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على الغالف

لبنان االختالط يتراجع...
كل طائفة تعيش في قبرها
ّ
ابن بيروت الهارب من ضوضاء مدينته والباحث عن الهدوء في عرمون وبشامون ،عليه أن يقدم أوراق
اعتماده إلى الطائفة ليحصل على سند التمليك .وابن الضاحية الذي يحب املدينة وتمنعه ظروفه
ُمن السكن فيها ،ستحول طائفته بينه وبني السكن في األشرفية .والشاطر من ينجح في التمويه وال
تكشف حقيقته الطائفية إال بعد أن يصبح داخل شقته الجديدة .عندها تبدأ معركة ّ
التحمل
عمو
ربى أبو ّ
ح�ين اتصل حسني نصر الله للسؤال عن
الشقة املعروضة للبيع في منطقة بعبدا،
ُ
أنها
جاء الجواب ،بعدما سئل عن اسمهّ ،
ب�ي�ع��ت .اب �ن��ه ال ��ذي ط�ل��ب م�ن��ه م� ��رارًا الكف
عن البحث في املناطق املسيحية ،أراد أن
طلب
يبرهن ألبيه صحة ما يعتقد .أع��اد
ً
الرقم مدعيًا أن اسمه إيلي خ��وري« :أهال
أستاذ ،يمكنك القدوم وقتما تشاء ملعاينة
الشقة»!
م � � ّ�رت ال� �س� �ن ��وات ال� �ع� �ش ��رون ع �ل��ى انتهاء
الحرب لتبرهن أن االختالط الذي أنتجته
ف� �ت ��رة س� �م ��اح س �ب �ب �ه��ا ال� �ف ��وض ��ى ومللمة
امل��اض��ي ،م�ج� ّ�رد ك��ذب��ة .وك��أن ال��رش��د غادر
اللبنانيني مؤقتًا ،وما لبثوا أن استعادوه.
ع � � ��ادوا ي �ت �ك��وم��ون ب �ع �ض �ه��م ف� ��وق بعض
طائفيًا ،رافضني اآلخر.

ل��م يكن ف��ي االس��م ال�ث�لاث��ي ل��رل��ى أي داللة
ع �ل��ى ه��وي �ت �ه��ا ال �ط��ائ �ف �ي��ة .ذه� ��ب صاحب
ال �ش �ق��ة ال �س �ن� ّ�ي ال �ت��ي أرادت استئجارها
في وقاحته إل��ى النهاية .س��أل عن مسقط
رأس �ه��ا وط��ائ�ف�ت�ه��ا .ل��م ي�ك�ف��ه أن �ه��ا ُسنية،
ف ��ارت �ب ��اط �ه ��ا ب� �ش ��اب ش �ي �ع��ي دف � ��ع املالك
االعتذار منها
الحريص على منطقته إلى
ّ
بصراحة؛ ألن «الشيعة ما أجرونا ملا رحنا
لعندون».
وأن يتجه ثنائي إل��ى منطقة رأس النبع
بحثًا عن شقة ،لهو التهور في ذاته .تحوم
األسئلة ح��ول��ه« :كيف تنويان السكن في
منطقة تماس بني ُّ
السنة والشيعة؟».
وإن ك��ان ال�ش�ي�ع��ي خ�ط�رًا ع�ل��ى املسيحي،
ُّ
فللسني أيضًا نصيبه .عني الجديدة قرية
ّ
مسيحية معروف أنها تعج باملصطافني،
مثل ال�ق��رى ال�ت��ي تحاذيها .ي��روي ناسها
قصة رجل اشترى قطعة أرض ُبعيد انتهاء

وتركها على حالها ،لكنه
الحرب األهلية
ً
ع��اد قبل فترة م�ح��اوال ش��راء العقار الذي
ّ
ويعمر بيتًا
يحاذيها لكي يوسع مساحته
له .تدخلت البلدية ومارست ضغطًا على
صاحب األرض ك��ي ال يشتري م��ن الرجل
الذي صودف أنه من الطائفة السنية.
ال تقتصر املسألة على التقسيم الطبقي
ل �ل �ن��اس .ف��األص �ف��ار ال �س �ت��ة ال �ت��ي يملكها
ب �ع��ض ال �ش��اري��ن ل��م ت �ع��د ج� ��واز عبورهم
وهجرتهم إلى غير بيئتهم الطائفيةَ .
ومن
َ
ك ��ان ع�ل�م��ان�ي��ًا وخ �ب� َ�ر ال�ع�ي��ش ف��ي مناطق
م�ع��روف��ة باختالطها ت��اري�خ�ي��ًا ،اختلطت
عليه األم ��ور ودف�ع�ت��ه إل��ى ال �ع��ودة مكرهًا
إل��ى أح�ي��اء لطاملا مقت العيش فيها .لكن
ال�ي��وم ال خ�ي��ار ل��ه إال االح�ت�م��اء بالطائفة؛
ألن ع��ام��ل األم � ��ان ال�ن�ف�س��ي واالجتماعي
أصبح أولوية.
ب �ع��ض ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين اخ� �ت� �ب ��روا االختالط

الحقيقي حني اختاروا العيش في منطقة
ال �ط��ائ �ف��ة األخ� � � ��رى ،م �ت �ج ��اوزي ��ن سنوات
الحرب ومخاوف املحيطني بهم ،مقتنعني
ّ
بتقبل ه��ذا اآلخ��ر لهم أو متجاهلني إياه
ّ
ومتحملني الضيق الذي ينتج منه ،ألنهم،
انطالقًا م��ن نظرتهم العلمانية ،يعرفون
أن ال�س�ل�ب�ي��ات ل��ن ت�ح�س��ب أم� ��ام أن ينشأ
أوالده��م في بيئة غير بيئة طائفتهم لكي
يعيشوا االختالف الحقيقي .هذه هي حال
ط ��ارق ،ال�ش��اب املسيحي ال��ذي ي��رى أن��ه ال
سبيل لزرع العلمانية في قلب أوالده ،إال
إذا انتقل للعيش ف��ي منطقة ذات وجود
ط� ��اغ ل �ل �ط��وائ��ف امل �س �ل �م��ة .وت� �ق ��ول أسرة
مسلمة اخ �ت��ارت السكن ف��ي ف��رن الشباك:
«إذا ك��ان ال ب��د للحرب م��ن أن تقع ،فليس
ب� ��ال � �ض� ��رورة أن ي� �ض� �ط ��روا ل� �ل� �ع ��ودة إلى
مناطقهم (نسبة إل��ى الطائفة) .فالبعض
ح �م��ى ج �ي��ران��ه م ��ن ط ��وائ ��ف أخ� ��رى خالل

ال �ح��رب األه �ل �ي��ة» .ت �ج ��اوزت ه ��ذه األسرة
رف ��ض امل��ال��ك امل�س�ل��م (ع�ل�م��ًا ب��أن��ه اشترى
الحقًا من بعض املسلمني) بيع شقق أخرى
ملسلمني ،م��راع��اة للبلدية ال�ت��ي اشترطت
عليه إلنهاء معامالت بيع لاّالعقار وتسهيل
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى األذون� � ��ات ،أ ي�ش�ت��ري من
غير املسيحيني .تجاوزت كل ه��ذه األمور
ألنها أدركت أنها لن تستطيع العيش في
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ابراهيم األمين
من تظاهرة
العلمانيني في
بيروت (أرشيف
ــ هيثم املوسوي)

امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي خ� ّ�ص �ص��ت ل �ه��ا اجتماعيًا،
ألس�ب��اب نفسية واجتماعية واقتصادية
ّ
عدة.
لكن ،قد يجوز السؤال هنا :هل هذه األسرة
متأكدة من الحماية التي ستحظى بها إذا
اندلعت الحرب؟ وماذا عن موقف جيرانها
املسيحيني م�ن�ه��م؟ ت�ق��ول إن��ه ال تجمعهم
ب �ج �ي��ران �ه��م س ��وى ال �ت �ح �ي��ات الصباحية
وامل�س��ائ�ي��ة ،ن�ظ�رًا النهماكات الجميع ،إال
أنهم ال يشعرون برفض هؤالء املسيحيني
لهم أو بجفلتهم منهم.
ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان دخ ��ل «أس � ��وأ حاالته
ال��دي�م��وغ��راف�ي��ة ومستقبله االجتماعي»،
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ت� �ك ��ري ��س ال � �ف� ��رز الطائفي
وامل��ذه �ب��ي ف��ي األح �ي��اء واألب �ن �ي��ة .ه ��ذا ما
يقوله عالم االجتماع زهير حطب .قد يكون
هذا امتدادًا صامتًا لفترة الحرب األهلية،
ُ
التي لم تستطع بعد انتشال الخوف من
ن �ف��وس ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .ح �ت��ى الجيل
ال �ج��دي��د ال � ��ذي ل ��م ي �ع��ش ال� �ح ��ربّ ،
تحول
إل��ى ضحية لهذا املاضي ال��ذي يرفض أن
يوضع جانبًا.
ي�ت�ط��اب��ق ت �ح��ذي��ر ح �ط��ب م��ع ك �ث��رة تداول
الشائعات أو الحقائق عن فرز طائفي بدأ
عدد من البلديات املسيحية تطبيقه علنًا.
ه ��ذه ال�ش��ائ�ع��ات ط��اول��ت ب �ل��دي��ات الحدث
وج ��زي ��ن وك �ف��رش �ي �م��ا .ي� �ق ��ول املسلمون،
الشيعة منهم خصوصًا ،إن بلدية الحدث
أصدرت قرارًا يمنع بيع املنازل واألراضي
التي يملكها مسيحيونٌ .
قرار نفاه رئيس
البلدية جورج عون بشدة (رغم أنه تحدث
عنه جهارًا على إحدى الشاشات) ،لكنه لم
ينف وج��ود مثل ه��ذه اإلج ��راءات .تبريره
أنه ليس قرارًا بقدر ما هو إقناع مسيحيي
الحدث بعدم بيع ممتلكاتهم والبحث عن
السكن في أماكن أخرى ،رائيًا إلى جهوده
ع �ل��ى أن �ه ��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ه ��وي ��ة الحدث
تكريسًا لالختالط الطائفي بني املناطق،
وليست فرزًا!
دائ � � � � � � ��رة ن � � �ف� � ��وس ال � � � �ح � � ��دث ت � �ش � �ي� ��ر إلى
دي �م��وغ��راف �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى األرض قبل
الحرب .كانت مكونة من  9آالف ماروني،
أل�ف��ي أرث��وذوك �س��ي 700 ،ك��اث��ول�ي�ك��ي700 ،
شيعي و 700سني .دائرة النفوس حافظت
على أرقامها هذه حتى اليوم ،إال أن واقعًا
جديدًا ف��رض نفسه بعد ال�ح��رب ،ويتمثل
بـ«التمدد الشيعي».
ي�ض��ع ع��ون خ��ري�ط��ة ال �ح��دث ف��وق مكتبه.
يشرح ديموغرافيا املنطقة حاليًا ويقسمها
ق�س�م�ين م�ت�س��اوي�ين :ال �ج��زء ال ��ذي تعرض
«للتمدد الشيعي» ك��ان ع�ب��ارة ع��ن أراض
زراع �ي��ة غ�ي��ر م�س�ك��ون��ة ،ب��اع�ه��ا أصحابها
امل �س �ي �ح �ي��ون م� ��ن ال �ش �ي �ع��ة ب �ع ��د انتهاء
ال�ح��رب ،حتى ك� ّ�ون��وا الغالبية .أم��ا القسم
اآلخر ،الذي يعرف بالحدث الضيعة ،فهو
ذو الغالبية املسيحية ،وه��و ال�ج��زء الذي
تسعى البلدية إلى طمأنة ساكنيه وحثهم

على عدم مغادرة بلدتهم ،فيما التنسيق
ج��ار م��ع ح��زب ال�ل��ه للمساعدة على تفهم
الوضع ومحاولة الحد من توسع املسلمني
إلى أكثر من الحدود املرسومة لهم.
ي �ض �ي��ف ع� ��ون أن ن �ح��و  60ف ��ي امل �ئ ��ة من
ال� �ت�ل�ام ��ذة ف ��ي امل � � ��دارس (امل �س �ي �ح �ي��ة) هم
شيعة.
«ال�ش��ائ �ع��ة» نفسها تنسحب ع�ل��ى بلدية
ج��زي��ن .ينفي رئ�ي��س البلدية ول�ي��د الحلو

انقضى عهد
االختالط الطائفي وبتنا
ّنتجه نحو الفرز في األحياء
واألبنية
حتى سائقو سيارات
التاكسي ُفرزوا مناطقيًا:
المسيحي إلى عين
الرمانة ،والمسلم إلى
الشياح

هذه التهمة ،مشيرأ إلى أنه «لم يعد هناك
أراض للبيع في املنطقة».
كيف يمكن تصنيف مناطق الحدث وفرن
الشباك وبعبدا وقلة غيرها؟ يقول حطب:
«انقضى عهد االخ�ت�لاط الطائفي ،وبتنا
ّ
نتجه نحو ال�ف��رز الطائفي وامل��ذه�ب��ي في
األحياء واألبنية» .يرفض استخدام عبارة
اخ �ت�ل�اط ألن �ه��ا ،ف��ي رأي � � ً�ه ،وص ��ف خاطئ
ل �ل��وض��ع ال �ق ��ائ ��م ،م �ف �ض�ل�ا ك �ل �م��ة تجاور،
جنب
بمعنى عائلتني تسكنان جنبًا إل��ى
ً
بال إضافات .ولتقريب فكرته ،أعطى مثاال
زوجًا وزوج��ة يجلسان على كنبة واحدة،
فيما يدير كل منهما ًظهره لآلخر.
وي �ع �ط��ي ح �ط��ب م �ث�ل�ا آخ ��ر ع ��ن الجامعة
اللبنانية .يقول« :ك��ان االختالط الطائفي
أمرًا واقعًا .اليوم ،طغى اللون الواحد على
الجامعة» .يتابع أن «ما نسبته  90في املئة
من الطالب هم من لون واحد ،مقابل  10في
املئة من طوائف أخرى ،لكنهم مرغمون».
ٌ
واقع فرضته الحرب وكرسته فترة ما بعد
ال�ح��رب .يستذكر حطب أن��ه أج��رى مسحًا
س�ك��ان�ي��ًا ف��ي ع ��ام 1973ل� �ح ��ي ال �س �ي��دة في
رأس النبع ،بالتعاون مع املطران غريغوار
ح ��داد ،وبلغت نسبة املسيحيني ف��ي ذلك
الوقت  65في املئة .أما الخط املمتد خلف

ال �ت��رام��واي (ش ��ارع محمد ال �ح��وت) ،فكان
يقطنه  80في املئة من املسيحيني .في ذلك
ال��وق��ت ك��ان االخ �ت�لاط «ف�ع�ل�ي��ًا» .ك��أن تجد
ً
مبنى تقطنه عائلتان مسيحيتان وأخرى
مسلمة.
ال �غ��وص ف��ي األس �ب ��اب ي�ع�ن��ي ال�ب�ح��ث في
التاريخ السياسي والنفسي االجتماعي
ألج � �ي� ��ال أرادت ح �ص ��ر ن �ف �س �ه��ا باللون
ال��واح��د .يقول حطب إن السبب األساسي
يكمن ف��ي «ف �ق��دان ال�ت�ص��ور اإلي�ج��اب��ي عن
اآلخ� � ��ر ،ألن ال �ط��ائ �ف��ة ع��رف��ت األخ� � ��رى في
األوق� ��ات ال�ح��رج��ة .وم��ا إن يلتقي أحدهم
اآلخ � ��ر ح �ت��ى ي �ع �ي��د ت �ش �غ �ي��ل األسطوانة
ّ
املسجلة فتزدحم
التى تتضمن الصفات
ف��ي رأس��ه ع�ف�وًا األف�ك��ار املسبقة وتسيطر
ع�ل�ي��ه» .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ألن األم ��ان مفقود في
البيئة الطائفية املختلفة ،يشعر الفرد بأنه
«كلما زاد في عدائه لآلخر نال استحسان
جماعته ،ما يزيده عزة ونفوذًا».
ماذا عن حارة حريك الشيعية اليوم ،تلك
ال �ت��ي ع��رف��ت االخ �ت�ل�اط ّق�ب��ل ال �ح ��رب؟ بني
بساتني الليمون التي حلت محلها األبنية،
اختلطت الطائفتان املسيحية واملسلمة.
كانتا تشعران بأمان باغتهم بسرعته في
االنقراض .بدأت الحرب وترك املسيحيون
الحارة بسبب الفلسطينيني ال اللبنانيني
املسلمني ،كما ي�ق��ول��ون .غ��ادروه��ا ،باعوا
ممتلكاتهم باحثني عن مكان آخ��ر .اليوم،
ي ��أت ��ي ب �ع��ض «ال � �ح� � َ
�اروي�ي��ن» املسيحيني
إل��ى ضيعتهم األم لحضور ق��داس األحد.
باتت الكنيسة هي املكان املشترك الوحيد
بني املاضي والحاضر .إال أن هذا الحنني
ل��م يدفع أح �دًا منهم إل��ى ال�ع��ودة .صحيح
أن البعض يعترف ب��أن ال�خ��وف م��ن بيئة
ح ��زب ال �ل��ه ك ��ان أح ��د امل ��وان ��ع األساسية،
إال أن ت�ف��اه��م ال �ح��زب م��ع ال�ت�ي��ار الوطني
ال�ح��ر جعلهم ي �ج��رؤون ع�ل��ى ال �ن��زول إلى
ال�ض��اح�ي��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال� �ق ��داس ،فيما
استقرار الجميع في أماكن أخرى يمنعهم
من العودة إلى الحارة.
لم يعترف أحد بأن الحنني إلى «الحارة»
ل� �ي ��س إل� � ��ى ح� � � ��ارة ال � �ي � ��وم ال � �ت� ��ي تغيرت
دي�م��وغ��راف�ي��ًا ،وه��ذا سبب رئيسي للبقاء
خ � ��ارج � ��ًا .ع �ل ��ى ك� ��ل ح � � ��ال ،س �ي �ظ �ه��ر مدى
ُ
تجاوب مسيحيي الحارة
الحنني في حال
م��ع م �ش��روع أب��رش�ي�ت�ه��ا ب��إن �ش��اء مبنيني
سكنيني ب�غ�ي��ة تشجيع املسيحيني على
اإلقامة في املنطقة.
بعض مسيحيي الحارة تجاوزوا املاضي،
ولو بحذر ،وباتوا يزورونها .في املقابل،
حتى ال�ي��وم ،ل��م تطأ ق��دم��ا ن��زه��ة «املنطقة
ال �غ ��رب �ي ��ة» .ت �ش �ع��ر ب� ��أن خ �ط �رًا يتهددها
بمجرد وصولها إل��ى ذل��ك املكان الغريب.
ص��دي��ق اب�ن�ه��ا م�س�ل� ٌ�م ،وق��د اع �ت��اد اإلقامة
ع �ن��ده��م ف ��ي ف �ت��رة االم� �ت� �ح ��ان ��ات .ل ��م يكن
ي�ن�ت��اب �ه��ا ت �ج��اه ه� ��ذا ال �ش �خ��ص املختلف
طائفيًا أي شعور بالخوف .إال أنه بمجرد
أن يقرر أحد أوالدها الذهاب إلى «الغربية»
ت�ض��ع ي��ده��ا ع�ل��ى قلبها وت�ط�ل��ب م��ن هذا
الصديق املسلم حمايته!
تعكس ن��زه��ة وج�ه��ة ن�ظ��ر ال ت ��زال سائدة
ل��دى ج�ي��ل ال �ح��رب .إال أن ه��ذا ال�ج�ي��ل نقل
تجربته إلى الجيل الشاب ،الذي ّ
ترسخ في
ال وعيه خوف قد يفرض عليه ممارسات
مختلفة حني يتطلب األمر.
ُ
ح �ت��ى س��ائ �ق��و س� �ي ��ارات ال �ت��اك �س��ي فرزوا
مناطقيًا .تخيل نفسك واق �ف��ًا ع�ل��ى جادة
س��ام��ي ال�ص�ل��ح وت�ط�ل��ب خ��دم��ة التوصيل
إل��ى ع�ين ال��رم��ان��ة؛ أي املسافة نفسها إلى
امل �ش��رف �ي��ة .س �ت �ع��رف ف� ��ورًا أن م ��ن يرفض
إيصالك هو مسلم ومن يقبل هو مسيحي
يعمل في حدود منطقته.
ي �ق ��ول ح �ط��ب إن ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان هو
املوتى من دون أن
أشبه باملقبرة .يتجاور ٌّ
تجمعهم كلمة واح ��دة .ك��ل ف��ي ق�ب��ره .هذا
ي�ج��اور ذاك .لكن ال�ك�لام مقطوع .الجميع
يديرون ظهورهم للجميع.

إما كبارة وإما بكري؟

ّ
ه��دن��ة األع�ي��اد ال�ت��ي ي�ج��ري ال�ح��دي��ث عنها اآلن ،وال�ت��ي ب��ش��ر بها
طرفا ال�ص��راع ،أي السيد حسن نصر الله وبعده الرئيس سعد
الحريري ،هي هدنة لها ما ّ
يبررها ،ألن الجميع في حالة انتظار،
ولعبة األوراق املستورة تسود طاولة الالعبني الكبار في لبنان
وف��ي املنطقة ،ويصعب توقع نتائج استثنائية ف��ي وق��ت قريب
جدًا.
في حسابات األطراف األساسية ،يمكن مالحظة اآلتي:
ّ
يتكون أكثر من السابق بأن
ـــــ من جانب ح��زب الله ،ثمة اقتناع
ص��دور ال�ق��رار االتهامي أم��ر شبه محتوم ،وأن إمكان تأجيله أو
إلغائه يحتاج إلى دور استثنائي من جانب السعودية ،وهو أمر
عملية
غير محسوم بعد .لكن األهم بالنسبة إلى الحزب ،هو أن
ً
املواجهة مع املحكمة ومع املتعاونني معها داخليًا ،انطلقت فعال،
وأن ما جرى حتى اآلن يمكن اعتباره عنصرًا إيجابيًا ،وخصوصًا
على صعيد معركة الرأي العام.
كذلك ،فإن في حزب الله اقتناع بأن األمور ال تسير باتجاه مواجهة
ش��ام�ل��ة ك�م��ا ي�ف�ت��رض ك�ث�ي��رون ،وأن ال �ح��زب ال ��ذي يملك القدرات
ال�ك�ب�ي��رة ،س�ي��اس�ي��ًا وأم�ن�ي��ًا وع�س�ك��ري��ًا ،وح �ض��ورًا ك�ب�ي�رًا داخليًا
وإق�ي�ل�م�ي��ًا ،ل�ي��س م�ض�ط�رًا إل ��ى إدارة
ّ
يتصورها
األم � ��ور ب��ال �ط� ّ�ري �ق��ة ال �ت��ي
البعض له .لكنه حريص أكثر من أي
وقت على عدم االنجرار إلى أي نوع
من املواجهات املسلحة .ومع ذلك ،فإن
ال�ح��زب يلفت إل��ى أن أي محاولة من
ج��ان��ب ال �خ��ارج أو م��ن ج��ان��ب أطراف
داخلية للتآمر عليه وعلى املقاومة
قد تسقط هذا الحرص وتقود نحو أوضاع جديدة.
وف��ي رأي العقل ال �ب��ارد ف��ي ح��زب ال�ل��ه ،ف��إن أي تسوية يمكن أن
ت�ح�ص��ل ق �ب��ل ص� ��دور ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي س �ت �ك��ون ل �ه��ا مفاعيلها
الحاسمة داخ�ل�ي��ًا ،بينما ستكون األم��ور مختلفة كليًا ف��ي حال
صدور القرار.
ـــــ م��ن جانب الرئيس سعد ال�ح��ري��ري ،فإنه اآلن يقف عند حافة
ال �ه��اوي��ة .ث�م��ة اس�ت�ن�ف��ار ف��ي محيطه وب�ي�ن ك� ��وادره ،وث�م��ة خطط
متنوعة ،بينها م��ا ي�خ� ّ
�ص مرحلة ص��دور ال �ق��رار االت�ه��ام��ي وما
بعد ذلك وتصورات وتقديرات بشأن طريقة تعامل حزب الله مع
األمر .لكن الواضح أن الحريري يرفض اآلن أي نوع من املساومة
على املحكمة أو على القرار االتهامي ،وهو يميل إلى القول إن أي
تسوية لن يكون لها مكان قبل صدور القرار االتهامي.
وي�ع�ت�ق��د ال �ح��ري��ري أن ال �ق��رار س�ي�ص��در ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة ،وهو
يدعو ّ
املقربني منه إل��ى التعامل مع األم��ر بجدية ،وأن��ه لن يقبل
بأي نوع من التفاوض قبل صدور القرار ،وهو مستعد لتسويات
تمنع االنفجار ولكن ليس بأي ثمن ،وهو يشير إلى أن املناخات
اإلقليمية والدولية ال تساعد كثيرًا على حل سريع ،لكنه يترك
ّ
للسعودية أمر لاّالتفاوض مع سوريا ومع دول أخرى ،وهو متفهم
ألي حل ،شرط أ يفرض عليه فرضًا.
يتصرف ّ
املقربون من الحريري على أساس أن املواجهة آتية ،وأن
املسألة اآلن مختصرة في عملية كسب للوقت ،وأن املهم هو عدم
ّ
يسميه هؤالء «تهويالت الطرف اآلخ��ر» ،وهم
الرضوخ تحت ما
يوردون في معرض تقديرهم ملا ستكون عليه األوضاع الحقًا ،أن
حزب الله لن يكون حرًا ،ولن يكون قادرًا على القيام بعمل كبير
من النوع الذي حصل في  7أيار من عام  ،2008وأنه إزاء احتمال
حصول ذلك ،فإن الحريري وأنصاره سيخوضون معركة «سلمية
لتحرير امل��دن م��ن أي اح�ت�لال يقوم ب��ه ح��زب ال�ل��ه ،وأن الجمهور
مستعد ملواجهة من هذا النوع».
ف��ي غ �ض��ون م��رح�ل��ة االن �ت �ظ��ار ه ��ذه ،ت �ب��دو األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة في
ّ
يتهيب الحديث عن انفجار
وضعية االنتظار املقلق ،لكن الجميع
ك�ب�ي��ر ،وه ��و م��ا ي��ؤث��ر ع�م�ل�ي��ًا ع�ل��ى ت �ص��رف��ات ال�ج�م�ه��ور وسلوك
القيادات السياسية من الدرجتني الثانية والثالثة ،وخصوصًا
أن االنتظار يمنع كال الطرفني من االن�ج��رار إل��ى معركة في غير
التوقيت امل�ن��اس��ب ،م��ا ي��دف��ع إل��ى االع�ت�ق��اد بأننا نعيش مرحلة
تجميع األوراق التفاوضية للمرحلة املقبلة أو ملرحلة م��ا بعد
ص ��دور ال �ق��رار االت �ه��ام��ي .وق��د ت�ف��رض ه��ذه العملية سلسلة من
ال �خ �ط��وات ،م��ن بينها تعطيل أو تجميد ع�م��ل م�ج�ل��س الوزراء
ملنع فريق الحريري من خسارة ورقة شهود الزور ،فيما ال يبدو
الطرف اآلخر مستعدًا لترك األمور تسير كأن شيئًا ال يحصل.
الرسمية ،وخصوصًا األمنية منها،
أما على صعيد املؤسسات
ّ
فإن أجواء القلق ال تقل خطورة وتوترًا ،وال سيما أن السيناريوات
املتداولة تشير إلى احتماالت كثيرة ،من بينها ّ
تعرض املؤسسات
األمنية الرسمية بدورها لضربات غير عسكرية لكنها تؤدي إلى
شللها.
وألن ال ��واق ��ع ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ه ف��ر ًي��ق ال �ح��ري��ري دق �ي��ق ل�ل�غ��اي��ة ،فإن
الخطوات من جانبه تأخذ شكال مختلفًا .وفي هذا السياق ،يمكن
تفسير خطوة اعتقال أو توقيف الداعية السلفي عمر بكري في
ط��راب�ل��س أم��س على أي��دي عناصر م��ن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ف� ُ�ي قوى
األمن الداخلي ،وفي مدينة طرابلس على وجه التحديد ،إذ ف ّسرت
ال�خ�ط��وة بأنها إش ��ارة عملية م��ن ال�ج�ه��از امل��ذك��ور إل��ى جهوزية
عمالنية ل��دي��ه ،وأن��ه يحكم السيطرة على مفاصل رئيسية في
عاصمة الشمال .كذلك هي إشارة اعتراض على أي مسعى لتحويل
موقف الداعية بكري الرافض للمحكمة الدولية أو التعاون معها
إلى موقف قابل للتعميم ،س��واء أك��ان في صفوف اإلسالميني أم
وسط أجواء شعبية أخرى.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن ث�م��ة رس��ال��ة أك �ث� ّ�ر ح�س��اس�ي��ة ُو ّج �ه��ت إل��ى القواعد
االجتماعية والطائفية التي يمثلها بكري ،وهي أن على القيادات
الوسطية أن تأخذ في االعتبار أنها أمام خيارين ال ثالث لهما:
إما االنضواء في املعركة على طريقة النائب محمد كبارة ،وإما
ّ
التعرض للتهميش والتهشيم على طريقة عمر بكري.

االنتظار لكسب
الوقت وتجميع
أوراق تفاوض بعد
صدور القرار االتهامي
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تقــرير

رسائل إلى المحرر
ما عدا «األخبار»

لفتني ّ
للمرة الثانية في بضعة
أش � �ه � ��ر ت � �ج ��اه ��ل صحيفتكم
ال� �غ � ّ�راء ل�خ�ب��ر أس��اس��ي يتعلق
ب� �م� �س� �ي ��رة ال � � �ح � ��زب السوري
القومي االجتماعي النضالية
ومواقفه من مجريات األحداث
ال��راه �ن��ة .ف�ف��ي ت �م��وز املنصرم،
�وري القومي
أق ��ام ال �ح��زب ال �س� ً
االج �ت �م��اع��ي اح �ت �ف��اال مركزيًا
ف��ي ض �ه��ور ال �ش��وي��ر ،ملناسبة
ذكرى استشهاد زعيمه أنطون
س� �ع ��اده ،أط �ل��ق ف �ي��ه مجموعة
مواقف ،كذلك استعرض اآلالف
م��ن م� ُح��ازب�ي��ه ف��ي م�ن�ط�ق��ة كان
ق��د اس��ت�ب�ع��د م�ن�ه��ا خ�ل�ال فترة
األح ��داث .إن ع��دم حظوة حدث
ك� �ه ��ذا ،ول� ��و ل�س�ن�ت�ي�م�ت��ر ّ
مربع
�ي ج��ري��دة «األخبار»،
واح� ��د ف� ّ
ب�ع��دم��ا ّ غ��ط�ت��ه معظم الصحف
وم� �ح ��ط ��ات ال� �ت� �ل� �ف ��زة ،ه ��و أمر
مثير للعجب .والبارحة أيضًا،
احتفل الحزب السوري القومي
االج �ت �م��اع��ي ب��ذك��رى تأسيسه
قصر
ال�ت��اس�ع��ة وال�س�ب�ع�ين ف��ي ّ
امل ��ؤت� �م ��رات ف ��ي ض �ب �ي��ة ،مقلدًا
أك �ث��ر م��ن أل��ف م �ح��ازب أمضوا
خمسني عامًا في خدمة الحزب
مواقف
أوسمة تقديرية ،مطلقًا
ّ
س� �ي ��اس� �ي ��ة م� � ��ن ض � �م� ��ن خطه
الوحدوي الالطائفي بحضور
ممثل لرئيس ال ��وزراء ورئيس
الصحف
فتهافتت
الجمهورية.
ّ
ّ
ومحطات التلفزة كلها ،حتى
تلك التابعة لقوى الرابع عشر
من آذار على نشر الخبر .أقصد
ّ
كلها ما عدا جريدة «األخبار»
طبعًا .كأحد ّ
قرائها املخلصني،
أرب� � ��أ ب� �ج ��ري ��دة «األخ � � �ب � ��ار» أن
ّ
املنهجي
تقوم بهذا التهميش
ّ
ألخ �ب��ار ح ��زب م �ق��اوم م��ا انفك
ّ
ي� �ق ��دم ال �ت �ض �ح �ي��ات م �ن��ذ نحو
ق��رن م��ن ال��زم��ن م��ن أج��ل كرامة
شعبنا ومحو آث��ار االستعمار
عنه.
جورج كرم

♦♦♦

البقاع أيضًا
ورد في مقال الصحافي كامل
ج� ��اب� ��ر« :ال� �ت� �ج ��رب ��ة املاليزية
ملعالجة ال�ن�ف��اي��ات» ،أن��ه شارك
في الورشة ممثلون عن مختلف
ب� �ل ��دي ��ات م �ح��اف �ظ��ة النبطية،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن امل � �ش ��ارك �ي�ن كانوا
م ��ن م �خ �ت �ل��ف ب �ل ��دي ��ات البقاع
والجنوب واتحاداته وفاعليات
م��ن مختلف امل �ج��االت العلمية
والبيئية واالستثمارية.
شركة مركز غايد
(لندن ـــ بيروت)

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ّ
القراء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلتي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د املواضيع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

نصر الله لكوادر حزب الله :عودوا إلى
مروحة من الخيارات
أمام حزب الله وحلفائه
تمتد على  180درجةّ :
خياراتنا هي بني أال نحرك
ساكنًا ،وأن نقوم بتحرك
واسع إلحداث تغيير سياسي
كبير على مستوى السلطة.
هذا الكالم لألمني العام
لحزب الله ،حسن نصر الله،
أمام عدد من كوادر حزبه
حسن عليق
منذ ب��دء حملة ح��زب ال�ل��ه االستباقية
على املحكمة الدولية الخاصة بجريمة
اغ� �ت� �ي ��ال ال ��رئ� �ي ��س رف � �ي� ��ق الحريري،
ي� �ت� �م� �ح ��ور ج� � ��زء ك �ب �ي ��ر م � ��ن الخطاب
ال� �س� �ي ��اس ��ي واالت� � � �ص � � ��االت الداخلية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة ح ��ول ردة ال�ف�ع��ل املرتقبة
لحزب الله على صدور القرار االتهامي
ال ��ذي م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ح� ّ�م��ل أف� ��رادًا من
ال� �ح ��زب م �س��ؤول �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذ الجريمة.
يرفض الحزب هذا القرار ،مشددًا على
أن ��ه ي� ��ؤدي إل ��ى ت �ش��ري��ع األب� � ��واب أمام
ال�ف�ت�ن��ة .وح �ت��ى ال �ي��وم ،ال ي ��زال الحزب
يرفض الكشف عن السيناريوات التي
أعدها ملواجهة اآلتي إلى البالد القلقة.
وح �ت��ى ف ��ي ال �ج �ل �س��ات ال��داخ �ل �ي��ة ،فإن
قيادة الحزب ال تزال تتحفظ على ذكر
خططها .قبل نحو  5أسابيع ،قال األمني
العام للحزب ،السيد حسن نصر الله،
في لقاء مع ك��وادر وسطيني من حزبه
إن��ه ل��ن ي�ق��ول ل�ه��م م��ا أع��دت��ه قيادتهم،
«خشية التسريب» .قالها بابتسامته

ّ
املعهودة ،ثم ذكرهم بمراحل من تاريخ
ّ
اإلمامية «أف�ش��ل فيها األع��داء م��ا أعده
ل �ه��م أص � �ح ��اب األئ � �م ��ة ب �س �ب��ب إفشاء
األسرار».
وف � ��ي ل� �ق ��اء ع �ق��د م� �س ��اء ي � ��وم الجمعة
ّ
املاضي ،تحدث نصر الله بقدر أقل من
التحفظ .ك��ان ذل��ك خ�لال حفل تخريج
دورة ثقافية خضع لها مسؤولون من
الصفوف األولى والثانية والثالثة في
الهيئات التنظيمية التابعة للمجلس
التنفيذي .ف��ي الحفل ،أل�ق��ى نصر الله
كلمة اس�ت�م��رت نحو ساعتني ونصف
س��اع��ة (ب� ��دأت ع�ن��د ال �س��اع��ة السادسة
وع �ش��ر دق��ائ��ق ،وان �ت �ه��ت ع�ن��د الثامنة
وأربعني دقيقة).
في بداية خطابه ،توجه نصر الله إلى
ال �ح��اض��ري��ن ب�ك�ل�م��ة وج��دان �ي��ة ختمها
ب ��ال� �ق ��ول مل� �س ��ؤول ��ي ال � �ح� ��زب إن � ��ه كان
يشاهدهم عبر الشاشة وه��م يصافح
مضيفًا« :كنت أتمنى
بعضهم بعضًا،
ّ
أن أك��ون بينكم ،وأن أسلم عليكم فردًا
ف� ��ردًا ،لكنكم ت�ع��رف��ون ال��وض��ع األمني
واإلجراءات» .ابتسم السيد ،لكن بعض
ّ
دمعت أعينهم .حدثهم عن
الحاضرين
ّ
الدين والدنيا ،مذكرًا إياهم بالفترة التي
ك��ان فيها ح��زب ال�ل��ه أف ��رادًا معدودين:
«حينذاك ،كان املجاهد يتبرع بنصف
ثمن البندقية التي سيقاتل بها .وكانت
املساجد عامرة بتالوة القرآن .أما اليوم،
فتسللت إل��ى أوس��اط�ن��ا أج ��واء بعيدة
ع �م��ا ع �ه��دن��اه :ص ��ار ع �ن��دن��ا أشخاص
م�ت�م�س�ك��ون ب��امل�ن��اص��ب ال��دن �ي��وي��ة .كنا
في تجربة االنتخابات البلدية األولى
نضغط ع�ل��ى محازبينا للترشح إلى
رئ��اس��ة بلدية أو إل��ى منصب املختار،
وك��ان ع��دد كبير من محازبينا يحاول
إب� �ع ��اد ه� ��ذه ال� �ك ��أس ع �ن ��ه .أم� ��ا اليوم،
ف �ن �ج��د ال �ك �ث �ي��ري��ن م �ن �ه��م يخوضون
امل � �ع� ��ارك ل�ل�اح �ت �ف��اظ ب� �ه ��ذه املناصب
وداخل الحزب ،يرفض بعض
ألنفسهم.
ّ
امل �س��ؤول�ين ت�س��ل��م م�ل�ف��ات ألن �ه��م يرون

ّ
نصر الله :القرار االتهامي صادر ال محالة (أرشيف ــ مروان طحطح)
أنها ال تليق بهم .فهل هذا معقول؟ دعا
ال�س�ي��د م�س��ؤول��ي ال �ح��زب ل�ل�ع��ودة إلى
امل�س��اج��د ،م�ش��ددًا على أهمية التدخل
ّ
وتوجه نصر
اإللهي في صنع النصر.
الله إل��ى املسؤولني املتخرجني ،طالبًا
م�ن�ه��م االه �ت �م��ام ب�م��ن ي�ع�م�ل��ون معهم،
وخ��اص��ة أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون تحت
إم� ��رت � �ه� ��م .دع� ��اه� ��م إل � ��ى ت �ح �س��س آالم
ال �ف �ق��راء ف��ي م�ج�ت�م�ع��ات�ه��م ،وااللتفات

إل �ي �ه��م ،واالب �ت �ع��اد ع��ن م�ظ��اه��ر الترف
التي ال ت��ورث س��وى الشبهات ،وتدفع
الناس إل��ى ط��رح السؤال الطبيعي في
هذه الحالة :من أين لك هذا؟
وق� ��ال ن �ص��ر ال �ل��ه ف��ي خ �ط��اب��ه إن ��ه كان
مؤيدًا ملشروع داخلي في الحزب يتعلق
بتغيير جوهري للهيكلية التنظيمية،
ل�ك��ن ت�ب�ين أن ذل ��ك امل �ش��روع غ�ي��ر قابل
للتنفيذ.

تقــرير

ُ
 ...ورفعت «السما الزرقا» عن بكري

صحيح أن عمر بكري
محكوم بالسجن املؤبد،
وصحيح أن من واجب األجهزة
األمنية توقيفه وإحالته
على القضاء ،لكن قرار
املبادرة إلى القبض عليه لم
ُي َّت َخذ إال ً
بناء على أسانيد
سياسية ،ترتبط بمواقفه
األخيرة من حزب الله الذي
قرر أمس الدخول على خط
احتضان بكري
املديرية العامة
حتى مساء أمس ،لم تكن ّ
لقوى األم��ن الداخلي قد سلمت الشيخ
عمر بكري إلى املحكمة العسكرية ،رغم
أنها أوقفته يوم أول من أمس ،وأعلنت
أن توقيفه عائد حصرًا إلى صدور حكم
غ�ي��اب��ي ب�س�ج�ن��ه م ��دى ال �ح �ي��اة .ويؤكد
م�ع�ن�ي��ون ف��ي امل��دي��ري��ة أن تسليمه إلى
ال �ق �ض��اء ب �ح��اج��ة إل ��ى إج � � ��راءات تمتد
أحيانًا لنحو  48ساعة ،رغم أن ّ
مفوض
ال �ح �ك ��وم ��ة ل � ��دى امل �ح �ك �م��ة العسكرية
القاضي صقر صقر طلب رسميًا أمس
م��ن ف��رع املعلومات إح��ال��ة امل��وق��وف مع

امللف على دائرته.
التذرع باإلجراءات الروتينية ال يخفي
أن املديرية تؤخر تسليمه إلى املحكمة،
لـ«ينام» في مركز التوقيف التابع لفرع
املعلومات مدة ثالثة أيام إضافية ،هي
أيام عطلة عيد األضحى املبارك .وقبل
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل �ق �ب��ل ع �ل��ى أق ��ل تقدير،
ل��ن يكون ف��ي م�ق��دور بكري امل�ث��ول أمام
املحكمة العسكرية .وبحسب مصادر
ق�ض��ائ�ي��ة واس �ع��ة االط �ل��اع ،ف ��إن إخالء
س �ب �ي ��ل امل � �ح � �ك ��وم ب� � ��ات أم � � � �رًا شكليًا،
وخ �ص ��وص ��ًا أن امل� �ل ��ف ال � ��ذي أدي � ��ن به
غ�ي��اب� ّ�ي��ًا ه��و عمليًا ش�ب��ه ف ��ارغ .ول��و أن
امل�ت�ه��م م�ث��ل أم ��ام ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ،أو
أمام املحكمة العسكرية ،لكانت قضيته
ق ��د ان �ت �ه��ت ،ع �ل��ى ح ��د ت��أك �ي��د مصادر
معنية بالشأن القضائي.
ويوم أمس ،طرأ تطور الفت على القضية،
ُ
إذ أعلن أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نوار الساحلي سيتولى الدفاع
عن بكري أمام املحكمة ،علمًا بأن رئيس
لجنة االرتباط والتنسيق في حزب الله
وف �ي��ق ص �ف��ا أج� ��رى س�ل�س�ل��ة اتصاالت
ب��امل �ع �ن �ي�ين م ��ن أج� ��ل اإلس � � ��راع ف ��ي بت
القضية .وي��أت��ي خبر ت��وك��ل الساحلي
ع��ن ب�ك��ري بمثابة إع�ل�ان أول م��ن حزب
ال �ل��ه ع��ن ال ��دخ ��ول ع �ل��ى خ��ط احتضان
ب �ك��ري ،ال� ��ذي ك� ��ان ،ف ��ي ال �ي ��وم السابق
لتوقيفه ،ق��د ط�ل��ب علنًا «ال�ح�م��اي��ة من
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س�ي��د حسن
نصر ال �ل��ه» .وب�م��ا أن��ه ل��م يكن واردًا أن

ي��رس��ل ن�ص��ر ال�ل��ه م�س��اع��دة «ميدانية»
لبكريّ ،بقي األخير وحيدًا في طرابلس،
بعدما ولدت مواقفه األخيرة ،سواء من
الشيعة أو من حزب الله ،رد فعل سلبيًا
م��ن «زم�ل�ائ��ه» السلفيني ف��ي طرابلس،
وبالتحديد ،م��ن أول�ئ��ك ال��ذي��ن يعلنون
ال ��والء لتيار املستقبل ،ومنهم الشيخ
داعي اإلسالم الشهال وبالل دقماق.
توقيف ب�ك��ري يحمل بصمة سياسية
واضحة .ففرع املعلومات يريد توجيه
ّ
ّ
نفسه»
تسول له
«سني
رسالة إلى كل
ً
أن يستظل بخيمة ح��زب ال�ل��ه .ففضال
ع��ن أن ال �ف��رع ل��م ي �ح��اول تنفيذ مذكرة
بحق بكري
التوقيف الغيابية
الصادرة ً
منذ عام  ،2007فإن ً
أداء مماثال اعتمدته
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن الداخلي
في ح��االت سابقة .ك��ان سمير الحسن،
أحد ق��ادة املجموعات في باب التبانة،
مطلوبًا للقضاء في جرم اتهم بارتكابه
م �ن ��ذ زم � ��ن ط� ��وي� ��ل .ل �ك ��ن ال �ح �س ��ن كان
محسوبًا على ت�ي��ار املستقبل ،وكانت
تربطه صلة قوية باملدير ال�ع��ام لقوى
األم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي ال� �ل ��واء أش � ��رف ريفي.
وتسري شائعات عن أن ريفي كان يدعم
الحسن ماليًا ،أو على األقل ال يتركه في
ساعة ضيق .بقي الحال كذلك حتى عام
 ،2008ع�ن��دم��ا ب ��دأ ال�ح�س��ن ي�ت�ق� ّ�رب من
حزب الله .يومًا تلو آخر ،صار الغطاء
املستقبلي يرتفع من فوق رأس الحسن،
إل��ى أن ح�س��م أم ��ره نهائيًا باالنضواء
في صفوف حزب الله ،فلوحق في تهم

ع��دة ،آخرها حيازة أسلحة عثر عليها
ف��ي م�ن��زل ص�ه��ر ش�ق�ي�ق��ه ،م��ا دف�ع��ه إلى
م�غ��ادرة عاصمة الشمال .ال�ح��ال ذاتها
انطبقت على محمود األسود (أبو عبد
ال�ل��ه األس� ��ود) ،أح��د زع�م��اء األح �ي��اء في
التبانة .بقي ينعم بغض النظر األمني
عنه إل��ى أن انتقل إل��ى الضفة األخرى،
أي ض�ف��ة ح��زب ال �ل��ه ،ف��أوق�ف�ت��ه املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،تنفيذًا
ملذكرة قضائية.
صحيح أن ثمة فارقًا كبيرًا بني حالتي
ال �ح �س��ن واألس� � � ��ود م ��ن ج� �ه ��ة ،وبكري
م��ن جهة أخ ��رى ،لناحية أن األول�ي�ن لم
يكونا رأس حربة ميدانية وال إعالمية
�ري .إال
ف��ي وج��ه ح��زب ال�ل��ه ،ب�خ�لاف ب�ك� ّ
أن املشترك بينهم ه��و كونهم يمثلون
ح ��االت م��زع�ج��ة ل�ت�ي��ار املستقبل داخل
ساحته الخلفية ،أي مدينة طرابلس،
بغض النظر عن حجم هذا اإلزعاج.
ول � �ف� ��ت أم� � ��س أن امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام لقوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي أع�ط��ى ج��رع��ة دع��م لفرع
املعلومات ال��ذي أوق��ف بكري ،منّ خالل
إص��داره تنويهًا للفرع ال��ذي «تمكن من
ت��وق�ي�ف��ه خ�ل�ال ف �ت��رة زم�ن�ي��ة وج �ي��زة ،ما
انعكس إي�ج��اب��ًا على ال��وض��ع ال�ع��ام في
البالد وترك األثر الطيب لدى الرأي العام
واملسؤولني على أعلى املستويات ،وزاد
من ثقة املواطنني في قوى األمن الداخلي
في مجال مكافحة الجريمة على أنواعها
وت��وق �ي��ف امل �ج��رم�ي�ن ال �ف��اري��ن م ��ن وجه
العدالة ،فاستحقت التقدير» .بالتأكيد،
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املساجد والفقراء

وب � �ع� ��د ن� �ح ��و س ��اع� �ت�ي�ن م � ��ن الحديث
ال��دي�ن��ي ـــــ األخ�ل�اق��ي ،ان�ت�ق��ل ن�ص��ر الله
إل� ��ى ال �ح��دي ��ث ع ��ن ال� ��واق� ��ع السياسي
الراهن .أجرى سردًا تاريخيًا مختصرًا
لتطور حزب الله ،من مجموعة صغيرة
إل��ى جسم كبير ل��ه تأثيره ف��ي املنطقة
كلها :في إيران ،كلمتنا مسموعة .وفي
س ��وري ��ا ،ي�س�ت�ش�ي��رن��ا ال��رئ �ي��س األسد
في الكثير من القضايا ،ولنا أصدقاء

ن ��ؤدي أدوارًا مهمة معهم ف��ي العراق
وفلسطني.
أم ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وم �ن��ذ أن ات �خ��ذ حزب
الله قرارًا بخوض معركة ضد املحكمة
الدولية ،فإنه تمكن من تهشيم القرار
االت � �ه� ��ام� ��ي امل� � �ن � ��وي إص � � � � � ��داره .وهذا
ال �ق ��رار ،ب�ح�س��ب ن�ص��ر ال �ل��ه« ،ص� ��ادر ال
محالة» ،إال أن ما تغير هو أن حقيقة
كونه سياسيًا باتت راس�خ��ة ف��ي ذهن
ال �ج �م �ه��ور .وع ��ن س �ي �ن��اري��وات م��ا بعد
ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي ،ق ��ال ن �ص��ر ال �ل��ه «إن
ث�م��ة م��روح��ة م��ن ال �خ �ي��ارات أم ��ام حزب
ال �ل��ه وح�ل�ف��ائ��ه ت�م�ت��د ع�ل��ى  180درجة:
خ �ي��ارات �ن��ا ه��ي ب�ي�ن أال ن �ح��رك ساكنًا،
وأن نقوم بتحرك واسع إلحداث تغيير
سياسي كبير على مستوى السلطة،
وما بينهما».
وفي اللقاء ،شدد نصر الله على أهمية
املسعى ـــــ ال �س��وري ال�س�ع��ودي الهادف
إل��ى تحقيق ت�س��وي��ة ع��ادل��ة ف��ي البالد،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن م��ا ي�س��رع ال�ت��وص��ل إلى
نتيجة ه��و اق�ت�ن��اع ال�ق�ي��ادة السعودية
ب � �خ � �ط� ��ورة األوض� � � � � � ��اع ،وب � � � ��أن القرار
االتهامي قد يؤدي إلى خراب البلد.
وراى ن �ص��ر ال� �ل ��ه أن خ� �ص ��وم الحزب
وأعداءه راهنوا في الفترة املاضية على
اب �ت �ع��اد ح �ل �ف��اء ح ��زب ال �ل��ه ع �ن��ه ،سواء
ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري أو ال�ع�م��اد ميشال
عون أو الحلفاء داخل الطائفة السنية.
ووص ��ف ن�ص��ر ال �ل��ه ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن حزب
ال �ل��ه وح��رك��ة أم��ل ب��أن�ه��ا استراتيجية،
وم ��ن «األل� �ط ��اف ال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا الفضل
األبرز في حماية املقاومة».
واس �ت �ب �ع��د األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل� �ح ��زب الله
ح�ص��ول ع ��دوان إس��رائ�ي�ل��ي ق��ري��ب على
لبنان ،ألن اإلسرائيليني لم ُينهوا بعد
استعداداتهم ملواجهة املقاومة ،وخاصة
ف ��ي ج�ب�ه�ت�ه��م ال��داخ �ل �ي��ة ،ح �ي��ث باتوا
مقتنعني بأن أي حرب مقبلة ستتضمن
إج�ل�اء ع��دد كبير م��ن امل�س�ت��وط�ن�ين عن
املناطق التي يقطنون فيها.

«ريجيــم» مــالي فــي طرابلــس
عبد الكافي الصمد
تغيب عن طرابلس والشمال هذه األيام مشاهد
كانت حاضرة في السنوات السابقة ،تتمثل في
ت�ج��وال ش��اح�ن��ات نقل ك��ان��ت تحمل «كراتني»
ً
إعاشة لتوزيعها في األح�ي��اء وال�ق��رى ،فضال
ع��ن ازدح� ��ام م�ك��ات��ب ال �ت �ي��ارات والشخصيات
ال�س�ي��اس�ي��ة ب�م��واط�ن�ين ي��أت��ون ل�ل�ح�ص��ول على
مساعدة أو «عيدية».
ت ��راج ��ع ه� ��ذه امل �ش��اه��د ال ي �ع��ود إل� ��ى ّ
تحسن
األح� ��وال امل� ّ
�ادي��ة ل �ه��ؤالء امل��واط �ن�ين ،وال إل��ى ّأن
من ّ
يقدمون هذه املساعدات باتوا يفعلون ذلك
سرًا بعدما كانوا يفعلونه علنًا ،حرصًا منهم
على كرامات الناس وعدم جرح مشاعرهم ،بل
بعدما رأى القائمون على ه��ذه التقديمات أن
يخضعوها لـ«ريجيم» معينّ حينًا ،أو لتوقيف
نهائي حينًا آخر.
ف��ي ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة هيمن ت�ي��ار املستقبل
على «ال�ج� ّ�و» ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،إذ ّ
عمت خيراته
مختلف املناطق؛ «كراتني» إعاشة وأموال وزفت
وم��ازوت وتوظيفات وغيرها ،وخصوصًا في
املحطات السياسية مثل االنتخابات النيابية أو
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14
شباط من كل عام ،أو في املحطات االجتماعية
والدينية مثل مجيء شهر رمضان واألعياد،
أو حلول فصل الشتاء.
شيئًا فشيئًا ب��دأت ه��ذه امل�س��اع��دات تتراجع،
وت �ح��دي �دًا ب�ع��د أح ��داث  7أي ��ار  ،2008ق�ب��ل أن
ت �ع��ود ب�ف��اع�ل�ي��ة ق �ب��ل اس �ت �ح �ق��اق االنتخابات
النيابية صيف  ،2009إذ إن للضرورة أحكامًا،
ثم لم تلبث أن بدأت بالتوقف في أكثر من قطاع،
إلى أن غابت نهائيًا في أغلب مؤسسات تيار
املستقبل في طرابلس والشمال ،لدرجة أن أحد
مسؤولي التيار أوضح لـ«األخبار» أنه «لم نعد
نستطيع تقديم علبة بنادول ألحد!».
أس �ب��اب ه ��ذا ال �ت��راج��ع ف��ي ال�ت�ق��دي�م��ات كثيرة،
أح ��ده ��ا ،ح �س��ب م �س��ؤول�ين ف��ي ال �ت �ي��ار «أزمة
ُ ّ
مالية داخلية ل��م ت�ح��ل ب�ع��د» ،لكنهم لفتوا إلى
«ان�ه�م��اك�ن��ا ب�ت�ن�ظ�ي��م ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت �ي��ار وانعقاد
املؤتمر التأسيسي» ،متوقعني «تجاوز األزمة
مطلع العام املقبل».
ي�ض�ي�ف��ونّ :
«أي تقصير م�ن��ا ح��ال�ي��ًا ل��ن يؤثر

علينا سلبًا ،ويمكننا تعويضه الحقًا بسهولة»،
حسب تأكيد هؤالء املسؤولني.
وقد ملس مسؤولو التيار في االنتخابات البلدية،
وفي االنتخابات النيابية الفرعية بقضاء املنية
ـــــ ال�ض�ن�ي��ة ،أن ال�ع�ص��ب ال�س�ي��اس��ي واملذهبي
ل�ل�ت�ي��ار ال ي�ك�ف��ي وح ��ده إلب �ق��ائ��ه ق��اب�ض��ًا على
الشارع السني ،وأن عنصر املال يمثل عنصر
ارتكاز رئيسي ل��ه ،من ش��أن غيابه أن ّ
يجوف
الثقل السياسي للتيار ،ويحدث فيه تصدعات.
ه ��ذا ال �ت��راج��ع اس �ت �ف��اد م �ن��ه ،ب�ن�ح��و أو بآخر،
م�ن��اف�س��ون آخ ��رون للمستقبل ،ع�ل��ى رأسهم

تراجعت المساعدات
بعد أحداث  7أيار 2008
وعادت مع االنتخابات
النيابية

الرئيسان عمر كرامي ونجيب ميقاتي والوزير
محمد الصفدي وغيرهم ،الستقطاب جمهور
إض ��اف ��ي ،أو الس �ت �ع��ادة م��ن ذه ��ب م�ن�ه��م إلى
املستقبل.
ف�ك��رام��ي ،ال��ذي ال يملك إم�ك��ان��ات مالية كبيرة
ك��اآلخ��ري��ن ،ح��اف��ظ ط� ��وال ال �س �ن��وات األخيرة
على ال�ح��د األدن��ى م��ن التقديمات االجتماعية
والصحية والتربوية بال انقطاع ،مستندًا إلى
ّ
م�ج�م��وع��ة م��ؤس �س��ات ت��اب �ع��ة ل ��ه ب�ق�ي��ت تمثل
العصب األساسي له في تواصله مع جمهوره،
وك��ان��ت بمثابة «ال�ق��رش األب�ي��ض» ال��ذي وجده
في «يومه األس��ود» ،بعدما واج��ه في العقدين
األخ�ي��ري��ن حملة ش��رس��ة الس�ت�ه��داف��ه ،إضافة
إل��ى بقائه خاللهما خ��ارج السلطة ،لكنه خرج
م�ن�ه�م��ا م�ح��اف�ظ��ًا ع�ل��ى حيثيته ال �ت��ي ل��م تفلح
محاوالت إلغائها.
ب ��دوره ،ل��م يسلك ال�ص�ف��دي ط��ري��ق املستقبل،
فهو لم يقطع تقديماته نهائيًا عن محيطه ،بل

أخضعها لتقشف ،محافظًا في الوقت نفسه
وفي كل مناسبة على الحد األدنى منها.
أما ميقاتي ،فإمكاناته املالية الضخمة ساعدته
طيلة السنوات املاضية على منافسة املستقبل
في هذا املجال ،لدرجة أن األخير كان وما زال
ينظر إليه بحذر وحيطة ،إذ يرى فيه منافسًا
بارزًا قد يمكنه يومًا سحب البساط من تحت
أرجله.
ي �ع��رف م�ي�ق��ات��ي أن امل ��ال ب ��ات ع�ن�ص�رًا ّ
مهمًا
لتثبيت موقعه السياسيْ ،
وإن لم يكن العنصر
األوح ��د ،ف�ل��م ي�ت��ردد ف��ي اس�ت�ع�م��ال��ه .ف�ه��و ،عدا
ت�ق��دي�م��ات��ه ،ك ��ان ق��د أع �ل��ن خ�ل�ال االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة تخصيصه م�ب�ل��غ  50م�ل�ي��ون دوالر
لتنفيذ مشاريع إنمائية في طرابلس ،تستطيع
وف��ق م�ق��رب�ين م�ن��ه «ت��أم�ين ف��رص ع�م��ل ،تكون
مستدامة ال موسمية».
تهمة استخدام عنصر امل��ال لتثبيت «زعامة»
م�ي�ق��ات��ي ف��ي ط��راب �ل��س ،ي � ّ
�رد ع�ل�ي�ه��ا املقربون
منه بأنه «سالح يستخدمه غيرنا في وجهنا
ّ
ووجه اآلخرين ،فلماذا يحل لهم ويكون علينا
ح ��رام ��ًا؟» ،م��وض�ح�ين أن م�ي�ق��ات��ي «أق ��دم على
ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ،م��ع شقيقه ط��ه ،ق�ب��ل دخوله
املعترك السياسي ،وهو سيستمر فيه حتى لو
اعتزل العمل السياسي يومًا».
ل �ك��ن ،أوس � ��اط م�ي�ق��ات��ي ت �ع �ت��رف ب ��أن «تراجع
املستقبل في تقديماته جعل كثيرين ّ
يتحولون
إلينا ،وألن امل��وزان��ات املخصصة لهذه األمور
ب�ق�ي��ت ك �م��ا ه ��ي ،ظ � ّ�ن ال �ب �ع��ض أن �ن��ا خفضنا
خدماتنا ،فيما ليس بمقدورنا تلبية مطالب
الجميع».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،إذا ك ��ان م�ي�ق��ات��ي ال ي�ن�ك��ر وفق
أوس��اط��ه أن��ه يستخدم امل��ال أله��داف سياسية،
ف��إن��ه ي�س�ع��ى إل ��ى «وض� ��ع ال �ق��رش ف��ي مكانه
ً
�ب» ،م �ع� ّ�وال على جمهور وك ��وادر يرى
امل�ن��اس� ّ
أن�ه��م ي��ؤل�ف��ون ق��اع��دت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة والشعبية،
ً
ل�ي��واج��ه ب�ه��ا مستقبال االس�ت�ح�ق��اق��ات املقبلة
وهو يقف على أرض صلبة ،من غير أن يخفي
ّ
تعلمه من أخطاء املستقبل في ه��ذا املضمار،
ب��رغ��م أن ج�ه��ات ع��دة ت��رى أن إن �ف��اق ميقاتي
السياسي لم يأت عليه باملردود املطلوب ،ألن
غياب رؤية سياسية خاصة به ال يمكن املال أن
يعوضها ،أو يستر عيوبه السياسية.

علم
و خبر
توكل الساحلي
عن بكري إعالن من حزب
اهلل عن الدخول على
خط احتضان بكري
اعتمدت قوى
أداء
األمن الداخلي ً
مماثال في حاالت سابقة
ً
منها سمير الحسن

ُيدرك ريفي أنه يبالغ في وصف ما جرى.
فبكري لم يكن متواريًا عن األن�ظ��ار ،بل
ك��ان يتحرك بعلنية ت��ام��ة .لكن أوساط
ريفي تؤكد أن إص��دار البيان /التنويه
مرتبط بأمرين :األول هو «التعليم» على
حزب الله من جهة ،وتوجيه رسالة ملن
يهمه األم��ر ،مفادها أن طرابلس ليست
حاضنة مل��ن ك��ان ُي�ص� َّ�ور على أن��ه ممثل
لتنظيم القاعدة في لبنان.
ورغ� ��م أن م �س��ؤول�ين ب ��ارزي ��ن ف��ي قوى
األمن الداخلي يؤكدون أن توقيف بكري
ُ ّ
ن��ف��ذ ألس�ب��اب قانونية بحتة ،وخاصة
بعد الخشية من أن يجد تصريحه عن
ً
«رف ��ض امل �ح��اك��م ال��وض �ع �ي��ة» ص ��دى له
في البيئة الشبابية التي تتأثر بآرائه،
إال أن ذل ��ك ال ي�ق�ن��ع امل �ت��اب �ع�ين لقضية

ما قل
ودل
ال�ت��وق�ي��ف ال��ذي��ن ي��ؤك��دون أن ب�ك��ري ما
ك ��ان ل �ي �ت �ع��رض ل�ل�ت��وق�ي��ف ل ��و أن ��ه كان
ال ي��زال على م��واق�ف��ه السابقة املعادية
ل �ح��زب ال �ل ��ه .وه� � ��ؤالء ،ي��واف �ق �ه��م الرأي
م��رج��ع رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي ق ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ،إذ ي��رى أن ح��زب ال�ل��ه «سمح
ل��وس��ام ال�ح�س��ن بتسجيل نقطة عليه،
من خ�لال استغالل الورقة التي قدمها
ال �ح��زب ال ��ذي ل��م ي�ت��دخ��ل ل��دى املحكمة
العسكرية لتخفيف الحكم ع��ن بكري.
وال � �ي� ��وم ،ل ��ن ي �ك ��ون ب �م �ق��دور املحكمة
العسكرية التراجع عن الحكم بالسجن
املؤبد وإص��دار حكم بالبراءة ،حتى لو
ك ��ان امل �ل��ف ال يتضمن أي دل �ي��ل حسي
على التهم املنسوبة لبكري».
إال أن م�ع�ن�ي�ين ب��امل �ل��ف ال يستبعدون
إم �ك��ان أن ت �ص��در امل�ح�ك�م��ة العسكرية
ح �ك �م��ًا ب ��ال� �ب ��راءة ،وخ ��اص ��ة أن الحكم
ب��ال�س�ج��ن امل��ؤب��د س�ي�س�ق��ط ف ��ور مثول
املحكوم أمام قوس املحكمة.
وفي السياق ذات��ه ،علمت «األخبار» أن
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن الداخلي
طلبت م��ن وزارة االت �ص��االت الحصول
ع�ل��ى ب �ي��ان��ات ألرب �ع��ة ه��وات��ف خلوية،
ب�س�ب��ب ص�ل�ت�ه��ا ب�ق�ض�ي��ة ب �ك��ري ،إال أن
الوزير شربل نحاس رفض االستجابة
للطلب ما لم ي ّ��رده عبر وزي��ر الداخلية
زياد بارود .وملا ّ
تذرعت املديرية بسفر
ب� ��ارود ،ق��ال ن �ح��اس إن��ه يكتفي بطلب
عبر الهاتف من الوزير بارود.
ح .ع.

