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على الغالف

مشروع باريس للحل:
بني الفنادق املوزعة على الشوارع املتفرعة من
«الشان» ،والشقق الخاصة املنتشرة في «جزيرة
فرنسا» ،يؤكد محترفو االستطالع والرصد في
مطار شارل ديغول ،أن نصابًا وزاريًا ونيابيًا لبنانيًا
شبه كامل ،كان موجودًا في العاصمة الفرنسية
في اليومني املاضيني .موسم األوكازيون لم يبدأ
بعد ،وموسم األضحى في مكان آخر يفترض...
غير أن موسمًا أكثر أولوية اقتضى مجيئهم:
ميشال عون في اإلليزيه ،إنها بداية االنقالب،
ُ
أو نهايته ...فإلى باريس در

جان عزيز
ك��ان ميشال ع��ون م�لازم��ًا ُح��دي��ث التخرج
من املدرسة الحربية ،حني قدر له أن يتعلم
والقيادة
أح��د أه��م دروس ��ه ف��ي ال� ُس�ي��اس��ة ً
والحياة العامة .يومها ع�ين م�س��ؤوال عن
ال��ري��اض��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي م�خ�ي��م تدريبي،
على سفح جبل صنني .كان عليه كل فجر
أن يأخذ سرية متدربة ،ويذهب بها مشيًا
نحو القمة .يومًا بعد يوم ،اكتشف املالزم
الشاب أن سرعة البشر في بلوغ األهداف
ال�ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ،وف��ي تسلق ال�ق�م��م التي
ي��واج�ه��ون�ه��ا ،متباينة .وإن ك��ان��وا ضمن
م�ج�م��وع��ة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة واح � ��دة .ف� ��إذا أسرع
ال�ق��ائ��د ف��ي خ �ط��اه ،وج��د نفسه ب�ع��د قليل
وحيدًا ،وخلفه شراذم متباعدة .وإذا أبطأ،
ت��داف �ع��ت م �ج �م��وع�ت��ه وت�ل�اط �م ��ت ،وتأخر
ال�ج�م�ي��ع ع��ن ال ��وص ��ول ...ب�ع��د أي ��ام قليلة،
أدرك ميشال ع��ون أن س� ّ�ر القيادة ،هو في
أن ت ��درك ذل ��ك اإلي �ق��اع امل�ث��ال��ي للسير في
ال�ط�ل�ي�ع��ة وامل �ق��دم��ة وع �ل��ى ال � ��رأس :ب�ي�ن أن
تتقدم ـــــ منسجمًا مع رؤيويتك التي يتأخر
عنها الناس أحيانًا أو غالبًا أو دومًا ـــــ وبني
أن تظل قادرًا على جمع الصف خلفك .فال
تصل راكضًا وحيدًا ،فيما مهمتك إيصال

اآلخ��ري��ن ،وال تظل معهم راك �دًا بعيدًا عن
املهمة ـــــ الهدف ـــــ الوصول...
ش ��يء ك�ث�ي��ر م��ن ذل ��ك ال � ��درس ال� ��ذي ُ
عمره
ن �ص��ف ق � ��رن ،ك � ��ان ح ��اض� �رًا م ��ع ع � ��ون في
باريس في األيام املاضية.

قصة الدعوة والتحرك الفرنسيني
م��ن دون أوه ��ام وال إح�ب��اط ب��دأت القصة،
ك�م��ا ي��روي �ه��ا ال �ع��ارف��ون .م�ن��ذ أش �ه��ر ،كان
الرئيس الفرنسي عرضة لتأثيرات عدة:
أول �ه��ا ،ه ��ذا ال �ق��رار ال�ش�خ�ص��ي ب ��أن يثبت
ل �ش��رك��ائ��ه األم �ي��رك �ي�ي�ن أن ان �ف �ت��اح��ه على
دمشق أثمر ،ويثمر.
ثانيهاُّ ،
تكون رأي غالب في الحلقة القريبة
م �ن��ه ف ��ي ق �ص��ر اإلل �ي ��زي ��ه ،فً��ي أن موازين
«الشرق األدنى» تغيرت فعال.
ثالثها ،كالم سوري دائم ومتكرر ،ناصحًا
ب � ��أن م ��ن ع �ن ��اوي ��ن ال � �خ� ��روج م ��ن املرحلة
الشيراكية ،االنفتاح على جميع الالعبني
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي لبنان،
واالستماع إلى مختلف اآلراء ،ال االكتفاء
ب ��رأي واح ��د ،ك�م��ا ف�ع��ل «أب ��و ك �ل��ود» طوال
أع� ��وام ،ع�ل��ى ط��ري�ق��ة« :ف��رن�س��ا يختصرها
ش� �خ� �ص ��ي ،ول� �ب� �ن ��ان ي �خ �ت �ص ��ره شخص
صديقي».

غ�ي��ر أن ه ��ذه ال �ت��أث �ي��رات ل��م ت�ك��ن لتفرض
ت�غ�ي�ي�رًا س��ري �ع��ًا وف ��وري ��ًا ف ��ي األولويات.
ف �ل��دى ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي م �ل �ف��ات أخرى
داهمة :شعبيته املتراجعة ،مشروع إعادة
انتخابه سنة  ،2012امللفات االقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ض � ��رورة مللمة
اليمني ،وسط االتجاه نحو تكوين معسكر
وس� �ط ��ي ج� ��دي� ��د ،ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة التعديل
الحكومي (ب��ورل��وو ـــــ م� ��وران )...وسواها
من امللفات األعلى تراتبية ،لدى ابن جيل
الثمانينيات في السياسة.
فجأة ،أضيف عنصر آخر :تقارير متتالية
م� ��ن ال � �س � �ف� ��ارات ال �ف ��رن �س �ي ��ة ف� ��ي بيروت
وج� ��واره� ��ا ،ت ��دق ش�ي�ئ��ًا م ��ا ،ي�ش�ب��ه جرس
إنذار :الوضع في لبنان مأزوم جدًا .وثمة
مخاطر عدة قد تنتج من أي انفجار يحصل
ف��ي ب�ي��روت ،على خلفية املحكمة الدولية
وملحقاتها .فاملوضوعات التي على املحك
ك �ث �ي��رة :آخ ��ر م��وط��ئ ق ��دم س �ي��اس��ي فعلي
ّ
شرقي املتوسط ،االستثمار
لفرنسا على
مع سوريا ،املصالح الفرنسية االقتصادية
وال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى ن�ط��اق أوس ��ع م��ن لبنان،
األص��دق��اء والحلفاء ف��ي ب �ي��روت ...وأخيرًا
الوحدة الفرنسية ضمن قوات اليونيفيل
ف ��ي ال �ج �ن��وب .ح �ي��ث ي �ق��ول ال �ع ��ارف ��ون إن
أكثر من خبير وع��ارف ومسؤول فرنسي،
ك��ان يسأل في الفترة السابقة :كم تابوتًا
يمكننا أن نحتمل رؤي�ت��ه أم��ام اإلنفاليد،
ق�ب��ل ان �ه �ي��ار ال��وض��ع ال�ف��رن�س��ي الداخلي،
وت �ع��ري��ض ال�ك�ث�ي��ر ل�لأخ �ط��ار؟ أال تكفينا
كابول؟
ك��ل م��ا سبق يمكنه االن�ت�ظ��ار .لكن الكالم
األخ�ي��ر ص��داه ف��وري ،وخصوصًا إذا كان
الفرنسية،
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ة
ّ
جان ـــــ كلود غيان ،يحمله ويكرره ويذكر
به كل ي��وم ...عندها تحرك اإلليزيه حيال
البند األخير.
ط �ل��ب م ��ن ال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ف ��ي بيروت
مقابلة السيد حسن نصر الله إلثارة قضية
الجنود الفرنسيني في الجنوب تحديدًا.
لم يأت الجواب بتحديد موعد مع األمني
ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ألس�ب��اب أمنية خاصة،
ف�ك��ان��ت اإلح��ال��ة ع�ل��ى ن��ائ�ب��ه ال�ش�ي��خ نعيم
قاسم .حصلت املقابلة .في اليوم التالي،
ك��ان��ت ال�ح�ق�ي�ب��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الفرنسية
اآلتية من بيروت إلى باريس مثقلة بتقرير

تعيينه
طويل عن اللقاء .للمرة األولى منذ
ً
ربما ،يكتب بييتون ثالث صفحات .عادة
لم تكن تقاريره تتعدى األسطر العشرين.
ث�ل�اث ص�ف�ح��اتُ ،ي ��روى ف��ي ب��اري��س ،أنها
حملت أك�ث��ر م��ن إش ��ارة مقلقة :ال�ش�ي��خ لم
ّ
يطمئنا .أج��وب�ت��ه ك��ان��ت ملتبسة .ق��ال إن
حزبه يضمن أمن قوات األمم املتحدة .لكن
م ��اذا إذا ت �ع��رض ال �ح��زب ل�ه�ج��وم أجنبي
قاتل ،من نوع االتهام الدولي؟
أو ماذا لو تحركت جهات أصولية في هذه
األثناء؟
اس �ت �ن �ف��رت ال �ع��اص �م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة مجددًا،
وراح � ��ت ب �ط��اق��ات«ال �س �ي��اس��ة املقترحة»،
ت �ت �ن��اق��ل ب �ك �ث��رة ب�ي�ن امل� �ك ��ات ��ب .من«الكي
دورسيه» إلى اإلليزيه .وبينها كلها قاسم
مشترك واح ��د :علينا أن نفعل شيئًا ما،
علينا أن نتحرك ...وسط السؤال عن ماهية
الخطوة األولى ،برز اسم ميشال عون:
فالجنرال ال��ذي غادرنا قبل خمسة أعوام
ون �ي��ف ،م��ن دون أن ي��ودع��ه اإلل �ي��زي��ه كما
ي �ج��ب ،ل��ه علينا ح��ق االس �ت �ق �ب��ال ،ك�م��ا لم
يكن الوداع.
وال � �ج � �ن ��رال ال� � ��ذي أع �ط �ي �ن��اه ك ��ل الوعود
والعهود ،في ذلك االتصال الهاتفي ،عشية
ت �ن��ازل��ه ع��ن ح�ق��ه ال��دي �م��وق��راط��ي برئاسة
الجمهورية ،له علينا حق السؤال عن «أين
أصبح وأصبحنا».
وال� �ج� �ن ��رال ال � ��ذي ع� ��رف ك �ي��ف ي �ف �ت��ح باب
دم �ش��ق ق �ب �ل �ن��ا ،ي �ج �س��د ت �م �ن��ي األصدقاء
هناك ،بسماع أكثر من رأي في بيروت.
وأخ �ي �رًا ال �ج �ن��رال ال ��ذي ي ��روى أن ث�م��ة من
أوص� ��ى ب�ك�ت��اب��ة اس �م��ه ع �ل��ى ك�ف�ن��ه إذا ما
استشهد ،تكريسًا لدينه عليه «إل��ى يوم
ال�ق�ي��ام��ة» ،ق��د ي�ك��ون أف�ض��ل م��ن ي�ق��در على
مخاطبة حزب الله ،بالواسطة ،أو للسؤال
عن احتمال التواصل مباشرة ،بني باريس
وحارة حريك.
نتيجة ه��ذا ال�ت��راك��م ،فتح سجل املواعيد
الرئاسية في قصر اإلليزيه ،وسجل عليه
اس��م ميشال ع��ون ،ي��وم  3تشرين الثاني.
لكن املوعد املحدد لم يصل إل��ى صاحبه.
ذلك أن زائرًا آخر كان قد وصل إلى القصر
الفرنسي ،قبل نحو أسبوعني.

واش�ن�ط��ن .وك��ان ب�ع��ض ال�ف��ري��ق الحريري
ي��رف��ع ص��وت��ه م�س�ت�غ�ي�ث��ًا ه �ن ��اك .ح �ت��ى إن
أصواتًا علت بعبارات من نوع «الخيانة»
و«التخلي» ...فتحرك جيفري فيلتمان .في
 17ت�ش��ري��ن األول وص��ل إل��ى ب �ي��روت آتيًا
م��ن ال��ري��اض .وف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ك��ان في
باريس ،بعدما علم من أكثر من عاصمة،
ب ��ال �ن �ي ��ات ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،ح� �ي ��ال «الجنرال
امل � � ��ارق» .ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س �ي��ةّ ،
خيم

فيلتمان يتدخل وليفيت يتصرف
كانت كل تلك األجواء ،املجمعة من بيروت
ودم �ش��ق وال ��ري ��اض وب ��اري ��س ،ت�ص��ل إلى

تقرير

عـــــون يرفــــض تســــوية «االقتــــصاد للحــــريري»
ثائر غندور
في اتصال هاتفي جرى أخيرًا بني رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح ال�ن��ائ��ب ميشال
عون واألمني العام لحزب الله حسن نصر
الله ،قال الجنرال للسيد إن «مماطلة الفريق
اآلخر في إنجاز ملف شهود الزور وغيره
م ��ن امل �ل �ف��ات س �ت �ط��ولُ ،وي �م �ك��ن أن تمتد
ُ
لسنوات وأن��ت تصبح ف��ي اله ��اي» .أجابه
نصر الله« :الله يخليك ّ
بالهمة يا جنرال».
ب �ع��د ه ��ذا االت� �ص ��ال ،ق� � ّ�رر ع ��ون أن يكون
«ب �ه��ذه ال �ه� ّ�م��ة» .لاّأع �ل��ن أن ��ه ل��ن ُي �ش��ارك في
ط��اول��ة ال �ح��وار إ ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ملف
شهود الزور ،وأنه ال جلسة ملجلس الوزراء
«ال يكون على رأس ج��دول أعمالها ملف
شهود الزور».

ف��ي ق��راءة ه��ادئ��ة للنشاط السياسي الذي
يقوم به الجنرال عون ،وتصعيده الكالمي
ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع � � � ّ�دةُ ،ي �م �ك��ن الخروج
بالخالصات اآلتية:
ـــــ يعتقد ع��ون أن ال�ف��رص��ة سانحة اليوم
�وري��ة ج� ّ
إلج ��راء ت�ع��دي�لات دس�ت� ّ
�دي��ة تهدف
إل��ى ت�ح��وي��ل ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي إل��ى نظام
أكثر ّ
ّ
جذرية
مدنية ،وإلى إح��داث تغييرات
ف��ي البنية االق�ت�ص� ّ
�ادي��ة ال�س��ائ��دة ف��ي البلد
ّ
منذ انتهاء الحرب األهلية وإق��رار دستور
الطائف .وهو ما ُي ّ
عبر عنه بإصراره على
ّ
الحريرية؛ وه��ذا األم��ر ال��ذي ُيشير
إطاحة
إليه فريق رئيس الحكومة سعد الحريري
بكلمة «االنقالب».
ّ
األهلية ً
بناء
ففي عام  1990توقفت الحرب
ّ
ّ
ّ
أميركية،
سورية ـــــ
سعودية ـــــ
على تسوية

ُ
وح �ك��م ال�ب�ل��د ح�ت��ى ع ��ام  ،2005بوصاية
ّ
ّ
ثالثية طبقت سياستها دمشق وحلفاؤها
امل�ح�ل�ي��ون .ل�ك��ن ه��ذه ال�ت�س��وي��ة ل��م تستطع
إنجاز ّ
تحول حقيقي في النظام السياسي
امل �ف �ت��رض أن ي �ك��ون دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وهي
أسهمت إلى ّ
حد بعيد في إبقاء الجمر تحت
ال��رم��اد .م��ا ع��اد واش�ت�ع��ل ف��ي ع��ام 2005
مختلف .وهذه التسوية لم تعمل
على نحو ُ
على ترسيخ أسس بناءّ الدولة على صعيد
امل��ؤس �س��ات :ف �ل��م ُي �س��ل��ح ال �ج �ي��ش ليكون
ق��ادرًا على ال��دف��اع ع��ن أرض��ه ،ول��م تصبح
ال �ق��وى األم �ن� ّ�ي��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ض�ب� ُ�ط األمن
ال��داخ�ل��يّ .أم��ا املؤسسات ّ
املدنية فأغرقت
ّ
بالفساد لشل عملها ،بحيث يتراجع دور
ّ
الرسمية
املستشفى الحكومي وامل��درس��ة
ّ
اللبنانية وإدارات الدولة يومًا بعد
والجامعة

ُ
ويقتل الضمان االجتماعي تدريجًا،
آخرّ ،
ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب خ �ط��ط ت �ط��وي��ر الكهرباء
التحديات
وامل �ي��اه ّواالت �ص��االت وم��واج�ه��ة نْ ُ
املستقبلية ف��ي ه��ذي��ن ال�ق�ط��اع�ْي� .وأغرق
البلد بأكثر من  60مليار دوالر من الديون
تحت عنوان إعادة اإلعمار ،التي تمركزت
ف��ي وس � ّ�ط ب �ي��روت وف ��ي أم��اك��ن مختلفة
بعيدة ك��ل البعد عن اإلن�م��اء ،متوازنًا كان
أو غير متوازن.
ُيضاف إلى هذا ،أنه ال أحد عمل على خلق
ت� ��وازن ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فتراجع
قطاعي الزراعة والصناعة في السلم أكثر
م ��ن ت��راج �ع �ه �م��ا ف ��ي ال� �ح ��رب ،وق ��د تسلم
الريعيون االقتصاد املحلي.
باختصار ،إن هذه السنوات الخمس عشرة
ّ
اللبنانية ،ولو
لم تعمل على تطوير الدولة

ّ
ّ
السياسية،
بالحد األدن��ى .ووفق املعطيات
ّ
ُيمكن القول إن سوريا تتبنى وجهة نظر
عون في الحسم ،سريعًا ونهائيًا.
ّ
ـــــ يرفض ع��ون ،مطلقًا ،منطق  7أي��ار؛ أي
منطق ممارسة ضغط في الشارع بهدف
ّ
سياسية ظ��رف� ّ�ي��ة ال
ال��وص��ول إل��ى تسوية
ُ
تحدث تغييرًا جوهريًا ،وهو يعتقد أن أي
عمل في الشارع ُيفترض أن تكون نتيجته
حاسمة ّ
وملرة واحدة في إطار بناء الدولة.
ّ
في املقابل ،ف��إن التسوية السياسية التي
ّ
السعودية وسوريا ،بهدف
عليها بني
ُي
عمل ّ
ّ
تجنب تفلت األمور لبنانيًا ،والتي تقتضي
بأن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري
بسلسلة خطوات ت��ؤدي إلى القضاء على
املحكمة أو االنتهاء من مفاعيلها املحلية
ّ
تتضمن َثمنًا ُيفترض أن يقبضه
كلها؛
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«شوربة» لبنانية
فيلتمان طوال يومني في مكتب املستشار
ال��رئ��اس��ي ل��ل��ش��ؤون الدبلوماسية ،ج��ان ـ ـ ـ
دافيد ليفيت .ألقى مضاربه هناك ،قريبًا
من غيان ً ،متخفيًا عن ناظريه في الشكل
فقط .أصال ،ليفيت صديق قديم ،منذ أيام
نيويورك والقرار  ،1559وكوندي وغوردو
ـ ـ ـ مونتانيو وال��زم��ن ال��ط��ي��ب ...ع��ل��ى مدى
ي���وم�ي�ن ،ت����روي ب���اري���س ،أن ف��ي��ل��ت��م��ان كان
ي��ح��اول أن ي��ش��رح لليفيت ،م��ش��روع الحل

األم��ي��رك��ي .ل��ك��ن األول���وي���ة األول����ى ملسعاه،
ك���ان���ت إل����غ����اء م���وع���د ع�����ون ف����ي اإلليزيه.
ح���اول امل��س��ؤول الفرنسي ال��ت��ج��اوب ،غير
أن ال��ذري��ع��ة ال�ل�ازم���ة ل�ل�إق���دام ع��ل��ى خطوة
اإلل����غ����اء ك���ان���ت ت��ن��ق��ص��ه .وت������روي باريس
نفسها أن فيلتمان نسج لزميله الفرنسي
السيناريو اآلتي :تبادر أنت من عندياتك،
إلى إلغاء املوعد .وعلى األرجح ،لن ينتبه
الرئيس إلى األم��ر .فنربح الوقت املطلوب

ّ
عون وقرينته خالل اللقاء بأبناء الجالية اللبنانية في باريس (شربل نخول)

مل���ش���روع���ن���ا اآلخ�������ر .أم�����ا إذا ل���ف���ت أح�����د ما
انتباهه إل��ى امل��وض��وع ،فعندها تقول إن
اتفاقًا ضمنيًا ك��ان ق��د أق��ر م��ع ع���ون ،على
أن ي��ك��ون م���وع���ده ف���ي اإلل���ي���زي���ه ،مشروطًا
ب��ص��دور ك�ل�ام إي��ج��اب��ي م��ن��ه ح��ي��ال فرنسا
ودورها في املنطقة .ثم تقول ،إنك فوجئت
بعد أي���ام قليلة م��ن تحديد امل��وع��د ،وقبل
إبالغه إلى صاحبه ،بكالم معاكس أعلنه
ال���ج���ن���رال ،ف���ي  12ت��ش��ري��ن األول املاضي.
في احتفال ملناسبة انتقاله إلى«األراضي
الفرنسية» ف��ي سفارتكم ف��ي ل��ب��ن��ان ،قبل
عشرين عامًا ،كما عشية وص��ول الرئيس
اإليراني إلى بيروت .عندها ارتأيت أنت أن
كالمه هذا مؤشر استفزازي ،وأنه ال يجوز
لدولة عظمى مثل فرنسا أن تتغاضى عنه.
فوجدت من املناسب إلغاء املوعد ،بمبادرة
شخصية منك ،وذلك حماية لرؤسائك ،من
أي ذيول سلبية ملثل هذا القرار.
أخذ سيناريو فيلتمان طريقه إلى التنفيذ،
ل��ك��ن م���ح���اوري���ه ال��ف��رن��س��ي�ين أص������روا على
سؤاله :وماذا عن مشروعكم املضاد؟

في شيء من استعادة «الفوضى الخالقة»:
ص��در ال���ق���رار ال��ظ��ن��ي م��ت��ه��م��ًا ح���زب الله،
ي�� ُ َ
ف��ت��ش��ل الحكومة اللبنانية ع��ن التصرف،
أو ح���ت���ى ع����ن االج����ت����م����اع وإدارة البلد.
تضغط امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى الحكومة
اللبنانية ،ملعرفة موقفها م��ن مقتضيات
ال��ق��رار وخ��ط��وات��ه التنفيذية .فيأتيها في
لحظة غفلة م��ا ،ك��ت��اب م��ن األخ��ي��رة ،يعلن
عجز لبنان عن التزام نتائج القرار الظني،
ويطلب من املحكمة ،و«ممن يهمه األمر»،
أخذ العلم بذلك .تحيل املحكمة الكتاب على
مجلس األمن ،وينطلق عندها مسار دولي
ج���دي���د ،ت��دري��ج��ًا ،ع��ل��ى ط��ري��ق��ة االكتشاف
بالتلمس ،ع��ن��وان��ه :الضغط ال��دول��ي على
ل���ب���ن���ان .ك����ل األف����ك����ار ت���ب���دو ج����ي����دة ،وعلى
طاولة البحث :حصار ،عقوبات ،مقاطعة...
املهم دفع البلد إلى فوضى خالقة جديدة...
أم��ر م��ا مماثل مل��ا حصل ب�ين ع��ام��ي 1989
و .1990فوضى مخارجها مضبوطة إلى
حد م��ا :إم��ا اس��ت��دراج سوريا إل��ى «البازار
الكبير» ،وإم��ا استدراج إي��ران إلى نموذج
ّ
مصغر عن هذا البازار ،وإما زج حزب الله
في وضعية «خاسر ـ ـ ـ خاسر» ،وإما جعل
الوعاء اللبناني يغلي حتى االنفجار ،لعله
يفضي إلى البحث عن صيغة أكثر مالءمة
الستقرار لبناني ج��دي��د ،قائم على نظام
ل��ب��ن��ان��ي ج���دي���د ...ت��م��ام��ًا ك��م��ا أدت فوضى
طائف
أواخ��ر الثمانينيات إل��ى الطائف...
ّ
ثان إذًا؟ لهذا« ،نطق» كوشنير ...ولهذا ملح
ٍ
إل��ى دول عربية قابلة ،ليست غير الدول
الدائرة في الفلك األميركي.

دفع البلد إلى
خلاقة ...تمامًا
فوضى ّ
كما أدت فوضى أواخر
الثمانينيات إلى الطائف

البديل الفرنسي :غيمة من دخان

املشروع األميركي :الفوضى مجددًا
م���اش���ى ب��ع��ض ال��ف��رن��س��ي�ين ف��ي��ل��ت��م��ان في
ضغوطه ،حتى سئل ع��ن ت��ص��وره املقابل
للحل .فجاء ال��ج��واب ،كما ت��روي باريس،

ُيروى في باريس:
الحل الوحيد في إعداد
«س َلطة» لبنانية يسقط
َ
فيها القرار الظني

ّ
الحريري ،وه��ذا الثمن يتركز في الجانب
االقتصادي .ففي فترة ما قبل عام ،2005
ّ
تولى الحريري األب االقتصاد ،وترك األمن
ّ
والخارجية لسوريا ،فيما ّ
تفرغ حزب الله
ل�ل�م�ق��اوم��ة .وال �ي��وم ،ال ي�ب��دو أن ح��زب الله
والرئيس نبيه ب��ري ف��ي وارد التخلي عن
ال�خ��ارج� ّ�ي��ة واألم� ��ن ،وامل �ق��اوم��ة غ�ي��ر قابلة
للنقاش .لذلك ،ال يبقى أم��ام الحريري إال
امللف االقتصادي .وال ُيمانع حزب الله في
ه��ذه التسوية ،رغ��م أن الكالم العلني لاّالذي
ي�ق��ول��ه امل �س��ؤول��ون ه��و ع�ك��س ذل ��ك ،إ أن
املمارسة حتى اليوم ال تزال توحي بالرغبة
ف��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت�س��وي��ة .وال إشارات
توحي أن حزب الله مستعد لتغيير شكل
ّ
ال �ن �ظ��ام .ل �ك� ّ�ن م �س��ؤول�ين ف�ي��ه ي ��ؤك ��دون أن
ال �ح��زب ل�ي��س ف��ي وارد إع� ��ادة ال�ع�م��ل في

املعادلة السابقة ،أي معادلة أن االقتصاد
بيد الحريري ،رغ��م أن األم�ين العام لحزب
ال �ل��ه أع �ل��ن ف��ي أح ��د خ �ط��اب��ات��ه استعداده
الكامل لهذا األمر.
وسيطرة الحريري على امللف االقتصادي
ت�ع�ن��ي ان �ت �ه��اء م �ب� ّ�رر وج ��ود ع ��ون ّ
وتياره
السياسي ،إذ ال يبقى أمامهما إال خيار
ال�ت�ح� ّ�ول ح��زب��ًا خدماتيًا ينهب م��ن الدولة
ُوي ّ
قدم بعض هذا النهب إلى جمهوره ،كما
فعل العديد من األحزاب في فترة الوصاية
ّ
السورية.
م��ن ه �ن��اُ ،ي �م �ك��ن ف �ه��م إص � ��رار ع ��ون على
ال� � ��ذه� � ��اب إل � � ��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ف � ��ي مجلس
ال � � � ��وزراء ع �ل��ى م �ل��ف ش� �ه ��ود ال� � � ��زور .هو
ّ
ُي��ري��د ال �ت��أك��د م��ن امل��وق��ع ال�ن�ه��ائ��ي لرئيس
ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي ال�ن��ائ��ب وليد

يعتقد عون
أن الفرصة سانحة إلجراء
دستورية
تعديالت
ّ
الحريرية
وإطاحة
ّ
يرى عون أن
أي عمل في الشارع
ُيفترض أن تكون نتيجته
ولمرة واحدة
حاسمة ّ
في إطار بناء الدولة

لم يرتح كثيرون في باريس إلى التصور
األم����ي����رك����ي ،وخ���ص���وص���ًا ف����ي ظ����ل ارتفاع
م��س��ت��وى ال��ت��وت��ر ف��ي ب��ي��روت .وف���ي إحدى
اللحظات ،بدت اإلدارة الفرنسية في نوع
م��ن امل���أزق :معطياتها ودواف��ع��ه��ا الذاتية،
خ��ط��وة م����ا .فيما
ت��ف��رض ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ي��ام ب�� ّ
«نصائح» واشنطن و«تمنياتها» تذهب
���ي ات���ج���اه م��ع��اك��س .ع��ن��د ه���ذا ال���ح���د ،بدا
ف ّ
ك��أن ثمة من اجترح تركيبة توفيقية بني
النظريتني :نستقبل الجنرال ،فنبعث بذلك
رس��ال��ة إل���ى ه���ذا ال��ج��ان��ب ،ب��أن��ن��ا نتحرك،
وال نمتثل لتعليمات أح���د ،وب��أن��ن��ا نملك
ّ
تصورًا ملقاربة عالجية ما.
من جهة أخرى ،نترك التسريبات تتعالى

جنبالط ،واستعداده للدخول بهذه الورشة
ّ
ّ
واالقتصادية.
السياسية
ُ
وم��ن ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،ي�م�ك��ن ف�ه��م الهجوم
ّ
الحاد الذي يشنه فريق الحريري بمختلف
ّ
ّ
واإلعالمية على الوزير
السياسية
أشكاله
ش��رب��ل ن � ّ�ح ��اس ،ال� ��ذي ي��رم��ز إل ��ى السعي
إلح ��داث تغيير ف��ي ال�س�ي��اس��ات .وتهديد
الحريري ّ
لنحاس ليس تهديدًا لشخصه،
ّ
ّ ُ
ّ
ب��ل مل��ا ُي�م��ث�ل��ه م��ن رؤي ��ة اق�ت�ص��ادي��ة تهدد
وجود الحريري سياسيًا .وهذا ما ُي ّ
فسر
القوى املعارضة
أيضًا سكوت العديد من
ّ
ع��ن الهجوم على ن� ّ�ح��اس؛ ال ب��ل إن بعض
َ
الوزراء لم يتوانوا عن القول في مجالسهم
الخاصة إن ّ
ّ
نحاس «عم يزيدها»ُ .ويشير
م ��راق� �ب ��ون إل � ��ى أن دف � ��اع ح � ��زب ال� �ل ��ه عن
نْ
ّ
رسالتي :األولى إلى عون ،أن
نحاس حمل

حول نيتنا فتح أبواب اإلليزيه لشخصيات
لبنانية أخرى ،فنعطي بذلك االنطباع عن
أن في جيبنا مشروع «سان كلو باملفرق»،
أو حتى جس النبض آلفاق طائف جديد...
وه���و م��ا يسمح ل��واش��ن��ط��ن بكسب املزيد
من الوقت ،وبالتقاطع مع هدفها األول من
الفوضى الخالقة املقترحة.
لكن ب�ين تلك االح��ت��م��االت ال��ت��خ��دي��ري��ة ،أي
ع��ل��اج ج������ذري م��م��ك��ن ل���ل���م���أزق؟ ي������روى في
ب��اري��س أن أح���د أه���م خ��ب��رائ��ه��ا الرسميني
في الشأن اللبناني وش��ؤون َ املنطقة ،يرى
الحل الوحيد ف��ي إع���داد َ
«س��ل��ط��ة» لبنانية
غريبة عجيبة .نوع من«غيمة دخ��ان» ،كما
يسميها ،أو وعاء حساء ضخم ،على طريقة
امل��ط��ب��خ ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ب��ح��ي��ث ي���ص���در القرار
الظني ،ويسقط في ذلك الوعاء ،ويضيع ،أو
يضيعه املعنيون ،وال يمكن بعدها أحدًا أن
يعرف من أين يبدأ أو من أين يكمل.
ف������ي ال�����وق�����ائ�����ع امل�������ج�������ردة ،ي���ق���ت���ض���ي هذا
ال��س��ي��ن��اري��و ،أن يقبل ك��ل ط���رف دف���ع ثمن
ب��س��ي��ط ،لتجنب ث��م��ن ج��س��ي��م .يقبل حزب
ً
أسماء ال أحد
الله صدور القرار ،متضمنًا
يعرفها ،وال تعني شيئًا ألحد .وفي املقابل،
يقبل الحريري انتهاء مفاعيل املحكمة عند
هذا الحد ،وخصوصًا في ظل عدم القبض
ع��ل��ى امل��ت��ه��م�ين .وي��ق��ب��ل الجميع احتضان
الطرفني ،ودعمهما «عاطفيًا» و«معنويًا»،
الس��ت��ي��ع��اب ال��ت��س��وي��ة ،ب����دل تحريضهما
على رفضها ...لكن ،ما هي الخطوة األولى
لهذا السيناريو؟ وم��ن يكون ّ
عرابها؟ في
باريس ،ينقل عن الخبير العتيق ،جوابه
بصوت واثق خافت :إن «شوربة» لبنانية
ك��ه��ذه ،ثمة رج��ل واح��د يحترف طبخها...
نبيه ب��ري .وثمة رج��ل واح��د ،يظل في كل
األح�����وال ،ص��م��ام األم����ان ل��ك��ل احتماالتها:
إن����ه م��ي��ش��ال ع����ون .ف���ي ح��ال��ت��ي اإلق������دام أو
اإلحجام ،االنفراج أو االنفجار ،عون وحده
ق���ادر ع��ل��ى أداء دور ن���ازع ال��ص��واع��ق ،في
امللفات الهواجس ،وفي القضايا املفخخة.
هل من تفاصيل أكثر؟ ال لزوم وال ضرورة.
ففي مكان ما ،هناك التزام باريسي عفوي
ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ال���ع���ري���ق ،ح�����ول «ال�����ذه�����اب إلى
ال��ش��رق امل��ع��ق��د ،ب��أف��ك��ار ب��س��ي��ط��ة» .وهناك
إقرار بصحة معادلة كلود شيسون بشأن
الشرق األوسط ،لجهة تعريفه بأنه منطقة،
ق��د ال يتغير فيها ش���يء ط���وال ق���رن ،وقد
يتغير فيها كل شيء ،في طرفة عني.

التسوية ل��ن تكون على حسابه .والثانية
إل ��ى ال �ح ��ري ��ري ،أن ��ه ل ��ن ي�ق�ب��ل ب ��أن تكون
التسوية على حساب أشخاص في ّ
التيار
الوطني ّ
الحر.
ت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى ق��ول ع��ون ف��ي مقابلة
م��ع ت�ل�ف��زي��ون  LCIم��ن ف��رن�س��ا ّردًا على
س��ؤال عن أن «ح��زب الله حليفك» بالقول:
«ما يجمعنا مع حزب الله هو تفاهم أكثر
مما ه��و حلف؛ وه��ذا التفاهم ساعد على
االس �ت �ق��رار ف��ي ل �ب �ن��ان ح �ي��ث ال �ع��دي��د من
ّالنقاط التي بإمكانها أن ّ
تؤدي إلى الفتنة،
فجاء هذا التفاهم ليساعد على حلحلتها
وإرساء االستقرار».
التسوية ال
أن
�ى
�
ل
إ
املتابعني
ُيشير لاّبعض
ًّ
ً
ُيمكن إ أن تكون تسوية ظرفية تعيش
لسنوات.
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ميسي وابني مالك
والهدف
ت � � �ع � � �ل � � �ي � � �ق � ��ًا ع � � � �ل� � � ��ى موضوع
«ص� �ف� �ح ��ة ج� ��دي� ��دة ب�ي��ن ّ
ميسي
وم�ن�ت�خ��ب ب �ل��اده؟» («األخبار»،
:)2010/11/18
ال ��ذي ��ن ي �ع��رف��ون �ن��ي سيفاجأون
باهتماماتي الكروية املستجدة
مع بلوغي سن األربعني .السبب
ه ��و اب �ن��ي م��ال��ك امل �غ��رم بالبطل
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل ميسي.
أردت أن أق ��دم ل��ه ه��دي��ة ف��ي عيد
م� � �ي �ل��اده ال � �ت � ��اس � ��ع ،فاشتريت
ب � �ط� ��اق � �ت �ي�ن مل� � �ش � ��اه � ��دة مباراة
األرجنتني والبرازيل هذه.
ل �ب��س ث �ي ��اب األرج �ن �ت�ي�ن وحمل
ال �ع �ل ��م .ك ��م ك� ��ان س �ع �ي �دًا برؤية
«نجمه األوحد ميسي» عن قرب.
ب��دأن��ا ب��ال �ص��راخ وال �ه��وب��رة مع
أك �ث��ر م��ن  40أل��ف م�ت�ف��رج ّلونوا
امل � ��درج � ��ات ب� � � � ��األزرق واألصفر
(طبعًا ه��ي غير األل ��وان الزرقاء
وال �ص �ف ��راء ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة) .وجدت
نفسي غارقًا في متابعة ميسي.
غريب أم��ر ه��ذا ال�لاع��ب ،ت��راه في
وس��ط امللعب ،وتحسب املسافة
وال��وق��ت وال�ت�م��ري��رة ال�ت��ي يمكن
أن توصله إلى املرمى ...لكنه في
ط��رف��ة ع �ي�ن ،ي �ف��اج �ئ��ك «بشوطة
ص� � ��اروخ � � �ي� � ��ة» أو «باختراق
خ� �م ��اس ��ي ألرب � �ع � ��ة الع � �ب �ي��ن» أو
«بهدف»!
م ��ر وق � ��ت امل � �ب � ��اراة ب �س��رع��ة ولم
نشهد أي هدف بعد.
وص �ل �ن��ا إل ��ى ال��دق �ي �ق��ة األخيرة.
ك��ان السكون والقلق مسيطرين
ع�ل��ى ال�ج�م�ه��ور وال�لاع �ب�ين .وإذا
ب�م�ي�س��ي ي �م� ّ�ر أس �ف��ل امل� ��درج إلى
درج � ��ة ق��ري �ب��ة ج � �دًا م ��ن مكاننا.
ق �ل��ت الب �ن��ي م��ال��ك س ��أص ��رخ في
وج � ��ه «ح �ب �ي �ب��ك م �ي �س ��ي» نريد
«غوووول».
ّ
ق ��ال م��ال��ك «ع �ي��ب ي��ا ب��اب��ا» .لكن
ح �م��اس �ت��ي دف �ع �ت �ن��ي إل � ��ى كسر
الصمت املطبق وإط�لاق صرخة
م ��دوي ��ة (أص� �ب ��ت ب �ب �ح��ة شديدة
بعدها)MESSSSII MOOOVEE :
MESSSI GOOOO
ال أعرف إن كان لصرختي صدى
ف ��ي ع �ق��ل م�ي�س��ي وق � َ
�دم �ي ��ه .ففي
ّ
ث� � ��وان ،اخ� �ت ��رق ال� ��دف� ��اع وسجل
هدف املباراة األوحد واألروع.
ط��ار م�ً�ال��ك م��ن م�ق�ع��ده وعانقني
ق � ��ائ �ل��ا «ش � � �ك � � �رًا ي � ��ا ب � ��اب � ��ا على
الغووول ...كيف سمعك ميسي!»
ث� ��م ب� � ��دأت أت �ل �ق ��ى ال �ت �ه ��ان ��ي من
ال � �ج � �م � �ه� ��ور امل � �ح� � �ي � ��ط .أحدهم
بريطاني قال «يا ليتك صرخت
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة» ،ث ��م ق ��ال فرنسي
َ
يشجع ال�ب��رازي��ل «ل��و كنت معنا
لصرخت لرونالدينيو ألن��ه كان
سيئًا».
على أية حال ،الفرحة التي غمرت
مالكًا في عيد ميالده بفوز بطله
ميسي ،أحسبها أه� ّ�م م��ا حققته
ل��ه ف��ي تلك األم�س�ي��ة التاريخية،
لعلها ت��رس��م وش �م��ًا محببًا في
زحمة الذكريات الطفولية التي
ستتراكم لديه.
عبد الله البني

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.

خيط رفيع بني الدور التوافقي واالنحـ
لم يكن البيان الصادر
عن ّ
القمة اللبنانية ـ السورية
شافيًا وكافيًا في مرحلة
تبتلع املآزق املتفاقمة
العناوين العريضة ،غير
ّ
املعبرة سوى عن استمرارها.
عاد رئيس الجمهورية من
ّ
قمة دمشق بخالصة يتيمة
ّ
عبر عنها أمام معاونيه:
زيارة معايدة
نقوال ناصيف
رغم التقشف الذي طبع ّ
القمة اللبنانية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة ،ال �خ��ام �س��ة م �ن��ذ انتخاب
ال��رئ�ي��س ميشال سليمان قبل سنتني
ون �ص��ف ال �س �ن��ة ،وم �ح��اول �ت �ه��ا تأكيد
رئيس
ال� �ح ��وار امل �ب��اش��ر امل�س�ت�م��ر ب�ي�ن ّ
الجمهورية وال��رئ�ي��س ال�س��وري بشار
األ ّس � ��د ،ف ��إن ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وخ��اة منها
ظ ��ل ��ت م �ت��واض �ع��ةّ ،وغ �ي ��ر ق� � ��ادرة على
الدخول طرفًا في حل لم يعد بني أيدي
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وال ب�ي�ن ي ��دي الرئيسني
اللبناني والسوري وحدهما.
ه�ك��ذا انتهى ال�ب�ي��ان ال��رس�م��ي ع��ن ّ
قمة
غابت عنها مظاهر االستقبال الرسمي
بكل عناصره ودالالته ،وامتنع سليمان
ع ��ن اص �ط �ح��اب أي م ��ن م �ع��اون �ي��ه إلى
دم�ش��ق للمشاركة ف��ي اج�ت�م��اع موسع
ف��ي ال �غ��ال��ب ي�س�ب��ق ال �خ �ل��وة الثنانية،
ّ
وأحجم عن التحدث عن حصيلة القمة
بعيد عودته.
غير أن م�ح��ادث��ات رئ�ي��س الجمهورية
مع نظيره السوري ،ما خال أهمية إبقاء
التواصل املباشر قائمًا ،وكان قد أعلم
ق�ل��ة م��ن م�ع��اون�ي��ه ق�ب��ل س��اع��ات قليلة
التوجه إلى ّ
ّ
القمة الخامسة،
عن قراره
ّ
تصطدم بوقائع تبطئ مقدرتها على
االن �ض �م��ام إل��ى ال�ت�س��وي��ة امل��ؤج�ل��ة بني
السعودية وسوريا .وأبرزها:
 1ـــــ أن سليمان ي��ذه��ب إل��ى األس��د من
غير أن يكون ّ
مفوضًا إليه م��ن أي من
ّ
قوى  8و 14آذار طرح أفكار أو مسودة
ت �ف��اه��م ي �ل �ت �ق �ي��ان ع �ل �ي �ه��ا ،ف ��ي النزاع
على ملف شهود الزور.
القائم بينهما ً
ب��ل يذهب ح��ام�لا األف�ك��ار نفسها التي
ّ
رت ،وال ت� � ��زال ،م��وق �ع��ه التوافقي،
ب � � ��ر لاّ
وه ��و أ ي�ن�ح��از إل ��ى أي م��ن الطرفني
ّ
يتصرف كل منهما
املتنازعني اللذين
ب��اس �ت �ق�لال ك��ام��ل ع ��ن رئ �ي��س الدولة.
بذلك ،ال يبدو الرئيس التوافقي الذي
يحتاج األفرقاء اللبنانيون إلى دوره،
أنه أقواهم.
ف��ي ح��ال ك �ه��ذه ،ح�ي��ث ال�ت�س��وي��ة تأخذ
ف ��ي ال �ح �س �ب��ان م��زي �ج��ًا م ��ن التنازالت
املتبادلة بني قوى  8و 14آذار ،ال يجد
رئ �ي��س ال� ّج�م�ه��وري��ة م�ك��ان��ًا راس �خ��ًا له
إلدارة ح��ل تصنعه ال��ري��اض ودمشق،
وت �ك �ف�ل�ان ح �م��اي �ت��ه م ��ن أي اه� �ت ��زاز أو
انهيار .كذلك ،لم يكن في ّ
القمة الثالثية
ال �س �ع��ودي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اللبنانية
ف��ي قصر بعبدا ف��ي  30ت�م��وز الشريك
ال �ف �ع �ل��ي ،ب��ل م�ض�ي�ف��ًا ل�ل�م�ل��ك ع �ب��د الله
واألس ��د ال�ل��ذي��ن ـــــ إل��ى اآلن ـــــ يمسكان
ب �ن��اص �ي��ة االس� �ت� �ق ��رار األم� �ن ��ي وثبات
ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري .في
األيام األخيرة من االشتباك القائم ،لم
يسع رئيس الجمهورية سوى الحؤول
دون ط � ��رح م �ل��ف ش� �ه ��ود ال � � ��زور على
التصويت في جلسة مجلس الوزراء،
تفاديًا النقسام السلطة اإلجرائية.
 2ـــــ ألن دوره توافقيّ ،ال يسع الرئيس
االضطالع به إال في ظل تفاهم طرفي
يفقد
ال �ن��زاع داخ ��ل ال�س�ل�ط��ة .ب�ي��د أن ��ه ّ
ه��ذا ال ��دور ع�ن��دم��ا ينقسمان ويتعذر
ال �ت��واف��ق ب�ي�ن�ه�م��ا .األم� ��ر ال� ��ذي خبره

ُ
ّ
لم يطف الود الشخصي بني الرئيسني السوري واللبناني إلى السطح تمامًا (أرشيف ــ أ ب)

ترى دمشق
أن الرئيس توافقي في
الملفات الداخلية ،وليس
كذلك في ما يمس
الخيارات االستراتيجية
ال ترى دمشق
في الخيارات
توافقية
االستراتيجية
ً
بين قوى  8و 14آذار

سليمان في الحكومة الثانية للرئيس
ف � � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ب�ي��ن ع ��ام ��ي 2008
و ،2009ف�ت�ف��ادت امل�ع��ارض��ة استخدام
ال �ث �ل��ث  ،1+ول� ��م ي� � َ�ر س �ل �ي �م��ان ّ
مبررًا
لل��اح �ت �ك��ام إل� ��ى ال �ت �ص��وي��ت .ل ��م يفلح
ف��ي إن �ج��اح ال�ج�ل�س��ة األخ �ي��رة لطاولة
الحوار الوطني ،وال في تجنيب طرفي
الحكومة االن�ق�س��ام .ول��م يكن تجاهل
التصويت على ملف شهود الزور ،إال
جزءًا من تفاهم ضمني لم تكن دمشق
بعيدة عنه.
 3ـــــ ما كان سمعه الحريري من الرئيس
ال �س��وري أك �ث��ر م��ن م ��رة ،ت�ن��اول�ت��ه ّ
قمة
دمشق الثالثاء تلميحًا .وهو أن األسد
ال ينظر إل��ى ال��دور التوافقي للرئيس
اللبناني على أنه قاعدة راسخة ّ
تعمم
في كل ش��أن ،بما في ذلك تلك الوثيقة
الصلة باملصالح االستراتجية .بل ترى
دم �ش��ق ،ت�ب�ع��ًا مل�ط�ل�ع�ين ع��ن ق ��رب على
م��وق�ف�ه��ا ،أن ال� ��دور ال �ت��واف �ق��ي لرئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ب�ي��ن ق � ��وى  8و 14آذار
يقتصر ع�ل��ى ق�ض��اي��ا ال�ح�ك��م واإلدارة
ومعالجة امللفات الداخلية ،على نحو
ّ
ي �م��ك��ن ال��رئ �ي��س م ��ن االض� �ط�ل�اع بدور
ال �ح �ك��م ،ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ًا ت��واف �ق �ي��ًا ،في

مقاربة اقتسام الحصص والتعيينات
وال �ن �ه��وض ب � ��اإلدارة وخ �ط��ط اإلعمار
واإلصالح والقوانني ،وكل ما من شأنه
توجيه الدولة .بيد أن الدور التوافقي
يتناقض والحال هذه ،من وجهة نظر
س ��وري ��ا ،م ��ع ك ��ل م ��ا ي �م� ّ
�س الخيارات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ك��ال �ص��راع ال �ع��رب��ي ـــــ
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وال �س �ي��اس��ة الخارجية
ل�ل�ب�ن��ان وال �ع�لاق��ات امل �م� ّ�ي��زة اللبنانية
ـــــ ال�س��وري��ة وحماية س�لاح ح��زب الله.
م � ��ن ض� �م ��ن ه� � ��ذا ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف ،تدخل
املحكمة ال��دول�ي��ة ف��ي اغ�ت�ي��ال الرئيس
رفيق الحريري وال�ق��رار الظني وملف
ش�ه��ود ال ��زور ،وق��د ب��ات��ت ه��ذه امللفات
ج��زءًا ال يتجزأ من استهداف املقاومة
وسالحها.
ك ��ان ال �ح��ري��ري ق��د س�م��ع م� ��رارًا وجهة
ال� �ن� �ظ ��ر ه � � ��ذه ،وت� �ب� �ل ��غ م� ��ن األس � � ��د في
اج �ت �م��اع��ات �ه �م��ا ال �خ �م �س��ة املتتالية
م�ن��ذ  11ش �ه �رًا ،أن ال �ق �ي��اس الرئيسي
للعالقات امل�م� ّ�ي��زة ب�ين البلدين يشمل
موقع لبنان من الصراع مع إسرائيل.
تبعًا ل��ذل��ك ،يقيم س�لاح ح��زب ال�ل��ه في
صلب هذا الصراع.
ال��واض��ح ،تبعًا للمطلعني على وجهة
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نظرها ،ال يسع دمشق التسليم بموقع
وس �ط��ي أو ت��واف�ق��ي ف��ي أزم ��ة طرفاها
ح � ��زب ال� �ل ��ه وإس� ��رائ � �ي� ��ل ،أو ف ��ي ملف
ك��امل �ح �ك �م��ة ال ��دول �ي ��ة وال � �ق� ��رار الظني،
تقول س��وري��ا إنهما يستهدفان حزب
ال �ل ��ه وس �ل�اح� ��ه .ب ��ل ت �ن �ظ��ر ب �ك �ث �ي��ر من
امل �غ��االة ـــــ لتدعيم وج�ه��ة نظرها هذه
ّ
يصح بني
ـــــ إل��ى أن ال��دور التوافقي ال
قوى  8و 14آذار حتى ،في تلك امللفات
أو ف��ي ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة للبنان،
حيث ينتهج ك��ل م��ن الطرفني سياسة
ويرسي شبكة عالقات إقليمية ودولية
متناقضة مع اآلخر ،وإن بدا أنه يمكن
إي�ج��اد مقارنة مختلفة لوجهة النظر
هذه في امللفات الداخلية.
بالتأكيد لم تخبر سوريا مع الرئيسني
ال�ي��اس ال �ه��راوي وإم�ي��ل ل�ح��ود تجربة
ال ��دور ال�ت��واف�ق��ي ل��رئ�ي��س الجمهورية،
ف�ك��ان��ا وث�ي�ق��ي ال �ت �ع��اون م�ع�ه��ا ف��ي كل
امللفات بال استثناء ،وكانا منحازين
بكليتهما إلى الدور السوري في لبنان
وت �ح��ال �ف��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ل�ا استثناء
أي�ض��ًا .إال أن�ه��ا خ�ب��رت ع��ن ق��رب الدور
ال�ت��واف�ق��ي لسليمان عندما ك��ان قائدًا
للجيش ون�ج��ح ،ف��ي ال�ص��راع الداخلي

خطاب االستقالل :لن ينكسر أحد
نادر فوز
ب�ين ق��وى  8و 14آذار ب�ين ع��ام��ي 2005
و ،2008ف��ي أن ينأى بالجيش عنهما
في االنقسام السياسي الداخلي ،وكان
كل منهما يحمل مشروعًا استراتيجيًا
ّ
م�ن��اق�ض��ًا ل�لآخ��ر ب�ت�ش��ع�ب��ات��ه الداخلية
وال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال ي � � � ��زال .ل� �ك ��ن قائد
الجيش خ��اض املواجهة م��ع إسرائيل
ف��ي ح��رب ت�م��وز  2006م��ن أج��ل الدفاع
عن املقاومة.
ح � �م� ��ل س� �ل� �ي� �م ��ان ال � �ت � �ج� ��رب� ��ة نفسها
ل ��دى ان �ت �ق��ال��ه م��ن ق �ي��ادة ال �ج �ي��ش إلى
ّ
تصح
رئاسة الجمهورية ،من غير أن
ب� ��ال � �ض� ��رورة ص��دق �ي �ت �ه��ا ف� ��ي ملفات،
ت�ق��ول س��وري��ا إن�ه��ا تستهدفها نظامًا
وت� �س� �ت� �ه ��دف س �ل ��اح امل � �ق� ��اوم� ��ة ،شأن
املحكمة ال��دول�ي��ة ،ب��دءًا ب��ال�ق��رار الظني
املتوقع صدوره.
ح�م�ل��ت م�لاح�ظ��ات دم �ش��ق ع�ل� ً�ى الدور
ال�ت��واف�ق��ي ل�س�ل�ي�م��ان ،م �س��ؤوال سوريًا
رف �ي �ع��ًا ع �ل��ى ال �ق��ول إن ��ه ال ي ��رى ّ
مبررًا
لعدم وضوح موقف الرئيس اللبناني،
ّ
يتمسك بالتوافق في مشكلة ليست
إذ
عادية وال عابرة ،أو بسيطة ،بل تطاول
م �ص �ي��ر ل� �ب� �ن ��ان ب ��رم� �ت ��ه ،وخصوصًا
اس�ت�ق��راره عندما يتعلق األم��ر باتهام
ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن ��ي ح � ��زب ال� �ل ��ه باغتيال
الرئيس السابق للحكومة.
ك��ان امل �س��ؤول ال �س��وري ال��رف�ي��ع يجري
مقارنة بني رئيس الجمهورية ورئيس
ّ
ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي النائب
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ،ول �ف��ت إل��ى أن سوريا
ّ
تفهمت ال�ت�ح� ّ�ول التدريجي لجنبالط
م��ن ق ��وى  14آذار إل ��ى ال �ف��ري��ق اآلخر،
وال � � �ح� � ��رج ال� � � ��ذي واج� � �ه � ��ه ف � ��ي بعض
أوساطه وشارعه ،إال أن الزعيم الدرزي
ل��م ي�ض��ع نفسه ف��ي م�ن��زل��ة وس�ط�ي��ة أو
توافقية في الخيارات االستراتيجية،
وق��د ّ
جربها ف��ي م��واق��ع متناقضة .في
يخبر
ح�ين ًأن رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ل��م
ّ
انتقاال كهذا من موقع إلى آخر ،وال أخل
ب� ��دوره ف��ي ال �خ �ي��ارات االستراتيجية
ع �ن��دم��ا ك ��ان ق ��ائ �دًا ل �ل �ج �ي��ش ،وال كان
ح� �ي� �ن ��ذاك ت ��واف� �ق� �ي ��ًا ،وخ� �ص ��وص ��ًا بني
واملقاومة.
إسرائيل
ُ
ّ
 4ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل ��م ي� �ط ��ف ال � � ��ود ال �ش �خ �ص��ي بني
ال��رئ �ي �س�ي�ن ال � �س ��وري وال �ل �ب �ن��ان��ي إلى
السطح ت�م��ام��ًا ،وال ت��وح��ي عالقتهما،
على وف��رة املكاملات الهاتفية الدورية
التي يتبادالنها ،بخصوصية كالتي
ّ
ّ
يعبر عنها األس��د عندما يتحدث عن
العاهل السعودي .ليست كذلك كعالقة
بالرئيس الياس
الرئيس حافظ األسد
ّ
الهراوي ،وعالقة الرئيس بشار األسد
بالرئيس إميل لحود.
ك��ان األس��د يقول أم��ام زواره إن��ه أنجز
عالقة شخصية وصادقة وصافية مع
عبد الله ،واتفق معه ،منذ مصالحتهما
ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ،2009
ع �ل��ى أن ��ه م�ه�م��ا ت�ب�ل��غ خ�لاف��ات�ه�م��ا في
الرأي ،لن يسمحا بعودة عالقتهما إلى
النقطة الصفر والقطيعة ،على غرار ما
خبراه بني أعوام  2005و ،2008وأنهما
ّ
كرسا بمصالحتهما ه��ذه اتفاقًا على
ال�ح��ؤول دون ان��دالع ف�تن ف��ي دول لكل
منهما نفوذه فيها .ورغ��م م��رور وقت،
م� �ن ��ذ ق � ّ�م ��ة دم� �ش ��ق ب�ي��ن ال ��رج� �ل�ي�ن في
 29ت �م��وز ،وت�ف��اه�م�ه�م��ا خ�لال �ه��ا على
اض�ط�لاع امل�ل��ك ب��دور م�ح��وري إلخراج
ل �ب �ن��ان م ��ن ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن��ي واملحكمة
الدولية أخفق فيه حتى اآلن ،ال يقول
األس ��د أم ��ام زواره إن ثقته بعبد الله
ّ
وبنيته العمل الجاد على ما اتفقا عليه
ّ
تزعزعت .بل يصر على التعويل على
امللك لتجنيب لبنان انهيارًا حتميًا.
ك��ان ال��رئ�ي��س ال �س��وري ي�ق��ول أي�ض��ًا إن
م��ا يربطه باململكة ه��و امللك فقط .وال
أحد سواه.
هذا التزاوج بني الشخصي والسياسي
تفتقده ،في الظاهر على األق��ل ،عالقة
س �ل �ي �م��ان ب� ��األس� ��د ،رغ � ��م أن الرئيس
اللبناني يسمع من نظيره ـــــ كلما قصد
ال�ع��اص�م��ة ال �س��وري��ة ـــــ ك�لام��ًا إيجابيًا
ّ
وطيبًا فيه.

