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قضية اليوم

قباني :لست تلميذًا في ّتيار
ّ

اتهم املفتي محمد
رشيد قباني «بعض
مسؤولي» تيار املستقبل
باالساءة اليه «كما لم
يسئ أحد في يوم من
االيام» اليه ،مؤكدًا
«أنني لست تلميذًا في
التيار كما بعض وزرائه
ّ
ونوابه» .وفيما رفض
اتهام بعض الجهات
بالوقوف وراء اغتيال
اللواء وسام الحسن،
اعتبر أن املقاطعة
واالعتصامات لن تجدي
نفعًا

قاسم س .قاسم

مشهد محاولة «أبناء الطائفة» اقتحام
ال�س��راي��ا الحكومية ،ي��وم تشييع ال�ل��واء
ال �ش �ه �ي��د وس � � ��ام ال� �ح� �س ��ن ،ه � ��ال م�ف�ت��ي
الجمهورية محمد رشيد قباني .كانت
ت�ل��ك «ص��دم��ة» ،إذ «إن �ن��ا أول م��ن رف��ض
مثل هذه امل�ح��اوالت» ،وداف��ع عن رئيس
ال��وزراء السابق ف��ؤاد السنيورة ،عندما
اعتصمت قوى  8آذار ضده .راقب املفتي
ال �ت��اري��خ ي�ع�ي��د ن�ف�س��ه ،ل �ك��ن ،ه ��ذه امل ��رة،
ك��ان��ت امل � ��رارة أك �ب��ر ألن «أب �ن��اء الطائفة
هم من يهجمون على أحد رموزها» ،أي
السرايا الحكومية.
صبيحة ذلك اليوم ،كان ّ
قباني يستعد
ل � �ل � �ن� ��زول ال � � ��ى م� �س� �ج ��د م� �ح� �م ��د األم �ي��ن
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ت�ش�ي�ي��ع ال �ل��واء ال�ح�س��ن،
وإق ��ام ��ة ص�ل�اة ال �ج �ن��ازة .ج ��اءه ات�ص��ال
ً
م��ن مفتي ال�ش�م��ال م��ال��ك ال�ش�ع��ار ق��ائ�لا:
«ات�ص�ل��وا ب��ي م��ن ب�ي��ت ال��وس��ط وطلبوا
م �ن��ي ال � �ص �ل�اة ع �ل��ى ال� �ج� �ث� �م ��ان» .ط�ل��ب
ً
قباني م��ن مفتي الشمال التريث قليال
ً
ريثما ينهي اتصاال آخر ورده .املتصل
اآلخ � ��ر ك� ��ان ن � ��ادر ال� �ح ��ري ��ري ،م�س�ت�ش��ار
الرئيس سعد الحريري .أبلغه املستشار
أن «م� �ف� �ت ��ي ال � �ش � �م� ��ال س �ي �ص �ل ��ي ع �ل��ى
الحسن ،ألنهما من املنطقة نفسها» .في
ً
«غطاء
رأي مقربني من قباني ،كان هذا
م�ك�ش��وف��ًا» لتنحية امل�ف�ت��ي ع��ن ال�ص�لاة.
ّ
رغ��م ذل ��ك ،ك��ل��ف ق�ب��ان��ي ال�ش�ع��ار ال�ص�لاة
ع� �ل ��ى ج� �ث� �م ��ان ال� �ح� �س ��ن ،م� ��ع أن� � ��ه ع�ل��ى
لاّ
«ال �ج �ه��ات ال�س�ي��اس�ي��ة أ ت�ح�ش��ر أنفها

في أم��ور ال��دي��ن» .وتبدي امل�ص��ادر عتبًا
ّ
الشعار ،الذي «كان يجب أن
على املفتي
يعتذر ع��ن ع��دم إق��ام��ة ال�ص�لاة ،ويفسح
امل �ج��ال أم ��ام م�ف�ت��ي ال�ج�م�ه��وري��ة للقيام
ب��واج�ب��ه ال�ش��رع��ي وال��دي �ن��ي» .وت��رى في
ما جرى «تصرفات غير راشدة من تيار
املستقبل ،لإلساءة الى املفتي وعزله».
م� ّ�رت ال�ج�ن��ازة على خير ،ال��ى أن اعتلى
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ف � ��ي ت� �ل� �ف ��زي ��ون امل �س �ت �ق �ب��ل
ن ��دي ��م ق �ط �ي��ش امل �ن �ب��ر وح � � � ّ�رض ال �ن��اس
ع �ل��ى اق� �ت� �ح ��ام ال � �س ��راي ��ا .ي �م� ّ�ي��ز ق �ب��ان��ي
ب�ين «ج �م �ه��ور امل�س�ت�ق�ب��ل ال ��واع ��ي» وم��ن
ّ
ح � ��اول � ��وا دخ � � ��ول ال � �س� ��راي� ��ا ،م � ��ؤك� � �دًا أن
ه ��ؤالء «ف ��رق اق �ت �ح��ام .ب��دا ذل��ك واض�ح��ًا
م� ��ن ط ��ري� �ق ��ة ه �ج��وم �ه��م ع� �ل ��ى األس �ل��اك
ال �ش��ائ �ك��ة ،وإغ ��ارت� �ه ��م م � ��رات ع � � ّ�دة على
القوى األمنية .ولو لم تطلق هذه القوى
القنابل الدخانية على املهاجمني لكانوا
ق��د دخ�ل��وا» ال��ى املبنى ــــ ال��رم��ز .ويسأل:
«مل��اذا يطلبون حمايتي للسرايا عندما
ي�ك��ون��ون ف�ي�ه��ا ،وي��رف�ض��ون ذل��ك عندما
ي �ك��ون��ون خ��ارج �ه��ا؟» .وي ��رى أن «ال�ع�ل��ة
القاتلة» تكمن في «األن��ا ،التي أخرجت
إب �ل �ي��س م ��ن ال �ج �ن��ة ،ب �ع��دم��ا ع� � ّ�د ن�ف�س��ه
أف �ض��ل م��ن آدم» .وي �ض �ي��ف« :االخ �ت�لاف
لاّ
في السياسة يجب أ يؤدي الى انتهاك
حرمة هذه املؤسسة الدستورية األم».
ي�ع�ت��ب امل �ف �ت��ي ك�ب�ي��ر ال �ع �ت��ب ع �ل��ى ت� ّ�ي��ار
امل � �س � �ت � �ق � �ب ��ل ،ال� � � � ��ذي «ي� � � �ح � � � ّ�رض ب �ع��ض
م� �س ��ؤول� �ي ��ه ،ال ك �ل �ه��م ،ع � �ل� � ّ�ي» ّ ،م �ط��ال �ب��ًا
الحريري والسنيورة ب��أن «يكف بعض
م � ��ن ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل أذاه � � � ��م ع � ��ن م �ف �ت��ي

عالقتي مع اململكة العربية السعودية ممتازة (ارشيف ــ هيثم املوسوي)

المشهد السياسي

«الكتائب» تكسر قرار المقاطعة
عشية وصول
الرئيس الفرنسي
إلى بيروت في زيارة
خاطفة ،وذلك في إطار
الدعم الدولي ملساعي
الحوار اللبناني ،برزت
مواقف الفتة للبطريرك
املاروني من تعطيل
املؤسسات ،ولرئيس
تيار املردة من رئيس
الجمهورية ،واغتيال
اللواء وسام الحسن،
واالنتخابات ،فيما أكد
حزب الكتائب حضوره
جلسات اللجان النيابية
الخاصة بمناقشة قانون
االنتخابات

ت �ش� ّ�ع �ب��ت االت� � �ص � ��االت داخ� �ل� �ي ��ًا إلي� �ج ��اد
مخارج لألزمة السياسية يتوافق عليها
ج�م�ي��ع األط � ��راف .وي �ت��واك��ب ه ��ذا ال �ح��راك
م ��ع دع ��م دول� ��ي ي��رك��ز ع �ل��ى م �ن��ع ال �ف ��راغ،
واس�ت�م��رار عمل امل��ؤس�س��ات ال��دس�ت��وري��ة.
وي� � �ت � � ّ�وج ه � ��ذا ال� ��دع� ��م ب � ��زي � ��ارة ال��رئ �ي��س
الفرنسي فرنسوا هوالند إلى بيروت غدًا.
وأوض ��ح م�ص��در ف��ي ال��رئ��اس��ة الفرنسية
أن ه��والن��د سيلتقي خ�لال ال��زي��ارة ،التي
تستغرق ساعات عدة ،رئيس الجمهورية
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،وي �ت �ن��اول ال�ف�ط��ور ال��ى
مائدته .وفي هذا اإلطار ،وجهت «الحملة
الدولية إلطالق سراح األسير جورج عبد
ً
ال�ل��ه» ن� ً
�داء ع��اج�لا ال��ى الرئيس سليمان،
ط �ل �ب��ت ف �ي��ه ط � ��رح ق �ض �ي��ة ع �ب��د ال� �ل ��ه م��ع
ه��والن��د ،ف�ي�م��ا أع �ل��ن ن�ش�ط��اء ع��ن تنظيم
اعتصام أمام قصر الصنوبر أثناء توجه
هوالند إليه ،للمطالبة باإلفراج عن عبد
الله ،ورفضًا للزيارة.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ب � ��رزت م ��واق ��ف الف �ت��ة
ل��رئ�ي��س «ت �ي��ار امل � ��ردة» ال �ن��ائ��ب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة ،ف��ي م��ا يتعلق ب��اغ�ت�ي��ال ال�ل��واء
وس � ��ام ال �ح �س��ن ،وال� �ع�ل�اق ��ة م ��ع ال��رئ �ي��س
س �ل �ي �م��ان واالن� �ت� �خ ��اب ��ات .ول �ف ��ت إل� ��ى أن
الحسن «شهيد كل لبنان وهم احتكروه،
ّ
لكنهم رك�ب��وا ل��ه ملف ات�ه��ام بأنه ل��م يكن
ل ��دي ��ه م �ش �ك �ل��ة م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ،وح ��اول ��وا
استغالل هذه الجريمة».
ً
ولفت إلى أنه «كان مياال الى االقتناع بأن
اسرائيل ليست من نفذ عملية االغتيال،
ألن هناك معلومات كانت بحوزتنا تقول
إن األميركيني أوعزوا إلى فرع املعلومات
ب��ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ه � ��ؤالء ال� �ع� �م�ل�اء ،ب �ه��دف
إع �ط ��اء ه ��ذا ال �ف ��رع ص��دق �ي��ة م ��ا ،ت�م�ه�ي�دًا
الت�ه��ام  4عناصر م��ن ح��زب ال�ل��ه» ،مؤكدًا
أن «ف��ري��ق  14آذار باستبعاده إسرائيل

من ملف اغتيال الحسن ،يثبت نظريتنا
ال �ق��دي �م��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ول إن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
ل��م ي�ن��زع�ج��وا م��ن اع�ت�ق��ال ع�م�لائ�ه��م ،وإن
األميركيني سلموهم».
وأش� � ��ار إل� ��ى ال �ح �ض��ور ال �ض �ع �ي��ف خ�ل�ال
تشييع الحسن ،الفتًا إل��ى أن «ال�ن��اس لم
ي �ع��ودوا متحمسني إلع ��ادة آل ال�ح��ري��ري
ال ��ى ال �ح �ك��م ،ألن ت��اري�خ�ه��م ل�ي��س م�ش� ّ�رف��ًا
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» .وت�س��اءل فرنجية« :هل
ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا ف ��ي ح � ��رب ت� �م ��وز 2006
ل �ي �س��وا ش� �ه ��داء؟ مل � ��اذا ي �ح �س �ب��ون وس ��ام
الحسن شهيدًا وال يحسبون عماد مغنية
شهيدًا؟».
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «امل �ش �ك �ل��ة أن ج�م��اع�ت�ن��ا
«أوادم» ،وإذا كانت سوريا هي من قتلت
وس� ��ام ال �ح �س��ن ،ف �ه��ذا م �ع �ن��اه أن ال��وزي��ر
ً
السابق ميشال سماحة بريء» ،متسائال:
«م� ��ا ه� ��ذه ال �ص ��دف ��ة أن اغ �ت �ي ��ال ال�ح�س��ن
ّ
التغير الدولي تجاه األزمة
حصل في ظل
ال �س��وري��ة؟» ،ورأى «أن ال �س��ؤال ليس من
قتل ال�ح�س��ن ،ب��ل م��ن ب��اع��ه» ،موضحًا أن

«ال �ح �ل �ف��اء ه��م م��ن ي�ب�ي�ع��ون ال �ش �خ��ص ال
أخصامه».
وت �س��اءل« :ه��ل أص�ب��ح (رئ�ي��س الحكومة
ن�ج�ي��ب) م�ي�ق��ات��ي ي�ت�ح�م��ل ال� ��دم ،ورئ�ي��س
ح ��زب ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر جعجع
ي�ع�ط��ي دروس � ��ًا ف��ي ال��وط �ن �ي��ة؟» ،م �ش��ددًا
على أن ميقاتي «ح��ري��ص على طائفته،
ول� ��ن ي ��رض ��خ ل �ب �ع��ض «ال � ��زع � ��ران» ال��ذي��ن
سيحاولون فرض رغباتهم على الطائفة
السنية».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،رأى ف��رن �ج �ي��ة أن على
الرئيس سليمان أن ينتظر ق��رار القضاء
ف��ي قضية سماحة ،وق��ال« :لست راضيًا
ع��ن تصرف رئيس الجمهورية ،وأن��ا مع
رئ�ي��س للجمهورية ل��ه حيثية ق��وي��ة في
ط��ائ�ف�ت��ه» ،الف�ت��ًا إل��ى أن «ال��رئ�ي��س يعتقد
ب��أن مهاجمة سوريا ستفيده انتخابيًا،
ل �ك �ن��ه ن �س ��ي أن ه � ��ذه أص �ب �ح ��ت م��وض��ة
قديمة».
ومل��ن يرفض ال�ح��وار ق��ال فرنجية« :نحن
مرتاحون ولسنا مستعجلني ،وم��ن ي� ِ�رد

االعتصام فليعتصم ،ونحن سنقدم إليه
خ�ي�م��ًا ج �ي��دة ،ألن ف �ص��ل ال �ش �ت��اء ق� ��ادم».
ورأى «أن� �ه ��م ي ��ري ��دون امل �ق��اط �ع��ة ب�ه��دف
تعطيل االن �ت �خ��اب��ات ،أو أخ��ذ ال�ح�ك��وم��ة،
وهم يقاطعون كي ال َ
يحرجوا في قانون
االن �ت �خ ��اب ��ات» .وك �ش��ف أن «ع �ض��و كتلة
ال �ق��وات اللبنانية ال�ن��ائ��ب ج��ورج ع��دوان
مشى في بكركي في القانون النسبي وفق
 15دائ � ��رة ،وق ��د ف��وج��ئ ّ ب �م��وق��ف جعجع
ع �ن��دم��ا غ� ّ�ي��ر رأي � ��ه ،وع ��ق ��ب ع �ل��ى جعجع
ً
قائال :لقد باعنا».
وع ��ن رئ �ي��س «ج�ب�ه��ة ال �ن �ض��ال ال��وط�ن��ي»
ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،رأى أن ��ه «ي �ق��وم
بمصلحته اليوم» ،الفتًا إلى أن «جنبالط
بحالة ضياع ،وهو بات يرى أن ضمانته
الوحيدة هي املقاومة» .أما الرئيس سعد
ّ
الحريري ،فوصفه بـ«املعتر».
وع� ��ن اح �ت �م ��ال ت ��رش ��ح ج �ع �ج��ع ل��رئ��اس��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ،ق ��ال ف��رن�ج�ي��ة« :م�ه�م��ا علت
ً
ال�ش�ج��رة ال ت�ص��ل إل ��ى رب �ه��ا» ،م�ت�س��ائ�لا:
«ه��ل ه��ذا يعني أن الشيخ أح�م��د األسير
س� �ي� �ك ��ون رئ� �ي� �س ��ًا ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ،ورئ� �ي ��س
ال �ج �ن��اح ال �ع �س �ك��ري آلل امل � �ق� ��داد رئ�ي�س��ًا
ملجلس النواب؟».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه «م� ��ا م ��ن أح� ��د ف ��ي ه��ذه
الحكومة أياديه ملطخة بالدم ،أما تاريخ
ج �ع �ج��ع ،ف��ال �ك��ل ي� �ع ��رف ��ه» ،الف� �ت ��ًا إل� ��ى أن
«املجتمع ال��دول��ي يتقاطع معنا ألن��ه بدأ
يشعر بخطر التطرف األصولي».
وأكد فرنجية أنه على تواصل مع الرئيس
بشار األسد «وسأبقى معه ،وهو رهاننا
ال �س �ي ��اس ��ي واإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال �ش �خ �ص ��ي»،
م�ش��ددًا على أن «ال�ن�ظ��ام ال�س��وري صامد
وق ��وي ،وال تقسيم ف��ي س��وري��ا» ،والف�ت��ًا
إل��ى أن «األس ��د ب��ره��ن ع��ن رج��ول��ة ن��ادرة
عند كثير من القادة في املنطقة».
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المستقبل

السنيورة اتبع
يوم تشييع الحسن
سياسة «قم ألجلس
مكانك»
المقاطعة
واالعتصامات سابقًا لم
تجد نفعًا ولم تسقط
حكومات

الجمهورية ،ألن��ه ل��م يسئ أح��د ف��ي يوم
م��ن االي ��ام ال��ى امل�ف�ت��ي ك�م��ا يفعل بعض
املستزملني في املستقبل» .ويقول« :كفى
إس ��اءة إل��ى املسلمني عبر اإلس ��اءة إلى
مفتي ال�ج�م�ه��وري��ة ،ألن ه��ذه اإلس ��اءات
وال � �ت � �ص� ��رف� ��ات ال� �ص� �ب� �ي ��ان� �ي ��ة س �ت �ع��ود
عليهم بسلبية ك�ب�ي��رة» .وي��ؤك��د رفضه
«ال �ت �ب �ع �ي��ة ال �ت ��ي ي ��ري ��دون �ه ��ا ،واألوام� � ��ر
ال� �ت ��ي ي� �ص ��درون� �ه ��ا .ي �ظ �ن��ون أن م�ف�ت��ي
الجمهورية تلميذ عندهم ،كما نوابهم
ووزراؤه � � � � � ��م» .وي � �ع ��زو «امل� �ع ��ام� �ل ��ة غ�ي��ر
ال�ل�ائ �ق��ة» و«ال �ت �ح��ري �ض �ي��ة» ع �ل��ى مفتي
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � ��ى خ�ل�اف ��ه م� ��ع م ��راج ��ع
امل �س �ت �ق �ب��ل ال �س �ي��اس �ي�ين ،ب �ع��دم��ا رف��ض
م �ج��ارات �ه��م ف ��ي دع� ��وة ال��رئ �ي��س نجيب
م �ي �ق ��ات ��ي ال� � ��ى رف� � ��ض ت �ك �ل �ي �ف��ه رئ ��اس ��ة

قوى األمن :حاجز عرسال لم يمنع إدخال الجريح السوري
أوض��ح��ت ن��ت��ائ��ج ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��دي��ري��ة
العامة لقوى األم��ن الداخلي خلفيات
اع���ت���داء م��س��ل��ح�ين م���ن ب��ل��دة ع��رس��ال
ال��ب��ق��اع��ي��ة ع��ل��ى ح��اج��ز ل��ق��وى األم���ن،
الذي أدى إلى جرح عدد من عناصر
قوى األمن.
فبعكس ما أشيع أول من أم��س ،عن
أن عناصر الحاجز ف��ي نقطة وادي
ح��م��ي��د ف����ي ج������رود ع����رس����ال م��ن��ع��وا
ع��ب��ور س��ي��ارة تنقل ج��ري��ح��ًا س��وري��ًا
إلى أحد مستشفيات املنطقة ،ما أدى
إلى وفاته ،أكدت املديرية العامة لقوى
األمن في بيان لها أن عناصر الحاجز
ح����اول����وا االس���ت���ي���ض���اح م���ن م��راف��ق��ي
ال��ج��ري��ح «امل��ج��ه��ول��ي ال��ه��وي��ة» ،ملعرفة

الراعي يشجب تعطيل املؤسسات
كذلك كانت ثمة مواقف عنيفة للبطريرك
امل��ارون��ي ال �ك��اردي �ن��ال ب �ش��ارة ال��راع��ي من
مقاطعة قوى  14آذار للحكومة واملجلس
ال �ن �ي��اب��ي ،م ��ن دون أن ي�س�م�ي�ه��ا .وأش ��ار
خ�لال ن��دوة ف��ي ب�ك��رك��ي ،إل��ى أن الكنيسة
«ت�ش�ج��ب ك��ل أداء س�ي��اس��ي ي�ع�م��ل فعليًا
وحصريًا ملصالح شخصية فئوية ،على
ح�س��اب ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ،أو ي��دع��و ويعمل
ع �ل��ى ت �ع �ط �ي��ل م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة مل ��آرب
شخصية ،وسعيًا إلى السلطة ،او يختزل
ً
إرادة ال�ش�ع��ب م�ت�ج��اه�لا رأي ��ه وتطلعاته
وحاجاته ،وفارضًا عليه واقعًا ال يرضاه».

اسمه .وقد أدى ذلك إلى «تالسن مع
ُ
ع��ن��اص��ر ال��ح��اج��ز وت���رك���وا ي��رح��ل��ون
مع الجريح بسبب وضعه» .وأوض��ح
البيان أنه «بعد فترة وجيزة من وقوع
الحادثة ،أقدم حوالى سبعني شخصًا
ع���ل���ى م���ه���اج���م���ة ال���ن���ق���ط���ة امل�����ذك�����ورة،
واع����ت����دوا ب��ال��ض��رب ع��ل��ى ال��ع��ن��اص��ر،
فأصيب اثنا عشر عنصرًا برضوض
وكسور وجروح مختلفة ،كما أقدموا
على إط�لاق النار من أسلحة حربية
ع��ل��ى امل���رك���ز ،وع���ل���ى آل���ي���ة ع��س��ك��ري��ة.
ُ
ون��ق��ل ال��ع��ن��اص��ر امل��ص��اب��ون إل���ى أح��د
املستشفيات القريبة للمعالجة» .وأكد
البيان أنه فور وق��وع االعتداء «قامت
ال���ق���ط���ع���ات امل���ع���ن���ي���ة ف����ي ق�����وى األم����ن

من جهته ،أكد نائب رئيس حزب الكتائب
س �ج �ع��ان ق� ��زي أن ق� ��وى  14آذار ت�ق��اط��ع
ال �ح �ك��وم��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ال �ج �ل �س��ات ال�ع��ام��ة
ملجلس النواب التي تحضرها الحكومة،
ال ج �ل �س ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل �ق��ان��ون
االن �ت �خ��اب��ات ،وق ��ال ف��ي مقابلة م��ع موقع
«النشرة»« :إذا لم يتمكن نواب الكتائب من
حضور إح��دى هذه الجلسات فهذا يعود
أمنية ال نتيجة ق��رار سياسي»،
ألس�ب��اب
َ
وق ��ال« :ن�ح��ن ن�ع� ّ�د مجلس ال �ن��واب ساحة
ض��ال إلس �ق��اط ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة ،واذا كان
ن�
َ ً
مقفال يجب أن نفتحه» .وترددت معلومات
أم ��س ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ق ��وى  14آذار تتجه
إل� ��ى ح �ض��ور ج �ل �س��ات ال �ل �ج��ان امل �ش��رك��ة،

الداخلي باالستقصاءات والتحريات
الالزمة بالتنسيق مع مخفر عرسال
ف���ي وح�����دة ال������درك اإلق��ل��ي��م��ي ،ال��ق��ائ��م
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ،ل��ت��ب��ي��ان ه��وي��ة امل��ع��ت��دي��ن،
وتحديد مكانهم وتوقيفهم».
إال أن الالفت هو أن املديرية صمتت
ح������وال������ى  36س�����اع�����ة ع������ن ت���وض���ي���ح
م��ل�اب����س����ات ال�������ح�������ادث ،ول�������م ت���ص���در
بيانًا بشأنه إال بعد ات��ص��ال رئيس
الجمهورية ميشال سليمان باملدير
العام لقوى األمن اللواء أشرف ريفي
املوجود في السعودية ،مدينًا االعتداء،
وطالبًا تكثيف التحقيقات والتحريات
ملالحقة املعتدين واملرتكبني ،وتعزيز
املركز بالتنسيق مع الجيش.

التي ت��درس مشاريع واق�ت��راح��ات قوانني
االن�ت�خ��اب ،لكن ليس على نحو جماعي،
ب��ل سيجري ذل��ك على نحو ف��ردي وعلى
لاّ ّ
دف� �ع ��ات ،إ أن ن ��واب ��ًا ب ��ارزي ��ن ف ��ي كتلة
املستقبل نفوا هذه املعلومات لـ «األخبار»،
مؤكدين أن ق��رار املقاطعة ال ي��زال ساريًا،
لكن على ما تحضره الحكومة ،والجلسة
ُ
التي ستعقد في مجلس ال�ن��واب الثالثاء
املقبل بشأن قانون االنتخابات ،تحضرها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ب � � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة،
وبالتالي ،فإن قرار املقاطعة يسري عليها.

الرتب والرواتب في السرايا
على صعيد آخر ،ترأس الرئيس ميقاتي

اجتماعًا ف��ي السرايا ملناقشة األوض��اع
االقتصادية واملالية ،وال سيما موضوع
سلسلة الرتب والرواتب ،شارك فيه وزير
امل ��ال م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ،وزي ��ر االق�ت�ص��اد
والتجارة نقوال نحاس ،وحاكم مصرف
ل�ب�ن��ان ال��دك �ت��ور ري ��اض س�ل�ام��ة .وأش ��ار
ن �ح��اس إل ��ى أن إدراج ب�ن��د «ال�س�ل�س�ل��ة»
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
امل�ق��ررة األرب�ع��اء املقبل ،يتقرر في ضوء
امل� � �ش � ��اورات ب �ي�ن رئ �ي �س��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
والحكومة.
وط�ل��ب ميقاتي م��ن وزي ��ر ال�ع��دل شكيب
قرطباوي اإلسراع في بت ملف املوقوفني
اإلسالميني ،بعد إنجاز قاعة املحاكمات
ف ��ي س �ج��ن روم � �ي ��ة ،وإط �ل ��اق م ��ن ت�ث�ب��ت
براءته.
وف��ي أوت� ��اوا ،أك��د رئ�ي��س تكتل التغيير
واإلص� �ل��اح ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون خ�لال
اس �ت �ق �ب��ال��ه وف � � �دًا م ��ن ال� �ح ��زب ال� �س ��وري
القومي االجتماعي ،أننا «على مشارف
ب��داي��ة اإلص�ل�اح ال�س�ي��اس��ي ،وه�ن��اك عدة
أش �ك ��ال م ��ن اإلص� �ل��اح ،ح �ت��ى ن �ع��ود إل��ى
ت �م �ث �ي��ل ص �ح �ي��ح ف� ��ي م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
االنتخاب الجديد» ،مشيرًا إلى أننا «مع
ً
ق ��ان ��ون ال �ن �س �ب �ي��ة ،ألن ��ه ي�ض�م��ن ت�م�ث�ي�لا
ص �ح �ي �ح��ًا ،وي �ح �ف��ظ ح �ق��وق األق �ل �ي��ات».
وقال« :اإلصالح الثاني الذي نعمل له هو
اإلص�ل�اح امل��ال��ي ،أم��ا اإلص�ل�اح اإلنمائي
واملشاريع الكبرى ،فنتركها للوزراء».
وت� ّ
�وج��ه ع��ون ال��ى دول الخليج العربي
ب��ال �ق��ول« :إذا كنتم ت��داف �ع��ون ع��ن حرية
اإلن �س��ان ف��ي ن�ظ��ام مثل س��وري��ا ،فحرية
اإلنسان أمر يهمنا وليست حشرية منا
للتدخل ف��ي شؤونهم ،فكما يقول املثل
«رويت أرض ،بشر إختها» ،فإذا أمطرت
هناك فستمطر عندنا أيضًا».
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ّ
الحكومة .ويشير الى أن السنيورة اتبع
يوم تشييع الحسن سياسة «قم ألجلس
مكانك» ،علمًا «أننا اعتدنا على الرئيس
ً
ال�س�ن�ي��ورة رج�ل�ا حكيمًا» ،لكن ف��ي ذلك
اليوم «كانت هناك حكمة من دون عقل»،
و«أنا واثق بأنه سيراجع نفسه بعد أن
يشاهد نفسه مجددًا».
ي �ش �ع ��ر امل� �ف� �ت ��ي ب� � �ـ «خ � �ط� ��ر ك �ب �ي ��ر ع �ل��ى
لبنان واللبنانيني م��ن ج��راء استفحال
ال �ت��أزم ال�لاوط �ن��ي ع�ن��د ب�ع��ض ال�س��اس��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين» .ل��ذل��ك ي��رف��ض االت �ه��ام��ات
ال� � �ت � ��ي وج� � �ه � ��ت ال� � � ��ى ب � �ع� ��ض ال� �ج� �ه ��ات
السياسية بالوقوف وراء اغتيال اللواء
ال �ح �س��ن «ش �ه �ي��د ال ��وط ��ن وال �ط ��ائ �ف ��ة»،
داع �ي��ًا ال ��ى «ان �ت �ظ��ار ان �ت �ه��اء ال�ت�ح�ق�ي��ق،
م�ث�ل�م��ا ط �ل��ب امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ال�ت�م�ي�ي��زي
ح��ات��م م ��اض ��ي» ،ك �م��ا ي��رف��ض ال��دع ��وات
ال ��ى م�ق��اط�ع��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ألن «امل�ق��اط�ع��ة
واالع � �ت � �ص ��ام ��ات ح �ص �ل��ت س ��اب �ق ��ًا ول ��م
ُ
تجد نفعًا ،ول��م تسقط ح�ك��وم��ات» .وما
ّ
غ��ي��ر امل�ع��ادل��ة السياسية اللبنانية كان
م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة« ،ل��ذل��ك امل�ط�ل��وب ح��وار
بني السياسيني».
رغ ��م خ�لاف��ه م��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،يصف
امل �ف �ت ��ي ع�ل�اق �ت ��ه م� ��ع امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال �س�ع��ودي��ة ب �ـ «امل �م �ت��ازة» ،ف�ي�م��ا يسخر
م�ق��رب��ون م�ن��ه م��ن «س�ع��ي وس��ائ��ل إع�لام
املستقبل ال��ى إظ �ه��ار أن��ه ل��م ي�ك��ن هناك
ّ
م �ص ��ل ��ون خ �ل��ف امل �ف �ت��ي ص �ب �ي �ح��ة ع�ي��د
األض � �ح� ��ى» ،م �ش �ي��ري��ن ال� ��ى أن «ب �ع��ض
م �س ��ؤول ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ط �ل �ب��وا م��ن
أنصارهم االنسحاب من الصالة».