خالل إحياء ذكرى
ميالد الرئيس رفيق
الحريري في أحد املنازل
الصيداوية ،قالت النائبة
بهية الحريري (الصورة)
للحاضرين« :ماتخافوا،
نعرف كل شيء عن أسامة
سعد ،حتى إذا تنفس أعرف
أنا» ،موحية باختراق
أمني لتفاصيل حركة سعد

أوجيرو تعرقل ألفا
ّ
ّ
تقدم خدمات «بالكبيري» بفسخ العقد املوقع بينها
تهدد الشركة التي ّ
وبني شركة ألفا املشغلة إلحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان؛ ألن
األخ�ي��رة ل��م تتمكن ف��ي األس��ابّي�نّ�ي��ع األخ�ي��رة م��ن ّ تلبية طلبات املواطنني
للحصول ع�ل��ى ال�خ��دم��ة .وت �ب� أن س�ب��ب ت�خ��ل��ف أل�ف��ا ع��ن االستجابة
لطلبات املشتركني يعود إلى أن هيئة أوجيرو ال تزال تمتنع عن توفير
خطوط  E1أللفا ،لكي تتمكن األخيرة من رفع قدرتها على تقديم خدمة
«بالكبيري» .ورغم أن وزارة االتصاالت أمرت أوجيرو بتلبية طلب ألفا
املستوفي للشروط القانونية ،إال أن الهيئة التي يرأسها عبد املنعم
بحجج واهية ،منها على سبيل
يوسف ال تزال تماطل بتنفيذ هذا األمر ّ
امل �ث��ال أن أح��د امل��وظ�ف�ين ف��ي أوج �ي��رو ت�م��ن��ع ع��ن ت��وق�ي��ع امل�ع��ام�ل��ة ألنها
بحاجة إلى توقيع أحد زمالئه .وبعدما استوضحت ألفا أسباب تأخير
املعاملة أيامًا عدة ،تبني أن املوظف الذي تحتاج املعاملة إلى توقيعه
«املعرقل» .وأكدت مصادر في قطاع
مالصقًا ملكتب زميله
ِ
يشغل مكتبًا ّ َ ّ
االت�ص��االت أن تمنع أوج�ي��رو عن توفير السعات أللفا يحرم الخزينة
اللبنانية عشرات آالف الدوالرات يوميًا من اإليرادات.

منظمات «سايبة»
ّ
ينّ
وتنقالته .وتب في وقت
الحق أن ما أدلت به النائبة
الحريري كان ينقل مباشرة
عبر هاتف خلوي ،وقد
وصل إلى التنظيم الشعبي
الناصري الذي ّ
عمم كالمها
«بالصوت» بعد دقائق
معدودة من إطالقه.

ينّ
تب أن موظفًا لدى إحدى املنظمات الدولية العاملة في وزارة الداخلية
والبلديات ،يتقاضى أجرًا يتجاوز ضعف راتب الوزير زياد بارود ،وهو
ّ
يتكرر في أكثر من وزارة تشارك فيها املنظمة نفسها التي تقوم
أم��ر
بتوظيفات ومشاريع من دون رقابة أو محاسبة.

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال0 1 / 7 5 9 5 5 5 :

$165

 6سياسة

الثالثاء  16تشرين الثاني  2010العدد 1271

ُ
ْ
الحزب القومي :نسر وحمامة ودوري
تحقيق

ّ
قبل عام من بلوغ الحزب السوري القومي االجتماعي سن الثمانني ،تتكثف اجتماعات ّلم شمل القوميني .أول من أمس ،تالقى مسنو الحزب بدعوة من القيادة .اليوم،
يلتقي املبعدون واملبتعدون للدعاء على القيادة .ويوم األحد املقبل يجتمع قوميون آخرون بدعوة من قيادة أخرى.
غسان سعود
سعيد
ي� ��روي األدي � ��ب ًال �ك �ب �ي��ر ،ال �ق��وم��ي ّ
تقي الدين ،نقال عن الكاهن ال��ذي تلقى
اعتراف الزعيم قبيل إعدامه ،أن مؤسس
ال �ح ��زب ال� �س ��وري ال �ق��وم��ي االجتماعي
أنطون سعادة طلب التدوين أنه سيعدم
ف ��ي ت �ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ( 8ت �م��وز « ،)1949أما
أبناء عقيدتي فسينتصرون وسيجيء
ان �ت �ص��اره��م ان�ت�ق��ام��ًا مل��وت��ي» .ل��م ينتقم
ال �ق��وم �ي��ون مل ��وت س �ع��ادة ك �م��ا ش ��اء هو
ول��م ينتصر أب�ن��اء عقيدته ،لكن مجرد
صمود الحزب العلماني بعد الصعاب
ّ
ال �ت��ي م ��رت ع�ل�ي��ه ي �ع��د أم � �رًا الف �ت ��ًا .وما
احتفاالت األحزاب والجماعات السورية
القومية االجتماعية املتعددة بالذكرى
ال�ت��اس�ع��ة وال�س�ب�ع�ين ل�ت��أس�ي��س الحزب
( 16تشرين الثاني  )1932غير إعالن عن
إنجاز جامع :حزب سعاده يمنح نفسه
وسام الثبات.
ف� ��ي أس � �ب� ��وع واح� � ��د ي �ص ��ل إل � ��ى مكتب
ال�ص�ح�ي�ف��ة ث�ل�اث دع� � ��وات :األول � ��ى عبر
الفاكس عنوانها «ثبات وتجدد» يدعو
من خاللها رئيس الحزب النائب أسعد
حردان إلى تكريم من مضى على انتمائه
إل� ��ى ال� �ح ��زب خ �م �س��ون ع ��ام ��ًا أو أكثر،
وذل��ك ف��ي «ق�ص��ر امل��ؤت �م��رات ـــــ ضبية».
ال�ث��ان�ي��ة ع�ب��ر دع ��وات شخصية لبعض
الصحافيني يدعو فيها رئيس الحزب
ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي الدكتور
علي ح�ي��در إل��ى إح�ي��اء عيد ال�ح��زب في
«قصر إميل لحود للمؤتمرات ـــــ ضبية»
أي �ض��ًا .االح �ت �ف��ال األول ي ��وم األح� ��د 14
ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي ،وال �ث ��ان ��ي ي� ��وم األحد
 21تشرين ال�ث��ان��ي ،وك�لاه�م��ا ف��ي قصر
لحود للمؤتمرات ،وعند الحادية عشرة
قبل الظهر .أما الدعوة الثالثة فيحملها
زم �ل��اء ص �ح��اف �ي��ون ق ��وم �ي ��ون يقولون
إن �ه��م ت �ن��ادوا إل ��ى االج �ت �م��اع ف��ي فندق
مساء اليوم بعدما ضاقت بهم القاعات
الحزبية الرسمية.
في النتيجة يتبني أن املقصود ّ
بلم شمل
القوميني ليس إال ّل��م شمل املجموعات
ال� �ق ��وم� �ي ��ة امل � �ت � �ع� ��ددة ،دون أن تتضح
بالنسبة إل��ى ال �ق��وى ال �ث�لاث (وأكثرها
ج��دي��ة ،ال �ح��زب ب��رئ��اس��ة ح� ��ردان طبعًا)
م�ع��ال��م امل��رح �ل��ة ال�لاح �ق��ة أو م��ا ب�ع��د ّلم
الشمل ،في ظل تراكم للمعطيات يؤكد
أن األفرقاء الثالثة ال يسعون إلى تعزيز
أوضاعهم كتمهيد للجلوس إلى طاولة
ّ
م� �ف ��اوض ��ات ت �ن �ت �ه��ي ب� �ل � ّ�م ش �م ��ل جدي
للحزب يسمح له بالوقوف على قدميه
ب��دل ال�ص�ع��ود م��رة ف��وق ب��وس�ط��ة حزب
الله ومرة على أكتاف جمهوره في ملعب
الراية .وهكذا يبدو الثابت الوحيد بعد
 79عامًا على التأسيس أن االنقسامات
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ�ل�اف��ات ف�ع�ل��ت ف��ي حزب
سعادة ما عجزت عنه األحزاب الطائفية
والسلطات املتعاقبة قبل ال�ح��رب (بعد
ال� �ح ��رب ص ��ار ال� �ح ��زب ب��رئ��اس��ة حردان
جزءًا من النظام).
وس� ��ط امل �ج �م��وع��ات ال �ق��وم �ي��ة الثالث،
ي�ب��دو ال�ح��زب ب��رئ��اس��ة ح ��ردان أكثرهم
معرفة بما يريد ،وإن كان ال يتقدم كما
ك��ان ي��أم��ل .ف�ب�ع��د االح �ت �ف��ال العسكري
الحاشد في أعالي امل�تن الشمالي قبل
أش �ه��ر ،ال��ذي ث� ّ�ب��ت م��ن ض�ه��ور الشوير
ال � �ح � �ض � ��ور ال � �ش � �ب� ��اب� ��ي والجهوزية
القتالية في الحزب (املقاتل أبدًا) ،جاء
االحتفال األخير ليثني على تضحيات
األقدمني ويظهر عمق الجذور القومية
في املجتمع اللبناني .في محاولة من
ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب ل �ل �ت��أك �ي��د ،ع �ب��ر إميلي
أب ��و ج ��ودة وأس �م��ى ك�ن�ع��ان وغيرهما
م�م��ن ت �ج��اوزن ف��ي ان�ت�م��ائ�ه��ن الحزبي
الخمسني ع��ام��ًا ،أن ال�ق��وم�ي�ين ثابتون
ف��ي ال �ع �ق �ي��دة وج ��اه ��زون أب� ��دًا ملواكبة
ال �ق �ي��ادة ح�ي�ن ت��دع��وه��م .وق ��د نجحت
ال � �ق � �ي� ��ادة ال � �ح� ��ردان � �ي� ��ة ع� �ب ��ر التعبئة
الشعبية وال�ح�ش��د ال�ق��وم��ي ف��ي القول،

من قلب جبل لبنان ،إن حالة املؤسسة
ّ
ّ
الحزبية األس��اس� ّ�ي��ة أفضل ّ
يسوق
مما
ب� �ع ��ض ال� �ق ��وم� �ي�ي�ن وغ � �ي� ��ر القوميني،
ّ
ول��م ت�لام��س ح��د االن �ه �ي��ار أو اإلفالس

م � ّن ��ذ أك� �ث ��ر م� ��ن خ �م �س�ي�ن ع ��ام ��ًا وأكثر،
م��ث �ل��وا ف��ي م��راح��ل م�خ�ت�ل�ف��ة أع �م��دة في
ال �ح��زب ال �ق��وم��ي ،م�ث��ل ال��رئ�ي��س السابق
ل �ل �ح��زب ي ��وس ��ف األش� �ق ��ر وغ� �ي ��ره ممن

الشعبي كما يقول خصوم حردان.
ّ
ولكن ال بد من اإلشارة إلى نقطة ضعف
كبيرة أخرجها احتفال األحد إلى العلن
ّ
ّ
وتمثلت ف��ي ّ
أساسيني،
حزبيني
تغيب

أسعد حردان (أرشيف ــ بالل جاويش)

بورتريه «ميداني»
ً
ال يشبه ص��ورت��ه امل�ت��داول��ة ،ال شكال وال
مضمونًا.
خطواته سريعة .يسير من دون مرافقني
وال س�ل�اح .ي �ق��ارب ط��ول��ه م �ت �رًا وثمانني
سنتيمترًا .ي�ت��وج��ه م�ب��اش ّ��رة إل��ى طاولة
ليستطلع
أص��دق��ائ��ه م��ن دون أن يتلفت ّ
وجوه املوجودين في املطعم .يسلم على
أصدقائه وأصدقائهمّ ،
معرفًا عن نفسه
باسم وهمي ال يسترعي اهتمام م��ن ال
ي �ع� ّ�رف ه��وي�ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وم ��ن يعرفها
ي�س��ل��م عليه ب �ب��رودة امل�ت��آم��ري��ن .ف��ي أول
ال �ك�ل�ام ك �م��ا ف��ي آخ � ��ره ،ال ي�م�ك��ن َم ��ن ال
يعرفه أن يعرفه.
ال يحمل هاتفًا خلويًا .حتى األصدقاء
امل � �ق� � ّ�رب� ��ون ال ي �ع �ل �م��ون م� �ك ��ان إقامته
الحقيقي ،فيحضر وسطهم فجأة .صفته
«رجل أعمال» ،دائم التنقل .يضع القميص
ّ
امل�ق��ل��م غير امل��وش��وم ب��اس��م ش��رك��ة تحت
«البنطلون» الرسمي .يبقي آخر زرين في
القميص الشتوي ،دائمًا ،مفتوحني .يضع
ف��ي معصمه س��اع��ة ري��اض �ي��ة .ل��م َي ْعلق
شيء على وجهه أو رقبته أو ساعديه من
آث��ار التعذيب والتعنيف ال�ل��ذي��ن ّ
تعرض
لهما .شعره ،أظافره القصيرة وتنسيق
ث�ي��اب��ه ت�ج�ع��ل م�ظ�ه��ره أق ��رب إل ��ى أستاذ
املدرسة منه إلى «املقاتل».
ب��دأ الشيب بالتسلل م��ن أط ��راف شعره

ّ
بالتوسع.
ف ��ي ات� �ج ��اه ال �ص �ل �ع��ة اآلخ � ��ذة
ي �خ �ل��و ج �ب �ي �ن��ه م ��ن ال �ت �ج��اع �ي��د .حاجبه
األيسر أسمك من األيمن .يرتدي نظارة
ط �ب� ّ�ي��ة س�م�ي�ك��ة وق ��د ش�ف�ي��ت ع �ي �ن��اه فما
ع ��اد ال �ض��وء ال �ق��وي ي�ض��اي�ق��ه .شامتان
ع�ل��ى خ��ده األي �م��ن وش��ام��ة ع�ل��ى األيسر.
ظ�ل�ال ال�ل�ح�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي م� ّ�ي��زت��ه في
صورته املعروفة تغطي خديه .يقول إن
«ك��رش��ه» يكبر رغ��م أن مشيته وطريقة
جلوسه توحيان بمواظبته على التمارين
الرياضية.
يضحك اآلخ ��رون يبتسم ويحاول
ح�ين
ً
قليال من ّ
جديته الطاغية ليجاري
الخروج
أص��دق��اءه ف��ي ال�ت�ن�ك�ي��ت ،مصطنعًا فور
إنهائه النكتة ضحكة صغيرة .عند ِّ
الجد،
ال يسمح ب��أن يعلو ص��وت ف��وق صوته.
يتحدث ب�ه��دوء ،يأخذ نفسًا عميقًا بني
ينّ
عبارة وأخرى .يتب من مداخالته أنه ذو
ثقافة ّ
عامة واسعة ،فيتحدث بمعرفة عن
تفاصيل امل��ذاه��ب املسيحية وتمايزاتها
بعضها ع��ن ب �ع��ض .ي �ع��رض معلوماته
ف��ي ش ��ؤون ً م�ت�ن��وع��ة ،م��ن ال�ك�ه��رب��اء إلى
املياه وصوال إلى السياسة .يبدي إعجابًا
بكتاب الباحث أن�ط��وان بطرس « 8تموز
محاولة في تأريخ رجل فذ» حيث يعرض
ال �ك��ات��ب ال ��رواي ��ات ب �ش��أن اغ �ت �ي��ال زعيم
ال� �ح ��زب ال� �س ��وري ال �ق��وم��ي االجتماعي

أن�ط��ون س �ع��اده ،وال ينسى اإلش ��ارة إلى
كونه هو قد ّ
تبحر في دراس��ة العالقات
اللبنانية ـــــ اإلسرائيلية منذ نشأتها.
الرجل الذي اختار الظل ال يعنيه اإلعالم
وال ال�ح��دي��ث ع��ن ت�ج��رب�ت��ه .ي��زع�ج��ه عدم
وج� ��ود م��ن ي�ف�ك��ر ف��ي ال �ش��أن ال �ع��ام في
العالم العربي .يحاول أال يستفيض في
ال �ك�لام ع��ن ق�ض��اي��ا ل�ب�ن��ان امل�ح�ل�ي��ة ،لكنه
يخشى أن ت�ت�ح��ول م �ع��ارك ق��وى  8آذار
إل��ى م��ا ي�ش�ب��ه م �ع��ارك ال�ح��رك��ة الوطنية،
فتضيع البوصلة .يتحدث ع��ن ّ
تخيالت
اللبنانيني وي�ض�ح��ك م��ن ش�ط��ارت�ه��م في
اخّ �ت��راع ال �س �ي �ن��اري��وه��ات .ب��ال�ن�س�ب��ة إليه
تبنت مجموعة أخ��رى م�ش��روع الكتائب
اللبنانية والقوات« ،املشروع الخطر» كما
ّ
يسميه.
يعجز ال��رج��ل ال�ه��ادئ ع��ن تهدئة أصابع
يديه ،فهي تبقى خالل تحدثه في حركة
دائ � �م ��ة ،ي �م �س��ك ف �ن �ج��ان ال� �ش ��اي بثالث
أص��اب��ع .وح�ين ي� ّ
�ود إظ�ه��ار تركيزه على
ّ
يلصق أصابع يديه بعضها
كالم محدثهّ ،
ببعض ،كأنه يصلي ،قبالة أنفه مباشرة.
م�ت��زوج ول��ه ول ��دان ي��رب�ي��ان ب��دالل��ه .يدافع
ع��ن ال �ح��زب ب�ح�م��اس��ة .ال �ث �ب��ات واحترام
املؤسساتية الحزبية أس��اس�ي��ان ف��ي أن
تكون سوريًا قوميًا اجتماعيًا ،بالنسبة
إليه.

رف �ض��وا ال�ت�ك��ري��م م��ن ق �ي��ادة ي ��رون أنها
أس��اءت كثيرًا إلى نضاالتهم وإل��ى فكر
أن�ط��ون س�ع��ادة ،بينما نجحت القيادة
عبر وسام الثبات في استقطاب بعض
أش ��د م�ع��ارض�ي�ه��ا م�ث��ل ح��اف��ظ الصايغ
ّ
الذي رأى في املبادرة الحردانية مد يد
يستوجب الرد عليه بأحسن منه ،وسط
استغراب بعض القوميني مبدأ إعطاء
وس� ��ام ال �ث �ب��ات مل��ن ب �ل��غ م��رت �ب��ة األمانة
ف ��ي ال � �ح� ��زب ،م ��ا ي �ج �ع �ل��ه ف ��ي غ �ن��ى عن
التكريمات الشكلية .ووف��ق الحردانني
ع �ل��ى ح � � ��ردان ،ف� ��إن األخ� �ي ��ر ي �ع �ج��ز عن
إج��راء تعديل في مجلس العمد يطمح
إل �ي��ه م�ن��ذ أش �ه��ر ،م�ق��دم��ة إلح� ��داث قفزة
في اإلدارة الحزبية ،وذلك لعدة أسباب،
ّ
وتمسكه
م �ن �ه��ا رف� ��ض ت �ع��اون �ه��م م �ع��ه
ب� �ب� �ق ��اء ع �م �ي��د ال � ��دف � ��اع وائ � � ��ل حسنية
والتربية صبحي ياغي في موقعيهما،
وهما املنصبان األساسيان في مجلس
العمد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ف��إن اإلع ��داد ل�ع�ش��اء الليلة
ال � ��ذي س �ي �ق��ام ف ��ي ف� �ن ��دق الكومودور
ب� ��دأ ق �ب��ل أس ��اب �ي ��ع ع �ب��ر ف �ك ��رة أطلقها
األم �ي��ن ف ��ي ال� �ح ��زب ال � �س� ��وري القومي
االجتماعي سركيس أبو ّزيد وأساسها
ل� ّ�م ش�م��ل ال�ق��وم�ي�ين امل�ش��ت�ت�ين ،بعضهم
ف � ��ي ال� � �ح � ��زب ال� � � ��ذي ي � �ت� ��رأس� ��ه حردان
وب �ع �ض �ه��م ف ��ي ال� �ح ��زب ال � ��ذي يترأسه
علي حيدر (االنتفاضة) وبعضهم في
وسرعان
امل �ن��زل ،ح��ول ط��اول��ة واح� ��دة.
ّ
م ��ا ت�ل�اق��ى ف ��ي م �ك �ت��ب أب ��و زي ��د ك ��ل من
نصري الصايغ ونبيل فغالي ونسيب
ال �ش��ام��ي وغ �س ��ان ال �ش��ام��ي وع �ب��د الله
حيدر ومفيد القنطار وميالد السبعلي
ون � �م� ��ر ث� �ل ��ج وك � �م� ��ال ذب � �ي� ��ان وشوقي
ري ��اش ��ي ورض� � ��وان رزق وع �ب��د الكريم
ع�ب��د ال��رح�م��ن وغ�ي��ره��م م�م��ن يوصفون
ب��أن�ه��م م��ن أرك ��ان ال �ح��زب التاريخيني.
اللقاء الحميمي الذي يفترض أن يكون
م�ف�ع�م��ًا ب��ال��ذك��ري��ات وب �ت �ب��ادل العتاب،
ي��ؤك��د وج�ه��ة النظر ال�ح��ردان�ي��ة القائلة
إن العاتبني عليه ال يستطيعون أكثر
م��ن االج �ت �م��اع ف��ي م�ق�ه��ى أو م�ط�ع��م أو
فندق النتقاده والتنفيس عن أحقادهم
ع�ل�ي��ه .وب��ال �ت��ال��ي ،ف��ي ع �ش��اء ال �ي��وم ،لن
ّ
يعلن م�ش��روع ج��دي أو رؤي��ة للتعامل
مع حردان أو غيره ،ولن تجمع وجهات
النظر حول طاولة العشاء ،التي تصل
ف��ي بعض ال�ح��االت إل��ى ح��د التناقض،
ف��ي وج�ه��ة ن�ظ��ر واح� ��دة ،ول��ن يخرجوا
ب ��ال �ت ��ال ��ي ب � �ق� ��رار ي �ع �ي��ده��م إل � ��ى حركة
ال �ص��راع ال�ح��زب��ي الحقيقي ال��ذي عرف
ح��ردان كيف يحسمه منذ س�ن��وات ،في
ظل وجهة نظر أخرى تقول إن التالقي
خ�ط��وة أول��ى أس��اس�ي��ة ق��د تسهم كثيرًا
ف��ي تشجيع أك�ث��ري��ة ه ��ؤالء ع�ل��ى حسم
خياراتهم ،مع العلم بأن حردان يسخر
في مجالسه الخاصة من بعض هؤالء،
ّ
ويردد أن الكبير وسطهم يحلم بإشارة
منه للدخول إلى «جنة الحزب».
أم��ا علي حيدر ـــــ ال��داع��ي إل��ى االحتفال
الثاني في قصر املؤتمرات ـــــ فيعد منذ
ّ
توليه رئاسة حزبه قبل أشهر بنهضة
قومية يبدو حتى اليوم أنها ستقتصر
ع �ل��ى ال �ت��ذك �ي��ر ب� ��أق� ��وال س� �ع ��اده بشأن
«مهاجمة امل�ف��اس��د القائمة ال�ت��ي تمنع
أمتنا من النمو ومن استعمال نشاطها
وق��وت �ه��ا» ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن ح�ي��در يتذكر
ق��ول س �ع��اده «ن �ح��ن ح��رك��ة ه�ج��وم�ي��ة ال
حركة دف��اع�ي��ة .نهاجم بالفكر والروح،
ون �ه��اج��م ب��األع �م��ال واألف� �ع ��ال أيضًا»،
لكنه يؤثر حتى اآلن عدم الهجوم ،سواء
باألعمال أو باألفعال.
يبقى أن الحزب على مشارف الثمانني
يعيش بأجنحته ال�ث�لاث��ة (ج�ن��اح نسر
وجناح حمامة وجناج دوري) حركة ال
تعرفها األحزاب التي لم تتجاوز عامها
الثامن بعد ،وه��و أم��ر بالغ اإليجابية،
خالفًا ملا يعتقده كثر من قوميني وغير
قوميني.
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المشهد السياسي

أخبار

صمت في باريس وفي موسكو ...ال محكمة
رغم كل ما قيل عن
دخول البالد في إجازة األعياد،
شهد يوم أمس «زحمة»
مواقف تصعيدية ضد
«الفريق اآلخر» من «الفريق
اآلخر» ،لكن من دون أن ينسى
أحد الحديث عن إيجابية
التواصل السعودي ــ السوري
وضرورة التهدئة!
ف ��ي ب ��اري ��س ال �ت �ق��ى ال ��رئ �ي ��س الفرنسي
نيكوال س��ارك��وزي رئ�ي��س تكتل التغيير
واإلص �ل��اح م �ي �ش��ال ع� ��ون ،وف ��ي موسكو
ط�ل��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ال��روس��ي فالديمير
بوتني من نظيره اللبناني سعد الحريري
دع� ��م م �ش ��اري ��ع ال� �ش ��رك ��ات ال ��روس� �ي ��ة في
لبنان .أما في بيروت ،فبقي الوضع على
حاله ،بل شهد تصعيدًا في املواقف ّ
كمًا
ون��وع��ًا ،وك ��اد ع��دد مطلقي ه��ذه املواقف
ي�ك�س��ر ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ف��ي ي ��وم ق�ي��ل إنه
عشية التهدئة وإجازة األعياد.
ففي العاصمة الفرنسية ،التقى عون ،في
اليوم الثاني لزيارته ،الرئيس الفرنسي
في قصر اإلليزيه مل��دة ثلث ساعة ،وأفاد
ب �ي��ان ل�ل�ت�ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ب ��أن البحث
ت �ن ��اول «األزم� � ��ة ال �ل �ب�ن��ان�ي��ة وتفاعالتها
وإم�ك��ان ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول فيها» ،وأن
ساركوزي «أبدى ترحيبًا كبيرًا وانفتاحًا
ُ
على كل ما عرض في اللقاء» .كذلك التقى
ع ��ون رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب الفرنسي
ب � ��رن � ��ار أك� ��وي � �ي� ��ه ف � ��ي ح � �ض� ��ور النواب:
س�ي�م��ون أب ��ي رم �ي��ا ،ن�ب�ي��ل ن �ق��وال ،عباس
هاشم وناجي غاريوس ،ووف��د من لجنة
ال �ص��داق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ف��رن�س�ي��ة .وذكر
البيان أن أكوييه «أبدى اهتمامًا فرنسيًا
ب ��االط �ل�اع ع �ل��ى ك ��ل امل ��واض �ي ��ع املتعلقة
بسالمة الوضع اللبناني».
وف ��ي ظ ��ل ش �ك��وى إع�ل�ام �ي��ة م ��ن صعوبة
متابعة أخبار عون ولقاءاته في باريس،
أع �ل��ن ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي أن زي � ��ارة زعيمه
ل� �ف ��رن� �س ��ا س �ت �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى الخميس،
وس �ي �ل �ت �ق��ى غ� � �دًا امل� ��زي� ��د م� ��ن املسؤولني
الفرنسيني ورجال أعمال لبنانيني ،وهو
ل��ن ي�ت�ح��دث إل��ى اإلع�ل�ام ع��ن ال��زي��ارة «إال
ب �ع��د ان �ت �ه��ائ �ه��ا األرب� �ع ��اء ب�ل�ق��ائ��ه رئيس
مجلس الشيوخ الفرنسي جرار الرشيه».
وف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال��روس �ي��ة ،ب �ع��د لقاءات
نهارية تمحورت حول التعاون العسكري
وال� � �ن� � �ف � ��ط ،ت � � � ��رأس ب � ��وت �ي��ن والحريري
املحادثات الرسمية اللبنانية ـــــ الروسية،
ب��دا خاللها ّ
ّ
األول
مسوقًا لشركات بالده
ب��ال�ح��دي��ث ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي امل �ش��ارك��ة في
امل �ن��اق �ص��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م �ج��االت الطاقة
والنقل واالتصاالت والتعاون العسكري.
ورد ال �ح��ري��ري م� ّ
�رح �ب��ًا «ب �ك��ل الشركات
ال � ��روس� � �ي � ��ة ل � �ت � �ش� ��ارك ف� � ��ي املناقصات
املطروحة» ،ومشددًا على أهمية العالقات
ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة .وك� ��رر م��واق �ف��ه من
«عملية ال�س�لام وال�ح��ائ��ط امل�س��دود الذي
ّ
تواجهه» ،ومطالبته بضرورة «وضع حد
للتعنت اإلسرائيلي املستمر ،ألن املنطقة

ال تتحمل كل هذا التطرف املوجود فيها»،
متمنيًا أن «ي �ق��وى دور روس �ي��ا ف��ي هذه
العملية» .ولوحظ غياب أي ذكر للمحكمة
الدولية ،سواء من بوتني أو الحريري.
وبعد انتهاء امل�ح��ادث��ات ،أعلن الحريري
أن روس� �ي ��ا ق � ��ررت ت �ق��دي��م ه �ب��ة للجيش
تتضمن 6 :ط��واف��ات م��ن ط��راز أم أي ،24
و 31دب��اب��ة ت  ،72و 36م��دف�ع��ًا م��ن عيار
 130م �ل��م و 30أل� ��ف ق��ذي �ف��ة ل �ه��ذا النوع
م��ن امل ��داف ��ع ،وح��وال��ى ن�ص��ف م�ل�ي��ون من
الذخائر املختلفة لألسلحة املتوسطة.
أما في لبنان ،فلم تنفع تمنيات الرؤساء
ف��ي ت�خ�ف�ي��ف ح ��دة ال �خ �ط��اب��ات ،إذ تمنى
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال سليمان،
ف��ي ت�ه�ن�ئ�ت��ه ب�ع�ي��د األض �ح��ى ،أن «يعمل
اللبنانيون بوحي العيد ،على التضحية
ب � ��امل � �ص � ��ال � ��ح ال � �ش � �خ � �ص � �ي ��ة والخاصة
ملصلحة ال��وط��ن وش �ع �ب��ه» .وأم ��ل رئيس
م�ج�ل��س ال �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب� ��ري ،ف��ي دردشة
م��ع اإلع�لام �ي�ين ف��ي امل�ص�ي�ل��ح ،أن «يعمل
ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة األرض
ال �خ �ص �ب��ة وامل� �ن ��اخ ��ات امل�ل�ائ �م��ة ملواكبة
املساعي السورية ـــــ السعودية الحميدة
الرامية إلى ترسيخ أج��واء االستقرار في
لبنان على املستويات كلها» ،مشيرًا إلى
أن ه ��ذا األم� ��ر «ي�ت�ط�ل��ب ت�ن�ق�ي��ة للخطاب
ال �س �ي��ا ّس��ي وال� �ن ��أي ب��ه ع��ن ك��ل م��ا يمكن
ّ
ويعمق االن�ق�س��ام بني
أن يشنج األج ��واء
اللبنانيني».
ل �ك��ن ه ��ذه ال�ت�م�ن�ي��ات ب�ق�ي��ت ت �م �ن �ي��ات ،إذ

ت��واص��ل ه�ج��وم وزراء املستقبل ونوابه
ع �ل��ى ق � ��وى  8آذار ع �م��وم��ًا وح� � ��زب الله
خ � �ص� ��وص� ��ًا ،وت� � ��راف� � ��ق ذل � � ��ك م � ��ع تأكيد
اس� � �ت� � �م � ��رار ال � � ��ره � � ��ان ع � �ل� ��ى االتصاالت
السعودية ـــــ السورية .وب��رز من املواقف
«املستقبلية» ،إضافة إلى اتهام «الفريق
اآلخ��ر» باالستمرار «بسياسة التخوين
والتهويل» ،عزو «حمالت»  8آذار إلى أن
«اإلنسان الضائع يطلق النار عشوائيًا»،
أو أن رموز هذا الفريق وقيادات «الصف
الثاني» ي�ب��دون كأنهم «يلفظون النفس
األخير» ،وأن السياسة التخوينية «تعود
إلى إحساس معني بالضعف» ،فيما ذهب
ّ
النائب عمار حوري إلى حد اتهام «الفريق
اآلخ��ر» بهدر دم الرئيس ف��ؤاد السنيورة

حزب اهلل يرفض
مس به
تهديد نحاس :أي ّ
ويمثله
نمثله ّ
مس بما ّ
ّ
فريقنا السياسي بأطيافه
كلها

الحريري اتصل من روسيا بملك السعودية والرئيس السوري مهنئا بعيد األضحى (أرشيف)

ّ
بالتسب ًب ف��ي سقوط
«م��ن خ�لال ات�ه��ام��ه
ّ
محمال ه��ذا الفريق
شهداء ح��رب ،»2006
«مسؤولية أي ضرر يحصل» للسنيورة.
أم��ا النائب كاظم الخير ،بعد حديثه عن
«الكالم البذيء والبهورات والتهديدات»،
ف�ق��د ع�م��د إل ��ى ت�ح��و ًي��ر ح��دي��ث الحريري
للشرق األوسط ،قائال إن األخير ّ
أقر «بأن
شهود ال��زور ،إن وج��دوا ،فإنهم يسيئون
إل��ى مجرى التحقيق» ،وذل��ك بعدما كان
الحريري قد أق� ّ�ر صراحة بوجود شهود
زور ضللوا التحقيق.
ّ
وتميز النائب عاطف مجدالني بإشادته
بتمييز وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري وليد
املعلم بني القرار الظني والقرار االتهامي،
داعيًا «حزب الله وكل األطراف املعترضة
ع �ل��ى ق � ��رار ات �ه��ام��ي ل ��م ي �ص��در ب �ع��د إلى
االقتداء باملوقف السليم الذي أعلنه وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال � �س ��وري ،وإل � ��ى أن نتفاهم
جميعًا ع�ل��ى م�ب��دأ رف��ض أي ق ��رار مبني
ع�ل��ى ال �ش �ك��وك ،وع �ل��ى ال �ق �ب��ول ب ��أي قرار
مبني على أدلة قاطعة».
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ج� ��دد ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د رعد،
الذي زار أمس قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،اإلعالن أن حزب الله لن يقبل من
أح��د «مهما ع�لا كعبه أن يشير إل��ى أحد
من عناصر املقاومة باتهام مفبرك» .وقال:
«مهما يكن األسلوب ال��ذي يستخدمونه
ل�ي�س�ت�ه��دف��وا م��ن خ�لال��ه امل �ق��اوم��ة ،فنحن
نملك الخيارات الناجعة التي تضع لكل
إس ��اءات� �ه ��م ال �ح��د امل �ط �ل��وب وف� ��ي الوقت
الالزم».
وت� �ح ��دث ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ف �ي ��اض ع ��ن قلق
الحزب «على استقرار البلد ووحدة بنيه
ّ
مصر على فتح نوافذ الحل
وأمنه ،وأن��ه
إغالقها ،وق��د ق��ام بما عليه ألن��ه ليس
ال
ً
م �س��ؤوال ع��ن األزم � ��ة ،وع �ل��ى اآلخ��ري��ن أن
ي �ب��ادروا فعليًا ،ألن مفتاح إن�ه��اء األزمة
بأيديهم واملسؤولية تقع على عاتقهم في
ذلك» .وطالب بعدم االكتفاء بالدعوة إلى
التهدئة ،بل «يجب أن ّ
نحول هذه التهدئة
إل��ى ف��رص��ة ح��ل وإل ��ى ح��ل حقيقي .نحن
ل��ن نقفل ال�ب��اب أم��ام ك��ل مساعي الحل»،
ّ
م�ج��ددًا ال�ق��ول إن ال�ح��زب س�ي��رد ع�ل��ى كل
فعل طائفي للفتنة بفعل سياسي وطني
مسؤول.
وفي ظل صمت لوزراء التيار الوطني إزاء
الحملة على ال��وزي��ر شربل نحاس ،التي
وص�ل��ت أم��س ع�ن��د ال�ن��ائ��ب ري ��اض رحال
إلى درجة املطالبة بإقالته ،برز دفاع قوي
من حزب الله عن الوزير «الكفوء والجريء
وامل� �ل� �ت ��زم ب �م �ق��اوم��ة ال � � �ع � ��دوان» ،فرفض
ت��وج�ي��ه ال�ت�ه��دي��د إل �ي��ه ،معلنًا التضامن
املطلق معه ّ ،وم��ؤك�د ًّا أن «أي م� ّ�س ب��ه هو
ّ
مس بما نمثله ويمثله فريقنا السياسي
ّ
ب��أط�ي��اف��ه ك�ل�ه��ا ،وم ��س ب��ال�ق�ي��م الوطنية
ال�س��ام�ي��ة ،وم� ّ�س ب��ال�ك�ف��اءات واإلنجازات
الوطنية ال�ع��ام��ة» .وأس��ف النائب فياض
ل�ل�ت�ه� ّ�ج��م امل �ف �ت��وح ع �ل��ى دور ن �ح��اس في
اإلدان� � ��ة ال��دول �ي��ة ل �ل �خ��روق اإلسرائيلية
ل �ق �ط��اع االت� � �ص � ��االت «ب� � ��دل ال �ت �ن��وي��ه به
وال �ث �ن��اء ع �ل �ي��ه» ،م�ب��دي��ًا خ�ش�ي�ت��ه م��ن «أن
ي �ك��ون ذل ��ك ع�ل��ى ص�ل��ة ب��أث��ر ت�ل��ك اإلدانة
على صدقية ال�ق��رار االت�ه��ام��ي االفترائي
م ��ن ح �ي��ث ارت� � �ك � ��ازه أس ��اس ��ًا ع �ل��ى دليل
االت �ص��االت ال��ذي ازداد وه�ن��ًا على وهن،
ّ
املتهجمني في
األمر الذي أصاب رهانات
الصميم».

◄ متري :حكومة السنيورة
قامت بواجبها الوطني
رغم قوله إن ّ
همه ليس الرد «على ما
قيل وهو كثير ومتشابه» ،كرر وزير
اإلع���ل��ام ط�����ارق م���ت���ري ،ف���ي حديث
إذاع��ي أم��س ،روايته ملوقف حكومة
ف��ؤاد السنيورة خ�لال ع��دوان تموز
 ،2006ورفضها لصدور قرار تحت
ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع ،وإص����راره����ا على
وقف إطالق نار شامل .وخلص إلى
أن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة ق��ام��ت «بواجبها
���ن ل��ب��ن��ان في
ال��وط��ن��ي ف���ي ال���دف���اع ع ّ
مواجهة إسرائيل ولم توفر أي جهد.
وال ّ
يغير ف��ي ه��ذا ال��واق��ع ّ
تهجم من
ّ
هنا وتجن من هناك».

◄ أشكينازي يتابع
مواقفه القرارظنية
واص���ل رئ��ي��س األرك���ان اإلسرائيلي
ال��ج��ن��رال غ��اب��ي أش��ك��ي��ن��ازي تأكيد
«اخ��ت��ص��اص��ه» ب���ال���ق���رار االتهامي،
فنقل م��وق��ع صحيفة «جيروزاليم
ب���������وس���������ت» ع���������ن ض��������اب��������ط رافق
أش��ك��ي��ن��ازي أن األخ��ي��ر ق��ال لنظيره
ال��ك��ن��دي ال���ج���ن���رال وال����ت ناتينزيك،
أث���ن���اء م��ح��ادث��ات��ه��م��ا ف���ي أوت������اوا ،إن
«ص���دور التقرير م��ن شأنه زعزعة
االستقرار في لبنان ،إذ قد يستخدم
عذرًا لحزب الله الستكمال سيطرته
على كامل البالد» ،وأضاف إن قوات
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ك��ان��ت ف��ع��ال��ة ف��ي عرقلة
أنشطة الحزب في الجنوب ،إال أنها

أخفقت في ردعه عن تعزيز قدراته،
زاع���م���ًا أن «م��ج��م��وع��ة ص��غ��ي��رة من
الجيش اللبناني» تساعد الحزب .ولم
ّ
ي��وف��ر السياسة ،إذ رأى أن زيارتي
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال���ح���ري���ري والنائب
وليد جنبالط لسوريا أخيرًا كانتا
تهدفان إلى ضمان «صمودهما».

◄ قاووق :نعد العدو
بالنكبة الكبرى

السيد :الحريري قدم وقائع غير صحيحة عن شهود الزور
اتهم اللواء الركن جميل السيد الرئيس
سعد الحريري باإلدالء «بمغالطات
ووقائع غير صحيحة» ،في قوله ملحطة
«روسيا اليوم» ،إن شهود الزور هم 4
سوريني فقط ،وإن بعضهم موقوف
أو مالحق بهذه الجريمة من القضاء
ّ
اللبناني ،مشيرًا إلى أن «من الثابت
ّ
رسميًا في محاضر التحقيق أن املدعي

العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا
قد رفض بإصرار ،طيلة فترة التحقيق،
ّ
االدعاء عليهم ،ومنع القاضيني الياس
عيد ثم صقر صقر من ّ
االدعاء عليهم
أيضًا خالفًا لقانون أصول املحاكمات
الجزائية اللبناني».
كذلك اتهم وزير العدل بـ«تجاهله
املقصود» ،في تصريح منذ يومني،

ملخالفات ميرزا وعيد وصقر لقانون
أصول املحاكمات الجزائية ،وجدد
دعوته له إلى «عدم تسخير علمه في
خدمة السياسة وعدم تسخيف هذه
القضية وعدم القفز فوق الوقائع،
وخصوصًا أنه يعلم تمام العلم أن
مؤامرة شهود الزور هي جريمة كبرى
وخطيرة ّ
تورط فيها القضاة املعنيون».

ق����ال ن���ائ���ب امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في
ح��زب ال��ل��ه ،الشيخ نبيل ق���اووق ،إنه
«ال أم��ي��رك��ا وال ال���ق���رارات واألحكام
ال���دول���ي���ة وال امل���ش ِّ���وه���ون الدوليون
يمكنهم ال��ن��ي��ل م��ن إش��راق ّ��ة صورة
املقاومة» ،مردفًا بأنه «إذا فكر العدو
في االعتداء على لبنان ،فإن املقاومة
تعده بالنكبة الكبرى التي هي بمثابة
الفرصة الكبرى لها لتصنع النصر
األعظم الذي ما بعده انتصار».
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تحقيق
سجلت في البقاع ثماني
حاالت «خطيفة» خالل يومني
(مروان طحطح)

طالعة من بيت
أبوها« ...خطيفة»
«خطيفة وشو ّ ما صار يصير».
بات الحبيبان يتخذان مثل
هذا القرار بال تردد ،وخصوصًا
مع تزايد ّ
تشبث األهل بأسباب
للرفض هي ليست موانع
شرعية للزواج .فالشاب،
بحسب قضاة الشرع ،ليس
ً
مسؤوال عن وضعه االجتماعي
أو االقتصادي أو السياسي،
لذا يطالبون األهل بعدم
«تعجيز» طالب القرب

«مش
كبسة زر»
«ما فينا نطفي الحريق
ألنو املطرح مليان قنابل
عنقودية» ،هذا ما أبلغه
مركز الدفاع املدني في
بنت جبيل (داني األمني)
ّ
ألهالي حداثا حني اتصلوا
به لإلبالغ عن الحريق بني
الطيري وبلدتهم .فريق
وقصد املكان
املركز عاد
ّ
ّ
لكنه «وصل متأخرًا بعدما
كانت الحرائق قد أتت على
أشجار الزيتون واملساحات
الحرجية» ،بحسب أبناء
البلدة .أما املدير العام للدفاع
املدني درويش حبيقة ،فقال
لـ«األخبار»« :العملية «مش
كبسة زر» ،ونحتاج إلى وقت
ّلنصل إلى الحريق» .وأوضح
سيارة واحدة فقط
أن هناك
ّ
ّ
تتسع لـ 12طنًا من املياه ،وال
تلبي في الحرائق الكبيرة.

البقاع ــ أسامة القادري
ليست ال�ح��ادث��ة األخ �ي��رة ل�ه��روب عروس
بلدة «الرمادية» في الجنوب يوم زفافها
املقرر على شخص آخر ،ألسباب «فردية»
ك� � ��ادت ت �س� ّ�ب��ب ن �ك��أ ج� � ��روح م ��ا أحدثته
السياسة في البلدة من انقسامات ،فريدة
من نوعها .فالبقاع ،ضرب منذ أسبوعني
الرقم القياسي ،إذ ُس ّجلت ثماني حاالت
«خطيفة» خ�لال يومني فقط .الرقم ليس
بسيطًا ،وخ�ص��وص��ًا إذا ك��ان ف��ي بلدتي
س �ع��دن��اي��ل وت�ع�ل�ب��اي��ا امل �ت �ج��اورت�ي�ن ،في
ال�ب�ق��اع األوس� ��ط .ال تنتمي ال �ح��االت إلى
تتوزع على أسر متنوعة.
طبقة واحدة ،بل ّ
أما املفارقة ،فهي أن الفتيات زميالت في
الدراسة.
ت �ت �ط� ّ�وع إح ��دى ال�ص�ب��اي��ا ل��رواي��ة حكاية
ك��ل منهن ،بعد االطمئنان إل��ى ع��دم ذكر
التقرير .تبرر إق��دام�ه��ا على
األس�م��اء ف��ي ّ
«ال�خ�ط�ي�ف��ة» ،ب ��أن «زوج �ه��ا ال �ي ��وم» ،كان
ّ
ّ
قد تقدم لخطبتها من ذويها م� ّ�رات عدة.
وفي املرة األخيرة ،نفد ّصبر والدها منه
فضربه بقسوة ،مؤكدًا أنه لن لاّيقبله زوجًا
البنته .فما ك��ان من الصبية إ أن قبلت
ط�ل��ب ح�ب�ي�ب�ه��ا ل �ل ��زواج م��ن دون موافقة
ُ
أهلها« ،وذهبت معه» لتضعهم أمام األمر
ال��واق��ع ،كما ت�ق��ول .ت�ب��دو ال�ف�ت��اة مرتاحة
ل �ق��راره��ا ،ل�ك��ن ف��ي عينيها م��ا يشير إلى
أنها تتمنى أن تنتهي فترة الخصام مع
األهل في أسرع وقت ممكن.
قصة أخ��رى ت��روي�ه��ا ال�ف�ت��اة ع��ن بنت من

صالة العيد على «هوى املعارضة واملواالة»
صيدا ــ خالد الغربي
ُ
ح�ت��ى ص�ل�اة ال�ع�ي��د اخ��ت� ِ�ل��ف ع�ل�ي�ه��ا .ففي
م ��دي �ن ��ة ص � �ي� ��دا ،ال� �ت ��ي ت �ع �ي��ش انقسامًا
س �ي��اس �ي��ًا ح� � ��ادًا ،ان �ق �س �م��ت ص �ل�اة العيد
ال�ك�ب�ي��ر ب�يّ�ن «م � ��واالة» و«م �ع ��ارض ��ة» .بدأ
الخبر باتخاذ مفتي صيدا الشيخ سليم
س��وس��ان ق ��رارًا يقضي بنقل ال �ص�لاة من
املسجد العمري الكبير في صيدا القديمة
إلى مسجد ساحة الشهداء «بسبب أعمال
ال �ت��رم �ي��م ف ��ي األول» .ل ��م ي �ع �ج��ب القرار
ّ
ص �ي ��داوي�ي�ن ك �ث �ي��ري��ن ع� � ��دوه «استجابة
ل��رغ�ب��ات ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،الذي
سيؤدي صالة العيد في املدينة ،بوصفه
أح� ��د ن ��واب� �ه ��ا» .ي �ض �ي��ف امل ��واط ��ن محمد
ال �ن �ق��وزي س�ب�ب��ًا ث��ان �ي��ًا إل ��ى ال� �ق ��رار« ،هو

ّ
أن ال��رئ�ي��س ال�س�ن�ي��ورة ال ي�ح� ّ�ب��ذ الصالة
ف��ي أم��اك��ن ض�ي� ّق��ة ك �م��ا ه��ي ح ��ال املدينة
ّ
بيغير
ال�ق��دي�م��ة» ،وم�ع��ل�ق��ًا ب��ال�ق��ول «ال �ل��ي
عادته بتقل سعادته» .يرجع النقوزي 50
ع��ام��ًا إل��ى ال � ّ�وراء ،فيقول إن�ن��ا «م�ن��ذ زمن،
ون �ح��ن ن�ص��ل��ي ص�ل�اة ال�ع�ي��د ف��ي املسجد
ال�ع�م��ري الكبير ،وي�ج��ب علينا املحافظة
ع� �ل ��ى ت �ق �ل �ي��د ال � �ص�ل��اة ف � �ي ��ه ،وليبعدوا
السياسة عن الدين»ّ .
يؤيد كثيرون كالم
النقوزي ،مؤكدين أنهم «لن يجاروا املفتي
س� ��وس� ��ان ،وس �ي �ت��وج �ه��ون إل � ��ى املسجد
ال�ك�ب�ي��ر ألداء ص�ل�اة ال �ع �ي��د ف �ي��ه ،ألن في
ممارسة ملا بات أحد طقوس املدينة،
ذلك
ّ
وتقليدًا متبعًا منذ زمن بعيد».
ك�لام املعترضني واج�ه��ه املفتي سوسان،
خ �ل��ال ل� �ق ��ائ ��ه ال ��رئ� �ي ��س ال� �س� �ن� �ي ��ورة أول

م��ن أم ��س ،ب��ال �ق��ول إن «ن �ق��ل ال �ص�ل�اة إلى
مسجد ساحة الشهداء لم يكن العتبارات
سياسية ،بل ألن املسجد العمري يخضع
ألع �م��ال ال�ت��رم�ي��م ول �ع��دم وج ��ود مساحة
واس �ع ��ة ك �م��ا ه ��ي ح ��ال امل �س �ج��د املنقولة
ّ
إل�ي��ه ال �ص�ل�اة» .ت�ب��ري��رات س��و ّس��ان ،عدها
املدينة ،تمنى عدم ذكر
رجل دين بارز في
ّ
اسمه« ،غير مقنعة ،إذ إن ترميم املسجد
العمري الكبير يجري من الخارج ،أما هذا
ال�ق��رار ،فهو مقدمة لنقل ص�لاة العيد في
ال�س�ن��وات املقبلة إل��ى مسجد ب�ه��اء الدين
ال �ح��ري��ري» .ك��ذل��كّ ،
رج ��ح رج ��ل ال��دي��ن أن
يكون «القرار اآلن بنقل الصالة العتبارات
أمنية متعلقة بالرئيس فؤاد السنيورة».
وأك ��د ال��رج��ل أن ��ه سيصلي «ف ��ي العمري
مهما كان الثمن» .ومهما سيكون الثمن،

س�ي�ص�ل��ي أي �ض��ًا ا ُل �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أسامة
س �ع� ّ�د« ،ح �ت��ى ل��و أوص � ��دت أب��واب��ه بوجه
املصلني ،وحتى أيضًا لو لم ّترسل دائرة
األوق � � ��اف إم ��ام ��ًا ل� �ي � ّ
�ؤم امل� �ص ��ل�ي�ن» .وقال
سعد ،خالل جولة له على أس��واق املدينة
ّ
ّ
يربح
ملناسبة العيد «اللي خيفان وب��دو ّ
ّ
يصلي
رب��و وال�ن��اس جميلة ما في داع��ي ّ
صالة العيد» .وكان الصيداويون قد تلقوا
رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تفيد
أن «ال��رئ�ي��س السنيورة س�ي��ؤدي الصالة
في مسجد الشهداء».
ُيذكر أن صالة العيد ،سواء أكانت خاصة
بعيد الفطر أم األضحى ،كانت حتى العام
املاضي تقام في املسجد الكبير ،وتعقبها
مسيرة دينية تجوب أزقة املدينة القديمة
ّ
وتتقدمها فرقة النوبة وتكبيرات.

«العونة» تعود إلى القرى التي تفتقد عونة البلديات
جبيل ــ جوانا عازار
ل ��م ت �ك��د ش �م��س ال �ص �ب ��اح ت �ط �ل��ع ،حتى
ك��ان��ت ب �ي��وت ق��ري��ة ال� �ح ��روف ق ��د فرغت
م��ن شبابها وص�غ��اره��ا .خ��ر َج��وا باكرًا،
ْ ُ
ّ
حاملني عدة شغل طارئة ،لم تعد ّكونها
مجموعة من أكياس النايلون وقفازات
وق� ّ�ب �ع��ات ت�ق�ي�ه��م ق �س��وة ال �ش �م��س .كانت
الساعة تشير إلى السابعة ،حني امتألت
س��اح��ة ال �ب �ل��دة ب�ه��م وب�ص�خ�ب�ه��م .هناك،
وق� �ف ��وا ف ��ي ان �ت �ظ��ار ال� ��رف� ��اق م ��ن القرى
املجاورة و«اآلمر» ،الذي من املفترض أن
ّ
ي��وزع�ه��م مجموعات ،ويبلغهم برنامج
القيام بحمالت
يومهم الطويل ،املتضمن
َ
نظافة في البلدات التي لم تحظ إلى اآلن
بمجلس ب �ل��دي ،ل�ك��ون�ه��ا ق ��رى صغيرة.
كان الفتًا في يومهم الطويل ذاك ،الهدف

ال� ��ذي وض� �ع ��وه ،ف �ه��م ل ��م ي �ق �ص��دوا فقط
إق��ام��ة حمالت النظافة ،ب��ل أرادوا أيضًا
أن يسترجعوا تقليدًا قديمًا كان قد درج
في قراهم« :العونة».
السابعة والنصف صباحًا ،خرج الشباب
من قرية الحروف إلى البلدات املستهدفة.
كانت كفر مسحون املحطة األولى .هناك،
كان املختار شربل سويدان في انتظارهم
للترحيب بهم .وصلوا إلى دارة املختار
ّ
وت��وزع��وا وشبيبة ال�ب�ل��دة ف��ي األحياء،
ّ
حاملني عدتهم.
«كان العمل رائعًا» ،يقول عبدو سويدان،
ابن البلدة وأحد العاملني ضمن الفريق.
ي �م �س��ح س� ��وي� ��دان ح �ب �ي �ب��ات ال� �ع ��رق عن
ويقول بابتسامة لم تفارق وجهه
جبينه،
ّ
الطفولي «نظفنا م��ا أمكننا بمعاولنا،
كذلك استقدمنا ّ
جرافة لتنظيف الطريق

ومل �ن��ع األت��رب��ة وال ��رواس ��ب م��ن السقوط
عليه».
ل �ي��س ب �ع �ي �دًا ع ��ن ك �ف��رم �س �ح��ون ،انطلق
الفريق إل��ى بلدة مشحالن ،حيث انضم
إليهم أط�ف��ال البلدة وشبابها« .الهدف
ه� �ن ��ا واض� � � � ��ح» ،ي� �ق ��ول ج � � ��ورج خوري،
يضيفّ :
«همنا إظهار ص��ورة حضارية
عن املنطقة ،وإشعار املسؤولني بأهمية
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ح�س�ين ّأوض� ��اع بلداتنا».
تعيد الشابة فاليري زكا ما قاله خوري،
ّ
مؤكدة ّ
«همنا أن تكون بلدتنا نظيفة».
ترتفع األص��وات ،فكل واح��د منهم يريد
أن ي� �ق ��ول ه ��دّف ��ه ،ح �ي��ث ت �ش �ي��ر شقيقة
ّ
زك ��ا «ع ��م ن�ن��ض��ف م��ن ق�ل�ب�ن��ا ،ب��س بدنا
يساعدونا».
ّ
املحمية في بلدة بنتاعل ،اجتمع
في بيت
ّ
فريق العمل م�ج��ددًا .نزلوا بعدتهم إلى

ال �ط��رق��ات ،ف �خ��رج��وا ح��ام�ل�ين «شواالت
من النفايات» ،تقول ابنة البلدة جويل
خوري .تعزو سبب وجود كل «هالزبالة»
إل��ى «ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ي��رم��ون أكياس
النفايات من ّ
سياراتهم على الطرقات».
ّ
�ار إل ��ى فرض
ت�ت�م��ن��ى ال �ش��اب��ة «ل ��و ي �ص� ّ
ض� �ب ��ط م� �خ ��ال� �ف ��ة ع� �ل ��ى ك � � ��ل م � ��ن يرمي
النفايات على الطرقات» .يسترجع الطفل
عقل فرح ( 12سنة) مشهد الطرقات قبل
تنظيفها «ف�ق��د ك��ان��ت مليئة بالنفايات
ّ
بالستيكية».
من محارم وعبوات ومواد
ينتهي ال�ي��وم الطويل ف��ي م�ن��زل مختار
ّ
البلدة ب�ط��رس خ��وري ،ال��ذي ت�ح��دث عن
«ال�ت�ع��اون ب�ين أب�ن��اء البلدة ال��واح��دة في
ّ
ّ
ّ
ورياضيًا».
وبيئيًا
صحيًا
نشاط مفيد
الختام أن «يكون العمل عبرة
وأم��ل في
ّ
لآلخرين ليتمثلوا بنا».
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ّ
تعلبايا ّ
أحب ّت شابًا من سعدنايل تقدم
لخطبتها .لكن والد البنت رفضه متأثرًا
ب��ال�خ�لاف��ات ال�ت��ي اس�ت�ج��دت ب�ع��د اغتيال
الرئيس الحريري .وكانت هذه الخالفات
ق ��د أدت إل � ��ى ط �ل��اق أك� �ث ��ر م ��ن ف� �ت ��اة من
ال�ب�ل��دت�ين .تتابع الصبية رواي�ت�ه��ا وهي
ّ
ت �ه��ز ب��رأس �ه��ا ام �ت � ْع��اض��ًا م ��ن ع ��دم تفهم
األهل ،وخصوصًا أن ال عالقة للشباب بما
يفرضونه عليهم م��ن خ�لاف��ات سياسية
ومذهبية.
تتردد في املوافقة
فلم
الثالثة،
الزميلة
أما
ّ
ع �ل��ى ال � � ��زواج ب �م �ج��رد أن وف � ��ر حبيبها
املسكن واألثاثّ .
هيأت هويتها وما ّ
تيسر

لها من أمتعة ،لتذهب معه خارج املنطقة
ُ
ف ��ي ض �ي��اف��ة أح � ��د أص� �ح ��اب ��ه .وق � ��د عقد
قرانهما قبل احتواء األمر بني أهل الشاب
وأق��ارب الفتاة ،فيما كانت األم��ور تذهب
باتجاه القتل.
ح��ال��ة ال��راب �ع��ة ال تختلف ع��ن سابقاتها
لجهة اإلص��رار على ال��زواج من الحبيب،
في وقت كان يخطط فيه األهل لتزويجها
«م� �ق ��اي� �ض ��ة» ،ب� �ش ��اب ق��ري �ب �ه��م تزوجت
شقيقته بابنهم .أم��ا األس�ب��اب ال�ت��ي ّكان
ي�ق��دم�ه��ا ال��وال��د ل��رف��ض ال �ع��ري��س فـ«إنو
وضعو مش كتير منيح».
شكوى األهل من الظروف املادية السيئة
جعلت حبيبني آخرين يخطفان نفسيهما،
إلى إحدى القرى في البقاع الغربي ،رغم
أن الفتاة في السابعة عشرة والشاب في
التاسعة عشرة .وعندما رفض والد الفتاة
ّ
أن يكون هو أو أي من أعمامها وكيلها،
أثناء ً«كتب الكتاب» ،كلف القاضي نفسه
وك �ي�لا ش��رع�ي��ًا ل�ه��ا ُلينهي ع�ق��د قرانهما
بأسرع وقت.
ّ
«كاتب
كان
الفتيات
إحدى
خطيب
ومع أن
ّ
ّ
ك�ت��اب�ه��ا ع �ل��ى س��ن��ة ال �ل��ه ورس ��ول ��ه» ،فإن
مشكلة وق�ع��ت ب�ين ال �ع��روس وأم�ه��ا على
خلفية تجهيزات العرس و«شروطها اللي
ما انتهت ،وما كانت بحسبان العريس».
الفتاة التي رفضت إم�لاءات والدتها ،لم
تسلم من «قتلة محرزة» ،قبل أن تخطف
نفسها مع خطيبها ،ويختفيان أسبوعًا

عن األنظار.
أم ��ا زواج إح ��داه ��ن «خ �ط �ي �ف��ة» ف �ل��م يكن
بسبب رفض والديها فحسب بل أعمامها
أي �ض��ًا .ذن ��ب ال �ش��اب أن ��ه ق��ري��ب لشخص
بتجارة امل�خ��درات ،ويساور ذويها
متهم
ّ
الشك في أنه يعمل معه .لكن هذه املبررات
ل��م ت� َق��ف ح��اج �زًا أم ��ام ال�ف�ت��اة ال �ت��ي قبلت
ع��رض م��ن تعشقه ل�ل��زواج «ويصير شو
ما يصير».
ت�ض�ح��ك ال �ط��ال �ب��ة ف ��ي ال �س �ن��ة الجامعية
األول � � � � ��ى ح �ي��ن ت � � � ��روي ق � �ص ��ة زميلتهن
ال �س��اب �ع��ة .ت �ق ��ول« :م ��ا ش� ّ�ج �ع �ه��ا« ،تروح
خطيفة» ،حصول ست حاالت خالل اليوم
ال � ��ذي ش��اه��ده��ا ف �ي��ه وال ��ده ��ا ف ��ي إحدى
زواري ��ب ال�ب�ل��دة ،وه��ي ت�ق��ف ت�ت�ح��دث إلى
حبيبها .وح�ين شاهدته ق��ررت الهروب،
«وب��دل م��ا ت��روح عالبيت راح��ت خطيفة،
حتى تزمط من القتلة ومن حرمانها من
الخروج برات البيت».

األهل قد يصالحون
الخاطب وال يصالحون
ابنتهم التي أهانت
كرامتهم

ي �ل ��وم ال �ق��اض��ي ال �ش��رع��ي ف ��ي محكمتي
عبد الرحمن
ب��ر ال�ي��اس وبعلبك ،الشيخ ّ
شرقية ،أه��ل الفتاة ،باعتبار أن ما يقدم
ع �ل �ي��ه ال � �ش� ��اب وال � �ف � �ت� ��اة ،ه� ��و «خطوبة
يتفاهمان عليها بعيدًا ع��ن رأي األهل»،
ّ
وأن «ال �خ �ط �ي �ف��ة» ب �ه��دف ال� � ��زواج ليست

اغ �ت �ص��اب��ًا ،وإن ك��ان��ت ال ت��أخ��ذ املنحى
ال� �ش ��رع ��ي ،ل� �ك ��ون ال �خ �ط �ي �ب��ة والخاطب
يخرجان معًا من دون رابط شرعي .وعن
دور امل�ح�ك�م��ة ال�ش��رع�ي��ة ّ ف��ي ه ��ذا املجال،
يشرح القاضي شرقية أن املحكمة ،تحيل
عاقد القران خارج املحكمة الشرعية على
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة« ،ألن ف��ي األم ��ر خطورة
وتهديدًا لكرامة األهل يستدعيان اللجوء
إل��ى املحكمة» .ه��ذه األخ�ي��رة ت��راس��ل ولي
أم��ر املخطوبة ،بعد أن تتقدم املخطوبة
بطلب إل��ى ال�ق��اض��ي ،تطلب فيه التدخل
وتعلن «أنها تريد الزواج بخاطبها ،وأن
أهلها يرفضون ذلك» ،وعلى هذا األساس
تجري مراسلة الوالد أو ولي األم��ر .وإذا
ّ
ق ��دم ال��وال��د أس�ب��اب��ًا ج��وه��ري��ة تمنع عقد
ال�ق��ران ،يؤخذ بها كتعاطي امل�خ��درات أو
الخمر أو امليسر.
ّ
ل �ك��ن ال� �ق ��اض ��ي ي �ل �ف��ت إل � ��ى أن األسباب
غ��ال �ب��ًا غ �ي��ر ج��وه��ري��ة ،ت�ت�ع�ل��ق بالوضع
االق � �ت � �ص� ��ادي ل �ل �خ ��اط ��ب أو باملستوى
االج �ت �م��اع��ي امل�خ� ّت�ل��ف ،وه ��ذه ل�ي�س��ت من
أمرها أن يكون
امل��وان��ع ،و«إذا تمنع ول��ي ً
وكيلها ،يكون القاضي وكيال ًلها في هذه
ال�ح��ال��ة ،ويطلب م�ه�رًا م� ّ
�ؤج�لا ي��زي��د على

مهر أقرانها ،ليحفظ الرجعة بها».
وع��ن مطالبة ّذوي ال�ف�ت�ي��ات ،بإرجاعهن
إليهم ،يؤكد أن «ه��ذا أمر خطير جدًا وال
أح��د يستطيع ّأن يتحمل مسؤوليته»،
«وقد حدث أن سلمنا بعضهن إلى ذويهن
ُم��ن خ ��ارج امل�ح�ك�م��ة ،ف�ك��ان��ت النتيجة أن
قتلن».
ي��دع��و ال�ق��اض��ي ش��رق�ي��ة أه� ّ�ال��ي الفتيات،
إل��ى حسن تربيتهن ليحسن اختيارهن،
م�ش��ددًا على ض ��رورة تقديم التسهيالت
في خطوبتهن ،ال أن يضعوا طالب الزواج
أمام جملة تعجيزات.
ال�ل�اف ��ت ف ��ي م ��ا ّ ي �ق��ول��ه أح� ��د األشخاص
«امل �ص �ل �ح�ين» ،أن األه ��ال ��ي ي��واف �ق��ون في
ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي ��ان ع�ل��ى م�ص��ال�ح��ة ذوي
الشاب ،فيما «ال يرضون مصالحة ابنتهم
باعتبار أنها أهانت كرامتهم ،وه��ذه من
أبرز املعوقات التي تواجهنا».

