
لغوية«.   م��ه��ارات  أو  دبلوماسية  خبرة 
ك��ذل��ك أظ��ه��رت وث��ائ��ق »ويكيليكس« أن 
املتنامية  العدوانية  عن  البابا مسؤول 
في الفاتيكان تجاه انضمام تركيا إلى 
االت��ح��اد األوروب���ي، في وق��ٍت سعت فيه 
لدعم  الفاتيكان  ل��دى  املتحدة  ال��والي��ات 
ان��ض��م��ام ت��رك��ي��ا إل���ى االت���ح���اد. وأش���ارت 
إح���دى ال��وث��ائ��ق امل��ؤرخ��ة ف��ي ع��ام 2004 
البابا رفضه السماح لدولة  إل��ى إع��الن 
مسلمة باالنضمام، فيما كان الفاتيكان 
رسميًا محايدًا في هذا املوضوع. وقال 
في  بالوكالة  الفاتيكان  خارجية  وزي��ر 
ح��ي��ن��ه، امل��ون��س��ن��ي��ور ب��ي��ي��ت��رو ب���ارول���ني، 
عّبر  البابا  إن  أميركيني  لدبلوماسيني 
ع����ن م���وق���ف���ه ال���ش���خ���ص���ي ال ع����ن م��وق��ف 

الفاتيكان الرسمي. 
وقال بارولني عام 2006 للقائم باألعمال 
األميركي آنذاك »ال البابا وال الفاتيكان 
دع����م����ا ان����ض����م����ام ت���رك���ي���ا إل������ى االت����ح����اد 
إل������ى أن م���وق���ف  األوروب���������������ي«، م���ش���ي���رًا 
الفاتيكان تمّثل في وجوب وفاء تركيا 
لتحصل  كوبنهاغن  م��ع��اه��دة  ب��ش��روط 

على موقع في االتحاد األوروبي. 
 ب���ارول���ني ت��ح��دث ب���وض���وح ع���ن أن 

ّ
ل��ك��ن

ان��ض��م��ام تركيا إل��ى االت��ح��اد األوروب���ي 
س��ي��ب��رز ع����ددًا م���ن ال��ت��ح��دي��ات. وت��ح��دث 
عن صعوبة التكامل األوروبي بالنسبة 
إل��ى بلد مثل تركيا مع خلفية مختلفة 
ث��ق��اف��ي��ة ودي���ن���ي���ة، م��ش��ي��رًا إل����ى م��ش��اك��ل 
موجودة مرتبطة باندماج املسلمني في 
املجتمع األوروبي، ومعتبرًا أنها سببًا 
ل���ت���وّخ���ي ال���ح���ذر ع��ن��د دراس������ة ان��ض��م��ام 

تركيا إلى االتحاد األوروبي. 
وفي السياق، نقلت مجلة »دير شبيغل« 
األمل��ان��ي��ة ع��ن وث��ائ��ق »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« أن 
كبار الدبلوماسيني األملان يعّدون تركيا 
أكبر مما يجب، وغير عصرية بما يكفي 

لالنضمام إلى االتحاد األوروبي. 
وك��ش��ف��ت »دي�����ر ش��ب��ي��غ��ل« أن ن��ص��وص 
االج����ت����م����اع����ات ب�����ني وزي��������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
األمل����ان����ي ج���ي���دو ف��ي��س��ت��رف��ي��ل��ه، ووزي�����رة 
الخارجية األميركية هيالري كلينتون، 
قول  أظ��ه��رت   ،2009 الثاني  تشرين  ف��ي 

تأخذ  أن  ألمل��ان��ي��ا  ك��ان  »إذا  فيسترفيله 
قرارًا بشأن انضمام تركيا إلى االتحاد 
األوروب���������ي، ف����إن اإلج����اب����ة س��ت��ك��ون ال«. 
وأشارت الوثيقة إلى أن فيسترفيله يرى 

»أن تركيا ليست عصرية بما يكفي«. 
ك��ذل��ك، أظ��ه��رت ال��وث��ائ��ق أن ال��ب��اب��ا ك��ان 
الصوت األساسي وراء الحملة الفاشلة 
إل��ى  اإلش�����ارة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  للفاتيكان 
»الجذور املسيحية« ألوروبا في دستور 

الفاتيكان حّرض على تركيا... وعمل لتقويض حكم تشافيز 

االتحاد األوروب���ي.  وأش��ار دبلوماسي 
أميركي إلى أن البابا »يفهم بوضوح أن 
إلى  باالنضمام  مسلمة  لدولة  السماح 
االتحاد األوروب��ي من شأنه أن يضعف 
ق��ض��ي��ت��ه ف���ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األس���اس���ات 

املسيحية ألوروبا«. 
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ك��ش��ف��ت ال���وث���ائ���ق أن 
دب��ل��وم��اس��ي��ي ال��ف��ات��ي��ك��ان أط��ل��ق��وا حملة 
لتقويض حكم الرئيس الفنزويلي هوغو 

بسبب  الالتينية،  أم��ي��رك��ا  ف��ي  تشافيز، 
الكاثوليكي  ال��ن��ف��وذ  ت��راج��ع  م��ن  قلقهم 
فاتيكاني لشؤون  هناك. وقال مسؤول 
ال��ك��اري��ب��ي، إن ع��ل��ى ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
باراك أوباما أن يتقّرب من كوبا من أجل 
عصبه  وك��س��ر  تشافيز  ن��ف��وذ  »تقليص 

في أميركا الالتينية«.  
الضوء  »ويكيليكس«  وث��ائ��ق  وسّلطت 
ال��ف��ات��ي��ك��ان في  أّداه  ال�����ذي  ال������دور  ع��ل��ى 
امل���س���اع���دة ف����ي اإلف��������راج ع����ن 15 ب���ح���ارًا 
إي��ران في  بريطانيًا كانوا معتقلني في 

آذار 2007. 
امل��س��ؤول��ة  وف����ي ح���زي���ران 2009، ك��ت��ب��ت 
ال���ث���ان���ي���ة ف�����ي ال���ب���ع���ث���ة ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 

األميركية في الفاتيكان، جوليتا تويز، 
ت��ق��ول إن »ال��ف��ات��ي��ك��ان س��اع��د ف��ي وض��ع 
ال���ل���م���س���ات األخ����ي����رة ع���ل���ى اإلف��������راج ع��ن 
البحارة البريطانيني الذين اعتقلوا في 

املياه اإلقليمية اإليرانية« في 2007. 
ال���س���ف���ي���ر  أن  ع������ن  ال�����وث�����ائ�����ق  وك����ش����ف����ت 
فرانسيس  الفاتيكان،  ل��دى  البريطاني 
ك����ام����ب����ل، ح���������ّذر م�����ن أن دع���������وة ال���ب���اب���ا 
لقساوسة  عشر  ال��س��ادس  بنديكتوس 
في الكنيسة األنغليكانية لالنضام إلى 
كنيسته وضعت العالقة بني الكنيستني 

أمام أخطر أزمة خالل 150 عامًا. 
ك����ذل����ك ح�����ذر ال���س���ف���ي���ر ال���ب���ري���ط���ان���ي م��ن 
امل����ع����ارض����ني  إل��������ى  ال�����ب�����اب�����ا  دع����������وة  أن 
قسيسات،  نساء  لتعيني  األنغليكانيني 
مثيرة  كانت  الكاثوليكية  إل��ى  للتحّول 
ل��ل��ع��ص��ب��ي��ة، ح���ت���ى إن���ه���ا ق����د ت���ق���ود إل���ى 

الكاثوليك  ضد  العنف  وحتى  التمييز 
في بريطانيا.  وق��ال السفير إن خطوة 
ال���ف���ات���ي���ك���ان امل���ف���اج���ئ���ة وض����ع����ت ك��ب��ي��ر 
أس��اق��ف��ة ك��ان��ت��رب��ري، رون ول��ي��ام��ز، في 

»وضع استثنائي« العام املاضي. 
وم���ن ب��ني م��ا كشفته »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« أن 
الفاتيكان غضب بسبب طلب السلطات 
الكنيسة  في  مسؤولني  من  إيرلندا  في 
بشأن  بشهاداتهم  اإلدالء  الكاثوليكية 
االعتداءات الجنسية على أطفال من قبل 

بعض رجال الدين الكاثوليك هناك. 
وذك����رت وث��ي��ق��ة م��س��ّرب��ة أرس��ل��ت ف��ي 26 
ال��ف��ات��ي��ك��ان رف���ض في  ش��ب��اط 2010، أن 
عام 2009 هذا الطلب، ورأى أن الحكومة 
اإلي��رل��ن��دي��ة أخ��ف��ق��ت ف��ي ح��م��اي��ة س��ي��ادة 
ال��ف��ات��ي��ك��ان خ���الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ف���ي ه��ذا 
امل�����ل�����ف.  وج������اء ف����ي ال���وث���ي���ق���ة أن ل��ج��ن��ة 
م�����ورف�����ي، ال����ت����ي ك����ان����ت م��ك��ل��ف��ة ب����إج����راء 
مباشرة  بالطلبات  بعثت  التحقيقات، 
إل���ى م��س��ؤول��ني ف��ي ال��ف��ات��ي��ك��ان م��ن دون 
امل����رور ب��ال��ق��ن��وات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، فيما 
وصف السفير اإليرلندي في الفاتيكان، 
نويل فاهي، تلك الفترة بأنها »أصعب 

 عليه إدارتها«. 
ّ

أزمة واجهها وتعني
ت���س���ري���ب���ات  ع����ل����ى  ف����ع����ل  رّد  أول  وف�������ي 
»ويكيليكس«، دعا الفاتيكان إلى تقويم 
ال��وث��ائ��ق »ب��ت��ح��ّف��ظ وب��ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ني«. 
»آك��ي«  اإليطالية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ع����ن م��ك��ت��ب ال���ص���ح���اف���ة ف����ي ال��ف��ات��ي��ك��ان 
قوله إن »التقارير تعكس وجهات نظر 
وآراء أولئك الذين وضعوها، وال يمكن 
اعتبارها تعبيرًا عن الكرسي الرسولي 
وال اق���ت���ب���اس���ًا دق���ي���ق���ًا ل����ع����ب����ارات ق��ال��ه��ا 
املسؤولون فيه«. ورأى مكتب الصحافة 
م صدقّيتها بتحّفظ  ُت��ق��وَّ أن  أن��ه »يجب 
الحقيقة  ه��ذه  أخ��ذ  م��ع  فائقة،  وبعناية 

في االعتبار«. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز( 

الفاتيكان غضب من طلب إدالء 
مسؤولين في الكنيسة بشهادات 

بشأن االعتداءات الجنسية 

البابا محييا جموع املصلني أمس )أندرو مديشيني - أ ب( 

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

ًالعالم ما بعد ويكيلـيكس  إفتراضي أوال

ّ



سياسة

عصر الحروب اإللكترونّية
إسقاط قواعد املعارك الكالسيكّية على االفتراضّية 

أضاءت الهجمات اإللكترونية التي رافقت تسريبات موقع »ويكيليكس« للوثائق
األميركية، سواء من أعداء املوقع أو من أنصاره، على أهمية الفضاء اإللكترونية في املعارك 

املقبلة، وال سيما بعد الثورة الرقمّية التي اجتاحت العالم. فضاء لم يكن مجهواًل بالنسبة إلى 
الدولة الكبيرة، التي كانت تعّد له استراتيجيات ُتسقط معطيات املعارك امليدانية 

على تلك االفتراضّية

الواليات املتحدة بدأت تتحّسب للمعارك اإللكترونية، ألنها تمارسها وتعرف 
مخاطرها. لذا أقامت »مركز قيادة سايبر« في والي��ة ميريالند وباشر عمله 
قبل شهر ونصف شهر فقط. املركز يخضع لوكالة األمن القومي ويركز على 
ال��ت��ج��اري��ة من  وال��ح��واس��ي��ب  الحكومية  األن��ظ��م��ة  التجسس وح��م��اي��ة  مكافحة 

العبث والتسلل والتخريب.
وفي املقابل، تلجأ الواليات املتحدة إلى أعمال قرصنة مؤذية للغاية عندما 
املفاعالت  على  اإللكتروني  الهجوم  يكون  قد  باستراتيجياتها.  األم��ر  يتعلق 
واشنطن  أن  »ناتانز«، من ضمنها، وال سيما  اإليرانية، وخصوصًا  النووية 
تفاخرت بعد ذلك بنجاحها في إبطاء برنامج إي��ران النووي. وقال مستشار 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي امل��خ��ت��ص ب��امل��ل��ف ال���ن���ووي اإلي����ران����ي، غ����اري س��اي��م��ور، إن 
»ال��والي��ات املتحدة وحلفاءها يبذلون ما في وسعهم من أجل ضمان تعقيد 

األمور عليهم«. 
)األخبار(

 »مركز قيادة سايبر«

شهيرة سّلوم

ال������وج������ه اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي ل����ل����ح����رب ل��ي��س 
ح���دي���ث���ًا. ل��ط��امل��ا ك����ان ح���اض���رًا ف���ي إط���ار 
امل��ع��رك��ة ال��ش��ام��ل��ة ب��وج��وه��ه��ا اإلع��الم��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة واإلي��دي��ول��وج��ي��ة. وكانت 
التقنية  باألمور  ف��رق متخصصة  هناك 
واإللكترونية داخل الوحدات العسكرية 
امل��ق��ات��ل��ة. ف��ك��م��ا ت���رك���ت ال���ث���ورة ال��رق��م��ي��ة 
الحياة،  ميادين  بصمتها على مختلف 
ال��ح��روب، وغ��ّي��رت  أي��ض��ًا على  انعكست 

في مفهومها الكالسيكي. 
وع�����ل�����ى ه�������ذا األس������������اس، ب�������ات ال���ف���ض���اء 
االف��ت��راض��ي ن��اف��ذة م��ن أج��ل ال��ه��روب من 
»ال����الت����ك����اف����ؤ« ف����ي إط������ار ال����ح����روب غ��ي��ر 
املتوازية التي باتت سمة العصر الحالي، 
ال�����دول�����ة وال���ج���م���اع���ات  وال س���ي���م���ا ب�����ن 
امل��س��ّل��ح��ة. ل��ك��ن ال��ب��ع��ض ي����رى أن����ه ج��رى 
إمكانات  وتضخيم  تهويل  ال��ى  اللجوء 
»ال�����ع�����دو« ف����ي »ال�����ص�����راع اإلل���ك���ت���رون���ي« 
ك��ي ي��ك��ون ذري��ع��ة م��ن أج��ل تقييد حرية 
اإلن��ت��رن��ت، م��ن دون أن يلغي ذل��ك موقع 

الشبكة العنكبوتية في الصراع. 
م��ا ج��رى خ��الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة رسم 
تصاعدت  التي  املقبلة،  الحروب  مالمح 
خالل  تفاصيلها  ع��ن  املعلومات  وت��ي��رة 
ال����ع����ام ال������ج������اري. ول����ع����ل آخ������ر م����ا ج���رى 
ال��ه��ج��وم »ال��ف��ي��روس��ي«  الكشف عنه ه��و 
إي��ران، التي استهدفها أح��د أخطر  على 

 Stuxnet« ،ال��ف��ي��روس��ات وأش��ده��ا ت��ط��ورًا
 .»99

اإليرانية،  الكمبيوترات  ض��رب  ف��ي��روس 
ال��ق��ي��م��ة  ال���ت���ح���ت���ي���ة ذات  ال���ب���ن���ي���ة  وه�������دد 
أق��ّرت به  العليا، وهو ما  االستراتيجية 
طهران، غير أنها نفت أن يكون »الهجوم« 

قد طال محطة بوشهر النووية. 
وي����ؤك����د م����س����ؤول أم����ي����رك����ي س����اب����ق ف��ي 
الفيروس كان من  االستخبارات أن هذا 
ص��ن��ع ح��ك��وم��ة، ال م���ن ص��ن��ع م��ج��م��وع��ة 
ق���راص���ن���ة »ه������اك������رز«. وف���ي���م���ا ل����م ي���ح���ّدد 
املسؤول هوّية الحكومة، رجحت تقارير 
غ��رب��ي��ة وإس���رائ���ي���ل���ي���ة أن ت���ك���ون ال���دول���ة 

العبرية املصّدر لهذا الفيروس. 
وأش������ارت ص��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك ت��اي��م��ز« 

إل������ى أن ال�����ه�����دف م���ن���ه ك������ان ال��ت��ح��ض��ي��ر 
ل���ض���رب امل���ف���اع���الت ال���ن���ووي���ة اإلي���ران���ي���ة. 
وأوضحت أن فيروس »Stuxnet 99« قد 
يكون ناشطًا منذ 2009. وهو يستهدف 
اإلنترنت،  املتصلة بشبكة  األنظمة غير 
ومنها  ال��ف��ي��روس��ات،  معظم  عكس  على 
م��ا ه��و حميد وم��ا ه��و خبيث. ويصيب 
الفيروس أجهزة »ويندوز« عبر مفاتيح 
USB. ويسعى الى تثبيت مكانه تلقائيًا 
ف���ي ب��رن��ام��ج ل��ل��ت��ح��ك��م ال��ص��ن��اع��ي ج��رى 
تطويره من قبل »سيمنز«. وما إن يدخل 
ملرة واحدة، يطّور رمزًا قادرًا على إعادة 
ب��رم��ج��ة »م��ن��ط��ق ال��ت��ح��ك��م« ف���ي أج��ه��زة 

الكمبيوتر وإصدار تعليمات جديدة. 
 »99  Stuxnet« ه�����ج�����وم  ع������ن  اإلع�����������الن 

تعرض موقع »باي بال« للقرصنة بعد توقفه عن تحويل أموال ملوقع »ويكيليكس« )كارين بليير ــ أ ف ب(
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نيويورك ــ نزار عبود

إذا ك���ان���ت ت���ظ���اه���رات ال��ط��ل��ب��ة وج���ي���وش 
ال��ع��اط��ل��ن م���ن ال��ع��م��ل ل���م ت��ع��د ت���ؤث���ر في 
رؤس��اء ال��دول أو تزعزع أوض��اع األح��زاب 
الحاكمة، فإن الدوائر األمنية تتوّجس من 
تحّول السخط الشعبي إلى نوع جديد من 
الثورات الرقمية ضد مؤسسات وشركات 
أك���ب���ر م���ن ال���ح���ك���وم���ات، ف��ت��دم��ره��ا ت��م��ام��ًا. 
ل���ذا، ض��اع��ف خ��ب��راء األم���ن االس��ت��ع��دادات 

ملواجهة مخاطر الحروب اإللكترونية. 
وف���ي األس��اب��ي��ع األخ���ي���رة، ان��ُت��ه��ك��ت ك��رام��ة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة بنشر م��ئ��ات آالف 
وعندما  يتبع.  والباقي  السرية،  الوثائق 
إلى  وحلفاؤها  املتحدة  ال��والي��ات  ل��ج��أت 
تطويق موقع »ويكيليكس« بحرمانه من 
مصادر مالية، بادرت مجموعات عفوية، 
ت��دع��ى »امل��ج��ه��ول��ون«، إل���ى ع��رق��ل��ة نشاط 
مثل  حّساسة  أميركية  مالية  مؤسسات 

»ماستركارد« و»باي بال« و»فيزا«. 
غ��ي��ر منظمة تختار  ق��رص��ن��ة  م��ج��م��وع��ات 
أه���داف���ه���ا ب��م��زاج��ي��ة ص��ب��ي��ان��ي��ة وت��ن��ط��ل��ق 
مواقع  تقتحم  وال��ش��ر.  الخير  مفهوم  م��ن 
م��ط��رب��ن أو ش��ب��ك��ات اج��ت��م��اع��ي��ة، غالبية 

أعضائها ال يجيدون اإلعراب عن مواقفهم 
 األفراد، 

ّ
كتابة، ما يدل إما على حداثة سن

املعرفة  قليلة  أوس����اط  م��ن  ان��ح��داره��م  أو 
األك��ادي��م��ي��ة. ه����ؤالء ك��ان��وا ي��ع��رف��ون على 
االسم  تحت  اإللكترونية  الرسائل  لوحة 
»4 تشان«، وال يحب أعضاؤها أن تطلق 
عليهم تسمية القراصنة. تجمعهم الرغبة 
فكرة  على  كقطيع  الجماعي  الهجوم  في 
ُيجمعون على استنكارها على اإلنترنت. 
وأخيرًا انتصروا، كضمير جمعي، ملوقع 

»ويكيليكس«، بعدما رأوه ضحية.
ي�����ط�����رح أح�����ده�����م ف�����ك�����رة ه�����ج�����وم، وي����ب����دأ 
التصويت عليها قبل التنفيذ ضمن مهلة 
24 س��اع��ة. وق��ب��ل أن ت��ق��ف��ل ف��ي وج��وه��ه��م 
ح���ج���رة ال��ت��ص��وي��ت، ت���ك���ون األص������وات قد 
قيادات.  الهجوم من دون  اكتملت، ويبدأ 
وال ي��ؤدي إلقاء القبض على أحدهم إلى 
أي أثر على املجموع. ذئب يسقط ويمضي 
القطيع في غزوته. فقط تعطيل اإلنترنت 

ينهي تنظيمات من هذا النوع. 
ل�����ك�����ن ك�����ي�����ف ي����م����ك����ن ت����ع����ط����ي����ل ال���ش���ب���ك���ة 
العنكبوتّية التي باتت تدّر مئات مليارات 
ال�����دوالرات على شكل ت��ج��ارة وإع��الن��ات؟ 
ش����ج����ع »امل�����ج�����ه�����ول�����ون« األع������ض������اء ع��ل��ى 

استخدام أداة بسيطة تدعى »مدفع املدار 
اس��ت��خ��دام  تتيح  األداة  ه���ذه  امل��ن��خ��ف��ض«. 
الحاسوب في غزو مواقع على اإلنترنت 
وإغراقها بعدد غير محدود من الرسائل. 
ق���د ت��ك��ون ال��ص��ن م���ن أوائ�����ل ال�����دول ال��ت��ي 
ت��ح��ّس��ب��ت م���ب���ك���رًا ل���ل���ح���رب اإلل���ك���ت���رون���ّي���ة. 
ل����ذا أع�����رب ل���ي ت��ش��ان��غ ت���ش���ون���غ، خ��ام��س 
شخصية في الحزب الشيوعي الصيني، 
عن دهشته لحجم ونوعية املعلومات التي 
م��ن خ��الل محّرك  ال��ح��ص��ول عليها  يمكن 
ال��ذي تستخدمه »غوغل«. وقالت  البحث 
إحدى البرقيات الدبلوماسية األميركية، 
أخيرًا،  »ويكيليكس«  موقع  نشرها  التي 
إنه أمر بعد ذلك باقتحام موقع »غوغل« ����� 
الصن بالقرصنة باعتباره يمّثل تهديدًا 

أمنيًا لبالده. 
بعدها، في أوائل الشهر املاضي، توقعت 
وسائل اإلعالم الصينية حصول عمليات 
ث�����أري�����ة ع���ل���ى م�����واق�����ع رس���م���ي���ة ص��ي��ن��ي��ة، 
وطالبت بوضع استراتيجيات لدرء ذلك 
ال��خ��ط��ر، ن��ظ��رًا إل���ى م��ا ي��م��ّث��ل��ه م��ن تهديد 
التجارية لإلنترنت.  كبير لالستخدامات 
ت���ه���دي���دات ت���ج���ّل���ت م����ن خ�����الل ال��ه��ج��م��ات 
الثأرية التي تعرضت لها مراكز بطاقات 

االئتمان األميركية، وإن على أيدي أفراد. 
وق�����ب�����ل ذل���������ك، ح�������ذر وزي���������ر األم���������ن ال����ع����ام 
ع��ام 2009،  الصيني، مينغ جيانجو، في 
م�����ن »ت�����ح�����دي�����ات ال س����اب����ق ل����ه����ا ت��ت��ع��ل��ق 
بالضبط االجتماعي وصيانة االستقرار 

الداخلي«. 
وفي حزيران املاضي، نشر مكتب مجلس 
اإلع��الم الحكومي الصيني ورق��ة بيضاء 
ال���ذي تمثله  امل��ت��ن��ام��ي  ب��ال��ت��ه��دي��د  تتعلق 
ال���ج���ري���م���ة ب���واس���ط���ة اإلن����ت����رن����ت وك��ي��ف��ي��ة 
العام  مجابهته. واستطاعت وزارة األمن 
ف��ي��ه خ��الل  ق��رص��ان��ًا مشتبهًا  ض��ب��ط 460 
األش���ه���ر ال��ع��ش��رة األول�����ى م���ن ه����ذا ال��ع��ام، 
املئة  في   80 نسبته  الجرائم  في  بارتفاع 
ع��ن ال��ع��ام امل��اض��ي. ج��رائ��م تشمل انتحال 
م��واق��ع ب��غ��رض س��رق��ة ب��ي��ان��ات شخصية 
واس���ت���خ���دام���ه���ا ألغ��������راض إج����رام����ي����ة، أو 

لتعطيل مواقع رسمية حكومية. 
وتحتل ق��درات الحكومة الصينية، سواء 
ف����ي ت���ع���ّق���ب ال���ق���راص���ن���ة أو ف����ي م��م��ارس��ة 
ع��م��ل��ي��ات ق��رص��ن��ة، م��رت��ب��ة ع��امل��ي��ة رف��ي��ع��ة 
للغاية، كما يرى محللون غربيون. وهي 
األول  رئيسين،  مكتبن  عبر  بذلك  تقوم 
يدعى »املكتب السابع لدائرة االستخبارات 

الثورات الرقمّية ُتقلق الحكومات... وُتسعدها: الصني نموذجًا
دخلت القرصنة

اإللكترونية مرحلة من 
الخطورة قد تسّبب في 

املستقبل إشعال حروب 
يصعب تصّور ضخامتها. 

حروب لن تقتصر على 
املداعبة والتلّصص على 
األسرار عبر لوحة مفاتيح 
الكمبيوتر، بل قد تأخذ 
أشكااًل مثل التسلل إلى 

محطات نووية وتعطيلها أو 
تدميرها، أو اختراق مصارف 

ومراكز بيانات قومية والعبث 
باقتصادات دول بأكملها

اليوم قضية 
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سياسة

تطورها التقني من تحّولها إلى مسرح 
ه���ام ل��ه��ذه ال��ه��ج��م��ات. وخ���ال ال��س��ن��وات 
م��واق��ع مرافقها  اخ��ت��راق  املاضية، ج��رى 
العامة، وتعطيلها والتشويش عليها أو 
احتالها في أحيان كثيرة. كذلك أنظمة 
االت��ص��االت وح��رك��ة امل��واص��ات الجوية 
واألرض��ي��ة ون��ظ��ام تنقية امل��ي��اه. وُش��ّن��ت 
والتحويات  الحسابات  على  هجمات 
امل��ال��ي��ة واألس���ه���م وس����وق ال���س���ن���دات، ما 
خلق إرباكًا في قانونية تلك التحويات. 
وُأطلقت إنذارات باحتمال وقوع هجمات 
اف��ت��راض��ي��ة أس���وأ م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي حصلت 

في 11 أيلول. 
وقالت شركة »نت ويتنيس« إن أكثر من 
2500 من شركاتها عبر العالم )في 196 
دول���ة( ت��ع��ّرض��ت ف��ي 2008 ألك��ب��ر هجوم 
م����ن ن����وع����ه ح���ت���ى ت����اري����خ����ه، ط������ال ن��ح��و 
التابعة  الكمبيوتر  أن��ظ��م��ة  م��ن  أل��ف��ًا   75
ل���ه���ا واس����ت����ه����دف ب���ي���ان���ات���ه���ا وب���ري���ده���ا 
بطاقات  معامات  وبيانات  اإللكتروني 

االئتمان ووثائق التفويض لديها. 

حروب جديدة 
مواقع  قرصنة  على  تقتصر  ال  القضّية 
التشويش  أو  اح��ت��ال��ه��ا  أو  وتعطيلها 
ع��ل��ي��ه��ا، ب����ل ت���ت���ع���ّداه���ا ال�����ى اإلم���ك���ان���ات 
»اللوجستية« التي يوفرها هذا الفضاء 
االف�����ت�����راض�����ي ل���ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات امل���س���ل���ح���ة. 
وي���رى األم��ن��ي��ون ف��ي ال���دول ال��ت��ي تواجه 
»اإلره���اب« أن الخطر ال��داه��م يتمثل في 
وق�����وع ه���ج���وم إل���ك���ت���رون���ي، م���ت���راف���ق مع 

هجوم آخر على األرض. 
أمور ستنعكس من دون شك على املفهوم 
ال��ك��اس��ي��ك��ي ل��ل��ح��رب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وع��ل��ى 
املبادئ واألساليب واألدوات واملنهجية 
الدولة  أن  يبدو  لكن  واالستراتيجيات. 
القومية، املتطورة منها، غير مهّيأة بعد 
ملثل هذا النوع من الحروب. أما بالنسبة 
إلى الدول النامية، فهي خارج إطار هذه 

 في ذلك خيرًا لها. 
ّ

املعركة، ولعل
الحرب قد ال تكون فقط بني دولة وأخرى 
أو ب���ني ت��ن��ظ��ي��م ودول�����ة، ك��م��ا ه���ي ال��ح��ال 
»ال��ق��اع��دة«، فالحرب قد تكون داخل  مع 
ال��دول��ة ال��واح��دة، ف��ي م��ا يمكن تسميته 
إلكترونية«، وهو تعبير  أهلّية  »حروب 
»الشرق  صحيفة  في  الكاتب  استخدمه 
األوس������ط« م���أم���ون ف���ن���دي ل���إش���ارة إل��ى 
ات�����ه�����ام�����ات ق����ن����اة »ال������ج������زي������رة« ل�������أردن 

»أوبنليكس« قريبًا

أعلن منشقون عن »ويكيليكس« 
مستاؤون من مؤسسه جوليان 

أسانج إطالق مشروع منافس 
سّموه »اوبنليكس« )التسريبات 

املفتوحة( قريبًا يرمي الى 
تسهيل التسريبات مباشرة الى 

وسائل اإلعالم. وعلى عكس 
»ويكيليكس«، فإن مشروع 

اوبنليكس لم ينشر مباشرة على 
االنترنت لكنه سيسمح لوسائل 
إعالم شريكة بتلقي املعلومات، 
على ما أوضح املتحدث السابق 

باسم »ويكيليكس«، االملاني 
دانيل دومشيت-بيرغ، والعضو 

االيسلندي السابق هربرت 
سنوراسن. وقال دومشيت-بيرغ، 

في وثائقي عن »ويكيليكس«، 
بثه التلفزيون السويدي »اس 
في تي« أمس، إن »اوبنليكس 
مشروع تكنولوجي يرمي الى 

تقديم خدمات الى اآلخرين بحيث 
يمّكنهم من تلقي معلومات من 
مصادر ال يكشف عن هويتها«.

)أ ف ب(

زياليا »مراهق متمّرد«

كشفت تسريبات »ويكيليكس« 
أن السفير األميركي إلى 

هندوراس تشارلز فورد وصف 
الرئيس مانويل زياليا، قبل عام 
من خلعه، بأنه »مراهق متمّرد«. 

وأشار إلى أن  زياليا على ارتباط 
بالجريمة املنظمة في البالد، لكنه 

لم يقّدم أدلة.  
)أ ب(

بيونغ يانغ طلبت حفاًل
للمغني إريك كالبتون

ذكرت وثائق دبلوماسية 
أميركية سرية نشرها موقع 

»ويكيليكس« أن كوريا الشمالية 
طلبت من الواليات املتحدة ترتيب 

حفل للمغني البريطاني إريك 
كالبتون على أراضيها، ورأت 

أن ذلك سيساعد في إقناع 
الزعيم كيم جونغ إيل )الصورة( 

بالسماح بدخول املساعدات 
اإلنسانية إلى البالد.

ونقلت صحيفة »أوبزرفر« 
البريطانية أمس عن برقية سرية 

مؤرخة في 22 أيار 2007 من 
السفير األميركي في سيول 
إلى واشنطن »إن مسؤولني 

كوريني شماليني اقترحوا على 
نظرائهم األميركيني إقامة حفل 

لعازف الغيتار واملغني البريطاني 
كالبتون، ألن كيم جونغ تشول 
االبن الثاني للرئيس كيم جونغ 

إيل معجب جدًا به«.
)يو بي آي(

ف��ت��ح ال��ب��اب أم���ام م��ق��ارب��ات ف��ي هجمات 
فصحيفة  أخ���رى.  وعسكرية  إلكترونية 
»ن���ي���وي���ورك ت��اي��م��ز« رب��ط��ت ب���ني ه��ج��وم 
س�����اح ال���ج���و اإلس���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى م��وق��ع 
دي��ر ال���زور ال��س��وري ف��ي 2007 وفيروس 
ال���ه���ج���وم  إن  وق�����ال�����ت   .»99  Stuxnet«
اإلسرائيلي على املوقع السوري سبقته 
ال���رادار  أج��ه��زة  لتعمية  عملية تشويش 
م��ت��ط��ورة،  تكنولوجية  ب��ط��رق  ال��س��وري��ة 
ح����ي����ث ع�����م�����دت وح���������دة االس����ت����خ����ب����ارات 
ال��س��ي��ط��رة  ال�����ى   »8200« اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
أجهزة  داخ��ل  التحكم  نظام منطق  على 
 ع��م��ل��ه��ا. م��ث��ال 

ّ
ال���������رادار ال���س���وري���ة ل���ش���ل

آخ����ر ع��ل��ى ال��ه��ج��م��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ك��ان 
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال���ت���ي ل���م يمنع 

 إسرائيل قد تكون 
عنصرًا أساسيًا في حروب 
المنطقة باعتبارها مركزًا 

لصناعة »السوفت وير«

 شراكة افتراضّية بين 
القطاعين العام والخاص 
تشبه إقحام »بالك ووتر« 
في الحروب الكالسيكّية 

بالتشويش على قناتها الرياضية خال 
بطولة كأس العالم األخيرة. 

ال����ح����ادث����ة ال ي��م��ّث��ل  غ���ي���ر أن م���ث���ل ه�����ذه 
للكلمة.  الحرفي  باملعنى  أهلية«  »حربًا 
امل��ع��ن��ى ي��ن��ط��ب��ق أك���ث���ر ف���ي ح����ال ان����دالع 
إلكتروني« بني جماعة معارضة  »ن��زاع 
وال���س���ل���ط���ة ب����ه����دف ت���غ���ي���ي���ر ال����ن����ظ����ام أو 

االنفصال أو غيره. 
فندي ينطلق من فكرة »الحرب األهلية«، 
لإشارة  أو محلّية،  قومية  كانت  س��واء 
إل���ى م��وق��ع إس��رائ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا م��رك��زًا 
ل��ص��ن��اع��ة »ال��س��وف��ت وي����ر« ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، 
مرّجحًا استعانة »بعض الدول العربية 
ب��ال��خ��ب��رات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة مل���واج���ه���ة بلد 

عربي آخر إلكترونّيًا. 

نظام افتراضي مماثل 
وُع����رض����ت ط����روح����ات أم��ي��رك��ي��ة مل��واج��ه��ة 
ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ه��دي��د ب��ع��د تعظيمه، 
املتحدة  ال��والي��ات  أن  ال��ى  لكنها خلصت 
للمواجهة. في منتصف  بعد  غير مهّيأة 
ش���ب���اط امل����اض����ي، ج�����رت م����ن����اورة ح��رب��ي��ة 
ت���دور ح��ول تعطيل الخطوط  اف��ت��راض��ي��ة 
ال��ه��ات��ف��ي��ة وأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ل��ع��ش��رات 
م��ن األميركيني وس��ط األعاصير  امل��اي��ني 
وم����وج����ات ال����ح����ّر، وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة: 40 
م��ل��ي��ون أم��ي��رك��ي م���ح���روم���ون م���ن ال��ط��اق��ة 
ف��ي ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي، ال��ه��وات��ف النقالة 
ل���60 مليونًا خ��ارج الخدمة، إغ��اق »وول 

س���ت���ري���ت« ألس���ب���وع وزع����م����اء »ك��اب��ي��ت��ول 
ه��ي��ل« ي��خ��رج��ون ف���ي م��س��ي��رة ال���ى البيت 

األبيض. 
وبعد اجتماع وهمي طارئ ملجلس األمن 
القومي على مدى نصف ساعة، خرج وزير 
العدل ليعلن »ال نملك، كحكومة، السلطة 

لتوفير الضمانات لهواتف املواطنني«. 
أمام هذه األزمة، طرح مدير االستخبارات 
الوطنية السابق مايك ماكونيل، في مقال 
ُنشر في 28شباط في »واشنطن بوست«، 
رؤي��ت��ه ل��خ��وض ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ح��روب، 
مستحضرًا تجارب الصراعات بني الدول، 
وم��س��ق��ط��ًا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال���ع���ال���م ال��ح��ّي 
امل��ن��اورة  أن  االف���ت���راض���ي. ورأى  ذاك  ع��ل��ى 
أعاه فضحت ما كان يخشاه املسؤولون 
األم����ن����ي����ون. ف��م��ع��ظ��م امل�����ن�����اورات ال��س��اب��ق��ة 
وال����خ����ط����ط االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة رك�������زت ع��ل��ى 
ال���ح���روب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ول���م ت��ج��ب ب��ع��د عن 
اإللكتروني.  الفضاء  في  النزاعات  أسئلة 
وي��ط��رح ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام إن����ذار مبكر إلدارة 
الفضاء االفتراضي، وتعريف االختراقات 
وت��ح��دي��د م��ص��در ال��ه��ج��وم وت��ع��ّق��ب األدّل���ة 
م���ن أج����ل دع����م ال���خ���ي���ارات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة. وي���س���ت���درك أن 

الردع يكون سهًا إن كان العدّو دولة.
ل��ك��ن ل��ل��ح��روب ال��ح��دي��ث��ة رج��ال��ه��ا ال��ج��دد. 
امل���ه���اج���م���ون ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون���وا ت��ن��ظ��ي��م��ًا 
مسلحًا لديه أهداف سياسية »كالقاعدة«. 
ع��ن��ده��ا ال������ردع ل���ن ي���ك���ون ك���اف���ي���ًا، وي��ج��ب 
ال��ل��ج��وء ال���ى ال��خ��ي��ار االس��ت��ب��اق��ي، وي��ك��ون 
ذل�����ك م����ن خ�����ال ق���ط���ع ال���ط���ري���ق ع���ل���ى ت��ل��ك 
الجماعات لشن الهجمات، وتطوير فضاء 
افتراضي »يمتص الهجمات ويكون قادرًا 

بسرعة على التعافي«. 
من أجل هذا، يقترح ماكونيل إقامة شراكة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام وال���خ���اص لتسهيل 
القطاع  وإع��ط��اء  املعلومات،  نقل  وس��رع��ة 
 في الدخول إلى املعلومات 

ّ
الخاص الحق

إذا وقع الهجوم من أجل اتخاذ إج��راءات 
ض���ده. وه���ذا ي��ع��ّرض ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 

الخاصة لخطر االنتهاكات. 
رؤية ماكونيل تأخذ باملفهوم الكاسيكي 
ل��ل��ح��رب وت���ح���اول إس��ق��اط��ه ع��ل��ى ال��ح��رب 
االف�����ت�����راض�����ي�����ة، ف����ه����ي م����ش����اب����ه����ة ن���ظ���رّي���ًا 
دونالد  اعتمدها  التي  األم��ن  لخصخصة 
أي��ل��ول، حني  ب��ع��د ه��ج��م��ات 11  رامسفيلد 
فتح الباب لعقود »باك ووتر« في العراق 

وأفغانستان.
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ال��ع��س��ك��ري��ة«، وال��ث��ان��ي »ال����دائ����رة ال��ث��ال��ث��ة 
ل���ج���ي���ش ال���ت���ح���ري���ر ال���ش���ع���ب���ي«. وي���ت���ول���ى 
القرصنة  أساليب  ف��ي  األب��ح��اث  املكتبان 
وت��دري��ب ضباط وإن��ت��اج برامج ومعدات 
ثالثة  دائ��رة  وهناك  الغاية.  لهذه  جديدة 
االستخبارات  وك���االت  بمراقبة  مختصة 

حول العالم.
وف��ي ال��ص��ني، ي��س��ود قلق ع���ارم م��ن مغّبة 
االستمرار باستخدام برامج غير شرعية 
الحواسيب. برامج ال تتلقى اإلسناد  في 
وال��ت��ح��دي��ث ال�����ذي ي��ح��م��ي��ه��ا م���ن اخ���ت���راق 
فيروسات قادرة على التعطيل والتسّبب 
ب���أض���رار اق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة هائلة. 
ف��ي نهاية  ال��ت��ج��ارة،  ت���وّع���دت وزارة  ل����ذا، 
الشهر املاضي، باالقتصاص من العابثني 
ب���األم���ن وال���س���ام���ة ال��ص��ح��ي��ة، س�����واء في 
استنساخ البرامج، أو في تزوير األدوية، 

وحتى بغش نوعية األغذية.  
بيد أن أخطر ما تخشاه الحكومة هو أن 
أو  امللفات  امل���زّورة سرقة  البرامج  تسبب 
التسّبب  أو  متسللة،  بفيروسات  إتافها 
ف��ي ان��ت��ش��ار ال��ج��رائ��م امل��ال��ي��ة عبر التسلل 
إلى أنظمة املصارف واملؤسسات وتعطيل 
منها.  الدفاعية  وال سيما  املصانع،  نظم 

ولقد وقعت جرائم كثيرة من هذا النوع، 
لكنها ال تزال ضمن نطاق السيطرة. 

وال يغيب عن البال بالطبع املخاطر على 
األمن والحواسيب العسكرية إذا ما تعاظم 
الخطر. ومن هنا فرضت الحكومة تركيب 
على  شرعية  بطريقة  األساسية  البرامج 
الحواسيب، وال سيما أن نحو 80 في املئة 
من البرامج املستخدمة مستنسخة. وهذا 
يعني أن غالبية األجهزة املستخدمة في 
والعبث  للتخريب  ت��زال عرضة  ال  ال��ب��اد 

اإلجرامي. 
ك����ذل����ك ي���س���اع���د ه������ذا اإلج���������راء ال��ح��ك��وم��ة 
الصينية على زراعة برامج تعّقب ملراقبة 
عن  فضًا  املعارضة،  الداخلية  العناصر 
االخ���ت���راق���ات األج��ن��ب��ي��ة ل���ح���دود ال��ف��ض��اء 

اإللكتروني. 
امل��ض��ادة على  ف��ي حربها  ال��ص��ني تعتمد 
ج��ي��ش م���ؤل���ف م���ن 40 أل����ف م���وق���ع نشط 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت. وه��ن��اك منظمات 
وج����م����ع����ي����ات ع����ل����ى اإلن�����ت�����رن�����ت م��ه��م��ت��ه��ا 
ممارسة القرصنة في كل اتجاه، بمشاركة 
آالف األعضاء، بينها »تحالف القراصنة 
ال����ح����م����ر« و»ن�����س�����ر ال�����وح�����دة ال��ص��ي��ن��ي��ة« 

و»اتحاد هونكر«. 

ه���ذه االت����ح����ادات ش���ارك���ت ع���ام 1999 في 
ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة  اخ���ت���راق ن��ظ��ام وزارة 
وق����رص����ن����ت����ه إث��������ر ق����ص����ف س��������اح ال���ج���و 
األم���ي���رك���ي ل���س���ف���ارة ال���ص���ني ف���ي ب��ل��غ��راد. 
وبرهنت تلك املنظمات على فاعلية عالية 

منذ ذلك الحني. 
الكمبيوترية سيف ذو  القرصنة  أن  على 
حّدين. فمثلما يستطيع قراصنة اختراق 
م��ل��ف��ات ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة واالط����اع 
ع��ل��ى أدق األس������رار ال��ح��س��اس��ة ون��ش��ره��ا، 
تخشى الصني اخ��ت��راق��ات م��ن ن��وع دودة 

»ستوكسنت« الغربية املتطورة. 
في عالم الحرب اإللكترونية هذه، الكثرة 
كانت  ومل��ا  التقنية.  الخبرات  بقدر  مهمة 
ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ق���د ت��ح��ول��ت إل��ى 
قضية ضمير في كل الدول تقريبًا، بدليل 
إل��ى غزة  تأتي  التي  امل��س��اع��دات  أساطيل 
م��ن ك��ل ص���وب، ب��ات م��ن السهل استنفار 
جيوش من الناشطني للتصدي لهجمات 
كمبيوترية معادية. ولقد برهنت جيوش 
ال��ح��واس��ي��ب ع��ن ج��دواه��ا ال��ع��ال��ي��ة، وب��ات 
ي���ح���س���ب ل���ه���ا أل������ف ح����س����اب ف����ي امل����ع����ارك 
العصر  سمة  تكون  ق��د  التي  االفتراضّية 

الحالي.

الثورات الرقمّية ُتقلق الحكومات... وُتسعدها: الصني نموذجًا
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ًالعالم ما بعد ويكيلـيكس  إفتراضي أوال



لم تأت العاصفة باألضرار فقط، بل جاءت 
»ال��رزق��ة« أي��ض��ًا. ه��ك��ذا ان��ت��ش��ر ن��ح��و 50  ب���
شابًا على الطريق الفاصلة بني مفرق قب 
ال��ي��اس وط��ري��ق ج��دي��ت��ا )أس��ام��ة ال��ق��ادري( 
اللتقاط رزقهم عبر بيع السالسل املعدنية 
 16 إبراهيم،  قاسم  وتركيبها.  للسيارات 
عامًا، جعل من العواصف الثلجية مصدر 
ط��وال  أن عمله  ال��ش��اب  ينفي  ل��ه. وال  رزٍق 
بأس  »ال  مالي  ب��م��ردود  عليه  يعود  النهار 
به، عم نربح بالجوز بني 7 و10 دوالرات، 
وباليوم بعمل شي 100 دوالر«. أما أحمد 
من  عمره  يمنعه  فلم  الخمسيني،  حسني 
الركض وراء السيارات وتركيب السالسل 
ف���ي ال���ب���رد وال���ث���ل���ج، ب���ل ي��ت��م��ن��ى أن ت��ط��ول 
ونؤّمن  الخير  يبعت  الله  »لحتى  العاصفة 
م���ص���روف امل�������ازوت«. وق����د دف��ع��ت ال��رزق��ة 
بالفتى محمد محمود إلى شراء السالسل 

امل��ع��دن��ي��ة ق��ب��ل أي����ام م���ن ال��ع��اص��ف��ة »ك���ي ال 
»م��ن جمعة  ويقول:  التجار«.  فينا  يتحكم 
وأنا عم راقب النشرات الجوية، وقبل بكم 
بقياسات  اشتريت 40 جوز جنازير  يوم 
»قبل  أن��ه  الفتى  ب��ف��رح  يضيف  مختلفة«. 
العاصفة اشتريت جوز الجنازير ب�20 ألف 
ليرة، وهلق بالعاصفة عم بيعه ب�25 دوالرًا 

و40 دوالرًا حسب مقاسات الدواليب«. 
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ف���ي ي����وم واح�����د، أن���س���ت ال��ع��اص��ف��ة ال��ن��اس 
هي  سينتهي.  اعتقدوه  ما  متمّددًا  صيفًا 
 ال���ظ���واه���ر امل��ن��اخ��ي��ة ال���ت���ي ب��ات 

ّ
ت���ن���ذر ب�����أن

متطرفة  ظواهر  هي  معها  التكّيف  علينا 
وخ��ص��وص��ًا س��رع��ة ال���ري���اح ال��ت��ي ت��راف��ق��ت 
م���ع ه��ط��ل ك��ث��ي��ف ل��أم��ط��ار وال��ث��ل��وج على 
نتائج  العاصفة  خّلفت  ول��ق��د  امل��رت��ف��ع��ات. 
ك����ارث����ي����ة، س�������واء ع���ل���ى م���س���ت���وى ان���ق���ط���اع 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي، أو ل��ج��ه��ة االن��ه��ي��ارات 
اللوحات  الجبلية وس��ق��وط  ال��ط��رق��ات  ف��ي 
اإلعالنية وخزانات املياه والسواتل املعلقة 
ع���ل���ى أس���ط���ح امل�����ن�����ازل، أو ع���ل���ى م��س��ت��وى 
األض������رار ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب��ال��ق��ط��اع 
ال������زراع������ي وال س���ي���م���ا اق�����ت�����الع األش�����ج�����ار، 
والوحول التي أغرقت املزروعات الشتوية 

التي بذرت حديثًا وخصوصًا القمح. 
العاصفة، برغم تطّرفها، لم تخل من  لكن 
الوحيد  ال��ش��رط  ه��و  فالثلج  اإلي��ج��اب��ي��ات، 
ل���ي���ب���دأ م���وس���م ال���س���ي���اح���ة ال���ش���ت���وي���ة ال��ت��ي 
تقوم على رياضة التزلج. كذلك فإن معدل 
األسبوع  نهاية  حتى  املائية  املتساقطات 
املاضي وفق ما رصدته مصلحة البحوث 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال����زراع����ي����ة ي��ش��ي��ر إل�����ى ارت���ف���اع 
م��ل��م��وس ف���ي ن��س��ب��ة امل��ت��س��اق��ط��ات، بعدما 

عاش لبنان فترة جفاف طويلة. 
عودة إلى مساء أول من أمس في طرابلس 
)ع���ب���د ال���ك���اف���ي ال���ص���م���د(، وه�����و م���س���اء ل��م 
والنصف،  السابعة  فقرابة  بالخير.  يبّشر 
ه����وت ش���ج���رة ن��خ��ي��ل ع��ل��ى س���ي���ارة ك��ان��ت 
ت����ق����وده����ا رل������ى م���ح���م���د ط�������ارق ي���م���ق ع��ل��ى 
ب��ول��ف��ار ط��راب��ل��س ������������� امل��ي��ن��اء، م���ا أّدى إل��ى 
وف��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ور. وي��ل��ف��ت ش��ه��ود عيان 
ك���ان���وا م��وج��ودي��ن ل��ح��ظ��ة وق����وع ال��ح��ادث��ة 
»األخ���ب���ار« إل���ى أن »ال��ش��ج��رة  ف��ي ح��دي��ث ل����
س��ق��ط��ت م��ب��اش��رة ع��ل��ى رأس امل�����رأة لجهة 
ال��ن��اف��ذة ال��ي��س��رى األم��ام��ي��ة م���ن ال��س��ي��ارة، 
السيارة  على  سيطرتها  تفقد  جعلها  م��ا 

مجتمع

التي اصطدمت بالرصيف املوازي قبل أن 
تتوقف«. 

مقتل يمق لم يوقف العاصفة التي واصلت 
خالل الساعات الثماني واألربعني املاضية 
امليناء،   ����� طرابلس  بولفار  أشجار  اقتالع 
ما أدى إلى سقوط 3 أشجار نخيل لشدة 
ال��ت��ي بلغت سرعتها 100 كلم في  ال��ري��اح 

الطقس اليوم غائم وماطر مع 
عواصف رعدية ورياح ناشطة، 
وتتساقط الثلوج ابتداًء من 950 
م خالل الفترة الصباحية. هذا ما 

أعلنته، أمس، مصلحة األرصاد الجوّية 
في إدارة الطيران املدني متوقعة 

انفراجات في فترة بعد ظهر اليوم 
االثنني. أما طقس الثالثاء فمتوقع 
أن يكون غائمًا جزئيًا مع ارتفاع في 

درجات الحرارة واحتمال تساقط 
أمطار محلية صباحًا وخصوصًا على 
املرتفعات. وبالنسبة إلى درجات 

الحرارة املتوقعة فهي على الساحل 
من 20 إلى 8 درجات، فوق الجبال من 9 
إلى صفر، في الداخل من 9 الى 1 درجة.

على
فكرة

العاصفة تهّب 
مرة واحدة وتقتل 

عند قوم فوائد

قتيلة بشجرة، بيوت جرفتها الرياح والسيول إلى البحر، أشالء اللوحات اإلعالنية ترصف
مشهد الطريق الساحلية، هجوم جرذان خرجت من مجاريرها، انقطاع في الكهرباء واالتصاالت. 