«فتح» تتهم
«جند الشام» بمحاولة
اغتيال السعدي
اتهمت حركة «فتح» أمس ،جماعة
«جند الشام» بمحاولة اغتيال أحد
ع��ن��اص��ره��ا ف��ي مخيم ع�ين الحلوة
ع���م���اد ال���س���ع���دي ،ب���واس���ط���ة عضو
ال��ج��م��اع��ة أح��م��د ع��ب��د ال���ل���ه .االت��ه��ام
امل��ت��أخ��ر ،أث���ار ت���س���اؤالت ع��ن نيات
االت���ه���ام ،ع��ل��ى غ����رار امل��ف��اج��أة التي
أح��دث��ه��ا ال���ه���دوء ال���ذي س���اد املخيم
بعد االغ��ت��ي��ال ،فيما ك��ان��ت ح��وادث
ف����ردي����ة أو أق�����ل خ����ط����ورة ت��ت��س��ب��ب
ب����اش����ت����ب����اك����ات م���س���ل���ح���ة ،ك����م����ا أن
«ف��ت��ح» تعرف أن خصوم السعدي
ك���ث���ر ،ب������دءًا م����ن ب���ع���ض رف����اق����ه ف��ي
ً
الحركة ،وصوال إلى القوى الوطنية
واإلس��ل��ام�����ي�����ة ،م���������رورًا ب���خ�ل�اف���ات
شخصية مع بعض عائالت املخيم.
وك���ان ال��س��ع��دي تخلى قبل أشهر،
بعد سنوات طويلة عن مرافقة قائد
ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ال��س��اب��ق ف��ي لبنان
م��ح��م��ود ع��ي��س��ى «ال��ل��ي��ن��و» ،وان��ت��ق��ل
بعد حل الكفاح املسلح الى وحدات
جهاز األمن الوطني بقيادة صبحي
أبو عرب .األخير زار عائلة السعدي
أم����س ،وت��ل��ق��ى م��ن��ه��ا ت���أك���ي���دات عن
ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و تصعيد ّ رد فعلها
ضد الجماعة ،إذا لم يسلم عبد الله
الى الجيش .إشارة إلى أن السعدي
ال ي���زال ف��ي غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة الفائقة،
في حالة موت سريري ،بعد إطالق
َ
مقنعني كانا يستقالن دراجة ،النار
م���ن م��س��دس��ي��ه��م��ا ع��ل��ى رأس�����ه في
ال���ش���ارع ال��ف��وق��ان��ي ف���ي م��خ��ي��م عني
الحلوة.
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تقـرير
رسائل إلى المحرر

واشنطن ترد بتوقيتها والمعارضة لم

أميركا تعرقل حظر
األسلحة الكيميائية

مراجعة ملسيرة
 14آذار في االعوام االخيرة
تفسح املجال امام اجتهادات
حول االخطاء التي ارتكبت
ّ
وأدت إلى التراجع الخطير
في ادائها

ت �ث �ي��ر ق �ض �ي��ة وج� � ��ود األس �ل �ح��ة
الكيميائية ف��ي ليبيا امل�خ��اوف
ل� � � ��دى ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا زار م�ف�ت�ش��و
ه� � ��ذه األس � �ل � �ح� ��ة أخ� � �ي� � �رًا ل �ي �ب �ي��ا
ل �ل ��اط �ل ��اع ع � �ل� ��ى م� �خ ��زون ��ات� �ه ��ا
م ��ن امل � � ��واد ال� �ت ��ي ت �س �ت �خ��دم ف��ي
تصنيع ه��ذه األس�ل�ح��ة .وال شك
ف ��ي أن م�ن�ظ�م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،م� �ق � ّ�ره ��ا اله � ��اي،
أوف � � � � � ��دت م� �ف� �ت� �ش� �ي� �ه ��ا ب � �ع � ��د أن
أخطرتها الواليات املتحدة بأن
ً
ل�ي�ب�ي��ا أن �ش��أت م�ع�م�لا لتصنيع
املواد التي تستخدم في صناعة
األس�ل�ح��ة الكيميائية والحفاظ
عليها ،بعد أن أبقت أميركا هذه
امل�ع�ل��وم��ات ط� ّ�ي ال�ك�ت�م��ان بهدف
اتهام إيران بأنها ساعدت ليبيا
على إنشاء هذا املصنع.
ّ
ل � � � �ك� � � ��ن و ف� � � � � ��د م� � �ن� � �ظ� � �م � ��ة ح� �ظ ��ر
األسلحة الكيميائية ا ل��ذي زار
ل �ي �ب �ي��ا أخ �ي ��رًا ع �ث��ر ع �ل��ى دال ئ ��ل
ت �ف �ي��د ب� ��أن ا ل� ��وال ي� ��ات امل �ت �ح��دة
وح�ل�ف��اء ه��ا ه��م ا ل��ذ ي��ن س��ا ع��دوا
ا ل� �ل� �ي� �ب� �ي�ي�ن ع � �ل� ��ى إ ن � � �ش � ��اء ه� ��ذا
املصنع .وفي هذا اإلطار قدمت
ف��ر ن �س��ا وإ ي �ط��ا ل �ي��ا و س��و ي �س��را،
والشركات األملانية (ام هاوزن
خ�ي�م��ي _ اي ج ��ي) ف��ي أوا س ��ط
ا ل � �س � �ب � �ع � �ي � �ن � �ي� ��ات م� � � ��ن ا ل � � �ق � ��رن
امل� � ��ا ض� � ��ي ،ا مل� � �س � ��ا ع � ��دة ل �ل �ي �ب �ي��ا
إلنشاء هذا املصنع الذي ّ
قد رت
ك �ل �ف �ت ��ه ب� � � � �ـ 150م� �ل� �ي ��ون دوالر
أ م� �ي ��رك ��ي ف� ��ي م ��د ي �ن ��ة ا ل ��را ب �ط ��ة
ا ل �ل �ي �ب �ي��ة ،وك ��ا ن ��ت امل� �ع ��دات م��ن
صنع أملاني وياباني .وفي عام
 1996فتح تحقيق حول إنشاء
ه ��ذا امل �ص �ن��ع ،و ت �ب�ين أن ش��رك��ة
(د ي� �ك ��و ت� �ي ��ك) ه ��ي ا ل� �ت ��ي ق��د م��ت
ا ل� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات إل ن� � �ش � ��اء امل� �ص� �ن ��ع،
وه� � ��ي ت � �ع� ��رف ك � ��ل امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ع��ن م�ص�ن��ع ا ل��را ب �ط��ة و ت�خ�ف�ي�ه��ا
عمدًا عن مفتشي منظمة حظر
األ س �ل �ح��ة ا ل �ك �ي �م �ي��ا ئ �ي��ة إلخ �ف��اء
ت ��ورط األ م �ي��ر ك �ي�ين وح�ل�ف��ا ئ�ه��م
األملان في بناء هذا املصنع.
وأخيرًا ،إن هذه األسلحة ،أكانت
ف��ي ليبيا ّأم ف��ي دول أخ��رى من
ال�ع��ال��م ،تمثل خ�ط�رًا كبيرًا على
ال�ب�ش��ري��ة ج�م�ع��اء مل��ا ت�م�ث�ل��ه من
احتمال تلوث البيئة ومن خطر
ع �ل��ى س�ل�ام ��ة األج � �ي� ��ال امل �ق �ب �ل��ة.
وم ��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان أن ي�ك��ون
ه� �ن ��اك ت �ح �ق �ي��ق وت ��دق� �ي ��ق أك �ب��ر
ف��ي أم��اك��ن وج��ود ه��ذه األسلحة
ال �خ �ط �ي ��رة ،ب � ��دءًا م ��ن إس��رائ �ي��ل
ال�ت��ي تمتلك م�خ��زون��ًا ك�ب�ي�رًا من
األسلحة ال�ن��ووي��ة والكيميائية
وال� �ق� �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق��ودي��ة ب �غ �ط��اء
أم� �ي ��رك ��ي ،إذ ي �ت �ب�ين أن أم �ي��رك��ا
ه��ي ال�ت��ي تعرقل عمل املفتشني
عن األسلحة الكيميائية وتتهم
ً
دوال أخرى بذلك.
وك� � ��ان� � ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال �ل �ي �ب �ي ��ة
السابقة قد أعلنت أن لديها 25
ط�ن��ًا مكعبًا م��ن ال �خ��ردل و1400
طن مكعب من املواد الكيميائية
التي تستخدم في صنع أسلحة
ك �ي �م �ي ��ائ �ي ��ة .وأع � �ل � �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة
ح� �ظ ��ر األس � �ل � �ح� ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة
أن� � �ه � ��ا س� � �ت � ��واص � ��ل ال � �ع � �م� ��ل م��ع
ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة للتحقق من
أي مخزونات أعلن عنها حديثًا
وت ��دم� �ي ��ره ��ا .وق� ��د أث � ��ار ت� ��رك أو
اخ �ت �ف��اء ب �ع��ض األس �ل �ح��ة ال �ت��ي
تعود الى عهد القذافي مخاوف
دول �ي��ة م��ن أن ت �ق� ّ�وض م�ث��ل ه��ذه
األس� �ل� �ح ��ة األم� � ��ن اإلق �ل �ي �م��ي إذا
س�ق�ط��ت ف��ي أي� ��دي ج �م��اع��ات أو
منظمات إرهابية.
عمران حلب

هيام القصيفي
منذ نهاية عام  2000وحتى عام ،2005
ك��ان��ت ح�ل�ق��ة ض�ي�ق��ة م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات
امل�س�ي�ح�ي��ة ت�ل�ت�ق��ي ف��ي ب�ك��رك��ي ب��رع��اي��ة
ال �ب �ط��ري��رك امل� ��ارون� ��ي ال� �ك ��اري� �ن ��ال م��ار
ن� �ص ��رال� �ل ��ه ب� �ط ��رس ص �ف �ي��ر وامل � �ط� ��ران
يوسف بشارة .كان الزمن زمن الوصاية
ال� �س ��وري ��ة وامل� �ض ��اي� �ق ��ات وامل�ل�اح� �ق ��ات
والنظام األمني ،وزم��ن اإلبعاد مليشال
ع� ��ون وال �س �ج��ن ل�س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع .ك��ان
ّ
العالم العربي قد سلم لبنان لسوريا،
وكذلك فعل املجتمع الدولي بكل قيمه
ومفاهيمه الديموقراطية .لم يكن لهذه
امل �ج �م��وع��ة ت �م �ث �ي��ل وزاري وال ح�ص��ة
االس ��د ف��ي امل�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،ب��ل فقط
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات املستقلة
ومن قلة من النواب في مجلس اكثريته
ت �ت �ب��ع ل �س ��وري ��ا .ل �ك��ن امل �ج �م��وع��ة ال�ت��ي
ت�ع� ّ�م��دت ب��اس��م «ق��رن��ة ش �ه��وان» ،ظلت،
ال ��ى ح�ي�ن ك�ت��ب ل�ه��ا ان ي�ن�ف��رط ع�ق��ده��ا
على مذبح االنتخابات النيابية ،تقاوم
برعاية صفير ،وتكتب وتنشر وتصرخ
طلبًا للحرية وال �س �ي��ادة واالس�ت�ق�لال،
قبل ان ُيغتال الرئيس رفيق الحريري.
وبقيت تحاول مد يديها ال��ى الطرفني
الشيعي والسني ملالقاتها في املعركة
ضد نظام الرئيس بشار االسد.
ال � �ي� ��وم ت � �ع� ��ود ذك � � ��رى ت� �ج ��رب ��ة «ق ��رن ��ة
شهوان» ،ليس من باب النوستالجيا،

ب� ��ل م� ��ن زاوي � � ��ة م� �ق ��ارب ��ة ال �ع �ج��ز ال ��ذي
وصلت اليه ق��وى  14آذار في مواجهة
م��رح�ل��ة م�ص�ي��ري��ة ل�ي�س��ت اق ��ل خ�ط��ورة
من تلك التي عاشتها مجموعة القرنة،
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ال�ب�ي��ان ال ��ذي اص��درت��ه
من منزل الرئيس سعد الحريري وفي
غ �ي��اب��ه ،وال � ��ذي ان �ت �ه��ت م�ف��اع�ي�ل��ه على
عتبة الخالف بني مكونات املعارضة.
فسوريا اصبحت خ��ارج لبنان وق��وى
 14آذار ح� �ق� �ق ��ت ف � � � ��وزًا س ��اح � �ق ��ًا ف��ي
انتخابات ع��ام  ،2009والعالم العربي
وق ��ف وال ي� ��زال م �ع �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا بعد
ف��ورة الربيع العربي ،وال��دول الغربية
ت �س��ان��ده��ا ف ��ي وج� ��ه ح� ��زب ال� �ل ��ه .ل�ك��ن
ي�ب�ق��ى ال �س��ؤال ه��و ن�ف�س��ه :مل ��اذا تعجز
ق��وى  14آذار ع��ن ت�ك��رار تجربة القرنة
بوجهها االيجابي ،مع العلم ان معظم
ش�خ�ص�ي��ات ال �ق��رن��ة ص ��ارت م��ن ضمن
القاعدة العريضة لقوى  14آذار؟
ت�ت��داخ��ل ع��وام��ل شخصية وح�س��اب��ات
خاصة في تكوين هذه املجموعة ،االمر
ال� ��ذي ظ��ل ف��ي ق��رن��ة ش �ه��وان محكومًا
ب �س �ق ��ف اض� � �ط � ��رار ك � ��ل ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال �ق �ي��ادي��ة ال ��ى االن� �ض ��واء ت �ح��ت سقف
موقف صفير ،واستطرادًا «الخضوع»
مل �ن �ط��ق ال �ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ال �ت��ي
كانت خلف قيام القرنة ،والتي حركت
ً
دينامية الحوار املسيحي أوال وأخيرًا،
بعيدًا عن منطق الثنائية الحزبية التي
تسببت ف��ي ض��رب الساحة املسيحية.
ّ
وك��ذل��ك ف��إن القرنة تفلتت م��ن ضوابط
ال �ع��واص��م االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ال�ت��ي
ّ
تقيد حركتها ،فسارت عكس تيار هذه
الدول.
مع  14آذار اليوم ،يبدو املشهد معاكسًا
تمامًا ،لكنه ليس مشهدًا مفاجئًا .بل
ه��و نتيجة طبيعية وتلقائية لتراكم
س�ل�س�ل��ة «أخ� �ط ��اء» وخ� �ط ��وات ن��اق�ص��ة
يدفع ثمنها اليوم «الخط االستقاللي»
ب�ع��دم��ا ف�ش��ل ف��ي ال�ت�ع�ل��م م��ن نجاحات
ال �ق��رن��ة .وه��و مشهد ب��دأ يختلف منذ
ان ذه��ب ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ال��ى

دم �ش��ق ،وم �ن��ذ ان اه� ��دى ف ��وز  14آذار
ب��االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ال� ��ى ح�ك��وم��ة
الوحدة الوطنية ،بطلب من السعودية،
لصالح سحب فتيل ال�ص��راع السني ــــ
ال�ش�ي�ع��ي .وك��ذل��ك االم ��ر م�ن��ذ ات��ت ق��وى
 14آذار ب��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان ف��ي اع�ق��اب ال��دوح��ة ،وتضطر
اليوم ال��ى االش��ادة بمواقفه الوسطية.
وك�م��ا ان��ه مشهد تنكفئ ف�ي��ه ق��وى 14
آذار امام التحول الذي شهدته بكركي
م��ع ال�ك��اردي�ن��ال ال�ب�ط��ري��رك م��ار ب�ش��ارة
بطرس الراعي.
ف ��ي  14آذار ح �س��اب��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ج �دًا
ع� ��ن ت �ل ��ك ال� �ت ��ي ع ��رف �ن ��اه ��ا ب �ي�ن ع��ام��ي
 2000و .2005م�ن�ه��ا م�س�ي�ح� ّ�ي داخ�ل� ّ�ي

ع �ق��ب ت� ��وزع ادارة ال �ح��رك��ة امل�س�ي�ح�ي��ة
ب�ي�ن ث �ن��ائ �ي��ة ت� �ح ��اول ك ��ل م �ن �ه��ا ك�س��ب
نقاط راب�ح��ة ف��ي مواجهة مسيحيي 8
آذار .ومنها اي�ض��ًا ،واه�م�ه��ا ،اض�ط��رار
الفريق السني الى التماهي مع املوقف
ال �س �ع��ودي ت �ج��اه س ��وري ��ا وأح��داث �ه��ا،
وت� �ج ��اه ال ��وض ��ع ال ��داخ� �ل ��ي وال� �ص ��راع
السني ــــ الشيعي ،ج��ارف��ًا معه الفريق
املسيحي ،وإل��ى التماهي مع تحوالت
املوقف القطري ،واض�ط��راره أيضًا الى
تحييد رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة وب�ك��رك��ي،
وم � �س� ��اي� ��رة ال� �ن ��ائ ��ب ول � �ي� ��د ج �ن �ب�ل�اط،
ال ��ذي ك��ان ه��و م��ن الق��ى ق��رن��ة ش�ه��وان.
ً
فضال عن حسابات انتخابية ،نيابية
ورئ��اس �ي��ة ،ال ت�ح�ص��ى وال ت �ع��د ،ت�ب��رز

في  14آذار حسابات مختلفة جدًا عن تلك التي عرفناها بني عامي  2000و( 2005أرشيف ـ مروان طحطح)

تقـرير

اإلسالمية وحزب اهلل :شعرة معاوية
الجماعة
ّ

للمرة األولى منذ بدء
اجتماعات قوى  14آذار ،في
ما يسمى «بيت الوسط»،
ّ
حضرت الجماعة االسالمية
ّ
رسميًا ،بعدما ملست
«خطورة األزمة» .أما خارج
«البيت» فللجماعة حساباتها
املستقلة .تحاور حزب الله
في أشد املواضيع حساسية
(سوريا) ،ودعوتها إلى تغيير
الحكومة ،ال تعني بالضرورة
«تغيير ميقاتي»
أحمد محسن

ّ
اإلسالمية في رحاب
وأخيرًا الجماعة
«ب�ي��ت ال��وس��ط» ،للمرة األول ��ى تحضر
ف��ي اج �ت �م��اع «رس �م��ي» ل �ق��وى  14آذار.
ل�ل�م��رة االول ��ى ي�ك��ون ف��ي ال�ب�ي��ت ضيف
اسالمي .اسالمه واضح املعالم وضوح
ّ
ّ
اللبنانية والكتائب.
مسيحية ال�ق��وات
جمع البيت «النقيضني» الثقافيني .ال
ي�خ�ف��ى ع�ل��ى أح��د أن م��واق��ف الجماعة
ك��ان��ت ت�ت�ق��اط��ع م��ع ه ��ذه ال �ق��وى دائ�م��ًا

خالل السنوات األخيرة املنصرمة .وال
ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أح ��د أي �ض ��ًا ،أن األح� ��داث
ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ض��اع �ف��ت ه� ��ذا ال �ت �ق��اط��ع
ف��ي ال �س �ي��اس��ة ،ال ف��ي ال �ث �ق��اف��ة وال في
األدبيات .للجماعة ّ
ّ
أدبياتها الخالصة.
لم ّ
تعرف عن نفسها يومًا أنها جزء من
 14آذار .مستقلة سلوكًا وخطابًا .ولم
ت�ن��دف��ع ع�ل��ى م�ن�ب��ر ،أو ف��ي ش ��ارع ،غير
أنها ،للمرة األولى ،قبلت الدعوة.
الجماعة األحداث بدقة 14 .آذار في
تقرأ
ٌ
أزمة .متفق عليه .االرتباك واضح .بعد
كل شيء ،ال يختلف اثنان على «انزالق»
 14آذار .ال� �ش ��ام� �ت ��ون وال� �ح ��ري� �ص ��ون
وال�ت�ح��ري�ض� ّ�ي��ون .ال�ج�م�ي��ع م�ت�ف��ق على
أزم ��ة «ن �ص��ف ال �ب �ل��د» .اح� �ص ��اءات غير
رق �م� ّ�ي��ة ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة لكن
م�ت�ع��ارف عليها .ال�ن�ص��ف اآلخ��ر ثابت
ّ
نظريًا .ال انشقاقات فيه .ال منسحبون.
ال ح��ردان��ون .ال ه��ارب��ون .لهذا السبب،
ال لغيره« ،ق� ّ�درت الجماعة أن املشاركة
في االجتماع ض� ّ
�روري��ة» .التخبط بلغ
م�ب�ل�غ��ًا ك �ب �ي �رًا .ووف �ق ��ًا ل��رئ �ي��س امل�ك�ت��ب
السياسي في الجماعة ،عزام األيوبي،
فإن العنوان املوحد اآلن ،هو «حكومة
ان� � �ق � ��اذ وط� � �ن � ��ي» ع� �ل ��ى األرض ،إن �ه��ا
أول� ّ
�وي��ة الجماعة ال أول��وي��ة األف ��راد ،إذ
يعترف األيوبي بأن «الشارع مشحون
ّ
«السلفية حالة
م��ذه�ب� ّ�ي��ًا» .للمناسبة،
ّ
سياسيًا» .والجماعة لن
غير ناضجة
ّ
تغير دعواتها وتسلح الناس ،رغم ما
كسبته م��ن «م ��دد» معنوي ف��ي أعقاب
ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي .ول�ك��ن ،ف��ي ه��ذا تباين

أيضًا بني الجماعة وشركاء الضرورة.
وال �ق��ول إن �ه��م ش��رك��اء ال� �ض ��رورة ليس
مبالغًا فيه .لم ترغب الجماعة باقتحام
ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة .ول ��م ت �ش��ارك فيه
«قطعًا» .يقولها األيوبي بلهجة واثقة
ت �ض �م��ر اس �ت �ه �ج��ان��ًا ل �ل �ف �ع��ل امل �ق �ص��ود
ّ
أك �ث��ر م ��ا ت � ��دل ع �ل��ى ن �ف��ي ش �خ �ص��ي .ال
ُ
ألن ال�س��راي��ا تمثل «ال��س�ن��ة» رم��زي��ًا ،بل
ألن «ه��ذه ليست أساليبنا» .الجماعة
دع ��اة ح� ��وار .ي �س �ت��درك األي ��وب ��ي« :ه��ذا
ليس ض� ّ�د شخص ال��رئ�ي��س ميقاتي».
أك�ث��ر م��ن ذل ��ك ،ال ت�م��ان��ع ال�ج�م��اع��ة أب �دًا
ف��ي أن ت �ك��ون ه �ن��اك «ح �ك��وم��ة وط�ن� ّ�ي��ة
جديدة يرأسها ميقاتي أيضًا» .ليست
هناك «مصلحة» في خصومة ميقاتي.
ّ
تضم «جميع األطراف» وتكون
املهم أن
ّ
«مخرجًا لألزمة الحالية» .العالقة مع
م�ي�ق��ات��ي «ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة» .ال ي�ج��د األي��وب��ي
وص �ف��ًا ع �ل��ى م �ق��اس ال �ع�لاق��ة أك �ث��ر من
ه ��ذا .ول�ك��ن ب�ش�ك� ٍ�ل أو ب��آخ��ر ،حسابات
ّ
االسالميني املعتدلني أقرب إلى جماعة
ث� ��ورة األرز .ف��ال �ف��ري��ق اآلخ� ��ر ال يشعر
بأنه في «ورطة» اطالقًا .وال يشعر بأن
هناك حاجة لتغيير الحكومة .بل على
العكس تمامًا .الرئيس ميقاتي يحظى
ب��ال��دع��م ال��دول��ي امل�ن��اس��ب ،وح ��زب الله
ّ
الجمهورية،
يرتكز على دع��وة رئيس
ّ
«الوسطية» جدًا ،إلى طاولة الحوار.
ال� � �ح � ��وار ث� ��م ال� � �ح � ��وار ث � ��م ال � � �ح� � ��وار .ال
ي �س��اج��ل األي ��وب ��ي ف ��ي ذل � ��ك .االن �ق �س��ام
ع� �م ��ودي وي� �ج ��ب اخ� �ت ��راق ��ه ب ��ال� �ح ��وار.
ال �ت �ب��ان��ة وال �ج �ب��ل ب �ح��اج��ة إل ��ى ح ��وار.

ال �ص ��راع ل�ي��س ب�ي�ن س�ن��ة وع �ل��وي�ي�ن ،ال
يروق الجماعة تصوير األمر على هذا
النحو« .هناك مجموعات مسلحة في
ج �ب��ل م�ح�س��ن ال ت��ري��د ال � �ح� ��وار» .وف��ي
ط ��راب� �ل ��س؟ «األم� � � ��ر ن� �ف� �س ��ه» ،ال ي�ن�ف��ي
األي� ��وب� ��ي .ال �ج �م��اع��ة ض� � ّ�د ال� �س�ل�اح في
ال��داخ��ل .وإذا حضرت الجماعة تزامنًا
م ��ع س� �ي ��رة ال � �ح� ��وار ،ص� ��ار ح� ��زب ال �ل��ه
ثالثهما ،في املشهد اللبناني .تجربة
ال�ف��ري�ق�ين ف��ي ال �ح ��وار الم �ع��ة ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ًا،
و«ح �ت��ى ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال �ح��وار ق��ائ��م».
ال ي�ف�ش��ي األي ��وب ��ي س� � ّ�رًا ع �ن��دم��ا ي�ق��ول
إن «م �س��اح��ات االل� �ت� �ق ��اء» ب�ي�ن ال �ح��زب
وال �ج �م��اع��ة ت�ق�ل�ص��ت أخ� �ي� �رًا .ال �ع �ن��وان
األب� ��رز ال ��ذي ي�ل�ت�ق��ي ف�ي��ه ال �ط��رف��ان هو
مقاومة العدو اإلسرائيلي .وللجماعة
ق ��وات ال�ف�ج��ر امل��راب �ض��ة ع�ل��ى ال �ح��دود،
وال� �ت ��ي ال �ت��زم��ت «ب �ن �ق��ل س�لاح �ه��ا إل��ى
شمالي نهر الليطاني التزامًا بالقرار
 .»1701التنسيق ق��ائ��م م��ع ح��زب الله،
إال أن «ه��ذا امل��وض��وع أق��ل ح�ض��ورًا في
املشهد السياسي الحالي من املواضيع
األخ� � � � ��رى» .ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع ل� ��م ي �ح� َّ�ي��د
وغ �ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ت�ح�ي�ي��د .ل �ك��ن« ،واق �ع� ّ�ي��ة
الجماعة ت�ق��ول إن األك�ث��ر ح�ض��ورًا هو
امل��وض��وع ال �س��وري» .وه��ذا ليس س� ّ�رًا.
والجماعة اإلس�لام� ّ�ي��ة ،تتابع حوارها
م ��ع ال �ح ��زب ح �ت��ى ف ��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع،
رغ��م م��ا تبلغته م��ن ال �ح��زب .ع�ل��ى ذم��ة
األي � ��وب � ��ي« ،ال� � �ح � ��زب ق � ��ام ب� �م� �ح ��اوالت
ح�ث�ي�ث��ة ب��االش �ت��راك م��ع ح��رك��ة ح�م��اس
ف� ��ي ب � ��داي � ��ات االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال � �س� � ّ
�وري� ��ة،
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تتعلم من «القرنة»
بقوة عند كل استحقاق يجمع هذا الكم
من الشخصيات في منزل الحريري.
من هنا يصبح الخطأ ال��ذي وقعت فيه
ق��وى  14آذار ف��ي ق �ي��ادة م�ع��رك��ة اس�ق��اط
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ب ��ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى ال� �س ��راي ��ا
الحكومية ،والتي ال ت��زال محور نقاش
دول � ��ي ،خ �ط��أ م�ف�ه��وم��ًا ف ��ي ه ��ذا امل �س��ار.
وي�ص�ب��ح ت��ال�ي��ًا ال �س��ؤال ح ��ول مستقبل
ال� �ح ��وار ب�ي�ن م �ع��ارض��ة ت��رف��ع م ��ن ح��دة
ل�ه�ج�ت�ه��ا م ��ن دون اف � ��ق ،وب �ي�ن ح�ك��وم��ة
ت�س��ارع ب��ال��رد بعد  24ساعة على بيان
«ب � �ي ��ت ال � ��وس � ��ط» ب � ��اص � ��دار ت �ش �ك �ي�لات
ديبلوماسية ،وك��أن شيئًا ل��م يكن .لكن
املشكلة ال تكمن فقط في االغتياالت او
محاوالت االغتيال التي عطلت حركتها،

انما تكمن في استمرار مسيرة االخطاء
ال�ت��ي ت��رف��ض بعض ق�ي��ادات املعارضة
ال �ح��ال �ي��ة ت �ح� ّ�م��ل وزره � � ��ا ،ب ��ل ت��رم�ي�ه��ا
على عواصم اقليمية ،او ترفض حتى
االع �ت��راف بأنها اخ�ط��اء على مستوى
االعالم والسياسة واالمن .وهي اخطاء
ج�ع�ل��ت ق� �ي ��ادات اس��اس �ي��ة ف��ي ال�ح��رك��ة
االس�ت�ق�لال�ي��ة تنكفئ م�ن��ذ أع� ��وام وال��ى
االن ،ت��دري �ج��ًا ع�ن�ه��ا ،وادت ال ��ى ت�ف��رق
املعارضة تيارات واحزابًا وشخصيات
لكل منها رؤيته التي تخدم مشروعه
ال ��ذات ��ي ل �ل �ب �ق��اء ،ان�ت�خ��اب�ي��ا او وزاري � ��ا.
اذ ان بعض م��ن ف��ي  14آذار ال ي��زال��ون
يعتقدون ان حل االزم��ة الحالية يكمن
في اسقاط الحكومة واملجيء بحكومة
ي�ك��ون��ون ه��م فيها وزراء .وااله ��م انها
ج�ع�ل��ت ب�ع��ض ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي�ين ال�ي��وم
يسارعون الى احتواء تداعيات هجوم
ال�س��راي��ا بكل م��ا يمكنهم م��ن تأثيرات
محلية واقليمية ودولية.
في االي��ام االخ�ي��رة ،سمعت شخصيات
م��ن ق��وى  14آذار رغ�ب��ة ام�ي��رك�ي��ة ج��ادة
ف��ي ع��دم ف��رط ال��وض��ع االم�ن��ي وال �ف��راغ،
بحكومة يتمثل فيها حزب
ليس حبا ً
الله ،بل رغبة في منع الحزب من الرد
ب�ق��وة ع�ل��ى م�ح��اول��ة اس �ق��اط الحكومة،
ووض� ��ع ي ��ده م ��رة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ال�ب�ل��د،
ف� � ��ي وق� � � ��ت ت � �ن � �ص� ��رف واش � �ن � �ط � ��ن ال� ��ى
االنتخابات الرئاسية واالع ��داد الدارة
ج ��دي ��دة .وس �م �ع��ت ه� ��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات
ن �ص��ائ��ح ب��ال �ت��ري��ث وع � ��دم ال �ت �ه��ور الن
املعركة طويلة ،في لبنان وفي سوريا،
والن االوض� � � � ��اع خ� �ط� �ي ��رة ،والن ل ��دى
االدارة االميركية اولويات تختلف عن
حسابات الزواريب اللبنانية.
بالنسبة ال��ى واشنطن هناك مجاالت
اخ � � ��رى ت� � ��رد ه� ��ي ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ال� �ح ��زب
وع� �ل ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة ،دول � �ي ��ا واق �ل �ي �م �ي��ا،
وه��و ام��ر يتعدى ق��درة  14آذار .وتاليا
ه�ن��اك م��ن يحضر ال��رد الن�ق��اذه��م حني
ت��أت��ي ال �س��اع��ة .ل�ك��ن ب�ح�س��ب ال�ت��وق�ي��ت
االميركي.