الرئيس ميشال سليمان غير مرتاح .هو
ً
ل�ي��س م�ت�ف��ائ�لا وال م�ت�ش��ائ�م��ًا ،ب��ل ينتظر
نتيجة التحركات ال�ج��اري��ة خ��ارج الحدود
ً
اللبنانية آم�لا أن تنعكس ه��ذه االتصاالت
خيرًا في الداخل .أعطته زيارته األخيرة إلى
دمشق ،أول أيام عيد األضحى ،بعض الثقة
ّ
بأن صيغة التوافق العربية ـــــ التي أوصلته
إلى الرئاسة ـــــ ال تزال صالحة.
ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ب �ع �ي �دًا عن
ال�ك��ام�ي��رات ،واختصرتها ال��وك��ال��ة العربية
السورية لألنباء (سانا) بجملتني ،تركت
ل��دى الرئيس سليمان انطباعًا ّأن األمور
س��ال�ك��ة ف��ي ال �ح��وار م��ع س��وري��اّ .
وأن هذا
ّ
اللقاء ،ولو لم ُيعط حقه في وسائل اإلعالم،
ل��ه دالالت� ��ه وأواله � ��ا ّأن ال��رئ �ي��س السوري
بشار األسدّ ،
يهتم بوضع الرئيس سليمان
ّ
ومستعد لقطع إجازته الستقباله.
ال ّ
يتردد سليمان في التشديد أمام ّزواره
على رهانه على مشروع التسوية ،فيؤكد
ّ
مستمر في سياسة تدوير ال��زواي��ا ،إذ
أنه
ليس مسموحًا أن ينكسر أي ط��رف في
ل�ب�ن��ان .ويشير م�ق� ّ�رب��ون م��ن قصر بعبدا
ّ
تستمد بعض األطراف ّقوتها
إلى أنه مثلما
ّ
من مرحلة االحتقان والتوتر ،ثمة من بات
يرى في سليمان حاجة سياسية في هذه
املرحلة الصعبة ،إذ في استطاعته التواصل
مع الجميع وجمع الجميع.
من املنتظر أن يعلن الرئيس ،خالل خطابه
مل�ن��اس�ب��ة ع�ي��د االس �ت �ق�لال ،م��وق�ف��ه القائل
«في لبنان لن ينكسر أحد» .وهذا الخطاب
ال ��ذي س�ي�ب� ّ�ث م�س��اء غ��د ،س�ي�ك��رر خطاب
ال�ق�س��م ،وال سيما التشديد على الحوار
واملحافظة على االس�ت�ق��رار ،وتأكيد دور
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي إحاطة
األزمة الداخلية .حتى مساء أمس ،لم يكن
الرئيس قد أنهى صوغ هذا الخطاب ،فيما
يلفت أحد املقربني منه إلى ّأن «فخامته قد

يعلن في الخطاب أمرًا إيجابيًا بخصوص
االتصاالت العربية الجارية ،ولو أنه جرى
االت�ف��اق على إب�ق��اء التفاصيل سرية إلى
ّ
ح�ين تنضج الطبخة» .وسيتخذ الرئيس
س �ل �ي �م��ان م ��ن ع �ي��د االس �ت �ق�ل�ال مناسبة
لعقد مجموعة م��ن ال�ل�ق��اءات باملسؤولني
اللبنانيني ،من دون أن ّيتضح ُ
بعد ما إذا
ك��ان ال��رئ�ي��س ي�ن��وي جمع الرئيسني نبيه
بري وسعد الحريري وعدد من األقطاب،
في خلوة ّ
موسعة نهار االثنني خالل حفل
االستقبال ال��ذي سيقام ف��ي قصر بعبدا
بعد العرض العسكري.

هل بإمكان شخص
تكملة الوالية الحالية أم
يجب انتخاب رئيس لوالية
أخرى؟

حتى ذلك الحني ،يرى مقربون من ّ القصر
ّأن اجتماعات مجلس ال ��وزراء معلقة ،مع
العلم ّأن من الصعب عقد جلسة حكومية
في األسبوع املقبل ،بسبب كثافة التحركات،
وم�ن�ه��ا زي ��ارة ال��رئ�ي��س سليمان إل��ى قطر
من  22إلى  24الجاري ،ثم وصول رئيس
الحكومة التركية رجب طيب أرودوغان إلى
بيروت يوم  25الجاري .ورغم زحمة هذه
اللقاءات ،يؤكد أحد الوزراء املحسوبني على
الرئيس سليمان أن «ليس عامل الوقت ما
يؤخر عقد جلسة ،بل إن الظروف لم تنضج
ب�ع��د ،وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن اج�ت�م��اع��ات الحكومة
تنتظر ّ
تقدم املفاوضات» .كذلك هي حال
التئام هيئة الحوار الوطني املؤجلة إلى حني
االنتهاء مما هو أكثر تعقيدًا ،مع العلم ّأن

األقطاب
سليمان يسعى إلى إعادة نيل ثقة
ّ
بهذه الهيئة بعد األزمة األخيرة التي حلت
بها.
وت ��دف ��ع ه� ��ذه ال �ض �غ��وط امل �ح �ي �ط��ة بقصر
ب�ع�ب��دا ال��رئ�ي��س إل��ى ال�ق�ي��ام بمجموعة من
ال�خ�ط��وات ال�ن��اق�ص��ة .وب��دوره��ا ،ت��دف��ع هذه
الخطوات مجموعة من املجالس املعارضة
إلى «تمريك» األخطاء الرئاسية وجدولتها.
وم �ن �ه��ا :ال �ت��واف��ق ال �ك�لام��ي م��ع املعارضة
وال �ف �ع �ل��ي م ��ع ف ��ري ��ق  14آذار ،مسارعة
الرئيس إلى املطالبة بصالحيات الرئاسة،
رفضه املشاركة في «قمة غ� ّ�ز ّة» في قطر
(كانون الثاني  )2009عند تسلمه الدعوة
وعودته عن قراره بعد الضغوط .وبالبطع،
تأجيله التصويت على ملف شهود الزور
واستمراره في عقد جلسة الحوار الوطني
في غياب أقطاب املعارضة.
ي� �ك � ّ�رر أص� �ح ��اب ه� ��ذه امل �ج��ال��س أن� ��ه رغم
عشرات الرسائل واإلش��ارات التي تبعثها
دم�ش��ق وح�ل�ف��اؤه��ا املحليون للفت انتباه
ّ
تستمر هذه األخطاء.
الرئيس إلى أخطائه،
فيطرح ف��ي ه��ذه امل�ج��ال��س ال �س��ؤال التالي:
كيف التعاطي م��ع م��ا بقي م��ن م��دة والية
الرئيس؟
ع�ن��د ط��رح ه��ذه ال�ف�ك��رة ،ث�م��ة م��ن يستعيد
ال �ح��دي��ث ع��ن ف �ك��رة تقصير م ��دة الوالية،
وال�ل�اف��ت ّأن أح ��د امل �ش��ارك�ين ف��ي النقاش
ي��ؤك��د أن ال ح��اج��ة إل��ى االح �ت �ك��ام إل��ى أي
ن��ص دس� �ت ��وري .وت��ؤك��د ه ��ذه النقاشات
وج��ود فئة معارضة غير راض�ي��ة ،أو هي
غاضبة تمامًا ،عن عهد الرئيس ،إذ تذهب
ال�ن�ق��اش��ات إل��ى م��ا ه��و أب�ع��د م��ن ذل ��ك :هل
بإمكان شخص آخر تكملة الوالية الحالية،
أم يجب انتخاب رئيس لوالية كاملة؟
لم يصل أصحاب هذين السؤالني إلى جواب
واضح ،رغم تمكنهم من نشر هذه األفكار
في مجالس عديدة يجري فيها تأكيد األمر
التالي« :الوقت ليس مالئمًا لهذه النقاشات،
يجب معالجة ما هو ّ
أهم».

علم
و خبر
ّ
اجتهاد موظفني؟

ما قل
ودل

ّ
لوحظ أن موظفني في وزارة امل��ال داوم� ّ�وا خالل ّأي��ام عيد األضحى في
مكاتب الوزارة ،وبقوا حتى ساعات متأخرة من الليل.

الجزائر واالتصاالت
أبلغ قيادي كبير
في تيار املستقبل مرجعه
األول أن الخالفات العاصفة
بني وزير البيئة ّ
محمد ّ
رحال
والنائب جمال الجراح بدأت
تنعكس سلبًا على حضور
ّ
التيار وعمله في منطقة
البقاع الغربي وراشيا.

وطلب هذا ّالقيادي من
ّ
شخصيًا
مرجعه التدخل
ّ
لحل الخالف وحسم تداخل
ّ
الصالحيات ،وال سيما
ّ
ّأن ّ
الجراح يتخو ًف من أن
يكون ّ
رحال بديال منه في
ّ
االنتخابات النيابية املقبلة.

ينّ
تب أن م�ن��دوب الجزائر إل��ى ّاالت�ح��اد ال��دول��ي لالتصاالت ك��ان الداعم
األب��رز للموقف اللبناني ،وت��ول��ى تقديم م��داخ�لات ع��دي��دة ف��ي النظام،
وفي مضمون طلب إدانة إسرائيل بسبب خرقها شبكات االتصاالت في
لبنان ،وإلحاقها أضرارًا بها.

ّ
نواب املستقبل يقاطعون عزاء املعارضني
شماليون محسوبون على ّ
ّ
تيار املستقبل منذ نحو عام،
يعمد ن��واب
إلى عدم تأدية واجب العزاء لبعض العائالت ،معتبرين أنها تعارضهم
س�ي��اس� ّ�ي��ًا م��ن ج �ه��ة ،وي�ح� ّ�م�ل��ون�ه��ا م��ا ت �ع� ّ�رض��وا ل��ه م��ن ان �ت �ك��اس��ات في
ّ
البلدية األخيرة من جهة أخرى.
االنتخابات

فراغ الحليف بـ 300دوالر
بدأ تنظيم سياسي «يميني» أكثري بدفع رواتب تقدر بنحو  300دوالر
لكل عضو ينتسب إليه .ويستفيد هذا التنظيم منذ فترة من تراجع دور
حليفه تيار املستقبل في البقاعني األوسط والغربي.

ّ
استراتيجيا إعالمية
اللبنانية حول ّ
ّ
جرت مشاورات بني ّ
اآلليات التي
تيار املستقبل والقوات
ُيمكن من خاللها تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على حزب الله،
ّ
فتقررت االستعانة بعدد من وسائل اإلعالم اململوكة من هذين الحزبني
ّ
أو الصديقة لهما ،من أجل القيام بهذه املهمة.
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تقــرير

ّ
ّ
محامو  14آذار يستقطبون مستقلني وأمل وحزب الله منقسمان
وت��ذك��ر أوس � ��اط ن�ق��اب�ي��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
تأييد األح��زاب وال�ت�ي��ارات يكون بمثابة
«ال ��راف� �ع ��ة» ال �ت ��ي ت �س��اع��د امل ��رش ��ح على
ال �ن �ج��اح ع�ل��ى أس ��اس أن امل��رش��ح القوي
ه��و م��ن ي �ن��ال ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن أصوات
امل �س �ت �ق �ل�ين .ان �ط�ل�اق��ًا م �م��ا س �ب��ق ،تشير
األوس��اط نفسها إل��ى أن أح��د املقاعد في
مجلس النقابة ب��ات محسومًا ملصلحة
أحد املرشحني املستقلني ناضر كسبار،
امل� �ع ��روف ب �ص�لات��ه ال �ج �ي��دة ب �ع��دد كبير
م��ن امل �ح��ام�ين .وذك� ��رت ّامل �ص ��ادر نفسها
آذار
أن ��ه ع� ّل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ب��ن��ي ق ��وى ّ 14
ل�ل�م��رش��ح ك�س�ب��ار ع�ل��ى الئ�ح�ت�ه��اُ ،يتوقع

رضوان مرتضى
خيط تفاؤل ما زال يلوح في أفق املعارضة
ال�س��اب�ق��ة ،م��ا دام ي��وم م�ع��رك��ة انتخابات
عضوية مجلس نقابة املحامني (أربعة
ش��واغ��ر) ل��م ي��أت ب �ع��د .ب�ض��ع دق��ائ��ق من
األم ��ل ف��ي ال �س��اع��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ب��اق�ي��ة قد
تكون كافية لكي تحسم ق��وىُ املعارضة
السابقة أمرها ،هذا إذا كانت تريد الفوز
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س ن�ق��اب��ة املحامني
ف��ي ب �ي��روت ،ول ��م ي�ك��ن أق �ص��ى طموحها
ه ��و ال� �خ� �س � ً�ارة .امل� �ح � ّ�ام ��ون املعارضون
يعيشون حاال من الترقب الحذر ،يفرضه
ّ
ش��د ال�ح�ب��ال ب�ين ح��رك��ة أم��ل و ّح ��زب الله
ّ
ّ
بهوية
ّ
املستمر منذ أي��ام ف��ي م��ا يتعلق ّ
املرشح الشيعي ال��ذي ُيفترض أن يتفقا
ع�ل�ي��ه ق �ب��ل خ ��وض امل �ع��رك��ة .ال � ٌّط��رف��ان ال
ّ
مصرين على خوضها كل بمفرده،
يزاالن
رغ��م تهديد ال�خ�س��ارة امل�ح��دق بالالئحة
ّ
استمر عنادهما.
كلها إذا
ّ
ه ��ذا ف��ي امل �ح��ص �ل��ة ،أم ��ا ف��ي التفاصيل،
مفاوضات الساعات ما قبل األخيرة
فإن
ُ ّ
أم� ��س ل ��م ت � � ��ؤد ّإل� ��ى ج ��دي ��د .فمحاوالت
االتفاق ُ على مرشح واحد بني أمل وحزب
الله لم تبصر النورّ .
أصر كل من الطرفني
ّ
على مرش ُحه رغم علمهما بأن في األمر
مخاطرة تهدد بخسارة ق��وى املعارضة
مجتمعة ف��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س نقابة
امل�ح��ام�ين ف��ي ب �ي��روت .امل �ف��اوض��ات جرت
ع �ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات .ع �ق��د املحامون
اجتماعات
امل�ن�ت�م��ون ّل �ح��زب ال �ل��ه وأم ��ل ّ
م� ًّغ�ل�ق��ة ل �ع��ل �ه��م ي �خ��رج��ون ب �ح��ل ُيرضي
منهما ،لكن عبثًا كانت محاوالتهم.
ك�لا ّ
ف ��امل ��رش� �ح ��ان اب ��راه� �ي ��م ع ��واض ��ة (حزب
الله) وحسني زبيب ً (أم��ل) ال يّ��زاالن على
ّ
ت��رش �ح �ه �م��ا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن م ��رش ��ح التيار

ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ت��أي �ي��د ال �ع ��دد األك �ب ��ر من
املستقلني ،إضافة إلى «أح��زاب صغيرة»
في قوى املعارضة السابقة ،بانتظار أن
علمًا أن
تحسم القوى الرئيسية أم��ره��ا،
ّ
كسبار ً كان قد فاز في عام  2006مرش ّحًا
لاّ
ّ
مستق
لعضوية مجلس النقابة .وأكد

تأييد األحزاب والتيارات هو بمثابة «الرافعة» التي تساعد املرشح على النجاح (أرشيف ــ مروان طحطح)
ّ
ال��وط �ن��ي ال �ح� ّ�ر ،ف ��ادي ب��رك��ات ،واملرشح
ال � ��ذي ي��دع �م��ه ال �ت �ي ��ار ،ط � ��ارق الخطيب.
ّ
استمر االنقسام على ما هو عليه،
وإذا
ص� ّ�وت امل �ح��ام��ون ال �ع��ون �ي��ون ملصلحة
ي� ّ
مرشح حزب الله ابراهيم عواضة ،فيما
ي �ح �ج��ب م �ح ��ام ��و أم � ��ل أص ��وات� �ه ��م عنه.
علمًا بأن زبيب لديه أزمة ثقة مع التيار
ال��وط �ن��ي ،ب �ع��دم��ا ام �ت �ن��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
م �ن��اص��ري ال �ت �ي��ار ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ل��ه في
�ة ،رغ ��م «ال �ت ��زام أمل
اال ّن �ت �خ��اب��ات امل��اض �ي� ّ
الكلي التصويت للمرشح العوني» ،على
وفي انتظار أن
حد قول أحد محامي أملّ .
ُيحسم الخالف على اسم املرشح الشيعي
ّ
ال��ذي ستدعمه ق��وى امل�ع��ارض��ة ،يتحدث

مراقبون «محايدون» عن احتمال ضئيل
حساب
س��وي��ة ع�ل��ى
ّ
ج �دًا ّ ل�ل�ت��وص��ل إل��ى ت� ّ
امل ��رش � َ�ح�ي�ن ،ب �ح �ي��ث ي��ت �ف��ق ع �ل��ى مرشح
شيعي آخر هو املحامي وليد أبو دية.
ف��ي ا ّمل�ق��اب��ل ،ستضم الئ�ح��ة ق��وى  14آذار
امل ��رش � �ح �ي�ن ن ��اض ��ر ك� �س� �ب ��ار (املستقل)
وسميح ّ
بشراوي وندى تلحوق ،مع بقاء
ُ
امل��رك��ز ال��راب��ع ش��اغ�رًا وي�ت��وق��ع أن تعطى
كلمة ال�س��ر ف��ي ش��أن��ه ي��وم االنتخابات،
وتؤيد بالتالي ماجد فياض ،القريب من
الديموقراطي.
حركة اليسار
ّ
وقد انخفضت الئحة املرشحني إلى أربعة
عشر ،ه��م :روجيه خ��وري ،سامي عطية،
ف � ��ادي م �ع �ل��وف ،ط � ��ارق ال �خ �ط �ي��ب ،ندى

يتحدث مراقبون
ّ
«محايدون» عن احتمال
ضئيل للتوصل إلى تسوية
ت�ل�ح��وق ،ب��اس�ك��ال ال �ق��زي ،ن��اض��ر كسبار،
فادي بركات ،ماجد فياض ،حسني زبيب،
ابراهيم عواضة ،سميح بشراوي ،صباح
قبرصي ،منير العيد ووليد أبودية.

ك �س �ب��ار أم� ��س أن� ��ه س�ي�ع�ل��ن ص �ب��اح يوم
االن� �ت� �خ ��اب ��ات أم � ��ام امل �ح ��ام�ي�ن ف ��ي قصر
ٍّ
ال �ع��دل ،أن��ه ال ينتمي إل��ى أي م��ن طرفي
ّ
ال�ص��راع السياسي ف��ي ال�ب�لاد .ويتحدث
م�ح��ام��ون ع��ن ان�خ�ف��اض أرص� ��دة كسبار
ّ
بمجرد حلوله ضمن الئحة قوى  14آذار،
ويشير هؤالء إلى أن «املرشح األقوى» لم
يكسب ،بل كانت الفائدة خالصة للقوى
التي وضعت اسمه على لوائحها.
أرص � � ��دة األس � �م� ��اء ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري تداول
اح �ت �م��ال ف ��وزه ��ا ت��رت �ف��ع وت �ن �خ �ف��ض .إذ
لالصطفافات السياسية
تخضع أسهمهم
والطائفية واملذهبية التي ُت ّ
سير املعركة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي مجلس ن�ق��اب��ة املحامني
ّ
ضبابيًا
ف ��ي ب� �ي ��روت ،م ��ا ي �ت��رك امل �ش �ه��د
أم ��ام ح�س��م ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ال ت ��زال بإمرة
صناديق االقتراع.
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المشهد السياسي

أخبار

استرخاء لبناني مشوب بـ ...زائر أميركي جديد
في خطوة نادرة ،اتفق
طرفا النزاع على النظر
بإيجابية إلى مساعي
الحتواء األزمة
الـ«س ـ س»
ً
السياسية ...وفجأة حط في
لبنان زائر أميركي جديد وجاء
معه «إيمان» بالده بتطبيق
الشق اللبناني من القرارين
 1559و!1701
استسلم لبنان بجناحيه وريشه 8 :و14
آذار وم��ا بينهما ،إل��ى األخ �ب��ار الواردة
عن زيارة مرتقبة لنجل امللك السعودي
وم��وف��ده إل��ى دم �ش��ق ،وت��وق��ع أن يحمل
رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ال� �ت ��رك ��ي رج � ��ب طيب
أردوغ��ان بعضًا «من طيبات» الحلحلة،
ّ
ف��رف�ع��وا درج ��ة ت�ف��اؤل�ه��م ،ول��م ي�س��أل أي
منهم ع��ن موعد جلسة مجلس الوزراء
امل�ل�غ��اة ث��م امل��رف��وع��ة م��ن دون ح�س��م ،وال
ع��ن ه�ي�ئ��ة ال �ح��وار ال �ت��ي ض��رب��ت موعدًا
تف به.
قبل عيد االستقالل ولم ِ
طبعًا ،املراهنة على الترياق الخارجي
ل ��م ت �ل��غ ال �خ �ش �ي��ة ،ك �م��ا ل ��م ت�م�ن��ع إعالن
م��واق��ف تصلح ألن تكون ع�ن��وان خالف
ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م��ن ب ��اب االحتياط
رب �م��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك�ت�ل�م�ي��ح ال �ن��ائ��ب ع �م��ار حوري
إل��ى نية في تغيير ج��دول أعمال جلسة
الحكومة التي ل��م يحدد موعدها بعد،
بالقول إن صالحية وضع جدول أعمال
ّ
أي جلسة «منوطة برئاسة الحكومة»،
وإن ه��ذه الصالحية دس�ت��وري��ة و«على
الجميع أن يبقي (ذلك) دائمًا في ذهنه»
لاّ
وأ ي� �ت� �ج ��اوزه .ل �ك��ن ال �ن��ائ��ب إبراهيم
كنعان شدد على «أن ملف شهود الزور
يجب أن ي�ك��ون ف��ي مقدمة ب�ن��ود جدول
أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة» ،وإن استبعد
ق� ��درة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء «ع �ل��ى الوصول
ال��ى حلول ألن املواقف ال ت��زال متباعدة
داخ �ل �ي��ًا وخ��ارج �ي��ًا» .وأب� ��دى ع ��دم ثقته
�دول � �ي� ��ة «ف� � ��ي ظل
ب� �م� �س ��ار امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� � ّ
املصالح الدولية التي ل��زم��ت لبنان في
السابق لسوريا ثم أرست اتفاق الطائف
وب��دل��ت مصالحها الح�ق��ًا ،وه��ي تسعى
ال�ي��وم ّإم��ا ال��ى تفجير ال��وض��ع اللبناني
أو تلزيم لبنان مرة جديدة».
حوري املرحلة الحالية بأنها
وإذ وصف
ً
إي �ج��اب �ي��ة ،ق��ائ�ل�ا إن «ال �ج �ه��ود العربية
تسير في االتجاه الصحيح» ،ومتحدثًا
ع� ��ن وج� � ��ود «ل� �غ ��ة م �ع �ت��دل��ة ومقبولة،
باستثناء النائب ميشال عون الذي يغرد
خارج السرب وحيدًا» ،دعا «الجميع ،الى
التعاطي بحكمة مع مرحلة ما بعد القرار
االت �ه��ام��ي» ،ال ��ذي ج��زم ب��أن��ه «سيصدر
ف��ي وق ��ت م ��ا ،وف ��ق ق �ن��اع��ات املحكمة»،
وق��ال« :وفق نظام املحكمة التي أنشئت
االتهامي
بموجب القرار  1757فإن القرار
ً
مجموعات وال دوال
لن يتهم أحزابًا وال
لاّ
بل سيتهم أف��رادًا ،نأمل أ يكون بينهم
لبنانيون».
وأعرب النائب عماد الحوت عن اعتقاده
ب� ��أن ال �ت ��واص ��ل ال� �س ��وري ـ�ـ�ـ�ـ�ـ السعودي

«س�ي�ص��ل ال��ى م�خ��رج الئ��ق م��ن األزمة»،
م� ��ؤك � �دًا أن ه� �ن ��اك رغ� �ب ��ة ل � ��دى الفرقاء
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين «ف� ��ي إي� �ج ��اد م �خ ��رج لهذه
األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة ،يسمح للبنانيني بأن
ي �ت��واف �ق��وا مل��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات املحكمة
الدولية بطريقة مناسبة ال الدفع باتجاه
الفتنة».
وعلى املقلب اآلخ��ر أيضًا ،ش��دد النائب
غ��ازي زعيتر على معادلة «س .س» من
أج��ل «رأب ال �ص��دع ف��ي ل�ب�ن��ان واملنطقة
العربية» ،مؤكدًا «أن لبنان قوي بوحدة
أب �ن��ائ��ه وج �ي �ش��ه وم �ق��اوم �ت��ه ،وسيبقى
ال�ص�خ��رة ال�ت��ي تتحطم عليها املطامع
الصهيونية كما تحطمت ع��ام��ي 2000
و.»2006
كذلك رأى النائب قاسم هاشم أن األجواء
«ت �م �ي��ل إل� ��ى اإلي �ج ��اب �ي ��ة» ،م �س �ت �ن �دًا في
رؤي�ت��ه إل��ى ت��واص��ل االت �ص��االت داخليًا
وإقليميًا و«ب�خ��اص��ة على م�س��ار جسر
ال �ت��واص��ل ال �س��وري ـــــ ال �س �ع��ودي ،الذي
م ��ا زال ال �ع��ام��ل األس � ��اس ف ��ي مساعدة
اللبنانيني على توفير شبكة أمان وطنية
لتترجم ب�خ�ط��وات تنفيذية ت�ت��رك آثارًا
إيجابية ،وتخرج لبنان واللبنانيني من
حالة القلق» .لكنه أبقى على الخشية من
خطوات تقدم عليها الجهات املتضررة
م��ن ح��ال��ة االس �ت �ق��رار «ال �ت��ي ق��د تتقاطع
م� �ص ��ال� �ح� �ه ��ا ع � �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى املحلي
وال��دول��ي كما حصل في املرحلة األولى
من املبادرة السورية ـــــ السعودية».
وإل��ى ال �ـ«س ـــــ س» حجز الرئيس أمني
الجميل مكانًا إلي��ران ،التي التقى أمس

السفارة األميركية:
أوباما يؤمن بدعم
الجيش لتمكين حكومة
لبنان من تنفيذ الـ1559
و1701

سفيرها غضنفر ركن أبادي ،وأعلن أنه
ملس منه رغبة صادقة «في التعاون وفي
نزع فتيل بعض األزمات التي يواجهها
البلد ،وملست رغبة في إج��راء اتصاالت
واسعة ليدفع باتجاه الحوار السياسي
ب ��دل ال �ت �ش �ن��ج ال� ��ذي ن�ع�ي�ش��ه ال �ي ��وم في
ال� �ب� �ل ��د» .ف �ي �م��ا أع � ��اد أ ًب� � ��ادي ال� �ك ��رة إلى
الداخل اللبناني ،قائال إن األمور تسير
ف��ي ات �ج��اه إي �ج��اب��ي «م ��ا دام ف��ي لبنان
قادة حكماء فإن شاء الله ّ
تؤمن الوحدة
لاّالوطنية».
إ أن كل ذلك لم يحجب املخاوف ،التي
وص �ل��ت ع�ن��د ال��وزي��ر ب �ط��رس ح��رب إلى
ح��د ال �ق��ول ف��ي ت�ص��ري��ح مل�ن��اس�ب��ة ذكرى
االستقالل ،إن «روح االنتماء إلى الوطن
وال� ��دول� ��ة وال �ش��رع �ي��ة وص �ي �غ��ة الحياة
ال ��واح ��دة وامل �ش �ت��رك��ة م �ه �ت��زة» ،و«خطر

ّ
من عروض الفوج املجوقل في املدرسة املركزية ملناسبة عيد اإلستقالل (جوزف عيد ــ أ ف ب)

ّ
لنصغ جيدًا لتهديدات نصر الله
خبير إسرائيليِ :

ّ
شدد مؤسس «منظمة الدفاع
الصاروخي» في وزارة الدفاع
اإلسرائيلية عوزي روبني ،على وجوب
االستماع جيدًا إلى تهديدات األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،وقال في مؤتمر في القدس إن
«قدرة الجانب اآلخر تختلف عن

السابق ،فبإمكان حزب الله وسوريا
اختيار األهداف التي يريدون ضربها
في تل أبيب» ،والتي ّ رأى أنها «تحولت
الى أفضل هدف لتلقي الصواريخ
الثقيلة» ،متوقعًا أن تشهد الحرب
املقبلة سقوط صواريخ تزن 1500
كيلوغرام على وزارة الدفاع ومقر

هيئة األركان العامة في وسط تل
أبيب.
وبحسب مراسل القناة العاشرة
اإلسرائيلية للشؤون العسكرية ،فإن
روبني ينصح اإلسرائيليني باإلصغاء
جيدًا للتهديدات التي أطلقها نصر
الله بداية العام الجاري ،متوقعًا أن

الوقوع في أجواء العنف وتدمير وطننا
ي�ل��وح ف��ي األف� ��ق» .ووص �ف��ت مرجعيات
مدينة صور ،إثر لقاء للمناسبة نفسها،
املشهد السياسي بأنه مخيف ،موجهة
ن� ً
�داء إل��ى جميع ال�ق��ادة «للعمل ي�دًا بيد
لقطع دابر الفتنة والسعي املخلص إلى
إنقاذ لبنان».
وم��ن امل�خ��اوف إل��ى االت�ه��ام��ات املتبادلة،
حيث اتهم التنظيم الشعبي الناصري
النائبة بهية الحريري ،بـ«توزيع كميات
ك �ب �ي ��رة م� ��ن ّاألس� �ل� �ح ��ة ع �ل ��ى أنصارها
وأتباعها» ،وأن هؤالء يقومون بدوريات
مسلحة ليلية في شوارع صيدا وأحيائها
«ب�ت�س�ه�ي��ل م ��ن ج �ه��از أم �ن��ي معروف».
وسأل عن الغاية من ذلك و«هل ممارسة
االس �ت �ف��زازات امل�س�ل�ح��ة ت�س�ت�ه��دف إثارة
الفتنة وت�خ��ري��ب السلم األه �ل��ي؟ م��ا هو
موقف القوى األمنية مما يجري؟ وملاذا
لم تبادر إلى منع هذه املمارسات؟».
ّ
ورد ت�ي��ار املستقبل ف��ي ص �ي��دا ،واصفًا
ب �ي��ان ال �ن��اص��ري «ب�ب�ي��ان ال�ف�ت�ن��ة» ،وأنه
م� �ح ��اول ��ة ل� �ـ«إق� �ن ��اع ال� �ص� �ي ��داوي�ي�ن بأن
ه �ن ��اك ط ��رف ��ًا آخ� ��ر م �س �ل �ح��ًا ف ��ي املدينة
غير التنظيم الناصري» ،متهمًا األخير
بتخزين ال�س�لاح «وت��وزي�ع��ه منذ أشهر
ف ��ي ص� �ي ��دا» ،وب ��أن ��ه ي� �ح ��اول استدراج
التيار «إل��ى ص��دام كالمي تمهيدًا لجره
ال��ى ص��دام ف��ي ال�ش��ارع  ،لكنها ستبقى
أمنية لن يبلغها ه��ذا التنظيم وم��ن هم
وراءه».
ف��ي ه��ذه األج ��واء ،ح��ط ف��ي لبنان أمس،
ق� ��ائ� ��د امل� �ن� �ط �ق ��ة ال ��وس � �ط ��ى األميركية
ال� �ج� �ن ��رال ج �ي �م��س م��ات �ي��س ع �ل��ى رأس
وف � ��د ،وج � ��ال ع �ل��ى رئ �ي��س الجمهورية
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،وزي ��ر ال��دف��اع الياس
املر وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وسلم سليمان ،بحسب املكتب اإلعالمي
ف��ي ب �ع �ب��دا ،رس��ال��ة خ�ط�ي��ة م��ن الرئيس
األميركي باراك أوباما «تتضمن معايدة
ب �ع �ي��د االس � �ت � �ق �ل�ال» .وذك � � ��رت السفارة
ماتيس التقى أيضًا أركان
األميركية أن ً
ال�س�ف��ارة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن��ه ي��زور بيروت
للمرة األول��ى ،وأن��ه تعهد خ�لال لقاءاته
متابعة دع��م املساعدات العسكرية «في
مجالي التدريب واالنخراط لبناء قدرات
عسكرية أكبر ،وتعميق العالقات بيننا»،
ً
مضيفة أن الرئيس األميركي «يؤمن بأن
دع��م ال��والي��ات املتحدة للقوات املسلحة
اللبنانية ه��و ج��زء م��ن االل �ت��زام الدولي
لتمكني الحكومة اللبنانية من ممارسة
سيادتها وسلطتها على كل أراضيها،
كما ينص القراران  1559و.»1701
عروض الدعم لم تقتصر على األميركيني،
إذ أب� ��دت س �ف �ي��رة ب��ري�ط��ان�ي��ا فرنسيس
غ��اي ،خ�لال افتتاح مركز ت��دري��ب «على
ح�ف��ظ األم ��ن» ف��ي منطقة ال �ب �ت��رون ،ثقة
حكومة بالدها ب��دور الجيش ،وعزمها
على «مواصلة دعمه وتفعيل التعاون
معه في كل املجاالت».
أم� ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي املرابطون،
ف �ن � ّ�وه ��ت ب �ج �ه��د رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة في
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ه�ب��ة ال �س�ل�اح الروسي،
آملة أن يكون ذل��ك «ب��داي��ة كسر احتكار
ف��ول �ك �ل��ور ال� �س�ل�اح األم �ي ��رك ��ي الفاسد،
وتعزيز قدرات الجيش بأسلحة إيرانية
وغيرها من الدول التي تعرض املساعدة
الجدية».

◄ روسيا :النسحاب سريع
من قرية الغجر
م ��ع ص � ��دور امل ��زي ��د م ��ن املواقف
امل�ش�ك�ك��ة ف��ي ال �ق��رار اإلسرائيلي
امل �ب��دئ��ي ب��االن �س �ح��اب م��ن الجزء
ال �ل �ب �ن��ان��ي م ��ن ال� �غ� �ج ��ر ،وآخرها
للنائب الوليد سكرية ،ال��ذي رأى
أن ه� ��ذا ال� �ق ��رار ي �ه��دف إل� ��ى فتح
م� �ل ��ف س �ل��اح امل � �ق� ��اوم� ��ة ،رحبت
وزارة الخارجية الروسية بـ «قرار
إسرائيل إنهاء احتاللها للشطر
الشمالي من القرية» ،مشددة في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع�ل��ى أه�م�ي��ة تنفيذ
ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف� ��ي أس � � ��رع وقت
م �م �ك��ن ،ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �ل �ق��رار ،1701
الذي ينص على احترام استقالل
لبنان وسيادته .وأكدت أن روسيا
بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس
األم � ��ن س �ت ��واص ��ل ب� ��ذل الجهود
الرامية الى ضمان االستقرار في
جنوب لبنان.

ّ
◄ وزير الدفاع يتبنى
«أمر االستقالل»

أك ��د وزي ��ر ال��دف��اع ال �ي��اس امل ��ر ،في
كلمة الى العسكريني ملناسبة عيد
االس �ت �ق�ل�ال ،م��وق��ف ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي بعدم السماح
ب ��إس �ق ��اط ال �ت �ب��اي �ن��ات السياسية
«ع�ل��ى األرض وتحويلها ال��ى فتنة
ت �ه��دد أرواح امل ��واط �ن�ي�ن وتضرب
املكتسبات الوطنية في الصميم»،
وقال« :مهما بلغ حجم التضحيات
التي يمكن أن يقدمها الجيش في
ه��ذا امل�ج��ال تبقى أق��ل كلفة بكثير

م��ن ال �ث �م��ن ال� ��ذي س�ي��دف�ع��ه الوطن
ب��أس��ره ف��ي ح��ال ان��زالق ال�ب�لاد الى
أتون الفتنة البغيضة» ،معلنًا أن ما
ّ
عبر عنه قهوجي «ينبع من وحدة
السلطة السياسية والعسكرية في
وزارة الدفاع».

◄ عون في زغرتا
وبنشعي غدًا
تكون كل البنى التحتية والعسكرية
تحت التهديد «وفي مثل هذه الحاالت
ال أعتقد أننا سنستطيع االستمرار
في التجوال في ميدان تل أبيب (خالل
الحرب) ،أما من يريد السفر خارج
إسرائيل ،فعليه تأجيل األمر ألن مطار
تل أبيب سيكون خارج الخدمة».

أع� �ل ��ن امل �ك �ت��ب اإلع�ل��ام� ��ي لرئيس
تكتل التغيير واإلصالح ،أن النائب
ميشال ع��ون س�ي��زور رئيس تيار
امل��ردة النائب سليمان فرنجية في
دارت��ه في بنشعي ،عند األول��ى من
بعد ظهر غد األحد ،إثر لقاء يعقده
م��ع هيئة ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر في
زغرتا ،في مدرسة ن��ورث ليبانون
كولدج للرهبانية املارونية.
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تحقيق
ّ ّ
بلس عمو؟» يكون اتجاهك
عندما تقولني لسائق السرفيس «شارع
معظم األحيان الجامعة األميركية .فما هي عالقة الجامعة مع
محيطها املباشر ،وما هو دور الحرم في املساحة املدينية؟ وعلى
الصعيد السياسي ،ما هو دور هذه ّ
املؤسسة «كمخلوق» استعماري؟

«األميركية» وبيروت
ّ
حب من طرف واحد
ّ
جنى نخال*
ع�ب��ر ش ��ارع م��ار إل �ي��اس امل��زدح��م ،يتقدم
�ارع الجزائر ص�ع��ودًا الى
ّالسائق ف��ي ش� ً
تلة الدروز ،نزوال الى البريستول وتبدأ
ال �ح �م��راء .زح �م��ة ب��رب��ر وال�غ�لاي�ي�ن��ي في
الحمراء
أي س��اع��ة م ��ن ال �ن �ه��ار .ش� ��ارع ً
الرئيسي ،شارع عبد العزيز ن��زوال .هنا
ت �ب��دأ ب��ال�ظ �ه��ور ،ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا تأثيرات
الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت .م��ا أمر
هذه الجامعة بطالبها وأساتذتها؟ كيف
باقي املدينة وهي التي تبدو
تتعامل مع ّ
مجتمعًا مصغرًا فيها؟ وملاذا؟
ي �ص��دم م �ع �ظ��م ال� �ط�ل�اب غ �ي��ر اآلت �ي��ن من
طبقة ارستقراطية أو بورجوازية (وهم
م��ن ت��وح��ي إدارة ال�ج��ام�ع��ة ك��أن�ه��ا تريد
سياساتها
م�ن�ع�ه��م م ��ن دخ��ول �ه��ا ع �ب��ر
ّ
الحالية) عند دخول الجامعة .إذ إن لغة
زمالئهم ومظاهرهم وعاداتهم وأماكن
ت �س �ل �ي �ت �ه��م ب � ًع �ي��دة ع � ّم��ا ي �ع��رف ��ون��ه عن
بيروت .فقليال ما يتكلم هؤالء العربية،
وال تقولوا لي إنكم ال تستطيعون معرفة
«طالب|ة  »AUBمن على بعد  50مترًا من
مظهره|ها .فوق ذلك ،أماكن وجودهم في
املدينة معروفة ويتكلم العاملون فيها

اإلنكليزية لتسهيل األمور على الطالب.
إن مناطق كالكوال ،حي اللجا ،الضاحية،
أو حتى الجنوب غير معروفة للكثيرين
بينهم( »?c’est ou bourj brajneh« .أين
ه��ي منطقة ب��رج البراجنة؟) تسأل فتاة
ص��دي �ق �ت �ه��ا (ول� �ل� �غ ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة نظرة
خاصة أي�ض��ًا) .تنظر الطالبة اآلتية من
ث��ان��وي��ة ال��زي��دان �ي��ة ال��رس�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��ات ـــــ
وال�ت��ي استطاعت دخ��ول ه��ذه ّ الجامعة
لحصولها على منحة كونها حلت األولى
على صفها بعد ّ تعب وم�ق��اوم��ة ضغط
أمها للزواج بشغيل اللحام ـــــ تنظر الى
الفتاة ومن معها وتتساءل« :من أنتم؟».
تبدو املدينة للكثير من طالب الجامعة
ك�ب�ق��ع م �ض ��اءة وأخ � ��رى م�ظ�ل�م��ة ،أماكن
ي��رون�ه��ا وي�ع�ت��رف��ون ب��وج��وده��ا ،وأخرى
غائبة عن وعيهم وخريطتهم .عالقتهم
م��ع املدينة زائ�ف��ة وديناميكية تعاملهم
مع من هم من خارج طبقتهم االجتماعية
م �ح �ك��وم ب �م �ق��ارب��ة ف��وق �ي��ة .ل �ن �ن �ظ��ر مرة
أخ ��رى إل��ى املنطقة املحيطة بالجامعة
ج�ن��وب��ًا :ش��ارع ب�ل� ّ
�س ون��زل��ة عبد العزيز
وجان دارك واملكحول الخ ...معظم املحال
ّ
ال ت �ق��دم ف�ق��ط خ��دم��ات خ��اص��ة للجامعة
م ��ن س �ك��ن وث� �ي ��اب وأك� �س� �س ��وار وأماكن

تترك األميركية في الواجهة البحرية فراغا في املشهد (مروان طحطح)
تصوير وطباعة ومطاعم .بل إن «جو»
على
ال�ج��ام�ع��ة ق��د ف��رض ط� ّ�اب�ع��ًا خ��اص��ًا ّ
فعلى موظفي املحال التكلم
هذه األماكن.
ّ
ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،وات � �ب ��اع «الي� ��ف ستايل»
طالب ّ الجامعة .فأين تجدين في بيروت
م� �ح ��ال ت �ب �ي��ع ث �ي��اب��ًا ه �ن��دي��ة أو مطعمًا
ن �ب��ات �ي��ًا؟ ف ��ي ش � ��ارع ب �ل � ّ
�س وج � ��ان دارك
ً
مثالّ ،
عمال محال الطباعة (التي يقضي
فيها ط�لاب العمارة والرسم الغرافيكي
وغ �ي��ره��م وق �ت��ًا أك �ث��ر م�م��ا ي�م�ض��ون��ه مع
أمهاتهم) لهم وج��وه ال تحفظها ذاكرة
ال�ط�لاب ،ف�ه��ؤالء ه��م أش�خ��اص مجبرون
على التعامل معهم إلى أن «الله يفرجها
ون �ت �خ� ّ�رج»« .وج ��وده ��م» أو «تفاعلهم»
الحقيقي يحصل داخل أسوار الجامعة.
«من البيت الى الجامعة ،ومن الجامعة
إل ��ى ال �ب �ي��ت» ه��ي ط��ري �ق��ة ت�ع��اط�ي�ه��م مع

املدينة والناس من حولهم ،وهذا االمتياز
تؤمنه لهم أسوار الجامعة وحراسها من
وقسط الجامعة من جهة ثانية.
جهةّ ّ ،
وال ت �ظ��ن��ن أن األس ��ات ��ذة واإلدارة غير
ّ
معنيني بحالة الطالب وانفصالهم عن

االستثناءات،
مدينتهم .فبعيدًا عن بعض
ّ
ي �ب��دو امل�ظ�ه��ر ال �ع��ام ل�ل��إدارة واملعلمني،
م�ش� ّ�ج�ع��ًا ل�ث�ق��اف��ة االن �س�ل�اخ ع��ن الداخل
ّ
والتشبه بالغرب وعدم االهتمام بالوضع
العام في لبنان .ففكرة السفر والهجرة
ً
م �ث�ل�ا وع � ��دم ت ��واف ��ر ف� ��رص ع �م��ل تعالج
دون نقد أو فهم ،كواقع مقبول وطبيعي
ومن األجدى االستفادة منه .هكذا ،يؤثر
وج � ً�ود ال�ج��ام�ع��ة ع�ل��ى م�ح�ي�ط��ه ،يفرض
من الخدمات والتصرفات،
شكال خاصًا ّ
من دون أن يتأثر أو يتفاعل معه .يقف
شابان وفتاة مقابل ب��اب الجامعة أمام

محل املناقيش .ال�س�ي��ارات تتوقف دون
ان �ق �ط��اع ،تطلب ال�ف�ت��اة بلكنة إنكليزية
«منقوشة كشك» .يتعجب الشاب« :شو
ي �ع �ن��ي ك � �ش� ��ك؟» .ي� �ح ��اول ال� �ش ��اب اآلخر
وال� �ف� �ت ��اة ال �ت �ف �س �ي��ر ب�ل�غ�ت�ه�م��ا العربية
ّ
«املكسرة» .فتختم الفتاة بصعوبة« :شو
ّ
بيعرفني .شي بيج ( )beigeمع لحمة» .لم
أستطع أن أخفي ضحكة .بالحقيقة ،لم
أرد أن أخفيها وأنا أنظر إليهم متسائلة
«من أين جئتم؟».
ه� ��ي ع �ل�اق ��ة أح � ��ادي � ��ة ال � �ج� ��ان� ��ب ،ضمن
تركيبة قوى غير عادلة :يفرض الطالب
ذوق � �ه� ��م ع� �ل ��ى امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وال يأخذون
بينهم جاء
شيئًا منها .فكم م��ن واح��د
ً
م��ن خ ��ارج ب �ي��روت وال�ت�ق��ط م �ث�لا لهجة
�روت ال�ت��ي م��ا زال��ت تسمع
أه��ل رأس ب�ي� ّ
ف ��ي أح ��ادي ��ث س ��ك ��ان ش� ��ارع ج ��ان دارك

تقرير

للمستقلين
انتخابات « :»AUBالكلمة
ّ

ّ
ّ
تستعد الجامعة األميركية في بيروت النتخاباتها
ّ
الطالبية األربعاء املقبل .السياسة حاضرة كما هموم
السابقتني ،عاد
الطالب .إلى جانب املواالة واملعارضة ّ
اليساريون والعلمانيون للمعركة بـ 55مرشحًا
محمد محسن
في ّ 19أي��ار املاضي ،ك��ان ط�لاب الجامعة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ي �ش �ب �ه��ون نقطة
مضيئة .نسوا يومها الفروقات السياسية
ّ
والطبقية في ما بينهم ،وتظاهروا ،كتلة
واح��دة ضد نظام األقساط الجديد الذي
أق� ّ�رت��ه إدارة ال �ج��ام �ع��ة .م�ش�ه��د ب ��دا الفتًا
ل�ل�ج�م�ي��ع ،أن �ع��ش األم� ��ل ب �ع ��ودة الحركة
ال �ط��ال �ب� ّ�ي��ة إل ��ى س��اب��ق ع �ه��ده��ا .ل �ك��ن هذا
ّ
األم��ل تبدد سريعًا .الفروقات السياسية

س � �ت � �ع ��ود ،ب � �ق � ��وة ،األرب � � �ع� � ��اء امل � �ق � �ب ��ل ،إذ
ّ
األميركية انتخاباتها
ستشهد الجامعة
ال�ط��ال�ب�ي��ة ل�ل�ع��ام ال ��دراس ��ي .2011/2010
ي�ت�ن��اف��س  264م��رش�ح��ًا ع�ل��ى ّ 109مقاعد
مل�ن��دوب��ي  6ك�ل� ّ�ي��ات ك�ب��رى ت �ت��وزع كاآلتي:
 15مقعدًا ّ
لكلية إدارة األعمال 17 ،مقعدًا
ل �ك �ل� ّ�ي��ة ال� ��زراع� ��ة وال �ع �ل ��وم ال �غ��ذائ �ي��ة33 ،
مقعدًا لكلية العلوم وال�ف�ن��ون 22 ،مقعدًا
ّ
لكلية الهندسة والعمارة 9 ،مقاعد لكلية
الصحة 9 ،مقاعد لكلية الطب ،و 4مقاعد
ّ
لكلية التمريض.

املعركة سياسية باعتراف الطالب (مروان طحطح)

ّ
تنعكس حدة االصطفاف السياسي داخل
ان �ت �خ��اب��ات «األم �ي��رك �ي��ة» .م��ا ب �ق��ي م��ن 8
و 14آذار يتنافسان كالعادة .لكن ذل��ك ال
يمنع من تمييز هذه االنتخابات عن تلك
التي جرت منذ أسابيع في «اليسوعية»
و«ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم �ي ��رك �ي ��ة» .ف �ه��ي ليست
ص��راع��ًا ب�ي�ن ط��رف�ين س�ي��اس�ي�ين فحسب،
أي امل� � ��واالة وامل �ع ��ارض ��ة ال �س��اب �ق �ت�ين ،بل
ّ
تدخل فيها أط��راف أخ��رى .يمكن رد هذا
مهمةّ :
التمايز إل��ى  3أم��ور ّ
األول يتمثل
ب�ع��ودة الكتل اليسارية والعلمانية إلى
االن �ت �خ ��اب ��ات ،ت��رش �ي �ح��ًا واق� �ت ��راع ��ًا ،بعد
مشاركات خجولة طبعت تحركاتها ،منذ
ّ
نواد
ع��ام ّ .2005أم��ا ال�ث��ان��ي ،فهو وج��ود ٍ
طالبية تتمايز ع��ن األح ��زاب السياسية
ك��ال �ن��ادي ال �ط��ال �ب��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .ثالثًا،
ك�ث��رة ال�ط�لاب املستقلني ،وه��و م��ا ّ
يحرك
ال��رم��ال تحت أق��دام اللوائح املدعومة من
األحزاب.
تتنافس  3كتل كبيرة في هذه االنتخابات.
تسعى كتلة « 14آذار» إل��ى الحفاظ على
أغلبية أح��رزت�ه��ا ال�ع��ام امل��اض��ي ،قوامها
 53مقعدًا .لكن حساباتها على ما يبدو،
س �ت �ت��أث��ر ب��ان �س �ح��اب «م �ن �ظ� ّ�م��ة الشباب
التقدمي» من صفوف تحالف  14آذار .زد
على ذلكّ ،
تخوف  14آذار وتحديدًا «شباب
املستقبل» من أن يتكرر مشهد االنتخابات
األخيرة في «اللبنانية األميركية» ،حيث
حسم الصوت االشتراكي املعركة ملصلحة
على
ط�ل�اب ت�ح��ال��ف امل �ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ّ
ن �ح��و ك ��اس ��ح .ل �ك��ن ال� �ص ��ورة ف ��ي الضفة
املقابلة تبدو ضبابية .إذ يشير مسؤول
ّ
منظمة الشباب
الجامعات الخاصة ف��ي
ّ
ال �ت �ق��دم��ي ،ب��اس��ل ال� �ع ��ود ،إل ��ى أن «ورقة
التفاهم مع حركة أمل في  LAUتنسحب
عمليًا على انتخابات الجامعة األميركية.
تحالفنا م��ع أ ًم��ل ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ب��دأ من
ّ
األميركية أصال» يقول .يتحدث عن حملة
مشتركة م��ع أم��ل عنوانها « »we willأي

يتنافس  264مرشحًا
على  109مقاعد
كليات
لمندوبي ّ 6

«س�ن�ف�ع��ل» .وع� ّ�م��ا إذا ك��ان ه��ذا التحالف
يسري على جميع أفرقاء املعارضة ،يبدو
ج��واب ال�ع��ود ضبابيًا« :االج�ت�م��اع��ات ما
زالت سارية حتى اآلن مع جميع األطراف
في الجامعة» .لكن الواضح هو عودة أمل
واالش�ت��راك��ي إل��ى صيغة تحالف م��ا قبل
ع ��ام  .2005وت �ن �ق��ل م �ص��ادر ط�لاب �ي��ة عن
«اجتماع سيعقد الليلة (أم��س) لتحديد
ال �ت �ح��ال �ف��ات ب�ي�ن ف��رق��اء امل �ع��ارض��ة ،على
قاعدة أن أي خالف أكاديمي ،إن حصل ،لن
ينسحب على سياسة أطراف املعارضة».
وي�ش�ي��ر م�س��اع��د م �س��ؤول مكتب الشباب
وال ��ري ��اض ��ة امل� ��رك� � ّ�زي ف ��ي «ح ��رك ��ة أمل»
يوسف جابر إلى أن «تحالف الحركة مع
الحزب االشتراكي هو ملصلحة كل أطراف
املعارضة .ما يحكى عن خطط للتشطيب
كله كذب ،التجربة في اللبنانية األميركية
أثبتت متانة تحالف ق��وى املعارضة مع
االشتراكي»ّ .أما التعبئة التربوية
الحزب
ّ
في حزب الله فتتجه إلى تحالف واضح
م��ع ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر وب��اق��ي أفرقاء
املعارضة.
ّ
 23مقعدًا نالها املستقلون العام املاضي،
م ��ن امل � ّ
�رج ��ح أن ي� � ��زداد ع ��دده ��ا .ترجيح
ّ
ّ
ّ
تدعمه عناصر ع��دة :أولها تجمع القوى

ال� �ي� �س ��اري ��ة م� ��ن ش �ي��وع �ي�ي�ن وعلمانيني
وحركة الشعب في كتلة واح��دة ،يضاف
إليها التحالف م��ع أن��دي��ة طالبية فاعلة

ك ��ال �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ان��ي ،ال � �ن ��ادي الطالبي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،األردن � � ��ي ،وم �ج �م��وع��ة من
ال�ط�ل�ب��ة ال �س��وري�ي�ن .ث��ان �ي��ًا ،ال�ت�م�ل�م��ل من
االصطفاف السياسي في صفوف طالب
ال �ج��ام �ع��ة ،ال �ع��ام��ل ال � ��ذي ي �ش� ّ�ج��ع طالبًا
ك�ث�ي��ري��ن ع�ل��ى ت��وج�ي��ه أص��وات �ه��م يسارًا،
بعدما يئسوا من مناكفات األحزاب داخل
ال�ح�ك��وم��ة ال�ط��ال�ب�ي��ة ،إذ ت�ب�ق��ى املشاريع
ح � �ب � �رًا ع� �ل ��ى ورق .ف � �ـ«مل � �ج� ��رد أن طرفًا
سياسيًا ق��دم م�ش��روع��ًا ي�ع��ارض��ه الطرف
يقول
اآلخر ،تتوقف املشاريع الطالبية»ّ ،
ط�لاب ك�ث ّ�ي��رون .ه��ذه ال�ع��وام��ل ،ق��د تشكل
رافعة تؤهل  55مرشحًا علمانيًا للوصول
إل��ى مجالس الكليات ،ومزاحمة الطالب
امل�ت�ط��اب�ق��ة م�ي��ول�ه��م م��ع ال �ق��وى الحاكمة،
داخل الحكومة الطالبية التي ستنتخب
بعد صدور النتائج.
ّ
م� ��اذا ت�م�ل�ك��ون غ �ي��ر ال �س �ي��اس��ة لتقدموه
للطالب؟ سؤال يطرح نفسه على ممثلي
األح � � � ��زاب وال � �ت � �ي� ��ارات امل �ت �ن ��اف �س ��ةّ .
يقر
ال�ج�م�ي��ع ّ ب��أن للمعركة ط��اب�ع��ًا سياسيًا،
لكن الشق الطالبي يهيمن على حمالتهم.
هكذا ،يرفض مسؤول «شباب املستقبل»
ّ
املوجهة للحكومة
طارق الحجار التهمة
الطالبية بالتواطؤ م��ع اإلدارة ف��ي العام
املاضي ،لجهة تمرير مشروعها بالنسبة
إل��ى األق�س��اط «لقد ّ
يسرنا أم��ور الطالب،
وازدادت امل� �ن ��ح ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة .سنبحث
م��وض��وع األق� �س ��اط ف��ي أول ج�ل�س��ة بعد
النتائج» يقولّ .
يهمنا أيضًا تأمني مواقف
س �ي��ارات ل �ط�لاب ال �ج��ام �ع��ة» .م��ن جانبه،
ي��ؤك��د رئ �ي��س ال� �ن ��ادي ال�ع�ل�م��ان��ي ماريو
ب��وزي��د مجموعة م�ط��ال��ب ،أه� ّ�م�ه��ا «إلغاء
زي ��ادة األق �س��اط ،تفعيل ال�ع�م��ل الطالبي
داخل حكومة الطالب» يقولّ .أما الطالب
ع �ل��ي ن ��ور ال ��دي ��ن م ��ن ال� �ن ��ادي العلماني
فيشدد على «أننا هذا العام كتلة مرشحة
للربح والنضال الطالبي ،ال لخرق لوائح
اآلخرين فحسب».
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متفرقات
فضاء بال ناس
ع� �ل ��ى ك ��ورن� �ي ��ش امل� � �ن � ��ارة ،ي �م �ث��ل حرم
ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ف��راغ��ًا ف��ي واجهة
منطقة ّ
تعج بالناس والذكريات والحركة.
وكأنه يقص مساحة من خريطة بيروت
يفصلها عن محيطها
ويبقيها بيضاء،
ً
ون��اس��ه .ل �ن �ق��ارن ق�ل�ي�لا م��ا ي �ح��دث على
ال �ك��ورن �ي��ش ،م�ق��اب��ل ال�ج��ام�ع��ة م��ن جهة
البحر ،مع ما يحدث مقابل مبان ً أخرى
في املنطقة ذاتها .لو مشينا قليال غربًا،
أي صوب منطقة عني املريسة ،لرأينا أن
ح��رك��ة ال �ن��اس وزح �م��ة ال �س �ي��ارات هناك
كبيرة ،وذل��ك نتيجة وج��ود «آنكل ديك»
وب��اق��ي امل �ق��اه��ي ال �ت��ي أص�ب�ح��ت محجة

ّ
واملكحول املسنني؟
ً
أم��ا املنطقة امل�ح��اذي��ة للجامعة شماال،
وهي كورنيش املنارة فوضعها مختلف.
ت� �س ��أل�ي�ن م �ع �ظ��م م � ��رت � ��ادي الكورنيش
ع��ن ه��ذه امل�ب��ان��ي وامل �س��اح��ات الخضراء
املجاورة للبحر (الجامعة) فال يعرفون
م ��ا ه� ��ي« .ش� ��ي م� ��درس� ��ة» أو «بنايات،
ع � ��ادي» أو «وال� �ل ��ه م ��ا ب� �ع ��رف ،وال ّ
مرة
انتبهت» .حتى سائق السرفيس ،يأخذك
إل ��ى «ع �م��ود ال �ج��ام �ع��ة» دون أن يعرف
أن��ه ي��وص�ل��ك إل��ى أح��د م��داخ��ل الجامعة
األميركيةّ .
لقد ّ
تنبه املفكر الناقد لالستعمار ّفرانز
ّ
ف ��ان ��ون إل ��ى دور م ��ن س��م��اه��م «مفكري
ال� � �ب � ��ورج � ��وازي � ��ة ال� �ك ��ول ��ون � �ي ��ال � �ي ��ة» في
الدؤوبة لتثبيت
الجامعات ومحاوالتهم
ّ
«قيم الغرب األساسية» .ويؤكد أن زوال

ّ
امل�ت�ن��زه�ين ع�ل��ى ال�ك��ورن�ي��ش .ل�ق��د خلقت
ه��ذه امل�س��اح��ة م��ن ال�ح��رك��ة والتفاعل ما
لم تقدمه واجهة الجامعة األميركية ملن
ه ��و|ه ��ي م ��ن خ� ��ارج ال �ج��ام �ع��ة .ب ��ل على
العكس ،لقد خلقت واجهة الجامعة على
البحر نوعًا من فضاء عاقر ال يحتمل
أي ت �ع��اط م��ع ال �ن��اس وال ي�س�م��ح بخلق
عالقة حيوية مع املدينة .لاّ
ف�لا يستطيع امل�ت�ن��زه��ون إ ال�ن�ظ��ر إلى
ال�ت�ل��ة ال �خ �ض��راء ال �ت��ي ت�ع�ل��وه��ا الساعة،
وال�ت�ح� ّ�س��ر .لقد ق� ّ�دم��ت امل��دي�ن��ة للجامعة
أك � �ث� ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� � ّ�م� ��ا ق� � ّ�دم� ��ت الجامعة
للمدينة.