كان لبنان ينتظر العاصفة، لكنه لم يتوقع أن تكون شدتها قاتلة

على الغالف

إلى سقوط شجرة نخيل  الساعة، إضافة 
راب���ع���ة ع��ن��د إش�����ارة ش����ارع امل��ئ��ت��ني ص��ب��اح 
السبت املاضي، ما أدى إلى قطع جانب من 

الطريق الرئيسية أمام عبور السيارات. 
ل����م ت���ح���ج���ب ك����ارث����ة ال���ب���ول���ف���ار م����ا ش��ه��ده 
كورنيش امليناء من مشاهد غير مسبوقة، 
حيث ارتفع موج البحر أمتارًا عدة، طامرًا 

الكورنيش بالرمول واألحجار واألوساخ، 
وسرعان ما عكف عمال بلدية امليناء على 

رفعها بآليات وجرافات صغيرة. 
أما في الضنية، فقد سقطت شجرة وسط 
على  عاصون  بلدة  في  الرئيسية  الطريق 
بعد 50 مترًا من مدخلها، ما قطع طريق 
وبالتالي  ال��ح��ك��وم��ي،  الضنية  مستشفى 

ال��ط��ري��ق إل���ى ب���ل���دات س��ي��ر وب��ق��اع��ص��ف��ري��ن 
وب��ق��رص��ون��ا وال��ق��ط��ني ن��ح��و ن��ص��ف ساعة 
تقريبًا، قبل أن تباشر ورشة تابعة لبلدية 
عاصون قطع أغصان الشجرة ورفعها من 

وسط الطريق. 
وأدى تساقط الثلوج فوق الجبال إلى تكلل 
جبل األربعني بأكمله، املشرف على املنطقة، 

روبير عبداهلل 

لبنان  ال��ت��ي ض��رب��ت  العاصفة  ك��ان��ت  إذا 
م������ن األض�����������رار،  م���ن���ط���ق���ة  أّي  ت������وّف������ر  ل������م 
ف��األض��رار ف��ي مخيم نهر ال��ب��ارد شملت 
ك���ل زاوي�����ة ف���ي���ه. ف���ي ال��س��ك��ن وال���ط���رق���ات، 
العمل  امل���دارس واملستوصفات وف��ي  في 
وامل����ح����ال ال���ت���ج���اري���ة. واس���ت���ن���ف���ر م��ج��م��ع 
ال��ش��ف��اء ال��ط��ب��ي ف���ي امل��خ��ي��م مل���خ���اوف من 
»حاالت طاعون نتوقع استقبالها بعيد 
ان��ح��س��ار ال��ع��اص��ف��ة« ك��م��ا ي��ق��ول توفيق 
أس���ع���د، ال��ط��ب��ي��ب امل����س����ؤول ع���ن امل��ج��م��ع، 
م��ش��ي��رًا ال���ى أن معظم امل��ج��اري��ر ف��اض��ت، 
ال��ج��رذان  أرت���ال  وبالتالي خ��رج��ت معها 
ل��ت��س��رح وت��م��رح ف��ي امل��س��اح��ات الضيقة 
ال��ت��ي تفصل ب��ني ال��غ��رف/ امل���ن���ازل، التي 
ت��ت��ك��دس ف��ي��ه��ا األس�����ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة في 

مهب العاصفة. 
أم�����ا ال����ح����االت ال���ت���ي اس��ت��ق��ب��ل��ه��ا امل��ج��م��ع 
يعاني  مريضًا  فكانت  ال��ع��اص��ف��ة،  خ��الل 
م���ن ن���وب���ات ف���ي ال���ك���ل���ى، وآخ�����ر م���ن ن��زف 
ف���ي امل���ع���دة ف���ي م��ن��ت��ص��ف ال��ل��ي��ل ال��ف��ائ��ت. 
م��ري��ض ال��ك��ل��ى ج����اء م���ن م��ن��ط��ق��ة بحنني 
الثاني من  بالقرب من املخيم، واملريض 
جار القمر. أسعفهما الحظ، إذ استطاعا 
متر   800 مسافة  لنقلهما  س��ي��ارة  تأمني 
من البرك االصطناعية، وإال كان عليهما 

الغرق فيها وفي املستنقعات التي تمأ 
ال��ط��ري��ق امل����ؤدي ال���ى امل��ج��م��ع، وه���و ح��ال 
معظم املرضى الذين انتعلوا »جزماتهم« 
ل��ي��دخ��ل��وا ال����ى ه���ن���اك ووص����ل����وا غ��ارق��ني 

باملاء والوحول. 
أم������ا امل����������دارس ف���ك���ان���ت ف�����ي ش���ب���ه ع��ط��ل��ة 
ي��رس��ل  ل����م  ال���س���ب���ت. س��م��ي��ر داود  ن���ه���ار 
ه ال���ى امل���درس���ة ال��ت��ي ي��ؤوي��ه��ا أح��د  أب���ن���اء
خبره  ومما  ألن��ه  الحديدية،  البراكسات 
م����ن أص��������وات ط������رق امل����ط����ر ف������وق أس��ق��ف 
ال���ح���دي���د، ل���م ي��ت��وق��ع أن ي��ت��م��ك��ن ال��ط��الب 
ال��ذي  الضجيج  وط���أة  ت��ح��ت  التعلم  م��ن 
ال��ص��ف.  ف���ي  ب��ع��ج��ق��ة األوالد  ي��ت��ض��اع��ف 
يقول  »التلييس«،  ف��ي  يعمل  ال��ذي  داود 

إن ورش األعمال متوقفة في كل املخيم، 
ال��س��ي��ول ج��رف��ت الكثير م��ن األت��رب��ة  وإن 
واملواد املخصصة للبناء، وبالتالي فهو 
ال ي��ع��ل��م م��ت��ى ي��م��ك��ن��ه اس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل 
ح��ت��ى ب��ع��د ه���دوء ال��ع��اص��ف��ة.  القليل من 
الئقة،  مساكن  في  يقيمون  املخيم  أبناء 
أت��اح لهم فرصة التحدث عن معاناة  ما 
األغلبية الساحقة من أقاربهم ومعارفهم 
امل��ق��ي��م��ني ف���ي م���ن���ازل رم��م��ت ع��ل��ى ع��ج��ل، 
كل شتاء،  مطلع  مع  قاطنوها  ليكتشف 
أن��ه��ا ب��ح��اج��ة ال���ى إع����ادة ت��رم��ي��م. محمد 
غ��ن��ي��م، ي��ص��ف ح�����االت ال���خ���وف ال��ش��دي��د 
ال�����ت�����ي ي���ع���ان���ي���ه���ا س�����ك�����ان ال����ب����راك����س����ات، 
وخصوصًا آخر براكس بني في منطقة 
بحنني، حيث حدث انهيار ترابي تشقق 
البراكس املذكور، ويخشى أن  أث��ره  على 
ي��ن��ه��ار ب��ك��ام��ل��ه م���ع اس��ت��م��رار ال��ع��اص��ف��ة. 
لكنه يرى أن مدارس األونروا في املخيم 
 

ّ
آمنة نسبيًا بعدما عولجت قضايا النش

الضجيج مستمر،  ل��ك��ن  امل��ي��اه.  وت��س��ّرب 
ب��ال��ع��اص��ف��ة أو م��ن دون��ه��ا ألن أي طالب 
ي��ت��ح��رك ف��ي غ��رف��ة ال��ص��ف ي��ح��دث قرقعة 
تشبه »دق الطبل«. وكأن هؤالء ال تكفيهم 
معاناة تجميع أبناء املخيم كيفما كان، 
ما انعكس سلبًا ظهرت نتائجه الكارثية 
ف�����ي ال���ن���ت���ائ���ج ال���رس���م���ي���ة ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 
كما  النتائج  تلك  املاضي، حيث سجلت 

م��رة في  يقول عبد الحكيم ش��رف »ألول 
تاريخ التعليم في مدارس األونروا«. 

وف�����ي أض��������رار ال���ع���اص���ف���ة، ع���م���د أص���ح���اب 
امل����ح����ال ال���ت���ج���اري���ة ص��ب��ي��ح��ة أم�������س، ال���ى 
بها  قذفت  التي  اإلعالنية  اللوحات  جمع 
العواصف الى قارعة الطريق. كما امتأت 
ال����ش����وارع ب���ال���الف���ت���ات امل���م���زق���ة. وق����د سلم 
املخيم من أمواج البحر الهائلة، على الرغم 
من شّدتها، ألن ساترًا من الحصى والرمل 
ب��ع��ل��و خ��م��س��ة أم���ت���ار ي��ف��ص��ل ب���ني امل��خ��ي��م 
ال��ج��دي��د وال��ب��ح��ر، ك��ان��ت ق��د أض��ي��ف��ت إليه 
كميات من الردم نقلت بعد تدمير املخيم. 
راٍم  الخطوة بمثابة رمية من دون  فكانت 

كما قال أحمد نجيب أحد أبناء املخيم. 
م�������ن ن�����اح�����ي�����ة أخ�������������رى، ت����ب����ق����ى م����ع����ان����اة 
معابر  من  انطالقًا  املخيم  ال��ى  الوافدين 
وال��ع��ب��دة على حالها،  وامل��ح��م��رة  بحنني 
وخ��ص��وص��ًا أول��ئ��ك ال��ق��اط��ن��ني ف��ي بيوت 
ب��ع��ي��دة ع���ن امل���ع���اب���ر امل�����ذك�����ورة، ألن ثمة 
ش��ارع��ني أس��اس��ي��ني ي��وج��ب السير بهما 
انتعال األحذية البالستيكية بسبب كثرة 
الوحول وبرك املياه، وهما: طريق السكة 
الحديد وطريق البترول اللذان شّقا ولم 
تسيير خط  إع��ادة  بانتظار  بعد،  يعّبدا 
القطارات واستخدام أنابيب النفط، ولو 
املؤقتة  الطرق  بالتالي من  نظريًا، وه��ي 

التي ستلغى الحقًا. 

البـارد تتخـّوف مـن الطاعـون  براكسـات 

فاضت المجارير
واجتاحت أرتال الجرذان 

البراكسات 

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

ّ

من األضرار التي خلفتها العاصفة )هيثم املوسوي(



تأجيل االمتحانات في »الحقوق 4« 

أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية ـــــ الفرع الرابع في الجامعة 
اللبنانية )زحلة( تأجيل االمتحانات التي كانت مقررة أيام االثنني 

والثالثاء واألربعاء في 13 و14 و15 الحالي إلى األسبوع املقبل في 
20 و21 و22 بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان. 

من جهة ثانية، شارك، أمس 307 طالب في مباراة دخول السنة 
الثانية من مرحلة املاستر/ مهني )ماستر2( في كلية العلوم 

االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية، والتي جرت في 
الفرع األول للكلية في املدينة الجامعية في الحدث. توزع الطالب 

على االختصاصات اآلتية: املحاسبة والتمويل، االقتصاد، اإلدارة، 
التسويق واملعلوماتية اإلدارية، وخضعوا ملسابقتني، األولى في 
مقررات االختصاص والثانية في اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية. 

وأوضح حبيب »أن االسئلة املطروحة جاءت ضمن املنهاج 
الدراسي للسنوات األربع في االختصاصات املختلفة، وأن اللجان 

الفاحصة أعّدت يوم السبت جميع املسابقات في حضور املديرين 
وممثلي األساتذة، داعيًا إلى »املباشرة في تصحيح املسابقات 
في الفرع األول في الحدث، لإلسراع في إعالن النتائج قبل بدء 

األعياد«. 

رقم بديل لخدمات الدفاع املدني 

كشفت وزارة الداخلية والبلديات عن تعرض شبكة اتصاالت غرفة 
عملياتها املشتركة مع املديرية العامة للدفاع املدني لعطل مفاجئ، 

ما أدى إلى تضرر خدمة االتصاالت بشبكة الطوارئ على الرقم 
125. وإذ تعمل املديرية على إصالح العطل، فإّنها وضعت في 

الخدمة الرقم البديل )01/290029( لتلّقي اتصاالت املواطنني. من 
جهة ثانية، ينظم مقر العمليات املركزي للدفاع املدني في التحويطة 
ـــــ فرن الشباك احتفااًل برعاية وزير البيئة محمد رحال ومشاركة 

وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم 
االثنني، ُتسّلم خالله سيارات التدّخل األولي إلطفاء الحرائق في إطار 
مشروع إدارة حرائق الغابات وبالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(. 

مستقبل البيئة في طرابلس 

نظمت لجنة »رعاية البيئة«، في مقرها في امليناء، ندوة عن »النظرة 
املستقبلية للبيئة في مدينتي طرابلس وامليناء«. وتوقف رئيس لجنة 
»رعاية البيئة« عامر حداد عند موضوع إنشاء معمل لفرز النفايات 

وإطالق ورشة عمل بيئية في منطقة املساكن الشعبية، الفتًا إلى 
وجود مشروع يهدف إلى تأهيل الكورنيش البحري الذي يلف امليناء 

وإنشاء حدائق في محيطه وتزويدها باملقاعد. 
من جهته، تحدث رئيس بلدية امليناء محمد عيسى عن الظلم الذي 

يلحق بالبيئة وعدم القيام بالجهد املطلوب واملفروض على كل مواطن 
للحفاظ على الشجرة واالخضرار واملجال الحيوي والبيئي في لبنان. 

وسّلط نائب رئيس بلدية طرابلس جورج جالد الضوء على بعض 
جوانب املوضوع البيئي الذي يشغل حاليًا معظم بلدان العالم، بعد 

تفاقم التلّوث والتصّحر والتغّير املناخي، وأشار إلى أن »االحتباس 
الحراري يتزايد سنويًا وقد شارف على تجاوز الخط األحمر«. 

أول مختبر لتعليم اللغات في املركزية جونية 

افتتح الرئيس العام للرهبانية املارونية 
اللبنانية اآلباتي طنوس نعمة أول مختبر 

لتعليم اللغات في املدرسة املركزية 
جونية، التابعة للرهبانية اللبنانية. من 

مميزات املختبر أّنه يختصر الوقت، وفي 
إمكان الطالب أن يعرفوا أخطاءهم فورًا، 
وفي إمكانهم تصحيحها، وذلك بأي لغة 
أجنبية يختارونها، إضافة إلى أن قاعة 

املختبرات بما تضم من أجهزة تدّرب الطالب على اللكنة السليمة، 
وفي إمكان العمل أن يكون فرديًا أو جماعيًا. 

الصليب األحمر يخّرج مدّرسني في اإلسعاف 

خّرج الصليب األحمر اللبناني مدّرسني لتدريب تقنيني لفرق 
اإلسعاف والطوارئ، بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون، في احتفال أقيم في مدرسة فال بير جاك في بقنايا. 
وأشار مدير فرق اإلسعاف والطوارئ جورج الكتاني إلى 

أّن مرحلة جديدة من التقنية والتطبيق بدأت مواكبة للتطور 
ولتخفيف آالم املريض وبلسمة جراحه واملحافظة على حياته 

وكرامته اإلنسانية. 

تحسبًا الستمرار انقطاع الطرقات. 
ل��م تحل بطرابلس وح��ده��ا؛ ففي  ال��ك��ارث��ة 
صور )آمال خليل( فعل البحر فعله. فعلى 
املطاعم  الجنوبي قبالة شارع  الكورنيش 
عند ج���ادة نبيه ب���ري، ام��ت��د امل���وج املرتفع 
ليغطي أم��ت��ارًا ع��دة م��ن ال��ش��ارع امل��ح��اذي، 
وص���واًل إل��ى ع��دد م��ن امل��ط��اع��م ال��ت��ي ك��ادت 
م��ث��ل  ت���دخ���ل���ه���ا. إال أن أص���ح���اب���ه���ا،  امل����ي����اه 
أصحاب سائر املحال التجارية واملقاهي، 
لم يفتحوها منذ عصر أول من أم��س إثر 
الصيادين،  ميناء  وفي  العاصفة.  اشتداد 
النقابة،  اتخذتها  التي  االحتياطات  رغ��م 
ل��م ي��ن��ُج ب��ع��ض امل���راك���ب م��ن األض������رار، فلم 
ع��ل��ى متنها  ال��ت��ي تحمل  ال��ع��وام��ة  تصمد 
مطعمًا أمام الرياح واألمواج العاتية التي 
جرفتها وحملتها من امليناء قبل أن ترسو 
أخيرًا قبالة شاطئ جل البحر عند مدخل 

املدينة الشمالي. 
ال��ع��اص��ف��ة هو  إال أن أص���ع���ب م���ا س��ب��ب��ت��ه 

وفيضان  الكهرباء  شبكات  أس��اك  تقطع 
الصحي.  والصرف  املياه  تصريف  قنوات 
وأوض��ح نائب رئيس بلدية ص��ور صاح 
ال��ص��ب��راوي ف��ي ات��ص��ال م��ع »األخ���ب���ار« أن 
البلدية أرسلت كميات من املازوت لشركة 
امل���ي���اه ب��غ��ي��ة ت��ش��غ��ي��ل م��ول��دات��ه��ا لتحويل 
انقطعت  التي  املواطنني  منازل  إل��ى  املياه 
ع��ن��ه��ا. وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ك���ه���رب���اء، عملت 
رافعة البلدية على إزالة اللوحات اإلعانية 
أم��ا عمال مؤسسة  ب��األس��اك.  التي علقت 
ال���ك���ه���رب���اء، ف���ق���د ت����ول����وا إص������اح األع���ط���ال 

وإعادة وصل الشبكة املتقطعة. 
وف��ي قضاء جبيل )ج��وان��ا ع���ازار( سقطت 
بعض اللوحات اإلعانية أرضًا، فانقطعت 
إبراهيم،  نهر  بلدة  وف��ي  ال��ط��رق��ات.  بعض 
أّدى سقوط عمود كهرباء في حّي البستان 
إلى قطع الطريق جزئّيًا في املكان، فتعّذر 

مرور أكثر من سّيارة واحدة عليها. 
وفي البحر، أّدت األم��واج العالية والرياح 
إل��ى غ��رق مركب صيد على ميناء  ال��ق��وّي��ة 
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بالكساء األبيض للمرة األولى هذا العام، 
باملياه  ممزوجة  ثلوج  تساقط  ع��ن  فضًا 
ال��ج��ردي��ة، وتحديدًا  ال��ب��ل��دات  على أط���راف 

بلدات بقاعصفرين وبقرصونا ونمرين. 
ف��ي م����وازاة ذل���ك، ش��ه��دت محطات ال��وق��ود 
التزود  املواطنني على  إقبااًل من  واألف���ران 
وخبز  محروقات  من  إليه  يحتاجون  بما 

ج��ب��ي��ل، وآخ���ر ع��ل��ى م��ي��ن��اء ب��ل��دة عمشيت، 
ف��ض��ًا ع���ن غ���رق م��رك��ب��ني ف���ي م��ي��ن��اء ب��ل��دة 
ال��ب��رب��ارة. وق��د ش��ه��دت بعض األم��اك��ن من 
أوتوستراد جبيل تكّون برك مياه عرقلت 
ح���رك���ة ال����س����ّي����ارات، وخ���ص���وص���ًا ف���ي ف��ت��رة 
امل��س��اء. وأّدت ال��ع��واص��ف إل��ى اق��ت��اع عدد 
م��ن األش��ج��ار، وخصوصًا ف��ي ق��رى جبيل 
ال��ج��ب��ل��ّي��ة، وأل��ح��ق��ت أض������رارًا ب���امل���زروع���ات 
القائمة  الباستيكّية  ال��زراع��ّي��ة  وال��ب��ي��وت 

على ساحل عمشيت. 
ل����ك����ورن����ي����ش ص�����ي�����دا ح����ّص����ت����ه أي�����ض�����ًا م��ن 
العاصفة )خالد الغربي(، فبدا أمس منطقة 
م��ن��ك��وب��ة، ح��ي��ث غ��زت��ه م��ي��اه ال��ب��ح��ر مغرقة 
الطريق وبعض البيوت املحاذية لها. وأدت 
األمواج إلى ابتاع أربع سيارات مستوردة 
ك���ان���ت ت���رس���و ع��ل��ى رص���ي���ف امل���ي���ن���اء، فيما 
خلعت الرياح القوية واألم��واج »درابزين« 
الكورنيش بطول 150 مترًا وجرفت معظم 
ب���اط ال��ك��ورن��ي��ش. أم���ا م��ج��اري امل���ي���اه، فما 
عادت قادرة على استيعاب األمطار، ففاض 

ما فيها على الطرقات. 
وأدت العاصفة إلى خسائر مادية جسيمة 
ف���ي امل�����زروع�����ات ش����رق ص���ي���دا وج��ن��وب��ه��ا، 
واقتلعت الرياح خيمًا باستيكية، ودخلت 
إل��ى منازل على طريق الساحل بني  املياه 

صيدا وصور. 
وف���ي���م���ا غ���م���رت ال���ث���ل���وج ال���ب���ق���اع األوس�����ط 
)نقوال أبو رجيلي(، ترافق ذلك مع انقطاع 
التيار الكهربائي عن قرى البقاع الشرقي 
ب��م��ع��دل ت��ج��اوز 30 م���رة ف��ي ال���ي���وم، وذل��ك 
السبت   ����� الجمعة  ليل  العاصفة  ب��دء  منذ 
امل����اض����ي. ك���ذل���ك ط����اول����ت األع����ط����ال ش��ب��ك��ة 
ظهر  م��ح��دودة  لفترات  الخلوّية  الخطوط 
أول من أمس، لتعود بعدها إلى طبيعتها، 
ال��ذي ال يزال  باستثناء رقم الطوارئ 112 
خارج التغطية إلى اآلن. وفي البقاع الغربي 
)رام�������ح ح���م���ي���ة( أف����رح����ت ال���ع���اص���ف���ة أب���ن���اء 
لكنها  املزارعني منهم،  القرى، وخصوصًا 
ال���ط���رق، فعزلت  ق��ط��ع أوص����ال  تمكنت م��ن 
عددًا منها كاليمونة ودار الواسعة، وعددًا 

من قرى بيت مشيك وجرود الهرمل. 
وف�����ي ب���ن���ت ج��ب��ي��ل )دان�������ي األم��������ني(، م���أت 
األم�����ط�����ار اآلب���������ار، ح���ت���ى ب�����ات ل���س���ان ح���ال 
األهالي هناك »ساعة من ساعاته تقضي 
حاجاته«. وق��د أدت ه��ذه الوفرة في املياه 
إل�����ى ت��خ��ف��ي��ف األع����ب����اء امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ك���ان 
األهالي يتكّبدونها ج��راء ش��راء املياه. في 
من  أكثر  الكهربائي  التّيار  انقطع  املقابل، 
24 ساعة، وقضت ال��ري��اح على ع��دد كبير 
من األشجار والّافتات املعّلقة على الطرق 
في بعض القرى. كذلك سارع األهالي إلى 
ش��راء امل���ازوت وامل��داف��ئ والخضر والخبز 
والنايلون وقساطل املياه إليصال إمدادات 
املياه إلى اآلب��ار وملنع دخ��ول السيول إلى 

املنازل. 

أصعب ما سببته
العاصفة هو تقطع 

أسالك الكهرباء وفيضان 
قنوات الصرف الصحي 

فاتن الحاج 

األكبر  النصيب  اإلعانية  اللوحات  نالت 
م����ن ال���ع���اص���ف���ة ال����ت����ي ض����رب����ت ل���ب���ن���ان ف��ي 
ال��ي��وم��ني امل���اض���ي���ني، ف��ق��د ح��ط��م��ت ال��ري��اح 
ال���ت���ي ب��ل��غ��ت س��رع��ت��ه��ا م��ئ��ة ك��ي��ل��وم��ت��ر في 
أجزاؤها  وتبعثرت  منها،  العديد  الساعة 
على طول الساحل اللبناني، مشّكلة خطرًا 

على سامة املواطنني. 
امل���ش���ه���د أع������اد ف���ت���ح ب�����اب ال���ن���ق���اش ب��ش��أن 
م��خ��ال��ف��ات ش��رك��ات اإلع����ان ب��ال��ت��واط��ؤ مع 
البلديات التي تعطي الرخص، غير عابئة 
ب��م��راق��ب��ة ال���خ���رائ���ط ال���ت���ي ي��ج��ب أن ت��ك��ون 
م��وّق��ع��ة م��ن م��ه��ن��دس��ني م��دن��ي��ني، ع��ل��ى حد 
أصحاب  نقيب  فيننتشي،  أنطونيو  ق��ول 
 اللوحة 

ّ
ش��رك��ات اإلع����ان، ال���ذي ي��ش��رح أن

املرّكبة بصورة سليمة قد تقع في أرضها 
»وما بتطير وبتتشّقف«. 

أما املسؤوليات عن »اآلرمات« التي تنصب 
فوق املباني فتتوزع، بحسب النقيب، على 
ث��اث ج��ه��ات: غ��ي��اب روح امل��س��ؤول��ي��ة عند 
صاحب امللك الذي يهّمه تأجير املكان دون 
االلتفات إلى املواصفات، البلدية، وشركات 
ع��ن سعي  فيننتشي  ويكشف  اإلع���ان���ات. 
ال���ن���ق���اب���ة ال������ى ت���ح���س���ني ش�������روط امل����رس����وم 
األقصى  ال��ق��ي��اس  تحديد  عبر  التنظيمي 

واش��ت��راط توقيع مهندس مدني  للوحات 
على األوراق التي تقدم لنيل الرخصة. 

إلى ذلك، برز، أمس، موقف للرئيس السابق 
ل��ب��ل��دي��ة ص���ي���دا، د. ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���ب���زري، 
اس���ت���غ���رب ف��ي��ه ص��م��ت وزارت�������ي ال��داخ��ل��ي��ة 
واألش������غ������ال ال����ع����ام����ة ع�����ن ه������ذه ال���ل���وح���ات 
وت��ه��دد سامة  املدينة  ت��ش��ّوه مدخل  التي 
ال���س���ائ���ق���ني وال���س���م���اح ل��ب��ع��ض ال��ب��ل��دي��ات 
بإزالة  مطالبًا  العامة،  األم���اك  باستغال 
الف����ت����ات اإلع�����ان�����ات م����ن ط����ري����ق ص����ي����دا ������� 
بيروت. وإذا كانت البلديات هي املسؤولة 
ع��ن إع��ط��اء ال��رخ��ص ل��ش��رك��ات اإلع����ان في 
الوحيد،  االستثناء  هي  فبيروت  املناطق، 
ل��ك��ون امل��ح��اف��ظ ه���و م���ن ي��ع��ط��ي ال��رخ��ص��ة. 

»األخبار«  يقول املحافظ ناصيف قالوش ل�
املرسوم  على  بناًء  الرخصة  »نعطي  إّننا 
ال��ذي ينّظم وضع اإلع��ان��ات«، مشيرًا إلى 
 ال��ع��اص��م��ة س��ّج��ل��ت وق����وع ل��وح��ت��ني أو 

ّ
أن

بلدية  لكن رئيس  أبعد تقدير.  ث��اث على 
 %90 

ّ
بيروت د. بال حمد يبدو مقتنعًا بأن

م��ن امل��ع��ل��ن��ني م��خ��ال��ف��ون ألح��ك��ام امل��رس��وم. 
وإذا كانت البلدية تعمد إلى إزالة اللوحة 
 صاحب اللوحة يجب أن 

ّ
بعد وقوعها، فإن

يعتمد، بحسب حمد، فرقًا تؤمن صيانتها 
م��ا ال يحصل. ويتحدث  وه��ذا  باستمرار، 
عن ضرورة مراعاة اللوحات للمواصفات 
الهندسية، أي أن تكون قواعدها مصممة 

لتحمل ضغط الهواء وما شابه. 
وفي الفيدار، وقعت لوحة إعانية ضخمة 
على معرض للسيارات قرب جسر الفيدار، 
ما أدى إلى تضرر 5 سيارات كليًا. رئيس 
ت��اب��ع على  ال��ف��ي��دار، ع��ص��ام باسيل،  بلدية 
م�������دار ال����ن����ه����ار، ك���م���ا ق�������ال، امل�����وض�����وع م��ع 
التزامه دفع  ل��ه  أك��د  ال��ذي  اللوحة  صاحب 
متيقنًا  أيضًا  يبدو  باسيل  التعويضات. 
م���ن ع���دم اس��ت��ي��ف��اء أي ل��وح��ة إع��ان��ي��ة في 
ل��ب��ن��ان ل��ل��ش��روط ال��ف��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة، »وم���ا 
ن��ض��ح��ك ع���ل���ى ب���ع���ض���ن���ا«. وي����وض����ح أن��ن��ا 
كبلديات ندقق فقط باألوراق املطلوبة من 
تأمني وما شابه و»بيخلص دورنا هون«. 

اللوحات اإلعالنّية »تطير« في صمت رسمي 

اللوحة المرّكبة بصورة 
سليمة قد تقع في أرضها 

»وما بتطير وبتتشّقف«

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

من األضرار التي خلفتها العاصفة )هيثم املوسوي(
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ي��ع��ي��ش خ��ل��ي��ل )إس����م م��س��ت��ع��ار( م��ع "ح��م��ات��ه"، أي وال���دة 
زوج��ت��ه، ف��ي منزلها، وم��ع ذل��ك ف��إن شيئًا ل��م ي��ردع��ه من 
إلى  ال��وص��ول  م��ن  تمكن خليل  ت��ام��ة  بسهولة  سرقتها. 
التي  ع��ل��ى س��رق��ة محفظتها  ي��د ح��م��ات��ه، واق����دم  حقيبة 
 ، ي�����ورو و400 دوالر  االف  ع���ش���رة  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي 
وه��و مبلغ ك��ان شقيقي زوج��ت��ه ق��د أرس���اه م��ن إفريقيا 
إلى  ت��وج��ه خليل  ال��ح��ادث��ة،  م��ن  ي��وم��ن  لوالدتهما. بعد 
متجر أحد أصدقائه، ليعترف له بقيامه بالسرقة، وأنه 
ال يعرف ماذا سيفعل، وبعد فترة حضر خليل إلى متجر 
الصديق نفسه ولكن هذه املرة بسيارة جديدة، وصّرح 
لصديقه بأنه إشتراها من املبلغ الذي سرقه من حماته. 
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء، ك��ان��ت "ح��م��اة" خليل ق��د إكتشفت بأن 
حقيبتها ُفقدت، فحامت شكوكها مباشرة حول صهرها 
كونه مقيم معها في املنزل. ولدى مواجهته باألمر، وبعد 
إق��ن��اع��ه ب��رد امل��ب��ل��غ، إع��ت��رف خليل أم���ام زوج��ت��ه وبعض 
امل��ذك��ور، وبأنه قد  أق��دم على سرقة املبلغ  الشهود بأنه 

أنفقه على الفجور طالبًا إليهم بيع أرض يملكها ليتمكن 
من إرجاع النقود. 

ادع������ت ال������ "ح����م����اة" ع���ل���ى ص���ه���ره���ا ف���ت���ّم ت���وق���ي���ف���ه، وب��ع��د 
أمام  ق��رار ظني  األول��ي��ة معه أحيل بموجب  التحقيقات 
قاضي املنفرد الجزائي في صيدا باسم تقي الدين. وقد 
وتبن أن املدعية طالبت بإلزام املدعى عليه بإعادة املبلغ 
املذكور املسروق، وبدفع مبلغ عطل وضرر يوازي قيمة 
املبلغ املسروق. في حن طلب املدعى عليه إعان براءته 
القاضي  اعتبر  وعليه  التخفيفية.  األس��ب��اب  منحه  وإال 
امل��ادة 636  الدين أن فعله ه��ذا ينطبق على جنحة  تقي 
عقوبات إذ يقتضي إدانته بموجبها، وبحبسه وتغريمه 
سندًا لها مدة ستة أشهر ومبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، 
على أن تحسب له مدة توقيفه وإل��زام املدعى عليه بأن 
يدفع إلى املدعية املبلغ املسروق املذكور، و3ماين ليرة 
كعطل وضرر . كما طلبت املحكمة بوقف تنفيذ عقوبة 
الحبس املتبقية )4 أشهر تقريبًا( بحق املدعى عليه في 
حال أوفى االلتزامات املدنية املحكوم عليه بها في مهلة 

شهرين من إنبرام هذا الحكم. 

لم تتوّقف عمليات السرقة رغم الطقس العاصف 
ال�����ذي م��ن��ع ك��ث��ي��ري��ن م���ن ال��ت��ن��ق��ل ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
وم�������غ�������ادرة م����ن����ازل����ه����م، ف���ب���ع���ض ال����ل����ص����وص ل��م 
يستريحوا. وف��ق باغات واردة إل��ى ق��وى األم��ن، 
وقعت 23 عملية سرقة وسلب ونشل بن التاسعة 

صباح يوم الجمعة والثالثة فجر أمس.
ال���اف���ت ت��س��ج��ي��ل أك��ث��ر م���ن ع��م��ل��ي��ة س��رق��ة أس���اك 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة. ف��ف��ي ب��ل��دة ال��ك��واش��رة )ق��ض��اء ع��ك��ار(، 
ُس��رق��ت أس����اك م��ن ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ام��ة وه���ي بطول 
500 متر. وفي قضاء النبطية، سرقت أساك من 
وتفاحتا  العدوسية  بلدتي  بن  املمتدة  الشبكة 
وهي بطول 250 مترًا. كما أن 600 متر من أالساك 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ش��ب��ك��ة ال��ع��ام��ة ُس���رق���ت م���ن ال��خ��ال��دي��ة 
ق��رب زغرتا. وثمة متاجر وشركات لم تسلم من 
أق��دم مجهول  الكوال،  أخيرًا. في  السرقة  عمليات 
على الدخول إلى محل محمد د. وسرق من داخله 
ق��درت  مسابح وس��اس��ل ذهبية وج��ه��ازًا خلويًا. 
امل��س��روق��ات بنحو 8 آالف دوالر. كما دخل  قيمة 

مجهول، بواسطة الكسر والخلع إلى مقر شركة 
ال��زل��ق��ا، وس����رق ج��ه��از كمبيوتر،  ف���ي  روب���ي���ر ف. 
وُي���ش���ار إل���ى أن ال��ش��رك��ة متخصصة  ف��ي أع��م��ال 

االستيراد والتصدير.
في بكفيا، دخ��ل مجهول إل��ى ورش��ة تابعة لهند 
ج.، وسرق منها معّدات بناء قدرت قيمتها بنحو 

11 ألف دوالر.
ي��وم  دوالر  آالف   10 بقيمة  م��ج��وه��رات  وُس���رق���ت 
السبت املاضي من منزل هنري ع. في بلدة زكرون 

قرب طرابلس.
إض���اف���ة إل����ى ع��م��ل��ي��ات س���رق���ة س����ي����ارات، ُس��ج��ل��ت 
عملية سلب بقوة الساح في ذوق مصبح، فقد 
أقدم ثاثة أشخاص يستقّلون سيارة رابيد على 
بعدما  سائقها  وخطفوا  شفروليه  سيارة  سلب 
شهروا الساح في وجهه، وقد وردت معلومات 
عن الحادث الذي وقع السابعة مساء يوم الجمعة 

بعدما أدلى بها شهود عيان.
)األخبار(

امل��ك��ت��ب اإلع��ام��ي للمحكمة  اع��ت��رف 
ال��دول��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال 
ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��ري��ري، ألول م��ّرة 
آذار 2009،  ف��ي  ان��ط��اق عملها  م��ن��ذ 
ب����خ����اف����ات واق����ع����ة ب����ن م��وظ��ف��ي��ه��ا. 
وج����اء ذل����ك االع����ت����راف إث����ر ان��ك��ش��اف 
إق��������دام امل���ت���ح���دث���ة ال���رس���م���ي���ة ب��اس��م 
امل���ح���ك���م���ة ف���اط���م���ة ال���ع���ي���س���اوي ي���وم 
السبت الفائت على االستقالة بعدما 
ك��ان��ت ق��د ش��ه��دت ع��اق��ت��ه��ا برئيس 
القلم الهولندي هيرمان فون هابيل 
توّترًا حادًا دام أشهرًا، غابت خالها 
ال����ع����ي����س����اوي ع�����ن امل���ح���ك���م���ة ل��ن��ح��و 

شهرين. 
قبل التوقف عند التصريح الرسمي 
الذي ورد يوم السبت عن املحكمة، ال 
بّد من التذكير بأن الدوائر اإلعامية 
للمحكمة شهدت استقاالت متتالية، 
ك���ان���ت أواله��������ا اس���ت���ق���ال���ة امل��ت��ح��دث��ة 
ب���اس���م م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام دن��ي��ال 
عاشوري،  راضية  التونسية،  بلمار 

استقالت فاطمة العيساوي املتحّدثة الرسمية باسم املحكمة الدولية الخاصة بجريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعد خالفات حاّدة بينها وبني رئيس القلم هيرمان فون هابيل. املحكمة 

تقول إنها لم تتجاوب مع محاوالت »تحسني أدائها املهني«...

خالفات تؤدّي الى استقالة عيساوي

العيساوي  سلف  استقالة  تبعتها 
وبعدها  خ��ان،  س��وزان  الفلسطينية 
رئ����ي����س وح��������دة ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة 
واإلع�����������ام وال�����ت�����واص�����ل ال����خ����ارج����ي 
ال�����ك�����ن�����دي ب����ي����ت����ر ف�����وس�����ت�����ر، وخ���ل���ف 
ال�����ع�����اش�����وري ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ه��ن��ري��ي��ت��ا 
أسود )بعد ثاثة أسابيع فقط على 

تعيينها(.
يضاف الى تلك االستقاالت استقاالت 
ه��اورد  )القاضي  القضاة  في دوائ��ر 
م��وري��س��ون( وال��ق��ل��م )ال��رئ��ي��س روب��ن 
ف��ي��ن��س��ن��ت وخ���ل���ف���ه ال���رئ���ي���س داي���ف���د 
ت���ول���ب���رت( واالّدع��������اء )رئ���ي���س ف��ري��ق 
ك��ال��داس(. ول��م تشرح  املحققن نيك 
امل��ح��ك��م��ة أس���ب���اب ت��ل��ك االس���ت���ق���االت 
املتعّددة وغير املسبوقة في املحاكم 
ال���دول���ي���ة األخ������رى م���ن ح��ي��ث ال��ع��دد 
خال العام األول النطاق العمل، بل 
اكتفت بالقول إن األسباب »شخصية 
وع������ائ������ل������ي������ة«، ب����ي����ن����م����ا ك���������ان ي����ؤك����د 
»األخ���ب���ار«  م��س��ؤول��ون م���ن اله����اي ل����

أن األس��ب��اب تعود إل��ى خ��اف��ات بن 
امل��رة كشفت املحكمة  املوظفن. ه��ذه 
ع����ن ج�����زء م����ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ع���ب���ر ب��ي��ان 
قلم  رئ��ي��س  »إن  ف��ي��ه:  ج���اء  مقتضب 
هيرمان  بلبنان،  ال��خ��اص��ة  املحكمة 
ف�����ون ه���اب���ي���ل، ق���ب���ل ب����أس����ف ع��ظ��ي��م، 
استقالة املتحدثة الرسمية. إن قرار 
الفورية جاء  العيساوي باالستقالة 
بعد م��س��اٍع ق��ام بها ك��ب��ار اإلداري���ن 
في املحكمة، على مدى أشهر عديدة، 
ملساعدة فاطمة على تحسن أدائها 
ف���ي ال��ع��م��ل. ب��ع��د ال��ف��ش��ل ف���ي م��اق��اة 
عليها  امل��ن��ص��وص  املتطلبات  أدن���ى 
في العقد الوظيفي، تقدمت املحكمة 
مل���س���اع���دة  األداء  ل���ت���ح���ّس���ن  ب���خ���ط���ة 
الخّطة  على  تعّلق  لم  لكنها  فاطمة. 
ولم تقم بأي مسعى لتغيير طريقة 

عملها«.
م�����ّرة  ألول  إذًا  ت����ع����ت����رف  امل���ح���ك���م���ة 
ب���خ���اف���ات ح�������اّدة ب����ن ف�����ون ه��اب��ي��ل 
اس��ت��ق��ال��ت��ه��ا  ال����ى  أّدت  وال���ع���ي���س���اوي 
ل��ي��س��ت »شخصية  ألس���ب���اب م��ه��ن��ي��ة 
وع���ائ���ل���ي���ة« ك���م���ا ج�����اء ف����ي ال��ت��ب��ري��ر 
ال���رس���م���ي الس��ت��ق��ال��ة ف��ن��س��ن��ت م��ث��ًا. 
»األخبار«  وكان هذا األخير قد قال ل�
في الهاي إنه على خاف مع دنيال 
ب��ل��م��ار. راض���ي���ة ع���اش���وري ك��ان��ت قد 
»األخ�����ب�����ار«، ق��ب��ي��ل  ع����ّب����رت أي����ض����ًا ل������
استقالتها عن خافات حاّدة بينها 
وب�����ن امل���ت���ح���دث���ة ال���رس���م���ي���ة س�����وزان 
خ����ان، ال��ت��ي اس��ت��ق��ال��ت ك��ذل��ك بحّجة 

»عائلية«. 
إن استقالة العيساوي األخيرة بعد 
نحو عامن على تعيينها )8 كانون 
 ع��ل��ى ن��ق��ص في 

ّ
ال��ث��ان��ي 2009( ت����دل

م��ه��ن��ي��ة امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة ال��خ��اص��ة 
بجريمة اغتيال الحريري، إذ إن هذه 
امل��ح��ك��م��ة ك��ان��ت ق��د أع��ل��ن��ت ف��ي بيان 
»تتمتع  أنها  العيساوي  تعين  إث��ر 
ب��خ��ب��رة راس��خ��ة ف��ي م��ج��ال األب��ح��اث 
وال���ت���وع���ي���ة« وع��م��ل��ت ب��ح��س��ب ب��ي��ان 
اإلذاع���ة  ف��ي هيئة  ال��رس��م��ي  املحكمة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة »ب���ي ب��ي س���ي« ووك��ال��ة 
األنباء الفرنسية »أ ف ب« ومؤسسة 
ي���ط���ال  أال  روي�������ت�������رز«.  »ط����وم����س����ون 
ت��ص��ري��ح امل��ح��ك��م��ة ال���رس���م���ي، ال���ذي 
ب���دا أش��ب��ه ب��إع��ان ع��ن ط���رد موظف 
»طومسون  سمعة  مهنية،  ألس��ب��اب 
روي�����ت�����رز« و»ب������ي ب����ي س�����ي« و»أ ف 
امل��ح��ك��م��ة بعمل  ت��ف��اخ��رت  ال���ت���ي  ب« 

العيساوي ملصلحتهم سابقًا؟

ح���اول���ت »األخ����ب����ار« االت���ص���ال ب��ف��اط��م��ة 
العيساوي، لكنها أعربت ملقّربن منها 
ع���ن ع���دم رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي ت���ن���اول م��وض��وع 
عنها  اإلع����ام. وص���در  ع��ب��ر  استقالتها 
الزماء  »ح��ض��رة  فيه:  ج��اء  بيان  الحقًا 
األعزاء، أعلن استقالتي كمتحدثة باسم 
املحكمة الخاصة بلبنان ألسباب مهنية 
أتحّفظ عن الخوض في تفاصيلها من 
منطلق مهنّيتي واحترامي للموقع الذي 
كنت أمّثله. كانت تجربة شهدت الكثير 
من التحديات والدروس املستقاة. أتمنى 
أن ت��ك��ون اس��ت��ق��ال��ت��ي وك���ل االس��ت��ق��االت 
ال��س��اب��ق��ة ف��رص��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��س��ن 

وق��ال  املحكمة«.  إدارة  ف��ي  والتصحيح 
م��ق��ّرب��ون م��ن امل��ح��ك��م��ة ف��ي اله���اي أم��س 
وفون  العيساوي  بن  التوّتر  نسبة  إن 
هابيل )الصورة( كانت قد بلغت ذروتها 
خال األسابيع الفائتة، ولم تؤّد مساع 
الى  للتوصل  ق��ام بها بعض زمائهما 

 الى أي نتيجة.
ّ

حل

فرصة للتحسين 
والتصحيح؟

هل يمكن ملحكمة ال تعمل بحسب معايير العدالة
أن تكشف حقيقة ما حصل في 14 شباط2005؟ )أرشيف(

العدل

هكذا سرق الصهر »حماته«موسم السرقة مزدهر رغم العاصفة

محاكمتقرير

المحكمة الدولية
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صيدا ــ خالد الغربي

ال��ط��وارئ امل��ح��اذي ملخيم عني  ف��ي مخيم 
ال���ح���ل���وة ل��اج��ئ��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، أل��ق��ى 
م���ج���ه���ول���ون ق��ن��ب��ل��ة ي����دوي����ة أم�������ام ورش����ة 
ال��ن��ج��ارة ال��ع��ائ��دة ألي��م��ن ع. ه����.، اقتصرت 

أضرارها على املاديات.
ل����ك����ن »امل������ن������ج������رة« ل������م ت����ك����ن ه������ي وج���ه���ة 
»األخ���ب���ار«  االس����ت����ه����داف، وف����ق م���ا أك����د ل����
على  م��ش��ددي��ن  فلسطينيون،  م��س��ؤول��ون 
أن القنبلة كانت تستهدف منازل عناصر 

من جند الشام، بينهم منزل صالح أ. د.
وك���ان ق��د ج��اء ف��ي تقرير أم��ن��ي أن��ه ُبعيد 
املاضي،  السبت   ����� الجمعة  ليل  منتصف 
منزل  ق��رب  صوتية  قنبلة  مجهول  أل��ق��ى 
غاندي س.، امللقب بأبي رامز الطرابلسي، 
وأن األخ���ي���ر أح����د ك������وادر ت��ن��ظ��ي��م »ج��ن��د 

الشام«، ولم ُيصب أحد بأذى. 
ط���ب���ي���ع���ة ال���ج���ه���ة امل���س���ت���ه���دف���ة وال����خ����وف 
م����ن ردود ف���ع���ل ه���م���ا م����ا ح�����دا ب��ف��ص��ائ��ل 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع����دة إل����ى امل���س���ارع���ة ل��وض��ع 
ال��ح��ادث ف��ي إط����اره ال���ف���ردي، م��ؤك��دي��ن أن 
»ال داعي للقلق«. ولم يفت مسؤولي عدد 
كبير من الفصائل التأكيد أن الحادث لن 
ي��ؤث��ر على ح��ال��ة االس��ت��ق��رار واألم���ن التي 
ي��ن��ع��م ب��ه��ا م��خ��ي��م ع���ني ال��ح��ل��وة، و»ص��ف��و 

األمن لن يعّكره حادث فردي«. 
التطمينات لم تبّدد توجسًا يسود املخيم 
م��ن اح��ت��م��ال ان��ع��ك��اس األوض����اع امل��أزوم��ة 
ع��ل��ى ال���س���اح���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ت��ط��ال س��اح��ة 
»األخبار« بعض  املخيمات، وفق ما قال ل�
امل��ت��اب��ع��ني. ال���ح���ادث األخ��ي��ر ي��ث��ي��ر ال��ق��ل��ق، 
إض���اف���ة إل���ى االش��ت��ب��اك ال���ف���ردي امل��ح��دود 
ال���ذي وق��ع قبل أي���ام ب��ني عنصر م��ن فتح 
وآخر من جند الشام في الشارع الفوقاني 
إل��ى جرح  م��ن ع��ني الحلوة، وأدى حينها 
فلسطيني، وحوادث أخرى صغيرة. هذه 
الحوادث الفردية دفعت بالعديد من سكان 
ع��ني ال��ح��ل��وة إل��ى إب���داء مخاوفهم م��ن أن 
تكون مقدمة لتوّتر ما قد يشهده املخيم، 
وم���ن اح��ت��م��ال ع����ودة م��س��ل��س��ل ال��ت��وت��رات 
الحلوة  التي شهدها سابقًا عني  األمنية 
بني فصائله، وال سيما بني فتح والقوى 
املتخّوفني من توترات  اإلسامية. بعض 
ما قد تحصل، ال في عني الحلوة بل في 
مخيمات أخرى، ربطوا بني إلقاء القنبلة 

والحوادث الفردية التي حصلت، وأجواء 
اللبنانية  الساحة  تشهدها  التي  التوتر 
مع توّقع قرب صدور القرار االتهامي في 
قضية اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��ري��ري. 
وك����ان����ت ق����د راج������ت ش���ائ���ع���ات ف����ي األي�����ام 
األخ���ي���رة ف��ي امل��خ��ي��م، ل��م ُي��ت��أّك��د م��ن م��دى 
ص��ح��ت��ه��ا، أف������ادت ع���ن وص�����ول م��ج��م��وع��ة 
عراقية إلى املخيم للعمل في إطار فصيل 
ال��ح��دي��ث أي��ض��ًا ع��ن أن  فلسطيني، ك��ذل��ك 
م���س���ؤول���ني وع���ن���اص���ر ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني )ف��ي 
ب��ارز(  فلسطيني  م��س��ؤول  يسّمى  املخيم 
ل��ت��وّل��ي مهمة حماية  أب����دوا اس��ت��ع��داده��م 
م��ؤس��س��ات ال��ح��ري��ري ف���ي م��دي��ن��ة ص��ي��دا. 
الفلسطينية صّرحوا  الفصائل  مسؤولو 
الصيداوية،  القيادات  على  جوالتهم  في 
األسبوع املاضي، بأن القوى الفلسطينية 
لن تنخرط في أي صراع لبناني داخلي، 
وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع 
للقلق مما  داع��ي  اللبنانية، وال  األط���راف 

يقال ويرّوج له البعض.
م����س����ؤول ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب�������ارز، ت���م���ّن���ى ع��ل��ى 
»األخ���ب���ار« ع��دم ذك��ر اس��م��ه، أش���ار إل��ى أن 
بطبيعة  ستتأثر  الفلسطينية  املخيمات 
ال���ح���ال ب��م��ا س���ت���ؤول إل���ي���ه األوض�������اع في 
ل��ب��ن��ان، ف��ي ظ��ل االن��ق��س��ام��ات ال��ح��ادة، وال 

سيما إذا ما اتجهت األم��ور إل��ى توترات 
انعكاسات  لكنها  ال���ش���ارع،  ف��ي  م��ي��دان��ي��ة 
لكون  فقط  ليس  ج���دًا،  م��ح��دودة  ستبقى 
الفلسطينيني ال يرغبون في الدخول طرفًا 
ف��ي ال��ص��راع اللبناني، ب��ل ل��ك��ون م��وازي��ن 
القوى الفلسطينية داخل املخيم ال تسمح 
لفريق فلسطيني بأخذ املخيم إلى حيث 
ال ي��ري��د أب��ن��اؤه، أو ال��ت��ف��ّرد ب��ق��راره. ولفت 
املسؤول إلى أن غاة التطرف في املخيم 
م��ن ق��وى أص��ول��ي��ة، ب��ات فعلهم م��ح��دودًا، 
القوى  ه��ذه  عناصر  معظم  بعدما قضى 
��ل 

ّ
ف����ي ال���ق���ت���ال داخ������ل ال�����ع�����راق، ح���ي���ث س��ه

أمنيون لبنانيون انتقالهم في مرحلة ما 
إل��ى ال��ع��راق، فضًا ع��ن تلّقي ه��ذه القوى 
ل���ض���رب���ات ع��ل��ى أي�����دي األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
اللبنانية، والتي كان آخرها تصفية أمير 
منظمة فتح اإلسام عبد الرحمن عوض 
في كمني الستخبارات  أشهر،  ثاثة  قبل 

الجيش اللبناني في منطقة شتوره. 
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محّمد نّزال

ي��ب��دو أن ع��م��ل��ي��ات ال���ف���رار م���ن ال��س��ج��ون 
ل��ي��س��ت م��ق��ت��ص��رة ع��ل��ى ال��ب��ال��غ��ني، فبعد 
تسجيل أكثر من حالة هروب من سجن 
روم���ي���ة ف���ي اآلون������ة األخ����ي����رة، ق����رر أح��د 
األح���داث )15 ع��ام��ًا( أن يدلي ب��دل��وه في 
ه����ذا امل����وض����وع. ف��ق��د ع��ل��م��ت »األخ����ب����ار« 
أن���ه م��ن��ذ 3 أي����ام، ف���ّر ال��ف��ت��ى خ��ل��ي��ل )اس��م 
م��س��ت��ع��ار ��������� م���ك���ت���وم ال���ق���ي���د( م����ن م��ع��ه��د 
اإلص������������اح امل����خ����ص����ص ل�������أح�������داث ف��ي 
أي��ام   4 الفنار، وذل��ك بعد مضّي  منطقة 
على نقله من سجن رومية. الفتى الذي 
ك��ان قد أوق��ف بجرم السرقة، لم يفّر من 
امل��ع��ه��د ب��أس��ل��وب ال��ت��س��ل��ل ال��ك��اس��ي��ك��ي، 
زاي��د فيه ربما  بل اعتمد أسلوبًا عنفيًا 
أحد  بوجه  سكينًا  شهر  البالغني.  على 
املرّبني في املعهد، مهددًا بطعن من يقف 

ف��ي ط��ري��ق��ه، ف��اس��ت��ط��اع ال���خ���روج بعدما 
تسّلق أحد الجدران. وبعد مرور 3 أيام 
على الحادثة، لم تستطع القوى األمنية 
تحديد مكان الحدث الفاّر بغية إعادته.