ال تمانع الجماعة
في أن تكون هناك
وطنية جديدة
حكومة
ّ
يرأسها ميقاتي

ورغ��م االخ�ت�لاف ف��ي مقاربة املواضيع
ال��داخ �ل� ّ�ي��ة ،امل �ت �ف��رع��ة ف��ي األس � ��اس من
ال � �خ �ل�اف امل � �ح� ��وري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ،ف��إن
ال�ل�ق��اءات مستمرة ،حتى وإن حضرت
ال�ج�م��اع��ة إل��ى م�ن��زل ال �ح��ري��ري ،وات�ه��م
بعض ال�ض�ي��وف ال�ح��زب ب��ال�ت��ورط في
الجريمة.
ال ي��واف��ق األي ��وب ��ي ع �ل��ى ه ��ذا االت �ه��ام،
من دون أن ينفي أن «النظام السوري
ه ��و امل �ت �ه��م األول ب��اغ �ت �ي��ال ال �ح �س��ن».
ّ
السورية ،برأيه ،في
لقد رفعت األع�لام
ساحة الشهداء ،للداللة على أن النظام
ال � �س� ��وري ه ��و ال� �ق ��ات ��ل .ي �ت �ف �ه��م غ�ض��ب
ب �ع ��ض امل� �ش ��ارك�ي�ن م� ��ن ه � ��ذه األع �ل ��ام،
م��واف�ق��ًا ع�ل��ى أن االس�ت�غ�ن��اء عنها ك��ان
ممكنًا ،فمواقف الجميع واضحة .وفي
األس� � ��اس ،ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي ي��رغ��ب بها
ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل �ي��ه« ،ي�ف�ت��رض
ً
أن تنأى بنفسها نأيًا ك��ام�لا» .ويغمز
ه� �ن ��ا م � ��ن ق � �ن� ��اة ح� � ��زب ال � �ل � ��ه .ال � �ح� ��زب،
ب � ��رأي ال �ج �م��اع��ة ،م �ط��ال��ب ب �م��زي��د م��ن
التوضيحات عما يحدث في القصير.
ال�ج�م��اع��ة تتفهم «ت��داخ��ل ال �ق��رى» وم��ا
ج��اء في حديث السيد حسن نصرالله
األخ� � �ي � ��ر .ل �ك �ن �ه ��ا ،ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ع �ي �ن��ه،
تتفهم عدم فهم السوريني للموضوع.
بكلمات أخ��رى ،تطالب الحزب باملزيد
م��ن ال �ت��وض �ي �ح��ات ،ع�ل��ى «ع ��دم ال�ق�ت��ال
ف��ي س ��وري ��ا» .ل �ق��د أوض� ��ح ال �ح��زب وال
يمكنه أن يوضح أك�ث��ر .وف��ي أي��ة ح��ال،
االختالف في الرأي لم يفسد ــ حتى اآلن
ــ في الحوار قضية.
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أمانة  14آذار :صراع عمره نصف قرن
جان عزيز
ق��دي��م ج �دًا ه��و ال�ص��راع املسيحي ال��ذي انفجر أخ�ي�رًا في
 14آذار .عمره من عمر لبنان ومسيحييه وخياراتهم في
السياسة وطبائع األشخاص .فما بني أمني الجميل من
ج�ه��ة ،وك��ل م��ن سمير فرنجيه وف ��ارس سعيد م��ن جهة
أخرى ،هو في الواقع والحقيقة والفعل ،استمرار لصراع
نصف ق��رن ،ص��راع اآلب��اء ،بيار الجميل وحميد فرنجيه
وأنطون سعيد ،مع جذور في ما سبقهم ،وذيول قد تظل
بعد األوالد حتى.
ف��ي ال �ب��داي��ة ي �ق��ول امل�ع�ن�ي��ون ان ��ه ت�ن��اق��ض ف��ي ال �خ �ي��ارات
السياسية الوطنية .شيء ما موروث من صراع إميل إده
ّ
الجميل األب ك��ان م��ع األول ،بينما
م��ع ب�ش��اره ال �خ��وري.
ف��رن�ج�ي��ه األب ك ��ان م��ع ال �ث��ان��ي .م� ��وروث ت��اري �خ��ي ع��اش
وص�ن��ع وك�ت��ب ت��اري��خ املسيحيني ف��ي ل�ب�ن��ان .ب�ع��د إميل
وب �ش��اره ،ص��ار ص��راع شمعون وش �ه��اب .هنا ظهر اسم
ً
سعيد األب متدخال ف��ي ال �ن��زاع ،شهابيًا حتى «امل��وت»،
ح��رف�ي��ًا ،م��ع ص��راع «ال�ح�ل��ف» و«ال�ن �ه��ج» ،وم �ع��ارك جبيل
االنتخابية املريرة في الستينيات .كل سنة معركة تقريبًا:
 64و 65مع وف��اة سعيد األب نفسه ،ثم  66و 68مع ذروة
ما يصفه «النهجيون» بديماغوجيا «الحلف» ،واستدارة
ح��ري�ص��ا ودف ��ن ع�ب��د ال �ن��اص��ر ف��ي غ��دي��ر واإلج� �ه ��از على
العروبة غرقًا في سنسول مدينة ال�ح��رف ...وفي كل تلك
امل�ع��ارك ك��ان ه��ؤالء على ضفتني متقابلتني من املتراس.
زم��ن ال�ح��رب ذه��ب آل الجميل إل��ى امليليشيا و«الجبهة
اللبنانية» وأقصى اليمني املتهم بأنه ال يكتب وال يقرأ.
فذهب فرنجيه وسعيد إلى مناخات القضية الفلسطينية
وأج��واء «الحركة الوطنية» وموقع املسيحيني املثقفني»
املتهمني في بيئتهم بالتنظير...
م��رة يتيمة منتصف التسعينيات ،وض��ع ال�ص��راع على
الورق .كان ذلك في الزمن السوري .وكان «الحلفيون» في
حال ف��راغ كامل :بيار الجميل وكميل شمعون غابا قبل
أعوام .ابناهما خارج البالد .وكذلك ركن «الحلف» الثالث
ري �م��ون إده .ف �ب��دا أن ال�س��اح��ة خ�ل��ت للنهجيني .اخ�ت�ل��وا
وخرجوا بوثيقة هي األول��ى من نوعها ،ت��ؤرخ للخالف.
ق ��ال ��وا ي��وم �ه��ا إن امل�س�ي�ح�ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان م �ن��ذ وج � ��وده،
ّ
منشطرون ب�ين خيارين .خيار االن�ع��زال املغلف بمقولة
االن�ف�ت��اح على ال�غ��رب ،وخ�ي��ار االن�ف�ت��اح على ال�ع��رب عبر
بواباتهم الطبيعية .وقالوا إن األزم��ة في لبنان انفجرت
ح�ين وقعت تلك امل�ف��ارق��ة ،ب��أن ال�ع��رب أنفسهم ،وتحديدًا
س��وري��ا سنة  ،1976اخ�ت��ارت أن تكون م��ع «االنعزاليني»
ضد االنفتاحيني ،مخالفة بذلك ثابتة من ثوابت فلسفة
لبنان .فانفجر املسيحيون ،وانفجر لبنانهم ،وانفجرت

ع�لاق��ة االث�ن�ين بسوريا وال �ع��رب .وخ�ت�م��وا :إن�ه��ا الفرصة
الذهبية ،في ظل غياب «االنعزاليني» ،لسوريا كي تصحح
خ�ط��أه��ا ب��إع��ادة االن �ف �ت��اح ع�ل��ى امل�س�ي�ح�ي�ين ال�ع��روب�ي�ين،
ول �ل �م �س �ي �ح �ي�ين أن �ف �س �ه��م ك ��ي ي � �ج� ��ددوا م �ع �ن��ى امل �ي �ث��اق
الوطني ،مع املسلمني في لبنان ومع سوريا .حملوا تلك
الرؤية إل��ى عبد الحليم خ��دام .قرأها سريعًا ،فرسم تلك
االبتسامة الصفراء املاكرة الغادرة على وجهه ،وضحك
ألصحابها ،وعليهم وعليها .أفهمهم أن مصلحته تكمن
ف��ي العكس تمامًا مما ي�ط��رح��ون��ه .مصلحته ف��ي تقوية
«االن�ع��زال�ي�ين» ،ليكونوا ذري�ع��ة ل��ه ولحزبه ونظامه ،في
ّ
البقاء في لبنان وابتالعه .تذكر أهل الوثيقة كالمًا قاله
خدام ذات يوم لرفيق له لبناني ،صدف أن رأى بني يديه
نسخة من الهوية اللبنانية الجديدة .فصارحه أبو جمال
كم يود تمزيقها وتنتيفها ...
ي��وم �ه��ا ،ول �ل �م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري�خ�ه�م��ا ،أدرك ال�ط��رف��ان
املسيحيان ،املنفي غربًا واملخذول شرقًا ،أن مصلحتهما
داخ��ل ح��دود ال��وط��ن ال خ��ارج��ه .فتقاطعا ف��ي «ل�ق��اء قرنة
شهوان» ،السابقة األهم في تاريخ املسيحيني .كان يجلس
الجميل إل��ى ي�م�ين امل �ط��ران ي��وس��ف ب �ش��اره .وإل��ى يمينه
بطرس ح��رب .فيما تجلس نايلة معوض ،حليفة سمير
فرنجيه ،إلى يسار راع��ي اللقاء ،ليتجسد مشهد اليمني
واليسار ،وت��روح النقاشات تعلو ،مستخرجة مكبوتات
نصف قرن ،وكم كانت تنتهي بكالم كبير!
ه��ذا ف��ي السياسة .لكن حساسيات الطبائع الشخصية
ك��ان��ت دوم ��ًا ح��اض��رةُ .ي ��روى أن ح�م�ي��د ف��رن�ج�ي��ه ب�ع��د أن
أقعده امل��رض ،استقبل قرب سريره كل خصومه إال بيار
الجميل .ك��ان ح�ين يأتي األخ�ي��ر ي�ت��ذرع ال��رج��ل بوجع أو
ن��وم ض� ��روري ،ك��ي ال ي� ��راه ..ح�ت��ى رح��ل ع��ن ه��ذه ال��دن�ي��ا،
وه��و يعاين م��ا ح��ذر م�ن��ه ،م��ن «ك ��وارث تلك الفرمشية»،
في إش��ارة إلى صيدلية بيار الجميل على ساحة البرج.
وليست مصادفة ربما ان الرجلني استمرا في صراعهما
ال�ش�خ�ص��ي ح�ت��ى ب�ع��د م��وت �ه�م��ا ،ب�ي�ن ال �ت��ذك �ي��ر م��ن جهة
ب��أن البيك هو بطل ال�ج�لاء ،والتأكيد من الجهة الثانية
ُ
أن «الشيخ» هو بطل االستقالل .مرة واح��دة كسرت تلك
الحساسية :يوم مرت الكيمياء بني بيار الجميل الحفيد،
وب�ين سمير وف ��ارس .بعد اغتيال ال�ش��اب ،ع��اد ك��ل شيء
إلى نسق اآلباء.
ت �ب �ق��ى ن� �ق ��اط ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ك �ث �ي��رة م ��ن أس � �ب ��اب ال � �ص ��راع:
زع�م��اء أح ��زاب ي�س��أل��ون دوم ��ًا :م��اذا يمثل «املستقلون»؟
ً
وش�خ�ص�ي��ات ت � ّ
�رد :وه��ل يفكر «ال �ح��زب �ي��ون»؟ ف�ض�لا عن
حساسيات عائلية أكثر س �رًا .لكن ُاألك�ي��د أن  14آذار لم
ُتنحر سميرها وفارسها .فهما قد ذبحا قبل أعوام ،يوم
ذبحت فكرة قرنة شهوان.

علم
و خبر
كفوري في لبنان؟

استمرار الحوار
بين الجماعة وحزب اهلل
ال يعني التالقي
في اآلراء

الق �ن��اع ال��رئ�ي��س األس ��د ب��االب�ت�ع��اد عن
ّ
األمنية ،واالنصات إلى الشعب
الحلول
ال �س��وري» .ول�ك��ن ،الح�ق��ًا ،وج��د الحزب
ن�ف�س��ه «م �ح��رج��ًا» ام� ��ام ال �ج �م��اع��ة ،ألن
ال �ن �ظ��ام ال �س��وري «ت ��راج ��ع» ع��ن وع��ود
ك� �ث� �ي ��رة ق� �ط� �ع� �ه ��ا .ي� �ض� �ي ��ف األي � ��وب � ��ي:
«الحزب أبلغ الجماعة أنه ُص��دم بعدم
تجاوب النظام السوري مع محاوالت
الوساطة التي قام بها ،باالشتراك مع
ح��رك��ة ح �م��اس» .اس�ت�م��رار ال �ح��وار بني
الحزب والجماعة ال يعني التالقي في
اآلراء ،وال يفرض ثقة بني الفريقني في
أقصى تجلياتها .ولكن ،وبوضوح تام
أيضًا« ،شعرة معاوية» لم تنقطع بعد.

ما قل
ودل
بعد تصريحاته
األخيرة خالل استضافته
في برنامج «كالم الناس»،
وانتقاداته املتواصلة
للمملكة السعودية في
ّ
يتحدث
مجالسه الخاصة،

مقربون من رئيس جبهة
النضال الوطني وليد
جنبالط عن امتعاض
سعودي كبير من األخير،
ّ
تجلى بالرسائل «القاسية»
التي يبعث بها السعوديون
عبر الحلقة الضيقة
املحيطة بالبيك.

ّ
أكد مرجع أمني أن ميالد كفوري ،الشاهد واملخبر في قضية الوزير
السابق ميشال سماحة ،موجود على األراضي اللبنانية وليس في
الخارج كما قيل ،وأنه يقيم تحديدًا في منطقة املنصوريةُ .يذكر أن
م�ص��ادر معنية ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ك��ان��ت قد
رفضت تأكيد أو نفي أن كفوري موجود خارج لبنان ،مكتفية بالقول
إنه في مكان آمن ،وأن كفوري اشترط قبل تنفيذ العملية أنه في حال
اضطر للسفر ،فإنه ال يريد امل��رور باملعابر الشرعية اللبنانية ،في
املطار أو املرافئ او املعابر الحدودية.

مخالف يسجن  3عسكريني
ساحة
أثناء إقامة القوى األمنية حاجزًا لقمع مخالفات السير في
ّ
ً
مساء ،ص��ودف م��رور سيارة يتكلم
ساسني بني السابعة والتاسعة
سائقها على الهاتف أثناء القيادة ّ .وعندما طلب العسكري أوراق
السيارة لتحرير محضر ضبط بحقهّ ،
رد بأنه املدير العام ل��وزارة
ّ
ُ
املهجرين ،فأجابه العسكري بأنه يقوم بواجبه .ح ّرر محضر الضبط
فأجرى املدير العام عدة اتصاالت أسفرت عن ّاتصال آمر سرية السير
في بيروت بالعسكريني الثالثة ليخبرهم بأنهم ُ
سيحتجزون ألنهم
لم يراعوا املدير العام.

خالفات االعتصام
بدأ مخيم االعتصام ال��ذي ينفذه تيار املستقبل أم��ام منزل الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ف��ي ط��راب �ل��س ي�ش�ه��د خ�ل�اف��ات ب�ي�ن امل �ش��رف�ين عليه،
وت �ح��دي �دًا ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب م�ع�ين امل��رع �ب��ي وم�ن�س��ق ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل في
ط��راب �ل��س م�ص�ط�ف��ى ع �ل��وش .وأش � ��ارت م�ع�ل��وم��ات ال ��ى أن ت�ص��رف��ات
امل��رع�ب��ي أث ��ارت حفيظة ب�ع��ض ك ��وادر ال�ت�ي��ار ف��ي امل��دي�ن��ة ،ن�ظ�رًا ال��ى
تدخله ال��دائ��م بكل ش��اردة وواردة ف��ي االع�ت�ص��ام ،متذرعًا ب��أن��ه هو
ص��اح��ب ف�ك��رة االع�ت�ص��ام ،ول��ه ال�ح��ق ف��ي إدارت� ��ه .وق��د ّ
تسبب تمسك
املرعبي بموقفه في حصول تالسن بينه وبني بعض ك��وادر التيار،
ما جعله يغيب عن املخيم منذ أيام.
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تقــرير

يتذكره «بلدوزر» ّترو
ينساه
ما
الحجار ّ
ّ
فراس الشوفي
إق�ل�ي��م ال �خ� ّ�روب ف��ي ح�س��اب��ات ال�ط��وائ��ف
اللبنانية منطقة س�ن� ّ�ي��ة .وع�ل�ي��ه ،وإل��ى
ّ
الحقيقية،
ح�ين ق�ي��ام ال��دول��ة اللبنانية
ف��إن «امل �ج �ب��ور» ب��أن ي��رع��اه��ا ويخدمها
وي �ه �ت�ّ ّ�م ب �ن��اس �ه��ا ه ��و ت � ّ�ي ��ار امل�س�ت�ق�ب� ّ�ل،
«امل� �م ��ث ��ل ال� �ش ��رع ��ي وال ��وح� �ي ��د» ل�ل�س��ن��ة
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ك �م��ا ي��وح��ي ال��رئ �ي��س سعد
الحريري في تغريده عبر «تويتر».
ّ
لكن ،كما في كل قضاء ،في اإلقليم :هناك
ن��ائ��ب «ب��اب��ان��وي��ل» ف��ي كيسه األح�م��ر ال
شيء غير الوعود .وإذا صودف مرورك
ف��ي بعاصير أو امل�غ�ي��ري��ة أو شحيم أو
زاوية من زوايا اإلقليم املتعب ،وسمعت
ّ
ل�ف��ظ «م �ح �م��د ت �ك ��رم» ،ت��أك��د أن م��واط�ن��ًا
ّ
ّ
«بلديًا» يتهكم وابتسامته «وراء أذنيه»
من األحالم التي ينثرها نائب املستقبل
ّ
الحجار.
محمد
وامل �س �ت �ق �ب��ل ل �ي��س وح� �ي� �دًا ف ��ي ح��دي �ق��ة
ال� �ش ��وف ال �خ �ل �ف� ّ�ي��ة .ف��ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي
االش � �ت� ��راك� ��ي ف� ��ي اإلق� �ل� �ي ��م ُي �س �ق ��ط ع�ن��ه
ّ
قرية من
تقوقعه ال ��درزي ،لتجد في ك��ل ّ
الساحل إل��ى الجرد اشتراكيني سنة ما
زال ��وا يعيشون على زم��ن ال��راح��ل كمال
جنبالط .ال��ذاك��رة وحدها ال تكفي هنا،
ل��ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ف��ي اإلق�ل�ي��م ورق ��ة لوتو
راب �ح��ة دائ� �م ��ًا :وزي� ��ر ش� ��ؤون امل�ه� ّ�ج��ري��ن
عالء الدين ّ
ترو.
«املستقبل في ضمور» ،يرددها ناشطو
اإلق� �ل� �ي ��م وي� � �ع � ��ددون أس� �ب ��اب ��ًا وأس �ب��اب��ًا
لتراجع حالة ّ
التيار األزرق في «الجبل
ّ
ُ
ّ
ال� �س ��ن ��ي» .ت ��اري �خ ��ي ��ًا ،ل ��م ي �ع ��ر ال��رئ �ي��س
الخروب اهتمامًا
الحريري إقليم
رفيق
ّ
ّ
ذا ش� ��أن« .س��ن��ة ب�س�م�ن��ة وس��ن��ة ب��زي��ت»

يقول أحد املستقبليني .وعلى الرغم من
انتقادات الرجل الالذعة ،ما زال يدور في
اإلقليم و« pinصورة الرئيس الحريري»
ع �ل��ى ص � ��دره« ،ل �ك��ن امل�س�ت�ق�ب��ل ع�ل�ي��ه أن
يفي بوعوده ،ونحن لسنا مرتزقة لقطع
الطريق فقط».
ال ش� � � ّ�ك ف� ��ي أن خ � � ��روج امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
ال �ح �ك ��وم ��ة وض � ��ع ال� �ح � ّ�ج ��ار ف� ��ي وض� � ٍ�ع
يكن
ال ي�ح�س��د ع �ل �ي��ه .ص�ح�ي��ح «أن� ��ه ل��م ّ
الزير من البير» في اإلقليم ،لكنه
يشيل ّ
�ور ك�ث�ي��رة،
�
�
م
أ
�ي
�
ف
�ال
�
ح
�
ل
ا
�ي
�
�ش
ك ��ان «ي �م�
ٍ
م�س�ت�ف�ي�دًا م ��ن وزراء ال �ت �ي��ار وال�ح�ل�ف��اء
وامل ��ال آن� ��ذاك» .ال ت��رى ذل��ك األث��ر األزرق
الذي صبغ اإلقليم في السنوات املاضية
إذا درت في القرى .تكاد تبحث عن صور
الشيخ سعد والرئيس ف��ؤاد السنيورة
«ب��ال�س��راج والفتيلة» تمامًا كما تبحث
ع ��ن خ ��دم ��ات ال� �ت� �ي ��ار ه �ن��ا وم �ش��اري �ع��ه
اإلنمائية .وحدها الفتات الوداع للعميد
ّ
وس��ام الحسن تحتل امل�س��اح��ة ،وتخفي
خلفها األس�لاك الكهربائية العشوائية.
حتى تلك الصورة اليتيمة للشيخ سعد
والسنيورة خلف تمثال الرئيس الراحل
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��اص��ر ف ��ي س��اح��ة ب��رج��ا
هجرتها الحياة لصالح الغبار ،وتكاد
ال تظهر معاملها بوضوح .هذا ال يعني
ّ
أن اإلقليم طلق املستقبل ،الناس هنا لن
مكانها لتذهب إل��ى الم �ك��ان .أهل
ت�ت��رك
ّ
اإلق�ل�ي��م «ي �ن ّ��ق��ون» ع�ل��ى املستقبل حتى
ال�ص�ب��حّ ،لكنهم م��ع ال�ت�ي��ار حتى امل��وت،
«ألننا سنة».
ال ينكر معظم رؤس ��اء ب�ل� ّ
�دي��ات اإلقليم،
ح�ت��ى أول �ئ��ك املستقبليني «ل�ل�ع�ظ��م» ،أن
ال�ت� ّ�رو «ب �ل��دوزر وم��اش��ي» ،ال يترك بيتًا
ّ
اجتماعيًا ال يحضر
ال ي��زوره أو واجبًا

فيه .ه��ذا ليس «س� ّ�ر» ال��وزي��ر ،الخدمات
ه ��ي «م �ف �ت��اح س �م �س��م» .م ��ن ال ��زف ��ت إل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح� ّ�ي��ة إل � ��ى ت �ع��وي �ض��ات
امل �ه� ّ�ج��ري��ن ف ��ي ال �ت��رم �ي��م امل �ن �ج��ز وغ �ي��ر
امل �ن �ج��ز .وم� ��ا ي �ق��ول��ه ب �ع��ض ه� � ��ؤالء ،أن
قبل توزيره ،كان يتابع
الوزير حتى من ّ
ّ
م�ل��ف��ات اإلق�ل�ي��م ب��دق��ة ،وال �ي��وم «ي�ع� ّ�وض
ال �غ �ي��اب امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ،ف �ي �ف��رغ م��ن جعبة
املستقبل ليمأل جعبة جنبالط».
خ �ص��وم��ة ال� � ّ
�ري� ��س أم �ي��ن ال �ق �ع �ق��ور م��ع
امل �س �ت �ق � ّب��ل م �ع ��روف��ة ف ��ي اإلق� �ل� �ي ��م« .أن ��ا
ال أت �ج��ن��ى ع �ل��ى أح� ��د ،م ��ن ي��دف��ع ق��رش
ل�ب�ع��اص�ي��ر ن �ق��ول ل �ل �ن��اس ج�م�ي�ع��ًا على
راس ال �س �ط��ح ،ل �ك��ن ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة ل��م
ي �ص �ل �ن��ا م� ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل ك �ب��اي��ة زف � ��ت».
ّ
املستقبل في نظر ّ
الريس يتكلون على
ّ
ال�ع�ص��ب ال �س��ن��ي ،وأن أص� ��وات اإلق�ل�ي��م
ّ
مضمونة في ظ��ل ه��ذا الشحن املذهبي
ف��ي ال �ب �ل��د .ف �ل �م��اذا ي�ت�ع�ب��ون وي �س� ّ�ي��رون
ش � � ��ؤون ال � �ن� ��اس إذا ك ��ان ��ت األص � � ��وات
م �ج��ان �ي��ة؟ ل ��ن ت �ب �ق��ى االم � ��ور ع �ل��ى ه��ذه
الحال ،يجزم ّ
الريس« ،فالشمس طالعة
ّ
ّ
والناس قاشعة» .ال يتملق الريس أحد،
«فاالشتراكي أو الوزير ترو ال يطمرنا

خروج المستقبل
من الحكومة وضع
وضع
الحجار في
ٍ
ّ
ال يحسد عليه

ّ
بالخدمات ،لكنه على األقل إذا احتجنا
إلى نقلة زفت تأتينا على عجل ،وترو
موجود دائمًا».
ك�ي�ل��وم�ت��رات قليلة ت�ف�ص��ل م��رك��ز بلدية
ّ
بلدية برجا وسرايا
بعاصير عن مركز
ّ
البلدة .للوهلة االول��ى ،يظن الداخل إلى
م�ك�ت��ب رئ �ي��س ال �ب �ل� ّ
�دي��ة ال��دك �ت��ور حسن
غ �ص��ن أن ال �ش �ي��خ أح �م��د ال �ح��ري��ري في
ً
زي��ارت��ه .م�ه�لا ،ه��ذا ليس الشيخ أحمد،
ه � ��ذا ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س ،دك � �ت ��ور ال �ج �ه��از
الهضمي علي ب� ّ�راج« .يخلق م��ن الشبه
أرب � �ع �ي�ن» ،وف� ��ي ال �س �ي��اس��ة أي �ض��ًا ليس
ف��ي ال �ش �ك��ل .ف��ال��دك �ت��ور ع�ل��ي مستقبلي
«ق� ��ح» ،وال ي�ن�ق��ص ل�ب�ن��ان ب�ن�ظ��ره ش��يء
س��وى ع��ودة الحريري إليه« ،ب��س يجي
ال �ش �ي��خ ،ح �ك��ي ت��ان��ي ب��ال �ب �ل��د» .ال� ّ
�ري��س
ّ
ل �ي ��س م �س �ت �ق �ب �ل� ّ�ي��ًا« ،ل �ك �ن ��ه م� ��ن م �ح��ب��ي
مسيرة ومشروع الرئيس الشهيد رفيق
الحريري» .يدافع الرجالن عن املستقبل
دف��اع��ًا مستميتًا ،ويهاجمان ح��زب الله
هجومًا مستميتًا أيضًا .لكن املفارقة أن
ّ
تسجل عليهما
كلمة واح��دة ال يمكن أن
ّ
ب �ح��ق االش �ت��راك��ي أو زع�ي�م��ه أو ال��وزي��ر
ت� � ّ�رو .وم ��ا ال �خ�ل�اف األخ �ي��ر ب�ي�ن الشيخ
والبيك «سوى غيمة صيف عابرة» يقول
ّ
الحجار؟ يجول على
الدكتور علي .أين
ناخبيه ،يجزم الثنائي« ،لكن املستقبل
ليس في الحكومة ،ونحن ال غنى لدينا
عن الدولة».
ال� ّ
�ري��س يحيى ع�لاء ال��دي��ن «ب�ين ـ�ـ ب�ين».
ٌ
رئيس بلدية كترمايا مشغول اآلن في
متابعة قضية الشاب علي طافش الذي
ق�ت��ل ع�ل��ى األوت��وس �ت��راد ال�ج�ن��وب��ي ي��وم
قطع الغاضبون الطريقّ .
الريس يحيى
ّ
مستقبلي «ح ��ق ��اوي» ،ف�ه��و ي��رى ال�ف��رق

ب�ين ن�ش��اط ت� ّ�رو وخ�م��ول ال�ح�ج��ار ،لكنه
«يبلع» تقصير ن��ائ��ب املستقبل بسبب
«خ��روج فريق  14من الحكومة ،من أين
سيأتي بالخدمات؟».
ع� �م� �ل � ّ�ي ��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ال � �ت ��ي ت �م��ارس �ه��ا
ّ
ف� ��اع � �ل � �ي ��ات اإلق � �ل � �ي� ��م إلخ � � �ف � ��اء ال � �ت� ��وت� ��ر
ّ
االشتراكي ـــ املستقبلي ال تنفع« .التوتر
ع�ل��ى األرض ازداد ك�ث�ي�رًا ب�ع��د امل�ن��اظ��رة
ّ
التلفزيونية ،والعاقلون يبذلون جهدًا
ّ
ح �ت��ى ال ت �ت �ط ��ور األم � � � ��ور» ،ي� �ق ��ول أح��د
االش� �ت ��راك� �ي�ي�ن .وإح � � ��دى أك� �ث ��ر ال �ح �ج��ج
إق�ن��اع��ًا ،ه��ي العالقة ال�ت��ي ق��د ت�ع��ود بني
ليلة وضحاها إلى «السمن والعسل» بني
الشيخ والبيك .وال يخفي االشتراكيون
وب �ع��ض امل�س�ت�ق�ل�ين تحميلهم ال�ح�ج��ار
م �س��ؤول �ي��ة ال �ت��وت �ي��ر« ،ح � � ّ�رض ال�ش�ب��اب
على النزول إلى الشارع ،وحني ّ
تغيرت
التعليمة لم يستطع إقناعهم بالعودة
ّ
إل� ��ى ب �ي��وت �ه��م» .وم� ��ا ي ��ؤك ��ده ه � ��ؤالء أن
ال� �ن ��اس ل ��م ت �ت �ج��اوب م ��ع دع� � ��وات ق�ط��ع
ال �ط��رق��ات ألن �ه��ا ت�ع�ب��ت م��ن استعمالها
ث� ّ�م ال�ت�ب� ّ�رؤ منها .أي��ن ك��ان ال�ح� ّ�ج��ار يوم
قطعت الطريق؟ يسأل أحدهم ويجيب:
كان في فريسني (بني مزبود وكترمايا)
يقنع الناس بالخروج من ال�ش��ارع بعد
أن أنزلهم عبر الهاتف ومن وراء مكتب،
بينما كان ترو على الطريق يجول على
املمرات املقطوعة ليقنع الناس بضرورة
فتح الطرقات.
يحتمل إقليم الخروب جراحًا جديدة.
ال
ّ
وال ي �ظ��ن��ن أح ��د ب ��أن «اإلق �ل �ي �م �ي�ي�ن» قد
ي� �خ ��رج ��ون م ��ن ع � �ب ��اءة ول� �ي ��د ج �ن �ب�لاط
ليدخلوا عباءة املستقبل أو العكس .في
ه ��ذا ال�ج�ب��ل ال�س��اح�ل��ي ن � ٌ
�اس ت�ع�ب��وا من
الزواريب.

تقــرير

«الكتلة الوطنية» لـ 14آذار :لن نقبل الغبن بعد اليوم
ليا القزي
ال �ك �ت �ل��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ح � ��ردان � ��ة ،خ �ص��وص��ًا
ف ��ي ك � �س� ��روان .اس� ��م ع �م �ي��ده��ا ك ��ارل ��وس
اده ال ي �ت��داول .ال م�ك��ان ل��ه ع�ل��ى ال�ل��وائ��ح
االن �ت� �خ ��اب� �ي ��ة االف � �ت� ��راض � �ي� ��ة .ق � � ��رار ق ��وى
ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن آذار ال�س�ي��اس��ي تقبض
ع�ل�ي��ه االح � ��زاب ال �ث�لاث��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة :ت�ي��ار
املستقبل ،ال �ق��وات اللبنانية وال�ك�ت��ائ��ب.
ّ
ع��ض��ت ال �ك �ت �ل��ة ع �ل��ى ال �ج ��رح ط ��وي�ل�ا ،اال
ّ
أنها ال�ي��وم تهز العصا م�ح��ذرة م��ن أنها
لن تقبل بالغنب بعد اليوم .يقول مسؤول
الكتلة في كسروان شربل كفوري أنه على
املستوى الوطني «ال�ع�لاق��ة ج�ي��دة .نحن
م �ت��واق �ف��ون ع �ل��ى ال �خ �ط��وط ال �ع��ري �ض��ة».
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ال �ك �س��روان��ي،
ي��ؤم��ن ال �ك �ت�لاوي��ون ب ��أن وج ��وده ��م على
ال �ل ��وائ ��ح االن �ت �خ��اب �ي��ة «ي �ع �ط��ي ص��دق�ي��ة
للموقع وللجماعة التي نتحالف معها».
يهم كفوري التشديد على أن الكتلة «ال
تطلب تقسيم الحصص والقيام بحصر
ارث» ،ف��ال�ح��زب «م�ب��دئ��ي وال ي�ه��دف ال��ى
زي� ��ادة ح�ص�ص��ه ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة» .ول �ك��ن قلة
هم الذين يملكون «صبر أي��وب» .وهدوء
إده ال ��ذي ينسحب ع�ل��ى ت �ي��اره ال يمكن
أن يحتمل «كل هذا االجحاف بحقه» .لم
يتمالك الحزب نفسه عندما رأى «الناس
تنتش حصص غيرها من قالب الجبنة».
أت��ى ال��وق��ت ال��ذي ي�ق��ول فيه الكتالويون
ال � �ـ«أل» ال �خ��اص��ة ب �ه��م« .أل» ل�س�ي��اس��ة 14
آذار املناطقية« .أل» لعدم ترشيح كتالوي
ع� �ل ��ى ل� ��وائ� ��ح امل � �ع� ��ارض� ��ة ف� ��ي ك � �س� ��روان
وج �ب �ي��ل« .أل» إلل �غ ��اء ال �ك �ت �ل��ة وم �ح��اول��ة
ُ
دفن تاريخها .كل هذه «ال�لاءات» توحي
ب ��أن ل�ل�ك�ت�ل��ة ق ��وة ه��ائ �ل��ة ت�س�ت�م��ده��ا من
شعبيتها ال�ع��ارم��ة .لكن ك�ف��وري يعترف
ب � ��أن ال � �ح� ��زب ل� �ي ��س ش� �ع� �ب ��وي ��ًا ،وم� �ع ��دل
االع� �م ��ار ع �ن��ده ك�ب�ي��ر ن�س�ب�ي��ا ،وامل��اك�ي�ن��ة
االنتخابية ال تتحرك بفاعلية بسبب قلة

القوات :جعجع خاض معركة ترشيح إده في كسروان (أرشيف ـ مروان طحطح )
الحماسة .بيد أن «ال��رأي العام موجود،
وم��ؤث��ر ف��ي محيطه» .يضيف أن الكتلة
«ال ت � ّ
�رب ��ح ول �ك �ن �ه��ا ت �خ� ّ�س��ر» ان �ت �خ��اب �ي��ًا.
ي� �ص ��ف م� ��ن «ي� �ط� �ب� �خ ��ون ال � �ل� ��وائ� ��ح» ف��ي
ك� �س ��روان ب��ال �ج��اه �ل�ين ،أو «امل�ت�ج��اه�ل�ين
لالكثرية الصامتة التي لم َ
تنصع لالمر
الواقع في املاضي ،ووقفت في الحاضر
ضد التحالف ال��ذي فرضه عليها التيار
الوطني ال�ح��ر» .يناشد ك�ف��وري أف��رق��اءه
ف ��ي  14آذار «ع� � ��دم ال� �ل� �ج ��وء ال � ��ى ال �غ��اء
اآلخ��ر ،فالتمثيل السياسي ال يكتمل اال
ب��ال�ت�ن��وع» .ي�ق��ول م�ص��در آخ��ر ف��ي الكتلة
(من املقربني من «العميد» كارلوس إده،

إن وج��ود منصور البون وفريد الخازن
ع� �ل ��ى أي الئ� �ح ��ة ه� ��و غ� �ن ��ى ل� �ه ��ا ،ول �ك��ن
املعركة في كسروان في ظل وجود خصم