ّ
ّ
«بتحول املفكر األصلي
االستعمار مرتبط
إل��ى ناسه ،وت�ح� ّ�ول حامي (االستعمار)
ّ
بقوله
امل��زي��ف إل��ى ّغ �ب��ار» .ك�م��ا يصفهم ينّ
إن �ه��م ي�ت�ص��رف��ون دائ �م��ًا «كوصولي »،
يستعملون ال�ش�ع��ب ّ وت�ج��ارب��ه وثقافته
ملصلحتهم وال ي�ن�ف��ك��ون ي�ك�م�ل��ون عمل
واستغالله.
املستعمر
ّ
ال نقصد وض��ع ك��ل م��ا تفعله الجامعة
م��وض��ع ت �س ��اؤل أو ّ ات� �ه � ّ�ام ،ل �ك��ن وجود
ّ
مؤسسة كهذه يتطلب منا التفكير في
ّ
دوره��ا وتأثيرها .إن الجو العام يصور
الجامعة األميركية كمؤسسة تعليمية
فحسب .وهي نظرة «بريئة» إلى األمور
يجب إزالتها ملعالجة الحالة من منطلق
س�ي��اس��ي :م��ا ه��ي طبيعة ال�ت�ع��اط��ي بني
املدينة والجامعة في ضوء مقاربة تأخذ
باالعتبار ق��وى االستعمار وأه��ل البالد

«خطوات إعمار» في البارد واألهالي يشتكون
يأخذك سائقالسرفيس
إلى «عمود الجامعة»
دون أن يعرف أنه يوصلك
إلى أحد مداخل الجامعة
األميركية

ّ
ودور كل منهما؟
ّ
ف��ال �ج��ام �ع��ة ع��ام��ل م �س � ّ�رع ل �ت�ق��ب��ل أفكار
ّ
يسوقها االستعمار.
وأذواق ومفاهيم
ويبدو ه��ذا واضحًا في «السلطة» التي
تنزل
يملكها أس��ات��ذة الجامعة ،وال��ذي��ن
ً
آراؤه��م في النقاشات التلفزيونية مثال
بأنبياء
�ور
ّ
ك �ف �ت��وى ع �ل��ى ال �ش �ع��ب امل �ب �ه� ّ
التعلق
�ل
ال �ح��داث��ة وال �ح �ض��ارة .وف��ي ظ�
ّ
ال �ع��ام ب��امل�ظ��اه��ر و«ال�ب��ري�س�ت�ي��ج» ،تمثل
ّ
«متخرج|ة أو أستاذ|ة في الجامعة
جملة
ً
غطاء لكل أن��واع التحليالت
األميركية»
وتفرض رأيًا دون نقد.
وف��ي املناسبة ،ستظهر األرب �ع��اء املقبل
أش�ك��ال املنافسة على انتخابات تمثيل
ال�ط�ل�ب��ة .ستظهر اص�ط�ف��اف��ات سياسية
وينجح ط��رف أو يتعادل الطرفان .بعد
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،س �ت �ع��ود األم� � ��ور إل� ��ى ما
كانت عليه ،وتبقى الجامعة األميركية
على حالها من االنعزال ،ويبقى الطالب
واألس��ات��ذة غريبني حتى ع��ن موظفيها
وع� ّ�م��ال ال�ص�ي��ان��ة وال�ت�ن�ظ�ي��ف .أع�ت�ق��د أن
ال��وض��ع مناسب لتغيير ال��واق��ع وقواه،
إع� ��ادة ت�ع��ري��ف دور ال �ط�ل�اب وعالقتهم
بجامعتهم ومحيطهم.
* مهندسة تنظيم مدني

أصدر وزير الثقافة سليم وردة ،في مطلع األسبوع الجاري ،قرارًا أعطى
بموجبه وكالة األون��روا «املوافقة على بدء أعمال طمر التربة وضغطها
البارد
في األج��زاء العلوية من الرزمة الثانية» من املخيم القديم في نهر
ً
(عبد الكافي الصمد) ،بعدما كان قد أعطى في وقت سابق إذنًا مماثال
لألجزاء القريبة من شاطئ البحر ،ما سمح ببدء األشغال فيها .هكذا،
تكون املديرية العامة لآلثار قد أعطت األون��روا موافقتها الكاملة على
العمل في كل الرزمة الثانية ،ما دفع األخيرة ،وفق بيان لها ،إلى «توقع
انطالق أعمال الضغط والطمر بعد انتهاء عطلة العيد»ّ .
وعد املتابعون
قرار الوزير بمثابة الضوء األخضر لرفع وتيرة العمل في املرحلة املقبلة،
ّ
في ظل معاناة أهالي املخيم املستمرة .لكن األونروا أكدت «وجود تقدم
ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى األرض» ،وب�ق�ي��ت تنظر إل��ى ال��رزم��ة األول ��ى باعتبارها
«أول��وي��ة» بالنسبة إليها ،نظرًا إل��ى رمزيتها لجهة ب��دء ع��ودة ّ
مهجري
املخيم إليه بعد نزوحهم منه قبل أكثر من  3سنوات ونصف سنة .وفي
مجال إنجاز البنى التحتية لهذه الرزمة ،أشارت األونروا في بيانها إلى
أن العمل «بدأ األسبوع املاضي ،وأن األعمال التحضيرية تشمل املسح
ال��ذي بدأ به املقاول في املنطقة ،وتنظيف «الريغارات» على طول طريق
ال�ت�ع��اون�ي��ة امل��ؤدي��ة إل ��ى امل �خ �ي��م» ،م�ع�ت�ب��رة أن
«هذه الخطوات ستكون األولى ،تمهيدًا لبناء
ش�ب�ك��ات ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ف��ي امل �ن��ازل في
الرزمة األول��ى وربطها بالشبكة الرئيسية».
وم��ع أن ه��ذه األشغال كانت متقطعة بسبب
تنفيذ ال�ع�م��ال اع�ت�ص��ام��ات اح�ت�ج��اج��ًا على
ّ
ت��أخ��ر امل�ت�ع�ه��دي��ن ف��ي دف ��ع أج ��وره ��م يوميًا
أو أس�ب��وع�ي��ًا ،وال�ت��ي ك��ان آخ��ره��ا االعتصام
ال � � ��ذي ن� �ف ��ذه ال� �ع� �م ��ال أث � �ن� ��اء زي� � � ��ارة املمثل
الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة في لبنان مايكل وليامز للمخيم
ف��ي  ،2010/10/27فقد ّ
ردت األون� ��روا على ه��ذه ال�ش�ك��اوى بتأكيدها
أنها «تدفع للمقاولني على أس��اس ش�ه��ري» .وف��ي م��وازاة ذل��ك ،وضعت
األون��روا خطة عمل ملواجهة فصل الشتاء في مناطق متاخمة للمخيم
وف��ي بيوت اإلي��واء املؤقت (البرايمات) ،ف��أش��ارت امل�ص��ادر فيها إل��ى أن
الخطة سيبدأ تنفيذها في غضون أيام ،وتشمل معالجة مشكلة ّ
تسرب
امل�ي��اه ،وإص�ل�اح التشققات ،وإص�ل�اح سقوف امل�م��رات ،وصيانة شبكة
املجاري والصرف الصحي ،وحل مشكلة نقص املياه ،ووضع قضبان
للشبابيك ،وإصالح «األرضيات» الخشبية،
من الحديد (شباك منخل)
ً
وإنشاء نظام للصرف الصحي ب��دال من القنوات الصدئة لحل مشكلة
ّ
التسرب من الوحدات العليا وللتخلص من مشكلة الجرذان املتزايدة في
املزاريب ،وتركيب مظالت فوق الشبابيك ملنع ّ
تسرب مياه الشتاء عبر
ّ
لكن هذه اإلج��راءات التي تتخذها األونروا لم تمرّ
الشبابيك إلى البيوت.
من دون اعتراضات أهالي املخيم .فأمس ،أصدرت الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطني في الشمال بيانًا ً دعت فيه «إلى استئناف التحركات
وتصعيدها النتزاع املطالب» ،مشيرة فيه إلى أن املخيم «دخل عامه الرابع
واستقبل عيدًا جديدًا محبطًا بآالم التدمير ومرارة النزوح وأنني السكن
في البركسات ،والبطء غير املبرر في إعادة اإلعمار».

حواجز محبة في زحلة للمطالبة بالكهرباء
انطلقت مسيرة من أم��ام سرايا زحلة ،أم��س ،ملناسبة عيد االستقالل
ّ
(نقوال أبو رجيلي) ّ
اليسوعية
ضمت أكثر من  2000طالب في الجامعة
في البقاع .وج��ال الطالب في الشوارع الرئيسة ملدينة زحلة ،معتمرين
قبعات وقمصانًا ّ
موحدة ،حملت شعار «لتكن شوارعنا مضيئة» .وأقام
ّ
ال�ط�لاب ح��واج��ر محبة على بوليفار امل��دي�ن��ة ،م��رددي��ن ه�ت��اف��ات تطالب
ال�ح�ك��وم��ة بمعالجة أوض ��اع ال�ك�ه��رب��اء .وك ��ان الف�ت��ًا م�ش��ارك��ة ن�ح��و 25
ّ
شخصًا يرتدون ب��زات تحمل شعارات شركة كهرباء زحلة وأعالمها،
رغم أن األخيرة كانت قد تقدمت بمشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة
على خصخصة إن�ت��اج الكهرباء ف��ي مدينة زح�ل��ة وج��واره��ا ،بواسطة
محطات توليد للطاقة ،تعهدت الشركة املذكورة بتوفيرها (الطاقة) على
مدار اليوم.

عرض مجوقل في املدرسة املركزية
أقام الفوج املجوقل وسالح الجو في الجيش اللبناني وفرقة موسيقى
الجيش ،أمس ،عرضًا عسكريًا في إدارة املدرسة املركزية ـــــ جونية ،داخل
مالعب املدرسة .وحضر العرض تربويون وعسكريونُ ،
وع��رض فيلم
عن الفوج املجوقل بتعريف من العميد الركن جورج نادر الذي أشار إلى
أن ه��ذا العرض الرقم  51مخصص للجامعات وامل ��دارس .وش��رح نادر
لطالب امل��درس��ة أب��رز املهمات التي ق��ام بها الجيش ،وت�ط��رق إل��ى «أبرز
املواجهات التي خاضها الجيش والفوج املجوقل تحديدًا».

بوينس آيرس تحتفل بعيد االستقالل اللبناني

ً
سافر وزير السياحة فادي عبود ،أمس ،إلى األرجنتني ،تلبية لدعوة نظيره
األرجنتيني ،حيث سيجري محادثات معه تتمحور حول كيفية التبادل
السياحي بني البلدين وتشجيع االنتشار اللبناني على املجيء إلى لبنان
لزيارة األهل والسياحة فيه .وسيشارك عبود في املهرجان الذي يقام
هناك بعنوان «بوينس آي��رس تحتفل بعيد االستقالل اللبناني» ،حيث
سيلقي كلمة في املناسبة.
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مدعي عام املحكمة الخاصة بلبنان
دانيال بلمار (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

المحكمة الدولية

ّ
المتوقع؟
تعديالت على مقاس القرار
ُ

تعديالت ومقترحات جديدة أدخلت على قواعد اإلجراءت واإلثبات في املحكمة الخاصة بلبنان ،طاولت
أساسًا عملية تبليغ قرار االتهام ،تعديالت تأتي وسط التسريبات حول القرار االتهامي املنوي إصداره
ليطاول شخصيات من حزب الله
بيسان طي
أع� �ل ��ن امل �ك �ت��ب اإلع�ل��ام� ��ي للمحكمة
ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان ف��ي بيان
صدر أمس ،أن «الهيئة العامة لقضاة
امل�ح�ك�م��ة ال�خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان اجتمعت
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة م��ن  8إل ��ى 11
تشرين الثاني 2010للنظر في مسائل
متعددة تتضمن التعديالت املقترح
إدخ ��ال� �ه ��ا ع �ل ��ى ق� ��واع� ��د اإلجراءات
واإلث� �ب ��ات .واع �ت �م��د ال �ق �ض��اة ،ف��ي ما
يخص القواعد ،عددًا من التعديالت
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت �ع��زي��ز ف��اع �ل �ي��ة إجراءات
امل �ح �ك �م ��ة وس�ل�ام� �ت� �ه ��ا ،وذل � � ��ك بعد
االس �ت �م��اع إل��ى ح�ج��ج مكتب املدعي
العام ومكتب الدفاع وقلم املحكمة».
أش� � � ��ار ال � �ب � �ي� ��ان إل � � ��ى أن «م � � ��ن أبرز
ال �ت �ع��دي�لات امل �ع �ت �م��دة ت �ل��ك املتعلقة
ب��ال�ق��واع��د ال�ت��ي ت��رع��ى عملية تبليغ

لقطة
من أبرز ما أدخلته التعديالت الجديدة على قواعد
اإلج����راءات واإلث��ب��ات ه��و إض��اف��ة امل��ادت�ين  76مكرر
و 105م���ك���رر ،ال��ل��ت�ين ح���ددت���ا م��ه��ل��ة ش��ه��ري��ن ّ
حدًا
أقصى لبدء املحاكمات الغيابية بعد تاريخ صدور
ّ
القرار االتهامي ،إذا تعذر تبليغ املتهم عبر سلطات
َ
الدول التي ُيعتقد أنه كان يعيش فيها ،أو بواسطة
اإلعالنات.
كذلك أضافت التعديالت الجديدة فقرة إلى املادة 68
من القواعد لتجيز «لقاضي اإلج��راءات التمهيدية أن
يحيل على غرفة االستئناف أي مسألة أولية تتعلق
بتفسير االتفاق والنظام األساسي والقواعد في ما
يخص القانون الواجب التطبيق ،ويرى أنها ضرورية
للنظر في ق��رار االتهام والفصل فيه» .وع��ززت هذه
املادة من مرجعية غرفة االستئناف بصفتها سلطة
تفسير النصوص القانونية املتبعة في املحكمة.

ينّ
قرار االتهام ،والتي تب بالتفصيل
التدابير العملية التي يجب اتخاذها
بعد تصديق قرار االتهام ،وال سيما
ف� ��ي م� ��ا ي �خ ��ص م� �ب ��اش ��رة إجراءات
امل�ح��اك�م��ة غ�ي��اب�ي��ًا» ،وه�ن��ا ُي �ش��ار إلى
أن امل��ادة  76كانت تنص في مادتها
األولى على أن قرار االتهام «املصدق
ُ
املتهم
ف � ��ي امل � � � � ��ادة  68ي � �ب � �ل ��غ إل � � ��ى ً
شخصيًا عندما يكون ذلك معقوال»،
ث ��م إن ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت تنص
على تسليم املتهم نسخة عن القرار
وي�ب�ل��غ «دع� ��وة ل�ل�ح�ض��ور أو مذكرة
توقيف» وأنه إذا ثبت للمدعي العام
أن «محاوالت توقيف معقولة» جرت
لكنها فشلت ،في هذه الحال «يجوز
لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يأمر
بتنفيذ التبليغ ،بما في ذلك إجراءات
اإلعالن العام».
أم ��ا ف��ي ال�ن�س�خ��ة امل �ع��دل��ة ،ف� ��ورد في
ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل ��ادة  76أن قرار
االت �ه��ام ُي�س�ل��م إل��ى «س�ل�ط��ات الدولة
التي يقيم املتهم في أراضيها أو التي
كانت آخر مكان معروف إلقامته» ،أو
الدولة التي ُيعتقد أنه موجود على
أراض�ي�ه��ا أو «خ��اض��ع لسلطتها من
املتهم قرار االتهام من دون
أجل تبليغ ُ
تأخير» ،وإذ أبقي على الفقرة الثانية
ُ ّ
من املادة ،عدلت الفقرة «جيم» لتأتي
على النحو اآلت��ي «يجب على لبنان
أو على أي دولة وافقت على التعاون
مع املحكمة أن تحيط الرئيس علمًا
بالتدابير املتخذة لتنفيذ الفقرتني
«أل ��ف» و«ب ��اء» ف��ي أق��رب وق��ت ممكن
وفي غضون مهلة ال تتجاوز  30يومًا
عقب تبليغ ق��رار االت �ه��ام أو الدعوة
إلى الحضور أو مذكرة ُالتوقيف.
أما الفقرة الرابعة التي أضيفت إلى
ه ��ذه امل � ��ادة ،وال �ت��ي ت�س�م��ح بقراءات
كثيرة ملا تنوي املحكمة القيام به في
إطار التسريبات القائمة حول القرار
االتهامي ،فقد نصت على أنه «عندما
تتعلق الدعوة إلى الحضور أو مذكرة
التوقيف أو أمر النقل بشخص يقيم
في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير
تلك امل�ش��ار إليها ف��ي الفقرة «جيم»،
ُي� ��رس� ��ل رئ � �ي ��س ق� �ل ��م امل �ح �ك �م ��ة بعد
التشاور مع الرئيس ،طلبًا للتعاون
م��ع ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ف��ي الدولة
املعنية م��ن أج��ل تبليغ ال��دع��وة إلى
الحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر
النقل إلى املتهم من دون تأخير».

تقرير

قرار االتهام ُيسلم إلى
«سلطات الدولة التي
يقيم المتهم في
أراضيها أو التي كانت
آخر مكان معروف
إلقامته»
امل � �ت � �ض� ��ررون م� ��ن امل �ط ��ال �ب ��ة بنسخ
م�ص��دق��ة م��ن األح �ك��ام ال �ص ��ادرة عن
املحكمة للمطالبة بالتعويض أمام
امل�ح��اك��م ال��وط�ن�ي��ة ...وسعيًا لتعزيز
شفافية عمل غرفتي املحكمة ،كلف
ال ��رئ �ي ��س ،ب��ال �ت �ش��اور م ��ع القضاة،
ب�ن�ش��ر م�ل�خ��ص ل�لأس �ب��اب املسوغة
للتعديالت املعتمدة .وتنص القواعد
على أنه يجوز لجميع املشاركني في
اإلج � � ��راءات ال�ش�ف�ه�ي��ة ال �ق��ائ�م��ة أمام
املحكمة استخدام أي لغة من اللغات
الرسمية الثالث للمحكمة.
أوض� ��ح ال �ب �ي��ان أن «ال �ت �ع��دي�ل�ات قد
أدخ�ل��ت وف�ق��ًا ل�ل�م��ادة  28م��ن النظام
األس� � ��اس� � ��ي ،ال � �ت� ��ي ت �م �ن��ح القضاة
ال �ص�لاح �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل��وض��ع قواعد
اإلج� � � � � ��راءات واإلث� � �ب � ��ات وتعديلها
ح�س��ب االق �ت �ض��اء» ،وس�ت��دخ��ل حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ اب �ت � ً
�داء م��ن  1ك��ان��ون األول
املقبل.

متابعة

جريح طعنًا في شتورا

ُ
نقل أم��س ط��ارق ق .إل��ى مستشفى البقاع في
ت �ع �ن��اي��ل ،وه ��و ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة ،إذ إن ��ه كان
مصابًا بطعنات سكني ّ
«أم طقات» في رقبته.
ف��ي تفاصيل ال�ح��ادث ال��ذي تعرض ل��ه طارق،
وف��ق ما رواه��ا لـ«األخبار» متابعون ،أن��ه كان
موجودًا في مكتبه املخصص للسياحة والسفر
في ساحة شتورا ،فدخل عليه شخص ،ووقع
تالسن تطور إلى عراك باأليدي .وعلى
بينهما ّ
األث��ر ،استل الطرف الثاني سكينًا من جيبه،
وطعن بها طارق في رقبتهّ ،
وفر على الفور الى
جهة مجهولة.
ّ
راح طارق يصرخ داخل مكتبه ،تدخل جيرانه
وعملوا على نقله الى املستشفى ،كما حضرت
ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة ال� ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ألخ� ��ذ إفادة
الجريح ،ومعاينة مكان الحادثة .مسؤول أمني
قال لـ«األخبار» إن القوى األمنية توصلت الى
هوية الجانيُ ،
ويشتبه في أنه عبد الله ح .ح،.

ب � �ي� ��ان امل �ح �ك �م ��ة ق� � ��ال ف� ��ي التعديل
«ي �ع ��زز ه ��ذا اإلط � ��ار ال �ج��دي��د اليقني
القانوني لدى املتهمني وغيرهم من
الفرقاء املعنيني باإلجراءات .واعتمد
ال�ق�ض��اة أي�ض��ًا إج � ً
�راء يجيز لقاضي
اإلج ��راءات التمهيدية أن يحيل إلى
غ��رف��ة االس�ت�ئ�ن��اف امل �س��ائ��ل املتعلقة
بتفسير ال�ق��ان��ون ال��واج��ب التطبيق،
وال�ت��ي ي��رى أنها ض��روري��ة لتصديق
أي قرار اتهام».
لفت بيان املحكمة إل��ى أن «القضاة
أوض � �ح� ��وا إم � �ك� ��ان ق� �ب ��ول اإلفادات
ال �خ �ط �ي ��ة ل �ل �ش �ه ��ود ال� ��ذي� ��ن تحول
أس � �ب� ��اب وج �ي �ه ��ة دون حضورهم
ل � �ل� ��إدالء ب� �ش� �ه ��ادت� �ه ��م .وسيتمكن

فستق و«الفرار من رومية» عند القضاء العسكري
وال�ع�م��ل ج��ار إلل �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ه .وق��د ّ
رجح
املسؤول األمني أن يكون الجاني قد أقدم على
طعن طارق بهدف السلب.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ورد ب �ل�اغ إل� ��ى ق� ��وى األمن
ال ��داخ� �ل ��ي ي �ف �ي��د ب � �ح� ��دوث إش � �ك� ��ال ف� ��ي رياق
ينّ
(البقاع) يوم األربعاء املاضي ،وتب أن خالفًا
على أفضلية املرور وقع بني محمد ط .وجهاد
ك .وقد أقدم محمد على شهر بندقية في وجه
جهاد ،ولم ُيفد عن وقوع أي إصابات إثر هذا
اإلشكال.
وفي الفاكهة (قضاء بعلبك) وقع حادث مريع،
إذ كان الطفل هادي ع 9( .أعوام) يلهو ببندقية
صيد أمام منزل ذويه فانطلق منها طلق ناري
أصابه في رأس��ه ،ما سبب له نزفًا ح��ادًا ،وقد
ن�ق��ل إل ��ى م�س�ت�ش�ف��ى ف��ي ب�ع�ل�ب��ك ،ل�ك��ن وضعه
الصحي غير مستقر.
(األخبار)

ّ
تسلم مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر الشيخ عمر ب�ك��ري فستق م��ع امل�ل��ف بعدما
ق �ض��ى خ �م �س��ة أي � ��ام ف ��ي امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ،منذ إل�ق��اء ف��رع املعلومات القبض عليه بعد
ظهر ي��وم األح��د امل��اض��ي ،إث��ر مذكرة ّالتوقيف الغيابية
التي أصدرها القضاء العسكري بحقه بتهمة االنتماء
إل��ى تنظيمي القاعدة وفتح اإلس�ل�ام ،وت��دري��ب عناصر
متشددين على استخدام السالح .وسيمثل الشيخ فستق
العسكري ،تمهيدًا التخاذ األخير
أمام قاضي التحقيق
ّ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه إلحالته على املحكمة
العسكرية الدائمة تمهيدًا إلعادة محاكمته ،بعدما صدر
الحكم الغيابي بحقه بعد توقيفه .وعلمت «األخبار» أنه
ِّ
ُحددت جلسة ملحاكمة الشيخ بكري أمام رئيس املحكمة
العسكرية العميد ن��زار خليل إلع ��ادة محاكمته .كذلك
ُ َّ
سيقدم طلب إخالء سبيل للعميد
علمت «األخبار» ّ أنه
ّ
خليل ال��ذي يتوقع متابعون أن يوافق على ب��ت الطلب
ّ
املقدم.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أم ��ر ال �ق��اض��ي ص �ق��ر ب�ت��وق�ي��ف خمسة

عناصر من قوى األمن الداخلي من حراس سجن رومية
بعد حادثة الفرار األخيرة .وقد ذكر مسؤول أمني رفيع
في ق��وى األم��ن الداخلي لـ«األخبار» أن العناصر الذين
أم��ر القضاء العسكري بتوقيفهم م�ت� ّ
�ورط��ون بنحو أو
بآخر في تسهيل ف��رار السجني وليد البستانيّ .وأشار
امل�س��ؤول امل��ذك��ور إل��ى أن امل��وق��وف�ين الخمسة يتوزعون
ب�ين ح� ّ�راس ملبنى املحكومني ورت�ب��اء يعمل أح��ده��م في
مجال الصيانة داخل السجن .ولفت املسؤول املذكور إلى
أن نظرية التواطؤ خرجت م��ن كونها فرضية لتصبح
واقعًا ،باعتبار أن نشر الحديد كان قد جرى على مراحل
ّ
ّ
الحراس .باإلضافة ُ إلى أن العدة التي
أم� ُ�ام أعني ه��ؤالء
ِّ
استخدمت ف��ي عملية النشر ،ربما ه��رب��ت إل��ى السجن
عبر مساعدة ّ
الحراس.
عملية االحتجاج التي شهدها سجن رومية أول
يذكر أن
ُ
من أمس استوعبت ،لكن سجناء فتح اإلس�لام ما زالوا
على اعتراضهم ،حيث لم ينزلوا أمس إلى الباحة تعبيرًا
عن استمرار االحتجاج.
(األخبار)
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أخبار القضاء واألمن

متابعة

حوادث السير 6 :قتلى
وجرحى في العيد
لم تمر أيام العيد بـ«سالم»
على الطرقات اللبنانية ،فقد
وقعت حوادث أدت إلى وفاة 6
أشخاص وجرح  .29تأتي هذه
الحوادث رغم اعتماد رادارات
لضبط مخالفات السرعة
 6ق �ت �ل��ى و 29ج ��ري �ح ��ًا وق � �ع� ��وا ضحايا
ح��وادث السير في أي��ام العيد ،وق��د ُس ّجل
وقوع  17حادثًا .العدد «مرعب» بالنسبة
إل� ��ى امل �ت��اب �ع�ي ً�ن ،وخ ��اص ��ة أن اللبنانيني
وض �ع��وا آم � ��اال ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ق� ��رار اعتماد
رادارات لضبط مخالفات السرعة ،وقد كثر
ّ
الحديث ع��ن «ت�ب��دل» ط��رأ على سلوكيات
ع��دد م��ن السائقني ال��ذي��ن ب ��دأوا يلتزمون
بالحد األقصى للسرعة املسموح به.
مؤسس جمعية الـ«يازا» زياد عقل قال في
ح��دي��ث إل��ى «األخ �ب��ار» إن خ�ط��وة اعتماد
ّ
ال ��رادارات جيدة ولكنها غير كافية للحد
من حوادث السير على الطرقات اللبنانية.
وت� �ح ��دث ب� ��األرق� ��ام ع ��ن م �ظ��اه��ر القيادة
وس �ل��وك �ي��ات �ه��ا ع �ل ��ى ال � �ط� ��رق� ��اتّ .فنسبة
امل�ل�ت��زم�ين ب��وض��ع ح ��زام األم ��ان ت�م��ث��ل أقل
من  %15ممن يفترض بهم وضعه ،كذلك
فإن نسبة االلتزام بوضع الخوذة الواقية
ت �ت��دن��ى أح �ي��ان��ًا ل�ت�ص��ل إل ��ى  10ف ��ي املئة
م��ن سائقي ال��دراج��ات .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق
ب ��ال �ش ��اح �ن ��ات ،ف � ��إن ن �ص��ف ت �ل��ك اآلليات
ي�خ��ال��ف إش � ��ارات ض�ب��ط ال �ح �م��ول��ة .ولفت
ع�ق��ل أي�ض��ًا إل��ى أن ث�م��ة س��ائ�ق�ين يقودون
أحيانًا «عكس السير» ،فيما تصل نسبة
االل�ت��زام ب��إش��ارات السير إل��ى  90في املئة،
«وه��ي نسبة منخفضة» وفق ما أكد عقل
الذي توقف عند مشكلة عدم توافر اإلنارة
دائمًا على كل الطرقات.
م ��ؤس ��س ال � �ي � ��ازا ت� �ح ��دث ع� ��ن «خطوتني
ّ
إي �ج��اب �ي �ت�ي�ن» ف ��ي إط � ��ار م � �ح ��اوالت الحد
م��ن ح ��وادث ال�س�ي��ر ،وأش ��ار إل��ى أن عملية
إع �ط��اء إج� ��ازات ال �س��وق ب��ات��ت أف�ض��ل مما
كانت عليه ،لكنه رأى أن االمتحان املعتمد
�اف ،وهو
إلج��ازة السوق في لبنان غير ك� ٍ
ام �ت �ح��ان «ش �ك �ل ��ي» .وت� �ح ��دث ع �ق��ل أيضًا
ع ��ن «م �ش�ك�ل��ة ك �ب �ي��رة» ف ��ي إط� ��ار املعاينة
امليكانيكية ،إذ إن نحو  400أل��ف سيارة
لم تخضع للمعاينة وال ت��زال تسير على
الطرقات« ،وه��ي ّ
تعرض الناس للخطر».
ول�ف��ت ع�ق��ل م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة إل��ى أن وزارة
األش�غ��ال العامة والنقل ل��م ت� ِ�ف بوعودها
ولم تنب حتى اآلن جسورًا للمشاة ،ما من
شأنه التخفيف من حوادث الصدم.
وتوقف عقل مجددًا أمام «ما بدأته وزارة
ّ
الداخلية والبلديات» ،وعده «بداية جيدة

لكنها في حاجة إلى متابعة» ،لينتقل إلى
الحديث ع��ن ض��رورة اعتماد النقل العام
ّ
ّ
التلوث وتخفيف أزمة
وتطويره للحد من
السير ،ولكن ف��ي األس��اس م��ن أج��ل تأمني
ال�س�لام��ة امل��روري��ة .م��ن ال �ح��وادث املفجعة
ال�ت��ي ُس� ّ�جّ�ل��ت أي��ام العيد ح��ادث اصطدام
سيارة تقل عائلة واحدة بعمود إنارة في
ال�ب�ي�س��اري��ة (ال �ج �ن��وب) م��ا أدى إل��ى جرح
األب والزوجة واالب��ن ،فيما توفيت االبنة
ال�ص�غ��رى ،الطفلة ن ��ورا .ف��ي دي��ر دوريت،
وق��ع اص�ط��دام ب�ين س�ي��ارة ه��ون��دا يقودها
املجند في الجيش اللبناني أكرم العياص
( 21ع ��ام ��ًا) وب��رف �ق �ت��ه وس� ��ام ق .وسيارة
«ه ��ون ��دا أك � ��ورد» ب �ق �ي��ادة ع�ل��ي ن�ع�م��ة (51
عامًا) ،ما أدى إلى وفاة سائقي السيارتني
وإصابة وسام برضوض وجروح.
من الحوادث ّ
املروعة التي ُس ّجلت في عطلة
ال�ع�ي��د ،ح ��ادث ص ��دم وق ��ع ف��ي امل�ن�ي��ة .فقد
صدمت سيارة مرسيدس يقودها شحادة
س .ال �ش��اب ن��اي��ف أب ��و ع ��روة ( 22عامًا)،

نسبة االلتزام بوضع
الخوذة الواقية تتدنى
أحيانًا لتصل إلى % 10
ُ
الذي نقل إلى املستشفى في طرابلس لكنه
ما لبث أن فارق الحياة.
ف��ي م �ي �ف��دون (ق �ض��اء ال �ن �ب �ط �ي��ة) ،صدمت
دراجة نارية يقودها حسني ت 19( .عامًا)
أدى إلى
املواطنة عفيفة ت 54( .عامًا) ما ُ
إصابتها بكسور وج ��روح ،ك��ذل��ك ُ أصيب
سائق الدراجة بنزف في الرأس ،ونقل إلى
ُاملستشفى وكان وضعه الصحي حرجًا.
نقل الطفل علي ب 9( .أعوام) إلى املستشفى
ف ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ،ب �ع��د أن ص��دم �ت��ه سيارة
هيونداي في اليوم األول للعيد (الثالثاء
املاضي) ما أدى إلى إصابته برضوض.
ف��ي إط ��ار ال�ح��دي��ث ع��ن ال�س�لام��ة املرورية،
ي �ل �ف��ت امل �ع �ن �ي��ون إل� ��ى أن ن �س �ب��ة ضحايا
ال�س�ي��ر ف��ي ل�ب�ن��ان م��رت�ف�ع��ة م�ق��ارن��ة م��ع ما
ت�ش�ه��ده ال�ط��رق��ات ف��ي ع��دد كبير م��ن دول
املعتمد
العالم النامية واملتطورة .القانون ُ
حاليًا قانون قديم ُوضع عام  ،1968وف ّصل
وأعداد
بما يتناسب م��ع شبكة ال�ط��رق��ات
ّ
ال �س �ي��ارات وامل��رك �ب��ات اآلل �ي��ة حينها .لكن
ارتفاع نسبة الحوادث وأع��داد الضحايا،
حمل البعض على تكثيف املطالبات ،ما
دفع إلى البحث في مشروع جديد لقانون
السير ،وبدأت الورشة عام .2005

محاكم

ً
دخل البالد خلسة وارتكب جرم سرقة
ي �ع �م��ل س �م �ي��ر (اس� � ��م م �س �ت �ع��ار) ناطورًا
لبناية ف��ي محلة ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء ،وكان
ّ
ول ��داه محمد ورب�ي��ع ي �ت��رددان ال��ى غرفته
في البناء نفسه ،وكان يعهد من حني آلخر
في
إلى أحدهما بالحلول مكانه إذا رغب ً
الذهاب الى سوريا .االبن محمد كان عاطال
من العمل ومتزوجًا من ام��رأة تركية ،وقد
عهد إليه والده في اآلونة األخيرة الحلول
م�ك��ان��ه ف��ي ال �ب �ن��اء ،ث��م غ ��ادر ال ��ى سوريا،
حيث غاب ما يقارب الشهرين.
في تلك الفترة ،كان محمد يستضيف شلة
م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن ي� ��دورون ف��ي فلكه،
وم��ا إن ع��اد وال��ده م��ن س��وري��ا حتى غادر
محمد البناء ال��ى مكان مجهول ،من دون
أن يعرف والده أي شيء عن مكانه.
صاحب إحدى الشقق في املبنى غادر مع
عائلته الى الجبل ،وعندما عاد في اليوم
التالي ،وجد أن منزله قد ّ
تعرض للسرقة

بشكوى
ب��واس�ط��ة ال�ك�س��ر وال�خ�ل��ع ف�ت�ق��دم ينّ
ضد مجهول .ب��دأت التحقيقات فتب أن
محمد هو من أصحاب السوابق في مجال
السرقة ،وقد أدخل السجن أكثر من سنة،
وم��ن ثم ج��رى ترحيله ال��ى سوريا ،إال أنه
عاد فدخل لبنان خلسة.
ع�م�ل�ي��ة ال �س��رق��ة ق��د ح�ص�ل��ت خ�ل�ال وجود
م�ح�م��د ف��ي ل �ب �ن��ان ب �ص��ورة غ �ي��ر شرعية،
وفي الوقت ال��ذي عهد فيه إليه وال��ده بأن
يحل مكانه للعمل ن��اط��ورًا للبناء ،أثناء
وج��ود وال��ده في سوريا .بالتحقيق معه،
اع �ت��رف محمد ب��أن��ه ك��ان ف��ي ل�ب�ن��ان أثناء
حصول عملية السرقة ،وأن وال��ده أخبره
ب�م��وض��وع�ه��ا ،غ�ي��ر أن ��ه أن �ك��ر إق��دام��ه على
ّ
ذل��ك ،وادع��ى بأنه ب��ات مع وال��ده قبل يوم
من حصولها ،فيما أفاد األخير بأن محمد
غادر الى سوريا أو الى تركيا قبل خمسة
أيام من حصول السرقة ،لكن محمد تحدث

عن بعض التفاصيل عن مدخل البناء وما
يحيط به لجهة الشجرة الكائنة من الجهة
اليسرى وصالبة جذعها ومدى قربها من
البناء وال سيما لجهة شرفة الطبقة
حافة
ينّ
األول��ى .تب من التحقيق أن ّاملشتبه فيه
ب��ال�س��رق��ة ق��د أق ��دم ع�ل��ى ال�ت�س��ل��ق للدخول
الى الشقة من شرفتها ،بعد معالجة الباب
وكسره ونفذ منها ال��ى غرفة النوم حيث
ت��وج��د ال �خ��زن��ة ال �ح��دي��دي��ة ،وق ��د عالجها
بعدما انتزعها من مكانها ،رغم أن وزنها
ي��زي��د ع�ل��ى خ�م�س��ة وس�ب�ع�ين كيلوغرامًا،
وسرق من داخلها املجوهرات.
أصدر قاضي التحقيق في بيروت شوقي
ال �ح �ج��ار ق� ��رارًا أح ��ال ب�م��وج�ب��ه م�ح�م��د ح.
أم��ام محكمة الجنايات للمحاكمة ،طالبًا
إنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة بحقه
وسجنه من ثالثة أع��وام الى خمسة عشر
عامًا حدًا أقصى.

من استهدف رئيس بلدية دردغيا؟
قدم رئيس بلدية دردغيا (صور ـ ـ آمال خليل) هيثم رعد شكوى أمام
مخفر جويا على مجهولني أقدموا ليل الثالثاء ـ ـ ـ األربعاء الفائت على
إحراق مكتبه في مبنى البلدية ومدخل بيته في البلدة .ويبدو أن الحريق
الذي أتى على محتويات املكتب وباب مطبخ املنزل ،يستهدف خصوصًا
رع��د ال��ذي يمضي واليته الثانية رئيسًا للبلدية .علمًا ب��أن االنتخابات
األخيرة قد شهدت صراعًا كبيرًا بني العائالت ،قبل أن تتفق على الئحة
واحدة مؤلفة من  12عضوًا برئاسة رعد للمرة الثانية .إال أن رعد نفسه
ّ
حمل ال��ح��ادث أب��ع��ادًا أخ���رى ،إض��اف��ة إل��ى رواس���ب االن��ت��خ��اب��ات .وإذ ّ
أقر
ّ
ضمنًا بأنه يعرف هوية الفاعلني ،فضل في اتصال مع «األخبار» انتظار
نتائج التحقيق الذي باشرت به األدلة الجنائية التي كشفت على املكان.

العسكرية ترجئ محاكمة متهمني بالعمالة
أرج���أت املحكمة العسكرية برئاسة العميد ن��زار خليل ،إل��ى ت��اري��خ 28
كانون الثاني املقبل ،متابعة النظر في القضية املدعى فيها على املقدم
في الجيش اللبناني غ .شاهني .بجرم التعامل مع العدو ،بعدما كان مقررًا
استجوابه في حضور محاميه ،وذلك ألنه أصر على طلباته التي قدمها
إلى املحكمة ،التي وافقت عليها ،إال أن الجواب عليها لم يرد من املرجع
املوجهة إليه ،وه��ي بيان حركة االت��ص��االت على رقمه الخلوي الخاص
وسجل دخوله املستشفى وغرفة الطوارئ في اليوم ال��ذي اتهم فيه أنه
أج��رى ات��ص��االت هاتفية .م��ن ناحية ثانية ،أرج���أت املحكمة العسكرية
برئاسة العميد ن��زار خليل إل��ى  ،2011/1/21متابعة محاكمة العميد
املتقاعد أ .العلم .وزوجته ،املتهمني بجرم التعامل مع العدو ،بسبب طلب
وكيل الزوجة االستمهال.

هجوم على سيارة
ورد بالغ رسمي إلى قوى األمن الداخلي،
يفيد بأن مجهولني أطلقوا  30عيارًا ناريًا،
من سالح حربي رشاش (كالشنيكوف)
على سيارة من نوع «مرسيدس» رباعية
الدفع ،وهي مركونة في منطقة األشرفية.
وق����د ذك����ر ف���ي ال���ب�ل�اغ أن ال���س���ي���ارة تعود
للمواطنة داليدا هـ 47( .عامًا) ،وأن مطلقي
ال���ن���ار ف����روا ب��ع��د ذل���ك إل���ى ج��ه��ة مجهولة.
وبحسب املعلومات ،فإنهم كانوا على منت
سيارة من نوع «بيكانتو» فضية اللون.

ضربه وكسر حنكه
حصل تضارب باأليدي ،ألسباب مجهولة ،بني كل من يوسف ش33( .
عامًا) ورامي أ .الذي كان يمارس هواية الصيد ،وذلك في منطقة عني قنيا
ـ ـ ـ البقاع الغربيّ .أدى التضارب إلى إصابة األول ،الذي يعمل في مزرعة
في املنطقة امل��ذك��ورة ،بكسر في فكه من ج��راء تعرضه للضرب بعقب
بندقية الصيد التي ك��ان يحملها ال��ث��ان��ي ،فنقل إل��ى أح��د مستشفيات
املنطقة لتلقي العالج.

إطالق نار بسبب أفضلية املرور
بسبب خالف على أفضلية املرور ،حصلت مشكلة بني كل من محمد م.
( 28عامًا) ومحمد ن 27( .عامًا) ،وذلك في منطقة العباسية ـ ـ ـ الجنوب.
تطور األم��ر بعد ذل��ك إل��ى ت��ض��ارب ب��األي��دي ،حيث ك��ان األول على منت
دراجة نارية والثاني على منت سيارة من نوع «بيك أب» وبرفقته مجند
ف��ي ش��رط��ة مجلس ال��ن��واب .ث��م ب���ادر األول إل��ى إط�ل�اق أع��ي��رة ن��اري��ة من
مسدس حربي في الهواء ،من دون أن يصاب أحد بأذى ّ
وفر بعدها إلى
جهة مجهولة .أوقفت القوى األمنية الشابني ،بإشارة من النيابة العامة
وأحيل التحقيق على الشرطة العسكرية في منطقة صور.

العثور على جثة حديث الوالدة
ُعثر داخل كيس نايلون على جثة طفل حديث الوالدة في منطقة طبرجا،
بالقرب من أحد الفنادق .وبحسب البالغ ال��وارد إلى القوى األمنية ،فإن
الطفل عمره نحو يومني ،وقد نقلت جثته إلى أحد مستشفيات املنطقة،
من دون ذكر تفاصيل إضافية.

انفجار قنبلة صوتية في زغرتا
رمى مجهول قنبلة صوتية داخل حديقة منزل املواطن فوزي ع .الكائن
في بلدة علما ـ ـ ـ زغرتا ،من دون أن تعرف األسباب والدوافع .لم يصب
أح ّ��د ب���أذى واق��ت��ص��رت األض����رار على امل��ادي��ات .م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،انفجر
سخان مياه داخل منزل املواطن علي ح .في منطقة برجا ،ما ّأدى إلى
إصابة صاحب املنزل بجروح طفيفة وإصابة زوجته بكسر في كتفها
اليسرى .نقلت املصابة إلى أحد مستشفيات املنطقة للمعالجة.
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متابعة
رغم خطورة امللفات املالية املفتوحة ،لم تتوقف عمليات «نهب املال العام» ،فوزيرة املال،
بإشراف مباشر من رئيس حكومتها سعد الحريري ،مستمرة في ّاإلنفاق على هواها من دون
أي سند قانوني أو رقابة أو مساءلة نيابية وسياسية وقضائية جدية ...وفي ما يلي نموذجًا
عن كيفية استباحة الخزينة ّ
العامة ،إذ أمرت ريا الحسن بصرف مليار ليرة للمجلس األعلى
للخصخصة لتمويل األتباع والحاشية من موظفني ومكاتب محاماة وشركات استشارية

ثقب المجلس األعلى للخصخصة
الحسن تأمر بصرف مليار ليرة من دون أي سند قانوني
أم� ��رت وزي � ��رة امل� ��ال ري ��ا ال �ح �س��ن ،في
ح��زي��ران امل��اض��ي ،مديرية الصرفيات
ف ��ي ال � � � ��وزارة ب �ت �ح��وي��ل م �ب �ل��غ مليار
ل �ي ��رة إل� ��ى ح �س ��اب خ� ��اص للمجلس
األع �ل��ى للخصخصة ،ب�ح� ّ�ج��ة تمكني
ه� � ��ذا امل� �ج� � لاّل ��س م � ��ن ت �س �ي �ي��ر أعماله
ال�ي��وم�ي��ة ،إ أن ال�ك�ت��اب ال ��ذي أرسله
األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس زي ��اد الحايك
ي �ط �ل��ب ف �ي��ه ت �ح��وي��ل ه ��ذا امل �ب �ل��غ كان
ك ��اف � �ي ��ًا إلث � � � � ��ارة ف� �ض� �ي� �ح ��ة ،فالجزء
األك �ب ��ر م ��ن امل �ب �ل��غ امل �ط �ل��وب خصص
لتمويل مكتب امل�ح��ام��ي كميل شاكر
أب� ��و س �ل �ي �م��ان ()dewey & leboeuf
ب�م�ب�ل��غ  180.9م�ل�ي��ون ل �ي��رة ،بصفته
مستشارًا قانونيًا للمجلس في مجال
خ �ص �خ �ص��ة ق � �ط ��اع االت � � �ص� � ��االت في
ل �ب �ن��ان ،وه ��ي خ�ص�خ�ص��ة ل��م تحصل
ح �ت��ى اآلن ،ول ��ن ت�ح�ص��ل ع �ل��ى املدى

املنظور ...وكذلك لتمويل االستشاري
( )Emst & Youngبمبلغ  281.9مليون
ل �ي��رة ل �ص �ي��اغ��ة امل��راس �ي��م التنفيذية
لقانون الشراكة ب�ين القطاعني العام
وال� � �خ � ��اص ،وه � ��و ق ��ان ��ون ل ��م يصدر
بعد كي توضع مراسيمه التنفيذية،
ب��ل إن ال�ق��وى املمثلة ف��ي الحكومة لم
ت �ت �ف��ق ح �ت��ى ال �س��اع��ة ع �ل��ى مضمون
ّ
مشروع القانون ال��ذي أع��ده املجلس،
وهو يخضع حاليًا لتعديالت بنيوية
ج��ذري��ة! وال تقف الفضيحة عند هذا
الحد ،بل جرى التعاقد مع قضاة في
مجلس ش��ورى ال��دول��ة ل�ق��اء مبلغ 60
مليون ليرة من ملساعدة االستشاري
( )Emst & Youngف��ي ص�ي��اغ��ة هذه
ّ
العامة
املراسيم .ما يعني أن الخزينة
ّ
تكبدت نحو  522.8مليون دوالر (أو
ما يعادل  349ألف دوالر) على أعمال

لم تقررها الحكومة بعد ،ولم يصادق
املجلس النيابي على أي إجازة تسمح
بتنفيذها.
ل� �ك ��ن خ� � �ط � ��ورة ه � � ��ذه ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ال
تنحصر بوجهة إنفاق املال العام ،بل
ت�ت�ع��دى ذل��ك إل��ى امل�س��أل��ة األه ��م التي
تنطبق على الكثير من أوجه اإلنفاق
ال �ح ��اص ��ل ي��وم �ي��ًا وب � � ��آالف مليارات
الليرات ،إذ إن هذا النوع من اإلنفاق ال
سند قانونيًا له إطالقًا ،وهو ّ
يعرض
كل املسؤولني عن إنفاقه إلى املالحقة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �ق �ض��ي باسترداد
األم � ��وال امل�ن�ف�ق��ة م��ن ال�ج�ي��ب الخاص
للمعنيني املتورطني.
وبحسب آخ��ر ق��ان��ون للموازنة ،وهو
ق ��ان ��ون م ��وازن ��ة ع ��ام  ،2005خصص
املجلس األعلى للخصخصة بمساهمة
ال تتعدى قيمتها  315مليون ليرة،

1.3

ليس شخصية معنوية

مليار ليرة

القانونية والتنظيمية ال تشير بأي شكل
النصوص
ّ
من األشكال إلى تمتع املجلس األعلى للخصخصة
بالشخصية املعنوية ،فهو أنشئ ً
بناء على القانون
( 228/2000قانون تنظيم عمليات الخصخصة)،
ويتألف من رئيس مجلس الوزراء ،ووزراء العدل
ّ
وينضم
واملال واالقتصاد والتجارة والعمل ،أعضاء،
ّ
إلى املجلس حكمًا الوزير املختص .ونصت املادة
 13على تمويل مهمات املجلس عبر حسم مصاريف
إعداد عمليات الخصخصة وتنفيذها من إيرادات
عملية الخصخصة نفسها .كما نص املرسوم
رقم  5540على تعيني أمني سر عام (زياد الحايك
ــ الصورة) وإلحاق عدد من املوظفني من مالكات
الدولة أو املؤسسات العامة باملجلس ،وفق الحاجة!

نفط

هي قيمة نفقات املجلس
األعلى للخصخصة في
النصف الثاني من عام ،2010
وقد وافقت ريا الحسن بقرار
من عندها على تحويل مليار
ليرة من املال العام إلى حساب
هذا املجلس لتمويل أعمال
معادية لحقوق اللبنانيني
وتهدف إلى تحويل أمالكهم
ّ
العامة إلى مصادر ثراء للقلة
املنتفعة.

وهي تكفي لتسديد الرواتب والنفقات
التشغيلية ال�ي��وم�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ُ فإن
ّ
حجة تسيير أعمال هذا املجلس تلزم
املعنيني ع��دم ت �ج��اوز ه��ذه املساهمة
ف��ي أي ح��ال م��ن األح ��وال ،إال بموجب
قانون مالي خ��اص ،وهو ما أفتى به
ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري ال�ن��ائ��ب السابق
ح �س��ن ال��رف��اع��ي وغ �ي��ره م��ن الخبراء
ال��دس �ت��وري�ي�ن وال �ق��ان��ون �ي�ي�ن ...إال أن
كتاب الحايك إلى الحسن يكشف عن
نفقات عقدها املجلس في ه��ذا العام
تبلغ نحو مليار و 344مليونًا و522
ألفًا و 500ليرة ،أي بزيادة مليار و19
م�ل�ي��ون��ًا و 522أل �ف��ًا و 500ل �ي��رة على
املساهمة املجازة قانونًا في عام !2005
وامل�ف��ارق��ة أن املجلس ك��ان ينفق على
ه ��واه ط ��وال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة على
غرار ما حصل في الكثير من املجالس
وال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق وال� �ه� �ي� �ئ ��ات التابعة
لرئاسة مجلس ال��وزراء ،إذ إن الكتاب
يشير بوقاحة إلى أن ضريبة األرباح
املترتبة على عقوده في عامي 2008
و 2009ب�ل�غ��ت  417م �ل �ي��ون ل �ي��رة ،ما
يعني أنه أبرم عقودًا تتجاوز قيمتها

قطاعات

ّ
النفط في « 2012رغم كل شيء»
ّ
ومهمة» خطاها لبنان بإقراره قانون
«خطوة كبيرة
النفط ،بحسب وزير الطاقة واملياه جبران باسيل،
ول �ك �ن �ه��ا ت �ب �ق��ى نّ��اق �ص��ة إذا ل ��م ي�ت�ح�ق��ق التطبيق
ّ
السليم الذي ُيتوقع أن يؤدي إلى بدء التنقيب في
عام .2012
وعلى هذا األساس افتتحت ال��وزارة ،أمس ،مؤتمر
«إطالق األعمال التطبيقية لقانون النفط» ،بحضور
ّ
املعنيني بهذا القطاع للبحث في «القانون
جميع
ال�ع�ص��ري ،ال�ح��دي��ث وال�ش�ف��اف ،للتنقيب ع��ن الغاز
وفقًا للوزير.
والنفط في املياه اللبنانية» ّ
ّ
وش � ��دد ج �ب��ران ب��اس �ي��ل ع �ل��ى أن «وج � ��ود القانون
ّ
ُ
يبقى غير كاف إذا لم يطبق ،وهو التحدي األكبر
اليوم أمامنا ،باعتبار أن ص��دور القانون ال يعني
استخراج النفط أو الغاز».
ّ
ّ
يستمر يومني ممثلون
وي�ش��ارك في املؤتمر ال��ذي
عن وزارات املال ،البيئة ،االقتصاد والتنمية اإلدارية
ورئ��اس��ة مجلس ال� ��وزراء ،إض��اف��ة إل� ّ�ى امل��دي��ر العام
ملنشآت النفط سركيس حليس ،وممثلني عن قيادة
الجيش وعدد من شركات النفط العاملية.