اتصلت »األخ��ب��ار« بأحد املسؤولني في 
املعهد لاستفسار عن املوضوع، فرفض 
عن  ب��ال��س��ؤال  مكتفيًا  رس��م��ّي��ًا،  التعليق 
كيفية معرفة »األخبار« بهذا األمر. بعد 
آخر  اتصل مسؤول  نحو نصف ساعة، 
في املعهد ليفيد بأن »خبر الهروب غير 
صحيح، وأن اإلعان عن موضوع كهذا 
ال يكون إال من خال بيان رسمي يصدر 

عن القوى األمنية املعنية«.
ُي��ش��ار إل��ى أن��ه قبل نحو 8 أش��ه��ر، هرب 
أح���د األح�����داث م��ن امل��ع��ه��د امل���ذك���ور، غير 
إلى  آن��ذاك من إعادته  أن اإلدارة تمكنت 
امل��ع��ه��د ف���ي ال���ي���وم ن��ف��س��ه. ه����رب ال��ح��دث 
امل���ذك���ور أث���ن���اء ل��ع��ب ك���رة ال���ق���دم، فقصد 

ق��د  ك���ان���ت  اإلدارة  ل���ك���ن  وال�����دي�����ه،  م���ن���زل 
ات��ص��ل��ت بهما وأخ��ب��رت��ه��م��ا ب��م��ا حصل. 
ق��ض��ى ال��ح��دث ي��وم��ه��ا ال��ن��ه��ار م��ع ذوي��ه 
قبل إعادته. قيل يومها إن ملف الحدث 
»جامد لدى القضاء« بسبب عدم حضور 
امل��ح��اك��م��ة، وذل��ك  املعنيني جلسات  أح��د 
رغ��م م��ض��ّي أك��ث��ر م��ن سنة على وج��وده 

في املعهد.
االت��ح��اد لحماية  أن »جمعّية  إل��ى  ُيشار 
األحداث« التي تدير معهد الفنار، تؤكد 
»تحيط  أنها  اإللكتروني  موقعها  على 
ال���ح���دث ب��رع��اي��ة ش��ام��ل��ة ت��س��اع��ده على 
االستقرار وإنماء شخصّيته واستعادة 
التمييز  على  ق���ادرًا  وتجعله  بها،  الثقة 
بني املقبول واملرفوض، وعلى استيعاب 
ب���رام���ج إع�����ادة ال��ت��أه��ي��ل ال���ت���ي ت���زي���د في 
تقوية شخصّيته وتؤمن له فرص عمل 

جديدة للمستقبل«.

مسؤولو فصائل أكدوا 
أن الحادث لن يؤثر على 

حالة االستقرار واألمن

قنبلة قرب عين الحلوة: 
حادث فردّي يثير قلقًا سياسيًا

ألقى مجهول قنبلة قرب 
منزل مسؤول في تنظيم 

إسالمي قرب عني الحلوة. لم 
ُتسجل إصابات، لكن الحادث 

أثار مخاوف، والتقى مع بعض 
الشائعات عن الوضع األمني

العدل

مسلسل الفرار من السجن... ولألحداث حصّتهم

وفاة عامل سوري 

تعرض العامل السوري محمد املصطفى )17 عامًا( لصعقة كهربائية 
أدت إلى وفاته في قرطبون )قضاء جونية(. ويعتقد بأن محمد كان يقوم 

بعملية وصل للكابل الكهربائي. 

توقيف مطلوبني في جرائم مختلفة

أوقفت قوى األمن الداخلي تسعة أشخاص صدرت في حقهم بالغات 
بحث وتحّر أو أحكام قضائية غيابية، وهم: ي.ع. املطلوب بتهمة ترويج 
عملة أثرّية مزّيفة، وم. م. املشتبه فيه بقرصنة مواقع إلكترونية وابتزاز 

أصحابها. ور. ك. املشتبه فيه بإساءة ائتمان وترويج عملة مزيفة. وي. ش. 
وس. ب. املطلوبني بجرم تعاطي مخدرات. وأ. ع. بتهمة ضرب وأذية، وأ. د. 

وفي حقه برقية منقولة عن الجيش.
أحيل املوقوفون بناًء على إشارة القضاء الى املحاكم املختصة إلجراء 

املقتضى القانوني بحقهم.
من جهة ثانية، أوقفت إحدى الدوريات التابعة لفرع املعلومات في قوى 
األمن الداخلي ج. أ. في محلة نهر املوت أول من أمس، وقد كان مكباًل 

بأصفاد حديدية داخل سيارة »نيسان«، ولدى استجوابه قال إن التكبيل 
حصل بقصد اللهو مع أصدقاء له، وقد سّلم ج. أ. إلى فصيلة النهر 

للتحقيق معه.

قوى األمن: تراجع الحوادث بعد اعتماد الرادارات

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بعد 
بدء العمل بالرادارات الحديثة املخصصة لضبط 

السرعة، ضبط 44434 مخالفة سرعة زائدة لغاية 
أول من أمس. وجاء في بيان صادر عن املديرية 

أن حوادث السير وأعداد القتلى والجرحى الناجمة 
عنها شهدت تراجعًا ملحوظًا، نتيجة انتشار 
دوريات الرادارات وتجاوب املواطنني وتقّيدهم 

بالسرعة املحددة أثناء القيادة.
فقد سّجلت اإلحصاءات األولية بعد شهر من العمل بخطة ضبط السرعة 

الزائدة، مقارنًة مع فترة شهر سبقتها النتائج اآلتية:
»من 8 تشرين األول إلى 7 تشرين الثاني 2010: 228 حادث سير، نتج 

منها 319 جريحًا و46 قتياًل.
من 8 تشرين الثاني الى 7 كانون األول 2010: 206 حوادث سير، نتج منها 

279 جريحًا و26 قتياًل.
تراجع عدد الحوادث بنسبة ما يقارب 10 في املئة

تراجع عدد الجرحى الناتج منها بنسبة 12.5 في املئة
تراجع عدد القتلى بنسبة 43 في املئة«.

... و»يازا« تقدم مشروع قانون للسير

رأى رئيس جمعية »يازا« زياد عقل أن قوانني السير »مجحفة بحق 
اإلنسان والضحية واملجتمع«، مطالبًا »بتحديثها لتكون فاعلة ومجدية 

في مثل هذه القضايا التي تعتمد العدالة املنصفة، وتشديد العقوبات بحق 
املخالفني أسوة بالبلدان املتحّضرة التي تحترم اإلنسان«.

عقل زار البطريرك املاروني نصر الله صفير مع وفد من أهالي ضحايا 
السير، وكشف عن مشروع قانون للسير قّدمته »يازا« الى الحكومة بعد 

سلسلة طويلة من البحث والدراسات جرت بالتعاون مع مختصني في 
شؤون السير من لبنان والخارج، ومع قضاة ووزراء ورؤساء لجان معنيني 

في املجلس النيابي، مطالبًا بأن يصار الى إقراره في وقت قريب.

إطالق نار وخالفات عائلية

عند الساعة الواحدة فجر يوم السبت املاضي، ُأطلقت النار على سيارة 
منى ش. في محلة السان تيريز ـــ الحدث، وقد اّدعت أمام القوى األمنية 

بأن مطلق النار هو زوجها جميل ح. لم ُتصب منى بأذى، وقالت إن ثمة 
خالفات عائلية تفصل بينها وبني زوجها.

وقع خالف في بلدة القصر يوم الجمعة املاضي بني علي ن. وابن شقيقته 
سمير ن. وقد تبادل الرجالن إطالق النار من أسلحة حربية مجهولة النوع 

واملواصفات، ثم فّر كل منهما، ولم ُيسّجل وقوع إصابات.
بعد ظهر أمس، أدخل إلى مستشفى بعلبك املواطن نجيب ش. مصابًا 

 أنه تعرض للضرب في بلدته بوداي، ويشتبه 
ّ

بجروح في رأسه، وقد تبني
بأن املعتدين عليه هما علي ش. وشقيقه نوفل، واألخير عريف في قوى 

األمن الداخلي.

جّثة في شاليه

وجد ظهر أمس األحد املواطن ا. ض. )60 عامًا( من مدينة جبيل جّثة 
هامدة في شاليه خاّص به في أحد املنتجعات السياحّية على شاطئ 

بلدة عمشيت، وقد حضرت الى املكان األجهزة األمنّية واملباحث 
الجنائيّة، والتحقيق جار لكشف مالبسات الوفاة.

أخبار القضاء واألمن

سجون

أمن الناس
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ارتفعت اإليجارات في الجميزة في وقت قصير نسبيًا، من 100 دوالر للمتر املربع سنويًا 
متفاقمة،  تزال  ال  املؤسسات  وأصحاب  السكان  بني  املشاكل  فيما  دوالر،   1000 إلى 
أكثر  يتبلور  السهر  مفهوم  فبدأ  املشهد،  على  بظالله  ليرخي  السياسي  الوضع  وجاء 
في املنطقة ويعيد صياغة العمل السياحي في إطار أكثر هدوءًا، لكنه يطيح صغار 

املستثمرين ويحوّل الحانات إلى مطاعم ومقاه كبيرة!

»ال��ق��رار االت��ه��ام��ي«، ب��ات��ج��اه تغيير 
ط��ب��ي��ع��ة امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ل��ة ه��ن��اك 

وحجمها.
ي�����������روي رئ������ي������س ج����م����ع����ي����ة ت���ن���ظ���ي���م 
الجميزة، زياد كامل، نشأة الجميزة 
ك��م��ن��ط��ق��ة س��ي��اح��ي��ة مل��ح��ّب��ي ال��س��ه��ر. 
ف���ق���د ج������اءت ع���ل���ى أن����ق����اض ال���وض���ع 
املتدهور منذ عام 2005.  السياسي 
وم�����ن�����ذ ذل�������ك ال�����وق�����ت ك�����ان�����ت ه���ن���اك 
وتفجيرات  وتظاهرات  اعتصامات 
كثيرة  وحفريات، فضاًل عن عوامل 
إل��ى إغ���الق وسط  ف��ي مجملها  أّدت 
بيروت لفترة طويلة، وتراجع الحركة 
ف���ي ش���ارع���ي »م����ون����و«، وال���ح���م���را... 
منطقة  الجميزة  كانت  املقابل  وف��ي 
تزخر باملباني ذات الطابع التراثي، 
وب���إي���ج���ارات زه���ي���دة ك��ان��ت ت��ت��راوح 

اقتصاد

محمد وهبة

ي���وم���ي���ات ال���ج���م���ي���زة ب���ات���ت رت��ي��ب��ة. 
أصحاب  ب��ن  يوميًا  يتكرر  املشهد 
ال�������ح�������ان�������ات وامل���������اله���������ي ال����ل����ي����ل����ي����ة، 
واأله��������ال��������ي، ث�����م ت����ت����دخ����ل ال���س���ل���ط���ة 
لتبقي الوضع القائم. فكال الطرفن 
مختلف عن اآلخر، أو على األقل في 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ص��وي��ره ل���آخ���ر. ح��ال��ة من 
مسرحًا  ُتبلور  االجتماعي  التنافر 
اقتصاديًا لنحو 80 مؤسسة تنشط 
حاليًا في منطقة الجميزة. التشّنج 
السياسي من العناصر التي ال يمكن 
ت��ح��ي��ي��ده��ا ف���ي ه����ذا ال����ص����راع، ل��ذل��ك 
في  ت��ح��ّول  مرحلة  الجميزة  تعيش 
ال��داخ��ل��ي��ة وارت��ف��اع  ض���وء مشاكلها 
السياسي في محور  الخطاب  ح��ّدة 

الجميزة في مرحلة تحّول
الحانات الصغيرة تهجرها بسبب اإليجارات وشكوى السكان 

للمتر  دوالر  و200  دوالر   100 ب��ن 
ال��واح��د س��ن��وي��ًا، فيما ك��ان��ت بعيدة 
نسبيًا عن تحركات السياسين، ما 
حّولها إلى نقطة استقطاب لصغار 
واملقاهي،  الحانات  في  املستثمرين 

وملحّبي السهر.
س�������رع�������ان م�������ا ت�����ع�����ّرض�����ت امل���ن���ط���ق���ة 
مستمر.  تهشيم  لحمالت  الناشئة 
ف��ق��د ت��ح��ّول��ت امل��ش��ك��ل��ة م���ع ال��س��ك��ان 
إل�����ى »ت���ش���وي���ه ل��س��م��ع��ة امل���ؤس���س���ات 
ال��س��ي��اح��ي��ة ف����ي ال���ج���م���ي���زة«، ف��ب��دت 
»للمخدرات  مرتعًا  كأنها  الجميزة 
والدعارة والسكر... أو هكذا صّورها 
األه��ال��ي. لكن امل��ؤس��ف أن ال��دول��ة لم 
ت��أخ��ذ أي خ��ط��وة ف��ي ه���ذا االت��ج��اه، 
كانت تسّبب  أي مؤسسة  تقفل  فلم 
املؤسسات اإلزع��اج للسكان، ولم تضع معايير  أصحاب  لعمل  واضحة 

السياحية«.
هذه،  وتيرتها  على  الحال  استمرت 
إلى أن قرعت طبول العمل السياسي 
ب������اب ال����ج����م����ي����زة، ف���ان���ط���ل���ق���ت ح��م��ل��ة 
ف���ي م��ط��ل��ع ع����ام 2008 ت��ح��ت ع��ن��وان 
»تنظيم وضع املؤسسات السياحية 
ال��ع��اص��م��ة«، ونتيجتها  م��ن��اط��ق  ف��ي 
أجرى وزير السياحة في حينه، جو 
س��رك��ي��س، ج��ول��ة اج��ت��م��اع��ات انتهت 
ب��إص��دار ق���رارات إقفال بضع حانات 
ُأعيد فتحها بعد أيام عّدة. وفي عهد 
ال���وزي���ر إي��ل��ي م���ارون���ي، ت���ك���ّرر األم���ر، 
ف��أص��در ق���رارًا ي��ح��ّدد ش��روط��ًا »لعمل 
املطاعم والحانات واملالهي واملقاهي 
واألن���دي���ة ال��ل��ي��ل��ي��ة وامل���راق���ص ضمن 
السكنية«،  وغ��ي��ر  السكنية  امل��ن��اط��ق 
ث����م ت����راج����ع ع���ن���ه ب���ع���د أي�������ام، م��ش��ي��رًا 
إل���ى أن ال���ش���روط ال��ج��دي��دة ال تشمل 

زة بعازل للصوت!
ّ

املؤسسات املجه
ف���ي ال����واق����ع، إن غ��ال��ب��ي��ة امل��ؤس��س��ات 
ال���س���ي���اح���ي���ة ف�����ي ال����ج����م����ي����زة ل��ي��س��ت 
م��ؤس��س��ة وف��ق��ًا ل��أص��ول ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
وت��ع��ّد ه���ذه ال��ث��غ��رة األس��اس��ي��ة التي 

مطالب  مع  السياسة  تداخل  لت 
ّ

سه
 ال���ث���غ���رة األك����ب����ر ه��ي 

ّ
ال����س����ك����ان. ل����ك����ن

وزارة  ت��م��ن��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال����رخ����ص  أن 
السياحة ال تشمل »حانة«، وبالتالي 
ليس   )pub( ال���ح���ان���ات  م��ف��ه��وم  ف����إن 
م��ح��ددًا ق��ان��ون��ًا، م��ا دف���ع امل��ؤس��س��ات 
إل����ى االح���ت���ي���ال واالس��ت��ح��ص��ال على 
رخص مطاعم تقدم الوجبات يوميًا. 
وبما أن الحصول على الرخصة كان 
بيروت  بلدية  موافقة  أيضًا  يتطلب 
وتحويراته،  وقانونيته  البناء  على 
وم�����واف�����ق�����ة امل����ح����اف����ظ أي�����ض�����ًا، ف���ك���ان 
املطلوبة  الرخصة  تكون  أن  األسهل 
ه���ي رخ���ص���ة م��ط��ع��م. إال أن س��ه��ول��ة 
األمر نابعة من أن »توقيعي البلدية 
أكثر  يتطلبان  يكونا  ل��م  واملحافظة 

من 50 ألف دوالر«، يقول معنيون.
اليوم،  القانوني  ال��وض��ع  يكن  مهما 
فإن الصراع بن أصحاب املؤسسات 
وال���س���ك���ان ال ي�����زال ع��ل��ى ح���ال���ه: تهم 
أن  م��ن  يشتكون  فالسكان  م��ت��ب��ادل��ة؛ 
األص��������وات ال���خ���ارج���ة م����ن ال���ح���ان���ات 
ت����ح����رم����ه����م ال�������ن�������وم، ف�����ض�����اًل ع������ن أن 
بيئتهم املحافظة ُخدشت، ألن الرّواد 

أعّدت جمعية تنظيم الجميزة عريضة 
تسوية شاملة، ورفعتها إلى وزير السياحة 

فادي عبود )الصورة(، وهي ترتكز على إعادة 
فتح مواقف شارل حلو، إذ إن منطقة الجميزة 

ال تتحّمل 2000 سيارة يوميًا، وبالتالي فإن 
فتح املواقف سيخفف االزدحام والضوضاء، 

لكن األمر يحتاج إلى قرار من محافظ بيروت... 
إال أن بعض العاملني في املنطقة يؤكدون أن 
ال حلول جذرية إال بتخصيص مناطق للمالهي 
والحانات واألندية خارج االكتظاظ. فماذا عن 

الثورة الحالية للحانات في الحمرا، ملاذا ال 
تزعج السكان هناك؟ وإذا كانت هناك مشكلة 

في الجميزة، فلماذا يستمر منح الرخص؟

تحقيق

حّل بيد المحافظ

هي قيمة االستثمارات 
في منطقة الجميزة خالل 
السنوات الثالث األخيرة، 
بحسب جمعية تنظيم 

الجميزة التي تشير إلى أن 
املطاعم واملالهي تسدد 3.4 
ماليني دوالر بدالت إيجار 

للمالكني، ويعمل فيها 1500 
شخص، وتسّدد 5 ماليني 

TVA دوالر ضريبة

25
مليون دوالر

أعلن وزير السياحة فادي عبود أن عدد الرخص 
امل��م��ن��وح��ة مل��ش��اري��ع س��ي��اح��ي��ة ب��ل��غ أل��ف��ي رخ��ص��ة 
م���ن ش��ه��ر ك���ان���ون األول 2010 ح��ت��ى ش��ه��ر ت��م��وز 
السياحية في  االس��ت��ث��م��ارات  أن  إل��ى  2010، الف��ت��ًا 
ع��ام 2010  املئة في  ارتفعت بمعدل 60 في  لبنان 
قطاعيًا  2008، ووظفت معظمها  ع��ام  مع  مقارنة 
ف���ي ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات ال��س��ي��اح��ي��ة وامل��ط��اع��م 

وغيرها. 
وأشار عبود، خالل افتتاح الدورة الثانية للمنتدى 
االقتصادي العربي الياباني في تونس، إلى أن من 
املتوقع أن يشهد القطاع السياحي في لبنان نموًا 
بنسبة ح��وال��ى 20 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي ع��ام 2010، حيث 
ُس��ّج��ل أك��ث��ر م��ن م��ل��ي��ون��ي س��ائ��ح ح��ت��ى آخ���ر شهر 
رق��م��ًا قياسيًا عام  أن س��ّج��ل  ال��ث��ان��ي، بعد  تشرين 
2009، حيث بلغت عائدات السياحة سبعة مليارات 
دوالر أميركي. وقد بلغ عدد السياح الوافدين إلى 
لبنان حوالى مليون و850 ألف سائح، بزيادة 39 
في املئة مقارنة مع عام 2008. ولفت إلى أن حصة 
السياحة من الدخل القومي ارتفعت إلى 7 مليارات 

و200 مليون دوالر عام 2009 مقارنًة بحوالى 4.8 
السياحة تمّثل  ع��ام 2008، ما يجعل  مليارات في 

حوالى ربع الدخل الوطني. 
وأوض������ح ع���ب���ود أن ت��ق��ري��ر »ال���ب���اروم���ت���ر ال��ع��امل��ي 
ل��ل��س��ي��اح��ة«، ال����ذي ي��ص��در ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال��س��ي��اح��ة 
العاملية دوري��ًا، رأى أن نسبة ع��دد السياح الذين 
ي��زورون لبنان قد شهدت زي��ادة بمعدل 46.3 في 
امل��ئ��ة، ف��ي األش��ه��ر األول����ى م��ن ع���ام 2009، مقارنة 
بالفترة عينها من العام املاضي، وهو أعلى معدل 
ال��دراس��ة، فيما بلغت  نمو بن 165 بلدًا شملتهم 
ن��س��ب��ة اإلش���غ���ال ال��ف��ن��دق��ي ف���ي ب���ي���روت ع���ام 2009 
حوالى 71.2 في املئة، أي بزيادة 33 في املئة عن 

الفترة ذاتها في عام 2008. 
ولفت إلى أن السائح العربي يمّثل 40 في املئة من 
مجمل عدد السياح، فيما تصّدرت بيروت قائمة 
»أفضل 44 مقصدًا سياحيًا خالل عام 2009« التي 
ُنشرت في صحيفة »نيويورك تايمز«، والتي عّدت 

بيروت أفضل وجهة سياحية عام 2009. 
)األخبار(

قطاعات

س��ّج��ل ع���دد ك���ف���االت ال���ق���روض االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي 
الثاني  تشرين  ح��ّت��ى  »ك��ف��االت«  مؤسسة  منحتها 
من عام 2010 نموًا بنسبة 37.79% مقارنة بالفترة 
 ن��م��ط ت��ط��ّوره��ا 

ّ
نفسها م��ن ال��ع��ام امل���اض���ي، غ��ي��ر أن

ي��وض��ح م��س��ت��وى ت��رّك��ز ي��ص��ل إل���ى ال��ن��ص��ف تقريبًا 
في منطقة واحدة، ما يشير إلى ضعف االنتشار أو 

عدم التركيز على األطراف. 
وب��ح��س��ب األرق�����ام ال��ت��ي ن��ش��رت��ه��ا امل��ؤس��س��ة، وص��ل 
ع����دد ال���ك���ف���االت امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة )SME's( إلى 1309 كفاالت مقارنة ب�950 
كفالة ممنوحة خالل األشهر األحد عشر األولى من 

عام 2009.
وب���ال���ت���وازي م���ع ذل����ك، ارت��ف��ع��ت ال��ق��ي��م��ة اإلج��م��ال��ي��ة 
للقروض املكفولة التي ُتعطى بتسهيالت لتشجيع 
املبادرات واملشاريع الصغيرة، بنسبة 29.71% إلى 
ت��راج��ع معّدل   

ّ
ظ��ل ف��ي  165.24 مليون دوالر، ولكن 

 قرض بنسبة 5.68% إلى 126238 دوالرًا.  
ّ

القيمة لكل
إاّل  ق��د سّجلت تحسنًا،  امل��ذك��ورة  الفترة  كانت  وإن 
 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل��اض��ي ش��ه��د ت��ب��اط��ؤًا ف��ي ع��دد 

ّ
أن

إل��ى 107 كفاالت من 122 كفالة  املمنوحة  الكفاالت 
في الشهر السابق، ولكن في املقابل ارتفعت القيمة 

من 15.3 مليون دوالر إلى 21.85 مليون دوالر.
 45.79% من 

ّ
وال��الف��ت ف��ي األرق����ام امل��ن��ش��ورة ه��و أن

الكفاالت، أي حوالى نصفها، ُمنح لالستثمارات في 
منطقة جبل لبنان، يليها منطقتا الشمال والجنوب 

بنسبة 17.76% و15.89% على التوالي. 
ع ك��ف��االت ال��ق��روض قطاعيًا، فتوضح 

ّ
أّم���ا ف��ي ت���وز

املؤسسة أّنه في تشرين الثاني املاضي، كانت حّصة 
القطاع الصناعي 47.66% من الكفاالت اإلجمالية، 

يليه القطاع الزراعي ب�%29.91. 
 األرق������ام اإلج��م��ال��ي��ة امل��س��ّج��ل��ة خ����الل ال��ع��ام 

ّ
غ��ي��ر أن

 ال���ح���ان���ات وامل���ط���اع���م وج��م��ي��ع 
ّ

ال���ج���اري ت���وض���ح أن
القطاعات الثانوية املرتبطة بالسياحة والخدمات، 
الكفاالت  إج��م��ال��ي  م��ن  األس���د  سيطرت على حصة 
اللبناني  االق��ت��ص��اد  هيكلية  يعكس  م��ا  املمنوحة. 
الذي تهدف مؤسسات مثل »كفاالت« إلى تحديثها 

عبر تحفيز القطاعات اإلنتاجية األساسية. 
)األخبار(

46% من قروض »كفاالت« لجبل لبنان2000 رخصة سياحية في 7 أشهر 

تمويلسياحة

الجميزه لياًل )مروان طحطح(

االثنن  13  كانون األول  2010  العدد  141290

ّ



ي����ع����رب����دون ط���ي���ل���ة ال���ل���ي���ل ف����ي زواي�����ا 
األبنية، فيما استعرت ظاهرة »فاليه 
ب���ارك���ي���ن���غ« ل��ت��س��ت��ول��ي ع��ل��ى م��داخ��ل 

األبنية ومخارجها...
ع��ل��ى ال��ض��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت املشاكل 
أص�����ح�����اب  ي�����ط�����ال�����ب  إذ  م����خ����ت����ل����ف����ة، 
امل����ؤس����س����ات ب�������دور أك����ب����ر ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ال���رس���م���ي ال������ذي ي���ف���ت���رض أن ي���وّف���ر 
ال���ح���م���اي���ة ل���ل���س���ك���ان ول���ل���م���ؤس���س���ات. 
ف����ال����ض����ج����ة امل����ق����ل����ق����ة ل����ل����س����ك����ان ل��ه��ا 
باملؤسسات  يتعلق  األول  م��ص��دران: 
غير امللتزمة بعزل الصوت، وبالتالي 
ي��ج��ب إق��ف��ال��ه��ا. وال��ث��ان��ي ي��ت��أت��ى من 
الشارع، وهو أمر ال تقع »خطيئته« 
على املؤسسات. فعلى سبيل املثال، 
ه���ن���اك »ال���ف���ال���ي ب���ارك���ي���ن���غ« امل���ك���ّرس 
سياسيًا وطائفيًا، والشركات الثالث 
األكثر شهرة في الجميزة محمية من 
3 أحزاب أساسية، وال يمكن االقتراب 

منها.
وال ي��ت��وّرع ع��دد م��ن أص��ح��اب املحال 
ع��ن ات��ه��ام السكان ب��االب��ت��زاز، فيلفت 
إل������ى أن ق���س���م���ًا م���ن���ه���م »ي�����رغ�����ب ف��ي 
االستفادة من طريق االبتزاز، بدليل 

اقتصاد

UNDP: وكالة توظيف إلدارة رديفة

أث����ار ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه »ال��ش��ه��ري��ة« ال���ص���ادرة 
ع���ن »ال���دول���ي���ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات« م���وض���وع ق��ّل��ة 
برنامج  عمل  على  تسيطر  ال��ت��ي  الشفافية 
اإلن��م��ائ��ي UNDP، وسيطرة  امل��ت��ح��دة  األم���م 
ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى ال������وزارات ل��ي��ح��ل مكان 
اإلدارة  ي��ش��ب��ه  م��ا  م��ش��ّك��اًل  ال��ع��ام��ة،  اإلدارات 
تصل  البرنامج  ملوظفي  وب��روات��ب  الرديفة، 
ال����ى أض���ع���اف م���ا ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا م���دي���رون 
عامون في القطاع العام... وق��ال التقرير إن 
ف��ي مشاريع  التي صرفت  األم���وال  مجموع 
برنامج األمم املتحدة االنمائي )بما في ذلك 
الوظائف في ال��وزارات( خالل األع��وام 2005 
م��ل��ي��ون دوالر، من   144 إل���ى  ������� 2009 وص���ل 
ضمنها مساهمة الحكومة اللبنانية بقيمة 
29 مليون دوالر. والجدير بالذكر أن معظم 
م��س��اه��م��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ��ّص��ص��ت 
لرواتب املتعاقدين مع UNDP العاملني في 

الوزارات املختلفة. 
وف�����ي ه�����ذا اإلط��������ار، أش������ار ال���ت���ق���ري���ر ال�����ى أن 
إلى  يعمد  اإلن��م��ائ��ي  املتحدة  األم��م  برنامج 
االس���ت���ع���ان���ة »ب��م��وظ��ف��ي ال����دول����ة« ك��خ��ب��راء، 
ال��ت��ق��اع��د، فهل ه��ذا ب��اب من  وال سيما بعد 
أب����واب ال��ت��وظ��ي��ف م��ن دون امل����رور ب��اآلل��ي��ات 
بالتوظيف؟  املعنية  الرسمية  واملؤسسات 
وما هي مبررات تقاضي موظفي البرنامج 
روات�������ب ت���ف���وق أض����ع����اف روات�������ب امل��وظ��ف��ني 
الحكوميني الذين يعملون معهم في الوزارة 
ذاتها، ويتمتعون بكفاءات عالية توازي أو 
رب��م��ا ت��ف��وق ك��ف��اءات موظفي برنامج األم��م 

املتحدة؟ 
وق����د رد ب��رن��ام��ج األم����م امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ه��ذه 
ال��ت��س��اؤالت ب���أن ال��ح��دي��ث ع��ن ال���روات���ب أم��ر 
م��ض��ّخ��م، إذ إن��ه��ا ل���دى األك��ث��ري��ة ال��س��اح��ق��ة 
دوالر،  و4000  دوالر   800 ب���ني  م���ا  ت���ت���راوح 
وه�����ي ت��ت��ض��م��ن ت���ع���وي���ض ن���ه���اي���ة ال��خ��دم��ة 
م���ن دون ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال���ح���ق ب��ال��ض��م��ان 
قليلة ال تتجاوز 5% من  قّلة  الصحي. وإن 
العالية  الكفاءات  املوظفني هم من أصحاب 
لكنها  عالية،  روات���ب  ج��دًا ويحصلون على 
التي يحصلون عليها  تلك  م��ن  أدن��ى  تبقى 
ل��و ك��ان��وا ف��ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص. وال ينسى 
ال��ب��رن��ام��ج اإلش����ارة إل���ى أن ه���ؤالء العاملني 
يرتبطون بعقود سنوية غير دائمة كما هي 
حال املوظفني في ال��وزارات. كما أن التعاقد 
إلى ش��روط ومعايير  معهم يتم باالستناد 
محددة وصارمة تفسح املجال أمام املنافسة 

والكفاءة. 
وتوقف التقرير عند النقاط التالية، رّدًا على 

أجوبة البرنامج:
البرنامج  ف��ي  امل��وظ��ف��ني  ك��ف��اءة بعض  إن   ¶
مهمة، لكنها ليست شاملة، واألكيد أن بني 
َم���ن ه���م أك��ث��ر  م��وظ��ف��ي اإلدارات وال�������وزارات 

كفاءة وخبرة. 
ال��ع��ق��ود وتضّمنها  م���ن س��ن��وي��ة  ب��ال��رغ��م   ¶

الضمان  دون  م��ن  ال��خ��دم��ة  نهاية  تعويض 
ال��ص��ح��ي، ت��ب��ق��ى روات�����ب ال��ع��ام��ل��ني مرتفعة 
الحكوميني.  املوظفني  ب��روات��ب  مقارنة  ج��دًا 
فراتب 4000 دوالر ملوظف في برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي يزيد على راتب مدير عام 
في الفئة األولى أمضى أكثر من 40 عامًا في 
 3300 نحو  ال��ش��ه��ري  رات��ب��ه  )يبلغ  الوظيفة 
أكثر  يتقاضى  َم��ن  هناك  ب��أن  علمًا  دوالر(، 

من 7000 دوالر شهريًا. 
¶ إن وج��ود موظفي البرنامج في ع��دد من 
الوزارات أوجد خلاًل وإحباطًا لدى املوظفني 
ال���ك���ب���ار أص���ح���اب ال���خ���ب���رة وال����ك����ف����اءة، وه��م 
ال��ذي��ن أم��ض��وا ع��ش��رات ال��س��ن��وات ف��ي العمل 
أقل  ف��إذا بَمن هو  اإلداري واكتسبوا خبرة، 
لعملهم  ومقّيمًا  مشرفًا   

ّ
ي��ح��ل منهم  خ��ب��رة 

وب��رات��ب كبير يفوق روات��ب��ه��م. ويقر معظم 
املوظفني بأن مشاريع وبرامج األمم املتحدة 
في وزاراتهم لم تحمل إليهم أي جديد ولم 
تكسبهم خبرات ومعارف كانوا يجهلونها. 
ق��راره��ا  اللبنانية  ال��ح��ك��وم��ة  ل��ق��د خ��ال��ف��ت   ¶
بعدم التوظيف والتّفت عليه عبر استخدام 

ب��رن��ام��ج األم�����م امل��ت��ح��دة اإلن���م���ائ���ي ك��وك��ال��ة 
ت����وظ����ي����ف، وارت������ض������ى ه�������ذا ال����ب����رن����ام����ج أن 
يتقاضى ثمنًا لذلك )5%(، وكانت الذرائع أن 
هذا تدبير مؤقت. ولقد مر أكثر من خمسة 
ال���وزارات  م��ع بعض  العمل  عشر عامًا على 

وال يزال الوضع على ما هو عليه.
بمعاملة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  ق��ب��ول  إن   ¶
م��واط��ن��ي��ه��ا ك��م��وظ��ف��ني أج����ان����ب م����ع وك���ال���ة 
أج���ن���ب���ي���ة، ت���ف���ادي���ًا إلدخ���ال���ه���م ف����ي ال��ض��م��ان 
ال���ص���ح���ي، ي���دع���و إل�����ى ال���ت���س���اؤل ع����ن م���دى 
ش��م��ول��ي��ة ق���وان���ني ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
وامل��س��ت��غ��رب أن ت��رض��ى األم���م امل��ت��ح��دة بهذا 
املواطنني  ب��ني  ل��ل��م��س��اواة  امل��خ��ال��ف  التدبير 

ولقوانني العمل. 
¶ إن م��س��اه��م��ات ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
ال����وزارات ليست  م��ع  املتحدة  األم��م  برنامج 
م��س��اه��م��ات ق��ل��ي��ل��ة، ف��ب��ع��د م��راج��ع��ة م��ش��روع 
قانون موازنة عام 2010 جرى إحصاء بعض 
املساهمات التي وصلت في مجموعها إلى 
9 مليارات ليرة وتتوزع على وزارات: املال، 
البيئة، االقتصاد  العالي،  التربية والتعليم 

ال��ن��واب،  وال��ت��ج��ارة، الطاقة وامل��ي��اه، مجلس 
ال���ش���ؤون  ال�������وزراء ووزارة  م��ج��ل��س  رئ���اس���ة 
االجتماعية. وتلفت »الشهرية« الى أنها لم 
تستطع الحصول على أرقام عن مساهمات 
اآلت��ي��ة:  واإلدارات  ال�������وزارات  ف���ي  ال��ح��ك��وم��ة 
التنمية  وزارة  والبلديات،  الداخلية  وزارة 
اإلدارية، وزارة الزراعة، وزارة العدل، وتسأل 
»أي��ن هي الشفافية من قبل )UNDP( سواء 
في قبولها بأن ال ُتعلن الحكومة اللبنانية 
الكلفة الحقيقية للعمل مع ال��وزارات أو في 
عدم تسجيل هذه النفقات في بنود واضحة 

في املوازنة، كما جرى لسنوات عديدة؟«. 
ولفتت الى أن مسألة الهدر في مشاريع األمم 
امل��ت��ح��دة ع��امل��ي��ًا ليست ج��دي��دة، ل��ك��ن دخ��ول 
ب��رن��ام��ج إن��م��ائ��ي ت��اب��ع ل��أم��م امل��ت��ح��دة في 
عملية السجال السياسي اللبناني بتعابير 
مثل »دع��م مسيرة ال��وف��اق«، ونسجه شبكة 
من العالقات الوظيفية ضمن اإلدارة العامة 
املؤثرة في عملية أخذ القرار، وع��دم تمّكنه 
م��ن ت��ق��دي��م ال��ب��ره��ان ك��ي��ف س��اه��م بمساندة 
ت��س��ت��غ��ن��ي عن  ب��ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة  ب��ن��اء اإلدارة 
التوظيف الظرفي ��� الدائم، يطرح الكثير من 
األسئلة. وقد يكون من املفيد إجراء مناقشة 
التجارب  م��ن  لالستفادة  املتخصصني  ب��ني 
في موضوع ما يسّمى »التنمية املستدامة« 
وغيرها من العبارات املنّمقة لهذا البرنامج 
ال����ذي ل���م ي��ح��ق��ق ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ك���ان يطمح 

إليها. 
وأوض����ح����ت »ال���ش���ه���ري���ة« أن م����ن إن����ج����ازات 
ب��رن��ام��ج األم���م امل��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي ف��ي لبنان 
نظامية«  2009»األك���ث���ر  انتخابات  ل��ه:  وف��ق��ًا 
ون�����س�����اء زح����ل����ة اق�����ت�����رع�����ن! ح����ي����ث ج�������اء ف��ي 
عن  اإلن��م��ائ��ي  املتحدة  األم��م  برنامج  تقرير 
ال���ذي حمل عنوان  ع��ام 2009  ف��ي  نشاطاته 
»ال��ت��زام ال��وع��ود« اآلت��ي: »كانت االنتخابات 
النيابية التي جرت في لبنان في عام 2009 
ال��ح��دي��ث لهذا  ال��ت��اري��خ  األك��ث��ر نظامية ف��ي 
البلد، وهذا عائد في قسم منه إلى املساعدة 
امل��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي  ل��ب��رن��ام��ج األم����م  التقنية 
ال������ذي وض�����ع ن���ظ���ام���ًا ل��ت��س��ج��ي��ل ال��ن��اخ��ب��ني 
أل��ف بطاقة  م��ّك��ن الحكومة م��ن إص���دار 300 
ان��ت��خ��اب��ي��ة إض��اف��ي��ة خ����الل وق����ت ق��ي��اس��ي... 
ون��ت��ي��ج��ة ذل���ك ف��ق��د وص��ل��ت ن��س��ب��ة االق���ت���راع 
لدى الناخبني في دائرة زحلة إلى 60% من 

النساء، مقابل 56% لدى الرجال«. 
ولفتت »الشهرية« الى أن هذا األمر بالنسبة 
ال��ش��أن االنتخابي ال يعّد  ف��ي  العاملني  إل��ى 
إنجازًا، بل هو أمر طبيعي ألن هناك أعدادًا 
م��ن ال��ن��س��اء أك��ث��ر م��ن ال��رج��ال، كما أن هناك 
أع����دادًا ك��ب��ي��رة م��ن ال��رج��ال ال ي��ش��ارك��ون في 
االن��ت��خ��اب��ات، إّم���ا ألن��ه��م خ���ارج ال��ب��الد وإّم��ا 
ألن���ه���م م��ن��خ��رط��ون ف���ي ال��س��ل��ك ال��ع��س��ك��ري. 

وبالتالي ال يمكن الحديث عن إنجاز. 
)األخبار(

تقرير

ت��ن��ه��م��ر صيفًا  ال���ش���ك���اوى  ب��ع��ض  أن 
م��ن بعض سكان  ال���درك  على مخفر 
أنهم  أّك���د  التحقيق  أن  إال  ال��ج��م��ي��زة، 
يقيمون في منازل صيفية بعيدة عن 
آخ��رون مزعوجون  الجميزة، وهناك 
ف��ع��اًل م��ن األص����وات ال��ت��ي ت��خ��رج من 
 
ّ
ب���ع���ض ال����ح����ان����ات وامل�����اله�����ي وت���ه���ز

األبنية«.
ك���ل ه���ذه امل��ش��اك��ل ت��ت��زام��ن ال���ي���وم مع 
ارت���ف���اع أس���ع���ار اإلي����ج����ارات واألزم�����ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة. ف��ب��ح��س��ب ك���ام���ل، أص��ب��ح 
اليوم بني  املربع يتراوح  املتر  إيجار 
800 دوالر و1000 دوالر سنويًا، وهو 
م��ا دف���ع ب��ع��ض أص��ح��اب امل��ؤس��س��ات 
إلى هجرة الجميزة. وأبرز مثال على 
ذل���ك ه��و ح��ان��ة »م��ول��ي م��ال��ون« التي 
أغ��ل��ق��ت ووض���ع���ت الف���ت���ة ع��ل��ى امل��ح��ل 
تقول: »انتقلنا بسبب ارتفاع اإليجار 
أل���ف دوالر، )ك��ان  إل���ى 150  ال��س��ن��وي 
أل���ف دوالر س��ن��وي��ًا(«.   40 إي��ج��اره��م 
ون��ت��ي��ج��ة ه���ذا األم�����ر، ب����دأت ت��ت��س��ارع 
وتيرة إقفال املؤسسات في الجميزة، 
3 سنوات  منذ  امل��وّق��ع��ة  العقود  »ألن 
ب�����دأت ت��ن��ت��ه��ي، وب�����دأ أص���ح���اب امل��ل��ك 
يطلبون أرقامًا كبيرة جدًا ال يستطيع 
أص������ح������اب امل������ؤس������س������ات ال���ص���غ���ي���رة 
 أن��ج��ي��ل أب����ي ح��ي��در، 

ّ
ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا«. ل��ك��ن

إح����دى ال��ش��ري��ك��ات ف���ي م��ح��ل »ق��ه��وة 
»قهوة القزاز«،  الجميزة« املشهورة ب�
تضيف: »تراجع البزنس بعد اندالع 
ال��س��ي��اس��ي��ة األخ���ي���رة بنسبة  األزم������ة 
م األمر. 

ّ
70%، فالوضع السياسي يؤز

نحن ننتقل إلى انطلياس«. 
نتيجة ال��وض��ع ال��ح��ال��ي، ي��ق��ول كامل 
إن االس��ت��ق��ط��اب ف��ي ال��ج��م��ي��زة ت��ح��ّول 
إل����ى م��س��ت��ث��م��ري��ن أك���ب���ر. »ف���ق���د ب��دأن��ا 
ُضّخت  ومطاعم  مقاٍه  افتتاح  نشهد 
فيها مبالغ أكبر، ضمن مفهوم أكثر 
املرفوضة  الليلية  ه��دوءًا من املالهي 

من السكان«.

تراجع البزنس بعد 
اندالع األزمة السياسية 

األخيرة بنسبة %70

يتقاضى املتعاقد أكثر مما يتقاضاه مدير عام أمضى أكثر من 40 عامًا!
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باختصار

◄ م��وازن��ة امل���ن ارت��ف��ع��ت م��ن م��ل��ي��ار ل��ي��رة إل���ى 12 
مليارًا 

الكالم ألمني سّر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم 
كنعان الذي رفض أن يكون اإلنماء مسّيسًا يرهن إرادة 
التيار  الناس لخيارات سياسية، مشددًا على أن مدرسة 
الوطني الحر تقوم على إعطاء الحق ألصحابه بعيدًا من 
التسييس أو التمنني، مؤكدًا أن هذا النهج يطاول اليوم املنت 
وكسروان وجبيل وبعبدا وينعكس إيجابًا على املواطنني 

كافة. 
ولفت كنعان، خالل احتفال لتكريمه أقامته بلدية الفنار، 
ال���ى أن م��ن واج���ب ال���دول���ة ت��أم��ني ح��ق��وق ال��ن��اس م��ن دون 
ب��دأ يتحقق من  إخضاعهم ف��ي السياسة ألح��د. ه��ذا م��ا 
خالل سلسلة مشاريع، منها على سبيل املثال، مشروع 
ليرة.  مليار و800 مليون  بقيمة  نّفذ  ال��ذي  قرنة شهوان 
الخنشارة ومرجبا وبسكنتا وباكيش  كذلك حصل في 
البلوط،  وعني سعادة وبرمانا وج��ورة 
وهي كلها مشاريع تنعكس على جميع 
املواطنني. ولفت الى أن اإلنماء ال يكون 
بمأدبة عشاء نتحدث فيها عن اإلنماء، 
ال  وبالتخطيط  األفعال  في  اإلنماء  بل 
لديها  البلديات  إن  وق��ال  بالعشوائية. 

ألف مليار ليرة في الصندوق البلدي املستقل، وقد جرى 
تحرير 700 مليار منها، والهدف هو تحرير املبلغ بكامله 

وتأمني األموال في وقتها من دون أي تأخير. 

◄ م��ك��ات��ب ال��س��ف��ر ت��س��ت��ن��ك��ر م��ن��ع م��ن��دوب��ي��ه��ا من 
دخول قاعتني في املطار

ف��ق��د أف�����ادت ن��ق��اب��ة أص���ح���اب م��ك��ات��ب ال��س��ف��ر وال��س��ي��اح��ة 
امل��دن��ي تمّنعت ع��ن تسليم  للطيران  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ب��أن 
الى  دخ��ول  بطاقات  السياحية  الخدمات  مكاتب  مندوبي 
قاعتي االستقبال والتوديع في مطار بيروت الدولي رغم 
اكتمال ملفاتها ووثائقها وموافقة وزارة السياحة عليها، 
سائلة: »كيف يمكن رفع عدد السياح الذي تسعى وزارة 
السياحة ونقابات املهن السياحية وشركة طيران الشرق 
تحقيقه  ال��ى  الصلة  ذات  امل��ؤس��س��ات  ومختلف  األوس���ط 
الوطني؟  لالقتصاد  األس��اس��ي��ة  ال��دع��م  صناعة  وت��ع��زي��ز 
وملاذا لم تمنح البطاقات ملستحقيها أصحاب وممثلي مئة 
فقط )حسب  وك��ال��ة متخصصة   )111( وإح���دى عشرة 
السياحة( م��ن أص��ل ستمئة  امل��ح��ّول��ة م��ن وزارة  ال��الئ��ح��ة 
وهل  )650( مكتب سفر وسياحة مرخصًا؟  وخمسني 
األقاويل والشائعات املغرضة عن استعماالت شخصية 
النظر عما ظهر  وتسهيالت، وخصوصًا من أجل إبعاد 

للعيان م��م��ا ي��ح��دث ف��ي امل��ط��ار م��ن م��ش��اك��ل وإق��ص��اءات 
وت��غ��ي��ي��رات؟ ول��ن��ف��ت��رض أن أح��ده��م أس���اء امل��ه��م��ة وأخ��ط��أ، 
فلماذا لم يؤخذ باملناشدات النقابية املتكررة واملتواصلة 
بتطبيق القانون وإلغاء البطاقة ومنع حاملها من دخول 

املطار؟«.

◄ أس��ع��ار ج��ائ��رة ل���ل���دواء وف��وض��ى ف��ي النوعية 
وغياب الرقابة 

الكالم للنائب السابق إسماعيل سكرية الذي أوضح في 
مؤتمر صحافي في بعلبك، حضره النائب الوليد سكرية، 
مل���دى تطبيق  امل��ف��روض إج����راء م��راج��ع��ة تقييمية  أن م��ن 
بأنه  بالتباهي  ال���ذي يكتفي  ل��ب��ن��ان  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
الحقوق ف��ي األم��م املتحدة،  ساهم ف��ي إع���داد وثيقة ه��ذه 
التطبيق وخ��ص��وص��ًا في  م��ن ج��وان��ب  الكثير  م��ت��ج��اه��اًل 

مجال »الحق في الصحة«.
وأوض�������ح أن »أس����ع����ار ال����ي����ورو ه��ب��ط��ت م���ن���ذ أس���ب���وع���ني، 
وأصدرت وزارة الصحة مؤشر أسعار خفضت بموجبه 
سعر الدواء املرتبط باليورو 3,12% والدانماركي %3,19، 
لكنها ك��ان��ت ق��د رف��ع��ت األس���ع���ار ق��ب��ل ذل���ك بنسبة %8 
ربحًا  أبقت %5  وبلعبة مشتركة  ال��ي��ورو  ارت��ف��اع  بحجة 

غير مشروع للتاجر«.

وتابع: »يقفل عام 2010 على فاتورة دواء، تقارب املليار 
االقتصادية  وق��درات��ه  السكاني  لبنان  حجم  فهل  دوالر، 
تتطلب ه���ذه األرق�����ام ال��ت��ي ي��دف��ع نصفها ع��ن غ��ي��ر وج��ه 
حق، إما بسبب األسعار الظاملة أو إرهاق السوق بأدوية 
م��ن نصف  أكثر  ف��ائ��دة منها، تشمل  إليها وال  ال حاجة 

األصناف املتداولة؟«. 