نعمة افرام ال يجرؤ
على الترشح إذا صمد
النظام السوري

ك �م �ي �ش��ال ع� ��ون ه ��ي س �ي��اس �ي��ة ب��ام�ت�ي��از
وليست خدماتية فقط« ،وأي الئحة من
دون االح��زاب ال قيمة لها» .يشرح وضع
االس� �م ��اء امل� �ت ��داول ��ة ،ف �ي��رى أن ��ه «م ��ا دام
النظام السوري صامدًا ،فلن يجرؤ رئيس
ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ن �ع �م��ة اف� � ��رام على
الترشح» .يعتبر أن الوزير السابق زياد
ب� ��ارود« ،م��ع محبتنا ل��ه ،ال حيثية ل��ه».
كسروان «ال ترضى أن يمثلها مستقلون
ال رأي لهم ف��ي القضايا امل�ط��روح��ة» .كل
ه��ذا التهديد وال��وع�ي��د ال�ك�ت�لاوي يصدر
ُ
رغ��م أن االج�ت�م��اع��ات ال��رس�م�ي��ة ل��م تعقد
ب �ع��د ب�ي�ن ال �ق �ي ��ادات امل �ع��ارض��ة ل�ت�ح��دي��د

ال �ت��وج �ه��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة .ت �ب �ن��ي ال�ك�ت�ل��ة
ه�ج��وم�ه��ا ع�ل��ى «ت �ق��اري��ر» تصلها تؤكد
لها وج��ود مشروع القصائها عن القرار
السياسي.
الحلفاء ال يطمئنون الكتلة .يقول مصدر
مقرب م��ن ال�ق��وات اللبنانية ل�ـ«األخ�ب��ار»
إن رئيس الحزب سمير جعجع هو الذي
خ��اض معركة من أج��ل ترشيح كارلوس
اده ف��ي ك� �س ��روان ،م �ع��ارض��ا ب��ذل��ك رغ�ب��ة
حلفائه« ،ولكن اده هو الذي أقصى نفسه
عن القرار وابتعد عن االمانة» .يضيف أن
الحديث عن االنتخابات وعدد املرشحني
عن االحزاب ال يزال مبكرا بعض الشيء،
«فاللقاءات لم تعقد بعد» .اذا ما زال من
املبكر أن تقرر الكتلة أن تحرد أو ترضى
ع��ن «ث� ��ورة االرز» .م��ن ج��ان��ب ال�ك�ت��ائ��ب،
ترى مصادرها أن املعركة ال تتحمل أكثر
م��ن م��رش �ح�ين ع��ن االح � ��زاب ع �ل��ى الئ�ح��ة
املستقلني املدعومة من  14آذار« .القصة
ال يجب أن تتوقف على أحقية التمثيل،
فإده هو من يقول إنه مع اعالء مصلحة
ال �ف��ري��ق ال �س �ي��اس��ي م �ج �ت �م �ع��ًا» .يضيف
الكتائبي أن��ه «اذا ح ��ردت الكتلة فكيف
ب��ال�ح��ري ب��االح��زاب االخ ��رى كالوطنيني
االح� � ��رار؟» .أح ��د أع �ض��اء االم��ان��ة ال�ع��ام��ة
«ال� �ح ��اردي ��ن» ع �ل��ى ع�م�ل�ه��ا ي�ت�ه�ك��م عند
السؤال عن الكتلة .يرى أنه بعدما انسحب
ع� �ض ��و االم � ��ان � ��ة ن ��وف ��ل ض� ��و ل� �ك ��ارل ��وس
ليكون ممثله على تلك ال�لائ�ح��ة« ،فشل
االخ�ي��ر ف��ي اث�ب��ات ح�ض��وره الشعبي ،إذ
غاب عن السمع ،مقفال باب منزله .ورغم
ك ��ل ت�ق�ص�ي��ر ف��ري�ق�ن��ا ال �س �ي��اس��ي ،إال أن��ه
يتعامل ب�م��وض��وع�ي��ة م��ع أم��ر الترشيح
لالنتخابات» .فالكتلة الوطنية ،حسب
اآلذاري ،ل��م ت�ق��م ب ��أي ع�م��ل ي�ش�ج��ع على
التعاون معها مستقبال .بسخرية يقول
آذاري ك�س��روان��ي آخ��ر« :فلينظم العميد
ح��زب��ه ف��ي جبيل قبل أن ي�ب��دي رغ�ب��ة في
التوسع صوب كسروان».
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«الديموقراطي الشعبي» :إسناد خلفي للمقاومة اإلسالمية
ألن الحزب الديموقراطي الشعبي لم يلق السالح ،وتعفف عن التنازالت السياسية والطائفية ،وال يزال «مصابًا» ـ رغم لبنانيته ــ باملاركسية اللينينية والكفاح املسلح
وحقوق الطبقة العاملة ،وألن جاهليه الكثر يشملونه بالحزب الشيوعي ،كان محطة يجب التوقف عندها في العيد الثامن والثمانني لتأسيس «شيوعية» لبنان
آمال خليل
تحلقت ف��ي م�ق��ر ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي
ال� �ش� �ع� �ب ��ي ف � ��ي ص� � �ي � ��دا م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
األش � � � � �خ� � � � ��اص .ت� � �ح � ��ت ل� � ��وح� � ��ة خ � �ل� ��دت
م� �ح� �ط ��ات م � ��ن ع �م �ل� �ي ��ات امل � �ق� ��اوم� ��ة ف��ي
رام� � �ي � ��ة وع � �ي � �ت� ��ات وال � �ق � �ن � �ط� ��رة ،ج �ل��س
ع �ل��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،ذوو ال �ش �ع��ر األب �ي��ض
ّ
وذل� � � ��ك امل � �غ� ��ط� ��س ب� � �ـ«ال� � �ج � ��ل» ،ال� �ع� �م ��ال
وال �ص �ن��اع �ي��ون واألس ��ات ��ذة وامل �ث �ق �ف��ون،
ال�س�ي��دات ال�ع��ام�لات وامل��راه �ق��ات الالتي
ال يتخلني ع��ن «ال��وات��س أب» .وبينهم،
أطفال من عمر الشهر حتى عشر سنني.
ه��ؤالء ه��م عائلة ال�ح��زب الديموقراطي
الشعبي .يبدو ع��ادي��ًا «ص�م��ود» الكثير
من الرفاق األوائ��ل على شجرة العائلة،
ممن أصيبوا واعتقلوا وتظاهروا تحت
ج�ن��اح��ه .ل�ك��ن ان�ض�م��ام ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
م ��دارس وج��ام �ع��ات ح��دي�ث��ًا إل��ى ال�ح��زب
العلماني ،يشكل ظاهرة الفتة في صيدا.
ف�م�ه�م��ة ق �ط��اع ال �ش �ب��اب ف�ي��ه ص�ع�ب��ة في
اس�ت�ق�ط��اب ط�ل�اب امل� ��دارس وال�ج��ام�ع��ات
والعمال إلى أفق علماني يقدس سالح
امل � �ق� ��اوم� ��ة ،ف� ��ي ظ� ��ل «م � ��وض � ��ة» األس �ي ��ر
وال�ح��ري��ري التي تتوجه إل��ى ه��ذه الفئة
العمرية بالذات.
مناسبة اللقاء ،تقريب الرفاق والرفيقات
ال� �ج ��دد م ��ن م ��اض ��ي ال� �ح ��زب وأم� �ج ��اده
ف ��ي ج �ب �ه��ة امل� �ق ��اوم ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ب �ه��دف
تثبيت البوصلة لديهم التي قد يهزها
ال �ع �ص��ف امل��ذه �ب��ي وال �ط��ائ �ف��ي امل�س�ت�ع��ر
حولهم .استذكروا شهيد الحزب األول
راج��ح غ��رز الدين ال��ذي سقط ع��ام 1969
في عملية فدائية مع الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني في غور األردن .إال أن
«الشهيد الحي» رمزي ،حضر ليخبرهم
ك �ي��ف أط� �ل ��ق ال � �ص� ��واري� ��خ ع �ل ��ى م�س�ب��ح
«ليبانون بيتش» في خلدة أثناء انعقاد
طاولة املفاوضات بني لبنان واسرائيل
ل�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق  17أي� ��ار «ال � ��ذي ال ي��زال
يحوم حولنا» .أما رشيد فقد حضر من
دون إحدى قدميه وعينه اللتني فقدهما
ب��ان �ف �ج��ار ل �غ��م ف ��ي ك� �ف ��رف ��ال ��وس أث �ن��اء
م �ش��ارك �ت��ه ف��ي ع�م�ل�ي��ة ل�ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة
الوطنية.
ل �ك��ن م � ��اذا ع ��ن امل �ق��اوم��ة ال � �ي� ��وم؟ .ي��ؤك��د
األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل �ل �ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ال �ش �ع �ب��ي ن ��زي ��ه ح �م ��زة ل �ه��م أن ال �ح��زب
رفض قرار حل املقاومة وتسليم السالح.
وظ ��ل ح �ت��ى ع ��ام  ،1994ي�ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ات
ف��ي ال �ج �ن��وب .إال أن ع ��دم وج� ��ود ن�ق��اط
متقدمة لهم في الخطوط األمامية كما
كان للحزب الشيوعي ،أعاق عملياتهم.
مع ذل��ك ،أكد حمزة أن ق��رار القتال ليس
مرتهنًا ب��إم��رة ح��زب ال �ل��ه ،مفصحًا عن
دور الجندي املجهول في ع��دوان تموز
م ��ن ج �ه��ة وج �ه��وزي��ة ك � ��ادره ال�ع�س�ك��ري
ملواجهة العدوان اإلسرائيلي.
م � � � ��ن ه� � � �ن � � ��ا ،ي � � ��أخ � � ��ذ ب � � �ع� � ��ض ال � � ��رف � � ��اق
ال �ش �ي��وع �ي�ين ع �ل��ى ال� �ح ��زب ت �ح��ول��ه إل��ى
إس�ن��اد خلفي ل�ح��زب ال�ل��ه «ال ��ذي ص��ادر
دوره ��م واح�ت�ك��ر امل�ق��اوم��ة املسلحة ضد
اس ��رائ� �ي ��ل» .ي �ن �ت �ق��دون م ��ا ي �ق��ول��ون إن��ه
ذوب � ��ان «ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ش �ع �ب��ي» في
خيارات الحزب القائد لقوى الثامن من
آذار :ليس أول�ه��ا امل�ش��ارك��ة ف��ي تظاهرة
الثامن م��ن آذار وليس آخ��ره��ا املشاركة
ف��ي أح��داث السابع م��ن أي��ار ف��ي مناطق
وجوده في بيروت والجبل وصيدا .لكن
للحزب املاركسي اللينيني قناعة بدعم
الحزب اإلسالمي ،يستمدها من قناعته
ب �ض��رورة اس�ت�م��رار ال�ك�ف��اح املسلح ضد
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة واإلم �ب��ري��ال �ي��ة أي�ن�م��ا ك��ان
وم��ع أي جهة .يوضح حمزة ب��أن عالقة

داخ � �ل � �ي� ��ًا ،ي � � ��درك ال � �ح� ��زب أن م��واج �ه��ة
اس� ��رائ � �ي� ��ل أس � �ه� ��ل م � ��ن م ��واج � �ه ��ة ق ��وى
الطائفية والرأسمالية .م��ن على شرفة
منزله في رأس بيروت ،يستعيد حمزة
أح��داث السابع م��ن أي��ار ال�ت��ي ال يخجل
حزبه باملشاركة فيها ،بعد أن سقط له
الكثير ف��ي م��واج�ه��ات ال�ت�ص��دي لعمالء
اس��رائ �ي��ل وال� �ق ��وى ال �ف��اش �ي��ة .م ��ن ه�ن��ا،
ال يفصل ح�م��زة امل��واج �ه��ة األخ �ي��رة عن
مقاومة اإلمبريالية والصهيونية .لكنه
يقر بأن «الصراع عميق ،قد ينهزم فيه
العلمانيون أك�ث��ر م��ن م ��رة» .اليوميات

ال �ح��زب�ين امل �ب��اش��رة ب ��دأت ب�ع�ي��د ع ��دوان
عناقيد الغضب ف��ي ع��ام  ،1996عندما
«أدرك � �ن� ��ا أن امل �ق ��اوم ��ة امل �س �ل �ح��ة ح��ال�ي��ًا
ه��ي بيد ح��زب الله ف�ق��ط» .وانطالقًا من
املبادئ املاركسية« ،اخترنا التالقي مع
ت�ل��ك امل �ق��اوم��ة ال �ك �ف��وءة واإلي �ج��اب �ي��ة مع
ً
الناس ب��دال من عزلها وضربها» ،يقول
حمزة .املعادلة التي طرحها «الشعبي»،
انعكست بعد سنوات في خطاب السيد
حسن نصرالله عندما أعلن استعداده
«ل� �ل� �ت� �ع ��اون م� ��ع امل� ��ارك � �س� ��ي ال �ل �ي �ن �ي �ن��ي
والقومي واإلسالمي الشرفاء».

يأخذ بعض الرفاق
الشيوعيين على
تحوله إلى إسناد
الحزب ّ
خلفي لحزب اهلل

الكفاح املسلح يثبت صوابيته يومًا بعد يوم حتى تحرير كامل األرض (أرسيف)

إلى الرفيق السيد حسن
في عيد تحرير الجنوب ،العام املاضي،
ج �م��ع ج � ��اد ح �ش �ي �ش��و ،اب � ��ن ال �ث �م��ان��ي
ً
س �ن��وات ،م ��اال «ص� ّ�م��ده» م��ن مصروفه
قجة بالستيكية ،دس
الشخصي ،ف��ي ّ
ف �ي �ه��ا رس ��ال ��ة خ��ط �ه��ا ع �ل��ى ورق � ��ة م��ن
دف�ت��ر امل��درس��ة ،وج�ه�ه��ا للسيد حسن
ن�ص��رال�ل��ه .ب��دأه��ا بالتعريف ع��ن نفسه
بأنه «من الحزب الديموقراطي الشعبي،
من صيدا ،لبناني .أريد أن أعطي النقود
ل�ل�م�ق��اوم��ة ل�ت�ش�ت��روا ال �س�ل�اح ل�ن�ح��ارب
اسرائيل الكلبة .وعندما أكبر سأكون
م �ق��اوم��ًا ش�ي��وع�ي��ًا وس ��أح ��ارب أم�ي��رك��ا
واس��رائ �ي��ل ح� ّ�د ح��زب ال�ل��ه وسأفرمهم
قطعة قطعة ح�ت��ى أط��رده��م م��ن لبنان
والجوالن وفلسطني التي أحبها كثيرًا».
واختتمها بالتعبير عن فرحه فيما لو
بادله السيد برسالة .حمل الطفل قجته
الختامية
إل��ى مليتا التي كانت املحطة
ّ
ل �ل �م �س �ي��ر ال � � ��ذي ش � � ��ارك ف� �ي ��ه ون��ظ �م��ه
ح��زب��ه ،م��ن ال��وادي ص�ع��ودًا حتى املعلم
الجهادي .هناك ،ب��ادر ج��اد إل��ى تسليم
ال�ق�ج��ة ب��ال��رس��ال��ة ،مل �س��ؤول امل�ع�ل��م .بعد
أي ��ام ،ات �ص��ل األخ �ي��ر ب��وال��د ج��اد يبلغه
ب��وج��ود أم��ان��ة لطفله س�ي��وص�ل�ه��ا وف��د
م ��ن ح� ��زب ال� �ل ��ه خ�ل��ال زي � � ��ارة خ��اص��ة

ملقر الحزب الديموقراطي الشعبي في
ص �ي��دا .األم ��ان ��ة ك��ان��ت ب � ��روازًا حفظت
داخ�ل��ه رس��ال��ة ج��اد التي أكملها السيد
ب �خ �م �س��ة أس� �ط ��ر ج ��واب� �ي ��ة ب �خ ��ط ي ��ده
م�م�ه��ورة ب��إم�ض��ائ��ه ،وج�ه�ه��ا ل�ـ«ال�ع��زي��ز
ج � ��اد» ،ش��اك �رًا ل��ه «م�ح�ب�ت��ك ل�ل�م�ق��اوم��ة
ول �ح��زب ال �ل��ه وف�ل�س�ط�ين وع �ل��ى تبرعك
ب�ن�ق��ودك وأس ��أل ال�ل��ه أن يوفقك لتكون
مقاومًا لالحتالل وناصرًا للحق».
الطفل الشيوعي ذو السنوات الثماني،
تحول إلى بطل حكاية يرددها عدد من
املشايخ والكوادر في حزب الله لألطفال
وال� �ف� �ت� �ي ��ان ف� ��ي امل �خ �ي �م ��ات وج �ل �س��ات
ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال �خ��اص��ة ب �ه��م .ل�ك��ن ل�ي��س ه��ذا
كل ما أنجزه ج��اد .انتسب تلقائيًا إلى
ال �ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ش�ع�ب��ي ،حتى
قبل أن ينطق .ورثه عن والديه وأعمامه
وأوالده � � ��م ،م�ث�ل�م��ا ورث امل �ش��ارك��ة في
االعتصامات واملسيرات املطلبية طلبًا
للعدالة االجتماعية وان�ت�ص��ارًا للفقراء
وض��د ال�س�ي��اس��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي عوكر
وانتصارًا للثورات العربية وتضامنًا مع
املعتقلني الكوبيني الخمسة في الواليات
امل �ت �ح��دة وإح � �ي ��اء ل ��ذك ��رى اس �ت �ش �ه��اد
غ � �ي � �ف ��ارا .ك �م ��ا ان �ت �ق ��ل إل� �ي ��ه ب ��ال ��وراث ��ة

أي� �ض ��ًا ،ش �غ��ف م �ت��اب �ع��ة ف �ق ��رة ال�ت�ح�ي��ة
إل ��ى ش �ه��داء امل �ق��اوم��ة اإلس�لام �ي��ة على
ق �ن��اة امل �ن��ار ،وح �ف��ظ ت�ف��اص�ي��ل العملية
االس �ت �ش �ه��ادي��ة ل�ب�ط��ل ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة
اللبنانية ج�م��ال س��اط��ي وس �ي��رة حياة
غيفارا ،ومناصرة كل حركات التحرر
في العالم واملناضلني من أجل فلسطني
ورف � ��ع ش � ��ارة «ال ت �ن �س��وا أس ��ران ��ا ف��ي
السجون اإلسرائيلية» وشعار «املقاومة
الوطنية اللبنانية وج��دت لتبقى» .لكن
كل ذل��ك لم يثن ج��اد عن إص��راره على
األخ��ذ بثأر ق��دم وال��ده التي بترت أثناء
إح��دى مشاركاته ف��ي عمليات الجبهة
ق �ب ��ل أن ي ��ول ��د ب �س �ب �ع��ة ع �ش ��ر ع ��ام ��ًا.
يتمسك باملقاومة اإلسالمية ،معبرًا عن
«قناعته» ب��أن «الشيوعيني يحبون أي
حدا يحارب اسرائيل وأميركا».
لم تكن رسالة «الرفيق» جاد وحدها من
ح� ّ�رك السيد ليجيب بسرعة ويوصي
مساعديه ب�ـ «ب��روزت�ه��ا» وتسليمها له
باليد وت�ص��وي��ر تلك اللحظة بالفيديو
ليشاهدها الحقًا .بل إن تجربة حزبه
مع الحزب الديموقراطي الشعبي كانت
ال ��داف ��ع األق � � ��وى .ك �ل �م��ات ج � ��اد ،نسخة
مبسطة لخطاب «الشعبي» الراشد.

ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ب �ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا امل �ص �ي ��ري ��ة
ّ
تضيق الخناق على عناصره
والعابرة
في ظل السعار املذهبي والتدفق املالي.
يدرك الشعبي قدراته ،ويعرف أن مكانه
ليس ّفي الصف االول ،بل في الكواليس.
ل��م ي��رش��ح أح � �دًا م��ن اع �ض��ائ��ه مل�ق�ع��د أو
منصب ما .عمل بصمت بدءًا من جبهة
املقاومة إل��ى معارك النقابات العمالية
واالت � �ح � ��اد ال �ع �م��ال��ي ال� �ع ��ام وم��واج �ه��ة
ال � �ت ��دخ ��ل ال� � �س � ��وري ودع� � � ��م امل ��رش �ح�ي�ن
العروبيني واملقاومني ضد قوى السلطة،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ح� ��زب ال �ل��ه ال � ��ذي ت �ش �ف��ع ل��ه
م�ق��اوم�ت��ه .ف��ي ص�ي��دا ال�ت��ي يشكل فيها
ً
�لا واض �ح��ًاّ ،
يحمل «ال�ش�ع�ب��ي» نفسه
ث�ق
والقوى الوطنية ،مسؤولية تمدد ظاهرة
األسير وقبلها املد الحريري .لكن أسفه
األكبر على تناسي كيف رفضت جرافات
م��ؤس�س��ات ال�ح��ري��ري امل�س��اع��دة ف��ي رفع
أن � �ق� ��اض امل� �ب ��ان ��ي ال� �ت ��ي ق �ص �ف��ت خ�ل�ال
االجتياح اإلسرائيلي عام  ،1982إلنقاذ
العالقني تحتها ومنهم أح��د مؤسسي
الحزب الشهيد رشيد بروم الذي قضى
مع عائلته متأثرين بجراحهم .لكن ليس
شعور االنتقام الشخصي ما يجعل من
آل الحريري وارتباطاتهم العدو اللدود
للحزب الشعبي .ب��ل إنها «الرأسمالية
واالس �ت �ئ �ث��ار» ،ال �ل��ذان ه��زم�ه�م��ا ال�ح��زب
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ب�ل��دي��ة ص�ي��دا ع��ام 2004
وف� ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي ف��از
ب �ه��ا «ال �ح �ل �ي��ف» أس ��ام ��ة س �ع��د ،ع�ن��دم��ا
ح� ّ�ول ال�ح��زب نفسه فيهما إل��ى ماكينة
انتخابية.
الحزب الذي خرج من رحم حزب العمل
االش�ت��راك��ي العربي ال��ذي أسسه ج��ورج
ح �ب��ش ع ��ام  ،1969ط��ال �ع��ًا م ��ن ال�ج�ب�ه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني ،ينام مرتاح
ال �ض �م �ي��ر راض � �ي� ��ًا ب �ح �ج �م��ه امل �ت��واض ��ع
وم� �ب� �ت� �س� �م ��ًا الت� � �ه � ��ام � ��ه ب� �ـ«ال� �خ� �ش� �ب� �ي ��ة
والراديكالية وع��دم التنازل واملساومة
وامل �ث��ال �ي��ة ف ��ي زم ��ن األوغ � � ��اد» .ك �ي��ف ال،
وحمزة نفسه كان يمكن أن يكون اليوم
زعيمًا سياسيًا في البرازيل التي هاجر
إل�ي�ه��ا ب��داف��ع ال�ع�م��ل ف��ي الخمسينيات
وش��ارك ف��ي ح��رك��ات التحرر ف��ي أميركا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ب �ق �ي��ادة ت �ش��ي غ �ي �ف��ارا .لكنه
ف� �ض ��ل ب � ��أن ي� �ت ��رك ال� �ت� �ح ��رر ال� �خ ��ارج ��ي
وي��ؤس��س ل�ت�ح��رر ب�ل��ده ال ��ذي ان�ت�ه��ى به
إل ��ى االع �ت �ق��ال ع�ل��ى ي��د ع�ن��اص��ر املكتب
ال � �ث ��ان ��ي ب �ت �ه �م��ة ال �ت �ح �ض �ي��ر الن� �ق�ل�اب
ع�ل��ى ال ��دول ��ة« .ال �ش �ع �ب��ي» ي�ق�ت�ن��ع ال�ي��وم
بضعف موارده املالية التي يؤمنها من
اشتراكات األعضاء .وإلنجاز نشاط ما،
ّ
«نلم ما ّ
تيسر من بعضنا البعض» .مع
ذلك ،يملك الحزب مؤسسات عدة كان قد
افتتحها في زمن العز وال يزال نشاطها
م �س �ت �م �رًا .م �س �ت��وص��ف ال �ش �ه �ي��د رش�ي��د
بروم وجمعية األدب والثقافة في صيدا
ومنتدى إنسان في الشويفات والتجمع
الوطني الديموقراطي في عكار.
ح �ت��ى اآلن ،ي �ت��اب��ع ال �ش �ع �ب��ي م�س�ي��رت��ه
ال �ن �ض ��ال �ي ��ة .ف��ال �ش �ي��وع �ي��ة «ل � ��م ت�س�ق��ط
بانهيار االتحاد السوفياتي الذي ضربه
التطبيق ال�خ��اط��ئ لالشتراكية البعيد
ع��ن أس��س ال�ف�ك��ر امل��ارك �س��ي اللينيني».
فيما «ال�ك�ف��اح امل�س�ل��ح يثبت صوابيته
ي ��وم ��ًا ب� �ع ��د ي� � ��وم ح� �ت ��ى ت� �ح ��ري ��ر ك��ام��ل
األرض» .في رحابه ،أيقن سمير القنطار
م�ع�ن��ى ف�ل�س�ط�ين وح �ي��ات��ه ال �ت��ي أن�ق��ذه��ا
عناصر الحزب خالل إح��دى املواجهات
ال�ت��ي شاركهم فيها ف��ي جبل الكنيسة.
م��ع ذل ��ك ،ي�ع�ت�ب��ر ب��أن��ه أع �ط��ى أك �ث��ر مما
أخ� ��ذ .ح �ت��ى أول �ئ ��ك ال ��ذي ��ن أع �ط��اه��م من
حصته وقاعدته وموارده ،لم يفوه حقه،
حتى حزب الله.
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ّ
ّ
التشكيالت القضائية تتأرجح والشماليون يطلبون اإلنصاف
حقوقيون شماليون يطالبون
بإنصاف منطقتهم في التشكيالت
القضائية املرتقبة .ليست املرة
األولى التي يرتفع فيها هذا الصوت.
من جهة ثانية ،يجزم رئيس مجلس
القضاء األعلى بأن التشكيالت لن
تصدر قريبًا
محمد نزال
هل زار أعضاء مجلس القضاء األعلى
محكمة حلبا ف��ي ع�ك��ار؟ ال �ج��واب :كال.
أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ي� �ع � ّ�دون ال�ت�ش�ك�ي�لات
القضائية ه��ذه األي ��ام ،ومحكمة حلبا،
ومعها سائر محاكم األطراف ،تستغيث
ط�ل�ب��ًا ل �ل �ن �ج��دة .رب �م��ا ل �ي��س ه��و ال��وق��ت
املناسب للحديث عن الهيئة الخارجية
ملحكمة حلبا ،وهي الوحيدة لكل منطقة
ع �ك��ار ،وال �ت��ي أق ��ل م��ا ت��وص��ف ب��ه أن�ه��ا
ّ
«ب�ت�ب��ك��ي» .ول�ك��ن ك�ي��ف يمكن قاضيني،
ف��ي تلك املحكمة ،أن يقوما بكل أعمال
القضاء في كل عكار؟ الجواب يأتي من
وحي الواقع :تكدس في القضايا وعدم
قدرة املواطن على الوصول إلى العدالة.
ّ
ع �ل��ى ك� ��ل ح � ��ال ،ي��أم��ل ن �ق �ي��ب امل �ح��ام�ين
ف��ي ال�ش�م��ال ،ب�س��ام ال��داي��ة ،م��ن مجلس
ال �ق �ض��اء األع� �ل ��ى أن «ي �ن �ص��ف م�ن�ط�ق��ة
ال �ش �م��ال ،وت �ح��دي �دًا ب �ع��ض م�ح��اك�م�ه��ا،
التي يشعر الداخل إليها أنه في مجاهل
أف��ري �ق �ي��ا» .ي �ت �ح� ّ�دث ال ��داي ��ة ع ��ن ق�ض��اء
ً
زغ��رت��ا ،م�ث�لا ،ال��ذي ال يوجد فيه سوى
ق ��اض واح � ��د ،ع�ل�م��ًا ب��أن��ه ب �ح��اج��ة إل��ى
قاضيني في أسوأ األحوال .ينتقل الداية
للحديث عن قضاة التحقيق ،فمن أصل
 8قضاة مفترض وجودهم في الشمال،

ال يوجد حاليًا سوى  ،5وهذا «ما يؤثر
على حسن سير العدالة حتمًا».
أح � � ��د ال � �ق � �ض� ��اة م � ��ن أب � � �ن � ��اء ط ��راب� �ل ��س
ي�س�ت�غ��رب «اإلج� �ح ��اف ال�ل�اح��ق ب��أب�ن��اء
الشمال في كل تشكيالت قضائية ،رغم
وجود قضاة أكفاء ومشهورين بحسن
ال �س �ي��رة» .ي�ل�ف��ت إل ��ى أن أب �ن��اء ال�ش�م��ال
ليس لديهم مدير عام في وزارة العدل،
وال ن ��ائ ��ب ع � ��ام ت �م �ي �ي��زي ،وال رئ �ي��س
تفتيش وال رئيس استئناف (باستثناء
واحد فقط) .يستذكر القاضي تصريحًا
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،قبل
والدة ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ،إذ ق ��ال« :م��ا
ُي � �ت� ��داول م ��ن م �ع �ل��وم��ات ع ��ن اس�ت�ب�ع��اد
ط��راب �ل��س م ��ن ال �ت �ش �ك �ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة

أم� ��ر غ �ي��ر م �ق �ب��ول ،وال ي �م �ك��ن أن ي �م� ّ�ر،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن� �ه ��ا ت �ع ��ان ��ي م �ن ��ذ ف �ت��رة
ط��وي �ل��ة م ��ن غ �ي��اب االه �ت �م��ام ال��رس �م��ي
الفعلي بحاجاتها وبأهلها» .هذا الكالم
ك ��ان ق �ب��ل ح ��وال ��ى ع ��ام�ي�ن ،ق �ب��ل ص ��دور
ال�ت�ش�ك�ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة األخ �ي��رة .ب��رأي
ال�ق��اض��ي ال�ش�م��ال��ي ،رب�م��ا ك��ان للساسة
عذر سابقًا ،لكن اليوم «في ظل حكومة
فيها أكبر حصة م��ن وزراء ال�ش�م��ال ،ال
ً
يمكن أن يكون مقبوال أن يبقى الشمال
م��ن دون تعيينات ق�ض��ائ�ي��ة مهمة في
مواقع القرار».

التشكيالت ونشاط ماضي
ق �ب ��ل ان� �ض� �م ��ام ال �ق ��اض �ي�ي�ن ج � ��ان ف�ه��د

وح ��ات ��م م��اض��ي إل� ��ى م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء
األع �ل��ى ،ك��ان��ت م �ص��ادر ال�ع��دل�ي��ة تشير
إل��ى ق��رب «اس�ت��واء» طبخة التشكيالت
ال �ق �ض��ائ �ي��ة .ه ��ذا م ��ا ق��ال��ه أي �ض��ًا وزي ��ر
ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي ق�ب��ل ح��وال��ى
ش�ه��ر .ال�ي��وم ،وم��ع ت��رؤس فهد ملجلس
القضاء األعلى ،وماضي للنيابة العامة
ل ��دى م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ،ع ��ادت األم ��ور،
ت�ق��ري�ب��ًا ،إل��ى ب��داي�ت�ه��ا .للقاضيني رأي
أس��اس��ي ف��ي إع ��داد ال�ت�ش�ك�ي�لات ،فهما
ّ
يضيعا جهد من سبقهما،
وإن كانا لن
إال أنهما سيتوقفان عند ك��ل تفصيل
ّ
سيعد .ه��ذا ما تنقله
في ما أع� ّ�د أو ما
مصادر قضائية متابعة .الالفت أنه في
مقابل تأكيد مرجع قضائي لـ«األخبار»

ق ��رب ص� ��دور ال �ت �ش �ك �ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة،
إل��ى جانب تأكيد وزي��ر ال�ع��دل ،أوض��ح
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل ��ى ج��ان
فهد أن «التشكيالت ل��ن تصدر قريبًا،
ألننا لم نبدأ بالنقاش بعد منذ اكتمال
امل �ج �ل��س» .ول �ف��ت ف �ه��د ف ��ي ح��دي��ث مع
«األخ� �ب ��ار» إل ��ى أن ال�س�ب��ب ه��و وج��ود
رئيس هيئة التفتيش القضائي خارج
لبنان ،وبالتالي «لن نجتمع ونتخطاه
في هذه املسألة ،فهو عضو في املجلس
ول ��ه رأي � ��ه ،وف ��ي ك ��ل األح� � ��وال س�ي�ع��ود
بداية األسبوع ،وإلى ذلك الحني يمكن
القول إنه ال تشكيالت قضائية قريبًا».
إل��ى ذل��ك ،ب��رزت ح��رك��ة نشطة ّ
للمدعي
ال �ع��ام ل��دى محكمة التمييز ،القاضي
حاتم ماضي ،منذ تعيينه في منصبه
أخ� �ي� �رًا .ف �ل��م ي �ك��د ي�ع�ل��ن ت�ع�ي�ي�ن��ه حتى
وج��د نفسه امل�ع�ن��ي ال�ق�ض��ائ��ي املباشر
ف��ي قضية اغ�ت�ي��ال ا ّل�ل��واء ال�ح�س��ن .هذا
آخ � ��ر م ��ا ك � ��ان ي �ت �م��ن��اه ق � ��اض ل ��م ي�ب��ق
ل ��ه س ��وى  8أش �ه��ر ق �ب��ل ت �ق��اع��ده .وم��ن
ال � �ح� ��راك ال� � ��ذي أب � � ��داه م ��اض ��ي أخ� �ي� �رًا،
تكليفه ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام االستئنافي في
البقاع االن�ت�ق��ال شخصيًا إل��ى املخافر
للتحقق من الشكاوى املوجودة لديهم،
وأوض ��اع امل��وق��وف�ين ،والتحقق م��ن أي
عمل مخالف للقانون .وك��ان قبل أي��ام
ترأس اجتماعًا حضره النواب العامون
االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ون ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ،حيث
أعطى توجيهاته ،وه��ي :التخفيف من
ال�ت��وق�ي��ف ال �س��ري��ع ،تكليف م �ح��ام ع��ام
ف��ي ك��ل محافظة م��ن أج��ل مراقبة سير
التحقيقات في املخافر ،القيام بزيارات
م�ف��اج�ئ��ة ألم��اك��ن التحقيق ل�ل ّ�ت��أك��د من
سالمة تطبيق اإلجراءات ،حض قضاة
التحقيق على اإلس��راع في التحقيقات
وب � ّ�ت ط�ل�ب��ات تخلية السبيل وإص ��دار
القرارات الظنية.