إنفاق كبير على «خصخصة اتصاالت» لن تحصل في املدى القريب! (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ُ
وبعدما أنجز القانون بمساعدة البرنامج النروجي،
بضرورة
القطاع
ربط ّالوزبر املضي قدمًا في هذا
ّ
ُ
التحلي ب��اإلرادة الصلبة ،وأشار إلى أنه كما تبذل
ج�م�ي��ع امل� �ح ��اوالت «ل�ل�ب�ق��اء ال�س�ي��اس��ي والحياتي
واالق �ت �ص��ادي» ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن «ال�ج�م�ي��ع معنيون
باستخراج هذه املادة (النفط) رغم كل شيء».
ويلي هذا املؤتمر في شباط املقبل لقاء آخر يبحث
«خ��ري �ط��ة ال �ط��ري��ق» ال �ت��ي ت �ك��ون ق��د ت �ب �ل��ورت على
نحو أفضل ،على أن تشهد البالد قريبًا بدء دعوة
ال�ش��رك��ات إلج��راء امل�س��وح ال��زل��زال�ي��ة ّ
للبر اللبناني
«لكي نصل إلى يقني ،سواء أكان هناك نفط أم ال».
وخ �ت��م ال ��وزي ��ر ب��ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن ال �ع �م��ل يسير
حسب املوعد لتجهيز املراسيم التطبيقية الخاصة
ب��ال �ق��ان��ون« ،وي �ب �ق��ى ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة أن
ّ
ّ
تقرها وتصدقها كي تصبح نافذة ،ونكون في عام
 2012ف��ي ص��دد دع��وة حقيقية للمستثمرين كافة
ليتقدموا بطلباتهم ورغباتهم االستثمارية ،لتبدأ
األعمال الحقيقية في لبنان».
(األخبار)

 5مليارات في العامني املذكورين من
دون أي سند قانوني لهذا النوع من
اإلنفاق ،ومن دون معرفة من استفاد
من هذه املبالغ وكيف وألي غرض ،إذ
إن امل�ج�ل��س ل��م ي�ق��م ب��أي ع�م��ل يتصل
بمهماته القانونية في هذين العامني،
إال إذا ك��ان��ت األع �م��ال امل �م� ّ�ول��ة تشبه
أعمال املحامي أبو سليمان في مجال
خصخصة االتصاالت Emst & Young
وفي مجال صياغة مراسيم تطبيقية
لقانون لم يوضع مشروعه حتى اآلن
ولم يحل إلى املجلس النيابي في أي
وقت من األوقات.
ال � �غ ��ري ��ب أن ك � �ت� ��اب ال � �ح ��اي ��ك يشير
ب� ��وض� ��وح ووق � ��اح � ��ة أي � �ض� ��ًا ،إل � ��ى أن
رص �ي ��د امل �ج �ل��س ف ��ي ح �س ��اب خاص
لدى مصرف لبنان بلغ حتى حزيران
امل��اض��ي نحو  551مليون ل�ي��رة ،فمن
أي ��ن ت��راك��م ه ��ذا امل �ب �ل��غ؟ وك �ي��ف؟ وما
ه� ��و ال� �س� �ن ��د ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل� �ك ��ي يكون
للمجلس ح �س��اب خ� � ّ
�اص ،وال سيما
أن دي��وان املحاسبة أوض��ح في الـرأي
رقم  2002/51أن املجلس ملزم بوضع
ن�ظ��ام م��ال��ي خ��اص ب��ه وف�ق��ًا لألصول

محروقات

استقرار البنزين ...واستمرار السياسات الجائرة
أس� �ب ��وع ج ��دي ��د ،اس �ت �ق��رار ف ��ي س �ع��ر ال �ب �ن��زي��ن! قد
ُيفاجأ اللبنانيون بهذا األم��ر حيث اع�ت��ادوا نمطًا
ّ
املستمرة
صعوديًا لتلك األس�ع��ار يعكس الصفعة
ّ
التي ّ
املالية
توجهها إليهم الحكومة بسياساتها
ال � �ج� ��ائ� ��رة ،وت �س �ت �ه ��دف ت� �ح ��دي� �دًا ذوي املداخيل
املحدودة واملتوسطة بينهم.
وب� ّح�س��ب ج ��دول ت��رك�ي��ب أس �ع��ار امل �ح��روق��ات الذي
ت��أخ��ر إص� ��داره ب�س�ب��ب ع�ط�ل��ة ع�ي��د األض �ح��ى ،بقي
33600
سعر صفيحة البنزين من نوع « 95أوكتان»
ّ
ل�ي��رة ،و 34300ليرة لنوع ّ « 98أوك �ت��ان» ،علمًا بأن
ال �ض��رائ��ب وا ّل ��رس ��وم ت�م��ث��ل ح��وال��ى  %38م��ن هذا
ال �س �ع��ر .ول �ك��ن ث �ب��ات ال�ب�ن��زي��ن ال ي�ع�ن��ي أن أسعار
باقي املنتجات لم ترتفع .فقد ّ
سجل سعر صفيحة
الكاز ارتفاعًا بواقع  200ليرة إلى  22300ليرة ،وهو
االرتفاع نفسه الذي انسحب على املازوت والديزل
أويل ليصبح سعر الصفيحة  22800ليرة و23200
ليرة على التوالي.
ّ
ّأم ��ا ال �غ��از ،ف�ه��و األك �ث��ر ت��أث �رًا ب��ال�ن�م��ط الصعودي
حاليًا ،حيث ارتفع سعره  600ليرة ،ليصبح 18700

ل�ي��رة ل �ق��ارورة زن��ة  10ك�ي�ل��وغ��رام��ات و 22800ليرة
هذا االرتفاع
لقارورة زنة  12.5كيلوغرامًا .ومن شأن
ُ ّ
هذه
�د
�
ع
�
ت
حيث
أن يزيد الضغوط على ال�ع��ائ�لات،
ّ
ّ
طاقويًا أساسيًا ج�دًا في ظ��ل ترهل
السلعة م��وردًا
ّ
املتوقع بقاء األسعار مرتفعة إلى أمد
الكهرباء .ومن
ّ
ّ
ّ
غير محدد ،حيث إن الحكومة التي تعهدت بجعل
ّ
ّ
أولويات الناس أولوياتها ،غائبة عن السمع بفعل
ّ
التعنت السياسي .وبالتالي ليس هناك أمل قريب
ّ
بتعديل السياسة املالية التي ّ
أقرت منذ مطلع العام
املاضي ،والقاضية بتثبيت الرسوم على البنزين
ّ
ضريبية رشيدة.
وبعدم صياغة ّسياسة
ّ
ُ
ّ
وي� �ش ��ار إل� ��ى أن أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال �ع��امل��ي��ة سجلت
تراجعًا أم��س بفعل مجموعة م��ن ال�ع��وام��ل ،بينها
ّ
ّ
اإللزامية ّفي
قرار الصني زيادة معدل االحتياطات
قطاعها املصرفي ،وهي خطوة يرى املراقبون أنها
يمكن أن ت��ؤدي إل��ى رف��ع الفوائد ،وبالتالي أكالف
االق�ت��راض والتشغيل .وتراجع سعر برميل النفط
إلى حدود  81دوالرًا.
(األخبار)
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تحقيق

ّ
«النقل السوري» يجتاح األراضي اللبنانية
ضريبة األرباح المترتبة
على عقوده في
عامي  2008و2009
بلغت  417مليون ليرة

املحددة في أنظمة املؤسسات العامة،
ثم إخضاعه لرقابة دي��وان املحاسبة
إطالقًا،
امل��ؤخ��رة ،وه��و م��ا ل��م يحصل
ً
تهربًا من الرقابة على نفقاته .فضال
ع��ن أن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ق��راره رقم
/502ر.م تاريخ  2001/7/5وافق على
ق��رار إع�ط��اء امل�ج�ل��س مساهمة مالية
من املوازنة العامة للدولة ،لكنه طلب
إل �ي��ه ت �ق��دي��م ح �س��اب ك�ي�ف�ي��ة إنفاقها
معززًا باألوراق الثبوتية وفقًا ألحكام
ال �ق��وان�ين واألن �ظ �م��ة امل��رع�ي��ة اإلجراء،
وهو ما لم يحصل أيضًا.
وم� �ن� �ع ��ًا ألي ت �ش �ك �ي ��ك ف � ��ي صدقية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � � � � ��واردة أع� �ل� ��اه ،تنشر
«األخبار» النص الحرفي لكتاب زياد
الحايك إلى ريا الحسن ،وهو ممهور
بتوقيع الحسن ب�ت��اري��خ  12حزيران
 2010م� ��ع ع � �ب� ��ارة «ج� ��ان� ��ب مديرية
الصرفيات ،مع املوافقة على الدفع».
وهنا نص الكتاب الحرفي:
ملا كان للمجلس األعلى للخصخصة
م�س�ت�ح�ق��ات م��ال�ي��ة ل�غ��اي��ة ن�ه��اي��ة عام
ّ
 2010م��ن روات��ب وأج��ور ت�ق��در بقيمة
 252.720.000ليرة لبنانية ،وتسديد

ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل ع �ل��ى ت �ل��ك الرواتب
للخزينة اللبنانية للسنوات ،2007
 2008و 2009ب�ق�ي�م��ة 100.000.000
ل�ي��رة لبنانية ب��اإلض��اف��ة إل��ى تسديد
ضريبة األرب ��اح على العقود املبرمة
بقيمة
ل�س�ن�ت��ي  2008و 2009ت �ق��در
ً
 417.000.000ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،فضال
عن املصاريف اإلدارية األخرى ،والتي
تقدر بقيمة  42.000.000ليرة لبنانية،
وملا كان للمجلس مساهمات متراكمة
لم يقبض أي منها بانتظار قرار تدوير
من رئاسة مجلس الوزراء والتي تقدر
بقيمة  36.675.000ليرة لبنانية ،وملا
كان للمجلس مستحقات لالستشاري
بقيمة
 Dewey & LeBoeufت� �ق ��در ً
 180.900.000ليرة لبنانية ،فضال عن
العقد املرتقب توقيعه مع االستشاري
 Emst & Youngللمساعدة في صياغة
املراسيم التنفيذية مل�ش��روع الشراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص تقدر
ب�ق�ي�م��ة  281.902.500ل �ي��رة لبنانية
والتعاقد مع قضاة من مجلس شورى
الدولة للهدف ذاته بقيمة 60.000.000
ليرة لبنانية ،وملا كان رصيد املجلس
في مصرف لبنان يبلغ 551.000.000
ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �ت��اري��خ 2010/6/14
وهذا املبلغ لن يغطي نفقات الرواتب
واألج ��ور وال�ض��رائ��ب وك��ل املصاريف
اإلدارية املتوجبة في وقتها.
لذلك ،نتمنى على معاليكم اإليعاز إلى
الجهة املسؤولة في مديرية الصرفيات
ت�ح��وي��ل م�ب�ل��غ //1.000.000.000//
(م �ل �ي��ار ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة) ب��أس��رع وقت
ممكن إلى حسابنا لدى مصرف لبنان
رق��م  755031132لتمكني املجلس من
متابعة ّسير أعماله اليومية.
ولكم منا جزيل الشكر ،األم�ين العام
للمجلس األع �ل��ى للخصخصة زياد
الحايك .
(األخبار)

ّ
الداخلية والنقل؟
املعاملة باملثل غائبة :أين دور وزارتي

البقاع ــ أسامة القادري
«حركة بال بركة» ،بهذه العبارة يصف أحد
ال �س��ائ �ق�ين ال �ع �م��وم� ّ�ي�ين م ��ا ش �ه��دت��ه ساحة
شتورا أخيرًا من زحمة خانقة بفعل حشود
ال �ع �م��ال ال �س� ّ
�وري�ي�ن ال �ع��ائ��دي��ن إل ��ى مدنهم
وق ��راه ��م ،ل�ق�ض��اء ع�ط�ل��ة ع�ي��د األض �ح��ى مع
ذويهم.
ّ
وأي عابر في تلك املنطقة الحظ في صيحات
السائقني ومناداتهم كثيرًا من االمتعاض
ال��ذي ُي ّ
عبر عنه بشتائم ،تنال م��ن السائق
السوري وسيارته ،من دون أن تسلم منها
ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ل�ك��ون�ه��ا ال ت�ح�م��ي لقمة
عيشهم من منافسة الجيران!
ال� �ش� �ت ��ائ ��م ت �ن �ط �ل��ق م� ��ع ان � �ط�ل��اق الفانات
ّ
محملة رك��اب�ه��ا وأمتعتهم التي
ال�س��وري��ة،
ت�ض�ي��ق ب �ه��ا س �ق��وف ال �س �ي ��ارات والفانات
القادمة من قرى ومدن لبنانية ،متجهة بهم
شتورا،
إلى القرى واملدن السورية .وازدحام
لاّ
ف��ي األس�ب��وع ال��ذي سبق العيد ،ل��م يكن إ
محطة للعمال ب�ه��دف تبديل األم ��وال التي
ت �ق��اض��وه��ا ،بعملتهم ال��وط �ن �ي��ة ،أو لشراء
بعض االحتياجات والهدايا.
ّ
وبهذا االنتقال يكون ّ
السوريون قد
العمال
تجاوزوا كل مواقف السيارات العمومية في
املناطق اللبنانية ،بما فيها مواقف شتورا
األربعة .ما يجعل السائق اللبناني ضحية
قانون «وقف التنفيذ» :فال نقابة السائقني
املنافسة ،وال وزارة
استطاعت أن تحميه من
ّ ّ
الداخلية ّ
عممت على دورياتها أن أي سيارة
أو ف��ان عمومية س��وري��ة وأردن ُ�ي��ة تتجاوز
ّ
مخالفة
املواقف الرئيسية املحددة لها ،تعد
ِ
ل �ل �ق��ان��ون ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وت� �غ � ّ�رم بمخالفتها،
ُبهدف ضمان حق السائق اللبناني.
ت �س �م��ع ال �ش �ت��ائ��م «ج� �ه ��ارًا ن � �ه ��ارا» ،وتأتي
اع �ت��راض��ًا ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت �ع�م��ل بها
«ال � �س � �ي� ��ارات ال � �س� ��وري� ��ة» داخ � � ��ل األراضي
اللبنانية ،دون حسيب أو رق �ي��ب ،وخارج
الروزنامة املتفق عليها ،لحماية العاملني
في النقل العام داخل كل قطر عربي.
«فالج ال تعالج» ،هكذا يختصر السائق أبو
زهير جابر ،الذي يمتهن مهنة «شوفير خط»
منذ  35عامًا ،ما يعانيه وزمالءه السائقني،
من تقصير الدولة بحقهم ،ومن عدم حماية
لقمة عيشهم من مزاحمة السيارات السورية
ل�ه��م .ال�س�ب��ب« :ي�ن��اف�س��ون�ن��ا ف��ي ع�ق��ر دارنا،
ونحن ممنوع علينا في سوريا ،أن ننتقل
فشخة خارج الكاراج املخصص لنا».
ي �ت ��اب ��ع ال� ��رج� ��ل ال �س �ت �ي �ن��ي م �ع��ات �ب��ًا وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة« ،ال � �ح � ��ق م � ��ش ع� �ل ��ى السيارة
ال� �س ��وري ��ة ،ال �ح��ق ع �ل��ى دول �ت �ن��ا ال �ل��ي مش
ح��ام�ي��ة لقمتنا» .وي�س�ح��ب غضبه النتقاد
مجمل سياسة وزارة الداخلية في تعاملها

م��ع ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ،ف�ي�ق��ول« :ك��أن��و م��ا مكفينا
ال� �س� �ي ��ارات ال �خ �ص��وص �ي��ة ،ال �ل ��ي بتخطف
ال ��راك ��ب م ��ن ق � ��دام ع �ي��ون� ّ�ا ،وال� �ف ��ان ��ات اللي
بتعمل بلوحات مزورة ،حتى اجت السيارة
السورية تكحلها».
ّ
الذي
�د،
�
م
�
ح
�
م
�ق
�
ئ
�ا
�
س
�
ل
ا
د
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي� �ش ��د
ّ
يعتمد خط راشيا ال��وادي شتورا ،على أنه
وزم�ل� ّ�اءه ي�ن�ت�ظ��رون ال�ع�ي��د «م �ن��اط��رة» لكي
ي �ت �م��ك �ن��وا م ��ن «ج �م��ع ق��رش�ي�ن ن �س �ك��ر فيها
األقساط املدرسية ،وحق املازوت».
ّ
ص �ف��راء على
وب �ت �ن��ه��د م �ق �ه��ورًا ّواب � ّت �س��ام��ة ّ
الفوضى
ال��وج��ه ،ي�ق��ول محمد إن��ه ف��ي ظ��ل لاّ
اللبنانني إ «كش
القائمة ال يبقى للسائقني
ّ
الذبان ولعب الليخة»ُ ،
ويلقي كل اللوم ّ على
ّ
الداخلية والنقل ،على اعتبار أنهما
وزارتي

ال ت�ع��ام�لان ال �س �ي��ارات ال�س��وري��ة واألردنية
ال�ع�م��وم�ي��ة ب��امل �ث��ل .ي �ق��ول« :ط��امل��ا وضعوا
رادارات للسرعة ،ليش ما بيوضعوا رادارات
تضبط السيارات الخصوصية» ،والسورية
التي تعمل على نقل الركاب داخل األراضي
َ
يعاملوا« ،كما نحن نعامل
اللبنانية ،أو أن
ف��ي ب �ل��دن��ا ،ف��ي دف ��ع ال �ض��رائ��ب وامليكانيك
وغيره».
ي �ع �ي��د زي � � ��اد ع � ��وض ت� ��راج� ��ع إن � �ت� ��اج عمل
السيارات العمومية في املوقف الذي يعمل
فيه في شتورا ،إلى ثالث مشاكل أساسية،
ت �ب��دأ م ��ن ص ��رف ن �ظ��ر «ال � � ��درك» ع ��ن ضبط
م�خ��ال�ف��ات ال �ف��ان��ات ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى املازوت،
وال �ع��ام �ل��ة ب �ـ«ن �م��ر م� � � ��زورة» ،وع � ��دم ضبط
ال� �س� �ي ��ارات ال �خ �ص��وص �ي��ة امل �ت �ك��اث��رة التي
ّ
«ت �ت �ع��دى ع�ل��ى س �ي��ارات �ن��ا ال �ع �م��وم �ي��ة» .أما
السورية ،فهي «مشكلة املشاكل»،
السيارات ّ
وي ��وض ��ح أن «ال� �س� �ي ��ارة وال � �ف ��ان السوري
ب �ي �ج �ي �ب��و ال� ��راك� ��ب ال � �س� ��وري م� ��ن فرشتو،
حسيب أو
وي��ن م��ا ك��ان ي�ك��ون ،إلن��و م��ا ف��ي
ّ
ُّ
رقيب يوقفون عند ح��دن» ،باعتبار أن هذا
التي تقضي
مخالف للقانون ،وللمعاهدات ّ
ب��امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل .وي�ش�ي��ر إل��ى أن القانون
اللبناني ،ح��دد للسيارة ال�س��وري� ّ�ة مواقف
ّ
خاصة ،ولكن ال أحد يلتزم بها «إلنو ما في
مني يضبط مخالفتهم».
ُيجمع السائقون وأص�ح��اب «الكاراجات»،

سائق سوري :السلطات
أي أوراق
اللبنانية ال تطلب ّ
عنا
وتغض الطرف ّ
ّ

على مطالبتهم وزي��ري الداخلية واألشغال
ال �ع��ام��ة ،زي � ��اد ب � ��ارود وغ � ��ازي العريضي،
ب�ت��وح�ي��د امل��واق��ف ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا تنظيم
ع �م��ل ال �س �ي��ارات وال �ف��ان��ات ال�ع�م��وم�ي��ة بني
املناطق اللبنانية ،بما يضمن ع��دم تعدي
ّ
أي م��ن أص �ح��اب ال �س �ي��ارات وال �ف��ان��ات ّعلى
زمالئه في منطقة أخرى .وفي رأيهم فإن من
ّ
تحديد «الخطوط»،
شأن ذلك أن يؤدي إلى ً
على طريقة العمل م ��داورة ،ال على صيغة
«كل واحد يدبر راسو».
ّ
ويطالب السائقون وزير الداخلية بأن يفعل
يخص السيارات
قرار املعاملة باملثل في ما ّ
السورية العمومية التي تتنقل ف��ي جميع
األراض� � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وب ��ال �ت ��ال ��ي تحديد
ّ
الخاصة بها من جهة معبر املصنع
املواقف
ومن املعابر األخ��رى بما يناسب السائقني
اللبنانينيّ .
ّ
وال �ل��اف � ��ت أن ال �خ �ل ��ل ال � � ��ذي ي� �ت� �ح ��دث عنه
ال �س��ائ �ق��ون ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون ي�ع�ك�س��ه زمالؤهم
ّ
السوريون في حديثهم ،حيث ال ينفي أحد
ّ
سائقي الفانات السوريني ،الذي يعمل بني
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا ،ف��ي ح��دي�ث��ه ل �ـ«األخ �ب��ار» ،
أنه يأتي إلى لبنان ً
بناء على طلب العمال
ّ
والسياح .يقول« :أنا جايب طلب
السوريني،
ّ
م ��ن درع� ��ا إل ��ى ص �ي ��دا .ف ��ي ع ��م ��ال باخذهم
بتعدى على لقمة غيري».
وبجيبهم ،وما ّ
ُي ّ
القانون ال يسمح له بأن
بأن
قر هذا السائق
لاّ
ينقل ركابًا من لبنان ،إ بموجب «جدول»
( )Manifestبعدد ال��رك��اب ،ويؤكد أن��ه دخل
امل��وق��ف ودف��ع الضريبة ،ون�ق��ل ال��رك��اب منه
بالسعر املحدد .وفي املبدأ يجب أن يصدر
هذا الجدول من املوقف املوحد املخصص له
كمحطة.
وعن كيفية تعامل السلطات اللبنانية معه،
يقول السائق السوري نفسه« :أحيانًا ُيطلب
منا عند الحدود اللبنانية أثناء قدومنا من
دمشق ،إبراز الجدول الذي نأخذه من املوقف
ف��ي س ��وري ��ا» ،ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ّ ال
ّ
تطلب منه أي أوراق ،وبالتالي فهي «تغض
الطرف عنا وال تنظم بحقنا ضبوطة» ،على
ّ
حد تعبيره.
ّ
وللوقوف عند دور السلطات املعنية بهذه
الفوضى القائمة ،اتصلت «األخبار» بوزارة
ّ
الداخلية ،وردت مسؤولة اإلعالم في الوزارة
بتحويل االتصال إلى مسؤول آخر على رقم
ّ
ح��ددت��ه .وع��اودت «األخ�ب��ار» االت�ص��ال أربع
ّ
مرات من دون الحصول على أي إجابة.
ه��ذا ال��وض��ع ي�ط��رح ت �س��اؤالت ك�ث�ي��رة :متى
ّ
تطبق وزارة الداخلية قانون املعاملة باملثل،
لتحمي السيارات العمومية اللبنانية من
منافسة السيارات والفانات السورية؟ هل
ذل ��ك م��رت �ب��ط ب�م�ك��اف�ح��ة ج�م�ي��ع املخالفات
والتعديات على قطاع النقل العمومي؟

باختصار
◄ املياه من أهم أسباب اندالع الحروب بني الدول املتجاورة
ال �ق��ول مل�س�ت�ش��ار ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي ل �ل �ش��ؤون األم �ن �ي��ة امل�ت�ص�ل��ة باملياه،
ّ
في إط��ار ن��دوة بعنوان «التحديات
فرانك غايبان ،خ�لال محاضرة قدمها ّ
املجلس العام املاروني في
االستراتيجية واألمنية ّ املرتبطة باملياه» ،نظمها ّ
مركزه .وقال غايبان إن تطور مستوى الحياة يتطلب نسبًا أكبر من املياه
ال�ع��ذب��ة« ،وه�ن��ا ت�ب��رز ال�ح��روب وامل�ش��اك��ل الكبيرة واملختلفة ب�ين ال��دول من
أجل اقتسام املياه العذبة مع زيادة الطلب عليها ،بعد االرتفاع في مستوى
الحرارة على سطح األرض ،وأيضًا الزيادة السكانية الكبيرة عند الشعوب
ّ
الفقيرة ،وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء» ،حيث إن إنتاج كل كيلوغرام من
لحوم األبقار يحتاج إلى حوالى  15ألف ليتر من املياه.
ّ
وقدم الخبير الفرنسي عددًا من االقتراحات لحسن استثمار هذه الثروة،
م��ن خ�لال إق��ام��ة ال �س��دود واع�ت�م��اد ب��رام��ج التوعية ع��ن كيفية االستثمار
الصحيح للمياه ،إضافة إلى اعتماد طرق حديثة في الري الزراعي وإنشاء
البرك والبحيرات لجمع املياه املتساقطة من األمطار والثلوج وغيرهما.
◄ ّ
عمال «أنابيب املستقبل» املصروفون يعاودون اعتصامهم
فقد ّ
تجمع هؤالء العمال وعائالتهم ،يؤازرهم عدد من رؤساء البلديات ،عند
ّ
مدخل املصنع في منطقة الشيخ زناد في عكار ،وسدوا مدخله احتجاجًا
على تفريغ الشركة املعمل من مواده.
ّ
ّ
وشدد رئيس نقابة عمال الشركة عباس البضن على أن العمال لن يسكتوا

ّ
عن حقهم« ،وسيعمدون إلى رفع مطالبهم ،وهي الحصول على تعويض
صرف  12شهرًا ّ
الحقوق املكتسبة».
تعسفًا و 4أشهر ،وكل
ً
 140عامال ،فيما يبلغ عدد املياومني
املعمل
في
الدائمني
ويبلغ عدد العمال
ً
الذين صرفوا منذ حوالى عام  250عامال« ،وهم جميعًا اليوم عاطلون من
ّ
العمل ويرزحون تحت وطأة الفقر والعوز» ،بحسب البضن الذي لفت إلى أن
«رئيس املصنع ّ
حول عقد العمل من عقد جماعي إلى عقد إفرادي».
◄ ضرورة إقرار مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات
وفقًا لرئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ الذي أصدر
ّ
بيانًا أمس قال فيه إن الصادرات الصناعية خالل األشهر التسعة األولى من
العام الجاري ارتفعت بنسبة  ،%33وقاربت قيمتها  2.6مليار دوالر.
وق��ال فرشوخ ّإن ال�ص��ادرات واصلت تسجيل معدالت ّ
نمو مرتفعة منذ
مطلع العام ال�ج��اري ،حيث ارتفعت في أيلول املاضي بنسبة  %13.8إلى
ّ
 247مليون دوالر .وأشار إلى أن التطور الحاصل على مستوى الصادرات
الصناعية يعكس «ال �ق��درة التنافسية الكبيرة ال�ت��ي تتمتع بها الصناعة
الوطنية ،وخصوصًا ّأن منتجاتنا تباع في أكبر األسواق العاملية ،وال ّ
سيما
أوروبا وأميركا ،فيما ُت ّ
العربية السوق األساسية لنا».
عد الدول
ّ
ّ
ورأى أن «األوض��اع السياسية املتشنجة تعوق التقدم على مسار تنفيذ
خطة متكاملة لتنمية ال �ص ��ادرات» ،فيما ه�ن��اك إج� ��راءات وق ��رارت كثيرة
مطلوب اتخاذها من قبل الحكومة».
ّ
(وطنية)
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موسيقى

ثالثي العود الفلسطيني
وصل أخيرًا إلى لبنان
دروب
حملوا أعوادهم وتبعوه على
ّ
الشعر ،ثم واصلوا الرحلة السيزيفية
صوته .سمير ووسام
وحدهم برفقة
ّ
وعدنان في بيروت للمرة األولى ،بدعوة من
ليستعيدوا ليلة االثنني
،Liban Jazz
ً
في الـ«ميوزيكهول» ،عمال قائمًا على
التناغم بني الحركة والصمت ،انطلق قبل
عامني من رام الله في الذكرى األربعني
لرحيل الشاعر

ّ

ظل» محمود درويش
التريو جبران «في ّ
هالة نهرا
ّ
يتأبطون أعوادهم ،ويجوبون فضاء
يستعينون بقصائد محمود
الشعرّ .
دروي��ش كأنما ليقولوا« :نحن أحياء
وباقونّ ...وللحلم بقية» .ها هم ّاليوم
�ارب��ة ال�ش�ع��ر ال تتخذ
ي�ث�ب� ًت��ون أن م �ق� ّ
وأن املوسيقى اآلالتية
شكال واح �دًاّ ،
ت �ف��ي ال �ش �ع��ر ح ��ق ��ه .اإلخ � � ��وة جبران،
سمير ،وس ��ام ،وع��دن��ان ـــــ املعروفون
ّ
أي �ض��ًا ّب��ال �ث�لاث��ي ج �ب ��ران ـ�ـ�ـ�ـ�ـ يقدمون
نمطًا ف��ن�ي��ًا ج��دي �دًا .أع��واده��م الثالثة
�وم اإلثنني
سترافق ص��وت دروي��ش ي� ّ
الكالم»
�ل
ف��ي «م� ُي��وزي�ك�ه��ول»« .ف��ي ظ�
ّ
ع��رض ق� ّ�دم ّ
للمرة األول��ى ف��ي رام الله
ف ��ي ذك � ��رى أرب� �ع�ي�ن دروي � � ��ش ،ويأتي
الشاعر.
ب �م ّ�ث��اب��ة ت �ح �ي��ة إل � ��ى روح
ّ
ل�ع��ل��ه أي �ض��ًا اح �ت �ف��اء ب��ال �ع��ود ف��ي ظل
ّ
يتعرض
محاوالت طمس الهوية التي
الشعب الفلسطيني في األراضي
لها ّ
 .1948اإلخ � ��وة جبران
�ام
�
ع
�ة
�
�ل
امل �ح �ت�
ّ ّ
فهموا باكرًا أن االت�ك��اء على القضية
وحدها ال يخدمها ،فالتزموا القيمة
ّ
ال �ف��ن �ي��ة ألع �م��ال �ه��م .أل ��م ي �ك��ن درويش
ّ
سباقًا إلى إدراك ض��رورة نقل الشعر

من املباشرة والرعوية ،إلى ًمستويات
ّ
أك � �ث � ��ر ت � �ق� ��دم� ��ًا وم � ��واج � � �ه � ��ة ألسئلة
ال��وط��ن ،واإلن �س ��ان ال �ف��رد ،والحاضر
واملستقبل؟ األم��ر نفسه ينطبق على
الثالثي جبران .صداقة سمير جبران
(الشقيق ّاألك�ب��ر) مع دروي��ش ،فتحت
ل ��ه أف �ق ��ًا ف��ن �ي��ًا وم �ع��رف� ّ�ي��ًا ج ��دي � �دًا ،ما
انعكس على خيارات اإلخ��وة ّالثالثة.
صاحب «ذاك ��رة للنسيان» ،تمنى أال
فلبوا رغبتهّ .
يلحنوا شعرهّ ،
ّ
ربما لم
ّ
يرد أن يكرر أحد ّتجربته مع مرسيل
خليفة .هكذا تجلى الثالثي ،بكفاءة
ُّ
وتفنن ،في تظليل الشعر باملوسيقى
والعكس.
اإلخ � � ��وة ج � �ب ��ران س �ي �ع��زف��ون إذًا في
م�ن��اخ ش�ع��ري ال يخلو م��ن الدرامية،
وال�ش�غ��ف ،وال �ت� ّ
�أم��ل ...ت�ج��اور قصائد
دروي��ش وألحان الثالثي ـــــ بعيدًا عن
ال�ش�ك��ل ال�غ�ن��ائ��ي ّ ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ب�ق��ي املوسيقى
وال �ش �ع��ر م �س �ت � ُق��ل�ين رغ� ��م تكاملهما
ّ
تني
أح � �ي � ��ان � ��ًا .إذا ف � �ص� ��ل ب �ي��ن املاد ّ
(ال �ش �ع��ري��ة وامل ��وس �ي �ق �ي ��ة) ،ال تتأثر
امليلوديا سلبًا ،رغم احتمال فقدانها
وظ �ي �ف �ت �ه��ا .ي �ج �م��ع ال �ث�ل�اث ��ي جبران
ب�ين االرت �ج��ال وال�ت��دوي��ن ،ف��ي املرافقة

النرد»،
الوترية لقصائد مثل «الع��ب
ّ
و«ع � �ل� ��ى ه� � ��ذه األرض م� ��ا يستحق
ال�ح�ي��اة» ،و«درس م��ن كاما سوطرا».
إل � ��ى ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة ي �ن� ّ�ب �ه �ن��ا سمير:
«نبرة دروي��ش ّوه��و يلقي بعضًا من
ق�ص��ائ��ده ،ال ت�م��ث��ل خلفية للعرض».
وي�ض�ي��ف« :م�ح�م��ود يقيم بيننا بكل
ّ
والصوتي» .كذلك،
ّ
حضوره الشعري ّ
ّ
�ؤك��د أك �ب��ر اإلخ� ��وة أن س ��ر التواطؤ
ي� ّ
ال �ف ��ن ��ي ب�ي�ن ن� �ب ��رة دروي � � ��ش وإلقائه
ال�ش�ع��ري م��ن ج�ه��ة ،وم��وس�ي�ق��اه��م من
ال �ج �ه��ة األخ� � ��رى ،ي �ك �م��ن ف ��ي التناغم
بني الحركة والصمت ،و«القدرة على
التالعب بتعبيرات درويش الصوتية
عبر ّ
تقنيات الهندسة الصوتية».
ت��رب��ط سمير ج�ب��ران ب��دروي��ش عالقة
عمرها أك�ث��ر م��ن  12س�ن��ةّ .
رب�م��ا لذلك
ّ
يشعر ب��أن��ه م�س��ؤول ع��ن إح�ي��اء شعر
دروي� � � � ��ش ،وي� � �ح � ��اول إض � �ف� ��اء ملسته
ال � �خ � ��اص � ��ة ع � �ل� ��ى ح� � �ض �ّ ��ور درويش
ّ
ّ
الصوتي .أمام صوت مركب ومتعدد،
ّ
تضج باإليقاعات ،وتطفح
وقصائد
ب�غ�ن��ائ�ي��ة وج��دان �ي��ة ،ي �ج��در التساؤل
ع ��ن ج � ��دوى ه� ��ذه ال �ت��رك �ي �ب��ةّ ،وقدرة
الثالثي جبران على مواكبة متطلبات

ّ
ّ
شعر دروي ��ش .ال ش��ك ف��ي ّ أن َم ْو َسقة
ّ
يتميز
ال� �ش� �ع ��ر ت� �ح� �ت ��اج إل � ��ى ف� ��ن� ��ان
بحساسية موسيقية وشعرية .هذه
الصفات تنطبق على سمير تحديدًا.
َم ْو َسقة الشعر ومسرحته ،تتشابهان
تستلزمان
ب �ط��ري �ق��ة أو ب ��أخ ��رى ،إذ
ًّ
مقاربة تضيف إلى الشعر بعدًا وظال
ج��دي��دي��ن ،وت�س�ت�ث�م��ر ف ��ي التوظيف
السمعي أو املشهدي.
ّ
ّ
األساسية
ل � �ع ��ل ال� �ع�ل�ام ��ة ال � �ف� ��ارق� ��ة
ل �ت �ج��رب��ة اإلخ� � ��وة ج� �ب ��ران ،ت �ك �م��ن في
ابتداعهم طريقة للعزف الثالثي على
ال �ع��ود .ه�ن��اك ت�ج��رب��ة س��اب�ق��ة ملرسيل
خليفة ف��ي «ج ��دل» (ع � ��ودان ،وباص،
ّ
ورق) .الكتابة املوسيقية في «جدل»،
ترتكز على الهارموني والكونتربوان.
ّ
خ��وة جبران ،فأفقية،
أم��ا موسيقى اإل ّ
وهيتروفونية (متسمة بطابع أفقي
ّ
الثالثي جبران لم
رغم التعدد النغمي)ّ .
يلجأ إلى الهارموني «ألنها تقوم على
قواعد غربية ال عالقة لها باملوسيقى
ال �ع��رب �ي��ة» ،ك�م��ا ي �ق��ول س�م�ي��ر ال ��ذي ال
ّ
يدعي اإلملام بقواعد الكتابة العمودية
يحاول
(الهارموني) .الثالثي جبران
ّ
إع � ��ادة االع �ت �ب��ار إل ��ى ال �ع ��ود ف ��ي ظل

متمرسون،
عازفون
ّ
وملحنون واعدون،
ّ
ومؤ ّلفون في مجال
الموسيقى اآلالتية

واملوسيقى الغربيتني.
الثقافة
طغيان ُ
ّ
ّ
«نريد أن نظهر ُللعالم أن العود قوي،
ّ
بعد» ،يقول
وأن طاقاته لم تستنزف
ّ
العود
سمير .وي�ض�ي��ف« :م��ن ق��ال إن ّ
عاجز عن االن�خ��راط في مشروع فني
ّ
وكوني؟».
عربي ،وعصري،
ث � ّ�م ��ة م �ش �ك �ل ّ��ة ي��واج �ه �ه��ا ال� �ع ��ود منذ
عقود ،وتتمثل في ّعدم إتقان صناعته.
وس ��ام ج �ب��ران ي�ت��ول��ى ص�ن��اع��ة أعواد
ال �ث�لاث� ّ�ي .اإلخ� ��وة ال �ث�لاث��ة حريصون
على دقة ّالهندسة الصوتية الخاصة
ّ
بالعود .حت لاّى اآلن ،ال يمكن أن نعدهم
ّ
م ��ؤل� �ف�ي�نّ ،إ ف ��ي م� �ج ��ال املوسيقى
ّ
متمرسون،
اآلالت� �ي ��ة .إن �ه��م ع ��ازف ��ون
وم�ل� ّ�ح�ن��ون واع� ��دون .ال�ث�لاث��ي جبران
يخشى أن يصبح العود أسير املاضي
أو حكرًا على النخبة« .العزف املنفرد

في انتظار حفلة الـ«ميوزيكهول»
بشير صفير
ب �ع��د م �س �ي��رة ح��اف �ل��ة بالتسجيالت
وال � �ج� ��والت ال �ع��امل �ي��ة ،ب ��دأه ��ا سمير
ج� � �ب � ��ران ( )1973م � �ن � �ف� ��ردًا أواسط
التسعينيات ،وأكملها
ْ
شقيقيه وسام
تباعًا مع
( )1983وعدنان (،)1985
ه��ا ّه��و «ت��ري��و جبران»
يحل ضيفًا على بيروت.
ت�ف��رض الضيافة ربما،
اس�ت�ق�ب��ال ث�لاث��ي العود
هذا بحفاوة والتخفيف
ّ
م ��ن ح� � ��دة امل �ل�اح � �ظ ��ات ،ف ��ي انتظار
األمسية التي يحييها اإلخوة الثالثة
ليلة اإلثنني في اّلـ«ميوزيكهول».
قبل أشهر ،قيل إن الفرقة الفلسطينية

مهما كان رأينا
بالتجربة فهي ال
تنتمي إلى عالم الجاز!

ال �ت��ي ت �ت �م��رك��ز ف ��ي ف��رن �س��ا ،ستزور
ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ص � �ي� ��ف امل � � ��اض � � ��ي ضمن
«م �ه��رج��ان��ات ب�ي��ت ال ��دي ��ن» .ل �ك��ن ،لم
ُي� َ
�درج اسمها في البرنامج لسبب أو
آلخ��ر .وإذا بـ«ليبان ج��از» ينجح في
دعوة «تريو جبران» إلى بيروت .رغم
دعمنا الدائم لهذا املهرجان ،يدفعنا
حرصنا على صورته ،تسجيل عتب
ع�ل��ى ال�ق� ّ�ي�م�ين ع�ل�ي��ه (ك��ري��م غطاس)
الحفلة .لقد غضضنا الطرف
عشية
ّ
عن حفالت نظمها «ليبان جاز» منذ
انطالقه ع��ام  .2004نقصد تلك التي
أح�ي��اه��ا ف �ن��ان��ون ،ع��امل�ي��ون صحيح،
لكن صلتهم بالجاز ركيكة جدًا .لكن
ه��ذه امل� ّ�رة ،تخطت البرمجة الحدود
املسموح بها إذا ش��اء «ليبان جاز»
أن ي �ب �ق��ى م �ق �ت��رن��ًا ب �ن �م��ط موسيقي

اسمه جاز .فـ«تريو جبران» ال عالقة
ل��ه ب��ال �ج��از ،م�ه�م��ا ات �س��ع ق�ل��ب الجاز
ل �ت �ج��ارب أس� � ��اءت ف �ه �م��ه .ه� ��ذا ليس
مأخذًا على الفرقة ،فالجاز ليس إال
نوعًا م��ن أن��واع املوسيقى .ال�ل��وم إذًا
ال يقع على الفرقة وال على املهرجان،
بل على ما جعل اللقاء بينهما ممكنًا.
على أي حال ،لن يتوقف «ليبان جاز»
ع ��ن إق ��ام ��ة األم �س �ي ��ات ،وت� � ��دارك هذا
االن��زالق إلى موسيقى العالم ما زال
ممكنًا في املستقبل.
إذًا« ،ت � ��ري � ��و ج� � �ب � ��ران» ف � ��ي بيروت
ل�ت�ق��دي��م أم �س �ي��ة ي�ن�ت�ظ��ره��ا كثيرون.
الجمهور املهتم بالجاز دون سواه،
ق��د ال يهمه ه��ذا امل��وع��د ،ل�ك��ن محبي
ّ
التعرف
ال �ت �ج��ارب ال �ف��ري��دة يمكنهم
إلى موسيقى اإلخوة جبران في لقاء

ّ
حي ،يعطي فكرة أوضح مما تسمح
به التسجيالت عن عملهم ،ألن األداء
أحيانًا بعض األقنعة.
الحي ُيسقط
ً
ّ
ل�ل�ف��رق��ة م�ج�ت�م�ع��ة أس �ط��وان��ات عدة،
ألمسية ف��ي رام
آخ��ره��ا تسجيل ح��ي ّ
ال �ل��ه ب �ع �ن��وان «ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ك�ل�ام» في
ذكرى أربعني محمود ً درويش .حوى
هذا اإلص��دار تسجيال صوتيًا وآخر
ب��ال �ص��وت وال � �ص� ��ورة ،ح �ي��ث يعزف

الثالثي ومعهم عازف اإليقاع يوسف
حبيش ،مقطوعات خاصة ،على وقع
قصائد ل��دروي��ش بصوته .لن ندخل
ال� �ي ��وم ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل ت �ج��رب��ة «تريو
جبران» ،وما آلت إليه بعد احتضان
(أو ب �ع��د ارت �م��ائ �ه��ا في
ال� �غ ��رب ل �ه��ا ّ
أحضانه؟) .لكن على أرض فلسطني
ما يستحق التضحية.
التاسعة من ليل اإلثنني  22ت( 2نوفمبر)
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ «م �ي��وزي �ك �ه��ول» (س �ت��ارك��و /بيروت).
لالستعالم 999666/01 :ــ 807555/03
* يستقبل زاه��ي وهبي «اإلخ��وة جبران»
تلفزيون
غ�دًا األح��د في «خليك بالبيت» ـــ
ً
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ،ال �ت��اس �ع��ة وال �ن �ص ��ف ليال
(بتوقيت بيروت)
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بيانو

لينا شماميان

األميركية
ليلة االستقالل يعزف في الجامعة
ّ

تحية إلى باخ أو أبعد
وليد حورانيّ :

العازف العاملي
يعود إلى «أسمبلي هول»
ألمسية وحيدة في
بيروت .برنامج الفت،
بعد غد األحد ،يبدأ من
الحقبة الكالسيكية
ُمع جوزيف هايدن،
ويختتم بـ & To Bach
Beyond

ع �ل��ى ال� �ع ��ود ي �س �ت �ق �ط��ب جمهورين:
ّ
األول أك� ��ادي � �م� ��ي ي �ب �ح ��ث ع � ��ن ذوق
ب�ع�ي��د ،وال �ث��ان��ي غ��رب��ي ومستشرق»،
ي �ق ��ول س �م �ي��ر .ل ��ذل ��ك ي �س �ع��ى اإلخوة
ج�ب��ران إل��ى تقديم ال�ع��ود العربي في
أوروب��ا والعالم كما ه��و ،ال كما يريد
األوروب�ي��ون .بعد «رندنة» و«مجاز»،
ّ
كأنهم يعودون اليوم إلى البدايات .لم
شاعر رافقوه في أكثر
يشفوا من ظالل
ّ
ون عن محاولة
يكف
وال
من  30أمسية،
ّ
األساليب.
ى
بشت
صوته
القبض على
ّ
درو ّي� ��ش ي�ص�ب��ح أك �ث��ر ح �ض��ورًا كلما
أمعنا الوقوف «في حضرة الغياب».
ّأما اإلخوة جبران ،الذين رافقوه على

لسوء الحظ ،لم يحتضن لبنان أيًا
من عازفيه الكبار في مجال العزف
الكالسيكي على البيانو .لكن ،في
امل�ق��اب��ل ،ولحسن ال�ح��ظ ،معظمهم
ل ��م ي �غ��ب ن �ه��ائ �ي��ًا ع ��ن وط �ن ��ه .هذه
ه��ي ح ��ال ول �ي��د ح ��وران ��ي ()1948
ال � ��ذي ي �ع��ود إل� ��ى ب� �ي ��روت بدعوة
م��ن «جمعية ال�ك�ش��اف اللبناني»،
ّ
ليقدم أمسية وحيدة االثنني املقبل
ف ��ي «أس �م �ب �ل��ي ه � ��ول» (الجامعة
ّ
األميركية في بيروت).
س �ب��ق أن ت �ن��اول �ن��ا ال �س �م��ات التي
ت �م� ّ�ي��ز ول �ي��د ح ��وران ��ي ع��ن زمالئه
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي �ي�ن :امل � �ن � �ه � �ج � ّ�ي ��ة التي
ي�ع�ت�م��ده��ا ف��ي ال �ع �م��ل ،ومروحته
�اول كل
األك � �ث� ��ر ات � �س� ��اع� ��ًا ،إذ ت � �ط� � ً
الحقب منذ ال �ب��اروك ،إض��اف��ة إلى
إملامه بالتأليف إل��ى جانب األداء.
بمعنى آخر ،ال يخرج حوراني ،في
الحفالت والتسجيالت ،عن قاعدة
ت �ق��دي��م ب ��اق ��ة م� �ن � ّ�وع ��ة م ��ن أعمال
ال�ب�ي��ان��و .ه��و ال ي �ك� ّ�رس أم�س�ي��ة أو
أس �ينّط��وان��ة مل��ؤل��ف واح ��د ،أو لتيار
مع  .وهذا خيار من اثنني ،يأخذه
بعض املوسيقيني في هذا املجال،
فيما ي��أخ��ذ ّ بعضهم اآلخ ��ر خيار
ال �ع �م��ل امل ��رك ��ز إذا ص� � ّ�ح التعبير
(م �ث��ل ع�ب��د ال��رح�م��ن ال �ب��اش��ا) .إلى
هذه الصفات ،تضاف االستقاللية
التامة ال�ت��ي يتمتع بها حوراني.

ه � ��و ي� �ت ��ول ��ى إن � �ت � ��اج تسجيالته
وتوزيعها (عددها أربعة ،ونجدها
على موقعه اإللكتروني الخاص)،
م� �ب� �ت� �ع� �دًا ق � �ص � �دًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ أو َّ
مهمشًا
ق�س�رًا ـــــ ع��ن ش��رك��ات ال�ن�ش��ر ،حتى
املتواضعة منها.
ف � ��ي أم� �س� �ي� �ت ��ه امل� ��رت � �ق � �ب� ��ة ،يؤدي
ح ��وران ��ي م�ج�م��وع��ة م � ً�ن األعمال،
ت �ك� ّ�ون ب��رن��ام�ج��ًا ج�م�ي�لا ،ي�ب��دأ من
الحقبة الكالسيكية ،م��ع جوزيف
ه ��اي ��دن ،وي�خ�ت�ت��م ب�ع�م��ل بعنوان
 ،To Bach & Beyondه��و عبارة
عن موضوعة موسيقية أساسية
بعنوان  To Bachلزياد الرحباني،
ع� �م ��ل ح � ��وران � ��ي ع� �ل ��ى تطويرها
وال �ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا وف �ق��ًا مِل ��ا يبقيها
تحية إلى باخ ...أو أبعد.
إذًا ،من عند هايدن ،اختار العازف

تحية غير معلنة
ّ
إلى زميله
ومواطنه الراحل
وليد عقل
امل �خ �ض��رم واح � ��دة م ��ن سوناتات
ال �ب �ي��ان��و (رق � � ّ�م  .)46وه �ن ��ا يجب
اإلش��ارة إلى أن الراحل وليد عقل،
ه��و م��ن ال �ق �ل��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة ف��ي العالم
ال�ت��ي أول��ت أع�م��ال ه��اي��دن الكاملة
ل �ل �ب �ي��ان��و اه �ت �م ��ام ��ًا استثنائيًا.
األخير سجلها كاملة (سوناتات
وأع� �م ��ال م �ت �ف��رق��ة) ،وأوص� � ��ى بأن
ي �ش� َّ�ي��ع إل � ��ى م � �ث ��واه األخ � �ي ��ر على
وقعها ...وقد يكون اختيار حوراني
لهذه السوناتة الجميلة ّ
تحية غير
معلنة إلى زميله ومواطنه.
م��ن ه��اي��دن ،ننتقل إل��ى بيتهوفن،

�وره ،ف �ل��م ي �ع��د لهم
امل �س ��رح ف ��ي ح� �ض � ّ
�ام» .بعد
ل
�
ك
�
ل
ا
�ل
س��وى اإلق��ام��ة «ف��ي ظ�
ّ
جولة في أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة،
ّ
وبعض امل��دن العربية ،ي�ق��د ّم الثالثي
ّ
ليردد
هذه األمسية في بيروت ،كأنما ْ َ
عبارة دروي��ش الشهيرة« :هزمتك يا
موت الفنون جميعها»!

عابرين ف��وق م��وزار (نطرح عالمة
ّ
تعجب على ع��دم اه�ت�م��ام الثالثي
عقل /الباشا /حوراني بأعمال هذا
الرجل) .في األمسية املاضية ،أدى
حوراني واحدة من أشهر سوناتات
هذه
املؤلف األملاني (رقم  ،)8ليتابع ً
املرة مع السوناتة التالية مباشرة،
أي رقم  ،9وهي بعكس ً جارتها ،من
السوناتات األقل شهرة في ترسانة
الـ 32رائعة التي تركها بيتهوفن في
هذه الفئة.
ث��م ي�خ�ت�ت��م ول �ي��د ح ��وران ��ي الجزء
األول من البرنامج مع االنطباعية
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة ،م � ��ؤدي � ��ًا sonatine
م� ��وري� ��س راف � �ي � ��ل .ط �ب �ع ��ًا ،عندما
ن� �ق ��ول راف � �ي� ��ل ن� �ق ��ول «بوليرو».
ل� � � �ك � � ��ن ،ل� �ل ��أس � � ��ف ت � �ح � �ج � ��ب هذه
املقطوعة األوركسترالية (املزعجة
لبعضهم) ،من دون ّ
مبرر ،عشرات
ال � � ��روائ � � ��ع ال � �ت� ��ي ت ��رك � �ه ��ا املؤلف
الفرنسي (للبيانو وغ �ي��ره) ،ومن
بينها السوناتة الصغيرة هذه.
أم ��ا ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي م ��ن األمسية،
ُ َ
فيستهل ب�ث�لاث��ة أع �م��ال م��ن ثالث
ف� �ئ ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ل� �ش ��وب ��ان .هكذا
ي ��ؤدي ح��وران��ي ال � � �ـ3 .Ballade No
(ن �ع��رف م�ن��ه ال � � �ـ 1 .Ballade Noفي
أس �ط��وان �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة) ،وب � ّع��ده��ا ال�ـ
 Nocturneرق��م  2م��ن امل�ص��ن��ف ،27
ث ��م ال ّ�ت �م��ري��ن ( )Etudeرق� ��م  4من
امل�ص��ن��ف  .10ب�ع��د ش��وب��ان ،يؤدي
حوراني  Cordobaملوزار اإلسباني،
أو إسحق ألبنيز.
الختام ،فمع & To Bach
أما مسك َ
( Beyondت�ع��زف للمرة األول��ى في
ل�ب�ن��ان) ال �ت��ي ت�ح�م��ل ت��وق�ي��ع وليد
ح � ��وران � ��ي ،وك �ت �ب �ه��ا ان� �ط�ل�اق ��ًا من
نغمة أساسية ،هي تحية إلى باخ
وض�ع�ه��ا زي ��اد ال��رح�ب��ان��ي أواسط
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات وأع �ط ��اه ��ا لزميله
ليعمل على تطويرها .هكذا وصل
ح��وران��ي إل��ى خالصة ،تنطلق من
ن ��وت ��ات ال��رح �ب��ان��ي ،وت �ت �ط��ور في
االتجاه نفسه استنادًا إلى قواعد
ب��اخ� ّ�ي��ة (،)Choral & Invention
(Boogie
وفي اتجاه ج��ذور الجاز
ً
 .)- Woogieليس ف��ي األم��ر غرابة
ع �ن��دم��ا ت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة من
ع ��ازف ي�ت�ق��ن ال�ل�ع�ب��ة الكالسيكية
ّ
وملم بالجاز ويعشق ،Art Tatum
م��وس�ي�ق��ي ال �ج��از األم �ي��رك��ي الذي
يمثل الجذور.
بشير...
 8:00م � ��ن م � �س� ��اء االث� � �ن �ي��ن  22ت2
(نوفمبر) ـــــ «أسمبلي ه��ول» ،الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب� �ي ��روت .لالستعالم:
01/740928

يمكن االستماع على موقع «األخ�ب��ار» ،إلى
ن�م��اذج م��ن األع�م��ال التي نتناولها ف��ي هذه
الصفحة

«شآم» في بيروت
ّ
للمرة األولى تقف لينا شماميان (الصورة) على
الخشبة ف��ي ل�ب�ن��ان ،وال �ح��دث بحد ذات��ه يستحق
ّ
األرمنية األصل ،تنتمي
الحفاوة .املغنية السورية،
ّ
إل��ى ج�ي��ل ج��دي��د ف��ي األغ�ن�ي��ة ال�ع��رب��ي��ة يجمع بني
أص��ال��ة ال �ط��رب وم ��زاج ال�ع�ص��ر .ص��اح�ب��ة الصوت
الرقيق ،عرفت التكريس بسرعة ،أقله في األوساط
املتابعة للتجارب الجديدة غير التجارية .جمهورها واسع
في سوريا ،وهي محبوبة لفنها طبعًا ،لكن أيضًا لخفة ظلها
ّ
حفالتها هناك تجمع الكبار والصغار
ّ
ومحياها الطفوليّ .
ب� ��اآلالف .وب�ع��دم��ا غ��ن��ت ال�ف��ن��ان��ة ال�ش��اب��ة ف��ي ع��دد م��ن املدن
ّ
�روت ،في قصر
العربية ،يحني موعدها غ�دًا مع جمهور ب�ي� ّ
«األونيسكو» ،بمبادرة من شركة إنتاج مستقلة هي Simple
( Lهيفا الفقيه).
َ نْ
أص��درت لينا أس�ط��وان��ت�ْي� في
«( 2006ه� ��األس � �م� ��ر اللون»)
و«( 2007ش � ��ام � ��ات») ،حققتا
ن� �ج ��اح ��ًا ك� �ب� �ًي� �رًا ف � ��ي سوريا
ول� �ب� �ن ��ان أوال ،وف � ��ي البلدان
العربية أيضًا (مصر واألردن
خصوصًا) .هذا النجاح ،اآلتي
والعمل
من املوهبة وال��دراس��ة
ّ
ال� � �ج � ��اد إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب املوزع
امل��وس �ي �ق��ي ال � �س� ��وري الشاب
باسل رجوب ،حقق لشماميان
ً
واحتضانًا.
شهرة
ّ
في عملها ّ
األول ،غنت شماميان
م ��ن ال� �ت ��راث ال �ش��ام��ي حصرًا،
عددًا من األعمال املعروفة ،غير
أن �ه��ا أض �ف��ت أداء ه � ��ا الخاص
على خلفية جديدة في إعادة
ّ
ال� �ت ��وزي ��ع امل��وس �ي �ق��ي املطعم
ف��ي ال�ج��زء األك�ب��ر منه بالجاز
وامل��وس �ي �ق��ى ال�لات �ي �ن �ي��ة نغمًا
طعمت
ّ
وإيقاعًا .في «شامات» ،تابعت
ل �ي �ن��ا م� ��ع ب ��اس ��ل رج � � ��وب في
التراث
االتجاه ذاته لناحية استعادة
الشامي بالجاز
ال� � � َك �ل��اس� � �ي� � �ك� � �ي � ��ات وطريقة
ّ
ْ
والموسيقى
قول ًبتها ،ليقدم الثنائي الشاب
ّ
الالتينية نغمًا
ع� �م�ل�ا أك� �ث ��ر ن �ض �ج��ًا وجدية،
بعض
أضيفت إليه ه��ذه امل� ّ�رة
وإيقاعًا
األعمال الخاصة .إذًا ،في حفلة
م �س��اء غ � ٍ�د األح� ��د ،سيتمحور
ّ
البرنامج ال��ذي ستقدمه لينا
شماميان مع فرقتها حول هذا
الرصيد من األعمال ،باإلضافة
إلى ثالث أغنيات انتقتها من
ّ
األلبوم الجديد (يحمل عنوان «رسائل») الذي تعد إلطالقه
مطلع السنة املقبلة .يبقى أن نعرف مدى اهتمام الجمهور
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��ال�ف�ن��ان��ة ال �س��وري��ة .ف �ج� ٌ
�زء م �ن��ه رب �م��ا ل��م يسمع
باسمها من قبل بسبب إهمال اإلعالم للتجارب املماثلة .لكن،
لتوضيح الصورة أكثر أمام القارئ ،يمكننا اعتماد أسلوب
م��وق��ع  Amazonف��ي ال �ب��اب امل �خ� َّ�ص��ص ل�ب�ي��ع األسطوانات:
من تهمه ريما خشيش ،فقد تهمه لينا شماميان ...الطرب
الشعبي شعار األول��ى ،والتراث /الفولكلور الشعبي شعار
ّ
الثانية ،لكن خندق الفن الجاد واحد.
ب .ص.
 8:00مساء غد األح��د ــــ «قصر األونيسكو» (ب�ي��روت) ،لالستعالم:
03/492100
www.lenachamamyan.net

فالش
ّ
األردنية عمان ِّ
املؤرخ واملفكر
■ رحل أمس في العاصمة
العراقي عبد العزيز الدوري ( 1919ــ  .)2010أسهم
ال � ��دوري ف��ي ت�ق�ّ�دي��م رؤي ��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�ع��وام��ل اإليمانية
ّ
والعصبية املشكلة للتاريخ اإلس�لام��ي .خ�لال حياته
ّ
ّ
البحثية واألكاديمية الغنية ،اشتغل على دم��ج املنحى
اإلقتصادي في ّ
ّ
عملية فهم التاريخ والحراك املجتمعي.
وسيشيع صاحب «مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم»،
ظهر اليوم ،إلى مقبرة سحاب ،شرقي العاصمة عمان،
ف�ي�م��ا ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي جمعية خ�ل�ي��ل ال��رح �م��ن في
ّ
األردنية.
ضاحية الصويفية غربي العاصمة
■ م��اي�ك��ل ه��ان�ي�ك��ي ،ك�ين ل��وت��ش وف��رن�س��وا أوزون في
ّ
األوروبية»،
ب�ي��روت .برنامج «م�ه��رج��ان السينما
سيتيح لعشاق السينما في لبنان مشاهدة فيلم هانيكي
«الشريطة البيضاء» (السعفة الذهبية  ،)2009وشريط
لوتش الجديد «الطريق اإليرلندي» ،وأحدث أفالم أوزون
 Poticheم��ع ك��ات��ري��ن دون ��وف .تنطلق ال ��دورة  17من

املهرجان في  25تشرين الثاني (نوفمبر) ّ الجاري في
ّ
وتستمر حتى  5كانون
«متروبوليس أمبير صوفيل»،
األول (ديسمبر) املقبل .وأم��س ،أعلنت «بعثة االتحاد
األوروب ��ي» خ�لال مؤتمر عقدته في مقرها (الصيفي
ـــــ بيروت) مشاركة  32فيلمًا في ال��دورة الحالية التي
تفتتح بالفيلم البلجيكي «لوفت» إليريك فان لوي .كما
تنظم جمعية «م�ت��روب��ول�ي��س» ورش��ة عمل ع��ن الفيلم
القصير بعنوان .Beyrouth tout court
■ بعد عروض في املغرب واألردن ،تنطلق املمثلة املغربية
لطيفة أحرار في جولة أوروبية لعرضها «كفرناعوم
أوتو ـــــ ص��راط» .العمل املقتبس عن دي��وان «رصيف
القيامة» للزميل ياسني عدنان ،سيعرض مساء غد في
ب��ول��ون�ي��ا ،ضمن م�ه��رج��ان «ف��روس�ت�ج��ا ال��دول��ي ملسرح
املمثل ال��واح��د» ،على أن ينتقل إل��ى بلجيكا للمشاركة
ف��ي ال ��دورة ال�ع��اش��رة ملهرجان «م��وس��م» ف��ي بروكسل
مساء األربعاء  24الجاري.