◄ تنظيم األسواق الزراعّية وضبطها 

ه�����ذا م����ا ق���ال���ه وزي������ر ال�����زراع�����ة ح��س��ني 
الحاج حسن خالل حفل تكريم غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة في زحلة 

والبقاع له. 
وأشار الحاج حسن الى توظيف 220 
مهندسًا ومختصًا زراعيًا لكل إدارات 
تفعيلها،  ينبغي  ال��ت��ي  ال���زراع���ة  وزارة 
أخرى  دفعات  وهناك  بشريًا،  فارغة  وزارة  كانت  بعدما 
وزارة  م��الك  رسمية ستدخل  مل��ب��اراة  مختصة خضعت 
للمياه في  بركة تجميع  إنشاء 100  ال��زراع��ة، وسيجري 
كل األراضي اللبنانية لتالفي التصحر، وزيادة االستثمار 

واإلنتاج. 
)وطنية، مركزية، األخبار(

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

مساهمة الحكومة 
في العام 2010 أكثر 

من 9 مليار ليرة
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من املغارة... إلى ثقة الشعب

مخيمات

معاذ عابد

ع����دن����ان األس����م����ر م���ن���اض���ل ت��ق��دم��ي 
ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، م�����ن الج����ئ����ي م���خ���ّي���م 
ال��ب��ق��ع��ة، ف��ي األردن. خ���اض ال��رج��ل 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ألول م����رة في  ال��ت��ج��رب��ة 
ح��ي��ات��ه وك�����ان ذل����ك ع����ام 2010 في 
األردن. عدنان، كما يناديه الجميع 
في  التعذيب  ج��راء  والضرير  هنا، 
سجون األردن أي��ام ما كان يسمى 
»ق�����ان�����ون م���ك���اف���ح���ة ال���ش���ي���وع���ي���ة«، 
ك���ان ي��س��ع��ى ال���ى أن ي��ك��ون ال��ن��ائ��ب 
ال���ذي ع���اش ف��ي م��غ��ارة ف��ي منطقة 
ال���ده���ي���ش���ة ق�����رب ب���ي���ت ل���ح���م، وف���ي 
امل���خ���ي���م ال������ذي أس�����س أك���ب���ر ت��ج��م��ع 
العالم  ف��ي  الفلسطينيني  لالجئني 

وهو مخيم البقعة في األردن.
ت�����ح�����دث ع������دن������ان ف������ي م���ه���رج���ان���ه 
االن��ت��خ��اب��ي ع���ن ت��أس��ي��س امل��خ��ي��م، 
الخيام  بناء  الثلج  ص��ادف  وكيف 
فكانت تنهال على رؤوس الصغار 
ال��ذي��ن ي��ت��ج��ن��ب��ون األرض امل��وح��ل��ة 
وال���ب���رد ال���ق���ارص. أب���و غ��ال��ب ال��ذي 
تلمس شظايا القذائف الصهيونية 
ف�����ي ب����ي����ت ل����ح����م ي���ت���ل���م���س ط���ري���ق���ه 

ويرفض استخدام العصا.
سجن أبو غالب في األردن وتعرض 

للتعذيب الشديد على أيدي رجال 
ش���ع���ب���ة م���ك���اف���ح���ة ال���ش���ي���وع���ي���ة ف��ي 
االس���ت���خ���ب���ارات ال���ع���ام���ة األردن����ي����ة، 
وأصيب بتلف في خاليا العني كان 
يمكن تداركه لو قبل بأن يوّقع على 
االستخبارات  مدير  إل��ى  استدعاء 
ال���ع���ام���ة آن���������ذاك، ل���ي���واف���ق ع���ل���ى أن 
يخرج من زنزانته ويتعالج، إال أن 
إصرار ابن املخيم ورفضه التسول 
م��ن ج��الدي��ه جعله ي��دخ��ل ف��ي نفق 

مظلم سنني طويلة.
ه���ذا ال���ع���ام ق���رر أب���و غ��ال��ب خ��وض 
غ�����م�����ار االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ن���ي���اب���ي���ة، 
ف��ت��ش��ك��ل��ت ل����ج����ان ل���دع���م���ه م�����ن ك��ل 
االجتماعية  والحركة  املخيم  أبناء 
األردن����ي����ة، ف�����إذا ب���ه ي��ح��ص��د امل��رك��ز 
ال���ث���ان���ي ف����ي م��خ��ي��م ال���ب���ق���ع���ة، ل��ك��ن 
ل����أس����ف ل����م ي����دخ����ل ق���ب���ة ال���ب���رمل���ان 

ليواصل خدمته ألبناء مخيمه.
ب���ع���دم���ا خ������رج م����ن ال���س���ج���ن أك��م��ل 
دراسته العليا في موسكو وأصبح 
السياسية  الشخصيات  ك��ب��ار  م��ن 
أي������ام االت����ح����اد ال���س���وف���ي���ات���ي، ل��ك��ن 
ب��ه��و ال��ك��رم��ل��ني م���ع زع���م���اء الحلف 
األح����م����ر وال����س����ي����ارات ال���ت���ي ت��ش��ق 
هامة  بشخصية  م��س��رع��ة  ال��ش��ارع 
ليست سوى ذاك املناضل الضرير 

صدى الزواريب

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

وحده اللقب كاف لتذكير الفلسطينيني بوطنهم املنظوم في كالم أغنياته الشعبي. هو أبو 
عرب، أو إبراهيم محمد صالح. خرج من فلسطني وعمره 16 عامًا إلى حمص، ومنها قادته أقداره الى 

إذاعات مصر ولبنان ليعيد صوغ يوميات الالجئني 

ب���دأت إذاع���ة ال��ث��ورة بّثها ف��ي منطقة 
ال��ف��اك��ه��ان��ي ب���ب���ي���روت، ف��ال��ت��ح��ق ب��ه��ا، 
وق���س���م أي���ام���ه ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ب��ي��ت��ه في 
ح���م���ص. ف���ي ح��ي��ن��ه��ا، أّل�����ف أب����و ع��رب 
ف��رق��ة دب��ك��ة وغ��ن��اء سّماها »فلسطني 
ل�����ل�����ت�����راث«، ك����ان����ت م��ه��م��ت��ه��ا »زي�������ارة 
ال����ف����دائ����ي����ني ف�����ي ال����ق����واع����د األم���ام���ي���ة 
وإقامة حفالت تحريضية هناك«. في 
إحدى الحفالت في جنوب حاصبيا، 
أغ�����ار ال���ط���ائ���رات ف���ج���أة ع��ل��ى امل���وق���ع، 
أول  وكانت  الخنادق،  في  »فاختبأنا 

مرة أضرب فيها بالرشاش«. 
ط������وال س����ن����وات ال�����ث�����ورة، واظ������ب أب���و 
 حصار 

ّ
عرب على مهمته، إلى أن حل

بيروت. كانت أيامًا حزينة »وأن��ا عم 
ب���ش���وف ك��ي��ف ع���م ب��ي��ف��ّل��وا ال��ف��دائ��ي��ني 
ب��ال��س��ف��ن«. ب��ك��ى ف��ي ال��ح��ص��ار م��رت��ني: 
م���رة ع��ل��ى ال��رح��ي��ل وم����رة الستشهاد 
تنفيذ عملية عني  أث��ن��اء  ال��ب��ك��ر  اب��ن��ه 
ع���ط���ا. ح��ت��ى ال���ي���وم ال ي���ع���رف ال��رج��ل 
م��ك��ان ق��ب��ره. ب��ع��ده��ا، ح��م��ل أب���و ع��رب 
أغ�����راض�����ه وع������اد إل�����ى ح���م���ص، ح��ي��ث 

زوجته وبعض أبنائه.
بعد العودة، »تفرطع« أعضاء الفرقة، 
تغير  لكن،  تأليفها،  إلع���ادة  دفعه  م��ا 
اس��م��ه��ا ب��ع��د اس��ت��ش��ه��اد »اب�����ن عمي 
ناجي  ف��رق��ة  فسّميتها  العلي،  ن��اج��ي 

العلي للتراث«. 
تنّقل أب��و ع��رب وف��رق��ت��ه ك��ث��ي��رًا، ب��دأت 
ش���ه���رت���ه ت��ك��ب��ر ش��ي��ئ��ًا ف��ش��ي��ئ��ًا، ح��ت��ى 
ام������ت������دت م������ن ح����م����ص ول�����ب�����ن�����ان إل����ى 
دول ال��ش��ت��ات األوروب��������ي. ي���ق���ول »م��ا 
ف����ي ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب���ال���ع���ال���م إال ع��ن��دو 
م���ن األش����رط����ة«. وي��ع��ط��ي م���ث���ااًل على 
ه�����ذه ال���ش���ه���رة، ف��ي��ش��ي��ر إل�����ى أن�����ه ف��ي 
إح���دى امل����رات دع��ت��ه خ��دي��ج��ة ع��رف��ات، 
شقيقة أبو عمار، إلى سهرة، فعّرفت 
ص���دي���ق���ت���ه���ا ع���ل���ي���ه ق���ائ���ل���ة »ه�������ذا أب���و 
ع�������رب«، واس����ت����ط����ردت م���ع���ّل���ق���ة »ب���ع���ّد 
اللي ما في أشرطة ألب��و عرب  البيت 
منو فلسطيني«. في رصيد أبو عرب 
ال���ي���وم »30 ش���ري���ط ك��اس��ي��ت، آخ��ره��ا 

راجانا حمية

ف�����ي امل���ص���ع���د ن���ف���س���ه وإل��������ى ال���ط���اب���ق 
ن��ف��س��ه. ك��ن��ا أرب���ع���ة: ش���اب وص��ب��ي��ت��ان 
، وال��ص��م��ت خ��ام��س��ن��ا. ل��م يكن 

ّ
وم��س��ن

ث��م��ة م��ع��رف��ة ب��ي��ن��ن��ا، ك��ن��ا ف��ق��ط نصعد 
 

ّ
إل�����ى م���ك���ت���ب م��ن��ظ��م��ة »ث�����اب�����ت« ل��ح��ق

ال������ع������ودة، ح���ي���ث ي���ن���ت���ظ���رن���ا ال��ج��م��ي��ع 
ع��ل��ى »ال���ت���روي���ق���ة«. ل��ح��ظ��ة ال���خ���روج، 
ي���ت���وك���أ ال����رج����ل ال������ذي ل����م ت���ع���د ت��ق��وى 
قدماه على حمله، على الشاب. »كأنا 
ف��اي��ت��ني ع��ل��ى ن��ف��س امل���ط���رح؟« ي��س��أل. 
ندخل. يركض الشاب ويأتي بكرسّي 
وي��س��اع��د ال��رج��ل على ال��ج��ل��وس. وما 
إن »ي��ت��م��رك��ز«، ح��ت��ى ي��ه��رع ال��ب��اق��ون 
إل���ي���ه، وت��ن��ه��ال »ال���س���الم���ات« 
ع��ل��ي��ه. ال��ك��ل ي��ع��رف��ه، إال نحن 
»ال��غ��ري��ب��ت��ني« ف��ي غ��رف��ة ب��ات 
اللهجة  يتكلم  فيها  الجميع 
إلينا  أحدهم  يلتفت  نفسها. 
وي�����س�����أل »م�������ا ب����ت����ع����رف����وه؟«. 
و»كيف بدنا نعطيكم الهوية 
الفلسطينية لكن؟«، ثم يقول 

»هادا أبو عرب«. 
ن����زل االس����م ن����زول ال��ص��اع��ق��ة 
على الفتاتني اللتني تعرفان 
ج��ي��دًا أب���و ع���رب، م��ن دون أن 
تكونا قد تعرفتا إليه وجهًا 
لم  لكنه  منه،  اقتربتا  لوجه. 
يبادرهما إال باالبتسام، فال 
الوقوف قادر عليه وال حتى 
ي��ف��ق��د السيطرة  ب��ي��د  ال��س��الم 

على رجفتها. 
يكبر أب��و ع��رب النكبة بستة 
ع��ش��ر ع��ام��ًا. ب���ات ع��ل��ى عتبة 
الرجل  يشبه  عامًا.  الثمانني 
ن������اس م����ا ق���ب���ل ال���ن���ك���ب���ة ك��م��ا 
ت���ظ���ه���ره���م ال������ص������ور. م���الم���ح 
وجهه. ثيابه. الكوفية التي لم 
يخلعها مذ أهداها له ياسر 
ع����رف����ات ف����ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات. 
ي���ق���ول إن�����ه ح���ي���ن���ه���ا، أخ���ذه���ا 
م��ن ب��ني »أواع����ي« أب��و عمار، 
»ي���ع���ن���ي ال���ل���ي ك�����ان ي��ل��ب��س��ه��ا 
ه�����وي«. ح��دي��ث »ب��ال��ع��ك��س«، 
ي����ب����دأه م���غ���ّن���ي ف��ل��س��ط��ني م��ن 
املستقبل، عائدًا إلى املاضي، 
إل���ى ق��ري��ت��ه ال��ش��ج��رة م���ا بني 
ط��ب��ري��ا وال��ن��اص��رة. ك���ان إل��ى 
األق���راص  م��ن  الكثير  ج��ان��ب��ه 
املدمجة. يشير إليها بإصبعه 
قائاًل »هادا شريطي الجديد 
واس������م������ه ف���ل���س���ط���ني ت����ع����ود، 
منه في حفلة صور  وغنيت 
األسبوع املاضي«. سيحمله أبو عرب 
إل����ى »ب���ع���ض ال������دول األوروب�����ي�����ة« في 
فقد  سيغّني.  حيث  املقبلة  األسابيع 
أصبح أبو عرب رمزًا لفلسطني يحمل 

صوته الفلسطينيون أينما كانوا. 
ق���ب���ل 54 ع���ام���ًا ب������دأت ال���ح���ك���اي���ة. ك���ان 
ش��اب��ًا ف���ي ال��خ��ام��س��ة وال��ع��ش��ري��ن من 
في  أغنياته  أول��ى  غّنى  عندما  عمره 
ال��ع��ل��ن. وق��ت��ه��ا، قيل ل��ه »ص��وت��ك حلو 
تغني«.  ع��م  ح��ل��وي��ن، ض��ّل��ك  وكلماتك 
وب���دأ يحيي سهرات  ال��ش��اب،  تشجع 
العائلة واألص��دق��اء. وبعد عامني من 
اإلط�����الالت امل��ت��ق��ط��ع��ة، أت��ت��ه دع����وة من 
إذاعة »صوت العرب« في القاهرة. كان 
حينها ي��ق��ي��م م��ع وال���دت���ه ف��ي حمص 
ال���ت���ي اس���ت���ق���ّرا ف��ي��ه��ا ب��ع��د اس��ت��ش��ه��اد 
 ،1948 فلسطني  انتفاضة  ف��ي  ال��وال��د 
ورحالت التشتت من الشجرة إلى بنت 
جبيل إلى عني الحلوة. حمل أغراضه 
اإلذاع���ة.  دع���وة  القليلة وس��اف��ر ملبيًا 
ك���ان ه��ن��اك ب��رن��ام��ج »رك���ن فلسطني«، 
السالمات  »مكاتيب  يذيع  ك��ان  ال��ذي 
ب����ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ال����الج����ئ����ني«، م��ع 
ف���واص���ل م���ن األغ����ان����ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. 

»أبو عرب« لقب آخر لفلسطين 

سّميت فرقتي على 
اسم ابن عمي ناجي 
العلي لّما استشهد

ضربت شهرة أبو عرب، 
عندما غنى أغنية »هدي 

يا بحر هدي طّولنا 
بغيبتنا«. لم يكن ثمة 
مناسبة لتلك األغنية: 
ال ثورة وال مجزرة وال 

تهجير. كانت املناسبة 
أبسط من ذلك بكثير. 

ففي أحد األيام، كان أبو 
عرب مع صديقه على 
منت قارب في البحر، 
يقول: »خطرت في 

بالي فكرة أن هذا البحر 
هو ذاته الذي نراه من 

فلسطني، وأنه لو أكملنا 
إبحارنا بيوصل على عكا 

وكل شي بفلسطني، 
فطلعت معي األغنية 
وأنا بعرض البحر«. في 

مثل هذه اللحظات تخرج 
األغاني من القلب، لذلك 
ربما تدخل بدون استئذان 

الى كل القلوب.

بورتريه

ك������ان ع���ل���ى أب������و ع������رب أن ي���م���أ ه���ذه 
الفقرة بأغنياته التي كان يعكف على 
ثم  وم���ن  وتلحينها  كلماتها  ت��أل��ي��ف 
تسجيلها. أرب��ع��ة أش��ه��ر ف��ي اإلذاع���ة. 
ط��ال��ت الئ��ح��ة أغ��ان��ي أب���و ع���رب، لكنه 
ل��م يعد ق���ادرًا على امل��ك��وث بعيدًا عن 
ف��ي مصنع السكر في  وال��دت��ه وعمله 

حمص، فاضطر للعودة. 
ب��ع��ده��ا، ُش��غ��ل أب����و ع����رب ع���ن ال��غ��ن��اء 
ب����ت����أم����ني م�����ص�����روف ال����ب����ي����ت وإع����ال����ة 
ع��ائ��ل��ت��ه. م���رت األي����ام إل���ى أن انطلقت 
الثورة الفلسطينية عام 1965، فكانت 
مفصاًل في حياته. عاد أبو عرب إلى 
في  التظاهرات  وق��اد  فغّنى  الساحة، 
س����وري����ا. وق���ت���ه���ا، اك��ت��س��ب ل��ق��ب��ه ذاك. 

حتى اسمه الحقيقي »ابراهيم محمد 
ص����ال����ح« ل����م ي���ع���د ل����ه وج�������ود إال ف��ي 

الهوية الزرقاء.
ف���ي ع���ام ال���ث���ورة، ُول�����دت ب���اك���ورة أب��و 
عرب األولى. جمع فيها كل األغنيات 
ال��ت��ي ك��ت��ب��ه��ا ول��ّح��ن��ه��ا ع���ن التهجير. 
ب��ع��وده، وضغط  أم���ام املسجل  جلس 
على زر التسجيل وبدأ بالغناء. خرج 
الكاسيت األول. كان على أبو عرب أن 
يسجل أشرطة أخرى لتوزيعها على 
رفاقه و»اللي بيجي من املعسكرات«، 
ف��ل��م ي��ك��ن أم���ام���ه إال ال���غ���ن���اء ك���ل ي��وم 

ساعتني أمام املسجل.
بقي أبو عرب على هذه الحال إلى أن 

فلسطني تعود، أي بمعدل 320 أغنية، 
يأخذ  ال  ولّحنتها«.  ألفتها  أن��ا  كلها 
الكاسيت ال��واح��د م��ن وق��ت أب��و عرب 
أك��ث��ر م��ن خمسة ع��ش��رة ي��وم��ًا تأليفًا 
وتلحينًا وتسجياًل، »بس كله حسب 
وق�����ع ال����ح����دث، م���ث���اًل ك���اس���ي���ت ص��ب��را 

وشاتيال أخذ مني 3 أيام بس«. 
يفتخر الرجل بكونه »املؤلف وامللحن 
واملوزع«. ويتذكر أنه في إحدى املرات 
ف��ي إذاع���ة ال��ف��اك��ه��ان��ي، ق��ال ل��ه امللحن 
ف��ي��ل��م��ون وه��ب��ي ذل����ك. ي��وم��ه��ا، حضر 
وهبي إلى اإلذاعة »ليساعد فلسطني 
ب��أغ��ن��ي��ة، ف��ق��ال أن���ا ب���دي أل��ّح��ن أغنية 
ب��دي ح��دا يغّنيها«. حينها، قال  بس 
ل��ه مدير اإلذاع���ة »عنا شاعر وملحن 

وصوت، عندها استدار وهبي نحوي 
قائاًل: وديع الصافي غنى راجعني يا 
وادي الجبل وعدد فيها اسم 50 قرية 
فيها  أغنية وض��م  ل��ي  اعمل  لبنانية، 
ع����ددًا م���ن ق����رى ف��ل��س��ط��ني«. ل���م ي��ح��دد 
وهبي املدة النتهاء األغنية، لكن أبو 
ع���رب ات��ص��ل ب��ه ب��ع��د أس��ب��وع ليعلمه 
وتلحينًا  تأليفًا  »انتهت  األغنية  بأن 
وتسجياًل«. يفخر أبو عرب بأنه ضم 
في األغنية »اسامي 88 قرية«، ويعيد 
غناء مطلعها بصوته الذي لم تغيره 
ال��س��ن��ون »ي����ا ط��ي��ر خ���دن���ي ع األرض 
وّديني كحل عيوني بتربة فلسطيني، 
سلم على عكا والجليل العالي وأرسل 

سالمي لأهل لطبريا...«. 

ال أنزع كوفيتي التي أهداها لي أبو عمار من كوفياته الشخصية )األخبار(
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أنهت األونروا والجامعة األميركية 
في بيروت التقرير الذي ستقدمانه 
غدًا في مؤتمر صحافي في مركز 
ال���وك���ال���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة ب���ئ���ر ح��س��ن. 
ال�رقام التي أظهرتها الدراسة يمكن 
وص���ف���ه���ا ب���امل���رع���ب���ة، وف�����ي أح��س��ن 
إذ برغم سوء  األح��وال باملفاجئة، 
األحوال االجتماعية واالقتصادية 
لالجئني، التي يمكن تصورها ملن 
ال  يعيشها، لم يكن ممكنًا تصور 
أن س��وء إحوالهم وص��ل فعاًل الى 
هذا الدرك، حتى ملن يعيش بينهم. 
ال��ت��ي شملت 2600 عينة  ال��دراس��ة 
اللبنانية،  األق��ض��ي��ة  مختلف  م��ن 
أظهرت فداحة األوض��اع املأسوية 
 

ّ
الشق في  املخيمات. هكذا،  ألبناء 
امل��ت��ع��ل��ق ب���م���دى ت���ط���اب���ق م��س��اك��ن 
الالئق،  السكن  ه��ؤالء مع معايير 
أظ��ه��رت ال��دراس��ة أن 66% م��ن تلك 
ال��ب��ي��وت تفتقر ال���ى ال��ح��د األدن���ى 
م����ن م����واص����ف����ات ال���س���ك���ن ال���الئ���ق، 
ال��ش��م��س، مما  ف��ال تصلها أش��ع��ة 
تلك  قاطني  على  ينعكس صحيًا 
امل���ن���ازل ال��ذي��ن ي��ت��ع��رض��ون لنسب 
م���رت���ف���ع���ة م�����ن اإلص�����اب�����ة ب���ح���االت 
رب���و وح��س��اس��ي��ة، و40% م��ن تلك 
 »

ّ
ال���ب���ي���وت ت���ع���ان���ي م���ش���اك���ل »ن�����ش

ورطوبة مما يفاقم تلك األمراض. 
8% من الفلسطينيني املستطلعني 
ي���ع���ي���ش���ون ت���ح���ت أس����ق����ف م��ؤق��ت��ة 
م��ث��ل ال��زي��ن��ك��و أو أل�����واح ال��خ��ش��ب، 
فماذا يحصل هناك في عواصف 
ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ن��ع��ي��ش��ه��ا ال���ي���وم. كما 
ت��ب��ني أن 8% أي��ض��ًا ي��ع��ي��ش��ون في 
م��س��اك��ن م��ك��ت��ظ��ة، ب��م��ع��دل 4 أف���راد 
ف���ي غ���رف���ة واح�������دة. ك��م��ا ت��ب��ني من 
م��ن   %9 أن  االس�����ت�����ط�����الع  خ�������الل 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني ال ي���م���ل���ك���ون ف��ي 
ب���������رادات أو س���خ���ان���ات  م���ن���ازل���ه���م 
الفلسطينيني  مياه، وأن 62% من 
ي���س���ك���ن���ون ف����ي امل���خ���ي���م���ات، ف��ي��م��ا 

األق��ارب في ذاك املخّيم، يكون ممتعًا  اليوم األول لزيارتك 
 الّتأّمل للوصول إلى حالة الصفاء 

ّ
إلى درجة أنك تكتشف أن

يكون في معظم الوقت بممارسة التأّمل. أي بمجرد كونك 
عفويًا وعلى طبيعتك. اليوم الثاني تكون قد بدأت بالتعّود 
لليوم  ًا طبيعيًا  م��دّ لكونه  أكثر، ويكون جمياًل  املكان  على 
األول. اليوم الثالث ال يكاد يطاق رغم أن أقاربك املضيفني 
 الزيارة جاءت 

ّ
جماعة جيدون، ونفوسهم صافية. ربما ألن

بعد فترة انقطاع فاقت الخمس سنوات؟ وربما لم نكتشف 
السبب بعد. لكن الشيء الذي تكتشفه وتتوّصل إليه خالل 

تلك الزيارة هو:
*ال���زي���ارة ال��ت��ي ت��زي��د ع��ل��ى ي��وم��ني تصبح ثقيلة ال���دم )م��ع 
الروعة  م��ن  أكثر  رائ��ع��ون  الجماعة  ب��أن  م��ن جديد  التذكير 

ذاتها(. فاليوم األول للوصول والثاني للرحيل.
*امل����ش����روب ج���ّي���د وق����د ت���ش���رب م��ن��ه ال��ك��ث��ي��ر )ض���م���ن ن��ط��اق 
تغطيتك ك��م��ا ي���ق���ال(، ل��ك��ن امل���ش���روب ال��ج��دي��د ح��ت��ى ل��و ب��دا 
اّل��ت��ي ال تعرفها  ج��ي��دًا، ربما يكون خ��ّداع��ًا وف��ّت��اك��ًا. فالبئر 
احذرها، وامل��ذاق الحسن قد يكون نفسه امل��ذاق ال��ذي يدفع 
إذا  ليسألك  الجيران هناك(  أوالد  أح��د  )وحسن هو  حسن 
 ن��ّي��ت��ه ح��س��ن��ة( في 

ّ
ك��ن��ت ت��ري��د امل��س��اع��دة وي��ض��ع��ك )رغ���م أن

موقف ليس حسنًا.
*ال����زي����ارة مل��ك��ان آخ���ر ت��ف��ت��ح آف����اق ال���ت���ع���ارف. ف��ت��ت��ع��رف إل��ى 
أشخاص جدد، وهنا تكتشف أن عليك أاّل تدع األشخاص 
الجدد يهابونك )رغم أنك لم تحاول ذلك(. وعليك أيضًا أاّل 

تدعهم يحّبونك حبّا جّمًا )ومّرة أخرى، لم تتعّمد ذلك(.
خ����الل ه����ذه ال����زي����ارة ال ت���ع���رف مل�����اذا ت��ش��ع��ر ب���أّن���ك ت��ج��ّس��د 
املضيف  البلد  لبنان  األق���ارب  يمّثل  بينما  الفلسطينيني، 

)رغم التمّيز اإليجابي الذي يتمّتع به األقارب طبعًا(.
زيارتك الطوعّية لألقارب أنهيتها بثالثة أيام فقط، بينما 
والستني.  الثالث  عامها  تدخل  الالطوعية  للبنان  زي��ارت��ك 
ث��الث��ة وس��ت��ون ع��ام��ًا ت��ح��اول ك��ل ع��ام أن تنهيها، وت��ح��اول 
كل عام أن تنهيك. فكيف وضعكم يا »إبن أمي يا إبن أكثر 
من أبي؟« كيف وضع شعبنا الفلسطيني هناك؟ اكتشفتم 
أن مكان وض��ع املخيمات ه��و األن��س��ب ألص��ح��اب املشاريع 
 الفلسطيني ليس مناسبًا له أن يؤسس شيئًا 

ّ
الكبيرة، وأن

وإاّل أفلس ومات بعيدًا )أو حتى في البلد نفسه(، اكتشفتم 
أننا ورقة رابحة ما زال الكثيرون يحاولون القبض عليها، 
أم أننا اكتشفنا ما اكتشفناه ألننا في أكثر البلدان العربية 

»ديموقراطية«؟
شاهد عيان ����� مخّيم البص

حين يتجسّد البؤس أرقامًا

مخيمات

أرقام مخيفة تلك التي أظهرتها دراسة أعّدتها األونروا بالتعاون مع 
الجامعة األميركية في بيروت عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئني 

الفلسطينيني في املخيمات وتقدمانها غدًا في مؤتمر صحافي

ن���ف���س���ه، ك�����ل ه������ذه االم�����ت�����ي�����ازات ل��م 
م���ت���ك���درًا  م���ت���ض���اي���ق���ًا  إال  ت���ج���ع���ل���ه 
إل��ى مخيمه، حيث  للعودة  يسعى 
الجبرية  واإلق��ام��ة  والنفي  ال��ب��ؤس 
في مختلف مناطق األردن. حصد 
أب��������و غ�����ال�����ب أص������������وات ال����الج����ئ����ني 
برنامجًا  النضالي  ت��اري��خ��ه  ف��ك��ان 
سياسيًا واجتماعيًا أفشل اإلسالم 
ال��س��ي��اس��ي وأف���ش���ل امل�����ال امل��ش��ب��وه 
وش��راء األص���وات كما قالت إحدى 
امل��س��ّن��ات وه���ي ت��ت��وج��ه ب��ك��ل تعب 
إل��ى م��رك��ز االق��ت��راع، حيث عرضت 
زوج�����ة أح����د امل��رش��ح��ني م���ا ي��ق��ارب 
التصويت  لقاء  ال���75 دوالرًا عليها 
ل��زوج��ه��ا ف��أج��اب��ت��ه��ا: »ه����و زوج���ك 

انعمى عشاّنا إشي؟«.
ع���دن���ان األس���م���ر ل���م ي��ص��ل إل���ى قبة 
ال��ب��رمل��ان األردن����ي، لكنه وص��ل إلى 
ال���ذي���ن ت��ج��م��ع��وا في  ق��ل��وب اآلالف 
آخ������ر م���ه���رج���ان خ���ط���اب���ي، ف��ك��ان��ت 
أمنية أبو غالب: »أتمنى أن يرجع 
بصري ملدة دقيقة واحدة ألراكم ثم 

أعود إلى الظالم«.
عدنان األسمر، هو ممثل الالجئني. 
ال في مخيم البقعة وح��ده، بل في 
أبصر بعيونهم،  ألن��ه  الشتات،  كل 

وفقد بصره ألجلهم، ألجل نفسه.

زيارة

رســــــــــــائـل
حنظلةصبـابة و

بيت الخالة
املنفّيون املنسّيون، زّوار باإلكراه لبيوت الخاالت، شقيقات 
وأن��ا، من  الشاهد،  املنفّي  أّيها  وأن��ت  فلسطني وضرائرها. 
سيفهمنا ومن ال��ذي يكترث بنا إن امتعضنا من زي��ارة ال 
تنتهي؟ ومن سيلحظك تنزف خضرة في زنزانتك املنفردة 

أو املهجع الجماعي في القفص املسّمى مخّيمًا؟.
رسميًا، ال تصنف وكالة األونروا »اليرموك« على أنه مخيم، 
أو  ما زرت مخيمًا  لكني  ببطء،  التّفت حوله  املدينة  لكون 
بغداد  عند  ال��ش��رق  ف��ي  »البلديات«  م��ن  فلسطينيًا  تجّمعًا 
للغرب قرب بيروت، ومن النيرب في الشمال إلى درعا في 
في  الحال  كما هو  بامتياز،   منفّيًا  فيه  كنت  إال  الجنوب، 
»اليرموك«. وتتشابه الصور وتتكرر املشاهد: حيوية سوق 
لشهداء ذوت  امل��درس��ي، ملصقات  ال���دوام  انتهاء  الخضار، 
ال��ط��ري��ق، ضحك  ف��ي  وأخ���رى تنهض، ص���راخ  »فصائلهم« 
ف��اض��ح، ق��ل��ق واض����ح، إح��ب��اط يسيل م��ن أدراج »امل��ك��ات��ب«، 
وحبر كثير يوحل الزقاق، حمام يحّلق في األفق، ليل يشّع 
أم��اًل، ك��أس الشاي واملريمية، جفرا و»ظ��ري��ف ال��ط��ول«، بّت 

اليوم مقتنعًا بسطحّية »أونروا« وسذاجة تصنيفاتها. 
ي���ؤّك���د ع���الء ال��زع��ت��ر ح���ني ي��ش��ك��و ل���ه أب���ن���اء »ال���ي���رم���وك« من 
النفي، وسباحتهم كالتماسيح  براعة املتزحلقني في نون 
املتزحلقون  يتناوب  أيضًا  أنه في »صبرا«  يائها،  ماء  في 
واملتسلقون واملتخصصون بتجارة املنفى و»إكسسواراته« 
م��ن »ق����ادة« و»ك�����وادر« و»ن���واظ���ر«، ق���ال إن��ه��م يستخدمون 
بعكس  املدينة،  في حضن  إل��ى شققهم  للوصول  املصاعد 
ف��ي ص��ب��را، حيث  غ���زة«  اليومي لطوابق »مشفى  ص��ع��وده 

يرقد منهكًا من املنفى و»درجاته«.
ولغة املنفى مغناطيسية ترّددية، يتمّرن على هجائها كل 
منفّي منذ لحظة وعيه األولى، ليصف في النهاية الخضرة 
»هناك« مقارنة ببرود »اإلسمنت املسّلح« هنا، ينظر بريبة 
 م��ن األس��ق��ف وال��ن��واف��ذ ف��ي السجن 

ّ
وام��ت��ع��اض للصدأ ي��ن��ز

الرابض عند أطراف »املدن العصرية«.. كيف يمكننا أن نألف 
تذّوقنا  »جبرية«  ل��زي��ارة  قاتل  بضجر  نشعر  وأاّل  املنفى، 
فيها أطباقًا ال حصر لها على طاولة الخاالت؟ وأاّل نجامل 
بتفضيلنا زيتون عّكا الالذع على حالوة »بلح اليمن؟« وأاّل 
نتبادل بالذبذبات حنينًا إلى حضن السفح أو قّمته، ما زال 
أخضر كالحكاية األول��ى، تختبئ فيه بيوت الحجر خلف 
الصبار و»الكينا«؟ ونتوجع حني تغّير »الضرورة« شكل 
املنفى األليف، فتضيع ذكرى كلما انهار أو نهض جدار. قد 
يكون ذلك في مصلحتنا، فننتبه لضرورة الخروج من عبث 
ألفة السجن تلك ملصلحة التدحرج هناك، من صدر السفح 
إلى سهله الذي مازال يحمل أسماءنا وننعجن بصفاته!     
ثائر السهلي ����� مخيم اليرموك

تقرير

بعدسة أهلها

ثلث األطفال الفلسطينيني في مخّيمات صور ال يرتادون املدرسة. يتعّجب من أجروا الدراسة ومن 
ب��األرق��ام. كم هو مدهش هذا التعجب! كأن ال أحد يرى ه��ؤالء الصغار في أشغالهم، كما  سمعوا 
في هذه الصورة من قطاع غزة، يسندون خابية عيش أهلهم بحصى الحياة امللتقطة بتلك األيدي 

الصغيرة. الصورة لشعيب أبو جهل.

املحاذية.  املناطق  في   %32 يقطن 
وف����ي س���ي���اق آخ�����ر، ت��ب��ني ال���دراس���ة 
خ���ري���ط���ة ان���ت���ش���ار ال���الج���ئ���ني ع��ل��ى 
األراض�������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف��ت��ظ��ه��ر أن 
ف��ي منطقة  ي��س��ك��ن��ون  م��ن��ه��م   %50
ال��ج��ن��وب، 26% ف��ي ب��ي��روت، %20 
في الشمال، و4% بالبقاع. تتعمق 
ال�����دراس�����ة ف����ي ت��ف��اص��ي��ل امل��ج��ت��م��ع 
منه   %53 أن  فتجد  الفلسطيني، 
ي���ت���أل���ف م�����ن ال����ن����س����اء م���ث���ل���ه م��ث��ل 
ن��ص��ف  ال���ل���ب���ن���ان���ي، وأن  امل��ج��ت��م��ع 
سكانه هم دون 25 من العمر. أما 
معدل أف���راد األس���رة ال��واح��دة فهو 

بني 4 و5 أفراد. كما أن هناك %6.6 
يستطيعون  ال  الفلسطينيني  م��ن 
ت��أم��ني ق��وت��ه��م ال��ي��وم��ي، وي��أك��ل��ون 
م�����ن امل�����س�����اع�����دات، أي م�����ا ي���ع���ادل 
ش��خ��ص��ًا واح�����دًا م���ن أص���ل ع��ش��رة. 
أم���ا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���غ���ذاء، فقد 
أظهرت الدراسة أن 63% يفتقرون 
ال������ى م����ق����ّوم����ات األم�������ن ال����غ����ذائ����ي، 
باإلضافة الى أن ثلث املستطلعني 
حاجاتهم  تلبية  يستطيعون  ال 
اليومية من األكل الطازج، ما يزيد 
في اإلصابة باألمراض املزمنة على 
امل��دى البعيد. أكثر ما يثير الفزع 
ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ه���و ال���ش���ق ال��ص��ّح��ي 
أن 14% من  ت��ب��ني  إذ  وال���ت���رب���وي. 
ال��ط��الب ف��ي العشرين م��ن عمرهم 
وأن  الثانوية،  ال��ش��ه��ادة  يحملون 
42% يحملون املتوسطة، وأن %8 
ممن أعمارهم بني 7 و15 عامًا ال 
ي����رت����ادون امل����درس����ة. أم����ا ال��ص��دم��ة 
ف���ه���ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة ص�����ور ال���ت���ي ال 
املدرسة  فيها  األطفال  ثلث  يرتاد 
بسبب توجههم للعمل في الزراعة 
في الحقول القريبة من املخيم. أما 
فأظهرت  الصحي،  الصعيد  على 
الدراسة أن 95% ال يملكون تأمينًا 
ص��ح��ي��ًا، ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��ق��دي��م��ات 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا األون��������روا، ك��م��ا أن 
31% م��ن ال��الج��ئ��ني ي��ع��ان��ون أح��د 
األم����راض امل��زم��ن��ة، ب��اإلض��اف��ة ال��ى 
أن 15% من العائالت الفلسطينية 
أح�������د أف�������راده�������ا م����ص����اب ب���م���رض 
م��زم��ن )س��ك��ري، ض��غ��ط، ومشاكل 
ف��ي ال��ق��ل��ب(، و72% م��ن ال��ع��ائ��الت 
مصاب  ف���رد  ل��دي��ه��ا  الفلسطينية 
ب���إع���اق���ة ج���س���دي���ة، وذل�������ك ب��س��ب��ب 
الحروب التي عاشوها، وقال %21 
يعانون ح��االت نفسية مثل  إنهم 
العصبي.  االك��ت��ئ��اب واالض���ط���راب 
ك���م���ا ق�����ال 41% م����ن امل��س��ت��ط��ل��ع��ني 
إن�����ه�����م م������������ّروا ب������ح������االت ن���ف���س���ي���ة، 
املعركة  عاشوا  الذين  وخصوصًا 

في نهر البارد.

ع������رض������ت األون�������������������روا ع���ل���ى 
م���������س���������ؤول���������ي ال������ف������ص������ائ������ل 
الفلسطينية ما أظهرته أرقام 
ال�����دراس�����ة. وق�����د ع���ب���ر ه����ؤالء 
عن صدمتهم الزدي��اد نسبة 
ال��ت��س��رب امل����درس����ي، ول��ج��وء 
ال���ش���ب���اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���ى 
س�����وق ال���ع���م���ل ال���ي���وم���ي ب����داًل 
م����ن ال���ت���وج���ه إل�����ى امل��������دارس. 
تقريرها، ستعمل  بعد نشر 
األونروا على زيارة املسؤولني 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني إلط���اع���ه���م على 
ن����ت����ائ����ج ال����ت����ق����ري����ر. وك����ان����ت 
»األخبار« قد توجهت ببعض 
األسئلة حول رأي الوكالة بما 
أظ���ه���رت���ه األرق�������ام ال����ى امل��دي��ر 
ال���ع���ام ل���أون���روا س��ل��ف��ات��وري 
ل�������وم�������ب�������اردو، ل����ك����ن����ه ف���ّض���ل 
املؤتمر  التريث، واإلجابة في 

الذي ستعقده الوكالة غدًا.

صدمة
المسؤولين

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

تذّكره طبريا بقريته الشجرة وبالبيت 
بدقة  تفاصيله  يتذكر  ال���ذي  العتيق 
»ال����ج����دران ال��ح��ج��ري��ة وغ��رف��ت��ا العقد 
كانت  التي  الطينية  والغرف  والفناء 
مزارب للدواب وكروم الزيتون والتني 
وال���ع���ن���ب وح����ق����ول ال�����دخ�����ان«. ي��ت��ذك��ر 
ت��ف��اص��ي��ل ص��غ��ي��رة »ب���س���اط ال��ص��وف 
وف��رش��ات ال��ص��وف ال��ل��ي ك��ان��ت يطلع 
نصفها من املطوى«. يعرف الرجل أن 
الشجرة  ب��ي��وت  وب��اق��ي  العتيق  بيته 
ح��ول��ت��ه��ا غ������ارات ال���ع���دو إل����ى خ��رب��ة، 
ح���ال���ه���ا ك����ح����ال ب���ع���ض ال�����ق�����رى ال���ت���ي 
م��ن بقائها  محتها إس��رائ��ي��ل »خ��وف��ًا 
فلسطني  كأبناء  ه��ن��ا،  لكنه  ش��اه��دًا«. 

الكثيرين، ليشهد.
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محمد عبد الرحمن

ل��م ي��س��ت��غ��رق امل��ش��ه��د أك��ث��ر م��ن عشر 
ث����وان م��ن ف��ي��ل��م »م��ي��ك��روف��ون«، لكّنه 
»مهرجان  ليدرك جمهور  كافيًا  كان 
ال������ق������اه������رة ال���س���ي���ن���م���ائ���ي 
ال����دول����ي« أّن�����ه ت��ح��ّي��ة إل��ى 
خ�����ال�����د س����ع����ي����د، »ش���ه���ي���د 
ال���������ط���������وارئ«. م���ق���ت���ل ه����ذا 
ال�������ش�������اب امل�������ص�������ري ع���ل���ى 
للشرطة  م��خ��ب��َرْي��ن  أي����دي 
ف��ي اإلس��ك��ن��دري��ة الصيف 
امل��������اض��������ي، أث������������ار م����وج����ة 
غضب عارمة. ُصَور وجه ابن الثامنة 
وال��ع��ش��ري��ن امل��ه��ّش��م ان��ت��ش��رت كالنار 
ف����ي ال���ه���ش���ي���م ع���ل���ى اإلن����ت����رن����ت. ف��ق��د 
ح،  ق��ض��ى سعيد ت��ح��ت ال��ض��رب امل��ب��رِّ

بعدما رفض إعطاء أوراقه الثبوتّية 
ل���ع���ن���اص���ر ب����ل����ب����اس م�����دن�����ي. ح��ص��د 
»م���ي���ك���روف���ون« )إن����ت����اج »ك��ل��ي��ن��ي��ك«/ 
محمد حفظي( جائزة أفضل فيلم في 
القاهرة  مل��ه��رج��ان  العربية  املسابقة 
ال������ذي اخ���ت���ت���م ال���ج���م���ع���ة. أح���م���د ع��ب��د 
ال��ل��ه، م��خ��رج ال��ع��م��ل، أّك���د ف��ي حديث 
 امل��ش��ه��د أضيف 

ّ
ال��ص��ح��اف��ي��ن أن م��ع 

هنا  ال��ح��ادث��ة.  بعد  السيناريو  على 
ب���ائ���ع  ي����وس����ف دور  ع����اط����ف  ي�������ؤدي 
ك����اس����ي����ت م����ت����ج����ول ي������ط������ارده رج�����ال 
بالفتة  يحتمي  ب��اس��ت��م��رار.  الشرطة 
لكّنها  الحاكم،  للحزب  تابع  مرشح 
تتعرض للتلف، ليجد نفسه مطاردًا 
م���ن ج���دي���د. ه���ذه امل����رة ي��ت��ّم االع���ت���داء 
 ذلك أمام كاميرا 

ّ
عليه بوحشية، وكل

إش��ارة  املوقف من بعيد، في  تسجل 

إل���ى أه��م��ي��ة ت��وث��ي��ق ت���ج���اوزات نظام 
الطوارئ، وكشفها للرأي العام. 

��ق م��ن خاللها عبد  ال��ث��وان��ي التي وثَّ
الله مقتل خالد سعيد، لم تكن وحدها 
ال���س���ب���ب ف����ي ت���ح���وي���ل ال���ش���ري���ط إل���ى 
املهرجان.  لجمهور  مفاجأة حقيقية 
غالبًا ما تتعامل الصحافة املصرية 
بحذر م��ع األف���الم التي تحصل على 
جوائز من مهرجانات عربية وغربية، 
ب��وص��ف��ه��ا ت��ت��ع��ال��ى ع��ل��ى ال��ج��م��ه��ور 
قام  ال��ذي   »ميكروفون« 

ّ
لكن العادي. 

ببطولته خالد أبو النجا، سار عكس 
االتجاه. في فيلم يجمع بن الروائي 
والوثائقي، يستعرض العمل معاناة 
خمس فرق موسيقّية من االسكندرية، 
 

ّ
تجتهد للوصول إلى الجمهور. لكن
ع��ق��ب��ات ع���دي���دة ت��ع��ت��رض��ه��ا، أب��رزه��ا 

ال��ذي تزعجه  غياب الدعم الحكومي 
كلمات األغاني الجريئة واملعارضة، 
وط��غ��ي��ان ال��ف��رق ال��ق��اه��ري��ة ع��ل��ى ف��رق 

املحافظات. 
املكتوب،  بالحوار  الفيلم  يتمّسك  لم 
وارت����ك����ز ع���ل���ى م��م��ث��ل��ن م����ن ال����ه����واة، 
وشارك أعضاء الفرق املوسيقية في 
العمل. إل��ى ج��ان��ب خ��ال��د أب��و النجا، 

كضيفة  شلبي  مّنة  النجمة  شاركت 
ش�������رف، إض�����اف�����ة إل������ى ه����ان����ي ع������ادل، 
وي����س����را ال������ل������وزي، وأح����م����د م���ج���دي، 
وم���ح���م���د ص����ال����ح، وع�������دد ك���ب���ي���ر م��ن 

أهالي اإلسكندرية. 
ب��ع��د ف���وز ال��ف��ي��ل��م ب��ج��ائ��زة »ال��ت��ان��ي��ت 
الذهبي« في قرطاج، وجائزة أفضل 
ف��ي��ل��م ع���رب���ي ف����ي ال����ق����اه����رة، ط��ال��ب��ت 
أس���رت���ه ال���رق���اب���ة ب����إع����ادة ال��ج��م��ل��ت��ن 
اللتن حذفتا من الحوار قبل عرضه 
جماهيريًا. من جهته، لفت أبو النجا، 
ال��ذي يشارك في اإلن��ت��اج أيضًا، إلى 
 هذه النوعية من األف��الم املصرّية 

ّ
أن

امل��س��ت��ق��ّل��ة ت��ح��م��ل »ج�����واز س���ف���ر«، أي 
ال���خ���ارج،  ف���ي  ت��م��ث��ي��ل م��ص��ر  يمكنها 
ب���ع���د س�����ن�����وات م�����ن س����ط����وة األف������الم 

التجارية. 

سينما

دبي ــ زياد عبد اهلل 

ل���م ي��ح��م ط��ي��ف ف��ي��ل��ل��ي��ن��ي ف���ي أرج����اء 
م��س��رح »أري����ن����ا« ف���ي اف��ت��ت��اح ال����دورة 
ال�����س�����اب�����ع�����ة م��������ن »م�������ه�������رج�������ان دب�����ي 
ال���س���ي���ن���م���ائ���ي ال������دول������ي« أم�������س، ك��م��ا 
ك��ان عليه األم���ر ف��ي ال����دورة املاضية 
م��ارش��ال  روب  بفيلم  اف��ت��ت��ح��ت  ال��ت��ي 
»تسعة«. فيلم افتتاح هذا العام جاء 
نقع  حيث  ملكيًا،  بامتياز،  انكليزيًا 
ع��ل��ى وال�����د امل��ل��ك��ة إل���ي���زاب���ي���ث، ج���ورج 
ال��س��ادس )ك��ول��ن ف��ي��رث(، وم��ا أح��اط 
توليه العرش من مالبسات. في فيلم 
»خ���ط���اب امل���ل���ك« ل���ت���وم ه���وب���ر، ي��ب��دو 
ج������ورج ال�����س�����ادس ش��خ��ص��ًا خ���ج���واًل 
متلعثمًا يلقي خطاب امللك بعد وفاة 
والده جورج الخامس، وتنّحي أخيه 
ه��ذا  ليتمكن  ال��ث��ام��ن  إدوارد  ال��ك��ب��ي��ر 
األخير من الزواج باألميركية واليس 

سيمسون.
ط���ب���ع���ًا، س��ي��ك��ت��ب ل����ج����ورج ال���س���ادس 
النجاح، وسينتصر على حياة الظل 
 قصة 

ّ
وي��ظ��ه��ر إل����ى األض��������واء. ول���ع���ل

النجاح هذه تحيلنا إلى هذه الدورة 
م���ن م��ه��رج��ان دب����ي ال��ت��ي ي����راد منها 

خالد أبو النجا في 
الفيلم

»دبي« يعّزز هوّيته العربّية

لبنان الحرب األهلية، غزة الحصار 
واألنفاق وشريان الحياة الباقي، مصر 

الواقع املأزوم، والعالم اآلن وهنا... الدورة 
السابعة من »مهرجان دبي السينمائي 

الدولي« التي تستمر حتى 19 الجاري، تقع 
في قلب الراهن، مع عني تزداد اتساعًا 

على العالم العربي

الدورة السابعة انطلقت 
أمس مع »خطاب الملك«

إنتاجات مصرّية 
مستقّلة تتناول 
التحّرش الجنسي 

وقّصة حّب بين قبطّية 
ومسلم

لم يتمّسك الشريط 
بالحوار المكتوب 

وارتكز على 
ممّثلين هواة

»ميكروفون« يوّثق تجاوزات نظام الطوارئ

ف��ي ظ��ل املنافسة  ت��ك��ون راس���خ���ة،  أن 
ال����ش����رس����ة م������ع م����ه����رج����ان أب���وظ���ب���ي 
أيضًا  انتصر  ال���ذي  »دب���ي«  الشقيق. 
ع��ل��ى األزم������ة امل���ال���ي���ة، أط���ل���ق ب��رن��ام��ج 
»إن��ج��از« ل��دع��م م��ش��اري��ع األف���الم قيد 
إل��ى 100 ألف  التحضير بمنح تصل 
يقدمه  مل��ا  املماثل  املبلغ  وه��و  دوالر. 
»أبوظبي« في برنامج »سند«. هكذا 
ب������ات امل����ه����رج����ان����ان م���ن���ص���ت���ن ل���دع���م 
األف��الم والدخول في عجلة إنتاج ما 
يعرض، وص��واًل إل��ى س��وق مهرجان 
دبي الذي يحمل هذا العام 220 فيلمًا 
ت���ع���رض ع���ل���ى امل��ن��ت��ج��ن وامل����وزع����ن 

وصناع السينما عبر العالم.
ت��ح��م��ل��ه��ا  ب����ل����دًا   52 م����ن  ف��ي��ل��م��ًا   157
ال����دورة ال��س��اب��ع��ة م��ن م��ه��رج��ان دب��ي، 
لألفالم  ه��ي  العظمى  الغالبية  حيث 
ال��ع��رب��ي��ة أو ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��ن��اول شأنًا 
عربيًا، سواء من خالل أفالم مسابقة 
امل���ه���ر ال���ع���رب���ي أو ب���رن���ام���ج »ل��ي��ال��ي 
عربية«. اليوم يفتتح »678« للمصري 
محمد دي���اب ال��ب��رام��ج ال��ع��رب��ي��ة، كما 
ه��ي ال��ح��ال م��ع »ال���خ���روج« للمصري 
هشام عيساوي الذي يفتتح برنامج 
املقبل،  الخميس  ال��ث��ق��اف��ي«  »ال��ج��س��ر 

وكالهما في عرضهما العاملي األول، 
ويتناوالن شأنًا مصريًا خالصًا. 

ال����ت����ح����رش  خ�����ل�����ف  ي����م����ض����ي  األول 
الجنسي، بينما يتعقب الثاني قصة 
حب بن قبطية ومسلم. وم��ع جديد 
)راج��ع  »ميكروفون«  الله  عبد  أحمد 
ال�����ك�����ادر(، ف���أه���م إن���ت���اج���ات ال��س��ي��ن��م��ا 
ال��دورة  املصرية املستقلة ستجد من 
ال���س���اب���ع���ة م��ن��ص��ة ل���ل���ع���رض. وك���ذل���ك 
األمر مع العراقي قتيبة الجنابي في 
أول���ى ت��ج��ارب��ه ال��روائ��ي��ة الطويلة في 
»الرحيل عن بغداد«. واألمر كذلك مع 

مواطنه قاسم حول في »املغني«.
العربية سيكون  األف��الم  التنويع في 
ل���ب���ن���ان���ي���ًا، ح����اض����رًا م����ن خ������الل ف��ي��ل��م 
ج������ورج ه���اش���م »رص����اص����ة ط��ائ��ش��ة« 
ال�����������ذي ي�����ت�����ن�����اول ال�������ح�������رب األه����ل����ي����ة 
انطالقًا من عام 1976 بمشاركة تقال 
شمعون ونادين لبكي، وسوريًا عبر 
»م���ط���ر أي���ل���ول« ج���دي���د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 
ع��ب��د ال��ح��م��ي��د، و»دم���ش���ق م���ع ح��ب��ي« 
املغرب  ويحظى  العزيز.  عبد  ملحمد 
بالحصة األكبر من خالل ثالثة أفالم، 
ه����ي »ع���ن���د ال���ف���ج���ر« ج���دي���د ج��ي��الل��ي 
لنسيم  »ماجد«  إلى جانب  فرحاتي، 

ع���ب���اس���ي، و»ب�����������راق« مل���ح���م���د م��ف��ت��ك��ر 
)جائزة مهرجان طنجة(، مع مشاركة 
أردن��ي��ة م��ن خ���الل »م���دن ال��ت��ران��زي��ت« 

ملحمد الحشكي. 
ف���ي م��س��اب��ق��ة ال����روائ����ي ال���ط���وي���ل، لن 
تكون هناك أفالم فلسطينية، بعدما 
نال »زنديق« ميشيل خليفي الجائزة 

األولى في الدورة السادسة، ثم رأس 
 األمر لن 

ّ
لجنة تحكيم هذا العام. لكن

ي��ك��ون ك��ذل��ك ف���ي م��س��اب��ق��ة ال��وث��ائ��ق��ي 
من  بامتياز  فلسطينية  ج��اءت  التي 
خ���الل فيلم ع��ب��د ال��ل��ه ال��غ��ول »ت��ذك��رة 
ع��زرائ��ي��ل« ع��ن أن��ف��اق رف���ح ومصائر 
م���ن ي��ق��وم��ون ب��ح��ف��ره��ا. ب��ي��ن��م��ا ت��ق��دم 
ليلى صنصور في »الطريق إلى بيت 
لحم« توثيقًا ملا آل إليه جدار الفصل 
ال��ع��ن��ص��ري. وي��ب��ح��ث ع��م��ر ش��رق��اوي 
في »أبي من حيفا« عن تاريخ عائلته 
ف����ي ف���ل���س���ط���ن، وه�����و ال������ذي ول�����د ف��ي 
الله  عبد  سمير  وي��ع��ود  كوبنهاغن. 
لتقديم وثيقة جديدة عن غزة وأهلها 
بعد عملية »الرصاص املصهور« في 

فيلمه »قصيدة غزة ���� فلسطن«.
مسابقة  إضافة  هو  املهرجان  جديد 
»امل���ه���ر اإلم�����ارات�����ي« ال���ت���ي ت��ح��م��ل 12 
ف��ي��ل��م��ًا ق���ص���ي���رًا، م����ن ب��ي��ن��ه��ا ش��ري��ط 
ب���ع���ن���وان »ال���ف���ي���ل���س���وف« ي������ؤّدي دور 
ال��ب��ط��ول��ة ف��ي��ه ال��ف��رن��س��ي ج���ان ري��ن��و، 
وه����و م���ن إخ�����راج ع��ب��د ال��ل��ه ال��ك��ع��ب��ي. 
بما يزيد من جرعة تركيز املهرجان 
على امل��واه��ب اإلم��ارات��ي��ة، إل��ى جانب 
آخ���ر يحمل  ب��رن��ام��ج  ع��ب��ر  الخليجية 

اسم »أصوات خليجية«.
في »املهر اآلسيوي األفريقي« للروائي 
ال���ط���وي���ل، ي����ش����ارك ف��ي��ل��م ال��ت��اي��ل��ن��دي 
اي��ب��ش��ات��ب��ون��غ وي���راس���ي���ذاك���ول »ال��ع��م 
بونمي الذي يستطيع تذّكر حيواته 
ال��س��اب��ق��ة« )سعفة ك��ان ال��ذه��ب��ي��ة( من 
جانب  إل��ى  املتنافسة،  األف���الم  ضمن 
»رج�������ل ي����ص����رخ« ل���ل���ت���ش���ادي م��ح��م��د 
صالح هارون )جائزة لجنة التحكيم 
ف��ي م��ه��رج��ان ك����ان(، إل���ى ج��ان��ب فيلم 
النرويجية«  »الغابة  ت��ران  آن��ه هونغ 
املقتبس عن رواية الياباني هاروكي 
املشاركة  تقتصر  بينما  م��وراك��ام��ي. 
اإلي��ران��ي��ة ع��ل��ى »م���ره���م« ل��ع��ل��ي رض��ا 
امل���اء«... إضافة  نجاد، و»املنزل تحت 
إل�������ى األف����������الم امل�����ش�����ارك�����ة ف�����ي ال���ش���ق 

الوثائقي من هذه املسابقة.
ول����ي����م����ة أف���������الم ك����ب����ي����رة س��ت��ح��م��ل��ه��ا 
األي�����ام امل��ق��ب��ل��ة، ت��ت��ج��ل��ى ف���ي ب��رن��ام��ج 
»سينما العالم«، مع فيليب هوفمان 
م��خ��رج��ًا ه����ذه امل�����رة ف���ي ف��ي��ل��م »ج���اك 
املكسيكي  ال����ق����ارب«، وج���دي���د  ي��رك��ب 
أل���ي���خ���ان���درو غ���ون���زال���ي���س إي��ن��اري��ت��و 
لداني  س��اع��ة«  »ب��ي��وت��ي��ف��ول«، و»127 
بويل، وفيلم مايكل ابستن الوثائقي 
ع���ن ج����ون ل��ي��ن��ون »ل���ي���ن���ون«، بينما 
ي��ت��ول��ى ف��ي��ل��م ت���وم دي��س��ل��ي��و »ع��ن��دم��ا 
لفرقة  التوثيق  عملية  غريبًا«  تكون 
أف���الم  م���ن  ف��رق��ة The Door وغ��ي��ره��ا 
تشكل بانوراما عاملية ألهم إنتاجات 

السينما حول العالم.  