ش �ح��ور ك��ام��ل خ �ل �ي��ل .األخ �ي��ر وع��ائ�ل��ة
املفقودة أج��روا ات�ص��االت م��ع السفارة
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ب�ي��روت ون ��واب منطقة
ص � ��ور ووزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م� ��ن أج ��ل
تضافر الجهود للعثور على الحاجة
ّ
دي� ��اب .ل �ك��ن م�س��اع��ي ص��اح��ب الحملة
م��ع ال�س�ل�ط��ات ال�س�ع��ودي��ة أث �م��رت قبل
امل �س��اع��ي امل �ح �ل �ي��ة ،إذ ع �ث��ر ل �ي��ل أم��س
ع �ل��ى دي � ��اب ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ن ��ور في
م�ك��ة امل �ك� ّ�رم��ة ،ال ��ذي أدخ �ل��ت إل �ي��ه بعد
ّ
تعرضها للصدم بسيارة على الطريق
السريع .حينها كانت في حالة فقدان
ال ��وع ��ي وال � ��ذاك � ��رة وم �ص��اب��ة ب�ك�س��ور
في أنحاء جسدها وعمودها الفقري.
ح �ت��ى إن إدارة امل�س�ت�ش�ف��ى س� ّ�ج�ل�ت�ه��ا
ع �ل��ى أن� �ه ��ا ح ��اج ��ة ع ��راق� �ي ��ة م�ج�ه��ول��ة

الهوية .لكنها الحقًا استعادت وعيها
وص� ّ�رح��ت ع��ن بياناتها التي أبلغتها
إدارة املستشفى لهيئة ش ��ؤون الحج
والسفارة اللبنانية.
ح ��ال� �ي ��ًا ،ت �ت��رك��ز ج� �ه ��ود ع��ائ �ل��ة دي ��اب
على إعادتها إل��ى لبنان ومعالجتها،
خ�ص��وص��ًا أن إدارة املستشفى تنوي
إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ة ج ��راح� �ي ��ة ل� �ه ��ا .إال أن
أوالده� � � � ��ا امل� ��وج� ��ودي� ��ن ج �م �ي �ع��ًا ه �ن��ا،
ّ
يفضلون نقلها كما هي إلج��راء الالزم
ل �ه��ا .ل� ��ذا ،أج � ��روا ات� �ص ��االت م��ع وزارة
ال �ص �ح��ة ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ح �ج��ز م�ك��ان
ل�ه��ا ع�ل��ى ال�خ�ط��وط اللبنانية ونقلها
ع�ل��ى ح�م��ال��ة طبية إل��ى ب �ي��روت لتنقل
م �ب��اش��رة إل� ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى .ل �ك��ن ط�ل��ب
العائلة بحسب ابنها ،لم ُي ّ
بت بعد.

أعطى ماضي توجيهاته لقضاة املناطق للتخفيف من التوقيف السريع (أرشيف)

ّ
العثور على الحاجة املفقودة في مكة املكرمة
آمال خليل
ل� �ي ��ل أول م � ��ن أم� � � ��سُ ،ع � �ث� ��ر ف � ��ي أح ��د
م�س�ت�ش�ف�ي��ات م��دي �ن��ة م �ك��ة امل �ك��رم��ة في
اململكة العربية السعودية على السيدة
محاسن دياب التي كانت قد فقدت يوم
ال�ج�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ،ف��ي أول أي ��ام ال�ع�ي��د،
أث �ن ��اء م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي ت ��أدي ��ة م�ن��اس��ك
رم��ي ال�ج�م��رات .دي��اب (م��وال�ي��د )1941
كانت قد غادرت بلدتها شحور (قضاء
ص� ��ور) م ��ع إح� ��دى ال �ح �م�ل�ات ال��دي�ن�ي��ة
برفقة ع�ش��رات األش�خ��اص م��ن بلدتها
وال �ج��وار .رح�ل��ة ّ
حجها ك��ان��ت الثانية
بعدما كانت قد أدت األولى قبل خمسة
عشر عامًا برفقة ابنها إبراهيم الزين.
م � ّ�رت أي ��ام ال��رح�ل��ة األخ �ي��رة ع�ل��ى خير

ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ح��اج��ة م�ح��اس��ن ال�ت��ي
ل ��م ت �ك��ن ت �ش �ك��و م ��ن أم� � � ��راض ،إل � ��ى أن
ّ
ح ��ل ي ��وم ال �ع �ي��د .ت��وج�ه��ت م��ع الحملة
إل��ى منى لرمي ال�ج�م��رات ،كما تقضي
مناسك الحج ،إال أن الزحمة الشديدة
والكثافة البشرية التي تشهدها منى
في ه��ذا ال�ي��ومّ ،أدت��ا بحسب ابنها إلى
إصابتها بإعياء وضربة شمس حادة.
ت��اه��ت ال�س�ي��دة ع��ن أف ��راد الحملة التي
تنتمي إل�ي�ه��ا ،وض��اع��ت ب�ين الجموع.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ك��ان امل�ع� ّ�رف وصاحب
الحملة وسام الزين قد افتقدها ،فبدأت
رح�ل��ة ال�ب�ح��ث عنها ال�ت��ي ق��ادت�ه��م إل��ى
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات .وب��ال�ف�ع��ل ،أف� ��ادت إدارة
أحد املستشفيات أن سيدة دخلت ثالث
أيام العيد بسبب إصابتها بانخفاض

ّ
في الضغط ،لكنها غادرت بعد تلقيها
العالج.
ّ
ف��ي ه ��ذه األث �ن ��اء ،ت�ك��ت��م أف� ��راد الحملة
ع �ل��ى إب�ل��اغ ع��ائ�ل�ت�ه��ا أم ��ر اخ�ت�ف��ائ�ه��ا،
ً
أم �ل ��ا ب ��ال �ع �ث ��ور ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت

تعرضت الحاجة محاسن
ّ
دياب للصدم بسيارة على
الطريق السريع
ابنتها قد اتصلت بها للمرة األخيرة
ّ
ي � ��وم ال �خ �م �ي��س ال� �ف ��ائ ��ت .ل� �ك ��ن ت��وال��ي
األي � ��ام م ��ن دون ال �ع �ث��ور ع �ل �ي �ه��ا ،دف��ع
أص �ح ��اب ال�ح�م�ل��ة إل ��ى إب�ل��اغ ال�ع��ائ�ل��ة
يوم االثنني الفائت ،عبر رئيس بلدية

ّ
قتيل وجريح في طرابلس على خلفية مولدات كهربائية
عبد الكافي الصمد
سقط قتيل وج��ري��ح حالته حرجة في
إش �ك��ال ف ��ردي وق��ع ف��ي ش ��ارع الثقافة
في طرابلس ،بني أشخاص من آل مراد
بيتية ،قبل أن تتدخل
وآخ��ري��ن م��ن آل ّ
ال�ق��وى األمنية لفض اإلش�ك��ال وإع��ادة
ال� �ه ��دوء إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة .اإلش� �ك ��ال نشب
بعد قيام أشخاص من آل مراد بتمديد
ش �ب �ك��ة ك �ه ��رب ��اء خ ��اص ��ة ف ��ي ال� �ش ��ارع،

سرقة  4أطنان من السماد
الكيماوي بقيمة  9آالف دوالر
في مجدل عنجر

وفاة عكاري بطلق ناري وسرقة مكيفات في الشويفات (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

وربطها بمولدات كهربائية يملكونها
في محلة الزاهرية امل�ج��اورة ،إال أن آل
ب�ي�ت�ي��ة ال��ذي��ن ي�م�ل��ك ب�ع�ض�ه��م م��ول��دات
ك �ه��رب��ائ �ي��ة اع �ت��رض��وا ع �ل��ى ذل ��ك على
خلفية املضاربة ،ما أدى إل��ى حصول

احتكاك وتالسن بني الطرفني ،سرعان
م ��ا ت �ط��ور إل ��ى ت �ض ��ارب وإط �ل��اق ن ��ار،
ً
ن�ت��ج م�ن��ه س�ق��وط ع �ب��ادة خ��زن��ة قتيال،
ب�ي�ن�م��ا أص �ي��ب أ.ج ب� �ج ��روح خ �ط �ي��رة،
حيث تم نقله إلى املستشفى اإلسالمي
للمعالجة .وقد تدخلت القوى األمنية
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ل �ف��ض اإلش � �ك� ��ال وإع� � ��ادة
الهدوء إلى املنطقة .وشوهدت مالالت
وناقالت جند تابعة للجيش اللبناني
ت�ع�ب��ر م �س��رع��ة ش� ��ارع ع��زم��ي امل �ج��اور
لشارع الثقافة في عكس اتجاه السير،
ّ
فطوقت الشارع الذي وقع ّ فيه اإلشكال
ومنعت تمدده قبل أن تنفذ مداهمات،
ب� �ع ��دم ��ا ك� � ��ان م �س �ل �ح ��ون م� �ن ��اص ��رون
للطرفني ق��د ش��وه��دوا وه��م يتجولون
على دراج��ات نارية عند تقاطع شارع
املئتني الذي يفصل بني محلة الزاهرية
وشارع الثقافة.
وفي عكار ،أصيب ياسني جعفر بطلق
ن��اري ف��ي رقبته ،ون�ق��ل إل��ى مستشفى
س �ي��دة ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ق �ب �ي��ات ،وت��وف��ي
ع�ل��ى ال �ف��ور ،فيما ل��م ت�ت��وض��ح أس�ب��اب
الحادث.

من جهة ثانية ،ألقت دورية حرس تابعة
لبلدية مدينة الشويفات في الخامسة
م��ن ف�ج��ر أم ��س ،ال�ق�ب��ض ع�ل��ى س��ارق�ين
أقدما على سرقة ثالثة مكيفات من أحد
املحال الكائنة في منطقة الشويفات ــ
ال �ع �م��روس �ي��ة ،ق ��رب م��ؤس �س��ة ال�ش�ه�ي��د
رفيق الحريري الصحية .وفي تفاصيل
ال �ح��ادث��ة أن ��ه وأث� �ن ��اء إق � ��دام امل��دع��وي��ن
(ح.ج.ا) و(م.م ).ع �ل��ى س��رق��ة م�ك�ي�ف��ات
م��ن محل يخص امل��دع��و (ب.ع.ا ،).ألقت
دورية الحرس البلدي القبض عليهما
متلبسني وفي حوزتهما عربة خشبية
ي �ع �م�ل�ان ع �ل ��ى ج ��ره ��ا مل �ل �ئ �ه��ا ب �ب �ق��اي��ا
ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة وال��زج��اج �ي��ة
املرمية على جانب الطرق ،مستخدمني
إي ��اه ��ا ل �ل �س��رق��ة .وس �ل �م��ا ع �ل��ى ال �ف��ور
م��ع امل�ض�ب��وط��ات إل��ى ال�ج�ه��ات األمنية
املختصة.
إلى ذل��ك ،أق��دم املدعو و .ع .على سرقة
نحو  4أطنان من السماد الكيماوي في
داخ ��ل م��زرع��ة ف��ي س�ه��ل م �ج��دل عنجر
بواسطة الكسر والخلع .وق��درت قيمة
املسروقات بنحو  9آالف دوالر.
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ل� َ�م االس �ت �غ��راب؟ ل� َ�م االس�ت�ن�ف��ار؟ ما
املشكلة؟
ه � � � � ��ذه وغ � � �ي � � ��ره � � ��ا م� � � ��ن األس � �ئ � �ل � ��ة
االس�ت�ف�ه��ام�ي��ة ،ك � ّ�رت دف �ع��ة واح ��دة،
اس�ت�ن�ك��ارًا الس�ت�غ��راب�ن��ا «ت�س�ع�ي��رة»
أج��ر ّ
العمال في قطاف الزيتون .قد
يكون مفهومًا بالنسبة إلى البعض
أن ت�خ�ت�ل��ف ال�ت�س�ع�ي��رة ب�ي�ن منطقة
وأخ��رى ،فتصل إل��ى ثالثني ألفًا في
البترون ،وأربعني ألفًا في مرجعيون.
لكن ما ليس مفهومًا أن يكون أجر
الرجل أعلى من أجر املرأة .في أحسن
األح ��وال ،إذا تقاضى ال��رج��ل ثالثني
ألفًا ،تقاضت هي خمسة وعشرين.
وإذا تقاضى أرب �ع�ين ،تقاضت هي
ثالثني .والسبب؟ ال يوجد سبب .هذا
ً
األمر بديهي .ما هذا السؤال أصال.
«ه��ذا ق��ان��ون» يجيب الرجل وينتقل

إلى الشكوى من مشكلة التصريف.
ول��دى اإلص ��رار على تحديد سبب،
ي� �ع �ت ��رف ب � ��أن «امل � � � ��رأة ت �ع �م��ل ع ��دد
ال �س��اع��ات ن �ف �س��ه ،ب ��ل إن �ه��ا تقطف
ب �ش �ك��ل أف� �ض ��ل وت �ع �ت �ن��ي ب �ح� ّ�ب��ات
ال��زي �ت��ون ،ول� �ك ��ن ...ه �ك��ذا ت �ع� ّ�ودن��ا».

ً
س � �ي� ��دة أخ� � � � ��رى ،أح� � �ض � ��رت رج �ل��ا
وزوج �ت��ه ل�ي�س��اع��داه��ا ف��ي ال�ق�ط��اف،
ت ��وق �ف ��ت ع �ن ��د األم � � ��ر .ب � ��دا وك��أن �ه��ا
انتبهت إليه ألول مرة رغم سنواتها
التي تجاوزت السبعني «طول عمرنا
ه�ي��ك م �ن��دف��ع .ال � ّ
�رج ��ال ب�ي��اخ��ذ أك�ث��ر

من املرا .بس معك حق ،ليش؟» .هي
أي�ض��ًا ت��ؤك��د أن ال�س�ي��دة تعمل أكثر
ّ
من زوجها ،وتهتم بالزيتون وتنظفه
م ��ن األوراق وال �ح � ّ�ب ��ات امل �ت �ض� ّ�ررة.
«معك حق ،غلط» ،تقول بأسف.
بالتأكيد ليست ه��ذه املشكلة األب��رز

التي ُيفترض أن يفتتح بها ملف عن
الزيتون في لبنان .لكن لم يكن ممكنًا
تجاهل مرور هذه املعلومة هامشية
ف ��ي أح ��ادي ��ث امل� ��زارع �ي�ن وأص �ح��اب
البساتني .يقولونها وكأنهم يحكون
ّ
ع��ن مسلمة يفترض التعامل معها
م ��ن دون ن� �ق ��اش ،أو ح �ت��ى س� ��ؤال.
ت ��رى ،ه��ل ت�ت�ع��ام��ل ال��دول��ة بالطريقة
ذاتها مع مطالبهم املحقة؟ أال تسمع
صرختهم :أي��ن سنذهب بزيتوننا؟
موسم السنة املاضية ال يزال ّ
مكدسًا،
ي �ب��اع ب �ـ«ت ��راب امل� �ص ��اري» .وامل��وس��م
ال �ح ��ال ��ي م� �ه � ّ�دد ب �م��واج �ه��ة امل�ص�ي��ر
ذات��ه .ال تقتصر املشكلة على غياب
دعم الدولة فحسب ،بل ّ
تتعداها إلى
سماحها باستمرار استيراد الزيت
ّ
من الخارج .املزارعون من كل لبنان
يصرخون ،فيما تصدح األغنية :كان
غير شكل الزيتون.

زيتونبخيرلبنان
ليس
وادي التيم «يخزّن» مواسمه
على كتف جبل الشيخ،
ّ
ٌ
ناس ال حول لهم وال قوة غير
ٌ
كروم ّ
وشجر كريم.
رمادية
موسم القطف بدأ في قرى
حاصبيا ،وموسم العام املاضي
ٌ
صامد في الخوابي .واألمر
االعتيادي اآلخر :الدولة
غائبة عن السمع
فراس الشوفي
ّ
لحاصبيا علم ،لوضعت زيتونة
لو ك��ان
ّ
في وسطه .هذه البقعة الذهبية من وادي
ال �ت �ي��م ،ال يصيبها م��ن ب�ل�اد األرز س��وى
اإله �م��ال .وإذا وق��ف ال �ن��اس ف��ي أقبيتهم
ّ
ليعدوا خوابي الزيت الباقية من السنة
امل ��اض� �ي ��ة ،ل �ف �ه �م��وا م ��ا ق� �ص ��ده ال��رئ �ي��س
نبيه ب� ّ�ري حني ق��ال :أخشى ما أخشاه أن
ّ
ّ
ّ
سني
املحررة على
يترحم أهالي املنطقة
االحتالل اإلسرائيلي.
ّ
ت �ل �م �ل��م ح��اص �ب �ي��ا ج��رح �ه��ا ف ��ي ك� ��ل ع ��ام.
ه��ذا الشجر العتيق املعطاء ال يعنيه إن
اشترى الجيش اللبناني ثمرة ورده أو لم
يشتر ،ال ّ
يهمه إن ك��ان في هرمية الدولة
ّ
اللبنانية من يقدر أن أناسًا يعيشون أو
يموتون إن ب��اع��وا زيتهم أو ك� ّ�دس��وه في
ال �غ��رف امل�ظ�ل�م��ة .ه��ذا ال�ش�ج��ر يعطي كما
اعتاد أن يعطي مذ ب��دأ ال��زم��ان هنا على
جبل الشيخ.
ّ
ّ
«ب��ل �ش��ت ت �ق �ط��ف ،ب��ل �ش��ت ت �ع �ص��ر ،ك ��م م� ّ�د

ع�ن��دك؟ ق� ّ�دي ب��اق��ي م��ن السنة امل��اض�ي��ة؟»
ه��ذا حديثهم .املتعبون هنا «م��ن الفجر
إل��ى النجر» ف��ي ال �ك��روم .ال «ج� ّ�م�ي��زة» ّوال
«م��ون��و» ف��ي حساباتهم .الحياة تتوقف
ع�ن��ده��م «ع �ل��ى ك��م م� ّ�د زي �ت��ون» وع �ل��ى ك� ّ�م
التنكات التي قد يضمنون بيعها.
ح� � ��رك� � ��ة ال� � �ق� � �ط � ��ف وال � � �ع � � �ص � ��ر ف � � ��ي ق � ��رى
حاصبيا وال�ع��رق��وب ب��دأت ب�ب��طء .بعض
ال� �ق ��رى ك �ش� ّ
�وي��ا وع�ي��ن ق �ن �ي��ا وح��اص �ب �ي��ا
وميمس والخلوات ال تستعجل القطف،
ّ
ــ«الحص» ما زال صغيرًا ،ألن السماء لم
ف
تمطر بعد ما ّيكفي .بينما ص��ار القطف
ف��ي راش� ّ�ي��ا ال �ف��خ��ار وك��وك�ب��ا وامل � ��اري في
ّ
ع ��زه .ال ي�خ�ف��ي ال�ح��اص�ب��ان�ي��ون أن قطف
ال ��زي �ت ��ون ق �ب��ل امل �ط��ر ي �ع �ط��ي زي �ت��ًا ع��ال��ي
ال �ج��ودة بينما ت �ت��راج��ع ال�ن��وع� ّ�ي��ة درج��ة
ّ
أو أك �ث��ر إذا ش ��رب ال �ش �ج��ر م �ط �رًا« ،ل �ك��ن
ّ
ً
الظروف تحتم أن ينتظر املزارعون قليال
ّ
ّ
علهم يزيدون غلتهم» ،يقول ّ
بسام كازيال
ّ
حاصبيا.
صاحب إحدى املعاصر في
ف��ي معصرة ب� ّ�س��ام ،ينزل ال��زي��ت كالذهب
ال�خ��ال��ص ال�س��ائ��ل م��ن أس �ط��وان��ة ف�ض� ّ�ي��ة،
الشيخ سلمان
وبقايا الزيتون على يدي
ّ
أبو ضرغم كبطاقة ّ
هويته .يتنقل الشيخ
ب�ين امل�ع�ص��رة وخ��زان��ات «ال�س�ت��ان�ل�ي��س»،
وهو يتمتم «اسمالله اسماالله» ،وعيناه
ال تحيدان ع��ن مراقبة ال��زي��ت ال��ذي يميل
األص � �ف� ��ر ف �ي ��ه إل � ��ى األخ � �ض � ��ر ،ورائ �ح �ت ��ه
ّ
تستثير كل الحواس.
ّ
يتفق الحاضرون ّهنا على أن اللبنانيني
عمومًا يفضلون الزيت السميك،
والعرب ّ
بينما يفضل األوروب�ي��ون الزيت الرقيق
األص �ف��ر« ،ه��ذا سبب إض��اف��ي إل��ى جانب
اإله �م��ال مل�ن��ع ت�ص��دي��ر ال��زي��ت ال�ل�ب�ن��ان��ي»
يقول كازيال.

ف��ي ح��اص�ب� ّ�ي��ا وال �ع��رق��وب وم��رج�ع�ي��ون،
ت�ع�ي��ش ع�ل��ى األرض ب�ين  700إل ��ى 800
أل � ��ف ش� �ج ��رة زي � �ت� ��ون ،ب �ع �ض �ه��ا م �ع� ّ�م��ر
ي �ع��ود إل ��ى األل� ��ف األول امل� �ي�ل�ادي ،على
م��ا يقوله امل�ه�ن��دس غيث معلوف مدير
امل��درس��ة ال��زراع �ي��ة ف��ي ال�خ�ي��ام .معلوف
اب��ن راش� ّ�ي��ا ال�ف�خ��ار ،وال�ت�ج��وال معه في
س�ي��ارت��ه ال��رب��اع� ّ�ي��ة ال��دف��ع ب�ين البساتني
ّ
الرمادية ،يوصلك إلى زيتونة
والكروم
األخ �ي��رة ت�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر ،مع
�روح.
رح � �
ُ
زي� �ت ��ون ��ات أخ � � ��ر ،أك� �ث ��ر م ��ن  1700ع ��ام.
ّ
حتى الزيتونة املعلم هذهّ ،
دم��رت قسمًا
كبيرًا م��ن أغصانها ّ
دب��اب��ة ميركافا في
اج�ت�ي��اح ع��ام  .1978ل��م ت�ع��رف امليركافا
ّ
ّ
حينها أن الزيتون سيتعلم الحقًا إطالق
الصواريخ املضادة للدروع.
ي �ح� ّ�دث��ك م �ع �ل��وف ع ��ن ذب ��اب ��ة ال��زي �ت��ون.
ال��ذب��اب��ة ت�ب�ي��ض ف��ي ال�ش�ج��رة وت�ت�ح� ّ�ول
دود ينخر الجذع ويقتل
بيوضها إلى ٍ
ال � � ��ورق وال� �خ� �ش ��ب م� ��ع ال� ��وق� ��ت .ال �ع �ل��ب
ّ
ال �ص �ف��راء امل�ع��ل�ق��ة ع�ل��ى ب�ض��ع زي�ت��ون��ات

دمرت الميركافا قسمًا
ّ
من أغصان زيتونة رحروح
المعمرة عام 1978

ّ
بشكل يجذب الذبابة ويدفعها
مصممة
ٍ
ّ
إل��ى ال��دخ��ول ،ث��م يمنعها م��ن ال�خ��روج
فتموت بفعل «األس ��ر» .يتابع معلوف
عن حياة الشجرة« ،يبدأ شجر الزيتون
بالعطاء بعد  12عامًا تقريبًا من تاريخ
زرع � ��ه ،وي��زي��د إن �ت��اج��ه ت��دري �ج��ًا .ي��زه��ر
ب�ين منتصف نيسان حتى أي��ار .وحني
ت �ت �ل� ّ�ون ال �ث �م��رة ب�ي�ن ال �ص �ف��رة وال � ّ�س ��واد
ي�ك��ون ال��وق��ت امل�ن��اس��ب لقطفها ،أي 15
ت�ش��ري��ن ّ
األول ت�ق��ري�ب��ًا .ال�ط��رق الحديثة
ت�غ� ّ�ي��ر ك�ث�ي�رًا ف��ي ط��رق ال ��زرع وال�ع�ن��اي��ة،
وت �ك� ِ�س��ر م��ا اك�ت�س�ب��ه األه��ال��ي ب��ال�خ�ب��رة
امل� �ن� �ق ��ول ��ة ع� ��ن األج � � � � ��داد؛ ف� �س ��ت ع �ش��رة
زي�ت��ون��ة ع�ل��ى م�س��اح��ة دن��م واح��د كانت
ّ
األربعينيات ،واليوم
طريقة ال��زرع ف��ي
يزرع بني  40إلى  45شجرة في املساحة
ذاتها».
ّ
ي�ع��ود ال�س�ب��ب ال ��ذي ي��دف��ع ب�س��ك��ان ه��ذه
ّ
القرى لزراعة الزيتون إلى قلة األراضي
ّ
ّ
املروية .وحسب معلوف ،ف��إن ما يقارب
ّ
 20إل��ى  %25من السكان يعتاشون من
والزيتون.
إنتاج الزيت
ّ
ن� � ّ
�ودّع راش � ّ�ي ��ا ال �ف��خ��ار ع �ن��د أب ��و سعيد
وف � ��خ � ��ارات � ��ه .أش � �ك� ��ال ورس� � � ��وم ج�ب�ل�ه��ا
ّ
السبعيني على ج� ّ�رات وأباريق وتحف
ف ��ي ق� �ب ��وه امل� �ظ� �ل ��م .وت� �ح ��ت ال �ص � ّن��وب��رة
ال �ك �ب �ي��رة زرع ف ��ي األوان� � � ��ي ال �ف��خ��اري��ة
املكسورة ما يطيب وتشتهي من الحبق
واملردكوش والصعتر.
أب��و سعيد يريد لصوته أن يصل .على
ال ��دول ��ة أن ت �ش �ت��ري ال��زي �ت��ون وإال على
ال �ن��اس ال� �ن ��زول إل ��ى ال� �ش ��ارع .ي�م��ازح��ك
ال �ف��اخ��وري وال �ف�لاح ال �ه��ادئ بكوميديا
س� ��وداء ،وي�ق�ت��رح أن ي�ض��ع ال �ن��اس على
تنكات الزيت رسمًا يشير إل��ى خطورة

ّ
وس ّ
زيت الزيتون ُ
ميته ،عل الدولة تهتم
به كما تفعل مع التبغ.
أزمة التصريف مشكلة قاتلة بالنسبة إلى
هذا النوع من الزراعة.
املزارعني ومصير ُ
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ،ق � ّ�در إن �ت��اج حاصبيا
ومحيطها بما يزيد على  120ألف تنكة،
ي �ت ��راوح تصنيفها ب�ي�ن ب ��اب أول ،ث��ان��ي
وث ��ال ��ث ،وي��ذه��ب ال �ب �ع��ض إل ��ى ال �ق��ول إن
الرقم بلغ  180ألف مع تنكات غير صالحة
ل�لأك��ل .امل �ف��ارق��ة أن ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة آن��ذاك
ّ
شراء  50ألف تنكة من كل لبنان للجيش
ّ
اللبناني ،نالت حاصبيا منه ما يقل عن
 5500تنكة .أي  4.6من نسبة اإلنتاج على
أبعد تقدير .وال يعلم ٌ
أحد بعد ما خطط
ّ
السحرية لهذا العام.
الحكومة
زيت العام املاضي ما زال يباع هنا بسعر
أقل من الكلفة تتراوح بني  45و 50دوالرًا
أم �ي��رك �ي��ًا ،ف ��ي ح�ي�ن ك ��ان ي� �ت ��راوح ال�س�ع��ر
ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ي�ن  100و 110دوالرات.
وأزمة التصريف تضاف إليها أزمة كلفة
اإلن� �ت ��اج أي �ض ��ًا ،إذ ارت �ف ��ع س �ع��ر ال�ع�ص��ر
وك�ل�ف��ة ال�ي��د ال�ع��ام�ل��ة بنسبة ع�ش��ري��ن في
ً
امل�ئ��ة ،ف�ض�لا ع��ن كلفة النقل والتوضيب
والفالحة وامل�ب�ي��دات .وال يمكن أن نعمي
ال �ع �ي��ون ع��ن أزم ��ة زي �ب��ار ال��زي �ت��ون .فنهر
الحاصباني رئ��ة حاصبيا وأزم��ة ّ
تلوثه
ّ
م��زم �ن��ة .ل ��م ت �ق��م ب �ل��دي��ة ح��اص �ب �ي��ا ب �ح��ل
ّ
حقيقي حتى اللحظة غير إجبار املعاصر
ع�ل��ى اس �ت �ح��داث ح�ف��ر ك�ب�ي��رة وتعبئتها
ّ
بالزيبار ،فيما ال�ح��ل الوحيد ه��و تكرير
ال ��زي �ب ��ار وت �ح��وي �ل��ه إل� ��ى س �م ��اد ب�ح�س��ب
بعض الخبراء.
باختصار ،الحاصباني يركض ،ويركض
رغ�ي�ف��ه امل�غ� ّ�م��س ب��ال��زي��ت أم��ام��ه ،ف�ل��م تعد
تجارة الزيت «أكلة».
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زيتون الكورة
حطب للمدافئ!
عمر بعض أشجار الزيتون
في الكورة يفوق الخمسمئة
سنة .لزيت الكورة وزيتونها
الفضل في ّ
تخرج األطباء
واملهندسني .كان ذلك قبل
العقدين األخيرين .لكن
في ّهذه األيام ،صار البعض
يفضل أن ّ
يحول تلك األشجار
إلى طعم للمدافئ ،ألن الزيت
يبقى في الخوابي من عام إلى
آخر ،وكلفة اإلنتاج باتت أعلى
من سعر املبيع

روبير عبد اهلل
«ال �ح �م��د ل �ل��ه .ق�ل�ع��ت خ�م�س�ين ك�ع�ب��ًا من
أش � �ج� ��ار ال ��زي � �ت ��ون ه � ��ذا ال� � �ع � ��ام» .ه �ك��ذا
ّ
يستهل أح��د أك�ب��ر م��زارع��ي ال��زي�ت��ون في
ال �ك ��ورة ح��دي �ث��ه .ف��ي ال �ع �ق��د ال �س��اب��ع من
العمر ،خلص ابن بلدة كفر حزير ،ألفرد
ضاهر ،إلى أنه «ال يشتغل بخسارة غير
والده ،يقول
املجنون» .ورغم ترحمه على ّ
«شو كان صاير عليه حتى يتعذب بزرع
الزيتون ،ويورثنا أو يورطنا بمهنة ما
فيها غير وجع القلب».
لكثرة ما في جعبته من أخبار وتجارب،
ي ��رى ض��اه��ر أن م�ش�ك�ل��ة ال��زي �ت��ون على
ض �خ��ام �ت �ه��ا ه� ��ي ت �ف �ص �ي��ل ب �س �ي��ط ف��ي
دولة ّ
تكرس اهتمامها الفعلي ملسؤولي
ال ��دول ��ة ف ��ي ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة .وألن ش��رّ
ال� �ب� �ل� �ي ��ة م � ��ا ي � �ض � �ح ��ك ،ي� �ض� �ي ��ف ع �ض��و
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة مل��زارع��ي ال��زي�ت��ون
في الكورة بطريقة طريفة ،إن استفادته
الفعلية من أحراج الزيتون التي يملكها
تكاد تقتصر على توفير م��ؤون��ة املوقد
( ،)Cheminéeل ��ذل ��ك ع� �ق ��د ات� �ف ��اق ��ًا م��ع
ص��اح��ب ج ��راف ��ة ق ��وام ��ه ق �س �م��ة أخ �ش��اب
الزيتون «م��ا ف��وق ال�ت��راب لي وم��ا تحته
لصاحب الجرافة».