■ ف ��ي خ��ري��ف  ،2008ج �م �ع��ت نضال
األش �ق ��ر (ال � �ص� ��ورة) م �ج �م��وع��ة ممثلني
شباب لتحكي بصوتهم ،وبلغة ساخرة
أزم� � ��ة ال� �ه� �ج ��رة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ف ��ي خريف
 ،2010تحمل امل�م�ث�ل��ة وامل �خ��رج��ة عرض
ّ
«ق� � � � ��دام ب � ��اب ال � �س � �ف ��ارة ال� �ل� �ي ��ل كان
ط��وي��ل» إل��ى «دار األوب ��را» ف��ي دمشق
ح�ي��ث س�ي�ع��رض ب�ي�ن  23و 26الجاري.
لالستعالم00963112256165 :
■ ان �ط�لاق��ًا م��ن ق��راءت �ه��ا ل��دف �ت��ر ج �ي��ب أن �ج��زه وليد
ص ��ادق ب �ع �ن��وان «ف ��ي أن �ن��ي أك �ب��ر م��ن ب�ي�ك��اس��و»
عام  ،1999تلقي سونيا مايشر أتاسي محاضرة
«العمل وال�ص��ورة في كتب الفن املعاصر في لبنان».
أس �ت ��اذة األدب امل �ق ��ارن ف��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة في
ّ
لتشرح طموحات
ب�ي��روت تستند على عمل ص��ادق،
جيل كامل من فناني ما بعد الحرب في لبنان ،وأثر

سنوات النار في تكوين مرجعياتهم الفنية والتاريخية
ّ
ّ
الشرقية
والسياسية .بدعوة من «معهد الدراسات
ف��ي ب �ي��روت» (زق ��اق ال �ب�لاط) ،وع�ن��د السابعة مساء
الثالثاء  23الجاري ،ستخبرنا مايشر ـــــ أتاسي كيف
ت�ح� ّ�ول كتاب ع��ن بيكاسو ،إل��ى ق��راءة عميقة للتاريخ
اللبناني املعاصر.
■ انطلقت أخيرًا في لندن ال��دورة األول��ى من مهرجان
«مزاج» .التظاهرة التي تنظمها مؤسسة  ،Zenithلقاء
ّ
ّ
العربية .في «جامعة مدينة
التجريبية
فريد للموسيقى
لندن» ،يلتقي موسيقيون من لبنان ومصر والواليات
ّ
يستمر حتى مساء غ��د .على
املتحدة ،ضمن برنامج
ّ
موسيقية يحييها م��ازن كرباج،
البرنامج أمسيات
وش��ري��ف ص �ح �ن��اوي م��ن ل �ب �ن��ان ،وح �س��ن خ ��انً ،و
 Mutamassikومحمود رف�ع��ت م��ن م�ص��ر ،إضافة
إلى محاضرات وجلسات يشارك فيها املنتج والناقد
املوسيقي اللبناني زياد نوفل وآخرين.
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أمل حجازي اكتشفت النضال القومي!
ردود فعل ّكثيرة رافقت
املغنية اللبنانية إلى
عودة ّ
الساحة .اتهمها بعضهم
بتقليد شذى حسون ،ووصف
آخرون غالف ّألبومها
باملخيف .لكن صاحبة «دق
ّ
امليّ» تدافع عن خياراتها،
وتؤكد أنها باقية
مع «روتانا»
هناء جالد
ب�ع��د غ�ي��اب دام أك�ث��ر م��ن س�ن�ت�ين ،تعود
الفنية بأغنية،
أمل حجازي إلى الساحة ّ
و«ل��وك» مثيرين للجدل .إذ إن اللوحات
الترويجية أللبومها الجديد «ويلك من
ال�ل��ه» أث��ار ردود فعل مختلفة ،فظهرت
املغنية اللبنانية على نحو مختلف ،أو
«م�خ�ي��ف» كما وص�ف��ه ك�ث�ي��رون« .ل��م أرد
أن أظهر بصورة املرأة الجميلة العادية،
ّ
مثيرة
ب��ل ت�ع��م��دت ال�ظ�ه��ور ف��ي ص ��ورة ّ
للجدل حتى لو قال عنها بعضهم إنها
م �ق ��رف ��ة» .وت �ض � ُي��ف ح� �ج ��ازي إن قسمًا
م��ن ج�م�ه��وره��ا أع �ج��ب ب��ال �ص��ورة «وقد
اع�ت�ب��رت�ه��ا أن ��ا وامل� �ص � ّ�ور الفوتوغرافي
داف �ي��د ع�ب��د ال�ل��ه جميلة .وب�م�ج��رد أنها
أثارت زوبعة ،فهذا يعني أنها نجحت».
وتعود صاحبة «زمان» إلى يوم أطلقت
�ف ال�ق�م��ر» فتقول
أل�ب��وم�ه��ا ال�س��اب��ق «ك�ي� ّ
«ل ��م ي�ك�ل�م�ن��ي أح ��د ل�ي�ع��ل��ق ع �ل��ى صورة
األل� �ب ��وم ،ف�ي�م��ا ت��ردن��ي ال �ي��وم تعليقات
اآلخر
كثيرة ،بعضها إيجابي وبعضها
ّ
سلبي .حتى إن بعضهم قال لي إنه ظن
أن ال� �ص ��ورة ه ��ي ح�م�ل��ة إع�ل�ان �ي��ة لدعم
مرضى السرطان».
ل �ك��ن ال� �ص ��ورة ال �ت��روي �ج �ي��ة ل�ل�أل �ب��وم لم
تكن وحدها الحدث .بل إن فيديو كليب
أغنية «ويلك من الله» (كلمات مارسيل
م � ��دور وأل � �ح ��ان أوم� �ي ��ت س ��اي ��ان) طرح
أي �ض��ًا ع�ل�ام��ات اس �ت �ف �ه��ام ح ��ول فكرته.
ّ
املصور دور
تؤدي حجازي في الشريط
عشيقة تكتشف أن حبيبها ه��و عميل
لالحتالل اإلسرائيلي «كان من الصعب
التوجه بعبارة «ويلك من الله» للحبيب
الذي يخون حبيبته ،وهي القصة التي
ب��ات��ت م �ك��ررة .ل ��ذا ،وج��دن��ا أن��ا واملخرج
فادي حداد ،ضرورة طرح قضية العمالة
وخيانة الوطن» تقول حجازي .وتتابع
«ت ��رك� �ن ��ا م �س��أل��ة اإلش� � � ��ارة إل � ��ى الدولة
األج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي ج �ن��دت ب �ط��ل الفيديو

ُ
َكليب إل��ى خيال امل�ش��اه��د ،لكن ف��ي أحد
املشاهد ،هناك داللة واضحة على العدو
اإلس��رائ �ي �ل��ي م��ن خ�ل�ال ع ��رض لخريطة
لبنان» .لكن طبعًا ،لم تسلم الفكرة من
ال�ن�ق��د ،إذ اعتبر العمل شبيهًا بفيديو
ك �ل �ي��ب ش� ��ذى ح �س ��ون «وع � ��د عرقوب».
وذه� ��ب ب�ع�ض�ه��م أب �ع��د م��ن ذل� ��ك ،مؤكدًا
أن ش��ري��ط األغ �ن �ي��ة م�ق�ت�ب��س م��ن الفيلم
املصري «والد العم» الذي قام ببطولته
ك��ل م��ن م�ن��ى زك ��ي ،وك��ري��م ع�ب��د العزيز،
وشريف منير .وت��روي أح��داث الشريط
ق�ص��ة زوج ��ة تكتشف أن�ه��ا انتقلت إلى
إس��رائ�ي��ل بعدما اختطفها زوج�ه��ا هي
وأوالده� ��ا إل��ى األراض ��ي امل�ح�ت�ل��ة ...وعن
ه ��ذا امل ��وض ��وع ،ت �ق��ول ح� �ج ��ازي «فكرة
ال�ك�ل�ي��ب م�خ�ت�ل�ف��ة ت�م��ام��ًا ع��ن ال�ف�ي�ل��م ،إذ
ي �ع��رض ال�ك�ل�ي��ب اس �ت �غ�لال الجاسوس
لحبيبته ال�ت��ي تكتشف عمالته وتدفع
ب��ه إل��ى مصير محتوم لكل خ��ائ��ن وهو
امل� � ��وت ...ك�م��ا أن «والد ال �ع��م» ل��ن يكون
الفيلم األول واألخير الذي يطرح قضية
خيانة الوطن».

أم� ��ا ع ��ن األل � �ب� ��وم ،ف �ت �ق��ول ح� �ج ��ازي إنه
ّ
منوع و«يضم أغنيات باللهجة املصرية
واللبنانية واللهجة ال�ب�ي�ض��اء ،إضافة
إلى تعدد األلوان املوسيقية من اإليقاعي
�ى األغ �ن �ي��ة ال��روم �ن �س �ي��ة ...باختصار
إل � ّ
أصنف هذا األلبوم باملميز وأنتظر حكم
الجمهور».

لو أرادت «روتانا» فضح
شهروا
الفنانين الذين ّ
بها النكشفت أمور
كثيرة (أ .ح).

ت�ع��اون��ت املغنية اللبنانية على إنجاز
األل� � �ب � ��وم م� ��ع م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن الشعراء
وامللحنني ،منهم الشاعر كريم العراقي،
وامللحنان سمير صفير ،ومحمد رحيم.
لكنها ت��رى أن أغنية «بيعاملني» التي
كتبها ّ
ولحنها سليم عساف األقرب إلى
قلبها.
ول�ك��ن مل��اذا اخ �ت��ارت ح�ج��ازي ال�ب�ق��اء مع
«روتانا» رغم األزمة املالية التي تعاني
منها الشركة؟ «روتانا» لم تخطئ بحقي.
وبعدما غادرها بعض الفنانني واتخذ
قرار بإنهاء عقود اآلخرين ،أصبح عدد
امل�غ�ن�ين ف��ي ال�ش��رك��ة ث�لاث�ين .وأع�ت�ق��د أن
«روتانا» باتت أكثر تركيزًا وحرفية .أما
ّ
بالنسبة إل��ى الفنانني الذين يتحدثون
عن تقصير الشركة السعودية بحقهم،
فأسألهم :أي��ن ش��رك��ات اإلن�ت��اج األخرى
التي تقدم كل ما قدمته لنا «روتانا» من
دعم كامل لناحية اإلنتاج والتسويق؟».
وتستطرد أمل «لو أرادت «روتانا» فضح
ّ
الفنانني ال��ذي��ن ت�ح��دث��وا عنها بالسوء،
النكشف الكثير من األمور .وهنا أريد أن

أك��ون منطقية ال أن أق��وم ب��دور محامي
الدفاع عن الشركة».
ّ
وب� �ع� �ي� �دًا ع ��ن «وي� �ل ��ك م ��ن ال � �ل� ��ه» ،تؤكد
ح�ج��ازي أن�ه��ا ات�خ��ذت ق ��رار ال�غ�ي��اب عن
ال �س��اح��ة ال�ف�ن�ي��ة ب �ع��د أل �ب��وم �ه��ا األخير
«ك�ي��ف ال�ق�م��ر» ألن�ه��ا ك��ان��ت ت�ح�ت��اج إلى
وقت إلع��داد ألبومها الجديد ،وخسارة
ال � � � ��وزن ال � � ��ذي ّ اك �ت �س �ب �ت� ّ�ه ب� �ع ��د الحمل
والوالدة .كما أنها تقول إن فترة غيابها
ليست ط��وي�ل��ة «وخ�ص��وص��ًا أن��ي قدمت
كليبات عدة في تلك املرحلة ،من بينها
«أحلى ما في األيام» ،و«دق املي» و«قلبي
ناداك».
رأيها بالساحة الفنية حاليًا ،ترى
وعن
ّ
حجازي أن «األغاني الجيدة باتت نادرة،
إذ تطغى ال�ك�ل�م��ة ال�ه��اب�ط��ة واملوسيقى
النمطية .والتقليد األع�م��ى دف��ع معظم
امل �غ �ن�ي�ن ال� ��ى ت �ق��دي��م ال��دب �ك ��ة واألغنية
الشعبية .ويؤسفني أن اإلذاعات املحلية
ال تبث أغاني السيدة فيروز كفاية ،فهل
ّ
ينتظرون منها أن تقدم لهم دعمًا ماديًا
لتعرض أغانيها ...هذا معيب».

ّأم كريم
تستعيد أم��ل حجازي نشاطها
الفني بعد الزواج .وتقول« :لم أكن
يومًا من الفنانات اللواتي يمضني
وقتهن على مشاغل سخيفة .لذا،
ّ
أظن أنني قادرة على تنظيم وقتي
وااللتزام بكل واجباتي العائلية
والفنية والظهور في الحفالت
العامة واملناسبات .وستكون
عودتي األول��ى من خالل الوقوف
على امل��س��رح ف��ي مناسبة عيد
رأس السنة املقبل ،لكن لم أحدد
حتى اليوم امل��ك��ان» .من جهة
أخرى ،تختلف نبرة صوت حجازي
حني تأتي على ذكر ابنها كريم،
فتعلن« :كريم أجمل ما في الدنيا،
وهو يعرفني حني يراني في صورة
ما أو يمر كليب لي على شاشة
التلفزيون».

في كليب
«ويلك من الله»

ريموت كونترول

ّ
سجل ...أنا عربي

«الجزيرة»

< 21:05

ف��ي حلقة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «حوار
مفتوح» ،يفتح غسان بن ج��دو ملف
يهودية إسرائيل.
ويستقبل ش�ه��ادات م��ن فلسطينيني
في الواليات املتحدة ،ومن فلسطينيي
ال ��داخ ��ل ،ل �ي �ت �ح� ّ�دث��وا ع ��ن ممارسات
االح�ت�لال اإلسرائيلي لطمس الهوية
العربية.

يا ثوار األرز (واألرنبيط) نسيتم الزراعة

«أخبار املستقبل»

< 22:00

آث � ��ار ال �ت �غ� ّ�ي��ر امل �ن��اخ��ي ب � ��دأت تظهر
ف��ي ل �ب �ن��ان ،وه ��و م��ا ي �ه� ّ�دد املزارعني
ومحاصيلهم .ف��ي حلقة ه��ذا األحد
م��ن «ك�لام ب��األرق��ام» ،تناقش سابني
ع ��وي ��س ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع م ��ع ك ��ل من
رئ �ي��س «ج�م�ع�ي��ة امل ��زارع�ي�ن» أنطوان
الحويك وامل��دي��ر ال�ع��ام ل��وزارة الزراعة
سمير الشامي.

داروين في ضيافة عيساوي

«الحرة»

< 20:10

ال�ل�ي�ل��ة ،يستقبل ج��وزي��ف عيساوي
في «قريب جدًا» الباحث الجيولوجي
علي حيدر وأنطوان قربان ،وحسني
محمد داوود ...ملناقشة نظرية النشوء
وال�ت�ط� ّ�ور ال�ت��ي ت�ح� ّ�دث عنها تشارلز
داروي � � ��ن ق �ب��ل  150س �ن��ة .وتضيء
الحلقة على موقف العلم واألديان من
هذه النظرية.

ّ
كارثة إضافية على العراق

«السومرية»

< 20:00

انتشار تعاطي املخدرات بني الشباب
ف��ي ال�ع��راق ه��و م��وض��وع حلقة األحد
من «البيوت أسرار» .وتعرض الحلقة
قصة أح��د ال�ش�ب��اب ال��ذي ب��دأ تعاطي
امل� �خ ��درات ث � ّ�م ت��وف��ي ب �ج��رع��ة زائدة.
وس �ن �ش��اه��د ه ��ذه ال �ق �ص��ة م��ن خالل
مشهد تمثيلي تقوم به مجموعة من
املمثلني العراقيني.

طبيبك على الشاشة

lbc

< 22:00

ت� �ب ��دأ ش ��اش ��ة «امل ��ؤس� �س ��ة اللبنانية
لإلرسال» هذا األحد عرض البرنامج
َ
الطبيبني
ال�ج��دي��د «الزم ت �ع��رف» ،م��ع
ل�ب�ي��ب غ�ل�م� ّ�ي��ة وس��ان��دري��ن ع �ط��ا الله.
ّ
صحية
وي �ق � ّ�دم ال �ب��رن��ام��ج إرش� � ��ادات
ون�ص��ائ��ح للحياة ال��زوج� ّ�ي��ة ،ويضيء
ّ
مرضية ،كما يجيب عن
على ح��االت
أسئلة املشاهدين.

بالد الرقابة أوطاني

«أبو ظبي األولى»

< 19:00

ت�ن��اق��ش فضيلة ال�س��وي�س��ي ف��ي حلقة
«م �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل» ه� ��ذا األح � ��د موضوع
الرقابة .وتسأل عن جدوى أجهزة الرقابة
بعدما تجاوزتها ال�ف�ض��اءات املفتوحة
وب ��ات ��ت وس �ي �ل��ة ت�س�ت�خ��دم�ه��ا األنظمة
لتقييد الحرية وال�ح��د م��ن اإلب ��داع .كما
تضيء على الوسائل التي تستخدمها
أجهزة األمن العربية ملمارسة الرقابة.
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على الشاشة

هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب ...آلو ،حياتي؟

◄ يحيي نجم فرقة «بي جيز» روبن غيب
حفلة ع�ن��د ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف ّم��ن مساء
اليوم في «بيال» في بيروت .وتنظم الحفلة
ش��رك��ة «م �ي��وزي��ك إز م��اي الي ��ف» وشركة
 .d- talesلالستعالم:
 01/995222ــــ .01/999666

سيعلن زافين خالل
الحلقة التحضير لتصوير
الجزء الثاني من مسلسل
«حول غرفتي»

◄ ي �ت� ّ
�ردد أن ف��ري��ق ع�م��ل م�س�ل�س��ل «في
ح� �ض ��رة ال� �غ� �ي ��اب» ق� ��د اخ � �ت� ��ار النجمة
ال �س��وري��ة س�ل�اف ف��واخ��رج��ي ل �ت��أدي��ة دور
ع �ش �ي �ق��ة ال �ش ��اع ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي محمود
دروي � ��ش .وت� ��ؤدي ف��واخ��رج��ي دور إحدى
ع �ش �ي �ق ��ات دروي � � � ��ش خ� �ل��ال إق ��ام� �ت ��ه في
فلسطين .وقال مخرج العمل ًنجدت أنزور
إن��ه سيبدأ بتصوير العمل غ��دا في إحدى
ال� �ق ��رى ف ��ي س ��وري ��ا .وس �ي �ب��دأ المسلسل
بتصوير مرحلة طفولة دروي ��ش ،وتضم
المشاهد سوزان نجم الدين في دور والدته،
إدري� ��س ف��ي دور وال� ��ده وأسعد
وت�ي�س�ي��ر ّ ً
مجسدا الجد.
فضة

في الذكرى العشرين
على رحيل بطلة ّمسلسل
«عازف الليل» ،تقدم شاشة
لم
«املستقبل» شريطًا ّ
يعرض للثنائي الذي مثل
ظاهرة في سبعينيات
القرن املاضي
باسم الحكيم
عبد املجيد م�ج��ذوب وه�ن��د أب��ي اللمع
س �ي �ج �ت �م �ع��ان م � �ج� ��ددًا ع� �ل ��ى الشاشة
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة .امل � �ن ��اس � �ب ��ة ه � ��ي الذكرى
ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل � ��وف � ��اة أب � � ��ي ال� �ل� �م ��ع التي
تصادف هذا الشهر ( 1946ـــ  .)1990أما
ال��زم��ان وامل�ك��ان فاالثنني  29م��ن الشهر
الجاري على شاشة «املستقبل» ضمن
ب��رن��ام��ج «س �ي��رة وان�ف�ت�ح��ت» م��ع زافني
قيومجيان.
اإلع �ل��ان ال �ت��روي �ج��ي ال� ��ذي ي�ظ�ه��ر على
ال �ش��اش��ة ال ��زرق ��اء م �ن��ذ أس �ب��وع وأكثر،
ال ُي �ف�ه��م م�ن��ه س ��وى أن م �ج��ذوب وأبي
اللمع سيظهران في عمل يعرض ّ
للمرة
األول� ��ى ،ل�ك��ن م��ن دون ت��وض�ي��ح طبيعة
ال �ع �م��ل :م�س�ل�س��ل ت�ل�ف��زي��ون��ي ل��م يسبق
ع ��رض ��ه ،أو ف �ي �ل��م س �ي �ن �م��ائ��ي ل ��م يجد
طريقه إلى الشاشة من قبل؟
ّ
السرية
يحيط زافني املوضوع بطوق من
والكتمان ،ويوعز إلى العاملني معه في
البرنامج عدم الكشف عن ّسر الوصفة
ّ
السحرية التي ستجبر عشاق الدراما
ّ
اللبنانية في عصرها الذهبي ،ومحبي
الثنائي الناجح على تثبيت الريموت

ّ
شكلت هند أبي اللمع وعبد املجيد مجذوب ظاهرة في عالم التلفزيون في السبعينيات
كونترول على قناة «املستقبل» في تلك
ّ
استثنائية من
الليلة ،ومتابعة حلقة
«سيرة وانفتحت» .ويلتزم عبد املجيد
م � �ج� ��ذوب ب� �ه ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ،فيقول
لـ«األخبار»« :ال أريد أن أخذلكم ،لكنني
وع � ��دت زاف �ي��ن ب �ع��دم اإلف� �ص ��اح ع ��ن أي
ّ
ت�ف��اص�ي��ل» .م��ن ه�ن��ا ،يصر على
التقيد
بقواعد اللعبة حتى اللحظة األخيرة.
وم ��ع ذل� ��ك ،ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن حلقة
«س� � � �ي � � ��رة وان� � �ف� � �ت� � �ح � ��ت» ستتخللها
سلسلة م� ّ�ن امل�ف��اج��آت ،يصعب التكهن
بشأنها كلها ،لكن السهرة ستتضمن
ف�ي�ل�م��ًا ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ًا ل�ل�ث�ن��ائ��ي ص� � ّ�ور في
ثمانينيات القرن املاضي ،ي��وم أجبرت
ال� �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة أه� ��ل ال� ��درام� ��ا على
ال �ه �ج��رة ف ��وج ��دوا ف��رص� ُ�ة ال �ب �ط��ول��ة في
ال ��دول ال �ع��رب� ّ�ي��ة .ه �ك��ذا ،ف�ت�ح��ت أمامهم
أبواب األردن وقطر واإلمارات وسواها،

وخصوصًا عبد املجيد مجذوب وهند
أب ��ي ال�ل�م��ع إث ��ر ن �ج��اح ت�ج��رب�ت�ه�م��ا معًا
ف��ي أك �ث��ر م��ن م�س�ل�س��ل ه��ي «حياتي»،
و«ع��ازف الليل» ،و«ح��ول غرفتي» ،و«ال
ت�ق��ول��ي وداع � ��ًا» ،و«االن �ت �ظ��ار» ،للكاتب
الراحل وجيه رض��وان واملخرج الراحل
أن� � �ط � ��وان ري � �م� ��ي .ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،العمل
ال ��ذي ستعرضه «امل�س�ت�ق�ب��ل» ل��ن يكون
م ��ن أرش� �ي ��ف «ت �ل �ف��زي��ون ل �ب �ن��ان» الذي
تخلى عن قسم كبير منه ،تحت شعار
االستثمار.
والشريط الذي يعرض على «املستقبل»
ول��م يكشف ع��ن ع�ن��وان��ه ،ه��و م��ن كتابة
مروان العبد الذي عرض له قبل عامني
م �س �ل �س��ل «م � ��ال � ��ح ي � ��ا ب� � �ح � ��ر» ،ويعود
ق��ري�ب��ًا بعملني آخ��ري��ن ه �م��ا 3« :ستات
ب ��رات ال �ب �ي��ت» ،و«األرم� �ل ��ة والشيطان»
م��ن إن �ت��اج ش��رك��ة «ف�ي�ن�ي�ك��س بيكتشر

إنترناشونال».
وي� �ع ��رض ه� ��ذا ال �ع �م��ل ألول م � � ّ�رة على
الشاشة الصغيرة في لبنان ،إذ لم يجد
ط��ري �ق��ه س��اب �ق��ًا إل ��ى ش��اش��ة «تلفزيون
ّ
لبنانية أخرى.
لبنان» وال إلى أي محطة
ّ
يسجل لـ«املستقبل» تحقيق
وبالتالي
سبق في تقديم العرض األول.
ول ��ن ي�ك�ت�ف��ي زاف �ي�ن ب �ع��رض ال�ف�ي�ل��م ،بل
س�ي�س�ت��رج��ع م��ع ض �ي��وف��ه م �ح �ط��ات من
ال �ف �ت��رة ال� ّ�ذه �ب� ّ�ي��ة ل �ل��درام��ا امل �ح �ل� ّ�ي��ة مع
ب �ع��ض ص��ن��اع �ه��ا ،وم �ن �ه��م ع �ب��د املجيد
م � ّج��ذوب .ك�م��ا س�ي�ف� ّ�ج��ر م� ّف��اج��أة أخرى
ّ
حقيقيًا لصناع مسلسل
تمثل تكريمًا

«حول غرفتي» ،وتتمثل ببدء التحضير
للنسخة الثانية منه مع ممثلني شباب.
إن �م��ا ال � �س� ��ؤال :ه ��ل ه �ن��اك م ��ن سيعيد
ك�ت��اب��ة ن��ص ال�ن�س�خ��ة ال�ث��ان�ي��ة بروحية
تتماشى م��ع ت�ط��ور ال�ع�ص��ر؟ وإذا كان
«امل�س�ت�ق�ب��ل» ه��و ال�ج�ه��ة امل�ن�ت�ج��ة ،فمن
سيكون املخرج؟ ومن هم األبطال الذين
س �ي �ح �م �ل��ون األم� ��ان� ��ة ب �ع��د ه �ن��د وعبد
املجيد؟
االثنني  29تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري
 21:45على «املستقبل»

◄ ي �ع � ّ�د ن �ق ��وال س� �ع ��اده ن �خ �ل��ة أللبوم
جديد يضم مجموعة من األغاني باللغتين
واإلنكليزية ،ويختارها المغني
الفرنسية ً
اللبناني حاليا إلعادة توزيعها وتسجيلها.
ي��ذك��ر أن س�ع��ادة ق��د أن�ه��ى تصوير جميع
أغ ��ان ��ي أل �ب��وم��ه األخ �ي ��ر «ال �ق �ل��ب الحنون»،
إضافة إلى أغنية فرنسية وأخرى إنكليزية
من العمل الجديد ً ،من خالل حلقة خاصة
س �ت �ع��رض ق��ري �ب��ا ع �ل��ى ش��اش��ة تلفزيون
«المؤسسة اللبنانية لإلرسال».
◄ رف��ض األزه ��ر ال�س�م��اح للمخرج مراد
منير بتجسيد شخصية الحسين على
مسرح .وكان منير قد دمج ّ
نص «الحسين
ً
ش� �ه� ً�ي ��دا» م� ��ع ن� ��ص آخ � ��ر ه� ��و «الحسين
ّ
ث��ائ��را» وق��دم��ه إل��ى الرقابة ألخ��ذ التصريح
ّ
ب��ال �م��واف �ق��ة .ول �ك��ن ال��رق��اب��ة أرس �ل��ت النص
ال �ج��دي��د إل� ��ى األزه� � ��ر ال � ��ذي أع �ل ��ن رفضه
للموضوع.
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أسعد أبو خليل*

القضية
الفيلم
«كارلوس»
ّ

احتفى لبنان بفيلم «كارلوس» ،فقد زار بيروت املخرج أوليفير أساياس،
ّ
وشارك في الفيلم عدد من اللبنانينيَ ،بمن فيهم اليساري السابق ،أحمد
ُ ِّ
قعبور .و«كارلوس» صور ،في الكثير منه ،في لبنان وساعدت أجهزة الدولة
ّ
التنويه املطبوع على الشاشة في
في
جاء
(كما
عمله
في
املخرج
ة
اللبناني
ّ
نهاية الفيلم) .مسخ الوطن مضياف ،وهو يتلقى منذ التأسيس
اإلهانات والتحقير بصدر رحب
ّ
ك � ��ان ف �ي �ل��م «ك� � ��ارل� � ��وس» ُمعدًا
ل �ل �ش��اش��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون� ّ�ي��ة ،لكنه
ُ
ع� � � � � ��رض س � �ي � �ن � �م� ��ا ّئ� � ّ�ي� ��ًا أيضًا.
ك��ان��ت ال�ص��ال��ة م�ك�ت��ظ��ة ف��ي آخر
ّأي � � � ��ام ال� � �ع � ��رض ب� �م ��دي� �ن ��ة سان

فرنسيسكو .لم يظهر ملل على
ال �ج �م �ه��ور خ�ل��ال س ��ت ساعات
م� �ت ��واص� �ل ��ة م� ��ن ال � �ع� ��رض (بما
ف�ي�ه��ا االس �ت��راح �ت��ان) .ل �ك��ن ن� ّ�ي��ة امل �خ��رج كانت
ّ
واض�ح��ة :اإلس ��اءة ليس فقط إل��ى ودي��ع حداد،
بل إل��ى النضال الفلسطيني ّ
برمته ،حتى ذلك
ّ
ال� ��ذي ال ع�ل�اق��ة ل��ه ب �ـ«ال �ع �م �ل� ّ�ي��ات الخارجية».
ّ
بودية
ال�ل�ق�ط��ة األول� ��ى م �ع� ّ�ب��رة :اغ�ت�ي��ال م�ح� ّ�م��د
بواسطة «امل��وس��اد» في باريس
(«أب��و ضياء») ّ
ّ
بودية الذي عمل في تحرير
(لم يذكر الفيلم أن
ّ
الجزائر هو الذي ّ
القضية
عرف «كارلوس» على
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ف��ي ج��ام �ع��ة ب��ات��ري��س لومومبا
مشهد جنسي بني
في ّموسكو) .سبق ّاللقطة ُ
فرنسية .أراد املخرج على نسق
بودية وام��رأة
ال �ت �ص��وي��ر االس � ُت �ع �م��اري ال �ك�لاس �ي �ك��ي تظهير
ص ��ورة ال��رج��ل امل�س�ت�ع� َ�م��ر كخطر جنسي أكيد
على نساء الرجل األبيض .الرجل العربي يظهر
كإرهابي وكخطر على نساء أوروبا .وهذا كان
املشهد ّ
األول فقط.
ق ��دم أس ��اي ��اس إل ��ى ل�ب�ن��ان ول��وق��ي بالترحاب.
م��اذا تتوقع (وتتوقعني) في بلد عبادة الرجل
األبيض؟ أكثر من ذلك ،عندما أرادت مجموعة
صغيرة من الناشطني والناشطات َ
(بمن فيهم
ّ
أن�ي��س ن�ق��اش ،امل�ع�ن� ّ�ي ب��األم��ر ،وال ��ذي تعرضت
ص ��ورت ��ه ف ��ي ال �ف �ي �ل��م ل �ت �ش��وي��ه) ال �ت �ع �ب �ي��ر عن
املجتمع املخملي
معارضتهم للفيلم ،ان��زع��ج
ّ
ال��ذي ي��رى ف��ي نفسه رق� ّ�ي��ًا فقط ألن��ه ُمستميت
في تقليد الرجل األبيض وكسب رضاه .جيزيل
خ� ��وري ،ف��ي ب��رن��ام�ج�ه��ا «اس �ت��دي��و آل سعود»،
انزعجت من االعتراض على الفيلم ،وتململت.
ال��رج��ل األب�ي��ض ال يخطئ .وق��د ش��ارك ع��دد من
ّ
ّ
واللبنانيات ف��ي الفيلم ،وال عجب
اللبنانيني
متى كان هناك اعتراض في لبنان على
في ذلكُ .
ّ
الغربية؟
التصوير امل�س��يء للعرب ف��ي الثقافة
ّ
كنسية
ع�ل��ى ال �ع �ك��س ،ف�ق��د س��اه�م��ت ق �ط��اع��ات
ّ
كنسية ّفي حقل العداء للعرب واإلسالم
وغير
ّ
ف��ي ال�غ��رب( .إن إس��رائ�ي��ل ،ال أم�ين ّالجميل ،هي
التي انتقت السيئ الذكر ،أنطوان فتال (صاحب
ّ
ّ
عنصرية
بالفرنسية عن
كتاب استشراقي بدائي
ّ
اإلسالم) كي يقود فريق ّمفاوضات  17أيار).
من الضروري التذكير بأن الفيلم وإعداد البحث
ل��ه ت� ّ�م��ا ع�ل��ى ي��د ص�ح��اف��ي أم �ي��رك��ي ذي تاريخ
غ�ي��ر واض ��ح .ه��ذا األم �ي��رك��ي ال ��ذي يعمل تحت
ّ
اس��م «ستيفان سميث» غطى ال�ق� ّ
األفريقية
�ارة
ف � ّ�ي ج ��ري ��دت ��ي «ل � ��و م ��ون ��د» و«ليبراسيون»،
وأل��ف عددًا من الكتب عن أفريقيا .للداللة على
ّ
عنصرية الرجل ضد شعب ّ
القارة تكفي اإلشارة
ّ
ُ
إل��ى م��ؤل��ف ك��ام��ل («ع �ص��اب أف��ري�ق�ي��ا») للكاتب
السنغالي «ب��وب��اك��ر ب��وري��س دي ��وب» ،يدحض
ّ
«سميث» وخصوصًا ف��ي كتابه
عنصرية
فيه
ّ ّ
«ن�ي�غ��رول��وج��ي» .أي أن أس��اي��اس انتقى كاتبًا:

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

 )1ذا ّتاريخ عنصري ضد السود و )2ال عالقة
ّ
العربية.
ل��ه البتة بالشرق األوس��ط والقضايا
«سميث» ه��و ال�ي��وم أس�ت��اذ زائ��ر ف��ي الدراسات
ُ
ّ
«ديوك» وقد كتبت له على
األفريقية في جامعة
ً
ّ
ب��ري��ده اإلل �ك �ت��رون��ي س��ائ�ل�ا ّ إي� ��اه إم �ك��ان عرض
ب�ع��ض األس �ئ �ل��ة ع�ل�ي��ه ،إال أن ��ه ل��م ي�ج�ب�ن��ي .أما
ُمنتج الفيلم ُفهو دانييل لوكونت ،وهو معروف
بمناصرته امل ِّ
تعصبة لقضايا املحافظني الجدد
للعرب
وبترويجه ملصالح إسرائيل ولإلساءة
ّ
ّ
وثائقية وأّف�لام ّ .كان يجب أن أتوقع
في برامج
ّ
رداءة الفيلم بمجرد أن مجلة «نيويورك تايمز»
ّ
قضية
امل�ع��ادي��ة للعرب وقضاياهم باستثناء
محمد دح�لان وس�لام فياض ومحمود ّ
عباس
(إذا ك ��ان ��وا ُي �ح �س �ب��ون ع �ل��ى ال� �ع ��رب) أسبغت
وأشادت بالبحث ّالذي بنى
مديحًا على املخرج
ّ
َ
فيلمه عليه .وهذا مهم ألنني وجدت أن الحس
ّ
ال�س�ي��اس��ي أو ال�ل�اح��س ال�س�ي��اس��ي للفيلم هو

أميركي بحت ،باملعنى العنصري والصهيوني
(وبمقياس الثقافة السائدة في أميركا ،حتى ال
ّ
الشعب ّاألميركي بالوصمة ذاتها).
نصم كل
ً
ّ
أهمية
ي �س �ت��وق�ف��ك أوال أن ال �ف �ي �ل��م ي � ُب��ال��غ ف ��ي
«ك� � ��ارل� � ��وس» ف� ��ي ال� �ت ��اري ��خ امل� �ع ��اص ��ر للثورة
ّ
الفلسطينية وح �ت��ى ف��ي ت��اري��خ تنظيم وديع
ّ
ح � ��داد ن �ف �س��ه .ل ��م ي �ك��ن ال ��رج ��ل إال ح��اش �ي��ة في
ن� �ض ��ال ش �ع��ب ف �ل �س �ط�ي�ن ،ك �م��ا ك � ��ان «لورنس
ّ
العربية» الصغرى.
العرب» حاشية في «الثورة
اح� �ت ��اج أس ��اي ��اس إل� ��ى امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي دوره كي
ّ
يسوغ الفيلم :هناك املئات من ال�ث� ّ�وار بأسماء
ّ
عربية ،ول��م يسمع بها أح��د .بمعنى آخ��رّ ،كون
�وس» ك��ان م�ش�ه��ورًا وك ��ون ُأن�ي��س نقاش
«ك ��ارل � ً
م�ج�ه��وال ع�ب��ر ال�س�ن��وات (إل ��ى أن أل �ق��ي القبض
عليه ف��ي ب��اري��س) دليل على م�ه��ارة األخ�ي��ر ،ال
ّ
على مهارة ّ
األول .لم يكن حداد يريد أن ّ يصنع
ّ
مشاهير :كان يريد أن يصنع ثوارًا ،وتقل فائدة
يصبح مشهورًا ،أو ساعيًا نحو
الثائر عندما
نْ
ال�ش�ه��رة ،أو االث �ن�ْي� .ي��ذك��ر امل�ن��اض�ل��ون العتاق
الذين عاشوا مرحلة األردن (قبل مجازر أيلول
ّ
العسكرية
وبعدها) «كارلوس» هذا .في دورته
ّ
األولىّ ،
الجسدية
ميز نفسه بشجاعته وقدرته
ّ
وب�ح�م��اس�ت��هّ ال �ش��دي��دة .وي��ذك��ر م��ن ت� ��درب معه
في األردن ،أن��ه ك��ان يضيق ذرع��ًا بتدريب ّ
رص
ّ
ّ
الصفوف والوقوف والتأهب (يبدو ّ أن تدريبات
ّ
ُ
الفلسطينية ك��ان��ت م�ت��أث��رة بتنظيم
املنظمات

ال �ج �ي ��وش ،وه � ��ذا ع��ام ��ل م ��ن ع ��وام ��ل تجييش
ال �ث��ورة الن �ع��دام ال �خ �ب��رة ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ف��ي حرب
ُ
في هذا الصدد كتاب يزيد
العصابات ،يراجع ُ ّ
ص��اي��غ« ،ال�ك�ف��اح امل�س��ل��ح والبحث ع��ن الدولة»،
ّ
اليمينية) .كان «كارلوس»
بالرغم من توجهاته

بتدريبات قاسية .وقد امتاز
يعترض ويطالب ّ
أيضًا ف��ي ال��رم��اي��ة .ك��ل ه��ذا ج��ذب إليه األنظار،
ّ
يصور الفيلم.
كمقاتل وليس كقائد ثوري كما
وهنا يبدأ الخيال في الفيلم .يصبح «كارلوس»
ّ
ّ
ّ
فلسطينيًا ون��دًا لوديع ح��داد نفسه.
ه��ذا قائدًا
ت� � ��راه ي �ج �ل��س ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل � �ق� ��ادة الفصائل
ّ
الفلسطينية دع��ا إل�ي��ه ي��وري أن��دروب��وف .لكن
ق� ّ�ص��ة «ك��ارل��وس» تلقي ظاللها على الجوانب

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

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

ّ
ّ
ّ
الفلسطينية .كأن
ال�س��ي�ئ��ة ف��ي ت�ج��رب��ة ال �ث��ورة ّ
ال �ث ��ورة ت �ج��ذب م��ن دون أن ت �ش��ذب أن��اس��ًا من
ّ
مرتزقة وزعران
خلفيات مختلفة .لجأ إلى الثورة
ّ
وأوغ ��اد وع�م�لاء اس�ت�خ�ب��ارات .ل��م ّت��دق��ق الثورة
ٌ
ّ
فلسطينيًا
ف��ي خ�ل�ف� ّ�ي��ة ه ��ؤالء .ي��ذك��ر واح ��د أن

دخ��ل ً إل��ى معسكر ت��دري�ب��ي ف��ي «ال �ب��رج» ورأى
السياسي
«رجال» في الدورة .انتحى باملسؤول
ّ
واعترض حانقًا :ماذا يفعل هذا هنا؟ قيل له إنه
ّ
األميركية في بيروت .صرخ:
رفيق من الجامعة

رفيق؟ أنا عرفته منذ سن الحداثة في املدرسة
رفض أن يشارك في الدورة
وهو كتائبي عتيق.
(الحظ رفاق «الرفيق» ّأنه اختفى ّ
كليًا عن السمع
بعد  1982ولم يبق له أثر) .كان على الثورة أن
ّ
ّ
خلفية ه��ؤالء ال��ذي��ن وال�ل��وات��ي كانوا
ت��دق��ق ف��ي
يظهرون فجأة في معسكرات التدريب ومكاتب
التنظيمات وي�ط�ل�ب��ون االن �ض �م��ام .ط�ب�ع��ًا ،كان
بينهم م�ن��اض�ل��ون أم �م� ّ�ي��ون ،ول�ك��ن ك��ان بينهم
مرتزقة ومجرمون.
ّ
صفة «كارلوس» ووقعه؟ األمر نسبي.
من يقرر ّ
ّ
�ى ثائر أه��وج تحول
أن��ا أعتبر أن��ه ك��ان أق� ّ�رب إل� ّ
عملية فيينا ،إن لم يكن قبلها.
االرتزاق بعد
إلى
ّ
ي�ك�ف��ي أن اس �م��ه ارت �ب ��ط ب�ت�ق�ب�ي��ح اس ��م الثورة
ّ
أن
الفلسطينية على نطاق ع��امل��ي .أراد الفيلم ً
يجعل م��ن م�س�ي��رة ال�ن�ض��ال الفلسطيني ّ عمال
ّ
ّ
ّ
وإرهابيًا .ال لبس البتة في
وإجراميًا
ارتزاقيًا
ّ
رسالة الفيلم هذه .وأبلغ تعبير عن صهيونية
ال�ف�ي�ل��م ه��و غ �ي��اب إس��رائ �ي��ل ال �ت��ام ع��ن سياقه.
إسرائيل ليست م��وج��ودة في سيناريو الفيلم
وأح��داث��ه .وإس��رائ�ي��ل غائبة ع��ن أف�ع��ال اإلجرام
التي ّبدأت
واإلره��اب ،في أوروب��ا نفسها ،وهي ُ
موسم اإلره��اب في أوروب��ا بالعبوات املفخخة
إل� ��ى ّ س� �ف ��ارات ف ��ي األرب �ع �ي �ن �ي��ات (ك� ��م أخطأت
م �ج��ل��ة «اإلي �ك��ون��وم �س��ت» ال��رص �ي �ن��ة ف��ي مقالة

حداد لم يرد أن
وديع ّ
يصنع مشاهير بل أراد أن
تقل فائدة الثائر
ثوارًا إذ ّ
يصنع ّ
عندما يصبح مشهورًا
ُ
ُ
ن ّ�ش��رت أخ�ي�رًا ع��ن ت��اري��خ ال �ط��رود امل�ت�ف� ّ�ج��رة إذا
إن �ه��ا س�ه��ت ع��ن ذك ��ر ري� ��ادة إس��رائ �ي��ل ف��ي هذا
املجال من اإلره��اب أي�ض��ًا) .و لم يكترث الفيلم
لضحايا شعب فلسطني وال�ع��رب اآلخ��ري��ن من
ّ
ّ
حتى ال نذكر
امل��دن��ي�ين وامل��دن��ي��ات ف��ي أوروب� ��اّ ،
العربي .لكنه أراد أن
آالف الضحايا في العالم
ّ
ّ
ّ
ُي ِّ
أجنبية
ضحية
قرب املشاهد واملشاهدة من كل
للعنف العربي (م�ث��ل مشهد إط�ل�اق الرصاص
ع�ل��ى امل ��رأة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ال�ح��ام��ل ف��ي ب �ي��روت ،وال
أدري إذا كانت ه��ذه واقعة أم كذبة من أكاذيب
الفيلم ال �ع��دي��دة) .وع�ن��دم��ا ظ�ه��ر تسجيل كالم
ل� �ب � ّ
وهو
�س ��ام أب � ��و ش ��ري ��ف م ��ن ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ّ
ّ
يتحدث في تفسير االعتداء على صاحب محال
ّ
الصهيونية ف��ي لندن،
«م��ارك��س أن��د ُ سبنسر»
ُ
لو أراد أن يكون منصفًا،
كان أحرى باملخرج ـــــ ّ
وهو لم يكن ُمنصفًا ّالبتة ـــــ أن يذكر للمشاهد،
ْ
وإن بصورة عابرة ،أن وج��ه أب��و شريف املليء
ّ
بالشظايا والحروق والتشوه هو نتيجة طرد

إره��اب��ي م��ن دول��ة إس��رائ�ي��ل ال�ع��زي��زة على قلب
أساياس وكاميراه.
ّ
استهدف مالك «م��ارك��س أن��د سبنسر»
وح��داد ّ ً
ّ
لكونه مموال لـ«حيروت» والقضايا الصهيونية.
ال�ف�ي�ل��م أراد أن ي �ص� ّ�ور ال �ث��ائ��ر ال �ع��رب��ي ُ
كمعاد
ل�ل�ي�ه��ود ،ك�ي�ه��ود (وح ��ده ذل��ك األمل��ان��ي اعترض
على معاداة اليهود ،فيما كانت املسألة تخضع
طويلة في صفوف القادة واألعضاء،
لنقاشات
ُ
ّ
الفلسطينية
لكن تصوير امل �خ��رج للمنظمات
بالفاشية وال��دي�ك�ت��ات� ّ
ّ
ّ
�وري��ة .لم
تقصد وصمها
ّ ّ
ي�ك��ن ق ��ادة امل�ن�ظ�م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي��ة ك��ل�ه��م على

شاكلة ياسر عرفات .وحتى األخير كان يخضع
للمساءلة ،وخصوصًا في السنوات األولى ،من
أترابه).
ل��م ي�ص��ل الفيلم إط�لاق��ًا إل��ى حقيقة ل�غ��ز ّوديع
ّ
ح� � ��داد .أح �م��د ق �ع �ب��ور أج� ��اد ال�ت�م�ث�ي��ل ل �ك��ن��ه لم
ّ
ّ
ّ
ّ
ي �ص��ور ش�خ�ص��ي��ة ودي ��ع ح � ��داد .ل��م ي�ك��ن حداد
م�ث��ل إب��راه �ي��م ق�ل�ي�لات أو «أب ��و ال �ع� ّ�ب��اس» ،ولم
ّ
�ات ال � �ف � ��راغ أو
ي �ك ��ن ي �ل �ه��و ب� � ُم� �س ��دس ف� ��ي
أوق� � � � ّ
ّ
التهديد .أراد امل�خ��رج أن يصور ك��ل املناضلني
ّ
ال �ع��رب ك��أوغ��اد وزع � ��ران .صحيح أن ع ��ددًا من

األوغ ��اد وال��زع��ران ت�س� ّ�رب إل��ى ص�ف��وف الثورة
ّ
الفلسطينية ،لكن هؤالء كانوا إما في تنظيمات
استخبارات النظام السوري (وهل كانت منظمة
ّ
جمعية من األوغ��اد والسارقني
«الصاعقة» إال
وال �ق �ت �ل��ة؟) وال �ن �ظ��ام ال �ع��راق��ي ودك ��اك�ي�ن ياسر
ّ
العقائدية مثل
عرفات الكثيرة .لكن التنظيمات
ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي وم�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل الشيوعي
وح � ��زب ال �ع �م��ل االش� �ت ��راك ��ي ال �ع��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ لبنان
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني والجبهة
والجبهة
ال ��دي �م ��وق ��راط � ّ�ي ��ة ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين والحزب
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صهيونية
بعيون
ة
الفلسطيني
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعبية
وامل�ب��ك��ر ال��ذي دار ف��ي ق�ي��ادة الجبهة
ّ
(منذ ،إن لم يكنّ قبل ،اجتماع اللجنة املركزية
في  ،)1971أي أن العنف ،خصوصًا بعيدًا عن
س��اح��ة ال �ص��راع األس��اس� ّ�ي��ة ،ل��م يكن أم �رًا عابرًا
ّ
ّ
الفلسطينيني .وخلط الفيلم
والثوار
عن القادة
ّ
ّ
الشعبية (ف��رع العمليات
الجبهة
بني
كالعادة
ّ
ّ
ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ال� ��ذي ان �ش��ق ت �ح��ت رئ��اس��ة ُحداد)
وم�ن�ظ�م��ة «أي �ل��ول األس � ��ود» .ول��م ي�ف�ه��م املخرج
ّ
ّ
طريقة العمل والتجنيد لوديع ح��داد :حدثني
تنظيم وديع
هذا الصيف واحد من ّالبارزين في ّ
ّ
ّ
لعملية
حداد عن انتقائه للمنفذين .كان يخطط
�روت أوص��اف��ًا للمرشحني (كأن
وي��رس��ل إل��ى ب�ي� ً
ّ
ّ
قصير
م،
مخي
�ن
�
ب
ا
سًا
متمر
مقاتال
يقول ،أري��د
ّ
املخرج أن
يعلم
لم
�خ).
�
ل
ا
الشعر،
وأشقر
القامة ّ
ّ
ّ
ّ
أنيس نقاش لم يلتق وديع حداد قط ،وأنه كان
ّ
«مبعوثًا» م��ن أب��و جهاد ملعاينة تنظيم حداد
الداخل.
من
ّ
كذلك فإن الفيلم يخلط بني علي العيساوي (الذي
ال عالقة له بـ«كارلوس») وأفعاله ّوبني شقيقه
سليم .ليس هناك من دليل على أن «كارلوس»
ك � ��ان م � �ت � ّ
�ورط ��ًا ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة اغ� �ت� �ي ��ال عاصم
ال�ج�ن��دي ،ب��اع�ت��راف ال�ج�ن��دي نفسه ال ��ذي جزم
«كارلوس» من االغتيال .سها عن الفيلم
ببراءة ّ
ّ
اللبنانية املتواطئة (قبل
أن يذكر أن السلطات
وحتى اتفاق الطائف) مع أجهزة االستخبارات
األج �ن �ب � ّ�ي ��ة ك ��ان ��ت ت �س �م��ح ل � �ـ«م � �س ��ؤول أمني»
فرنسي خبير ف��ي ش��ؤون «مكافحة اإلرهاب»
ب ��اإلق ��ام ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ل �ل �ت �ج� ّ�س��س والتخريب
ّ
الفلسطينية .وتصوير
على منظمات ال �ث��ورة
ّ
ّ
عالقة ل��ه ب��ال��واق��ع .من
ال
العربية
الشخصيات ّ
ّ
التقى أنيس نقاش يعرف أن ال قربى بينه وبني
ّ
ّ
شخصيات
املتهور في الفيلم.
الشاب العصبي
ّ
مبنية على التصوير النمطي التقليدي
الفيلم

لماذا التركيز على
السورية
االستخبارات
ّ
والليبية
العراقية
مع ّأن
ّ
ّ
أقرب إلى كارلوس؟

خالل االعتصام أثناء عرض الفيلم في بيروت (أرشيف ــ مروان طحطح)
ّ
السري
السوري القومي االجتماعي والتنظيم
ّ
ينبذون األوغاد
لوديع حداد كانوا على الغالب
ّ
وال � ��زع � ��ران م ��ن ص �ف��وف �ه��م .أج � ��زم ب � ��أن الرفيق
ّ
العسكرية ملنظمة العمل
«زه �ي��ر» ف��ي ال�ق�ي��ادة
ّ
الشيوعي ك��ان يلفظ ه��ؤالء من دون ت��ردد ،وال
يقبلهم في صفوفه أبدًا ،وكانت تلك الحال في
ّ
ّ
العقائدية
تنظيم حداد .لم يكن مقاتلو ّاألحزاب
زعرانًا على شاكلة يوسف ب��زي («الصحافي»
ّ
اليومية) كما يصف هو
في نشرة آل الحريري
َ
ّ
نفسه في كتابه البشع «نظر إلي ياسر عرفات

وابتسم».
وك��ال�ع��ادة ف��ي أف�لام كهذه ع��ن ال�ش��رق األوسط،
وخ �ص��وص��ًا ت �ل��ك ال �ت��ي ت �ت �ل� ّ�وث ب��أي� ٍ�د إعدادية
ّ
ّ
صهيونية ،ي� ّ�زخ� ّ�ر الفيلم
أميركية
وتجهيزية
ّ
باألخطاء ّواملغالطات .فالفيلم يظن أن صدام
حسني تسلم سلطة ال��رئ��اس��ة م��ن أح�م��د حسن
ال�ب�ك��ر ف��ي أواس� ��ط ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات .ي�خ�ل��ط مرارًا
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني
وتكرارًا بني الجبهة
ّ
ّ
السري الذي أنشأه حداد خارج إطار
والتنظيم ّ
الجبهة .كما أن الفيلم لم يكترث للنقاش الطويل

ّ
ّ
يلتق
لثوار
فلسطني .من األكيد أن أساياس لم ّ ِ
ّ
ع��ن كثب أي��ًا م��ن ال��ذي��ن عملوا م��ع ودي��ع حداد،
ّ
شخصية
ول ��م ي �ح ��اول ال �ت �ع� ّ�رف ع �ل��ى ح�ق�ي�ق��ة
ّ
ّ
ودي��ع ح��داد .ولم يفهم املخرج كيف طرد حداد
ّ
م��ن دون ت� ّ�ردد «ك��ارل��وس» بعدما خالف أوامر
ّ
ّ
عملية فيينا .ونظرة ح��داد إل��ى «ك��ارل��وس» لم
تكن على الصورة التي أدرجها الفيلم .عندما
اغتيل محمد بوضيا ف��ي فرنسا ،ل��م يكن اسم
ّ
مخيلة
«ك��ارل��وس» مطروحًا كخليفة له إال في
«ك��ارل��وس» وح��ده( .وق��د غ��ال��ط «ك��ارل��وس» في
رسالة لـ«األخبار» الوقائع في الفيلم في أكثر
من نقطة).
ل�ك��ن ه �ن��اك م��ا ه��و أي �ض��ًا ع�ن�ص��ري ف��ي الفيلم:
ال� �ث ��وار م��ن أم �ي��رك��ا ال�لات �ي �ن� ّ�ي��ة ب� ��دوا (وبدون)
م�ب��دئ� ّ�ي�ين وم �ب��دئ� ّ�ي��ات وم �ن��دف �ع��ات بمنطلقات
م�ح��ض س �ي��اس� ّ�ي��ة .واألم� ��ر ن�ف�س��ه ي�ن�ط�ب��ق على
ّ
األملانية (وكم بالغ الفيلم في دورها
العناصر
ّ
ّ
رب�م��ا بسبب تمويل أمل��ان��ي للفيلم) .أم��ا الثوار
ّ
العرب ،فهم زعران فقط يهتمون باملال وبتنفيذ
ّ
عربية.
أوامر استخبارات
ل �ك��ن ه� �ن ��اك م ��ا ه ��و م ��ري ��ب ف ��ي ال �ف �ي � ّل��مُ :هناك
ّ
آذاري� ��ة ف��ي ال �س��رد .ي�ب��دو أن املخرج
نفحة 14
ّ
ني سابقني في حاشية الحريري
يساري
جالس
ّ
ّ
ألن ال� �ف� �ي� �ل ��م رك� � � ��ز ع� �ل ��ى ع�ل��اق� ��ة «كارلوس»
ّ
عالقات
السورية ،فيما تجاهل
باالستخبارات
ّ
ّ
أخرى له ،وأغفل الرعاية الليبية .من األكيد أن
ّ
السورية
على االستخبارات
الفيلم أراد التركيز
ّ
ّ
الليبية
أكثر م��ن غيرها ،م��ع أن االستخبارات
وال �ع��راق� ّ�ي��ة ك��ان��ت أق ��رب إل��ى «ك ��ارل ��وس» وإلى
ّ
حدادّ .
ثم ،ملاذا لم يذكر الفيلم كلمة واحدة
وديع
ّ
عن عالقة «كارلوس» باالستخبارات السعودية
وقيامه بتنفيذ ّ
مهمات قتل لحسابهم؟ خالد

خضر آغ��ا ،وك��ان ذا صلة وثيقة بامللك فيصل
وب��االس �ت �خ �ب��ارات ال �س �ع� ّ
�ودي��ة ،أش� ��ار ل ��ي إلى
ك��رس��ي ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي ب �ي��روت وق ��ال :ع�ل��ى هذا
ال� �ك ��رس ��ي ج �ل ��س «ك� � ��ارل� � ��وس» وج� � ��رع قناني
«ج��ون��ي ووك ��ر» وه��و يتباحث ّف��ي أم��ر خدمة
ّ
السعودية .وقد نفذ «كارلوس»،
االستخبارات
ب �ن� ً
ّ
�اء ع�ل��ى ش �ه��ادة خ�ض��ر آغ ��ا ،ع�م�ل��ي��ة اغتيال