حتى 19 كانون األول )ديسمبر( 
www.dubaifilmfest.com

االثنن  13  كانون األول  2010  العدد  1290

خالد تاجا في مشهد من »دمشق مع حبي« بشرى في مشهد من »678« 



19 ثقافة وناس

في الصاالت

أنجلينا جولي... ومساعدها جوني ديب

عماد خشان

ع��ل��ى وق����ع أق�����ام ال���ن���ق���اد ال��ش��اج��ب��ة، 
اس���ت���ق���ب���ل���ت ال������ص������االت األم���ي���رك���ي���ة 
»ال����س����ائ����ح« ال������ذي ي��ج��م��ع ال��ن��ج��م��ن 
وج��ون��ي  ج��ول��ي  أنجلينا  الكبيرين 
دي����������ب. ال����ف����ي����ل����م أخ������رج������ه األمل�����ان�����ي 
ف��ل��وري��ان ه��ن��ك��ل ف���ون دون��رس��م��ارك 
الذي حاز عام 2006 جائزة أوسكار 
ألف���ض���ل ف��ي��ل��م أج��ن��ب��ي ع���ن ش��ري��ط��ه 
»ح��ي��اة اآلخ���ري���ن«. »ال��س��ائ��ح« ليس 
للفيلم  األم���ي���رك���ي���ة  ال��ن��س��خ��ة  س����وى 
 )200٥( زي��م��ر«  »أن��ط��ون��ي  الفرنسي 
الذي أخرجه جيروم سال، ولم يكن 
نسخة  ف��ي  تقديمه  إع����ادة  يستحق 
زي��م��ر«  »أن���ط���ون���ي   

ّ
أن إال  أم��ي��رك��ي��ة. 

ي��روي قصة م��ن ال��ن��وع ال��ذي تبحث 
عنه استوديوهات هوليوود لكونه 
كبيرين  نجمن  يجمع  إط����ارًا  ي��ق��دم 
 النظر ع��ن الحبكة 

ّ
وج��ذاب��ن ب��غ��ض

والقصة ومغزاها. 
ي����ح����ك����ي »ال�������س�������ائ�������ح« ق�����ص�����ة إل����ي����ز 
)أن���ج���ل���ي���ن���ا ج����ول����ي( ال���ت���ي ت��راق��ب��ه��ا 
مكان  الك��ت��ش��اف  الفرنسية  ال��ش��رط��ة 
ح��ب��ي��ب��ه��ا أل���ك���س���ن���در ال������ذي اخ��ت��ل��س 
ملياري دوالر من إحدى العصابات 
يتصل  أن  الشرطة  وتأمل  واختفى. 
أل���ك���س���ن���در ب���إل���ي���ز ك�����ي ت���ت���م���ك���ن م��ن 
ال���ق���ب���ض ع���ل���ي���ه. وب���ال���ف���ع���ل، ت��ت��ل��ق��ى 
أن  إذ يطلب منها  إليز رس��ال��ة منه، 

تسافر في القطار إلى البندقية. في 
ال���ق���ط���ار ت��ج��د ش��خ��ص��ًا ي��ش��ب��ه��ه في 
الشكل، وتصادقه خال الرحلة، كي 
تستخدمه طعمًا. تختار إليز السائح 
األم����ي����رك����ي وأس�����ت�����اذ ال���ري���اض���ي���ات 
ف���ران���ك )ج���ون���ي دي����ب( ال����ذي م���ا زال 
ف���ي ح���ال���ة ح�����داد ع��ل��ى زوج���ت���ه منذ 
روي���دًا  الفيلم  يسير  س��ن��وات.  ث���اث 
ف��ي لعبة ال��ق��ط وال���ف���أر، ون��ص��ل إل��ى 
ن��ه��اي��ت��ه ال��ت��ي ل���م ت��ك��ن م��ف��اج��ئ��ة وال 
م��ب��ت��ك��رة. ول��ع��ل��ه��ا أق����رب إل���ى نهاية 
ال��ذي   )١٩٩٥(  The Usual Suspects
 التشبيه 

ّ
أخرجه برايان سينغر. لكن

 »السائح« ال يحمل 
ّ

ينتهي هنا، ألن
الغموض وال اإلثارة والتشويق الذي 
»املّتهمون  مشاهدة  خ��ال  يتملكنا 
هنكل  فلوريان  امل��ع��ت��ادون«. مشكلة 
ف�����ون دون����رس����م����ارك، أّن������ه ل����م ي��ت��خ��ذ 
قرارًا واضحًا في أي نوع من األفام 

ي����ري����د أن ي���ح���ّق���ق. ل���ي���س ك��وم��ي��دي��ا 
رومانسية، وال فيلمًا بوليسيًا، وال 
فيلم مغامرات وتشويق ومطاردات. 
ه���ن���ا رب���م���ا ي���ب���رز أح�����د أك���ب���ر أوج����ه 
ال��خ��اف ب��ن دون��رس��م��ارك وأل��ف��ري��د 
ع��دد كبير  ق���ارن  ال��ل��ذي��ن  هيتشكوك 
م����ن ال���ن���ق���اد األم���ي���رك���ي���ن ب��ي��ن��ه��م��ا، 
 »ال��س��ائ��ح« م��س��ت��وح��ى من 

ّ
رائ���ن أن

ف��ي��ل��م��ي ه��ي��ت��ش��ك��وك »ال���ق���ب���ض على 
)١٩٥٥( و»غريبن في قطار«  ل��ّص« 
بضرورة  يقول  هيتشكوك   .)١٩٥١(
م��ع��ام��ل��ة امل��م��ث��ل��ن م��ع��ام��ل��ة ال��ق��ط��ي��ع 
الذي يديره املخرج، أما دونرسمارك 
ف��ه��و ه��ن��ا أش��ب��ه ب��امل��ش��اه��د السلبي 
ال����ذي اش���ت���رى ت���ذك���رة ل��ي��ت��ف��رج على 
ال��ب��ط��ل��ة. ق���د ي��ك��ون م���ن أس���ب���اب ذل��ك 
م���ب���ت���دئ،  ش����ب����ه  دون������رس������م������ارك   

ّ
أن

الهوليوودي  عمله  هو  »السائح«  ف�
أّن���ه يجلب معه  ذل��ك  زد على  األول. 

أّنها  أي  أملانية،  سينمائية  مقاربة 
عاطفية وجدانية أكثر منها عملية 
ديناميكية، وهو ما يحتاج إليه هذا 

النوع من األفام. 
م����ن ن���اح���ي���ة أخ��������رى، ال ال���ق���ص���ة وال 
ال��ح��وار ف��ي »ال��س��ائ��ح« يرتقيان الى 
أعمال  في  والحوار  القصة  مستوى 
املعّلم  أف��ام   

ّ
أن هيتشكوك. صحيح 

ال��راح��ل ال تحوي الكثير من العنف 
كما صار مألوفًا في أفام اإلثارة، إال 
وسخريتها،  بغناها  ال���ح���وارات   

ّ
أن

تجعل العمل أكثر تشويقًا وإمتاعًا 
م����ن أي م���ش���ه���د م������ط������اردات. ج����اءت 
ال���ح���وارات م��ع��دوم��ة ف��ي »ال��س��ائ��ح«، 
ف��ي��م��ا ُأع���ط���ي���ت األول����وي����ة ألن��ج��ل��ي��ن��ا 
جولي، وكان دور جوني ديب أقرب 

إلى دور املمثل املساعد. 
أّن���ه كلما  ال��اف��ت ف��ي الفيلم  أخ��ي��رًا، 
وق��ع��ت أح����داث ع��ن��ف، يستنتج أه��ل 
 األم��ي��رك��ي��ن ي��ق��ف��ون 

ّ
ال��ب��ل��د ف�����ورًا أن

وراءه��������������ا. ب������ن ال�������واق�������ع وال����خ����ي����ال 
يربط  األوروب����ي  ص��ار  السينمائي، 
بن العنف وأميركا أكثر مما يربط 
ب����ن ال���ع���ن���ف واإلره����������اب أو ال���ع���رب 

واملسلمن.

 ،)01/209109(  »ABC سينما  »غ��ران��د 
»غراند كونكورد« )01/343143(، »غراند 
الس ساليناس« )06/540975(، »بالنيت 

طرابلس« )06/442471(.

فشل املخرج األملاني 
فلوريان هنكل فون 

دونرسمارك في »السائح«، 
اختباره الهوليوودي األول 
الذي جمع نجمني كبيرين 
بغّض النظر عن الحبكة 

والقصّة ومغزاها

الشريط ليس 
كوميديا رومانسّية، 

وال فيلمًا بوليسّيًا

سناء الخوري

يقّدمه  م��ا   
ّ

ف���إن التفاصيل،   
ّ

ف��ن السينما  ك��ان��ت  إن 
Potiche، تمرين  أف��ام��ه  آخ��ر  ف��ي  أوزون  ف��رن��س��وا 
م��ذه��ل ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ع��وي��ذة. ال��س��ي��ارات القديمة، 
واألزي���اء، ول��ون ال��ج��دران واألث���اث، كّلها تفاصيل 
ليخلق  عدسته،  أم���ام  حشدها  الفرنسي  السينمائي  أت��ق��ن 
أج������واء ح��ق��ب��ة. ن��ح��ن ف���ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، ف���ي خ���ض���ّم ف���ورة 

االحتجاجات النقابّية والنسوّية. 
ال��ش��ري��ط ال����ذي ق����ّدم خ���ال ال������دورة األخ���ي���رة م���ن »م��ه��رج��ان 
ال��س��ي��ن��م��ا األوروب�����ي�����ة« ف���ي ب����ي����روت، وي���ن���زل إل����ى ال���ص���االت 
مشابه  بتمرين  ��رن��ا  ي��ذكِّ امل��ق��ب��ل،  األس��ب��وع  خ���ال  اللبنانية 
خاضه أوزون في »ثماني نساء« عام 2002. في ذلك الفيلم 
ارتكز املخرج الفرنسي على نص مسرحي لينجز كوميديا 
بوليسّية، تدور في الخمسينيات، بطلتها كاترين دونوف. 
اق��ت��ب��اس إح��دى  إل���ى  ال��ف��رن��س��ّي��ة  ي��دع��و املمثلة   ،Potiche ف��ي

شخصّيات مسرح البولفار، سوزان بوجول. 
 هذه األخيرة سّيدة خمسينية، وضعتها الحياة الزوجّية 
ي��وح��ي عنوان  ال���رف، لتصير أش��ب��ه بآنية خ���زف، كما  على 
الفيلم Potiche. زوجها روبير بوجول، صاحب معمل مظات 
كريه، يأكل حقوق عماله، ويخونها مع السكريتيرة... تقتصر 
أنشطة »م��دام بوجول« الفكرّية، على كتابة قصائد هايكو 
ال��دواء... تبقى  في مديح الطقس، وتذكير زوجها بمواعيد 
هذه األوضاع مستقّرة إلى أن يأتي إضراب العمال ليجرف 
 شيء. مكّونات الكوميديا التقليدية حاضرة هنا: أوراق 

ّ
كل

ت��وت تنزع واح��دة تلو األخ��رى، وانقابات دراماتيكّية في 
ال��ع��م��ال زوج��ه��ا كرهينة،  ال��ق��وى. فبعدما اح��ت��ج��ز  م��وازي��ن 
ت��ت��دخ��ل س����وزان إلن��ق��اذ امل���وق���ف، ب��م��س��اع��دة م��وري��س بابن 
)جيرار دوبارديو( النائب الشيوعي، وعدّو زوجها اللدود. 
��م »آن��ي��ة ال��خ��زف« 

ُّ
ث���ّم ي��أت��ي م���رض ال�����زوج، ل��ي��س��ّرع ف��ي ت��س��ل

لزمام القيادة. سنضحك كثيرًا على رب العمل )أداء الرائع 
فابريس لوكيني(، وهو يخسر سلطته على عماله، ثّم على 
املقابل، سنكتشف  في  ح��ّت��ى...  وأوالده، وعشيقته  زوج��ت��ه، 
 ربة املنزل التقليدّية، خاضت مع بابن وغيره، مغامرات 

ّ
أن

جنسّية متعّددة في صباها. 
ل��ّم شمل دون��وف  بالتأكيد  ه��و   ،Potiche ف��ي  م��ا   أجمل 

ّ
لكن

ودوب����اردي����و م��ن ج��دي��د ع��ل��ى ال��ش��اش��ة، لنستعيد ذك��ري��ات 
أخ��رى  وأف��ام��ًا   ،)١٩80(  Je vous aime األخ��ي��ر«، و »امل��ت��رو 

كّرستهما كأشهر ثنائي في السينما الفرنسّية. 

ابتداًء من األسبوع املقبل في صاالت »أمبير« ���� 
www.circuit-empire.com

سّيد التفاصيل
فرنسوا أوزون

االثنن  ١3  كانون األول  20١0  العدد  ١2٩0

جوني ديب وأنجيلينا جولي في مشهد من الفيلم 
 

L’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques  
de l’Université Saint-Joseph 

présente

du lundi 13 au jeudi 16 décembre 2010 
au Théâtre Béryte de l’IESAV 

Campus des sciences humaines de l’USJ, rue de Damas

le 4ème Festival international du court métrage des écoles de cinéma

ENTRÉE LIBRE

F ICM ÉC
4 ème

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L
du cour t  mét rage des  éco les  de  cinéma

www. fi cmec .com

60 courts métrages de fiction, documentaires et animations en 7 séances 

Cérémonie d’ouverture : lundi 13 décembre 2010 à 20h30, 
Projection de « Hors la vie » de Maroun Baghdadi 

Mardi 14 décembre 2010 à 14h, 17h, et 20h 

Mercredi 15 décembre 2010 à 14h, 17h, et 20h  

Jeudi 16 décembre 2010 à 14h 

Soirée de clôture et remise des prix : le jeudi 16 décembre 2010 à 20h30 

Renseignements : +961-1-421000 ext.5354



ثقافة وناس  •  ميديا20

ريموت كونترول

خرافة »األمن القومي« 

»الجزيرة«       > 21:05

العربي؟  القومي  م��اذا بقي من األم��ن 
وم������ا ه����و ت���ع���ري���ف األم�������ن ال���وط���ن���ي؟ 
أم��ن األنظمة؟ وهل  وه��ل يختلف عن 
يتناقض األمن القومي أم يتكامل مع 
التي  املخاطر  ما  الوطنية؟  الدولة  أمن 
تواجهها الدول العربية؟ هذه األسئلة 
ي��ط��رح��ه��ا ع��ل��ي ال��ظ��ف��ي��ري ف���ي حلقة 

الليلة من »في العمق«.

مجلس الوزراء... متى ينعقد؟

»املنار«        > 22:30

نواف املوسوي )الصورة( هو ضيف 
»بني  الليلة من  في حلقة  أي��وب  بتول 

قوسني«. 
وي���ت���ح���ّدث ال��ن��ائ��ب ف���ي ك��ت��ل��ة »ال���وف���اء 
للمقاومة« عن تطورات امللف اللبناني 
م����ن امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة وص�������واًل إل���ى 
انعقاد  بإمكان  م��رورًا  »ويكيليكس« 

جلسة ملجلس الوزراء قريبًا.

قلب زافني على األقلّيات

»املستقبل«       > 21:45

يستكمل زافني في »سيرة وانفتحت« 
فتح ملف األقليات الدينية والعرقية في 
العالم العربي. وفي حلقة الليلة يسّلط 
ال��ض��وء ع��ل��ى مجموعة م��ن ال��ط��وائ��ف 
التي تعاني  »االضطهاد«. أما ضيوف 
ال��س��ّي��د، وعبده  ف��ه��م: رض���وان  الحلقة 
م��ّخ��ول،  )ال����ص����ورة(، وم���وس���ى  وازن 

وزياد فليفل.

وئام وّهاب »يقصف«

 21:30 <       otv

تفتح شيرلي امل���ّر ف��ي »ف��ّك��ر م��ّرت��ني« 
ه���ذا امل���س���اء، م��ل��ف��ات ال��س��اع��ة محلّيًا 
وإقليميًا مع الوزير السابق وئام وهاب 
للمشهد  ق����راءت����ه  ل��ي��ق��دم  )ال����ص����ورة( 
ال����س����ي����اس����ي ف�����ي ض�������وء ال����ت����ط����ورات 
األخ������ي������رة م�����ن وث�����ائ�����ق وي��ك��ي��ل��ي��ك��س 
واملحكمة الدولّية والسجاالت الداخلية 

التي عادت إلى الواجهة.

املحكمة الدولّية »أّواًل«؟

21:15 <       mtv

يستضيف وليد عّبود في حلقة الليلة 
م��ن ب��رن��ام��ج��ه »ب��م��وض��وع��ي��ة« عضو 
تكتل »لبنان أواًل« النائب أحمد فتفت 
)ال���ص���ورة(، ورئ��ي��س ت��ح��ري��ر ج��ري��دة 
»الديار« شارل أيوب. ويتطرق معهما 
إل�����ى آخ�����ر امل���س���ت���ج���ّدات وال���ت���ط���ورات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ّي���ة وال���ق���رار 

الظني...

الحكيم... باملصري 

»نايل اليف«       > 21:00

 رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات 
ُّ

ُيطل
)ال��ص��ورة(  جعجع  سمير  اللبنانية« 
ض���م���ن ب����رن����ام����ج »م������ن ق���ل���ب م��ص��ر« 
ال��ح��دي��دي. وت��ت��ن��اول الحلقة  م��ع مليس 
ال��ع��اق��ة ال��وط��ي��دة ب��ني ال��ن��ظ��ام املصري 
و»الحكيم«، ومشروع »القوات« في ما 
وخصوصًا  اللبناني  ال��داخ��ل  ي��خ��ّص 

بعد صدور القرار الظني.

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

توسيع  على  و»ياهو«  »مايكروسوفت« 
حجم وحدات تخزين البريد التي لم تكن 
فقط، و250  تزيد على عشرة ميغابايت 
ميغابايت ملستخدمي الواليات املتحدة. 
ب��دأت »ج��ي ميل« نشاطها بحجم واحد 
غ��ي��غ��ا، م��م��ا ن��ق��ل ال��ب��ري��د إل���ى مستويات 
أخ��رى وح��ّول��ه م��ن خدمة ت��راس��ل إل��ى ما 

على النت

محمد خير

ال����ت����ي  ي����م����ك����ن م����ت����اب����ع����ة امل������واج������ه������ة  ال 
اح��ت��دم��ت أخ��ي��رًا ب��ني ع��م��اق��ي اإلن��ت��رن��ت 
األم��ي��رك��ي��ني »غ��وغ��ل« و»ف��اي��س��ب��وك« من 
دون التفكير في سؤال واح��د: هل فقدت 
»غوغل« أعصابها أخيرًا؟ قرارها حذف 
االت��ص��ال« على  »فايسبوك« من »جهات 
 م��ن��اف��س��ت��ه��ا 

ّ
ب���ري���د »ج�����ي م���ي���ل« ل����م ي���ه���ز

ب��ه��دوء، فحذفت  ال��ك��ب��رى. األخ��ي��رة رّدت 
ال���ب���ري���د ال��ش��ه��ي��ر م����ن ق���ائ���م���ة »اس���ت���ي���راد 
األص���دق���اء« ع��ل��ى »ف��اي��س��ب��وك«. م��ع ذل��ك، 

فإن »املعركة« ما زالت في بدايتها.
ليس نادرًا أن يتحول التنافس الطبيعي 
ف��ي ع��ال��م ال��ب��ي��زن��س إل���ى ص����راع م��ب��اش��ر. 
لكنه صراع بدت فيه »غوغل« ����� ألول مرة 
ي��رّد الفعل. الشركة التي  ����� في موقع من 
طاملا سبقت تفكير منافسيها، ونجحت 
في احتكار عمليات البحث على اإلنترنت 
ح��ت��ى ت��ح��ّول��ت »ال���غ���وغ���ل���ة« إل����ى م����رادف 
لغوي، تشرب اآلن من الكأس التي سقتها 
إذ إن  »مايكروسوفت« و»ياهو«،  ل� مرارًا 
»ف��اي��س��ب��وك« ل��م ت��ع��د األس����رع ن��م��وًا على 
الشبكة فحسب، بل سبقت »غوغل« في 
مّدة التصفح. في آب )أغسطس( املاضي، 
ت���ج���اوزت »ف��اي��س��ب��وك« »غ���وغ���ل« ل��ل��م��رة 
األولى في الواليات املتحدة بنسبة ثاثة 
ف���اص���ل ع���ش���رة ف���ي امل���ئ���ة. وق����د اس��ت��غ��رق 
األميركيون نسبة 9.9% من بقائهم على 
بينما  »ف��اي��س��ب��وك«،  ف��ي تصّفح  الشبكة 

منحوا »غوغل« نسبة 9.6 فقط. 
اح����ت����ّل����ت »غ�����وغ�����ل« م���وق���ع���ه���ا ف�����ي ع���ال���م 
الخّاق  اإلب��داع  اإلنترنت عبر مزيج من 
ربما  املستخدمني  اح��ت��ي��اج��ات  وم��ع��رف��ة 
ق���ب���ل أن ي����ف����ك����روا ف���ي���ه���ا، ح���ت���ى ص�����ارت 
ق��ص��ة »غ���وغ���ل« م��ض��رب م��ث��ل ف���ي ع��امَل��ي 
االق����ت����ص����اد وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م���ع���ًا. ل����ذا، 
فقصة »فايسبوك« التي تتمتع بجاذبية 
إل��ى شريط  درام��ي��ة بلغت ح��ّد تحويلها 
س���ي���ن���م���ائ���ي ل���ل���م���خ���رج دي���ف���ي���د ف��ي��ن��ش��ر، 
تفوقت على دراما »غوغل« لكن في أرض 
ال����واق����ع، إل����ى درج�����ة أن »غ����وغ����ل« ب����ّررت 
ق���راره���ا ح����ذف »ف���اي���س���ب���وك« م���ن ج��ه��ات 

تسونامي »فايسبوك«... هل يبتلع »غوغل«؟
املعركة ما زالت في 
بدايتها واملواجهة 

التي احتدمت أخيرًا بني 
»فايسبوك« و»غوغل« 

تتصاعد يومًا تلو آخر في ظّل 
مواصلة املوقع االجتماعي 

األشهر تقّدمه وتسجيله أعلى 
نسبة تصفّح

البريد اإللكتروني الذي 
أعلنت »فايسبوك« 

إطالقه قريبًا، أشعل 
غضب »غوغل«

االتصال على »جي ميل«، بأن »استيراد 
»فايسبوك«  على  م��ن  األص��دق��اء  بيانات 
ي��ج��ع��ل امل��س��ت��خ��دم س��ج��ي��ن��ًا ف���ي زن���زان���ة 
الكلمات  ت��ل��ك  أن  وال���واق���ع  »ف��اي��س��ب��وك«. 
التي تضمنها بيان »غوغل« ليست سوى 
اع���ت���راف غ���اض���ب ب��ن��ج��اح »ف��اي��س��ب��وك«. 
ال����ع����ال����م أن  ف�����ي  ه�����ل ي���م���ك���ن أي ش����رك����ة 
تطمح إل��ى أفضل م��ن ذل��ك: أن »تسجن« 
االق��ت��ص��ادي؟  مجالها  ف��ي  مستخدميها 
»غوغل« نفسها فعلت ذلك حني جمعت 
  www.google.com بني خدمة البحث عبر
www.gmail. ع��ب��ر  اإلل��ك��ت��رون��ي  وال��ب��ري��د 
www. ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت  com، وت��ل��ف��زي��ون 
بحث  خ���دم���ة  ت��ك��ت��ف  ل���م   .youtube.com
»غوغل« بأن أطاحت املنافسني فحسب، 
ب���ل ن��ج��ح��ت م���ن خ����ال ال��ت��ط��وي��ر ال���دائ���م 
منافس مستقبلي،  أي  فرصة  إل��غ��اء  ف��ي 
ب���ح���ي���ث أص���ب���ح���ت أه�����م م��ش��ك��ل��ة ت���واج���ه 
 امل��س��ت��خ��دم 

ّ
ال���ب���ح���ث األخ�������رى أن م����واق����ع 

ال ي��ش��ع��ر ب��ال��ح��اج��ة إل����ى ت��ج��رب��ة م��ح��رك 
ب��ح��ث آخ���ر. وب��اق��ت��ح��ام��ه��ا م��ج��ال البريد 
اإللكتروني، أجبرت »غوغل« منافستيها 

ي��ش��ب��ه وح����دة ت��خ��زي��ن شبيهة ب��وح��دات 
أج����ه����زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ذات����ه����ا. واأله�������م أن 
كثيرًا  أض��ر  املستمر  ميل«  »ج��ي  تطوير 
على  األس��اس��ي��ت��ني  املنافستني  بسيطرة 
سوق التراسل اإللكتروني. وبدا واضحًا 
»جي ميل«، إلى أن أعلنت  أن املستقبل ل�
تراسل  خدمة  توفير  أخيرًا  »فايسبوك« 
إل���ك���ت���رون���ي ش���ام���ل���ة. وي����ب����دو أن خ��دم��ة 
facebookmail التي ستنطلق قريبًا كانت 
الضربة املوجعة لطموحات »جي ميل«، 
إذ أتى اإلعان عنها بعد وقت وجيز من 
ن��ف��ي ع��م��اق ال��ب��ح��ث نيته إط���اق شبكة 
 .googleme بعنوان  منافسة  اجتماعية 
كان الخبر األخير قد تردد في ما يشبه 
ب��ال��ون اخ��ت��ب��ار، ل��ك��ن ب��ري��د »ف��اي��س��ب��وك« 
كان  أطلق غضب »غوغل«. وإذا  املرتقب 
»ف��اي��س��ب��وك« ه��و »ال��س��ج��ن«، ف��إن إضافة 
ال��س��ور األعلى  إل��ك��ت��رون��ي سيبني  ب��ري��د 

حول النزالء.
ه����ك����ذا، أوق����ف����ت »غ����وغ����ل« ت���ع���اون���ه���ا م��ع 
»ف����اي����س����ب����وك« ف����ي خ����دم����ة »ال���ب���ح���ث ع��ن 
أص���������دق���������اء«. ب����م����وج����ب ه��������ذه ال����خ����دم����ة، 

البحث  »فايسبوك«  مستخدم  يستطيع 
ب��ري��ده »جي  املسجلني على  ع��ن معارفه 
م���ي���ل«، و»ه���وت���م���ي���ل«، و»ي�����اه�����و«... ممن 
ي��س��ت��خ��دم��ون »ف����اي����س����ب����وك«، ث����م ي��ط��ل��ب 
إض���اف���ت���ه���م أص�����دق�����اء إل������ى ح���س���اب���ه ف��ي 
»ف��اي��س��ب��وك«. أوق��ف��ت »غ��وغ��ل« تعاونها 
مستخدميها  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  وأغ��ل��ق��ت 
في وجه »فايسبوك«. هذا املنع جاء ردًا 
على رفض »فايسبوك« السلبي مشاركة 
معلومات مستخدميها مع »غوغل« رغم 
ب��ي��ان��ات مستخدميها  ت��ق��دم  أن األخ��ي��رة 
ل������أول������ى. »ف����اي����س����ب����وك« ال����ت����ي ت���ت���ب���ادل 
البيانات باملثل مع »هوتميل« و»ياهو« 
الجزئي  إج��راء »غوغل«  رّدت على  فقط، 
ب���ت���ص���ع���ي���د م����ب����اش����ر. إذ ح����ذف����ت م���وق���ع 
»غوغل« من قائمة املواقع التي يستطيع 
مستخدم »فايسبوك« دعوة أصدقائه من 
 

ّ
خالها مباشرة. إجراء يقول ببساطة إن
مليار  النصف  ذات  االجتماعية  الشبكة 
ل��ل��ت��ه��دي��د وال تعبأ  م��ش��ت��رك، ال ت��خ��ض��ع 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع »غ��وغ��ل« ال��ع��م��اق��ة... فقد 

بدأت حرب تكسير العظام االفتراضية.

قائمة  إلى  )الصورة(  زاكربرغ  مارك  إنضّم 
من  بقسم كبير  الذين سيتبّرعون  األثرياء 
ثرواتهم لألعمال الخيرية. وأعلن مؤسس 
موقع »فايسبوك« أّنه سيقّدم الجزء األكبر 
من ثروته إلى عدد من املؤسسات الخيرية، 
في  دوالر  مليون   100 بمبلغ  تبّرع  بعدما 
وقت سابق من هذا العام إلى إحدى مدارس 

نيو جيرسي في الواليات املتحدة.
قد  »اإلنسانية«  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وكانت 
برئاسة  »مايروسوفت«  شركة  أطلقتها 
قائمة مؤلفة  اآلن  بيل غيت، وتضّم حتى 
عن  أعلنوا  العالم  حول  ميليارديرًا   57 من 
ثروتهم.  من  األكبر  القسم  عن  تخليهم 
املبادرة  في  املشاركة  األسماء  بني  ومن 
واملخرج  ترنر،  تيد   CNN قناة  مؤسس 

جورج لوكاس...

زاكربرغ... 
»اإلنساني«

في آب )أغسطس( املاضي، تجاوزت 
»فايسبوك« »غوغل« للمرة األولى في أميركا
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◄ جاء في موقع »نبأ« أمس، أن السلطات 
ال���س���ع���ودي���ة أوق����ف����ت ال���ك���ات���ب ع���ب���د ال��ل��ه 
املغلوث عن الكتابة في صحيفة »الوطن« 
بعدما انتقد بقاء املسؤولني لفترات طويلة 

في مناصبهم.

◄ ن���ف���ى اإلع�����ام�����ي امل����ص����ري م��ح��م��ود 
س��ع��د م��ا ت����رّدد ع��ن إب���ع���اده ع��ن ب��رن��ام��ج 
النهارده« على شاشة »التلفزيون  »مصر 
امل���ص���ري«. وك��ان��ت أخ��ب��ار ع���دة ق��د أك��دت 
أبعدت سعد عن  الرسمية قد  الشاشة  أن 
التي  التجاوزات  النتقاده  تفاديًا  البرنامج 
أّن  إال  التشريعية.  االن��ت��خ��اب��ات  شهدتها 
اإلع��ام��ي امل��ص��ري ق��ال إّن��ه م��رض أخيرًا، 
وه���و م���ا ح���ال دون وج�����وده خ���ال األي���ام 
الوقت  ف��ي  مشيرًا  البرنامج.  ف��ي  املاضية 
نفسه إلى أن مصر  لم تشهد انتخابات من 

األساس حتى يعّلق عليها في البرنامج. 

◄ ت���ع���اق���د إب���راه���ي���م ع��ي��س��ى م����ع ق��ن��اة 
»الجزيرة مباشر« لتقديم برنامج أسبوعي 
بعنوان »صالون إبراهيم عيسى«. يتناول 
وسياسية،  إجتماعية،  مواضيع  البرنامج 

ورياضية، وإقتصادية.

◄ تنطلق في الحادي والعشرين من شهر 
فعاليات  الجاري  )ديسمبر(  األول  كانون 
»م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة ل��إع��ام العربي« 
ب��م��ش��ارك��ة 16 دول����ة ع��رب��ي��ة. وت��غ��ي��ب عن 
امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن ال��ج��زائ��ر وال��ي��م��ن، فيما 
اع����ت����ذرت ال���ك���وي���ت ع���ن ع����دم م��ش��ارك��ت��ه��ا 
ضيفة ش��رف ل��ه��ذه ال���دورة ال��ت��ي يتنافس 
ع��ل��ى ج���وائ���زه���ا 707 أع���م���ال ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

وإذاعية.

◄ أع��ل��ن��ت اإلع���ام���ي���ة امل���ص���ري���ة ن��ش��وى 
سيناريو  ش���راء  ف��ي  نجاحها  ال��روي��ن��ي 
آخ��ر مؤلفات  مسلسل »ش���ارع س��م��ارة«، 
الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. وتأتي 
هذه الخطوة تمهيدًا إلنتاج العمل في العام 

املقبل من خال شركة »بيراميديا«. 

وتاب اإلعالم المصري عن »حّب« البرادعي
zoom

محمد عبد الرحمن

ف�����ور ع����ودت����ه إل�����ى ال����ق����اه����رة، األس����ب����وع 
املاضي، صّور محّمد البرادعي تسجيًا 
ب����ّث ع��ل��ى م��وق��ع »ي���وت���ي���وب« )م���دت���ه 12 
امل��ص��ري.  دقيقة( خ��اط��ب خ��ال��ه الشعب 
وأّك�����������د رئ�����ي�����س »ال����ج����م����ع����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة 
ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر« ف���ي ت��س��ج��ي��ل��ه امل����ص����ّور  أّن���ه 
مصرٌّ على الوجود في صفوف الشعب 
امل��ص��ري ف��ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة. وأدان ما 
جرى في انتخابات مجلس الشعب من 
ت���زوي���ر، وان��ت��ه��اك��ات ل��ح��ق��وق امل��واط��ن��ن 

واملرشحن.
وح���امل���ا ع����اد إل����ى م��ص��ر، ب����دأ ال��ب��رادع��ي 
املنيا الصعيدية،  تحركاته، فزار مدينة 
هناك  املقيمن  السفراء  أح��د  من  بدعوة 
وامل��ن��اص��ري��ن ل���ه. وت��زام��ن��ت ال���دع���وة مع 
اس��ت��ق��ال��ة ع��ب��د ال���رح���م���ن ي���وس���ف م��دي��ر 
السابق  الرئيس  باسم  الناطقة  الحملة 
»ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة« من  ل���
دون إعان األسباب. لكن كل هذه األحداث 
والتطورات لم تجد صداها املتوقع في 
الخاصة  سيما  وال  املصرية،  الصحافة 
منها. فيما تعاطت الصحف الحكومية 
م��ع ال��ب��رادع��ي م��ن��ذ ط���رح اس��م��ه لرئاسة 
الجمهورية، باعتباره »الخواجة« اآلتي 

وصفته 
الصحف الحكومّية 

برئيس جمهورّية 
»تويتر«

بالتغيير من دون  ليطالب  الخارج،  من 
االلتحام بالجماهير.  غير أن هذا املوقف 
ال���ح���اد ت��ج��اه ص��اح��ب »ن���وب���ل ل��ل��س��ام« 
النيل  »ق�����ادة  أي��ض��ًا  ن���ال  ال����ذي   )2005(
 )2006 ��� )أرف��ع وس��ام مصري  العظمى« 
لم يمنع الصحف الخاصة، وخصوصًا 
م���ن متابعة  »ال���دس���ت���ور«، و»ال����ش����روق« 
السابقة.  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ق��رب  ع��ن  تحركاته 
وهو ما فعلته أيضًا املجموعة الخاصة 
ب����ه ع���ل���ى »ف����اي����س����ب����وك«. ل���ك���ن ال����ص����ورة 
اختلفت تمامًا بعد ع��ودة البرادعي من 
ال���خ���ارج أخ���ي���رًا. إذ إن غ��ي��اب��ه ألس��اب��ي��ع 
التي  البرملانية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ع  ت��زام��ن 
إل����ى م��ق��اط��ع��ت��ه��ا دون أن  س��ب��ق أن دع����ا 
تستجيب له األح��زاب املعارضة الكبرى 
»ال�������وف�������د«، و»ال����ت����ج����م����ع« وج���م���اع���ة  أي 

»اإلخوان املسلمن«. 
وك�����ان�����ت أول�������ى دالئ�������ل ت���غ���ّي���ر امل���ع���ام���ل���ة 
الرسمية مع البرادعي، طريقة استقباله 

ب��ان��ض��م��ام ال���رج���ل إل���ى »ال��ه��ي��ئ��ة العليا 
للحزب« تمهيدًا لترشيحه في انتخابات 
ال��رئ��اس��ة. غ��ي��ر أن ال��ب��رادع��ي نفسه رف��ع 
ال��ح��رج ع��ن ق��ي��ادات أق���دم ح���زب مصري 
م����ن خ�����ال ت���أك���ي���د رغ���ب���ت���ه ف����ي ال��ت��رش��ح 
مستقًا، لكن بعد تغيير الدستور الذي 
ال يسمح بذلك حاليًا. وبالطبع ال مجال 
لوجود أي مساندة من القنوات املصرية 
ب��ع��دم��ا ف��ه��م الجميع ال����درس ج��ي��دًا قبل 

االنتخابات البرملانية! 
امل��ع��ارض املصري  م��ن جهته، اس��ت��خ��دم 
ح���م���دي���ن ص���ب���اح���ي م����وق����ع »ي���وت���ي���وب« 
أي����ض����ًا ل���ل���ت���واص���ل م�����ع ال���ج���م���ه���ور أول 
م����ن أم�����س وت���أك���ي���د ن��ي��ت��ه ال���ن���ض���ال م��ن 
أج���ل ال��ت��رش��ح ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة. 
ال��ح��راك السياسي الخجول،  وأم���ام ه��ذا 
ب���ات ال���س���ؤال امل��ل��ح ح���ول ال��ط��ري��ق��ة التي 
الحصار  التغيير  دع���اة  فيها  س��ي��واج��ه 
اإلع���ام���ي ������� ال��ق��ان��ون��ي ال�����ذي اش���ت���د في 
األس���اب���ي���ع األخ����ي����رة. وك���ي���ف س��ي��خ��اط��ب 
ه����������ؤالء م�����اي�����ن امل�����ص�����ري�����ن ال������ذي������ن ال 
و»فايسبوك«،  »يوتيوب«،  يستخدمون 
و»ت��وي��ت��ر«. وامل��وق��ع األخ��ي��ر يستخدمه 
الصحف   

ّ
أن إل��ى ح��د  ال��ب��رادع��ي بكثافة 

ال����ح����ك����وم����ي����ة س�����خ�����رت م����ن����ه ووص���ف���ت���ه 
»رئيس جمهورية »تويتر««.  ب�

عاد محمد البرادعي 
إلى القاهرة، ليفاجأ بتجاهل 

شبه كامل، واكتفاء 
الصحافة بالجانب الخبري 

من نشاطات صاحب »نوبل«. 
يبدو أّن الصحف الخاصة 

والفضائيات تعّلمت 
الدرس جيدًا!

في مطار القاهرة، وتوقيفه لفترة طويلة 
التغّير  لكن  بياناته.  م��ن  للتأكد  نسبيًا 
األب��رز تجّلى في التعاطي اإلعامي، إذ 
بالجانب  ال��ص��ح��اف��ي��ة  التغطية  اك��ت��ف��ت 
ع���ددًا من  أن  لنشاطه. صحيح  ال��خ��ب��ري 
كّتاب املقاالت لفتوا االنتباه إلى ضرورة 
يقودها  ال��ت��ي  للتغيير  ال��دع��وة  تماسك 
السياسي املصري البارز، لكن الصحف 
ظ���ّل���ت ت��خ��ص��ص ل����ه م���س���اح���ات خ��ب��ري��ة 
»ال��دس��ت��ور«   صحيفة 

ّ
ب���أن ع��ادي��ة، علمًا 

باسم  الرسمي  بالناطق  توصف  كانت 
البرادعي. لكن الوضع تغّير بعد  حملة 
إطاحة رئيس تحريرها السابق إبراهيم 
عيسى الذي يدير حاليًا موقعًا إلكترونيًا 

يحمل اسم »الدستور األصلي«.
وك��م��ا ه��و م���ع���روف، ف���إن »ح����زب ال��وف��د« 
ال���������ذي اش������ت������رى »ال������دس������ت������ور« ال ي��ق��ف 
البرادعي، وخصوصًا  رسميًا في صف 
أن ب���ع���ض أع���ض���ائ���ه ق����د ط���ال���ب���وا ق��ب��ًا 
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 Carbon« ،تعمل منذ فترة على كتاب جديد ■
كيف  ال��ن��ف��ط(.  )دي��م��وق��راط��ي��ة   »Democracy

تفسر العالقة بني النفط والديموقراطية؟ 
ــــــ يعالج الكتاب موضوعًا جرى التطرق 
مختلفة.  املقاربة  هنا  لكن  قبل،  من  إليه 
إّنني أعمل على املشروع منذ 8 سنوات 
 مــا كتبته مــن قبل. 

ّ
وهــو مختلف عــن كــل

لقد اكتشفت أثناء إعدادي األبحاث لهذا 
 مــن حــاولــوا 

ّ
 كـــل

ّ
الــكــتــاب أمــريــن: اواًل، إن

دراسة العالقة بني النفط والديموقراطية 
لـــــم يــــكــــونــــوا يــــفــــكــــرون بـــالـــنـــفـــط، كـــانـــوا 
مهتّمني باملال الناتج منه. لقد تجاهلوا 
ما يحصل بعد تحّول النفط الى مال. ولم 
والفساد  بالتنمية  املتعلق  الحديث  يكن 
ومـــا إلـــى ذلـــك إجــابــة شــافــيــة عــن الــســؤال 
األهم املتعلق بالنفط نفسه. األمر الثاني 
النفط  أّنــه لكي نفهم  الــذي اكتشفته هــو 
جيدًا يجب علينا أن نعود وندرس تاريخ 
 ملشكلة الفحم والديموقراطية 

ّ
الفحم. الحل

كـــان الــنــفــط والــديــمــوقــراطــيــة، وتــحــديــدًا 
غيابها. إذًا، الفحم والنفط مترابطان في 
الــعــادة يجري  مسار تاريخي واحــد. في 
الــتــطــرق إلــــى الــديــمــوقــراطــيــة عــلــى أنــهــا 
فــكــرة كــبــيــرة، مــثــل قــضــيــة نــشــرهــا حــول 
الــعــالــم أو ارتــبــاطــهــا بــوجــود مؤسسات 
تتعلق  ال  أّنــهــا  هــو  اكشتفته  مــا  معينة. 
بـــاألمـــريـــن. تـــاريـــخ الــفــحــم يــبــرهــن أّنــهــا 
متعلقة بالعصيان. حني درست املناطق 
التي أصبحت بني 1880 و1920 معتمدة 
أمـــرًا مهّمًا.  الــفــحــم، اكتشفت  كــثــيــرًا عــلــى 
ألول  تستطيع  السياسية  الــقــوى  كــانــت 
مرة في التاريخ إيقاف اقتصاد كامل عن 
العمل. كان األمر متعلقًا باالعتماد الهائل 
عــلــى مــصــدر طــاقــة ُيــتــبــادل عــبــر قــنــوات 
ضيقة يمكن إيــقــافــهــا عــن الــعــمــل فــي أي 
لحظة. لم يكن األمــر مرتبطًا بعدد كبير 
الـــنـــاس، لــكــن قــطــاعــات معينة تعمل  مــن 
في الفحم، اكتشفت بال وعــي، ومــن دون 
معرفة مسبقة فيما بينها، قدرتها على 
الــتــعــطــيــل. هــكــذا حــصــل اإلضـــــراب الــعــام 
الــقــرن التاسع عشر  ألول مــرة فــي نهاية 
في مناطق إنتاج الفحم وكان ذلك تهديدًا 
كبيرًا للنظام الرأسمالي. حصلت العديد 
الرأسماليون  تمكن  الــتــنــازالت حتى  مــن 
مــــن احـــــتـــــواء املــــــوضــــــوع. مــــا حــــــدث كـــان 
أساسيًا لحصول الشعوب األوروبية على 
حــق االقــتــراع الــعــام، حــق إنــشــاء األحــزاب 
السياسية، وغيرها من التحسينات على 
طرق العيش ومنها التأمني على حوادث 
أداة سياسية. عند  الفحم  العمل. أصبح 
قـــــراءة أوراق خــطــة مـــارشـــال األمــيــركــيــة 
إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العاملية 
الــثــانــيــة، تتضح الــخــطــة. تــقــول الــوثــائــق 

حاورته
ديما شريف

ال يخاف الباحث البريطاني تيموثي ميتشل من خوض تجارب جديدة والدخول في مجاالت غريبة عليه. فها هو، 
بعد كتابني عن مصر )»استعمار مصر« في 1991 و»حكم الخبراء« في 2002( وآخر عن انتشار الحداثة خارج الغرب 
وعالقته  النفط  موضوع  النفط«  »ديموقراطية  الجديد  كتابه  في  يتناول   )2000 في  الحداثة«  في  )»أسئلة 
الشائكة بالديموقراطية في أوروبا ودول الخليج العربي. الباحث الذي تأثر بماركس، ثم انتقل إلى فوكو ودريدا 

وهايدغر، يفكك الرأسمالية ويدعو إلى عدم الخوف منها ألّن قواها، على عكس ما تبدو، غير متجانسة 

 اليسار هو األقــوى في أوروبــا ويجب 
ّ

إن
كــســر قــــّوتــــه. الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لكسر 
الـــيـــســـار فـــي أوروبـــــــا هـــي هــزيــمــة عــمــال 
مناجم الفحم. السالح الوحيد لهزيمتهم 
كــــان الــنــفــط. هــنــا تــصــبــح قــضــيــة الــنــفــط 
دورًا  تؤدي  فهي  مثيرة،  والديموقراطية 
في العملية الديموقراطية لكن ليس في 
دول الخليج العربي كما يعتقد الجميع، 
بــــل فــــي أوروبـــــــــا، حـــيـــث وضـــعـــت حــــدود 
املــؤســســات، عبر  على اســتــمــرار دمقرطة 

العنف. 

النفط مسار أسالفهم  لم يكمل عمال  مل��اذا   ■
عمال الفحم؟ ملاذا لم يستطيعوا فرض عملية 
قبل  الفحم  مناجم  ع��م��ال  فعل  كما  الدمقرطة 

عقود؟ 
فالثورة  مــحــددة.  أماكن  في  فعلوا  لقد  ــــــ 
اإليـــرانـــيـــة لـــم تــكــن لــتــحــصــل لــــوال عــمــال 
مـــصـــافـــي الــــنــــفــــط. كـــمـــا حـــصـــل إضــــــراب 
األربعينيات  نهاية  الــعــراق في  في  كبير 
كـــان أســاســه عــمــال الــنــفــط. فــي بــاكــو في 
أذربـــيـــجـــيـــان فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن املـــاضـــي، 
كان ُينتج نصف نتاج العالم من النفط. 
كبيرة،  بقوة  يتمتعون  النفط  كــان عمال 
وأّدى ذلك إلى إضرابات عّدة وصواًل إلى 
تجربة  كانت  التي  الروسية   1905 ثــورة 
لــثــورة 1917. لــم يكن هــنــاك بــديــل للنفط 
النفط  في هذه املنطقة، لذلك كان لعمال 
تــأثــيــر كــبــيــر. كـــان مــفــّكــرو الــيــســار آنـــذاك 
مـــدهـــوشـــني مـــّمـــا يــحــصــل، ومــنــهــم روزا 
يمكن،  كيف  تساءلت  التي  لوكسمبورغ 
في غياب حزب سياسي، القيام بإضراب 
عام عبر روسيا في 1905. وكتبت بحثًا 
عن املوضوع اسمه »اإلضراب الشعبي«. 
لم تستطع التوصل إلى موضوع النفط 
 مـــن وقــــف وراء 

ّ
عــلــى أنــــه جـــامـــع بـــني كــــل

 هــنــاك 
ّ

اإلضــــــراب، لــكــّنــا تــوصــلــت إلـــى أن
دافــعــًا اقــتــصــاديــًا، ال ســيــاســيــًا، أّدى الــى 
حصول ذلــك. في الوقت الــذي تطّور فيه 
كان  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  النفط 
تنظيم صناعة النفط مختلفًا عن تنظيم 
صــنــاعــة الــفــحــم. لــيــس هــنــاك مــن مناجم، 
ليأتوا  والــرجــال ال ينزلون تحت األرض 
الستخراجه.  آالت  يستخدمون  بالنفط، 
هـــو ســائــل يــنــتــقــل فـــي أنــابــيــب، وإيــقــاف 
اآلالت عـــن الــعــمــل أصـــعـــب مـــن اعـــتـــراض 
الفحم.  عبرها  ينقل  الــتــي  الحديد  سكك 
العاملة  اليد  على   

ّ
أقــل اعتماد  هناك  اذًا، 

وأكثر على اآلالت واملكننة. بعد إضــراب 
الـــعـــراق، تعاظمت املــكــنــنــة. هـــذا جـــزء من 
أســبــاب ضعف عــّمــال الــنــفــط. الفحم كان 
يـــكـــّلـــف كـــثـــيـــرًا لــنــقــلــه فــيــمــا نـــقـــل الــنــفــط 
رخـــــيـــــص. أي فـــــي حــــــال وقـــــــوع إضــــــراب 
يــعــرقــل اســـتـــخـــراج الــنــفــط مـــن مــكــان مــا، 
يمكن إحضاره من مكان آخر حول العالم 
بــدون كلفة كبيرة... لذلك ال يذعر الناس 
حني يهّدد عمال النفط باإلضراب. حتى 
الذعر في 1973 لم يكن حقيقيًا، فلم يكن 
هناك أزمة فعلية وقتها. السعوديون لم 
يــطــّبــقــوا حــظــر الــتــصــديــر فــعــلــيــًا وخــرقــه 
اإليرانيون. وكان اللوبي الصهيوني في 
هــّول حول  األميركي هو من  الكونغرس 
نــقــص الــنــفــط، كــي ال تستسلم الــواليــات 
املتحدة لسالح التهديد بهذا املصدر املهم 
للطاقة... واليوم يستمّر بناء اآلالت التي 
تساعد في إلغاء املطالبة بالدمقرطة عبر 

تخفيف االعتماد على اإلنسان. 
ورغــــم الــتــركــيــز عــلــى أوروبـــــــا، ســأتــطــرق 
فــي الــكــتــاب إلــى وضــع النفط فــي العالم 
الـــعـــربـــي، وخــصــوصــًا تـــاريـــخ الــنــفــط في 
الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق والـــصـــعـــوبـــة الــتــي 
واجهتها الشركات في الخليج، ودورها 
فــي إنــشــاء الــــدول هــنــاك، وكــيــف واجــهــت 
لها  القبلية وأوجــــدت حــلــواًل  الــخــالفــات 

لتسهيل عملها في املنطقة. 