م��ن ب�ين املشاكل العديدة التي يعانيها
القطاع ،يركز ضاهر على ما ّ
يعده األهم:
ان �خ �ف��اض س �ع��ر ال ��زي ��ت ب �س �ب��ب ال � ّغ��ش.
وال �غ ��ش ي �ت��م ب �ت �س��وي��ق زي ��ت م �ص��ن��ع ال
ت �ك �ل��ف ال �ت �ن �ك��ة ال� ��واح� ��دة م �ن��ه أك �ث ��ر م��ن
عشرة دوالرات ويتم بيعه باعتباره زيت
زيتون أصليًا .وقد وصل مستوى الغش
ّ
املصدر باعتباره
إلى أن الزيت اللبناني
ّ
«زي��ت زي�ت��ون لبناني م�م�ت��از» ،وتسوقه
ش��رك��ات ّ(م �ح �ت��رم��ة) ي�ت�ن��اف��س امل�ع�ل�ن��ون
ف��ي ال�ت�غ��ن��ي ب �ج��ودت��ه ،ق��د غ ��زا األس ��واق
ال� �ع ��امل� �ي ��ة .ض ��اه ��ر ال� � ��ذي ي �م �ل��ك أب� �ن ��اؤه
ّ
م �ح��ال ت�ج��اري��ة ك�ب�ي��رة ف��ي كاليفورينا،
حاول أن يعرض بضاعته هناك ،فأرسل
الزيتون إل��ى ال��والي��ات املتحدة ،ليفاجأ
بأنه لم يستطع منافسة تجار الزيتون
اللبنانيني ه �ن��اك ،رغ��م أن��ه ه��و صاحب
األرض ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وأب � �ن� ��اؤه أص �ح��اب
امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ،أي ب��اخ �ت �ص��ار كما
ّ
املصدر،
قال بالتحديد :أنا امل��زارع ،وأنا
وأن��ا البائع» .وم��ع ذل��ك ،ال ي��زال يحتفظ
ب��دون�م��ات كثيرة ت�ح��وي أش�ج��ار زيتون
يقدر عمرها بخمسمئة سنة.
ف ��ي ج ��ول ��ة ب�ي�ن ب� �ل ��دات ق� �ض ��اء ال� �ك ��ورة،
يتضح أن أي ك��وران��ي ل��دي��ه ح�ك��اي��ة مع
ش �ج��رة ال ��زي� �ت ��ون .م ��ن ال ي �م �ل��ك ب�س�ت��ان

في الهرمل« :بكر ممتاز»
يزخر قضاء الهرمل ببساتني الزيتون الدائمة الخضرة.
ّ
«املقدسة» بالنسبة إلى األهالي تعاني،
لكن هذه املساحات
إلى انعدام األسواق التصريفية ،من مشكلة عدم الترويج لها
رغم جودتها املشهود لها
أهالي حوض العاصي يعصرون موسمهم في الهرمل (األخبار)

رامح حمية
ي��ؤم��ن حسن أم�ه��ز بعطاء ش�ج��رة زيتون
الهرمل ،وجودة إنتاجها .ال يقتصر إيمان
ّ
تتحصن بها تلك
ابن الهرمل على قدسية
الشجرة ،بل على ثقة «بقدرة فريدة على
إن�ت��اج م��ذاق رف�ي��ع ،س��واء ف��ي ال��زي�ت��ون أو
ال��زي��ت ،يضاهي سائر األن ��واع امل��وج��ودة
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وح� �ت ��ى ال � ��دول
امل �ج��اورة» ،كما ي��ؤك��د .منذ ثمانية عشر
عامًا أقدم أمهز على غرس ما يقارب 300
من شتول الزيتون ،وذلك بعد سنوات من
ت��دق�ي�ق��ه وتفتيشه ع��ن زراع� ��ات تتناسب
م��ع ت��رب��ة ال �ه��رم��ل وط�ب�ي�ع�ت�ه��ا امل�ن��اخ�ي��ة،
وت� ��رض� ��ي ط �م ��وح ��ه ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
«منتج ع�ض��وي ف��اخ��ر بعيد كليًا ع��ن كل
ّ
امللوثات الكيماوية ،ويمكن من خالله أن
أمنح زيتون الهرمل الشهرة التي يفتقر
إل�ي�ه��ا» ي�ق��ول« .ب�ك��ر م�م�ت��از» ه��ي ال�ع�ب��ارة
ال �ت��ي ت �ت �ص� ّ�در ن �ت��ائ��ج االخ� �ت� �ب ��ارات على
غالبية إنتاج زيتون بساتني قرى الهرمل،
وب� � �ش� � �ه � ��ادة اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ف��رن �س �ي�ي�ن
وإيطاليني ووزارة الزراعة اللبنانية .هكذا
يشاطر نمر امل�ق�ه��ور ،أم�ين س��ر الجمعية
التعاونية الزراعية في الهرمل ،أمهز في
رأيه عن النوعية الفاخرة لزيتون املنطقة،
الفتًا إلى «الدور اإلعالمي الذي ينبغي أن
تلعبه وزارة الزراعة من خالل لفت النظر
إل� ��ى ن��وع �ي��ة ال��زي �ت��ون ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .فهو
«خضير بكر» ،يتمتع بمواصفات عالية
وبنسبة حموضة ال تتعدى  ،%1إضافة
إل��ى خ �ل� ّ�وه م��ن األم � ��راض» .ي �ب� ّ�رر امل�ق�ه��ور
ك�ل�ام��ه ه ��ذا ب ��أن «ال �ث �ق��ة ب �ن��وع �ي��ة زي �ت��ون
الهرمل تكاد تقتصر على أبناء القضاء،
وبعض القرى املجاورة».
لكن ما سبب عدم توافر هذه الشهرة التي
قد تساعد في معالجة مشكلة التصريف
ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا امل ��زارع ��ون ه �ن��اك؟ س��ؤال

عقد ضاهر
اتفاقًا مع
صاحب جرافة
«ما فوق التراب
لي وما تحته
لك» (األخبار)

زي�ت��ون ه�ن��اك ،ف�ج��اره أو أخ��وه أو قريبه
ي �ف �ع��ل .وس �ي �ك��ون ب��ال �ت��أك �ي��د ع �م��ل على
ضمان أحد املواسم ،أو املتاجرة بزيته،
أو استخراج الزيت أو الصابون.
ال ت �م �ل��ك ال� � �ك � ��ورة ت �ع ��ري �ف ��ًا أف � �ص ��ح م��ن
ت�ع��ري�ف�ه��ا ب �ب�ل�اد ال ��زي �ت ��ون .ل �ي��س ه�ن��اك
ب � �ل� ��دة ف � ��ي ال � �ق � �ض ��اء خ ��ال� �ي ��ة م � ��ن ك � ��روم
ال��زي �ت��ون .ك�م��ا أن أغ�ل��ب ال�ب�ل��دات تحوي
معصرة أو اثنتني ،منها ما يعمل على
ال � �ب� ��ارد ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ف�ي�ن�ت��ج
أفضل األن��واع وأكثر فائدة من الناحية
ال �ص �ح �ي��ة ،وم �ن �ه��ا م� ��ا ي �ع �م��ل ب��ال �ط��رق
األوتوماتيكية الحديثة ،ويتميز بغزارة
إنتاجه .وإلى الزيت والزيتون األخضر،
اختص اب��ن ال�ك��ورة بصناعة الصابون،
فأنشئت معامل لتلك الغاية ،كما تشهد
ب �ل��دات ال �ق �ض��اء وق� ��راه وج ��ود ح��رف�ي�ين،
يجولون على املنازل لصناعة الصابون
في داخلها.
ول� � �ك � ��ن ،ه � ��ل ي� �ف ��اخ ��ر ال� � �ك � ��وران � ��ي ب �ه ��ذا
ال �ت �ع ��ري ��ف؟ ي �ج �ي��ب ج� � ��ورج ق�س�ط�ن�ط�ين
عيناتي ،رئيس جمعية مزارعي الزيتون
ّ
ومنسق تجمع الهيئات املمثلة
في الكورة
لقطاع الزيتون في لبنان ،بقوله إن كثيرًا
م��ن امل��زارع�ين ل��م يقطفوا مواسمهم ،ألن
ّ
ال��زي��ت م �خ��زن ل��دي�ه��م م��ن ال �ع��ام السابق

بسبب إغ��راق ال�س��وق اللبنانية بالزيت
امل �س �ت��ورد ،م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ج ��ودة ال��زي��ت
اللبناني سمحت ل��ه ب��ال�ف��وز ب��أك�ث��ر من
م� �ع ��رض ع� ��امل� ��ي ،وج� �ع �ل ��ت ل �ب� �ن ��ان أح ��د
أفضل خمسة ب�ل��دان ف��ي إن�ت��اج الزيتون

جفت الزيتون حطب الفقراء

في محاولة من معاصر الزيتون في الهرمل ّ
للحد من ّأي ّ
تلوث بيئي قد ينتج
من «جفت» الزيتون ،عمدت غالبيتها إلى تصنيع جفت الزيتون «كحطب صالح
الستعماله في التدفئة» ،بحسب ما يؤكد نمر املقهور أمني سر الجمعية التعاونية
الزراعية في الهرمل .ويشير إلى استقدام آلة حديثة من تركيا لتصنيع قطع
ّ
الجفت ومن ثم لفها في أوراق وتوضيبها داخ��ل أكياس من النايلون ،وبيعها
بأسعار ال تتعدى مئة دوالر للطن الواحد.
بعض ال�ع��ائ�لات امل �ح��دودة ال��دخ��ل باتت تعتمد على حطب جفت ال��زي�ت��ون بعد
االرت�ف��اع الكبير ال��ذي لحق ب��أن��واع الحطب األخ��رى ،إذ وص��ل سعر ط��ن حطب
السنديان إلى  375ألفًا ،وحطب اللوز إلى  300أل��ف ،في حني بلغ سعر حطب
«البالول» وقطع خشب البناء إلى  350ألفًا لحمولة البيك _ آب.

أنتجت بساتين الهرمل
العام الماضي ما يقارب
 4000طن من الزيتون
أشجار الزيتون حديثة
العهد ال يتجاوز عمر أقدم
بساتينها أربعة عقود

سرعان ما تجد اإلجابة عنه لدى مزارعي
الزيتون في الهرمل ،الذين يجمعون على
أن أشجار الزيتون حديثة العهد في قرى
القضاء ،وال يتجاوز عمر أقدم بساتينها
أربعة عقود .ويؤكد املقهور أن أول بستان
زيتون زرع في الهرمل كان في عام ،1974

ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ب ��دأت ف�ي��ه ه ��ذه ال��زراع��ة
تشهد ازدهارًا ورواجًا كبيرين منذ بداية
تسعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،بعدما «أيقن
املزارعون والتعاونيات الزراعية أن تربة
ق ��رى ق �ض��اء ال�ه��رم��ل وم�ن��اخ�ه��ا ،وارت �ف��اع
ب�ع�ض�ه��ا ع ��ن س �ط��ح ال �ب �ح��ر م ��ا ب�ي�ن 600
و 900متر ،يناسب زراعة أشجار الزيتون،
ً
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن االن� �ت� �ك ��اس ��ات امل �ت �ت��ال �ي��ة ف��ي
السنوات األخيرة في الزراعات التقليدية
ّ
وتحكم التجار ف��ي امل��زارع�ين ،وه��و األم��ر
الذي ال يمكن حصوله في إنتاج الزيتون
ح �ي��ث ي �م �ك��ن ت �خ��زي��ن ال� ��زي� ��ت ألك� �ث ��ر م��ن
سنة وبيعه» .بساتني الزيتون املترامية
ض� �م ��ن م � �س ��اح ��ات ال � �ه ��رم ��ل ال� �ش ��اس� �ع ��ة،
ت�ظ�ه��ر ك��واح��ات خ �ض��راء ت� ّ
�زي��ن ج��ارات�ه��ا
ال �ج��رداء وال �ق��اح �ل��ة .ف��ي ال�ش��رب�ين وسهل
ال�ه��رم��ل وس�ه��ل ال �ق��اع وال �ك��واخ وال�ق�ص��ر،
ث�م��ة م��ا ي �ق��ارب  130أل ��ف ش �ج��رة زي �ت��ون،
وج�م�ي�ع�ه��ا م��ن أن� ��واع م�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ن�ه��ا ما
ه��و خ��اص ب��األك��ل دون ال��زي��ت (ك��أش�ج��ار
ّ
املهجن،
البلدي أب��و ش��وك��ة» ،والكالماتو
والسوري اإلدلبي والصوراني والفاروقي
والنيبالي) ،في حني تنحصر جودة زيت
ال��زي �ت��ون ف��ي «ال �ط �ل �ي��ان��ي» ال� ��ذي أظ�ه��رت
ن �ت��ائ��ج م �خ �ت �ب��رات ف��رن �س �ي��ة وإي �ط��ال �ي��ة،
وحتى املكتب ال��زراع��ي في وزارة الزراعة
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من بين المشاكل
العديدة التي يعانيها
القطاع انخفاض سعر
الزيت بسبب الغش
كيف تتخلى الدولة
عن زراعتها الوطنية
خدمة لعصابات استيراد
ً
الزيت وتزويره؟

استيراد الزيتون.
وع��ن ش��راء الحكومة اللبنانية خمسني
ألف تنكة زيت لصالح الجيش اللبناني،
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،ي �ل �ف��ت ع �ي �ن��ات��ي إل� ��ى أن
الكمية التي كان يفترض شراؤها تصل
إلى أربعمئة ألف تنكة ،ورغم ذلك برزت
عوائق كثيرة حالت دون تسديد ثمن ما
اشترته الدولة .فيومًا قيل إن القرار غير
مكتمل ،ومرة أخرى إن املوازنة املرصودة

وفي عكار أزمة تصريف

الجيد .ويستغرب عيناتي كيف تتخلى
ال� ��دول� ��ة ع ��ن زراع� �ت� �ه ��ا ال��وط �ن �ي��ة خ��دم��ة
«لعصابات اس�ت�ي��راد ال��زي��ت وت��زوي��ره»،
في حني أن وزارة الزراعة األردنية أمرت
م �ن��ذ أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة ب �م �ن��ع اس� �ت� �ي ��راد زي��ت

ال ��زي� �ت ��ون .وك ��ذل ��ك ت �ف �ع��ل ح �ك��وم��ة غ ��زة.
وح�ت��ى االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي ال��ذي دمر
آالف ال��دون �م��ات ف��ي ف�ل�س�ط�ين امل�ح�ت�ل��ة،
وف ��ي ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ع� ��دوان ت �م��وز ،2006
تضع حكومته رسومًا مرتفعة جدًا على

إذا كانت الكورة مشهورة بإنتاج ما يقارب ثلث الزيتون اللبناني ،ف��إن عكار
أيضًا عرفت زراع��ة الزيتون منذ ال�ق��دم .تشهد على ذل��ك األح��واض وامل�ج��اري
املحفورة في الصخور في أعالي جبل أك��روم ،والتي كانت مخصصة للطرق
التقليدية في استخراج الزيت .أبناء أكروم عادوا بكثافة إلى زراعة الزيتون في
العقدين األخيرين ،فيما احتفظت برقايل وبقرزال بزراعة الزيتون وبإنتاج أنواع
الزيت املمتاز ال��ذي يماثل الزيت الكوراني .ويعزو موريس توما ال��ذي ينتج مع
أخيه زهاء خمسمئة تنكة زيت سنويًا ،جودة الزيت في بقرزال إلى نوعية التربة
وإل��ى الخبرة املتوارثة في اختيار أن��واع األشجار وف��ي معالجتها وتسميدها.
ولكن يشكو املزارعون أيضًا سوء التصريف ،وارتفاع كلفة اإلنتاج ،علمًا بأن
التعاونية الزراعية في بقرزال ،يقول توما ،رفعت قائمة بالزيت املنتج في البلدة
إلى وزارة الزراعة ،على أمل تصريفه.

غ�ي��ر ك��اف�ي��ة .وأخ �ي �رًا ص��در م��رس��وم نقل
االع�ت�م��اد امل�خ�ص��ص ل��زي��ت ال��زي�ت��ون في
م�ن�ت�ص��ف ت �م��وز امل ��اض ��ي .ل�ك��ن امل�ف��اج��أة
أن ط��ري �ق��ة ال ��دف ��ع ج � ��اءت ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
الحواالت .وهي عالوة على مرورها في
ق �ن��وات م�ص��رف�ي��ة دول� �ي ��ة ،وع �ل��اوة على
ّ
تصعب على
التأخر الطويل في السداد،
امل��زارع البسيط إج��راءات الحصول على
ح�ق��ه ،وك��أن ه�ن��اك ت��أث�ي�رًا للتجار الذين
«ضاقت في عيونهم أن يشتري الجيش
اللبناني من املزارع مباشرة».
وع� ��ن ال �غ ��ش ف ��ي ص �ن��اع��ة ال ��زي ��ت ،ي��رى
عيناتي أن ث�م��ة ف�ن��ون��ًا ل�لاح�ت�ي��ال ذكية
وقديمة جدًا تعود إلى القرن الثاني عشر،
اشتهر بها التجار اإلسبان عندما كان
رجال الدين يشترون منهم زيت الزيتون
إلضاءة الكنائس ،ثم ما عرف بمتالزمة
الزيت السامة  toxic oil syndromeالتي
أودت ب �ح �ي��اة  800ش �خ��ص ف ��ي م��دري��د
وب�ت�س� ّ�م��م  25أل�ف��ًا ف��ي ع��اص�م��ة إسبانيا
وج ��واره ��ا .وع �ل��ى امل �ن��وال ن�ف�س��ه ،يعمد
ب�ع��ض ض �ع��اف ال �ن �ف��وس ف��ي ل�ب�ن��ان ال��ى
اس�ت�ي��راد زي��وت م �ك� ّ�ررة ،يضيفون إليها
مواد كيميائية ّ
ملونة ،فتصبح على قدر
م��ن الخطورة وت�ب��اع إل��ى قسم كبير من
املطاعم.

في الجنوب :غزارة إنتاج وضعف تصريف
اللبنانية« ،ج��ودة ه��ذه النوعية وبنسبة
البروكسايد املتدنية جدًا مقارنة مع أنواع
الزيتون في بقية املناطق اللبنانية ودول
الجوار في فلسطني واألردن وسوريا».
رغ��م ذل��ك ،ي��واج��ه م��زارع��و الهرمل مشكلة
ع ��دم وج ��ود أس� ��واق م�ح�ل�ي��ة أو خ��ارج�ي��ة
ل� �ت� �ص ��ري ��ف إن � �ت� ��اج � �ه� ��م ،خ � �ص ��وص ��ًا م��ع
ارت �ف ��اع اإلن �ت��اج �ي��ة ب�ش�ك��ل ت �ص��اع��دي مع
ك��ل م��وس��م .ف �ق��د ت �ب�ّي�نّ وف ��ق إح�ص��ائ�ي��ات
الجمعية التعاونية الزراعية في الهرمل
أن بساتني الهرمل أنتجت العام املاضي
ما يقارب  4000طن من الزيتون ،وحوالى
 2500طن من زيت الزيتون على مستوى
معاصر ال�ه��رم��ل ال �ث�لاث .ويشير املقهور
إلى أنه «بنتيجة الضغط ورف��ع الصوت،
أق ��دم وزي ��ر ال��زراع��ة ح�س�ين ال �ح��اج حسن
بالتنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة على
ش��راء  1200تنكة زي��ت زي�ت��ون م��ن إن�ت��اج
الهرمل لهذا ال�ع��ام» ،م�ش��ددًا على أن ذلك
غير ك��اف لتصريف ما يقارب  2500طن،
وهي الكمية املتبقية.
موسم قطاف الزيتون انطلق في الهرمل
ع� �ل ��ى أن ي �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال �ش �ه��ر
ال � �ج� ��اري ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ب �ق��ى أم� ��ل امل ��زارع�ي�ن
ه �ن��اك ب� ��أن ت �س �ع��ى ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى ش ��راء
املوسم أو توفير أس��واق خارجية« ،حتى
ال تتكدس مواسمنا كما إنتاجية األعوام
املاضية» يقول امل��زارع محمد دن��دش ابن
ال�ه��رم��ل ،ال ��ذي ي��رى أن ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن
ت �م��ارس دوره ��ا ف��ي ح�م��اي��ة امل��زارع�ي�ن من
خالل خطوات جدية ،منها دعم املزارعني،
ووق� � ��ف اس� �ت� �ي ��راد ال� ��زي� ��وت م� ��ن ال� �خ ��ارج
وبيعها على أنها بلدية» .ليس بعيدًا عن
ال�ه��رم��ل ،ثمة بساتني ملواطنني لبنانيني
ضمن األراض��ي السورية في قرى حوض
العاصي ،بات أبناؤها يحملون إنتاجهم
ل�ع�ص��ره ف��ي ال �ه��رم��ل ،ب�ع��دم��ا س � ّ�دت سبل
عصره في طرطوس.

داني األمين
دفعة واح��دة ،ب��دأ األه��ال��ي وامل��زارع��ون
ف� ��ي ب �ن ��ت ج �ب �ي��ل وم ��رج� �ع� �ي ��ون ق�ط��ف
املنتشرة في حقولهم.
أشجار الزيتون
ّ
امل��وس��م ه ��ذا ال �ع��ام ي �ب��ش��ر ب��ال �خ �ي��ر ،ال
شكاوى حقيقية من املوسم على غير
العادة ،ومعظم أشجار الزيتون تحمل
ّ
حباتها بكثافة« .يأتي هذا املوسم في
وق ��ت ال �ح��اج��ة إل �ي��ه ،ال س�ي�م��ا ف��ي ه��ذا
العام ال��ذي تضاءلت فيه فرص العمل
وم �ص��ادر ال� ��رزق» ،ي�ق��ول امل ��زارع ف��ادي
حيدر ،من بلدة عيترون .وهذا ما ّ
يفسر
تهافت العائالت على قطف أشجارهم
بأنفسهم ،واالستغناء ق��در املستطاع
ع��ن ال �ع �م��ال .ف ��األوض ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
سيئة ج�دًا ،و«على الجميع أن يبذلوا
ج� � �ه � ��ودًا م� �ض ��اع� �ف ��ة ل� �ق� �ط ��ف أش � �ج ��ار
الزيتون من دون االستعانة بالعمال،
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى أك�ب��ر ق��در م��ن اإلن�ت��اج
وتغطية مصاريف األيام العجاف».
ه��ذا م��ا ّ
يفسر خ��روج أرب ��اب العائالت
م� ��ع ن �س��ائ �ه��م إل � ��ى ال � �ح � �ق� ��ول ،ب �ع��دم��ا
توقفوا عن ممارسة أعمالهم املعتادة،
ّ
«حتى إن عددًا كبيرًا من األهالي علقوا
دراس� ��ة أوالده � ��م إلع��ان�ت�ه��م ف��ي قطاف
ً
الزيتون بدال من العمال» بحسب أحمد
قشمر من بلدة العديسة .يتوجه قشمر
في الصباح الباكر مع زوجته وأوالده
ال��ى حقله البعيد ف��ي ب�ل��دة يحمر في
ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ل�ق�ط��ف أك �ث��ر م��ن  50ش�ج��رة
ّ
بالعمال ،ألن األمر
زي�ت��ون .لم يستعن
ّ
«ي �ك��ل��ف ن �ص��ف امل ��وس ��م» ال � ��ذي ي �ب��دو
ج�ي�دًا ج �دًا ه��ذا ال �ع��ام« ،لكننا ال نعلم
إن كنا سننتج زيتًا كثيرًا ،فالسماء لم
تمطر بعد عكس ال�س�ن��وات املاضية».
ي�ج��زم محمد خلف ب��أن «كمية الزيت
ستكون أق��ل من العام امل��اض��ي» بدليل

أن «أرب �ع�ي�ن م � ّ�دًا م��ن ال��زي �ت��ون أنتجت
لنا  4تنكات زيت فقط ،رغم أن الكمية
نفسها ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي أن�ت�ج��ت 10
تنكات».
خلف يلفت إلى عدم إمكان االستغناء
ع ��ن ال� �ع � ّ�م ��ال ف ��ي ال� �ق� �ط ��اف« ،ألن ع��دد
املزارعني في القرى تراجع كثيرًا بسبب
ال �ه �ج��رة ،وم�ع�ظ��م أص �ح��اب ال�ب�س��ات�ين
ه��م م��ن امل�غ�ت��رب�ين ال��ذي��ن ال ب��دي��ل لهم
من استئجار األي��دي العاملة املكلفة».
ه��ؤالء يحصلون على نصف امل��وس��م،
كما يطالب أصحاب املعاصر بحوالى
 %10من اإلنتاج.
هذا األمر يشجع الكثيرين على العمل
ف��ي القطاف ،ت��راه��م يتنقلون م��ن بلدة
إل��ى أخ��رى لالستفادة من فرصة عمل
م��وس �م �ي��ة ت ��وف ��ر ل �ه ��م م ��ؤون �ت �ه ��م م��ن
الزيت والزيتون عدا عن أجرهم .محمد
أيوب ،ابن حوال ،يعمل اليوم في شقرا
امل� �ج ��اورة م��ع زوج �ت��ه وأوالده .ي�ق��ول
«نتقاسم املوسم بيننا وبني أصحاب
ال�ب�س��ات�ين م��ا يحقق ل�ن��ا ف��ائ��دة مالية
كبيرة إذا استطعنا بيع إنتاجنا من
ال��زي��ت» .لكن املشكلة ه��ذه األي ��ام ،عند
م�ح�م��د وغ �ي��ره ،ت�ك�م��ن ف��ي أن «امل��وس��م
ً
ّ
ونضطر إلى
ال يمكن تصريفه كامال،
يؤدي
حفظ الزيت لسنتني أو أكثر ،ما ّ
إل ��ى ان �خ �ف��اض س� �ع ��ره» .ل��ذل��ك ي�ف��ض��ل
معظم عمال الزيتون تحصيل أجرهم
ن �ق �دًا ،وه ��ذا أم ��ر ص �ع��ب ،ألن أص�ح��اب
س �ت �ط �ي �ع��ون ت �ص��ري��ف
ال �ب �س��ات�ي�ن ال ي � ّ
الزيت أيضًا ويفضلون تقاسم اإلنتاج
�ال .م�ش�ك�ل��ة ع ��دم ال�ت�ص��ري��ف
م ��ع ال �ع �م� ّ
ت �ه� ّ�دد ب�ت��دن��ي س�ع��ر تنكة ال��زي��ت ال��ذي
ّ
ال ي�ق��ل ال�ي��وم ع��ن  120دوالرًا أميركيًا.
وي�ش�ي��ر ب�ع��ض امل��زارع�ي�ن ال��ى أن ع��ددًا
ك�ب�ي�رًا منهم ال ي ��زال يحتفظ بكميات
كبيرة م��ن ال��زي��ت م��ن امل��وس��م امل��اض��ي.

الشجرة التي تنتج
كثيرًا هذا العام يتد ّنى
إنتاجها في العام
المقبل

ويؤكدون أن قيادة الجيش تعمد الى
ّ
ش��راء أط�ن��ان م��ن ال��زي��ت امل �خ��زن ،ولكن
بأسعار متدنية جدًا نسبة إلى سعره
امل� � �ت � ��داول ب �ي�ن األه � ��ال � ��ي .وق � ��د ع �م��دت
ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي إل ��ى ف�ح��ص ج��ودة
الزيت ليتبني أن معظم الزيت متدني
املواصفات نظرًا إلى عدم وجود ثقافة
ّ
علمية ع�ن��د امل��زارع�ي�ن تتعلق بكيفية
ت�خ��زي�ن��ه .وي�ل�ف��ت م�ح�م��د ي�ع�ق��وب إل��ى
أن «زي ��ت ال��زي�ت��ون ي�ح�ت��اج إل��ى عناية
ّ
م� � ��رك� � ��زة ،ف� �ه ��و ي� �ج ��ب أن ي� ��وض� ��ع ف��ي
غ��ال��ون��ات م�ع�ت�م��ة م��ن غ �ي��ر ال�ب�لاس�ت��ك
امل �ع��روف ،ألن��ه يتأثر بسرعة بالهواء
وال� �ض ��وء وال � �ح� ��رارة ون��وع �ي��ة ال��وع��اء
وهذا أمر مكلف ودقيق وصعب».
امل �ل��اح� � �ظ � ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ي� �ح ��رص
امل � ��زارع � ��ون ع �ل��ى اإلش� � � ��ارة إل �ي �ه��ا ه��ي
جفاف األشجار ،بدليل تساقط ّ
حبات
ال��زي�ت��ون أرض��ًا ،بسبب العطش .يعيد
ُ
قشمر السبب إلى أن «األشجار ال تروى
خ �ل��ال ال� �ص� �ي ��ف ،وي �ع �ت �م��د امل� ��زارع� ��ون
ع � �ل ��ى س � �ق � ��وط األم � � �ط� � ��ار ف � ��ي ش� �ه ��ري
أي �ل��ول وت �ش��ري��ن ،وه ��ذا م��ا ل��م يحصل
ه��ذه السنة ،لذلك ق� ّ�رر جميع أصحاب

أشجار الزيتون االستعجال في قطف
أشجارهم قبل أن تتساقط ّ
حباتها».
وبحسب سامي رمال «ال يعود جفاف
أشجار الزيتون والعنب و«الصحاري»
إل��ى ّ
تغير امل�ن��اخ فحسب ،ب��ل إل��ى عدم
االه �ت �م ��ام ب� ��األراض� ��ي ال ��زراع� �ي ��ة ال�ت��ي
ك ��ان ��ت ت �ع �ت �م��د س��اب �ق��ًا ع �ل��ى األس �م ��دة
الطبيعية ،وهي إلى انقراض» .ويشير
إل� ��ى أن «ال �ع �ن��اي��ة ب��أش �ج��ار ال��زي �ت��ون
ت �ح �ت��اج ال� ��ى ث �ق��اف��ة وخ� �ب ��رة وت��دري��ب
ع �ل �م��ي ،وه� ��ذا غ �ي��ر م �ت��واف��ر ،ال سيما
أثناء قطف الزيتون .فضرب األغصان
ب� ��ال � �ع � �ص� � ّ�ي ،أو ت� �ش� �ح� �ي ��ل األش � �ج � ��ار
ط��ري�ق��ة غ �ي��ر م ��دروس ��ة ،ي ��ؤدي ��ان إل��ى
ب� ّ
تدني اإلنتاج في املوسم التالي ،لذلك
فالشجرة التي تنتج كثيرًا ه��ذا العام
يتدنى إنتاجها في العام املقبل».
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ّ م��وس��م ق�ط��اف
ال��زي �ت��ون ه ��ذا ال �ع��ام وف� ��ر ف ��رص عمل
ملعظم النازحني قسرًا من سوريا ،الذين
هم من أصل لبناني أو س��وري .هؤالء
الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم في
ال �ق��رى وال �ب �ل��دات ال �ح��دودي��ة ي�ع��ان��ون
ّ
م��ن ق��ل��ة ف��رص العمل ،وق��د وج��دوا في
قطاف الزيتون فرصة مؤقتة لإلنتاج،
ك �م��ا ي ��ؤك ��د م �ح �م��د ال� �ص� �ف ��دي ،امل �ق �ي��م
ف��ي ب �ل��دة ال�ط�ي�ب��ة (م��رج �ع �ي��ون) .وه��و،
ب �ح �س��ب ق� ��ول� ��ه« ،واح� � � ��د م� ��ن ع� �ش ��رات
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ق�ي�م��ون في
س��وري��ا وع � ��ادوا ف��ي األش �ه��ر امل��اض�ي��ة
إلى بلداتهم بسبب األوض��اع األمنية،
ّ
ل �ك �ن �ه��م ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن اإلف � �ل ��اس وق ��ل ��ة
العمل ،لذلك نبحث عن أي فرصة عمل
م�م�ك�ن��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ق �ط��اف ال��زي �ت��ون».
وت� �ت ��راوح أج� ��رة ال �ع��ام��ل ال �ي��وم �ي��ة في
�ون ب�ي�ن  25و 30دوالرًا
ق �ط��اف ال��زي �ت� ّ
يوميًا ،لذلك يفضل امل��زارع��ون تقاسم
ّ
الغلة مع ّ
العمال.
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بعد العصر :زيت و«مش زيت»
بني زيت الزيتون والنوعية...
معصرة .هذه الخالصة جزء
أساس من الدرب الطويل الذي
بعده الزيتون زيتًا بكرًا
سيخرج ّ
ً
ممتازًا .لكن ثمة أجزاء أخرى
تؤثر ،مثل كمية الزيتون
ونوعيته وطريقة التخزين
ومدة االنتظار في املعصرة