الصافي« :من خضرا يا بالدي» إلى «بدنا نبطل نحفر فيها»
بسام القنطار
ل��م ي�ك��ن ودي ��ع ال �ص��اف��ي ،ص��اح��ب أغنية
«خ �ض��را ي��ا ب �ل�ادي خ �ض��را رزق� ��ك فوار»
ل �ي �ت �ص ��ور ن �ف �س ��ه ي� ��وم� ��ًا ي �غ �ن ��ي ليقنع
اللبنانيني ب��أن ي�ت��رك��وا ب�ل�اده وبالدهم
«خ � � �ض� � ��را» .ل �ك �ن �ه��ا ح� �ص� �ل ��ت ،وه� � ��ا هو
ال��رج��ل ف��ي خ��ري��ف العمر يقف ف��ي قصر
األون�ي�س�ك��و ،لينشد أغنية ت�ق��ول« :بدنا
نبطل نحفر ف�ي�ه��ا /ون�ح��اف��ظ عالصخر
ال �ص �ل��ب /ن��زي�ن�ه��ا ون�ع�ل�ي�ه��ا /نحرسها
بخفقات القلب /ونوقف تفجير األرض/
ح �ت��ى امل �ي��ة ت �ج��ري ف �ي �ه��ا /ت �ح��ت ترابا/
ت�ح��ت ت��راب��ا م�ي��ة ش� ��رب» .ق�ب��ل أن تسأله
مجموعة م��ن األط �ف��ال غ �ن� ً
�اء« :خ�ب��رن��ا يا
ج��دي لبنان ش��و بدنا ي��ا ج��دي نعمل يا
جدي تا يبقى لبنان تنحافظ يا جدي عا
بيئة لبنان».
األغ� �ن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ص � � ��ورت ف �ي ��دي ��و كليب،
ت �ح �ك ��ي ق� �ض ��اي ��ا ال� � �ك� � �س � ��ارات وحرائق
ال �غ��اب��ات وت�غ�ي�ي��ر امل �ن ��اخ .وي�ظ�ه��ر فيها
الصافي جالسًا تحت شجرة ،وإلى جنبه
م�ج�م��وع��ة م ��ن األط� �ف ��ال ،م �ن �ش �دًا مقطعًا
من األغنية «بدنا يضل عنا برد والثلج
يغطي ضيعتنا .وبدنا يضل عنا شوب
وال �ش �م��س ت��زي��ن س��اح �ت �ن��ا» ،ف��ي إشارة
الى قضية تغير املناخ التي تهدد العالم
وت �ط��اول ل�ب�ن��ان م��ن خ�ل�ال ص�ي��ف طويل
وجاف وشتاء قصير ينخفض فيه ،عامًا
بعد عام ،معدل الثلوج واألمطار.
اح� �ت ��اج إط �ل��اق ه� ��ذه األغ �ن �ي ��ة إل� ��ى دعم
مالي ،بالطبع ،فجاء من شركة بستاني
للسيارات ،وش��رك��ة املطبوعات للتوزيع
وال�ن�ش��ر ال�ت��ي طبعت األغ�ن�ي��ة ف��ي كتاب
ي�ب��اع م��ع ق��رص م��دم��ج ويتضمن العمل
ال �غ �ن��ائ��ي م� ��ع ن� �ص ��وص ع �ل �م �ي��ة تشرح
امل �ش��اك��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ان�ي�ه��ا لبنان
إلي �ض��اح ال �ف �ك��رة ال �ت��ي ي�ت�ن��اول�ه��ا النص
ال�ش�ع��ري ال ��ذي وض �ع��ه د .س�ل�ي��م حمادة
ّ
ولحنه وج��دي شيا .ولقد أعلن مساعد

يعود ريع االغنية الى برنامج االمم املتحدة
االنمائي (مروان طحطح)

«بدنا يضل عنا برد والثلج
يغطي ضيعتنا .وبدنا
يضل عنا شوب والشمس
تزين ساحتنا»

امل �م �ث��ل امل �ق �ي��م ل �ب��رن��ام��ج األم � ��م املتحدة
اإلنمائي إدغار شهاب خالل حفل إطالق
العمل أن  %10من ريع الكتاب ستعود إلى
البرنامج لتنفيذ مشاريع بيئية ،معلنًا
ع��ن م��ذك��رة تفاهم م��ع ش��رك��ة املطبوعات
على هذا األمر.
ع �ل��ى امل �س ��رح وق � ً�ف أي �ض��ًا وزي� ��ر البيئة
محمد رحال ممثال رئيس مجلس الوزراء
س�ع��د ال �ح��ري��ري ال ��ذي رع��ى ح�ف��ل إطالق
االغ �ن �ي��ة ب �ع �ن��وان «وص �ي �ت �ك��م بيئتكم»،
ت�م��اش�ي��ًا م��ع ال�ح�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة للتوعية
البيئية التي أطلقتها الوزارة في حزيران
املاضي ملناسبة يوم البيئة العاملي.
توجه رحال إلى الصافي بالقول« :ربينا
ع�ل��ى ص��وت��ك وأغ�ن�ي�ت��ك ل�ب�ن��ان ي��ا قطعة
سما .وكي يبقى لبنان قطعة سما يجب
أن تبقى البيئة فوق السياسة والحرائق
ال �س �ي��اس �ي��ة» .وأض � � ��اف« :ش� � ��اءت وزارة
ال �ب �ي �ئ��ة أن ت��أخ��ذ وص �ي��ة ال �ف �ن��ان وديع
الصافي الى أطفال لبنان طابع الرسالة
ال� �خ ��ال ��دة ( )...ول� ��م ي �ك��ن م ��ن ال �س �ه��ل أن
نتناول كل شجون البيئة في عدة أسطر
ّ
م �غ��ن��اة .ل��ذا ك��ان م��ن ال �ض��روري التوقف
ع�ن��د أول ��وي ��ات أس��اس�ي��ة م�ث��ل الكسارات
وح ��رائ ��ق ال �غ��اب��ات وال �ت �غ �ي �ي��ر املناخي،
فجاء اللحن والكالم منسجمني ليخاطبا
ب �ص��وت ال �ج��د «ل �ب �ن��ان» ودي� ��ع الصافي
العمالق وعلى قاعدة مشهديات طبيعة
لبنان الخالبة ضمير املجتمع اللبناني
م��ن خ�ل�ال أط �ف��ال��ه ،ف �ك��ان��ت دع� ��وة ونداء
استغاثة للحفاظ على البيئة.
ً
بعدها توجه الصافي إلى املسرح مثقال
بمساعدة ولديه ،انطوان وجورج ،ليلقي
كلمة مقتضبة عن لبنان األدب والشعر
وال �ف ��ن .ق�ب��ل أن ي�ن�ش��د م�ق�ط�ع��ًا م��ن موال
«رجعنالكم يا احبابنا» يقول فيه« :لبنان
ّ
يا رفة جناحني امل��دى ،يشفي العليل من
علته بنسمة هوا» .علمًا بأن هواء بيروت
التي أنشد فيها الصافي أغنيته لم يعد
يشفي العليل طبعًا.

استهالك []2/2
ضحى شمس
ّ
وألن النظر ّ
يشح ،فالكبر عبر كما يقال ،دخلت أحد دكاكني بيع
...
الهواتف الخلوية في طرابلس ،ألشتري واحدًا بدل الجهاز الصغير
ّ
و«املتخلف» ال��ذي معي .قلت للبائع الشاب خلف الكونتوارّ :
«بدي
ت�ل�ف��ون ش��اش�ت��و وح��روف��و ك �ب �ي��رة» .ف�س��أل�ن��ي« :ش��و ب�ت��ري��دي معو
أوبشن (وظ��ائ��ف ،زوائ��د)؟» أجبته بكل ثقة« :وال ش��يّ .ب� ّ�دي تلفون
بيتلفن» .ضحك الشاب لبساطتي ،وق��ال ل��ي« :م��دام كلن بيتلفنو.
بس ّ في أوبشن :يعني هيدا ًمعو كاميرا ،هيدا معو بلوتوث ،هيدا
بتركبي عليه اآلي بود ،إضافة إلى الكاميرا والفيديو ،وكمان بيجيب
رادي ��و .هيدا ف��ي عليه كومبيوتر وي��و اس ب ��ي .»...نظرت إليه بثقة
م��رة أخ��رى وق�ل��ت ب�ه��دوء وم��ع ابتسامة ع��ري�ض��ة« :أع ��رف أن لديك
كل ه��ذا ،ما أردت قوله أن تعطيني تلفونًا فيه أق��ل ق��در ممكن من
األوبشن ألنها ال تلزمني .التلفون هو املهم بالنسبة ّ
إلي زائدًا ربما
سعة ّالتخزين» .احتار الشاب الصغير« :بس مستحيل مدام ،كيف
بدي قلك؟ إنو ما بقى في تلفون بس بيتلفن ،كلن فيهن كاميرات..
م��ا بتفضلي ت��اخ��دي تلفون فيه كاميرا؟ إال م��ا تعوزيها» .أجبته:
الواحدة .واحدة ديجيتال ،والثانية روسية
« ...عندي كاميرتان بدل
ً
قديمة من ماركة زينيت ،إضافة إلى ثالثة بوالرويد»« .بوالرويد؟»
سأل ،ثم أضاف حني شرحت لها أنها تظهر فورًا «آه ،متل كاميرا
ّ
مصور املنشية؟ (أي الحديقة العامة) .ثم قال« :آني واي ،كلن فيهن
كاميرا ،وفيديو كمان» .قلت له« :عندي فيديو ،ودي في ًدي وطبعًا
عندي ّ
منبه ومسجلة للموسيقى» .يخرج ج�ه��ازًا جميال ويشرح
كأنه ل��م يسمع م��ا قلته أع�ل�اه« :ه��اي حروفها كبار وفيها كاميرا
وفيديو وفيكي تستعمليها للموسيقى ام بي ت��ري إذا عم تعملي
جوغينغ» ...ينظر إل� ّ�ي فيراني «مبلمة» ،فيستطرد« :م��ا بعرف .إال
م��ا يكون ناقصك ش��ي م�ن��ن؟» ،فأجبته بعد لحظة صمت« :مبلى،
ناقصني جالية صحون ،عندك نوكيا بجالية؟».
كاميرا
وع �ل��ى ذك ��ر ال �ك��ام �ي��رات وآالت ال �ت �ص��وي��ر ،ت �ق��ول غ� ��ادة ،صديقتي
وجارتي ،وهي تتعاطى اإلنتاج والتصوير ،تقول تعليقًا على مقالة
أمس وكثرة استهالكنا آلالت ال حاجة لنا بها ،إن لديها اليوم في
البيت ثالثة أنواع من آالت التصوير ،وثالثة أجهزة كومبيوتر ،لكنها
تقول مضيفة بحنني ،إنها اشتاقت إلى الصور التي كنا نلتقطها
أي��ام زم��ان .وتسألني :أتذكرين كيف كنا نضع الفيلم النيجاتيف؟
وثم نلتقط الصور ،ثم كان علينا أن نذهب الى استديو التصوير كي
ً
ّ
يحم ّضها لنا ،وكان علينا انتظار وقت قبل املرور عليه مرة أخرى
لتسلمها .وإن أردن��ا تكبير واح��دة ،نخرج الفيلم السلبي ونختار
الصورة ،ثم نضع الصورة األجمل واألعز علينا في إطار ،ثم نختار
مكانًا لها ف��ي غرفة ال�ن��وم أو ال�ص��ال��ون ،ح�س��ب ...كانت ك��ل خطوة
بحاجة إلى جهد خاص ومع ذلك ،كنا ّ
نظهر الصور .وكنا نؤرشفها،
ونحتفي بها ونضعها في ألبومات خاصة ،نعود إليها بني الفينة
واألخرى مع أصدقاء كانوا معنا يومها ،أو أوالد لم يكونوا قد ولدوا
بعد .وتقول إن لديها اليوم في كاميراتها الثالث الديجيتال في البيت
ّ
آالف الصور املخزنة لها وأسرتها ،وفي مناسبات عديدة وجميلة
وبعضها أصبح عزيز املنال ،ولكنها للمفارقة لم ّ
تظهر أيًا منها ،ولم
تضع أيًا منها في إطار .ال بل إنها حتى لم تفرغها في الكومبيوتر
لتحفظها ،وإن فعلت أحيانًا ،فإنها تنساها في ملفاتها .تشرب غادة
من قنينة البيرة أمامها ،ثم تقول بكل لطفها األشقر« :عن جد .نحنا
جيل مجلوق».
ه��ل نحن ك��ذل��ك؟ أم أن أش�ي��اء الحياة الجميلة ل��م يعد لها قيمة في
عالم يمطرنا بالسلع الجديدة كل ي��وم؟ سلع ال يبرر وج��وده��ا إال
ربح من يصنعها .ما الذي ّ
يبرر األسعار املرتفعة ألجهزة مخترعة
منذ خمسني أو ستني سنة ومستهلكة من جانب ماليني البشر في
الكرة األرضية ويوميًا؟ ال شيء إال الجدة .وأمور طفيفة أخرى من
نوع ً اللون واألوب�ش��ن ...إل��خ .ما يدهشنا اليوم لم يعد ًاختراع البراد
ومربع أو دائري مثال ،سيدهشنا
مثال ،بل لونه وشكله .براد أحمر
ّ
ال شك ،أكثر من االختراع نفسه الذي حل مشكلة حقيقية ألهلنا .هل
لكن املشكلة الكبرى والحقيقية أن إيقاع
هذا شيء جيد؟ ال أعرفً .
حياتنا لم يعد يترك لنا أصال وقتًا للتفكير في كل هذا ،في كل ما
نفعله ،وقتًا إلبصار ّل�اّاألشياء التي أصبحنا نمر بها كما تمر سيارة
مسرعة بمشاهد خ� ب��ة ،ال تملك الوقت للتوقف عندها .الوقت ال
لكن املشكلة األكبر حني نعرف أن هذه السيارة
شك أصبح مشكلةً ،
َ
املسرعة ،ال تعرف أصال الى أين هي مسرعة؟ و ِلم هي مسرعة؟ كما
أنها ،ككل املستهلكني ،سائرة بقوة الدفع الذاتي لعالم بكامله مسوق
ّ
إلى االستهالكّ .أما األهم ،فهو أننا ال نعرف كيف نتوقف.
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تقرير
ُ
السود قد مألت سماء العدالة ،أطلق أمس دليل قانوني
ألن القضاء ّليس بخير ،وألن الغيوم ّ
وأخالقي موجه إلى القضاة .وضع الكتيب في متناول أهل السلطة ُالقضائية ،وهم العارفون
بمحتوياته مسبقًا ،ليبقى السؤال ...هل يلتزمون جميعًا بما فيه ،ويعاقب املخالف منهم؟ أم
يبقى حبرًا على ورق؟

إطالق دليل أخالقيات القضاة
أنصفوا الناس من أنفسكم
محمد نزال
«إن م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل ��ى ي�خ�ش��ى أن
ت�ح�م��ل ري ��اح ال ّ�غ��رور ب�ع��ض ال �ق �ض��اة إلى
ص �ح��ارى ُم �ض��ل��ة ،إل��ى ط��رق ت�ض�ي��ع فيها
إش ��ارات امل ��رور وم�س��ال��ك ال�ع�ب��ور .يخشى
ف �ل �ت��ان��ًا م ��ن ق ��ان ��ون ال �ج��اذب �ي��ةُ ،
فيغرينا
اللقب واملركز وإط��راءات املجتمع ...فنكاد
ن �ط �ي��ر» .ه� �ك ��ذا ،ب �ك �ل �م��ات أش �ب��ه بخاطرة
وج��دان�ي��ة ،ت�ح��دث رئ�ي��س مجلس القضاء
األع �ل��ى ال �ق��اض��ي غ��ال��ب غ��ان��م ،أم� ��س ،في
ح�ف��ل إط�ل�اق ك�ت� ّ�ي��ب «ال��دل�ي��ل إل��ى واجبات
القضاة وأخالقياتهم» في معهد الدروس
القضائية ـــــ األشرفية.
لم يعد جديدًا القول بأن القضاء في لبنان
ليس في أحسن أحواله ،وإن كان باإلمكان
القول أكثر من ذلك في بعض األحيان ،غير
أن الالفت في املسؤولني القضائيني أنهم
ُي��درك��ون ه��ذا ال��واق��ع ،ويعلنونه صراحة
منذ أمد بعيد ،لكن مع ذلك يبقى األمر على
م��ا ه��و عليه م��ن دون إص�لاح ُي��ذك��ر ،حتى
ُي ّ
خيل للمتابع أن مشاكل املرفق القضائي
«ع �ص �ي ��ة ع �ل ��ى ال� �ح ��ل ع �ص �ي ��ان األزمات
السياسية على الحلول في لبنان».
إذًا ،ان �ط�ل�اُق��ًا م ��ن إدراك امل �س��ؤول�ي�ن لهذا
ال� � ��واق� � ��ع ،أط� � �ل � ��ق أم� � ��س ك� �ت � ّ�ي ��ب يتضمن
نصوصًا قانونية وق��واع��د معتمدة حول
واجبات القضاة وأخالقياتهم ،يتألف من
 23صفحة من القطع الوسط ُ
وم ّ
قسم إلى
ق�س�م�ين .ي�ت�ن��اول ال�ق�س��م األول النصوص
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �س �ت �ق��اة م ��ن ال��دس �ت��ور ومن
أنظمة وق��وان�ين ك��ل م��ن :ال�ق�ض��اء العدلي،
مجلس ش��ورى ال��دول��ة ،دي��وان املحاسبة،
م�ن�ص��ب ال �ش��رف ف��ي ال �ق �ض��اء ،املوجبات
وال �ع �ق��ود ،أص� ��ول امل �ح��اك �م��ات الجزائية،

قرص الـ « »USAIDوعرس القضاء
ب��ات لـ«الوكالة األميركية للتنمية الدولية»
( )USAIDق��رص في كل ع��رس قضائي
ف���ي ل���ب���ن���ان .ف��ب��ع��د ال��ج��ه��د امل���ش���ك���ور ،من
جانب املسؤولني القضائيني ،للوكالة على
دوره����ا ف��ي إع����ادة ت��رم��ي��م معهد الدروس
القضائية وتطويره ،وقبل ذلك في ورشة
بناء «املحكمة النموذجية» في دائرة تنفيذ
ب��ي��روت ،وغيرها من املشاريع واألنشطة،
ت��ق ّ��دم امل��س��ؤول��ون القضائيون م��ن الوكالة
م��ج��ددًا ،أم��س ،بالشكر على «فضلها في
إص��دار ّ
كتيب الدليل إلى واجبات القضاء
وأخ�لاق��ي��ات��ه��م» ،امل���ن���درج ض��م��ن مشروع
«ت���ق���وي���ة ال���ق���ض���اء ووص������ول امل����واط����ن إلى
العدالة في لبنان» .بعض املتابعني للشؤون
القضائية استغربوا كيف ال يكون بإمكان
القضاء إعداد كتيب بسيط ،وطبعه ونشره
إال ب��دع��م م���ن ال��وك��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة ،بحيث

وض��ع شعار ال��وك��ال��ة على ال��غ�لاف بحجم
أك���ب���ر م���ن ح��ج��م وزارة ّ ال���ع���دل اللبنانية.
على املوضوع
مسؤول قضائي بارز علق ً
ف��ي حديث ً م��ع «األخ��ب��ار» ق��ائ�لا« :م��ا فيها
شي ،أص�لا ليس لدينا مال ك��اف ،من أين
لنا أن نأتي ب��ه ،ون��ع��م ،أحيانًا ال نستطيع
طباعة ّ
كتيب ،م��ش مشكلة يدعمونا ،وال
داع���ي ل��ل��م��زاي��دة على بعضنا البعض في
هذا املوضوع»

أص� � ��ول امل �ح ��اك �م ��ات امل ��دن� �ي ��ة ،العقوبات
ّ
الكتيب
وامل��وظ�ف�ين .أم��ا القسم الثاني م��ن
ّ
ال��ذي ق��دم له القاضي غالب غانم ،فتناول
األح�ك��ام املستخرجة م��ن «وثيقة القواعد
األساسية ألخالقيات القضاء» الصادرة
قبل نحو  5سنوات ،والتي تتحدث عن 8
ّ
التجرد ،النزاهة،
ق��واع��د ،ه��ي :االستقالل،
م� ��وج� ��ب ال� �ت� �ح� �ف ��ظ ،ال� �ش� �ج ��اع ��ة األدبية،

ال � �ت� ��واض� ��ع ،ال � �ص� ��دق وال� � �ش � ��رف ،األهلية
ُوالنشاط.
أنجز هذا العمل ليكون في متناول جميع
علمًا أنه يفترض بهؤالء أن يكونوا
القضاةً ،
ّ
ملمني أصال بكل ما يحتويه من نصوص
قانونية وقواعد أخالقية ،وبالتالي يبرز
ال�س��ؤال ع��ن الغاية منه وال�ح��ال ك��ذل��ك .عن
ه ��ذا ال� �س ��ؤال ،أج� ��اب ع �ن��ه رئ �ي��س مجلس

تقرير

أمن الناس

استمرار عمليات سرقة املنازل واملتاجر
ال ت� � ��زال ال �ت �ق ��اري ��ر امل �خ �ت �ص��ة ت �ل �ف��ت إلى
استمرار عمليات سرقة املنازل واملتاجر،
والالفت أن وتيرة هذه السرقات لم تخفت
أبدًا.
ومن السرقات التي ُسجلت أخيرًا ،دخول
مجهول منزل برناديت خ .في عني الرمانة
ص �ب��اح ي ��وم ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ،بواسطة
ال�ك�س��ر وال �خ �ل��ع ،ح�ي��ث س��رق م�ن��ه جواهر
ُوحقائب وقارورتي غاز وأغراضًا خاصة.
ّ
ق ��درت قيمة امل�س��روق��ات بنحو  20مليون
ليرة.
ف � ��ي ال� � �ي � ��وم ال � �ت � ��ال � ��ي ،س � � ��رق مجهولون
م�ت�ج��ر س��ام��ي ح .ف ��ي ب �ئ��ر ح �س��ن ،وتبني
أن ال�ل�ص��وص ح�م�ل��وا م�ب�ل��غ  1745دوالرًا
وأجهزة كمبيوتر وكاميرات .وقدرت قيمة
املسروقات بنحو  18مليون ليرة .أما في
الفنار ،فقد دخ��ل مجهول إل��ى مقر شركة
ك .املعدة لبيع األدوات املنزلية وصيانتها،
وسرق من داخلها معدات بقيمة  8ماليني
ليرة.
ُ
ف��ي محلة ال�ج�م�ي��زة ف��ي ب �ي��روت ،أب�ل��غ عن
ع�م�ل�ي��ة س��رق��ة ك �ب �ي��رة .ف�ق��د دخ ��ل مجهول
إل ��ى م�ك�ت��ب م ��ارك ح .ل�ل�م�ح��اس�ب��ة ،وسرق
من داخله مبلغًا نقديًا يصل إلى  100ألف

ش � ��ورى ال� ��دول� ��ة ،ال �ق��اض��ي ش �ك��ري صادر
بأسلوب رومانسي« :إذا كنت تحب أحدًا،
أال ت� ��رى أن م ��ن امل �ن ��اس ��ب أن ت ��ذك ��ره بني
الحني واآلخ��ر بهذا الحب ،من خ�لال كلمة
أح�ب��ك؟ ه��ذا ه��و امل�ب��دأ ال��ذي ص��در الكتيب
ألج �ل��ه» ،م�ش�ي�رًا ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخبار»
إلى ضرورة أن يضع كل قاض هذا الكتيب
تحت وس��ادت��ه ،فيقرأه ب�ين ال�ح�ين واآلخر

ليكون بمثابة «فحص ضمير».
م� ��ن ب �ي�ن ال �ك �ل �م��ات ال� �ت ��ي أل �ق �ي��ت أثناء
ال �ح �ف��ل ،ت �م� ّ�ي��زت ك �ل �م��ة ال �ق��اض��ي غالب
غ��ان��م بفصاحة وب�لاغ��ة أدب�ي��ة الف�ت��ة ،إذ
إن��ه ،على حد قولهّ ،
تعمد إضفاء طابع
ال�خ��اط��رة عليها ،ف��راع��ت كلماته انتباه
ال �ح��اض��ري��ن ح �ي��ث ب ��دت ال��ده �ش��ة على
وج� � ��وه ال �ب �ع ��ض م �ن �ه ��م ،واالستمتاع

دوالر.
ادعى املصري راضي م .أن سامح ش .دخل
م�ن��زل��ه ف��ي ب ��رج ح �م��ود ،ب��واس �ط��ة مفتاح
م�س�ت�ع��ار وس ��رق م��ن داخ �ل��ه مبلغ  4آالف
دوالر وأوراق��ًا خاصة .وأض��اف أن املدعى
عليه صديق له.
ي��وم الخميس امل��اض��ي ،دخ��ل مجهول إلى
منزل خضر أ .في العقبة (قضاء راشيا)،
وسرق منه مصاغًا ،قدرت قيمته بنحو 10
ماليني ليرة.
من جهة ثانية ،تلفت البالغات الواردة إلى
ق��وى األم��ن الداخلي ي��وم الجمعة املاضي
إلى وقوع عمليات سرقة منزلني ومتجر.
ف �ق��د دخ � ��ل م �ج �ه��ول��ون ب ��واس �ط ��ة الكسر
والخلع منزل أنطوان إ .في كوسبا وسرقوا
منه مبلغ  450دوالرًا وبندقية صيد.
أم � ��ا ف ��ي دي � ��ر ق ��وب ��ل ،ف �ق��د دخ � ��ل مجهول
إل ��ى م �ن��زل أح �ل�ام خ .م�س�ت� ُخ��دم��ًا مفتاحًا
مستعارًا ،وسرق محتويات قدرت قيمتها
بنحو ستة آالف دوالر.
دخ��ل مجهولون بواسطة الكسر والخلع
م�ت�ج�رًا ك�ب�ي�رًا (س��وب��ر م��ارك��ت) ف��ي ُأبلح،
ّ
وس� ��رق� ��وا م ��ن داخ � �ل ��ه م �ح �ت��وي��ات قدرت
قيمتها بنحو  10آالف دوالر.

ما قل
ودل
ُ ّ
يوم السبت املاضي سجل وقوع ثالثة
حوادث اعتداء على مواطنني ،ما أدى
ُ
َ
إلى جرح املعتدى عليهم فنقلوا إلى
ُ املستشفيات للمعالجة.
نقلت خالدة ع 42( .عامًا) إلى
املستشفى في حلبا إلصابتها بجرح
بالغ في رأسها ،وذلك بعدما ضربها
أطلق فادي
أبناء زوجها .وفي برجا ُ
ت .النار على سعيد ت .فأصيب
ُاألخير بطلق في رجله اليسرى .أخيرًا،
نقل العامل السوري عبد الرحيم م.
إلى مستشفى في بيروت إلصابته
بجرح بالغ في رأسه ،وكان قد تعرض
للضرب على أيدي مجهولني في محلة
زقاق البالط ،وأفاد أنهم اعتدوا عليه
«بسبب نظرات استفزازية».

 10حوادث إطالق نار في يوم واحد
ُ
ُس �ج ��ل ح �ص ��ول  10ح� � ��وادث استخدم
ف ��ي خ�ل�ال �ه��ا ال� �س�ل�اح ال� �ح ��رب ��ي ،أمس،
على مختلف األراض��ي اللبنانية ،وذلك
بحسب البالغات الواردة إلى قوى األمن
ال��داخ �ل��ي .أب� ��رز ه ��ذه ال� �ح ��وادث ك ��ان ما
حصل ف��ي منطقة ب��رج��ا ـــــ بيت الدين،
ح�ي��ث أص�ي��ب امل��واط��ن سعيد ت .بطلق
ن� � ��اري م� ��ن م� �س ��دس ح ��رب ��ي ف� ��ي قدمه،
نتيجة مشكلة بينه وبني املواطن فادي
�وزي ��ر» ح�ص�ل��ت بسبب
ت .امل�ل�ق��ب ب� �ـ«ال � ُ
خ�لاف��ات س��اب�ق��ة .ن�ق��ل امل�ص��اب إل��ى أحد
املستشفيات في املنطقة لتلقي العالج،
فيما ّ
فر مطلق النار (الوزير) إلى جهة
مجهولة.
ح � ��ادث � ��ة أخ� � � ��رى ح� �ص� �ل ��ت ف � ��ي منطقة
بشامون ـــــ عاليه ،حيث أصيب املواطن
زياد ز 18( .عامًا) بطلق ناري من سالح
ح��رب��ي ف��ي رج �ل��ه ،نتيجة مشكلة بينه
وذلك
وبينه املواطن مارك ج 28( .عامًا)ُ ،
بسبب خ�لاف على أفضلية امل��رور .نقل
امل �ص��اب إل��ى أح��د مستشفيات املنطقة
لتلقي العالج ،فيما ّ
فر مطلق النار إلى
جهة مجهولة.
كان الفتًا أن عدد اإلصابات التي حصلت

نتيجة ح��وادث إط�لاق النار ،أم��س ،جاء
م��رت�ف�ع��ًا ق�ي��اس��ًا ب �ع��دد اإلص ��اب ��ات التي
ُس �ج �ل��ت ف��ي األي � ��ام ال �س��اب �ق��ة .وف ��ي هذا
اإلطارُ ،سجلت حادثة في منطقة الهرمل
ـــــ البقاع ،حيث أصيب املواطن حسن ن.
( 22عامًا) بطلق ناري في رجله اليسرى،
ُ
ف��ن �ق��ل إل� ��ى أح� ��د م �س �ت �ش �ف �ي��ات املنطقة
للمعالجة .وبحسب ال�ب�لاغ ال ��وارد إلى
ق��وى األم ��ن ،ف��إن ح�س��ن ك��ان ف��ي بستان
ل��ه ف��ي محلة امل �ن �ص��ورة ،ح�ي��ث اعترض
ط��ري�ق��ه ك��ل م��ن ح�س��ن د .وول� ��ده حسني
وأوالد شقيقه حسني وحسن ،فأطلقوا
النار باتجاهه من مسدس حربي.
وف��ي منطقة الدهلمية ـــــ زح�ل��ة ،حصل
ت� �ض ��ارب ب�ي�ن م �ف �ت��ش ف ��ي األم � ��ن العام
وجندي في الجيش اللبناني ،وبعدما
انتهى األمر ،حضرت سيارتان إحداهما
رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي»،
وف� ��ي داخ �ل �ه �م��ا أش� �خ ��اص مجهولون،
ف��أط�ل�ق��وا ال �ن��ار م��ن أس�ل�ح��ة ح��رب�ي��ة في
ال �ه��واء ،م��ن دون أن ُي �ص��اب أح��د بأذى،
وذل��ك ف��ي رس��ال��ة مساندة ودع��م ملفتش
األمن العام.
(األخبار)
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أخبار القضاء واألمن

رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي غالب غانم (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)
النص أن��ت ف��ي ظ�لال القاعدة البشرية،
وفي الدليل النفسي أنت في ظالل الله»،
داعيًا القضاة إلى عدم الغرور ،ألن َ
«من
رج�لاه على األرض من أصحاب الزمام
هو أجدى للناس من املتشامخ تشامخًا
ع���ل���ى ف�������راغ ،ف���م�ل�أى ال���س���ن���اب���ل تنحني
بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ»،
خاتمًا بالقول« :إن قولة نعم لقوي ،إذا
كان على ضالل ،هي حمل ثقيل هيهات
أن تتحرروا منه .وإن قولة ال لضعيف،
إذا كان على حق ،هي حمل أثقل وجرم
أف�������دح .س�������ددوا ال����رم����اي����ات ،وأنصفوا،
وعاندوا وال تخافوا».
ح����ض����رت ال���ح���ف���ل ن��ق��ي��ب��ة امل���ح���ام�ي�ن في
ب��ي��روت أم��ل ح���داد ،وأل��ق��ت كلمة ل��م تكن
أقل فصاحة وبالغة من كلمة غانم ،حتى
أن بعض الحاضرين قال ممازحًا «يبدو
أن ال���ري���س وال��ن��ق��ي��ب��ة ق���د ق�����ررا مغازلة

غانم للقضاة :مألى
السنابل تنحني بتواضع
والفارغات رؤوسهن
شوامخ

األدبي على وجوه البعض اآلخر .ومما
جاء في كلمة غانم« :ماذا؟ أيها القاضي.
أتكون من املختارين ّ
لتبوؤ هذا املنصب
ّ
الخطير ،وتتكبل أو تتحيز أو تتوسل
ّ
تترسل أو تتردد أو تتكابر أو تتبذل
أو
أو تتكاسل؟ في الدليل النص أنت أمام
ح��س��اب ال��ق��ان��ون ،وف���ي ال��دل��ي��ل النفسي
أن���ت أم����ام ح��س��اب ال��ض��م��ي��ر .ف��ي الدليل

ب��ع��ض��ه��م��ا وال���ق���ض���اة م��ع��ه��م ً��ا» .غ��ي��ر أن
ك��ل��م��ة ح����داد ل���م ت��ت��ض��م��ن غ����زال ب��ق��در ما
تضمنت قرعًا لناقوس الخطر لناحية
«القضاء ال��ذي هجرت بعضه العافية».
ففي كلمتها التي كان عنوانها «أنصفوا
ال����ن����اس م����ن أن���ف���س���ك���م» ،ت���وج���ه���ت حداد
إل���ى ال��ق��اض��ي غ��ان��م ب��ال��ق��ول« :رجوناك
أي��ه��ا ال��رئ��ي��س األول ،رج���ون���اك ي��ا هيئة
ّ
التفتيش القضائي ،أن تصدقونا ،ونحن
ّ
إليكم أقرب من حبل الوريد ،بأن القضاء
ل���ي���س ف����ي خ����ي����ر ،وق������د اس���ت���وط���ن���ت في
ّ
أوصاله الرخاوة والترهل .فعبثًا نخفي
العلل التي تتهددنا ،فيما هي تنخر في
أحشائنا والجوارح ،وفيما هي تتفشى
وتنتشر وت��زده��ر وتتكاثر وتتناسل».
أش������ادت ح�����داد ب��ب��ع��ض ال���ق���ض���اة الذين
«ب��ال��دم��اث��ة ج��ب��ل��وا وب��ال��ك��ي��اس��ة فطروا
وب��م��ح��ام��د األخ��ل�اق ع��ج��ن��وا» ،غ��ي��ر أنها
ّ
قرعت الصنف اآلخر منهم ،من القضاة

ّ
الذين «توهموا أنفسهم أولياء وأربابًا،
فراعنة يحيق بهم من
وحسبوا ذواتهم
ُ
ك���ل ج���ان���ب ج���ل��اوزة وش�������رط» .وختمت
ح�������داد ب���ال���ت���وج���ه إل������ى رئ����ي����س مجلس
القضاء األعلى بالقول« :قولوا لقضاتكم،
لقضاتنا ،ل��ق��ض��اة ل��ب��ن��ان ،وال��س��ي��ف في
ي���دك���م وف������وق رؤوس امل���رت���ك���ب�ي�ن منهم
ُم��ص��ل��ت ،ق��ول��وا لهم ب��ال��ص��راح��ة نفسها
ال���ت���ي خ��اط��ب��ت��م��وه��م ب���ه���ا ف����ي كتابكم،
أنصفوا الناس من أنفسكم ّ ،وال تعوقوا
ال��ح��ق ب��ال��ظ��ل��م ،وال ت��س��ت��ح��ل��وا ُ
السحت
باإلهداء».
ّ
ّ
الكتيب ـــــ
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أوض���ح م��ع��د
ال��دل��ي��ل ،ال��ق��اض��ي غ��ب��ري��ال س��ري��ان��ي ،أن
النصوص التشريعية في لبنان تنص
واجبات القضاة وأخالقياتهم ،لكن
على ً
تسهيال لالهتداء بها ُوضع هذا الدليل،
ً
ب���دال م��ن العمل على اس��ت��ص��دار قوانني
خ����اص����ة ب����أخ��ل�اق����ي����ات ال����ق����ض����اء ،أسوة
ببعض ال��ب��ل��دان املختلف ال��وض��ع فيها
عن الوضع في لبنان .ولفت سرياني إلى
أن��ه «ال ي��ج��وز ف��ي ه��ذا ال��خ��ص��وص ترك
األمر لضمير القاضي وملعتقده الديني
أو الفلسفي ف��ق��ط ،ب��ل يقتضي تنظيمًا
ل���ل��أوض������اع وض����ب ّ����ط����ًا ل����ه����ا إل�������ى جانب
تعيني ش���روط ت��ول��ي ال��ق��ض��اء وتحديد
واج��ب��ات ال��ق��اض��ي بنصوص تشريعية
ووثائق رسمية ،تكون املرجع للقاضي
ف���ي أداء م��ه��م��ات��ه ول��ل��س��ل��ط��ة املختصة
ف��ي ممارستها ال��رق��اب��ة وامل��س��اء ل��ة عند
االقتضاء».
ب����������دوره ،رأى رئ����ي����س م���ع���ه���د الدروس
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ال��ق��اض��ي س���ام���ي منصور،
أن «اف���ت���ق���اد ال����دول����ة اس���ت���ق�ل�ال السلطة
ال���ق���ض���ائ���ي���ة ه����و ف���ق���د ألح�����د مكوناتها
الرئيسية ،فتكون دول��ة منقوصة وغير
م��ت��وازن��ة ،وإن افتقاد القاضي إل��ى أحد
ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م وال��ق��واع��د ال��ت��ي كرستها
وثيقة األخالقيات القضائية عام ،2005
ه��و فقد ألح��د مكوناته األس��اس��ي��ة ،فال
ي��ع��ود قاضيًا ب��ل يصبح شبحًا يخاف
منه الناس ويتجنبه املتقاضون» ،الفتًا
إل��ى أن تقنني تلك القواعد ف��ي واجبات
القاضي وأخالقياته ّبوثيقة ،ودرسها
وتحليلها في دليل ،يمثالن ضابطًا لها
ومقياسًا يعتمده كل قاض ملعرفة درجة
ال���ت���زام���ه ب��امل��ع��اي��ي��ر ال���ت���ي ت���ق���وم عليها
السلطة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،فالوثيقة والدليل
هما املنارة التي يتوجه بها قاض ليصل
الى بر األمان ،فال يكون هناك قاض في
الجنة وقاضيان في النار.

محاكم

َ
قتاله ...وغادرا لبنان
في  30أيار من عام  ،2004أحضر عبد القادر
م .قضيبًا من حديد وعمد مع أحمد م .إلى
وض��ع ع��وائ��ق ف��ي أح��د م��واق��ف السيارات،
بحيث ال يبقى أمام بيار ب .عند حضوره
ف���ي وق����ت م��ت��أخ��ر م���ن ال��ل��ي��ل إال أن يوقف
س���ي���ارت���ه ف���ي ف��س��ح��ة غ��ي��ر م��ك��ش��وف��ة ،كما
قطعا األس�لاك الكهربائية إلغ��راق املوقف
ب��ال��ع��ت��م��ة .وص���ل ب��ي��ار إل���ى امل��وق��ف قرابة
ال��س��اع��ة ال���واح���دة ف��ج��رًا ،ح��ي��ث ك���ان أحمد
بانتظاره على باب الغرفة ،فيما كان عبد
ال��ق��ادر مختبئًا ،وعندما ح��اول بيار فتح
ّ
صندوق سيارته تقدم منه األخير وعاجله
ب��ض��رب��ات متتالية ع��ل��ى رأس���ه بالقضيب
الحديدي ،فسقط أرضًا ،ثم عمد إلى سلبه
ما بحوزته من م��ال ،وأخ��ذ منه مبلغ 500
ألف ليرة وساعة يد ذهبية و«بالكًا» ذهبيًا
وه��ات��ف��ه ال��خ��ل��وي ُ
وسبحتني وح����ذاءه .ثم
ّ
لفه بمساعدة أحمد بقطعة من «املوكيت»،
ووض��ع��اه ف��ي ص��ن��دوق س��ي ّ��ارت��ه ،وجمعا
َ
أغ��راض��ه��م��ا وغ����ادرا امل��ك��ان متجهني نحو
محطة ش��ارل حلو ،حيث طلبا من سائق
س����ي����ارة ن��ق��ل��ه��م��ا ب���س���رع���ة إل�����ى بالدهما،
ّ َ
متذرعني بوفاة قريب لهما .قرابة الرابعة
ف��ج��رًا ،اكتشف وال��د بيار جثة ابنه داخل

الداخلية :خدمة معرفة املخالفات مجانية
بعدما وردت إلى هواتف املواطنني رسالة ّ
تسوق ملعرفة مخالفات السير ،جاء
فيها« :أرسل رقم سيارتك مع الرمز إلى  1060واعرف إن كان عليك مخالفات
سير بـ  ،»$ 0.89طلبت وزارة الداخلية والبلديات من وزارة االتصاالت وقف
هذه الخدمة ومنعها ،نظرًا الى كون تلك الخدمة مجانية وتوفرها املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي على موقعها اإللكتروني مجانًا ومن دون مقابل،
وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

تغريم األحمدية في دعوى هيفا وهبي
أصدرت محكمة املطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق حكمها
في دعوى هيفاء وهبي على مجلة «الجرس» ممثلة برئيس مجلس إدارتها
ورئيسة تحريرها ن��ض��ال األح��م��دي��ة م��ع ّ��دة ال��ح��وار ،وامل��دي��ر امل��س��ؤول أمني
شعالن في جرم نشر أخبار سياسية كاذبة وصور منافية لألخالق العامة
واآلداب وال��ق��دح وال��ذم وإث���ارة النعرات وتهديد السلم ال��ع��ام .وقضى الحكم
بتغريم كل من األحمدية وشعالن مبلغ ستة ماليني ليرة ،وإلزامهما دفع
مبلغ عشرة ماليني ليرة تعويضات شخصية للمدعية ،وإل���زام األحمدية
بالنسبة للوقائع موضوع جريدة «ال��ري��اض» السعودية دف��ع مبلغ خمسة
ماليني ليرة للمدعية عن األض��رار التي لحقت بها ،وإل��زام األحمدية أيضًا
نشر الحكم على نفقتها في مجلة «الجرس» بعد تبلغها إياه.

ّ
حداثا :جرح عاملني سوريني في شجار
بالغة ّأدت إلى
أصيب العامالن السوريان م .السعدي وع .الرشيدي بجروح َ
وأهال
ني
العامل
نقلهما الى مستشفى في بنت جبيل .فقد وقع شجار بني
ٍ
من بلدة ّ
حداثا ـ ـ ـ بنت جبيل (دان��ي األم�ين) ،وقال بعض املواطنني إن سبب
ّ
الخالف «تحرش العاملني بفتاة من البلدة» .وفي التفاصيل أن م .السعدي
«تحرشا» كالميًا بصبية من بلدة ّ
وع .الرشيدي ّ
حداثا ،ما أثار غيرة بعض
األهالي ،فوقع الشجار الذي أدى إلى جرح العاملني ،وقد استغرب متابعون
ّ
رد فعل بعض األهالي ،وأملوا أن يجري التحقيق في هذه القضية ُليعرف
من املسؤول عن الحادث.

 3عمليات سلب بقوة السالح
ُس ّجل يوم الجمعة املاضي وقوع أربع عمليات سلب بقوة السالح ،ففي سن
الفيل ،تحديدًا عند محلة الجسر ال��واط��ي أق��دم مقنع على سلب إيلي أ .ز.
الذي يعمل في محطة وقود مبلغ ستة آالف دوالر ،بعدما شهر مسدسًا في
وجهه ،والالفت وفق ما جاء في بالغ إلى القوى األمنية أن السالب فر إلى جهة
مجهولة سيرًا على األقدام .عند الخامسة فجرًا ،أقدم مجهولون على الدخول
إلى ورشة بناء قيد اإلنشاء في قرنة شهوان ،وشهروا مسدسًا حربيًا في
وجوه العمال املوجودين في الورشة وسلبوهم ّ
عدة ُالعمل ومكيفات وونشًا
ّ
وآلة تلحيم وقوارير غاز ،ثم ّفروا إلى جهة مجهولة .قدرت قيمة املسروقات
بنحو  8آالف دوالر .ادعى السوري مصطفى أ .أمام مخفر الطيبة (قضاء
بعلبك) ،أنه بوصوله إلى مفرق البلدة اعترضه شخصان سيرًا على األقدام،
وشهرا في وجهه سالحًا حربيًا ،وسلباه سيارته (من نوع هيونداي) التي
تحمل لوحة سورية ،ثم فرا إلى جهة مجهولة.
من جهة ثانية ،فشلت عملية سلب في النبعة ،فقد ادع��ى إبراهيم ض .أنه
عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة ،كان يمر في املنطقة على
منت سيارته الـ«إنفينيتي» ،فاعترض طريقه أربعة أشخاص مجهولني على
منت دراجتني ناريتني ،وفي حوزتهم سالسل معدنية ،عملوا على تكسير
سيارته وحاولوا سلبه ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك إذ تجمهر في املكان عدد
كبير من الناس ،وقد فر املعتدون إلى جهة مجهولة.

ريفي واليازا :مشاريع مستقبلية للتوعية املرورية

بعد شهرين من الجريمة،
ُألقي القبض على عبد
القادر في سوريا

ص����ن����دوق ال����س����ي����ارة .وح����ام����ت الشبهات
ح���ول ن��اط��ور امل��وق��ف أح��م��د م .ال���ذي تبني
أ ُن����ه غ�����ادر ل��ب��ن��ان إث����ر ارت����ك����اب الجريمة،
فأبلغت السلطات َ ال��س��وري��ة ب��األم��ر .بعد
فترة تبني أن منفذي الجريمة غ���ادرا الى
األردن واس��ت��ح��ص�لا ع��ل��ى ت��أش��ي��رة دخول
إل���ى م��ص��ر ،تمهيدًا للسفر ال���ى ليبيا ،ثم
خطتهما ف��ي ال��ه��رب وع����ادا الى
ع���دال ع��ن
ُ
بالدهما ،حيث أوق��ف أحمد عند الحدود
ّ
األردنية ـــــ السورية ،وقد أفاد أن ابن عمه،
بعد حضوره الى املوقف الذي يعمل فيه،
ع��رض عليه سلب امل��غ��دور ،وق��ال إن��ه بعد

فرارهما إلى سوريا أبلغا ّ
عمهما محمود
م .بالجريمة ،فطلب منهما امل��غ��ادرة فورًا
ال��ى األردن ،وأعلمهما أن��ه ف��ي ح��ال إلقاء
يفيدا بأن القتيل
القبض عليهما ،يجب أن ً
اعتدى عليهما بداية .بعد شهرين
هو الذي
ُ
من الجريمة ،ألقي القبض على عبد القادر
في سوريا فاعترف بتفاصيل ما ارتكب.
نفى محمود أن يكون عبد القادر وأحمد
ق���د أع��ل��م��اه ب��ق��ت��ل امل���غ���دور ب���داف���ع السرقة
ف�����ور ع���ودت���ه���م���ا م����ن ل���ب���ن���ان ال�����ى سوريا،
ول��م يعلم بالقضية إال بعد إلقاء القبض
عليهما .أص����درت محكمة ال��ج��ن��اي��ات في
بيروت برئاسة القاضية هيالنة اسكندر،
وع���ض���وي���ة امل���س���ت���ش���اري���ن ول���ي���د القاضي
وه��ان��ي عبد املنعم ال��ح��ج��ار حكمًا قضى
بسجن محمود م .مدة سنة وخمسة أشهر
بجرم التدخل في الجريمة .وكان قد سبق
ملحكمة ال��ج��ن��اي��ات أن أص���درت ع��ام 2006
حكمًا غيابيًا بحق أحمد م .وعبد القادر م.
قضى بإنزال عقوبة اإلعدام بحقهما وهما
ال ي��زاالن ّ
فارين .كما قضى الحكم حينها
ب���إن���زال ع��ق��وب��ة األش���غ ُ���ال ال��ش��اق��ة املؤبدة
بحق محمود م .ال��ذي أل��ق��ي القبض عليه
خالل عام .2008

التقى املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف
ري��ف��ي أم��س ف��ي مكتبه ،وف���دًا م��ن «تجمع الشباب
للتوعية االجتماعية ـ ـ ـ يازا» برئاسة زياد عقل ،في
ح��ض��ور رئ��ي��س شعبة الخدمة والعمليات العميد
سامي نبهان .في زيارة بحث فيها التعاون املشترك
القائم ب�ين ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي و ال���ـ«ي���ازا» ،بشأن
امل��ش��اري��ع املستقبلية املتعلقة بالتوعية املرورية،
والسبل اآليلة إلى الحد من حوادث السير.

جرحى حوادث صدم
وقع حادث سير صباح أمس على الطريق العام بني صيدا وجزين في بلدة
وادي بعنقودين ،بني جيب «غراند شيروكي» ُيقوده الرائد في الجيش غسان
أ .و«جيب شيروكي» تقوده نسرين ب .وقد نقل االثنان إلى مستشفيات
صيدا للمعالجة ،حيث ُوص��ف��ت إصاباتهما بالطفيفة .أدت ح���وادث سير
وقعت يومي الجمعة والسبت املاضيني إلى جرح  7أشخاص .فقد صدمت
سيارة تقودها ك .رزق أول من أمس ج .رحمة ( 70عامًا) أثناء محاولته قطع
ُالطريق في سن الفيل ـ ـ ـ جسر الواطي ،ما أدى الى إصابته بكسور في رجليه
نقل على أثرها الى مستشفى الحايك للمعالجة .من الحوادث التي وقعت
ي��وم الجمعة ،ح��ادث ص��دم في امليناء ،حيث صدمت سيارة يقودها هيثم
ش .دراجة نارية يستقلها منير ص .وفادي ص .ما أدى إلى إصابة َ
راكبي
ُ
الدراجة برضوض ،وقد نقال إلى املستشفى للمعالجة.
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تحقيق
ّ
قطاع العقارات في لبنان ّتساؤالت كثيرة ،مع وصول األسعار إلى مستويات
ة
حركي
تثير
ُ
غريبة .ففيما ت ّطمئن السلطات إلى ّ أنه ليس هناك فورة على هذا الصعيد ،هناك
تداعيات اجتماعية تظهر بعدم تمكن الطبقة الوسطى من إيجاد مساكن مناسبة.
فاألجانب واملغتربون يرفعون الطلب واألسعار ،واملقيمون يبقون في العراء!

التوسع العقاري
أكالف
ّ

األجنبية والتحويالت بحرمان المقيمين
هكذا تسام االستثمارات
ّ
ّ
ت � �ف � �ت ��رض ب � �ع ��ض ال� �ت� �ح� �ل� �ي�ل�ات أن
ّ
املسجل
االرت �ف ��اع ال�ك�ب�ي��ر ل�لأس�ع��ار
ف ��ي ق �ط��اع��ي ال� �ع � �ق ��ارات واإلسكان
خالل العقد األخير هو نتيجة مسار
تصحيحي بعد ركود نسبي .أي إن
األسعار كان يجب أن ترتفع تدريجًا،
ّ
لكنها لم تفعل ،لذلك حدث ذلك على
نحو فجائي وسريع.
ل�ك��ن اس �ت �خ��دام ك�ل�م��ة تصحيحي ال
ي�ع�ن��ي أن األم� ��ور ج �ي��دة .ف ��أن تصل
األسعار إلى مستويات ال تستطيع
م �ج��ارات �ه��ا إم� �ك ��ان ��ات امل �ق �ي �م�ين من
ال �ط �ب �ق��ة ال ��وس� �ط ��ى ع �م ��وم ��ًا وذوي
الدخل املحدود بوجه خاص ،يشير
ّ
إل��ى أن الخلل ي��زداد ف��ي إط��ار حلقة
الطلب الخارجي ،من أجانب وعرب
ومغتربني ،والغالء.
ّ
يتطرق تقرير صدر حديثًا عن قسم

األب� �ح ��اث ف ��ي ب �ن��ك ل �ب �ن��ان واملهجر
 ،)BLOMإل��ى ه��ذه النقطة،
(Invest
ّ
ّ
م � �ح� ��ذرًا م� ��ن أن «س� �ع ��ي العائالت
مساكن
امل �ن �خ �ف �ض��ة ال ��دخ ��ل ل� �ش ��راء
ّ
س �ي��زداد ص�ع��وب��ة ،ح�ي��ث ل��ن تتمكن
م � ��ن م �ن ��اف� �س ��ة ال �ل�اع � �ب �ي�ن األجانب
األغنياء».
ّ
ووفقًا للحسابات التي أجراها معدو
التقرير املعنون «عقد من ّالطلب على
ال�ع�ق��ارات ف��ي ل�ب�ن��ان» ،ف��إن  %50من
ّ
األجنبية املباشرة ذات
االستثمارات
املصدر العربي في لبنان ،استهدفت
ق� �ط ��اع ال � �ع � �ق� ��ارات خ �ل��ال السنوات
العشر ّاملاضية.
ّ
اللبنانيني املغتربني
كذلك فإن طلب ّ
على العقارات يمثل  %40من الطلب
اإلج � �م� ��ال� ��ي .ف �ق ��د ب �ل �غ��ت تحويالت
املغتربني في عام  7.5 ،2009مليارات

إيجابيات
سقوف بال ّ

ّ
ّ
تفرض السلطات اللبنانية سقف تملك
منطقة بيروت
لألجانب بنسبة  % 10في
ّ
و % 3في املناطق األخرى ،غير أن مراقبني
كثرًا يشيرون إلى عدم احترام هذه النسبة
في الواقع القائم .من جهة أخرى ،يفرض
مصرف لبنان سقفًا للتمويل العقاري
عند  60%من قيمة املشروع ،بهدف
ّ
أين
احتواء الفقاعات
العقاريةّ ،لكن ّ
ّ
الهواجس االجتماعية املتمثلة بحق
ّ
املسكن للجميع ،من السياسات النقدية
ّ
املطبقة؟

بحسب أرق��ام البنك الدولي،
دوالرّ ،
ومن املتوقع أن تصل إلى  8.2مليارات
دوالر خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ج ��اري .وترفع
ّ
الشرائية
ت �ل��ك ال �ت �ح��وي�لات ال� �ق ��درة
ل �ل �ع ��ائ�ل�ات ال� �ت ��ي ه ��اج ��ر أبناؤها،
وبالتالي الطلب على العقارات وفي
ق �ط��اع اإلس� �ك ��ان ت �ح��دي �دًا .وبحسب
أرق � ��ام ت �ق��ري��ر « ،»BLOMن �م��ت تلك
التحويالت بنسبة  %18سنويًا منذ
بداية العقد املدروس.
ّ
ورغ � � ��م ذك � ��ر ع� ��وام� ��ل ع� ��دي� ��دة تمثل
أس ��اس ��ًا الرت� �ف ��اع ّ ال �ط �ل��ب وبالتالي
األس � �ع� ��ار ،غ �ي��ر أن � ��ه «ل � ��دى ّ
تفحص
األم� ��ور م� ّ�ن م�ن�ظ� ّ�ار م�خ�ت�ل��ف» ،يقول
ّ
التوسع واملسار
التقرير ،يتضح أن
ال� �ص� �ع ��ودي امل� �س � ّ�ج ��ل «س� �ي� �ك ��ون له
أكالف على ّلبنان».
وي ��وض ��ح أن اع �ت �م��اد ن �م� ّ�و القطاع
ّ
األجنبية
نسبيًا على االستثمارات
«يجعل االق�ت�ص��اد هشًا ج �دًا ورهنًا
ب� ��ال � �ت � �ط� � ّ�ورات ال� ��دول � �ي� ��ة ،وتحديدًا
ب� �ح ��رك ��ة (أس � � �ع� � ��ار) ال� �ن� �ف ��ط ّ والغاز
وال �س �ل��ع األخ� � ��رى ال �ت ��ي ت ��ؤث ��ر على
ن � �ح� ��و ك� �ب� �ي ��ر ع � �ل� ��ى ح � ��ال � ��ة الرخاء
مل��واط�ن��ي الخليج (مجلس التعاون
الخليجي) ،وبالتالي على قراراتهم
ّ
االستثمارية».
وف �ي �م ��ا ت� �ب ��دو «ت � �ه� ��دي� ��دات القطاع
ال �ع �ق��اري» م�ك�ب��وح��ة ع �ل��ى الصعيد
االق� �ت� �ص ��ادي ال� �ع ��ام ،ب �س �ب��ب انتفاء
أس �ب ��اب ال� �ف ��ورة ب�ح�س��ب الطمأنات
الرسمية ،تظهر ّ
ّ
الصعيد
جلية على
ّ
ّ
امل �ص��غ��ر .وه �ن��ا ي �ق��ول ال �ت �ق��ري��ر إنه
ّ
«مع ّ
(العقارية)
توسع االستثمارات
ّ
األج � �ن � �ب� ��ي� ��ة ّ إل � � ��ى ج� �م� �ي ��ع املناطق
ّ
ّ
اللبنانية ،فإنها تهدد الحفاظ على
اإلرث الثقافي اللبناني ،ويمكن أن
ّ
ت ��ؤدي ف��ي امل��دى ال�ط��وي��ل إل��ى ضرب
ّ
�ن ال �ل �ب �ن��ان��ي�ين ،حيث
راح� ��ة امل��واط �ن�ي ّ
س �ي �ش �ع��رون ب��أن �ه��م م �ح��روم��ون من
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مليونا مسافر في نهاية عام 2010
مليونًا و 574ألفًا و 490زائرًا أي بزيادة نسبتها
 17,62في املئة.
وأظ �ه��رت ال �ق��راءة ال��رق�م�ي��ة لشهر ت�ش��ري��ن األول
امل � ��اض � ��ي ال� � � �ص � � ��ادرة ع � ��ن م� �ص� �ل� �ح ��ة األبحاث
والدراسات في وزارة السياحة ،أن عدد الوافدين
إلى لبنان بلغ  157ألفًا و 260زائرًا.
وباملقارنة مع تشرين األول من عام  ،2009يالحظ
تقدم بنسبة  15,74في املئة ،إذ بلغ عدد الوافدين
اإلجمالي  135ألفًا و 871زائرًا .كما سجل ارتفاع
عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة  0،75في
املئة ،إذ بلغ  55ألفًا و 179زائرًا في تشرين األول
 2010بعدما كان في تشرين األول ( 54 )2009ألفًا
و 763زائرًا.
وف��ي تفاصيل أرق ��ام ش�ه��ر ت�ش��ري��ن األول ،2010
يأتي الوافدون العرب في املرتبة األولى وعددهم
 55أل �ف��ًا و 179زائ � � �رًا ،أم ��ا ال� ��واف� ��دون م ��ن الدول
األوروب �ي��ة فهم ف��ي امل��رت�ب��ة الثانية وع��دده��م 49
ألفًا و 928زائرًا.
(األخبار)
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مليون متر
مربع

مساحة األراضي التي كان
ّ
الخليجيون يمتلكونها في
لبنان في عام  ،2005ونما الرقم
ّ
بمعدل ثابت منذ ذلك بحسب
التقرير

ّ
الخاصة».
مساحاتهم ّ
وعمومًا ،يفند التقرير العوامل التي
أس �ه �م��ت ف��ي ال �ت� ّ
�وس��ع امل �ل �ح��وظ في
القطاع العقاري خالل عشر سنوات،
إلى ّجانب الطلب الخارجي .ويشير
إلى أن طبيعة الديموغرافيا في لبنان
ت�س�ه��م ف��ي ارت �ف��اع ال �ط �ل��ب .ف�ق��د نما
ع��دد السكان على نحو ث��اب��ت خالل
ال�ع�ق��دي��ن امل��اض�ي�ين ،وك��ان��ت النسبة
ّ
التسعينيات و %1.3خالل
 %2.4في
ّالعقد الحالي .وهذا األمر يشير إلى
ّ
أن ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف �ت��ي بمعدل
أعمار يبلغ  29.4عامًا ،مقارنة بـ39.7

قطاعات

سياحة

توقع وزير السياحة فادي عبود أن يتجاوز عدد
الوافدين هذا العام املليونني و 200ألف مسافر،
وخ �ص��وص��ًا م ��ع م �ص��ادف��ة األض� �ح ��ى ف ��ي شهر
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري ،بحيث ارت�ف�ع��ت نسبة
اإلشغال الفندقي مع قدوم الوافدين من مختلف
الجنسيات .كما توقع ظهور نتائج إيجابية في
ضوء مشاركة لبنان في معرض السياحة والسفر
البريطانية،
ال �ع��امل��ي ال ��ذي أق �ي��م ف��ي ال�ع��اص�م��ة
ً
وخصوصًا بعدما شهد الجناح اللبناني إقباال
م��ن مختلف وك ��االت السفر وال�س�ي��اح��ة العاملية
التي وضعت لبنان ضمن أجندتها السياحية.
ورأى ع�ب��ود أن ه��ذه األرق� ��ام «ت�ث�ب��ت م��رة أخرى
واقعيتها وص�ح��ة توقعاتنا م�ن��ذ ب��داي��ة السنة
الجارية على رغم ما اعترض املوسم السياحي
من عقبات» ،متوقعًا أن يصل عدد الوافدين الى
مليونني و 200ألف.
وق��د بلغ ع��دد ال��واف��دي��ن لألشهر العشرة األولى
من عام  2010مليونًا و 851ألفًا و 922زائرًا ،بينما
ب�ل��غ ع��دده��م ل�لأش�ه��ر نفسها م��ن ال �ع��ام املاضي

الضرائب العقارية في لبنان هي األدنى عامليًا (أرشيف)

مليارات
دوالر

قيمة ّ
ّ
العقارية
عمليات التسجيل
ّ
في عام  ،2009مسجلة نموًا
نسبته  %218مقارنة بعام
 .2000وبلغ عددها نحو 95
ألف ّ
عملية

وأملانيا
عامًا و 44.3عامًا في فرنسا ّ
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي .وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن عدد
األزواج الذين يطلبون مساكن على
أساس سنوي هو ّ مرتفع نسبيًا.
من جهة أخرى ،فإن النظام الضريبي
امل �ط� ّ�ب��ق ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ع � ّق��ارات في
ل�ب�ن��ان« ،يعكس إح��دى أق��ل األكالف
ّ
الضريبية عامليًا» بحسب التقرير،
ّ
م��ا يمثل ع��ام��ل ج��ذب لالستثمارات
ّ
ّ
األج�ن�ب��ي��ة وي �ق��وض ف ��رص املقيمني
بالتملك .فسقف الضرائب املفروضة
على الشركات يبلغ  %15ويبلغ %20
بالنسبة إلى األفراد.