كتاب  م��ن  الفكري  م��س��ارك  تغّير  كيف  إذًا،   ■
 )colonizing egypt( م���ص���ر«  »اس���ت���ع���م���ار 
 »Carbon Democracy« إل�������ى  وص�����������واًل 

)ديموقراطية النفط(؟ 
كنت  إذا  الطريقة.  بنفس  أعمل  أزال  ال  ــــــ 
أريد دراسة تاريخ النفط أو الكولونيالية 
فــي الــقــرن العشرين فــال أبـــدأ مــن مفهوم 
عــــــاّم، بـــل عــلــى الــعــكــس أبـــــدأ مـــن األمــــور 
تــعــطــي  الــــتــــي  األرض،  عــــلــــى  الـــعـــمـــلـــيـــة 
لــلــســيــاســات أشــكــالــهــا الــنــهــائــيــة. أعتمد 
على أفكار معينة عن القوة واإلمبريالية 
واالقتصاد ثم انطلق الى العام. ما تغّير 
ـــنـــي كــنــت فـــي الــســابــق  فـــي عــمــلــي هـــو أّن
)السياسي(  التمثيل  بعالم  أكثر  مهتّمًا 
وعــالقــاتــه بــالــقــوة والــبــنــى املــعــرفــيــة ومــا 
الـــى ذلـــك، لــكــن الــيــوم لــم أعـــد أعــمــل بهذه 
في  آخــر مرحلة  ذلــك  إذ أصبح  الطريقة، 

العمل وليس بدايته. 

■ تركز عملك في مصر لفترة طويلة، ودرست 
ال��ي��وم مستقبل  ت��رى  ال��ح��دي��ث. كيف  تاريخها 
السياسية  النتائج  ب��رأي��ك،  ه��ي،  وم��ا  البلد،  ه��ذا 

واالقتصادية لوراثة جمال مبارك والده؟ 
ــــ يـــعـــتـــمـــد ذلــــــك عـــلـــى الـــــبـــــدائـــــل. بــعــض  ــــ ــــ ـ
املـــقـــتـــرحـــة أســــمــــاؤهــــم لـــخـــالفـــة حــســنــي 
مــــــبــــــارك ســــيــــكــــونــــون أفـــــضـــــل وآخـــــــــرون 
سيكونون موجودين فقط من أجل تأمني 
االستمرار، مثل عمر سليمان. فهو ليس 

لكن سيكون  املباشرة،  مبارك  من ساللة 
وريـــثـــًا لــقــطــاع األعـــمـــال واالســتــخــبــارات 
والطريقة نفسها في الحكم. ال أعرف ما 
إذا كــان جمال مبارك سيرث فعاًل والــده 
أّنـــه سيمّثل تغييرًا  أعــتــقــد  لــكــن ال  ال.  أو 
لــو جــاء رئــيــس من  كبيرًا كما سيحصل 
خارج هذه الحلقة الضّيقة كالبرادعي أو 
 األمر اإليجابي هو 

ّ
شخص آخر. أظن أن

إمكانية وصول شخص جديد، رغم أني 
ال أعــتــقــد ذلـــك. لــكــن كـــان هــنــاك حـــراك في 
الفترة األخيرة في مصر في املعامل وعبر 
الفايسبوك، وهذا مثير، فالخمس سنوات 
املاضية شهدت أكبر نسبة تظاهرات منذ 
 

ّ
األربعينيات. ملاذا حصل ذلك؟ ال أملك كل

 ذلــك يــعــود في 
ّ

اإلجـــابـــات، لكن أعتقد أن
الكبير  إلــى االقــتــصــاد. فالنمّو  جــزء منه 
الى  يعود  املاضية في مصر  العقود  في 
الخصخصة، حيث عمل العديدون أموااًل 
كثيرة. لكن بعد هذه الخصخصة السهلة 
التأمني  تــنــاولــت  الــتــي  التسعينيات  فــي 
وما إلى ذلك، كان هناك توّجه في العقد 
املــاضــي نــحــو خصخصة الــصــنــاعــة، ما 
الــدولــة. من هنا  أّلــب العاملني فيها ضد 
التحركات واإلضرابات. واليوم، أصبحت 
خصخصة الصناعة وسيلة ملن يملكون 
الـــقـــوة لــتــكــويــن مــالــهــم وأعـــطـــت الــنــاس 
يستطيعون  فأصبحوا  دافــعــًا  الــعــاديــني 
جعل حياة مــن يملك الــقــوة أصــعــب. هذا 
الــتــحــرك والــتــنــظــيــم عــلــى هــــذا املــســتــوى 
ُيشيران إلى تغّير قد يحصل على املدى 
الطويل. لكن هذا التغيير لن يحصل في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة. 
كــمــا كـــان هــنــاك مــعــركــة كــبــيــرة فــي مصر 
الــنــاصــريــة: إصــالح  الــدولــة  إرث  لتفكيك 
األراضي، إيجارات املنازل وأسعار املواد 
التخلص  يــجــري  وغــيــرهــا.  االستهالكية 
من كل ذلك اليوم. وبعض سياسات جمال 
مـــبـــارك كــانــت تـــقـــّوض هــــذه املــكــتــســبــات. 
ــــــه كـــــان جــــــزءًا مــــن مـــوضـــوع  ال أعـــتـــقـــد أّن
بالتنمية  مهتّم  لكنه  األراضــــي،  إصـــالح 
الحضرية. ما أنقذ مصر من مصير أسوأ 
أن يتدبروا  وسمح ملاليني من املصريني 
أمورهم هو كون السكن متوافرًا وضمن 
أمرًا   ذلك ستكون 

ّ
إمكاناتهم. خسارة كل

سيئًا. كان جمال مبارك متحمسًا لقانون 
رهــــونــــات عـــقـــاريـــة جـــديـــد يــســمــح بــطــرد 
دفع  عن  تخّلفوا  إذا  منازلهم  من  الناس 

ديونهم للمصارف. 
وما يحدث أّنه حني يعترض الناس، كما 
حصل في السنوات املاضية، يراضونهم 
بــــزيــــادة الـــــرواتـــــب. والـــــرواتـــــب فـــي مصر 
 إرضــاء الناس بزيادتها 

ّ
قليلة لدرجة أن

ال يـــرهـــق كـــاهـــل الــــدولــــة. وتــمــلــك الـــدولـــة 
بـــعـــض املــــصــــادر تــســتــطــيــع مــــن خــاللــهــا 
شراء بعض الحلول ملشاكلها مع الناس 
 

ٍّ
عــبــر إنــهــاء اإلضـــرابـــات سلميًا إلـــى حــد

ما. في املقابل، هناك أشخاص في مصر 
ال يـــحـــّبـــون الـــنـــظـــام لــكــّنــهــم قــلــقــون مما 
سيحصل بعد رحيل حسني مبارك. ماذا 
سيحصل للنظام؟ فهم يتدبرون أمورهم 
الحالي  الــوضــع  الــيــوم ويــريــدون تغيير 

لكن هناك خوف من املجهول. 
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ــــ خالل بحثي عن النفط وجذوره وتطّور 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
فــي فترة مــا بعد الــحــرب العاملية األولــى، 
وجدت جذور خطاب التنمية، وخصوصًا 
مــــع عـــصـــبـــة األمـــــــم واالنـــــــتـــــــداب. كــــــان مــن 
مهّمات الدول املنتدبة تنمية دول املنطقة 
مــا معنى  أن تعرف  العربية وكــان عليها 
تـــنـــمـــيـــة. الـــتـــأثـــيـــر األكــــبــــر عـــلـــى الــخــطــاب 
االنـــتـــدابـــي فـــي املــنــطــقــة جــــاء مـــن اإلدارة 
االمبراطورية البريطانية في أفريقيا. من 
أفريقي  االنتداب هو جنرال  اخترع خطة 
جنوبي اسمه يان سماتس. هو شخصية 
مــثــيــرة. أفــريــقــي حـــارب ضــد البريطانيني 
ثــم انــضــّم الــيــهــم. قـــال ســمــاتــس إّنـــه يجب 
عبر  الجنوبيني  األفــريــقــيــني  مــع  التعامل 
التنمية املنعزلة أو املنفصلة لعدم ربطها 
تقع  وهنا  السياسي.  والعمل  باالنتخاب 
الــبــالد في  فــي  العنصرية  التفرقة  أصــول 
التنمية،  العشرين.  القرن  من  األول  العقد 
منعزلة.  أو  مفصولة  تنمية  دائــمــًا  تعني 
هي تعني دائمًا »ما يجب فعله إذا لم تكن 
يــومــًا ما  ربــمــا  لكن  النخبة(  )إلـــى  تنتمي 
 

ّ
ستنتمي«. وتعني »سنأخذ بيدك عبر كل

الخطوات كي تتمكن يومًا ما من أن تكون 
عــضــوًا )فـــي مــصــاف الــــدول املــتــحــضــرة(«. 
منفصلة  تنمية  يسّمونها  آنـــذاك  وكــانــوا 
لـــتـــعـــنـــي ذلــــــك تــــحــــديــــدًا، ثـــــم تــــوقــــفــــوا عــن 
اســـتـــخـــدام كــلــمــة مــنــفــصــلــة، وخــصــوصــًا 
بعدما أصبحت جزءًا من النظام االنتدابي 
والحكم الكولونيالي البريطاني في العالم 
العربي. حني نسمع كلمة تنمية يجب أن 
نضيف فورًا منفصلة. فهي مقصودة كي 
يصبح معناها »ما يجب فعله لألشخاص 
الـــذيـــن ال حـــق كـــامـــاًل لــديــهــم بـــأن يــكــونــوا 
االقتصاد  فــي  لديهم  دور  ال  أو  مستقّلني 
الــعــاملــي«. نــحــن نــعــدهــم بــالــحــصــول على 
هــذا الــدور في حــال تطبيق هــذه التنمية. 
استثناءهم  بــذلــك  ونــبــرر  نفصلهم  نــحــن 

 شيء. 
ّ

من كل
 الجذور 

ّ
من منظور تاريخي عام، أظن أن

يسّمى  ملا  أسست  للتنمية  الكولونيالية 
 

ّ
الــــيــــوم »األمـــــــم املــســيــحــيــة« الـــتـــي تــحــتــل

وتنّمي. لم يكن األمر مجرد أيديولوجية 
من  مجموعة  لكن  الــنــاس،  عبرها  تحكم 
نستخدمها  مــبــررات  لحكمهم.  املــبــررات 
لنفسر السبب الذي يجعلنا ال نستجيب 
أو إلقامة  السياسية للشعوب،  للمطالب 
 األمــر 

ّ
نظم سياسية أكثر عــدالــة. أظــن أن

يتعّلق بتسوية دائمة. 
بالتنمية، هي  يتعّلق  مــا  فــي  أّنـــه  أعتقد 
تــعــكــس ســـيـــاســـات خــــبــــراء وتــــعــــود الـــى 
جذورها بعد الحرب العاملية الثانية. بعد 

أميركية،  التنمية  أصبحت  الحرب،  هــذه 
بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت فـــرنـــســـيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة 
وأوروبية إثر الحرب األولى. هناك مقاربة 
مختلفة مع األميركيني. تجب العودة الى 
الرئيس األميركي هاري ترومان  خطاب 
الــشــهــيــر عـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــم تصلها 
الــتــنــمــيــة فـــي الــعــالــم ويــطــلــق مـــن خــاللــه 
»نريد  يقول  هــو  األربـــع.  النقاط  برنامج 
أن نــنــقــذ هــــذه املــنــاطــق لــكــن لـــن نــصــرف 
املال على ذلك، سيكون ذلك مكلفًا جدًا«. 
الوقت كانت أميركا تحظى بما  في ذلك 
يقارب الثمانني في املئة من االستثمارات 
العاملية ألّنها لم تتضرر من الحرب. كان 
 الــصــنــاعــات والـــتـــجـــارة، وكــان 

ّ
لــديــهــا كـــل

 
ّ

لكل توزيع بسيطة  بإعادة  األمــر  يتعلق 
هـــذه الـــثـــروة. لــكــن مــا يــقــولــونــه كـــان »لــن 
نصدر رأس املال وال الثروة. فسّر عملنا 
الخبرة  نملك  أّنــنــا  هــو  األميركيني  نحن 
الــتــقــنــيــة«. الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة فـــي خــطــاب 
تــرومــان هــي عــن الــخــبــرة التقنية، وهــي 
مبرر لعدم إعادة توزيع الثروة. معناها 
»ســنــمــنــحــكــم الــخــبــرة بـــدل املـــــال. هـــذا ما 
التقنيات واملــال، لكن لن نمنحكم  لدينا: 
إياها، بل سنقول لكم كيف تعملون من 
أجلها«. خالل عملي في مصر، اكتشفت 
أشــيــاء مضحكة عــن هــذا املــوضــوع. فمن 
التقنيات التي منحها األميركيون ملصر 
في نهاية األربعينيات كيفية بناء منازل 

طينية بنحو أفضل! 
على  الهيمنة  فــي  املــقــاربــة  هـــذه  تستمر 
الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــــيـــــــوم. فـــــالـــــوضـــــع لــيــس 
متعلقًا بــإعــادة تــوزيــع املـــال واملــــوارد بل 
بتقديم الخبرة وإعادة تحويل اإلعانات 
واملساعدات إلى الواليات املتحدة. واألمور 
الـــتـــي ال حـــاجـــة لــهــا هـــنـــاك، فـــي أمــيــركــا، 
الثالث.  العالم  أســواق  يمكن رميها على 
ويمكن مساعدة الشركات األميركية التي 
ستتوّلى مثاًل بناء املباني في هذه الدول. 
الــى برامج   األحــــوال النظر 

ّ
يجب فــي كــل

هذا  على  عملي  مــفــّصــل.  بنحو  التنمية 
املــوضــوع لــم يتطرق الــى مــشــاريــع عامة 

بل الى تفاصيل متعلقة بالتقنيات. 

■ ت��ت��ن��اول ف��ي ك��ت��اب��ات��ك ال��رأس��م��ال��ي��ة وط��ري��ق��ة 
امل��ب��دأ  ال��وق��ت نفسه  ف��ي  ت��رف��ض  ل��ك��ّن��ك  عملها، 
القائل بضرورة وجود نتائج مماثلة لها أينما 

حّلت. كيف تفسر ذلك؟ 
ــــ  كان هناك تقليد رائع في ثقافة اليسار 
يــريــد ربـــط مـــا يــحــصــل فـــي أي مــكــان في 
كّله.  الكون  مستوى  على  بالقوى  العالم 
يمكننا تسمية هذه القوى الرأسمالية أو 
األمــبــراطــوريــة أو مــا تــريــدون. هناك فرق 

الرأسمالية  الــحــديــث عــن قــوى  كبير بــني 
أو األمبراطورية أو االقتصاد العاملي وما 
أمــكــنــة معّينة،  فــي  عــلــى األرض  يــحــصــل 
من دون التطّرق الى الترابط الذي يفّسر 
مـــا يــحــصــل فـــي مـــا نــســّمــيــه الـــعـــوملـــة. هل 
الــقــوى والــفــاعــلــني فيها  نحن نمنح هــذه 
السلطة والقوة في ما يتعلق  الكثير من 
بتجانس الرأسمالية أو اإلمبريالية؟ هذه 
األمور التي نستخدم معها كلمات كبيرة 
 تــجــانــســًا مــمــا نعتقد 

ّ
وعــمــيــقــة، هـــي أقــــل

وفيها الكثير من املخاطر، وبالتالي هي 
تعتمد على العنف. هناك أنواع من العنف 
الــقــوى وهي  التي نرفقها بهذه  واإلكـــراه 

إشـــارات إلــى ضعفها وعــدم قدرتها على 
فــعــل أي شـــيء كــمــا تــريــده بــالــتــحــديــد. ال 
ينبغي أن نستنتج أّنه سيكون هناك نوع 
 شيء. 

ّ
من القوى الكونية التي ستدير كل

يجب أاّل نكرر نظرية املؤامرة التي تقول 
 هناك قّلة تتحكم بمصير الجميع. أنا 

ّ
إن

 هـــذه الـــقـــوى تــتــمــتــع بــالــقــوة 
ّ

ال أعــتــقــد أن
ونــحــن بطريقة  تملكها،  أّنــهــا  الــتــي نظن 
التحدث  عبر  قّوتها  نــعــزز  هــذه  تفكيرنا 
عــنــهــا دومــــــًا مـــشـــّدديـــن عـــلـــى الــتــجــانــس 
والسيطرة. لنأخذ قرار الواليات املتحدة 
انطالقًا  القرار  اتخذ  لقد  العراق.  اجتياح 
ترافقهما  والــضــعــف،  التجانس  عــدم  مــن 
قـــوى عــاديــة تــريــد الــعــنــف والـــدمـــار. لكن 
ذلــك لــم يكن خطة كبيرة يعرف مــن يقف 
وراءهــــــــا مــــا يـــريـــدونـــه بـــالـــضـــبـــط. وهــــذه 
الحرب هي نتيجة طريق مسدود ورغبة 
أكثر  العربي  الخليج  على  السيطرة  فــي 
منها نتيجة قوة ورغبة أمبريالية جبارة. 
األمبريالية،  القوى  الحديث عن  إذًا، عند 
القوى الكونية األخرى  الرأسمالية أو  أو 
يجب التنبه إلى عدم املبالغة في وصفها 
بــــالــــتــــجــــانــــس، بـــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس يــجــب 
مــا بينها  فــي  التجانس  إلــى عــدم  التنبه 
ونتائجها العنفية. لقد استخدمت عبارة 
الــرأســمــالــيــة  قــــدرة  أو   ،»Homoficience«
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج نــفــســهــا أيــنــمــا 
كيفية  إلــى  للنظر  معّينة  بطريقة  حــّلــت، 
إنــــتــــاج هـــــذا الـــتـــجـــانـــس. هــــي تــعــنــي فــي 
األصـــل »الــقــيــام بــاألمــور دومـــًا بالطريقة 
نــفــســهــا«. فــهــنــاك أســـلـــوب لــلــحــديــث عن 
أشكال اإلمبراطورية أو الرأسمالية، وفي 
الــفــتــرة األخــيــرة ربــمــا االقــتــصــاد الكوني 
عبارة  فقط  يستخدم  ال  والنيوليبرالية، 
الـــتـــجـــانـــس بـــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــوّحـــــدة مــن 
 مكان. هذا 

ّ
التغّيرات التي ستحصل في كل

»السوق«  الحديث عن  عند  مثاًل  يحصل 
الــتــي ســتــســيــطــر. لــكــّنــنــي أعــتــقــد أّنــنــا إذا 
التي تتحقق  درسنا املشاريع السياسية 
بــاســم الــســوق الــحــرة أو الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
الــفــاعــلــني يــخــتــلــقــون ذلــــك. كلما   

ّ
نــــرى أن

يعيدون الكّرة تختلف األمور قلياًل، ألّنهم 
 مــرة. 

ّ
يعملون ضــد قــوى مختلفة فــي كــل

ليسوا تجسيدًا ملجموعة قوى  أّنهم  كما 
يكونوا  أن  يــريــدون  هــم  عاملية.  تاريخية 
الحرية،  قــوى  مثل  عاملية  لقوى  تجسيدًا 
قـــوى األســـــواق، قـــوى املــنــطــق الــتــي تعمل 
ينّظمون  لكّنهم  شابه.  ومــا  الجهاد  ضد 
أمورهم على عجل. لقد أوضحت ذلك في 
بحث كتبته عن اإلصالحات في مصر في 
عصر ما قبل السوق الحرة. هناك تعابير 
معّينة يستخدمونها. كما هناك تقنيات 
خــــاصــــة بــــالــــســــوق يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا، 
مــــعــــادالت خـــاصـــة بــــاألســــعــــار أو أخــــرى 
خاصة بالسكن وأسعاره، وهذا جزء من 
املــــوارد الــتــي يملكها هـــؤالء األشــخــاص. 
هــنــاك منطقًا عامليًا   

ّ
أن هـــذا ال يعني   

ّ
كـــل

أينما  متطابقة  األمـــور  سيجعل  مــّوحــدًا 
 محاولة الستخدام هذه التقنيات 

ّ
. كل

ّ
حل

ســــتــــواجــــه مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
 القوى الرأسمالية 

ّ
القوى املحلية. كما أن

االعــتــمــاد حــني تستطيع على  ســتــحــاول 
عـــمـــالء أو حـــلـــفـــاء مـــحـــّلـــيـــني، لــتــحــقــق مــا 
 السوق الحرة 

ّ
تــريــده. وفــي الحقيقة، فــإن

مــثــاًل مختلفة مــن مــكــان آلخــر فيما نحن 
أقول  »الــســوق« عمومًا. من هنا  نسّميها 

إّنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك كــلــمــة واحـــــــدة تــلــخــص 
مــاهــيــة الــتــاريــخ. أحـــب أن أتــخــّيــل أّنـــه لو 
كان  الحياة  قيد  على  اليوم  ماركس  كــان 
ســيــقــول الــشــيء نــفــســه. هــو لــم يستخدم 
اخترعت الحقًا،  الــتــي  الــرأســمــالــيــة،  كلمة 
لكّنه استخدم عبارة »رأس املال« بصفتها 
قوة كبيرة ومهمة. بدأت كلمة رأسمالية 
التاسع  القرن  ثمانينيات  في  باالنتشار 
عشر وتسعينياته. حتى لينني حني كتب 
مراحل  أعلى  »اإلمبريالية  الشهير  بحثه 
 اإلمبريالية هــي ما 

ّ
إن قــال  الــرأســمــالــيــة« 

يـــأتـــي مـــكـــان الـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــتـــي لـــم تعد 
موجودة. لكن نحن نتمسك بتعابير القرن 
التاسع عشر كما لو أّنها صحيحة اليوم. 
الخاص  مفهومنا  على  نحافظ  أن  يجب 
من التعابير، وأن نبقيها على قيد الحياة 
مــقــابــل كــمــيــة مـــن الـــتـــنـــوع. كــمــا يــجــب أن 
نفهم أّنه في هذا التنوع، ثمة القوى التي 
تحاول أن تسيطر، وهي تريد أن تحصل 
عــلــى الــتــجــانــس، وهـــذا لــيــس جــيــدًا ألّنــهــا 
في املحصلة ستتجه الى العنف. إذا كنا 
نريد أن نقف بوجه هذه القوى يجب أاّل 

نستنتج أّنها كّلها قوية جدًا. 
 

■  ك����ان ه���ن���اك ف���ي ف���ت���رة م���ن ال���ف���ت���رات ط��ف��رة 
كولونيالية   ����� بعد   ����� امل��ا  ال��دراس��ات  ف��ي  كبيرة 
في الواليات املتحدة. كيف ترى مستقبل هذه 
الدراسات؟ وملاذا لم تقابلها حماسة مماثلة من 

باحثي املنطقة، كما حدث مثاًل في الهند؟ 
ــــ  الوضع مختلف في الهند. هناك اللغة 
املــشــتــركــة مــع الــغــرب فــي الـــدراســـة، لذلك 
كــــان االهـــتـــمـــام أكـــبـــر ربـــمـــا. أنــــا مــتــفــائــل 
بـــخـــصـــوص مــســتــقــبــل هـــــذه الـــــدراســـــات، 
بيروت  فــي  اهتمام وجــدتــه حتى  فهناك 
خالل إقامتي فيها هذه الفترة. في أميركا 
اهتمام متزايد، وخصوصًا في دراسات 
من  لفترة  متجاهلة  كانت  التي  املناطق 
الوقت ملصلحة العلوم االجتماعية. األمر 
الذي تغّير أخيرًا هو زيادة عدد الباحثني 
الــشــرق أوســطــيــني الــذيــن يـــدّرســـون هــذه 
املــواد، وهذا حدث من قبل في الدراسات 
 بعضهم 

ّ
مــهــم جــــدًا ألن هــــذا  اآلســـيـــويـــة. 

يــعــود الــــى بــــالده ويــســاهــم فـــي الــتــبــادل 
املعرفي. يجب أن يحصل ذلك بنحو أكبر 
حتى لــو لــم يكن دائــمــًا. إّنـــه أمــر يساعد. 
 عدم توفر املوارد املادية يساهم 

ّ
أعتقد أن

ربما فــي عــدم االهــتــمــام بهذه الــدراســات 
فــي املــنــطــقــة هــنــا. لــكــن مــا يحصل الــيــوم 
فـــي الــخــلــيــج مـــن انــتــقــال لــلــجــامــعــات هو 
أمر مثير. ربما ينقل هذا بعض االهتمام 
الى املنطقة مع األموال التي تصرف. لكن 
ال أدري إذا كــان ذلــك سينفع فــي مقاربة 
أاّل تكون  أّنــه يجب  مشاكل املنطقة. أظــن 
الــدراســات الــشــرق أوســطــيــة فــي املنطقة، 
ترتكز على النموذج األميركي بل عليها 
أن تنبع من هنا. يجب أن يكون منطلق 
الــعــمــل هــو »مـــدرســـة فــرانــكــفــورت« التي 
بفرانكفورت،  يتعلق  شــي  أي  تـــدرس  لــم 
 مؤسسيها في أملانيا في 

ّ
لكن وجود كل

الــفــتــرات مــّثــل منطلقًا أساسيًا  فــتــرة مــن 
لــعــمــلــهــم الـــفـــّذ. لــيــس كـــل مـــا يــعــمــل عليه 
لكنني  بــاملــكــان.  يــكــون مرتبطًا  أن  يــجــب 
 هــنــاك مــجــااًل كبيرًا ملزيد 

ّ
أن أوافـــق على 

مـــن األشــــخــــاص لــيــقــومــوا بـــأبـــحـــاث عن 
السياسة في املنطقة املتعلقة بالسنوات 

الخمسني األخيرة.

تصوير
هيثم 

الموسوي

االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

املتحدة  الواليات  في  وقته  معظم  ميتشل  تيموثي  قضى 
جه من جامعة كامبريدج في 1977 بإجازة في التاريخ. 

ُّ
منذ تخر

نال الدكتوراه في السياسة ودراسات الشرق األدنى من جامعة 
برينستون في 1984. عمل في مركز دراسات الشرق األدنى في 
جامعة نيويورك 25 سنة قبل أن ينتقل إلى جامعة كولومبيا 

ج من أستاذة األنثروبولجيا ليال أبو اللغد
ِّ
في 2008. متزو

إضراب عمال الفحم أّدى 
إلى دمقرطة المجتمعات 
األوروبّية والحصول على 

حّق االقتراع العام وإنشاء 
األحزاب السياسّية

تملك الدولة المصرية 
بعض المصادر تستطيع 

من خاللها شراء بعض 
الحلول لمشاكلها مع 

الناس

رأي
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األكراد يرفعون لواء »تقرير المصير«
استفاق العراقيون من صدمة وثائق »ويكيليكس« ليواصلوا لعبة السياسة والدم. عادت التفجيرات 

مسّودة قانون كما الهموم )الكردية( املصيرية
مجلس السياسات 

االستراتيجية تعطي 
الغلبة للرئيس

البرزاني: حين تعود 
كركوك إلى كردستان 
سنجعل منها نموذجًا 
للتعايش

األم��ن��ي والسياسي  ال��ُس��ب��ات  ف��ت��رة  انتهت 
ف����ي ال�����ع�����راق، ف��ح��م��ل ال���ي���وم���ان امل���اض���ي���ان 
ت���ط���ورات درام��ات��ي��ك��ي��ة، ت��ج��ّس��دت ب��ع��ودة 
ال��ت��ف��ج��ي��رات، وب���إع���ادة ف��ت��ح أك��ث��ر امل��ل��ف��ات 
املحتل:  ال��ع��راق  ف��ي  حساسية  السياسية 
اس��ت��ق��ال أك�����راد ال���ع���راق، وه���وي���ة ك��رك��وك، 

عربية أم كردية؟
ال��ه��دوء النسبي، فّجر  وب��ع��د أس��اب��ي��ع م��ن 
انتحاري نفسه، أمس، في الرمادي، عاصمة 
أكثر  الباد، موقعًا  غ��رب  األنبار  محافظة 
من 17 قتيًا وعشرات الجرحى، وذلك قرب 
م��ج��ّم��ع امل��ح��اف��ظ��ة خ���ال ت��ق��دي��م م��واط��ن��ن 

طلبات توظيف حكومية.
أما سياسيًا، فكان األبرز فتح رئيس إقليم 
كردستان العراق، مسعود البرزاني، خال 
املؤتمر الثالث عشر للحزب الديموقراطي 
الكردستاني أول من أمس، ملف حق تقرير 
ال��ع��راق، مؤكدًا أن »املرحلة  املصير ألك��راد 

املقبلة تنسجم« مع ذلك.
ال��ب��رزان��ي، أم���ام رئ��ي��س الجمهورية  وق���ال 
جال الطالباني ورئيسي مجلسي الوزراء 
النجيفي،  وأسامة  املالكي  نوري  والنواب 
 املطالبة بحق تقرير 

ّ
»اليوم يرى الحزب أن

املصير والكفاح العاصي والسلمي لبلوغ 
الهدف تنسجم مع املرحلة املقبلة«. وتابع 
»باالتكال على الله، سنطرح مسألة تقرير 
امل���ص���ي���ر أم������ام أع����ض����اء امل���ؤت���م���ر ب��اع��ت��ب��ار 
الحق جوهريًا واستكمااًل لجهود املرحلة 
السابقة نطرح ذلك أمام النقاش والتحليل 

والدراسة«.
وأش��������ار إل�����ى أن »ال�����ح�����زب وض�����ع أه���داف���ه 
باالرتكاز على نهج واقعي ودراسة موازين 
هذا  السياسية، وعلى  وامل��ع��ادالت  ال��ق��وى 

األس��اس ح��دد أه��داف��ه مرحلة بعد مرحلة 
في إطار مطالبته بالديموقراطية والحكم 

الذاتي والفدرالية في كردستان«.
ول��ف��ت ال��زع��ي��م ال���ك���ردي إل���ى أن »ال��دس��ت��ور 
يضمن حقوق أبناء الشعب العراقي كافة، 
التي بتطبيقها  رق��م 140  امل��ادة  ويتضمن 
ي��زول الكثير م��ن الظلم واالس��ت��ب��داد«، في 
إش���ارة إل��ى م��ا تنص عليه ه��ذه امل���ادة من 
اس���ت���ف���ت���اء ف����ي امل���ن���اط���ق امل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا، 
وخ��ص��وص��ًا ك��رك��وك. وع���ن ه���ذا امل��وض��وع، 
أوض���ح ال��ب��رزان��ي أن��ه »ح��ن ت��ع��ود كركوك 
إل������ى إق���ل���ي���م ك�����ردس�����ت�����ان، س���ن���ج���ع���ل م��ن��ه��ا 
وال��ت��س��ام��ح واالدارة  ل��ل��ت��ع��اي��ش  ن��م��وذج��ًا 
امل���ش���ت���رك���ة، ل��ك��ن ال ي��م��ك��ن امل���س���اوم���ة على 

هويتها« )الكردية(.
ك���ردس���ت���ان يجعل  اق��ل��ي��م  م 

ُّ
»ت���ق���د أن  ورأى 

باقي سكان املحافظات يفكرون في إقامة 

أقاليم خاصة بهم. ومن جهتنا، سنساند 
يتكّون حسب طموحات سكانه  إقليم  أي 
ألن ت��رس��ي��خ ال���ن���ظ���ام ال���دي���م���وق���راط���ي حق 

للجميع«.
أم���ا امل��ال��ك��ي، ف��ق��د خ��ص��ص ك��ل��م��ت��ه ل��دع��وة 
تقديم  ف��ي  اإلس����راع  إل��ى  السياسية  الكتل 
مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدًا 
أن الحكومة املكلف بتأليفها »ستولد قبل 
انتهاء املدة الدستورية« وأمدها 30 يومًا 

من تاريخ تكليفه قبل نحو اسبوعن.
ب�������دوره، اك��ت��ف��ى ال��ن��ج��ي��ف��ي ب���ال���دع���وة إل��ى 
وتنفيذية  تشريعية  وطنية  حملة  إط��اق 
وش��ع��ب��ي��ة وإع���ام���ي���ة وق��ان��ون��ي��ة مل��ح��ارب��ة 

الفساد واملفسدين في العراق.
السبت، بصفة  الوقت، ُكشف يوم  في هذا 
»املجلس  قانون  غير رسمية، عن مسّودة 
ال���وط���ن���ي ل���ل���س���ي���اس���ات االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة« 

وفق  السياسية  الكتل  عليه  اتفقت  ال���ذي 
على  لعرضها  تمهيدًا  ال��ب��رزان��ي،  م��ب��ادرة 
البرملان األسبوع املقبل للتصويت عليها. 
وت���ن���ص امل����س����ودة ع��ل��ى أن ت���ك���ون ق�����رارات 
أما  باإلجماع.  ��خ��ذت 

ُّ
ات إذا  ملزمة  املجلس 

في حال عدم تحقق اإلجماع في القضايا 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، ف��ُت��ّت��خ��ذ ق�����رارات 
املجلس بغالبية ثلثي أعضائه وتكون في 

هذه الحالة ملزمة للسلطات املعنية.
خذ قرارات  كذلك نّصت املسّودة على أن ُتتَّ
املجلس في األمور االعتيادية األخرى غير 
األم����ور االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��األك��ث��ري��ة 
املطلقة لعدد أعضائه، وف��ي ح��ال تساوي 
األص��وات، تكون الغلبة إلى الجانب الذي 
ي��ك��ون ف��ي��ه ال��رئ��ي��س، ك��م��ا أع��ط��ت امل��س��ّودة 
تنفيذ  حسن  متابعة  ف��ي  للمجلس  الحق 

قراراته امللزمة.

وع���ّرف���ت امل���س���ّودة امل��ج��ل��س ب��أن��ه »مجلس 
ي����ع����م����ل وف���������ق ال������دس������ت������ور وي�����ت�����أل�����ف م���ن 
رئ��ي��س��ه ورئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ورئ��ي��س 
ال���ج���م���ه���وري���ة ورئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ورئ����ي����س إق���ل���ي���م ك���ردس���ت���ان ال�����ع�����راق، ول���ه 
ي��ع��رض  ح���ي���ث  وإداري  م����ال����ي  اس���ت���ق���ال 
امل�������رش�������ح ل������رئ������اس������ة امل�����ج�����ل�����س ال����وط����ن����ي 
ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى م��ج��ل��س ال��ن��واب 
لنيل ثقته بالغالبية املطلقة لعدد أعضائه 
وي��زاول عمله بعد أداء اليمن الدستورية 

أمام مجلس النواب«.
وتوضح املسّودة أن عمل املجلس ورئيسه 
وأعضائه يستمر لدورة واحدة بعد تأليف 
الجديد  النواب  الحكومة، ويجوز ملجلس 
تمديد عمله لدورة ثانية بموافقة الغالبية 

املطلقة ألعضاء مجلس النواب الجديد.
املجلس،  ال��ت��ي يعمل عليها  امل��ج��االت  أم��ا 
فهي 9، تتضمن السهر على ضمان االلتزام 
ب��ال��دس��ت��ور ورس�����م ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
ال���ع���ام���ة ووض�����ع االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األم��ن��ي��ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة، ووض����ع ال��س��ي��اس��ات ال��ع��ام��ة 
وسياسات  والنقدية  واملالية  االقتصادية 
ال���ط���اق���ة واالس���ت���ث���م���ار وت���ط���وي���ر وإص����اح 
ال���ن���ظ���ام ال���ق���ض���ائ���ي وت��ح��ق��ي��ق امل��ص��ال��ح��ة 
الوطنية إضافة إلى وضع استراتيجيات 
ت���ن���ظ���ي���م ال����خ����دم����ات ال���ب���ي���ئ���ة وال���ص���ح���ي���ة، 
وح���ق���وق اإلن����س����ان، وال���ث���ق���اف���ة، وال��ت��ن��م��ي��ة 

البشرية، والتربية والتعليم.
ُي��ش��ار إل���ى أن رئ��ي��س »ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة« 
إي����اد ع����اوي ه���و امل���رش���ح ال��وح��ي��د لشغل 
إل��ى اآلن، لكن لم  امل��ذك��ور  رئ��اس��ة املجلس 

يعد مؤكدًا أنه سيوافق على ترؤسه.
)أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي(

17 قتياًل وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري ضرب الرمادي )روتيرز( 

ت���وال���ت ردود ال��ف��ع��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ح��ي��ال 
املوقف األميركي الجديد من عملية السام، 
األميركية  الخارجية  وزي���رة  أعلنته  ال��ذي 
امل��اض��ي،  ال��ج��م��ع��ة  ي���وم  ه��ي��اري كلينتون 
املفاوضات  عن خيار  التراجع  في  وتمّثل 
إش��راف  املباشرة تحت  غير  إل��ى  املباشرة 

أميركي ال أكثر. 
وأعلن عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح«، 
نبيل شعث، أن »خطاب كلينتون فيه إقرار 
األميركية  اإلدارة  جهود  بفشل  واع��ت��راف 
إلغراء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
السام،  عملية  بقواعد  لالتزام  نتنياهو 
واإلص�������رار ع��ل��ى أن امل���ف���اوض���ات ي��ج��ب أن 
ت���ش���م���ل ج���م���ي���ع ق���ض���اي���ا ال����ح����ل ال���ن���ه���ائ���ي، 
وه�����ي ال����ق����دس وال�����ح�����دود وامل��س��ت��وط��ن��ات 
وال����اج����ئ����ون وامل�����ي�����اه واألم����������ن«. وأض�����اف 
كطرفن  تعاملنا  الخارجية  وزي���رة  »ل��ك��ن 
الطرف  ال��ل��وم على  م��ت��س��اوي��ن، وال تضع 
اإلسرائيلي الذي أفشل الجهود األميركية 
االستيطانية،  سياسته  مواصلته  بسبب 
وال ت���ح���دد م���ا ال�����ذي س��ت��ق��وم ب���ه م���ن اآلن 
فصاعدًا في موضوع االستيطان«. وأشار 
إلى أن »موقفنا كان وال يزال أنه لن نذهب 
إلى املفاوضات قبل الوقف الكامل لجميع 
األنشطة االستيطانية، بما يشمل القدس 
ال��ش��رق��ي��ة«. وأض���اف »س��ن��رى م��ا سيحمله 
امل��ب��ع��وث األم���ي���رك���ي ال���خ���اص إل����ى ال��ش��رق 
األوس��ط، ج��ورج ميتشل، ومن ثم ستكون 
الفلسطينية  ل��ل��ق��ي��ادة  اج��ت��م��اع��ات  ه��ن��اك 
العربية  ال��س��ام  مل��ب��ادرة  املتابعة  وللجنة 

من أجل تقويم املوقف واتخاذ القرار«. 
الفلسطيني  ال���وف���د  ع��ض��و  أع���ل���ن  ب������دوره، 

امل�����ف�����اوض، م��ح��م��د اش���ت���ي���ة، أن ال����والي����ات 
املتحدة اقترحت مجددًا على الفلسطينين 
ال����دخ����ول ف����ي م���ف���اوض���ات غ���ي���ر م���ب���اش���رة، 
لديهم شيء  أن��ه ليس  »ه���ذا معناه  ق��ائ��ًا 

ليقّدموه«. 
واستبعد اشتية أن تنجح هذه املفاوضات 
ألنها »بشكلها الثنائي، يجب إعادة النظر 
العثرات  كانت  عامًا   19 م��دار  فعلى  فيها؛ 
أك��ث��ر م��ن اإلن���ج���ازات، وامل��س��ار التفاوضي 
في تراجع مستمر وال يتقدم«. وأضاف »ال 
يعقل أن تبقى الواليات املتحدة با موقف 

وتترك األطراف تتفاوض إلى ما ال نهاية، 
ب����ل م���ط���ل���وب م����ن واش���ن���ط���ن دور واض�����ح، 
ونريد أن نعرف هل هي وسيط أم حكم أم 

ميّسر للمفاوضات؟«. 
العربية  الجامعة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
السام  للجنة مبادرة  ق��ررت عقد اجتماع 
بعد غد األربعاء، للنظر في اتخاذ موقف 
 ����� الفلسطينية  امل��ف��اوض��ات  ب��ش��أن  ع��رب��ي 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. وق���ال األم���ن ال��ع��ام املساعد 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، أح��م��د ب��ن حلي،  لجامعة 
إن الجامعة »قررت تقديم موعد االجتماع 

املقرر على املستوى الوزاري من الخميس 
العام  إلى األربعاء، بعد مشاورات لألمن 
للجامعة عمرو موسى مع رئيس مجلس 
ال��������وزراء ووزي������ر خ���ارج���ي���ة ق��ط��ر ح��م��د بن 

جاسم«. 
واشنطن  أن  أع��ل��ن��ت  ق��د  كلينتون  وك��ان��ت 
»س���ت���ب���دأ ج���ول���ة ج���دي���دة م���ن امل���ف���اوض���ات 
امل����ك����وك����ي����ة غ����ي����ر امل������ب������اش������رة«. وق�����ال�����ت إن 
»ال������والي������ات امل���ت���ح���دة ل����ن ت���ك���ون م��ش��ارك��ًا 
س��ل��ب��ي��ًا، وس���ت���دف���ع األط�������راف إل����ى ت��ح��دي��د 
دون  األس��اس��ي��ة  القضايا  ب��ش��أن  مواقفهم 

العرب يلتقون األربعاء لبحث املفاوضات غير املباشرة 
عملية التسوية

جنود إسرائيليون خالل اعتقالهم متظاهرًا فلسطينيًا )حازم بدر ــ أ ف ب ( 

إبطاء، وبتحديد واقعي«. 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة  أن  ك���ل���ي���ن���ت���ون  وت����اب����ع����ت 
»القضايا  من  مجموعة  على  اآلن  ستركز 
األساسية« التي ثبت أنها جميعًا قضايا 
ص��ع��ب��ة ال��ح��ل. ك��ذل��ك أول����ت ع��ن��اي��ة خاصة 
لقضية الحدود النهائية، مشيرة إلى أنها 
أميركي  تركيز  م��وض��ع  تصبح  أن  »يمكن 

في املستقبل«. 
م����ن ج���ه���ة أخ��������رى، أع����ل����ن رئ����ي����س ال��������وزراء 
تأييد  أن  نتنياهو  بنيامن  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
وزي������ر ال����دف����اع إي����ه����ود ب��������اراك، ف����ي م��ع��ه��د 
»س���ب���ان« ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، لتقسيم 
ال��ق��دس ال يعكس م��وق��ف ال��ح��ك��وم��ة. وق��ال 
إن »ب����اراك ع���رض ال��خ��ط��ة )االن��س��ح��اب من 
القدس( بصفته رئيس حزب العمل، وهذا 

ال يعكس موقف الحكومة«. 
في املقابل، حذر وزير التجارة والصناعة 
اإلسرائيلي، بنيامن بن أليعازر، نتنياهو 
من أن »وزراء كتلة العمل سينسحبون من 
السياسية  العملية  لم ُتطلق  إذا  الحكومة 
مختلف  أي��ض��ًا  لتشمل  الفلسطينين  م��ع 
ال���ق���ض���اي���ا ال���ج���وه���ري���ة ال���ع���ال���ق���ة«. وق���ال���ت 
ص��ح��ي��ف��ة »ي���دي���ع���وت أح����رون����وت« إن »ب��ن 
األسابيع  ب��أن  اعتقاده  ع��ن  أع��رب  أليعازر 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة س��ت��ك��ون ح��اس��م��ة«، فيما 
الوزير إسحاق هيرتسوغ، من حزب  دع��ا 
»ال��ع��م��ل«، ن��ت��ن��ي��اه��و إل���ى »إق���ن���اع املجلس 
صيغة  على  بالتصديق  املصغر  ال���وزاري 
ل��ل��ت��س��وي��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ت���ك���ون م��ب��ن��ي��ة على 
ال��ت��ى ع��رض��ه��ا ف��ى حينه الرئيس  ال��خ��ط��ة 

األميركي األسبق بيل كلينتون«. 
)سما، معا، أ ف ب، يو بي آي، رويترز( 
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كلمات متقاطعة

1- كتلة صخرية في فلسطني ُتشرف على حيفا تعرضت لحريق هائل األسبوع الفائت 
تتبع ملحافظة حمص وه��ي مصيف معروف بجمال طبيعته  بلدة سورية جبلية   -2  –
– إله – 3- دولة أفريقية محصورة بني غينيا وليبيريا – 4- حّرك – عاصمة أوروبية – 5- 
للتفسير – حب – يعتمد على الشخص – 6- مدينة ومرفأ قبرصي شهير – 7- من الطيور 
– ماركة أجهزة هاتفية – 8- أصابه الزكام – عائلة رئيس جمهورية أميركي – دق الجرس 

– 9- مقياس أرضي للمساحة – محرّر الهند من اإلنكليز – 10- شاعر لبناني 

أفقيا

1- من الحيوانات كان يلقّب بسفينة الصحراء – من يتعاطى الشؤون الحكومية في الدولة – 2- 
إحسان – أجسام تخترق طبقات الجو فتحتدم وتضيء ثم تسقط على األرض – 3- مّسه – شهر 
أيار باألجنبية – 4- إحدى الواليات املتحدة األميركية – عبودية – 5- عملة إيطاليا قبل الوحدة 
اإلقتصادية في أوروب���ا – ه��دم الحائط حتى س��ّواه ب��األرض – 6- رفيق الطالب في املدرسة 
– مدينة نيجيرية قاعدة املقاطعة الشرقية الوسطى – 7- مدينة أميركية عاصمة كارولينا 
الشمالية – منديل الرقبة – 8- يضطرب في الكالم ويتلعثم – ضمير متصل – 9- عاصمة جزر 

شتلند البريطانية – ينضّد الشيء – 10- إحدى الواليات املتحدة األميركية

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب املريخ – 2- الم – مترابط – 3- يويو – وج – ال – 4- ليليان لي – 5- شندي – حنا – 6- و ت م ر 
ا – كبيس – 7- درع – نمل – فّت – 8- مقود – كاكاو – 9- نون – قس – لّدا – 10- ة ة - البؤساء

أفقيا

 – 6- لتوني 
ّ

1- كليلة ودمنة – 2- واوي – ترقوة – 3- كميل شمعون – 4- وينر – 5- أم – أدان – قل
 – نيفادا – 10- خط اإلستواء

ّ
– مكسب – 7- ِمرجل – كال – 8- را – يحّب – كلس – 9- يبل

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
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شروط اللعبة
هذه الشبكة مكّونة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقّسم إلى 
9 خ���ان���ات ص���غ���ي���رة. م���ن ش���روط 
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  710

6 8 9 3

3 4 5

2 7 1

3 1 7

8 2

4 3 6

3 2 9

5 7 8

7 6 2 4

8 7 3 4 5 2 1 6 9

2 1 5 6 3 9 7 4 8

6 9 4 8 1 7 3 5 2

9 5 8 1 7 4 2 3 6

7 3 2 9 8 6 5 1 4

4 6 1 5 2 3 9 8 7

3 8 9 2 6 1 4 7 5

5 4 7 3 9 8 6 2 1

1 2 6 7 4 5 8 9 3

روائية وكاتبة مسرحية فرنسية من أصل روسي )1900- 1999(. تركت بصمة 
على الرواية في العالم وبينها الرواية العربية. واصلت الكتابة بعد أن تجاوزت 
التسعين 4+6+5+2+3 = مرفأ أردني ■ 1+7+9 = طائر جارح ■ 5+4+10+11+8 = 

نجمة باألجنبية

s u d o k u

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد ظاهر شاه

7مشاهير 1 1

s u d o k u

1011

7 1 1

القاهرة ــ األخبار

برغم »غضب« الطبيعة االستثنائي في 
كل مدن مصر، سمعت في قلب شوارع 
ال��ق��اه��رة صيحات »ب��اط��ل«. ك��ان��ت هذه 
ت���ظ���اه���رة ت��ع��ّب��ر ع���ن »غ���ض���ب« آخ����ر من 
ت���زوي���ر االن���ت���خ���اب���ات، واص���ف���ة مجلس 
ال��ش��ع��ب ال����ذي س��ي��ب��دأ ان��ع��ق��اده ص��ب��اح 
اليوم بأنه »مجلس عز« نسبة الى أمني 
أحمد  ال��ح��اك��م،  الوطني  ال��ح��زب  تنظيم 
انتخابات  إدارة  إل��ي��ه  تنسب  ال���ذي  ع��ز، 
ه����ي »األس����������وأ« و»األك�����ث�����ر ف���ج���اج���ة ف��ي 
ال���ت���زوي���ر«، ع��ل��ى ح��د م��ا اس��ت��ق��رت عليه 
املعارضة التي فقدت غالبّية مقاعدها، 
او ضاعت منها مقاعد مضمونة بسبب 

التزوير الفاضح.
آالف امل���ش���ارك���ني ف���ي ت��ظ��اه��رة ال��غ��ض��ب 
اح���ت���ش���دوا أم�����ام دار ال���ق���ض���اء ال��ع��ال��ي، 
وه�����ت�����ف�����وا ض������د ال�����ت�����زوي�����ر وامل�������زوري�������ن 

وط���ال���ب���وا ب��ح��ل م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ال���ذي 
يفتقد الشرعية، كما قال بيان صدر عن 

»تظاهرة الغضب«.
حصار قوات االمن أغلق الطرق املؤدية 
إل��ى م��ك��ان ال��ت��ظ��اه��رة، كما ك��ان عناصر 
يرتدون مالبس مدنية يعوقون وصول 
االحتجاجية،  ال��ح��رك��ات  اع��ض��اء  بعض 
ب��ع��دم��ا ات��س��ع ن��ط��اق امل���ش���ارك���ة، وش��م��ل 
والجمعية  امل��س��ل��م��ني  االخ�����وان  ج��م��اع��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر، وح���رك���ة »ك��ف��اي��ة«، 
وأح���زاب »ال��غ��د« و»ال��ك��رام��ة« و»الجبهة 
الديموقراطية«. والحضور بهذه الكثافة 

كان مفاجئًا، وخصوصًا في ظل ثورات 
امل����ن����اخ وت����س����ارع ال����ع����واص����ف ال��رم��ل��ي��ة 
وسط صقيع لم تعشه مصر منذ فترات 
طويلة، وأدى الى إغالق املوانئ والطرق 
ال��س��ري��ع��ة وإل����غ����اء ال����رح����الت ال��ب��ح��ري��ة، 

وإعالن حال الطوارئ في املطارات. 
امل��دن تعرضًا لخسائر من  وكانت أكثر 
التي  االسكندرية،  هي  الطبيعة  غضب 
غ��رق��ت ف��ي ت��واب��ع ن���وة »ق���اس���م« وت��ه��دم 
م��ص��ن��ع م��الب��س ف���ي م��ن��ط��ق��ة م��ح��رم بك 
ت�����رّدد أن 3 منهم  وب��داخ��ل��ه 50 ع���ام���اًل، 

قتلوا.

السياسية،  ال��ع��واص��ف  صعيد  وع��ل��ى 
املعّينني  العشرة  النواب  لم تمر قائمة 
ب������ه������دوء. وب�����ع�����د ل����ح����ظ����ات م�����ن اع�����الن 
ال����رئ����ي����س ح���س���ن���ي م�����ب�����ارك ال���ق���ائ���م���ة، 
اشتعلت االن��ت��ق��ادات م��ن اط����راف ع��دة. 
تعيني  عل  املصريون  االقباط  اعترض 
الكاتب جمال أسعد عبد امللك، املعروف 
بخصومته مع الكنيسة، ورغم أن بقية 
األق��ب��اط ال����7 املعينني م��ن امل��ق��رب��ني الى 
ال��ب��اب��ا ش���ن���ودة، اال ان اخ��ت��ي��ار ج��م��ال 
أس��ع��د اع��ت��ب��ر رس��ال��ة ورغ��ب��ة ف��ي خلق 
توازن مع البابا الذي أعلن اعتكافه في 
احتجاج صامت على عدم االف��راج عن 

املشاركني في أحداث العمرانية.
وف���ي ق��ائ��م��ة ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات اس���م امل��ح��ام��ي 
م��ح��م��د ال�����دك�����روري، م��ح��ام��ي ال��رئ��ي��س 
م����ب����ارك، وامل���س���ت���ش���ار ان���ت���ص���ار ن��س��ي��م، 
في  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس 
مجلس الشورى، اضافة الى الصحافية 
امينة شفيق، عضو حزب التجمع، التي 

قيل إن تعيينها هو
مكافأة على انسحابها في االنتخابات 
أم���ام مديحة خ��ط��اب مرشحة  االخ��ي��رة 

»كوتة« املرأة املنتمية للحزب الوطني.
وك�����م�����ا ي����ت����وق����ع امل������راق������ب������ون س���ت���ح���دث 
ت���غ���ي���ي���رات ف����ي رؤس�������اء ال���ل���ج���ان داخ����ل 
مجلس الشعب، لكن اسم رئيس املجلس 
سيظل غالبًا هو الدكتور فتحي سرور 
 20 م��ن  أكثر  منذ  مقعده  على  الجالس 

عامًا.