ُ
ً
ّ
مل �ع��ارض س �ع��ودي وت �ل��ق��ى ت �ح��وي�لا م��ال� ّ�ي��ًا في
حساب باسم السيدة «توتو» في رومانيا .فات
ّ
كل ذلك رواية الفيلم.
ّ
وملاذا هذا التركيز في الفيلم على صدام حسني
ّ
أليس ذلك من أجل
معروفًا؟ ُ ِّ
حتى عندما لم يكن ُ
عاصر امل ُتأثر بما يعرف
التأثير على املشاهد امل ّ
اليوم عن طغيانه؟ وملاذا لطف املخرج كثيرًا ّمن
ّ
الشرقية ،وخفف
تصوير استخبارات أوروب��ا
ّ
حميمية عالقتها بـ«كارلوس»؟ يذكر قيادي
من
ّ
ّ
بارز في الجبهة الشعبية كيف اشتكى له حداد
ـ«كي.جي.بي»
سيطرة ال
ف��ي السبعينيات م��ن
ُ
ّ
ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي�م��ه .ومل � ��اذا ف ��ات امل� �خ ��رج أن يغطي
النقاشات الطويلة التي كانت ت��دور حتى في
ّ
وس� ّ�ط تنظيم ودي��ع ح ��داد ع��ن مسألة ضرورة
ّ
ت �ج��ن��ب إل� �ح ��اق األذى ب ��امل ��دن ��ي�ي�ن (دون نفي
ّ
ّ
واملدنيات جراء
باملدنيني
حصول إلحاق ضرر
ّ
ّ
أع�م��ال أش��رف عليها ودي��ع ح ��داد ،وق��د تنبهت
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني لهذه املسألة
الجبهة
ّ
عند النقاش الطويل الذي أدى إلى قطع العالقة
ّ
ّ
التنظيمية ب�ين ح ��داد ّوال��راح��ل الكبير جورج
ح�ب��ش) .ه��ذا ال ينفي أن األع �م��ال «الخارجية»
ساعدت على وضع اسم فلسطني على الخريطة
العاملية.
وه� �ّي�نّن ��اك م �س��أل��ة ّ«م �ي �ش ��ال م� �ك ��رب ��ل» .ل �ي��س من
ّ
اللبنانية قبضت
ال�ه� أن ت��درك ّأن السلطات
ّ
على مكربل وسلمته إل��ى السلطات الفرنسية
ب �ع��د ت �ع��ذي �ب� ّ�ه .ل ��م ي �ك��ن ي �ق ��وم ب� ��أي ن �ش ��اط في
ّ
منصبًا في أوروب��ا .لكن
لبنان :كان كل نشاطه
ّ
�ى ع�ه��د أم�ي�ن الجميل
�
ت
�
ح
ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
ّ
ك��ان��ت س�ل�ط��ات ع� � ّ
ّ
�دوة ل �ك��ل امل �ص��ال��ح العربية،
وكانت أجهزة أمنها وجيشها واستخباراتها
ّ
أجنبية ُمتعاونة
مرتهنة بالكامل الستخبارات
ّ
اللبنانية كانت ترصد
مع إسرائيل .السلطات
ّ
كل من ّكان ينشط ضد إسرائيل حتى لو خارج
لبنان .إن عمل جول بستاني (أو جوني عبده
لبنان،
بعده) يجب أن يصبح معروفًا للناس في
ّ
وفي خارج لبنان .كان «كارلوس» ُم ّ
صرًا ّعلى أن
مكربل مشبوه ،وكان ّ
يروج لذلك أينما حل .كما
ّ ّ
ّ
إسرائيلية أكدت شبهات «كارلوس»
أن مراجع
ّ
عندما تحدثت عن دور ملكربل في الوصول إلى
ّ
ّ
يصور مكربل مغلوبًا على أمره،
بودية .الفيلم
ّ
ل�ك��ن الحقيقة ليست واض�ح��ة ه�ن��ا .ل��م يكن من
ّ
ّ
مصلحة الجبهة الشعبية االعتراف بصوابية

شكوك «كارلوس» في هذا الصدد.
ّ ّ
تبقى مسألة تقويم ّعمل «كارلوس» .ال شك أن
ومغامرين ومجرمني
ال�ث��ورة جذبت متطفلني
وم��رت��زق��ة وم �ت �ه� ّ�وري��ن ،ك�م��ا ّأن �ه��ا ج��ذب��ت ّ
ثوارًا
ّ
ّ
(وحقيقيات) .آخر أعمال «كارلوس»
حقيقيني
ّ
فيه بن الدن وأسبغ
كانت في بيان أخير له حيّا ّ
«كارلوس» هذا
قرر أن
عليه صفات الثورة .من
ّ
هو الذي ُيصدر األحكام في ما يتعلق بالعمل
حتميًا علينا أن ّ
ّ
نؤيد َمن
الثوري العربي؟ ليس
ّ
قضايانا عندما يسيء إليها.
يؤيد
ّ
ّ
يلخص الدعاية الصهيونية .يجب
هذا ّالفيلم ّ
التحقق م��ن ك��ل سيناريو قبل مشاركة العرب
ّ
دراس � ��ة ج��ام �ع� ّ�ي��ة في
ف �ي��ه .أذك� ��ر ّ ف��ي أول س �ن��ة ُ ِّ
ّ
واشنطن أن مخرجًا كان يفتش عن عرب شبان
للظهور ف��ي فيلم «ب��روت��وك��ول» ل�غ��ول��دي هون
(وك��ان��ت امل�ك��اف��أة ال�ي��وم� ّ�ي��ة ن�ح��و م�ئ��ة دوالر ملن
يظهر في الفيلم) .أتى للقاء الـ«كاستنغ» عدد
كبير م��ن ُال�ش� ّ�ب��ان ال�ع��رب ف��ي امل��دي�ن��ة وواجهوا
ّ
ال �ف��ري��ق امل� �ع ��د .وت ��م االت �ص��ال ب �ع��دد م��ن الذين
ـ«كاستنغ»
اخ� �ت� �ي ��روا ّ .ات �ص �ل��ت ب ��ي م ��دي ��رة ال
ّ
َ
قلت لها إنني
لتخبرني أنني بني من اختيرواّ .
ّ
لن أقبل قبل أن أقرأ السيناريو ألتأكد من خلوه
م��ن ّ اإلس ��اءة ّل�ل�ع��رب .ضحكت وق��ال��ت ل��ي :وهل
تظن أن��ك ممثل ف��ي الفيلم؟ نحن نريدكم فقط
«ك��وم�ب��ارس» .أص��ررت على موقفي ،فضحكت
وانتهت املكاملة .املغرب بات خبيرًا وعريقًا في
استضافة أكثر األفالم معاداة للعرب واإلسالم،
ع �ل��ى ن �س��ق «إن ��دي ��ان ��ا ج ��ون ��ز» وغ� �ي ��ره .لبنان،
ّ
الحساسية للذات
بشؤون
كالعادة ،ال عالقة له
ّ
ّ
العربية .على العكس ،لعل البعض ف��ي لبنان
زه��ا بالتعاون ال��ذي ب��دا ف��ي الفيلم ب�ين أجهزة
ال �ش��رط��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان وم �ص��ال��ح إس��رائ ّ �ي��ل (في
السبعينيات م��ن ال�ع�ق��د امل��اض��ي) .ل�ك��ن��ه فيلم،
فقط .أما الرفض العربي لوجود
إس��رائ �ي��ل ،ف ��ذاك حقيقة عنيدة.
ّ
سجل ذلك يا أساياس.
ّ
السياسية
* أستاذ العلوم
في جامعة كاليفورنيا
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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صفقة التجميد مؤجلة :ال طائرات «أف ــ  »35مجانًا

تراجعت صفقة التجميد
األميركية بعد الكشف عن
رفض أميركي منح  20طائرة
«أف ـــــ  »35إلى إسرائيل
مجانًا في مقابل تجميد
استيطاني ملدة  3أشهر ،في
وقت يبدو فيه حي سلوان
مهددًا باإللغاء ،في ظل نية
إسرائيلية لهدم  20ألف منزل

ك �ش �ف��ت ص �ح��ف «ي ��دي� �ع ��وت أحرونوت»
و«م� �ع ��اري ��ف» و«ه� ��آرت� ��س» اإلسرائيلية
أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة «ت��رف��ض أن تشمل
املكافآت إلسرائيل ،في مقابل تجميد البناء
االستيطاني ملدة  3شهور 20 ،طائرة أف ـــــ
 35مجانًا ،ما يناقض تصريحات رئيس
ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو».
وأوضحت أنه خالل االتصاالت بني مكتب
ن�ت�ن�ي��اه��و واإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي األيام
امل��اض�ي��ة ،ق��ال امل�س��ؤول��ون األم�ي��رك�ي��ون إن
ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل أن «ت��دف��ع ث�م��ن العشرين
ط��ائ��رة مقاتلة ،إم��ا م��ن خ�لال حسم الثمن
م��ن امل �س��اع��دات األم �ي��رك �ي��ة أو ب��دف�ع��ه من
ال�خ��زي�ن��ة اإلس��رائ�ي�ل �ي��ة ،م��ع إم �ك��ان إرجاء
الدفع لبضع س�ن��وات» ،مشددين على أنه
ُ
«لن تمنح ّي�نّهذه الطائرات مجانًا».
ك ��ذل ��ك ت� �ب� م ��ن ت �ص��ري �ح��ات مسؤولني
أميركيني أن واشنطن تطالب تل أبيب بأن
يسري التجميد على البناء االستيطاني
ف��ي ال�ق��دس املحتلة ،رغ��م أن وثيقة اتفاق

ال�ت�ف��اه�م��ات األم�ي��رك�ي��ة ـــــ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة لن
تتضمن بندًا بشأن ذلك .ونقلت «يديعوت
أح� � ��رون� � ��وت» ع� ��ن م� �س ��ؤول�ي�ن سياسيني
إسرائيليني انتقادهم ل��وزي��رة الخارجية
األميركية ه�ي�لاري كلينتون ،باعتبارها
«غير ّ
مخولة التعهد بتسليم طائرات كهذه
إلسرائيل مجانًا وال حتى بمنح ضمانات
إلس��رائ�ي��ل» .وق��ال��وا إن «نتنياهو توصل
إلى اتفاق مع الشخص غير املناسب».
وذك ��رت الصحيفة أي�ض��ًا أن��ه عندما أبلغ
ن�ت�ن�ي��اه��و وزراء «ال �س �ب��اع �ي��ة» باالقتراح
األميركي ،سأله ال��وزراء «هل أنت متأكد؟
ولن يحسموا املبلغ من أم��وال املساعدات
ال�ع�س�ك��ري��ة؟» .وأض��اف��ت أن اك�ت�ش��اف عدم
دق��ة ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي أدل ��ى ب�ه��ا نتنياهو
أدت إلى موجة انتقادات لـ«أدائه».
وف� � � � ��ي م � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ت� �ج � �م � �ي ��د البناء
االستيطاني ،الذي ينص على أن الواليات
فترة
املتحدة لن تطالب إسرائيل بتمديد ينّ
التجميد ألكثر من ثالثة شهور ،فقد تب

أن الواليات املتحدة تشترط أن يكون بدء
امل�ف��اوض��ات ب�ين إسرائيل والفلسطينيني
بقضية حدود الدولة الفلسطينية.
وفي السياق ،بعث  39عضوًا ديموقراطيًا
ف ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��رس األم� �ي ��ركّ ��ي رس ��ال ��ة إلى
الرئيس ب��اراك أوباما ،يحثونه فيها على
إط �ل��اق س � ��راح ال� �ج ��اس ��وس اإلسرائيلي
ج��ون��اث��ان ب� � ��والرد ،الع �ت �ب ��ارات إنسانية
وتحريك عملية السالم.
ون �ق �ل��ت وك��ال��ة «ت �ل �غ��راف» ال �ي �ه��ودي��ة عن
النائب الديموقراطي ب��ارن��ي ف��ران��ك قوله
إن ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ك�ت�ب��ت ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
مجموعات يهودية« ،تطالب باإلفراج عن
بوالرد املسجون منذ  25عامًا ،العتبارات
أه�م�ه��ا إن�س��ان�ي��ة ،ول�ك��ن أي�ض��ًا ك�ح��اف��ز في
عملية السالم».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ط ��ال ��ب امل �س �ت �ش ��ار القضائي
للحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،حكومته وبلدية
االح� �ت�ل�ال ف ��ي ال� �ق ��دس ،ب ��إغ�ل�اق ج� ��زء من
ال�ب��ؤرة االستيطانية «بيت ي��ون��ات��ان» في

حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي
امل�س�ج��د األق �ص��ى ،ل�ف�ت��رة وج �ي��زة ،وبهدم
م �ئ��ات امل �ن ��ازل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي إط ��ار ما
ّ
سماه «املعاملة باملثل» .وقال عضو لجنة
الدفاع عن سلوان وح��ي البستان ،فخري
أب��و دي ��اب ،إن ه��ذه ال��رس��ال��ة ال �ت��ي جاءت
م��ن أرف ��ع شخصية ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي حكومة
االح�ت�لال« ،تؤكد ّ
نيات االح�ت�لال املاضية
بهدم مئات املنازل في القدس ،وخصوصًا
سلوان ،وتحديدًا هدم منازل حي البستان
وإزال � � �ت � � ��ه ب ��ال� �ك ��ام ��ل مل �ص �ل �ح��ة مشاريع
تلمودية».
وأك� ��د رئ �ي��س وح� ��دة ال �ق��دس ف��ي السلطة
الفلسطينية ،أحمد الرويضي ،أن األوضاع
ف ��ي ال� �ق ��دس م��رش �ح��ة ل�ل�ت�ص�ع�ي��د بسبب
رسالة املستشار القضائي ،مشيرًا إلى أن
ّ
أكثر م��ن  20أل��ف مبنى م�ه��دد ب��ال�ه��دم ،ما
ي�ع�ن��ي ت�ش��ري��د  100أل ��ف م��واط��ن مقدسي
تمهيدًا لطردهم من املدينة.
(األخبار ،يو بي آي)

«أصدقاء إسرائيل» زعماء مجلس النواب األميركي
جون باينر وإريك كانتور ناشطان في قوانني معاقبة سوريا ومواجهة إيران
كما كان متوقعًا ،سيكون
جون باينر رئيس مجلس
النواب األميركي الجديد،
فيما أصبح إريك كانتور
زعيم الغالبية الجمهورية.
ال يختلف االثنان في سجل
تصويتهما في السابق إلى
جانب إسرائيل دائمًا ،في وجه
سوريا وإيران والفلسطينيني
ديما شريف
ب �ع��د األزم � ��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ع��اب��رة بني
واش� �ن� �ط ��ن وت � ��ل أب� �ي ��ب ف� ��ي آذار املاضي
ب�س�ب��ب إع �ل�ان ب �ن��اء وح� ��دات استيطانية
ج � ��دي � ��دة أث� � �ن � ��اء زي� � � � ��ارة ن� ��ائ� ��ب الرئيس
األميركي جوزيف بايدن للدولة العبرية،
ك ��ان ه �ن��اك ق �ل��ق ب�ي�ن أع �ض��اء الكونغرس
�ين» .حينها،
ب� ّش��أن ال�ع�لاق��ة ب�ين «ال�ص��دي�ق ً
وق��ع  300نائب وشيخ عريضة أرسلوها
إل��ى وزي��رة الخارجية األميركية هيالري
كلينتون ،يأسفون فيها لتوتر العالقات
و«ي�ت�ع �ه��دون ب��إل �ت��زام ك�ب�ي��ر ل�ل��راب��ط الذي
ال ينكسر ب�ين دولتنا ،ال��والي��ات املتحدة،
ودول��ة إس��رائ�ي��ل» .أول م��ن وق��ع العريضة
كان رئيس مجلس النواب األميركي جون
باينر ،وزعيم الغالبية الجمهورية الجديد
في املجلس إريك كانتور.
يجد االثنان نفيسهما اليوم ،وأصبحا في
موقعني ه��ام�ين ،يستطيعان ّ عبره تقرير
س �ي��اس��ة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ك ��ل ��ه ،والتأثير
بنحو غير مباشر على مجلس الشيوخ.
ف��زع �ي��م ال �غ��ال �ب �ي��ة ي �خ �ت��ار ب��ال �ت �ع��اون مع
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ج ��دول أع �م��ال الجلسات،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ي �س �ت �ط �ي��ع االث � �ن� ��ان أن يقررا
أول� ��وي� ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ي �ج ��ب درسها.
إذًا ،س�ي�ك��ون األم �ي��رك �ي��ون ،وال �ع��ال��م ،على
موعد م��ع سنتني م��ن القوانني والقرارات
امل�ح��اف�ظ��ة ،امل��ؤي��دة إلس��رائ �ي��ل ،والرافضة
واشنطن
ألي ان� �ف ��راج ف��ي ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن
ّ
و«محور الشر» ،سوريا وإيران .السبب أن
باينر وكانتور فاعالن في مجال العالقات
الخارجية ،ولهما آراء متطرفة من الصراع
ال�ع��رب��ي ـــــ اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ألنهما مناصران
قويان للدولة العبرية.
وبعد انتخابه زعيم الغالبية يوم األربعاء
امل��اض��ي ،أص�ب��ح ك��ان�ت��ور أول ي �ه��ودي في
ت��اري��خ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ي�ت��زع��م غالبية
(دي�م��وق��راط�ي��ة أو ج�م�ه��وري��ة) ف��ي مجلس

باينر وكانتور في الكونغرس بعد يوم من الفوز الجمهوري الكبير (أ ف ب)
ال� �ن ��واب .ل��م ي �خ��ف ك��ان �ت��ور م �ش��اع��ره قبل
إع��ادة انتخابه نائبًا عن والي��ة فيرجينيا
ف��ي ال �ث��ا ّن��ي م��ن ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي الحالي،
وأع�ل��ن أن الجمهوريني سيعيدون النظر
ب��امل �س��اع��دات ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي تمنحها
واشنطن للحلفاء .فمن ال يساند الواليات
امل�ت�ح��دة م�س��ان��دة ت��ام��ة ُي�ح� َ�رم األم ��وال ،ما
عدا إسرائيل طبعًا .وهو كان يريد إيصال
رس��ال��ة إل ��ى م�ص��ر وال �س �ع��ودي��ة ،أب ��رز من
يتلقى املساعدات األميركية بعد تل أبيب،
وت� �خ ��رج ��ان م ��ن وق� ��ت إل� ��ى آخ� ��ر م ��ن بيت
الطاعة األميركي.

ال يخالف كانتور ق��رارات حزبه باملجمل،
ّ
ويصوت دائمًا بما يتجانس مع معتقداته
الدينية ووالئه إلسرائيل .بعد وصوله إلى
مجلس النواب في ّ ،2001
صوت إلى جانب
استمرار الحظر على كوبا ،ومع قرار عدم
دف��ع مستحقات واشنطن لألمم املتحدة.
فرض
في أي��ار  ،2007كان من أب��رز داعمي
ّ
عقوبات على سوريا حتى تكشف عن كل
ما تملكه من أسلحة يمكن أن تكون للدمار
ال�ش��ام��ل .وه��و ق��دم م�ش��روع ال�ق��ان��ون الذي
يطلب من دمشق التوقف عن دعم اإلرهاب،
وااللتزام بحقوق اإلنسان وسيادة الدول

أصبح كانتور أول يهودي
في تاريخ الواليات
المتحدة يتزعم غالبية
في مجلس النواب

املجاورة.
ك��ذل��ك ص � ّ�وت م��رت�ين ع�ل��ى ط�ل��ب االعتراف
ب��امل�ج��ارز التركية بحق األرم ��ن ،ف��ي 2007
و .2009وف� ��ي ح ��زي ��ران  2009دع� ��م قرار
م �س ��ان ��دة امل �ت �ظ��اه��ري��ن اإلي ��ران� �ي�ي�ن عقب
االنتخابات الرئاسية .وكان قد ّ
صوت في
نيسان  2002مع ق��رار «مساندة إسرائيل
ف ��ي ح��رب �ه��ا ع �ل��ى اإلره� � � ��اب» .والح �ق ��ًا في
العام نفسه ّ
صوت إلى جانب اعتماد القوة
العسكرية في العراق .في نيسان  2008أعاد
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى سوريا،
باعتبارها جزءًا من الحرب في العراق .ثم
إلى
في نيسان وقف في وجه القرار الداعي ّ
محاكمة الرئيس ج��ورج ب��وش االب��ن ألنه
ك��ذب في موضوع أسلحة ال��دم��ار الشامل
ال�ع��راق�ي��ة .ال يختلف ال��زع�ي��م الجمهوري
األول ال�ي��وم ف��ي واشنطن ج��ون باينر عن
كانتور .باينر ،ال��ذي اخ�ت��اره ن��واب حزبه
ل �ي �ك��ون م��رش�ح�ه��م ل��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س فور
انعقاده في  3كانون الثاني  ،2011معروف
ب �م��واق �ف��ه امل �ت �ش ��ددة م ��ن إي� � ��ران وسوريا
أسطول
وال��داع �م��ة ل�ت��ل أب �ي��ب .فبعد أزم ��ة
ّ
حزيران املاضي ،قال باينر إن
الحرية في
ّ
إس��رائ�ي��ل لديها ك��ل ال�ح� ّ�ق ف��ي ال��دف��اع عن
نفسها .وأض��اف آن��ذاك إن واشنطن تقوم
بالعمل الخاطئ عبر التقرب من أعدائها
ّواالبتعاد عن أصدقائها (إسرائيل) .ورأى
أن املوضوع ال يتعلق بانتمائه إلى الحزب
الجمهوري «فمن املنطقي وج��ود حصار
(ع �ل��ى غ� ��زة) مل �ن��ع ت �ه��ري��ب األس �ل �ح��ة التي
يستخدمونها في أعمالهم اإلرهابية».
ع �ش �ي ��ة ان � �ت � �ه ��اء ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات العسكرية
األميركية ف��ي ال�ع��راق ف��ي  31آب املاضي،
أدل � ��ى ب��اي �ن��ر ب ��دل ��وه ف ��ي امل� �ّ�وض� ��وع ،بعد
خ�ط��اب ال��رئ�ي��س أوب��ام��ا .لكنه س��رع��ان ما
عن
خرج عن املوضوع وانتقل إلى الحديث ّ
امللف النووي اإليراني .فقال في خطابه إن
إيران من الحصول
العزلة الدولية لن تمنع ّ
على قنبلة .وي��رى باينر أن إسرائيل هي
«ج��زي��رة م��ن ال�ح��ري��ة يحيط بها بحر من
ال�ق�م��ع وال �ح �ق��د» .ل��م ي �ع��ارض ال�ن��ائ��ب عن
أوهايو أي قرار حرب اتخذه بوش وسجله
في موضوع العالقات الخارجية والحرب
م �ط��اب��ق ل �س �ج��ل ك ��ان� �ت ��ور ،ن��ائ �ب��ه كزعيم
لألقلية السابقة.
إذًا ،س�ي�ن�ش��ط م�ج�ل��س ال �ن ��واب األميركي
ف � � ��ي ال � �س � �ن � �ت�ي��ن امل � �ق � �ب � �ل � �ت �ي�ن ف � � ��ي مجال
ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي يحبها باينر
وك ��ان �ت ��ور .وس �ي �ح��اول االث� �ن ��ان الحفاظ،
قدر املستطاع ،على مصالح إسرائيل في
وّج��ه الفلسطينيني وس��وري��ا وإي� ��ران ،أي
إن الوضع لن يختلف عما كان أيام كانت
الغالبية للديموقراطيني.

العالم 21

السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

غزة

عربيات
دوليات

ُ ّ
«غراد» على النقب يسخن جبهة القطاع

ّ
نفذت ألوية الناصر صالح
الدين ،الذراع العسكرية للجان
املقاومة الشعبية ،عملية
نوعية بعد إطالقها صاروخًا
من طراز «غراد» على إسرائيل،
فما كان من األخيرة إال أن
ّ
كثفت غاراتها

على القطاع في  27كانون ّاألول عام
 .2008وردت إس��رائ �ي��ل ب�ش��ن غارتني
ج��وي �ت�ي�ن اس �ت �ه��دف �ت��ا م��دي �ن �ت��ي خان
يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة،
ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيني.
وقصف الطيران الحربي اإلسرائيلي
ً
م �ن��زال فلسطينيًا خ��ال�ي��ًا م��ن السكان
في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
ب�ص� ً�اروخ واح��د ،ف��دم��ر امل�ن��زل تدميرًا
كامال .
وق � � � ��ال ش � �ه � ��ود ع � �ي � ��ان ومسؤولون
ف � ��ي ح� ��رك� ��ة «ح� � �م � ��اس» إن الطيران

غزة ــ قيس صفدي
نوعها منذ
في سابقة هي األولى من
ّ
ان �ت �ه��اء ال �ح��رب ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة قبل
ن �ح��و ع��ام�ي�ن ،أط �ل �ق��ت أل��وي��ة الناصر
صالح الدين ،الذراع العسكرية للجان
املقاومة الشعبية ،صاروخًا من طراز
«غراد» من قطاع غزة على مستوطنة
«أوف � ��اك� � �ي � ��م» ف� ��ي ج � �ن� ��وب إسرائيل،
ف �ج��ر أم � ��س .وق � ��ال م �ت �ح��دث عسكري
إس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�إذاع ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة إن
الصاروخ سقط في منطقة «أوفاكيم»
ف��ي النقب ال�غ��رب��ي املتاخمة للقطاع،
من دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
إال أن أض � ��رارًا ل�ح�ق��ت ب �س �ي��ارة كانت
م�ت��وق�ف��ة ف��ي امل �ك��ان .وأش ��ار إل��ى أنها
«امل� � � � ��رة األول� � � � ��ى ال � �ت� ��ي ي� �ط� �ل ��ق فيها
ص ��اروخ م��ن ن��وع غ ��راد» م�ن��ذ انتهاء
ال �ح��رب ال �ت��ي ش�ن�ه��ا ج�ي��ش االحتالل

ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ،شمال
القطاع.
وت�ب�ن��ت أل��وي��ة ال �ن��اص��ر ص�ل�اح الدين
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع� ��ن إط �ل ��اق الصاروخ،
مشيرة إلى أن العملية تأتي «ردًا على
االن �ت �ه��اك��ات وال� �خ ��روق اإلسرائيلية
تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع».
ثم أعلنت في بيان ثان إطالقها أربع
ق��ذائ��ف أخ ��رى ع�ل��ى «م��وق��ع وكيبوتز
زيكيم الصهيوني» ق��رب ال�ح��دود مع
غ ��زة ،ف�ي�م��ا أع �ل��ن امل�ت�ح��دث العسكري
اإلس ��رائ � �ي � �ل ��ي س � �ق ��وط س� �ب ��ع قذائف
صاروخية محلية الصنع.
ورغ � ��م إق � � ��رار أل ��وي ��ة ال� �ن ��اص ��ر صالح
ال � � ��دي � � ��ن ب � ��امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ع � � ��ن إطالق
ال �ص��اروخ ،نقلت صحيفة «يديعوت
أح��رون��وت» اإلسرائيلية ع��ن مصادر
إسرائيلية قولها إن حركة «حماس»
هي التي تقف خلف إطالق الصاروخ،
وإن «م�ث��ل ه��ذه ال�ص��واري��خ ال تتوافر
إال لدى مقاتلي الحركة» .وأك��دت «أن
حسن الحظ فقط هو الذي منع سقوط
الصاروخ في منطقة سكنية».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أع�ل�ن��ت ك�ت��ائ��ب املقاومة
ال��وط�ن�ي��ة ،ال ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة للجبهة
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ل �ت �ح��ري��ر فلسطني،
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع ��ن اس �ت �ه��داف سيارة
عسكرية إسرائيلية شمال بلدة بيت
الهيا شمال القطاع .وقالت ،في بيان،
إن مجموعة من نشطائها «

اإلس��رائ�ي�ل��ي ه��اج��م ه��دف�ين على األقل
ف ��ي ق� �ط ��اع غ � ��زة .ك ��ذل ��ك أع� �ل ��ن مصدر
ط� �ب ��ي وش � �ه� ��ود إص� ��اب� ��ة فلسطيني
ي�ع�م��ل ف��ي ج �م��ع ال�ح�ص�م��ة برصاص
جيش االحتالل على أطراف بلدة بيت
حانون شمال القطاع .وقال املتحدث
باسم الخدمات الطبية العسكرية في
غ��زة ،أده��م أبو سلمية ،إن فلسطينيًا
يبلغ من العمر  22عامًا أصيب بعيار
ناري إسرائيلي في ساقه خالل عمله
ب �ج �م��ع ال �ح �ص �م ��ة ق � ��رب م �ع �ب��ر بيت
ح��ان ��ون «إي � ��رز» ال �خ��اض��ع للسيطرة

فلسطينية تنقل إلى املستشفى نتيجة الغارات اإلسرائيلية أمس (ا .أبو مصطفى ــ رويترز)
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sudoku
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قال قائد شعبة القوى البشرية
في الجيش اإلسرائيلي ،اللواء
آفي زامير ،إن نصف الشبان
اإلسرائيليني ال يتجندون للخدمة
العسكرية في جيش االحتالل.
وأضاف زامير أن «نسب
التجنيد من بني مجمل املجتمع
اإلسرائيلي تشعل ضوءًا أحمر»،
مشيرًا إلى أن نسبة الشبان
اليهود املتزمتني دينيًا (حريديم)
الذين ال يتجندون في تزايد
مستمر ،وأن هذا التوجه لن
يتوقف في الفترة القريبة.
(يو بي آي)
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مصر :الحزب الحاكم
ّ
يشن حملة على واشنطن
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عموديًا

ّ
ُ
ُ
الكالسيكي في فرنسا –  -2يعترف
 -1شاعر مسرحي فرنسي كبير يعتبر مبدع الفن املسرحي ُ
بذنبه – مقاتلة ومنازلة بني دول – خصب –  -3غلق الباب – تقال على الهاتف – يحمله كل
إنسان –  -4عاصمة اإلك��وادور – أحصل على الشيء مجزومة ً–  -5خاصتنا وملكنا – نادي
إنكليزي محترف لكرة القدم –  -6يقدم ويرد الى البالد رسوال من الخارج – نفرت وشردت
البعير –  -7مدينة إيطالية وثالث أكبر مدن البالد تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط
– ّ
خبأ الذهب تحت األرض –  -8صلف ْ
وكبر – نوع من السباع الهندية وهو أبيض البطن
والجانبني ومخطط بخطوط سود – سهل إيطالي –  -9نعام – مطار فرنسي –  -10كتاب
ّ
الرضي من كالم اإلمام علي بن أبي طالب
شهير جمعه الشريف

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ابن ّ
املقفع –  -2اوسلو – حوذي –  ّ -3واشنطن –  -4سمسم – خانكا –  -5تر – سويت – تل –  -6راي
– ال – صام –  -7اكسير – منبر –  -8لش – و و و و و –  -9بنيه – بخس –  -10اإلسكندرية

عموديًا

 -1اوستراليا –  -2او – مراكش –  -3بسوس – يس – با –  -4نالمس – يونس –  -5اوش – وارويك – -6
نخيل – وهن –  -7محطات – مو –  -8قونن – صنوبر –  -9فذ – كتاب – خي –  -10عني املريسة

8

5

2

9

3

6

1

4

7

4

1

9

5

7

8

6

3

2

3

6

7

1

4

2

8

5

9

6

7

8

4

9

5

3

2

1

5

2

1

7

8

3

9

6

4

9

3

4

6

2

1

5

7

8

2

4

5

3

1

9

7

8

6

1

8

3

2

6

7

4

9

5

7

9

6

8

5

4

2

1

3

مشاهير

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

3

حل الشبكة 693

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.

4

7

4

أفقيا

ُ
 -1رئيس جمهورية أميركي سابق –  -2قرع مستطيل أو ّ
مدور ُيستعمل أحيانا لصناعة
املربيات – بحر بني اليونان وتركيا من ّ
متفرعات املتوسط –  -3مقياس مساحة – عاصمة
ُ
تايوان –  -4حرف عطف – إسم بوذا في الصني – هر باألجنبية –  -5مسحوق يستعمل
لتجميل العيون – مدينة سورية –  -6من الطيور الجميلة – خراب –  -7إله – حاك الثوب
– ْ
ّ
الكمية من
دور ومهمة باألجنبية –  -8البترول – ج��رذ باألجنبية –  -9أحفر البئر –
الدراهم –  -10تسمية لليوم الثامن من شهر ذي الحجة

أفقيا

قالت وكالة األنباء السعودية
(واس) ،إن امللك السعودي عبد
الله (الصورة)« ،شعر صباح هذا
اليوم الجمعة (أمس) بزيادة في
آالم الظهر ،فأجرى املزيد من
الفحوص الطبية في مستشفى
امللك فيصل التخصصي
بالرياض» ،حسبما جاء في بيان
من الديوان امللكي.
وأضافت الوكالة أنه «تبني أن
االنزالق الغضروفي صاحبه
تجمع دموي أدى إلى الضغط
على األعصاب املجاورة لهذا
االنزالق ،وقد نصحه الفريق
الطبي بالراحة واملتابعة».
(رويترز)

تحذير إسرائيلي من ّ
انخفاض نسبة املجندين

استراحة
2

ّ
عبد الله مجددًا إلى املستشفى

5

6

65 93 43
7

8

9

10

11

ّ
السورية
بمراسالته مع
إشتهر للثورة
والقائد العام
.)1949)1982
(-1862(-1891
سوريمصر
بريطانيا في
ومجاهد ثوري
األعلى لملك
وطني
الممثل
قائد
ُ
األولىوشجاعته ورفضه
بوطنيته
العالمية
الحرب عرف
الفرنسي.
خالل
اإلنتداب
بن علي
شريف
حسينضد
مكة 1925
الكبرى عام
طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
= 3+8+2+6
سورية
لتجزئة
ّ
الفهم
 = 3+2+1+7+4مدينة أردنية ■  = 11+6+10+9دهان ■  = 5+8ملكة بريطانية

والكوت
لويس فابيانو
حل الشبكة الماضية :ديريك

ّ
شن الحزب الوطني الديموقراطي
الحاكم في مصر ،أمس ،عبر
موقعه اإللكتروني ،هجومًا
على «بعض مسؤولي اإلدارة
األميركية» ،مستنكرًا التدخل
في الشأن املصري .وأعرب عن
رفضه للتصريحات األميركية
األخيرة بشأن الرقابة الدولية
على االنتخابات البرملانية املزمع
إجراؤها في  28من الشهر
الجاري.
(يو بي آي)

ّ
معارضة أميركية
ملؤتمر «دوربان »3

ّ
قال مصدر أميركي مطلع
لصحيفة «جيروزاليم بوست»
ّ
اإلسرائيلية ،أمس ،إن من املقرر
عقد مؤتمر «دوربان  »3في أيلول
 2011في مقر األمم املتحدة في
ً
نيويورك
إحياء للذكرى العاشرة
دوربان واحد ملناهضة
ملؤتمر
ّ
العنصرية .إال أن املتحدث باسم
البعثة األميركية لدى األمم
املتحدة ،باتريك فانتريل ،قال
للصحيفة إن «الواليات املتحدة
تعارض عقد املؤتمر».
(يو بي آي)

 22العالم

السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

نصف فقراء العالم يعيشون في المدن
نسبة وفيات الوالدات
لدى سكان األحياء
الفقيرة أعلى بنسبة
ضعفين من الغنية

ال وط��ن للفقر ،وال ح��دود جغرافية تضبط انتشاره
ّ
وتمدده ،سواء في األرياف أو في املدن ،التي باتت تحوي
نصف فقراء العالم ،بحسب تقرير دولي جديد .فمن كان
يظن أن املدن الكبيرة واملتقدمة معزولة عن ظاهرة
الفقر املدقع عليه أن يراجع حساباته ،ومن كان يعتقد
أن النسبة األعلى للفقراء موجودة في األرياف واملناطق

ّ
النائية ال بد أن يغير معتقده .فاملدن باتت الحاضن
األكبر للفقر والبيئة األمثل النتشاره ،وخصوصًا في ظل
األنظمة الرأسمالية البحتة ،حيث ال مكان للمساعدات
االجتماعية وال للضمان الصحي .نيويورك قد تكون
النموذج األمثل للمدينة الالمعة والغنية التي ّ
تخبئ بني
أحيائها مستوطنات للفقر

البؤس الحضري يتجلى
في المسكن الضيق
والدخل المحدود وسوء
التهوية والتلوث

ّ
تايونية تجر
عربة تحوي
أغراضًا
للبيع لتأمني
قوتها
(سام ياه ــ
أ ف ب)

مستوطنات فقر مخفاة
نيويورك ــ نزار عبود
ت �ش��ان ش ��اب ص�ي�ن��ي ي�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 28
عامًا ،يقيم في شقة في الطبقة السادسة
م��ن مبنى ف��ي ال�ح��ي الصيني ف��ي جنوب
حي مانهاتن الغني في نيويورك .الشقة
ال� �ت ��ي ت �ب �ع��د أم � �ت� ��ارًا ع ��ن ح ��ي «إيطاليا
ال�ص�غ�ي��رة» ال�ح��ال��م ،مؤلفة م��ن غ��رف��ة نوم
واحدة ال تتجاوز مساحتها عشرة أمتار
م��رب�ع��ة ،وه �ن��اك م�ط�ب��خ ص�غ�ي��ر بمساحة
م�ت��ري��ن ون �ص��ف م �ت��ر ،وح �م��ام أض �ي��ق من
ذلك مساحة .هذا كل ما سمحت به الحياة
ل��ه ،في إح��دى أغنى م��دن العالم وأغالها،
لإلقامة إلى جانب والده ووالدته املسنني،
وشقيقته امل��راه �ق��ة .ال�ص�ع��ود إل��ى الشقة
يكون من دون مصعد ،على أدراج حديدية.
والنوم فيها يتوقف على مدى قدرة تشان
وأس ��رت ��ه ع �ل��ى ال �ت �ع��اي��ش م��ع الضوضاء
الشديدة في حي ينام فيه السكان بالدور.
ّ
التلوث ،بل
كل شيء في املبنى يشكو من
من القذارة .مع ذلك ،ال يملك تشان سوى
ّ
التحمل ف��ي الشقة التي ال يكاد يفارقها
على م��دى  24ساعة ف��ي ال�ي��وم ،ألن كسب
عيشه أيضًا يحصل من داخلها.
إن��ه ليس الج�ئ��ًا غير ش��رع��ي ،فهو يحمل
الجنسية األميركية منذ خمس سنوات.
ّ
ومتخرج في جامعة أميركية
وهو متعلم
وم ّ�ت�خ�ص��ص ف��ي ال�ه�ن��دس��ة اإللكترونية.
لكن العوائق الكثيرة تمنعه م��ن تحقيق
ال �ح �ل��م األم �ي��رك��ي ،رغ ��م ق ��رب م�س�ك�ن��ه من
حي امل��ال األكبر في العالم ،وول ستريت.
من حوله غابة من مباني الشركات التي
تتخلص م��ن موظفيها ب��وت�ي��رة سريعة
وتنشر الفقر في كل اتجاه.
ل��ذا ل��م يجد ت�ش��ان مناصًا م��ن العمل من
خالل املنزل في إصالح أجهزة الكمبيوتر
لألفراد من على منضدة في مطبخه ،وقد
وضع كل معداته اإللكترونية على رفوف
إلى جانب أدوات املطبخ .يعمل ليل نهار
والقلق يساوره من عدم التمكن في نهاية
الشهر من دفع إيجار الشقة التي يقطنها،
الذي يزيد على ألف دوالر .إنه مبلغ باهظ
ألمثاله ،حتى ولو كان يعمل في نيويورك.
زب ��ائ� �ن ��ه ف ��ي غ��ال �ب �ي �ت �ه��م م ��ن منخفضي
األج � � � � � ��ور ،ألن األغ� � �ن� � �ي � ��اء ال يصلحون

ّ
يتحمل كل
حواسيبهم املستعملة .تجده
ش��يء ويمضي ساعات طويلة من العمل
املضني ،ألن البدائل تكاد تكون معدومة.
والفقر ليس ك��ل م��ا يعانيه ،ب��ل ه�ن��اك ما
ه��و أخ �ط��ر ،إن �ه��ا األوض� ��اع ال�ص�ح�ي��ة .كل
ما يحيط بتشان وأسرته يهدد الصحة،
س � ��واء ال � �ق� ��ذارة ف ��ي امل �ب �ن��ى ال �ق��دي��م الذي
ت� �س ��رح ف �ي��ه ال� �ف� �ئ ��ران وال� �ص ��راص� �ي ��ر ،أو
س��وء التغذية ،ألن الفواتير تلتهم معظم
اإلن �ت ��اج وال ي�ب�ق��ى ل��دي��ه س ��وى م��ا يكفي
فضالت بسطات الخضر .ألمثاله
ل�ش��راء
ّ
الحبوب املسكنة هي كل ما يحصل عليه
ل��وال��ده ال�ع�ج��وز ع�ن��دم��ا ي �م��رض .أم��ا هو،
فليس مسموحًا له باملرض.
أم � �ث � ��ال ت � �ش� ��ان ل� �ي� �س ��وا م � ��ن شخصيات
ت�ش��ارل��ز ديكنز البريطانية ،ب��ل ه��م كثر،
ّ
وم ��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ن�س�ي��ات ،وي �ع ��دون في

ن�ي��وي��ورك وح��ده��ا ب��امل�لاي�ين .ت�ج��د حامل
ش� �ه ��ادة دك � �ت� ��وراه ي �ب �ي��ع السندويشات
ف��ي س��اع��ة م�ت��أخ��رة م��ن الليل على قارعة
ال �ط��ري��ق ف ��ي س ��اح ��ات ع ��ام ��ة ،ف ��ي درجة
حرارة تحت الصفر.
الوضع في نيويورك ليس فريدًا ،بل إنها
ح��ال��ة تتفشى ف��ي شتى م��دن ال�ع��ال��م ،من
دون تمييز ب�ين أفريقا وأم�ي��رك��ا وآسيا،
حسب تقرير جديد صدر أول من أمس عن
للمرة األول ��ى عن
األم��م امل�ت�ح��دة يتحدث
ّ
الفقر في املدن وعالقته بتفشي األمراض.
تقرير يدعو أص�ح��اب ال�ق��رار إل��ى توجيه
األن� �ظ ��ار ن �ح��و س �ك��ان امل� ��دن األك �ث��ر عوزًا
وت �ح �س�ين أوض��اع �ه��م امل �ع �ي �ش �ي��ة .يحمل
«املدن املخفاة :الكشف عن
التقرير عنوان
ّ
الصحي والتغلب عليه في األوساط
الظلم ُ
امل��دن�ي��ة» .أط�ل��ق التقرير ف��ي مدينة كوبه

الماء يزيد المأساة
الحصول على مياه الشفة من العوامل الكبيرة املؤثرة على
مستوى املعيشة والظروف الصحية .وفي هذا املجال يقول
تقرير منظمة الصحة إن وصول املياه إلى حنفيات املساكن
ت�ح� ّ�س��ن ك�ث�ي�رًا ع� ّ�م��ا ك��ان ع�ل�ي��ه قبل
عقدين من الزمن .غير أن ذلك ال يزال
متفاوتًا بني ق��ارة وأخ��رى ،ويتجلى
ب ��وض ��وح ف ��ي األح � �ي� ��اء ،ب� �ن � ً�اء على
أسس طبقية .وبالتالي يؤدي نقص
املاء دورًا سلبيًا إضافيًا في مأساة
فقراء املدن .هذا التفاوت الطبقي كان
وراء استيطان أم��راض كثيرة ،حتى
في الدول الغنية ،حسب استنتاجات
واض �ع��ي ال�ت�ق��ري��ر ،إذ أرج �ع��وا عدم
قدرة الدول األكثر ً
ثراء في العالم على
ّ
التخلص تمامًا من أم��راض مثل داء
فتاتان أفغانيتان تدرسان داخل
خيمة (شاه مراعي ــ أ ف ب)

اليابانية حيث أمضى ّ رؤس��اء حكومات
وأساتذة جامعات وممثلون عن منظمات
أهلية ثالثة أيام يناقشون كيفية تحسني
أوضاع سكان املدن املعيشية والصحية.
التقرير القائم على تحليل جديد ينظر
إل��ى م��ا ه��و أب�ع��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات العامة
عن املدن ،ليحدد مواطن الحرمان والعلل
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي أح �ي��ائ �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة وفي
ّ
ضواحي البؤس .أعدته منظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة وب��رن��ام��ج االس �ت �ي �ط��ان التابع
لألمم املتحدة (هابيتات) .وقالت مديرة
منظمة الصحة العاملية ،مارغريت تشان،
ف��ي امل��ؤت �م��ر «امل �ف �ه��وم ال ��ذي ي�ع��ال��ج منه
التقرير أوضاع سكان املدن يكشف الهوة
الصحية ب�ين السكان وينبه املسؤولني
إل� ��ى األم� ��اك� ��ن ال �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن يركزوا
انتباههم عليها».

ّ
السل ،إلى ًتفاوت مستويات املعيشة داخل املدينة الواحدة.
اليابان مثال تعاني كثيرًا من هذا ال��داء ،وال سيما في املدن
الكبرى مثل أوساكا ،التي تقطنها طبقة عاملة كبيرة تعمل
في املصانع املنتشرة فيها.
وفي نيويورك تعاني األحياء الفقيرة،
م �ث��ل ه��ارل��م وب��رون �ك��س ،م��ن ّ
تردي
ّ
األوضاع الصحية وتفشي األمراض.
وال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ل��ذل��ك ي �ع��ود ،إلى
ج ��ان ��ب ال �ف �ق ��ر ،إل� ��ى غ �ي ��اب الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ش �ب��ه ال� �ت ��ام ��ة م ��ن جانب
الدولة .تشان وأمثاله يبذلون الكثير
وي �س �ه��رون م��ن أج ��ل ل�ق�م��ة العيش،
ّ
لكن مشاق الحياة في املدن أكبر من
طاقتهم وال ت��رح��م ال�ض�ع�ف��اء الذين
يصيبهم املرض.

إلى جانب البؤس الحضري الذي يتجلى
ف ��ي امل �س �ك��ن ال �ض� ّ�ي��ق وال ��دخ ��ل املحدود
وس��وء التهوية العامة والتلوث البيئي
م��ن ك�ث��رة ال �س �ي��ارات ،وج��د ال�ب��اح�ث��ون أن
ن�س�ب��ة وف �ي��ات ال� � ��والدات واألط� �ف ��ال لدى
س �ك ��ان األح � �ي ��اء ال �ف �ق �ي��رة أع �ل ��ى بنسبة
سكان األحياء الغنية.
ضعفني منها لدى ّ
وتنخفض نسبة املتلقني لرعاية الوالدة
ب�ين ف�ق� ّ�راء امل��دن إل��ى م��ا دون  45ف��ي املئة
ّ
مما يتلقاه امليسورون فيها.
وي�م�ض��ي ال�ت�ق��ري��ر إل��ى ت��وج�ي��ه االنتباه
إل��ى ع��دة ع��وام��ل ت ��ؤدي دورًا ف��ي تعزيز
ال �ب��ؤس ب�ين س �ك��ان امل� ��دن ،وه ��ذه تشمل
آل �ي��ة ح��رك��ة ال �س �ك��ان ،وأس� �ل ��وب اإلدارة
وال �ح �ك��م ف��ي امل � ��دن ،وال �ف ��رق ب�ي�ن البيئة
الطبيعية وال�ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ران�ي��ة ،وأخيرًا
ظروف البيئة االجتماعية واالقتصادية
وأس � �ل� ��وب م �ع��ال �ج��ة ال � �ح� ��االت الطارئة
فيها وم��دى ال �ق��درة على نيل الخدمات
الصحية العاجلة.
األش �خ��اص م��ن أم �ث��ال ت �ش��ان ف��ي الحي
ال �ص �ي �ن ��ي م� ��ن ن � �ي� ��وي� ��ورك ال يحلمون
بالحصول على ع�لاج ف��ي مستشفيات،
ألن � ��ه خ � � ��ارج ق ��درات� �ه ��م امل ��ال� �ي ��ة ،وليس
هناك من نظام رعاية صحية حتى اآلن
يشملهم .أم��ا التأمني الصحي الخاص
ّ
فكلفته عالية إل��ى ح��د يكون معه املوت
أس� �ه ��ل ل� �ه ��ؤالء ال� �ف� �ق ��راء .ف �ك �ل �ف��ة الليلة
ال � ��واح � ��دة ال� �ت ��ي ي �ق �ض �ي �ه��ا م ��ري ��ض في
مستشفى أم �ي��رك��ي ت �ع��ادل إي �ج��ار شقة
تشان لعام كامل.
ورغ � ��م أن� ��ه ك� ��ان ي �ف �ت��رض بتكنولوجيا
املعرفة إل�غ��اء امل�س��اف��ات وج�ع��ل أصحاب
ال �ك �ف��اءات ق��ادري��ن ع�ل��ى ت��أدي��ة وظائفهم
م��ن أي م �ك��ان دون ال �ح��اج��ة إل ��ى اإلقامة
ف��ي أح �ي��اء امل ��دن ال�ف�ق�ي��رة امل�ك�ت�ظ��ة ،إال أن
أمثال زبائن تشان لن يغامروا في إرسال
ّ
وتحمل نفقاته .وبعيدًا
أجهزتهم بالبريد
عن نيويورك وطوكيو ،ال يتوقع سكان
األح�ي��اء الفقيرة ف��ي غالبية م��دن العالم
الحصول على خدمات اتصاالت يعتمد
عليها بكلفة معقولة .بالتالي ،كان على
ت�ش��ان اإلق��ام��ة ق��رب زب��ائ�ن��ه مهما كانت
التبعات .وضع جعل نصف سكان العالم
تقريبًا يعيشون في املدن وضواحيها.
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بيان «األطلسي» اليوم 10 :سنوات من الحروب

ّ
ّ
إجماع على موعد  2015لبدء االنسحاب من أفغانستان ...وإيجابية روسية تجاه «الدرع»

تشهد لشبونة ،اليوم ،والدة بيان ختامي سيخرج ً
مساء عن قادة
ّ
حلف شمالي األطلسي وزعماء أجانب حلوا ضيوفًا استثنائيني ملرات
نادرة على قمتهم السنوية التي بقيت عناوينها :أفغانستان والدرع
الصاروخية ،واألهم توسيع رقعة الحروب األطلسية
ل��م يحمل ال�ي��وم األول م��ن قمة لشبونة
لحلف ش�م��ال��ي األط�ل�س��ي أي مفاجآت،
ربما ألن مثل هذه القمم غالبًا ما تكون
ب��روت��وك��ول �ي��ة ش �ك �ل �ي��ة ،ب �م��ا أن العمل
الجدي يسبقها خلف الكواليس وقبل
ت��واف��د زع �م��اء ال� ��دول ال �ـ  28والضيوف
على قاعة املؤتمرات.
ُف ��ي َ ال �ع �ل��ن ،ب �ق �ي��ت امل �ل �ف��ات األساسية
ت�خ��ت� َ
�ص��ر ب��اث�ن�ين :أف�غ��ان�س�ت��ان وتعزيز
بدء
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �غ ��رب ��ي ل �ج �ع��ل م ��وع ��د ً
االن �س �ح��اب ع��ام��ي  2014و 2015قابال
للتنفيذ .وم�ش��روع ال ��درع الصاروخية
وتشيكيا
امل�ن��وي توسيعها ل��روم��ان�ي��ا
ّ
وت��رك�ي��ا ،وظ �ه��ور ش ��روط ت��رك�ي��ة عكرت
ص � �ف� ��و األط � �ل � �س � �ي�ي��ن رغ� � � ��م اإلشارات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي أع��رب��ت ع�ن�ه��ا روسيا
إزاء هذه الدرع بما أنها غير مستهدفة
م� �ن� �ه ��ا ،ب �ع �ك ��س ح� � ��ال إي � � � ��ران وكوريا
ال �ش �م��ال �ي��ة .أم� ��ا ف ��ي ال� �س ��ر ،ف �ق��د كانت
ال�ن�ق�ط��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ع�ل��ى ط��اول� ُ�ة زعماء
الغرب في اجتماعاتهم املغلقة ت َ
ختصر
بكلمة واح� ��دة« :ع��ومل��ة م�ه�م��ات الحلف
األط �ل �س��ي» ،وف ��رض ��ه ،ن�ه��ائ �ي��ًا ،شرطيًا
ع��امل�ي��ًا ب�ي��ده ع�ص��ا غليظة وال�ق�ل�ي��ل من
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ت�ح��ت ع �ن��وان :استعداد
ال � �ح � �ل� ��ف مل � �ه � �م� ��ات م� �ش ��اب� �ه ��ة للحرب
األفغانية في املستقبل.
وظ�ه��ر أم ��س ،ك��ان معظم زع �م��اء الدول
األطلسية الـ  28قد وصلوا إلى لشبونة،
على وق��ع تظاهرات مناهضة وحماية
أم� �ن� �ي ��ة م� � �ش � ��ددة ك � ��ال� � �ع � ��ادة .وم� � ��ن بني
ال ��واص� �ل�ي�ن ،ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي باراك
أوب ��ام ��ا ال� �ه ��ارب م ��ن أزم ��ات ��ه الداخلية
إل ��ى ح�ل�ف��ائ��ه ال �غ��رب �ي�ين وال � � ��روس ،عله
ي �ن��ال م�ن�ه��م دع �م��ًا أف�غ��ان�ي��ًا ي�خ�ف��ف عنه
الضغوط الجمهورية في بالده.
وت �ض��ارب��ت امل �ع �ل��وم��ات األم �ي��رك �ي��ة عن
املطلوب من األطلسيني إزاء أفغانستان؛
ف�ف �ي�م��ا أك� ��د م� �س ��ؤول ��ون أم �ي��رك �ي��ون أن
«األطلسي» مستعد لبدء نقل املسؤولية
ً
ابتداء من
األمنية إلى القوات األفغانية
العام املقبل حتى سحب غالبية القوات
األج�ن�ب�ي��ة م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ب�ح�ل��ول عام
 ،2015فقد شكك زعماء رفيعو املستوى

في الحلف وفي وزارة الدفاع األميركية
ب�ه��ذه اإلم�ك��ان�ي��ة ال�ت��ي تبقى «طموحًا»
غير واقعي بحسب «البنتاغون».
وق � ��ال � ��ت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة هيالري
ك �ل �ي �ن �ت��ون م ��ن ل �ش �ب��ون��ة ،إن الواليات
املتحدة والحلف استمعا لرؤية الرئيس
األف�غ��ان��ي حميد ق��رض��اي (امل �ش��ارك في
أعمال القمة ويلتقي مع أوباما اليوم)
بخصوص موعد  2014ـــــ  ،2015وإنهما
يناقشان مخاوفه.
وأش � � � � ��ارت ك �ل �ي �ن �ت ��ون إل � � ��ى أن زعماء
«األطلسي» سيتفقون اليوم «على بدء
ان�ت�ق��ال امل�س��ؤول�ي��ة األم�ن�ي��ة إل��ى القوات
األفغانية اب �ت� ً
�داء م��ن ال�ع��ام املقبل بنية
ُّ
وه� ��دف ت �س��ل��م ال �ح �ك��وم��ة وال �ش �ع��ب في
أفغانستان األمن نهاية عام  ،2014وفي
ال��وق ��ت ن�ف�س��ه س�ي�س�ت�م��ر ال� �ت ��زام الدعم

املدني».
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أف �غ��ان �س �ت��ان ،سيوافق
ال��زع�م��اء ال�ي��وم أي�ض��ًا على «ب�ي��ان رؤية
ج � ��دي � ��دة» مل� � ��دة ع� �ش ��ر س� � �ن � ��وات ،يؤكد
الحاجة إلى أن يكون الحلف «مستعدًا
مل �ه �م��ات (ع �س �ك��ري��ة) م �م��اث �ل��ة (للحرب
األفغانية) في املستقبل».
وك� � ��ان أوب� ��ام� ��ا ق� ��د ن �ش��ط إع�ل�ام� �ي ��ًا في
ال�ي��وم�ين امل��اض �ي�ين ،للتأكيد أن تقليل
ع��دد ال�ق��وات األميركية ف��ي أفغانستان
سيبدأ في تموز املقبل ،متعهدًا التزام
املصالحة بني حكومة قرضاي وحركة
«طالبان».
إال أن أكبر ممثل مدني لحلف شمالي
األطلسي في أفغانستان مارك سدويل،
ض � � � ��رب ع � � � ��رض ال� � �ح � ��ائ � ��ط بالتفاؤل
األميركي عندما ج��زم ب��أن س��وء الحالة
األمنية في أفغانستان قد يرجئ تاريخ
تسليم األمن إلى األفغان ،وهو ما عادت
وزارة ال��دف��اع األميركية لتكرره بما أن
تسلم القوات األفغانية مسؤولية األمن
بحلول نهاية عام  2014أو مطلع 2015
«ه��و مجرد مطمح وق��د ال يكون ممكنًا
تحقيقه في كل أنحاء البالد».
وات �خ��ذ أوب��ام��ا وإدارت � ��ه ل�ق� ّ�م��ة لشبونة

سيجتمع أوباما اليوم مع مدفيديف وقرضاي (فيكتور كايفانو ــ أ ب)

ع �ن��وان��ًا م �ع� ّ�ب �رًا ع��ن ال �ن �ي��ات األميركية
الحقيقية ف��ي جعل حلفهم أق��وى ذراع
عسكرية لواشنطن ،وه��و «إع�ط��اء دفع
ل �ل �ح �ل��ف م� ��ن أج � ��ل م ��واج� �ه ��ة تحديات
القرن الواحد والعشرين» ،و«بيان رؤية
جديدة ملدة عشر سنوات يؤكد الحاجة
إل��ى أن ي�ك��ون ال�ح�ل��ف مستعدًا ملهمات
(عسكرية) مماثلة في املستقبل» .لذلك،
يتوقع أن تركز كلمة أوباما على طلب
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال �ت��زام ب�ع�ي��د األم ��د من
حلفائه في أفغانستان.
وس�ي�ج��د أوب��ام��ا م��ن حلفائه الغربيني
إص� � � ��رارًا ع �ل��ى ال �ت �ق �ي��د ب� �ت ��اري ��خ إنهاء
العمليات القتالية في  2014ـــــ  ،2015وهو
م��ا س ��ارع األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح�ل��ف شمالي
األط � �ل � �س ��ي أن � � � ��درس ف� � ��وغ راسموسن
ورئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة البريطانية دايفيد
كاميرون ومسؤولة السياسات األمنية
وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي االت � �ح� ��اد األوروبي
كاثرين آشتون إل��ى االص��رار عليه فور
وصولهم إلى العاصمة البرتغالية.
أما بشأن الدرع الصاروخية األطلسية،
ف� �ق ��د ت �ج �ل��ت امل� �ص ��ال� �ح ��ة ال� ��روس � �ي� ��ة ـــــ
األميركية ـــــ األوروبية بمفاجأة ّ
فجرها
ال�ك��رم�ل�ين ب��إع�لان��ه م��ا ي�ش�ب��ه الترحيب
بهذه الدرع .وسيعرض الرئيس الروسي
ديمتري مدفيديف نظرته إلى املوضوع
في خطاب اليوم« ،ليطرح بعض األفكار
ح��ول الطريقة ال�ت��ي سنتعامل بها في
مجال ال��دف��اع املضاد للصواريخ خالل
ال �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة» ،ب�ح�س��ب املستشار
الدبلوماسي للرئيس الروسي سيرغي
ب��ري �خ��ودك��و .وأع� ��رب ع��ن اع �ت �ق��اده بأن
الفكرة املطروحة بشأن إنشاء منظومة
مشتركة للدفاع املضاد للصواريخ بني
روسيا وحلف شمالي األطلسي «قابلة
ل �ل �ت �ح �ق��ق ع �ل��ى امل � ��دى امل �ت ��وس ��ط شرط
توافر اإلرادة السياسية».
كالم إيجابي قابله راسموسن بالقول إن
مشاركة ميدفيديف في القمة «ستفتح
ح �ق �ب��ة ج ��دي ��دة م ��ن ع�ل�اق ��ات التحالف
العسكرية مع روس�ي��ا» ،خصوصًا بعد
الطالق الكبير ال��ذي شهدته مرحلة ما
بعد حرب جورجيا صيف .2008
أما املعني الرئيسي بالدرع الصاروخية،
ت��رك �ي��ا ،ف�ق��د ك ��رر رئ�ي�س�ه��ا امل ��وج ��ود في
ل�ش�ب��ون��ة ،ع�ب��د ال �ل��ه غ ��ول ،ش ��روط أنقرة
للموافقة على استضافة ج��زء من نظام
ال � � � � ��رادار ال � �ص� ��اروخ� ��ي ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة أن
«للمصالح التركية األولوية خالل اتخاذ
قرار بشأن املشروع».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ّ
حديث  twitterبني عبد الله غول وزعيم املعارضة التركية
أحيانًا يكون التواصل
السياسي بني املعارضة
التركية وحكام أنقرة
أصعب ما ًيكون ،وأحيانًا
يكون سهال لدرجة تصبح
مواقع التواصل االجتماعي
األداة الفضلى له

أرنست خوري
م �ع��روف ع��ن ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي ع�ب��د الله
غ� ��ول م��واك �ب �ت��ه آلخ� ��ر ت �ق �ن �ي��ات الثورة
التكنولوجية ب�م�ق��دار ال�ت��زام��ه الديني.
ّ
م��ن ه�ن��ا ،ف��إن ك�م��ال كليتش دار أوغلو،
زعيم الحزب امل�ع��ارض األك�ب��ر« ،الشعب
ال� �ج� �م� �ه ��وري» ،ارت � � ��أى ال� �ت ��واص ��ل معه
وال � �ض � �غ ��ط ع �ل �ي ��ه ف � ��ي ق �ض �ي ��ة شديدة

الحساسية ،أي الحرية الدينية ،من باب
ح��ق ارت� ��داء ط��ال�ب��ات امل� ��دارس الحجاب
اإلسالمي من عدمه ،عبر صفحته على
موقع «تويتر».
وك �ت��ب ك�ل�ي�ت��ش دار أوغ� �ل ��و ل �غ��ول يوم
ال� �س� �ب ��ت« :س � �ي� ��دي ال ��رئ� �ي ��س .ال تشعر
َ
باالضطراب ،فإن دافعت عن وجهة نظرنا
قضية الحجاب ،فسينتهي النقاش
من َ
ع� �ن ��دك .ه ��ل س �ي �ك��ون م ��ن ح ��ق الفتيات
الحجاب ف��ي امل��دارس االبتدائية
ارت��داء
َ
أم ال؟ ع�ل�ي��ك أن ت�ق��ول إن ال�ح�ج��اب غير
َ
معقول ف��ي امل ��دارس االبتدائية إن كنت
ت��ري��د أن تشعر ب��ال��راح��ة» .وت��اب��ع زعيم
ح��زب مصطفى ك�َم��ال نصحه للرئيس
تقول إن الفتيات
«عليك أن
غول بالقول
ّ
َ
النضج ،ال
�ن
�
س
بعد
يبلغن
ال�ل��وات� َّ�ي ل��م
ّ
يمكنهن تغطية رؤوسهن بإرادتهن .إن
َ
ف�ع�ل��ت ذل ��ك ،فستشعر أن ��ت والجمهور
بالراحة».
ّ
َ
وم��ن يدقق في ك�لام كليتش دار أوغلو،
َ
ي�ل�اح ��ظ ك� ��م ت � ��راج � ��ع م ��وق ��ع املعارضة
ف � ��ي ت� �ف ��اوض� �ه ��ا م � ��ع ح � �ك� ��ام «العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة» ف��ي م��وض��وع ك ��ان الحديث

تراجع ملحوظ في
موقع المعارضة في
تفاوضها بشأن الحجاب

ف �ي��ه ق �ب��ل أش �ه��ر أق� ��رب إل ��ى املمنوعات،
اجتماعيًا وسياسيًا .فمنذ أشهر فقط،
ق� ّ�رر «املجلس األعلى للتعليم» السماح
لطالبات الجامعات بارتداء الحجاب ،ما
ّ ّ
إلزامية وضعَ شعر مستعار
حررهن من ّ
ف��وق حجابهن كلما أردن ال��دخ��ول إلى
صارت
�ة،
َ
ال � �ح� ��رم ال� �ج ��ام� �ع ��ي .وب� �س ��رع � ّ
ط��ال �ب��ات امل� � ��دارس (أو ذووه � � ��ن) يردن
أيضًا ارتداء «الرمز الديني» الذي يبقى
رم� �زًا سياسيًا بالنسبة إل��ى املعارضة

ال�ك�م��ال�ي��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،وص ��ار املوضوع
األساسي في البلد يدور حول ما إذا كان
يجدر السماح للقاصرات بارتدائه أو ال.
َّ
املحجبة
وف�ج��أة ،دخلت السيدة األول��ى
خ�ي��ر ال�ن�س��اء غ��ول ّ ع�ل��ى ال�خ��ط الساخن
للنقاش ،بينما ف��ض��ل زوج�ه��ا الرئيس
ال � �ن� ��أي ب �ن �ف �س��ه ع� ��ن ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي هذا
السجال «ما دام هناك أمور أكثر أهمية
مطروحة» ،معربًا عن اقتناعه بأنه يجب
ال�س�م��اح للجميع ب�ط��رح آرائ �ه��م بحرية
بشأن ه��ذا امل��وض��وع .أم��ا السيدة غول،
فسبق أن ق��ال��ت األس �ب��وع امل��اض��ي إنها
ال تعتقد أن طالبات امل��دارس االبتدائية
ـ 11تقريبًا)
(ب �ي� ّ�ن س� ��ن ال �خ ��ام ّ�س ��ة وال� � � � � ّ
ي �غ��ط�ي�ن رؤوس � �ه� ��ن ب� �ق ��راره ��ن الخاص
واملستقل ،وه��و ما فتح أب��واب السجال
على مصاريعها.
ففيما دع��م غ��ول زوج�ت��ه ،ب��دا أن رئيس
ال �ح �ك��وم��ة رج � ��ب ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان غير
م��واف��ق ت �م��ام��ًا ،ع �ن��دم��ا رف ��ض التعليق
ّ
تتطرق إلى
على «تصريحات شخصية
ّ
ت�ع��ري��ف ال �ح��ري��ات ،م��ا دام ل ��دي تعريف
مختلف لها».