تحتية
بنى ّ

ّ
ضرورة تطوير البنى التحتية بعد طول إهمال
ّ
األخير
�ي تقويمه
ّ
ش��دد معهد التمويل ال��دول��ي ف� ّ
ّ
ألداء االق�ت�ص��اد اللبناني على أن ال� ّن�م��و املتوقع
تسجيله خ�لال السنوات املقبلة يتطلب إجراءات
إص�لاح� ّ�ي��ة ج� ّ
�ذري��ة ف��ي ق�ط��اع ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت� ّ�ي��ة في
البالد.
وي �ق��ول امل�ع�ه��د ب �ض��رورة ت�ح��دي��ث ق�ط��اع��ات النقل
واالت � �ص� ��االت وال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ل�ت�ع�ب�ي��د الطريق
أم ��ام االس �ت �ث �م��ارات ف��ي ال�ص�ن� ّ�اع��ات امل�ن�ت�ج��ة لكي
تتطور وتزدهر .ويشير إلى أن ّ اإلنفاق الحكومي
االستثماري في لبنان كان األقل في املنطقة خالل
الفترة بني عامي  2003و.2009
ّ
�ن م �ص��ادر ت�م��وي��ل ت�ل��ك االس �ت �ث �م��ارات ف��ي ظل
وع � ّ
تضخم الدين العام ّإلى ما يفوق  50مليار دوالر،
يشير التقرير إلى أن��ه يجب أن تكون خ��ارج إطار
ّ
العامة.
الضغط على املالية
االستدانة بهدف عدم ّ
وفي هذا الصدد يوضح أنه ُيمكن تحقيق ذلك من
ّ
العامة ّإذا جرت اإلصالحات
خالل خفض النفقات
ف��ي ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ،ح�ي��ث ت�م��ث��ل ال �ت �ح��وي�لات إلى
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان بهدف دعمها %3.1 ،من

ّ
الناتج املحلي اإلجمالي.
ّ
وفي طرح آخر ملصادر التمويل ،يقول التقرير إنه
ّ
الضريبة على ّالقيمة املضافة من
يمكن رفع معدل ّ ً
ّ
 %10إل��ى  ،%12م�ع��ل�لا ذل��ك ب��أن امل �ع��دل املفروض
في لبنان ،والبالغ  ،%10هو من بني األدن��ى لدى
املقارنة مع البلدان النامية الشبيهة.
ّ
غير أن مدى انعكاس هذا الرفع على وضع الطبقة
ّ
الوسطى يسقط من التحليل الذي يقدمه املعهد،
ّ
الكمية املنقوصة التي ُيروج لها
في إطار النظرة
.»3
ـــــ
«باريس
مؤتمر
ُ
منذ انعقاد ّ
ّ
االقتصادية التي ط ّبقت
ُيشار إلى أن السياسات
الحرب
عشرين عامًا بعد انتهاء
في لبنان خ�لال ّ
ّ
راك� �م ��ت دي �ن ��ًا ي �م��ث��ل  %150م ��ن ال �ن ��ات ��ج املحلي
اإلجمالي من دون تحقيق تطوير للبنى التحتية.
ف ��أح ��وال ال �ط��رق��ات ردي� �ئ ��ة ،و ّع � ��رض ال �ك �ه��رب��اء ال
إهمال االستثمار
يساوي نصف الطلب ،كذلك فإن
ّ
ّ
ف��ي ق �ط� لاّ�اع االت� �ص ��االت أدى إل ��ى ت��ره��ل ل��م ُيطرح
عالجه إ حاليًا.
(األخبار)
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تقرير

ّ
«انشمسوا يا لبنانيي على راس السطح»
سعي العائالت
المنخفضة الدخل
للتملك سيزداد صعوبة،
ّ
تتمكن من
حيث لن ّ
منافسة الالعبين
األجانب األغنياء

2.67

مليار
دوالر

ّ
األجنبية
قيمة االستثمارات
لبنان في العام
املباشرة في ّ
املاضي ،وهي مثلت  %35فقط
ّ
الرسمية
من تحويالت املغتربني
وفقًا للبنك الدولي

وأك � �ث� ��ر م� ��ا ي �ث ّ �ي��ر ال� �ق� �ل ��ق ع� �ل ّ��ى هذا
الصعيد ،هو أن «األرباح املحققة في
قطاع العقارات مستثناة كليًا من أي
نوع من الضرائب».
ع ��ام ��ل آخ� � ��ر ي� �ف � ّ�س ��ر االستثمارات
ال �ه��ائ �ل��ة ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال� �ع� �ق ��اري من
جانب األجانب ،وتحديدًا العربّ ،هو
طبيعة االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي املتمثلة
ّ
املالية
بحرية املبادرة .فهناك البيئة
ال �ل �ي �ب ��رال � ّ�ي ��ة وس � � ��وق ح � � � ّ�رة لصرف
ّ
ّ
املصرفية
السرية
العمالت وق��ان��ون
وع� � � ��دم وج� � � ��ود ق � �ي� ��ود ع� �ل ��ى حركة
الرساميل.

ّ
ّأم� � ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ق ��وان �ي�ن التملك
ل�ل�أج ��ان ��بّ ،ف �ه��ي م �ن��اس �ب��ة ج � �دًا في
لبنان ،وتخفف من الحمل القانوني
األخرى بهدف
املفروض في البلدان ّ
تقنني ال�ق�ط��اع ،وه��ي تمثل بالتالي
ع��ام��ل ج��ذب أساسيًا لالستثمارات
ال � �ع ��رب � �ي ��ة امل � �ب � ��اش � ��رة ف � ��ي القطاع
العقاري.
ّ
ويشير التقرير إلى أن الطلب الثابت
خ�لال ً األع ��وام العشرة املاضية هدأ
ق �ل �ي�لا خ �ل�ال ع��ام��ي  2005و،2006
ّ
السياسية
ب �س �ب��ب االض � �ط� ��راب� ��ات
ّ
املحلية وال�ع��دوان اإلسرائيلي .لكن
ُ
رجم ذل��ك فقط على صعيد الطلب
ت ّ
امل�ح��ل��ي ،حيث استفاد املستثمرون
العرب خالل تلك املرحلة من القوانني
التي صدرت في عام 2005
الجديدة ّ
لتسهيل تملك األجانب .وهكذا بلغت
مساحة العقارات التي اشتروها في
ذل ��ك ال �ع ��ام  3.52م�ل�اي�ي�ن كيلومتر
ّ
مربع ،بزيادة نسبتها  %125مقارنة
ُ
ب��ال�ع��ام ال �س��اب��ق .وي �ض��اف إل��ى ذلك
ّ
ع ��ام ��ل ارت � �ف � ��اع م � �ع � ��دالت السيولة
ّ
ّ
العربية بسبب الفورة النفطية الذي
ّ
ت�ض��اف��ر م��ع ان �ه �ي��ار ال �س��وق املالية
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ف��ي ع��ام  ،2006م��ا جذب
الرساميل واالستثمارات إلى لبنان.
ّ
وب �ع��د ذل� ��ك أدى «ات� �ف ��اق الدوحة»
ف� ��ي ع � ��ام  2008إل � ��ى ه � � ��دوء املناخ
السياسي ،وبالتالي إل��ى م��زي��د من
الطلب األجنبي.
وع�م��وم��ًاّ ،إن ع��وام��ل ت� ّ
�وس��ع الطلب،
إض��اف��ة إل��ى ن��درة األراض ��ي وارتفاع
أك �ل��اف ال �ب �ن��اء« ،م ��ارس ��ت ضغوطًا
ص� �ع � ّ
�ودي ��ة ع �ل��ى أس � �ع ��ار األراضي
ّ
وال� �ش� �ق ��ق» ال �س �ك �ن��ي��ة .ف �ف��ي منطقة
بنسبة
«سوليدير» ارتفعت األسعار
ّ
 %100بني عامي  2006و ،2010وتركز
االرتفاع خالل العامني املاضيني.
(األخبار)

ّ
الشمسية
وزارة الطاقة تطلق حملة توفير استهالك الكهرباء عبر السخانات

ّ
يتمتع ل�ب�ن��ان ب��أك�ث��ر ّم��ن  300ي��وم مشمس
على م��دار ال�ع��ام ،وح��ت��ى اآلن ل��م يكن يفعل
صعيد توليد
منها على ّ
شيئًا لالستفادة ّ
ال �ط��اق��ة! ل�ك��ن ي �ب��دو أن األم� ��ور م��ت� ّج�ه��ة إلى
ال�ت�غ� ّ�ي��ر ،ح�ي��ث أص �ب��ح ب�م �ق��دور ك � ّ�ل مواطن
«مدعوم» ،يتكلف عليه
شراء سخان شمسي
ّ
 25ألف ليرة شهريًا فقط ،ويوفر على جيبه
وع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ص��اع��ب التي
ّ
تقليدية.
أضحت
ف�ق��د أط�ل�ق��ت وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه رسميًا
أم � � ��س ،ح �م �ل��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن ض �م ��ن الخطة
املوضوعة لالستفادة من الطاقة املتجددة،
ّ ً
ّ
ّ
وكيفية استفادة
الشمسية
وخاصة الطاقة
ّ
كل منزل وعائلة منها.
وت� �ق ��وم ح �م �ل��ة ال �ت ��روي ��ج الس �ت �غ�ل�ال أشعة
ال�ش�م��س ع�ل��ى ت�س�ه�ي�لات ت�م�ت��د إل ��ى خمس
س � �ن� ّ��وات ي� �ق � ّ�س ��ط خ�ل�ال� �ه ��ا امل � ��واط � ��ن سعر
السخان بفائدة صفر في املئة ،وفي إطارها
ّ
ّ
إيجابية تقضي بدعم
الوزارة سياسة
تنفذ ّ
سخان يجري ش��راؤه بمبلغ 200
سعر ك��ل ّ
دوالر ،أي إن ه��ذا املبلغ ُيحسم م��ن السعر
لدى شراء السخان عبر املصرف.
وف��ي امل��ؤت�م��ر الصحافي ش��رح م��دي��ر املركز
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ح�ف��ظ ال�ط��اق��ة ب �ي��ار خ ��وري آلية
ال�ت�م��وي��ل ال �ج��دي��دة ل�ل�س�خ��ان��ات الشمسية،
بحسب ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م  59تاريخ
 10آذار  ،2010ال�ق��اض��ي بخلق آل�ي��ة تمويل
لدعم السخانات عبر الطاقة الشمسية في

لبنان .والفكرة عبارة عن تخصيص مبلغ
 1.5م�ل�ي��ون دوالر ل��دع��م ك��ل م��واط��ن بمبلغ
 200دوالر عند ش��رائ��ه ال�س�خ��ان الشمسي،
بما يسمح بدعم حوالى  7500مواطن.
وتندرج هذه الخطوة في إطار أجندة عمل
ّ
وزير الطاقة واملياه جبران باسيل ،وتؤدي
االستراتيجي
دورًا مهمًا ف��ي إط��ار ال�ه��دف
ّ
الحكومة اللبنانية ،واملتمثل
ال��ذي حددته
ُ
ّ
بالوصول إلى أن تصبح الطاقات املتجددة
ّ
ّ
لبنان
في
ة
اإلجمالي
الطاقة
من
%12
ل
تمث
ّ
بحلول ع��ام  .2020وأوض��ح بيار ح��وري أن
ه��ذه اآلل�ي��ة مبنية على تعميم م��ن مصرف
لبنان إلى جميع املصارف اللبنانية ،ويبدأ
العمل بها في  29من الشهر الجاري ،علمًا
مصرف
أنها ال تلزم امل��واط��ن ّبالتعامل مع
ّ
م� �ح ��دد .وأش � ��ار إل ��ى أن ه ��ذه اآلل � ّ�ي ��ة تمثل
محورًا من امل�ح��اور الثالثة في موضوعات

 25ألف شهريًا لتقسيط
السخان ...وفر بـ 39ألف ليرة
في استهالك الكهرباء

حفظ الطاقة ،التي نص عليها قرار مجلس
ال � ��وزراء ل�ت�ح��وي��ل م��ا ب�ق��ي م��ن أرص� ��دة دعم
امل��ازوت في عام  ،2009التي تبلغ قيمتها 9
ماليني دوالر ،وهي كانت قد بدأت بمشروع
الثالثة ماليني ملبة ّ
املوفرة ُللطاقة.
ّ
ّ
وال�ل�اف ��ت ه��و أن ال�ح�م�ل��ة ق ��دم ��ت ف��ي قالب
م �م� ّ�ي��ز ع �ب��ر «أخ � ��وت ش ��ان ��اي» ،ال�خ�ب�ي��ر في

موضوع امل�ي��اه ،ال��ذي ك��ان قد أوصلها عبر
قناة من نبع الصفا الى قصر «املير» بشير
ع��ام  .1813وب�ع��د  200ع��ام ج��رت استعادة
ه��ذه الشخصية ال�ت��اري�خ� ّ�ي��ة خ�ل�ال املؤتمر
الصحافي في ال��وزارة ،لتوصي اللبنانيني
بتحويل هذه الطاقة املتجددة املجانية إلى
اس�ت�ف��ادة حقيقية لهم وللخزينة وللبيئة،
ع�ب��ر ال �ت �ج��اوب وامل �ش��ارك��ة ف��ي إن �ج��اح هذه
الخطة الوطنية الشاملة ب�ش��راء سخانات
شمسية .وف��ي إط��ار «سكتش» متكامل من
حيث ال��زي واألداءّ ،
توجه «أخ��وت شاناي»
ّ
إلى املواطنني بالقول« :انشمسوا يا لبنانيي
ع�ل��ى راس ال �س �ط��ح» ،مل��ا ّل �ه��ذا ّ ال�ت��دب�ي��ر من
إفادات كثيرة ،حيث سيوفر كل منزل يعمد
إل��ى اس�ت�خ��دام السخانات  39أل��ف ليرة من
شهريًا.
استهالك
الكهرباء ّ
ّ
م��ن جهته ،ش��دد ممثل شركة «كليمنتني»،
س��ام��ي ص �ع��ب ،ع �ل��ى أه �م� ّ�ي��ة ال�ح�م�ل��ة التي
تطلقها وزارة الطاقة للترويج الستخدام
الطاقة النظيفة.
(األخبار)

رقابة

سعر ّ
«الخسة» في السوبرماكت بـ  2000ليرة!
ّ
«الخسة» في السوبرماركت الكبرى بـ 2000
ليرة وف��ي امليني ماركت بـ  1100ليرة! فقد
أع�ل�ن��ت وزارة االق �ت �ص��اد وال �ت �ج��ارة الئحة
تتضمن أسعار السلع الغذائية األساسية،
م��ن لحوم وخضر وفاكهة وأل�ب��ان وأجبان
وح� � �ب � ��وب وح � �ل � �ي ��ب ،وامل� � �ط � ��روح � ��ة ف � ��ي 10
سوبرماركت كبرى وف��ي املحال الصغيرة،
كذلك حددت املعدل العام ينّلسعر أكثر من 43
سلعة غذائية أساسية .وب جدول املقارنة
ّ
ال ��ذي أع��دت��ه م��دي��ري��ة ح�م��اي��ة املستهلك في
الوزارة ،والذي شمل  10سوبرماركت ،وهي
سوبر ماركت الخولي في منطقة الجديدة،
سبينس ضبية واألشرفية COOP ،الحمرا،
 GOODIESال �ح �م��را TSC ،ال�ح�م��را ووسط
ب �ي��روت ،س��وب��رم��ارك��ت إدري ��س ف��ي الحمرا،
س ��وب ��رم ��ارك ��ت ف �ه��د ف ��ي ف� ��رن ال� �ش� �ب ��اك ،لو
ش��ارك��وت �ي��ه ع� ��ون ف ��ي ف� ��رن ال �ش �ب ��اك وسد
البوشرية ،سوبرماركت أبو خليل في جبيل

وشوبرز في طريق الجديدة ،أن شاركوتيه
عون يضم أكبر عدد من السلع االستهالكية
ذات األسعار األقل من جميع السوبرماركت
األخرى ،إذ في شاركوتيه عون فرن الشباك
 6سلع أقل سعرًا من املعدل العام لألسعار
ومن السوبرماركت األخرى ،وفي البوشرية
 9س �ل��ع أق ��ل س �ع �رًا م ��ن امل �ع ��دل ال �ع ��ام ومن
السوبرماركت األخرى ،فيما احتلت كل من
سوبرماركت أبو خليل في جبيل وشوبرز
في طريق الجديدة املرتبة الثانية بـ 5سلع
سعرها أقل من املعدل العام لألسعار التي
ت �ع��رض �ه��ا ال �س��وب��رم��ارك��ت األخ� � ��رى .إال أن
س�ب�ي�ن��س ف ��ي األش��رف �ي��ة و TSCف ��ي وسط
ّ
بيروت لم يكن لديهما أي سلعة ذات سعر
السوبرماركت األخرى.
أقل من
�نّ
ّ
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ب�ّي� ج � ��دول آخ� ��ر أعدته
امل��دي��ري��ة أن م �ع��دل أس �ع��ار السوبرماركت
ال� �ك� �ب ��رى ل �ب �ع��ض ال �س �ل��ع ي� �ف ��وق بأشواط

م �ع��دالت األس �ع��ار للسلع ذات �ه��ا ف��ي املحال
الصغيرة! حيث ي�ب��اع كيلوغرام البندورة
(ب� � ��اب أول) ف ��ي ال� �س ��وب ��رم ��ارك ��ت الكبرى
ب�ـ 3083ليرة بينما يباع في املحال وامليني
م ��ارك ��ت ب � � �ـ 2365ل �ي ��رة ،ف�ي�م��ا امل �ع ��دل العام
ل�س�ع��ر ك �ي �ل��وغ��رام ال �ب �ن��دورة وف ��ق الوزارة
ه ��و  2724ل� �ي ��رة .وك ��ذل ��ك ت �ت �ف��اوت أسعار
ال�ك��وس��ى وال�ب��اذن�ج��ان وامل�ل�ف��وف واللوبيا
والسبانخ والخيار وال�ج��زر ،ليرتفع سعر
السوبرماركت عن املحال الصغرى إل��ى ما
بني  150ليرة و 600ليرة لبنانية!
وكذلك الحال بالنسبة إلى اللحوم والدجاج،
ح�ي��ث ت�ف��اوت��ت األس �ع��ار ب�ين السوبرماكت
الكبرى والصغرى ،لتصل إلى حوالى ألفني
و 900ل �ي��رة ل �ك �ي �ل��وغ��رام ص� ��دور الفروج...
وي�ن�س�ح��ب ه ��ذا ال��واق��ع ك��ذل��ك ع�ل��ى األلبان
واألجبان والحبوب.
(األخبار)

باختصار
◄ االنتهاء من مسح أسواق الجملة
ال���ك�ل�ام ل���وزي���ر ال���زراع���ة ح��س�ين الحاج
ّ
ح��س��ن ،ال���ذي أع��ل��ن أن وزارة الزراعة
تخصص
ستنظم قريبًا ورش��ة عمل
ُ
مل��وض��وع أس���واق الجملة ،بعدما أنجز
مسح لهذه األس����واق ،كما ُي َ
عمل على
وض��ع أنظمة ستصدر بموجب قرار
وتتضمن معايير التوضيب والتبريد
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة .وأش�����ار ُإل���ى ق���رب ع��ق��د ل��ق��اء عام
للعاملني في ال��وزارة لبحث ما أنجز والتعاون في وضع
الخطط املستقبلية لعمل الوزارة.
◄جمعية الصناعيني أعلنت آلية جديدة لتسريع
التصدير
إذ إنه في إطار تفعيل وتسريع عمليات تصدير املنتجات
ال��ص��ن��اع��ي��ةُ ،ع���ق���د اج���ت���م���اع ض���م وزي�����ر ال����زراع����ة حسني
ال��ح��اج ح��س��ن ورئ��ي��س جمعية ال��ص��ن��اع��ي�ين نعمة إفرام
ورئيس معهد البحوث الصناعية بسام الفرن مع تقنيني
م��ن امل��ع��ه��د ،ان��ض��م إل��ي��ه��م الح��ق��ًا وف���د م��ن غ��رف��ة التجارة
والصناعة والزراعة برئاسة محمد شقير ،وجرى االتفاق

ّ
على «إجراء معامالت التأكد والفحص وإصدار الشهادات
املناسبة للمنتجات املعدة للتصدير في مختبرات معهد
البحوث إلى جانب مختبر الغرفة بعد تجهيزه».
على أن يسهم ه��ذا التدبير ف��ي شكل كبير ف��ي تسريع
آل��ي��ات التصدير الصناعي ف��ي ظ��ل ضغط كبير تشهده
م��خ��ت��ب��رات وزارة ال���زراع���ة ،م��ع سلسلة ال��ت��داب��ي��ر املتخذة
ل��ل��ت��أك��د م���ن س�لام��ة امل��ن��ت��ج��ات ،ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الصحة
العامة.
◄ «املال واملوازنة» تجتمع في  23الحالي
حيث ستعقد لجنة امل���ال وامل���وازن���ة جلسة ف��ي العاشرة
والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء في  23الحالي ،ملتابعة
درس ومناقشة موضوع حساب املهمة وقطع ًالحساب مع
وزارة املالية وديوان املحاسبة ،وذلك استكماال للجلسات
السابقة التي عرضت لهذا املوضوع.
◄ العمل على تحديث القوانني ودعم املؤسسات
العامة
ً
ه��ذا م��ا أش��اد ب��ه مدير برنامج ال��ج��ودة علي ب��رو ،ممثال
وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��دول��ي العلمي

السابع عشر في جامعة الروح القدس الكسليك ،في حلقة
حوار عن «ضمان الجودة».
وأشار برو إلى أنه جرى اقتراح وتحديث ثمانية مشاريع
قوانني ومراسيم في مجال املواصفات واالعتماد وعلم
القياس (املترولوجيا) وقانون القواعد الفنية وإجراءات
للجودة وقانون املنافسة
تقويم املطابقة واملجلس الوطني
ً
وقانون مسؤولية وسالمة املنتج ،إضافة الى املساهمة في
اقتراح مشروع قانون سالمة الغذاء بالتعاون مع اليونيدو
ومشروع قانون تشجيع الصادرات بالتعاون مع اتحاد
غ��رف التجارة والصناعة وال��زراع��ة وجمعية الصناعيني
اللبنانيني.
ّ
وح���ث ب��رو النقابات الصناعية على أخ��ذ زم���ام املبادرة
والعمل م��ع املصانع الغذائية على االل��ت��زام باملواصفات
واملعايير والشروط الصحية ،دون إغفال ذكر دور القطاع
الرسمي في تجهيز وتطوير البنية التحتية التشريعية
واملؤسساتية في القطاع العام.
وأش��ار إل��ى أن استمرار وتفعيل التنسيق بني القطاعني
العام والخاص هو السبيل الوحيد لالرتقاء بالصناعات
ال���وط���ن���ي���ة ال�����ى امل���س���ت���وى امل���ط���ل���وب مل���واج���ه���ة التحديات
االقتصادية واملنافسة وزيادة حجم الصادرات اللبنانية
الى األسواق العربية والعاملية.

◄ مراقبة األسعار خالل األعياد
ه������ذا م����ا أك�������ده امل����دي����ر ال����ع����ام لوزارة
االق���ت���ص���اد ب���اإلن���اب���ة رئ��ي��س مصلحة
حماية املستهلك فؤاد فليفل في حديث
إذاع������ي ،وق����ال «إن ال������وزارة واملديرية
ب���دأت���ا م��ن��ذ ن��ح��و ع��ش��رة أي����ام مراقبة
األس���ع���ار م��ن��ع��ًا ل��ل��ت�لاع��ب خ�ل�ال فترة
األعياد».
ولفت إل��ى أن وزي��ر االقتصاد والتجارة محمد الصفدي
أصدر ق��رارًا بتسيير دوري��ات حتى بعد ال��دوام الرسمي،
مشيرًا ال��ى تسطير محاضر ضبط ف��ي ح��ق املخالفني
يوميًا.
ودع��ا فليفل املواطنني ال��ى إب�لاغ مصلحة املستهلك عن
أي مخالفة إذا تجاوز سعر كيلو لحم البقر  16725ليرة،
وكيلو لحم الغنم  20ألفًا.
وإذ أك����د أن ه��ن��اك رق���اب���ة ع��ل��ى أس���ع���ار ال��ح��ل��وي��ات ،دعا
املواطنني الى التأكد من الوزن الصافي ،وخصوصًا خالل
فترة األعياد.
(وطنية ،مركزية ،األخبار)
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غياب

إدمون عمران المليح ...باقً في الصويرة!
ّ
والدته اإلبداعية جاءت متأخرة ،مع
«املجرى الثابت» الصادر في باريس عام  .1980عميد األدب
املغاربي الذي أغمض عينيه يوم أمس في أحد مستشفيات
الثرى اليوم في مدينته البحرية الجميلة،
الرباط ،ويوارى ّ
واملمارسات
صاحب مسيرة غنية حافلة باألعمال واملواقف ّ
التي أسهمت في بلورة وعي أجيال من املثقفني والكتاب
بيار أبي صعب
ح�ي�ن ع ��اد أواخ � ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات إلى
أرض��ه ،بعد ثالثة عقود أمضاها في
الطوعي ،ك��ان الجميع يعرف
ّمنفاه
ّ
أن� �ه ��ا امل �ح��ط��ة األخ � �ي ��رة ف ��ي مسيرة
خاصة تكاد تختصر تاريخ املغرب
ال �ح��دي��ث .ه �ك��ذا أع ��اد إدم� ��ون عمران

ّ
التمسك
املليح ( 1917ـــــ  )2010تأكيد
ب �ج��ذوره ال �ض��ارب��ة عميقًا ف��ي أرض
أج� ��داده ،م�ن��ذ ن��زوح�ه��م الكبير الذي
تلى انهيار األندلس .وفي تلك األرض،
ف��ي ال �ص��وي��رة ت �ح��دي �دًا ك�م��ا أوصى،
ي��دف��ن ال �ي��وم ،ال �ك��ات��ب ال ��ذي وصفته
«اإلن ��دب� �ن ��دن ��ت» ب �ـ«ج �ي �م��س جويس
املغربي» ،بعد تأبني تحتضنه املقبرة

ّ
اليهودية في الرباط.
ال �ج �ن �ت �ل �م ��ان ال �ت �س �ع �ي �ن��ي األنيق،
عميد األدب املغاربي ،وأح��د الرموز
األس ��اس � ّ�ي�ي ّ�ن ل �ل �ح��رك��ة ال��وط �ن� ّ�ي��ة في
ّ
الرسولية،
ب�لاده ،تخلى عن بسمته
ص� � �ب � ��اح أم� � � ��س االث� � � �ن� �ي ��ن ،ف� � ��ي أحد
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال � � ً�رب � ��اط .ب � ��دأ إدمون
ح �ي��ات��ه م� �ن ��اض�ل�ا ض� ��د االستعمار
ال � �ف ��رن � �س ��ي ،وان � � �خ � ��رط ف � ��ي الحزب
الشيوعي املغربي الذي وصل فيه إلى
ّ
قيادية ،قبل أن ينفصل عنه
مناصب
أواخر الخمسينيات بسبب تقاعسه
ّ
املحلية .أما
عن االنغراس في التربة
ّ
األدب ،فلم يطرق بابه إال متأخرًا ،في
باريس التي لجأ إليها منذ عام 1965
بعد انتفاضة آذار /م��ارس الدامية
ف��ي ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء .أس �ت��اذ الفلسفة
املشغول بـ«مدرسة فرانكفورت» مع
رفيقة درب��ه م��اري ـــــ سيسيل (رحلت
عام  ،)1998كان في الثالثة والستني

ح�ين كتب باكورته األدب� ّ�ي��ة «املجرى
ال �ث��اب��ت» («م��اس �ب �ي��رو» .)1980 ،هذا
العمل األوتوبيوغرافي ،وضعه ،شأن
ك��ل م��ا ك�ت��ب الح �ق��ًا ،ف��ي ل�غ��ة موليير
ال � �ت� ��ي ل �ق �ح �ه ��ا م � ��ن خ� �ل ��ال تقنيات
ّ
ّ
املغربية
العامية
السرد ،بمستويات

مواقفه الشرسة من إسرائيل
كلفته عزلة حقيقية على
ّ
الفرنسية
الساحة
ّ
ّ
وخصوصياتها .الحقًا عادت السيرة
ال��ذات� ّ�ي��ة إل��ى ال �ض��اد ،شأنها ف��ي ذلك
شأن معظم كتاباته األخرى.
ثم تتالت إصداراته في باريس ،علمًا
ب� ��أن م��واق �ف��ه ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة الحاسمة
ّ
الفلسطينية
إل� ��ى ج ��ان ��ب ال �ق �ض� ّ�ي��ة
حرمته من ملكوت النشر الفرنسي:

مؤسسة
ثقافية
ّ
باسمه

«إيالن أو ليل الحكي» («ماسبيرو»،
« ،)1983أل ��ف ع��ام ب�ي��وم واح ��د» («ال
بانسيه سوفاج»« ،)1986 ،عودة أبو
الحاكي» ( .)1990ويمكن أن نضيف
«آب�ن��ر أب��و ال�ن��ور» ( ،)1995و«حقيبة
س�ي��دي م�ع��اش��و» ( ،)1998و«املقهى
األزرق» ( .)1998م��ن دون أن ننسى
�ري ��ة ون � �ق � ّ
ك� �ت ��اب ��ات ن� �ظ � ّ
�دي ��ة نشرها
ت�ح��ت ع �ن��وان «ج ��ان جينيه ،األسير
العاشق ،ومحاوالت أخرى» (،)1990
وإسهاماته في النقد التشكيلي عن
أح�م��د ال �ش��رق��اوي وآخ��ري��ن .ك��ل هذه
امل��ؤل�ف��ات ،جعلت م��ن صاحبها أحد
رواد األدب امل �غ��ارب��ي ،وم�ع�ل�م��ًا ترك
تأثيره على أجيال متعاقبة.
ذات ي��وم ب ��ادره ص�ح��اف��ي بريطاني
ب � ��ال � � �س � ��ؤال« :أن � � � ��ت ك � ��ات � ��ب يهودي
مغربي ،»...فقاطعه املليح على الفور
م �ص� ّ�ح �ح��ًا« :ل �ي��س ت �م��ام��ًا! أن ��ا كاتب
م �غ��رب��ي ي � �ه ��ودي»ّ .
ورب� �م ��ا ك ��ان هذا
التفصيل البسيط ك��اف�ي��ًا الختصار
الرجل .هذا الوعي الوطني الذي بناه
على مناهضة االس�ت�ع�م��ار ،والدفاع
ع ��ن ال� �ح � ّ
�ري ��ة ،وم� �ن ��اص ��رة الطبقات
ال��دن �ي��ا ّ ،ج�ع��ل م��ن «ال �ح ��اج إدمون»،
ك �م��ا ي�ل��ق�ب��ه م �ح� ّ�ب��وه ،وري �ث��ًا شرعيًا
ّ
فكرية وروحية كثيرة متداخلة.
لقيم
ف��ي ن� ّ�ص��ه املشبع بإيقاعات العامية

امل �غ��رب �ي��ة وت�ل�اوي �ن �ه ��ا ،ال �ق��ائ��م على
ل �غ��ة امل �ج��از واألم� �ث ��ال ،ن �ق��ل الجذور
ال� �ي� �ه � ّ
�ودي ��ة ف ��ي ال� �ص ��وي ��رة وآسفي،
وص � � � ّ�ور ط� �ق ��وس ال �ع �ش �ي ��رة األولى
وع��ادات�ه��ا وت��اري�خ�ه��ا .ك��ذل��ك عكست
ّ
الوطنية والنضال
كتاباته الصحوة
م��ن أج ��ل االس �ت �ق�ل�ال ،وان �ط �ب��ع أدبه،
م�ث��ل م��واق �ف��ه ال�ع�ل�ن� ّ�ي��ة ،ب��ال��دف��اع عن
ق�ض� ّ�ي��ة فلسطني ،وإدان ��ة املمارسات
ّ
ّ
العنصرية بحق الشعب
اإلسرائيلية
الفلسطيني.
ً
م��ن ال�ح��اج إدم ��ون سنحتفظ طويال
ب�ت�ل��ك ال�ب�س�م��ة ال �ع��ارف��ة .إض��اف��ة إلى
ك �ت��اب��ات��ه ال� �ت ��ي س �ت �ب �ق��ى م ��ن ركائز
ال� � � ��روح امل� �غ ��رب � ّ�ي ��ة واألدب العربي
صوته الهادئ
واإلنساني ،سنتذكر ّ
ونظرته النقدية التي تغذي النقاش،
وانحيازه الدائم إلى املوقع املعارض.
الفتنة
ف� ��ي زم � ��ن امل ��رت ��زق ��ة وت � �ج� ��ار
ّ
ّ
والتعصب ،سنبقى نتعلم
واالنغالق
م��ن مفهومه العلماني لـ«املواطنة».
ّ
وراديكاليته
وسنستلهم حماسته
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ال �ع��دال ��ة ،ومواجهة
حساب امتيازاته
الظلم بشراسة ّ على ّ
خ �ص� ّ ّ�ي��ة .إن� ��ه امل �ع��ل��م ال� ��ذي شهد
ال �ش � ّ
ل �ل �ح��ق ح ��ت ��ى ال �ل �ح �ظ��ة األخ � �ي ��رة من
حياته.

ّ
قبل عامني حذر الحاج
إدمون من إهمال تراث
الفنان الراحل محمد
القاسمي .فهل نستعير
الكلمات نفسها ،لندعو
إلى حفظ تركة صاحب
«املجرى الثابت»؟ في عام
ُ
ّ
 ،2004أعلنت رسميًا والدة
«مؤسسة إدمون عمران
املليح لألدب والفنون»
بحضور صاحب العالقة.
املؤسسة التي لم نسمع
عن نشاطاتها كثيرًا كل
هذا الوقت ،تهدف إلى
«تعزيز الحوار وصون
التعدد الثقافي واالنفتاح
على العالم واملستقبل».
واآلن ،من شأنها أن تهتم
بكتابات الراحل وأعماله
ومخطوطاته ومقتنياته
ومكتبته النادرة ...وبجزء
مهم من ذاكرة املغرب
الحديث.

ش��اه��دوا على موقع «األخ �ب��ار» مشاركته
في برنامج «مشارف» الذي ّ
يقدمه الزميل
ياسني عدنان على القناة املغربية الثانية

 ...ورحلت كلثوم عميدة المسرح الجزائري
الجزائر ــ سعيد خطيبي
ه��ي ع �م �ي��دة امل �م �ث�لات الجزائريات،
وأول ع ��رب� �ي ��ة ت �م �ش��ي ع� �ل ��ى بساط
«م�ه��رج��ان ك��ان السينمائي» األحمر
( .)1967ع��اش��ت راق�ص��ة وممثلة في
امل �س��رح وال� ّ�س�ي�ن�م��ا ،وج� ّ�س��دت أدوارًا
مهمة ف��ي أش�ه��ر األف �ل�ام الجزائرية.
ع � ��اص � ��رت م ��ؤس� �س ��ي ال � �ف� ��ن الرابع،
ونسيتها ذاك ��رة ال �ج��زائ��ر القصيرة
ب �ع��دم��ا رح �ل��ت م �ن��ذ أي � ��ام إث ��ر وعكة
ّ
صحية مفاجئة .حينها فقط ،تذكر
ال �ج �م �ي��ع أن ال �ج ��زائ ��ر ك��ان��ت تمتلك
امرأة وفنانة تعيش الحاضر بكل ما
يحمله من خيبة وتناقضات ،بعيدًا
النوستالجيا.
عن روح
ً
«ل �ي��س س �ه�ل�ا اخ� �ت ��زال ك �ل �ث��وم وهي
ح � ّ�ي ��ة ،ف �ك �ي��ف ي �م �ك��ن اخ �ت��زال �ه��ا بعد

ّ
تصرح املمثلة بهية
وفاتها؟» هكذا
راش��دي التي رأت أن الراحلة «امرأة
استثنائية».
ك��ان��ت جميع املعطيات م�ت��واف��رة كي
تجعل م��ن كلثوم (اس�م�ه��ا الحقيقي
ع ��ائ� �ش ��ة ع � � �ج � ��وري) ام � � � ��رأة عادية،
ت �خ �ض��ع ل �س �ل �ط��ة ال �ب �ط��ري��ري �ك��ة ،في
ج��زائ��ر ب��داي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي .لكن
ال�ص�غ�ي��رة «ع�ي�ش��ة» ( 1916ـــــ )2010
ق��ررت كسر القاعدة .فكرت في ولوج
ع� ��ال� ��م ال � ��رق � ��ص ووج � � � � ��دت نفسها،
ت ��دري �ج ��ًا ،ت�ن�س�ح��ب ص� ��وب املسرح،
ب�م�س��اع��دة م�ح�ي��ي ال��دي��ن بشطارزي
( 1897ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،)1986ال� ��ذي راف �ق �ه��ا في
أول��ى خ�ط��وات�ه��ا ،ونقلها م��ن مسقط
رأس�ه��ا ف��ي البليدة ( 70كلم جنوبي
العاصمة) إلى األوبرا ومنحها أدوارًا
نسائية ،في كثير من األعمال ،سواء

ال �ك��وم �ي��دي��ة أو ال �ت��راج �ي��دي��ة .لعبت
إل � ��ى ج ��ان ��ب أس � �م ��اء م� �ع ��روف ��ة ،مثل
رش �ي��د قسطنطيني وح �ب �ي��ب رضا.
واش �ت �ه��رت خ�ص��وص��ًا ف��ي مسرحية
«زواج بالهاتف» (.)1963
قبل ذلك أي في عام ّ ،1951
مرت بحالة
نفسية متقلبة إثر ضغوط اجتماعية
ك � � � ��ادت ت� ��وق� ��ف م� �س� �ي ��رت� �ه ��ا ،لكنها
اس�ت�ط��اع��ت ال �خ��روج م�ن�ه��ا والعودة
إل��ى الخشبة ف��ي مسرحية «عطيل»
ل��وي �ل �ي��ام ش�ك�س�ب�ي��ر ال �ت��ي اقتبسها
ب ��ال� �ع ��رب� �ي ��ة أح � �م� ��د ت ��وف� �ي ��ق املدني
( .)1952مع اندالع الثورة التحريرية،
توقفت عن العمل الفني ،وانخرطت
في العمل النضالي السري ،ثم عادت
إل� ��ى م�ل�اق ��اة ال �ج �م �ه��ور س �ن��ة 1963
واستمرت في التمثيل حتى اعتزالها
سنة .1989

آخر إطالالتها
كانت في فيلم
«البوابون» عام 1991

مشاركتها في فيلم «ري��اح األوراس»
( )1966ل� �ل �م� �خ ��رج م �ح �م ��د لخضر
ح��ام �ي �ن��ا ،ح �ي��ث ج� �س ��دت دور «أم»
ابنها ال��ذي اعتقله جنود
تبحث عن ّ
االح �ت�لال ،مثلت النقلة النوعية في
ت �ج��رب �ت �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة .ف �ي �ل��م س �م��ح لها
بالبروز محليًا وعربيًا ،وخصوصًا
بعدما نال الفيلم نفسه جائزة «أفضل
مهرجان «كان» (.)1967
باكورة» في
ّ
استمرت حياة التجريب ،في املسرح

والسينما ،وال�غ�ن��اء وال��رق��ص أيضًا.
وأث �م ��رت  70م�س��رح�ي��ة ،و 20فيلمًا،
وخ �م �س ��ة أش� ��رط� ��ة ،م� ��ع ال �ع �ل ��م أنها
ت��وق �ف ��ت ع� ��ن ال� �غ� �ن ��اء م� �ب ��اش ��رة بعد
والدة ابنها الوحيد ( .)1954حرمتها
الجزائري من
إدارة املسرح الوطني
ّ
مواصلة عملها وهي في سن العطاء،
ب �ع��دم��ا أح��ال �ت �ه��ا ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د قبل
أيام فقط من عرض آخر مسرحياتها
«م � ��وت امل �س ��اف ��ر» ل �ل �م �خ��رج��ة فوزية
آي ��ت ال �ح��اج ع ��ام  .1987وك��ان��ت آخر
إط �ل�االت � �ه ��ا ف� ��ي ف �ي �ل��م «البوابون»
وصفتها
( )1991للمخرج روي �ش��د.
ّ
امل �م �ث �ل��ة ف ��ري ��دة ص��اب��ون �ج��ي بأنها
«امرأة ً احترمت فنها» ،عاشت حياتها
متنقلة عبر املسارح واستوديوهات
التصوير ال تؤمن س��وى بحقها في
الفن والتمثيل.
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رقص

لميا صفي الدين الصرخة صارت جسدًا

ّ
دة
املتمر
«ليليت»
ّ
طردت من الجنة
األولىّ .
ّ
لتحل محلها حواء.
حفيدتها الراقصة
والكوريغراف اللبنانية
تعيد االعتبار إلى تلك
الثائرة في عرض متعدد
املناهل واألبعاد

الكلمة وال�ج�س��د ال��ذي ّ
يعبر عنها.
ال �ف �ن��ان��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ت��رج��م على
امل �س��ارح األوروب � ّ�ي ��ة أغ��ان��ي مرسيل
خ� ّل�ي�ف��ة ّوأش �ع��ار م�ح�م��ود درويش،
تعلمت أن الجسد واإلي �م��اء أفضل
وسيلة للترجمة .تقول صفي الدين:
«ال يهمني إظ�ه��ار تقنيات الرقص
ّ
شعر جبران
بقدر ما يهمني احترام ّ
خ�ل� ًي��ل ج� �ب ��ران ح�ي�ن ت �غ��ن �ي��ه فيروز
مثال أو شعر محمود درويش حني
ّ
يغنيه مرسيل خليفة» .عبر رقصها،
تبحث أيضًا عن تناغم الحضارات.
ال ت �ج ��د م ��ان �ع ��ًا ف� ��ي «ل �ي �ل �ي ��ت» في
الجمع ب�ين ص��وت أم كلثوم وجاك
بريل وألحان مرسيل خليفة ،وعابد
ّ
وربيع أبو خليل وموريس
عازرية،
ّ
رافيل ...حتى أنها تصل إلى النشوة
ّ
الصوفية على صوت جاك بريل.

زينب مرعي
«أن� ��ا ال ��رج ��ل ،أن ��ا ال �ط �ف��ل ،أن ��ا املرأة
ال� �س ��وداء ،ال �ص �ف��راء ،ال �ب �ي �ض��اء .أنا
ال��رج��ل األس � ��ود ،األص �ف��ر ،األبيض.
أنا العصفور والسمكة والسلحفاة
والحصان الذي يركض .أنا العشب
وال� �ش� �ج ��رة ،أن � ��ا ال �ب �ح��ر والجبل».
ي �ق��ول ال �ش��اع��ر وامل �غ �ن��ي البلجيكي
جولوس بوكارن على وقع الطبول.
تستوحي مليا صفي الدين عرضها
م ��ن أغ �ن �ي �ت��ه «أن� � ��ا ال � ��رج � ��ل» .تطلي
ج��زءًا م��ن وجهها ب��األس��ود ،وتترك
نصفه اآلخ ��ر .وب�ح��رك��ة رش�ي�ق��ة من
وش��اح �ه��ا ،ت�ص�ب��ح امل� ��رأة السوداء،
وب� ّح��رك��ة أخ��رى تصبح البيضاء...
ل�ك��ن�ه��ا ف��ي األص� ��ل «ل �ي �ل �ي��ت» .املرأة
من التراب،
�ى
التي خلقها الله ّ
ُ
األول� ّ
غ�ي��ر أن �ه��ا ط� ��ردت م��ن ال �ج��ن��ة ألنها
رفضت االنصياع للرجل.
�ت ليليت أول م��ن وطئت
ه�ك��ذا ،ك��ان� ّ
األرض فتجذرت فيها ،تمامًا كرقص

مليا صفي الدين في العرض
�راف اللبنانية املقيمة في
ال�ك��وري�غ� ّ
فرنسا .تعلمت صفي الدين السامبا
والتانغو وغيرها من أنواع الرقص،
لكنها اب�ت�ع��دت عنها ك��ي ال تطغى
ّ
الطبيعية .في
على حركتها العربية
ّ
ع��رض «ليليت» ال��ذي تقدمه صفي
الدين على «مسرح مونو» في  19و20
تشرين الثاني (نوفمبر) ثم في 21
على «مسرح باسل األسد الثقافي»
في صور (الجنوب) ،تنطلق الثائرة
األول� ��ى م��ن أرض األن��دل��س لتجول

ً
ّ
ال �ع��ال��م ك��ل��ه ،م �ت��وج��ة ع�ل��ى طريقها
«الشهرزادات الجديدات».
ف � ��ي س� �ي� �ن ��وغ ��راف� �ي ��ا ع � � ��رض صفي
ال� ��دي� ��ن ،ش ��اش ��ة ف ��ي ال �خ �ل��ف تسرد
األم �ك �ن��ة ال �ت ��ي ت �ع �ب��ره��ا «ليليت»،
ت �ح �م��ل ت��وق �ي��ع امل � �خ� ��رج الفرنسي
دانيال ألبان .بينما يتولى اإلضاءة
دوم� �ي� �ن� �ي ��ك دوالب � �ي � �ي � ��ر والصوت
ّ
السر في
ل��وران��س شابولييه .كلمة
ع�م��ل ص�ف��ي ال��دي��ن ه��ي «التناغم».
ال �ت �ن��اغ��م ب�ي�ن ال �ش��رق وال� �غ ��رب ،بني

أرادت الفنانة أن تخاطب الجمهور
الغربي «بالعربية» .ترفض عبارة
ّ
وتصر
«ال��رق��ص الشرقي املعاصر»
ع �ل��ى اس �ت �ع �م��ال «ا ّل ��رق ��ص العربي
امل �ع��اص��ر» .ذل ��ك «أن ك�ل�م��ة الشرقي
ال ت�ش�ي��ر إل��ى امل �غ��رب ال�ع��رب��ي الذي
ي � �م ��ارس هّ� ��ذا ال � �ن ��وع م ��ن الرقص.
وث ��ان� �ي ��ًا ألن ال� �غ ��رب ي ��رف ��ض كلمة
«العربي» بينما يستسيغ «الشرقي»
امل�ت�خ�ف�ف��ة م��ن أث �ق��ال ال ��واق ��ع» .هنا،
«ل� �ي� �ل� �ي ��ت» س �ت �ط �ل��ب ال � �ح� � ّ
�ري� ��ة من
ع �ي��ون امل�ج�ت�م��ع ال � ّع��رب��ي والعاملي،
ستعيد لشهرزاد تألقها بعيدًا عن
الكليشيهات الغربية التي أسهمت
في تسطيحها.
 8:30م �س��اء  19و 20ت( 2ن��وف �م �ب��ر) ـــ
«م �س ��رح م ��ون ��و» (ب � �ي� ��روت) .لالستعالم:
01/738643

َ

ُ

حاكمة
الم َ
ُ
سعدي يوسف*

َ
ّ َ
للذين ارتضوا أن يكون العراق
عائمًا ال بالدًا.
ّفندقًا َ
ذين ارتضوا أن يكون العراق
لل ً
دشاديش غرقى.
من
جبال
ِ
َ
للذين ارتضوا أن يكون العراق
َ
سوار
ِ
العشيقةُ ُ ...
ُّ
َ
الخليج
أن تمسي َالبصرة األم مبغى
ِ
ُ
ّ
ها...
ّوأن تتنص َل بغداد من ِ
إسم َّ
األدالء
ارتضوا أن
للذين
يكونوا ُ ِ
َّ
ََ
أرضنا للغريب َّ
املدج ِج
أن َي َهبوا كل ما ْ كنز ْت
ِ
أن ُ
يعبدوا َ
أبرهة
َ
أن يقولوا :العراق انتهى...

***

هؤالء
َ ْ
أجمعهمَ ،
سوف ُ
بالفرات
رة
ز
ج
على
بمقهى
فجر
ذات
ٍ
ِ
ٍ
أسماء ْ
َ
ُ
جماجم ِهم
هم في
وأحفر
ِ
ُ
وهم الصاغرون ...

¶¶¶

(لندن)2010 /11 /12 ،
* شاعر عراقي

ال عيد في بغداد!
ُ
احترامًا لألرواح الطاهرة التي سلبها العنف األعمى في بالدنا،
وتضامنًا مع ذوي ضحايا كنيسة سيدة النجاة ،واستلهامًا لكل
ُ
الشهداء والرهائن،
لحظة خوف عاشها
تضامنًا مع مسيحيي العراق ،الذين يستهدفهم العنف ،هوية،
ووج� ��ودًاُ ،وج�م��اع��ة ،و ُم��واط �ن��ة ،ال��ذي��ن ب��ات��وا يقيمون ف��ي خوف
متنقل ،إذ ت �ه� َّ�دد ح�ي��ات�ه��م وأم�ن�ه��م ،م��ن دون دول ��ة ق ��ادرة على
حمايتهم ،وال مبادرة مجتمعية للذود عنهم،
نعلن ،نحن كتلة املثقفات واملثقفني والناشطني املدنيني املنضوين
في إطار «مرصد كامل شياع» ،إلغاء احتفاالتنا بعيد األضحى،
وع��دم ع� ّ�ده مناسبة لتبادل التهانئ ،ونستبدل طقسه بإيقاد
شمعة لشهداء الكنيسة.
َ
ونحن ّ
نعد ه��ذا البيان م�ب��ادرة ودع��وة عامة لسائر العراقيات
والعراقيني لالنضمام للحملة والتوقيع على البيان.
بغداد ــ مرصد كامل شياع
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سهرات العيد :بأية حال عدت
األغنية تعيد
اكتشاف «السينغل»
والحفالت «الرمزية»
نجوى كرم مع ملحم بركات ،وهيفا وهبي مع فارس كرم،
وبقية الفنانني غابوا عن الساحة بعدما
عبده وحيدًاّ ،
ومحمد ّ
خاف املتعهدون ،وتقشفت شركات اإلنتاج
أمل حجازي خالل تصوير أغنية «ويلك من الله»

ربيع فران
يبدو ّأن موسم عيد األضحى لن ّ
يعوض
منذ
الركود ال��ذي تعيشه الساحة الفنية ُ ّ
األزمة املالية العاملية .حفالت العيد تطل
خجولة مع غياب قسم كبير من الفنانني
عن الساحة ،وإصدار األلبومات ّ
تأجل مرة
جديدة بسبب األزمة التي ّ
تمر بها معظم
شركات اإلنتاج ،وأوالها «روتانا».
قد تكون الحفلة األبرز تلك التي تحييها
ن �ج��وى ك ��رم م��ع م�ل�ح��م ب��رك��ات ف��ي فندق
«ري �ج �ن �س��ي ب � � ��االس» ف� ��ي أدم� � ��ا (شمال
ب� �ي ��روت) غ� �دًا األرب � �ع ��اء .وت �ب��دو «شمس
ّ
ّ
الغنية» كمن قبل التحدي ف��ي ظ��ل تردد
امل �ت �ع �ه��دي��ن ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م ال� �ح� �ف�ل�ات ،بعد

أخ � �ب ��ار م �ت �ض��ارب��ة ع ��ن ال� �خ� �س ��ارة التي
ي�ت�ك� ّ�ب��ده��ا ه ��ؤالء ف��ي ال �س �ن��وات األخيرة.
يكون ذل��ك ما دف��ع بعض املتعهدين
وق��د ّ
إل��ى تبني حفلة واح��دة ف��ي ك��ل مناسبة.
بعد حفلتها اللبنانية ،تغادر كرم بيروت
إل��ى م�ص��ر ،لتحيي حفلة ف��ي ث��ال��ث أيام
ال�ع�ي��د ف��ي ش ��رم ال �ش �ي��خ .و ّه ��ذه األمسية
تكتسب أهمية خاصة ،إذ إنها تأتي بعد
م�ش��اك��ل م��ع ال�ص�ح��اف��ة امل�ص��ري��ة وهجوم
ّ
امللحن حلمي بكر على صاحبة «خليني
بالليل».
شوفك
ّ
وال�ل�اف ��ت أن ك ��رم ت �ب��دو أن �ش��ط الفنانني
حاليًا .وقد تابعت أمس اللقطات األخيرة
م ��ن ت �ص��وي��ر ك�ل�ي�ب�ه��ا ال �ج��دي��د «ألشحد
ح �ب��ك» م��ع امل �خ��رج ف� ��ادي ح � ��داد .وطبعًا

تعود أمل
حجازي بلوك
«مخيف» وفيديو
مكرر
كليب ّ

ّ
ت �ق��دم ك��رم ه��ذا ال�ع�م��ل ع�ل��ى نفقتها بعد
فشل امل�ف��اوض��ات بينها وب�ين «روتانا».
ج �ه��ا م ��ن الشركة
م ��ا س �ي ��ؤدي إل ��ى خ��رو ّ
السعودية ،وخصوصًا أن عدد األغنيات
التي سجلتها على نفقتها يفوق م��ا قد
يتضمنه أي ألبوم .وأكدت مصادر ّ
مقربة
من نجوى أنها ستصدر كل ثالثة أشهر
أغ�ن�ي��ة م �ن �ف��ردة وت �ص��وره��ا ع�ل��ى طريقة
ال �ك �ل �ي��ب .وه� ��ذا م��ا ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى العديد
م��ن الفنانني ال��ذي��ن ل�ج��أوا إل��ى األغنيات
«السينغل» في انتظار إيجاد حل ألزمة
اإلن �ت��اج .إل��ى ج��ان��ب حفلة ك��رم وبركات،
تحيي هيفا وه�ب��ي وف ��ارس ك��رم أمسية
ف��ي ف �ن��دق «م��وف�ن�ب�ي��ك» ف��ي ب �ي��روت غدًا،
قبل أن تغادر وهبي إلى القاهرة للغناء

ّ
ع�ل��ى م�س��رح ف�ن��دق «امل��اس��ة» .وي �ت��ردد أن
الحجوزات لحفلة ّ بيروت ال تزال خفيفة.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي� �ط ��ل ول� �ي ��د ت ��وف �ي ��ق ومعه
ب��اس �م��ة ف ��ي «األط �ل ��ال ب �ل��ازا» ـ�ـ�ـ�ـ�ـ طبرجا
(شمال ب�ي��روت) إلحياء ثالث أي��ام العيد
(الخميس) .ويليه يوم السبت في املكان
نفسه ّ
«ري ��س األغ�ن�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ملحم
زين ،الذي يعود إلى جمهوره بعد غياب.
أما في دبي ،فيحيي «فنان العرب» محمد
ع �ب��ده ال �خ �م �ي��س ح�ف�ل��ة ف ��ي ب �ح �ي��رة برج
ّ
خليفة .وق��د ُج��ه��ز امل�س��رح ليتسع ل�ـ 600
مقعد ستباع بطاقاتها بأسعار رمزية.
وم��ن الحفالت إل��ىّ األلبومات ،لم تصدق
األخ �ب��ار ال �ت��ي ت��وق �ع��ت أن ي�ش�ه��د موسم
ال �ع �ي��د ص � ��دور ع� ��دد ّك �ب �ي��ر م ��ن األشرطة
ال �ف �ن �ي��ة .ب ��ل ي� �ب ��دو أن األزم � � ��ة وتأجيل
األلبومات مستمران.
ّ
ه� �ك ��ذا ان �ع �ك �س��ت خ �ط��ة ال �ت �ق��ش��ف داخل
«روت � � ��ان � � ��ا» ع� �ل ��ى أم� � ��ل ح� � �ج � ��ازي .فبعد
ح ��وال ��ى س �ن �ت�ين ع �ل��ى آخ� ��ر أع �م��ال �ه��ا مع
الشركة السعودية ،صدر ألبومها «ويلك
م��ن ال �ل��ه» .م��ع ذل ��ك ُ ،ال ت ��زال ه ��ذه املغنية
ّ
«الهاوية للفن» كما تردد ،بعيدة عن رسم
هوية فنية خاصة بها .كذلك جوبه اللوك
الجديد لصورتها على األلبوم بمعارضة
واس �ت �ه �ج��ان .إذ أط �ل��ت ح� �ج ��ازي بشكل
ُوص��ف بـ«املخيف»ّ .أم��ا كليب «ويلك من
الله» الذي ّ
صورته مع فادي حداد ،فجاءت
ّ
قصته مشابهة لقصص صورتها نانسي
عجرم وش��ذى حسون .ويتناول الشريط
امل �ص � ّ�ور ق�ص��ص ال�خ�ي��ان��ة ال��وط �ن �ي��ة .من
جهة أخرى ،أصدرت «روتانا» أيضًا ألبوم
«روح» للمغربية أسماء املنور الذي جاء
بعد ثالث سنوات من ألبومها األول «من
هنا لبكرا».
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يا موسم األضحى
ّ
«خرف»
كوميديا وأكشن ...والزعيم َّ
«زهايمر» ،و«ابن القنصل»،
و«بلبل حيران» ...وغيرها
من األفالم دخلت املنافسة
على شباك التذاكر في موسم
ّ
يتصدر
العيد .وسط هذا،
عادل إمام قائمة النجوم مع
عرض «زهايمر» في أكثر من
 80صالة ّ
مصرية
محمد عبد الرحمن
ّ
يتحول عيد األضحى
ك��ان ُيفترض أن
ف��ي م�ص��ر إ ًل��ى م��وس��م سينمائي جديد
ي �ك��ون ب��دي�ل�ا م��ن م��وس��م ال �ص �ي��ف .هذا
األخ �ي��ر س�ي�خ�ت�ف��ي ت��دري �ج��ًا اب� �ت � ً
�داء من
ال�ع��ام املقبل بسبب رم�ض��ان .لكن يبدو
أن املنتجني راج�ع��وا حساباتهم جيدًا،
ّ
م �ف��ض �ل�ين ت��أج �ي��ل ب �ع��ض أف�ل�ام �ه��م إلى
ك��ان��ون الثاني (ي�ن��اي��ر) املقبل ،لتتزامن
مع إجازة نصف العام الدراسي .وطبعًا
يأمل املنتجون أن يقتنع الجمهور بأن
الذهاب إلى السينما ملشاهدة األفالم ال
يرتبط بالضرورة باإلجازات .وبالتالي
يمكن طرح األفالم الجيدة في أي توقيت
مع الحصول ولو على الحد األدن��ى من
األرباح.
ه � �ك ��ذا ،ت � ّ
�أج ��ل ع � ��رض ف �ي �ل� َ�م��ي «فاصل
ونواصل» لكريم عبد العزيز ،و« 365يوم
ح��ب» ألح�م��د ع��ز .وب��ذل��ك ت��دخ��ل  5أفالم
فقط سباق العيد هي« :زهايمر» لعادل
إم� ��ام ،و«ب �ل �ب��ل ح �ي ��ران» ألح �م��د حلمي،
و«ابن القنصل» ألحمد السقا ،و«محترم
إال رب� ��ع» ل�ل�ن�ج��م ال �ش��اب م�ح�م��د رجب،
و«بصرة» الذي يشارك في بطولته إياد
نصار.
إذًا يعود عادل إمام إلى الشاشة الكبيرة
في «زهايمر» الذي سيكون منافسًا قويًا
ه��ذا امل��وس��م .ي��ؤدي «ال��زع�ي��م» دور رجل

عادل إمام في «زهايمر»
ث��ري ي�ع��ان��ي م�ش��اك��ل م��ع ول��دي��ه (أحمد
رزق وفتحي عبد ال��وه��اب) .إذ يحاول
ه��ذان بمساعدة زوج��ة أح��ده�م��ا (رانيا
يوسف) خداع األب وإقناعه بأنه مصاب
باأللزهايمر للحصول على ثروته .لكن
املمرضة الشابة (نيللي ك��ري��م) ستقف
إلى جانبه ،لتتوالى املواقف الكوميدية
ب�م�ش��ارك��ة ض�ي�ف��ي ش��رف ك�ب�ي��ري��ن ،هما
سعيد صالح ،وإسعاد يونس .والفيلم
م��ن تأليف ن��ادر ص�لاح ال��دي��ن ،وإخراج
عمرو ع��رف��ة .وق��د ب��دأ األس�ب��وع املاضي
ع��رض��ه ف��ي األردن ،ول �ب �ن��ان ،والكويت،
وامل� �غ ��رب ،ب��ال �ت��زام��ن م��ع ع��رض��ه ف��ي 80
صالة مصرية.

يشارك النجم
نصار
األردني إياد ّ
في فيلم «بصرة»

م��ن جهته ،اخ�ت��ار أح�م��د حلمي العودة
ب�ع��د ن �ج��اح آخ ��ر أف ّ�لام��ه «ع �س��ل أسود»
الصيف امل��اض��ي .لكنه ق� ّ�رر التوقف عن
األفالم ذات الطابع النفسي أو السياسي
�ت خ��ال��د دياب،
وي �ق��دم م��ع ال�س�ي�ن��اري�س� ً
واملخرج خالد مرعي عمال كوميديًا هو
«بلبل حيران» .ويدور حول شاب حائر
ب�ي�ن ف �ت��ات�ين ،ف�ي�ق�ص��د ط�ب�ي�ب��ة نفسية...
تعاني من األزمة نفسها! ويشارك حلمي
البطولة كل من زينة ،وإيمي سمير غانم،
وشيري عادل ،ويوسف فوزي.
أم��ا أح�م��د ال�س�ق��ا ،ف�ي�ب��دو أن��ه راغ ��ب في
ت�ع��وي� ّ�ض خ�س��ائ��ره ف��ي ف�ي�ل��م «الديلر»،
وي� �ط ��ل ه� ��ذا امل ��وس ��م م ��ع خ ��ال ��د صالح
وغ��ادة ع��رف��ة ف��ي «اب��ن القنصل» .يروي
العمل قصة ش��اب م � ِّ
�زور ي�ح��اول إقناع
م� � � ّ
�زور ش �ه �ي��ر اس �م ��ه «ال �ق �ن �ص��ل» بأنه
نجله .وتسيطر الكوميديا على أحداث
الفيلم الذي كتبه أيمن بهجت قمر .وكما
ع� ّ�ودن��ا السقا ،سيحتوي الشريط على
م�ش��اه��د ال �ح��رك��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ي��ز ب �ه��ا ،في
ثاني ت�ع��اون بينه وب�ين امل�خ��رج عمرو
عرفة بعد «أفريكانو».
وامل�ن��اف��س ال��راب��ع ه��و «محترم إال ربع»
للنجم الشاب محمد رجب الذي تشاركه
ال �ب �ط��ول��ة الم �ي �ت��ا ف��رن �ج �ي��ة وروجينا.
وت � ��دور ال �ق �ص��ة ال �ت��ي ي�خ��رج�ه��ا محمد
ح�م��دي ح��ول رس ��ام ك��اري�ك��ات��ور يواجه
رج� ��ل أع� �م ��ال ف ��اس� �دًا .ف �ي �م��ا دخ� ��ل فيلم
خامس سباق العيد في ظ��روف خاصة
وه��و «ب �ص��رة» ل�ل�م�خ��رج أح �م��د رشوان
ال��ذي ش��ارك النجم األردن ��ي إي��اد نصار
ف��ي بطولته م��ع ب��اس��م س�م��رة قبل أربع
سنوات .لكن الشريط ّ
تأجل عرضه مرارًا
بسبب ابتعاده عن الطابع الجماهيري
قبل َأن تقرر الشركة املنتجة طرحه في
صالتي عرض فقط خالل إجازة العيد.