غضب شعبي يرافق »غضب الطبيعة«
مصر

الغضب كان عنوان اليوم 
املصري أمس، غضب طبيعي 

ناتج عن عواصف أمطار ورمال، 
وغضب شعبي تمّثل بتظاهرة 
اعتراض على نتائج االنتخابات 

التشريعّية

مؤسس »كفاية« يتقدم املتظاهرين ضد البرملان الجديد أمس )محمد عبد الغني - رويترز( 

إسرائيل تفرج عن رائد صالح 

أطلقت السلطات اإلسرائيلية 
سراح رئيس الحركة اإلسالمية 

رائد صالح )الصورة(، بعد 
قضائه 5 أشهر في السجن، 

إلدانته بمهاجمة شرطي خالل 
نشاطات قادها ضد أعمال 

الحفريات اإلسرائيلية في منطقة 
الحرم القدسي.وأعلن صالح، فور 

خروجه، أن فترة الخمسة أشهر 
التي قضاها في السجن »كانت 

عبارة عن جنة عشتها خلوة 
مع الله«، مضيفًا أنه تمكن من 
إصدار ثالثة كتب من زنزانته. 
وطالب باعتبار »أسرى الحرية 

داخل السجون اإلسرائيلية أسرى 
حرب، وبناًء على ذلك يجب إطالق 

سراحهم فورًا ووفق األنظمة 
الدولية«.

)يو بي آي(

شهيدان في غّزة

استشهد مقاومان فلسطينيان 
وأصيب جندي إسرائيلي 

بجروح خطرة، في اشتباكات 
بني الجانبني مساء أول من 
أمس، على الحدود الشرقية 

لوسط قطاع غزة. وقال املوقع 
االلكتروني لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إن قوة من الجيش 

اإلسرائيلي »رصدت فلسطينيني 
اثنني يزحفان ويحاوالن التقدم 

واالقتراب من السياج األمني، 
شرق وسط قطاع غزة، قبل 

أن يشرعا بإطالق النار على 
الدبابات اإلسرائيلية«. وأضاف 

أن تباداًل إلطالق النار »اندلع 
في املكان أّدى إلى مقتل 

الفلسطينيني«. بدوره، قال الناطق 
باسم الخدمات الطبية في غزة، 

أدهم أبو سلمية، إن الطواقم 
الطبية تلقت أنباًء إسرائيلية »عن 

وجود شهيدين«.
)يو بي آي(

كيسنجر: إحراق السوفيات 
لليهود ليس شأننا

أظهرت تسجيالت لوزير 
الخارجية األميركي األسبق 
هنري كيسنجر، الذي عرف 

بدعمه الكبير إلسرائيل، نشرتها 
صحيفة »نيويورك تايمز« 
األميركية، مواقف مخالفة 

أدلى بها في حوار مع الرئيس 
األميركي الراحل ريتشارد 

نيكسون. قال »حتى لو وضع 
االتحاد السوفياتي اليهود في 
غرف غاز، فإن ذلك لن يكون 

شأنًا أميركيًا«. فأجاب نيكسون 
»أعرف، ال يمكن أن نفجر العالم 

بسبب ذلك«، مضيفًا في حوار مع 
مستشاره تشارلز كولسوم في 

شباط عام 1973، إنهم »عدائيون 
جدًا وحادون جدًا ولديهم 

شخصية بغيضة«. إال أنه مّيز 
بني اليهود اإلسرائيليني الذين 

يقّدرهم واليهود األميركيني.
)يو بي آي(

عربيات
دوليات
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بسام القنطار 

مل���اذا وص���ف م��ؤت��م��ر ك��ان��ك��ون ب��ش��أن تغّير 
ال��ذي اختتم أعماله أول من أمس،  امل��ن��اخ، 
ب��أن��ه »ن���اج���ح«، ف���ي وق���ت ط��غ��ت ف��ي��ه سمة 
عقد  ال��ذي  السابق  املؤتمر  »ال��ف��ش��ل« على 
ف���ي ك��وب��ن��ه��اغ��ن ف���ي ال���دن���م���ارك؟ ب��ب��س��اط��ة 
ل���ع���ب���ت امل���ك���س���ي���ك ك�����دول�����ة م���ض���ي���ف���ة ل��ع��ب��ة 
وص��ف��ه��ا امل���راق���ب���ون »ب���ال���ذك���ي���ة«، ل���م ت��رف��ع 
س��ق��ف ال��ت��وق��ع��ات ول���م ت��س��ع ال���ى ال��خ��روج 
ال��ت��زام كل  بنص يحدد ب��وض��وح مستوى 
دولة بخفض االنبعاثات، وركزت جهودها 
باستكمال  يسمح  ب��إع��ان  ال���خ���روج  ع��ل��ى 
النقاش بشأن تبني معاهدة ملزمة تخلف 
معاهدة كيوتو التي تنتهي مفاعيلها في 
ال��ذي سيعقد العام  ع��ام 2012 في املؤتمر 
امل��ق��ب��ل ف��ي دي��رب��ن ف��ي ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، أو 
على أبعد تقدير في املؤتمر الذي تتنافس 
ك��ل م��ن قطر وك��وري��ا على استضافته في 
ب��ن��ص  ب����ال����خ����روج  م����ا س���م���ح  ع�����ام 2012، 
ح���از ش��ب��ه إج��م��اع وت��ض��م��ن مجموعة من 
بينها  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ّي��ر  اآلل��ي��ات ملكافحة 
إنشاء »صندوق أخضر« ملساعدة البلدان 

النامية. 
أت����اح����ت ه�����ذه »ال���ن���ه���اي���ة اإلي���ج���اب���ي���ة« ف��ي 
يتبنى  أن  امل��ك��س��ي��ك��ي،  ال��ب��ح��ري  امل��ن��ت��ج��ع 
مندوبو نحو 200 بلد، اجتمعوا في إطار 
ال�����دورة ال���� 1٦ ل��ل��م��ع��اه��دة اإلط���اري���ة بشأن 
تغّير املناخ، نصًا من شأنه أن يلزم جميع 
األطراف بتنشيط عملية التفاوض لتبني 
أي  ع��ام 2011،  ف��ي  اتفاقية ج��دي��دة ملزمة 
قبل عام من انتهاء مفعول اتفاقية كيوتو 
التي لم تلتزم بها أساسًا الدول الصناعية 
ل��ك��ون��ه��ا ل���م ت��ك��ن م��ل��زم��ة ل���ل���دول ال��ن��ام��ي��ة 

وخصوصًا الصني والهند. 
ب���ع���د 12 ي���وم���ًا م����ن امل����ف����اوض����ات امل��ك��ث��ف��ة، 
وامل����ت����وت����رة ف����ي ب���ع���ض األح������ي������ان، ق��دم��ت 
امل��ك��س��ي��ك ال���ت���ي ت������رأس امل���ن���اق���ش���ات، ن��ص 
النص  أم��س. ولقي  م��ن  أول  تسوية مساء 
ال����ذي ي��ق��ع ف���ي 30 ص��ف��ح��ة ت��رح��ي��ب��ًا كبيرًا 
وتصفيقًا ح���ارًا م��ن ال��ح��ض��ور وق��وف��ًا، في 

حدث نادر في هذا املؤتمر. 
وع���ارض���ت ب��ول��ي��ف��ي��ا االت���ف���اق ب���دع���وى أن��ه 
ليس كافيًا، وقال سفيرها، بابلو سولون: 
إل��ى  ه���ذه ليست خ��ط��وة  إل��ي��ن��ا،  »بالنسبة 

التي نوقشت طويًا. 
ووص�����ف م���ن���دوب���و غ��ال��ب��ي��ة ال������دول إع���ان 
ك���ان���ك���ون ب����أن����ه »أف����ض����ل ت���س���وي���ة م��م��ك��ن��ة 
وتكمن  مناقشتها«.  تجري  التي  للملفات 
أه���م���ي���ة م���ؤت���م���ر امل���ك���س���ي���ك ف�����ي أن������ه أع�����اد 
املفاوضات الى مربع األمم املتحدة دون أن 
يحرج أيًا من األطراف في القيام بتعهدات 
صريحة، وخصوصًا أن الواليات املتحدة 
ف��ش��ل��ت ف���ي إم�����رار ق���ان���ون ف���ي ال��ك��ون��غ��رس 
ي��م��ك��ن��ه��ا م���ن ال���ت���ق���دم ب��ت��ع��ه��دات ص��ري��ح��ة 
وصول  أن  كما  الجديدة،  االتفاقية  ضمن 
ع���دد م���ن األع���ض���اء ال���ج���دد امل��ت��ش��ك��ك��ني في 
إلى  أس��اس��ه��ا  م��ن  امل��ن��اخ��ي  التغير  حقيقة 
التعهدات  صعوبة  م��ن  يزيد  الكونغرس، 

التي تبّنتها إدارة أوباما. 
التزمت كل  لو  أن��ه فيما  املحزنة  واملفارقة 
دولة من الدول بتنفيذ ما تعهدت به طوعًا 
ال���ى ال���ي���وم، ب��ش��أن ال��ح��د م���ن ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا، 
 ٦0 بنسبة  بعد  على  العالم  يكون  فسوف 
في املئة من خفض درج��ات ح��رارة األرض 
إل��ى دون درجتني مئويتني. وتعّد مراقبة 
ال���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة م����ن أج�����ل خ���ف���ض ت��ل��ك 
االن���ب���ع���اث���ات م���ن امل���واض���ي���ع ال��ش��ائ��ك��ة في 
ت��زال الصني تتحّفظ  امل��ف��اوض��ات، فيما ال 
ع��ل��ى أي م��راق��ب��ة خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى خططها 
البيئية، وهي نقطة تصّر عليها الواليات 
املتحدة.  ولم يحدد إعان كانكون تفاصيل 
إخ��ض��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، وخ��ص��وص��ًا ال��ص��ني 
»مل��ش��اورات وتحاليل دول��ي��ة« كما  والهند 

تم االتفاق في كوبنهاغن. 
وف���ي امل��ح��ص��ل��ة، وف��ي��م��ا ل��و ن��ج��ح األط���راف 
العام  اتفاقية ملزمة في  ال��ى  في الوصول 
امل��ق��ب��ل، ف���إن نسبة خ��ف��ض االن��ب��ع��اث��ات لن 
ت��ت��ج��اوز ٦٥ ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��ه��دف امل��ت��وق��ع 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى درج������ة ح�������رارة األرض، 
ال��ذي��ن  ال����دول  أن ممثلي  ي��ع��ن��ي عمليًا  م��ا 
غادروا كانكون فرحني بإنجازهم يعرفون 
الكارثة، وأن حضارة  الى  العالم يتجه  أن 
الكبرى«  »روزن��ام��ت��ه��ا  توقعت  التي  امل��اي��ا 
املكسيك  أه��رام��ات  م��س��ّات  املنقوشة على 
أن ينتهي العالم في 21 كانون األول 2012، 
قد ال يكون موعدًا دقيقًا فعليًا، لكن تغّير 
امل��ن��اخ ي��ج��ع��ل م��ن ه���ذه »ال���ن���ب���وءة« وجهة 

نظر يؤمن بها املايني.

عودة محادثات تغّير المناخ إلى مرّبع األمم المّتحدة 
التنفيذية  للسكرتيرة  الوصف  بدورها«،  قامت  »كانكون 
للمعاهدة اإلطارية بشأن تغّير املناخي كريستينا فيغرس 
املكسيك  محطة  إذًا  املناقشات.  من  أسبوعني  ختام  في 
في رحلة املفاوضات الدولية بشأن تغّير املناخ، التي بدأت 
املفاوضات  إعادة  وهو  محدد  دور  لها  كان  عامًا،   ١٨ قبل 
إلى حظيرة األمم املتحدة، بعدما ذهبت بها كوبنهاغن 

إلى مكان آخر. والخالصة في »إعالن كانكون«، الذي تبّنته 
جميع دول العالم باستثناء بوليفيا، إنشاء هيكل مؤسسي 
الى  تؤدي  أن  يتوقع  التي  املستقبلية  للمفاوضات  جديد 
أفريقيا في  باتفاقية جديدة في ديربن في جنوب  الخروج 
التي  قطر  إلى  جديد  من  بالكرة  القذف  أو  املقبل،  العام 
ستلقي بثقلها للفوز باستضافة قمة املناخ في عام ٢٠١٢

ع بصندوق  مؤتمر كانكون: فشل مقنَّ

تغّير المناخ يجعل
نبوءة المايا وجهة نظر 

يؤمن بها الماليين 

عارضت بوليفيا 
االتفاق بدعوى أنه ليس 
كافيًا: خطوة إلى الوراء 

وافق املجتمعون في كانكون على إنشاء صندوق أخضر 
رصدت له الدول املتقدمة مبلغ 10 مليارات دوالر سنويًا، 
إل���ى م��ب��ل��غ 100 م��ل��ي��ار دوالر  ل��ت��ص��ل  ح��ت��ى ع���ام 2020، 

ع���ام 2020. غير  ب��ح��ل��ول  س��ن��وي��ًا 
امل��ب��ادرة تقصر كثيرًا عن  أن ه��ذه 
تصل  التي  ال��دول��ي  البنك  تقديرات 
ب���ن 140 - 175  ي���ت���راوح  إل����ى م���ا 
مليار دوالر سنويًا ملساعدة الدول 
ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي نمو 
ه��ن��اك  ي��ك��ون  أن  اق��ت��ص��اده��ا دون 
ارت���ف���اع ف���ي م��س��ت��وى ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا. 
الدولي  البنك  تقديرات  تشير  كما 
تأثيرات  م��ع  التكيف  أن  إل��ى  أيضًا 

التغير املناخي ستكون له تكلفة إضافية تتراوح بن 30 
التعهد بدفع 30  - 100 مليار دوالر سنويًا. ومن شأن 
مليار دوالر التي تغطي السنوات الثالث، أن يكون بمثابة 
اخ��ت��ب��ار ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة ب��ش��أن آلية 
صرفها لهذه األم��وال، وخصوصًا 
أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت���رى أن ه��ذا 
ال���ص���ن���دوق ي���ج���ب أن ي���ك���ون أك��ث��ر 
امل���ق���رر أن تعقد  اس��ت��ق��الل��ي��ة. وم���ن 
أواًل  الصندوق  إدارة  املكلفة  اللجنة 
 ،2011 ع��ام  آذار  ف��ي  لها  اجتماعًا 
إلدارة  متكاملة  آل��ي��ة  ت��ق��ّر  أن  ع��ل��ى 
األموال وطريقة صرفها في املؤتمر 

املقبل في جنوب أفريقيا. 

أموال قاصرة 

األمام، بل خطوة الى ال��وراء. ما جرى هنا 
هو تسويف ال حدود له ملناقشة بروتوكول 

كيوتو«. 
امليزة الرئيسية للنص هي أنه كرس نقاطًا 
عدة من االتفاق السياسي الذي تم التوصل 
إل��ي��ه ف���ي ك��وب��ن��ه��اغ��ن ول����م ت���ق���ّره ال�����دول ال��� 
ف��ي معاهدة األم��م املتحدة،  194 األع��ض��اء 
ورّت��ب��ه��ا ف��ي ش��ك��ل دق��ي��ق وع��م��ل��ي. وي��ؤك��د 
النص مجددًا ضرورة إبقاء ارتفاع درجات 
حرارة األرض عند درجتني مئويتني، داعيًا 
»األطراف الى التحرك بسرعة لتحقيق هذا 

الهدف على األمد الطويل«. 
ب��ع��ب��ارة أخ�����رى، ف��ق��د ت��ق��ل��ص��ت م��ف��اوض��ات 
قمة ك��ان��ك��ون إل��ى م��ج��رد ال��ت��ف��اوض بشأن 
هذا الهيكل املؤسسي الجديد للمفاوضات 
فكما  امل��ع��ض��ل��ة،  تكمن  وه��ن��ا  املستقبلية، 
املناخ،  بتغير  املختصون  الخبراء  ياحظ 
ف������إن امل����ع����ل����وم����ات امل�����ت�����واف�����رة ع�����ن ال���ح���ال���ة 
املناخية ال تشير إلى أي إمكان للمحافظة 

ع��ل��ى درج����ات ح����رارة األرض ف��ي مستوى 
م��ن درجتني  ارت��ف��اع��ه��ا بأكثر  ي��ح��ول دون 

مئويتني. 
أن أي  الخبراء على  ويجمع معظم ه��ؤالء 
ارت���ف���اع إض���اف���ي ل���درج���ات ح�����رارة األرض 
س��ت��ك��ون ل��ه ت��أث��ي��رات م��دم��رة ع��ل��ى الحياة 
البشرية. وف��ي كل ذل��ك ما يشير إل��ى فشل 
م��ف��اوض��ات ق��م��ة ك��ان��ك��ون ح��ت��ى ف��ي إح���راز 
تقدم نحو تحقيق أكثر األهداف تواضعًا. 
وك���ان���ت ال������دول ال��ص��ن��اع��ي��ة وال���ن���ام���ي���ة قد 
ع��رض��ت ب���داي���ة 2010، ان��ط��اق��ًا م���ن إع���ان 
)بالنسبة  أه��داف��ه��ا  ال��ط��وع��ي،  كوبنهاغن 
ال�����ى ال���ف���ئ���ة األول��������ى( وع��م��ل��ي��ات��ه��ا )ال��ف��ئ��ة 
الحد  يخص  م��ا  ف��ي   2020 لسنة  الثانية( 
م���ن ان��ب��ع��اث��ات غ����از ال��دف��ي��ئ��ة. ول����م تتميز 
هذه الوعود بطابع إلزامي، وكان يفترض 
أن ي��ت��م ال��ت��وص��ل ف��ي ك��ان��ك��ون إل���ى صيغة 
قانونية ملزيد من »الترسيخ«، األمر الذي 

بقي رماديًا ومبهمًا. 

الفشل هلل املؤتمرون  م��ن ه��ذا  ول��ل��ه��روب 
ب����االت����ف����اق ع���ل���ى م����ا س����ّم����وه »ال���ص���ن���دوق 
األخ��ض��ر«، حيث سيكون له مجلس إدارة 
م���ن 24 ع���ض���وًا ت��م��ث��ل ف��ي��ه ت��م��ث��ي��ًا ع����اداًل 
النامية. ويقضي  وال��دول  املتطورة  ال��دول 
ن���ص ك��ان��ك��ون ب���أن ي��ت��ول��ى ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
ثاثة  تستمر  انتقالية  مرحلة  ف��ي  إدارت���ه 
أع��وام. لكن التساؤالت الكثيرة عن طريقة 
تمويل الصندوق تبقى با رد. واقترحت 
لجنة تابعة لألمم املتحدة إيجاد تمويات 
ب���دي���ل���ة م���ث���ل ف�����رض رس������وم ع���ل���ى وس���ائ���ل 
ال��ن��ق��ل وال��ص��ف��ق��ات امل��ال��ي��ة، وك��ل��ه��ا ال ت��زال 

اقتراحات. 
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ي��ض��ع ال��ن��ص أس���س آلية 
تهدف الى الحد من انحسار الغابات الذي 
ي��ن��ت��ج م��ن��ه 1٥ ال����ى ع��ش��ري��ن ف���ي امل���ئ���ة من 
املسببة الرتفاع حرارة  الغازات  انبعاثات 
األرض. ولم يرد في النص إمكان استخدام 
املكلفة  اآللية  لتمويل هذه  الكربون  سوق 

على هامش 
أعمال 
املؤتمر
)أ ف ب(

ُّّ
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مبوب
إعالنات

مطلوب

◄ مبوب   ►

م��ط��ل��وب س��ك��رت��ي��رة ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��دي��ر ع��ام 
،االف��ض��ل��ي��ة لصاحبات  ش��رك��ة دراس�����ات 
ال��خ��ب��رة ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة ض���روري���ة . 

الرسال السيرة الذاتية : 
email:waza2f@gmail.com

مفقود

ف��ق��د ج�����واز س��ف��ر ب���إس���م أم�����ال ع��ل��ي نصر 
ال���دي���ن ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء ممن 

يجده االتصال على الرقم 71/327180 

فقد جواز سفر بإسم صوفيا حسن حاّلل 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده 

االتصال على الرقم 03/569761

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

ن��ارّي��ة وأوراق قانونّية  م��ع دراج���ة  ش��اب 
للعمل في مكتبة وإعالنات فريحة في   �����

األشرفية. ه�: 01/201740.
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Executive Assistant 
for a law firm 

 Missions: 
 Assist the Managing Lawyer in his daily administrative work.   

 Coordinate and handle all office tasks (filing, agenda, 

correspondence, appointments, reports, telephone, e-mail, minutes 

of meeting, etc). 

 Communicate and provide information by relevant methods 

internally and externally. 

 Qualifications: 
 University degree in Business or equivalent. 

 3 to 5 years experience in a similar field. 

 Responsible and Organized. 

 Confident and respects confidentiality. 

 Strong interpersonal skills & excellent communication. 

 Advanced computer literacy. 
 Arabic, English and French are a must. 

Please send your CV + 1 photo to info@icanfindajob.com 
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االثنني  13  كانون األول  2010  العدد  1290

ز  تفجير ستوكهولم يعّزّ
»اإلسالموفوبيا« أوروبّيًا 

يأتي تفجير ستوكهولم األخير ليوّسع 
إذ  أوروب���ا،  دائ��رة »اإلسالموفوبيا« في 
كثيرًا  ت��ت��ع��ّق��د  أن  املستبعد  م��ن  ي��ع��د  ل��م 
أوضاع املسلمني في هذه القارة وتزداد 

سوءًا. 
وُقتل شخص وأصيب اثنان بجراح في 
أعلنت  أم��س، فيما  أول من  ستوكهولم، 
ال��ش��رط��ة ال��س��وي��دي��ة أن��ه��ا ت��وص��ل��ت إل��ى 
أدلة قوية على وجود »جرائم إرهابية«. 
وق���������ال م������س������ؤول ف������ي ج�����ه�����از ال���ش���رط���ة 
ُي��ت��ع��ام��ل  االن����ف����ج����اري����ن  ال���س���وي���دي���ة إن 
إرهابية«،  »ج��رائ��م  باعتبارهما  معهما 

وإن الشرطة توصلت إلى أدلة جيدة. 
العمليات في جهاز  أعلن مدير  ب���دوره، 
ان��درس تورنبيرغ، أن الشرطة  الشرطة، 
ال��ق��ت��ي��ل  ال����رج����ل  ت���أك���ي���د أن  ي��م��ك��ن��ه��ا  ال 
ان��ت��ح��اري، وال أن ت��ت��ح��دث ع��ن ه��وي��ت��ه، 

نظرًا إلى عدم إخطار بعض األسر. 
النار في  الحادث عندما اشتعلت  وب��دأ 
سيارة في شارع مزدحم وسط العاصمة 
ال���س���وي���دي���ة، أع���ق���ب ذل����ك ان���ف���ج���ارات من 
داخل السيارة قالت الشرطة إنها نجمت 

عن أسطوانات غاز. 
على  وق��ع  ال��ذي  الثاني،  االنفجار  وأدى 
دقيقة،   15 ب��ف��ارق  تقريبًا  متر   300 بعد 
إلى مقتل رجل وإصابة اثنني. وقال وزير 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي، ك����ارل ب��ي��ل��ت، في 
رسالة على املوقع االجتماعي »تويتر«، 
»أخفقت أكثر املحاوالت إثارة للقلق في 
 هجوم إرهابي في جزء مزدحم من 

ّ
شن

أن  ك��ان يمكن  ول��ك��ن  وس��ط ستوكهولم. 
تكون مفجعة على نحو حقيقي«. 

وذك�����رت ال��ص��ح��ف ال��س��وي��دي��ة أن رج���اًل 
ف��ّج��ر ن��ف��س��ه. ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة »داج��ن��ز 
قوله  باسكال  يدعى  ع��ن مسعف  نيتر« 
»ي��ب��دو أن ه��ذا ال��رج��ل ك��ان يحمل شيئًا 

انفجر في معدته«. 
نقاًل  »اف��ت��ون��ب��الدي��ت«  وذك����رت صحيفة 
ع��ن م��ص��در ق��ول��ه إن ال��رج��ل ك���ان يحمل 
س���ت ق��ن��اب��ل أن��ب��وب��ي��ة ان��ف��ج��رت إح��داه��ا 

فقط. 
وأف�������ادت وك���ال���ة »ت�����ي. ت����ي« ال��س��وي��دي��ة 
ل����أن����ب����اء، ب���أن���ه���ا ت���ل���ّق���ت ع���ب���ر ال���ب���ري���د 
اإللكتروني ملفات صوتية بالسويدية 
والعربية. ونقلت عن رجل كان يتحدث 
ف��ي أح���د ت��ل��ك امل��ل��ف��ات ال��ص��وت��ي��ة، ق��ائ��اًل 
ما  نفسها  ع��ن  »أع��م��ال��ن��ا ستتحدث  إن 
دم��ت��م ال ت��ن��ه��ون ال���ح���رب ع��ل��ى اإلس����الم 
األحمق  وتأييدكم  بالنبي  واالستهزاء 

للخنزير فيلكس«، وذلك في إشارة إلى 
ال���رس���وم ال���س���اخ���رة ل��ل��رس��ام ال��س��وي��دي 
الرس فيلكس، عن النبي محمد في عام 

 .2007
انتشار  من  ليزيد  التفجير  ه��ذا  ويأتي 
ح�������ال ال������ره������اب و»اإلس�����الم�����وف�����وب�����ي�����ا« 
ف���ي أوروب�������ا، وال س��ي��م��ا ب��ع��دم��ا ق��ّدم��ت 
تشرين  ف��ي شهر  األوروب���ي���ة  املفوضية 
ال����ث����ان����ي امل������اض������ي »اس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
الداخلية م��ن أج��ل االت��ح��اد األوروب���ي«، 
التي تؤكد فيها واح��دًا وأرب��ع��ني هدفًا، 
وت��س��ت��ل��ه��م امل���ث���ال األم���ي���رك���ي )ب��رن��ام��ج 
ب��رن��ام��ج  إل����ى وض����ع  TFTP(، وت��ت��ط��رق 
ل��رص��د ت��دف��ق��ات مالية وشبكة  أوروب����ي 
والتشجيع  بالتنسيق  مكلفة  ج��دي��دة 
ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ال���ت���ط���رف. ك���ذل���ك ينتظر 
إرس���������اء س���ي���اس���ة ج�����دي�����دة ب����ش����أن أم���ن 

وسائل النقل الجوية واألرضية. 
ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���م���ك���اف���ح���ة ال���ج���ري���م���ة 
اإللكترونية، تريد بروكسل خلق مركز 
أوروبي ملكافحة هذا النوع من الجرائم 
رّد  م���ج���م���وع���ات  ووض�������ع   ،2013 س���ن���ة 
سريع، إضافة إلى شبكة إنذار مشترك 
ف��إن املفوضية تريد  ال����27. كذلك  ل��ل��دول 
أي����ض����ًا ت���ط���وي���ر ق��������درات ال�������رد امل���ش���ت���رك 
ف��ي ح��ال��ة ك����وارث طبيعية ت��رغ��م ال���دول 
األعضاء على مساعدة الدول املتضررة 

من بينها. 
ال�����ق�����رارات  وي���م���ك���ن م���الح���ظ���ة أن ه������ذه 
ت���أت���ي اس���ت���ج���اب���ة ل���ت���ه���دي���دات م��ت��خ��ّي��ل��ة 
الوجود  وم��ن  اإلسالمية  الجاليات  م��ن 
اإلس����الم����ي ف���ي أوروب��������ا، ال���ت���ي ي��ري��ده��ا 
ب����ع����ض ُع�����ت�����اة ال����ي����م����ني، ال�����ذي�����ن ت���ق���وى 

شوكتهم. 
)رويترز، األخبار( 

السويد

◄ وفيات   ►
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم

أسعد جوزف سركيس
الحائز وسام األرز الوطني 

من رتبة ضابط
وسام جمهورية هايتي 

برتبة كوموندور
زوجته مايا فرنسوا خوري حلو

ابنه ماريو
ابنتاه تاتيانا وناتاشا

ش��ق��ي��ق��ت��ه آم�������ال أرم�����ل�����ة أن�����ط�����وان ع���ب���ده 
وأوالده�����ا: ول��ي��د ع��ب��ده وعائلته وف��ادي 

عبده وعائلته وكريم عبده
أشقاؤه شارل جوزف سركيس

اب����ن����ا ش���ق���ي���ق���ه امل������رح������وم ري����ن����ي����ه: ك�����ارل 
وساندرا سركيس

أرم��ل��ة شقيقه امل��رح��وم ب��ي��ار: ري��م��ا بكر 
بيار سركيس  الدجاني وول��ده��ا: ريمي 

وعائلته
اب�����ن ش��ق��ي��ق��ه امل����رح����وم ب����ي����ار: ج����و ب��ي��ار 

سركيس
وعموم عائالت سركيس وخ��وري حلو 
وآص��اف وعبده وَم��ن ينتسب إليهم في 
الوطن واملهجر ينعونه إليكم بمزيد من 

األسى.
اليوم االثنني  تقام الصالة لراحة نفسه 
الثالثة  ال��س��اع��ة   2010 األول  ك��ان��ون   13
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي كنيسة س��ي��دة ال��وردي��ة 

الرعائية ����� غادير جونية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال���دف���ن اع��ت��ب��ارًا من 
ال���س���اع���ة ال����ح����ادي����ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال��ظ��ه��ر 
الثالثاء واألرب��ع��اء 14 و15 منه  ويومي 
الحادية  الساعة  الرعية من  في صالون 

عشرة حتى السابعة مساًء.

ش.م.ل.  ج���وس���ار  ش���رك���ة  إدارة  م��ج��ل��س 
ال���وك���ي���ل���ة ال���ح���ص���ري���ة مل���ن���ت���ج���ات األم�����ان 

FICHET BAUCHE
وم��وظ��ف��وه��ا ي��ن��ع��ون إل��ي��ك��م ب��م��زي��د من 

األسى املرحوم
أسعد جوزف سركيس

رئيس مجلس اإلدارة 
ومدير عام الشركة

إدارة شركة جونيبو ����� فيشا بوش
JUNNEBO - FICHET BOCHE العامة
تنعى بمزيد من األسى ممثلها املرحوم

أسعد جوزف سركيس
وتتقدم من زوجته مايا وأوالدها ماريو 
وت��ات��ي��ان��ا ون��ات��اش��ا وك��اف��ة ذوي����ه ب��أح��ّر 

التعازي.

إدارة مطعم بيتنا
جمعية مار منصور

تنعى بمزيد من األسى فقيدها الغالي
أسعد جوزف سركيس

وتتقدم من زوجته مايا وأوالدها ماريو 
وت���ات���ي���ان���ا ون���ات���اش���ا وم����ن ذوي�����ه ب��أح��ّر 

التعازي.

زوجة الفقيد: ليدو سليم البرجي
ولداه: جاك فوزي املعلم وعائلته

جورج فوزي املعلم وعائلته
ابنتاه: مارلني زوجة خليل جورج نعيمه 

وعائلتها
دينا زوجة جان ميشال نجم وعائلته

شقيقته: سعاد الياس املعلم
وجميع عائالت كفرحزير ينعون إليكم

فوزي الياس املعلم
تقبل التعازي اليوم االثنني وغدًا الثالثاء 
في 13 و14 كانون األول في منزل الفقيد 

في كفرحزير.

ان��ت��ق��ل ال����ى رح���م���ة ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ف��ق��ي��دن��ا 
الغالي املرحوم 

الحاج حيدر علي شميساني 
)أبو ربيع( 

رئيس جمعية آل شميساني في لبنان 
زوجته الحاجة زينب فخر الدين 

أوالده: املهندس الحاج ربيع، علي )رائد 
واملحامي  دان�ي،  اللبناني(،  الجيش  في 

وسيم شميساني. 
أش����ق����اؤه: م��ح��م��د، وامل���رح���وم���ون ف����وزي، 

حسيب، ووفيق شميساني. 
تقبل ال��ت��ع��ازي ط���وال أي���ام األس��ب��وع في 
ق��رب  النبطية،  م��دي��ن��ة  ف��ي  الفقيد  م��ن��زل 

مصرف لبنان. 
للفقيدالرحمة ولكم األجر والثواب 

الدين،  آل فخر  آل شميساني،  اآلسفون: 
وعموم أهالي مدينة النبطية.

رقدت على رجاء القيامة 
فيكتوريا عّزام عّزام 

ام 
ّ
أرملة ضاهر الياس عز

ام )ال��ك��ات��ب ال��ع��دل 
ّ
أوالده�����ا ج��وزي��ف ع����ز

ف���ي ج���دي���دة امل�����ن( زوج���ت���ه ري���ت���ا نجيم 
وعائلتهما 

ام زوج����ت����ه ج����وزي����ت ال��ح��ل��و 
ّ
ج������ورج ع�������ز

وعائلتهما )في املهجر( 
ام زوج���ت���ه ك��ل��ود أب���و عسلي 

ّ
ال���ي���اس ع�����ز
وعائلتهما 

ام زوج������ت������ه وف����������اء ن��خ��ل��ه 
ّ
ري������ش������ار ع������������ز

وعائلتهما 
ام زوج����ت����ه س���م���ي���رة ف��ري��ج��ي 

ّ
ف������ادي ع��������ز
وعائلتهما 

ام زوج�����������ة ي�����ع�����ق�����وب س����ي����دي 
ّ
ل���������ور ع�������������ز

وعائلتهما 
ام أرم������ل������ة ال������ي������اس ف����رج 

ّ
م����ارس����ي����ل ع�����������ز

وأوالدها 
أشقاؤها الياس زوجته ليلى عساف 

ملحم زوجته تريز طبر 
املرحوم جورج زوجته لينات 

جورجيت أرملة ادمون أبو شقرا 
نهاد زوجة رياض أبو شقرا 

تريز زوجة سمير خليفه 
وأن���س���ب���اؤه���م وأه����ال����ي م���زرع���ة ال��ش��وف 

ينعونها إليكم. 
تقبل التعازي االثنني والثالثاء 13 و14 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة م����ار ج��رج��س 
ال��خ��ري��ب��ة، ال���ح���دث، م���ن ال���ع���اش���رة حتى 
ال���س���ادس���ة م����س����اًء، وي������وم األرب�����ع�����اء 15 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة م����ار ي��وس��ف 

األنطونية في زحلة. 

»ق��د تسقط أج��س��ادن��ا، أم��ا نفوسنا فقد 
فرضت حقيقتها على هذا الوجود« 
الحزب السوري القومي االجتماعي 

ينعى الى األّمة 
الرفيق أديب يوسف نور الدين 

ي��ص��ل��ى ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه ف��ي ق��اع��ة آل ن��ور 
الدين، سرحمول 

ال���س���اع���ة ال����واح����دة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ن��ه��ار 
االثنني 2010/12/13 

تقبل التعازي يومي الثالثاء واألربعاء 
ف���ي م���ن���زل ول�����ده ط�����ارق ن����ور ال���دي���ن في 

سرحمول 
والبقاء لأّمة
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عبد القادر سعد 

أم�����س، ح���ال���ت األح�������وال ال���ج���وي���ة دون 
إق��ام��ة م��ب��اري��ات األس��ب��وع العاشر من 
ال���دوري. لكن ه��ذه العواصف لم َتُحل 
دون م��ع��رف��ة أم���ٍر أث���ار االس��ت��غ��راب في 

األوساط الكروية. 
وارط����ان م��اط��وس��ي��ان سيكون 
القمة  ملباراة  الرئيسي  الحكم 

بني النجمة والصفاء. 
 

نّ
أس��اس يعني أي  كيف؟ وعلى 

م��اط��وس��ي��ان ل��ق��ي��ادة امل���ب���اراة، 
وه�����و ال������ذي ظ���ه���ر ف����ي ج��ل��س��ة 
ت��ق��ي��ي��م ال���ح���ك���ام األس���ب���وع���ي���ة 
ب��أن��ه أخ��ط��أ ف���ي ل��ق��اء النجمة 
ع��دم منحه ركلة  وامل��ب��رة بعد 
ج�����زاء ل��ل��ن��ج��م��ة ن��ت��ي��ج��ة مسك 
لعلي  بلهوان  الدين  من سعد 
���ة، إض����اف����ة ال�����ى وج����وب  ع���ل���وينّ
ط������رد ب����ل����ه����وان. وي�����ع�����دنّ خ��ط��أ 
ال���ح���ك���م م����ؤث����رًا ل���ك���ون ن��ت��ي��ج��ة 
ة  ب��ف��وز للمبرنّ ان��ت��ه��ت  امل���ب���اراة 
ب��ه��دف وح��ي��د ج���اء ب��ع��د حالة 

ركلة الجزاء. 
ركلة  الحكم  يمنح  ل��م  وقبلها 
الراسينغ  أم��ام  للنجمة  ج��زاء 
ب��ع��د رك��ل��ة ح����رة، وأي���ض���ًا ك��ان 
ال��خ��ط��أ م���ؤث���رًا ب��ع��دم��ا انتهت 

املباراة بالتعادل السلبي. 
وب����ني ه���ات���ني امل����ب����ارات����ني، ق��اد 
م���اط���وس���ي���ان ل���ق���اء ال��راس��ي��ن��غ 
واإلص�������اح ال���ب���رج ال��ش��م��ال��ي، 
في  ماطوسيان  أخطأ  وأيضًا 
عدم طرد حارس اإلصاح بعد 

احتساب ركلة جزاء عليه. 
 ه������ذا ب�����ق�����رار م�����ن ل��ج��ن��ة 

نّ
وك��������ل

ال��ح��االت  نوقشت  إذ  التقييم، 
ف�����ي ال����ج����ل����س����ات، وق�������د ت���ك���ون 
ه�����ن�����اك ح���������االت أخ�����������رى، ل��ك��ن 
ب����ع����ض امل������ب������اري������ات األخ��������رى 
ملاطوسيان لم تعرض بسبب 
عدم تصويرها، أو عدم وجود تسجيل 
ل��ل��ق��ط��ات!! وخ��ص��وص��ًا ل��ق��اء األن��ص��ار 
وم��ض��ي��ف��ه ال���س���ام ص����ور ال�����ذي شهد 
اعتراضات وإشكاالت من قبل جمهور 

السام على قرارات الحكم. 

ممنوع التوقيف؟ 
ورغ������م ك����ل م����ا ح���ص���ل، ف�����إن ال��ت��وق��ي��ف 

متابعة

جلسات تقويم الحّكام: فولكلور وكومبارس و»بالها أحسـن... وأشرف« 
إن لم تستِح فافعل ما شئت. عبارة قد تنطبق على واقع التعيينات لقيادة 
مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم. فاألمور وصلت الى درجة من االستهتار، 

تحت مبدأ »نحن حّرين«، بدأت تطال كرامة أعضاء اللجنة 

ك��رف��ع تسلل  أوق���ف���وا ألخ��ط��اء بسيطة 
خ���اط���ئ أو ع�����دم رف�����ع ب���ط���اق���ة ح���م���راء 
ب��داًل من الصفراء، إال أن كل ه��ؤالء لم 
تؤثر أخطاؤهم على نتائج املباريات. 
وح��ت��ى الحكم علي ص��ب��اغ فقد أوق��ف 
ألسبوع بعد خطأين كبيرين في لقاء 
العهد والصفاء، إال أن أخطاءه فعليًا 
لم تؤثر على النتيجة، لكونها حصلت 
بحق العهد الذي فاز في نهاية اللقاء 
3 – 2. وك���ل ه���ذا بسيط أم���ام م��ا قاله 
عضو لجنة الحكام حيدر قليط الذي 
راقب ماطوسيان في لقاءي الراسينغ 

وال��ن��ج��م��ة، وامل����ب����رة وال��ن��ج��م��ة وال����ذي 
ت���ح���دث ط���وي���ًا ع���ن أداء م��اط��وس��ي��ان 
ال���س���ل���ب���ي، وخ���ص���وص���ًا ع���ل���ى ص��ع��ي��د 
التحركات والقرارات اإلجرائية، وآخر 
ت���ل���ك امل���اح���ظ���ات ك���ان���ت ف����ي ال��ج��ل��س��ة 
األخيرة وعلى مسمع من رئيس لجنة 
ال��ح��ك��ام م��ح��م��ود ال��رب��ع��ة ال����ذي حضر 

بعد طول غياب! 
ف�������إذا ك����ان����ت ت���ح���ل���ي���ات ن���ب���ي���ل ع���ي���اد، 
وماحظات املراقب حيدر قليط ال تقدم 
وال تؤخر في التعيينات، فلماذا ُتقام 
جلسات تقييم الحكام ويحاضر فيها 

عياد »وي��ب��حنّ صوته وي��ش��رح ويشرح 
ويشرح...« ألكثر من ساعتني؟ 

ومل���اذا يتم إرس���ال م��راق��ب للحكام الى 
املباراة إذا كانت ماحظاته وتعليقاته 
��ت��ه��ا«؟ ح��ت��ى ي��ص��ب��ح امل��راق��ب  »م��ت��ل ق��لنّ
��اءة  الجيد وال���ذي ي��ق��دم م��اح��ظ��ات ب��ننّ
في  ب��أس��ل��وب متطور  ورأي���ًا صحيحًا 
الجلسة، مثله مثل املراقب الذي تكون 
ماحظاته كامًا في الهواء، وبأسلوب 
الثمانينيات  تحكيم  تفكير  وط��ري��ق��ة 
وال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات. أل���ي���س م��ع��ي��ب��ًا بحق 
آراؤه���م،  تحترم  ال  أن  اللجنة  أع��ض��اء 

استغرب عدد من 
الحكام، في الجلسة 

األخيرة، طريقة تعاطي 
رئيس اللجنة محمود 

الربعة مع قرار الطرد 
الذي اتخذه الحكم 

أندريه حداد )الصورة( 
بحق العب األنصار 

راموس واألسلوب الذي 
تحدثه فيه والذي ال 

يليق برئيس لجنة، في 
حني لم يتوقف عند 

خطأ وارطان ماطوسيان، 
ما أثار االستياء من هذه 

الطريقة في قيادة 
األمور.

أسلوب راٍق! 

ال��ح��ك��ام املخطئني  ��ع« أو إب��ع��اد  »امل��ق��ننّ
ع���ن م���ب���اري���ات أس���ب���وع م���ن األس��اب��ي��ع 
ب���ق���ي ب���ع���ي���دًا ع����ن م���اط���وس���ي���ان، ع��ل��م��ًا 
ب����أن ح��ك��ام��ًا آخ���ري���ن أب����ع����دوا ألخ��ط��اء 
أق��ل من تلك بكثير. فعلي ع��دي وعلي 
املولى  ومحمد  ب��واب  عيد ومصطفى 

جوائز الكسليك للسائقني األبطال في موسم 2010 
ل���ل���س���ي���ارات  ال���ل���ب���ن���ان���ي  ال�����ن�����ادي  ع 

نّ
وز

وال����س����ي����اح����ة ج�������وائ�������زه ع����ل����ى أب����ط����ال 
الرياضة امليكانيكية لعام 2010 خال 
ح���ف���ل ع���ش���اء أق����ام����ه ف����ي م���ق���ر ال���ن���ادي 
بالكسليك. وحضر العقيد الركن ياسر 
جعفر ممثًا قائد الجيش العماد جان 
م الشيخ  قهوجي، رئيس النادي املنظنّ
ق  الرئيس ومنسنّ نائب  ال��خ��ازن،  ف��ؤاد 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ري���اض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ج���اك 
ص��ال��ح��ة، األم����ني ال��ع��ام ري����اض ح���داد، 
م���س���ؤول���و  االدارة،  م���ج���ل���س  أع����ض����اء 
الشركات الراعية، مسؤولو السباقات، 
السائقون وماحوهم ورجال االعام. 
الكؤوس على  الحاضرين  ع كبار 

نّ
ووز

الفائزين بمختلف املسابقات كاآلتي:
* كارتينغ:

- فئة دون 11 سنة: 1- روبنز بو شبكة، 
2- كريستوف رزق، 3-كيفن كنعان. 

ك��ري��س��ت��وف   -1 س���ن���ة:   14 دون  ف��ئ��ة   -
ن��ج��ي��م، 2- ن��ق��وال ان��ت��ي��ب��ا، 3- م��ات��ي��اس 

نجيم. 
- فئة دون 16 سنة: 1- باتريك نجيم، 2- 

وليم ستيل، 3- مايكل باتريك عازار. 
* سباقات السرعة )سبيد تست(

- الهواة: 1- غارو هاروتيان، 2- شادي 
عقل، 3- عصمت الصيفي.

- كأس السيدات: اميلي فغالي، 
- ال��ت��رت��ي��ب ال���ع���ام مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات:1- 
عبدو فغالي، 2- غ��ارو ه��اروت��ي��ان، 3- 

شادي عقل. 
* الدفع الرباعي )السائقون(: 1- لوران 
داغ����ر، 2- وس��ي��م س��ل��ي��م��ان، 3- ري��م��ون 

سعادة. 
* ال��دف��ع الرباعي )امل��اح��ون(: 1- سام 
ص���واي���ان، 2- رام����ي م��ن��ع��م، 3- س��ي��رج 

عقيقي. 
ق الهضبة: * تسلنّ

- الدفع االمامي: 1- هشام االبيض، 2- 
ميشال ابو جودة، 3- وليد طربيه. 

 -2 ب��ول قصيفي،   -1 الخلفي:  ال��دف��ع   -

نعوم عنيسي، 3- ميشال فغالي.
- املجموعة ن: تامر غندور. 

ق الهضبة )الترتيب العام( - تسلنّ
1- عبدو فغالي، 2- ميشال صالح، 3- 

بول قصيفي.
* ال���رال���ي���ات )ال����س����ائ����ق����ون(:1- روج��ي��ه 
ف��غ��ال��ي، 2- ت���ام���ر غ���ن���دور، 3- م��ي��ش��ال 

صالح. 
* الراليات )املاحون(: 1- نبيل نجيم، 

2- أالن الجر، 3- جهاد الهاشم.
- فئة ال� 1600 سم3: كمال ضرغام. 

- فئة املجموعة أ واملجموعة ن3 – أ7: 
هشام االبيض. 

ف��غ��ال��ي  ال�����ى روج����ي����ه  ���م���ت دروع  وس���لنّ
لحلوله ث��ان��ي��ًا ف��ي رال���ي ق��ب��رص وأول 
في رال��ي االردن وال��ى بطل اوروب��ا في 
ال والى السائق  الفورموال - 3 نويل جمنّ
االماراتي رائد حسان لنتائجه الجيدة 

في بطوالت لبنان.
)األخبار(

رياضة المحركات

السائقون مع جوائزهم )برو فوتو(

هل تحّول أعضاء اللجنة إلى شهود...؟ )أرشيف - عدنان الحاج علي( 
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في طقس بارد وعاصف، أشعل فريق هوبس بطولة 
»بنك ميد« لكرة السلة بفوزه على مضيفه الشانفيل 
وبفارق 16 نقطة 73 - 57 )15 - 14، 36 - 30، 53 - 47( 
ف��ي امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة إي��اب��ًا. وف��اج��أ ه��وب��س الجميع 

باملتصدر  األول���ى  ال��خ��س��ارة  بإلحاقه 
بعد 11 فوزًا، في مباراة شهدت عودة 

فادي الخطيب الى الشانفيل. 
وك��������ان أف����ض����ل م���س���ج���ل ف�����ي امل�����ب�����اراة 
)الصورة(  بيرد  ويليام  العب هوبس 
زميله  سجل  فيما  نقطة،   26 برصيد 
كالفن كايدج 19 نقطة. وفي الشانفيل، 
س���ج���ل ج������اي ي����ون����غ ب����ل����ود 16 ن��ق��ط��ة 

وفادي الخطيب 15 نقطة. 

وف��ي م��ب��اراة ثانية، ف��از، أول من أم��س، املتحد على 
ض��ي��ف��ه ال��ش��ب��اب ح���وش األم�����راء ب��ص��ع��وب��ة 80 - 71 
وك���ان  ط��راب��ل��س.  ف���ي   )51  -  57  ،38  -  38  ،23  -  20(
للفائز األميركيان أوسنت جونسون  أفضل مسجل 
ب��اي��ن 23 نقطة و10  30 نقطة والف��ي��ل 
م���ت���اب���ع���ات، وإي����ل����ي رس���ت���م 10 ن���ق���اط، 
ول��ل��ش��ب��اب األم��ي��رك��ي��ان ري��ك��ي كليمنز 
وم������ارك داوس�������ون 23 ن��ق��ط��ة، وح��س��ن 

اللقيس 16 نقطة. 
والحكمة  بيبلوس  م��ب��ارات��ا  وت��أّج��ل��ت 
ب����س����ب����ب دخ����������ول امل������ي������اه ال��������ى م��ل��ع��ب 
ع��م��ش��ي��ت، وأن���ي���ب���ال وال���ري���اض���ي إل��ى 

موعد يحدد الحقًا.

هوبس ُيسقط الشانفيل للمرة األولى 

•  كرة السّلة  •

جلسات تقويم الحّكام: فولكلور وكومبارس و»بالها أحسـن... وأشرف« 

د بعد 250 جريحًا غداة القّمة التقليدية  الدوري األردني مهدَّ
ح���س���م ال�����وح�����دات ال���ق���م���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
األردنية بنتيجة 1�0 في املباراة التي 
استضافها ملعب امللك عبد الله في 
ال��ق��وي��س��م��ة ف��ي ع��ّم��ان أم���ام أك��ث��ر من 
20 ألف مشاهد في املرحلة ال���11 من 
ال��دوري األردن��ي لكرة القدم. وسجل 
حسن عبد الفتاح الهدف في الدقيقة 
ال�20 ليبتعد الوحدات بالصدارة ب�31 

نقطة مقابل 23 للفيصلي. 
إال أن األمر لم يقف هنا، بل ما أعقب 
امل���ب���اراة م���ن أح�����داث ش��غ��ب أدت إل��ى 
تقرير  وك��ش��ف  وق����وع 250 ج��ري��ح��ًا. 
أن��ص��ار الفيصلي  إل��ق��اء  الشرطة ع��ن 
ب���ع���د خ�������روج ال���ف���ري���ق ال���خ���اس���ر م��ن 
امللعب أواًل حسب القواعد، الحجارة 
من خ��ارج امللعب، ما أدى إلى تدافع 
الخروج  ليحاول  ال��وح��دات  جمهور 

من امللعب. 
وقد أدى التدافع إلى انهيار السياج 
ال���ح���دي���دي ال���ف���اص���ل ب����ني امل����درج����ات 

وامل��ل��ع��ب، م���ا أدى إل���ى إص���اب���ة أك��ث��ر 
متفاوتة  ب��ج��روح  م��ت��ف��رج��ًا   250 م��ن 
الخطورة، بينهم عشرون من الدرك، 
بحسب املديرية العامة لقوات الدرك. 
وأع����ل����ن����ت ال����ح����ك����وم����ة األردن�������ي�������ة أن 
مل��ع��رف��ة أس��ب��اب  ب���دأ  تحقيقًا ش���ام���ًا 
ال��ح��وادث ال��ت��ي تلت امل��ب��اراة، وأش��ار 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء األردن����ي أيمن 
ستتابع  الحكومة  أن  إل��ى  ال��ص��ف��دي 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق وس��ت��ت��خ��ذ جميع 
بحق  ال��ازم��ة  القانونية  اإلج�����راءات 
ك���ل م���ن ي��ث��ب��ت أن����ه ت���ج���اوز ال��ق��ان��ون 

وسبب هذه األحداث املؤسفة. 
وأعلن رئيس ن��ادي ال��وح��دات طارق 
خ�����وري ت��ع��ل��ي��ق م��ش��ارك��ة ن���ادي���ه في 
ب��ط��ول��ة ال������دوري ح��ت��ى إش���ع���ار آخ���ر، 
وذل�������ك غ�������داة ات����ه����ام����ه ق�������وات ال������درك 
وإط��اق  ال��وح��دات  مخيم  بمهاجمة 
ال��ق��ن��اب��ل امل��س��ي��ل��ة ل���ل���دم���وع ل��ت��ف��ري��ق 
الحشود. وأكد أن إدارة ناديه ترفض 

الرواية الرسمية التي تحّمل جمهور 
الحجارة  ق��ذف  مسؤولية  الفيصلي 
م��ن خ���ارج امل��ل��ع��ب ب��ات��ج��اه م��درج��ات 

الوحدات. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ان���ت���ق���د األم����ي����ر ع���ل���ي ب��ن 
ال���ح���س���ني رئ���ي���س االت����ح����اد األردن������ي 
»املشاهد املحزنة« التي أعقبت هذه 
املباراة. وبعدما أكد أن »هذه األحداث 
املؤسفة ال تعّبر عن خلق األردنيني«، 

ق��������ال األم������ي������ر ع����ل����ي إن »م��������ا ح����دث 
ك����ان م���ج���رد ح����دث م���ؤس���ف وط����ارئ 
القدم  وليس معتادًا في ماعب كرة 
األردن�����ي�����ة«. وأك�����د ض�����رورة »ت��ح��دي��د 
املسؤولني عنها ومعاقبتهم لضمان 

عدم تكرارها في املاعب األردنية«. 