راجانا حمية
ع�ن��دم��ا ن�س��أل إح ��دى ال�ع��ام�لات ف��ي وزارة
ال � ��زراع � ��ة ع ��ن «م� �س� �ت ��وى» زي � ��ت ال��زي �ت��ون
اللبناني ،تقول بالحرف ال��واح��د« :زيتنا
( »is the bestاألف� �ض ��ل) .ه ��ذا ف��ي املنطق
اللبناني الصرف .وإن كان يمكن االعتراف
بالنوعية الجيدة للزيت اللبناني ،حسب
م��ا يقول ال�ع��ارف��ون ب��أح��وال��ه ،إال أن��ه ليس
األف�ض��ل دائ �م��ًا .فاملنطق اللبناني يبتعد
ب �ع��ض ال �ش��يء ع��ن امل �ن �ط��ق ال�ع�ل�م��ي ال��ذي
ي ��راف ��ق ال ��زي �ت ��ون «ف� ��ي درب � ��ه ال �ط��وي��ل من
الشجرة إلى نوعية القطاف وزمن االنتظار

في املعصرة إلى آخر عصرة ترشح» ،يقول
الدكتور رام��ي زري��ق .ه��ذا ال��درب هو الذي
ي �ح� ّ�دد «م �ك��ان��ة» ال��زي��ت ،م��ا ب�ين زي��ت بكر
ممتاز أو جيد أو ّ
سيئ أو ...أسوأ.
ل�ك��ن ،م��ع ه ��ذا ال � ��درب ،ث�م��ة راب ��ط ق ��وي بني
ن��وع �ي��ة ال ��زي ��ت ون �ظ��اف��ة امل� �ع� �ص ��رة .وه ��ذا
ّ
ال��راب��ط ش��ك��ل قبل س�ن��وات ع�ن��وان مشروع
مركز دراس��ات الزراعات العليا املتوسطية
ع��ن زي ��ت ال��زي �ت��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي .ي��وم�ه��ا ،ك��ان
ال � �س ��ؤال ع ��ن ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن «ال �ن��وع �ي �ت�ي�ن»:
ال��زي��ت وتقنيات امل�ع�ص��رة .وج ��اء ال�ج��واب
«ال� ��زي� ��ت ي �ت��أث��ر أي �ض ��ًا ب �ط��ري �ق��ة ع �ص ��ره».
وحسب ما يقول زري��ق ،هناك «تأثير كبير

 %70من
إنتاج
الزيتون
ّ
يتحول زيتًا
وتبقى %30
للمائدة
(األخبار)

لتقنية عصر الزيتون على نوعيته ،تقاس
بالفارق بني العصرة على مراحل وعصرة
الدفعة ال��واح��دة» .ففي لبنان ،ثمة الكثير
من معاصر «العصر على دف�ع��ات» ،والتي
ّ
تقدر بحوالى  .%82أي حوالى  435معصرة
م��ن أص ��ل  ،544تعتمد ال�ع�ص��ر التقليدي
_ املكبس .وه��ذه الطريقة تتطلب «منا أن
نتعامل مع املعصور واملجروش واملكبوس،
أي أن نعمل مرحلة بمرحلة ننقل خاللها
مكان إلى آخر» .وهنا،
عجينة الزيتون من
ٍ
ق��د ت�ت��أث��ر ال�ن��وع�ي��ة «وف� ��ي أغ �ل��ب األح �ي��ان
سلبًا» .فالزيتون كالقلب .دقيق وحساس.
ال يمكن التعاطي مع «عصيره على أساس
أنه ّ
أي سلعة أخرى» ،يضيف زريق.
أم��ا بقية ال� �ـ ،%82فمقسومة ب�ين املعاصر
«األوت ��وم ��ات� �ي� �ك� �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة» و«ن �ص ��ف
األوت��وم��ات �ي �ك �ي��ة» .األول � � ��ى ،وه� ��ي ط��ري�ق��ة
ّ
«ال�ع�ص��رة ال��واح��دة ،فتشكل  %3فقط من
مجمل املعاصر ،فيما تبلغ نسبة الثانية
 .%15ع �ل��ى أس � ��اس ه� ��ذه ال �ق �س �م��ة ،ال �ت��ي
ّ
يتغلب فيها التقليدي ،ال يمكن القول إن
«زيتنا هو األف�ض��ل ،فإمكان الفساد أكبر
في املعاصر التقليدية» .أما كيف األحوال
ف��ي اإلج �م��ال؟ ي�ق��ول زري ��ق «أح ��وال ال��زي��ت
ّ
ّ
ومتغيرة ،إذ ال نستطيع
اللبناني متقلبة
ال�ق��ول إن��ه جيد أو ع��اط��ل» .واملقياس هنا
«م� ��دى ال �ن �ظ��اف��ة ف ��ي آخ ��ر ال� �ط ��ري ��ق» ...من
دون أن ننسف أهمية «أول الطريق التي
يفترض أن ت�ك��ون خاللها الحبة محمية
ف��ي القطف وف��ي التخزين وم��دة االنتظار
أيضًا».
ه ��ذا ف��ي امل�ن�ط��ق ال�ع�ل�م��ي .أم ��ا ف��ي املنطق
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف��األم��ور تسير ع�ل��ى م��ا يفعله
م��زارع��و ال��زي�ت��ون ال��ذي��ن ي�ع�ص��رون زيتهم
ويشترون زيتًا آخ��ر .وهنا ،تكون العودة
دائ � �م ��ًا إل � ��ى «ط ��ري� �ق ��ة ال� �ع� �ص ��ر» .ه � ��ذا ه��و
ال �ف��ارق إذًا .ث�م��ة ف� ��وارق أخ ��رى مصاحبة
ل �ل �ن��وع �ي��ة .ف �ف��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ت �ك ��ون ك�م�ي��ة
املادة املترسبة في الزيت أعلى من طريقة
العصر الحديثة .وأكثر من ذلك ،فإن «املياه

العادمة» التي تخرج من املعاصر الحديثة
«تكون نسبة تركيزها باملواد امللوثة أقل
م��ن مياه التقليدية» .ول�ك��ن ،هناك م��ا هو
أك�ث��ر أه�م�ي��ة ،وه��و أن «ك��ل  100كيلوغرام
من الزيتون تنتج ما بني  50و 80ليترًا من
الزيت في املعاصر الحديثة ،بزيادة تبلغ
ح��وال��ى  %20ع��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة» .ه��ذه نقطة
قو ٍة أخرى ،بحسب زريق .مع ذلك ،يتحدث
ع��ن إم �ك��ان ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ج�ي��دة
م��ع التقليدي «فيما ل��و ت��م تحسني سبل
اإلن �ت ��اج ،وه ��و ش ��رط ال ي �ف� ّ�رق ب�ي�ن م ��زارع
وص��اح��ب م�ع�ص��رة» .ل�ك��ن ،ثمة مسؤولية
تلقى على عاتق األخير« ،وهي مسؤولية
النظافة في العصر».
في عودة إلى املعاصر املوجودة في لبنان،
ال ب ��د م ��ن اإلش� � ��ارة إل ��ى أن  %21م ��ن تلك
امل �ع��اص��ر م�س� ّ�ج�ل��ة رس�م�ي��ًا ع�ل��ى امل�س�ت��وى
الوطني ،مقابل  %46ذات تسجيل محلي،
وهو الجانب املتعلق بالرخصة الرسمية
إلن �ش��ائ �ه��ا .أم ��ا ال�ب�ق�ي��ة ،ف �ـ«م �ت �ح� ّ�ررة» من
ال��وط �ن��ي وم ��ن امل �ح �ل��ي! وه �ن��ا ،ال رخ�ص��ة
إنشاء وال رخصة عمل ،إذا ك��ان ال بد من
االل� �ت ��زام ب �ن �ظ��ام ال�ت�س�ج�ي��ل ال� ��ذي تضعه
ّ
وزارة الصناعة ،والذي يحتم على صاحب
املعصرة الحصول على رخصتني ،واحدة
لإلنشاء وأخرى للعمل.
أم� ��ا ح � ّ�ص ��ة امل �ن ��اط ��ق م ��ن ه� ��ذه امل �ع��اص��ر،
ف�ي�س�ت�ح��وذ ال �ش �م��ال ع �ل��ى ال �ن �ص��ف ،%50
مقابل  %21ف��ي جبل لبنان و %14.5في
ال�ج�ن��وب و %12ف��ي النبطية و %2.5في
ال�ب�ق��اع .وتعمل ه��ذه امل�ع��اص��ر على عصر
 %70م��ن إن �ت��اج ال��زي�ت��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فيما
 %30تبقى «زيتونًا للمائدة».
ث�م��ة س ��ؤال أخ �ي��ر ،ال ع�لاق��ة ل��ه بالنوعية
وال ب��ال�ك�م�ي��ة :ه��ل ت �ع��رف��ون م��ا ه��ي كمية
استهالك اللبناني لزيته؟ الجواب مصيبة
أخ ��رى ،وه��و أن ال�ل�ب�ن��ان��ي «أق ��ل مستهلك
ل��زي��ت ال ��زي� �ت ��ون ،ح �ي��ث ال ت �ت �ع��دى نسبة
استهالكه السنوي الـ 2,5كيلوغرام ،مقابل
ً
اليوناني مثال الذي يستهلك  20كلغ».

طرابلس :كان غير شكل الصابون
اقترنت صناعة الصابون
بطرابلس لعقود ،وقد
تراجعت اليوم لحلول الصابون
َّ
املصنع مكان البلدي وانحسار
املساحات املزروعة بالزيتون
في املدينة والجوار .ومع
ذلك فمنتجات خان الصابون
تباع في  200نقطة في لبنان
والعالم
عبد الكافي الصمد
طرابلس هي واح��دة من امل��دن القليلة في
م �ن �ط �ق��ة ش� ��رق امل �ت��وس��ط ال �ت ��ي اش �ت �ه��رت
ب �ص �ن��اع��ة ال � �ص� ��اب� ��ون ،وان � �ت � �ش ��رت ف�ي�ه��ا
خ ��ان ��ات أو أس � ��واق ح �م �ل��ت اس� �م ��ه .ي�ع��ود
ذلك إلى انتشار شجر الزيتون في املدينة
وض��واح �ي �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا ف ��ي ال � �ك ��ورة ،ما
ّ
سهل على الحرفيني ابتكار هذه الصناعة
وتطويرها.
ي �ق��ول رئ �ي��س ل �ج �ن��ة اآلث� � ��ار وال � �ت� ��راث ف��ي
ّ
بلدية طرابلس د .خالد تدمري ،إن صناعة
ال�ص��اب��ون ازده ��رت أي��ام الصليبيني ،قبل
أن تشهد فترتها ال��ذه�ب�ي��ة أي ��ام املماليك
ال��ذي��ن أن �ش��أوا خ��ان ال�ص��اب��ون ع��ام ،1480
وبعدهم العثمانيني ال��ذي��ن ّ
وس�ع��وه .هنا
ي�ت�ح��دث ت��دم��ري ع��ن وث�ي�ق��ة ت��اري�خ�ي��ة في
قصر ال�ب��اب العالي ف��ي إسطنبول ،تشير
إلى أن السلطان سليمان القانوني كانت
تصله الهدايا من طرابلس ،وعلى رأسها
ال � �ص� ��اب� ��ون وال � �س � �ك ��ر وم� �ن� �ه ��ا «ص� ��اب� ��ون

العرايس» ،وهو صابون على شكل كرات
كان ُيوضع في جهاز العروس.
ل ��م ي �ت��وق��ف ازده� � ��ار ه ��ذه ال �ص �ن��اع��ة على
خان الصابون وحده ،فقد كانت طرابلس،
ب�ح�س��ب ت��دم��ري ،ت�ض��م ن�ح��و  10مصابن
ك�ب�ي��رة ،ل��م يبق منها ال�ي��وم س��وى  3فقط
ت�ع�م��ل ي ��دوي ��ًا .ال� �ي ��وم ،ب��ات��ت ه ��ذه ال�ف�ت��رة
ال��ذه�ب�ي��ة م��ن امل��اض��ي ،ل��وال ق�ل��ة ال ي��زال��ون
ي �ت �م �س �ك��ون ب� �ه ��ا ،ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��ن ت ��راث
املدينة ومورد رزق لهم.
بدر حسون أحد هؤالء الذين أعادوا إحياء
الخان وصناعة الصابون في املدينة .يعزو
الثورة
الرجل تراجع صناعة الصابون إلى
ّ
الصناعية التي جعلت الصابون املصنع
ّ
ي �ح��ل م �ك��ان ال �ص��اب��ون ال� �ي ��دوي .وال�س�ب��ب
ال � �ث ��ان ��ي ،ب � � ��رأي ح � �س� ��ون ،ه� ��و «ان� �ح� �س ��ار
مساحة األراضي املزروعة بالزيتون ،سواء
في طرابلس أو املناطق القريبة منها ،ما
جعل املصابن تستغني عن زيت الزيتون
ف��ي ص �ن��اع��ة ال �ص��اب��ون ب��زي��وت أخ� ��رى أو
شحوم حيوانية ،ففقدت صناعة الصابون
التقليدية في طرابلس روحها وقيمتها».
ّ
وي��وض��ح ح�س��ون أن ال �ص��اب��ون املصنوع
م��ن زي��ت ال��زي�ت��ون ،وامل �ع��روف بالصابون
البلدي ،يتوزع على نوعني :األخضر الذي
يستخرج من «عجوة» الزيتون ،واألبيض
امل�س�ت�خ��رج م��ن زي ��ت ال��زي �ت��ون ،ك��اش�ف��ًا أن
ط��ري�ق��ة ال�ص�ن��اع��ة التقليدية ل�ل�ص��اب��ون ال
تحتاج إل��ى أكثر من ق��در كبير من املعدن
(حلة) ،وموقد وملح وصود كوستيك.
ال ّ
يتردد حسون في التأكيد أن الصابون
ال �ت �ق �ل �ي��دي امل �ص �ن ��وع م ��ن زي� ��ت ال��زي �ت��ون
«أفضل من الصابون الحديث ،ألن صناعة
صابون زيت الزيتون ال تتضمن شحومًا
حيوانية وم��واد كيميائية .لكن الرجل لم
يقع في ما وصفه بالخطأ ال��ذي وق��ع فيه

الصابون األخضر
يستخرج من «عجوة»
الزيتون واألبيض
من الزيت

س��واه من صانعي الصابون في طرابلس
كي يبقى محافظًا على صناعته ،ومن ثم
ي �ط� ّ�وره��ا ح�ت��ى ب��ات��ت ص�ن��اع��ة ال�ص��اب��ون
اليوم في طرابلس تقترن به.
وي�ل�ف��ت ح� ّ�س��ون إل��ى أن «م��ا س��اع��دن��ي في
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع�م�ل��ي ه��و ب �ي��ع منتجاتي
م � ��ن ال � �ص� ��اب� ��ون ب� ��امل � �ف� ��رق إل � � ��ى ال ��زب ��ائ ��ن
مباشرة ،وعدم سماحي للتجار بالتحكم
ب ��أس �ع ��اره ��ا» ،ك��اش �ف��ًا أن م �ن �ت �ج��ات خ��ان
ال� �ص ��اب ��ون ت� �ب ��اع ال � �ي� ��وم ف� ��ي  200ن�ق�ط��ة
بيع ،منها  4فقط في لبنان ،والباقي في
أنحاء العالم .ال يخفي افتخاره بأنه أعاد
ل �ص �ن��اع��ة ال �ص��اب��ون م �ج��ده��ا ال �غ��اب��ر في
ط��راب�ل��س ،لكنه ي�ش��دد على أن�ه��ا «تحتاج
إل � ��ى رع ��اي ��ة أك� �ب ��ر م ��ن ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة،
كونها صناعة تقليدية تحمل إرث املدينة
وت��راث �ه��ا ،وت��وف��ر وظ��ائ��ف ع �م��ل ،وت�س�ه��م

في تصريف موسم الزيت والزيتون بدل
ركوده كل عام».
وفي هذا املجال ،يشير إلى أنه ينتج 1200
م�ن�ت��ج ط�ب�ي�ع��ي م�ش�ت��ق م��ن زي ��ت ال��زي�ت��ون
وزي� � ��وت أخ� � ��رى ،وه� ��ي ج�م�ي�ع��ًا م�ن�ت�ج��ات
طبيعية ،وأن األل��وان التي يضيفها على
ال �ص��اب��ون ط�ب�ي�ع�ي��ة وت �س �ت �خ��دم ل�ل�ت�ن� ّ�وع،
مستعينًا بمهندسني كيميائيني وبأبنائه
ال��ذي��ن اكتسبوا املهنة ع��ن طريق الخبرة،
وأحدهم ّ
تخرج مهندسًا كيميائيًا.
لكن ّ
حسون يلفت إلى أن أسعار الصابون
ال �ط �ب �ي �ع��ي ال � ��ذي ي �ص �ن �ع��ه ،ال �ج ��ام ��د م�ن��ه
وال�س��ائ��ل ،وك��ذل��ك ال�ع�ط��ور و«ال�ك��ري�م��ات»،
مرتفعة بسبب تكلفتها ،وبعض أنواعها
ي �ب��اع ب��أك �ث��ر م ��ن  10أض� �ع ��اف ال � ّص��اب��ون
الصناعي ،ما يجعل شراءها متعذرًا على
عموم الناس.

ّ
ّ
ّ
ومواد كيميائية (األخبار)
حيوانية
يتضمن الصابون البلدي شحومًا
ال
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بني األمس واليومّ ،
تبدلت أحوال الزيتون في إقليم الخروب.
والبركة خفت .بعض األوالد طردوا األرض من
«العتاق» ماتوا
ّ
قاموسهم ،إلى درجة أنهم ال يعرفون أين تقع الحقول التي
يملكونها .وآخرون ال يتذكرون املكان إال حني يحل موسم
القطاف ،فيكلفون من يقوم باملهمة عنهم

إقليم الخروب

اهلل يطرح البركة
فاتن الحاج
ي � ��وم ح �م��ل ب� �ط ��رس ض ��وم ��ط «م � ّ�س ��اس ��ه»
على كتفه إل��ى ك��رم زي�ت��ون «ض�م�ن��ه» قبل
 30ع��ام��ًا ،تعجب كيف منعه ال�خ��وري من
دخ� ��ول ال �ح �ق��ل .ف ��ي ت �ل��ك األرض ال�ت��اب�ع��ة
ل �ل��وق��ف ،ال م �ك��ان مل �ث��ل ه ��ذا «امل � �ف� ��راط» أو
القصبة في قاموس القطاف« .التمشيق»
باليد والقطع باملنشار لألغصان املرتفعة
ه �م��ا ال��وس �ي �ل �ت��ان ال��وح �ي��دت��ان امل �س �م��وح
ب�ه�م��ا ه �ن��ا ،ي �ق��ول ال�ث�م��ان�ي�ن��ي ،مستعيدًا
أيامًا كان ّ كل شيء فيها «على الطبيعة».
ال يذكر أن��ه شاهد يومًا ورق��ًا أصفر على
«مطعوم» الزيتون أو اضطر إلى استخدام
ّ
املواد الكيماوية .اليوم ،يطل ضومط على
زيتونه في بلدته املغيرية ليتفقد حاجاته
فقط .لم يعد «الختيار» قادرًا على التعامل
مع أرضه بيده .أوالده ال يرغبون في ذلك
ّ
يصر الرجل فقط على فصل الورق
أيضًا.
عن حبة الزيتون في البيت كي ال «يمرمر»
ال ��زي ��ت ،وي �ج �ب��ر األب � �ن ��اء واألح � �ف� ��اد ع�ل��ى
مساعدته ف��ي ذل��ك .ه��و ال يثق بـ«شفاط»
امل�ع�ص��رة ال��ذي ي�ق��وم ب�ه��ذه امل�ه�م��ة .ف��ي ما
ع��دا ذل��ك ،ف�ق��د أوك��ل امل�ه�م��ات األخ ��رى إل��ى
ابن قريته جميل عابدين.
جميل ه��ذا راف��ق وال��ده إل��ى ال�ك��رم م��ذ كان
ف��ي ال��راب �ع��ة ع �ش��رة ،ورب �م��ا ي �ك��ون وح�ي�دًا
ب�ين أب�ن��اء جيله ال��ذي يتخذ م��ن الزيتون
مصدر دخله األس��اس��ي .ال��وال��د ،أب��و زي��ن،
اب� ��ن ال �ت �س �ع�ين ع ��ام ��ًا ،ال ي � ��زال ب��امل�ن��اس�ب��ة
يرتاد املكان ويناقش ابنه في كل صغيرة
وك�ب�ي��رة .يحافظ األرب�ع�ي�ن��ي على األرض
م �ث��ل اب �ن �ت��ه ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك ��ان ي�ف�ع��ل أب ��وه.
يعيش معها وتعيش م�ع��ه .ال يفعل ذلك
م ��ع رزق � ��ه ف �ح �س��ب ،ب ��ل م ��ع ك ��ل األراض � ��ي
ّ
ال �ت��ي ي�ض�م�ن�ه��ا .ي�ح��رث�ه��ا  3م � ��رات ،ي�ق��ل��م
األغ �ص��ان ،ينكش باملعول ح��ول املطعوم.
ّ
ه� ��ذه ل �ي �س��ت ح� ��ال ك �ث �ي��ري��ن ي �ط��ل��ون على
ال��زي �ت��ون م��ن امل��وس��م إل ��ى امل��وس��م .ل�ك��ن ال
غنى ع��ن «ال�ك�ي�م��اوي» ،يستدرك عابدين.
امللح املستخدم في املاضي ال يكفي وحده،
برأيه ،لذا ال بد من «البوتاس» وغيره من
املواد من أجل إنتاج أفضلّ .
«املساس» من
ّ
«يسم» الشجرة،
عدة شغله أيضًا وإن كان
ل�ك��ن الكمية «ال �ل��ي منشيلها» ه��ي أرب�ع��ة
أض �ع��اف ال�ك�م�ي��ة فيما ل��و ك��ان��ت الطريقة
املستخدمة هي «التمشيق» .م��اذا سأفعل
ّ
مع  300دون��م أتسلمها كل موسم؟ يقول.

ك��ذل��ك ،ل��م يعد ع��اب��دي��ن على غ��رار أج��داده
ي�ه��ز ال �ش �ج��رة م��رت�ين أو ث�ل�اث م ��رات قبل
القطف ،فيسقط «الحب» الصالح للكبيس
أو للصابون .ما يفتقده الرجل ّ
الطيب هو
أيام «العونة» بني أهل الضيعة ،أي «اللي
بيخلص رزقاتو بيساعد ج��اره» .يتمسك
ب �ج��ودة ال��زي��ت وس�م��اك�ت��ه ال �ت��ي تنتجها
طريقة العصر القديمة :الحجرين .يرفض
اس�ت�خ��دام امل�ص�ف��اة ف��ي امل�ع��اص��ر الحديثة
«ال �ح �م��اوة ت��ؤك�س��د ال��زي��ت وت�م�ص�ل��ه ،أم��ا
على البارد فيخدم  10سنوات».
في الحقل ،كانت امل��رأة رفيقة الرجل «وما
ت�ق�ب��ل إال ت�م�ش��ي ق ��دام ��و» ،ت �ق��ول ق��رن�ف�ل��ة
حمادة بثقة ّوطيبة الفتة .تجزم الحاجة
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ة أن �ه ��ا ك��ان��ت ت�ع�م��ل أك �ث��ر من
الرجل وفي كل أن��واع القطاف« ،أم��ا نساء
ال �ي��وم ،ف�ل�ا ي�ع��رف��ن أي ��ن ه��ي األرض .وإذا
ق��ررن مساعدة رجالهن ،فعملهن يقتصر
الزيتون وتمشيق األغصان
على جمع حب
ّ
املنخفضة» .تذكر أنها قطفت وحدها في
إحدى السنوات  175تنكة زيتون «باألمس
ك ��ان ه �ن��اك ب��رك��ة .ح��ال �ي��ًا ،ي�ت�ك��دس ال��زي��ت
في املعاصر وال يجد من يشتريه» .تبدو
ّ
ح �م��ادة ف �خ��ورة ألن�ه��ا ع��ل�م��ت أوالده� ��ا من
«الزيتونات».
«ان �ش��ا ال �ل��ه امل��وس��م ع�ل��ى خ��اط��رك��ن ...الله
ي�ط��رح ال �ب��رك��ة» ،ت�ك��اد ال�ع�ب��ارة ت �ت��ردد في
م �ع �ظ��م ق� ��رى إق �ل �ي��م ال � �خ� ��روب .ف ��ي ب��رج��ا،
يجتاح الباطون حقول الزيتون ،والبركة
ل��م ت�ع��د ك�م��ا ك��ان��ت س��اب�ق��ًا .ه��ذا م��ا يقوله
أب � �ن � ��اؤه � ��ا .ي �س �ت �ع �ي��د ص� ��اح� ��ب م �ع �ص��رة
موسكو الحديثة ،علي دمج ،مشهد جدته
وهي تجمع «سواد» الحمير لتضعه حول

يفتقد أهالي
املنطقة أيام
«العونة» بني
أهل الضيعة
الواحدة (كامل
جابر)

يهزون
كان األجداد ّ
الشجرة مرتين أو ثالث
مرات قبل القطاف

«برنامج تجميع الزيت» أكل ولم يدفع
دخل مزارعو الزيتون موسمًا جديدًا ،في وقت لم يسددوا فيه حساباتهم عن املوسم
الفائت الذي شهد كسادًا في الزيت .فالبرنامج الوطني لتجميع زيت الزيتون الذي
ً
أطلقته الحكومة لشراء الزيت ملصلحة الجيش اللبناني ،لم يكن حال للتخفيف عن
امل��زارع�ين .والسبب أن الجيش تسلم الكميات ال�ت��ي طلبها ( 100أل��ف تنكة) ،لكن
الحكومة ل��م ت��دف��ع ثمنها .وبحسب م�ص��ادر ف��ي ال�ت�ع��اون�ي��ات ال��زراع �ي��ة ،ف��إن سبب
التأخير في ص��رف املستحقات يعود إل��ى ق��رار وزارة امل��ال تحويلها إل��ى الحساب
املصرفي لكل مزارع .لكنها آلية طويلة دفعت وزير الزراعة حسني الحاج حسن إلى
اقتراح دفع شيكات للمزارعني مباشرة.
املفارقة أن الحكومة تستعد إلطالق الدورة الثانية من البرنامج ،فيما بدأت التجربة
األولى بتسعيرة منخفضة للزيت وفرض إخضاعه لفحص الجودة ونقله وتخزينه
على حساب املزارع ،وانتهت بالتأخر في دفع ثمنه.

يديها
جذع الشجرة .املقص لم يكن يفارق
ّ
لتقليم األغصان اليابسة .يظن الرجل أنه
مع رحيل ما تبقى من ّ
املعمرين سينتفي
االه�ت�م��ام ب ��األرض ،على ق��اع��دة «شرايتو
وال ت��رب��اي �ت��و» .ي ��روي ه�ن��ا م��ا ح�ص��ل مع
إح� � ��دى زب ��ون ��ات ��ه ،ف �ق��د دف� �ع ��ت م �ل �ي��ون�ين
ون �ص��ف م �ل �ي��ون ل �ي��رة ت �ك��ال �ي��ف ال �ح��راث��ة
والتقليم واملواد الكيماوية وأجرة القطف
للعمال ،لتنال في نهاية املطاف  10تنكات
زيت.
ّ
أم��ا ف��ي امل��اض��ي ،ف�ك��ان الخير يفيض عنا
وك��ان��ت األش �ج��ار تضحك ألن امل�ع��ول كان
ي�ل��ازم ال� �ف�ل�اح ،ي �ق��ول م �ح �م��ود ت ��رو ال ��ذي
يعمل «ب��ال�ف��اع��ل» وف��ي م�ع��اص��ر ال��زي�ت��ون
م� �ن ��ذ  40ع � ��ام � ��ًا .ال �ل��اف � ��ت م � ��ا ي � ��روي � ��ه ع��ن
املقايضة بني الحلويات العربية والزيتون.
ك�ي��ف؟ يحضر أه��ل ص�ي��دا ومعهم نمورة
وص �ف ��وف «ف �ن��داك��ش ك ��ل ك�ي�ل��و ح �ل��و ب �ـ 3
مجاميع زي �ت��ون» .ي�س�ت��درك« :ذه�ب��ت تلك
األيام إلى غير رجعة .ماتوا العتاق» .ينفي
جمال الغوش صحة مقولة «الزيتون سنة
بيحمل سنة أل» ،شرط أن ال يتذكر صاحب
الرزق أرضه وقت القطاف فحسب .الغوش
اختبر ذل��ك شخصيًا ،فهو يملك معصرة
ف � ��ي ب� �ل ��دت ��ه وي� �ض� �م ��ن أراض � � � ��ي م� ��زروع� ��ة

بالزيتون في عكار .يقول« :الزيتون ليس
ّ
مزحة ،وعليك أن تتكلف عليه ليطعمك».
يوافقه الرأي شكر الله البستاني الذي قدم
م��ن ح ��ارة بعاصير لعصر زي�ت��ون��ه ،على
�األم��ل م��ا ع ��دا ال� ��رزق».
خ�ل�ف�ي��ة «ك ��ل ش��ي ب� ّ
ي� �ج ��زم ال �س �ب �ع �ي �ن��ي أن� � ��ه س �ي �ب �ق��ى ي �ع��ام��ل
أرض � ��ه م�ث�ل�م��ا ك� ��ان ي �ع��ام �ل �ه��ا أب � ��وه حتى
يسلمها ألبنائه «اللي ما بيدعسوها وال
بيعرفوها».
ل�ي��س ب�ع�ي�دًا ع��ن ب��رج��ا ،ل��م ت�ع��د ال�ب��رج�ين
ق��ري��ة زراع� �ي ��ة ن �م��وذج �ي��ة ك �م��ا ك��ان��ت ف��ي
السابق ،يقول سامي أبو عرم ،الناشط في
املجال الزراعي .ويشرح كيف كان الزيتون
املصدر األساسي لدخل كل العائالت ،فلم
تعتمد عليه ف��ي تعليم أوالده ��ا فحسب،
ب ��ل ك ��ان ��ت ت �ش �ت��ري األراض � � ��ي م ��ن «غ �ل��ة»
امل��وس��م .يتحدث هنا ع��ن اكتفاء ذات��ي ،إذ
ك��ان ك��ل م��زارع يملك ف��دان بقر يستخدمه
في الحراثة ويعتمد روثه سمادًا طبيعيًا
ألش �ج��ار ال��زي �ت��ون .وك ��ان ه�ن��اك ت�ج��ار في
ال �ض �ي �ع��ة ي �ج �م �ع��ون ال� ��زي� ��ت م� ��ن امل� �ن ��ازل
ليبيعوه في بيروت .اليومّ ،
يحمل الرجل
س �ي��اس �ي��ي امل �ن �ط �ق��ة م �س��ؤول �ي��ة ت�ص��ري��ف
ّ
االن� � �ت � ��اج وخ� �ص ��وص ��ًا أن ال �ت �ع ��اون �ي ��ات
الزراعية التي أنشأوها ال تفي بالغرض.