منى زكي في فيلم «والد العام»
مصري الستعادتها من جديد .الفيلم
م ��ن ب �ط��ول��ة ك��ري��م ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،ومنى
زك ��ي ،وش��ري��ف م�ن�ي��ر ،وإخ � � ّ�راج شريف
ع��رف��ة .وي��ذك��ر أن ال�ع�م��ل ح��ق��ق نجاحًا
جماهيريًا عند عرضه في الصاالت.
أم� ��ا ق �ن��اة «ال �ح �ي ��اة س �ي �ن �م��ا» فتعرض
فيلمني دفعة واح��دة أبرزهما «الثالثة
يشتغلونها» ( )21:00وهو أحدث أفالم
النجمة ياسمني عبد العزيز .وقد ُعرض
هذا الشريط خالل شهر تموز (يوليو)
امل � ��اض � ��ي .وت � � � ��دور ق �ص �ت��ه ح� � ��ول فتاة
م �ت �ف� ّ�وق��ة دراس �ي ��ًا ل �ك��ن ت�ف��وق�ه��ا يعتمد

◄ ص��رف��ت إدارة ج��ري��دة «المصري
اليوم» أكثر من ستني صحافيًا ّ
متدربًا
ل��دي �ه��ا خ�ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة ،ع �ل��ى أن
يواصلوا العمل من منازلهم بحجة عدم
ت��واف��ر أم��اك��ن ل�ه��م داخ��ل م�ق��ر الجريدة،
وسط القاهرة.
◄ قال املخرج املصري أحمد النحاس
ف��ي تصريحات إل��ى ج��ري��دة «الشروق»
إنه يستعد لتصوير مسلسل بوليسي
مؤلف من حكايات ثالثية الحلقات أي
 10ج��رائ��م ت�ع��رض ط�ي�ل��ة ث�لاث�ين يومًا.
وم��ن بينها حكاية تتناول مصرع ابنة
الفنانة املغربية ليلى غفران وصديقتها
في أحد املنتجعات السكنية الراقية في
القاهرة.
◄ س � ّ�ج ��ل ش� �ع� �ب ��ان ع� �ب ��د ال��رح �ي��م
(ال �ص��ورة) أغنية ج��دي��دة بعنوان «مش
هانتخب البرادعي» ومن املقرر بدء بثها
قريبًا .وتقول كلمات األغنية التي كتبها
إس�لام خليل« :م��ش هانتخب البرادعي
وال حتى في الخيال /الريس ّلسه ّ
كويس
والصحة عال العال /كبير وعنده خبرة
وي� �ع ��رف ح ��اج ��ات ك �ت �ي��ر /وأه � ��ل زمان
قالولنا إن الكبير ك�ب�ي��ر ...م��ش أي حد

«زهايمر»« :غراند الس ساليناس»
(« ،)06/540970غراند كونكورد»
(« ،)01/343143غراند »ABC
)(01/209109

خليك بالبيت ...القراصنة أبطال سهرتك الممتعة
مصائب ق��وم عند ق��وم ف��وائ��د! في وقت
يشكو فيه املنتجون م��رارًا م��ن قرصنة
األف�ل�ام وإن��زال�ه��ا على م��واق��ع اإلنترنت
أح� �ي ��ان ��ًا ق �ب ��ل ط ��رح �ه ��ا ف� ��ي الصاالت،
اس�ت�ف��اد م�ش��اه��دو ال �ق �ن��وات الفضائية
املفتوحة من هذه الظاهرة .إذ غالبًا ما
يكون هؤالء املشاهدون من األشخاص
الذين ال يفضلون ال��ذه��اب إل��ى صاالت
السينما ،فباتت األفالم الشهيرة تأتيهم
إل��ى املنزل بعد أشهر ع��دة من عرضها
ال� �ت� �ج ��اري ،ح �ت��ى ل ��و ك��ان��ت مصحوبة
ب� �ع� �ش ��رات اإلع �ل��ان � ��ات ال� �ت ��ي ّ
تعودها
جمهور التلفزيون.
وفي اليوم األول من أيام عيد األضحى،
ُ
أي ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،س��ت �ع��رض أربعة
أف�ل��ام ج ��دي ��دة دف �ع��ة واح� � ��دة .وأبرزها
فيلم «والد ال�ع��م» على شاشة «روتانا
سينما» ( 20:00بتوقيت بيروت) .وكان
هذا الشريط قد أثار ضجة كبيرة قبيل
ع��رض��ه ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،بسبب
ال �ق �ص��ة ال� �ت ��ي ي �ت �ن��اول �ه��ا .وق � ��د طلبت
جهات أمنية مصرية عليا قبل العرض
ّ
االط� �ل ��اع ع �ل��ى م ��ا ج� ��رى ت �ص��وي��ره في
ال�ش��ري��ط .أم��ا ال�س�ب��ب ،ف�ه��و السيناريو
ال� ��ذي ي �ت �ن��اول أول ق �ص��ة استخبارية
ّ
متخيلة ف��ي ت��اري��خ السينما املصرية.
وتدور األحداث حول زوجة تكتشف أن
زوجها الذي أحبته وأنجبت منه طفلني
ل ��م ي �ك��ن س� ��وى ج ��اس ��وس إسرائيلي،
اص�ط�ح�ب�ه��ا م �ع��ه ع �ن��وة إل ��ى ت��ل أبيب.
وه�ن��ا ت�ب��دأ مهمة ض��اب��ط استخبارات

◄ س � ��اف � ��رت ري � � ��م ال � � � �ب � � ��ارودي إلى
اإلسكندرية لحضور تكريمها من قبل
إدارة «ج��ام �ع��ة اإلس �ك �ن��دري��ة» .وكانت
ال�م�م�ث�ل��ة ال�ش��اب��ة ق��د ح�ص�ل��ت ع�ل��ى لقب
«أفضل ممثلة تلفزيونية للعام »2010
في االستفتاء الذي أجرته الجامعة بين
ط�ل�اب �ه��ا .وب �ع��د ع��ودت �ه��ا م ��ن التكريم،
ت�س�ت�ك�م��ل ال � �ب� ��ارودي ت �ص��وي��ر فيلمها
«س� �ع� �ي ��د ح � ��رك � ��ات» ال � � ��ذي يشاركها
بطولته الفنان الكوميدي طلعت زكريا.
أم��ا اإلخ��راج فيتواله ًأحمد ال�ب��دري ،وقد
تغير إسم الفيلم أخيرا ليصبح «سعيد
حركات ..الفيل في المنديل».

على حفظ دروسها ال فهمها .وهو األمر
ال � ��ذي ي�ج�ع�ل�ه��ا ت �ن �خ��دع ب �ث�لاث��ة رجال
على التوالي قبل أن تعود إلى رشدها
وت�ت��زوج بشاب وسيم ي��ؤدي دوره في
املشهد األخير النجم أحمد عز .ويشارك
في بطولة الفيلم صالح عبد الله ،وهالة
فاخر ،أما اإلخراج ،فلعلي إدريس.
وف��ي الخامسة م��ن م�س��اء ال�ي��وم نفسه،
تعرض القناة فيلم «ولد وبنت» .وهذا
األخ�ي��ر ش��ري��ط روم��ان�س��ي يعتمد على
مجموعة من الوجوه الجديدة هي مريم
ح �س��ن ،وأح� �م ��د داوود ،وآي � ��ة محمود

حميدة في أول تجربة إخراجية لكريم
العدلّ .
ويقدم الشريط قصة حب من طراز
خ��اص ب�ين ش��اب وف�ت��اة خ��اض��ا تجربة
ط��وي�ل��ة وم�ع�ق��دة م�ن��ذ س �ن��وات املراهقة
األول��ى ،قبل أن تقف أمامهم العديد من
العقبات فيبتعدا عن بعضهما بعضًا،
قبل أن يلتقيا مجددًا .وقد حظي الفيلم
باستقبال ن�ق��دي جيد ل��دى ع��رض��ه في
شهر شباط (فبراير) املاضي ،غير أنه
ِّ
ُصنف كشريط مناسب فقط للجمهور
امل��راه��ق أو الصغير ال�س��ن .م��ن جهتها،
أعلنت قناة «ميلودي أفالم» عن العرض
األول لفيلم «حد سامع حاجة» (،)20:00
وه��و الفيلم األح��دث للنجم الكوميدي
رام��ز ج�لال بمشاركة اللبنانية الميتا
ف��رن �ج �ي��ة ،وامل �م �ث��ل م �ح �ي��ي إسماعيل،
العائد إل��ى السينما بعد غياب طويل.
وي � � ��روي ال �ش ��ري ��ط ق �ص��ة ش � ��اب تتميز
حياته بالسلبية ،وي�ق��ع ف��ي غ��رام ابنة
ص��اح��ب ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ما
ّ
تتحول
ي��زي��د م��ن مشاكله .لكن حياته
إل��ى جحيم عندما يبدأ بسماع صوت
ّ
غريب داخل منزله يعلق على كل أحداث
ّ
حياته .ويتضح الحقًا أن ال�ص��وت هو
ّ
لكاتب يؤلف رواية أحداثها شبيهة أو
مطابقة ّ لقصة حياة البطل .لكن الفيلم
ال��ذي وق�ع��ه امل�خ��رج سامح عبد العزيز
ُ
ضف الكثير إلى مسيرة رامز جالل
لم ي ِ
السينمائية ،التي بدأت قبل ثالثة أعوام
بفيلم «أحالم الفتى الطائش».
محمد...

يحكم بلدنا بلد النصر /غير حد يكون
ع��ارف�ن��ا /وع ��اش ع�ل��ى أرض م�ص��ر /أنا
هانتخبك يا ّري��س لو حتى دم��ي سال/
وإن م ��ا ت��رش�ح�ت��ش أن ��ت أن ��ا هانتخب
جمال.»...
◄ ك� ّ�رم��ت «أك��ادي �م �ي��ة ال �ف �ن��ون والعلوم
السينمائية األميركية» املخرج األميركي
ف��ران �س �ي��س ف � ��ورد ك ��وب ��وال واملمثل
املخضرم إيلي واالش وم��ؤرخ األفالم
كيفن براونلو واملخرج الفرنسي جان
ً
لوك غ��ودار ،ومنحت كال منهم جائزة
«أوسكار» عن أعمالهم.
◄ وافق الرئيس األميركي السابق بيل
ك�ل�ي�ن�ت��ون ع�ل��ى االن �ض �م��ام إل ��ى فريق
فيلم «ه��ان��غ أوف ��ر  »2السينمائي الذي
ي�ص��ور حاليًا ف��ي ت��اي�لان��د .ون�ق��ل موقع
«بيبول» األميركي عن مصدر مقرب من
كلينتون قوله إن كلينتون سيتشارك
الشاشة الكبيرة مع شبان فيلم «هانغ
أوفر .»2
وأوض��ح املصدر أن كلينتون سيجسد
ش �خ �ص �ي �ت��ه ال �ح �ق� �ي �ق �ي ��ة ف � ��ي الفيلم
ال�ك��وم�ي��دي ،وق��د ص� ّ�ور مشهدًا قصيرًا
ي � ��وم ال �س �ب ��ت امل� ��اض� ��ي ف� ��ي العاصمة
التايالندية.
ّ
تصدر األلبوم الغنائي الثاني للنجمة
◄
االس �ك �ت �ل �ن��دي��ة س � ��وزان ب��وي��ل املرتبة
األول��ى في ترتيب األلبومات املوسيقية
ف��ي بريطانيا .وق��د ت�ج��اوز ه��ذا األلبوم
ال� ��ذي ي�ح�م��ل ع �ن��وان  the giftألبومي
شيريل كول وبون جوفي.
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تتحكم الفوضى بدهاليز واشنطــ
«حروب أوباما» :حين ّ
ديما شريف*
ب�م�ح��ض ص��دف م�ت�ك��ررة رب �م��ا ،ي�ن�ش��ر الكاتب
والصحافي بوب وودورد كتبه دائمًا بعد فوات
األوان .فقبل أن ي�ص� ّ�وت الكونغرس األميركي
ف� ��ي ب� ��داي� ��ة  1991ع� �ل ��ى ق � � ��رار ش� ��ن «عاصفة
العراقي للكويت
الصحراء» ردًا على االجتياح ّ
قبل ستة أشهر ،عرف وودورد أن رئيس هيئة
األركان املشتركة في الجيش األميركي الجنرال
ك ��ول ��ن ب� � ��اول ي � �ع� ��ارض أي ع �م �ل �ي��ة عسكرية.

وع��وض عرض هذه املعلومة الهامة التي كان
ربما بإمكانها تغيير مسار األح��داث ،احتفظ
ّ
وودورد بالسر لنفسه أش�ه�رًا ع ��دة ،ونشرها
في كتابه الصادر في ذلك العام «ال�ق��ادة» (the
 .)commandersل��م تكن تلك امل��رة األول ��ى التي
يحجب فيها وودورد معلومات ه��ام��ة .فقبل
ذل��ك ،ف��ي  ،1987انتظر ال��ى م��ا بعد م��وت مدير
وليم
وكالة
االستخبارات املركزية (سي آي إيه) ّ
ّ
كايسي ،ليقول إن ه��ذا األخير اعترف له بأنه
علم بتحويل األموال إلى ميليشيا الكونترا في

نيكاراغوا ،في ما عرف بـ«إيران ــ كونترا» ،عبر
بيع األسلحة إلى طهران .وظهرت املعلومة في
كتابه «حروب سي آي إيه السرية  1986ــ »1987
الذي صدر الحقًا في العام نفسه.
ف��ي كتابه الجديد «ح ��روب أوب��ام��ا» ّ ،ال يفشي
وودورد سرًا كبيرًا ،إذ بات معلومًا أن الرئيس
باراك أوباما ضعيف ،يتالعب به الجيش كيفما
يريد .كيف ال ،وقد أقنعه جنراالت البنتاغون
ب��إرس��ال  17أل ��ف ج �ن��دي ف��ي ب��داي��ة  2009إلى
أفغانستان ،قبل أن يتخذ القرار الهام بإرسال
 40ألفًا آخرين بعد أشهر .إذًا ،ينقل الصحافي
ف��ي ج��ري��دة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» م�ع��ارك أوباما
ال��داخ �ل �ي��ة وك �ب��اش��ه م��ع ال�ع�س�ك��ر ف��ي موضوع
تصعيد الحرب «الصحيحة» في أفغانستان.
وك�ع��ادت��ه ف��ي كتبه ال�س��اب�ق��ة ،ي�ح��اول وودورد
أن يخبر الجميع (ق� � ّ�راءه وال�س�ي��اس�ي�ين) عدم
اس�ت�ط��اع��ة أح��د ال�ه��رب م�ن��ه .فالتفاصيل التي
ينقلها ع��ن ل �ق��اءات ثنائية وح�ت��ى أف�ك��ار ّ
أسر
ّ
ب�ه��ا ّأي ك��ان لنفسه (!) تنبئ ب��أم��ر م��ن اثنني:
إم��ا أن وودورد يتمتع ب�ق��درات خ��ارق��ة تسمح

يركز وودورد في كتابه
ّ
على صناعة قرار الحرب في
واشنطن دون االهتمام
بضحاياها في أفغانستان

أوباما خالل زيارته معبد كوتوكو إن البوذي في اليابان األحد (جيم يونغ ــ رويترز)

�ي أو قراءة
ل��ه ب��ال�ت�ن�ص��ت ع �ل��ى أي ل �ق��اء ث �ن��ائ� ّ
أفكار السياسيني والعسكريني ،أو أن الجميع
م �ت �ه �م��ون ب��ال �ت �س��ري��ب ،ح �ت��ى أوب� ��ام� ��ا نفسه.
الصحافي الذي كشف مع زميله في «واشنطن
فضيحة
ب ��وس ��ت» ك� ��ارل ب��رن �س �ت�ين ف ��ي 1973
ّ
«ووترغيت» ،أصبح على صلة قوية جدًا بكل
الفاعلني في واشنطن حتى استطاع الحصول
الوثائق وامل�ح��ادث��ات التي
على ه��ذا ال�ق��در م��ن
ّ
اعتمد عليها كتابه ،كما كل ما نشره من قبل.
ملفات سمحت ل� ً�ه ب��أن ينقل نقاشات مجلس
األمن القومي مثال بحرفيتها ،التي يفترض أن
تكون سرية جدًا .لكن هذا النقل بقي خاليًا من
أي نقد .هو ببساطة ال يحلل كثيرًا وال يعطي
رأيه في ما ينقله ،حفاظًا منه ربما على عالقاته
ّ
باملسربني ،أي السياسيني أنفسهم.
ع ��رض ع �ض�ل�ات وودورد ف ��ي ال �ح �ص��ول على
املعلومات يبدأ في الفترة التي سبقت انتخاب
أوب��ام��ا ،ف��ي تشرين األول  ،2008وينتهي بعد
نقل الجنرال ديفيد بترايوس م��ن ال�ع��راق الى
أفغانستان ،ف��ي ح��زي��ران  .2010نتعرف خالل

ه��ذه الفترة على سير الحرب في أفغانستان،
ل�ك��ن م��ن واش �ن �ط��ن .ال ن�ت��وق��ف ع�ن��د الضحايا
امل ��دن� �ي�ي�ن ،وس � �ق� ��وط األب � ��ري � ��اء واألط� � �ف � ��ال في
هجمات ال�ط��ائ��رات م��ن دون ط� ّي��ار ،إال مل��ام��ًا .ال
يكترث وودورد لذلك ،ويركز كل اهتمامه على
واشنطن ،حيث كان جنراالت الجيش يشترون
أسلحة جديدة استباقًا لحرب مقبلة قد تقع في
 2015أو  .2020ويتابع الكتاب بدقة تفاصيل
اإلعداد لزيادة الجنود في أفغانستان منذ أول
اجتماع ملجلس األمن القومي حول الحرب في
 23كانون الثاني ،بعد ثالثة أيام على تنصيب
أوباماّ .
ورغم أن محور الكتاب هو الخطوات التي أدت
إلى زيادة عدد الجنود في أفغانستان ،يكتشف
القارئ معلومات أخ��رى هامة .فأحد األسباب
التي دفعت هيالري كلينتون إلى املوافقة على
خصمها
أن تكون وزي��رة للخارجية في ينّإدارة ّ
اللدود ،إقناع مساعدها م��ارك ب لها أن ذلك
ق��د يفتح ال�ب��اب أمامها بعد أرب��ع س�ن��وات كي
تكون نائبًا للرئيس ،حني يتخلى أوب��ام��ا عن
جوزف بايدن .استخبارات األردن من جهتها،
كانت «مملوكة» م��ن قبل ال�ـ«س��ي آي إي��ه» كما
أخبر مديرها مايكل هايدن أوباما في التاسع
من كانون األول  ،2008قبل تنصيبه رئيسًا.
ّلكن ربما أه��م ينّما يمكن استنتاجه من الكتاب
أن أوباما لم يع أحدًا في إدارته سوى نائبه.
ف�ك��ل امل �س��اع��دي��ن وامل��وظ �ف�ين وال� � ��وزراء جاؤوا
نتيجة اق �ت��راح م��ن مستشاريه وامل�ق��رب�ين منه
الذين ق��رروا عنه .فوجد نفسه بعد فترة يبدأ
الذين فوجئ بهم
باالستغناء عن األش�خ��اص ّ
يستطيع
ال
�ه
�
�
أن
خ�ل�ال والي� �ت ��ه ،وت��وص��ل إل ��ى
ّ
العمل معهم .ه��ذا األم��ر يمكن إرج��اع��ه إل��ى أن
الرئيس حديث العهد بالسياسة في واشنطن،
ال �ت��ي دخ�ل�ه��ا ع ��ام  ،1997ول ��م ي�ن�س��ج عالقات
كثيرة م��ع أش�خ��اص خ��ارج مدينته شيكاغو.
ّ
فكل مستشاريه ،هم أصدقاؤه من املدينة ،أتوا
معه إلى واشنطن ويتوقون إلى الرحيل عنها.
األس� � ��اس ه �ن��ا ه ��و دي �ف �ي��د إك� �س� �ل ��رودّ .
تعرف
مستشار الرئيس األول إل��ى أوب��ام��ا في .1992
صداقتهما تعمقت م��ع م��رور ال��و ّق��ت ،فأصبح
إكسلرود مستشار الرئيس في كل مرة ترشح
فيها إل��ى منصب سياسي .حني وص��ل أوباما
إل��ى ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،ك��ان طبيعيًا أن يحصل
إك �س �ل��رود ع�ل��ى م�ن�ص��ب م��ا ف �ي��ه .أول نصيحة
أعطاها املستشار لرئيسه ه��ي توظيف راحم
عمانوئيل ،صديقه منذ  25عامًا ،رئيسًا ملوظفي
البيت األبيض .وربما هنا بدأت املشاكل.
كان لعمانوئيل رأي بطبيعة الحال في اختيار
من سيعمل معهم ،إلى جانب يده الطولى في
اخ�ت�ي��ار وزراء ومساعدين ألش�خ��اص آخرين.
أب� ��رز ض �ح��اي��اه ك ��ان م�س�ت�ش��ار األم� ��ن القومي

االقتصادية
الحمائية
الليبية إلى
ّ
ّ
العودة ّ
ياسين تماللي*
ُ ّ
�زم ب��أن ليبيا ف��ي طور
م��ن ال�س��اب��ق ألوان ��ه ال �ج�
ال�ت��راج��ع ع��ن سياسة االن�ف�ت��اح على الرأسمال
األجنبي التي شرعت في تطبيقها في منتصف
ال�ع�ق��د ال �ح��ال��ي ،ب�ع��د رف ��ع ال �ع �ق�ّ�وب��ات الدولية
عنها .لكن بعض امل��ؤش��رات ت��دل على سعيها
إلى فرض رقابة أكثر صرامة على االستثمارات
ال �خ��ارج �ي��ة ف �ي �ه��ا (خ� � ��ارج ق� �ط ��اع املحروقات
بطبيعة الحال) .أحدث هذه املؤشرات اثنان.
امل��ؤش��ر األول ،ه��و ت�ص��ري��ح لرئيس الحكومة
(أم �ي��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة) ف ��ي مطلع
تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري .قال البغدادي

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

غرف
امل �ح �م��ودي ،ف��ي اج �ت �م��اع م��ع م �س��ؤول� ّ�ي
ّ
التجارة والصناعة والزراعة الليبية ،إن «لكل
ال�ل�ي�ب�ي�ين األول ��وي ��ة امل �ط �ل �ق��ة ف ��ي م �م��ارس��ة كل
أن � ��واع األع �م ��ال واألن �ش �ط��ة دون أن تنافسهم
ُ
التي ستعمل معهم ومن
ال�ش��رك��ات األجنبيةّ ،
خ�ل�ال� �ه ��م» .وأض � � ��اف إن «ال � �ش ��رك ��ات الليبية
س�ي�ج��ري إش �ه� ُ
�اره��ا وإع �ط��اؤه��ا اإلذن بالعمل
تزيد عن الحصول على
ب��إج��راءات مبسطة ،ال ّ
ال��رق��م الضريبي وال�س�ج��ل ال�ت�ج��اري» .م��ا دافع
هذا التضييق على املتعاملني األجانب مقابل
تشجيع ن�ظ��رائ�ه��م امل�ح�ل�ي�ين؟ ليبيا ،ع�ل��ى رأي
ال� �ب� �غ ��دادي امل� �ح� �م ��ودي« ،ل �ي �س��ت ب �ح��اج��ة إلى
اس�ت�ث�م��ارات نقدية واردة م��ن ال �خ��ارج ،ب��ل إلى
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الخبرة واملساندة الفنية ال غير».
امل��ؤش��ر ال�ث��ان��ي ع�ل��ى س�ع��ي ال�س�ل�ط��ات الليبية
ّ
إل ��ى ال �ح��د م��ن االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة خارج
ّ
امل � �ح� ��روق� ��ات ،ه� ��و رد ف �ع �ل �ه��ا ع� � ُل ��ى فضيحة
«م� �ص ��رف ال� �ص� �ح ��اري» ال � ��ذي اك��ت �ش��ف قيامه
ب �ت �ج��اوزات ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ن��ح ت�س�ه�ي�لات لبعض
ال��زب��ائ��ن ،م�ق��اب��ل ض�م��ان��ات غ�ي��ر ك��اف�ي��ة .ويبدو

سيعود القطاع المصرفي
قوميًا
الليبي كما كان،
ّ
غبطة
محضًا ،وستتحول
ُ
صندوق النقد الدولي بتقدم
مسار «إصالحه» إلى أسف
ّ
أن ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ب�ص��دد التحقيق ف�ي�ه��ا .فور
اندالع هذه الفضيحة ،أعلنت اللجنة الشعبية
العامة َ
عزمها على «إل�غ��اء ال�ش��راك��ة األجنبية
ف��ي امل�ص��ارف الليبية» ( 19باملئة م��ن رأسمال
مصرف الصحاري ملك للمجموعة الفرنسية
بي باريبا).
بي آن ّ
ُي��ذك��ر أن إح� ��دى ال �ع��واق� َ�ب امل �ب��اش��رة لتطبيق
هذا التوجه ستكون وق��ف مسار ش��راء «بي آن

بي باريبا» أغلبية أسهم امل�ص��رف ،ما تتيحه
ل��ه «ات�ف��اق�ي��ة ال�ش��راك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة» املوقعة
معه في  .2007أما إذا طبق بصورة راديكالية
�ة ،ف�س�ي�ت�م�خ��ض ع ��ن ش� ��راء متعاملني
وش��ام �ل� ّ
ليبيني كل املساهمات الخارجية في رساميل
ستة مصارف .بهذه الصورة ،سيعود القطاع
امل �ص��رف��ي ال �ل �ي �بُ��ي ك �م��ا ك � ��ان ،ق��وم �ي��ًا محضًا،
وستتحول غبطة صندوق النقد الدولي بتقدم
مسار «إص�لاح��ه» إل��ى أس��ف (التقرير املنشور
في تشرين األول (أكتوبر) .)2010
وس � �ب � �ق� ��ت «ق � �ض � �ي� ��ة م � � �ص � ��رف الصحاري»
تصريحات عنيفة ّ
حملت مشغليه الفرنسيني
م �س��ؤول �ي��ة ت ��راج ��ع ص ��اف ��ي أرب ��اح ��ه ف ��ي سنة
 2009ب �م ��ا ي� �ق ��رب ال� �ن� �ص ��ف .وق � ��د وج � ��ه هذه
االت �ه��ام��ات إل�ي�ه��م ف��ي منتصف ت�ش��ري��ن األول
(أك� �ت ��وب ��ر) امل ��اض ��ي رئ �ي ��س ج �م �ع � ّي��ة املصرف
العامة ،حامد الحضيري ،م��ؤك�دًا أن�ه��م كإدارة
تنفيذية «ل��م ي�ل�ت��زم��وا ب�ل��وائ��ح ال�ب�ن��ك املركزي
وتنظيماته».
وب ��دت ت�ص��ري�ح��ات م�ح��اف��ظ امل �ص��رف املركزي،
فرحات بن قدارة ،بشأن هذه الفضيحة انعكاسًا
ملوقفه الحرج .فهو عالق بني مطرقة «تشجيع
االستثمار األجنبي» ،التي يشهرها في وجهه
ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ،وس � �ن� ��دان مخاوف
املتعاملني الليبيني من ازدياد سطوة الرأسمال
ُ
الربح فيه مضمون
األجنبي في قطاع مصرفي،
ّ
بالنظر إلى ارتفاع موارد البالد املالية .وحمل

رأي
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وفرنجية
كيسنجر
ّ
بين الوهم والخيال

ـن
الجنرال جيم ّجونز .حني ج��رى تعيني جونز،
أبلغه أوباما أن باستطاعته استخدام من يشاء
كمساعدين ل��ه .لكن لم يحصل أي من ذل��ك ،إذ
ح �ت��ى ن��ائ �ب��ه ت ��وم دون �ي �ل��ون ك ��ان م ��ن اختيار
ع�م��ان��وئ�ي��ل ،ص��دي�ق��ه م�ن��ذ ع �ق��ود ،ال ��ذي اقترح
االسم بداية ،ثم ّ
أصر عليه على نحو مزعج ،وفق
الكتاب ،للقبول به .وبعد أسابيع على تعيينه،
ط �ل��ب ج��ون��ز أن ي �ق��رأ م �س��ودة خ �ط��اب أوباما
ي��وم تنصيبه ،وه��ذا م��ن حقه ،لكن عمانوئيل
وإك �س �ل��رود وامل �ت �ح��دث ب��اس��م ال�ب�ي��ت األبيض
روب��رت غيبز لم يوافقوا .لم يكن ألوباما قرار
في ذلك .اتخذ اآلخرون القرار عنه.
االستخبارات
حني أتى الوقت لتغيير مدير وكالة
ّ
املركزية مايكل هايدن ،قرر عمانوئيل أن ليون
بانيتا ،صديقه منذ الثمانينيات ،هو الشخص
من جهته ،عرف في
املناسب للمنصب .هايدن ّ
الخامس من كانون الثاني أن بانيتا سيخلفه
بعد قراءته الخبر في «واشنطن بوست» .أما
م��دي��ر م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي ،دنيس
بلير ،فقد اختاره جون بوديستا ،املسؤول عن
الفترة االنتقالية ألوباما الى البيت األبيض.
حني اتخذ ق��رار تغيير امل�س��ؤول العسكري في
أفعانستان الجنرال ديفيد مكيرنان ،اختارت
هيالري كلينتون الجنرال ستانلي مكريستال.
أما الجنرال ديفيد بترايوس ،رئيس مكريستال،
ف�ل��م ي �ع��رف ب��أم��ر ال�ت�ع�ي�ين إال ح�ي�ن ك ��ان وزير
ال��دف��اع روب ��رت غيتز ًيعلن ذل��ك على شاشات
التلفزة .كلينتون مثال اختارت أنطوني زيني
سفيرًا لها ف��ي ال�ع��راق وأبلغته ذل��ك .لكن بعد
أسابيع اتخذ قرار تعيني كريستوفر هيل ،ولم
يبلغ أحد زيني بذلك.
األم ��ر ال �ث��ان��ي ال ��ذي ي�ظ�ه��ره ال �ك �ت��اب ه��و كمية
أعضاء اإلدارة
الخالفات والحقد املتبادل بني
ً
الفتية .نائب الرئيس جوزف بايدن مثال قال عن
ريتشارد هولبروك ،مبعوث ّ وزارة الخارجية
الى أفغانستان وباكستان ،إنه «أكثر السافلني
أن��ان�ي��ة التقيته ف��ي ح�ي��ات��ي» .ج�ي��م ج��ون��ز كان
يطلق على مستشاري الرئيس صفة «املافيا»
ويعتبرهم عائقًا أمام رسم سياسة متناسقة.
ه��ؤالء منعوه م��ن ال�ت�ح��دث م��ع ال��رئ�ي��س خالل
زيارة أوروبا األولى في آذار  .2009من جهتهم،
قال عدد من أعضاء املجموعة التي كانت تعمل
مع نائب رئيس مجلس األمن القومي لشؤون
الّ �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان ال �ج �ن��رال دوغ�ل�اس لوت
�رة .عالقة
إن اإلدارة مليئة ب��ال�ق�ب��ائ��ل امل�ت�ن��اح� ّ
بترايوس بأوباما سيئة ،وخصوصًا أن اإلدارة
َ
ت �ع �ت �ب��ره «ج� �ن ��رال ب� � ��وش» ،وه� ��و ل ��م ُي� � ��دع إلى
اجتماعات ه��ام��ة ،منها اجتماع ف��ي  13أيلول
 2009ق��دم فيه مكريستال ورق��ة ح��ول تقويمه
الحرب في أفغانستان .في ه��ذا االجتماع قرر
م��دي��ر م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي دنيس

* من أسرة «األخبار»

التجاوزات
بن قدارة املجموعة الفرنسية عبء
ّ
«مصرف الصحاري» ،لكنه
املكتشفة في عمل
ّ
اس � �ت ��درك م � ّش �ي �رًا إل� ��ى أن «امل �س ��ؤول �ي ��ة تطال
أي �ض��ًا ال �ش��ق ال�ل�ي�ب��ي م��ن اإلدارة ال ��ذي يشغل
عالقة مباشرة ب��اإلق��راض» .ولم
مناصب ذات ّ
ينس التذكير ب��أن «ه��ذا الشريك األجنبي ()...
ق�ط��ع خ �ط��وات ه� ّ
�ام��ة ف��ي م �ج��ال ت�ط��وي��ر إدارة
املؤسسة».
ّ
ّ
ي� ��دل ه� ��ذان امل ��ؤش ��ران ع �ل��ى أن ت�ح�س��ن موارد
ليبيا الخارجية في السنوات األخيرة (ستبلغ
احتياطاتها الرسمية من العمالت الصعبة في
آخر  ،2010حسب صندوق النقد الدولي ،أكثر
م��ن  105م�ل�ي��ارات دوالر) أث��ار ل��دى حكومتها
ال��رغ�ب��ة ف��ي م�ح��اك��اة السياسة الحمائية التي
السلطات الجزائرية منذ صيف .2008
تنتهجها
ّ
املحتمل أن ه��ذه الرغبة ازدادت إلحاحًا
وم��ن ّ
توقع الهيئات املالية العاملية استمرار ّ
نمو
بعد
االقتصاد الليبي على املدى القصير (أكثر من
 10باملئة في آخ��ر السنة الجارية وأكثر من 6
باملئة في آخر .)2011
ُ ّ
ّ
وي��ذك��رن��ا ق��ول ال �ب �غ��دادي امل�ح�م��ودي إن بالده
ل �ي �س��ت ف ��ي ح ��اج ��ة إل � ��ى ال ��رأس � �م ��ال األجنبي
بتصريحات مماثلة للمسؤولني الجزائريني
السنتني األخيرتني .كالجزائر إذًا ،اكتشفت
في
ّ
ليبيا أن اندماجها امل�ح��دود في النظام املالي
ال � ��دول � ��ي ح� �م ��اه ��ا م� ��ن آخ� � ��ر ن� ��وب� ��ات جنونه.
وكالجزائر تعمل ليبيا اليوم على تقوية مواقع

ال��رأس�م��ال ال�خ��اص (ت�ح��ت ش�ع��ار شعبوي هو
«التنازل عن امللكية العمومية لألهالي»).
وال تمنع أوج��ه التشابه هذه وج��ود اختالفني
أس��اس�ي�ين ب�ين امل�ن�ح��ى االق �ت �ص��ادي «الوطني
وذات املنحى في الجزائر.
ُ
الحمائي» في ليبيا ّ
االخ �ت�ل�اف األول ه��و أن ال�ح�ك��وم��ة الجزائرية
ت ��راج �ع ��ت ع ��ن خ �ص �خ �ص��ة ال �ق �ط ��اع املصرفي
ال� �ع� �م ��وم ��ي إث � � ��ر ت � ��وات � ��ر ف� �ض ��ائ ��ح املصارف
ال�خ��اص��ة ،فيما ل��م ت�ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ة الليبية
ع��ن خصخصته التي استفاد منها الليبيون
سواء.
واألجانب على حد
ّ
االخ�ت�لاف الثاني ه��و أن الحكومة الجزائرية
تدعم الشركات الحكومية ،بل هي ال تتردد في
توسيع قاعدة امللكية العمومية بتأميم مصالح
ـ«أوراسكوم تيليكوم ألجيريا» .ليس
أجنبية ك ً
َّ
األم��ر مماثال ف��ي ليبيا حيث ُي�ق��دم «انسحاب
ال��دول��ة م��ن ّاالق�ت�ص��اد» (باستثناء املحروقات
طبعًا) على أنه إحدى ضرورات تفكيك منظومة
اقتصادية أكثر مركزية من نظيرتها الجزائرية
قبل ب��دء «تحريرها» ف��ي أواخ��ر الثمانينيات.
ربما لهذا السبب ،لم ينس البغدادي املحمودي
االستغناء عن الرأسمال
في معرض دفاعه عن ّ
األج� �ن� �ب ��ي ال �ت ��ذك �ي ��ر ب � � ��أن «ال � ��دول � ��ة ل� ��ن تكون
ّ
مجال»،
ألي ن�ش��اط أو استثمار ف��ي أي
ّ
مالكًا ّ
ّ
و«أن ك� ��ل امل ��ؤس� �س ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ستملك
لليبيني».
* صحافي جزائري

كمال خلف الطويل*

غالف الكتاب
بلير ع��دم دع��وة رئ�ي��س ال�ـ«س��ي آي إي��ه» ليون
املدير
بانيتا ،ما يعكس الخالفات الكبيرة بني ّ
وال��وك��االت .وك��ان بلير يقول ع��ن الوكالة إنها
ح �ي��وان خ�ط�ي��ر ي�ج��ب أن ي��راق�ب��ه ش�خ��ص بالغ
ّ
طيلة الوقت .هولبروك كان يعد جونز ضعيفًا،
وه��ذا األخ�ي��ر ك��ان يعتبر مكريستال ساذجًا.
وح�ين ق��دم رئ�ي��س هيئة األرك ��ان املشتركة في
أمام
ال�ج�ي��ش األدم �ي ��رال م��اي�ك��ل م��ول��ن ش �ه��ادة ّ
ال �ك��ون �غ��رس ،غ �ض��ب م �ن��ه أوب ��ام ��ا ك �ث �ي �رًا ألنه
�دد الجنود قبل اتخاذ
تحدث ع��ن زي��ادة ف��ي ع� ّ
ال� �ق ��رار ،ل�ي�ت�ض��ح الح �ق��ًا أن ت ��وم دون �ي �ل��ون قرأ
الخطاب ووافق عليه.
هذه ّ
عينة من التخبط والفوضى املتفشية في
ّ
إدارة أوب��ام��ا .ال وج��ود ل�ت��واص��ل ج��دي وقائم
بني الفاعلني ،والثغر تجتاح البرامج والخطط.
كان الرئيس الشاب يريد أن يطبق على األرض
التغيير ال��ذي وع��د ب��ه ،فأتى بوجوه واشنطن
القديمة نفسها.
ل �ك��ن وودورد ال ي ��ري ��د أن ي ��دخ ��ل ف ��ي متاهة
ان�ت�ق��اد ال��رئ�ي��س ال ��ذي أع �ط��اه مقابلة حصرية
ل �ل �ك �ت��اب ف ��ي ت �م��وز امل ��اض ��ي ،وان �ش �غ��ل عوض
ذل��ك بانتقاد صحيفة «نيويورك تايمز» .فقد
«حرفًا بحرف» مقالة
نشرت الصحيفة العريقة ّ
سبق أن نشرها صاحب «ك��ل رج��ال الرئيس»
( )1974ف��ي  21أي �ل��ول ع�ل��ى م��وق��ع «واشنطن
بوست» اإللكتروني عن ّ تقويم مكريستال عن
الحرب .لكن اطمئنوا ،فإن الكاتب لم يكن يكسر
تقليده بنشر املعلومات بعد فوات أوانها ،فقد
البنتاغون مسبقًا ،الذي لم يمانع نشر
استشار
ً ّ
ما «يعرفه أصال كل األميركيني».

غدت حكاية مقال سليم نصار في مجلة الحوادث
عام  ،1976املستوحى ،حسب وصفه ،من محضر
لقاء وزي��ر الخارجية األميركي هنري كيسنجر
م��ع الرئيس اللبناني األس�ب��ق سليمان فرنجية
في قاعدة رياق في البقاع في كانون األول ،1973
كالذي اخترع أحبولة ،ثم استخدمها مرارًا ًوفق
ما اقتضت حاجاته ،حتى بلغت عنده ،فضال عن
مستمعيها ،مبلغ الصدقية والتصديق ،دونما
ّ
تبصر باملنشأ واملوطئ واملهاد.
ّ
ّ
بداية ،ليس ثمة رسالة طيرها هنري كيسنجر
إل ��ى ري �م��ون إده ف��ي ص �ي��ف  ،1976ج��واب��ًا على
رس��ال �ت��ه إل �ي��ه ،ش��اك �ي��ًا م��ن دور أم �ي��رك��ي وسمه
بالتواطؤ لتقسيم لبنان على غرار قبرص قبلها
بعامنيً .
ّ
ه��ذا أوال .أم��ا ثانيًا ،ف��إن استيحاء الكاتب سليم
َّ
املتخيل ـــــ االف�ت��راض��ي م��ن محضر
نصار مقاله
رياق قبله بعامني ونصف عام يستحضر
جلسة
ن �ص��ًا ك � � ّ�ل م� ��ا ف �ي��ه ق� � � ٌ
�دح م� ��ن خ� �ي ��ال ف� ��ي األصل
واألس� � ��اس .ف�ل� ّ�م��ا أض �ي��ف ال �خ �ي��ال ع�ل��ى املخيال
انتهينا بتلفيقة من العيار الثقيل.
البداية هنا هي مقولة حبكها وردده��ا الرئيس
س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة أواخ� � ��ر أي � ��ام رئ ��اس �ت ��ه ،وفي
السنني الالحقة ًلها ،ب��ل حتى م� ّ�وت��ه ،تتألف من
ث�لاث ن�ق��اط .أوال ق��ال فرنجية إن كيسنجر فرد
لبنان وعليها بقع أل��وان متباينة
أمامه خريطة
هي لكانتونات َت ّ
للبنان تعددي،
ًا
ر
مصي
رها
صو
ّ
أح��د حجارته فلسطيني .ثانيًا ح��ض كيسنجر
فرنجية ّ على ض��رب امل�ق��اوم��ة الفلسطينية ،وال
ّ
سيما أن جيشه ،ف��ي ت�ق��دي��ره ،ق��ادر على املهمة.
ّ
فرد فرنجية باالعتذار مبررًا للمقاومة وجودها
ّ ّ
وحملها السالح .أي أن فرنجية ،بعد سبعة أشهر

كلفت واشنطن آل سعود
ّ
بالتمويل ،وآل هاشم
بالتدريب ،وإسرائيل بتسليح
المسيحية
الميليشيات
ّ
فقط م��ن محاولته املسلحة ال�ج��ادة الستئصال
املقاومة الفلسطينية واستخدام سالح الطيران
اللبناني ،الذي كان تحت ّإمرته ،لقصف املخيمات
للمرة األولى ،يقول اآلن إن من حق الفلسطينيني
املقاومة ،و«لن أفعلها يا هنري مهما ضغطت».
ثم اكتمل النقل في الزعرور بإضافة رواية مكملة
ألخ�ت�ه��ا ال�س��ال�ف��ة ال��ذك��ر ،ع�ن��دم��ا أف�ص��ح الرئيس
ف��رن�ج�ي��ة ع��ن ف�ح��وى م��ا ق��ال��ه امل�ب�ع��وث الرئاسي
األم �ي��رك��ي ،السفير دي��ن ب� ��راون ،ع�ن��دم��ا أت ��اه في
ن�ي�س��ان  1976ليتلو امل��زم��ار اآلت ��ي« :ل �ق��د قضي
ّ
مسيحيي لبنان ...مآلكم كندا ،وها هي
األم��ر يا
البواخر قبالة شواطئكم بانتظاركم في عرض
البحرّ .فلستم هنا إال فائضًا بشريًا ال مستقبل
ّ
له» .أي أن العزيز هنري كان مع حلول ربيع 1976
ق��د نفض ي��ده م��ن ل�ب�ن��ان ،ن��اوي��ًا االس�ت�س�لام فيه
وتسليمه ملنظمة التحرير الفلسطينية وحليفها
اليسار اللبناني!
ك��ان��ت ه ��ات ��ان امل �ق��ول �ت��ان م ��ن س �ي �ن��اري��و وحوار
وإخ � � ��راج ال��رئ �ي��س ف��رن �ج �ي��ة إث� ��ر خ ��روج ��ه على
املسيحية السياسية مع مطلع عام  1978وحسم
أم ��ره ف��ي االن �ت �ظ��ام ف��ي ح�ل��ف م��ع س��وري��ا .حلف
ّ
ّ
املطوب طوني
عمده بالدم ،اغتيال ابنه وخليفته
على أيدي سمير جعجع والكتائب.

احتاجت هذه النقلة املحمودة ،التي ثابر عليها
ّ
ّ
سميه الحفيد ،إل��ى تكييف نظري يبرر ويفسر
ما سبقها من نهج ،ويضعه في خانة الضرورة
واالضطرار.
ل�ي��س ف��ي محضر ك��ان��ون األول  1973ف��ي رياق،
ال��ذي حضر اجتماعه تقي ال��دي��ن الصلح وفؤاد
ن �ف��اع م��ن ال �ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي وج� ��وزف سيسكو
وه��ارول��د س��ان��درز وأل�ف��ري��د أث��رت��ون م��ن الجانب
األميركي ،شيء مما روت��ه الحكاية الفرنجاوية.
ف��وث��ائ��ق ال �خ��ارج �ي��ة األ ًم �ي��رك �ي��ة ع��ن ت�ل��ك الفترة
األحبولة أو سطرًا.
تحو جملة من
ولواحقها لم ِ
ّ
ثم أتى الكاتب سليم نصار ،وأعلن أن «املحضر»
ب �ح ��وزت ��ه ،ل�ي�س�ت�ن�ب��ط م �ن��ه ،ب �ع��د ع��ام�ي�ن ونيف
«تصوره» لحديث كيسنجر عن لبنان ،وفيه ما
فيه من العجب العجاب عن «قراره» تقسيم لبنان
إسرائيل.
ُ
وإحراقه ألجل ّ
من البديهي أن على أول��ي العزم تبيان مقاصد
السياسة األميركية في املنطقة وكشف سيئاتها
وت�ع��ري��ة مخبئاتها .ذل��ك ّواج ��ب األم ��س واليوم
والغد .لكن هذا أم��ر ،وتوهم مقاصد وسياسات
َّ
متخيلة نتكئ عليها إم��ا ل�ت�ب��ري��ر خ�ط��اي��ان��ا أو
لتفسير عجزنا أو لخلط األوراق أم��ر آخ��ر ،فهو
مما يدخل في باب التهاويم واإلسفاف والضرر.
لنراجع معًا ما ال��ذي ابتغته واشنطن من لبنان
الثاني من العشرية السابعة للقرن
في النصف ً
ال�ع�ش��ري��ن .أوال ك��ان ه �ن��اك إي �ك��ال م�ه�م��ة تصفية
املقاومة الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني،
وه��و م��ا ف�ش��ل ف�ي��ه ف��ي أي ��ار (م��اي��و)  .1973ولعل
ض�ع��ف ال �ق��درة م��ن ج �ه��ة ،ووق� ��وف ح��اف��ظ األسد
في وج��ه املحاولة من جهة أخ��رى ،وه��و املتأهب
ح �ي �ن �ه��ا ل� �خ ��وض ح � ��رب ق ��ري� �ب ��ة ،ه �م��ا م ��ا أفشل
هزيمة املقاومة
امل�ح��اول��ة ب��ام�ت�ي��از .ث��ان�ي��ًا ،ك��ان��ت
ّ
ف��ي ل�ب�ن��ان غ�ي��ر واردة ،وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن إخراجها
عبر إحراجها وتوريطها في حرب أهلية دموية
يفتح الطريق أم��ام غ��زو استئصالي إسرائيلي،
هما السبيالن املتاحان واملتوجبان .ثالثًا ،كانت
«املسيحية السياسية» بيدقًا ذا ش��أو ف��ي إنفاذ
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ه� ��ذه .ه��ي وق� ��ود ّ
محركها
املقاومة
وواس�ط��ة تجسيدها عبر اشتباكها مع
ّ
ه��ذه وم��ع حلفائها املسلمني اللبنانيني .كلفت
أيامها واشنطن آل سعود بالتمويل ،وآل هاشم
بالتدريب ،وإسرائيل بالتسليح واإلش��راف حتى
يشتد ع��ود ميليشيات «املسيحية السياسية»
ع�ل��ى خُ��وض امل� �ع ��ارك .راب �ع��ًا ،أف �ل �ه��ؤالء ،والحال
ك��ذل��ك ،ت��رس��ل ب��واخ��ر الترحيل والتهجير؟ حتى
عندما دن��ت هزيمة «املسيحية السياسية» أيام
أتى براون مبعوثًا ،ألم تكن واشنطن هي من عقد
صفقة مع دمشق ّأمنت الثانية بموجبها حمايتها
ودرء الخطر عنها؟ َ
فلم البواخر إذًا؟ خامسًا ،هل
َ َ
ي�ع�ق��ل ل��واش �ن �ط��ن أن ت � ��دع ل �ب �ن��ان ي�ص�ب��ح قاعدة
إس �ن��اد وان �ط�ل�اق وع�م��ل ل�ل�م�ق��اوم��ة الفلسطينية
وحليفها اليسار اللبناني؟ أليس ذلك من تاسع
املستحيالت؟ وبمن إذًا ستقاتل «ال�ت��وأم»؟ أليس
باحتياطيها املحلي الكبير من اليمني االنعزالي،
املسيحي الطابع؟ ويحدثونك عن البواخر.
والعكس
أن يكون الرئيس فرنجية لم يستلطف،
ّ
صحيح ،العزيز هنري أمر ،وأن َينقل عنه ما لذ
وطاب ألسماعه أمر آخر.
أن يكتب ريمون إده لكيسنجر ما شاء شيء ،وأن
ّ
يتخيله سليم نصار (وأي��ن في
ي��رد العزيز بما
الحوادث !؟) شيء آخر تمامًا .يومها ،ولتاريخه،
أرادت واشنطن ،وت��ري��د ف��ي لبنان كيانًا واحدًا،
يحكمه نماذج على مقاس الحلف الثالثي وحلف
الوسط ،يأخذونه من «الشام» إلى مكان قريب من
برمودا.
تلك هي الحكاية.
* كاتب عربي
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هنا نص آخر ينشر في «األخبار» ً عن املوارنة والعرب املسيحيني
مبارك ،وخاصة بعد انعقاد «سينودس روما من
بقلم األب يواكيم
ّ
أجل مسيحيي الشرق» .إن هذا النص الذي يعود إلى عام  1985لم
يفقد ،كما سائر نصوص األب مبارك ،من بريقه ومالءمته للظروف
وجامعة للمصير املسيحي ـــ
الراهنة ضمن رؤية تاريخية واسعة ِ
العربي .وقد ّكتب األب مبارك ّهذا
اإلسالمي املشترك في املشرق ّ
النص كمقدمة إلصداره «الخماسية اإلنطاكية /أبعاد مارونية»

ّ
ضخم تطلب منه جهودًا
خالل الحرب اللبنانية .وهو عمل موسوعي ّ
جبارة بجمع العديد من النصوص التي تتعلق بالتاريخ اللبناني
وتاريخ الطائفة املارونية والطوائف األخرى في كل ّ املجاالت ،مع
ما ألهمت هذه النصوص األب مبارك من تحليالت وتأمالت تاريخية
سبق
الوقت
عميقة واستشرافية للمستقبل في
نفسه .وكان قد ّ
ّ
ّ
لألب مبارك أن نشر في عام  1972خماسية إسالمية ـــ مسيحية
تجمع أيضًا نصوصًا هامة ،ومنها مقتطفات مما كتبه هو حول

الطائفة المارونية ودورها التاريخي المــ
األب يواكيم مبارك *
ّ
إن ال �ت ��اري ��خ امل� ��ارون� ��ي محبوك
باألسئلة التي لن تلقى جوابًا في
هذا النص ،لكن بعضها سيطرح
ع�ل��ى ب �س��اط ال �ب �ح��ث .فالقضايا
امل� �ط ��روح ��ة ف ��ي ه� ��ذه املجموعة
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت��اري��خ املاروني
ُ
ط��رح��ت اعتمادًا على وث��ائ��ق قديمة .ليس لهذه
ال� ّ�وث��ائ��ق ق�ي�م��ة ع�ل�م�ي��ة ع��ال�ي��ة إال مل��ا ن ��در منها،
لكنها بوجه عام هي أعمال وجدانية صادقة.
ّ
ال ت��دع��ي ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة امل��وس��وع�ي��ة العلمية.
فهي ع�ب��ارة ع��ن م�خ�ت��ارات تضم وث��ائ��ق منتقاة
ب�ح��ري��ة ت��ام��ة ودون ت�ع�م��دُ ،ج�م�ع��ت ف��ي خمسة
أج��زاء ،من هنا يأتي عنوانها الخماسية .وهي
تتلو مجموعة أخ��رى ،الخماسية اإلس�لام�ي��ة ـــــ
املسيحية تشابهها في خطها البياني وترمي،
في زمن وضعت فيه الرسالة اإلنسانية والوعي
الشاق ،إلى املساهمة في بناء
بالذات على املحك
ّ
تمثله املوارنة في ّ
مخيلتهم،
الوعي بالذات الذي
وإلى تقوية رسالتهم التي نادوا بها في الكنيسة
والعالم منذ العصور الحديثة .انطالقًا من تلك
الفترة ،انشغل امل��وارن��ة بإحياء تراثهم وجمعه
وإظ�ه��اره على ض��وء املناهج وبفضل الوسائل
التي اكتسبوها في أوروبا.
األخير الذي تلقى تعليمه
أنتمي إلى جيل املوارنة ّ
األس ��اس ��ي ف��ي ال �ش ��رق ،ل�ك��ن��ه أن �ه��اه ف��ي أوروبا
واستقر فيها .حاولت أن أعيد صدى صادقًا قدر
اإلم�ك��ان ،ليس للعلم ،بل للفكرة التي ارتسمها
بني روما وباريس لنقاط ثالث بالغة
أسالفي ما ّ
األهمية ،إذ إنهم لم يفعلوا ما فعلوا ،مهما قيل
عنهم ،خدمة للبابوية أو لفرنسا أو حتى للعلم.
فبمساعدة أف�ض��ل ال�ع�ق��ول الكاثوليكية ّ
النيرة
ف��ي فرنسا وف��ي أوروب ��ا ،اجتهد ه��ؤالء املوارنة
املثقفون ،بإصرار وحماسة أثارا أحيانًا السخط،
إال ل ��دى م��ن أدرك أه�م�ي��ة ال ��ره ��ان ،ف��ي املقاصد
الثالثة اآلتية:
 .1ال��دف��اع ع��ن ك �م��ال كنيسة ال �ل��ه امل��وج��ودة في
إن �ط��اك �ي��ا وس ��ائ ��ر امل� �ش ��رق وع� ��ن كاثوليكيتها
ووحدتها.
 .2ت�ش�ج�ي��ع ح��ري��ة ش �ع��وب امل� �ش ��رق بإعطائها
حصنًا منيعًا في لبنان.
ّ
 .3إلقاء الضوء ،بعيدًا عن ك��ل استيعاب حزبي
أو أيديولوجي أو ل�غ��وي ،على ال�ت��راث املشترك
ل �ل �ح �ض��ارة ال �ت��ي ازده � ��رت ح ��ول ح ��وض البحر
األبيض املتوسط.
تلك هي املقاصد الثالثة ،مسكونية وسياسية
وث �ق ��اف �ي ��ة ،ل �ـ«ال �خ �م��اس �ي��ة اإلن �ط ��اك �ي ��ة /أبعاد
م��ارون �ي��ة» ال �ت��ي ت�ت�ط��اب��ق م��ع امل �ق��اص��د الثالثة
للطبقة امل�ث�ق�ف��ة امل��ارون �ي��ة م�ن��ذ ال �ق��رن الخامس
عشر .وإني سأسعى في ما يلي هذه املقدمة إلى
توضيح األمر على نحو أكبر .فليتفضل القارئ
بقبول الدوافع الخاصة لهذه املجموعة في زمن
البؤس الذي نعيشه.

دوافع خاصة
لقد جاءتني فكرة هذه الخماسية الجديدة وأنا
قرب أبناء وبنات إخوتي من الشتات اللبناني ،أو
حتى قرب أولئك من بني الشبان الذين ولدوا في
لبنان وأصبحوا في أميركا أو أوستراليا غرباء
عن عمهم وعن جدتهم .لم أشأ معارضة تطورهم
الطبيعي أو منعهم من أن يصبحوا ما هم عليه
أي
ه�ن��ال��ك ،ح�ي��ث اس �ت �ق��روا ب��أم��ل ال �ع��ودة أو الّ ،
مواطنني على نحو تام ومسيحيني ملتزمني كل
االلتزام بكنيسة بلدهم املختار ،وليسوا لبنانيني
أقول في اتجاه
مزيفني أو موارنة بسعر خفيضّ .
ال �ت �ط��ور ال �ط �ب �ي �ع��ي وال � �ض� ��روري ألن � ��ه يناقض
ا ّل� ��والء امل � ��زدوج ذا ال �ط��اب��ع ال�ص�ه�ي��ون��ي .ظننت
أني أستطيع مساعدتهم في أن يتأهلوا لخدمة
مثلى ل�لأوط��ان والكنائس التي أصبحت اليوم
جزءًا منهم ،بإهدائهم داللة عن تراثهم القادر أن
يستوعبه أول�ئ��ك ال��ذي��ن تلقوا تعليمًا جامعيًا.
ّ
ظننت أن ت ��راث أج��داده��م ال�س�ي��اس��ي والثقافي

وال �ك �ن �س��ي ي�م�ك�ن��ه ،إن ش � ��اؤوا ذل� ��ك ،أن يضفي
قيمة على مساهمتهم في الصيرورة السياسية
والكنسية ال�ت��ي ه��ي اآلن خاصتهم.
والثقافية
ّ
املساهمة يمكنها أن
هذه
أن
البديهي
لهذا ،من
ّ
تطمح إل��ى نتيجة م��زدوج��ة وأن �ه��ا ،بمنأى عن
ُ
فقد املعنيني باألمر تعلقهم بأصولهم أو أن
أن ت ِ
ترسخهم في غياب رفاهية الوالء املزدوج ،قادرة
على أن ترسي ب�ين أصولهم ومستقبلهم صلة
وصل مبدعة الختالط األجناس.
كان هذا حديثي عندما اندلعت الحرب في لبنان
التي نعرفها ،ورأيت في
واتخذت أبعاد الكارثة ّ
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ك�ي��ف ح��ث��ت م�س��اه�م��ة املوارنة
ف��ي ه��ذه ال �ح��رب ع�ل��ى ت��دف��ق اآلراء االعتباطية،
حني لم يكن يشوبها جهرًا االحتقار واالفتراء.
حينئذ ظ�ه��ر غ��رض ج��دي��د للخماسية ضاعف
غرضها األول وت �ج��اوزه ن��وع��ًا م��ا .ه��ل يجب أن
أت��أس��ف ل�ه��ذا؟ ل�ي��س ب��وس�ع��ي إال أن ّ
أدون األمر
ّ
وأعترف بأن إعداد مجموعتي املوجهة للشتات
ات� �خ ��ذ دورًا أك� �ث ��ر دق� ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى الحرب.
ّ
ل��م ي�ك��ن ال�ق�ص��د ال� ��رد ع�ل��ى امل�ف�ت��ري��ن ،ب��ل إظهار
ت� ��راث امل �ق��اوم��ة ب��ال �ت �ض��ام ّ��ن .وب �ه��دف التصدي
الق �ت��راح��ات ال��وف��اق امل �ص��غ��رة وامل �س� ّ�وي��ة بسعر
رخيص ،جاءت املطالبة باللقاء املتمسك «بحق
الشخصاني .كان يجب قبل
ّ
االختالف» واتحاده ّ
ك��ل ش��يء آخ��ر إظ �ه��ار أن ال�ب�ح��ث امل�ت�ح�م��س عن
تحقق يومًا إال في ظل اللقاء
الهوية املارونية ما
ّ
واالع �ت ��راف ب��اآلخ��ر ،وأن ال �ي��وم ال ��ذي يفقد فيه
املوارنة دور الوسيط بني الديانات والحضارات
والشعوب ،يفقدون ،باإلضافة إل��ى أفضل سمة
من تراثهمّ ،
سر وجودهم.
ُ
ج �م �ع ��ت م� ��ن ّ ه � ��ذا ال � �ت � ��راث إذًا ب �ع ��ض أشكاله
تنوعها ،وذل��ك دون أن أخضعه
ومظاهره بكل
ّ
َّ
بثالثة
لقراءة
معروض
ه
لكن
سلفًا،
ألفكار معدة
ّ
م�س�ت��وي��ات ،ك�م��ا س��أوض�ح��ه ف��ي م��ا ب�ع��د .إال أن
ال � �ح ��رب ق ��د ع �ج �ل��ت امل �ق �ص��د ال �ش �خ �ص��ي الذي
ارت�س�م�ت��ه ،وق ��د حملتني صنيعة زم ��ن الحرب
ّ
على أن أنظر إلى الزمن املاروني بحدة تليق ال
ب��روائ��ع العلم ،وإن�م��ا ب��األع�م��ال النضالية .لهذا
ع�ل� ّ�ي أن أق��ول كيف أث��ر ه��ذا ال��وض��ع على كتابة
هذا العمل ونشره .فإليكم كيف طبع الوضع أثره
على محتوى الكتاب.