تقديم القمة املصرية 
ق���رر االت���ح���اد امل��ص��ري ت��ق��دي��م موعد 
م����ب����اراة األه���ل���ي وال���زم���ال���ك ف���ي ق��ّم��ة 
ال��دوري املصري املمتاز، املؤجلة من 
األسبوع ال�12 للمسابقة يومًا واحدًا، 

وذلك ألسباب أمنية. 
التقديم  أن  املصري  االتحاد  وكشف 
ج����اء ب���ن���اًء ع��ل��ى رغ���ب���ة ق����وى األم����ن، 
املسابقات،  م��ع لجنة  االت��ف��اق  وب��ع��د 
وستقام املباراة الخميس 30 الجاري. 
وك��ان من املقرر إقامة اللقاء ي��وم 28 
ل بسبب  تشرين الثاني املاضي، وُأجِّ

انتخابات البرملان املصري. 

الكرة العربية

ض�������رب�������ت ال�������ع�������واص�������ف م������ب������اري������ات 
األسبوع العاشر لبطولة لبنان لكرة 
ال��ق��دم وق��ذف��ت��ه��ا إل���ى ي��وم��ي ال��ث��اث��اء 
واألربعاء مبدئيًا، إذا سمحت لجنة 
ال��ط��وارئ في  الطقس. وك��ان��ت لجنة 
ق��د اجتمعت،  اللبناني  ال��ك��رة  ات��ح��اد 
ق��ب��ل ظ��ه��ر ال���س���ب���ت، وق������ررت ت��أج��ي��ل 
مباريات األسبوع لبطوالت الدرجات 
األول������ى وال��ث��ان��ي��ة وال���ث���ال���ث���ة، حسب 
الجدول اآلتي: الثاثاء 12/13: العهد 
الراسينغ   ،)14:15 � × اإلخ��اء )صيدا 
� 14:15(، النجمة ×  × املبرة )جونية 
 ،)17:00  � الرياضية  )املدينة  الصفاء 
التضامن × الغازية )صور � 14:15(. 

الساحل   × ال��س��ام  األرب��ع��اء 12/14: 
)صور � 14:15(، األنصار × اإلصاح 

)بيروت البلدي � 14:15(. 
وص����������رح ع����ض����و ل����ج����ن����ة ال������ط������وارئ 
ال��ح��اج م��ح��م��ود ال��رب��ع��ة )ف���ي مقابلة 
تقرر»حفاظًا  التأجيل  ب��أن  إذاع��ي��ة( 
ع��ل��ى ال���اع���ب���ني وامل����اع����ب وم����راع����اًة 
ل��ل��ج��م��ه��ور«. وس��ئ��ل ال��رب��ع��ة، رئ��ي��س 
لجنة الحكام، عن واقع التحكيم في 
مباريات األسبوع الفائت وما رافقها 
من أخطاء فاضحة ومؤثرة جدًا على 
ف��أج��اب: »ك��ل املباريات  الفرق  بعض 
ك��ان��ت م��م��ت��ازة ع���دا ح��ال��ت��ني م���ا ك��ان 
أنها  وخ��ص��وص��ًا  تحصا،  أن  يجب 
ت���ك���ررت م���ع ف��ري��ق ال��ع��ه��د ت��ح��دي��دًا«. 

وأضاف: »لقد وصلنا كتاب من نادي 
العهد عن ه��ذا يطلبان فيه ض��رورة 
التنبه ودقة التحكيم«. وشكر الربعة 
ه���ذا ال��ت��ص��رف م���ن ال��ع��ه��د، وأوض���ح 
أنها »كانت أخطاًء من حكم رئيسي 
وم��س��اع��دي��ن، وق���د ص����درت ع��ق��وب��ات 
بحقهم وُأوقفوا من دون أن ندخل في 
فغيابهم  بهم،  والتشهير  التفاصيل 

يوضح ذلك«. 

الدرجة الثانية 
أقيمت مباراة واحدة في إطار بطولة 
الدرجة الثانية، حيث فاز االجتماعي 
ال��س��ام زغ��رت��ا 2�0 في  ع��ل��ى مضيفه 
امل�����ب�����اراة ال���ت���ي أق���ي���م���ت ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
املرحلة  ضمن  املرداشية  في  السام 
محمد  اإلصابتني  وسجل  التاسعة. 
 .)86( ال��ش��ع��ار  وع��ل��ي   )66( ال��ح��ل��وة 
ق�����اد امل�����ب�����اراة ال���ح���ك���م س���ام���ر ال��س��ي��د 
املقداد  قاسم مع جاد طباجة وعلي 
املرحلة  وستتابع  دالل.  ومصطفى 
غ����دًا، ف��ي��س��ت��ض��ي��ف امل��ح��ب��ة ط��راب��ل��س 
األهلي النبطية في طرابلس البلدي، 
وناصر بر الياس مع ضيفه الخيول 
الشباب  ال��خ��ي��ارة، ويلعب حركة  ف��ي 
م�����ع امل���������ودة ط����راب����ل����س ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
ال��ص��ف��اء، وال��ح��ك��م��ة م��ع ال��ن��ه��ض��ة بر 
ال����ي����اس ف����ي ب�����رج ح����م����ود. )ت��ن��ط��ل��ق 

املباريات الساعة 14:15(. 

األسبوع العاشر الثالثاء واألربعاء

ر  للمرة الثانية ُيغيَّ
موعد القّمة المصرية 

لدواٍع أمنية

وتكون التعيينات وفقًا ملزاجية رئيس 
 

ّ
اللجنة. فإذا كانت األمور هكذا، فلتحل

ال���ل���ج���ن���ة وت���ن���ح���ص���ر اآلل�����ي�����ة ب���إع���ط���اء 
يبلغ  ال���ذي  س��ب��ع  للكابنت  التعيينات 
ال��ح��ك��ام، وال ل��ج��ن��ة وال م��ن ي��ح��زن��ون. 
وهل يقبل أعضاء اللجنة بأن يكونوا 
»كومبارس« وتمتهن كراماتهم بهذه 
ال����ط����ري����ق����ة؟  ت�����س�����اؤالت ك���ب���ي���رة ب����دأت 
ت��ت��ص��اع��د، أب���رزه���ا: م��ا ق��ص��ة محمود 
الربعة مع وارط��ان ماطوسيان؟ وهل 
هكذا تكون إدارة اللجان والعمل على 

تطويرها؟

محمود الربعة 
)أرشيف(

تقرر التأجيل 
»حفاظًا على 

الالعبين والمالعب 
ومراعاًة للجمهور«

كرة القدم

تأهل لبنان بفوزه على املالديف 
حقق لبنان فوزه الثاني وتأهل الى دور الـ16 
من مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية ضمن 

البطولة اآلسيوية الشاطئية الثانية التي 
تستضيفها سلطنة ُعمان.  فاز ثنائي لبنان 
)ايلي ابي شديد ونادر فارس(، صباح أمس، 
على جزر املالديف 0-2 )19-21( )10-21(، 

في ختام الدور األول. وبذلك احتل املركز 
الثاني في املجموعة الثانية بفوزين وخسارة 
واحدة. وسينطلق دور الـ16 غدًا الثالثاء، على 

أن يخرج من املسابقة الفريق الذي يخسر 
مباراة واحدة. وكان لبنان قد فاز، السبت، 

على الكويت 2-0 ) 21-11 و13-21(. 

هل يؤجل املطر مباريات الصاالت؟
تفتتح املرحلة السادسة من الدوري اللبناني 

لكرة القدم للصاالت اليوم االثنني بمباراٍة 
تجمع بني مركز كامل جابر الثقافي 

والصداقة على ملعب مجمع الرئيس إميل 
لحود الرياضي عند الساعة 19.00، الذي 

يشهد ايضًا مباراة اخرى في ختام املرحلة 
بني أول سبورتس وأوملبيك صيدا غدًا عند 
الساعة 19.30، بينما يلعب الندوة القماطية 
مع قوى األمن الداخلي على ملعب السد غدًا 
أيضًا عند الساعة 17.30. ويتوقع أن يفرض 

سوء االحوال الجوية، تأجيل مباريات 
»الفوتسال« التي ستقام على ملعب الرئيس 
لحود بسبب تسّرب املياه من سقف القاعة 

ر على مباريات الدرجة 
ّ
املقفلة، وهذا ما أث

الثانية التي اقيمت هناك في نهاية االسبوع، 
واألخطر أن وصول املياه الى ارض امللعب 

يهّدد سالمة الالعبني. 

لبنان سيستضيف مجموعة من 
كأس ديفيس

كشف رئيس االتحاد اللبناني للتنس رياض 
حداد أن االتحاد سيستضيف مباريات 

املجموعة اآلسيوية ـــــ االوقيانية الثالثة لكأس 
ديفيس على مالعب نادي الكسليك بني 8 
و12 حزيران املقبل بمشاركة ثماني دول. 
جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية 

العادية السنوية لالتحاد اللبناني للتنس في 
مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة 

بالكسليك بحضور مندوب وزارة الشباب 
والرياضة ايلي شاهني وأعضاء االتحاد 
ومندوبي األندية. وقد حضر االجتماع 

قانونيًا 18 ناديًا من أصل 26. وبعد 
التصديق على بيان الجلسة السابقة والبيان 

االداري باإلجماع، صّدق ايضًا على البيان 
املالي باالجماع. ثم نّوه حداد باألندية التي 

م دوراتها سنويًا وبعمل اللجنة االدارية 
ّ
تنظ

الفاعل رغم عدم توافر االمكانات املادية. 

إعادة برمجة في الركبي ليغ
أعاد االتحاد اللبناني للركبي ليغ برمجة 

مباريات املرحلة الرابعة من بطولة بنك 
بيروت للركبي ليغ التي أرجأها بسبب 
الطقس العاصف الذي يضرب مختلف 

املناطق اللبنانية، وذلك كاآلتي: 15 نيسان 
2011: البلمند – االميركية )الساعة 20,00، 

ملعب هوستلر(، 16 منه: القديس يوسف 
– اللبنانية االميركية )12,00، بحمدون(، 
جونية – االميركية للعلوم والتنكنولوجيا 

)14,00، بحمدون(.وتتابع البطولة االسبوع 
املقبل بمباريات املرحلة الخامسة كاآلتي: 

الجمعة 17 الجاري: الركبي ليغ – االميركية 
)20,00، هوستلر(، السبت 18 منه: القديس 

يوسف – االميركية للعلوم والتكنولوجيا 
)12,00، بحمدون(. االحد 19 منه: البلمند 

– جونية )14,00، طرابلس االوملبي(.

لبنان الرياضي
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أك��د مانشستر سيتي أن��ه لن يخرج 
م�����ن دائ���������رة امل���ن���اف���س���ة ع���ل���ى ال��ل��ق��ب 
ب��س��ه��ول��ة، ع��ن��دم��ا ارت��ق��ى إل���ى امل��رك��ز 
على  املستحق  بفوزه  مؤقتًا  الثاني 
ف��ي املرحلة  مضيفه وس��ت ه��ام 3�1، 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز.  ال���17 من 
س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ال��ع��اج��ي ي��اي��ا ت��وري��ه 
ه���ام  م����رم����ى وس������ت  )30( وح��������ارس 
الدولي روبرت غرين خطًأ في مرماه 
)73( وآدم جونسون )81(، وللخاسر 

جيمس تومكينس )89(. 
م��ن تعثر تشلسي  واس��ت��ف��اد سيتي 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب أم����ام ج����اره ومضيفه 
ت���وت���ن���ه���ام ه���وت���س���ب���ر ف�����ي »درب��������ي« 
ب��ت��ع��ادل��ه��م��ا 1�1.  ل���ن���دن  ال���ع���اص���م���ة 
وت��ق��ّدم ت��وت��ن��ه��ام ب��واس��ط��ة ال��روس��ي 
وع��ادل   ،)15( بافليوتشنكو  روم���ان 
ال���ب���دي���ل ال���ع���اج���ي دي���دي���ي���ه دروغ���ب���ا 
ركلة  ي��ه��در  أن  ق��ب��ل   ،)70( لتشلسي 

جزاء في الدقيقة األخيرة. 
وب��دأ م��درب نيوكاسل يونايتد أالن 
ال��ف��ري��ق بطريقة  ب��اردي��و مهمته م��ع 
رائ��ع��ة ب��ع��دم��ا ق����اده إل���ى ال��ف��وز على 
ضيفه ليفربول 3�1. سجل ألصحاب 
وج���وي   )15( ن�����والن  ك��ي��ف��ن  األرض 
 ،)91( ك�����ارول  وآن�����دي   )80( ب���ارت���ون 
كويت  دي���رك  ال��ه��ول��ن��دي  وللضيوف 

 .)50(
وهنا نتائج املباريات األخرى: 

أس����ت����ون ف���ي���ا × وس�����ت ب��روم��ي��ت��ش 
البيون 2�1 

إفرتون × ويغان 0�0 
فوالم × سندرالند 0�0 

ستوك سيتي × باكبول 0�1 
بولتون × باكبيرن روفرز 2�1 
ولفرهامبتون × برمنغهام 1�0 

وت����خ����ت����ت����م امل�����رح�����ل�����ة ال����ل����ي����ل����ة ب��ق��م��ة 
مانشستر يونايتد × أرسنال )22.00 

بتوقيت بيروت( 
وهذا ترتيب فرق الصدارة: 

1� أرسنال 32 نقطة من 16 مباراة 
2� مانشستر سيتي 32 من 17 

3� مانشستر يونايتد 31 من 15 
4� تشلسي 31 من 17 
5� توتنهام 27 من 17 

إسبانيا 
اس��ت��ع��رض ب��رش��ل��ون��ة ح��ام��ل اللقب 
لعبه الجماعي مجددًا، وسّطر فوزًا 
رائعًا على ريال سوسييداد 5�0، في 
املرحلة ال���15 من ال��دوري اإلسباني، 
س��ج��ل��ه��ا داف���ي���د ف��ي��ا )9( وان���دري���س 
واألرج���ن���ت���ي���ن���ي   )33( إي���ن���ي���ي���س���ت���ا 
وب��وي��ان  )47 و87(  م��ي��س��ي  ل��ي��ون��ي��ل 

كركيتش )90(. 
أم�����ا ري������ال م����دري����د، ف���ق���د ح���ق���ق ف����وزًا 
متوقعًا على مضيفه ريال سرقسطة 
األمل���ان���ي مسعود  ل����أول  3�1. س��ج��ل 
أوزيل )15( والبرتغالي كريستيانو 
رون��ال��دو )44( واألرج��ن��ت��ي��ن��ي أنخل 
فرنانديز  وللثاني   ،)47( م��اري��ا  دي 

)53 من ركلة جزاء(. 
وك����ان����ت م���ف���اج���أة امل���رح���ل���ة س��ق��وط 

برشلونة وميالن 
ودورتموند تواصل 
زحفها نحو اللقب

 ،1�0 خيتافي  مضيفه  أم��ام  فياريال 
سجله خوان البني )89(، في مباراة 
ط���رد فيها الع��ب��ان م��ن ال��ف��ائ��ز، هما 
ن��ف��س��ه  وال����ب����ني   )41( دي������از  دان����ي����ال 

 .)90(
ولقي إشبيلية خسارة غير متوقعة 
أمام ضيفه أمليريا 1�3. سجل للفائز 
فابيان فارغاس )48( وبابلو بياتي 
امل���ال���ي���ان���ي  ول���ل���خ���اس���ر  و91(،   81(
فريديريك كانوتيه )89(، الذي أهدر 

ركلة جزاء أيضًا )21(. 
وهنا النتائج األخرى: 

أتلتيك بيلباو × إسبانيول 2�1 
هركوليس × ملقة 4�1 

مايوركا × راسينغ سانتاندر 0�1 
سبورتينغ خيخون × ليفانتي 1�1 

أت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د × دي��ب��ورت��ي��ف��و ال 
كورونيا 2�0 

وت��خ��ت��ت��م امل���رح���ل���ة ال��ل��ي��ل��ة ب���م���ب���اراة 
فالنسيا × أوساسونا )22.00( 

ترتيب فرق الصدارة: 
1� برشلونة 40 نقطة من 15 مباراة 

2� ريال مدريد 38 من 15 
3� فياريال 30 من 15 

4� إسبانيول 28 من 145
5� فالنسيا 24 من 14 

إيطاليا 
بقوة مجددًا  املتصدر  ميان  ض��رب 
وع���������اد ب������ف������وٍز ع�����ري�����ض م������ن م��ل��ع��ب 
ب��ول��ون��ي��ا 3�0، ف��ي امل��رح��ل��ة ال�����16 من 
الغاني  سجلها  اإلي��ط��ال��ي،  ال����دوري 
كيفن � برينس بواتنغ )9( والبرازيلي 
روب��ي��ن��ي��و )35( وال���س���وي���دي زالت���ان 

إبراهيموفيتش )60(. 
وانتهت قمة املرحلة بني يوفنتوس 
وض����ي����ف����ه الت����س����ي����و ب������ف������وٍز م���ت���أخ���ر 
ل��أول  2�1. س��ج��ل  ألص��ح��اب األرض 
والصربي   )2( كييلليني  جورجيو 
وللثاني   ،)90( كراسيتش  ميلوش 

األرجنتيني ماورو زاراتي )15(. 
وب��ق��ي ن��اب��ول��ي منافسًا ع��ل��ى م��راك��ز 
املقدمة بفوزه الصعب على مضيفه 
ماريك  التشيكي  سجله   ،0�1 جنوى 

هامسيك )25(. 
وت��اب��ع روم����ا ت��س��ّل��ق امل���رات���ب وص��ار 
ب���اري  س���ادس���ًا بتغلبه ع��ل��ى ض��ي��ف��ه 
 ،)30( ج���وان  ال��ب��رازي��ل��ي  سجله   ،0�1
ب��ي��ن��م��ا أه����در ال��ك��اب��ن ف��ران��ش��ي��س��ك��و 

توتي ركلة جزاء )20(. 
وهنا النتائج األخرى: 

باليرمو × بارما 3�1 
أودينيزي × فيورنتينا 2�1 

بريشيا × سمبدوريا 1�0 
كالياري × كاتانيا 3�0 

ليتشي × كييفو 3�2 
إنتر ميانو × تشيزينا )تأجلت( 

ترتيب فرق الصدارة: 
� ميان 36 نقطة من 16 مباراة 

2� نابولي 30 من 16 
3� التسيو 30 من 16 

4� يوفنتوس 30 من 16 
5� باليرمو 26 من 16

لم تغّير فرق برشلونة وميالن وبوروسيا دورتموند 
عاداتها وحصدت انتصارات الفتة في نهاية األسبوع. 

وفي انتظار قمة مانشستر يونايتد وأرسنال الليلة، صعد 
مانشستر سيتي إلى املركز الثاني في إنكلترا، بينما كاد 

بي أس في أيندهوفن يفقد صدارته في هولندا 

في إنكلترا

فاجأ مهاجم مانشستر سيتي الدولي 
األرجنتيني كارلوس تيفيز الجميع 
عندما طلب من ناديه وضعه على 
الئحة االنتقاالت، من دون أن يؤكد 

الطرفان هذا املوضوع. وأفادت 
الصحف اإلنكليزية الصادرة أمس، 

ومنها صحيفة »ذا نيوز أوف ذا وورلد«، 
أن تيفيز الذي ال تربطه عالقة جيدة مع 

مدرب مانشستر سيتي اإليطالي روبرتو 
مانشيني، طلب من إدارة النادي الرحيل. 
وتبادل االثنان كلمات غاضبة لدى إخراج 

مانشيني لتيفيز في أواخر املباراة ضد 
ستوك سيتي، على الرغم من تسجيله 

هدف املباراة الوحيد فيها. ويبدو أن 
تيفيز يعاني نفسيًا من ابتعاده عن 
ولديه اللذين يعيشان في األرجنتني، 

وسبق أن أبدى رغبته في اعتزال اللعبة 
بعد الخروج املخّيب لبالده من نهائيات 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وسجل تيفيز 33 هدفًا في 50 مباراة 

خاضها في صفوف مانشستر سيتي منذ 
انتقاله إليه قبل موسمني آتيًا من جاره 

يونايتد.  مانشستر 

أملانيا 
تابع بوروسيا دورتموند صاحب 
االن���ت���ص���ارات،  امل���رك���ز األول ح��ص��د 
وك�����ان ض��ي��ف��ه ف���ي���ردر ب���ري���م���ن آخ���ر 
ف��ي   ،0 �2 ع���ل���ي���ه  ب����ف����وزه  ض����ح����اي����اه 
األملاني،  ال��دوري  من  ال���16  املرحلة 
س��ج��ل��ه��م��ا ال���ت���رك���ي ن�����وري ش��اه��ني 
ك���اغ���اوا  وال���ي���اب���ان���ي ش��ي��ن��ج��ي   )9(

 .)70(
وف����ق����د م���اي���ن���ت���س م����رك����ز ال���وص���اف���ة 
ب��خ��س��ارت��ه ع��ل��ى أرض���ه أم���ام شالكه 
جفرسون  البيروفياني  سجله   ،1�0
أه����در زم��ي��ل��ه  ب��ع��دم��ا  ف���ارف���ان )30(، 
ال���ه���ول���ن���دي ك�����اس ي�����ان ه��ون��ت��ي��ار 
ركلة جزاء )8(. وأهدر أندريه شورله 

ركلة مماثلة ملاينتس )73(. 
وخ����ط����ف ب����اي����ر ل����ي����ف����رك����وزن امل���رك���ز 
ال���ث���ان���ي ب���ف���وٍز ب���اه���ر ع��ل��ى م��ض��ي��ف��ه 
ل���ل���ف���ائ���ز  س�����ج�����ل   .2�4 ه������ام������ب������ورغ 
ال���ن���ي���ج���ي���ري األص������ل س���ي���دن���ي س���ام 
)30( والتشيلي أرتورو فيدال )61( 
 66( أوغوستو  ريناتو  والبرازيلي 
في  خ���ط���ًأ  ف���ي���دال  ول��ل��خ��اس��ر  و78(، 
إي��ل��ي��رو  وال���ه���ول���ن���دي   )48( م����رم����اه 

إيليا )79(. 
اللقب  ح��ام��ل  ميونيخ  ب��اي��رن  وق���ام 
هذه املّرة باملطلوب، وعاد إلى سكة 
االن��ت��ص��ارات ب��ف��وزه ال��ع��ري��ض على 
3�0، سجلها  ب��اول��ي  س��ان��ت  ض��ي��ف��ه 
 )17( ال���ت���ي���ن���ت���وب  ح���م���ي���د  ال����ت����رك����ي 
رك���ل���ة ج����زاء(  م���ن   71( وف��ي��ل��ي��ب الم 

والفرنسي فرانك ريبيري )79(. 
وهنا النتائج األخرى: 

هانوفر × شتوتغارت 2�1 
هوفنهايم × نورمبرغ 1�1 

كولن × اينتراخت فرانكفورت 1�0 
كايزرساوترن × فولسبورغ 0�0 

ب���������وروس���������ي���������ا   × ف��������������راي��������������ب��������������ورغ 
 0�3 مونشنغادباخ 

ترتيب فرق الصدارة: 
1� بوروسيا دورتموند 43 نقطة من 

16 مباراة 
2� باير ليفركوزن 32 من 16 

3� هانوفر 31 من 16 
4� ماينتس 30 من 16 

5� فرايبورغ 27 من 16 

فرنسا 
ليل  املفاجأة«  »املتصدر  يتنازل  لم 
عن مركزه بعدما حقق فوزه الثامن 
ه�����ذا امل����وس����م ب���ص���ع���وب���ة ج�����دًا ع��ل��ى 
امل���ت���واض���ع  أف���ي���ن���ي���ون  أرل  م��ض��ي��ف��ه 
ف��ي   ،0�1 األخ����ي����ر  امل����رك����ز  وص����اح����ب 
الفرنسي،  ال��دوري  ال���17 من  املرحلة 
ميلو  ت��ول��ي��و دي  ال��ب��رازي��ل��ي  سجله 

 .)93(
وأب������ق������ى ب������اري������س س��������ان ج����ي����رم����ان 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى امل��ت��ص��در ع��ب��ر ف���وزه 
 .1�2 فالنسيان  مضيفه  على  الثمني 
س��ج��ل ل���أول ال��ب��رازي��ل��ي ن��ي��ن��ي )47 
بكر  أب���و  ف��ي��ن��س��ان  ول��ل��ث��ان��ي  و84(، 

 .)82(
وف�����������ّرط م���رس���ي���ل���ي���ا ح�����ام�����ل ال���ل���ق���ب 
ومضيفه  ملباراته  الكاملة  بالنقاط 
س��ج��ل   .1�1 ب���ت���ع���ادل���ه���م���ا  أوس�����ي�����ر 
للمضيف فالتر بيرسا )40 من ركلة 

جزاء(، وللضيف لويك ريمي )8(. 
وس���م���ح���ت ه������ذه ال���ن���ت���ي���ج���ة ل���ل���ي���ون 
بتغلبه  الجنوبي  ال��ف��ري��ق  بتخطي 
سجلهما   ،0�2 ت���ول���وز  ض��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
 )5( لوبيز  ل��ي��س��ان��درو  األرجنتيني 

الرياضة الدولية

تابع روما تسّلق 
المراتب وصار سادسًا 

بتغلبه على ضيفه 
باري 1ـ0 

فشل تفنتي في
انتزاع صدارة هولندا 
بعد هزيمته المذلة 
أمام هيرينفين 2ـ6 

حارس مرمى توتنهام هوتسبر البرازيلي هيالريو غوميز متصديًا لركلة الجزاء التي سددها مهاجم تشلسي العاجي ديدييه دروغبا )ديالن مارتينيز ـ رويترز( 
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شوماخر يدافع عن عودته ويِعد باالنتصارات
دافع »أسطورة« سباقات سيارات الفورموال 1 
األملاني ميكايل شوماخر، سائق »مرسيدس 
ج��ي ب���ي«، ع��ن امل��وس��م األول ل��ه ب��ع��د ع��ودت��ه 
بطريقة مخيبة  انتهى  وال���ذي  ت��ق��اع��ده،  ع��ن 
ل���آم���ال ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن متابعيه 
��ع��وا م��ن��ه ال��ع��ودة إل���ى اإلن��ج��ازات 

ّ
ال��ذي��ن ت��وق

»سي  التاريخية، فأفاد في لقاء حصري مع ال�
للقيام  أن« بأنه يشعر بالراحة والسرور  أن 

بما يحبه، ولديه الكثير من الدعم. 
امل��وس��م املاضي  ال��ذي أنهى  وق��ال شوماخر، 
في املركز التاسع، بعدما اعتاد لسنوات على 
ال��ت��ت��وي��ج: »ل��ق��د استمتعت  اح��ت��ك��ار م��ن��ص��ة 
بالعودة إلى السباقات، ولدّي الحق بالقيام 
ب�����ذل�����ك، ح���ت���ى ل�����و ك������ان ذل������ك ي����ت����ع����ارض م��ع 

سمعتي«. 
���ع إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق 

ّ
وأك������د ش���وم���اخ���ر أن�����ه ي���ت���ط���ل

»عودة ناجحة« إلى البطوالت، وأضاف: »لن 
إلى  عودتي  بعد  إال  الكامل  بالسرور  أشعر 
مسار الفوز ملصلحة فريقي، وألجل رياضة 

الفورموال 1 ككل«. 
وع��م��ا ت���ع���ّرض ل���ه ف���ي امل���وس���م امل���اض���ي، ق��ال 
ش�����وم�����اخ�����ر: »ع������ودت������ي ب���ال���ت���أك���ي���د ل�����م ت��ك��ن 
ب��امل��س��ت��وى ال��ن��اج��ح امل��ط��ل��وب ال���ذي ك��ن��ت أن��ا 
إيجابّية،  تبقى  لكنها  نتوقعه،  وجمهوري 
وم�������ع ال�����دع�����م ال���������ذي أح�����ظ�����ى ب�����ه م�����ن ف���ري���ق 
 .»

ً
مرسيدس، فأنا واثق من النجاح مستقبال

كذلك رأى روس براون، مدير »مرسيدس جي 
بي« أن املوسم املاضي كان »مخّيبًا لآمال« 

بالنسبة الى فريقه. 

وباتيفمبي غوميس )35(. 
وهنا النتائج األخرى: 

بريست × مونبلييه 0�0 
كاين × نيس 0�0 

لوريان × لنس 3�0 
نانسي × سوشو 1�0 

موناكو × سانت اتيان 0�2 
بوردو � رين 0-0

ترتيب فرق الصدارة: 
1� ليل 31 نقطة من 17 مباراة 

2� باريس سان جيرمان 30 من 17 
3� ليون 29 من 17 

4� رين 28 من 17
5� مرسيليا 27 من 17

هولندا 
سقط بي أس في أيندهوفن املتصدر 
التعادل ومضيفه غرافشاب  في فخ 
دوتينشيم 0�0، في املرحلة ال���18 من 

الدوري الهولندي. 
وف����ش����ل ت���ف���ن���ت���ي إن����ش����ك����ي����ده ح���ام���ل 
ال��ل��ق��ب ف��ي ان���ت���زاع ال���ص���دارة بعدما 
م��ن��ي ب��ه��زي��م��ة م���ذل���ة أم�����ام م��ض��ي��ف��ه 
ل��ت��ف��ن��ت��ي  س����ج����ل   .6�2 ه���ي���ري���ن���ف���ني 
و51(،   32( الشاذلي  ناصر  املغربي 
ول��ه��ي��ري��ن��ف��ني ال��ه��ول��ن��دي م���ن أص��ل 
و38   20( السعيدي  أس��ام��ة  مغربي 
و87( وفيكتور ايلم )63( ولوسيانو 
 89( فايرينن  )74( وميكا  نارسينغ 

من ركلة جزاء(. 
واقترب أياكس أمستردام من ثنائي 
املقدمة بفوزه على مضيفه فيتيس 
1�0، سجله كريستيان إريكسن )11(. 

وهنا النتائج األخرى: 
هيراكليس × فينلو 2�2 

غرونينغن × أزد الكمار 2�0 
فيينورد × إكسلسيور 1�0 

رودا × أدو دن هاغ 1�1 
نيميغن × فيليم 3�1 

بريدا × أوتريخت 3�1 
ترتيب فرق الصدارة: 

 18 م�����ن  ن���ق���ط���ة   38 أي����ن����ده����وف����ن   �1
مباراة 

2� تفنتي 37 من 18 
3� أياكس 35 من 18 

4� غرونينغن 34 من 18 
5� ألكمار 33 من 18.

أطول سلسلة انتصارات لداالس مافريكس
قاد األملاني املتألق ديرك نوفيتسكي 
ل��ل��ف��وز  م���اف���ري���ك���س  داالس  ف���ري���ق���ه 
وت��ح��ق��ي��ق  ج����از 97-103  ي���وت���ا  ع��ل��ى 
انتصاره الثاني عشر على التوالي، 
ال�����دوري األم��ي��رك��ي الشمالي  ض��م��ن 

للمحترفني في كرة السلة. 
و15  ن��ق��ط��ة   31 نوفيتسكي  وس��ج��ل 
م��ت��اب��ع��ة ل�����داالس، ف��ي��م��ا ك���ان دي���رون 
وليامس أفضل مسجلي يوتا ب� 34 

نقطة. 
م���ب���اراة  أي  ف���ي  ي��خ��س��ر داالس  ول����م 
منذ الهزيمة أمام شيكاغو بولز في 
ليحقق  امل��اض��ي،  الثاني  تشرين   19
أط���ول سلسلة م��ن االن��ت��ص��ارات في 

املوسم الحالي. 
وسجل وليامس رمية ثالثية ليوتا 
أرب���ع  ق��ب��ل  ال���ت���ع���ادل 89-89  ل��ي��ح��ق��ق 
دقائق و31 ثانية على النهاية، إال أن 

نوفيتسكي تفّوق على نفسه وأمطر 
سلة الخصم قبل دقيقتني و18 ثانية 
جيفرسون  آل  وذّوب  النهاية.  على 
ثانية   29 ق��ب��ل   97-99 إل���ى  النتيجة 
ع��ل��ى ال��ن��ه��اي��ة، ل��ك��ن ج��اي��س��ون تيري 
ث��وان  قبل سبع  ثالثية  رم��ي��ة  سجل 
على النهاية ليؤكد فوز مافريكس. 

وف��از ميامي هيت على ساكرامنتو 
واي��د  دواي����ن  وك����ان   ،83-104 كينغز 
نقطة،   36 ب�  ميامي  أفضل مسجلي 
نقطة،   25 ليبرون جيمس  وأض���اف 
ف��ي��م��ا ك���ان أوم�����ري ك��اس��ب��ي األف��ض��ل 

لدى ساكرامنتو ب� 20 نقطة. 
وت���غ���ل���ب ب���وس���ط���ن س��ل��ت��ي��ك��س ع��ل��ى 
ب��وب��ك��ات��س 96-62. وك��ان  ت��ش��ارل��وت 
راي أل����ن أف���ض���ل م��س��ج��ل��ي ب��وس��ط��ن 
ب���� 16 ن��ق��ط��ة ون���اظ���ر م��ح��م��د أف��ض��ل 

مسجلي تشارلوت ب� 14 نقطة. 

وف����ي ب��اق��ي امل���ب���اري���ات، ف����از أت��الن��ت��ا 
ه��وك��س ع��ل��ى ان��دي��ان��ا ب��اي��س��رز 97-
83 وشيكاغو بولز على مينيسوتا 
وت���ورن���ت���و   ،82-113 ت���م���ب���روول���ف���ز 
راب���ت���ورز ع��ل��ى دي��ت��روي��ت بيستونز 
روك����ت����س  وه�����ي�����وس�����ن   ،116-120
 ،95-110 ك��اف��ال��ي��ي��رز  كليفالند  ع��ل��ى 
وم���م���ف���ي���س غ���ري���زل���ي���س ع���ل���ى ل���وس 

أنجلس كليبرز 83-84. 
وه��������ذا ب����رن����ام����ج م����ب����اري����ات ال����ي����وم: 
ن���ي���وي���ورك ن��ي��ك��س - دن���ف���ر ن��اغ��ت��س، 
نيو   - سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
أورل���ي���ان���ز ه���ورن���ت���س، ن��ي��وج��ي��رس��ي 
ل��وس أنجلس الي��ك��رز، سان   - نتس 
أن��ط��ون��ي��و س��ب��رز - ب��ورت��الن��د ت��راي��ل 
ب���الي���زرز، أوك��اله��وم��ا سيتي ث��ان��در 
- كليفالند كافالييرز، لوس أنجلس 

كليبرز - أورالندو ماجيك.

سيونغنام ينهي مغامرة الوحدة في ربع النهائي
ف��ش��ل ال��وح��دة اإلم���ارات���ي، مضيف 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��أن��دي��ة، ف��ي بلوغ 
الدور نصف النهائي بعد سقوطه 
ال��ك��ب��ي��ر أم�����ام س��ي��ون��غ��ن��ام إي��ل��ه��وا 
 ،4�1 آسيا  بطل  الجنوبي  ال��ك��وري 
أم���ام 30 أل���ف م��ت��ف��رج، ع��ل��ى ملعب 
م���دي���ن���ة زاي������د ال���ري���اض���ي���ة ف����ي أب���و 
ظ��ب��ي ال���ت���ي ت��س��ت��ض��ي��ف ال��ب��ط��ول��ة 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، على 
أن تعود بدءًا من العام املقبل إلى 

طوكيو. 
وس���ج���ل ال��ك��ول��وم��ب��ي م��اوري��س��ي��و 

ساشا  واألوس��ت��رال��ي   )4( مولينا 
وت���ش���وي   )31( أوغ���ن���ي���ن���وف���س���ك���ي 
دون����غ  وت���ش���و   )71( ك�����وك  س���ون���غ 
أه�����داف س��ي��ون��غ��ن��ام،  ج��ي��ون )81( 
 )27( بايانو  فرناندو  والبرازيلي 

هدف الوحدة. 
وي���ل���ت���ق���ي س���ي���ون���غ���ن���ام ف����ي ن��ص��ف 
النهائي مع إنتر ميالنو اإليطالي 
بعد غٍد، بينما تجمع مباراة نصف 
ال��ن��ه��ائ��ي ال��ث��ان��ي��ة إن��ت��رن��اس��ي��ون��ال 
البرازيلي بطل 2006 مع مازيمبي 

الكونغولي الديموقراطي غدًا. 

ربع  إلى  بالتأهل  الوحدة  واكتفى 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��دم��ا ف����از ف���ي امل���ب���اراة 
االفتتاحية على هيكاري يونايتد 
م������ن غ���ي���ن���ي���ا ال�����ج�����دي�����دة ب���ث���الث���ي���ة 

نظيفة. 
س���ي���ون���غ���ن���ام،  م�����واط�����ن  أن  ي�����ذك�����ر 
بوهانغ ستيلرز، كان قد بلغ نصف 
النهائي في البطولة املاضية قبل 
أن يخسر أمام استوديانتيس دي 
وينهي   2�1 األرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب��الت��ا  ال 

مشاركته في املركز الثالث.
)أ ف ب(

الدوري األميركي للمحترفين

مونديال األندية

الفورموال 1

ميكايل شوماخر )جيرو بريلوير ــ أ ب( 

جايسون تيري فرحًا بتسجيل ثالثّية لداالس في سّلة يوتا )طوني غوتييريز ــ أ ب( 

»شفايني« يجدد عقده 
مع بايرن حتى 2016 

مّدد نجم وسط منتخب أملانيا، باستيان 
شفاينشتايغر، عقده مع ناديه بايرن 

ميونيخ حتى 2016، واضعًا حدًا للشائعات 
التي ربطته باالنتقال إلى العديد من أندية 

»القارة العجوز«. 
وجاء إعالن »شفايني« لتمديد عقده 

بطريقة مميزة عندما أمسك بمكّبر الصوت 
في امللعب بعد املباراة التي تغلب فيها 

فريقه على سانت باولي بثالثية نظيفة، 
وقال للجمهور: »لقد مددت عقدي، وسأبقى 

هنا حتى 2016... يحيا بايرن«. 
وفي وقٍت الحق، أكد شفاينشتايغر أن 
محصلة محادثات تجديد العقد كانت 

»جيدة للغاية لكال الطرفني«، وتابع: »أعتقد 
أننا في الطريق الصحيح مع املدرب )لويس 

فان غال(، وأيضًا على املستوى الدولي، 
وأعتقد أن ذلك هو الحل األمثل على املدى 

البعيد«. 

الباديا ثالث مدّرب لشتوتغارت 
هذا املوسم 

أقال نادي شتوتغارت صاحب املركز 
السادس عشر في الدوري األملاني لكرة 

القدم مدربه ينس كيلر وعنّي برونو الباديا 
 له. 

ً
)الصورة( بديال

وبات الباديا ثالث مدرب يشرف على 
الفريق هذا املوسم، إذ كان كيلر 

قد تولى املهمة في تشرين 
األول املاضي خلفًا للسويسري 

كريستيان غروس، بينما كان 
الدولي األملاني السابق من دون 

عمل منذ إقالته من تدريب 
هامبورغ في نيسان املاضي، وسبق له أن 

أشرف أيضًا على باير ليفركوزن. 

إريكسون غير مهتم بتدريب إيران 

أكد مدرب منتخب إنكلترا السابق، سفني 
غوران إريكسون، أنه لن يتولى تدريب 

منتخب إيران وسيبقى مع فريق ليستر 
سيتي اإلنكليزي. 

وكان مسؤول في االتحاد اإليراني لكرة 
القدم قد أكد في وقت سابق أن إريكسون 

مرشح بقوة لتدريب املنتخب اإليراني خلفًا 
للمدرب أفشني قطبي، الذي سيرحل عقب 
انتهاء بطولة كأس آسيا. وقال إريكسون: 

»سمعت عن هذه الشائعات، لكن لم 
يفاتحني أحد في األمر. لست مهتمًا. أشعر 

بالسعادة هنا«. 

خان يحتفظ باللقب العاملي لوزن 
الخفيف ــ الوسط 

احتفظ البريطاني أمير خان بلقب رابطة 
املالكمة العاملية للوزن الخفيف ــ الوسط بعد 

فوزه الصعب على األرجنتيني ماركوس 
مايدانا في الس فيغاس. 

وأسقط خان منافسه األرجنتيني في نهاية 
الجولة األولى بلكمة باليد اليسرى، لكن 

مايدانا صاحب اللكمات القوية تجاوز ذلك 
سريعًا وضغط بشدة في بقية النزال قبل 

أن يعود البريطاني ويحسمه ملصلحته. 
وقال خان عقب فوزه: »هو مقاتل رائع 

)مايدانا(، يضرب بقوة، لكنني استطعت 
الصمود أمام لكماته املتتالية. نزال اليوم 
هو خير دليل على قدراتي، لقد هاجمني 
بقساوة، لكنني تحملت الضغط وحققت 

الفوز«. 

أصداء عالمية
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جاد نصر اهلل

 مل����ت����اب����ع أح��������وال 
ّ

ي�����ح�����ق
امل������ش������ه������د ال������ع������م������ران������ي 
يستغرب  أن  ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
بروز اسم يوسف طعمة 
ج����ن����ب����ًا إل���������ى ج�����ن�����ب م���ع 
مكّرسني،  لبنانيني  معماريني  أس��م��اء 
َج���ِه���دوا ط��وي��ًا ل��ل��وص��ول إل���ى ص���دارة 
على  بقّوة  والظهور  املحلّية،  الائحة 

الساحة العاملّية.
املشهد من خارج  على  الداخل  الشاب 
النادي التقليدي، لديه تعليله الخاص 
لهذا. إّنه يعترف صراحة بأن النجاح 
الكثير من  امل��ض��م��ار، يتطلب  ه���ذا  ف��ي 
»ال��ح��ظ وامل��ث��اب��رة«. ال��ح��ظ ف��ي العثور 
ع���ل���ى م����ن ي���ؤم���ن ب���أف���ك���ارك ال���ج���دي���دة، 
وامل����ث����اب����رة ل���ت���ح���اف���ظ ع���ل���ى أس���ل���وب���ك، 

وترتقي بمستوى أدائك. 
»ال��ح��ظ وامل��ث��اب��رة« لدى  تقترن نظرية 
هياكلها  ب��دأت  ع��دة،  بمشاريع  طعمة 

يوسف طعمة
المعمار الذي يركض... ويراهن على االختالف

أشخاص

1969
ُولد في بلدة قرنة الحمرا في املنت 

الشمالي ــــ لبنان

1996
حاز دبلومًا في الهندسة املعمارية 
 Ecole »من جامعة »باريس فيلمان

d’Architecture de Paris – Villemin

2004
وضع التصاميم األولية ملشروع توسيع 
الجامعة اليسوعية باالشتراك مع 109 

architects

2008
افتتح محترفه الخاص 

في بيروت وباريس

2010
يستعّد إلصدار 

كتابه exchange Beirut باالشتراك 
مع الناقدة الفرنسية كارين دانا

5
تواريخ

ال���خ���رس���ان���ي���ة ت���رت���ف���ع دف����ع����ة واح�������دة. 
ساعده على ذلك تعاونه مع مجموعة 
ع���ل���م���ي���ة  خ�������ب�������رات  ذوي  م����ه����ن����دس����ني 
في  معه  للخوض  ومستعّدين  عالية، 
التحديات الصعبة. فكان من إنجازاته 
الفريدة أن بنى مسكنًا خاصًا في قرنة 
شهوان، يستوي مع األرض الطبيعية، 
ال��زج��اج��ي��ة على طول  واج��ه��ت��ه  لتمتّد 
س��ت��ني م���ت���رًا م���ن غ��ي��ر أن ت��س��ت��ن��د إل��ى 
ع���م���ود ارت����ك����از واح������د! ك��م��ا ص��م��م مع 
امل���ش���روع   Architects  109 م��ج��م��وع��ة 
اليسوعية  للجامعة  والضخم  ال��رائ��د 

الذي افُتتح جزء منه هذا العام. 
كثيرة هي املصادفات في حياة طعمة. 
كلمة »مصادفة«  الشاب  املعمار  ُي��َردد 
م������رارًا... دف��ع��ت��ه أخ��ت��ه إل���ى التخصص 
الجامعي في مجال الهندسة املعمارية. 
لم تجد لشرود أخيها، وأحام يقظته، 
إال أن تنصحه بالتوجه نحو العمارة. 
وف�������ي ج����ام����ع����ة »ب������اري������س ف���ي���ل���م���ان«، 
ل��م يألفه في  إل��ى محيط غ��ري��ب  انتقل 

ّج وس����ط ح��ق��ل ث��ق��اف��ي 
ُ
ن���ش���أت���ه. ل��ق��د ز

ه���ائ���ل، ت��خ��ت��ل��ط ف��ي��ه ال��ف��ل��س��ف��ة وال��ف��ك��ر 
هذه   

ّ
أن أدرك  حينها  وال��ع��ل��وم.  بالفن 

»اللغة«، هي ضاّلته التي يحتاج إليها 
لشرح ما في رأس��ه. زاد حجم األسئلة 
الوجودية التي كانت تشغل باله، لكن 
ف إل���ى ص��دي��ق جديد  ه���ذه امل����رة، ت��ع��رَّ
بالقراءة  ب��دأ  ال��ك��ت��اب.  حياته:  سيغير 

على نحو غير اعتيادي. 
وح��ني أن��ه��ى س��ن��وات ال��دراس��ة، ان��زوى 
س��ن��وات،  ل��ث��اث  الباريسية  شقته  ف��ي 
لة  الكتب ومساء ال��ت��ه��ام  ف��ي  أم��ض��اه��ا 
 ما حسبته ينقصني 

ّ
الذات: »قرأت كل

م���ن ال��ف��ل��س��ف��ة وال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة«. 
أيقظه من غيبوبته اتصال من محترف 
عارضًا  نوفال،  جان  الفرنسي  املعمار 
ع��ل��ي��ه االن���ض���م���ام إل����ى ف���ري���ق���ه، ب��ع��دم��ا 
ك���ان ت���ق���ّدم ب��ط��ل��ب ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت قبل 
سنوات، ولم يهتّم بمتابعة املوضوع. 
املتقطع مع نوفال،  العمل  سنوات من 
ان��َك��ّب خالها على مجموعة مشاريع 

أب�����رزه�����ا »الن��������د م���������ارك« ف�����ي ب����ي����روت، 
ومشروع »لوفر أبو ظبي« في مرحلته 

التمهيدية.
بدأت مسيرة عدم االستقرار في حياة 
طعمة نتيجة لطبع فيه. خال خمس 
سنوات، ترك وظيفته وعاد إلى لبنان 
ثاث مرات، آمًا االستقرار، ولم يفلح. 
ال��خ��اص ف��ي باريس  أن��ش��أ مكتبه  كما 
مرتني لكن الحظَّ لم يكن حليفه. رغم كل 
ما َمرَّ به، استطاع الحفاظ على هامش 
د، ل��ي��ح��ول  م���ن االس��ت��ق��ال��ي��ة وال����َت����َج����رُّ
املعيشية  الضغوط  تأثير  وب��ني  بينه 
الصعبة على خياراته املهنية. وبعدما 
الوظيفي  السّلم  ارتقى  ��ه مهما  أنَّ أيقن 
ي��وم��ًا، وأّن���ه مهما  فلن يحقق طموحه 
 أف��ك��اره ستتماهى م��ع من 

ّ
ر ف���إن ت��ط��وَّ

يعمل لديهم، استقال من الوظيفة قبل 
أن يجد عمًا آخر.

لم يتّشرد كثيرًا. بدأ فصًا جديدًا مع 
م��ص��ادف��ة أخ�����رى. ت���ع���اون م��ش��ت��رك مع 
توسيع  م��ش��روع  على   architects  109
ح�������رم ال����ج����ام����ع����ة ال����ي����س����وع����ي����ة، أط���ل���ق 
ال��ع��ن��ان ألف���ك���اره ال��ت��ي ب��ق��ي��ت م��دف��ون��ة 
افتتاح  امُلَحّصلة  لوقت طويل. وكانت 
ف��ي باريس  ف��ي لبنان، وآخ��ر  محترف 
م��ج��م��وع��ة  ع���ب���ر  أّس�����س�����ه   ،2008 ع������ام 
السنوات  ع��ن تعّثر  َع��ّوض��ت  م��ش��اري��ع 
السابقة دفعة واحدة. سنتان فقط هو 
ع��م��ر ن��ج��اح ي��وس��ف ط��ع��م��ة، اس��ت��ط��اع 
خالهما أن يطرح على بساط البحث 
رؤي��ت��ه ل��ل��ع��م��ارة: »إن��ه��ا ت��ق��دي��م العالم 
الذي نحيا فيه، كما نراه، وإن اختلفت 
عند محاولته  امل��ن��ت��ج«.  تقديم  أش��ك��ال 
د ه��وي��ة  ف��ه��م م���ا ال����ذي ي��م��ك��ن أن ي���ح���دِّ
 »ال شيء 

َّ
البلد الذي عاد إليه، وجد أن

يتغير«. فاللبناني يريد دائمًا أن يبني 
م��ن��زاًل على رأس ال��ج��ب��ل، وي��ش��ت��رط أن 
للبحر،  يتمتع من هناك بمنظر كامل 
استنتاجاته:  دّون  لذلك  بالعكس.  أو 
»ن�����درس امل��ح��ام��اة ون��ع��م��ل ف���ي امللهى 
ال��ل��ي��ل��ي. ن��س��ت��ث��م��ر ف���ي م��ط��ع��م ون��م��وت 
م���ص���رف���ي���ني: ه�����ذا ه����و رج�����ل ال���ح���داث���ة. 
يتأقلم ويتحول وُيستبَعد ضدَّ القيود 
االقتصادية. االقتصاد؛ القيمة األكيدة 
في لبنان. لم نعد نعرف من يفعل ماذا، 
وم��ن ه��و فعًا م��ن. مجتمع ف��ي ح��راك. 
ث���اب���ت���ة واح�������دة ف���ي���ه: ُن����س����اِي����س. ن��ول��د 

سياسيني ونموت سياسيني...«.
ي��س��ت��ع��ي��ر ع��م��ل ال���ن���ّح���ات ال��س��وي��س��ري 
أل���ب���رت���و ج��ي��اك��وم��ي��ت��ي »ال����رج����ل ال����ذي 
يمشي« لوصف حالة لبنان. َفَقَد كل ما 
العظام،  إال  على جسمه ول��م يبق منه 
ورغم ذلك ما زال يسير. يحاول ترجمة 

هذه الحقيقة بلغة العمارة، ومن خال 
جديدة،  وأشكال  فضاءات  على  بحثه 
الهندسية،  األح��ج��ام  ع��ل��ى  واش��ت��غ��ال��ه 
وغاف املبنى.  اهتماماته ال تنحصر 
ف����ي ال����ش����ق ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي م����ن ال���ع���م���ارة. 
ب���أس بها،  ال��ن��ظ��ري ح��ص��ة ال  للجانب 
وم�����ن ه���ن���ا ي���أت���ي اس����ت����ع����داده إلص�����دار 
الفني واملعمار،  النقد  كتابه األول عن 
إضافًة إلى مشاركاته في املحاضرات 
ولجان التحكيم، وآخرها عضويته في 
الجادرجي  رفعة  لجنة تحكيم جائزة 
ال���ت���ي ت��م��ن��ح س��ن��وي��ًا ألف���ض���ل م��ش��روع 
الجامعات  ف��ي  العمارة  لطاب  تخرج 

اللبنانية.
عي يوسف طعمة أّنه يملك رؤية  ال يدَّ
أو فلسفة جديدة للعمارة، قادرة على 
ه  إحداث ثورة في املفاهيم السائدة. لكنَّ
إلى  تدفعه  التي  الكافية  ال��ج��رأة  يملك 

ال����خ����روج ع����ن األس���ل���وب 
التقليدي الرائج محليًا، 
وال��ب��ره��ن��ة م���ن خ���ال ما 
على  اآلن،  ح��ت��ى  أن���ج���زه 
هناك   

ّ
وأن مختلف،  أّن���ه 

ما يميزه بكل بساطة.

)مروان طحطح(
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