عربيات
دوليات
باريس مستنفرة وترفض
شروط «القاعدة» للتفاوض
أعلنت وزيرة الخارجية
الفرنسية ،ميشيل إليو ماري،
في بيان أمس ،أن «فرنسا لن
تقبل أن يملي عليها أحد من
الخارج سياستها» ،بعدما طالب
زعيم تنظيم القاعدة في بالد
املغرب اإلسالمي عبد امللك
درودكال بانسحاب القوات
الفرنسية من أفغانستان.
وقال املتحدث باسم الخارجية،
برنار فاليرو ،إن «كل أجهزة
الدولة مستنفرة وكذلك وزارة
الخارجية ،سواء في مركزها
لألزمات أو ميدانيًا» .وكانت
«الجزيرة» الفضائية
قناة
ّ
القطرية ،قد بثت شريطًا
شكل
لدرودكال ،قال فيه إن «أي ً
من أشكال التفاوض مستقبال»
بشأن الرهائن الفرنسيني
الخمسة املحتجزين في مالي
«لن يحصل إال مع شيخنا
أسامة بن الدن ووفق شروطه».
(أ ف ب)

إيران :اختبار صواريخ «رابير»
و«أف أم »80
أعلن املتحدث باسم مناورات
«حماة سماء الوالية  »3اإليرانية،
العميد حميد ارجنكي ،أنه ّتم
أمس اختبار ناجح ملنظومتي
صواريخ «رابير» و«أف أم »80
ّ
املطورتني في املناورات التي
بدأت هذا األسبوع.
(مهر)

ّ
ّ
دبابات قتالية أميركية
في أفغانستان للمرة األولى
أعلن الجيش األميركي وقوات
«إيساف» الدولية التي يقودها
حلف شمالي االطلسي في
أفغانستان ،أن الواليات املتحدة
سترسل  14دبابة قتالية من
طراز «أبرامز إم  1ايه  »1للمرة
األولى منذ غزو أفغانستان.
(رويترز)

بايدن :أوباما
سيواجه بيلن

قال نائب الرئيس األميركي جو
بايدن إن الرئيس باراك أوباما
سيبلي ً
بالء حسنًا في سباق
انتخابات رئاسة محتمل عام
 2012أمام الجمهورية سارة
بيلن (الصورة).
وفي مقابلة مع قناة «سي إن
إن» األميركية ،قال بايدن إنه
معجب ببيلن على املستوى
الشخصي ،وإن لديها فرصة
جيدة للفوز بترشيح الحزب
الجمهوري لخوض انتخابات
الرئاسة املقبلة.
(رويترز)
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قبل املختار)
ورثة حمزة درويش بركات
شاهني الياس
زرزر القلعاني

كوكبا

 9علم وخبر

كوكبا

 11علم وخبر

كوكبا
كوكبا
كوكبا

 14علم وخبر
 32علم وخبر
 36علم وخبر

كوكبا

 52علم وخبر

كوكبا
كوكبا

 72علم وخبر
 88علم وخبر

كوكبا

 a 90علم وخبر

كوكبا

 96علم وخبر

كوكبا
كوكبا
كوكبا

كوكبا
كوكبا

 98علم وخبر
 102علم وخبر
 118علم وخبر
 123ـ ـ 121
علم وخبر
 123علم وخبر
 149علم وخبر

كوكبا

 139علم وخبر

كوكبا
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي

 146علم وخبر
4547
4549
4548

إبل السقي

4551

إبل السقي

 4553ـ ـ 4552

إبل السقي

979

إبل السقي

 4566ـ ـ 978

إبل السقي

 29ـ ـ D.F 28

غادة فردريك أبو سمرا

إبل السقي

4736

تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم
إبل السقي
إبل السقي

4556
969

إبل السقي

965

إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي

 856ـ ـ 959
853
 859ـ ـ 851
 857ـ ـ 850
862
864
847

إبل السقي

846

إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي

845
 648ـ ـ 533
 536ـ ـ 750

إبل السقي

535

إبل السقي

 537ـ ـ 748

ياسر حسن غبار
ورثة علي خطار غبار
إيليا ملحم سعيد
جورج إيليا سعيد
شفيق إيليا سعيد
ادمون إيليا سعيد
ريمون إيليا سعيد
رياض إيليا سعيد
ورثة جرجي الحج
ورثة موسى عاصي
حسن شاهني غبار
عساف جرجس سبيث
ورثة يوسف مخول سعادة
خالد جرجي الحج
سلمى سعيد الحداد
ماهر سليم توما
سليم راضي توما
منح يوسف سعادة
مكاريوس نعيم غبريل
يوحنا سعيد شحادة
حسام هاني سليفا
لبيب علي خير الدين
فؤاد فرحات
مفيد فرحات
فريد فرحات
فرحات فرحات
ورثة فكتور فرحات
فايز فرحات
ميشال فرحات
حسيب كمال فرحات
عليا كمال فرحات
دالل كمال فرحات
جليل كمال فرحات
قاسم سليمان حديفة
جرجس توفيق سعادة
سامر فؤاد سعادة
حسيب كمال فرحات
عليا كمال فرحات
دالل كمال فرحات
جليل كمال فرحات
ورثة سعيد مخايل بشارة
ورثة رياض كامل أبو سمرا
كمال يوسف البقاعي
شفيق يوسف البقاعي
فاروق نمر رحال
فؤاد نمر رحال
مسعدة خليل نقوال الراسي
ورثة مخول سعيد سعادة
سعادة سعيد سعادة
سميح حليم سعادة
زيدان محمود فرج
ورثة سلمان فندي منذر
ورثة جرجس الياس الراسي
ورثة الياس أبو سمرا رزق
ورثة جرجس أبو سمرا رزق
ورثة نصار رزق
تامر كريم مسعود
غادة فريدريك أبو سمرا
عمر نبيه غطاس
جهاد نبيه غطاس
غسان وهران نرسيسيان
ورثة فريد عبد الله أبو سمرا
سامي طانيوس حنا
ورثة رياض كامل أبو سمرا
أحمد إبراهيم ناصر
ناصر إبراهيم عباس

إبل السقي

743

إبل السقي

541

إبل السقي

 595ـ ـ 723

إبل السقي

 596ـ ـ 706

إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي

597
705
704
600

إبل السقي

 601ـ ـ 683

إبل السقي

678

إبل السقي

677

إبل السقي
إبل السقي
إبل السقي

629
634
635

إبل السقي

676

إبل السقي
إبل السقي

636
 384ـ ـ  653ـ ـ 651

إبل السقي

D.F.30

إبل السقي

 654ـ ـ 655

إبل السقي

383

علي إسماعيل دلى
حسن إسماعيل دلى
عمر إسماعيل دلى

إبل السقي

337

إبل السقي

336

هيفاء ميشال بيضون

إبل السقي

4563

ورثة علي خطار غبار

إبل السقي

334

إبل السقي

4560

عازر منصور متري

مكرم ميشال بيوض
باسل ميشال بيوض

333

أسعد أديب بيوض
ورثة ميشال أسعد بيوض
ورثة جوزيف فوزي بيوض
ورثة إيليا فوزي بيوض

كوكبا

إبل السقي

4557

ورثة وديعة نصر
فؤاد ناصيف
شاهني فريد عاصي
شاهني فريد عاصي
محمد عواد
ورثة أنيس أبو نقول
ورثة نعيم أبو عيسى غطاس
مرعي أسعد أبو رائد
ورثة أبو عيسى غطاس
ورثة عساف شبارة
ورثة عبيد أبو سمرا
فاتنة فريد عبد الله أبو سمرا
عبد الله فريز عبد الله أبو
سمرا
عصام فريز عبد الله أبو سمرا
سامي طانيوس حنا
ورثة فريز عبد الله أبو سمرا
سميا أسعد عيد
جرجي أسعد عيد
ورثة دانيال الياس غطاس
ورثة ضاهر الياس غطاس
ورثة إبراهيم الياس غطاس
مريم الياس غطاس

يوحنا سعيد سعادة
زهية بطرس زكا
جوليا بطرس زكا

إبل السقي
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تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم
ورثة سعيد فوزي بيوض
ورثة أدما سعيد بيوض
ورثة حبيب اسبر بيوض
ورثة فيليب سليم بيوض
ورثة أدنية فرح بيوض
ورثة شكري بيوض
عليا حفيظ عيد بيوض
ورثة غسان حفيظ عيد بيوض
ورثة عاطف حفيظ عيد بيوض
محمد سالمه سويد
ورثة مزعل مزهود
كامل مزهود مزهود
ورثة سعيد مزهود
ورثة سليم عبد الله قنديل
ورثة شاكر قنديل

إبل السقي

333

جديدة
مرجعيون

 1508ـ ـ 1511

جديدة
مرجعيون

1515

ورثة مخول سعيد سعادة

جديدة
مرجعيون

 1485ـ ـ 1507

ورثة ريشار قيصر راشد
ورثة جوزيف قيصر راشد
زاهي قيصر راشد

1506

جورج راشد جاكي راشد

1505

ورثة عبد الله راشد جاكي
راشد

1504

كمال يوسف البقاعي

1518

سميح يوسف البقاعي

 1519ـ ـ 1503

ورثة ملحم جرجس سمارة
ورثة جبور نوفل

1520

ورثة ملحم حبيب سعيد

1493

لور جميل عاصي

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

1521
1522
1483

لبيب سليم سعيد
حبيب سليم سعيد
حيدر علي ناصر
عباس علي ناصر
مهى مخايل أبو حمرا
أسعد باز سليم
حسيب يعقوب جبارة
فارس يعقوب جبارة
ورثة فؤاد مجلي جيارة
ادمون مجلي جيارة
ورثة حنا أبو سمرا جبارة
ورثة سمير ألفرد جبارة
نقوال ألفرد جبارة
ورثة عبد الحسن محمد سويد
إيفيت بانيه ري
ورثة مي ألني جبارة
شرين أرنستني ماري ألني
جبارة
ورثة إبراهيم جرجس هزار
ورثة حبيب جرجس هزار
ورثة أسعد جرجس هزار
ورثة فكتوريا جبارة
شحادة وديع هزار
طالل وديع هزار
باسمة وديع هزار
كلودي وديع هزار
ورثة ريشار قيصر راشد
جوزيفني قيصر راشد
زاهي قيصر راشد
ورثة إبراهيم جرجس هزار
ورثة حبيب جرجس هزار
ورثة أسعد جرجس هزار
ورثة فكتوريا جبارة
شحادة وديع هزار
باسمة وديع هزار
كلودي وديع هزار

جديدة
مرجعيون

1454

جديدة
مرجعيون

1453

جديدة
مرجعيون

1484

جديدة
مرجعيون

1449

جديدة
مرجعيون

1486

كامل محمد محمود علوية

جديدة
مرجعيون

1488

ورثة سالم نايفة
ورثة عياش نايفة
ورثة طعمة نايفة
ورثة فارس نايفة
ورثة نمر موسى نايفة
ورثة مسعود موسى نايفة
ورثة دروبي موسى نايفة

تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم
جديدة
مرجعيون

1489

جديدة
مرجعيون

1430

جديدة
مرجعيون

1425

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

جديدة
مرجعيون

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

 1490ـ ـ  1423ـ ـ 1416

 1383ـ ـ 1422
1491

عبد الله جرجس سمارة

2434

شوقي مراد غلمية
ورثة ألبير غلمية غلمية
ورثة حبيب رضوان غلمية
ورثة لبيب رضوان غلمية
جورج قيصر غلمية
نصار حنا غلمية
ورثة إيفون مخايل حمرا
ديانا داود غلمية
مشيل موسى غلمية
برناديت جرجس غلمية

2432

محمد سالمه سويد

2431

ورثة مقيل بركات

جديدة
مرجعيون

1543

جديدة
مرجعيون

 2430ـ ـ  1546ـ ـ 964
ـ ـ 1308

جديدة
مرجعيون

2427

جديدة
مرجعيون

1548

جديدة
مرجعيون

ورثة أسعد خليل سمارة
ورثة إسكندر خليل سمارة
شكيب توفيق سمارة
عبد الله جرجس سمارة
سلوى مسعود سمارة
ورثة سالم نايفة
ورثة عياش نايفة
ورثة طعمة نايفة
ورثة فارس نايفة
زكي طعمة نايفة
ورثة أسعد خليل سمارة
ورثة إسكندر خليل سمارة
نجيب توفيق سمارة
عبد الله جرجس سمارة
جنفياف جرجس سمارة
سلومى مسعود سمارة
ورثة أديبة يوسف منصور
ورثة سنية إسكندر الطيار
ورثة زكية إسكندر الطيار
ورثة سميرة عيسى الطيار
ورثة ريمون عيسى الطيار
عبد الله جرجس سمارة
جنفياف جرجس سمارة

 281ـ ـ 1550

ورثة أسعد ضاهر الخوري
فواز ضاهر الخوري
نواف ضاهر الخوري
ورثة عيد فارس العمار
فايز منصور حمام
يوسف منصور حمام
ورثة سالم نايفة
ورثة عياش نايفة
ورثة طعمة نايفة
ورثة فارس نايفة
زكي طعمة نايفة
ورثة حسيب حمرا
ورثة عبد الله حمرا
ورثة فارس حمرا

تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

جديدة
مرجعيون

جديدة
مرجعيون

279
278
1552

1553

1554

1557

282

ورثة رضوان غلمية
ورثة سعيد حنا الحوراني
ورثة أدال منصور الحوراني
ورثة مي منصور الحوراني
عزيز منصور الحوراني
ورثة فكتوريا منصور
الحوراني
سعاد جبارة حوراني
كاملة نصري الحوراني
تمام أسعد عازر
غازي فايز حوراني
الياس فايز حوراني
غسان فايز حوراني
هيفا فايز حوراني
هلن فايز حوراني
عدنان سعد حوراني
فايق سعد حوراني
بشرى سعد حوراني
إيفون عيد زوجة هايل
حوراني
فادي هايل حوراني
بسام هايل حوراني
فادية هايل حوراني
شادية هايل حوراني
ورثة حنا إسكندرا الحوراني
فريد إسكندرا الحوراني
سلمى إسكندرا الحوراني
عائدة إسكندرا الحوراني

جديدة
مرجعيون

283

نصار حنا غلمية
إبراهيم حسني قانصو
باسيل ميشال بيضون
مكرم ميشال بيضون
نعمة توما شاهني توما
ورثة رشيد توما توما
ورثة شاهني توما توما
ورثة عيد توما توما
ورثة رشيدة توما توما
ورثة نظيرة توما توما
يوسف جرجس هربا
ورثة إسكندر حنا الحوراني
ورثة منصور حنا الحوراني
ورثة سعد حنا الحوراني
ورثة سعيد حنا الحوراني
ورثة حبيب حنا الحوراني
ورثة حبيب حنا الحوراني
سيسل فضلو الحوراني
لبيب نجيب سويد
يوسف جرجس هربا
ورثة موسى ديب الحوراني
ورثة حنا إسكندر الحوراني
ورثة توما شاهني توما
مكرم ميشال بيوض
باسل ميشال بيوض
ورثة جورجيت عيسى
الحوراني
إيفون عيسى الحوراني
نهى عيسى الحوراني
ليندا عيسى الحوراني
ورثة رجا عيسى الحوراني
أمال عيسى الحوراني
ورثة فؤاد عيسى الحوراني
حياة أديب جبارة
ورثة توما شاهني توما
ورثة موسى ديب الحوراني
سيسل فضلو الحوراني
يوسف جرجس هدبا
مكرم ميشال بيوض
باسيل ميشال بيوض
أديبة رزوق عيسى الحوراني
ورثة جورجيت عيسى
الحوراني
إيفون عيسى الحوراني
نهى عيسى الحوراني
ليندا عيسى الحوراني
ورثة رجا عيسى الحوراني
أمال عيسى الحوراني
ورثة فؤاد عيسى الحوراني
حبيب نجيب سويدان
لبيب نجيب سويدان
مقبل حبيب حوراني
رمزي حبيب حوراني
سامية حبيب حوراني
سامي حبيب حوراني
ورثة سعيد حنا الحوراني
ورثة أدال منصور الحوراني
ورثة مي منصور الحوراني
عزيز منصور الحوراني
ورثة فكتوريا منصور الحوراني
سعاد جبارة حوراني
كاملة نصري الحوراني
تمام أسعد عازر
غازي فايز حوراني
الياس فايز حوراني
غسان فايز حوراني
هيفا فايز حوراني
هلن فايز حوراني
عدنان سعد حوراني
فايق سعد حوراني
بشرى سعد حوراني
إيفون عيد زوجة هايل
حوراني
فادي هايل حوراني
بسام هايل حوراني
فادية هايل حوراني
شادية هايل حوراني
ورثة حنا إسكندر الحوراني
فريد إسكندر الحوراني
سلمى إسكندر الحوراني
عائدة إسكندر الحوراني
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تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم

تبليغ إلى السادة التالية أسماؤهم

جديدة
مرجعيون

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

294

ورثة سعيد حنا الحوراني
ورثة أدال منصور الحوراني
ورثة مي منصور الحوراني
عزيز منصور الحوراني
ورثة فكتوريا منصور
الحوراني
سعاد جبارة حوراني
كاملة نصري الحوراني
تمام أسعد عازر
غازي فايز حوراني
الياس فايز حوراني
غسان فايز حوراني
هيفا فايز حوراني
هلن فايز حوراني
عدنان سعد حوراني
فايق سعد حوراني
بشرى سعد حوراني
إيفون عيد زوجة هايل
حوراني
فادي هايل حوراني
بسام هايل حوراني
فادية هايل حوراني
شادية هايل حوراني
ورثة حنا إسكندر الحوراني
فريد إسكندر الحوراني
سلمى إسكندر الحوراني
عائدة إسكندر الحوراني
ورثة موسى ديب الحوراني

1558

يوسف جرجس هربا

1559

سيسل فضلو الحوراني

293

جديدة
مرجعيون

1563

جديدة
مرجعيون

1565

جديدة
مرجعيون

1556

جديدة
مرجعيون

1567

جديدة
مرجعيون

1525

ورثة ريمون إسكندر راشد
ورثة سمير لويس راشد
ورثة ميشال أسعد بيضون
أسعد أديب بيضون
ورثة فوزي أسعد بيضون
ورثة خليل أسعد بيضون
ورثة حبيب أسعد بيضون
ورثة سليم بيضون
ورثة فرح بيضون
ورثة حنا بيضون
ورثة فارس بيضون
سعد حبيب لحود
ورثة يوسف جرجس رزوق
ورثة كامل جرجس رزوق
ورثة الياس رزوق
ورثة عبد الله إبراهيم رزوق
ورثة حفمة رزوق
ورثة رفيل إبراهيم رزوق
ورثة أسعد رزوق
ورثة عبد الله فارس رزوق
ورثة نعوم رزوق
ورثة شاكر فارس رزوق
ورثة عيسى فارس رزوق
جوزيف فارس جبارة
أوديت فارس جبارة
ورثة فارس رامز جبارة
فياض رامز جبارة
زهرة رامز جبارة
أوجيني نده
نبيل حسيب جبارة
أمال حسيب جبارة
كارمن حسيب جبارة
كلير حسيب جبارة
جميلة توفيق جبارة
زياد روبير جبارة
سوزان ريمون جبارة
فادي ألبرت جبارة
فاديا ألبرت جبارة
ورثة سمير ألفرد جبارة
نقوال ألفرد جبارة
سميرة فكتور شديد
داود فواز شديد
نيكول فواز شديد
ماري أنيس بركة

►

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

1525
1294
1282
1384
1381

جديدة
مرجعيون

1380

جديدة
مرجعيون

1379

جديدة
مرجعيون

102D.F

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

1376
1375

1266

هالة حبيب شديد
وديع حبيب شديد
شادي حبيب شديد
ورثة إبراهيم جبارة
رائف عيد عبال
ورثة سعد كريكر
ورثة حبيب كريكر
ورثة أسعد سمارة
سلوى مسعود سمارة
ورثة شبل موسى غلمية
ديانا داود غلمية
ورثة مصطفى حسن مرعي
كريم
محمود حسن كريم
شوقي مراد غلمية
عيد مراد غلمية
خالد مراد غلمية
ورثة منيفة سلمان إبراهيم
ضاهر إيليا ماضي
خير الله إيليا ماضي
خالد إيليا ماضي
حسن إبراهيم عباس
سامية محمد سالمه سويد
نعمة أحمد قمرة
علي نعمة قمرة
ورثة سكنة خليل مزيحم
حسني جميل قاسم
نعيمة جميل قاسم
ورثة نهاد جميل قاسم
سامية جميل قاسم

1335

نبيل محمد ضاهر

112D.F

عبد الغني حمدان عبد الغني

1331

علي أحمد حمود

جديدة
مرجعيون

1307

ورثة سعد فارس حمرا
ورثة سهيل حسيب حمرا
ورثة ميشال حبيب الخوري
ورثة فيليب حبيب الخوري
ورثة مفيد كامل جبور
ورثة عبد الحسن محمد سويد
عبد الله طانيوس معتوق
ميشال طانيوس معتوق

جديدة
مرجعيون

967

ورثة شاهني مرتضى الدبغي

جديدة
مرجعيون

1313

جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون
جديدة
مرجعيون

2325

ورثة توفيق رافع بهجة
ورثة منصور بطرس بهجة
ورثة نصري بطرس بهجة
ورثة ريشار قيصر راشد
شربل نمر سليمان
ستيفاني نمر سليمان

2247

ورثة شكري حسن الدبغي

47D.F

ورثة عبد الله الدبغي

2249

عاطف نصار بركات

2251

ورثة محمد إبراهيم زعرور

52D.F
2253

الرهبانية األنطونية املارونية
دير مار يوحنا القلعة
ورثة ميشال لطف الشنبور
ورثة نعيم إسكندر عدوان
ورثة شفيق إسكندر عدوان

نبلغكم ق��رار وض��ع اليد رق��م  1/240ت��اري��خ  2008/4/30م��رس��وم 5669
تاريخ  2001/6/8القاضي بتصديق تخطيط طريق املصنع ـــــ مرجعيون.
(محافظة النبطية ـــــ قضاءي حاصبيا ومرجعيون).
وعليكم إخ�لاء املساحة املستملكة خ�لال خمسة عشر يومًا م��ن تاريخ
نشر هذا التبليغ.
وزير األشغال العامة والنقل
غازي العريضي
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إعالن
ج � ��ان � ��ب ال� � � �س � � ��ادة أع � � �ض� � ��اء الجمعية
العمومية للتعاونية الزراعية في تبنني
املحترمني
يدعوكم مجلس إدارة التعاونية ،لعقد
جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس
إدارة وأع�ض��اء مراقبة ج��دد ،وذل��ك يوم
األح��د الواقع فيه  2010/12/19الساعة
ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا ف��ي م�ك�ت�ب��ة جوزيف
مغيزل/تبنني.
تبنني في 2010/11/13
الجمعية التعاونية الزراعية في تبنني
م.م.
تأسست سنة 1978
رئيس مجلس اإلدارة
عزت محمد فواز
إعالن بيع سيارة
ص � ��ادر ع ��ن رئ �ي��س دائ� � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ في
بيروت
غرفة الرئيسة غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/95
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة املحامي ميشال مراد
ّ
املنفذ عليه :وسام صبحي يعقوب
تطرح هذه الدائرة للمرة األولى في تمام
الساعة الثانية والنصف من يوم االثنني
ال��واق��ع فيه  2010/11/29للبيع باملزاد
العلني السيارة املحجوزة ماركة سكودا
فابيا صنع  2008ذات ال��رق��م /376521
ج ع �ل��ى أس� ��اس س �ت�ين ب��امل �ئ��ة م��ن قيمة
ّ
تخمينها البالغ  /7135/د.أ.
ويتوجب
عليها م�ب�ل��غ ق ��دره  /865/د.أ .كرسوم
ميكانيكية مع الغرامة عن سنتي 2009
و ،2010فعلى الراغب بالشراء الحضور
إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ق ��رب ج �س��ر الفيات
بالثمن نقدًا يضاف إليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
ّ إعالن
ألم ��ان ��ة ال� �س� �ج ��ل ال� �ع� �ق ��اري األول � � ��ى في
الشمال
طلب املحامي جورج أجبع بوكالته عن
أح��د ورث��ة طنسي ال�خ��وري ش�ه��ادة قيد
بدل ضائع  574و 578بيت مالت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
إعالن
ألم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل ال� �ع� �ق ��اري األول � � ��ى في
الشمال
ط�ل��ب مصطفى ش��ري��ف ض��اه��ر ملوكليه
ي�م��ن األس �ع��د وم�ح�م��د ال �ث��ان��ي وعربية
وزي� �ن ��ة ع �ب��د ال � � ��رزاق ش� �ه ��ادة ق �ي��د بدل
ضائع للعقار  /15/بيت الحوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
إعالن بيع باملعاملة 2010/153
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2010/12/2الساعة الثانية بعد الظهر
ّ
سيارة املنفذ عليه مخايل أنطوان رحمه
م��ارك��ة غ��ران��د ش�ي��روك��ي الري ��دو موديل
 1999رق � ً�م /487495/ب الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ البنك
األه�ل��ي ال��دول��ي ش.م.ل .وكيله املحامي
ع�ب��ده ل�ح��ود ال�ب��ال��غ  /16983.705/ل.ل.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/8000/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/6000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب ط� �ب ��ارة ف ��ي بيروت
قريطم مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
الشباك
فرن
يعلن رئيس بلدية
ّ
عن إج��راء م�ب��اراة لتعيني مأمور تحقق

وش ��رط ��ة ع � ��دد  ،5اس� �ت� �ن ��ادًا إل � ��ى نظام
ّ
موظفي وشرطة البلدية املصدقني وفقًا
لألصول.
تجرى املباراة الساعة العاشرة قبل ظهر
يوم السبت الواقع فيه  2010/12/18في
الشباك.
مركز بلدية فرن
ّ
الوظيفة :مأمور تحقق فئة ثالثة رتبة
أول��ى ع��دد  1الراتب الشهري /750.000
ل.ل.
الوظيفة :شرطي فئة ثالثة رتبة ثانية
عدد  5الراتب الشهري  /640.000ل.ل.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع واالس � �ت � �ح � �ص ��ال على
ش ��روط امل �ب��اراة وم��واده��ا ي��وم�ي��ًا خالل
الدوام الرسمي.
فعلى َمن تتوافر لديه الشروط ويرغب
ف��ي االش �ت��راك ف��ي ه��ذه امل �ب��اراة أن يقدم
ط �ل �ب��ًا م ��رف� �ق ��ًا ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات املطلوبة
واملحددة في نظام املوظفني في البلدية
ً
ويسجله شخصيًا في قلم البلدية
ابتداء
م��ن ت��اري��خ لصق ه��ذا اإلع�ل�ان على باب
ال�ب�ل��دي��ة ون �ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
وثالث صحف محلية.
ت�ق�ب��ل ال �ط �ل �ب��ات ح �ت��ى ال �س��اع��ة الثانية
ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن آخ ��ر ي ��وم ع �م��ل فعلي
يسبق تاريخ إجراء هذه املباراة.
رئيس بلدية فرن الشباك
في 2010/11/13
ريمون سمعان
التكليف 1693
إعالن تلزيم
ص�ي��ان��ة وت�ص�ل�ي��ح ج �ه��ازي تفتيش X-
 RAYماركة  NUCTECHالصينية لزوم
إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م� ��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر
ك��ان��ون األول م��ن ال �ع��ام أل �ف�ين وعشرة،
ت �ج ��ري م��دي��ري��ة ال� �ج� �م ��ارك ال �ع��ام��ة في
مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح
ـــ بناية البنك العربي ـــ الطابق السابع،
دائرة الشؤون املالية ـــ استدراج عروض
ص�ي��ان��ة وت�ص�ل�ي��ح ج �ه��ازي تفتيش X-
 RAYماركة  NUCTECHالصينية لزوم
اإلدارة.
التأمني املؤقت  /2,000.000/ل .ل( .فقط
مليونا ليرة لبنانية).
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن دائ� � ��رة الشؤون
املالية ـــ مديرية الجمارك العامة.
ي �ج��ب أن ت �ص��ل ال� �ع ��روض إل ��ى الدائرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
ي ��وم االث �ن�ي�ن ال ��واق ��ع ف �ي��ه ال �ث��ال��ث عشر
م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون األول م��ن ال �ع��ام ألفني
وعشرة.
م�ل�اح� �ظ ��ة :إذا ص� � ��ادف ن� �ه ��ار التلزيم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمية ،يعتبر
ي ��وم ال�ع�م��ل ال� ��ذي ي�ل�ي��ه م��وع �دًا لجلسة
التلزيم./.
مدير الجمارك العام باإلنابة
شفيق مرعي
التكليف 1688
إعالن رقم 2/91
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـ�ـ�ـ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج عروض
لتلزيم أعمال تحريج (زرع ،ري وصيانة
نصوب مل��دة  12ش�ه�رًا) ف��ي بلدة مجدل
س� �ل ��م ق � �ض� ��اء م ��رج� �ع� �ي ��ون ـ� �ـ� �ـ محافظة
النبطية ،وذل ��ك ف��ي مبناها ال�ك��ائ��ن في
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري شهاب،
بتاريخ  2010/12/14الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى نسخة ع�ن��ه م��ن مصلحة الديوان
ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ،ال�ك��ائ�ن��ة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إلى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
م��ن ال �ي��وم ال ��ذي يسبق ال�ت��اري��خ املحدد

إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2010/11/12
مدير عام الزراعة باإلنابة
املهندس سمير الشامي
التكليف 1684
إعالن
برئاسة
صيدا
في
صادر عن دائرة تنفيذ
ّ
ال�ق��اض��ي إي��اد ب ��ردان لبيع أس�ه��م املنفذ
عليه ف��ي ال�ع�ق��اري��ن رق��م  1023و/1059
ع �ن �ق��ون ب��االس �ت �ن��اب��ة رق� ��م 2009/206
واردّ .
امل � �ن� ��ف� ��ذة :ال� �ش ��رك ��ة امل� �ص ��رف� �ي ��ة للشرق
األوسط (بنك مبكو)
ّ
املنفذ عليه :سعد الدين قاسم فرحات
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة صادرة
ع� � ��ن دائ� � � � � ��رة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب ّ� � �ي� � ��روت تاريخ
 2009/12/12إل� ��زام امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه بدفع
مبلغ  /36.421.019.77/ل.ل .عدا الرسوم
واللواحق.
تاريخ تبليغ اإلنذار.2009/7/2 :
تاريخ ق��رار الحجز 2009/8/17 :تاريخ
تسجيله .2009/9/12
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال ��وص ��ف2010/1/16 :
تاريخ تسجيله .2010/3/11
محتويات العقار رقم  :1023عنقون قطعة
أرض سليخ ال يوجد أية إنشاءات.
مساحته /367 :م.2
حدوده :غربًا العقار  1022ـــــ شرقًا العقار
ً 1056
ش �م��اال ال �ع �ق��ار  1056ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ج �ن��وب��ًا العقار
1024
بدل التخمني 2400 :سهم  /9050د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم  /5430د.أ.
العقار  /1059عنقون قطعة أرض بعل
سليخ ال إنشاءات عليه.
مساحته /697 :م.2
ح ��دوده :غ��رب��ًا ال �ع �ق��اران  1070و 1067ـــ
شرقًا ًالعقاران  1058و1057
ش �م��اال ال �ع �ق��ار  106ـ�ـ�ـ ج�ن��وب��ًا العقاران
 1058و1057
بدل التخمني 2400 :سهم  /17425د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم  /10455د.أ.
موعد البيع ومكانه :نهار الجمعة الواقع
ف �ي��ه  2010/12/10ال �س��اع��ة التاسعة
صباحًا أمام رئيس الدائرة.
على ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء أن ي��ودع باسم
رئ�ي��س ال��دائ��رة ق�ب��ل امل�ب��اش��رة باملزايدة
أو ف ��ي ص� �ن ��دوق ال �خ��زي �ن��ة أو ف ��ي أحد
املصارف املقبولة من الدولة أو أن يقدم
ك�ف��ال��ة م�ص��رف�ي��ة بقيمة ه��ذا امل�ب�ل��غ وأن
يتخذ محل إق��ام��ة ضمن ن�ط��اق الدائرة
وإال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له.
وع�ل��ى امل�ش�ت��ري إي ��داع ال�ث�م��ن والرسوم
والداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
ص��دور ق��رار اإلح��ال��ة وإال ت�ع��اد املزايدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن
دعوى رقم 2010/890
من الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
إل��ى امل�س�ت��دع��ى ض��ده�م��ا م��ري��م جرجس
�وزي يعقوب ضاهر من بلدة
ضاهر وف� ً
كفرحزير أصال ومجهولي اإلقامة.
ت� ��دع� ��وك � �م� ��ا ه� � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة الستالم
االستدعاء ومربوطاته املرفوع ضدكما
م��ن إب��راه�ي��م أسعد جحى ب��دع��وى إزالة
ش �ي��وع ف��ي ال �ع �ق��ار رق ��م  /887/منطقة
ك�ف��رح��زي��ر ال �ع �ق��اري��ة وذل� ��ك خ�ل�ال مهلة
ع� �ش ��ري ��ن ي ��وم ��ًا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر هذا
اإلع�ل�ان وأن ت��أخ��ذا مقامًا لكما بنطاق
ه � ��ذه امل �ح �ك �م��ة وت� �ب ��دي ��ا مالحظاتكما
ال �خ �ط �ي��ة ع �ل��ى ال� ��دع� ��وى خ �ل��ال خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإال فكل
تبليغ لكما تعليقًا على باب ردهة هذه
املحكمة باستثناء الحكم النهائي يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم بالتكليف
أنطوان معوض
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار

ّ
الجهة املنفذة :الياس أيوب أيوب ورفيقه
وكيلهما األستاذ طوني متى
ّ
املنفذ ض��ده��م :ورث��ة املرحومتني ألفيرا
وماريا يوسف حبيتر املمثل القانوني
املحامية دميا الدويهي
باالستنابة  2010/49ال��واردة من دائرة
تنفيذ ط��راب �ل��س ب��امل�ع��ام�ل��ة 2010/242
بموجب حكم إزالة الشيوع الصادر عن
الغرفة االب�ت��دائ�ي��ة ف��ي الشمال ب��رق��م 30
تاريخ .2010/2/8
تاريخ التنفيذ .2010/4/8
تاريخ اإلشارة .2010/5/6
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
 1ـــ العقار  /264النخلة زيتون وسنديان
م �س��اح �ت��ه  92م 2ح� � ��دوده م ��ن الشمال
م�ج��رى م��اء ع��ام م��ن ال�ج�ن��وب العقاران
 1803و 1804م ��ن ال� �ش ��رق م �ج ��رى ماء
عام والعقار  263من الغرب مجرى ماء
وال �ع �ق��ار  .1803ال�ت�خ�م�ين وب ��دل الطرح
.$3230
 2ـــ العقار  265النخلة زيتون وسنديان
مساحته  14753م 2ح��دوده من الشمال
العقاران  1506و 1474ومجرى ماء عام
م��ن ال�ج�ن��وب  852وم �ج��رى م��اء ع��ام من
الشرق  1506ومجرى ماء عام من الغرب
مجرى ماء عام والعقارات  1506ـــ  1474ـــ
 852ـــ التخمني وبدل الطرح $516355
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا الخميس
 2010/12/3الساعة العاشرة والنصف
ص�ب��اح��ًا أم� ��ام رئ��اس��ة ه ��ذه ال ��دائ ��رة في
محكمة أم�ي��ون وعلى ال��راغ��ب باملزايدة
ت��أم�ين ب��دل ال �ط��رح امل �ق��رر وات �خ��اذ مقام
ل ��ه ض �م��ن ن �ط��اق ه ��ذه ال ��دائ ��رة إذا كان
مقيمًا خارجها أو توكيل محام وعلى
املشتري زيادة عن الثمن رسم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

◄ وفيات

►

اب �ن �ه��ا :س�ل�ي��م األس �ط ��ا (ن �ق �ي��ب املحامني
سابقًا) زوجته مهى ملك وعائلتهما
اب �ن �ت ��اه ��ا :ي �م �ن��ى أرم � �ل ��ة س �م �ي��ر ميشال
الغاوي وولداها وعائلتهما
جومانا األسطا
شقيقها :الياس يوسف طوبيا الحلو
شقيقاتها :يمامة أرملة البير الباروكي
وأوالدها وعائالتهم
أوالد املرحومة ّإم��ا أرملة الياس عساف
الحلو (في املهجر)
عائلة املرحومة كاتبة زوجة شارل بدران
وأوالدها وعائالتهم
وأنسباؤهم وعائالت وادي شحرور
ينعون إليكم كبيرتهم
املربية
جوهرة يوسف طوبيا الحلو
أرملة الياس سليم موسى األسطا
يستقبل الجثمان الساعة العاشرة قبل
ظ �ه��ر ال �ي ��وم ال �س �ب��ت  20ت �ش��ري��ن الثاني
ف��ي ب��اح��ة ك�ن�ي�س��ة م ��ار ي��وح�ن��ا املعمدان
املارونية ــــــ وادي شحرور
حيث يحتفل بالصالة عن نفسها الساعة
الثالثة
تقبل ال�ت�ع��ازي قبل ال�ص�لاة وب�ع��ده��ا في
صالون الكنيسة
ً
ابتداء من الساعة العاشرة
واألح� � ��د واالث� �ن�ي�ن  21و 22ال� �ج ��اري في
صالون الكنيسة من الحادية عشرة لغاية
ً
مساء.
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 ال � �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.

◄ مبوب

►

مفقود

ُ
فقد جواز سفر بإسم علي حسني معتوق
 .ل�ب�ن��ان��ي الجنسية ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم70/709039 :

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
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آسياد غوانغزو 2010
ّ
حصد الرياضيون العرب  6ميداليات ملونة في اليوم السابع من آسياد  ،2010كان نصيب لبنان منها فضية وبرونزية ،ضمن منافسات
الرماية «تراب» ،بينما رفعت الكويت حصتها الذهبية الى ميداليتني وعززت الصني ريادتها بـ 234ميدالية منها  125ذهبية

فريق الرماية
ّ
اللبناني املكون
من جو سالم
(يمني) وعبدو
اليازجي وجوزف
قزحيا يحتفل
بميدالياته
(مناحيم كاهاناــ
أ ف ب)

ّ
ّ
ّ
ّ
فضية وبرونزية للبنان عبر الرماية ترفعان الغلة العربية إلى 10
ف� � � � ّ�رط ال � �ف� ��ري� ��ق ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي للرماية
بمنح لبنان أول ميدالية ذهبية في
دوري األل �ع��اب اآلس �ي��وي��ة ال � �ـ 16التي
غوانغزو
تستضيفها مدينة
ّ
ال� �ص� �ي� �ن� �ي ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا تخلف
ب � � �ف� � ��ارق ن� �ق� �ط ��ة واح� � � � � ��دة عن
السابع
الكويت ،وشهد اليوم
ّ
م��ن امل �ن��اف �س��ات ارت �ف��اع الغلة
العربية ال��ى عشر ميداليات،
بينها ذهبيتان للكويت.
احتفظ الكويتي ناصر املقلد
بذهبية الحفرة (ت��راب) ضمن
الرماية ،بعد أن جمع
مسابقة
ّ
نقطة وح��ل ام��ام مواطنه
138
ُ
خ��ال��د امل� �ض ��ف ( ،)137وجاء
ال �ل �ب �ن��ان��ي ج� ��و س ��ال ��م ثالثًا
( 136نقطة) .وأح��رز املنتخب
الكويتي ذهبية الفرق بعدما
جمع  352نقطة ،وج��اء لبنان
ث��ان �ي��ًا ب� � � �ـ 351وال� �ه� �ن ��د ثالثة
هنأ رئيس اللجنة
(.)341
األوملبية أنطوان
في منافسات الفردي ،ظل جو
شارتييه البعثة
س��ال��م م �ت �ق��دم��ًا ُف ��ي الجوالت
للمرة
اللبنانية ،وذلك
ال�خ�م��س ع�ل��ى امل �ض��ف بفارق
من
الثانية في أقل
نقطة واحدة ( 121مقابل ،)120
 .24وأكد شارتييه أن
فيما ك��ان امل�ق�ل��د راب �ع��ًا ()118
املشاركة انطلقت
خ �ل��ف س ��ان ��دو ( ،)119وجاء
الحسم أخ�ي�رًا ملصلحة املقلد
من ضرورة إحداث
ال ��ذي أص ��اب  20طلقة مقابل
نقلة متقدمة على
 17للمضف و 15ل�س��ال��م و17
صعيد الحضور في
ل �س��ان��دو .وت �س��اوى اللبناني
االستحقاقات وصناعة
ع � �ب� ��دو ال � �ي� ��ازج� ��ي م � ��ع سالم
امليدالية ،طالبًا من
وساندو في عدد النقاط.
الالعبني مضاعفة
اللبناني
وشارك في املنتخب
ّ
جهودهم لتحقيق
أي �ض��ًا ج ��وزف ح�ن��ا ال ��ذي حل
املزيد ،وال سيما أن
ثامنًا (.)115
وف� � ��ي م� �ن ��اف� �س ��ات السيدات،
األلعاب الباقية يمكن
أح � � � � ��رزت ال � �ي ��اب ��ان � �ي ��ة يوكي
انتزاع امليداليات فيها
ن � ��اك � ��اي � ��ام � ��ا ذه � �ب � �ي � ��ة فردي
ال �ح �ف��رة ب � �ـ 89ن �ق �ط��ة ،وجاءت
ام��ام الصينية اي غاو ( )85والكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة ت �ش��اي ه ��ي غ �ي��ون��غ (،)82
فيما احرزت الصني ذهبية الفرق (200
نقطة) تاركة الفضية لكوريا الشمالية
( )191وال�ب��رون��زي��ة لكوريا الجنوبية
(.)182

شارتييه
يطلب المزيد

التجذيف...والتايكواندو
وأض � � ��اف ال� �ع ��راق ��ي ح �ي ��در حمرشيد
ـ  27ع ��ام ��ًا (ال � � �ص� � ��ورة  )1امليدالية
السادسة ،حني أح��رز برونزية سباق

تقدم سالم في
الجوالت الخمس على
المضف الذي حسم
النتيجة في األخيرة

الفردي بمجذاف في اليوم األخير من
م�ن��اف�س��ات ال�ت�ج��ذي��ف ،ق��اط�ع��ًا مسافة
 2000م ب��زم��ن  7:10:10دق��ائ��ق ،وحل
خ�ل��ف ال�ه�ن��دي ب��اج��ران��غ ت�ك�ه��ار الذي
خ�ط��ف ال��ذه�ب�ي��ة وال�ي��اب��ان��ي دايساكو
تاكادا صاحب الفضية .وكان االردني
نبيل طالل قد أحرز ذهبية ومواطنته
دان��ا ت ��وران ح�ي��در فضية واللبنانية
اندريا باولي برونزية وجميعها في
ال�ت��اي�ك��وان��دو .وك��ان��ت ذه�ب�ي��ة الفردي
ب� �م� �ج ��ذاف وزن خ �ف �ي��ف م� ��ن نصيب
االي � � ��ران � � ��ي م� �ح� �س ��ن شاديناغاده،
وذه �ب��ت الفضية للياباني دايساكو
تاكادا ،والبرونزية لالوزبكي ارتيوم
كودرياشوف .وانتزعت الصني ذهبية
الثماني ،وأمام الهند واوزبكستان.

ُمنشطات!

ف� ��ي م� �ن ��اف� �س ��ات ال� � �س� � �ي � ��دات ،أحرزت
ال �ص �ي �ن �ي��ة ب�ي�ن ت��ان ��غ ذه �ب �ي��ة الفردي
ب � �م � �ج ��ذاف ،وت � �ف � ّ�وق ��ت ع �ل ��ى الكورية
الجنوبية ش�ين ي��وون��غ اي��ون (فضية)
واألوزب �ك �س �ت��ان �ي��ة زاري �ن ��ا ميهايلوفا
(برونزية).
وف� � ��ي ال � ��رب � ��اع � ��ي ،ل � ��م ت� � �ف � � ّ�وت الصني
ال� �ف ��رص ��ة ،وع ��ان� �ق ��ت ال ��ذه ��ب ب �ع��د أن
ت � �ق� ��دم� ��ت ع � �ل� ��ى ف� �ي� �ي� �ت� �ن ��ام (فضية)
وإي � ��ران (ب ��رون ��زي ��ة) ،ب�ي�ن�م��ا استولت
ال�ص�ي�ن�ي�ت��ان ل�ين ه��ون��غ وجينغبينغ
س ��ون ع�ل��ى ذه�ب�ي��ة ال��زوج��ي وجاءتا
أم� � ��ام ال �ك��ازاخ �س �ت��ان� ّ�ي �ت�ي�ن اوكسانا
ن ��ازاروف ��ا وس�ف�ت�لان��ا جرمانوفيتش
(ف �ض �ي��ة) وال�ه�ن��دي�ت�ين ب��رام �ي�لا برافا
مينز وبراتيما بوانا (برونزية).

اكتشفت أول حالة منشطات في األلعاب،
طالت األوزبكي شكر مومينوف الفائز بفضية
وزن دون  81كلغ في منافسات ّالجودو.
وأثبت الفحص أن مومينوف تنشط بمادة
ميتيليكسانيامني املحظورة.

رفع األثقال
أح��رز الصيني ج��ي يانغ ذهبية وزن
دون  105كلغ ف��ي رف��ع األث�ق��ال بعدما
رف ��ع  402ك �ل��غ ( ،)217+185وذهبت
الفضية ل�لاوزب�ك��ي اي �ف��ان ايفريموف
( 400ك �ل��غ ،)218+182 :والبرونزية
ل�ل�ك��ازاخ�س�ت��ان��ي س�ي��رج��ي ايستومني
( 396كلغ.)216+180 :
وف � � ��ي وزن ف � � ��وق  105ك � �ل� ��غ ،انتزع
االيراني بهداد سليمي كورداسيابي
(ال �ص��ورة  )2ال��ذه�ب�ي��ة ب�ع��دم��ا رف��ع ما
مجموعه  440كلغ ( ،)235+205وتقدم
على ال �ك��وري الجنوبي ج�ي��ون سانغ
كوين ( 428كلغ ،)238+190 :وااليراني
اآلخ��ر سجاد انوشيرواني ( 427كلغ:
.)232+195

تقدم عربي
في مسابقة كرة السلة ،حقق األردن
فوزه الثاني على حساب منغوليا 79ـ 64في
املجموعة الخامسة ،وحققت قطر األمر عينه
بتغلبها على تايوان 72ـ 70في السادسة ،علمًا
بأن كل منهما خسرت في مباراة.

ولدى السيدات ،في وزن فوق  75كلغ:
أح��رزت الكورية الجنوبية جانغ مي
ران ال��ذه�ب�ي��ة ب�ع��دم��ا رف�ع��ت مجموعة
 311ك � �ل� ��غ ( )181+130وتقدمت
ب��األف�ض�ل�ي��ة ع�ل��ى ال�ص�ي�ن�ي��ة سوبينغ
م�ن��غ ( 311ك �ل��غ ،)176+135 :وجاءت
الكازاخستانية ماريا غرابوفتسكايا
ثالثة بمجموع  290كلغ (.)155+135
ف � ��ي ال � �ت� ��اي � �ك� ��وان� ��دو :أح� � � ��رز الكوري
الجنوبي ل��ي ت��اي ه��وون ذهبية وزن
دون  63كلغ ،ونال الفضية التايالندي
ن ��ات �ش ��ا ب ��ون� �ث ��ون ��غ ،وح� �ص ��ل ك� ��ل من
الفيليبيني تشوملي غ��و واألفغاني
محمد الكزايي على برونزية.
ّ
تفوق االيراني
وفي وزن دون  68كلغ،
م�ع�ت�م��د ب��اق��ري ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع وأحرز
ذه�ب�ي��ة وزن � ��ه ،ب�ي�ن�م��ا ذه �ب��ت الفضية
الى الكوري الجنوبي جانك سي ووك،
وت �ق��اس��م ال�ص�ي�ن��ي ج �ي��ان ن ��ان هوانغ
وال �ت��اي��وان��ي ت�س��ون��غ ج ��وي ل��و املركز
الثالث وناال البرونزية.
ول � � � ��دى ال� � �س� � �ي � ��دات ،ف � � � ��ازت الكورية
ال�ج�ن��وب�ي��ة م ��وه اي� ��ون س �ي��ل ف��ي وزن
دون  62كلغ بتغلبها في النهائي على
اإلي��ران �ي��ة رح�ي�ل��ة اس �ي �م��ان��ي ،وعادت
ال �ب��رون��زي��ة ال ��ى ال �ت��اي��وان �ي��ة تشونغ
فانع تشانغ والتايالندية دونيانون
بريموايو.
وك��ان��ت ال�ص�ي�ن�ي��ة ي��ون �ف��ي غ ��وو على
امل��وع��د م��ع ذه�ب�ي��ة وزن دون  67كلغ،
ون ��ال ��ت االي ��ران� �ي ��ة ب ��اري ��زا فارشيدي
ال �ف �ض �ي��ة ،وك� ��ل م ��ن الكازاخستانية
غ��والن �ف �ي��س خ��ام �ب �ي �ت��وف والكورية
ال �ج �ن��وب �ي��ة ك��ان��غ ب ��و ه �ي��ون ميدالية
برونزية.
¶ ت��أه��ل منتخب االم� ��ارات ال��ى الدور
نصف النهائي من مسابقة كرة القدم،
إثر فوزه على نظيره الكوري الشمالي
بركالت الترجيح  .8-9وتأهلت اليابان
أي�ض��ًا ب�ع��د أن تغلبت بصعوبة على
تايالند  .0-1وخ��رج املنتخب اليمني
م� ��ن رب � ��ع ال �ن �ه ��ائ ��ي ب �خ �س ��ارت ��ه امام
االيراني  .1-0وتلعب اليابان مع إيران
ف��ي ال � ��دور امل �ق �ب��ل ،وت�ل�ت�ق��ي اإلمارات
م ��ع ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ال �ف ��ائ ��زة على
اوزبكستان  1-3بعد التمديد (الوقت
االصلي .)1-1
¶ ورف �ع��ت ال�ص�ين رص�ي��ده��ا ال��ى 234
ميدالية ( 125ذهبية و 54فضية و55
ب��رون��زي��ة) ،أم��ام كوريا الجنوبية (43
و 36و ،)50واليابان ( 24و 49و.)51
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أخبار رياضة

كرة السلة

قرعة غرب آسيا :مجموعة متوازنة للرياضي والشانفيل بمواجهة مهرام
س �ح �ب��ت أم � ��س ق ��رع ��ة ب �ط��ول��ة غرب
آس �ي��ا ل�ل�أن��دي��ة ل �ك��رة ال �س �ل��ة ،حيث
ق �س �م��ت ال � �ف� ��رق ال� �ع� �ش ��رة املشاركة
إل��ى مجموعتني ب��واق��ع خ�م�س��ة في
ك ��ل م �ج �م��وع��ة .وض �م ��ت املجموعة
األولى الرياضي األردني والرياضي
اللبناني والجالء السوري واألهلي
اليمني وذوب آه��ن اإلي��ران��ي ،فيما
ض�م��ت ال�ث��ان�ي��ة ال �ع �ل��وم التطبيقية
األردن��ي والجيش ال�س��وري ودهوك
العراقي والشانفيل اللبناني ومهرام
اإليراني بطل آسيا.
وس� �ي� �ل� �ع ��ب ال � � � � ��دور األول بنظام
ت�ج�م�ع�ين ذه��اب��ًا وإي ��اب ��ًا (ل ��م يتقرر
مكانهما بعد) ،فيما يلعب الدور ربع
النهائي من مباراتني ذهابًا وإيابًا،
وف��ي نصف النهائي يتأهل الفائز
ف ��ي م �ب��ارات�ي�ن م ��ن ث�ل�اث ال ��ى الدور
ال�ن�ه��ائ��ي وال� ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن خمس
مباريات ممكنة حيث يحصد اللقب

ال �ف��ائ��ز ف��ي ث�ل�اث م�ن�ه��ا .وستنطلق
البطولة في  3كانون الثاني املقبل
وتستمر حتى  28آذار.