التاريخ املاروني بمستوياته الثالثة

ّ
إن التقديم اإلجمالي ال��ذي أقترحه على القارئ
تلخيصًا لهذه املجموعة وال مفتاحًا يفتح
ليس
ّ
ّ
كل أبوابها .إنه باألحرى إضاءة تعكس قراءتي
الشخصية ّواألغ � ��راض ال �ت��ي أس �ل��م ب�ه��ا بعمق،
وال سيما أن مقاصدي الشخصية تتطابق مع
املشروع املاروني الذي يمتد على مدى القرون.
 .1ج��رت ال �ع��ادة أن نتهم امل��وارن��ة بسعيهم في
«عودة مسيحيي املشرق إلى الوحدة الرومانية»
من خالل إسهامهم في إنشاء كنائس متحدة .في
الواقع ،ال يزال هناك موارنة من جيل أساتذتي،
ال ب� ّ�ل م��ن جيلي ي�ت�ب��اه��ون ب�ه��ذا ال ��دور دون أن
ّ
«بأرثوذكسيتهم املستمرة»
ينفكوا عن املطالبة
وارتباطهم املطلق بكرسي بطرس امل�ق��دس في
األلفية األولى والثانية على السواء.
ل��ن أس��يء إل��ى أصدقائي امل� ّ
�وح��دي��ن فأعتبر هذا
مقصدها
ملجموعتي في
امللهم األساسي
ّ
ّ
األم��ر ِ
امل �س �ك��ون��ي .إال أن ��ي ل��ن أج��ن�ب�ه��م ك�م��ا ل��ن أجنب
نفسي ع�ن��اء ّتتبع ه��ذا املسلك ال�ف�ك��ري بطابعه
املاروني .وألنه يستحيل إعادة صياغة التاريخ
ب��األف �ك��ار ،ح �ت��ى وإن ك��ان��ت ن�ب� ّي�ل��ة ج � �دًا ،وإنما
نتلقاه كما صنعه البشر ،لن أجنبهم عناء النظر
إلى هذا املسلك الفكري كما جرى ،والسعي إلى
تثمر في خالصة األمر أشجاره.
فهمه لكي ّ
م ��ن امل ��ؤك ��د أن «م �س �ك��ون �ي��ة» أس�ل ّ�اف ��ي تختلف
عن مسكونية ال�ي��وم .وم��ع ه��ذا فإنه بفضل تلك
املسكونية استطاع الشرق الشامي أن ينفض عنه
مشكلة الوحدة
دثار خموله العثماني .ولم تعد
ُ
املسيحية اإلنطاكية ،شئنا أو أبينا ،تحسم بني
الكنيسة الالتينية والكنيسة البيزنطية ،وإنما
داخ � ��ل ال�ك�ن�ي�س��ة اإلن �ط��اك �ي��ة ،أي ب�ي�ن الكنيسة

األرثوذكسية والكنيسة املارونية بصورة
امللكية
ّ
رئ�ي�س�ي��ة .ألن األول ��ى اع�ت�ن�ق��ت ج��زئ�ي��ًا الطقوس
الالتينية ،فيما األخرى أصبحت بيزنطية كليًا.
لكن ال هذه وال تلك فقدت هويتها املشتركة داخل
الشامي وال حتى مصيرها املشترك مع
الشرق
ّ
األخرى .لكنهما لن تلتقيا مسكونيًا بالتصالح
ب�ين كنيستني إمبراطوريتني حتى وإن اعترف
بهما ك��أخ��وات ،ب��ل تلتقيان ب��ال��وج��ود املشترك
داخ � ��ل ال�ك�ن�ي�س��ة ال ��واح ��دة ك�م�ط��ال�ب��ة بالوحدة
وطالئع لها.
ّ
هل من داع أن أقول إن املسكونية التي أسميها
«إنطاكية» أو مسكونية «الشرق الشامي» والتي
م��ن خاللها أن��وي ال�ت�ق��ارب م��ن وج�ه��ة نظر األب
جان كوربون والتعاضد مع فكرة إنشاء «مجمع
إنطاكي» التي اقترحها غبطة البطريرك إينياس
حازم الرابع ،ليست أكثر انسجامًا مع املسكونية
الحالية منها مع مسكونية املوارنة التقليديني؟
ّ
لكني لن أسترسل أكثر في ه��ذا الحديث ،كي ال
هذه
أخ��رج ع��ن امل��وض��وع امل�ط��روح ف��ي نصوص ينّ
ّاملجموعة .كان ال بد من أن أشير إلى ذلك ألب
أن مشروع وحدة الكنائس الذي خدمه املوارنة
الكاثوليكية ( ،)1إن
منذ حركة اإلصالح املضاد
ّ
أكل الدهر عليه وش��رب ،فهو لم يكف عن رفض
املسكونية السائدة في ّالوقت الحالي.
ّ
اإلنطاكية
أذكر في هذا الصدد بأن «الخماسية َ
/أبعاد مارونية» تستعيد وتوسع مؤلفًا ظهر
بعنوان «إنطاكيات» ،ج��رى تصميمه وإنجازه
الثاني .ويمكن النظر
في إطار مجمع الفاتيكان
ّ
إل� ��ى ه� ��ذه ال �خ �م��اس �ي��ات ع �ل��ى أن� �ه ��ا إنطاكيات
م� �ك ��ررة ،أي ت �ه��دف ال ��ى ال ��دف ��اع ع ��ن ال �ل �ق��اء بني
ال�ك�ن��ائ��س وع��ن وح��دت�ه��ا ض�م��ن الكنيسة ،دفاع

ّإن اليوم الذي يفقد فيه
الموارنة دور الوسيط بين
الديانات والحضارات والشعوب
سر وجودهم
يفقدون ّ
يختلف عن مشروع آخر للتصالح بني الكنائس.
يوصي هذا املشروع اآلخر خصوصًا بمصالحة
ّكنيسة الشرق مع كنيسة ال�غ��رب ،اعتمادًا على
ّ
أن الشرق يدعي امتيازات ّ غير قابلة للتصرف
تجاه كنيسة روما ،وعلى أنه لم يبق للموحدين
سوى االلتحاق باألرثوذكسية.
إن لم يجلب مشروع املوارنة الغابر منفعة ،فله
ع�ل��ى األق ��ل ال�ف�ض��ل ف��ي إظ �ه��ار ب�ع��ض املفارقات
موحدي ومصلحي اليوم الذين
التاريخية لدى
ً
�دون إج �م��اال م�ج��ام��ع ل�ي��ون وفلورنسا،
ي�س�ت�ع�ي� ّ
مع الفرق أن كرسي روما املقدس هو الذي يقدم
اليوم كل التنازالتّ .
لكن لله الشكر ،إذ إن لإلنطاكيني خيرًا من هذا
ي�ش�غ�ل�ه��م و ّع ��رض ��ًا أف � ّض��ل ي �ق��دم��ون��ه .وبصرف
النظر عن كل نقاش ،فإن هذه املجموعة تصب ،ال
في الجدال بني الكنائس ،بل في حضن الكنيسة
وفي جزء من كنزها األكثر ّعزة وقيمة :صالتها
الكنسية واإلف �خ��ارس �ت �ي��ة .إن ال �ج��زء ي��ن الثالث
والخامس من هذه الخماسية مكرسان كليًا لها،
نوعًا من االلتقاء اإلنساني مع
ويمكن اعتبارهما ّ
الروح القدس .لهذا ،فإن الغرض املسكوني حصرًا
لهذه املجموعة هو أن يوصل الصالة اإلنطاكية
ف��ي أل�ف�ه��ا األول ببساطتها وح��رارت �ه��ا األولى،
امل�س�ت�ق�ل��ة ع��ن ال�ك�ن�ي�س��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة والبيزنطية
واملقدمة بثقة واطمئنان لكل مؤمن .هذه الصالة
القائمة على التمجيد وتسبيح االس��م املقدس
ب �ت �ك��راره ث�ل�اث م� ��رات ،ع�ل��ى ال�ت��رات�ي��ل واملزامير
وال �ت �ض��رع ،ه��ذه ال �ص�لاة ال�ت��ي تبلغ أوج �ه��ا في
ال �ت �ك ��رار اإلف �خ ��ارس �ت ��ي ،ت �م �ث��ل ال �ع �ب ��ارة املتفق
عليها إجماعيًا إليماننا وطقوسنا عندما كانت
إن�ط��اك�ي��ا ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ب��دع واالنشقاقات،

واحدة ُمع الكنيسة برمتها.
 .2لقد أخ��ذ كذلك على امل��وارن��ة مساهمتهم ،في
زم��ن الصليبيني وخ��اص��ة م�ن��ذ ال �ق��رن الخامس
عشر ،في املشروع التدخلي األوروب��ي ،وخاصة
الفرنسي ،في الشرق ،وتهيئتهم له جسرًا سمح
للبعض بالحديث ف��ي ال�ق��رن ال�ت��اس��ع عشر عن
«فرنسا املارونية».
لقد استحوذ هذا املوضوع على صفحات عديدة
م��ن ال�خ�م��اس�ي��ة .يمكنني ف��ي ال��واق��ع أن أنصح
ال �ق��ارئ ال ��ذي ي�ت�ن��اول م��وض��وع امل ��وارن ��ة للمرة
األول��ى أن يبتدئ بما قاله الفرنسيون ع��ن هذا
األمر .وألفت عنايته خصوصًا إلى الجزء األول،
القسم الثاني ،إلى كتاب جان دي روك في عهد
لويس ال��راب��ع عشر .ثم في املختارات املوجودة
ف��ي ال�ق�س��م ال�س��اب��ع م��ن ن�ف��س ال �ج��زء أش ��رت إلى
م��ا كتبه الم��ارت�ين وب��وج��والت ( )Poujoulatبعد
عام  ،1860وما كتبه باريس ( )Barrèsقبل وبعد
الحرب العاملية األولى.
أما في املوضوع الخاص بالعالقات بني املوارنة
وف ��رن �س ��ا ،ف��إن��ي أح �ي��ل ال� �ق ��ارئ خ �ص��وص��ًا إلى
التقرير ال��ذي وج�ه��ه السفير س�ف��ري دي بريف
( )Savary de Brèvesإل��ى ّ ل��وي��س ال�ث��ال��ث عشر.
ن ��رى ف ��ي ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر أن س �ي��اس��ة ف��رن �س��ا في
ُ
الشرق ،والتي عرضت في ه��ذا التقرير بأهمية
وصراحة ال مثيل لهما ،هي سياسية إسالمية
ّ
وأن مسيحيي ال �ش��رق ،وع�ل��ى رأس �ه��م املوارنة،
خ��اض �ع��ون ل �ه��ذه ال �س �ي��اس��ة .ف �ل �ي��س ه �ن��اك من
س �ي��اس��ة ف��رن �س �ي��ة خ��اص��ة ب�م�س�ي�ح�ي��ي الشرق
تحدد طبيعة عالقة فرنسا بالباب العالي ،بل
هو العكس تمامًا.
فمع سياسة كهذه بالذات قام املوارنة بأعمالهم،
ومع هذه السياسة أنجزوا وصادقوا في القرن
العشرين على ما ك��ان يمكن تحقيقه وتكريسه
منذ عهد هنري الرابع ،على ّ الرغم من نيات هذا
ومصالح أو خيانة ذاك .إال أن املوارنة لم يجهدوا
ف��ي ذل��ك العصر ف��ي سبيل ملك فرنسا ونافار،
وإنما لحساب األمير فخر الدين بالتعاون مع
دوق منطقة توسكانا في إيطاليا .بفضل العون
العسكري واالقتصادي والثقافي األوروب��ي في
عصر النهضة ،تغلبت اإلمارة املعروفة بالدرزية
ع�ل��ى السلطنة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وت�م�ك�ن��ت م��ن إرساء
االس�ت�ق�لال ال��ذات��ي «اللبناني» م��ن إنطاكيا إلى
القدس.
ُ
نعلم ما آلت إليه اإلمارة وكيف أغرق املشروع في
دم األمير وفي مياه البوسفور .فما بني التاريخ
وأسطورة تزيد ينّعلى التاريخ بالغة وتعبيرًا في
قلب رواده ��ا ،تب ه��ذه ال��واق�ع��ة ثابتة النضال
السياسي لدى املوارنة .فاملاروني أسير لشريك
غ �ي��ر م �س �ي �ح��ي ،وه � ��و ل ��م ًي��رت �ب��ط ب � ��أوروب � ��ا إال
الشرق استقالال ذاتيًا ليس مارونيًا،
ليرسخ في
ّ
ب��ل وط �ن �ي��ًا .ب��ل إن ��ه م �ش��روع االس �ت �ق�لال الذاتي
األول ال��ذي عرفه ال�ش��رق ف��ي العصور الحديثة.
ك ��ان ال ب��د م��ن االن �ت �ظ��ار ق��رن�ين م��ن ال��زم��ن ومن
ض��رب��ة ب��ون��اب��رت ال�ع�ن�ي�ف��ة ك��ي ت�س�ت�ي�ق��ظ مصر
الخديوية وت�ت�م��رد .لكن ف��ي كلتا الحالتني هو
النضال نفسه ،وهو الذي انتصر على السلطنة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة :ت��رس�ي��خ اس�ت�ق�لال ال��دول��ة ّاألم ��ة في
إطار الوحدة والتضامن العربي ضد كل سلطة
بطابع ُخالفي أو سلطاني.
ظهر ما يتطابق هذا املشروع السياسي
وقبل أن أ ِ
املوارنة قبل أي إنسان آخر مع
ألجله
الذي ناضل
ّ
مشروع ثقافي ،وكيف أن انتماءهم اللبناني هو
الثالث
حجر ال�ع��روب��ة األس��اس��ي ،وه��و ال�غ��رض
ّ
ل�ه��ذه ال�خ�م��اس�ي��ة ،ه��ل يمكنني أن أن ��وه إل��ى أن
موضوع هذه املجموعة قد وجد في الحرب غاية
محددة؟ ففي صراع الكتل الذي ناب في الشرق
العربي عن لعبة القوى العظمى والباب العالي،
تتقيد هذه املجموعة املكتوبة باللغة الفرنسية
باملشروع املاروني كأداة اتصال تاريخي .وتقوم
به لتخالف إرادة واضحة في الهيمنة ،تلك التي
تنوي كسر محور بيروت ـــــ باريس وإتباع لبنان
للمدار اإلنكليزي السكسوني.
وزي��ادة للتوضيح ،تنوي هذه املجموعة إظهار
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رئيسية
تاريخ العالقات املسيحية ــــ اإلسالمية في ثالثة كتب ّ
رائدة في هذا املوضوع .كما كانت هذه الخماسية قد تضمنت
ّ
الفلسطينية ،حيث أشار األب مبارك بكل
مجلدًا
مخصصًا للقضية ُ
ُ
القضية نظرًا
في هذه
وضوح إلى البعد
نْ
اإلسالمي والبعد نْاملسيحي نْ
َّ
إلى وجود األماكن املقدسة لهاتي الديانتي التوحيديتي في
فلسطني املحتلة .ونأسف بطبيعة الحال لقلة االهتمام ،سواء في
الكنيسة املارونية أو في لبنان باألعمال املوسوعية لألب مبارك
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َ
الطريق
فتح
من
عليه
تحتوي
ما
رغم
التداول،
محصورة
ت
بقي
ّ
التي ّ
أمام تجدد الفكر اللبناني والعروبي الحضاري في الوقت نفسه .وأود
الدكتورة سالم دياب ،املقيمة في مدينة ليون في
هنا أن أشكر ّ
فرنسا ،التي تطوعت لترجمة هذه النصوص ،رغم انشغاالتها
األكاديمية العديدة في املدينة حيث أصبحت اختصاصية في
تعليم اللغة العربية.
جورج قرم

ـعقد
ما تخالف التقاليد املارونية ،الشديدة التأييد
للحكم ال��ذات��ي وال �ت��ي ال ي�ق��ل ج�ه��ده��ا ف��ي نصر
ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي وش� �ع ��وب ال� �ش ��رق ،املشروع
الصهيوني ف��ي شكله املتفاقم منذ إع�لان دولة
إسرائيل .في الوقت نفسه ،يلتقي هذا املشروع
م��ع أخ �ي��ار رج ��ال ال��دي��ن وامل�ث�ق�ف�ين واملناضلني
اليهود الذين كانوا حتى عام  1948وبعده إلى
جانب م��ارت�ين بوبر ( )Martin Buberومؤسس
الجامعة العبرية ج��وده ماني ()Judah Magnes
ي ��ري ��دون م�ع��اي�ش��ة ف �ع��ال��ة ب �ف��ائ��دة م �ت �ب��ادل��ة بني
اليهود واملسيحيني واملسلمني في فلسطني على
غرار التعايش املسلم املسيحي في لبنان.
ل �ه��ذا ،ل �ي��س ه �ن��اك أي ت �ن��اق��ض ب��ل استمرارية
منطقية وت��روي��ج ح ��ار ل�ن�ف��س امل �ش��روع عندما
ي ��داف ��ع ب �ع��ض امل � ��وارن � ��ة ع ��ن ال� � ّس�ل�ام بإنصاف
الفلسطينيني في وطنهم .ال بل إن من أخذ على
ً
ابتداء من
عاتقه هذا امللف هم مشاهير املوارنة،
نجيب عازوري الذي كان أول من وضع القضية
الفلسطينية ف��ي ق�ل��ب «ن�ه�ض��ة األم ��ة العربية»،
وان �ت �ه� ً
�اء ب�س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ،ال��رئ �ي��س العربي
ال��وح�ي��د ال ��ذي ح�م��ل ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية إلى
املتحدة.
منصة األمم ّ
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ّ
وه��دف�ه��م امل�س�ك��ون��ي ف�ش�لا ج��زئ�ي��ًا ن �ظ �رًا إل��ى أن
وحدة إنطاكيا املسيحية كنواة لوحدة الكنيسة
ال�ع��امل�ي��ة ال ت ��زال ف��ي م�س�ت��وى األم �ن �ي��ة فحسب.
ب��ل لقد أص�ب��ح م�ش��روع ال ��دول ـــــ األم��م املتعددة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وامل�ت�ع��اي�ش��ة ف��ي ح�ض��ن الوحدة
ال �ع��رب �ي��ة م ��وض ��وع س �خ��ري��ة وع �ب��ث ف ��ي لبنان
وفلسطني ومن «الخليج إلى املحيط».
ّ
ل� �ك ��ن ال� �ح ��ال ت �خ �ت �ل��ف ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى املشروع
للمسعى
ال �ث �ق��اف��ي ،ال��وج��ه ال �ث��ال��ث وال��رئ �ي �س��ي
ّ
امل��ارون��ي ب�ين ال �ش��رق وأوروب � ��ا .وإن ��ي أع�ت�ق��د أن
املوارنة قد نجحوا تمامًا في هذا الغرض ،على
األقل لغاية الحوادث الطارئة األخيرة والخطيرة
إن صحت ّ ال�ع�ب��ارة .ويمكننا ال�ق��ول بطريقة أو
ب��أخ��رى إن ال �ش��رق ب��ر ّم�ت��ه أص �ب��ح ،م��ن الناحية
الثقافية ،م��ارون�ي��ًا إذ إن��ه تبنى امل��وق��ف الفكري
وال�ح��ي ال��ذي ك��ان امل��وارن��ة أول م��ن ات�خ��ذوه بني
الشرق وأوروبا.
ن�ح�ت�ف��ل ه ��ذه ال �س �ن��ة ب ��ال ��ذات ب��ال��ذك��رى املئوية
الرابعة لتأسيس املعهد املاروني في روما الذي
ُ
أنشأه غريغوار الثالث عشر .ولقد تتبعت مهنيًا
ِّ
إعداد أطروحة كرسها األب ناصر الجميل لهذا
يكتف غرضها
املوضوع .هذه املجموعة ،التي لم
ِ
ب �م��وض��وع واح� ��د ،ح�ت��ى وإن ك ��ان ج��وه��ري��ًا ،بل
يشمل املسار املاروني برمته ،تنوي نهج طريق
األب ناصر الذي توسع بحثه ليتناول تأسيس
معهد عني ورق��ة ع��ام  ،1789النظير املطابق في
ّلبنان ملا كان عليه املعهد املاروني في روما.
ات�ه�م�ن��ا ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ك��ذل��ك ب�خ��دم��ة مشروع
ب �ط��اب��ع اس �ت �ع �م��اري ي � ��زداد خ �ط��ورة ف��ي املجال
ا ّل�ث�ق��اف��ي ع�ن��ه ف��ي امل �ج��ال ال �س �ي��اس��ي ،ن �ظ �رًا إلى
أنه أرسى نهائيًا ارتباطنا االقتصادي بالغرب
الصناعي.
ُ
ّ
أق� � ّ�ر أن� ��ه ،ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ب��ال�ت�ح��دي��د ،ه �ن��اك من
املوارنة واألرثوذكس من يتجاهر بحماسة زائدة
باملارونية السياسية ويقع في الفخ إما باملناداة
باالزدواجية اللغوية والوطنية والقانونية ،وإما
بدعم «لغة لبنانية» .لكن ال�ج��دال ح��ول اللغات
ال يرتقي إلى املركز الثالث في مشروع املوارنة
الثقافي الذي أجده مثاليًا ًبالنسبة إلى الشرق
ّ
ألن ً الشرق صادق عليه فعال.
أوال ،م ��ن ال � �ض� ��روري ا ُع �ت �م��اد وس ��ائ ��ل البحث
الغربية
العلمية والتقنية التي أعدت في أوروبا
ّ
منذ بدايات عصر النهضة .في هذا اإلطار ،تمثل
امل�ط�ب�ع��ة األداة التقنية امل�ث�ل��ى لنشر املعطيات
التي قام البحث العلمي بجردها.
اإلنسانية
إرث
ث��ان �ي��ًا ،ي�ج�ت�ه��د ال �ب �ح��ث ب �ج��رد
ّ
التاريخي والفلسفي والعلمي والفني .ويمثل
القديمة مظهرًا من مظاهر
الرجوع إلى العصور
ّ
ّه ��ذه ال�ع�م�ل�ي� ّ�ة ال �ج��رد .ل�ك��ن��ه أس��اس��ي وال سيما
أن��ه يحمي ك��ل اع�ت��راف بالهوية ض��د الخيارات

ّ
االعتباطية ال�ت��ي تتخذ ف��ي لحظة معينة وأنه
يربط كل اعتراف وطني على النحو ذاته بمجمل
التراث.
ل��م ن �ن��اق��ش ح �ت��ى اآلن م��وض��وع ال �ل �غ��ات وإنما
الفلسفة اإلنسانية .وهي هذه الفلسفة اإلنسانية
ال�ت��ي ن�ش��أت ف��ي أوروب ��ا ف��ي عصر النهضة ،أي
ق �ب��ل ب�ك�ث�ي��ر م ��ن إن �س��ان �ي��ة ع �ص��ر األن � � ��وار ،التي
تبناها املوارنة وعملوا لها وأصبحت املصلحة
املشتركة للشرق العربي بأسره.
لكن ب� َ�م تختلف فلسفة امل��وارن��ة اإلن�س��ان�ي��ة عن
إنسانية الفئة املثقفة أو حتى عامة العرب ،وأين
أهمية اللغات في هذا املجال؟
تكمن
ّ
يبدو لي أن االختالف يكمن في نقطتني:
اإلنساني،
أ .عندما ننظر عمومًا ال إل��ى املوقف
ّ
وإن �م��ا إل��ى ف �ح��وى ال �ت��راث امل� ��ادي ،نستنتج أن
املوارنة ّ قد تعربوا على األقل منذ القرن الحادي
عشر .إن ّأول مؤلف خالد في مجال الروحانيات
والقانون املاروني ،والذي يمكن القارئ أن يتعرف
عليه في الكراسة الثالثة من الجزء األول ،لم يعد
يعرف إال باللغة العربية ويحمل عنوان :كتاب
�دى .م��ن ناحية أخ ��رى ،أص�ب��ح ه��ذا التعريب
ال�ه� ّ
شبه كلي منذ القرن الثامن عشر .انطالقًا من هذا
ال�ت��اري��خ بالفعل ،سبق امل��وارن��ة ف��ي حلب بمئة
سنة النهضة ال�س��وري��ة اللبنانية ال�ت��ي ستجد
في مصر أرضية خصبة تسهل انتشارها .لكن
تعريب املوارنة من أول األلفية الثانية إلى آخرها
ل��م يتغلب ع�ل��ى ال�س��ري��ان�ي��ة ال ف��ي ال�ط�ق��وس وال
كخلفية أو منبع عميق للثقافة.
ل�ك��ن ال�ت�ق��ال�ي��د امل��ارون �ي��ة ال ت�ب�ح��ث لنفسها عن
م �ن �ف �ع��ة ذات � �ي ��ة ،م �ه �م��ا ب� ��دت ش��رع �ي��ة ،ب ��ل تقدم
التماسًا ال بد أن يتأثر به كل عربي حريص على
كمالية ثقافته ودورها العاملي .إذ ال يمكن عروبة
جديرة بهذا االسم أن تبقى بمنأى عن السريانية
كلغة أخ��ت للعربية ت�ش�ت��رك��ان م�ع��ًا ف��ي سامية
واحدة .ال يمكنها ذلك نظرًا إلى االمتياز الوحيد
ال��ذي تتمتع به السريانية عن اللغات السامية
األخ��رى ،امتياز دور الوساطة في نقل املقوالت
اليونانية وثقافتها ومفاهيمها .فالسريانية
إذًا ف��ي قلب ال�ع��روب��ة ليس كتذكير بأصولهما
السامية املشتركة فحسب ،وإنما هي القناة التي
ّ
تطلبها الخيار الحر ال��ذي اتخذته العروبة في
عصرها الذهبي ،عندما كانت العروبة تنهل من
املنبع اليوناني.
ّ
ب .ف��ي م��ا يتعلق باللغات ال�ح��دي�ث��ة ،أالح��ظ أن
امل��وارن��ة ل��م يتعلموا الفرنسية أو على األق��ل لم
يكتبوا باللغة الفرنسية إال منذ القرن املاضي.
لكن حني اقتضى األمر أن يتصل املوارنة بأوروبا،
ت��زاح �م��ت ف��ي ن�ف��وس�ه��م ض� ��رورة تعليم أوروبا
لغات الشرق وض��رورة أن يتعلموا هم أنفسهم
لغات أوروبا .وهذه ضرورة أساسية في الحوار
ع�ن��دم��ا ن��ري��د أن ي�ح�ت��رم ال �ح ��وار اح �ت��رام��ًا كليًا
قوانني الضيافة .وه��ي ض��رورة ملحة ،وخاصة
عندما يرفض رجل الحوار أن يبقى متلقيًا عاديًا
ومستهلكًا ع�م��وم��ًا ،وع�ن��دم��ا ال ي��ري��د أن يؤدي
دور امل��أج��ور ،ب��ل يطالب ب��دور الشريك .م��ن بني
املستعمرين من لم يهتم إطالقًا بتعليم الشعوب
امل�س�ت�ع� َ�م��رة ل�غ��ة سلطتهم ،واك�ت�ف��ى باستخدام
بالكالم ،كمثال
لغة مبسطة عندما يتوجه إليهم
ّ
الذي كان يقول إنه يتحدث
امللك شارل الخامس
ّ
مع حصانه باألملانية .لكن املوارنة الذين لم تكن
شعب تستعمره أوروبا
لديهم أبدًا عقدة نقص
ّ
ص� ّ�م��وا آذان �ه��م ع��ن ه ��ذا .ف��ذك��روا ال �ع��رب إذًا بما
أنفسهم عندما كانوا خالقني
تعلمه العرب من
ّ
مستهلكني .إن التمكن من لغة أجنبية
مبدعني ال
ِ
ك��وس�ي�ل��ة م �ف �ي��دة ل�ل�ت�ن�ف�ي��س ال �ف �ك��ري ه ��و األداة
الضرورية لإلبداع في الحداثة.
أس �ت �خ��دم ك�ل�م��ة ح��داث��ة ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي هذه
املقدمة .وقد ترأس من اآلن فصاعدًا كل أغراضي
ككاتب لـ«الخماسية اإلنطاكية /أبعاد مارونية».
وإني أحيل القارئ إلى نهاية الجزء األخير ،حيث
ال أتوانى عن وص��ف كنيستنا ذاتها كـ«كنيسة
الحداثة الثقافية».
ً
لكن كنيستنا تبقى أوال ودائمًا «كنيسة الزهد

واملدح اإللهي» ،كما أشير إليه كذلك في موضعه،
ّوبهذه الطريقة أنشأت «شعبًا يعشق الحرية ولو
أن��ه في حنني دائ��م إل��ى التعايش» (انظر الجزء
الخامس ،القسم الثالث ،ذاكرة أمل) .مهما كانت
اإلشكالية التي يجد القارئ نفسه ملتزمًا بها إلى
بالدخول
جانب كاتب هذه املجموعة ،فليتفضل
ّ
إل��ى ه��ذا التراث بفكر حر وصراحة موقف .فكل
عدائيًا
م��ا قيل ل��ه لغاية اآلن م��ن ك�لام ق��د ي�ب��دو ّ ّ
ليس إال ليسلك الطريق ويبدد الغيوم .وإن فضل
�ورة على ال�ن��ص ،فليفعل وليبتدئ
ال�ق��ارئ ال�ص� ّ
ب��ال �ص��ورة .ل �ك��ن ا ّل �ص��ورة س�ت�ع�ي��ده إل��ى النص،
وأنا على يقني بأنه سيصبح ،بتآلفه مع الروح
املارونية في الصورة والنص ،أكثر حبًا للسالم
وأكثر إنسانية .ومهما تجرع املوارنة من محن
على طول تاريخهم ،مع ما تتركه هذه ّ املحن على
شعب من شدة وحذر وإباء مهان ،فإن االعتراف
ب�ت��راث�ه��م ي � ّ
�زود م��ن ي�ق�ت��رب م�ن��ه وي�ت�ع��اط��اه بما
بفيض على كاتب هذه املجموعة :أي فرح
أنعم
ّ
يتجاوز كل حقدّ أو مرارة وثقة على قدر جسامة
املخاطر وقبل كل شيء حمد مستديم لله.
ً
واقتداء
وفي ختام هذه املقدمة ،سأقول مع من

ال�ت��ي ك��ان��ت قسمتهم ف��ي ال�ع�ي��ش .ل�ك��ن ف��ي هذه
الحالة ،حتى شواهد املارونية املغمورون الذين
ُ
عنيت بالتعرف عليهم يجلسون في نفس العلو
الحصب وال�ج��رد .وإن��ي ال أعرضهم إذًا لفضول
القارئ وإنما ،استهانة بكل ذي وقع ،لبحثه عن
العفة والحكمة.
ّ
لهذا ،فإن القارئ سيحمل نظره إلى كل منعطفات
ال �ط��ري��ق ،إل ��ى ت �ل��ك ال �ت��ي ن�ب�ت�ه��ل إل �ي �ه��ا كعرش
طائفتي م��ن جيل
الحكمة وا ّل�ت��ي ب��ارك�ه��ا أب�ن��اء
ّ
إلى آخر ألن الله تفضل بتكريم تخضع راهبته.
ففي النضال القديم العهد الذي جعل من تاريخ
الشعب املاروني سلسلة ال تنتهي من اإلهانات
واآلالم ،سيكتشف القارئ سر بهجتنا واعتزازنا
ويفهم ملا ّأم مصلوب هي أمنا وسيدتنا.
فتحت أق��دام�ه��ا ،أض��ع ،قبل أن تمنحني مراحل
ه��ذا امل�س��ار ف��رص��ًا أخ��رى للقيام ب��ه ،إه ��داء هذه
املجموعة الخاشع .وما أرجو في نهاية املطاف
من هذا العمل إال حبًا أكبر السمها وتمجيدًا له
ّ
إلى حد النشوة ،بالرغم من أتراح الوقت الحالي،
عندما أتأمل املجد ال��ذي ألقاه الله كشراع بهاء
وروعة على جبل لبنان تكريمًا لها.

ّ
ّ
كلمة إيحائية ختامية

تنبيه

بمن أكرس حياتي لهذا املوقف.

ك �ن��ت ق ��د ق � ��ررت ل �ه��ذا االس� �ت� �ط ��راد االستهاللي
التمنع عن ذكر األحياء الذين أنتمي إليهم وأن
أكتفي بالوفيات .ظننت ذلك أسهل لي نظرًا إلى
ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر م��ن األح �ي��اء ال��ذي��ن أود ّشكرهم،
وإل ��ى خ�ش�ي��ة ن�س�ي��ان ب�ع�ض�ه��م .س �ن��رى أن ��ي في
نهاية األمر قمت بواجبي مع أني لم أتحرر كليًا
م��ن ال��دي��ن بالرغم م��ن ه��ول ال�ت��ذك��رة ال�ت��ي يمكن

أصبح الشرق ،من الناحية
تبنى
الثقافية ،مارونيًا ،إذ ّ
الموقف الفكري الذي اتخذه
الموارنة بين الشرق وأوروبا
ق��راء ت�ه��ا ف��ي م��ا بعد .ف��ي امل�ق��اب��ل ،صرفت النظر
ه ��ذه امل � ��رة ع ��ن ف �ت��ح س �ج��ل امل� � ّث ��وى ال � ��ذي تلقي
م �ن��ه األب ��دي ��ة أش�ع�ت�ه��ا ع �ل��ى ك ��ل ص �ف �ح��ات هذه
املجموعة.
ح�س�ب��ي أن أس �ت��ذك��ر م �ث��ال ج��د أم ��ي .ف�ف��ي أولى
ذك��ري��ات طفولتي ،أراه يمتطي فرسه الشهباء،
وه��و ال ��ذي ت �ج��اوز حينها التسعني م��ن عمره،
ل�ي��ذه��ب وي �ش��ارك ف��ي إزاح ��ة ال�س�ت��ار ع��ن تمثال
ت�ك��ري�م��ًا ل �ي��وس��ف ب��ك ك� ��رم .ف�ل�ق��د ك ��ان ح �ق��ًا أحد
رج��ال نضال البطولة في لبنان ،وق��د توفي في
املنفى عام  .1889بمعنى آخر ،هذا الباب ّالخاص
ب��األم��وات فريد من نوعه .وه��و يضم ك��ل أولئك،
م��ن وف �ي��ات جيلي إل��ى ج�ي��ل أوائ ��ل ت�لام�ي��ذ مار
مارون الذي كان قسيسًا وراهبًا في عصر يوحنا
أحتفل
كريزوستوم ،الذين يشكلون عائلة واحدة
ّ
ب��ذك��راه��ا .ل��ن ُي�ف�ت��ح إذًا ب��اب ال��وف�ي��ات ه�ن��ا ،ألنه
يشمل هذه املجموعة برمتها.
لن يفوت ال�ق��ارئ ،وس��ط ه��ذا الحشد الكبير من
ال �ش �ه��ود امل ��ذك ��وري ��ن ،رؤي� ��ة ب� ��روز أول �ئ��ك الذين
ألهمتني مقاماتهم ال�ت��واض��ع مثلما بعثت بي
ال��ورع املطبوع باإلعجاب .هكذا كرست ساعات
ط��وي �ل��ة ل� �ق ��راءة وت��رج �م��ة ال �ب �ط��ري��رك اسطفان
ال��دوي�ه��ي ،إح��دى أك�ب��ر ب��رك��ات ع�م��ري .فما كنت
أق��وم به في مطلع شيخوختي ليس إال العودة
إلى قراءاتي ،عندما كنت في ريعان شبابي ،في
كتب أبي وأجدادي الذين كانوا خوارنة رعية.
ففي ه��ذه ال �ع��ودة العاطفية إل��ى حجر أم��ي من
خ�ل��ال إع� � ��داد «ال �خ �م��اس �ي��ة اإلن �ط��اك �ي��ة /أبعاد
م��ارون �ي��ة» وك �ت��اب �ت �ه��ا ،أت �م �ن��ى ب �ك��ل ب �س��اط��ة أن
يحمل ال �ق��ارئ ن�ظ��ره إل��ى ال�ق�م��م ال�ش��ام�خ��ة التي
اعتالها أن�ب��ل آل م��ارون بسبب ض��راوة املصير

ّ
ّ
كمواطن وم��ؤم��ن أنفر م��ن ك��ل تملك فيه تحزب.
ف�ت�ك��ري��س م�ج�م��وع��ة ب�ح��ال�ه��ا ل �ل �ت��راث املاروني،
حتى ولو كان في إطار املسيحية اإلنطاكية ،هو
عملية يجب أال تؤدي إلى تضليل.
ي �ظ �ه��ر امل� ��وارن� ��ة ح �م��اس��ة وغ� �ي ��رة مل ��ا ي �ح �ف��ل به
أبناء طائفتهم أو بلدهم حيثما كانوا .فإن كان
ثمة ش��يء اسمه م��ارون��ي ،فهو أن يتقبله الغير
ّ
ويثمنه كما يراه .هذه «الخماسية
ويتعرف عليه
اإلنطاكية /أب�ع��اد م��ارون�ي��ة» ،التي أحجمت عن
إدراج مواضيع ّ
جمة وعدد ال بأس به من البلدان
غ �ي��ر امل ��ارون �ي ��ة ،ال ت �ن��وي ع �ل��ى اإلط �ل��اق القيام
بالتفرقة أو التمييز.
بالتملك أو حتى َ
ي �ع��ود ف �ض��ل ت��رج �م��ت��ي اإلل� �ي ��اذة ال �ت��ي عرفهما
ال � �ش� ��رق ال� �س ��ام ��ي إل � ��ى ش �خ �ص �ي��ات مارونية.
فالترجمة األول��ى صدرت بالسريانية في القرن
الثامن نسبها بار إبرايوس إلى تيوفيل األورفي
وهو ماروني ،واألخ��رى ترجمة باللغة العربية
ظهرت في القرن التاسع عشر قام بها سليمان
البستاني ال��ذي اضطر ال��ى أن يتعلم اليونانية
شعرًا.
لينقل لنا هوميروس ّ
املثل ألق��ول إن أخيار املوارنة ليسوا
أعطي هذا
للموارنة ،أو ّإن خير ما يمتلكون هو خير ّ
يعم
ّ
على الجميع .إن ُخير هذه املجموعة في مراجعه
ال�ت��ورات�ي��ة .فلو نسخت ه��ذه املقاطع لتضاعف
حجم املجموعة.
فلو كان إذًا ألجزاء ّ هذه املجموعة فائدة ما ،فهي
على قدر ما تبرز أن املوارنة يتمتعون في حضن
الكنيسة العاملية بموهبة وهبت للمؤمنني كافة،
ّ
وأن أخ�ي��ار امل��وارن��ة ف��ي عاملهم الثقافي ه��م من
يعترف بكفاءتهم زمالؤهم من األدي��ان األخرى.
عامليًا جبران خليل جبران صاحب
فمن أشهرهم ّ
ّكتاب النبي ،وقلة قليلة من سكان األرض تعرف
أنه ماروني .ملاذا ،والحالة هذه ،خماسية تكرس
ل �ل �ت��راث امل ��ارون ��ي ،ومل � ��اذا ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن األدباء
املوارنة وغيرهم ،والتاريخ املاروني عن التاريخ
العام للبطريركية اإلنطاكية وسائر املشرق؟ فإن
ّ
ل��م يتضح السبب ف��ي املقدمة التي سبقت على
نحو كاف ،آمل أن تبرره كل األجزاء.
ّ
الكاثوليكية بعد الثورات
( )1أو الصحوة
ّ
كنيسة روما
ضد
البروتستانتية
ّ
ّ
ّ
خماسية مارونية ،املجلد األول ،الجزء األول ،ص21 .
*
إلى ص31 .
(ترجمة الدكتورة سالم دياب،
أستاذة في اللغة العربية واملسؤولة
ّ
ّ
العربية ملوقع
العلمية عن الصفحة
اإلنترنت التابع للمدرسة العليا
لتخريج األساتذة (Ecole normale
 )supérieure de Lyonفي مدينة
ليون)http://cle.ens-lsh.fr :
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إسرائيل تضع شروطًا لقبول العرض األميركي
ال تزال إسرائيل في طور مناقشة العرض األميركي السخي مقابل تجميد استيطاني لثالثة أشهر،
إدارة أوباما تعهدت
إسرائيل
مع تحذير من نية واشنطن إعالن دولة فلسطني
تقديم خريطة لحدود
ستستكمل إقامة
دولة فلسطين
مئات الوحدات حتى
خالل  90يومًا
بعد التجميد
أعلنت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة
امل �س �ت��وى أن رئ �ي��س ال � ��وزراء اإلسرائيلي
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و وم �س��اع��دي��ه ،يجرون
اتصاالت مكثفة مع اإلدارة األميركية بشأن
ت�ج�م�ي��د ال �ب �ن��اء االس �ت �ي �ط��ان��ي ،م��ع أن ��ه لم
ُيتوصل إلى صيغة متفق عليها .وأضافت
امل �ص ��ادر اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ب�ح�س��ب صحيفة
«ي��دي �ع��وت أح � ��رون � ��وت» ،أن «ث �م��ة بعض
ال �ش��روط ال�ت��ي ل��م يتفق عليها ب�ع��د ،وأن
نتنياهو سيطرح املوضوع على املجلس
ال � � ��وزاري ل �ل �ش��ؤون األم �ن �ي��ة والسياسية
املصغر (الكابنيت) بعد االنتهاء منه».
وأش � � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن الرئيس
األم �ي��رك��ي ،ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،ك ��ان ق��د «أثنى
ع�ل��ى نتنياهو أم��س مل��ا ي�ب��ذل��ه م��ن جهود
بهدف إع��ادة تجميد البناء االستيطاني
ملدة  3أشهر مقابل رزمة حوافز أميركية».
ووص��ف أوب��ام��ا م��ا يفعله نتنياهو بأنه
جاد
«خطوة واع��دة ومفيدة تدل على أنه ً
ف��ي ت�ص��رف��ات��ه رغ ��م أن األم ��ر ل�ي��س سهال
بالنسبة له» .كذلك أمل أن يستأنف بيبي
وال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �ح �م��ود عباس
محادثاتهما قريبًا .ورجحت الصحيفة أن
يتسنى لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ضمان
الغالبية في املجلس الوزاري لتمرير القرار
بالتمديد املؤقت للتجميد االستيطاني،
م��وض �ح��ة أن �ه��ا س �ت �ك��ون غ��ال�ب�ي��ة ضئيلة
تعتمد على وزير الداخلية إيلي يشاي.
وذك � � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن ن �ت �ن �ي��اه��و عقد
اج �ت �م��اع��ًا ف ��ي م�ك�ت��ب ال ��وزي ��ر الليكودي،
يولي أدش�ت��اي��ن ،بمشاركة ع��دد م��ن نواب
«الليكود» لبحث الخطوات املنوي اتخاذها

من الصحافة اإلسرائيلية

السيد
مهدي ّ
اس �ت �ح��وذت رزم ��ة ال�ت�ق��دي�م��ات األميركية،
األمنية والسياسية ،املقدمة إلى الحكومة
اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ،ع� �ل ��ى اه� �ت� �م ��ام الصحف
العبرية ،التي دعت بمجملها إلى ضرورة
املوافقة على هذه الصفقة املميزة ،من دون
أن تعفيها ه��ذه الدعوة من النبش في ما
وراء القرار األميركي السخي.
ف �ق ��د ت �ط ��رق ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ه� � ��آرت� � ��س» ،في
اف �ت �ت��اح �ي �ت �ه��ا ،إل � ��ى ال � �ع ��رض األميركي،
ف� � ��أش� � ��ارت إل � � ��ى أن � � ��ه ف � ��ي ق� �ل ��ب االقتراح
االميركي يقبع مطلب ترسيم حدود الدولة
الفلسطينية ،الذي وعد بنيامني نتنياهو
بإقامتها .وأضافت أن��ه حتى اآلن تملص
نتنياهو م��ن ال�ب�ح��ث ف��ي صيغة الحدود
املستقبلية إلس��رائ�ي��ل م��ع الفلسطينيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحسم املطلوب
م � ��ن ن �ت �ن �ي��اه��و واض � � � ��ح :ق � �ب� ��ول العرض
األم�ي��رك��ي ،التجميد ال �ف��وري لالستيطان
وترسيم الحدود على أس��اس التفاهمات
األم �ن �ي��ة ال �ج��دي��دة م��ع ال ��والي ��ات املتحدة،
حتى لو استوجب مثل هذا الحسم تغيير
االئ �ت�لاف ،إدخ ��ال «ك��دي�م� ً�ا» إل��ى الحكومة
وتعيني تسيبي لفني بدال من ليبرمان.
ورأت «هآرتس» أنه يتعني على نتنياهو
أن ي �ب��دي ح�س��ًا ق�ي��ادي��ًا وأن ي �ق��ول «نعم»
واضحة وجلية ألوباما.
ب � ��دوره � ��ا ،ت �ط ��رق ��ت ص �ح �ي �ف��ة «يديعوت
أح��رون��وت» ،ف��ي افتتاحيتها ،إل��ى الثمن
ال�ح�ق�ي�ق��ي ال� ��ذي ت��ري��ده إدارة أوب ��ام ��ا من
نتنياهو مقابل الصفقة املعروضة .ورأى
ُ
ن ��اح ��وم ب��رن �ي��ع أن� ��ه ل ��م ي �س �ب��ق أن عرض
كلينتون ونتنياهو خالل
لقائهما في نيويورك (بريندان
ماكديرناد ــ رويترز)

فلسطينيون يشترون اللحمة استعدادًا للعيد في الخليل أمس (حازم بادر ــ أ ف ب)
ضد نية تمديد التجميد االستيطاني.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن م��ن ب�ين النواب
ال�ل�ي�ك��ودي�ين امل �ع��ارض�ين لتجميد البناء،
رئ�ي��س االئ �ت�لاف الحكومي ،زئ�ي��ف الكني،
وي ��اري ��ف ل �ي �ف�ين ،وت �س �ي �ب��ي حوتوبيلى،
وداني دانون.
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،أع � �ل� ��ن وزي� � � ��ر الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي إي�ه��ود ب ��اراك ،تأييد االتفاق
ال � � � � ��ذي ت � �م � ��ت ب� � �ل � ��ورت � ��ه ب� �ي ��ن نتنياهو
واإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ب�ش��أن تجميد البناء
االستيطاني .وق��ال إن « 20ط��ائ��رة أف 35
أهم بما ال يقاس من االحتكاكات العابرة
بني نتنياهو وأعضاء كتلته من الليكود».
وأض� ��اف «أرادت إس��رائ �ي��ل أن ت�م�ت�ل��ك 40
طائرة ،لكن بسبب التقليص في امليزانيات،
اتفق على  20طائرة فقط بتكلفة وصلت
إلى  3مليارات شيكل».

وأشار باراك إلى وجود إمكانيتني« :إما أن
نصل إلى تفاهم مع الواليات املتحدة التي
ستجد طريقة إلجبار الفلسطينيني على
الجلوس إل��ى طاولة املفاوضات ،وإم��ا أن
يصل الفلسطينيون والعالم الغربي إلى
تفاهمات مع الواليات املتحدة».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ال�ط�ل��ب األميركي
م �ن��اق �ش��ة ح � ��دود ف�ل�س�ط�ين خ �ل�ال األشهر
الثالثة (فترة التجميد املقترحة) ،قال باراك
إن الواليات املتحدة تتوقع مناقشة جميع
القضايا الجوهرية ب�ج��دي��ة ،موضحًا أن
التعهدات التي قدمتها الواليات املتحدة
إلسرائيل «إنجاز كبير جدًا لنتنياهو».
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق� � ��ال وزي� � � ��ر الشؤون
االس �ت �خ �ب��اري��ة ،دان م� ��ري� ��دور ،لصحيفة
«هآرتس» ،إن االقتراح األميركي «معقول»،
وإن تجميد البناء االستيطاني «ليس هو

ّ
األس� � ��اس ،ب ��ل امل �ف ��اوض ��ات ال �ت��ي ت �ع��د في
م�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي��ل م��ن ال ��درج � ً�ة األولى».
وأكد أن ترسيم الحدود مستقبال «يجب أن
يكون على أساس جدار الفصل العنصري،
بحيث تبقى الكتل االستيطانية والقدس
تحت السيادة اإلسرائيلية ،وأنه يجب على
الفلسطينيني التخلي عن حلم العودة».
في هذا الوقت ،كشفت مصادر إسرائيلية
ع ��ن ج �م �ل��ة م ��ن «األف � �ك� ��ار» أط �ل �ق��ت عليها
اس��م «أس� ��رار» ،ح��ول امل�ف��اوض��ات الجارية
بشأن إعالن الدولة الفلسطينية .وحذرت
الجمهور اإلس��رائ�ي�ل��ي م��ن أن م��ا عرضته
أميركا على إسرائيل يتخطى أمر تجميد
االستيطان مل��دة  3أش�ه��ر ،ويصل إل��ى حد
إعالن حدود دولة فلسطني املستقلة ونشر
قوات أردنية على حدودها الشرقية.
وق ��ال م��وق��ع «دي �ب �ك��ا» ال�ن��اط��ق بالعبرية،

إن حكومة أوب��ام��ا تعهدت ل��رام ال�ل��ه وتل
أبيب تقديم خريطة نهائية لحدود دولة
ف�ل�س�ط�ين ف��ي غ �ض��ون ال � �ـ 90ي��وم��ًا املقبلة.
واس �ت �ن ��د امل ��وق ��ع إل � ��ى م� �ص ��ادر أميركية
ويهودية في واشنطن ،قالت إن نتنياهو
أخفى عن وزراء حكومته تفاصيل االتفاق
السري.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل��ن م �ص��در دب �ل��وم��اس��ي في
ال �ق��دس املحتلة أن��ه «سيسمح إلسرائيل
ب��اس �ت �ك �م��ال إق ��ام ��ة امل� �ئ ��ات م ��ن الوحدات
ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي امل �س �ت��وط �ن��ات ،ح �ت��ى بعد
اإلعالن مجددًا عن تجميد البناء».
في املقابل ،ألغت لجنتا التنظيم والبناء
التابعتان ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اإلسرائيلية
وبلدية القدس املحتلة من جدول أعمالهما
بحثًا حول بناء  130وحدة سكنية تابعة
ملستوطنة «غيلو» الواقعة جنوب القدس
ال�ش��رق�ي��ة ،وذل ��ك مل�ن��ع ن�ش��وء أزم ��ة جديدة
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل واإلدارة األم �ي��رك �ي��ة .وذكر
امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي لصحيفة «هآرتس»
أن م �ك �ت��ب ن �ت �ن �ي��اه��و «ي� �ش ��رف ع �ل��ى عمل
لجنة التخطيط والبناء في القدس بسبب
الحساسية السياسية».
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ًا ،ط� ��ال� ��ب ك �ب �ي ��ر املفاوضني
الفلسطينيني ،صائب عريقات ،الحكومة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ت�ج�م�ي��د ك�ل��ي لالستيطان
وع ��دم االك �ت �ف��اء ب��وق��ف ال �ب �ن��اء ف��ي الضفة
ال�غ��رب�ي��ة إذا أرادت إث�ب��ات ج��دي�ت�ه��ا .وقال
«ف��ي اللحظة ال�ت��ي ي��وق��ف فيها نتنياهو
االس � �ت � �ي � �ط ��ان ،س� �ي� �ص ��ار إل � ��ى استئناف
املفاوضات مباشرة».
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
«الحمار وحده لن يقبل الحوافز األميركية»
ع�ل��ى اس��رائ �ي��ل ه ��ذا ال �ق��در ال�ك�ب�ي��ر مقابل
ق��در طفيف ج �دًا .وأض��اف أن كل وزي��ر في
ال�ح�ك��وم��ة ي�ع��رف أن ث�لاث��ة أش�ه��ر تجميد
ليست الثمن الحقيقي.
ول�ف��ت ب��رن�ي��ع إل��ى أن��ه ف��ي ال�ب�ي��ت االبيض
«ال يجلس ّإم �ع��ات ،وع�ل�ي��ه ،إم��ا أن تكون
الوعود التي قطعوها لنتنياهو تساوي
اق��ل من العناوين الرئيس الضخمة التي
نشرت في الصحف ،وإم��ا أن املقابل الذي
سيكون نتنياهو مطالبًا بإعطائه أكثر
أهمية بكثير من االنطباع الناشئ».

ّ
وبحسب برنيع ،الخياران مشوقان .األول
يرسم نتنياهو كمن فهم ـــــ وإن متأخرًا ـــــ
أن رئيس وزراء اسرائيل ال يمكنه أن يقول
ال للرئيس األميركي .الخيار الثاني هو أن
نتنياهو أقنع اإلدارة أنه في غضون ثالثة
اش �ه��ر ال�ت�ج�م�ي��د س�ي��واف��ق ع�ل��ى انسحاب
اسرائيلي إلى خطوط .1967
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق ��ارب امل�ح�ل��ل السياسي
في «هآرتس» ألوف بن ،العرض األميركي
م��ن زاوي ��ة رف��ع ال �ح��رج ع��ن ن�ت�ن�ي��اه��و ،ألن
األخ � �ي� ��ر ع� ��اد م ��ن رح �ل �ت��ه ال� ��ى الواليات

امل �ت �ح��دة م ��ع إم �ل��اء ام �ي��رك��ي ه ��و تجميد
املستوطنات ثالثة أشهرُ ،يصار فيها إلى
ت�ف��اوض ع��اج��ل على ال �ح��دود املستقبلية
ب�ي�ن اس ��رائ� �ي ��ل وف �ل �س �ط�ي�ن .وب �ح �س��ب بن
«م��ن أج��ل تليني انطباع أن الحديث يدور
ع��ن اس�ت�س�لام نتنياهو لضغط اميركي،
وت �س �ه �ي��ل امل ��واف � �ق ��ة ِّ ع �ل ��ى ال �ت �ج �م �ي��د في
حكومة اس��رائ�ي��لُ ،ب��ط��ن اإلم�ل�اء بإغراءات
سياسية وأمنية يمكن اختصارها على
النحو اآلت��ي :ط��ائ��رات شبح لسالح الجو
مقابل وقف تهرب نتنياهو».

ورأى ب��ن أن أح ��د األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي تثيرها
الصفقة ،متعلق بالجبهة اإليرانية ،ذلك أن
الطائرات الحربية التي وعدت بها االدارة
نتنياهو ،ال ترمي إلى حماية اسرائيل من
الفلسطينيني ،ب��ل ال��ى تعزيز ردع ايران.
وي�س��أل عما إذا أمل��ح نتنياهو ال��ى اإلدارة
أن ��ه س�ي�م�ت�ن��ع ع��ن م�ه��اج�م��ة اي � ��ران مقابل
ال �ط��ائ��رات ال�ح��دي�ث��ة وات �ف��اق ال��دف��اع الذي
طلبه؟
وب � �ح � �س� ��ب ب � � � ��ن ،ي � �ص � �ع ��ب اف � � � �ت � � ��راض أن
األم�ي��رك�ي�ين اق �ت��رح��وا ت��دل�ي��ل س�ل�اح الجو
ب � �س �ل�اح م� �ت� �ق ��دم ج � � �دًا م � ��ن اج� � ��ل تجميد
االس � �ت � �ي � �ط ��ان ث�ل��اث� ��ة اش � �ه� ��ر ف � �ق� ��ط ،ومن
املعقول أكثر أنهم اقترحوا تعزيز الردع
االسرائيلي ملنع حرب في املنطقة.
وف��ي «معاريف» ،ق��ال مناحم بن إن��ه يجب
املوافقة على العرض االميركي ،ليس فقط
ألنه ليس هناك مفر من املوافقة «إال اذا كنا
ألن
نريد أن نظهر كبغال عنيدين» ،بل أيضًا ً
مزايا كبرى ،فضال
العرض يتضمن ثالث ً
عن الذخائر املادية وفضال عن التعهدات
بدعم اسرائيل في الساحات الدولية :الوعد
ب��أال تطالبنا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بتجميد
إض��اف��ي م�ع�ن��اه عمليًا أن تسلم الواليات
امل�ت�ح��دة ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ ارب �ع�ين سنة،
بالبناء ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات .ث��ان�ي��ًا ،املوافقة
على البناء في شرقي القدس ومن الصعب
التصديق بأن العرب سيبتلعونه .وثالثًا،
إط��ار الزمن القصير ،ال��ذي سيلزمنا نحن
أخ�ي�رًا أن نقف أم��ام أنفسنا وأم��ام العالم،
وأن نقول ما الذي نريده حقًا .وأضاف أنه
«ف��ي ال�ظ��روف الناشئة ،الحمار وح��ده لن
يقبل العرض األميركي».
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ماليني الحجاج يتدفقون على جبل عرفات
«البراءة من املشركني» ،وأطلقوا هتافات
«امل � ��وت ألم �ي��رك��ا» و«امل� � ��وت إلسرائيل»
ورددوا شعار «يا أيها املسلمون اتحدوا
اتحدوا».
ومع غروب الشمس ،بدأ الحجاج النزول
في وقت واحد من جبل عرفات إلى مشعر
مزدلفة حيث أمضوا قسمًا من الليل قبل
ال �ع��ودة م �ج��ددًا إل��ى م�ن��ى ح�ي��ث يبدأون
اليوم برجم الجمرة الكبرى (العقبة).
وارت � �ب � ��ط رم � ��ي ال � �ج � �م ��رات ف� ��ي املاضي
بحوادث تدافع خطيرة سعت السلطات
السعودية إلى تالفيها ،وخصوصًا من
خالل إقامة جسر الجمرات ومنع التقاء
القادمني لرمي الجمرات واملغادرين.
وح �ت��ى اآلن ل��م ت�ب�ل��غ ال �س �ل �ط��ات ع��ن أي
م �ش �ك�لات ك �ب �ي��رة أو ك� � ��وارث م �ث��ل التي
شهدتها مواسم حج في السابق ومنها
ان �ه �ي��ار م�ب�ن��ى وح� � ��وادث ت ��داف ��ع بسبب
التكدس.
ل �ك��ن م� �ج ��رد ال � �ع� ��دد ال �ض �خ��م للحجاج
يثير قلق الحكومة ال�س�ع��ودي��ة .ويقول
مسؤولون أمنيون إن السلطات نشرت
مئة ألف من رجال األمن ملراقبة الحج.
وح�ل�ق��ت ط��ائ��رات هليكوبتر ف��ي الهواء
ملراقبة تدفق الحجاج ،فيما تفسح قوات
ال�ش��رط��ة ال�ط��ري��ق أم ��ام ال�ح��اف�لات وسط
ح �ش��ود م ��ن ال ��راج �ل�ي�ن ال ��ذي ��ن يحملون

تجمع أكثر من مليوني
حاج أمس على جبل عرفات ألداء
الركن األعظم من مناسك الحج،
الذي بدأ األحد ويستمر حتى اآلن
بال حوادث
اح �ت �ش��د م�ل�اي�ي�ن ال� �ح� �ج ��اج ،أم � ��س على
جبل عرفات ،مؤدين الركن الرئيسي في
م�ن��اس��ك ال �ح��ج .وت��وج��ه ال�ح�ج��اج الذين
ارت � � ��دى ال� ��رج� ��ال م �ن �ه��م ل� �ب ��اس اإلحرام
األب�ي��ض منذ ال�ص�ب��اح ال�ب��اك��ر إل��ى جبل
عرفات ،وألسنتهم ال تنفك تردد التلبية
«ل �ب �ي��ك ال �ل �ه��م ل �ب �ي��ك ،ل�ب�ي��ك ال ش��ري��ك لك
ل�ب�ي��ك ،إن ال�ح�م��د وال�ن�ع�م��ة ل��ك وامل �ل��ك ،ال
شريك لك لبيك».
وأدى الحجاج صالتي الظهر والعصر
جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة الذي بني
ف��ي امل�ك��ان ال ��ذي أل�ق��ى ف�ي��ه ال�ن�ب��ي محمد
خطبة الوداع.
ّ
وأم ال �ح �ج��اج امل�ف�ت��ي ال �ع��ام السعودي،
الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ،
الذي ألقى خطبة عرفة قبل الصالة.
من جهة ثانية ،شارك الحجاج اإليرانيون
ع �ل��ى ع��ادت �ه��م ف ��ي ك ��ل ع� ��ام ف ��ي مراسم

املظالت صائحني باملارة الذين يصلون
حيث يقفون «أفسح الطريق يا حاج».
ول��م يعلن بعد لاّالعدد النهائي للحجاج
ه� ��ذه ال �س �ن��ة ،إ أن ب �ع��ض التقديرات
امل �ت��داول��ة تشير إل��ى وج ��ود  2,5مليون
ش �خ ��ص ف� ��ي األراض � � � ��ي امل� �ق ��دس ��ة ألداء
فريضة الحج.
وت�ش�ي��ر األرق� ��ام ال��رس�م�ي��ة إل��ى م�ن��ح 1,8
م�ل�ي��ون إذن ح��ج ل�لأج��ان��ب وم�ئ�ت��ي ألف
إذن ل �س �ك ��ان ال� �س� �ع ��ودي ��ة وب� ��اق� ��ي دول
الخليج .غير أن ع�ش��رات آالف الحجاج
اآلخرين تمكنوا من التسلل إلى منى رغم
ال �ح��واج��ز األم�ن�ي��ة ال�ت��ي نصبت حولها
للحؤول دون حصول عمليات تسلل إلى
املدينة املقدسة.
ّ
ول�ت�خ�ف�ي��ف ال ��زح ��ام ،ش��غ�ل��ت السعودية
هذا العام قطارًا بني مكة واملدينة .وقال
مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية،
حبيب زي��ن العابدين ،إن امل�ش��روع الذي
تكلف  1.8مليار دوالر ،يمتد ملسافة 18
كيلومترًا وسيعمل جزئيًا هذا العام اذ
سينقل نحو  180ألف حاج فقط.
ولفت العابدين إلى أن استخدام القطار
ه� ��ذا امل ��وس ��م س�ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى مواطني
السعودية ودول الخليج ،على أن يفتح
أمام باقي الجنسيات في العام املقبل.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

حجاج يستريحون على جبل عرفات (محمد سالم ــ رويترز)

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

 -1شاعر لبناني ُيعتبر من أبرز الشعراء العرب املعاصرين – والد –  -2مطربة مصرية
ّ
زوجي
راحلة من أصل س��وري – خالف ُمر –  -3أمبراطور روماني أح��رق روم��ا – خالف
ً
الدور كامال
–  -4آللىء عظام – لقب أجنبي – متشابهان –  -5عشرة باألجنبية – لعبت ُ
–  -6يضرب بالسوط – اإلقتراب –  -7مجموعة أناشيد من أسفار العهد القديم تنسب الى
داوود امللك – ّ -8
مس بيديه – مضغ الطعام – خاصتي وملكي –  -9وقت زائد عما كان

مقرر سابقًا – للتأفف –  -10صحفي تونسي من أم لبنانية يعمل مديرًا ملكتب الجزيرة
في بيروت

عموديًا

شروط اللعبة

 -1لقب املمثلة املصرية الراحلة سعاد حسني –  -2مقاطعة في غرب السعودية بني الحجاز
واليمن تمتد ب�م��وازاة البحر األحمر وتشمل سهل ِتهامة – الك الطعام بلسانه –  -3يعبر
بسيارته – أصل البناء –  -4مدينة في شمال العراق بسفح كردستان – أشار بإصبعه – ماركة
صابون –  -5بلدة لبنانية بقضاء الشوف – ماء ج� ٍ�ار –  -6م��أوى الدجاج – نقاتل ونحارب
–  -7كسر الخبز بأصابعه – عائلة طبيب فرنسي راحل مؤسس مدرسة فرويد في باريس
ّ
–  -8طليق – ّأبو البشرية – الذي لم ًينضج من الفواكه –  -9مضيق في تركيا يصل بحري إيجه
ومرمرة ُيشكل مع البوسفور فاصال بني البلقان واألناضول –  -10إحدى جزر األنتيل الكبرى
ّ
شرقي هايتي عاصمتها سان خوان
1

أفقيا
ّ
 -1مالك الحزين –  -2حسون – بوردا –  -3متردد – رع –  -4و ق د ا ل م ا – دم –  -5دل – لولند –  -6سام
– أج – أمل –  -7عليا – الشرخ –  -8دول – أنجو –  -9دمار – كم – آر –  -10أنغليكاني

عموديًا
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1محمود سعيد –  -2استقالل – ما –  -3لورد – ميدان –  -4كندال – أورغ –  -5دلوا –  -6لب – ملجأ
– كي –  -7حوران – المك –  -8زرع – داشن –  -9يد – مرجان –  -10ناظم الخوري

حل الشبكة 691

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

إعداد
نعوم
مسعود

2

8

3

4

5

6

56 39 32
7

8

9

10

11

ّ
مع
بمراسالتهفتاة
وأنشأت مجلة
إشتهر
مصر
.)1949
هاجرت الى
مصر (-1862
(-1880في.)1947
بريطانيا
لبنانية
وصحافيةلملك
الممثل األعلى
أديبة
األولىوتخطب للعمل ونشر
المنابر
العالمية
الحربوتعتلي
خاللولبنان
عليمصر
تنتقلبنبين
حسين
وراحت
شريف مكة
الشرق
 = 3+8+2+6طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
التعليم
 = 4+3+2+7+1+6من اإلشارة يفهم ■  = 9+11إسم موصول ■  = 3+8+10لذيذ
الفهم

مومسن
تيودوروالكوت
حل الشبكة الماضية :ديريك

ج ��رى م �س��اء أم ��س س�ح��ب ال �ل��وت��و اللبناني
ل�ل�إص��دار ال��رق��م  831وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 2 :ـــ  17ـــ  18ـــ  30ـــ  34ـــ  37الرقم
اإلضافي33 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 160.478.105ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة160.478.105 :
ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 68.790.690ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة.
ـــ ال�ج��ائ��زة اإلف��رادي��ة لكل شبكة2.866.279 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 68.790.690ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 1117 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 61.585 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح�س��ب املرتبة:
 194.080.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 18.635 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 2.960.408.608 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  831وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.47839 :
¶ الجائزة االولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ الرقم الرابح.47839 :
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة.
ـــــ الجائزة اإلف��رادي��ة لكل ورق��ة75.000.000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7839 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.839 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.39 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
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فإن إعارة الكتاب عار ...فمحبوبي في ذي الدنيا كتاب وهل يا ترى
«أيا مستعير الكتاب دعني ّ
محبوب يعار» .بيت شعري يلخص بعضًا من حكاية آية الله املرعشي النجفي مع املخطوطات
والكتب ،إذ أمضى حياته يجمع النوادر منها حتى أبى أن يفارقها فكانت وصيته أن يدفن بجوار
مكتبته املصنفة أولى بني مكتبات املخطوطات في إيران وثالثة في العالم اإلسالمي

مكتبة املرعشي النجفي:
صرح علمي إلحياء التراث
قم ــ جمانة فرحات

عالم من قم
إل ��ى ج��ان��ب مكتبته ال ��رائ ��دة ،ك ��ان ال�س�ي��د امل��رع�ش��ي ال�ن�ج�ف��ي م��ن ك �ب��ار علماء
مدينة ق��م .وتتلمذ على يديه ع��دد م��ن الطلبة ،بينهم محمد حسني بهشتي
وم�ح�م��ود ال�ط��ال�ق��ان��ي ،ال ��ذي ش�غ��ل منصب أول إم ��ام جمعة ف��ي ط �ه��ران بعد
ال�ث��ورة اإلسالمية ،وشهاب الدين اش��راق��ي صهر اإلم��ام الخميني ،ومرتضى
الحائري نجل مؤسس الحوزة العلمية في قم .وتميز النجفي بغزارة مؤلفاته،
فترك وراءه أكثر من  150إرث��ًا توزعت في ميادين العلوم املتنوعة من الفقه
واألص��ول والعلوم القرآنية إلى الفلسفة والتاريخ واملنطق .ولم يكن تفضيل
السيد املرعشي النجفي أن يدفن عند مدخل مكتبته عوضًا عن حرم السيدة
املعصومة ،حيث امضى عشرات السنني من عمره خادمًا داخل مقامها وإمامًا
للجماعة فيه ،سوى خير دليل على تعلقه بمكتبته.

ال يمكن أن تكتمل الزيارة إلى قم من دون
املرور بمكتبة آيه الله املرعشي النجفي.
م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات األول� � ��ى ل ��دخ ��ول مبنى
تتملك ال��زائ��ر رهبة ل��ن يكتشف
املكتبة
اّ
أس �ب��اب �ه��ا إل م� ��ع م� � ��رور ال� ��وق� ��ت .عند
املدخل يستقبله مرقد املؤسس النجفي
بعدما كتب في وصيته «ادفنوني عند
مدخل املكتبة كي تطأني أق��دام باحثي
العلوم اإلسالمية ومحققيها كل يوم».
لحظات يمضيها الزائر مسترقًا النظر
إلى التعلق البادي على أوجه اإليرانيني
بصاحب امل��رق��د ،قبل أن ينطلق صوت
امل��رش��د ،م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة في
املكتبة ،محمد حسني ،داعيًا إل��ى البدء
برحلة اكتشاف املكتبة لتبيان حجم ما
تكتنزه خزانتها الرئيسية ،وإدراك أهمية
إرث النجفي الذي قضى قرابة السبعني
ع��ام��ًا م ��ن ح �ي��ات��ه ي�ج�م��ع ن � ��وادر الكتب
وامل�خ�ط��وط��ات .وألج��ل ه��ذا ال�ه��دف ،كان
الحرمان م��ن الطعام أو السجن مرحبًا
به في عيون «حافظ التراث الكبير» ،كما
كان يحلو للعلماء مناداته.
ف��امل �ك �ت �ب��ة امل �ص �ن �ف��ة ع �ل��ى أن �ه ��ا الثالثة
ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م اإلس �ل��ام � ��ي ب� �ع ��د مكتبتي
السليمانية في تركيا ودار الكتاب في

يستمعون إلى شرح عن إحدى املخطوطات (خليل ضاهر)
مصر ،تبلغ مساحتها  4آالف متر مربع،
وي �ض ��م م �ب �ن��اه��ا ال��رئ �ي �س��ي  7طبقات،
ي ��زوره ��ا م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  4آالف عضو
يوميًا.
ّ
ومرت عملية تجميع محتويات املكتبة
بمراحل ع��دة ،انطلقت أواله��ا ف��ي أثناء
مواصلة السيد النجفي دراسته للعلوم
الدينية في ال�ع��راق .وبعدما التفت إلى
قيمة التراث اإلس�لام��ي ،ش��رع في إعداد
ف�ه��رس��ت ل�ل�ك�ت��ب ال�ق� ّ�ي�م��ة واملخطوطات
النادرة في جميع مكتبات النجف ،ممنيًا
النفس بإمكانية اقتنائها تدريجيًا.
ول ��م ي�ق��ف اف �ت �ق��اره ل�ل�ن�ق��ود أو منافسة
االس �ت �ع �م��ار ال �ب��ري �ط��ان��ي ع��ائ �ق��ًا أمامه.
ف �ك��ان ال��زه��د ف��ي ال �ح �ي��اة أق �ص��ر السبل

تقرير

اقتراح إسرائيلي بتدمير النووي اإليراني بصواريخ بعيدة املدى
رأت دراس��ة جديدة ملعهد األم��ن القومي
اإلس��رائ �ي �ل ��ي ف ��ي ت ��ل أب� �ي ��ب ،ونشرتها
ّوكالة «سما» الفلسطينية لألنباء أمس،
النووي اإليراني وصل الى
أن البرنامج
ّ
نقطة ال�لاع��ودة ،وأن العقوبات الدولية
املفروضة على إي��ران لن تثني حكامها
وت��دف �ع �ه��م إل ��ى ال �ت �ن��ازل ع ��ن البرنامج
النووي.
ّ
ولفتت الدراسة إلى أن البرنامج النووي
اإليراني ،هو ّ
ربما القضية الوحيدة التي
ُ
اإلي��ران �ي��ون ،بما ف��ي ذلك
يجمع عليها ّ
ّ
امل�ع��ارض��ة ،إذ إن الشعب اإلي��ران��ي يعد
هذا املشروع مصدرًا للفخر واالعتزاز.
وق��ال معد ال��دراس��ة ،أف��راي�ي��م أسكوالي،
ال ��ذي ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار أرب �ع�ين ع��ام��ًا في
ل �ج �ن��ة ال �ط��اق��ة ال� �ن ��ووي ��ة اإلسرائيلية،
وم��ن ثم شغل مناصب رفيعة املستوى
اللجنة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة في
ف��ي
ّ
ج �ن �ي��ف ،إن ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة ف �ق��ط هي
قادرة على وقف البرنامج
التي ستكون ّ
اإلي ��ران ��ي ،م��ع أن� ��ه اس�ت�ب�ع��د ف �ك��رة قيام
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ه��ذه العملية ،وفي
امل�ق��اب��ل ش�ك��ك ف��ي ق ��درة ال��دول��ة العبرية
وح ��ده ��ا ع �ل��ى ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ة قاضية
للبرنامج النووي اإليراني.
ّ
وأش � � ��ار ال �ب ��اح ��ث اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي إل� ��ى أن
ّ
ّ
البرنامج النووي االيراني يتقدم تقدمًا

ْ
بطيئًا ،ول�ك��ن ه��ذا ال�ت�ق��دم م��ن ش��أن��ه أن
مغلوط لألمور ،مضيفًا
ي� ّ�ؤدي إلى فهم
ّ
إن الزعم األميركي بأن إيران بحاجة الى
سنة واح��دة فقط للوصول الى القنبلة،
ّ
ه��و «زع ��م ّال ي �م��ت إل ��ى ال��واق��ع بصلة».
وأوض� ��ح أن ��ه ك�م��ا ت�س�ي��ر األم� ��ور اليوم،
ّ
اإليرانية
ف��إن ال�ع�لاج الوحيد للمشكلة ّ
م��ن ج��ان��ب املجتمع ال��دول��ي يتمثل في
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي أق � ّ�ره ��ا ُ م�ج�ل��س األمن،
وه� � ��ذه ال� �ع� �ق ��وب ��ات ل� ��ن ت �خ �ض ��ع أركان
النظام الحاكم في طهران ،ولن تدفعهم
ا ّل��ى التنازل عن البرنامج ال�ن��ووي ،كما
أن فترة السنة التي حددها األميركيون
ه ��ي ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ج� � �دًا ،وباستطاعة
تجاوزها بسهولة.
إيران
ّ
وفي رأيه فإن البرنامج النووي يحظى
ب ��إج� �م ��اع ع � ��ام ف� ��ي إي � � � ��ران ،ول � ��ن تجرؤ
ّ
أي ح�ك��وم��ة ف��ي ّ ط �ه��ران ع�ل��ى التخلص
م �ن��ه ،إال إذا ت��أل �ف��ت ح �ك��وم��ة علمانية
دي �م��وق��راط �ي��ة ،وه ��ذا ال�س�ي�ن��اري��و بعيد
جدًا عن التحقيق.
ّ
وش��دد معد ال��دراس��ة على أن الخطوط
ال �ح �م��راء ف��ي ق�ض�ي��ة ّ ال� �ن ��ووي اإليراني
غير رادع��ة ب��امل��رة ،ألن املجتمع الدولي
ل��م ُي �ح��دد ل �ق��ادة ط �ه��ران م��ا ه��ي نتائج
اجتيازهم الخطوط الحمراء ،وبالتالي
ّ
ف ��إن إي ��ران ق��د ت�ل�ج��أ ال��ى تفجير نووي

اّ
ف��ي أراض �ي �ه��ا ،متوقعًا أل ي�ت�ع��دى الرد
ال��دول��ي على ه��ذا العمل ،ال��رد ال��ذي كان
عندما قامت باكستان والهند بالتجارب
النووية.
وانتقد بشدة إدارة الرئيس األميركي،
ب ��اراك اوب��ام��ا ،ال�ت��ي ل��م ت�ح��دد الخطوط
ّ
ال�ح�م��راء ،ول��م تعد خطة ملواجهة إيران
حال اجتيازها هذه الخطوط ،الفتًا
في ّ
باستيعاب
يؤمن
�ذي
�
ل
ا
«البديل
أن
ال��ى
ّ
إي��ران النووية ،هو البديل األس��وأ ،ألنه
سيؤثر سلبًا في دول الخليج ،وفي قوة
أميركا في املنطقة».
ّ
وتابع الباحث اإلسرائيلي إن «الطريق
الوحيد لإلجهاز على البرنامج النووي
اإلي ��ران ��ي ،ه��و ق �ي��ام ال ��والي ��ات املتحدة،
ب�ق�ص��ف امل �ف��اع�ل�ات ال �ن��ووي��ة اإليرانية
بصواريخ باليستية بعيدة املدى كي ال
تتورط في حرب جديدة ،مثل العراق أو
أفغانستان» ،مشيرًا إلى أن أميركا قادرة
على توجيه ه��ذه الضربة القاضية من
بعيد للبرنامج النووي اإليراني.
ّ
وف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ي��ؤك��د ال � ّب��اح��ث أنه
وف��ق امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ف ��إن اسرائيل
ال ت �م�ل��ك ال �ق ��وة ال �ك��اف �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ هجوم
ّ
عسكري ض��د املنشآت النووية االيرانية
وال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا ،وف��ي ح��ال ع��دم اتخاذ
ال �ض ��رب ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة خ� �ي ��ارًا م ��ن جانب

ّ
على عمله
اإلدارة األميركية ،فإن ً
ما تقدر ً ّ
هو أن تثبت إلي��ران ق��وال وفعال أن��ه ليس
من مصلحتها مواصلة تطوير البرنامج
النووي ،وهذا األمر منوط بحصار جوي
وبحري من جانب أميركا إليران.
لكن إذا ّ
عسكرية
وجهت أميركا ضربة
ّ
م��ن بعيد إل��ى إي ��ران ،ي��رى أس �ك��والي أن
للمعاناة بفعل
الدولة العبرية ستعود
ُ
الصواريخ اإليرانية التي ستطلق ،كما
ح��دث ع��ام  1991ع�ن��دم��ا أط�ل��ق الرئيس
العراقي السابق صدام حسني صواريخ
باتجاه الدولة العبرية ،ردًا على تعرض
ب� �ل ��اده ل �ح �م �ل��ة ع �س �ك ��ري ��ة م� ��ن أميركا
وحلفائها.
ّ
ستوج ّه اسرائيل
وت�س��اءل الباحث هل
ال �ض��رب��ة إل ��ى إي � ��ران ،ق��ائ�لا إن ق �ي��ام تل
أب �ي��ب ب �ه��ذه ال �ض��رب��ة ع �م �ل� ّ�ي��ًا ي �ج��ب أن
ي�خ�ل��ق ش �ع� ّ�ورًا ب��ال �ه��دوء ُ واالرت� �ي ��اح في
واشنطن ،ألنه عندها ست ّ
حمل إسرائيل
ّ
املسؤولية الكاملة ،كما أن إسرائيل هي
ّّ
ال �ت��ي س�ت�ت�ح�م��ل وح��ده��ا رد ال�ف�ع��ل من
العاملني العربي واإلس�لا ّم��ي ّ ،واالبتعاد
عنها أكثر فأكثر .ولفت الى أنه ّ بحسب
ال �ظ��روف ال��دول �ي��ة ال �س��ائ��دة ف ��إن عملية
ّ
عسكرية إسرائيلية ضد إيران هي أسوأ
خيار.
(األخبار)

أم��ام النجفي لجمع امل��ال ،بما يتضمنه
م��ن ح��رم��ان م��ن ال�ط�ع��ام وره ��ن املالبس
واألم �ت �ع��ة الشخصية وب�ي�ع�ه��ا والعمل
امل�ت��واص��ل ،إل��ى جانب ال�ص��وم والصالة
باإلنابة .وباتت عبارات مثل «اشتريت
هذا املخطوط بثالث سنوات قضاء صالة
عن والد صاحب املخطوط» و«اشتريت
ه � ��ذا امل� �خ� �ط ��وط ب �ق �ض��اء أرب � �ع� ��ة اشهر
صوم نيابة عن والد صاحب املخطوط»
و«اش�ت��ري��ت ه��ذا املخطوط ب��زي��ارة أمير
املؤمنني علي ملدة سنه كاملة نيابة عن
ص��اح �ب��ه» م��أل��وف��ًا ت��واج��ده��ا ب�خ��ط يده
على عدد من املخطوطات التي جمعها
بنفسه.
وال �س �ي��د ال�ن�ج�ف��ي ،ال ��ذي ي ��روى أن ��ه آثر

ما قل
ودل
أعلن سفير إيران لدى
البحرين ،مهدي آقا جعفري،
موافقة ملك البحرين ،حمد بن
عيسى آل خليفة ،على اإلفراج عن
السجناء اإليرانيني األربعة ،وذلك
بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها
السفارة اإليرانية .وشدد آقا
جعفري ،خالل حديث لوكالة «أنباء
فارس» اإليرانية ،على أن إجراءات
اإلفراج عن السجناء اإليرانيني،
قائمة على قدم وساق ،معربًا عن
أمله بأن يعود هؤالء الى أرض الوطن
حتى نهاية األسبوع الحالي .في
غضون ذلك ،يقوم وزير الخارجية
اإليرانية ،منوشهر متكي ،في الرابع
من الشهر املقبل بزيارة للمنامة
للمشاركة في مؤتمر األمن
اإلقليمي السابع.
(فارس ،كونا)

العالم 25

الثالثاء  16تشرين الثاني  2010العدد 1271

عربيات
دوليات

االمتناع عن الطعام أيامًا لتوفير ثمن
أح ��د ال �ك �ت��ب ح �ت��ى س �ق��ط م�غ�ش�ي��ًا عليه
م��ن ال �ج��وع ،ت�ع��رض للسجن ع��ام 1922
في النجف بعدما أص��ر على االحتفاظ
بمخطوط يدعى «ري��اض العلماء» ،في
وقت كان يحاول فيه الحاكم البريطاني،
عبر أحد سماسرته ،االستئثار به.
مثابرة مكنته خ�لال س�ن��وات قليلة من
اقتناء مجموعة نفيسة من املخطوطات
والكتب ال�ن��ادرة ،قبل أن يساعده ذيوع
صيته وت �ع��دد ال �ع�لاق��ات ال�ت��ي نسجها
مع مختلف العلماء في العاملني العربي
واإلسالمي على فتح أبواب مغلقة أمامه
حاز عبرها املزيد من املخطوطات .كذلك
ل��م ي�ح��ل ان�ت�ق��ال��ه م��ن ال �ع��راق إل ��ى ايران

إيران

دون م��واص�ل��ة م�ه�م�ت��ه ،ل�ي�ت�ح� ّ�ول منزله
إلى مقصد ألساتذة الجامعات ،في وقت
أجبر فيه النجفي ،بسبب ضيق مساحة
امل �ك��ان ،على اه ��داء امل�ئ��ات م��ن كتبه إلى
ع ��دد م��ن امل�ك�ت�ب��ات االي��ران �ي��ة لـ«تعميم
املعرفة».
ومع ازدي��اد مقتنياته من الكتب ،اختار
غ��رف�ت�ين داخ ��ل امل��درس��ة امل��رع�ش�ي��ة التي
أس �س �ه��ا ف��ي إي � ��ران ع ��ام  1965لترتيب
كتبه وم�خ�ط��وط��ات��ه ل�ي�ع��ود ويخصص
لها طبقة بأكملها.
مرة جديدة ،دفع إقبال الباحثني املتزايد
على مكتبة السيد النجفي إل��ى تشييد
بناء منفصل ،أنجز في عام  1974وضم
أكثر من ستة عشر ألف كتاب ومخطوط.
وب �ع��دم��ا ك��ان��ت م� �ح ��اوالت ال�ن�ج�ف��ي في
نشر املعرفة فردية الطابع ،أصدر اإلمام
ال�خ�م�ي�ن��ي ،ال ��ذي رب�ط�ت��ه ع�لاق��ة وطيدة
ب��ال�س�ي��د امل��رع�ش��ي وك ��ان م��ن ب�ين أوائل
العلماء ال��ذي��ن اجتمع بهم ف��ور عودته
م��ن م�ن�ف��اه ال�ف��رن�س��ي ،م��رس��وم��ًا ف��ي عام
 1989دع��ا الحكومة إل��ى توسيع مكتبة
النجفي على نفقتها .وع�ل��ى ال��رغ��م من
م �ش��ارك��ة «ح ��اف ��ظ ال� �ت ��راث ال �ك �ب �ي��ر» في
وض� ��ع ح �ج��ر األس � ��اس ل �ل �ب �ن��اء الجديد
في  ١٣حزيران  ،١٩٩٠فقد عاجله املوت
بعد  47يومًا فقط م��ن إط�لاق املشروع،
ل�ي�ت��ول��ى ن�ج�ل��ه م�ح�م��ود امل��رع�ش��ي إدارة
املكتبة تنفيذًا لوصية والده.
وت�ح�ت��وي ال �خ��زان��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة للمكتبة
وف �ق��ًا إلح � �ص ��اءات ع ��ام  75 ،2007ألف
م�خ�ط��وط مقسمة ع�ل��ى  37أل ��ف مجلد،
وي��رت�ف��ع ع��دده��ا إل��ى م��ا ب�ين  ٧٥٠وألف
مخطوطة في العام الواحد.
أم��ا ع��دد ال�ك�ت��ب امل�ط�ب��وع��ة فبلغ مليون
م� �ج� �ل ��د ت � � �ت� � ��وزع ع � �ل� ��ى خ� �م� �س�ي�ن لغة.
وتضم املكتبة اثني عشر قسمًا ،بينها
م�س�ت�ش�ف��ى أو «ب �ي �م��ارس �ت��ان» الكتاب،
ح �ي��ث ت �ت��واج��د ث�ل�اث��ة م� �خ ��ازن مجهزة
للتبخير ت�ت��ول��ى عمليات ال�ح�ج��ر على
املخطوطات والكتب والوثائق القديمة
ع�ل��ى م ��دى  ٧٢س��اع��ة ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى أي
جراثيم أو أم��راض يمكن أن ت��ؤدي إلى
تآكل الكتاب.
ك� ��ذل� ��ك ت� �ض ��م امل� �ك� �ت� �ب ��ة ق �س �م ��ًا لترميم
امل �خ �ط��وط��ات وال ��وث ��ائ ��ق ي �ش��رف عليه
فريق متخصص.
وت�ح�ت��وي خ��زان��ة امل �ص��ورات ع�ل��ى أكثر
م ��ن أرب� �ع ��ة آالف م �ج �ل��د م ��ن مصورات

الحرمان من الطعام
مرحبًا
أو السجن كان ّ
به في عيون النجفي
بهدف اقتناء الكتب
والمخطوطات
تحتوي الخزانة الرئيسية
للمكتبة وفقًا إلحصاءات
عام  75 ،2007ألف
مخطوط

امل� �خ� �ط ��وط ��ات ال� � �ن � ��ادرة امل � ��وج � ��ودة في
مكتبات العالم ،وبعض مما هو متوفر
في املكتبات اإليرانية ،فيما تضم خزانة
امليكروفيلم أفالمًا ألكثر من أربعة آالف
مخطوطة ن��ادرة م��وج��ودة ف��ي مكتبات
العالم وإي��ران ،إضافة إل��ى مايكروفيلم
ملخطوطات خ��زان��ة املكتبة .يضاف الى
ك��ل ذل ��ك م�ي�ك��روف�ي��ش ل�ل�ك�ت��ب املطبوعة
ف��ى العالم باللغات املختلفة .وتشتمل
ع�ل��ى ف�ه��رس��ت ألوائ� ��ل ال�ك�ت��ب املطبوعة
في العالم حتى نهاية عام  ،١٩٩٥وتبلغ
خمسني مليون عنوان بشتى اللغات.
في املقابل ،تضم خزانة الوثائق أكثر من
مئة أل��ف وثيقة خطية يعود أقدمها الى
خمسة قرون خلت ،وتشتمل على قرارات
السالطني واالم ��راء والحكام وأحكامهم،
وعلى إجازات الحديث ،ورسائل بخطوط
كبار العلماء واملراجع الدينيني.
وفي املكتبة أرشيف للكتب املمنوعة ،أو
«ال� �ض�ل�ال» ك�م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا ،ال يسهل
الوصول إليه ،إذ ال يسمح سوى للباحثني
بتداولها تمهيدًا إلعداد دراساتهم حولها
ونقدها.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن غلبة الطابع اإلسالمي
ع�ل��ى م�ح�ت��وي��ات مكتبة ال�س�ي��د النجفي،
ت�ت�ن� ّ�وع م�خ�ط�ط��وط��ات خ��زان��ة امل�ك�ت�ب��ة ما
ب�ي�ن ال �ف �ق��ه واألص � ��ول وال �ك�ل�ام والعقائد
واملنطق والفلسفة والعرفان والتصوف
وال � �ح ��دي ��ث وال �ت �ف �س �ي��ر وع � �ل� ��وم القرآن
واألدب واألخ�لاق والطبيعيات والتراجم
وال ��رج ��ال وال ��دراي ��ة واألن� �س ��اب والعلوم

ال�غ��ري�ب��ة واألع� ��داد وال�ف�ي��زي��اء والكيمياء
وال ��ري ��اض� �ي ��ات وال �ج �غ ��راف �ي ��ة والنجوم
والطب واملوسيقى.
وع �ل ��ى ق� ��در ت �ن ��وع امل �خ �ط��وط��ات تتنوع
اللغات املكتوبة بهاً ،
بدء ا بالعربية التي
الفارسية
تحتل الحيز األكبر  ،إلى جانب
ً
مرورًا بالتركية والالتينية ووص��وال إلى
السنسكريتية والتتريه والكجراتية.
ومن أقدم املخطوطات اإلسالمية آيات من
القرآن الكريم بالخط الكوفي على الرق،
وت �ع��ود ك�ت��اب�ت��ه إل ��ى أواخ� ��ر ال �ق��رن األول
والنصف الثاني من القرن الثاني ،ويعد
من أقً��دم املصاحف امل��وج��ودة في العالم.
ف �ض�ل�ا ع��ن أج � ��زاء م��ن امل �ص �ح��ف بالخط
ال�ك��وف��ي للناسخ الشهير علي ب��ن هالل،
املشهور بـ«ابن البواب» ،مؤرخة في بغداد
عام  ،1٠٠١ومجلدين من تفسير التبيان
للشيخ الطوسي ،ونهج البالغة للشريف
الرضي نسخ في  ١٠٧٦في أقدم مخطوطة
موجودة في العالم لهذا الكتاب.
وتحتفظ املكتبة بنسخ نادرة ملخطوطات
ُغ �ي��ر إس�ل�ام �ي��ة ،م�ن�ه��ا أدع �ي��ة م��ن الزبور
كتبت على جلد امل��اع��ز بالخط الالتيني
وت � �ت� ��أل� ��ف م � ��ن م� �ئ� �ت ��ي ص� �ف� �ح ��ة ت � � ��زن ١٦
ك� �ي� �ل ��وغ ��رام ��ًا ،أه� ��داه� ��ا ل �ل �س �ي��د النجفي
ع��دد م��ن ال��ره�ب��ان أث�ن��اء ت��واج��ده ف��ي أحد
مستشفيات إسبانيا بغرض العالج .كما
تضم خ��زان��ة املكتبة نسخة م��ن اإلنجيل
بالخط األمهري (الحبشي) على الرق من
القرن الثاني عشر امليالدي.
أم ��ا أق ��دم ك �ت��اب إس�ل�ام��ي ت�ض�م��ه املكتبة
فهو «نزهة املشتاق» للشريف اإلدريسي
ف��ي ال�ج�غ��راف�ي��ا .ك�م��ا ت�ض��م املكتبة كتاب
ال�ق��ان��ون الب��ن سينا ف��ي ال �ط��ب ،وتحرير
إقليدس للخواجة نصر الدين الطوسي
ف��ي ال��ري��اض�ي��ات .وكتبت ه��ذه املجموعة
بالخط الالتيني في القرن السادس عشر
في روما في الفترة من  1952إلى .1594
ك��ذل��ك تتوفر ف��ي املكتبة أق��دم نسخة من
كتاب نهج البالغة ،الذي جمعه الشريف
ال � ��رض � ��ي ف � ��ي ال � �ق � ��رن ال � ��راب � ��ع الهجري،
أم� ��ا م �خ �ط��وط ال �ج �م��ع ب�ي�ن الصحيحني
للحميدي األندلسي فيعود تاريخه إلى
القرن الخامس الهجري.
ون�ظ�رًا لقيمة ت��راث�ه��ا ،استطاعت املكتبة
أن تنسج عالقات تعاون مع أقرانها من
امل �ك �ت �ب��ات ال �ع��امل �ي��ة .ووص� ��ل ع��دده��ا إلى
نحو  400مكتبة ومركز ثقافي من بينها
مكتبة الكونغرس األميركي.

ّ
موسكو وبكني ودلهي تطلب من طهران إثباتًا على سلمية برنامجها

ّ
ح� ��ث وزراء خ ��ارج �ي ��ة ال �ص�ي�ن وروسيا
وال �ه �ن��د ،إي ��ران ع�ل��ى أن تثبت ل�ل�ع��ال��م أن
طموحاتها النووية سلمية وأن تعود إلى
امل�ح��ادث��ات .بينما أعلن وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،منوشهر متكي ،أن املشاورات
مع دول مجموعة « »1+5مستمرة لتحديد
فحوى ومكان إجراء املفاوضات املقبلة.
وقال بيان مشترك نشر على موقع وزارة
الخارجية الصينية ،إن «وزراء الخارجية
الثالثة (الصني والهند وروسيا) يدركون
حق إيران في االستخدام السلمي للطاقة
ال�ن��ووي��ة .وف��ي ال��وق��ت نفسه ،يتعني على
إي ��ران اس �ت �ع��ادة ق�ن��اع��ة امل�ج�ت�م��ع الدولي
بالطبيعة السلمية الخالصة ألنشطتها
النووية».
وت� ��اب� ��ع ال� �ب� �ي ��ان إن «ال� �س� �ب� �ي ��ل الوحيد
ل�ح��ل املشكلة ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة ه��و عن
طريق ال�ح��وار وامل�ف��اوض��ات وغيرها من
األساليب السلمية».
في املقابل ،أعلن وزير الخارجية اإليراني،
في مؤتمر صحافي ردًا على سؤال بشأن
معارضة أميركا إلج��راء املفاوضات بني
إي��ران ودول مجموعة  1+5في تركيا ،أن
«امل� �ش ��اورات م�س�ت�م��رة ،وأي ش ��يء يتفق
عليه سنعلنه».
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ب �ش ��أن م� ��دى احتمال
تناول قضايا نووية في املفاوضات مع

ال ��دول ال�س��ت (أم�ي��رك��ا وروس �ي��ا والصني
وب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن �س��ا وأمل ��ان� �ي ��ا) ،أجاب
متكي «إن املشاورات مستمرة كذلك بشأن
شكل املفاوضات وفحواها» ،مشيرًا الى
أنه ذلك سيعلن حال االنتهاء منه.
من ناحية ثانية ،تحدث متكي عن قضية
آتية
شحنة أسلحة كانت على منت سفينة ً
من إيران وعثر عليها في نيجيريا ،قائال
إن «إحدى الشركات الخاصة (اإليرانية)،
وفي إطار صفقة تجارية ،عمدت الى بيع

أسلحة تقليدية دفاعية الى إحدى الدول
في غرب أفريقيا .وطريق نقل الشحنة يمر
عبر نيجيريا .وهنا حصل االلتباس».
وعن الوضع الخاص الذي تعيشه نيجيريا
واالضطرابات األخيرة في هذا البلد ،أشار
م�ت�ك��ي ال ��ى أن «األع� � ��داء ح ��اول ��وا اإليحاء
ب��أن ه��ذه الشحنة مرتبطة ب��األوض��اع في
ن �ي �ج �ي��ري��ا ،ف �ي �م��ا ال �ق �ض �ي��ة واض� �ح ��ة لدى
امل� �س ��ؤول�ي�ن ال �ن �ي �ج �ي��ري�ي�ن ب � ��أن الشحنة
التجارية غير متعلقة بنيجيريا».

متكي خالل مشاركته في مؤتمر بطهران اول من امس (مرتضى نيكوبازل ــ رويترز)

من جهة أخرى ،أعلن املرشد األعلى للثورة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي إي� ��ران ،ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي ،أن
إس��رائ �ي��ل «ل��م ت�ع��د ع�م�لاق��ًا ال ي�ق�ه��ر ،ولم
يعد األميركيون والغرب أصحاب القرار
في الشرق األوسط».
وأش ��ار ال��ى «م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ع��دو م��ن عمل
إعالمي واسع النطاق إلشاعة الخوف من
اإلس �ل�ام ،وال�ج�ه��ود امل�ت�ه��ورة ال�ت��ي يقوم
بها ل��زرع الخالف بني مختلف الطوائف
اإلسالمية وإثارة العصبيات الطائفية».
ووص ��ف خ��ام�ن�ئ��ي ،خ�ل�ال ن ��داء للحجاج
في يوم عرفات ،الشعب الفلسطيني بأنه
«ه ��و ال �ي��وم ب�ط��ل امل �ق��اوم��ة» ،م�ش�ي�رًا ّالى
أن ال�ش�ع��ب اللبناني «ه��و وح ��ده محطم
الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني».
ب��دوره ،أعلن الرئيس اإلي��ران��ي ،محمود
أح� � �م � ��دي ن� � �ج � ��اد ،أن ال � �ن � �ظ� ��ام املادي
وال��رأس�م��ال��ي وص��ل ال��ى ط��ري��ق مسدود
م� ��ن ال �ن ��اح �ي �ت�ي�ن ال� �ف� �ك ��ري ��ة والعملية.
وأضاف ،في مراسم تدشني «أكبر مصنع
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط إلن� �ت ��اج صفائح
الحديد املغلف» املستخدمة في صناعة
ال �س �ي��ارات ف��ي ش �ه��رك��رد ،إن «األنظمة
امل� ��ادي� ��ة ف� �ق ��دت ق � ��وة ال �ت �ح �ل �ي��ل ،وليس
بإمكانها ترسيم ص��ورة صحيحة عن
نفسها في كل املجاالت».
(يو بي آي ،فارس)

امللك السعودي
ّ
يهنئ الطالباني ...فقط
بعث امللك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز (الصورة) ،أمس،
برقية تهنئة اقتصرت على
الرئيس العراقي جالل الطالباني
ملناسبة إعادة انتخابه .وقال

امللك في ّ
برقيته «بسرور بالغ
ّ
تلقينا نبأ إعادة انتخابكم رئيسًا
لبلدكم الشقيق ،ونبعث لكم باسم
شعب وحكومة اململكة وباسمنا
شخصيًا أكرم التهاني واألمنيات
وأصدقها» .كما أرسل ّ
ولي العهد،
وزير الدفاع ،األمير سلطان ،برقية
تهنئة مماثله إلى الطالباني.
(يو بي آي)

بني أهم
أمير قطر ّ
 1000شخصية في لندن
ّ
صنفت الصحيفة البريطانية
«إيفننغ ستاندارد» أمير قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وحاكم مصرف قطر املركزي
الشيخ عبد الله بن سعود آل
ثاني على الئحتها ألكثر 1000
شخصية نفوذًا في لندن نتيجة
استثماراتهما الواسعة في قطاع
العقارات في لندن.
(يو بي آي)

اّ
املل عمر ينفي
التفاوض مع قرضاي

وصف زعيم حركة «طالبان»
األفغانية ،املال محمد عمر،
في بيان أمس ،املعلومات عن
محادثات سالم بني الحركة
بأنها
والحكومة األفغانية ّ
«شائعات جوفاء» .وعلق املال
عمر على «شائعات األميركيني
ّ
«العدو الذي
عن املحادثات»أن
بلدنا في غزوه العسكري
احتل ّ
الجائر» يتبع «سياسة نفاق
بحيث يوسع من جانب عملياته
العسكرية ،ومن جانب آخر
يسعى إلى ّ
ذر الرماد في أعني
الناس عن طريق شائعات
املحادثات التي ال أساس لها
ً
أصال».
(أ ف ب)

استقالة  4وزراء
من حكومة برلوسكوني
قدم أربعة وزراء ّ
مؤيدين لرئيس
مجلس النواب جانفرانكو فيني،
استقاالتهم من الحكومة اإليطالية
أمس ،ما ّ
يعمق األزمة السياسية
التي يعانيها ائتالف رئيس
الحكومة سيلفيو برلوسكوني
الذي خسر ،منذ أيلول املاضي،
حلفه مع فيني ،زعيم حزب
«حركة املستقبل والحرية» الراغب
في تأليف حكومة جديدة بال
برلوسكوني ،يمكن أن ّ
تضم
املعارضة من اليسار الوسط.
(أ ف ب)
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حكومية تساعد في حصار اليسار الالتيني
أوروبية غير
منظمات
ّ
ّ
خطط تقوم بها
واشنطن «بتواطؤ»
أوروبي للقيام بانقالب
في فنزويال

لم تكن محاولة االنقالب الفاشلة التي شهدتها جمهورية
اإلكوادور قبل شهرين ،وليدة صدفة ،أو مجرد فعل تمرد
داخلي ،بمعزل عن التدخل الخارجي ،ذلك أن بصمات
الواليات املتحدة ،ومعها بعض الدول األوروبية ،واضحة
في مخططات تغيير هوية بلدان أميركا الالتينية
اليسارية بمعظمها من خالل دعم انقالبات ومؤامرات

لعزل رؤساء يقفون في مواجهة الهيمنة اإلمبريالية على
الحديقة الخلفية للبيت األبيض .في شهر تموز من صيف
العام الحالي ،أفردت مجلة «غيهايم» األملانية املتخصصة
بالشؤون األمنية ،معظم صفحاتها للحديث عن التدخل
األميركي ـــ األوروب��ي في أميركا الجنوبية والوسطى،
ّ
مسلطة الضوء على مؤامرات لتغيير هوية املنطقة

في اإلكوادور ،تمكنت
هودغيز من إرساء
منظمات تدعمها وزارة
الخارجية األميركية

«ألبا» في قبضة «السي آي إيه»!
معمر عطوي
ت �ن��اول��ت م�ج�ل��ة «غ �ي �ه��اي��م» األمل ��ان �ي ��ة ،في
ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي ش�ه��ر ت�م��وز املاضي،
م � �ح� ��ورًا ي �ت �ح ��دث ع� ��ن خ �ط ��ط ق ��ام ��ت بها
واش� �ن� �ط ��ن« ،ب � �ت ��واط ��ؤ» أوروب� � � ��ي للقيام
بانقالب في فنزويال« ،لتغيير النظام» من
خالل االنتخابات التشريعية التي أجريت
في  26أيلول املاضي.
وي�ب��دو أن ف��وز ح��زب الرئيس الفنزويلي،
ه��وغ��و ت �ش��اف �ي��ز ،ق ��د ف� � ّ�وت ال �ف��رص��ة على
املعارضني املوالني للغرب ،ولم يحدث أي
تدخل واض��ح ف��ي ف�ن��زوي�لا ،ب��ل ح��دث ذلك
في اإلكوادور ،التي تدور بدورها في كنف
ال��دول ذوي الصبغة اليسارية .فما جرى
للرئيس اإلكوادوري ،رافائيل كوريا ،شبيه
إلى حد ما بما جرى لرفيقه الفنزويلي في
ع��ام  .2002ولعل انقالب ه�ن��دوراس ،الذي
أق �ي��ل ب�م��وج�ب��ه ال��رئ �ي��س م��ان��وي��ل زياليا
املعروف بـ«ميل» ،في صيف العام املاضي،
يدخل في سياق ه��ذا املخطط .فالواليات
املتحدة ،حسبما ذك��رت «غيهايم» لجأت
إل��ى استغالل ن�ف��وذ منظمات مدنية غير
حكومية تابعة ألح��زاب أوروبية ،إلحداث
ت�غ�ي�ي��ر ف��ي امل �ن �ط �ق��ة .وذك � ��رت امل �ج �ل��ة عدة
منظمات مثل «كونراد أدي�ن��اور» ،التابعة
للحزب املسيحي الديموقراطي األملاني،
ال �ح��اك��م ،وم�ن�ظ�م��ة «ف��ري��دري��ش ناومان»
التابعة للحزب الديموقراطي الحر ،وهو
ح� ��زب ح �ل �ي��ف ف ��ي االئ � �ت �ل�اف ال �ح��اك��م في
أملانيا.
وم� � � � ��ن ش� � � � ��أن ال� � � �ب � � ��رام � � ��ج االجتماعية
والسياسية والتربوية التي تقوم بها هذه
املنظمات وتدعمها ،تسهيل دحر اليسار
مجموعة
البوليفاري ،في دول ما يسمى
ً
دول البديل البوليفاري (ألبا) (تضم كال
من فنزويال ،واإلك��وادور وبوليفيا وكوبا
وه� � �ن � ��دوراس ون� �ي� �ك ��اراغ ��وا ودومينيكا
وأن�ت�ي�ج�غ��ا وب ��ارب ��ودا وس��ان��ت فنسينت
والغرينادينز في أميركا الالتينية).
وبالعودة إلى ما حدث في اإلكوادور ،كان
م��ن الطبيعي أن يلقي ك��وري��ا بمسؤولية
م �ح��اول��ة االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى س�ل�ف��ه ف ��ي قصر
الرئاسة ،لوسيو غوتيريز .لكن ما كشفه
ال �ص �ح��اف��ي ال �ك �ن ��دي ،ج� ��ان غ� ��اي إيالرد،
اس�ت�ن��ادًا إل��ى تقرير وزي��ر ال��دف��اع خافيير
بونس ،في تشرين األول  ،2008يفيد بأن
الدبلوماسيني األميركيني منحوا الشرطة
اإلك � ��وادوري � ��ة وال �ع �س �ك��ر امل � ��ال م �ن��ذ وقت
ط��وي��ل ،األم��ر ال��ذي دف��ع وزي��ر ال��دف��اع ،إلى
املسؤولني والضباط ،بعقوبات إذا
تهديد
ً
تقاضوا أمواال من السفارة األميركية.
«غيهايم» ،أشارت إلى السفيرة األميركية
ال� �س ��اب� �ق ��ة ف � ��ي ك� �ي� �ت ��و ،ه �ي �ث ��ر هودغيز،
ال �ت��ي اع �ت��رف��ت ب��ال �ت �ع��اون م��ع املؤسسات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي اإلك � ��وادور ب�ق��ول�ه��ا« :نحن
نعمل مع حكومة اإلك ��وادور ،مع الجيش،
وم��ع الشرطة لغرض مهم ج �دًا ،هو األمن
لنا جميعًا».
لكن الصحافية التحقيقية ،إيفا غولينغر،
كشفت ع��ن أن هودغيز تمكنت م��ن إنماء
م �ن �ظ �م ��ات ت ��دع �م �ه ��ا وزارة الخارجية
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،م� �ث ��ل ال� ��وك� ��ال� ��ة األميركية
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال ��دول� �ي ��ة وامل ��ؤس� �س ��ة الوطنية
للديموقراطية .وصرفت الوكالة األميركية
للتنمية وح��ده��ا ف��ي ع��ام  2010ن�ح��و 38
مليون دوالر ف��ي أعمالها ف��ي اإلكوادور.

خالل اضطرابات االكوادور في ايلول املاضي (رودريغو بوينديا  -أ ف ب)

األميركية :معارضة ال انقالب
الصحف
ّ
الالتينية الخاضعة
الصحافة في أميركا
ّ
لهيمنة ال��والي��ات املتحدة ،قللت م��ن شأن
األح � � ��داث ف ��ي اإلك� � � � ��وادور ،ح�س�ب�م��ا لفت
ال�ص�ح��اف��ي ال�ك�ن��دي ج�ين غ ��اي ،ول��م تشر
إلى وقوع انقالب ،بل إلى معارضة داخلية
بسبب مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع
العام التقشفي ،الذي ينص على قطع عدد
م��ن مكتسبات ال�ش��رط��ة وال�ج�ي��ش املالية
وي �ط �ي��ل م ��دة ال �ت��رق��ي اآلل� ��ي م��ن  4إل ��ى 7
سنوات .لكن الرئيس رفائيل كوريا ّ
يصر
على أن «محاولة انقالب حصلت» ،حسبما
نقلت عنه صحيفة «دياريو الس .أميركا»
التي تصدر في ميامي .الرئيس الفنزويلي
ه��وغ��و ت �ش��اف �ي��ز ،ال� ��ذي ذاق ط �ع��م مرارة
االنقالبات املدعومة أميركيًا ،اتهم الواليات
امل �ت �ح��دة ب��ال��وق��وف وراء ال �ت �م��رد ،رافضًا
ال �ق��ول إن �ه��ا ان�ت�ف��اض��ة ع �ف��وي��ة .فالرئيس

ال �ي �س��اري ال �س��ائ��ر «أن �ت��ي أم �ي��رك��ا» ،كان
ح��ري�ص��ًا ع�ل��ى االت �ص��ال بنحو متواصل
مع نظيره اإلكوادوري خالل محنته .ففي
مقابلة م��ع ق�ن��اة «ت�ي�ل�ي�س��ور» ،أع�ل��ن قائد
ال �ث��ورة ال�ب��ول�ي�ف��اري��ة ،أن ك��وري��ا ف��ي خطر،
ملقيًا باملسؤولية على اليمني املتطرف.

الهدف االستراتيجي
هو حكومة الثوار
في كراكاس ثم في
هافانا

الوكالة املركزية
استخدمت
املؤسسات
األملانية لـ«توزيع
أموال السي آي إيه»

والتمويل لم يشمل فقط الجماعات املدنية
املعادية لكوريا ،بل أيضًا منظمات السكان
األصليني الهنود.
وي� ��رى رئ �ي��س ت �ح��ري��ر م�ج�ل��ة «غيهايم»،
إن�غ��و ن�ي�ب��ل ،أن «األح� ��داث ال�ت��ي ج��رت في
االك � ��وادور تثبت م��رة أخ ��رى أن الواليات
املتحدة وحلفاءها ال يزالون على استعداد
الس� �ت� �خ ��دام االن � �ق �ل�اب ك � � ��أداة سياسية».
وي �ك �ش��ف ن �ي �ب��ل دورًا مل��ؤس �س��ة «كونراد
أدي�ن��اور» ( ، )KASومؤسسة «فريدريش
ن ��اوم ��ان» ( )FNSال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ،ف��ي انقالب
الهندوراس.2009 ،
وي � � ��رى أن امل � ��رش � ��ح امل� �ق� �ب ��ل ع� �ل ��ى قائمة
االغ �ت �ي��االت ه��و ن�ي�ك��ارغ��وا ع�ض��و «ألبا»،
مشيرًا إلى أن مسؤول « ،»FNSكريستيان
لوث ،الذي أيد االنقالب على زياليا ،ال يزال
ي �ص� ّ�وب اآلن ن�ح��و ال��رئ �ي��س السانديني،
دانيال أورتيغا (الجبهة الساندية).
وب��دا من وراء الهجوم على نيكاراغوا ،أن
ال�ه��دف االستراتيجي ه��و حكومة الثوار
هافانا ،حسبما يقول نيبل
في كراكاس ثم
ً
في مقال بعنوان «أوال فنزويال وبعد ذلك
كوبا».
وف� ��ي ك �ت��اب ب �ع �ن��وان «ال� �س ��ي آي إي� ��ه في
إسبانيا»ُ ،يبني الباحث الشهير الفريدو
غ� ��ري � �م� ��ال� ��دو ،م � ��ن م � ��دري � ��د ،ك� �ي ��ف «تدير
املؤسسات األملانية برامج في ستني بلدًا،
ح �ي��ث ص ��رف ��ت ن �ح��و  150م �ل �ي��ون دوالر
أم�ي��رك��ي» .ويشير إل��ى «أن�ه��م يعملون في
سرية تامة تقريبًا».
ويستشهد الكاتب اإلسباني بقول لعميل
س ��اب ��ق ل ��وك ��ال ��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات املركزية
األم�ي��رك�ي��ة ،ي��دع��ى فيليب أغ��ي ،ن�ش��ره في
صحيفة «زونا سيرو» في آذار عام ،1987
يفيد بأنه من ضمن «برامج الديموقراطية»
التي أعدتها الوكالة املركزية ،استخدمت
هذه الوكالة املؤسسات األملانية لـ«توزيع
أموال السي آي إيه» ،على الرغم من أن هذه
الوسيلة تفيد مصالح الواليات املتحدة.
وفي مقال بعنوان «ضد الروابط الكوبية»،
كتب جني غاي إيالرد في مجلة «غيهايم»،
أن «امل��ؤس�س��ة األمل��ان�ي��ة ج��زء م��ن «الحركة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة» ،ال�ت��ي أنشأتها
«امل ��ؤس� �س ��ة ال��وط �ن �ي��ة للديموقراطية».
وج ��رى ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن ال��وك��ال��ة األميركية
للتنمية ،ال�ت��ي تمثل ال��واج�ه��ة الرئيسية
لوكالة االستخبارات املركزية».
ّأم� ��ا ال �ك��ات �ب��ة األمل��ان �ي��ة ال �خ �ب �ي��رة بشؤون
أميركا الالتينية ،سوزان غراتيوس ،التي
ُ
ابت ِعثت للبحث ملصلحة مؤسسة «فريدي»
في إسبانيا مدة خمس سنوات ،فوصفت
ّ
«متفجر» بالتفصيل ،كيف تدعم
في تقرير
مرافق تابعة للواليات املتحدة إلى جانب
«ك��ون��راد أدي �ن��اور» و«ف��ري��دري��ش ايبرت»،
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي فنزويال
ب��امل��ال ،وتأهيلها للكفاح ض��د الحكومة.
وت �ق��ول إن م��ا ب�ي�ن  40و 50م�ل�ي��ون دوالر
سنويًا ،تتدفق الجمهورية البوليفارية.
ال �س��ؤال ال��ذي يطرحه م�ح��ور ال�ن�ق��اش في
مجلة «غيهايم» ،ه��و أن إرس��ال الواليات
امل �ت �ح��دة ل �ع �ش��ري��ن أل� ��ف ج �ن ��دي أميركي
م��دج�ج�ين ب��ال�س�لاح إل��ى ه��اي�ت��ي ،بذريعة
إغ��اث��ة امل �ن �ك��وب�ين م��ن ال ��زل ��زال ف��ي كانون
ال �ث��ان��ي امل��اض��ي ،ه��ل ي �ه��دف إل ��ى تطويق
دول «أل � �ب ��ا» ،ب � ��دءًا ب �ك��وب��ا ،وال س�ي�م��ا أن
هايتي تقع على الساحل الغربي للجزيرة
الشيوعية.
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مبوب

عربيات
دوليات
عمانوئيل يبدأ
حملته برشقات بيض
بعد ستة أسابيع على استقالته
كرئيس موظفي البيت األبيض،
أعلن راحم ّعمانوئيل السبت
املاضي ترشحه رسميًا
ملنصب عمدة مدينة شيكاغو،
في والية إيلينوي .إعالن
أتى من مسرح في إحدى
املدارس الرسمية في املدينة،
بعدما بدأ حملته االنتخابية
بداية غير رسمية في والية
كاليفورنيا منذ أسابيع
بتنظيم حفل عشاء لجمع
التبرعات .ودفع الحضور ما
بني ألف وخمسة آالف دوالر
لتأمني بطاقة للحفل .وتوالت
ردود الفعل الشاجبة من
جانب منافسي عمانوئيل في
شيكاغو ،الذين انتقدوا لجوءه
إلى والية أخرى لبدء حملته،
ولو ًبطريقة غير رسمية .وهو
أصال يعاني مشكلة إعادة
بناء صلته وعالقاته مع سكان
املدينة ،بعد انقطاعه عنهم
في السنتني املاضيتني ،أثناء
وجوده في البيت األبيض.
وينوي مستشار بيل كلينتون
بني  1993و ،1998أن يجمع
بني  6و 8ماليني دوالر حتى
موعد حصول االنتخابات في
 22شباط املقبل .وسيكون
عليه بذل جهد لوراثة منصب
ريتشارد ديلي ،الديموقراطي،
الذي كان عمدة شيكاغو
منذ  ،1989ويعمل في دوائر
السياسة في املدينة منذ
نصف قرن .وتتوالى األخبار
السيئة على عمانوئيل منذ
أيام .فالشخص الذي يستأجر
منزله في شيكاغو ،يرفض أن
يخليه قبل انتهاء ّعقد اإليجار.
لكن هذه ليست كل القصة ،إذ
ّ
إن الرجل ،ويدعى روب هالبني،
ينوي منافسة عمانوئيل
والترشح ضده ملنصب العمدة.
ّ
فإن عمانوئيل ّ
كذلك
تعرض
للرشق بالبيض األسبوع
املاضي حني كان يزور أحد
ُاألحياء الالتينية في املدينة .ولم
تصب أي بيضة النائب السابق
الذي دخل مسرعًا إلى سيارته.
(األخبار)

◄ وفيات
رق��د ع�ل��ى رج ��اء ال�ق�ي��ام��ة امل�ج�ي��دة ّ
متممًا
واجباته الدينية االثنني  15تشرين الثاني
 2010املأسوف على شبابه املرحوم
طانيوس عبدالله آصاف
رابطة آل آصاف
زوجته :املحامية بسكال أبي حبيب
ابنه :سيرج
شقيقه :ي��وس��ف وزوج�ت��ه دان�ي��ال فضول
وعائالتهما
ش �ق �ي �ق �ت��اه :خ� �ل ��ود زوج � � ��ة ف � � ��ادي سيف
وعائالتهما
أندريه زوجة أنطوان ديب وعائالتهما
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه اليوم
الثالثاء  16الجاري عند الساعة الرابعة
بعد الظهر في كنيسة السيدة الرعائية ـــــ
عرمون كسروان.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده يومي
األرب�ع��اء والخميس  17و 18ال�ج��اري في
صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املرحومة:
ّ
الحاجة فاطمة دياب ماجد
(أم علي)
أرملة الحاج أحمد ّ
حمود
ّ
ول� ��داه� ��ا :ال��زم �ي��ل ع �ل��ي ح ��م ��ود والحاج
محمد
ّ
الحاجات :زينب ،خديجة ،مريم،
بناتها:
عليا ،أّ .
علية ،نجاح ونجاة
شقيقها :املرحوم الحاج محمد
ش�ق�ي�ق�ت��اه��ا :امل��رح��وم��ة ال �ح� ّ
�اج��ة خديجة
ّ
والحاجة مريم
أصهرتها :الحاج علي فتوني ،حسن نمر
ماجد ،أحمد ماجد ،الشيخ علي نورالدين،
حسن نمر س�ل��وم ،حسن محمود حمود
ّ
والسيد حسني خليل نور الدين.
ول �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م ��ن الذكر
ال �ح �ك �ي��م وي� �ق ��ام م �ج �ل��س ع � ��زاء حسيني
ع� � ��ن روح � � �ه� � ��ا ال� � �ط � ��اه � ��رة ي� � � ��وم السبت
 ،2010/11/20الساعة الثالثة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني ،خربة سلم،
للرجال والنساء.
اآلس�ف��ون :آل حمود وم��اج��د وأنسباؤهم
وعموم أهالي خربة سلم.

◄ إعالنات رسمية

►

آل عبد الرحيم
شقيقا الفقيدة :أوالد املرحوم ع��ادل عبد
الرحيم:
عبد الله وعائلته
عامر
عايدة
ولدا املرحوم حلمي عبد الرحيم:
جورج وعائلته
رائد وعائلته
شقيقتاها :دان�ي��ا أرم�ل��ة امل��رح��وم صالح
الدادا وعائلتها
م �ن��ى زوج � ��ة ط ��ه ش� �ه ��اب وع��ائ �ل �ت �ه��ا في
املهجر
ينعون إليكم بمزيد من األس��ى فقيدتهم
الغالية املرحومة
مريم محمد عبد الرحيم
املنتقلة إل��ى رحمته تعالى نهار االثنني
 15تشرين ال�ث��ان��ي  2010امل��واف��ق  10ذي
الحجة  1431هجرية.
يصلى على جثمانها الطاهر بعد صالة
العصر مباشرة الساعة الثانية والربع
ب �ع��د ظ �ه��ر ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء  16الجاري
املوافق  11ذي الحجة.
تقبل ال�ت�ع��ازي قبل ال��دف��ن وب�ع��ده ونهار
األربعاء  17الجاري في منزل العائلة في
البترون.

◄ مبوب

►

مفقود
ف� �ق ��د ج� � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��إس� ��م م� �ح� �م ��د فواز
اسماعيل لبناني الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/749930:

نداء انساني
مطلوب كلية
من فئة  +Aت70/800840 :

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

اكسلرود يبدأ اإلعداد
للتجديد ألوباما
www.josephsamaha.or g

أعلن مستشار الرئيس
األميركي باراك أوباما ،ديفيد
اكسلرود ،خالل برنامج
على
تلفزيوني يوم األحد ّ
محطة «فوكس نيوز» أنه
سيترك بداية الربيع املقبل
عمله ليعود إلى شيكاغو،
ويبدأ ،كما كان متوقعًا ،اإلعداد
لحملة إعادة انتخاب الرئيس
في  .2012وأضاف أكسلرود
ّ
إن لدى الفريق املحيط بأوباما
سنتني «وهي وقت طويل،
لإلعداد لحملة ناجحة».
(األخبار)

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل �ب��ت م��ري��م م �ح �م��د ال ��رح ��ال العرابي
ملوكلتها فاطمة محمد الرحال العرابي
(سعودية) سند تمليك ب��دل عن ضائع
عن حصتها بالقسم  11من العقار 1361
منطقة رأس بيروت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن بيع باملعاملة 2010/167
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/11/30ال� �س � ّ�اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة بعد
ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن��ف��ذ عليهما أنطوني
جو موريس شرابيه وم��وري��س يوسف
2003
شرابيه ماركة نيسان  350Zموديل
ً
رقم /168292/ب الخصوصية تحصيال
ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن ��ك بيبلوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/27768/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8732/واملطروحة بسعر  $/8000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم /158م2009 /
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة األول��ى نهار ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
 2010/11/30الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر منقوالت جمعية أوكسيليا
التعاونية االستهالكية ف��رع أنطلياس
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ان �ط �ل �ي��اس سنتر
عرمتا وهي :رفوف مزدوجة (الجزيرة)
 duplex gondolaع� ��دد  2012ورفوف
أح� ��ادي� ��ة  simplex shelvesع � ��دد 321
وخ� ��زائ� ��ن خ �ش �ب �ي��ة ك ��ل واح� � ��دة بأربعة
رفوف مزدوجة عدد  7وعربات معدنية
ل �ن �ق��ل امل� �ش� �ت ��ري ��ات ع� � ��دد  35وعربات
معدنية صغيرة لنقل امل�ش�ت��ري��ات عدد
 10وع� ��رب� ��ات ع � ��رض ال� �خ� �ض ��ار ع � ��دد 2
وب � ��راد أف �ق��ي م �ف �ت��وح ل �ع��رض الخضار
وب��راد أفقي مفتوح ماركة  4 arnegقطع
وبراد أفقي مفتوح ماركة  3 arnegرفوف
وب ��راد واج �ه��ة أف�ق��ي ل�ع��رض اللحومات
واألج� �ب ��ان  6ق �ط��ع وب � ��راد م�ق�ف��ل لحفظ
اللحومات ماركة وسامكو ومعدات غرفة
التجليد ومعدات غرفة التبريد وماكينة

►

فرم اللحمة عدد  2وماكينة عجن الكبة
وماكينة صنع رقائق اللحمة وماكينة
ت �ق �ط �ي��ع ال� �ل� �ح ��وم ��ات امل ��دخ� �ن ��ة ع� � ��دد 2
وماكينة برش الجبنة وماكينة تغليف
ماركة كاتالس وواجهة عرض املكسرات
وم�ي��زان إلكتروني ع��دد  3ونقاط الدفع
ع ��دد  3ووح � ��دات اإلن � ��ارة امل��رك��زي��ة عدد
 73ووح � � � ��دات اإلن � � � ��ارة ال� �ف� �ل ��وري ��ة عدد
 243وج�ه��از ه��ات��ف م��رك��زي ل��ون أبيض
وال � �ن � �ظ� ��ام ال� �ص ��وت ��ي ـ� �ـ� �ـ س� �ت ��ري ��و دوبل
ك��اس�ي��ت و DVDوم�ص�ع��د هيدروليكي
باب واح��د ومصعد كهربائي ستانلس
أح ��ده� �م ��ا م �ع �ط��ل ع� � ّ��دد  2وس � �ك ��ة رفع
ّ
التسوق ومولد طاقة كهربائية
عربات
م��ارك��ة ف��ول �ف��و ق ��وة  KVA 360ولوحة
التغذية الكهربائية وم�غ��ذي كهربائي
 UPSع ��دد  2وم�ك� ّ�ي��ف م��ارك��ة كليماتير
وط��اول��ة م�س�ت��دي��رة وط��اول��ة مستطيلة
ع��دد  3وخ��زائ��ن درف�ت�ين ع��دد  7وطاولة
م��ع رف ��وف وخ��زان��ة ل�ه��ا ث�لاث��ة جوارير
وكرسي متحرك وك��راس��ي حديد وجلد
ع��دد  6وماكينة تصوير م��ارك��ة شارب
 2022وخزنة حديدية ماركة ديبلومات
بمبلغ
 EOS17804وامل�خ� ّ�م�ن��ة جميعها
ً
 /192713/دوالرًا أميركيًا وذلك تحصيال
ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة سوجيلز
لبنان ش.م.ل .البالغ  /14197.2/دوالرًا
أميركيًا والرسوم البالغة /12781000/
ل�ي��رة لبنانية ع��دا ال�ف��وائ��د .فعلى راغب
ينّ
الشراء الحضور في املوعد املع ملكان
البيع امل��ذك��ور أع�ل�اه مصحوبًا بالثمن
نقدًا وبرسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملعاملة 2009/1233
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/11/30الساعة ّالثانية والنصف
بعد الظهر س�ي��ارة امل�ن��ف��ذ عليه ميشال
ج �م �ي ��ل ك� � � ��رم ،م � ��ارك � ��ة م ��رس � �ي ��دس ML
 320م ��ودي ��ل  2000رق� � ً�م /462524/ب
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن طالب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وكيله
امل�ح��ام��ي غ�س��ان ك��رم ال�ب��ال��غ $/19608/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/8000/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/7000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
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كرة السلة

العب
الشانفيل رامل
آلن يسجل
«دانك» في
سلة أنترانيك
(بروفوتو)

فوز سادس للشانفيل
وثان لحوش األمراء
ٍ

ّ
وسع الشانفيل الفارق بينه وبني أقرب مالحقيه إلى  5نقاط في بطولة بنك ميد
لكرة السلة ،بعدما تغلب على مضيفه أنترانيك بسهولة ،وحقق الشباب حوش
األمراء فوزه الثاني في البطولة على حساب مضيفه بيبلوس جبيل
أحمد محيي الدين
اس� �ت� �غ ��ل ال �ش��ان �ف �ي��ل خ� �ي ��ر استغالل
سقوط الرياضي أمام الحكمة ليبتعد
في الصدارة ّ بفارق خمس نقاط موقتًا،
ب �ع��دم��ا س ��ط ��ر ف� � ��وزه ال � �س� ��ادس على
التوالي على حساب مضيفه أنترانيك
بفارق  33نقطة  96ـ 19( 63ـ42 ،10ـ،28
69ـ96 ،46ـ )63في املباراة التي أجريت
بينهما في قاعة سنتر دمرجيان في
املرحلة السادسة من بطولة بنك ميد
لكرة السلة.
وف � � ��رض الع� �ب ��و وص� �ي ��ف ال �ب �ط ��ل في
امل ��وس ��م امل ��اض ��ي س�ي�ط��رت�ه��م املطلقة
على املباراة منذ لحظتها األول ،فتقدم
ب�ف��ارق  9نقاط بعد خمس دق��ائ��ق من
البداية ،وأبقى على هذا الفارق حتى
ن �ه��اي��ة ال ��رب ��ع األول ،ووس � ��ع الفارق
ت��دري�ج��ًا ف��ي األرب� ��اع ال�ث�لاث��ة الباقية.
وأدى التجانس والتفاهم بني الالعبني
دورًا حاسمًا خالل املباراة ،فبرع فادي
الخطيب في التسجيل ( 27نقطة منها
 3ثالثيات و 6متابعات) ،وأجاد ميغيل
م��ارت�ي�ن�ي��ز ( 8ن�ق��اط و 4م�ت��اب�ع��ات و3
سرقات و 3تمريرات حاسمة) توزيع
األدوار والقيام بمهمات دفاعية على
أك �م��ل وج� ��ه ،إض��اف��ة إل ��ى األميركيني
ج��اس�م��ون ي��ون��غ ب �ل��ود ( 20ن�ق�ط��ة و7
تمريرات حاسمة) ورامل آلن ( 8نقاط
و7م� �ت ��اب� �ع ��ات) وك� � ��ارل س��رك �ي��س (13
ثالثيات)،
نقطة في  20دقيقة منها 3
َّ
ف �ي �م��ا ك � ��ان ال� �ف ��ري ��ق امل �ض �ي ��ف مفكك
األوص ��ال ،ووج��د الع�ب��وه صعوبة في
م �ج��اراة خصومهم ،م��ا أج�ب��ره��م على
اللعب بتوتر أدى إل��ى فقدانهم الكرة
 19م� ��رة (م �ق��اب��ل  9ف �ق��ط للشانفيل)
رغ��م س�ي�ط��رة ال�ف��ري��ق ع�ل��ى املتابعات
( 45م�ق��اب��ل  .)36وك� ��ان األف �ض��ل لدى
ال �ف��ري��ق األح �م��ر األم �ي��رك��ي نيكوالس
زاكري ( 15نقطة مع  6كرات مقطوعة)
ومواطنه مالكولم باتلز ( 13نقطة مع
 14متابعة) وقسطنطني ق��دس��ي (10
نقاط).
قاد املباراة الحكام اليوناني الزاروس
ف��وري��ادي��س واللبنانيان رب��اح نجيم

وزياد طنوس.
ويتصدر الشانفيل برصيد  18نقطة
م��ن  6م�ب��اري��ات ،وأن�ت��ران�ي��ك س��اب��ع بـ7
نقاط من  5مباريات.

الشباب × بيبلوس (90ـ)88
ف � ��ي م � � �ب� � ��اراة «م � �ج � �ن� ��ون� ��ة» وحافلة
ب��ال �ت �ش��وي��ق ،ح �س��م ال� �ش� �ب ��اب حوش
األم � � � ��راء م��واج �ه �ت��ه م ��ع وص �ي �ف��ه في
الدرجة الثانية املوسم املاضي وضيفه
بيبلوس جبيل بفارق نقطتني  90ـ 88
(18ـ36 ،16ـ62 ،36ـ90 ،57ـ )88في املباراة
ال �ت��ي أق �ي �م��ت ع �ل��ى م�ل�ع��ب األنطونية
زح �ل��ة .وه� ��ذا ال �ف��وز ال �ث��ان��ي للشباب
في مصاف أندية الدرجة األول��ى بعد
األول على أنترانيك.
وجاءت املباراة متقاربة؛ إذ لم يتمكن
أي م ��ن ال �ف��ري �ق�ي�ن ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق تقدم
ّ
ص��ري��ح ع�ل��ى اآلخ ��ر ،ول��م ي�ت�ع��د أوسع
فارق النقاط الخمس.
واع � �ت � �م� ��د ال � �ش � �ب� ��اب ع� �ل ��ى أجنبييه
األميركيني ،فسجل ريكي كليمنس 30
نقطة م��ع  5ت�م��ري��رات ح��اس�م��ة ،وكان
أف �ض��ل م�س�ج��ل ف��ي امل� �ب ��اراة ،وأضاف
مارك داوسون  20نقطة مع  26متابعة،
وريمون داغر  15نقطة.
وبينما ح��اول بيبلوس تحقيق فوزه
ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ،إال أن ��ه سقط
نتيجة األخطاء الكثيرة التي ارتكبها
العبوه مع كراتهم املقطوعة الكثيرة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن «دوب� ��ل ـ دوب� ��ل» التي
ح �ق �ق �ه��ا ك ��ل م ��ن ن �ج��م ال �ف��ري��ق سامر
م� �ش ��رف  26ن �ق �ط��ة م� ��ع  14متابعة،
واألميركي كالفن وورنر  26نقطة و11
متابعة.
وص�ع��د ال�ش�ب��اب إل��ى امل��رك��ز الخامس
ب �ـ 9ن�ق��اط م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات ،وبات
بيبلوس سادسًا بـ 8نقاط من .5
ق � � ��اد امل� � � �ب � � ��اراة ال � �ح � �ك � ��ام :اليوناني
كوكوالكيديس،
س� � �ت� � �ي� � �ل� � �ي � ��وس
واللبنانيان ف��وزي عشقوتي ومروان
إيغو.
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء هوبس
وض �ي �ف��ه أن� �ي� �ب ��ال زح� �ل ��ة ع �ل��ى ملعب
مجمع املر (الساعة .)19:00

التفاهم
والتعاون
وراء النتائج
أكد املدرب الوطني
للشانفيل غسان
سركيس (الصورة) أن
التفاهم واالنسجام
التام بني العبي الفريق،
وتعاونهم هي األساس
في تحقيق االنتصارات،
وبالتالي الصدارة .ورأى
أن العمل جدي .وأعرب
سركيس عن رضاه عن
أجنبيي فريقه؛ ألن
مهمتهم األساس هي
العمل والتفاهم مع
الالعبني املحليني ،ال
تسجيل النقاط ،لكن
ال أحد يعرف ماذا في
املراحل املقبلة.