انترانيك يهزم بيبلوس
ت �م �ك��ن ان �ت��ران �ي��ك م ��ن ال �ت �غ �ل��ب على
مضيفه بيبلوس بعد مباراة شاقة
وبفارق نقطة واحدو 90ـــــ( 89األرباع
18ـــــ42 ،24ـــــ68 ،42ـــــ90 ،60ـــــ )89في
املباراة التي أقيمت بينهما في قاعة
عمشيت .وج��اءت املباراة بمجملها
ّ
متقاربة ،وتبدل التقدم مرارًا وتكرارًا
ال ��ى ال �ث��وان��ي ال � �ـ 13األخ �ي��رة عندما
ح� �س ��م ن� �ج ��م ان� �ت ��ران� �ي ��ك األميركي
زاكري ( 33نقطة) النتيجة
نيكوالس
ّ
بتسجيله ال�س��ل��ة األخ �ي��رة ،وساهم
ف��ي ال �ف��وز أي �ض��ًا م��واط �ن��ه مالكولم
باتلز بتسجيله  25نقطة والتقاطه
 13م �ت��اب �ع��ة إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ثنائية
مزدوجة من علي كنعان ب�ـ 19نقطة

العب بيبلوس وارنر كالفن يسجل في سلة
انترانيك (بروفوتو)

و 12متابعة.
وب � ��رز ف ��ي ج��ان��ب ال �ف��ري��ق الخاسر
األم �ي��رك��ي ب ��ران ��دون م ��اس ��ون ب� �ـ 29
ن �ق �ط��ة و 6ت � �م� ��ري� ��رات ح ��اس� �م ��ة و6
متابعات ،وأض��اف كالفن وارن��ر 22
نقطة و 13متابعة وت��وم��ا عمار 20
نقطة وسامر مشرف  11نقطة.
قاد املباراة الحكام رباح نجيم وربيع
امل � �ص� ��ري وال� �ي ��ون ��ان ��ي ستيليوس
كوكوالكيديس.
ويستضيف ال�ي��وم الحكمة بيروت
هوبس على ملعب النادي الرياضي
ف��ي غ��زي��ر (ال�س��اع��ة  .)16:00وتشهد
ق��اع��ة ال�ق�ل�ب�ين األق ��دس�ي�ن ف ��ي زحلة
(ال � �س ��اع ��ة  ،)16:00درب � � ��ي املدينة
البقاعية بني أنيبال وضيفه الشباب
حوش األم��راء .وتختتم املرحلة غدًا
ب�م�ب��اراة ال�ق� ّ�م��ة ب�ين امل�ت�ح��د وضيفه
ط��راب �ل��س ف��ي ق��اع��ة األول (الساعة
.)21:45

عقد استضافة طاولة آسيا
يغادر عضو اللجنة األوملبية ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج
نقوال إلى هونغ كونغ اليوم لتوقيع عقد
استضافة بطولة آسيا العشرين في
اللعبة التي ستقام في لبنان بني  12و18
أيلول املقبل في القاعات املقفلة للجامعة
األميركية في بيروت برعاية رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري .وخالل
زيارته ،سيحضر الحاج نقوال اجتماع
املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة
الطاولة ،حيث سيعرض مراحل تنظيم
البطولة اآلسيوية .يشار إلى أن لبنان
نال شرف استضافة بطولة آسيا خالل
بطولة العالم التي جرت في العاصمة
الروسية موسكو منذ عدة أشهر.

سباق االستقالل الـ  31للسباحة
ينظم االتحاد اللبناني للسباحة ،بالتعاون
مع قيادة الجيش ،سباق االستقالل الـ31
للسباحة برعاية العماد جان قهوجي
غدًا (الساعة  )9:00في خليج النادي
العسكري املركزي ـ جونيه.

كرة القدم

فوز للساحل وثالث قمم اليوم وغدًا
استعاد شباب
الساحل بريقه عبر الفوز
الصعب الذي حققه على
مضيفه الشباب الغازية
بإصابة نظيفة بعدما
عانى من ثالث خسارات
فيما يلتقي اليوم الصفاء
املتصدر مع السالم وغدًا
قمة النجمة والراسينغ

ُ
افتتحت م�ب��اري��ات األس �ب��وع السابع
م��ن ب�ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ،أم ��س ،ب�ل�ق��اء بني
«الشبابني» ،الغازية والساحل ،على
أن ت�ت��اب��ع ال �ي��وم ب�م�ب��ارات�ين للصفاء
امل �ت �ص��در واألن� �ص ��ار ال��وص �ي��ف أمام
«ال� �ص � َّ
�وري �ي�ن» ،ال �ت �ض��ام��ن والسالم،
ُ
وت�خ�ت�ت��م غ �دًا ب �ث�ل�اث ،ب�ي�ن�ه��ا لقاءان
ساخنان للنجمة والعهد.
يقف فريقا النجمة والعهد (الثالث
والخامس) على صفيح ساخن أمام
فريقي الراسينغ واملبرة ،فيما يلعب
املتصدر الصفاء ووصيفه األنصار
ف � ��ي ج � ��و ف � ��ات � ��ر ،وي � �ت � ��واج� ��ه اإلخاء
واإلص�لاح (عاشر وح��ادي عشر) في
قمة تحتية مثيرة عنوانها «الفوز أو
ال ش ��يء» .وك��ان ال�س��اح��ل ق��د انتعش
أمس بفوز مهم.
الغازية × الساحل (0ـ)1
كسر الساحل حاجز الخسائر بفوز
ثمني على مضيفه الغازية ،في صيدا،
أمس في افتتاح مباريات األسبوع.
ورغم تفوقه لعبًا وفرصًا في الشوط

األول ،إال أن��ه ع�ج��ز ع��ن ت��رج�م��ة ،ولو
ّ
كرة واحدة ،أمام دفاع «غازي» متني.
وب � � � ��دأ ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي بأفضلية
زرق��اء أيضًا ،مقابل تحركات أمامية
لالعبه العاجي السينا س��ورو الذي
ف � � ّ�وت ف��رص �ت�ي�ن أم � ��ام م ��رم ��ى عيسى
الدحويش ،وي��رد أحمد ج��رادي بكرة
ي �ص��ده��ا ال � �ح� ��ارس ن ��اص ��ر املصري
ف �ي �ت��اب �ع �ه��ا ق� �ص ��اص ال �ع ��ائ ��د خارج
ال �خ �ش �ب ��ات .وي �ع � ّ�وض �ه ��ا القصاص
سريعًا بهدف م��ن ك��رة عرضية مرت
ع��ن ث�لاث��ة م��داف�ع�ين ليضعها بهدوء
ف ��ي ال �ش �ب��اك ( .)67ووس � ��ط هيجان
ّ
«غ� � � ��ازي» وت ��راج ��ع س��اح �ل��ي ،يتألق
ال� �ح ��ارس ال��دح��وي��ش وي �ص��د كرتني
للتوسكا ،وثالثة من سورو األخطر،
ف �ي �ع �م��د امل � � ��درب ال �س��اح �ل��ي محمود
ع�لام��ة (ب��دي��ل املستقيل ف ��ؤاد سعد)
إل��ى ك�س��ر ال�ه�ج�م��ات وال��وق��ت بثالثة
ت �ب��دي�لات دف��اع �ي��ة ف��ي أواخ� ��ر اللعب
لينجح فريقه في الخروج بفوز أكثر
م ��ن ض � � ��روري الس� �ت� �ع ��ادة ش � ��يء من

حقيقته ومرتبته.
س��اح��ل مؤقتًا
�
ل
ا
�ى
�
ق
وب �ه��ذا ال �ف��وز ارت �
ً
إلى املركز الثامن ،متعادال مع الغازية
بـ 7نقاط.
¶ ق��اد اللقاء الحكم أن��دري��ه ح��داد مع
أحمد قواص وحسني عيسى.
¶ حضر املباراة نحو  100متفرج.

برنامج اليوم وغدًا
اليوم :السالم صور × الصفاء (صور
ـــ الساعة )2:15
األنصار × التضامن (بيروت البلدي
ـــ )5
األح � ��د :اإلص �ل��اح × اإلخ � ��اء (بيروت
البلدي ـــ )2:15
الراسينغ × النجمة (جونية ـــ )2:15
العهد × املبرة (املدينة الرياضية ـــ .)5
¶ بطولة الثانية :فاز املودة طرابلس
على النهضة بر الياس (3ـ ،)0ضمن
األس�ب��وع ال�س��ادس ،وس� ّ�ج��ل األهداف
ع �ل�اء ال ��رام ��ي وم � ��ازن ال �ع �ل��ي ووليد
فتوح.

الكرة العربية

تشكيلتا قطر والبحرين لـ «خليجي  »20والجيش في صدارة سوريا
ك� �ش ��ف امل � � � ��درب ال� �ف ��رن� �س ��ي برونو
م �ي �ت �س��و امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي للمنتخب
ال� �ق� �ط ��ري ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم أم � ��س نقاب
القائمة النهائية املشاركة في دورة
ك��أس الخليج ف��ي ال�ي�م��ن «خليجي
 »20ب �ي�ن  22ال � �ج� ��اري و 5كانون
األول املقبل .وضمت القائمة خلفان
ابراهيم أحسن العب في آسيا عام
 2006ال��ى ج��ان��ب ع��دد م��ن الوجوه
الجديدة أبرزها عبد الكريم حسن
الع� � ��ب م �ن �ت �خ��ب ال � �ش � �ب� ��اب وخالد
امل �ف �ت��اح الع� ��ب امل �ن �ت �خ��ب االوملبي،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ل��ورن��س اول��ي العب
ال � �غ� ��راف� ��ة .وال�ل��اع � �ب� ��ون ه� � ��م :سعد
الشيب ومحمد كسوال ووسام رزق
وخلفان إب��راه�ي��م وط�لال البلوشي
وم�ج��دي صديق وحسن الهيدوس
ومسعد الحمد وعلي حسن عفيف
وعبد الكريم حسن وإبراهيم ماجد
وحمد عبد الرب (السد) وعمر باري
وح��ام��د إس�م��اع�ي��ل وف��اب �ي��و سيزار
وجار الله املري (الريان) وإبراهيم
الغانم وبالل محمد وقاسم برهان
وح ��ام ��د ش ��ام ��ي وج � � ��ورج كواسي

القطري علي عفيف خالل املباراة مع هاييتي في الدوحة (فادي األسعد ــ رويترز)
ول� ��ورن� ��س اول � ��ي (ال � �غ� ��راف� ��ة) وعبد
ال�ع��زي��ز السليطي وم��وس��ى هارون
(ال� �ع ��رب ��ي) وس �ي �ب��اس �ت �ي��ان سوريا
(ق � �ط� ��ر) وخ� ��ال� ��د م� �ف� �ت ��اح (لخويا)
وم��اج��د محمد (ال�س�ي�ل�ي��ة) وحسني
ياسر املحمدي (الزمالك املصري).
 ...وتشكيلة البحرين

وأع � �ل� ��ن م � � ��درب ال� �ب� �ح ��ري ��ن سلمان
ش ��ري ��دة ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ت��ي ستشارك
ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ،وض�م��ت  23الع�ب��ًا هم
س�ي��د م�ح�م��د ج�ع�ف��ر ،ع �ب��اس أحمد،
م�ح�م��ود م �ن �ص��ور ،س�ل�م��ان عيسى،
ع �ب��د ال �ل ��ه امل � ��رزوق � ��ي ،ح �س�ي�ن بابا،
ص��ال��ح ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ،ع�ب��اس عياد،

إبراهيم املشخص ،حمد راكع ،فوزي
عايش ،عبد الله فتاي ،أحمد حسان،
راشد الحوطي ،فهد الحردان ،وليد
ال �ح �ي ��ام ،م �ح �م��ود ال �ع �ج �ي �م��ي ،عبد
ال�ل��ه ال��دخ�ي��ل ،ع�ب��د ال��رح�م��ن مبارك،
ف �ه��د ش ��وي �ط ��ر ،داوود س� �ع ��د ،عبد
الوهاب علي ،إسماعيل عبداللطيف.
وخ�ل��ت التشكيلة م��ن جيسي جون
(أكسيشهر التركي) وعبد الله عمر
(نيوشاتل السويسري) الرتباطهما
مع ناديهما ،إلى جانب غياب محمد
السيد عدنان بداعي اإلصابة ،فيما
اعتذر محمد حبيل لظروف خاصة.
الدوري السوري
انفرد الجيش ،حامل اللقب ،بصدارة
الدوري السوري موقتًا بتغلبه على
مضيفه أمية 2ـــــ 0في املرحلة الثالثة.
سجلهما األردن��ي احمد هايل ()10
وعبد الله حبار (.)60
وف��از الفتوة 1ـــــ ،0وتعادل النواعير
وال �ك��رام��ة 0ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ،0وال��وث �ب��ة والطليعة
1ـــــ ،1واملجد والجزيرة 2ـــــ ،2وانتهى
درب��ي الالذقية بني حطني وتشرين
بالتعادل 2ـــــ.2

ّ
بطولة لبنان في التزلج املائي

ّ
ّ
تنظم لجنة التزلج املائي ،بالتعاون مع
النادي اللبناني للسيارات والسياحة،
بطولة لبنان في مسابقة «األلواح املائية»
ً
ابتداء من الساعة الثامنة من
في النادي،
صباح غد األحد .يلي املسابقة الرسمية
عرض في التزلج املائي.

هومنتمن نوبار بضيافة هايغازيان
ّ
حل فريقا هومنتمن نوبار القاهرة في
كرة السلة للرجال والسيدات ضيفني على
جامعة هايغازيان بالتعاون مع أنترانيك
بيروت .وفي اللقاءات الودية التي أقيمت
في سنتر دمرجيان ،خسرت سيدات
هومنتمن نوبار أمام سيدات هايغازيان
60ـ ،70وأمام أنترانيك أنطلياس 46ـ.53
ولدى الرجال ،فاز هومنتمن نوبار على
جامعة القديس يوسف 60ـ ،57وخسر
أمام هايغازيان 45ـ.52

ّ
مرشحو جوائز االتحاد اآلسيوي

كشف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عن القوائم النهائية للمرشحني للفوز
بالجوائز السنوية ،التي تتضمن أسماء
خمسة العبني مرشحني للفوز بجائزة
أفضل العب في آسيا لعام .2010
وضمت قائمة الالعبني املرشحني للفوز
ً
بجائزة أفضل العب ،كال من األوسترالي
ساسا أوغنينوفسكي مدافع سيونغنام
الكوري بطل دوري أبطال آسيا ،وفارشيد
طالبي مدافع ذوب آهن اإليراني ،ومواطنه
فرهاد مجيدي مهاجم االستقالل،
والكويتي بدر املطوع مهاجم القادسية
والبحريني حسني سلمان مكي العب
وسط الرفاع .ويتنافس على جائزة
أفضل العب شاب في القارة اآلسيوية
كل من تيمور حكيموف (أوزبكستان)
وجونغ إيل ـ غوان (كوريا الشمالية)
وهونغ تشول (كوريا الجنوبية).

 30رياضة

السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

البطوالت الوطنية األوروبية

أرسنال × توتنهام
وفياريال × فالنسيا
األبرز
تخلو البطوالت الوطنية األوروبية من مباريات قمة
حقيقية ،ما عدا املواجهة القوية بني أرسنال وضيفه
وجاره توتنهام في إنكلترا ،في الوقت الذي تستمر فيه
لعبة «القط والفأر» بني ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا،
ويسعى ميالن إلى مواصلة انتصاراته في إيطاليا
س � �ي � �ض ��ع ت� �ش� �ل� �س ��ي ح � ��ام � ��ل اللقب
وامل �ت �ص ��در ن �ص��ب ع�ي�ن�ي��ه مصالحة
ج �م��اه �ي��ره ع �ن��دم��ا ي �ح��ل ض�ي�ف��ًا على
برمنغهام ،في املرحلة الرابعة عشرة
م��ن ال� ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از لكرة
القدم.
وك� ��ان ت�ش�ل�س��ي ق��د ُم �ن��ي ف��ي املرحلة
ال � �س ��اب � �ق ��ة ب� �ه ��زي� �م� �ت ��ه األول � � � � ��ى على
ملعبه «ستامفورد بريدج» منذ آذار
امل��اض��ي ب �ع��د ت�ل�ق�ي��ه خ �س��ارة قاسية
أم� ��ام س �ن��درالن��د (0ـ )3ال� ��ذي ك ��ان قد
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه ف��ري��ق امل � ��درب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي 7ـ 2في مواجهتهما
السابقة في الدوري.
وع � �ل� ��ى اس � �ت � ��اد اإلم � � � � � ��ارات ،سيكون
أرسنال الثاني على موعد مع مواجهة
نارية مع ضيفه وجاره توتنهام الذي
يحتل املركز السابع بفارق سبع نقاط
عن فريق«املدفعجية».
أم��ا بالنسبة إل��ى مانشستر يونايتد
ال � ��ذي ي �ب �ح��ث ع ��ن اس� �ت� �ع ��ادة توازنه
ون� �غ� �م ��ة االن � � �ت � � �ص� � ��ارات ،ف� �ه ��و يأمل
أن ي ��ؤك ��د ت �ف��وق��ه ال� �ت ��ام ع �ل��ى ضيفه
وي �غ��ان أت�ل�ت�ي��ك ع�ن��دم��ا ي��واج�ه��ه على
ملعب«أولد ترافورد».
وعلى ملعب «كرايفن كاتدج» ،سيكون
مانشستر سيتي مطالبًا بالفوز على
م �ض �ي �ف��ه ال �ل �ن��دن��ي ف� � ��والم ،وال شيء
اإليطالي
سواه ،وإال فسيصبح مدربه
ً
روب� � ��رت� � ��و م ��ان �ش �ي �ن ��ي م� � �ه � ��ددًا فعال
ب��اإلق��ال��ة؛ ألن ف��ري��ق «السيتيزينس»
ل� ��م ي ��رت ��ق ح� �ت ��ى اآلن إل � ��ى مستوى
الطموحات ،رغم األموال الطائلة التي
أنفقها مالكوه ،وهو فشل في الخروج
ف��ائ�زًا م��ن مباراتيه األخ�ي��رت�ين اللتني
خ��اض �ه �م��ا ع �ل ��ى أرض� � ��ه أم� � ��ام جاره
مانشستر يونايتد (0ـ )0وبرمنغهام
(0ـ.)0
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب ��اري ��ات (بتوقيت
بيروت):
* السبت:
أرسنال × توتنهام ()14،45
برمنغهام × تشلسي ()17،00
بالكبول × ولفرهامبتون ()17،00
بولتون × نيوكاسل ()17،00
مانشستر يونايتد × ويغان ()17،00
وس ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي��ون × ستوك
سيتي ()17،00
ليفربول × وست هام ()19،30
* األحد:
بالكبيرن × أستون فيال ()15،30
فوالم × مانشستر سيتي ()18،00
* االثنني:
سندرالند × إفرتون ()22،00

إسبانيا
يبحث ري��ال م��دري��د ،ال�ف��ري��ق الوحيد
ال � � ��ذي ل� ��م ي �خ �س��ر ه � ��ذا امل � ��وس � ��م ،عن
م��واص �ل��ة م�س�ل�س��ل ن �ت��ائ �ج��ه الرائعة
وتحقيق ف��وزه السابع على التوالي،
ع �ن ��دم ��ا ي �س �ت �ض �ي��ف أت �ل �ت �ي��ك بلباو
ال��ذي كان قد تلقى هزيمة قاسية في
زي��ارت��ه األخ�ي��رة للنادي امللكي (1ـ،)5

في املرحلة الثانية عشرة من الدوري
اإلسباني.
من جهته ،لن يواجه برشلونة صعوبة
تذكر ف��ي ال�ع��ودة بالنقاط ال�ث�لاث من
أرض مضيفه أمليريا الذي يحتل املركز
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر (ف ��وز واح� ��د) ،وتحقيق
فوزه السادس على التوالي والعاشر
ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،ل �ك��ن األن � �ظ� ��ار ستكون
متجهة ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة إل��ى مباراة
القمة ب�ين ف�ي��اري��ال الثالث وفالنسيا
ال��راب��ع ،ح�ي��ث ي�ت�ق��ارع ال�ف��ري�ق��ان على
مرتبة «األفضل بعد ريال وبرشلونة»،
لكون األول يتقدم على الثاني بفارق
ثالث نقاط فقط.
وي�س�ع��ى ف��ري��ق «ال �غ��واص��ة الصفراء»
إل � ��ى ت �ن��اس��ي خ� �س ��ارت ��ه ف ��ي املرحلة
ال�س��اب�ق��ة أم ��ام ب��رش�ل��ون��ة (1ـ )3للبقاء
ق ��ري� �ب ��ًا م � ��ن ص� � � ��راع ال� � � �ص � � ��دارة؛ ألنه
يتخلف حاليًا بفارق  6نقاط عن ريال
م��دري��د ،ل�ك��ن مهمته ل��ن ت �ك��ون سهلة
ف��ي م��واج�ه��ة فالنسيا ال ��ذي استعاد
ت��وازن��ه ف��ي امل��رح�ل��ة السابقة وعوض
خ�س��ارت��ه أم ��ام إشبيلية (0ـ )2بفوزه
على خيتافي (2ـ.)0
وهنا البرنامج:
* السبت:
فياريال × فالنسيا ()19،00
أمليريا × برشلونة ()21،00
ريال مدريد × أتلتيك بلباو ()23،00
* األحد:
أوس ��اس ��ون ��ا × س �ب��ورت �ي �ن��غ خيخون
()18،00
إس�ب��ان�ي��ول × ه�ي��رك��ول�ي��س اليكانتي
()18،00
ليفانتي × راسينغ سانتاندر ()18،00
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و ال ك� ��ورون � �ي� ��ا × ملقة
()18،00
إشبيلية × مايوركا ()20،00
ري ��ال س��وس�ي�ي��داد × أت�ل�ت�ي�ك��و مدريد
()22،00
* االثنني:
خيتافي × سرقسطة ()22،00

إيطاليا
يدخل ميالن متصدر ترتيب الدوري
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي إل � � � ��ى م � ��واج� � �ه � ��ة ضيفه
فيورنتينا في املرحلة الثالثة عشرة
ب�م�ع�ن��وي��ات م��رت�ف�ع��ة ج� �دًا ب�ع��د الفوز
امل � �ع � �ن� ��وي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال� � � ��ذي ح �ق �ق ��ه في
املرحلة السابقة على ج��اره ومضيفه
إنتر ميالنو حامل اللقب في األعوام
الخمسة األخيرة 1ـ 0وبعشرة العبني،
محققًا ف��وزه األول على«نيراتزوري»
في عقر دار األخير منذ عام .2005
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى الت �س �ي��و الثاني،
فيخوض اختبارًا صعبًا نسبيًا على
ملعب«اينيو تارديني» أم��ام مضيفه
بارما الباحث عن مواصلة استفاقته
وت�ح�ق�ي��ق ف ��وزه ال�ث��ال��ث ع�ل��ى التوالي
والرابع هذا املوسم.
وي �خ��وض ي��وف �ن �ت��وس ال ��راب ��ع بنفس
عدد نقاط إنتر ميالنو مباراة صعبة
أي� �ض ��ًا أم� � ��ام م �ض �ي �ف��ه ج � �ن� ��وى ،فيما

مدرب توتنهام هاري ريدناب ونجم الفريق غاريث بايل خالل حصة تدريبية (إدي كيوغ ــ رويترز)

في ألمانيا
ّ
وجه املدرب الهولندي لبايرن ميونيخ
األملاني لويس فان غال انتقادًا للنجم
الفرنسي فرانك ريبيري (الصورة)؛ ألن
األخير لم يبذل الجهد املطلوب خالل
مباراة ودية ،رغم أنه بحاجة إلى اللعب
بسبب غيابه عن املالعب لفترة طويلة.
وقال فان غال عشية مباراة فريقه
مع باير ليفركوزن في الدوري املحلي:
«لألسف ،لم يبذل (ريبيري) أي مجهود،
ولم يثبت أي التزام .أنا ال أنظم املباريات
الودية من أجل نفسي» ،في إشارة منه
إلى املباراة التي خاضها النادي البافاري
األربعاء أمام أونترهاخينغ من الدرجة
الثالثة وفاز فيها 2ـ 1بوجود ريبيري
واملدافعني دييغو كونتنتو والبرازيلي
برونو اللذين عادا أيضًا من اإلصابة.
وانتقد فان غال الذي لطاملا اتسمت
بالبرودة والتوتر ،الوضع
عالقته بريبيري ً
البدني لالعبه ،قائال إن النجم الفرنسي «ال
يملك أي أسس بدنية ،واستعداداته لم
تكن جيدة».
وابتعد ريبيري عن املالعب نحو شهرين
بسبب إصابة تعرض لها كاحله في 21
أيلول.

سيكون «نيراتزوري» مطالبًا بالفوز
على مضيفه كييفو الستعادة توازنه
ب�ع��د ت�ع��ادل�ين وه��زي�م��ة ف��ي مبارياته
ال�ث�لاث األخ�ي��رة ،وإلن�ق��اذ رأس مدربه
اإلسباني رافايل بينيتيز الذي يواجه
خطر اإلقالة.
وهنا البرنامج:
* السبت:
روما × أودينيزي ()19،00
ميالن × فيورنتينا ()21،45
* األحد:
جنوى × يوفنتوس ()13،30
بريشيا × كالياري ()16،00
كاتانيا × باري ()16،00
تشيزينا × باليرمو ()16،00
كييفو × إنتر ميالن ()16،00
ليتشي × سمبدوريا ()16،00
بارما × التسيو ()16،00
نابولي × بولونيا ()21،45

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا
على ليفركوزن في
موقعة حامية في
«البوندسليغه»
تبرز في هولندا
مواجهتا أياكس ×
أيندهوفن وتفنتي ×
ألكمار

أملانيا
ي �ت �ط �ل��ع ب ��وروس� �ي ��ا دورت � �م ��ون ��د إلى
م� ��واص � �ل� ��ة ت �ح �ل �ي �ق��ه خ� � � ��ارج السرب
وإضافة فرايبورغ إلى الئحة ضحاياه
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى األق � � ��ل ع �ل ��ى فارق
النقاط السبع التي تفصله عن أقرب
مالحقيه ،لكن املهمة لن تكون سهلة
أم��ام مضيفه ال��ذي يحقق أح��د أفضل
م��واس �م��ه ف��ي ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ه (أفضل
موسم له 1995ـ 1996عندما أنهاه في
املركز الثالث).
وع�ل��ى م�ل�ع��ب«ب��اي أري �ن��ا» ،ي��ري��د باير
ل�ي�ف��رك��وزن التأكيد أن��ه م��ن املنافسني
الجديني على اللقب األول في تاريخه
من خالل بوابة أكثر الفرق فوزًا باللقب
( )21ضيفه البافاري بايرن ميونيخ.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي �س �ع ��ى م ��اي� �ن� �ت ��س إلى
تعويض خسائره األخيرة وتنازله عن
امل��رك��ز الثاني على ح�س��اب بوروسيا
مونشنغالدباخ.
وهنا البرنامج:
* السبت:
شالكه × فيردر بريمن ()16،30
أي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت × هوفنهايم
()16،30
بوروسيا مونشنغالدباخ × ماينتس
()16،30

ف ��راي� �ب ��ورغ × ب ��وروس �ي ��ا دورتموند
()16،30
هانوفر × هامبورغ ()16،30
نورمبرغ × كايزرسالوترن ()16،30
ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن × ب ��اي ��رن ميونيخ
()19،30
* األحد:
شتوتغارت × كولن ()16،30
سانت باولي × فولسبورغ ()18،30

فرنسا
يحل بريست املتصدر ضيفًا على رين
ال�خ��ام��س ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة عشرة
م��ن ال � ��دوري ال �ف��رن �س��ي ،ف��ي مواجهة
م �ح �ف��وف��ة ب��امل �خ��اط��ر ،وخ �ص��وص��ًا أن
الفارق ال��ذي يفصله عن األخير ليس
سوى نقطتني وحسب.
وم��ن الصعب توقع من سيتربع على
الصدارة بعد ختام هذه املرحلة؛ ألنه
ال يفصل بني بريست املتصدر وليون
الثامن سوى ثالث نقاط ،فيما الفارق
بني صاحب املركز األول والثاني عشر
ليس سوى أربع نقاط.
أم ��ا ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان ال ��ذي فرط
األس� � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ب �ف ��رص ��ة انتزاع
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ّ
ّ
ماجيك يعزز صدارته وبايسرز يعمق جراح كليبرز
ع� � ��زز أورالن� � � � � ��دو م ��اج� �ي ��ك صدارته
مل�ج�م��وع��ة ال �ج�ن��وب ال �ش��رق��ي بعدما
حسم مواجهته مع ضيفه فينيكس
ص� �ن ��ز  89-105ض� �م ��ن منافسات
ال � � � � � � � ��دوري األم � � �ي � � ��رك � � ��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
ول ��م ي �ج��د أورالن� � ��دو ص �ع��وب��ة تذكر
ف ��ي ت�خ�ط��ي ع�ق�ب��ة ض�ي�ف��ه فينيكس
وتحقيق ف��وزه الثالث على التوالي
والثامن في  11مباراة ،وذلك بفضل
األداء ال�ج�م��اع��ي امل�م�ي��ز ال ��ذي قدمه
رج��ال امل ��درب س�ت��ان ف��ان غ��ان��دي ،إذ
ت �ج ��اوز ج�م�ي��ع الع �ب �ي��ه األساسيني
حاجز العشر نقاط.
وك� ��ان أف �ض��ل م�س�ج��ل ل �ل �ف��ائ��ز العب
االرت �ك��از دواي ��ت ه ��اورد ب �ـ  20نقطة
مع  12متابعة في أقل من  30دقيقة،
وأض � � ��اف ك ��ل م ��ن ج��ام �ي��ر نيلسون

وك��وي�ن�تن ري �ت �ش��اردس��ون  15نقطة،
وفينس كارتر  13نقطة.
أم��ا م��ن ن��اح�ي��ة فينيكس ال ��ذي مني
ب �ه��زي �م �ت��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى التوالي
وال� �س ��ادس ��ة ف ��ي  12م � �ب � ��اراة ،فكان
امل�خ�ض��رم غ��ران��ت هيل األف�ض��ل ب�ـ21
نقطة.
وف ��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ق ��اد الماركوس
الدريدج وويسلي ماثيوز بورتالند
ترايل باليزرز للفوز على ضيفه دنفر
ن��اغ�ت��س  ،83-86بتسجيل األول 24
نقطة م��ع  10متابعات ،والثاني 20
نقطة مع  10متابعات .أم��ا من جهة
دنفر ال��ذي مني بهزيمته السادسة
في  12مباراة ،فكان نجمه كارميلو
ان�ت��ون��ي األف�ض��ل ب��رص�ي��د  18نقطة،
وأضاف آل هارينغتون  17نقطة.
إلى ذلكّ ،
عمق انديانا بايسرز جراح

ضيفه لوس انجلس كليبرز وألحق
ب��ه ال �ه��زي �م��ة ال �ث��ام �ن��ة ع �ل��ى التوالي
والثانية عشرة من أص��ل  13مباراة
بالفوز عليه  .80-107وهنا برنامج
م�ب��اري��ات ال�ي��وم :بوسطن سلتيكس
 اوك�ل��اه� ��وم� ��ا س �ي �ت ��ي ،فيالدلفياس �ف �ن �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز  -ميلووكي
باكس ،واشنطن وي��زاردز  -ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س ،ت ��ورون� �ت ��و راب� � �ت � ��ورز -
ه �ي ��وس�ت�ن روك � �ت � ��س ،م �ي ��ام ��ي هيت
 تشارلوت بوبكاتس ،نيو اورلينزه��ورن �ت��س  -ك�ل�ي�ف�لان��د كافالييرز،
م �ي �ن �ي �س��وت��ا ت� �م� �ب ��روول� �ف ��ز  -لوس
أن �ج �ل��س الي� �ك ��رز ،ي��وت��ا ج ��از  -سان
ان�ط��ون�ي��و س �ب��رز ،داالس مافريكس
 شيكاغو بولز ،ساكرامنتو كينغز نيوجيرسي نتس ،غولدن ستايتووريرز  -نيويورك نيكس.

أصداء عالمية
بالتر :حصلنا على فرصة
لتنظيف ما يمكن تنظيفه
اعترف رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
السويسري جوزيف بالتر بأنه يتعني على
الفيفا التفكير في وسائل تفادي مشاكل
الرشوة ،وذلك بعد إيقاف عضوين من
اللجنة التنفيذية للهيئة الدولية ّ
لتورطهما
في فضيحة رشوة تتعلق بمنح شرف
استضافة مونديالي  2018و.2022
وأكد بالتر في مؤتمر صحافي في مقر
االتحاد الدولي في زيوريخ أنه لم يكن
«مرتاحًا» للحالة التي وصل إليها االتحاد
الدولي ،لكنه أشار إلى أن ذلك أعطى «فرصة
لتنظيف ما يمكن تنظيفه».
وبخصوص احتمال التواطؤ بني امللفني
القطري والبرتغالي ـ ـ ـ اإلسباني املشترك،
الذي استبعدته لجنة األخالق لعدم كفاية
األدلة ،رأى بالتر أنه «ال يمكننا تفادي
التواطؤ» بالنظر إلى أن  8أعضاء من اللجنة
ّ
التنفيذية لالتحاد الدولي يمثلون الدول
املرشحة الستضافة النسختني املقبلتني
للمونديال.

االتحاد اإلنكليزي
ّ
يعوض ليفربول عن إصابة جيرارد

ً
غرانت هيل محاوال التسجيل في سلة أورالندو (جون راو ــ أ ب)
الصدارة بعد تعادله مع ً لوريان (1ـ،)1
فيخوض اخ�ت�ب��ارًا سهال نسبيًا على
أرضه أمام كاين.
وب ��دوره يحل مرسيليا ح��ام��ل اللقب
ضيفًا على تولوز.
وهنا البرنامج:
* السبت:
نانسي × فالنسيان ()21،00
باريس سان جرمان × كاين ()21،00
رين × بريست ()21،00
سانت اتيان × أوكسير ()21،00
سوشو × لوريان ()21،00
تولوز × مرسيليا ()21،00
نيس × مونبلييه ()23،00
* األحد:
ارل أفينيون × بوردو ()19،00
ليل × موناكو ()19،00
لنس × ليون ()14،00

الفورموال 1

فيتيل :أي سائق يحلم باالنضمام إلى فيراري أو مرسيدس
أك ��د األمل ��ان ��ي س�ي�ب��اس�ت�ي��ان فيتيل
بطل العالم في سباقات فورموال 1
للسيارات أن أي سائق يحلم دائمًا
ب��االن�ض�م��ام إل��ى فريقي مرسيدس
ّ
وفيراري ،لكنه
متمسك بالبقاء مع
فريقه ريد ُبل في الوقت الحالي.
وق � ��ال ف�ي�ت�ي��ل ال � ��ذي أص �ب��ح أصغر
س��ائ��ق ي�ح��رز ل�ق��ب ف��ورم��وال  1يوم
األح ��د امل��اض��ي ،ع�ن��دم��ا ت ��وج بلقب
سباق أب��و ظبي الختامي ( 23عام
و 164ي ��وم ��ًا) ،إن م��واط �ن��ه مايكل
ش��وم��اخ��ر ب�ط��ل ال�ع��ال��م س�ب��ع مرات

ت �ح��دث م �ع��ه ع� ّ�م��ا ت�ع�ن�ي��ه القيادة
لفيراري ومرسيدس.
وق� ��ال ف�ي�ت�ي��ل ف��ي ع �م��ود بصحيفة
ب�ي�ل��د األمل��ان �ي��ة «ت �ح��دث م �ع��ي بكل
ت��أك�ي��د ع��ن ال�ل�ح�ظ��ات االستثنائية
التي عاشها مع فيراري ومرسيدس.
ه� � ��ذان ال� �ف ��ري� �ق ��ان ي �م �ث�ل�ان ماضي
ف��ورم��وال  1وح��اض��ره��ا وبالتأكيد
مستقبلها ».
وأض��اف «أي سائق يحلم بفيراري
وم��رس �ي��دس .إذا ان �ض��م أي سائق
إليهما يكون ذلك متوقفًا على عدة

أم � ��ور .أه ��م ش ��يء أن ت�س�ي��ر األمور
سيرًا مناسبًا» .وت��اب��ع «لكن يبقى
أمامي مشوار طويل .هدفي املقبل
ه ��و ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ل �ق��ب م ��ع ريد
ُب ��ل» .وسيعود فيتيل ،ال��ذي سافر
مجددًا إل��ى الشرق األوس��ط إلجراء
ب� �ع ��ض ال � �ت � �ج� ��ارب ف � ��ي أب � � ��و ظبي
إلط � � ��ارات ب �ي��ري �ل��ي ال� �ج ��دي ��دة ،إلى
بلدته هيبنهايم يوم األح��د املقبل،
وس �ت �ك��ون ف��ي ان �ت �ظ��اره احتفاالت
ضخمة لتتويجه ببطولة العالم.
(رويترز)

هولندا
تتجه األن �ظ��ار ف��ي امل��رح�ل��ة الخامسة
ع �ش ��رة م ��ن ال � � ��دوري ال �ه��ول �ن��دي إلى
مباراة القمة التقليدية بني أيندهوفن
املتصدر ومضيفه أياكس أمستردام
ال � �ث� ��ال� ��ث ،ح� �ي ��ث ي �س �ع ��ى األول إلى
املحافظة على ص��دارت��ه ،فيما يتطلع
ال �ث��ان��ي إل ��ى ت�ض�ي�ي��ق ف� ��ارق النقاط.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ل ��ن ت �ك��ون م �ه �م��ة تفنتي
أنشكيده الثاني سهلة على اإلطالق؛
إذ ي �خ��وض م �ب ��اراة ق �م��ة أخ� ��رى أمام
ض�ي�ف��ه ازد أل�ك�م��ار ال�خ��ام��س وحامل
اللقب.
وهنا البرنامج:
* السبت:
اكسلسيور × فينلو ()19،45
غرافشاب دوتينشيم × رودا ()20،45
تفنتي أنشكيده × ازد ألكمار ()20،45
ف �ي �ت �ي ��س أرن� � �ه � ��اي � ��م × هيراكليس
()20،45
أي � ��اك � ��س أم� � �س� � �ت � ��ردام × أيندهوفن
()21،45
* األحد:
غ ��رون �ي �ن �غ ��ن × ف� �ي� �ي� �ن ��ورد روتردام
()15،30
هيرنفني × فيليم ()15،30
ادو دن هاغ × بريدا ()15،30
أوتريخت × نيميغن (.)17،30

مالعب البرازيل

ّ
عودة ريفالدو إلى البطولة الوطنية
سيعود النجم ال��دول��ي البرازيلي السابق،
ري �ف��ال��دو ،إل��ى م�لاع��ب ك��رة ال �ق��دم ف��ي 2011
ل �ل ��دف ��اع ع ��ن أل � � ��وان م ��وج ��ي م �ي ��ري ��م ،الذي
ينافس ف��ي دوري والي��ة س��او ب��اول��و ،الذي
ّ
يعد واحدًا من الدوريات املهمة بني دوريات
ال��والي��ات ف��ي ال�ب��رازي��ل ،بعدما أص�ب��ح دون
ريفالدو (أرشيف)

فريق منذ رحيله عن بونيودكور األوزبكي.
وق��ال ريفالدو ( 38عامًا) على موقع تويتر
«ب�ع��د معالجتي ب�ع��ض امل�ش��اك��ل ،ق ��ررت أن
ألعب ع��ام  2011م��ع موجي ميريم ،الفريق
الذي أتولى فيه منصب الرئيس».
َ
وع��رف ريفالدو ،ال��ذي أسهم ع��ام  2002في
تتويج البرازيل بلقبها الخامس في كأس
العالم ،أفضل أي��ام��ه الكروية م��ع برشلونة
اإلس �ب��ان��ي ب�ين ع��ام��ي  1997و ،2002حيث
أحرز جائزتي الكرة الذهبية وأفضل العب
في العالم عام  ،1999بعدما أسهم في قيادة
النادي الكاتالوني إلى لقب الدوري املحلي
ع��ام��ي  1998و 1999وال �ك��أس امل�ح�ل�ي��ة عام
 .1998وانتقل بعدها إل��ى ميالن اإليطالي
ال ��ذي داف ��ع ع��ن أل��وان��ه ع��ام��ي  2002و2003
ّ
وتوج معه بالكأس املحلية ،قبل أن يحل في
اليونان للعب مع باناثينايكوس من 2004
حتى  ،2007حني توج باللقب املحلي ثالث
مرات ،ثم إلى آيك أثينا عام  ،2008ومنه إلى
الدوري األوزبكي مع بونيودكور.

سيقدم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
تعويضًا لنادي ليفربول عن إصابة العبه
ستيفن جيرارد خالل املباراة الودية ملنتخب
إنكلترا أمام نظيره الفرنسي األربعاء
املاضي.
وفي بيان أصدره أمس ذكر االتحاد
ّ
اإلنكليزي أنه «ال يحتاج نادي ليفربول إلى
املطالبة بالتعويض ألن تأميننا سيغطي
أجر الالعب ،إذ ّإن اإلصابة شرعية كما هو
واضح».
ّ
وقدرت وسائل إعالم بريطانية التعويض
الذي سيقدمه االتحاد إلى النادي لتغطية
نفقات راتب الالعب املصاب بنحو نصف
مليون جنيه استرليني ( 800ألف دوالر).
من جهة ثانية ،أعلن االتحاد اإلنكليزي
تأجيل مباراة ودية دولية للمنتخب أمام
األرجنتني كان من املقرر أن تقام في
كوبنهاغن في  8شباط املقبل.
وقال متحدث باسم االتحاد إن منتخب
األرجنتني انسحب من اللقاء بعد تغيير
موعد املباراة من ليلة األربعاء إلى الثالثاء،
بسبب التزامات منتخب الدنمارك ،وشعر
املنتخب األرجنتيني بأنه لن يستطيع
إحضار العبيه من أميركا الجنوبية إلى
أوروبا في الوقت املناسب.

مورينيو يواجه خطر اإليقاف
أوصى املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا
بمعاقبة َ
مدربي ريال مدريد البرتغالي
جوزيه مورينيو وسبورتينغ خيخون
ّ
املشادة الكالمية
مانويل بريسيادو بسبب
«العنيفة» التي حصلت بينهما قبل مباراة
فريقيهما في الدوري املحلي.
وطلبت اللجنة من االتحاد اإلسباني لكرة
القدم اعتماد «إجراءات تأديبية مناسبة»
بحق املدربني.
يذكر أن مورينيو لم يجلس على مقاعد
احتياط فريقه في مباراته مع خيخون ألنه
كان موقوفًا ملباراتني لشتمه حكم املباراة،
التي فاز فيها ريال مدريد على مورسيا
 1-5في مسابقة كأس إسبانيا .وسيغيب
مورينيو أيضًا عن مباراة غد ضد اتلتيك
بلباو ،لكنه سيعود ليقود فريقه في مباراة
الكالسيكو ضد برشلونة في  29الحالي.
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خواتم 3
أنسي الحاج

الهالــــــة
■ شهود زور

التاريخ يبدأه الواقع ويستكمله الفكر .وغالبًا ما يجرف
ّ
الفكر الواقعّ .
ُ
يتصرفون بها
املؤرخون أسياد الذاكرة
ع�ل��ى ق��در ال�ط��اق��ة وب�ح�س��ب امل �ي��ل .ال ��ذي اب�ت�ك��ر عبارة
ّ
ّ
السياسية» ليس ّ
مؤرخًا لكن عبارته دخلت
«املارونية
ملضامني
ال �ت��اري��خ ،وم �ث��ل ك��ل ال �ع �ن��اوي��ن ب��ات��تْ غ�لاف��ًا لاّ
م�خ�ت�ل�ف��ة وم �ت �ن��اق �ض��ة .ال �ت��اري��خ س��ل �ط��ة ف ��ي الث جة
يحركها ّ
ّ
الطباخون بحكم ال�ض��رورة .حني ُيقال أمام
ح��دث ضخم «ه��ا نحن نعيش التاريخ وه��و ُيصنع!»
ُيقال من باب املبالغة .وال ّ
مرة ُيصنع التاريخ أمامنا.
ُ
صناعته ج��ذوره��ا وراءن ��ا تستعمل ف��روع�ه��ا أمامنا
ُ
وعلى حطامنا .تستعاد فروعها وجذورها أو تخترع
أو ُت� َّ
�زور .التاريخ بالنسبة إلى الحاضر ،في السياسة
خ�ص��وص��ًا ،ه��و دائ �م��ًا ذري �ع��ة .ن�ه��اج��م ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة ،لكن
ّ
الطائفية على صعيد االستعمال
التاريخ هو أسوأ من
ال �غ��رائ��زي ل�ق�ت��ل ال �ش �ع��وب .اس �ت �ع��ادة األم �ج��اد ذريعة
ت��اري �خ� ّ�ي��ة .امل� ��دى ال �ح �ي��وي ذري �ع��ة ت��اري �خ� ّ�ي��ةّ .
التفوق
ال�ع��رق��ي ذري�ع��ة ت��اري�خ� ّ�ي��ة .االستعمار الثقافي ذريعة
ُّ
ّ
ّ
تاريخية.
تاريخية .التمثل بالغزاة «التاريخيني» ذريعة
ُ
ّ
تاريخية .االم�ب��راط� ّ
�وري��ة العربية
أرض امليعاد ذري�ع��ة
واإلس�لام� ّ�ي��ة ذري �ع��ة ت��اري �خ� ّ�ي��ة .ال �ح��رب ع�ل��ى اإلرهاب
ّ
التاريخ السياسي والعسكري لم
ذريعة لاّتاريخية .بطن ّ
يحبل إ بالذرائع ومحطاته مجبولة بالدم .وحقائقه
ُ
معظمها أكاذيب وشهوده
شهود زور ولو َص َدقوا.

■ ّ
الحرية والطغيان

ّ
ّ
الصياد.
الصياد :الغزال أرق��ى من
الغزال يهرب أم��ام
اإلنسان يهرب أمام الوحش :اإلنسان أرقى من الوحش.
الرحيم يلني أمام القاسي ،والرحيم أفضل من القاسي،
ّ
لكن الرحيم الذي ال يخطئ في املطلق بتراجعه يخطئ
ف��ي النسبي ،ألن ال�ق��اس��ي ي��أخ��ذ منه بالفظاظة م��ا ال
ّ
يستحقه بالعدل.
ال �ح� ّ�ر أي �ض��ًا .ال �ح� ّ
�ري��ة ،ب��اس��م ن�ف�س�ه��ا ،ت �ت��راج��ع أمام
ّ
الطغيان ،ألنها تقيس الخطى بنفسها ،بأثمان نفسها،
�ري��ة ارت � ّ
وال�ط�غ�ي��ان ال ي� ْ�ف�ق��ه ذل ��ك .ال �ح� ّ
�دادي ��ة والطغيان
�وس �ع��ي .ق��د ت �م� ّ�ر ال �ح� ّ
ت� ّ
�ري��ة ب�م��وج��ة ان �ف�لاش ث��م تهدأ.
االتجاه فيها هو إلى املحافظة على ذاتها .لذلك تنكفئ
ّ
وهي تحسب أنها
استقرت ولن تتراجع.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �س �ل �ط��ة ،ي�ب�ق��ى ال �ح �ك��م ث��اب �ت��ًا ممسكًا
بالرقاب ما دام يمارس نفسه كما لو أنه ّأول يوم .بل
ُّ
ّ
كما ُلو أنه لم يبدأ وما زال في طور التحفز .البراهني:
ّ
العربية.
أنظمة الحكم
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ف��ردي ن�ج��د ال �ش��واه��د ف��ي عالقاتنا

ّ
ّ
واملهنية :الفاجر يأكل مال التاجر.
الشخصية َ
ُ
املستهلك.
والتاجر مال
َ َِ
واملستهل ُك َ
دم َمن ت ْحته.
ّ
ّ
ُ ِ ّ
والرجل حق امل��رأة ،وكالهما حق الطفل ،والطفل حق
أخيه...
ّ
 ...وأخوه حق نفسه.

■ تكريم

ّ
الفخرية،
تتوالى حفالت التكريم وال��دروع والدكتوراه
وأخ�ي�رًا إق��ام��ة التماثيل .م �ب� ٌ
�ادرات ّ
طيبة بقدر م��ا هي
ّ
مبدئيًا
فارغة .لم نبارح بعد حقل املجاملة .الكاتب ـــــ
ـ�ـ�ـ�ـ ي �ق� ّ�دم ف �ك �رًا وق �ل �م��ًا ،وم�ح�ي�ط��ه ي�ش�ك��ره باستقبال
ّ
املهنئني.
ُّ
ُ
احتفاء اتحاد الكتاب بعشرات األدباء
آخر امل�ب��ادرات
ٌ
أمواتًا وأحياء .التفاتة مشكورة من األمني العام الجديد
ال� ��ذي ال ري ��ب ف��ي ح �س��ن ن� ّ�ي �ت��ه ،ل ��وال ه ��ذا «التكريم»
بالجملة.
ّ
ّ
ّ
ش�خ�ص��ي��ًا ن��ال �ن��ي م��ن االه �ت �م��ام أك �ث��ر م��م��ا أستحق.
وأرجو مثله لآلخرين :الدراسة والنقد .آن لنا أن ننتقل
ّ
التاريخي
اإلثبات
من ّ العادات االجتماعية العابرة إلى ّ
ً
�ي ك��ل��ه) ح� ًق�ب��ة إثر
امل��وث��ق ل�ل�ت��راث اللبناني (ب��ل ال�ع��رب� ً
ح�ق�ب��ة ،ت��رس�ي�خ��ًا وش��رح��ًا وت�ح�ل�ي�لا وم �ق��ارن��ة ونقدًا
النبش والتجميع والنشر وإعادة النشر،
وتقييمًا ،إلى
ح�ي��ث َج� ْ�م��ع ال �ع� ْ�ل��م امل�خ�ت�ب��ري واألك��ادي �م��ي إل ��ى حسّ
ُّ
الكشف وهاجس التوغل وواج��ب اإلن��ارة ،فنخرج من
ّ
ّ
املسؤولية الجليلة،
واالعتباطية إلى
البداوة واالرتجال
والفئوية والذاكرة السياحيةّ
ّ
ّ
السطحية واإلهمال
ومن
ً
ّ
ّ
إلى التعامل مع أدبنا تعامال جديًا حيث يستحق ،على
ْ
ّ
ويستحق .وهكذا ّ
يتكون لنا تأريخ أدبي
يد َمن َيقدر
ّ
ّ
ّ
األدبية
(وفني وفكري) نفتقر إليه ،وبدونه تظل حياتنا
قف َزًا في البراري ،ومقياس املقارنة مفقودًا ،واملستقبل
مغلقًا تبعًا النغالق املاضي.

■ الهالة

ـــ من هو
الصديق؟ َ
ُ
ْ
ـــ الذي تضايقه ويطمئنك.
ـــ هل هناك صديقة؟
ـــ تلك التي َ
ّ
بقي ْت رغم الحب الذي كان بينكما.
ـــ ما هو ّ
الحب؟
ـــ هو عندما تنظر إليها فيؤملك جمالها.
ـــ أال يهبط التأثير بعد ٌتكرار النظر؟
ُ
ُ
ّ
ـــ الوجه املعشوق محاط بهالة سحرية والوجه املحاط
ّ
سحرية معشوق.
بهالة

ـــ من أين تنبع الهالة؟ من العينني؟
ـــ من ْ
شمس سجينة في
كب ٍت قديم َح ّوله الشوق إلى
ٍ
األعماق.

■ لسبب مجهول

ّ
لو جلسنا نحصي عدد الذين أثروا في حياتنا تأثيرًا
ّ
ّ
مصيريًا فهل نجد مفاجآت ،أم نكتشف أنها كانت
ّ
ّ
ّ
حتمية؟
منطقيات
كلها
س� � ��ؤال خ ��اط ��ئ .أص� � � ّ�ح أن ن �ب �ح��ث ع ��ن م �ع � ّن��ى آخر،
ّ
ّ
سطحية ،ستبدو كلها ،بعد
مصيرية أم
فاملصادفات،
ّ
ّ
ال�ح�ص��ول ،منطقية حتمية .ال�غ��ري��ب يصبح مترابطًا
عندما نستعرضه كشريط .الجلوس في مقعد الذاكرة
ي��ري��ك ك��م ك��ان��ت ل �ح �ظ��ات ه�ل�ع��ك وده �ش �ت��ك ساذجة.
األشياء كانت ّ
معدة في غرفة التوزيع.
ّ
ّ
مرة ّأول ّ
كل ّ
وكل مولود ُينشئ الحياة من
ة
مر
ومع هذا
ً
ُ
جديد .واملعلوم يعود مجهوال واملرسوم اكتشافًا.
ّ
ْ
ول �ك��ن ،لسبب م�ج�ه��ول ،ي�خ��ام��رن��ا ظ��ن ب��أن الشخص
الذي يترك فينا لقاؤنا به عالمة ،هذا الشخص ليس
ب�م�ث��ل س��ذاج�ت�ن��ا وال ه��و ب ��ريء ت�م��ام��ًا .ال م��ذن��ب وال
ّ
م�ت�ع� ّ�م��د ،إن �م��ا ف�ق��ط أك�ث��ر إم�س��اك��ًا م��ن ال �ط��رف اآلخر
بمقاليد اللعبة...
َ
َ
بعضهم أقرب من بعض إلى مصادر القدر.

■ َب ْعدَ ،ب ْعد

َب ْعد ،بعد.
ال ن��رى وجوههم .نسمع ،فقطَ .ب ْعد ،بعد .على حافة
ّ
ال�غ�ي�ب��وب��ة .ب�ل�ا أص� ��وات ب �ش� ّ
الغربية،
�ري��ة .امل��وس�ي�ق��ى
ّ
كالسيكيةّ ،
ّ
املسماة
يشوهها الصوت البشري .أصوات
ّ
ّ
املسماة
العربية،
األوبرا ضريبة املوسيقى .املوسيقى
ُ ْ َ
ّ
صوت بشري .هناك الصوت
بدون
مل
ت
شرقية ،ال تح
ّ
يعرقلها ،يذبحها ،وهنا يحلق بها ُ
وي�ت� ّ�وج�ه��ا .هناك
يغسلها اللحن وهنا تغسله.
لنعد إل��ى املوسيقى ،املوسيقى وح��ده��ا ،األوركسترا
األوقيانوس ،سفينة البيانو املحاطة بمالئكة الكمنجات.
هدير اآللهة الزرقاء ،آلهة الهدهدة واألهداب.
هناك ما يقتفي أثر األشياء التي تذهب .ال أحد يمتلك
ش�ك�ل��ه .األش �ك��ال تملكها ال�ع�ي�ن��ان .ال�ع�ي�ن��ان تملكهما
ال ��ذاك ��رة .ال ��ذاك ��رة يملكها ف �ض��اء ال ن��ري��د أن نعرفه.
ّ
يكفينا أن نتوكأ على كتفه الغائرة في الضباب.
ُ
هناك ما يقتفي أثر األشياء التي تذهب .هل تراهن؟
َّ َ
األش �ي��اء ال �ت��ي ذه �ب��ت ك��ان��ت أف �ض��ل م��ا ف�ي�ن��ا .الذهب
ََ
هو ال��ذي ذه��ب .الذهب يبقى .أمانة في عنق الضمير
املستتر.