فروسية
ّ
مليح وجاد الدنا والصلح وحداد أبطال كأس االستقالل في فئاتهم

جاد الدنا على «كولينو» بطل الفئة ( Eمحمد حيدر)

ت� ّ�وج مليح ال��دن��ا على «ش��ون فراو»
ومحمد الصلح على «ما شاء الله»
وجاد الدنا على «كولينو» وعصام
ح � � ��داد ع� �ل ��ى «ج� ��ول� ��ي دو برويل»
ك� ��أس االس� �ت� �ق�ل�ال ل �ف��روس �ي��ة القفز
ف��ي ال�ف�ئ��ات األرب ��ع ّ Cو  Dو  Eو ،N
ف��ي امل�س��اب�ق��ة ال�ت��ي ن��ظ�م�ه��ا االتحاد
اللبناني للفروسية ب��ال�ت�ع��اون مع
ق � ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ع �ل��ى مرمح
ث �ك �ن��ة ال � �ق� ��وى ال � �س� � ّ�ي� ��ارة العشبي
بضبيه.
وشارك باملسابقة  38فارسًا وفارسة
م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال � �ن� ��وادي االتحادية.
وق ��د ح �ض��ر امل �س��اب �ق��ة ن��ائ��ب رئيس
االتحاد غ��ازي يحيى ،وقائد القوى
ال � �س� � ّ�ي� ��ارة ال �ع �م �ي��د روب � �ي� ��ر جبور،

ّ
الخيالة الرائد ابراهيم
وقائد سرية
ج�م�ع��ة ،وأع �ض��اء االت �ح��اد ورؤساء
وأع�ض��اء ن��واد ات�ح��ادي��ة ،وج�م��ع من
األه��ال��ي وم�ح�ب��ي ال�ل�ع�ب��ة وعناصر
ورتباء سرية الخيالة في قوى األمن
الداخلي.
وهنا النتائج الفنية:
* فئة ( Nارتفاع الحواجز  85سم):
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع �ص��ام ح� ��داد ع �ل��ى «ج��ول��ي دو
برويل» (فاليه كلوب)
2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ زك ��ري ��ا ق ��ان �ص ��وه ع �ل��ى «بيال»
(املشرف)
3ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ن��ائ��ل ب �ي �ض��ون ع �ل��ى «زينيث»
(سبرينغ هيلز)
* فئة ( Eارتفاع الحواجز  105سم):
1ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ج� � ��اد ال� ��دن� ��ا ع� �ل ��ى «كولينو»

(املشرف)
2ـــــ جويل خوري على «ظافر» (فاليه
كلوب)
3ـــــ أدوين عريضة على «في اي بي»
(كاونتري فارم)
4ـــــ جيل طعمة على «زيالس» (فاليه
كلوب)
5ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ص��وف��ي ح � ��داد ع �ل��ى «أكاسيا»
(اللبناني للفروسية)
* فئة ( Dارتفاع الحواجز  115سم):
1ـــــ محمد الصلح على «ماشالله»
(اللبناني للفروسية)
2ـــــ لوانا مجدالني على «رودريغو»
(فاليه كلوب)
* فئة ( Cارتفاع الحواجز  120سم):
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ل�ي��ح ال��دن��ا ع�ل��ى «ش ��ون فراو»

(املشرف)
رأس لجنة التحكيم الحكم الدولي
س �م �ي��ر س� ��وب� ��رة وع � ��اون � ��ه ميريام
م� ��اي � �ت� ��اال وري� � �م � ��ا ف� �ن� �ص ��ا ،ونصب
امل� �س� �ل ��ك ل � � � ��وران م � �ع� ��وض وعاونه
ط��ون��ي م �ل �ي �ح��ة ،وامل �ي �ق��ات��ي مارون
مهنا.
وق� � ��د ت� ��ول� ��ت وح� � � ��دة م � ��ن الصليب
األح� �م ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي واإلس � �ع� ��اف في
ق� � � ��وى األم � � � � ��ن ال � ��داخ � � �ل � ��ي إسعاف
املشاركني.
و ّف � � ��ي خ� � �ت � ��ام م � �ن� ��اف � �س� ��ات ك� � ��ل فئة
ُوزع � � � � � � � � � ��ت ال� � � � � �ك � � � � ��ؤوس والورود
ع � � �ل � ��ى ال� � � �ف � � ��رس � � ��ان والفارسات
الفائزين.
(األخبار)

رياضة 29

الثالثاء  16تشرين الثاني  2010العدد 1271
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ّ
ّ
الصني تواصل سطوتها وأول ميدالية للعرب
واص �ل��ت ال�ص�ين س�ط��وت�ه��ا الذهبية
ع � �ل ��ى م � �ي� ��دال � �ي� ��ات دورة األلعاب
اآلسيوية الـ ،16التي تقام فعالياتها
ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة غ� ��وان � �غ� ��زو الصينية،
ورفعت الدولة املضيفة رصيدها الى
 92ميدالية ( 53ذهبية و 20فضية
و 19ب ��رون ��زي ��ة) م �ق��اب��ل  49لكوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ( 18ذه�ب�ي��ة و 13فضية
و 18برونزية) و 61لليابان ( 13و25
و .)23وعلى املستوى العربي ،باتت
ال�ك��وي��ت األول� ��ى ال �ت��ي ت��دخ��ل جدول
ترتيب امليداليات بفضية واحدة.
وأحرز الكويتي محمد الرجيبي أول
م�ي��دال�ي��ة ل�ل�ع��رب ع�ن��دم��ا ح�ص��ل على
فضية فردي البولينغ بحلوله خلف
الفيليبيني انغلبرتو ريفيرا وامام
الفيليبيني اآلخر فريديريك اونغ.
وت ��اب� �ع ��ت ال� �ص�ي�ن س �ي �ط��رت �ه��ا على
امل �س��اب��ح واح �ت �ك��اره��ا ش �ب��ه املطلق
ل �ل �م �ع��دن األص � �ف ��ر ب �ع��د أن أحرزت
م � � �ج � ��ددًا  5ذه � �ب � �ي� ��ات ج � ��دي � ��دة من
أص��ل  ،7ورف �ع��ت رص�ي��ده��ا ف��ي هذه
ال��ري��ا ّض��ة ال ��ى  14ذه �ب �ي��ة م ��ن اصل
 ،19وزع��ت في االي��ام الثالثة االولى،
م� �ق ��اب ��ل  4ل� �ل� �ي ��اب ��ان وواح� � � � ��دة فقط
لكوريا الجنوبية .وأح��رز الصيني
ج��ي وو ل��و ذه�ب�ي��ة  50م ح��رة بزمن
 22.37ثانية ،وتقدم على اليابانيني
ماسايوكي كيشيدا ورامارو هارادا.
وحققت مواطنته تشانغ غاو ذهبية
 50م ظ�ه�رًا ب��زم��ن  27.45ثانية أمام
اليابانية آي��ا ت�ي��راك��اوا ومواطنتها
تيان لونغزو جو .وأحرزت الصينية
ل�ي��وي��ان��غ ج �ي��او ذه�ب�ي��ة س �ب��اق 200
م ف � ��راش � ��ة ب� ��زم� ��ن  2:05:72دقيقة
أم� ��ام ال �ي��اب��ان �ي��ة ن��ات �س��وم��ي هوشي
والكورية الجنوبية هاي را تشوي.
ك ��ذل ��ك أح � � ��رزت ي ��وي ��ن ش � ��او ذهبية
س �ب��اق  400م ح ��رة ق��اط �ع��ة املسافة
ب� ��زم� ��ن  4:05:58دق� � ��ائ� � ��ق ،وتركت
ال� �ف� �ض� �ي ��ة مل ��واط� �ن� �ت� �ه ��ا ج �ي �ن ��غ ليو
والبرونزية للكورية الجنوبية سيو
يون جيونغ.

وأك �م��ل منتخب ال��رج��ال الخماسية
بفوزه بذهبية سباق التتابع  4مرات
 200م حرة بزمن  7:07:68دقائق أمام
اليابان وكوريا الجنوبية.
وك ��ان ��ت ال��ذه �ب �ي �ت��ان األخ� ��ري� ��ان من
نصيب ال�ي��اب��ان عبر ري��و تاتييشي
ف ��ي س �ب��اق  100م ص� ��درًا ومواطنه
ال�ي��اب��ان��ي ري��وس��وك��ي اي��ري��ي ذهبية
سباق  200م ظهرًا.
وتقاسمت الصني وكوريا الجنوبية
امليداليات العشرين التي وزعت في
م�س��اب�ق��ة ال��رم��اي��ة ف��ي األي ��ام الثالثة
االول � � � ��ى ،ب �ع ��دم ��ا اض� ��اف� ��ت ال � �ي� ��وم 5
م�ي��دال�ي��ات ال ��ى رص�ي��ده��ا ف �ص��ار 10
ميداليات مقابل  8لكوريا الجنوبية
التي أحرزت  3فقط.
وم� �ن� �ح ��ت امل ��ال� �ي ��زي ��ة ف� ��ون� ��غ تشاي
ب�لاده��ا اول ذهبية ف��ي ه��ذه الدورة
بفوزها في منافسات تياجيكوان/
تياجيجيان ضمن مسابقة الووشو،
ب�ع��د ان ج�م�ع��ت ت �ش��اي  9.69نقاط،
وتقدمت على اليابانية آي ميوواكي
 ،9.68والتايوانية تشينغ ّوين .9.67
وع � � ّ�وض � ��ت ال � �ي� ��اب� ��ان ت �خ��ل �ف �ه��ا عن
غريمتها كوريا الجنوبية في ً لعبة
الجودو وتعادلت معها تعادال تامًا
بعدما أحرزت  3من اصل  4ذهبيات
وزع � ��ت ال � �ي� ��وم ،ورف� �ع ��ت ك ��ل منهما
رصيدها في نهاية اليوم الثالث الى
 6ذهبيات وفضيتني و 3برونزيات،
بينما اكتفت الصني صاحبة املركز

«أحرز الكويتي محمد
الرجيبي أول ميدالية
عربية بحصوله على
فضية البولينغ»

ّ
السباحة الصينية ليويانغ جياو حاملة ذهبية سباق  200م فراشة (أ ب)

الثالث بأربع فضيات وبرونزيتني،
وال ت ��زال ب�ع�ي��دة ع��ن م�ع��ان�ق��ة اللون
االص �ف��ر .وف��ي رف��ع األث �ق��ال ،أحرزت
الصينية ل��ي ج�ي��وي�ن��غ ذه�ب�ي��ة وزن
ت� �ح ��ت  58ك� �ل ��غ ب� �ع ��دم ��ا رف � �ع� ��ت ما
مجموعه  238كلغ ( 105خطفًا و133
ن � �ت � �رًا) ،وت� �ق ��دم ��ت ع �ل��ى الكوريتني
الشماليتني ب��اك ه�ي��ون س��وك (232
ك�ل��غ )128+104 :وج��ون��غ ت�ش��ون مي
( .)127+98وأف �ل��ت ال�ل�ق��ب السادس
حتى اآلن وحده من قبضة الرباعني
الصينيني ،وكان من نصيب الكوري
الشمالي كيم ك��وم ال��ذي ن��ال ذهبية
وزن تحت  62كلغ بما مجموعه 324
كلغ ( 143خطفًا و 181نترًا) ،وتقدم
بفارق ال��وزن على االيراني مرتضى
رض ��ائ �ي ��ان ( 324ك �ل��غ،)177+147 :
وج ��اء االن��دون �ي �س��ي ت��ري��ات�ن��و ثالثًا
( 321كلغ.)178+143 :
وحصدت الصني أول ميداليتني في
البادمنتون لفرق الرجال والسيدات،
واثنتني أيضًا في الجمباز وواحدة
في البلياردو (سنوكر للفرق) ،فيما
ذهبت الثانية إلى تايوان ،وحصدت
ك��وري��ا الجنوبية ذهببية السوفت
تنس للزوجي املختلط.
* ك � ��رة ال� � �ق � ��دم :ف � �ق ��دت ق� �ط ��ر لقبها
ف� ��ي م �س��اب �ق��ة ك� � ��رة ال � �ق� ��دم للرجال
ب �خ �س��ارت �ه��ا أم� ��ام أوزب �ك �س �ت��ان 1-0
في الوقت اإلضافي ،وودعت الصني
أيضًا أمام نظيرتها كوريا الجنوبية
 .3-0وت��أه��ل منتخبا ع�م��ان وايران
ال� ��ى رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ب �ع��د ف� ��وز االول
على هونغ كونغ  ،0-3والثاني على
ماليزيا .1-3
* الكرة الطائرة :خسرت السعودية
ح��ام�ل��ة ب��رون��زي��ة آس �ي��اد  2006أمام
اي��ران  25-20( 3-0و 25-20و،)27-25
ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة .وخسرت
الكويت أيضًا أمام اليابان بالنتيجة
ع�ي�ن�ه��ا ( 25-19و 25-17و،)25-12
فيما فازت قطر على هونغ كونغ -3
 17-25( 0و 19-25و.)15-25
الكويتي محمد الرجيبي (أ ف ب)

أضواء

كل عام وأنتم...
علي صفا
ك��رة لبنان ماشية .ه��ي ف��ي أسبوعها ال��س��ادس م��ن الدوري.
مستويات الفرق غالبًا متقاربة وأضعف من السابق .فيها
بعض الوجوه ال��واع��دة ،واألج��ان��ب عاديون ع��دا ثالثة أو ثالثة
ون���ص���ف .ج��م��ه��ور امل���ب���اري���ات م��خ��ت��ص��ر ب��ال��ع��ش��رات ،ومعهم
مشاكل متنوعة.
واللعبة ماشية ...إلى الخلف.
¶¶¶
نحن اآلن أمام مرحلة جديدة ّ
يعد لها اتحاد كرة القدم إلدخال
اللعبة الى البيوت .قال مسؤول عندنا.
أف .هل املطلوب إدخال اللعبة الى البيوت أم إخراج الناس من
البيوت إلدخالهم الى املالعب؟
¶¶¶

لحل مشكلة االتحاد واملدينة الرياضية مضت «سنة وستة
أشهر» .إذًا ،لحل بقية مشاكل اللعبة يلزم حوالى  ...عشرين
سنة فقط!
¶¶¶
بدأت شلة الزعرنة من ملعب بيروت البلدي ضد رموز سياسية
ودينية .واآلن بعد أربع سنوات من زعرنتها وتأثيرها ُ
سيهدم
امللعب البلدي «التراثي» وتبقى الشلة من «تراث» اللعبة.
¶¶¶
جمهور كرة السلة أكبر بكثير من جمهور الكرة في املالعب،
وهو يدفع لحضور املباريات .وفرق السلة تحقق نتائج جيدة
عربيًا وآسيويًا ،وال يزال البعض يصف كرتنا باللعبة الشعبية
األولى! تزوير و ...شهود زور.
¶¶¶
ال��ري��اض��ة تجمع وتفتعل امل��ش��اك��ل أح��ي��ان��ًا ،وال��س��ي��اس��ة ّ
تفرق
وتفتعل املشاكل غالبًا.
¶¶¶
ك��ل ع��ام وأن��ت��م بخير .يتداولها اللبنانيون ف��ي م��ا بينهم ،ثم
يعملون على عكس الخير! لاّ
صراحة ...مشكلة ،ماذا نقول؟ ي ...كل عام وأنتم بخير.

رياضية
أخبار
ّ
تعادل في انطالقة الصاالت
ّ
تميزت انطالقة بطولة الدوري اللبناني لكرة
القدم للصاالت بتعادل قوي في املباراة
االفتتاحية بني الصداقة وضيفه البنك
اللبناني الكندي 4ـ 4على ملعب الصداقة على
طريق املطار ،علمًا بأن كليهما يطمح إلى
حصد اللقب .وسجل للصداقة علي بزي ()3
وحسن باجوق ،وللبنك نسيب أبو أنطون
وجعفر أبو طعام وجوني فاضل وحسن
معتوق .وتألق بنحو الفت حارس مرمى
البنك اللبناني الكندي سركيس اسكدجيان
ليقود فريقه النتزاع نقطة من املضيف الذي
ّ
كون فريقًا ممتازًا الئقًا للمنافسة على
اللقب .قاد املباراة الحكمان محمد الشامي
وفادي كالجيان ،وريم الشامي حكم طاولة.

معسكر هوبس للتايكواندو
كرة القدم

ّ
ّ
تهنئة آسيوية لنب همام وعقوبات على حركة الشباب
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم
ج �م �ل��ة م � �ق� ��ررات ،ب ��دأه ��ا بتوجيه
ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س االتحاد
اآلس� �ي ��وي م�ح�م��د ب��ن ه �م��ام ،على
تجديد أس��رة كرة القدم اآلسيوية
ثقتها بقيادته االت�ح��اد م��ن خالل
احتفاظه بالتزكية بالرئاسة.
وأعلنت متابعة مباريات األسبوع
ال�س��اب��ع ل�ب�ط��ول��ة ال� ��دوري بحسب
الجدول اآلتي:
ال�ج�م�ع��ة  :19ال �غ��ازي��ة × الساحل
(صيدا ـ .)2:15
السبت  :20السالم صور × الصفاء
(صور ـ  .)2:15األنصار × التضامن
صور (بيروت البلدي ـ الساعة .)5

األح� � � ��د  :21اإلص � �ل� ��اح × اإلخاء
(بيروت البلدي ـ  .)2:15راسينغ ×
النجمة (جونية ـ  .)2:15العهد ×
املبرة (املدينة الرياضية ـ.)5
ـ إي� �ق ��اف ك ��ل م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن سامر
ح � ��اوي (ال� �ت� �ض ��ام ��ن) وع� �ل ��ي بزي
(ال � � �ع � � �ه � ��د) ،وم� �ص� �ط� �ف ��ى حمدان
(ال � � �غ � � ��ازي � � ��ة) ،وزه� � �ي � ��ر ع � �ب ��د الله
(الساحل) ،وعلي حمية (راسينغ)
أول مباراة تلعبها نواديهم ،بدءًا
من  14الجاري.
ـ إلزام نادي حركة الشباب طرابلس
ل �ع��ب  4م� �ب ��اري ��ات خ� � ��ارج ملعبه
امل �ح �ت �س��ب ف� ��ي م ��رح �ل ��ة الذهاب،
عقابًا له على ما ارتكبه جمهوره

من شغب واعتداء في مباراته مع
نادي السالم زغرتا ،األحد املاضي،
وإق��ام�ت�ه��ا وف��ق اآلت ��ي :السبت:20
ح��رك��ة الشباب × األه�ل��ي النبطية
(ملعب برج حمود) .الجمعة :12/3
ض��د اإلرش� ��اد (ب ��رج ح �م��ود) .ضد
املودة طرابلس (برج حمود) .ضد
االج �ت �م��اع��ي ط��راب �ل��س (جونية).
على أن تنطلق جميع امل�ب��اري��ات ـ
الساعة .)2:15
وتغريم نادي حركة الشباب مبلغ
مليون ليرة عقابًا ،وإق��ام��ة جميع
مبارياته الباقية في إط��ار مرحلة
ال ��ذه ��اب م ��ن دون ج �م �ه��ور ،على
أم� ��ل أن ت �ن �ظ��ر ال �ل �ج �ن��ة الح �ق��ًا في

األم ��ر امل�ت�ص��ل ف��ي م��رح�ل��ة اإلياب،
ونقل جميع مبارياته في البطولة
م��ن م�ل�ع��ب ال �س�لام ف��ي زغ��رت��ا إلى
مالعب أخرى تحدد الحقًا.
ـ �ـ امل��واف �ق��ة امل�ب��دئ�ي��ة ع�ل��ى املشاركة
في بطولة العرب للشباب (مواليد
 ،)1993املقررة إقامتها في الجزائر
ما بني كانون األول وبداية شباط
.2011
ـ امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�خ��اط�ب��ة االتحاد
ال ��دول ��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م دورة للمدربني
ف ��ي ال� �ك ��رة ال �ش��اط �ئ �ي��ة ف ��ي لبنان
خ�لال ع��ام  2011ب��إش��راف االتحاد
الدولي.
(االخبار)

استعدادًا لبطولة لبنان العامة بالتايكواندو
املقررة في  28تشرين الثاني الجاري في
قاعة مجمع إميل لحود الرياضي العسكري
في الدكوانة ،انخرط فريق هوبس في
معسكر تدريبي في منطقة حمانا الجبلية
يومي  16و 17تشرين األول بإشراف املدرب
نادر سيف الدين ومساعده محمد حبوش.
ً
وضم الفريق كال من الالعبني زينب حسن،
مريم حسن ،علي حسن ،رزان درويش،
سيليا رباح ،جاد عساف ،وسام عسيلي،
حسني الدر ،لؤي األسعد ،يارا األسعد،
محمد اليوسف ،عاصم قانصوه ،لني
ناصيف ،وائل ناصيف ،نديم حسن ،ريم
كركي ،عبودي بسام ،خليل عساف ،جاد
عساف ،علي عبد الله ،عبد القادر مجذوب،
حسان برو ،احمد حطيط ،جودت عكاوي،
محمد بدر الدين ،سام غدار ،علي الحديدي،
محمد حرب ،روان ضاهر ،جهاد ضاهر.
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الدولية
الرياضة
ّ
فعلها سيباستيان فيتيل وظفر بلقب بطل العالم لسباقات
«الفورموال  .»1برهن هذا الشاب األملاني أن ال مستحيل في هذه الرياضة،
ليستحق على ذلك أن ّ
يشبه بمواطنه األسطورة ميكايل شوماخر

«الفورموال  »1تشهد
والدة «شومي الصغير»
حسن زين الدين
ك� ��ان األمل ��ان ��ي س �ي �ب��اس �ت �ي��ان فيتيل
س��ائ��ق «ري ��د ُب��ل راي�س�ي�ن��غ» الحدث
ظ�ه�ي��رة أول م��ن أم ��س .ل��م ي�ك��ن يوم
األح��د عاديًا بالنسبة إل��ى الرياضة
األولى في عالم السيارات «الفورموال
 »1إذ شهد ميالد نجم ّعاملي كبير.
بسرعة قياسية لم تتخط السنتني،
استطاع هذا الشاب أن يصبح رقمًا
صعبًا في املعادلة.
ب�س��رع��ة ال �ب ��رق ،دخ ��ل ف�ي�ت�ي��ل قلوب
ع� �ش ��اق ه � ��ذه ال ��ري ��اض ��ة م� ��ن الباب
ال �ع��ري��ض .ه ��ؤالء ال �ح��امل��ون بسائق
ي �ع �ي ��د م� �ج ��د األس � � �ط� � ��ورة ميكايل
ش��وم��اخ��ر .ه �ك��ذا ،ل��م ي�خ� ّ�ي��ب فيتيل
اآلم��ال ،حيث ع��اد من بعيد ليصنع
م �ج �دًا ش�خ�ص�ي��ًا دخ ��ل ف��ي سجالت
ت��اري��خ ه ��ذه ال �ل �ع �ب��ة :ف�ي�ت�ي��ل أصغر
سائق يفوز ببطولة العالم .إنجاز
ليس بقليل في رياضة تحتاج الى
ح�ن�ك��ة وخ �ب��رة ك�ب�ي��رت�ين ف��ي كيفية
إدارة األم� ��ور داخ ��ل ال�ح�ل�ب��ة واألهم
خ��ارج �ه��ا .ف ��ي ف �ت��رة ق�ي��اس�ي��ة عرف
فيتيل ك�ي��ف ي�ص�ي��ب االث�ن�ت�ين معًا،
اندفاعة وقوة شكيمة ال مثيل لهما
داخ ��ل ال�ح�ل�ب��ة ع��ادت��ا ب��ال��ذاك��رة إلى
م ��ا ك� ��ان ي �ت �ح �ل��ى ب ��ه «ش� ��وم� ��ي» في
السنوات العشر املنصرمة ،وأثبتتا
أن حماسة الشباب باستطاعتها أن
تقلب املعادالت في ّهذه اللعبة .أضف
ال��ى ذل��ك ،فقد تحلى فيتيل بحنكة
وده � ��اء ك�ب�ي��ري��ن خ� ��ارج ال�ح�ل�ب��ة من
خ�لال التصاريح التي ك��ان يطلقها
ّ
ب�ي�ن ال�ف�ي�ن��ة واألخ � � ��رى ،وال �ت ��ي أدت
دورًا مهمًا ف��ي ت��رج� ًي��ح ك�ف��ة األمور
ملصلحته .هكذا مثال ،لم يتوان عن
ال�ت�ص��ري��ح ب�ع��د خ��روج��ه م��ن سباق
جائزة كوريا الجنوبية بأنه سيمد
يد العون لزميله األوسترالي مارك
وي�ب��ر م��ن أج��ل ال �ف��وز ب��ال�ب�ط��ول��ة ،إذ
أبعد الضغط النفسي عنه ،ملقيًا به

في ألمانيا

الصحف تشيد بإنجاز فيتيل
خ��رج��ت ال�ص�ح��ف األمل��ان �ي��ة ال� �ص ��ادرة ص �ب��اح أمس
لتشيد بمواطنها سيباستيان فيتيل ال��ذي أصبح
أص �غ��ر س��ائ��ق ي �ت � ّ�وج ب�ل�ق��ب ب �ط��ل ال �ع��ال��م لسباقات
فورموال .1
«أعجوبة .دموع .بطل العالم» ،هذا ما عنونته صحيفة
«بيلد» األكثر مبيعًا في أملانيا» ،مضيفة «بعد شومي،
أصبح ألملانيا مجددًا بطل في ف��ورم��وال  .1أضافت
الرياضة األملانية يومًا تاريخيًا جديدًا في يومياتها:
 14تشرين الثاني .سيباستيان فيتيل أصبح أصغر
سائق في تاريخ فورموال  .»1وتابعت «فيتيل بطل
حقيقي ،بإمكان أملانيا االفتخار به».
وب� ��دوره� ��ا ك �ت �ب��ت «دي ف �ي �ل��ت داي � �ل� ��ي»« :ال ُي ّ
صدق
ّ
يتصدر
ببساطة .فيتيل بطل العالم وهو األمر الذي
الشاشة الكبرى».
وكانت فيراري محط تركيز صحيفة «سود دويتش
زاي�ت�ن��غ» بسبب ال�خ�ط��أ االس�ت��رات�ي�ج��ي ال ��ذي ارتكبه
الفريق اإلي�ط��ال��ي ب��إدخ��ال ألونسو مبكرًا ال��ى املرأب
من أجل استبدال إط��ارات��ه ،ما سمح لفيتيل بحسب
الصحيفة «بالقيادة مباشرة نحو اللقب».
أم��ا صحيفة «ب��ي زي» فكتبت« :فيتيل يمنح أملانيا
أجنحة» ،في إشارة الى اإلعالن األساسي ملاركة ريد
ُبل راعية فريق السائق األملاني ومالكته.
(أ ف ب)

ّ
فيتيل يتلقى تهنئة مواطنه األسطورة شوماخر عقب فوزه باللقب العاملي (جيرو بريلوير ــ أ ب)
على زميله ومربكًا تكتيكات الفرق
امل �ن��اف �س��ة ،وب��ال �ف �ع��ل ،ف �ق��د استطاع
«شومي الصغير» كما لقبته صحافة
بالده عام  2008أن يحرز املركز األول
ّ
ويتوجها بفوزه
في جائزة البرازيل
بسباق أبو ظبي.
األه� � ��م م� ��ن ذل � ��ك أن ت �ت��وي��ج فيتيل
ج ��اء خ�ل��ف م �ق��ود س �ي��ارة ت �ب��دو أقل
ك �ف��اءة م��ن نظيراتها ف��ي ماكالرين
مرسيدس وفيراري ،ما يضاعف من
قيمة انتصار هذا الشاب.
وب � �ن � �ظ� ��رة س ��ري� �ع ��ة ع� �ل ��ى انطالقة
م�س�ي��رة فيتيل ف��ي ع��ال��م الفورموال
 ،1ال ي �ب��دو م �ف��اج �ئ��ًا ل �ل �م��راق �ب�ين أن

ي �ح �ق��ق ه� ��ذا ال� �ش ��اب ب �ط��ول��ة العالم
ف� ��ي ه � ��ذا امل� ��وس� ��م رغ � ��م أن البعض
ك��ان ي�ت�ن� ّ�ب��أ ب��أن ي�ك��ون م��وس��م 2011
ه��و م �يل��اد ف�ي�ت�ي��ل ال�ح�ق�ي�ق��ي كبطل
ل�ل�ع��ال��م ،ف �ب��ال �ع��ودة ال ��ى س�ن��ة 2008
فقد استطاع فيتيل أن يكون أصغر
س��ائ��ق ف ��ي ال �ت��اري��خ ي �ف��وز بجوائز
أح��د السباقات وك��ان ذل��ك على منت
«سكوديريا تورو روسو» في جائزة
إيطاليا عن عمر  21عامًا و 74يومًا.
كسر الرقم القياسي
وللمفارقة ،فإنه ً
ال��ذي ك��ان م� ّ�س�ج�لا ب��اس��م اإلسباني
ف �ي��رن��ان��دو أل��ون �س��و س��ائ��ق فيراري
الحالي ،ما حدا برئيس تورو روسو

يومها غ�ي��ره��ارد بيرغر ال��ى القول:
«م� ��ا ح �ق �ق��ه ف�ي�ت�ي��ل ال� �ي ��وم سيقوده
ليس فقط الى الفوز بالسباقات ،بل
الى تحقيق بطولة العالم».
وأك�ث��ر م��ن ذل��ك ،فقد وص�ف��ه حينها
م � �ن� ��اف � �س� ��ه ع � �ل � ��ى ال � �ل � �ق � ��ب األخير
البريطاني لويس هاميلتون سائق
م��اك�لاري��ن ب� �ـ «ال ��رائ ��ع» ،ل�ت�خ��رج من
ّ
مشبهة
بعدها الصحف ف��ي ب�لاده
إياه بـ «شومي الصغير» و«األملاني
الذي سيعيد أسطورة شوماخر الى
الحلبات من جديد» .غير أن فيتيل
ك ��ان واق �ع �ي��ًا وم �ت��واض �ع��ًا يومذاك،
إذ رأى أن تشبيهه ب�ش��وم��اخ��ر هو

مالعب األرجنتين

فيليز يلتحق باستوديانتيس في الصدارة
ال� � � �ت� � � �ح � � ��ق ف� � �ي� � �ل� � �ي � ��ز سارسفيلد
باستوديانتيس ف��ي ص ��دارة بطولة
األرج� �ن� �ت�ي�ن ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ب �ع��د فوزه
ع �ل��ى الن� ��وس 1ـ ،0ف�ي�م��ا ل ��م يستطع
استوديانتيس إبقاء ف��ارق ال�ـ 3نقاط
ب�ع��د خ �س��ارت��ه أم ��ام مضيفه تيغري
1ـ 2ض �م��ن املرحلة
ال �ـ 14التي ستختتم
منتصف هذه الليلة
ب � �ل � �ق� ��اء الغريمني
ري �ف��ر ب�لاي��ت وبوكا
جونيورز.
وف��ي امل�ب��اراة األولى
ب� � ��ذل ف �ي �ل �ي��ز جهدًا
ش��اق��ًا الخ �ت��راق دف��اع الن��وس العنيد
ال � ��ذي س �ق��ط أخ� �ي� �رًا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة 60
عندما تجاوز الفاريز مدافعًا قبل أن
ي�ط�ل��ق ت�س��دي��دة ب��ال�ق��دم ال�ي�س��رى من
خ��ارج منطقة ال �ج��زاء فشل الحارس

تختتم المرحلة
الليلة بلقاء
الغريمين ريفر باليت
وبوكا جونيورز

من املنتظر أن يكون نجم بوكا ريكيلمي جاهزًا لخوض «الدربي» (ناتاشا بيسارينكو ــ أ ب)

م ��وري� �س� �ي ��و ك� ��اران � �ت� ��ا ف� ��ي إيقافها.
ل�ي��رف��ع فيليز رص �ي��ده إل ��ى  30نقطة
ب��ال�ت�س��اوي م��ع اس�ت��ودي��ان�ت�ي��س قبل
خمس جوالت على نهاية املسابقة.
من جهته خسر استوديانتيس أمام
تيغري 1ـ .2وسجل الستوديانتيس
ل� �ل� �ي ��ان ��درو ب �ي �ن �ي �ت �ي��ز ( )50مقابل
م��ورال �ي��س ( )24وستراكوالورسي
( )72لتيغري.
وح��اف��ظ أرس �ن��ال على امل��رك��ز الثالث،
متخلفًا بخمس ن�ق��اط ع��ن الصدارة
بعدما ف��رض عليه ضيفه أول بويز
التعادل بدون أهداف.
وفي باقي املباريات ،فاز كولون على
ه� �ي ��وراك ��ان ب �ه��دف�ي�ن ل�ل�اري �ف ��ي ()33
وغوكس ( )84مقابل هدف لكويروغا
ً
( 53خطأ في مرمى فريقه).
ك��ذل��ك ف ��از ك��وي�ل�م�ي��س ع �ل��ى غودوي
ك��روز بهدفني لرايموندا ( )2وكانيو

( )2+90مقابل ه��دف لكاستيو (،)32
وأرجنتينوس جونيورز حامل اللقب
ع�ل��ى س��ان ل��وري�ن��زو ب�ه��دف لبالندي
(.)23
وخ � �س � ��ر ن � �ي ��ول ��ز أول � � � ��د ب � ��وي � ��ز أمام
راس�ي�ن��غ ك�ل��وب بهدفني ل�ه��وش ()89
ولوغيرسيو (.)93
وت� �ع ��ادل ب��ان�ف�ي�ل��د م ��ع ج �ي �م �ن��ازي��ا ال
ب �ل�ات ��ا س� �ل� �ب ��ًا ،وإن ��دي �ب �ن ��دي �ن �ت ��ي مع
أول�ي�م�ب��و ب �ه��دف مل��ات�ي��و ( )59مقابل
هدف لسالوم (.)90
ـ ترتيب فرق الصدارة:
1ـ فيليز سارسفيلد  30نقطة من 14
مباراة
2ـ استوديانتيس  30من 14
3ـ أرسنال  25من 14
4ـ نيولز أولد بويز  22من 14
5ـ كولون  22من .14
(أ ف ب ،رويترز)
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أصداء عالمية

ودية
دولية ّ
مباريات ّ

ميسي يرشح شافي وأنييستا
للكرة الذهبية

ّ
لم يوجه مدرب إيطاليا تشيزاري
برانديلي الدعوة إلى مهاجم
سمبدوريا أنطونيو كاسانو (الصورة)
للمباراة أمام رومانيا بسبب خالف
األخير مع ناديه.

سيغيب مدافع نادي تشلسي
جون تيري عن املباراة الدولية
الودية إلنكلترا أمام فرنسا غدًا
في ويمبلي بسبب اإلصابة في
ظهره وساقه.

األرجنتني × البرازيل في الدوحة غدًا

«ض� ��رب م ��ن ال �خ �ي ��ال» ،م �ش �ي �رًا إلى
«أن م��ن امل�س�ت�ح�ي��ل ع�ل�ي��ه أن يعيد
ت�ك��رار م��ا حققه شوماخر ف��ي عالم
الفورموال .»1
ربما قد يبدو من املبكر ،رغم حجم
اإلن � �ج� ��از ال� � ��ذي ح �ق �ق��ه ف �ي �ت �ي��ل أول
م ��ن أم� � ��س ،أن ي ��وض ��ع ف ��ي موضع
ميكايل
املقارنة مع أسطورة بحجم
ّ
ش��وم��اخ��ر ،ل�ك��ن ف�ي�ت�ي��ل ،ال ��ذي تلقى
ت �ه��ان��ي ح � ��ارة م ��ن «ش� ��وم� ��ي» مثله
األع�ل��ى ف��ي اللعبة كما يعتبر عقب
ال �س �ب��اق األخ �ي��ر ،ب��إم�ك��ان��ه أن ينعم
فعليًا بلقب «شومي الصغير» وهذا
ليس بقليل على اإلطالق.

نادال مستمر
في الصدارة
استمر اإلسباني رفايل نادال
في صدارة قائمة التصنيف
العاملي لالعبي التنس
املحترفني أمام السويسري
روجيه فيديرر الثاني والصربي
نوفاك ديوكوفيتش الثالث.
إلى ذلك تقدم السويدي روبن
سودرلينغ مركزًا إلى الرابع،
بعد فوزه بدورة باريس،
وتراجع البريطاني آندي موراي
إلى املركز الخامس وبقي
التشيكي توماس برديتش
سادسًا أمام اإلسباني ديفيد
فيرير واألميركي آندي روديك
واإلسباني فرناندو فرداسكو
ثم الروسي ميخائيل يوجني.

تشهد املالعب العاملية غدًا سلسلة
م� ��ن امل � �ب� ّ��اري� ��ات ال ��دول� �ي ��ة الودية،
ح �ي��ث ت��ت �ج��ه األن � �ظ� ��ار ع �ل��ى وجه
ال� �خ� �ص ��وص ال � ��ى اس � �ت� ��اد خليفة
ال��دول��ي ف��ي ال��دوح��ة ال��ذي سيكون
م �س��رح��ًا ل �ق �م��ة ك�لاس �ي �ك �ي��ة تجمع
املنتخبني اللدودين في قارة أميركا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ال �ب��رازي��ل واألرجنتني.
ويدخل املنتخبان مدججني بكامل
نجومهما ،وع�ل��ى رأس �ه��م ليونيل
م�ي�س��ي ن�ج��م ب��رش�ل��ون��ة اإلسباني
ورونالدينيو نجم ميالن اإليطالي.
وت �ت �ط �ل��ع األرج � �ن � �ي �ت�ن ال � ��ى إنهاء
سلسلة م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات دون
االن� �ت� �ص ��ار ع �ل��ى ال � �ب� ��رازي� ��ل ،حيث
ك � ��ان آخ � ��ر ف � ��وز ل� �ل �ـ«ت ��ان� �غ ��و» على
«ال� �س ��ام� �ب ��ا» ب �ن �ت �ي �ج��ة  1-3ضمن
تصفيات ك��أس العالم في بوينس
آي � ��رس ف ��ي ح ��زي ��ران  ،2005إال أن
األرج �ن �ت�ين خ �س��رت ب�ع��د ذل��ك أمام
غريمتها أرب��ع مباريات وتعادلت
في واحدة وتلقت شباكها  13هدفًا
وسجلت هدفني فقط.
وال ش ��ك ف ��ي أن األن � �ظ ��ار ستكون

متجهة الى سيرجيو باتيستا الذي
خلف األس �ط��ورة دييغو مارادونا
على رأس الجهاز الفني للـ«تانغو»،
بيد أنه سيعاني من غياب استيبان
ك ��ام �ب �ي��اس ��و الع � ��ب أن� �ت ��ر ميالنو
اإلي � �ط� ��ال� ��ي ل�ل�إص ��اب ��ة ال � ��ى جانب
زميله والتر صامويل واملهاجمني
ك ��ارل ��وس ت�ي�ف�ي��ز الع ��ب مانشستر
س� �ي� �ت ��ي اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي وسيرجيو
أغ � ��وي � ��رو الع � ��ب أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
اإلس� �ب ��ان ��ي .واس� �ت ��دع ��ى باتيستا
الالعب نيكوالس أوتاميندي قلب
دفاع بورتو البرتغالي وهو واحد
من املدافعني البدالء الذي عانى من
ح��ال��ة م��ن ال�ت�خ�ب��ط ،ف��ي ظ��ل قيادة
مارادونا .في املقابل سيفتقد مانو
مينيزيس مدرب منتخب البرازيل

تبرز أيضًا مواجهتا
إنكلترا × فرنسا
والبرتغال × إسبانيا

ج� �ه ��ود م �ه��اج��م م� �ي�ل�ان اإليطالي
ألكسندر باتو لإلصابة.
وت�ب��رز ف��ي أوروب ��ا أيضًا موقعتني
ك �ب �ي��ري�ين ح �ي��ث ت �ت��واج��ه إنكلترا
وف ��رن� �س ��ا ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ويمبلي،
فيما تلتقي إسبانيا بطلة العالم
والبرتغال .من جهتها تحل أملانيا
ثالثة العالم ضيفة على السويد.
وه � �ن� ��ا ب ��رن ��ام ��ج أب � � ��رز املباريات
(بتوقيت بيروت):
األرجنتني × البرازيل ()19،00
انكلترا × فرنسا ()22،00
البرتغال × اسبانيا ()23،00
السويد × أملانيا ()21،30
هولندا × تركيا ()21،30
ايطاليا × رومانيا ()21،30
روسيا × بلجيكا ()18،00
بلغاريا × صربيا ()19،00
مصر × أوستراليا ()19،30
ايران × نيجيريا ()15،00
الدنمارك × تشيكيا ()21،15
سويسرا × أوكرانيا ()21،15
النمسا × اليونان (.)21،30
(األخبار)

الدوري األميركي للمحترفين

اليكرز يلقى خسارته األولى على أرضه
أم� �ط ��ر ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن��ز س �ل��ة لوس
أن �ج �ل��س الي �ك ��رز ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ب �ـ22
ثالثية وأل�ح��ق ب��ه ال�خ�س��ارة الثانية
ه ��ذا امل��وس��م 121ـ 116ض�م��ن دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة األم � �ي� ��رك� ��ي الشمالي
للمحترفني.
ريتشاردسون
�ون
�
س
�
�
ي
�ا
�
وأذه � � ��ل ج
ّ
ال �ف��ري��ق امل �ض �ي��ف ع �ن��دم��ا دك سلته
ب � �ـ 34ن �ق �ط��ة ،ب�ي�ن�ه��ا  7ث�ل�اث �ي��ات من
أص ��ل  10م �ح ��اوالت ،وأض� ��اف العب
االرت �ك��از ال�ب��دي��ل تشانينغ ف��راي 20
ن�ق�ط��ة ب�ي�ن�ه��ا  4ث�ل�اث �ي��ات ،والتركي
هيدو توركوغلو  17نقطة بينها 5
ث�ل�اث �ي��ات ،وأض � ��اف ص��ان��ع األلعاب
الكندي ستيف ن��اش  21نقطة و13
تمريرة حاسمة.
وب �ت �س �ج �ي �ل��ه  22ث�ل�اث �ي ��ة م� ��ن أصل
 40م �ح��اول��ة ،ح �ق��ق ف�ي�ن�ي�ك��س ثاني
أفضل رقم قياسي من خارج القوس
ف��ي ت��اري��خ ال� � ��دوري ،ب�ع��د أورالندو
ماجيك صاحب  23ثالثية ف��ي سلة
ساكرامنتو في كانون الثاني .2009
ول ��دى الي �ك��رز ال ��ذي م�ن��ي بخسارته
األولى على أرضه أمام صنز منذ 17
كانون الثاني  ،2008سجل اإلسباني
ب��او غ��اس��ول  28نقطة و 17متابعة،
كوبي براينت  25نقطة 14 ،تمريرة

جايسون ريتشاردسون مسددًا إحدى
ثالثياته (أليكس غاالردو ــ أ ب)
حاسمة و 9متابعات والم��ار أودوم
 22نقطة و 11متابعة.
إل ��ى ذل ��ك ع ��اد أت�ل�ان �ت��ا ه��وك��س إلى
س�ك��ة االن �ت �ص��ارات ب�ع��د  4خسارات
م �ت �ت��ال �ي��ة ،إث � ��ر ت �غ �ل �ب��ه ع �ل��ى ضيفه
م�ي�ن�ي�س��وت��ا ت �م �ب��روول �ف��ز 111ـ.105
وس�ج��ل أل ه��ارف��ورد  28ن�ق�ط��ة و10
متابعات ألتالنتا ،ال��ذي حقق فوزه
العاشر على التوالي على مينيسوتا،

وأض��اف ل��ه ج��وش سميث  23نقطة
و 10م�ت��اب�ع��ات وج ��و ج��ون �س��ون 17
نقطة ،فيما سجل مايكل بيزلي 25
نقطة للخاسر ،وأض��اف كيفن لوف
 22نقطة و 17متابعة بعد تحقيقة
 31ن�ق�ط��ة و 31م�ت��اب�ع��ة ف��ي املباراة
السابقة ضد نيويورك.
ول � �ع � ��ب م � � ��ات ب � ��ون � ��ر دور البديل
املثالي عندما سجل  7ثالثيات من
 7م �ح��اوالت ( 21ن�ق�ط��ة) وق ��اد سان
أنطونيو سبرز إلى فوز صعب على
مضيفه أوكالهوما سيتي 117ـ.104
وهذا هو الفوز السابع على التوالي
لسان أنطونيو والرابع على التوالي
على أوكالهوما الذي سجل له نجمه
ك�ي �ف��ن دوران� � ��ت  23ن �ق �ط��ة .وأضاف
راسل وستبروك  19نقطة ،فيما كان
املوزع الفرنسي طوني باركر األفضل
ل ��دى س �ب��رز م��ع  24ن �ق �ط��ة .وأضاف
األرج �ن �ت �ي �ن��ي م��ان��و ج�ي�ن��وب�ي�ل��ي 21
ن �ق �ط��ة وري � �ت � �ش ��ارد ج �ي �ف��رس��ون 18
نقطة ،واك�ت�ف��ى ال�ع�م�لاق تيم دنكان
بتسجيل  6نقاط في  23دقيقة.
وفي مباراتني أخريني ،فاز ديترويت
بيستونز ع�ل��ى س��اك��رام�ن�ت��و كينغز
100ـ ،94وه �ي��وس�ت�ن روك� �ت ��س على
نيويورك نيكس 104ـ.96

رأى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي،
أن زميليه في برشلونة اإلسباني شافي
هرنانديز وأندريس أنييستا ،يستحقان
الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي ستمنحها
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية هذا العام
مشاركة مع االتحاد الدولي ألفضل العب
في العالم ،بعدما كان كل طرف يقدم جائزة
منفردة .وجاء تصريح ميسي ،الفائز
بهذه الجائزة العام املاضي ،في حديث
ملوقع االتحاد الدولي «فيفا» ،وقال النجم
األرجنتيني« :أنا متأكد من أن كأس العالم
سيكون لها أثر كبير في القرار النهائي هذا
العام .وإذا لم أفز أنا بها ،أتمنى من كل قلبي
أن يفوز بها أحد زمالئي في برشلونة».
وفي معرض رده على سؤال عن املدرب
الذي يفضل أن ينال جائزة أفضل مدرب
للعام ،أجاب ميسي« :سأعطي صوتي لبيب
غوارديوال ...ولن أنسى (البرتغالي) جوزيه
مورينيو أيضًا .لكني سأعود للتطرق إلى
كأس العالم ...ولهذا األمر ،أفكر بفيسنتي
دل بوسكي (مدرب إسبانيا) أو يواكيم
لوف (مدرب أملانيا ثالثة املونديال)».
يذكر أن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية
ستحدد في  10كانون الثاني املقبل.

مونديال  :2018إنكلترا لفصل امللف
عن الفضيحة
بعث مسؤولو ملف إنكلترا الستضافة
كأس العالم  2018برسالة إلى أعضاء
اللجنة التنفيذية في االتحاد الدولي لكرة
القدم في محاولة إلصالح الضرر الذي
سببته التحقيقات التي أجرتها الصحف
اإلنكليزية أخيرًا.
وهدفت الرسالة املوجهة إلى 24
عضوًا في اللجنة التنفيذية من
رئيس امللف اإلنكليزي جيف
طومسون واملسؤول الدولي عن
امللف دايفيد دين ،إلى التفريق
بني امللف اإلنكليزي والتحريات التي أجرتها
صحيفة «صنداي تايمز» وهيئة اإلذاعة
البريطانية «بي بي سي».
وكان مسؤولو امللف قد التقوا رئيس
االتحاد الدولي جوزيف بالتر (الصورة)
األسبوع املاضي للغاية ذاتها ،وللتأكد من
أن التحقيقات الصحافية اإلنكليزية لن
ّ
تمثل انحيازًا غير عادل ضد البالد في
التصويت املقرر في  2كانون األول في
مدينة زيوريخ السويسرية.

جيبرسيالسي يتراجع عن قرار اعتزاله
تراجع العداء هايلي جيبرسيالسي صاحب
الرقم القياسي العاملي في سباق املاراثون
عن قرار اعتزاله وسيواصل العدو في
السباقات الرسمية .وكان العداء اإلثيوبي قد
انسحب من ماراثون نيويورك الذي كان من
املقرر أن يشارك فيه ألول مرة في  7تشرين
الثاني املاضي بسبب إصابة في الركبة،
وأعلن على الفور اعتزاله ألعاب القوى.
لكن مدربه ولدميسكل كوستري قال:
«سافر جيبرسيالسي إلى وليجا (في
إثيوبيا) حيث يقام سباق هناك ،وقال
إنه سيواصل العدو ما دام في حالة
صحية جيدة» .وذكر التلفزيون اإلثيوبي
أن جيبرسيالسي قال إنه سيواصل
االستعداد لدورة لندن األوملبية .2012
وجيبرسيالسي ( 37عامًا) أفضل عداء
مسافات طويلة في التاريخ ،بعدما سجل
 27رقمًا عامليًا.
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أشخاص

إلياس صنبر
ّ
المؤرخ من أجل (اسم) فلسطين
نضال
ّ

نزحت عائلته من
حيفا إلى لبنان،
وعاش الحقبة
الذهبية لبيروت
الستينيات
أصدر «دراسات
فلسطينية»
في باريس مع
فاروق مردم بك
وسمير قصير،
مقدمًا الرواية
ّ
الحقيقية للشعب
ّ
الفلسطيني

(بالل جاويش)

حسين بن حمزة
ه��و أح ��د أه ��م الناطقني
ب � � ��اس � � ��م ف � �ل � �س � �ط�ي��ن في
ال�خ��ارج ،وأح��د أسمائها
ال� ُ�ح �س �ن��ى إذا استعرنا
فلسطيني
ج � � �م � � �ل � � ��ة
آخ � ��ر ه ��و ش �ف �ي��ق ال � �ح ��وت ف ��ي وصف
م �ح �م��ود دروي � ��ش .االس � ��م ،ب� ّ
�أي��ة حال،
كان الشغل الشاغل للمؤرخ واملترجم
ال �ي ��اس ص �ن �ب��ر ،ال� ��ذي ن��زح��ت عائلته
من حيفا إلى لبنان عام النكبة ،وكان
ع�م��ره خمسة ع�ش��ر ش �ه �رًا .ك��ان والده
ودي� ��ع ص�ن�ب��ر م �ج��اه �دًا م �ع��روف��ًا .نجا
م��ن م �ش��ان��ق ج �م��ال ب��اش��ا س �ن��ة 1916
لصغر س�ن��ه ،ث��م ش��ارك ف��ي النضاالت
امل �ت �ت��ال �ي��ة ض ��د االن � �ت ��داب البريطاني
وع� �ص ��اب ��ات ال �ه ��اغ ��ان ��ا الصهيونية،
وك ��ان ع�ل��ى رأس امل��داف �ع�ين ع��ن حيفا
حتى سقوطها ،قبل أن يلحق بعائلته
ف��ي ص �ي��دا ،ح�ي��ث ي�س�ك��ن أه ��ل زوجته
اللبنانية .النكبة ت��راف�ق��ت م��ع اختفاء
اسم فلسطني عن الجغرافيا الرسمية.
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه ،ك ��ان ذل ��ك خ��روج��ًا من
ال��زم��ان ،ال م��ن امل�ك��ان ف�ق��ط .ل��ذل��ك ،فهو
ي��رى أن النضال الفلسطيني كله كان
ف��ي سبيل اس �ت��رداد االس ��م« .ال �ي��وم ،ال
يقول
أحد يستطيع إنكار وجودنا .قد ّ
بعضهم إننا إرهابيون ،لكن لن يتمكن
أحد من محونا مجددًا».
من صيدا ،انتقلت العائلة إلى بيروت.
ك� ��ان� ��ت ف �ل �س �ط�ي�ن ش� �ي� �ئ ��ًا ي ��وم � �ي ��ًا في
حياتها ،لكنه تعلم من والده أنهم عرب
ً
أوال ثم فلسطينيون .كان مناخ العائلة
ق��وم�ي��ًا ن��اص��ري��ًا .ال ي ��زال ي��ذك��ر خطاب
عبد الناصر في تأميم قناة السويس،
وف ��رح ��ة وال � � ��ده امل� �م ��زوج ��ة بالدموع.
ي�ق��ول ص��اح��ب ك�ت��اب « /1948الطرد»

إن ��ه ك ��ان م�ح�ظ��وظ��ًا ب��ال �ف��رع اللبناني
للعائلة« :نجونا من معاناة املخيمات.
جرحنا كان واحدًا بالطبع ،لكن ظروف
ع��ائ�ل�ت��ي م�ن�ح�ت�ن��ا ف��رص��ة ال �ع �ي��ش في
ّ
ق �ل��ب ب � �ي ��روت ال� �ت ��ي أع� ��ده� ��ا مدينتي
أي �ض��ًا» .ع��اش الفتى الحقبة الذهبية
ل� ّب�ي��روت الستينيات .ش�غ��ف بالكتب.
اط�ل��ع على األدب الفرنسي .ك��ان ينزل
إلى ساحة البرج ،وينتقي قراءاته من
بسطة كتب يملكها ش��اب أرمني (هو
ص��اح��ب «امل�ك�ت�ب��ة ال�ع��امل�ي��ة» ف��ي مبنى
ج �ف �ي �ن��ور ال � �ي ��وم) .األدب ل ��م ي �غ��ب عن
بيتهم أيضًا .كان والده مولعًا بالشعر
ال �ع��رب��ي ،وي �ح��ب ف�ي�ك�ت��ور ه��وغ��و .كان
فخورًا بالتاريخ العربي ،لكنه ال ُينكر
عظمة روبسبيار .يقول صنبر إن هذه
الخلطة ع� ّ�ب��دت ال�ج�س��ر ال ��ذي سينقله
إلى فرنسا سنة .1968
ال� �ش ��اب ال � ��ذي أن �ه��ى دراس� � ��ة الحقوق
وال � �ع � �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي الجامعة
ال�ي�س��وع�ي��ة ،ذه��ب إل��ى ب��اري��س إلكمال
دراس � �ت ��ه ،ل�ك�ن��ه ل ��م ي�ش�ع��ر ب ��أي غربة:
«كأني كنت مدعوًا إل��ى اكتشاف عالم
سبق أن اطلعت عليه ف��ي الروايات».
َ
َحل َم صاحب «شخوص الفلسطيني»
بأن يصبح كاتبًا فصار مؤرخًا .ملاذا؟
يقول إن شغفه باألدب لم يتوقف ،لكن
ال �ك �ت��اب��ة ت� ّ
�أج �ل��ت« :أن� ��ا ق�م�ع��ت نفسي.
كانت لدينا فكرة مغلوطة عن االلتزام.
ظننا أن األدب لذة شخصية وال يخدم
القضية».
ح� �ص ��ل ص �ن �ب��ر ع� �ل ��ى ال � ��دك � �ت � ��وراه في
القانون العام والعلوم السياسية من
جامعة ب��اري��س األول ��ى ،ث��م انتقل إلى
ب �ي��روت ،وم�ن�ه��ا إل��ى دم �ش��ق ،متطوعًا
ل �ق �ت��ال ال �ج �ي��ش األردن � � � ��ي ،ال� � ��ذي كان
يحاصر آالف املقاتلني الفلسطينيني
في عجلون املحاذية للحدود السورية.

ل��م ي�ش��ارك ف��ي ال�ق�ت��ال ،فاملعركة كانت
قد انتهت لدى وصوله ،إنما شارك في
نقل الجرحى إلى مستشفيات دمشق،
ثم استقر في بيروت.
في «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»،
ُ
حيث عمل باحثًا ،عرضت عليه فكرة
ت��أس �ي��س ن �س �خ��ة ف��رن �س �ي��ة م ��ن مجلة
«دراس� � � � � ��ات ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» .ك� � ��ان ذلك
م�ن�ع�ط�ف��ًا ح��اس �م��ًا ف ��ي ح �ي��ات��ه .املجلة
ال �ت��ي ص� ��درت ع ��ام ( 1982منشورات
«مينوي») ،واستمرت  27عامًا (توقفت
م��وق �ت��ًا م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ألس �ب ��اب مادية)،
ّ
أدت دورًا ب��ارزًا ف��ي املشهد السياسي
والثقافي الفرنسي« .كنا أن��ا وفاروق
م ��ردم ب��ك ف��ي ال �ب��داي��ة ،ث��م ان�ض��م إلينا
ال��راح��ل سمير قصير .اشتغلنا كثيرًا
شهيد
وخضنا صراعات .وجود ليلى
ّ
س �ف �ي��رة ل �ف �ل �س �ط�ين ف ��ي ب ��اري ��س عزز
حضورنا أكثر» .حققت املجلة مكاسب
الثقاقي الفرنسي.
كبيرة داخل املجتمع ّ
اس�ت�ق�ط�ب��ت م �ئ��ات ال �ك��ت��اب والفالسفة
وال� �ش� �ع ��راء وال �ف �ن ��ان�ي�ن .ك ��ان ��ت املجلة
أش�ب��ه ب �ـ «ل��وب��ي» فلسطيني ن�ج��ح في
تعريف الرأي العام الفرنسي بالرواية
الحقيقية للمأساة الفلسطينية.
امل �ه��م ف��ي ك��ل ذل ��ك ،أن امل�ج�ل��ة خاطبت
ق� ّ�راء ه��ا ب��ذك� ّ�اء وج��اذب�ي��ة ورص��ان��ة ،أي
بطريقة يفضلها الفرنسيون والغرب
ّ
ع� �م ��وم ��ًا« .ف �ع �ل �ن��ا ذل � � ��ك ،م� ��ن دون أي
تنازل» ،يقول صاحب «فلسطني ،البلد
اآلتي» ،مؤكدًا على املناخ الفرنسي في
إن�ج��اح التجربة« :ال أت�ص��ور أن�ن��ا كنا
سننجح لو صدرت املجلة في بلد آخر.
امل�ج�ت�م��ع ال �ف��رن �س��ي ي�ت�م�ي��ز بمستوى
ع�م�ي��ق وم �ت �ن��وع م��ن ال �ن �ق��اش ،ك�م��ا أن
فرنسا هي البلد الوحيد ال��ذي يمتلك
م ��ا ي �س �م��ى «م �ج �ت �م��ع امل �ث �ق �ف�ي�ن» .كأن
املجلة كانت مثل زميالتها الفرنسيات

ُيصدرها فلسطينيون؟ «هذا صحيح.
املجلة أخذت هذا الطابع منذ أعدادها
األول � ��ى .ف��ري��ق ال�ت�ح��ري��ر ل��م ي�ك��ن زائرًا
ف��ي فرنسا .كنا منخرطني ًف��ي الحياة
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ب��اري �س �ي��ة أص �ل��ا ،ونعرف
األرض التي نلعب فيها».
ف��ي ت�ل��ك األث �ن��اءّ ،
درس ال �ي��اس صنبر
ت� ��اري� ��خ ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي العهد
ال �ع �ث �م ��ان ��ي واالن� � � �ت � � ��داب ف� ��ي جامعة
ب � ��اري � ��س ال � �س� ��اب � �ع� ��ة ،وأص � � � � ��در كتبًا
تاريخية باتت اليوم مراجع أساسية
ف��ي القضية الفلسطينية .أم��ا الكتابة
األدب � �ي � ��ة امل �ق �م ��وع ��ة وامل ��ؤج � �ل ��ة لديه،
َّ
متنفسًا لها ف��ي نقل العديد
ف��وج��دت
م� ��ن دواوي� � � � ��ن م� �ح� �م ��ود دروي� � � ��ش إلى
ل�غ��ة م��ول�ي�ي��ر .يضحك وه��و ي�ت��ذك��ر أن
ص��اح��ب «ج� ��داري� ��ة» ك ��ان ي� ��ردد دائمًا
أن إل �ي��اس يكتب ال�ش�ع��ر س� �رًا ،وإال ملا
ج��اءت ترجمته ب��ذاك املستوى الرفيع
من الدقة والجاذبية.
ّ
ل��م يكتب صنبر ال�ش�ع��ر ،لكنه تخفف
من فكرة أن «األدب هو لذة شخصية،
وأن� � ��ه ال ي �ف �ي��د االل� � �ت � ��زام والنضال».
ي�ق��ول إن التعبير األدب ��ي ع��ن القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ي �م �ك��ن أن ي �ك ��ون أغنى
م��ن أي ت�ح�ل�ي��ل س�ي��اس� ْ�ي أو تاريخي.
ه�ك��ذا أص��در كتابني ُ
«م��ل��ك الغائبني»،
و«ال � �ق � ��ام � ��وس ال� �ع ��اش ��ق لفلسطني»،
ومزج فيهما السرد والسيرة والتاريخ
واألن �ت��روب��ول��وج �ي��ا ،ك��اش �ف��ًا ع��ن نبرة
آس ��رة ووج �ه��ة ن�ظ��ر غ�ي��ر ت�ق�ل�ي��دي��ة في
مقاربة تفاصيل الحياة الفلسطينية
ونثرياتها ورموزها .أما مفاجأة لقائنا
ب��ه ف��ي ب�ي��روت ،فهي أن إل�ي��اس صنبر
ي�ض��ع ح��ال�ي��ًا ال�ل�م�س��ات األخ �ي��رة على
باكورته الروائية التي ستصدر خالل
ال�ع��ام املقبل .يمتنع ع��ن ذك��ر عنوانها
أو تفاصيلها ،مستهديًا بصديقه جان

جينيه ،ال��ذي نصحه بأن «ما نتحدث
عنه لن نستطيع كتابته».
إل � ��ى ج ��ان ��ب ك ��ل ه� � ��ذا ،واص� � ��ل املثقف
وامل � � � � � ��ؤرخ ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي التزاماته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،ف �ه��و م�م�ث��ل ف�ل�س�ط�ين في
منظمة األونيسكو ،وعضو في املجلس
ال��وط�ن��ي الفلسطيني م�ن��ذ ع��ام ،1988
ووج � ��ه م ��أل ��وف ع �ل��ى ق� �ن ��وات التلفزة
الفرنسية كلما أرادت أن ت�ت�ط� ّ�رق إلى
ت �ط��ورات القضية الفلسطينية .يقول
إلياس إنه يمارس كل ذلك باستمتاع
« :أن ��ا أش�ت�غ��ل م��ن أج��ل ش�ع�ب��ي .عملي
كثير ألني محتل .ال أملك ترف االنتماء
إلى بلد عادي» ،ويضيف مازحًا« :ربما
كنت س��أم��وت م��ن ال�ض�ج��ر ،ل��و ل��م يكن
األمر كذلك».
في سنة  ،2005زار صنبر بيت العائلة
في حيفا ،وكتب نصًا مؤثرًا عن رحلته.
«ليست لدي ذكريات في البيت ،لكني
ك�ن��ت أح�ف��ظ ح�ت��ى خ�ط��وط ال �ب�لاط في
أرضيته .كنت أعرف بالضبط ما الذي
ّ
س��أراه لكثرة ما ردد وال��دي تفاصيله
أمامنا» .نسأله إن كان سيعيش هناك
ُ
لو تحقق حلم ال�ع��ودة؟ «إذا استعدت
ال �ب �ي��ت ف �س��أح��ول��ه إل� ��ى م ��رك ��ز ثقافي
يحمل اسم أخي الذي توفي منذ فترة.
ل��ن أع �ي��ش ف��ي ح�ي�ف��ا ،ل�ك�ن��ي أري ��د هذا
الحق وإن لم أستخدمه.
أري � ��د أن ت �ك ��ون باريس
م� �ن� �ف ��اي االخ � �ت � �ي � ��اري ال
اإلجباري .هذا هو جوهر
الحكاية».
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