في جبيل والبترون« :السنة مش سنتو»
جوانّا عازار
ال يشبه موسم الزيتون في قضاءي جبيل
والبترون العام املاضي .هو نصف موسم،
يقول صاحب معصرة الريحانة في جبيل
رم ��زي م �ع� ّ�وض ،وإن ت �ف��اوت اإلن �ت��اج بني
منطقة وأخرى في القضاء .فالغلة مقبولة
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �س ��اح �ل � ّ�ي ��ة وم �ت ��دن �ي ��ة ف��ي
البلدات الوسطى مثل معاد ّ
وبجة وغلبون
وبنتاعل والكفر وغيرها .والسبب ،برأي

صاحب معصرة بولس في ّ
جدايل _ جبيل
طوني بولس ،يعود إلى اختالف العوامل
ّ
ّ
وتغير الطقس.
الطبيعية
ّ
وف ��ي م �ق��ارن��ة ي�ج��ري�ه��ا ب��ول��س ف ��إن نسبة
«ال �ج �ف��ت» ب�ل�غ��ت ال �ع��ام امل��اض��ي  300طن
ل�ت�ب�ل��غ ه ��ذا ال �ع��ام  70ط �ن��ًا ،ف�ي�م��ا ال ي��زال
زي � ��ت ال� ��زي � �ت� ��ون ف� ��ي ال � �خ� ��واب� ��ي م� ��ن دون
تصريف ،وسط مضاربة الزيت املستورد
ّ
م��ن ال�خ��ارج ،علمًا ب��أن األخ�ي��ر ال يضاهي
ّ
اللبناني ونظافته .ويطالب
ج��ودة الزيت

بولس وزير الزراعة بوضع خطة لتسويق
اإلنتاج وتصديره.
ال��وض��ع ف��ي ق �ض��اء ال �ب �ت��رون ل�ي��س أفضل
ً
ح� � � ��اال .ه �ن ��ا ال ��زي� �ت ��ون «م � ��ا ع� ��م ي �ع �ط��ي»،
والنتيجة ان�خ�ف��اض نسبة إن�ت��اج ال��زي��ت.
اإلن � �ت� ��اج ج �ي��د ف ��ي ب� �ل ��دات وج� ��ه ال �ح �ج��ر،
�رض في
عبرين،
حامات وغيرها وغير م� ٍ
ّ
بترونية أخرى .يقول ميشال هيكل
بلدات
ّ
من بلدة كفرعبيدا إن املزارعني يحتاجون
من الدولة اللبنانية إلى تكثيف الدراسات

ّ
ّ
تصب في مصلحة املزارعني واتخاذ
التي
ال �خ �ط��وات األف �ض ��ل ل �ت �ص��ري��ف إن�ت��اج�ه��م
ّ
وتسويقه .وم��ع ذل��ك ،يشير هيكل إل��ى أن
امل��و ّس��م ف��ي ال �ب �ت��رون أف �ض��ل م��ن ال �ك��ورة،
م �ت��وق �ع��ًا أن ي�ن�ت�ه��ي ع �ص��ر ال ��زي �ت ��ون ف��ي
البترون منتصف الشهر الحالي تقريبًا.
امل ��زارع ��ون ف��ي ال�ق�ض��اء ي��ن ي�ت�ح� ّ�دث��ون عن
ّ
يتكبدنوها لالهتمام بالزراعة
مصاريف
ً
ّ
والقطاف ،فضال عن مشكلة ندرة العمال،
وخصوصًا ال�س��وري�ّي�نّ منهم ال��ذي��ن كانوا

يساعدونهم في القطاف.
ّ
ويشير ّ
معوض إلى أن موسم الزيتون يبدأ
ّ
فعليًا ف��ي جبيل م��ع ب��داي��ة ش�ه��ر تشرين
ّ
ّ
ّ
األول ويستمر باإلجمال حتى بداية شهر
ّ
ّ
ك��ان��ون األول إذا ك��ان امل��وس��م ج��ي �دًا .بعد
القطاف ،يجتاز الزيتون في مرحلة أولى
ّ
ليتحول بعدها
الطحن بواسطة الحجر
ً
إل��ى املكبس ،وص��وال إل��ى املرحلة األخيرة
في املصفاة حيث يفرز الزيت عن املياه.
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انخفض سعر برميل النفط
في لندن أم��س مع استمرار
ق��وة الطلب في
القلق من ّ
ال��س��وق األم��ي��رك��ي��ة ،وه��ي
األكبر عالميًا ،كما انخفض
السعر في نيويورك إلى 85.4
دوالرًا

ه��وى سعر أون��ص��ة الذهب
أك��ث��ر م��ن  30دوالرًا أم��س
سجل أدن���ى مستوى له
ُلي ّ
خ�ل�ال  8أس��اب��ي��ع .وي��ب��دو ّأن
الطلب على المعدن الثمين
متقلبًا بفعل حرارة
سيبقى
ّ
االنتخابات األميركية

انخفض ص��رف ال��ي��ورو أم��ام
ال��دوالر مع انتعاش العملة
األميركية نتيجة مجموعة
من المؤشرات االقتصادية،
ووصلت إلى أعلى مستوى
سلة من
خالل  7أسابيع أمام ّ
العمالت

107

1683.6

1.284

دوالرات

دوالر

دوالرًا

تحقيق

الكازينو في
امبراطورية
خدمة
حقوق  260عامال لصالح شركة خاصةّ
ً

ّ
يتحول مرأب السيارات في
كازينو لبنان إلى ساحة اعتصام ليس
احتجاج بال دواليب
سياسيًا وال أمنيًا.
ً
شعاره حقوق  260عامال يتم التالعب
بهم كما يلعب الكبار بفيش
القمار في الداخل
حسن شقراني
ما يرشح عن سوء اإلدارة في كازينو
ّ
ويتنوع من صفقات غير شفافة
لبنان
ً
وص��وال إلى توظيف سياسي لم يعد
�ؤس�س��ة ت� ّ
غ��ري�ب��ًا .ه��و م� ّ
�ؤم��ن للخزينة
ّ
إيرادات ولكن في الوقت نفسه تتلطى
ب� �ـ«اج� �ت� �ه ��ادات» ت�م �ن��ع أع �ي�ن ال��رق��اب��ة
املالية من االطالع على أعمالها.
ّ
تحول الكازينو خالل سنوات ما بعد
الحرب ــ والتي أنفق خاللها  50مليون
دوالر إلع ��ادة تأهيله بحسب إدارت��ه
نفسها ــ إلى مجال حيوي للتوظيف
غير الشفاف كما هي الحال عليه في
ً
امل��ؤس �س��ات ال �ع� ّ
�ام��ة إج �م��اال .توظيف
ال يأبه على ما يبدو بحقوق العمال
امل�ن�ت�ج�ين ب �ق��در اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ش��رك��ات
التي تعمل في إطار التركيبة القائمة.

ّ

إح ��دى ت�ل��ك ال �ش��رك��ات « »Abelaالتي
ّ
ي�ع�م��ل م�ع�ه��ا ب��ال�ت�ع��اق��د  260م��وظ�ف��ًا
ينفذون األع�م��ال األس��اس�ي��ة الخاصة
ب � ��أل� � �ع � ��اب امل� � �ي� � �س � ��ر؛ وه� � � ��و ال� �ن� �ش ��اط
للكازينو.
األساسي بطبيعة الحال ّ
ُوع � � ��د ه � � ��ؤالء ال � �ع � ّ�م ��ال ب� ��أن� ��ه س�ي�ت��م
تثبيتهم في مالك الكازينو مطلع عام
ّ 2013عندما ينتهي العقد مع الشركة
ّ
ضحية التالعب .إذ
غير أنهم وقعوا
نّ ّ
تبي أن العقد املبرم مع تلك الشركة
ت� ّ�م تجديده ليبقوا هم خ��ارج اللعبة،
وتبقى حقوقهم غير محفوظة.
ان �ت �ف��ض ال� �ع �م ��ال ع �ل��ى ه � ��ذا ال��وض��ع
«وع� � � �ل � � ��ى األك � � � � ��اذي � � � � ��ب» ك� � �م � ��ا ت � �ق ��ول
أوساطهم .ب��دأوا اعتصامًا عن العمل
ّ
م �ن��ذ ث�لاث��ة أي � ��ام .ك ��ل ي ��وم ي�ف�ت��رش��ون
مساحة مواقف السيارات منذ الساعة
ّ
 11صباحًا؛ يبقون هناك حتى ما قبل
منتصف الليل بقليل.
ت �ع��ود ج ��ذور ال�ق� ّ�ص��ة إل��ى ع��ام .1996
حينها ص��در م��رس��وم بعدم التثبيت
ف � ��ي م �ل ��اك امل� ��ؤس � �س� ��ة .ول � �ك� ��ن ب �ح �ك��م
سيرورة الحياة العديد من املوظفني
ّ
ت��وف��وا أو ت�ق��اع��دوا ،م��ا اض�ط� ّ�ر اإلدارة
إل��ى التعاقد مع « »Abelaقبل نحو 6
سنوات :تعمد الشركة إلى التعاقد مع
م��وظ�ف�ين ،تقبض م��ن اإلدارة ،وت��دف��ع
لهم رواتبهم.
ف � ��ي ع � � ��ام  2011ت� �غ � ّ�ي ��ر ال � ��وض � ��ع إذ

العقد املبرم مع الشركة تبلغ قيمته  10ماليني دوالر نصفه أرباح (هيثم املوسوي)
ص��در م��رس��وم ُي�ج�ي��ز ل�ل��إدارة تثبيت
املوظفني ،فعمدت إلى تسوية أوضاع
نحو  360موظفًا ــ معظمهم يعملون
ف��ي م�ج��ال األك��ل والضيافة (& Food
ّ
 .)Beverageم��ع العلم أن  300موظف
فقط من هؤالء كانوا يعملون أساسًا
في املؤسسة «وت� ّ�م إلصاق  60موظفًا
ّ
طائفية»
معهم ف��ي إط��ار محاصصة
تقول مصادر من داخل الكازينو.

ول �ك ��ن ال � �ق ��رار ـ� �ـ ل �ل �غ��راب��ة ـ� �ـ ل ��م ي�ش�م��ل
الفئة العاملة مع « »Abelaالتي تقوم
ً
ب��أع�م��ال ت�ب��دأ ب�ت��وزي��ع ال ��ورق وص��وال
إل� ��ى ال ��رق ��اب ��ة وق� �ب ��ض ودف � ��ع امل �ب��ال��غ
املختلفة.
اح � �ت � ّ�ج ال� �ع � ّ�م ��ال ع �ل��ى ه � ��ذه امل �ع��ام �ل��ة
ّ
واإله � � �م� � ��ال ،غ� �ي ��ر ّ أن اإلدارة س�ع��ت
ّ
إل ��ى ط�م��أن�ت�ه��م ب��أن��ه س�ي�ت��م تثبيتهم
ّ
بانتهاء ال�ع�ق��د ،غير أن وراء الستار

ُ
ك� � ��ان� � ��ت ت� � � �ح � � ��اك م � � �ش � ��اري � ��ع أخ� � � � ��رى.
ّي�نّ ّ
ف �ق��د ت �ب� أن رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ال �ك ��ازي �ن ��و ح �م �ي��د ك ��ري ��دي ع �م��د إل��ى
تجديد العقد مع الشركة قبل أكثر من
عام «من دون أن يحتكم إلى مناقصة
ش� �ف ��اف ��ة وم� � ��ن دون أي م� �ف ��اوض ��ات
ّ
ملصادر مستقلة
لخفض الكلفة» وفقًا
ّ
ّ
م ��ط� �ل� �ع ��ة ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا امل � � �ل � � ��ف .وح �ي�ن
ّ
اكتشف العمال ه��ذا املخطط انطلقت

تقرير

«بيت التمويل» يصطاد موظفيه بمساعدة «الــس
محمد وهبة
يقع «ب�ي��ت التمويل ال�ع��رب��ي» ،ال�ي��وم،
ب�ي�ن س �ن��دان ال � �ق� ��رارات االس�ت�ث�م��اري��ة
الخاطئة ،ومسار اإلغالق الذي لم تنته
فصوله بعد ،والذي يكشف عن ّ
تورط
السلطة اللبنانية مع اإلدارة القطرية
ض� � ّ�د امل ��وظ �ف�ي�ن؛ ف �م �ص��رف ل �ب �ن��ان لم
ّ
ي �ت �ح� ّ�رك ل�ي�ن��ظ��ف ال �ف��وض��ى ال�ق�ط��ري��ة،
تاركًا لهم ه��ذه املهمة ،ووزارة العمل
«ن ��أت ب�ن�ف�س�ه��ا» ع�ن��دم��ا ت��رك��ت إدارة
امل �ص��رف «ع �ل��ى راح �ت �ه��ا» ف��ي ص��رف
امل ��وظ� �ف�ي�ن .وم � ��ا زاد امل �ش �ه��د س � ��وءًا،
أن ع ��ددًا م��ن املكتتبني ف��ي ص�ن��ادي��ق
اس �ت �ث �م��ار ّي��ة أص ��دره ��ا امل �ص ��رف قبل
سنوات ،نفذوا قبل يومني اعتصامًا
أم� ��ام م �ق� ّ�ر ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال��رئ�ي�س��ي،
م� � ّ
�رددي� ��ن ش� �ع ��ارات م ��ن ن � ��وع« :ن�ح��ن
ُن َ
ذبح على الشريعة اإلسالمية».

ّ
تخبط مالي وإداري

خلف هذا املشهد كانت االم��ور تزداد
سوءًا أيضًا .فبحسب مصادر مطلعة،

ّ
ت�ب��ل��غ م �ص��رف ل�ب�ن��ان م��ن إدارة بيت
ال �ت �م��وي��ل ع��زم �ه��ا ع �ل��ى ص � ��رف 100
م��وظ��ف ،وإغ �ل��اق  3ف � ��روع ،وع �ل��ى أن
َ
هناك اتفاقًا بني مالكي املصرف ،ذي
الجنسية ال�ق�ط��ري��ة وال�ك��وي�ت�ي��ة ،على
أن يستحوذ مصرف قطر اإلسالمي
ال � ��ذي ي �م �ل��ك  %70م ��ن االس� �ه ��م ع�ل��ى
ح� ّ�ص��ة ال�ث��ان��ي ال �ت��ي ت�ب�ل��غ  .%30ه��ذا
األمر ال يمكن تفسيره سوى أنه خيار
لتحويل بيت التمويل إلى فرع تابع
ملصرف قطر اإلسالمي ،أو إلى مكتب
تمثيلي له .أما املوظفون ،فقد تبلغوا
أن��ه خ�لال شهرين سيصرف نحو 50
موظفًا كدفعة أولى.
ف� ��ي ال� � ��واق� � ��ع ،ي �ت �ف��ق ال� �ع ��ام� �ل ��ون ف��ي
ب �ي ��ت ال �ت �م ��وي ��ل ال� �ع ��رب ��ي وم� ��دي� ��رون
م � �ص� ��روف� ��ون م� �ن ��ه ت �ع �س �ف��ًا ع� �ل ��ى أن
امل � � �ص� � ��رف ت � �خ � � ّ�ب � ��ط ،خ � �ل ��ال األش � �ه� ��ر
األخيرة ،بنتائج القرارات السياسية
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا امل ��ال ��ك األس ��اس ��ي فيه
«مصرف قطر اإلسالمي» منذ انفجار
األزم� ��ة ال �س��وري��ة .وي�ش�ي��ر ه ��ؤالء إل��ى
أن ال��رواي��ة املالية مل��ا يحصل ال ّ
تبرر

ّأي ��ًا م�م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي امل �ص��رف .فعلى
الصعيد املالي ،يبدأ توصيف هؤالء
من صناديق االستثمار التي أطلقها
امل� �ص ��رف ق �ب��ل أك� �ث ��ر م ��ن  3س� �ن ��وات.
يومها طلب مصرف قطر اإلسالمي،
وع�ل��ى ف�ت��رات ج��اءت ت�ب��اع��ًا ،أن يقوم
ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ب ��اإلع ��داد الس�ت�ق�ط��اب
مستثمرين ي�ش�ت��رون حصصًا ف��ي 3
ص�ن��ادي��ق :ص�ن��دوق «ال�ع��ري��ن» بقيمة

تبلغ
مصرف لبنان ّ
صرف  100أجير واتفاقًا
لتصبح الملكية قطرية
بالكامل

إج� �م ��ال� �ي ��ة ت� �ب� �ل ��غ  4م�ل��اي�ي��ن دوالر،
وص� � �ن � ��دوق «دن� � � ��ات ال� �ه� �ن ��د» ب�ق�ي�م��ة
إجمالية تبلغ  5م�لاي�ين دوالر منها
مليونا دوالر يكتتب فيها مساهمون
و 3ماليني يكتتب فيها بيت التمويل،
وص � �ن� ��دوق «م ��رس ��ى س� �ي ��ف» ب�ق�ي�م��ة
إج �م ��ال �ي ��ة ت �ب �ل��غ  9.5م�ل�اي�ي�ن دوالر
اك�ت�ت��ب ف�ي��ه م�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن وع ��دد من
املستثمرين.
آج��ال ه��ذه ّالصناديق ب��دأت تستحق
تباعًا ليتكشف أن قيمة استثمارات
ه� ��ذه ال �ص �ن��ادي��ق ت��راج �ع��ت ب �ص��ورة
بالغة .فجرى التعامل مع الصندوق
األول م��ن خ�لال ق��رار اإلدارة السابقة
ش � � ��راء إدارة ب� �ي ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل ك��ام��ل
األص� ��ول ف�ي��ه وإع � ��ادة رأس امل ��ال إل��ى
املكتتبني ،وهو ما أثار حفيظة اإلدارة
القطرية التي طلبت من املدير العام
ال� �س ��اب ��ق االس� �ت� �ق ��ال ��ة .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ل��م
ُ
تعتمد هذه املعالجة مع الصندوقني
اآلخ� ��ري� ��ن ،ب ��ل ق� � � ّ�ررت إدارة امل �ص��رف
القطرية أن ّ
تقدم للمساهمني عرضًا
ي�ت�ض�م��ن إع � ��ادة  %50م��ن رأس امل��ال

وت��رك الباقي «للزمن» وف��ق توصيف
العاملني في املصرف.

أين زيادة رأس املال؟
كان هذا األمر يتفاعل «تحت الطاولة»
ل�ف�ت��رة ط��وي �ل��ة ،ل�ك��ن اإلدارة ال�ق�ط��ري��ة
دف �ع��ت امل �ص ��رف ف ��ي ات �ج ��اه مختلف
م ��ع ق �ي��ام �ه��ا ب� �خ� �ط ��وات ي �ف �ه��م م�ن�ه��ا
أن�ه��ا ت��ري��د إغ�ل�اق امل�ص��رف واالن�ك�ف��اء
م��ن ال�س��وق اللبنانية ،ض��ارب��ة عرض
ال �ح��ائ��ط ب��ال �ق��ان��ون ال �ل �ب �ن��ان��ي ال ��ذي
يفرض عليها زيادة رأس املال من 60
مليون دوالر إل��ى  100مليون دوالر
(حاليًا تدنى رأس املال إلى حوالى 40
مليون دوالر).
وب �ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات امل �ت ��داول ��ة ،ف��إن
ال�ش��ري��ك ال�ك��وي�ت��ي ف��ي امل �ص��رف ال��ذي
يحمل ح��وال��ى  %30م��ن األس�ه��م ك��ان
ي� �ع� �ت ��زم ال� � �خ � ��روج م� ��ن ه� � ��ذه ال� �س ��وق
ألسباب مالية بحتة تتعلق بوضعه
ف��ي ال�ك��وي��ت وبحاجته إل��ى السيولة
من خ�لال تصفية بعض استثماراته
الخارجية .غير أن األسباب املالية لم
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ارت��ف��ع م��ع ّ��دل البطالة في
المتحدة إل��ى هذا
ال��والي��ات ّ
المستوى رغم ّأن االقتصاد
المتوقع
و ّلد وظائف أكبر من
ّ
األول ،ما يوضح
خالل تشرين ّ
ّأن االق��ت��ص��اد ع��ل��ى طريق
التعافي

ع����دد ال���ه���وات���ف م���ن ن��وع
« »Galaxy Note IIالتي
باعتها شركة «»Samsung
��ع��زز
خ�ل�ال ف��ت��رة ش��ه��ر ،م��ا ُي ّ
وجودها في سوق الهواتف
ال��ذك��ي��ة أم�����ام غ��ري��م��ت��ه��ا
األميركية «»Apple

7.9

3

في المئة

احتجاجاتهم فكان ّ
رد اإلدارة عليهم
ّ
بأن الدراسة التي أجرتها خلصت إلى
ّ
أن كلفة التثبيت تبلغ  2.6مليار ليرة
( 1.7م �ل �ي��ون دوالر ت �ق��ري �ب��ًا)« .ق��ال��وا
ّ
إن اإلدارة ال تستطيع ّ
تحمل هذه
لنا
األك�ل�اف» يوضح أح��د الناشطني من
ّ
العمال.
ُ
لكن األرق ��ام توضح العكس! ّإذ ت ّفيد
م�ص��ادر ال�ك��ازي�ن��و نفسها ب��أن��ه حقق

أخبار
وزارة العمل تستيقظ على تحذير!

ماليين هاتف

ف� ��ي ع � ��ام  2011أرب� ��اح� ��ًا ب �ل �غ��ت 280
ّ
م�ل�ي��ون دوالر ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن كلفة
التثبيت ال ت�ق��ارب أب �دًا عتبة  %1من
األرباح اإلجمالية.
ّ
أكثر من ذلك ،التثبيت يعني أن العقد
لن يعود قائمًا مع « »Abelaوبالتالي
ّ
سيتم توفير  10ماليني دوالر سنويًا!
ول��ذا يبدو أن هناك تشعبات معقدة
ـ �ـ تتضمن مصالح ع��دي��دة رب�م��ا ـ�ـ في
هذه القضية.
ت� ّش� ّ�ع�ب��ات تصفها م �ص��ادر ال�ك��ازي�ن��و
بأنها نتيجة «إم�ب��راط��وري��ة املصالح
التي تديرها الشركة في الكازينو».
ه� ��ي ق � ّ�ص ��ة اإلدارة ال� �ع � ّ
�ام ��ة امل �ه �م �ل��ة
ّ
ف��ي ل�ب�ن��ان ال�ت��ي ط��امل��ا ت� ّ�م اب�ت�ك��ار ح��ل
ّ
ال��وس�ي��ط ل�لإب�ق��اء ع�ل��ى ت��ره�ل�ه��ا وف��ي
الوقت نفسه عقد صفقات مختلفة.
وض � �م� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ص� �ف� �ق ��ات ي� �ت� �ع � ّ�رض
ال� �ع � ّ�م ��ال امل �ع �ت �ص �م��ون إل � ��ى ض �غ��وط
لثنيهم عن حراكهم الحقوقي« .هناك
زم �ي�لان بيننا ي�ع��ان��ي وال��دي�ه�م��ا من
م��رض ع�ض��ال ،تتم معالجتهما على
ح�س��اب ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للضمان
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي» ،ي � �ش� ��رح ن� ��اش� ��ط م��ن
بينهم« .ت�ع�م��د اإلدارة وأزالم �ه��ا إل��ى
تهديدهما يوميًا للعودة إل��ى العمل
وإال ف �ل��ن ي �ت� ّ�م ت�غ�ط�ي��ة ف ��رق ال�ض�م��ان
لعالج أبويهما!».
ً
ال�ت�ه��دي��د ي��أخ��ذ ش �ك�لا آخ ��ر م��ع ب��اق��ي
ُ
ّ
«ت ّ
روج اإلدارة بأن من ليس
املوظفني.
مدعومًا من األحزاب الكبرى في البلد
لن يبقى في عمله ولذا عليه الخضوع
ّ
للقرارات املتخذة».
ّ
توضح مصادر من داخل الكازينو أن
م��ا تتقاضاه الشركة ف��ي إط��ار العقد
ّ
مسمى ال��روات��ب ُيساوي
امل�ب��رم تحت
ض� �ع ��ف ال� � ��روات� � ��ب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ال �ت��ي
ّ
تسددها للعمال.
وت � �ت� ��واف� ��ق ه� � ��ذه األرق � � � � ��ام م � ��ع أرق� � ��ام
ّ
املستقلة نفسها التي ّ
تحدثت
املصادر
ّ
لـ«األخبار» .وتوضح أن العقد املبرم

م��ع ال �ش��رك��ة ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت��ه  10م�لاي�ين
دوالر تقريبًاُ ،يدفع منها بني  5ماليني
ّ
و 5.5ماليني دوالر رواتب للموظفني،
والباقي أرباح ،تتابع املصادر نفسها.
م �ن��اخ غ�ي��اب ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي ال�ك��ازي�ن��و
ّ
تجلى على نحو فاقع خالل السنوات
ّ
امل��اض �ي��ة .وع � ��ززه ال��وض��ع «ال �خ��اص»
ال ��ذي تتمتع ب��ه ه��ذه امل��ؤس�س��ة :فهي
ُت ّ
عد شركة ّ
خاصة من منظور التدقيق
املالي إذ ال تخضع لديوان املحاسبة.
وف ��ي ع ��ام  2011ح � ّ�ول ال �ك��ازي �ن��و إل��ى

يبدو ّأن حصول
حميد كريدي على
ذمة مالية لن
براءة ّ
سهال عندما
يكون
ً
تنتهي واليته قريبًا

امل ��ال� �ي ��ة ال� �ع � ّ
�ام ��ة  112م �ل �ي��ون دوالر
ُ
ّ
ت �ق��ري �ب��ًا ،ول �ك��ن ع �ن��دم��ا ت� �ق ��دم ط�ل�ب��ات
ُ
التدقيق بأعماله ترفض!
م ��ن ب �ي�ن األم� �ث� �ل ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال��وض��ع
الهجني اإلخبار الذي كان قد ّ
تقدم به
النائب سيمون أبي رميا إلى النيابة
ّ
العامة حول صفقة غير شفافة لشراء
ّ
معدات بقيمة تفوق  10ماليني دوالر.
ّ
لم يتم التحقيق به أبدا!
ّ
ُيشار إلى أن الكازينو مملوك بنسبة
 %53م��ن م��ؤس�س��ة «إن� �ت ��را» وبنسبة
 %10من مصرف لبنان ،و %17لشركة
موزع في السوق.
« ،»Abelaوالباقي
ّ
ووفقًا للمعومات املتوفرة لـ«األخبار»

ّ
ف ��إن والي ��ة رئ�ي��س مجلس اإلدارة لن
ّ
تنتهي على خير .إذ يبدو أن حصول
حميد ك��ري��دي على ب��راءة ّ
ذم��ة مالية
ّ
ـ� �ـ ب��اع �ت �ب��ار أن � ��ه م��وظ��ف ع ��ام س�ي�ت��رك
ً
اإلدارة ــ لن يكون سهال؛ تلك اللحظة
ّ
ليست بعيدة إذ إن انتهاء الوالية هو
خالل أسابيع.
ُ
ّ
وت �ف �ي��د م �ع �ل��وم��ات أن ك��ري��دي رف��ض
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة اق� �ت ��راح ��ات
ّ
قدمتها وزارة السياحة إلعادة هيكلة
امل��ؤس �س��ة ب��ات �ج��اه رف� ��ع إن�ت� ّ�اج�ي�ت�ه��ا
وتعزيز الشفافية فيها ،وفضل بقاء
األوضاع على ما هي عليه.
وت ��وض ��ح أو ّس � � ��اط ال� �ع � ّ�م ��ال ف ��ي ه��ذه
امل� ��ؤس � �س� ��ة أن� � � ��ه ف� �ي� �م ��ا ي� �ب� �ل ��غ ال� �ع ��دد
اإلج� �م ��ال ��ي ل �ل �م��وظ �ف�ين أل� �ف�ي�ن إال أن
ّ
ال�ع��دي��د منهم ـ�ـ أك�ث��ر م��ن  400موظف
ـ�ـ يتقاضون روات�ب�ه��م م��ن دون القيام
ّ
بأي عمل« .نحن نعمل حتى ساعات
ال�ص�ب��اح األول ��ى ون ��رى ي��وم�ي��ًا ه��ؤالء
ّ
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن س� �ي ��اس� �ي ��ًا ي � �ن� ��زل� ��ون م��ن
ً
س �ي��ارات �ه��م ،م��ع ت ��رك امل �ح � ّ�رك ش �غ��اال،
ّ
يسجلوا حضور عمل».
فقط لكي
ّ
وأك � � � � � � ��دت ش � ��رك � ��ة ال � �ت� ��دق � �ي� ��ق امل� ��ال� ��ي
« »Deloitteعلى هذا الوضع في تقرير
خ ��اص أع � ّ�دت ��ه ع��ن ال �ك��ازي �ن��و ت� ّ
�وص��ل
ّ
إل��ى أن ه�ن��اك ف��ائ�ض��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ع��دد
املوظفني ُيضعف اإلنتاجية على نحو
كبير في العديد من أقسام الكازينو
ـ� �ـ أي ب �م �ع �ن��ى آخ � ��ر ه� � ��ؤالء امل��وظ �ف�ين
برعاية سياسية.
ُ
وتثير القضية الكثير من التساؤالت
ح� �ي � ّ�ث ال� �ع� �م ��ال امل �ن �ت �ف �ض ��ون ح��ال �ي��ًا
ُي� �م ��ث� � ّل ��ون ع� �ص ��ب أع � �م� ��ال ال �ك��ازي �ن��و
العمل يتراجع النشاط
وبتوقفهم عن ّ
بنسبة « .%70توقفنا عن العمل يدفع
امل��دي��ري��ن إل� ��ى ال� �ن ��زول م ��ن م�ك��ات�ب�ه��م
وت ��وزي ��ع ال � � ��ورق ،ول �ك��ن م ��ن دون أي
رق��اب��ة ويتقاضون مبالغ طائلة لقاء
عملهم اإلض��اف��ي!» يختم الناشط في
صفوف العمال.
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سلطة»
تكن م��وج��ودة ل��دى الشريك القطري،
ال سيما أن معالجة ملف الصناديق
ال �ث�لاث��ة ب�ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ 18.5
م �ل �ي��ون دوالر أم ��ر ل �ي��س ج�س�ي�م��ًا ،ال
على رأس م��ال بيت التمويل العربي
وال على إدارة مصرف قطر اإلسالمي
قطعًا.
ّ
لهذه األس�ب��اب ،يؤكد املطلعون على
األزمة أن قرار خروج الشريك القطري
من لبنان يحمل طابعًا سياسيًا بحتًا،
ال سيما أنه تزامن مع انفجار األزمة
ف��ي س ��وري ��ا ،ح �ي��ث أخ� ��ذت ال�س�ل�ط��ات
القطرية مواقف واضحة منها دفعت
اس � �ت � �ث � �م� ��ارات م� �ص ��رف� �ي ��ة وت� �ج ��اري ��ة
وع �ق��اري��ة ك�ب�ي��رة ذات أص ��ول قطرية
إل��ى الخروج من السوق السورية ،أو
االنكفاء عنها بصورة معلنة.

صرف أم هيكلة
ع �ن��ده��ا دخ � ��ل امل � �ص ��رف ف ��ي م�ع�م�ع��ة
وت� �خ � ّ�ب ��ط ل� ��م ي �ن �ت �ه �ي��ا ب � �ع ��د؛ ُص� ��رف
م��دي��ر ت �ل��و اآلخ � ��ر ،ح �ت��ى إن امل �ص��رف
يكاد يكون فارغًا اليوم من املديرين

تحولت وزارة العمل إل��ى مكتب شكاوى
ال يمكنه معالجة ّ
الحد األدنى من مشاكل
العمال في لبنان ،وال يمكنه السهر على
تطبيق قانون العمل ،وال أن ّ
يطور قانون
إن�ش��اء النقابات ويبعد ي��ده ع�ن��ه ...وآخ��ر
ب��دائ��ع ال � � ��وزارة ،ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن ل��دي�ه��ا
وح��دة تفتيش تقوم بأعمال دوري��ة على
املؤسسات لتتأكد من تطبيق القوانني التي
ترعى ّحقوق العمل واألج ��راء ف��ي لبنان،
ً
أنها تحذر املخالفني الذين يوظفون عماال
وع��ام�ل�ات أج��ان��ب خ�لاف��ًا ل�ل�ق��ان��ون .فمن
املعروف أن العمال األجانب غير املرخص
لهم العمل في لبنان ،أو أولئك الذين ليس
لديهم أي أوراق ثبوتية ،يعملون في لبنان
منذ م��ا بعد ال�ح��رب األهلية ،لكن ال��وزارة
تحذرهم اليوم.
ف�ف��ي ب �ي��ان أع�ل�ن�ت��ه أم ��س ،أف� ��ادت ال� ��وزارة
بأنها تبلغت من مراجع أمنية «معلومات
ع��ن وج��ود ع�م��ال وع��ام�لات أج��ان��ب على
األراض��ي اللبنانية خالفًا لقانون دخول
وخ� � ��روج األج ��ان ��ب إل� ��ى ل �ب �ن��ان ،وخ�ل�اف��ًا
ملرسوم تنظيم عمل األجانب ،وهم يعملون
ل��دى اللبنانيني من مؤسسات وشركات
وأش �خ��اص ب� ��أوراق م� ��زورة ،أو م��ن دون
أوراق ثبوتية صحيحة ،وبعضهم يرتكب
مخالفات متعددة األوجه ،وصلت إلى حد
الجرائم».
ّ
وي �ح��ذر ال �ب �ي��ان «أي م��ؤس�س��ة أو ش��رك��ة
لبنانية أو أجنبية عاملة على األراض��ي
اللبنانية ،أو أي شخص طبيعي يستخدم
أجنبيًا خالفًا للقوانني النافذة ،تحت طائلة
املالحقة القانونية والجزائية ،ليس أقلها
إقفال املؤسسة أو الشركة حتى إشعار
آخ� � ��ر» .وأوض � �ح ��ت ال� � � ��وزارة أن وح� ��دات
التفتيش «ستقوم ّ بزيارات مفاجئة ملواقع
ال �ع �م��ل ،وه ��ي م�ك��ل�ف��ة ب��ات �خ��اذ اإلج � ��راءات
القانونية ال��واق�ع��ة ضمن مهماتها ،ومن
ض�م�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال�ح�ص��ر،
تنظيم محاضر الضبط وفقًا لألصول،
ومصادرة إجازات العمل للعمال األجانب
ل��دي �ه��ا ،م�ه�م��ا ك��ان��ت ف�ئ��ات�ه��م» ،الف �ت��ة إل��ى
«تكليف مصلحة العمل والعالقات املهنية
ب��واس �ط��ة م�ف�ت�ش��ي ال �ع �م��ل ال �ت��اب �ع�ين ل�ه��ا،
ف��ي دائ ��رة تفتيش ال�ع�م��ل ودوائ� ��ر العمل
ف��ي ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ضبط
املخالفات وعدم التساهل في هذا األمر.

في املئة

يقف وزير العمل سليم جريصاتي ّ
متفرجًا إزاء ممارسات االدارة (مروان طحطح)
الرئيسيني فيه .بدأت ودائع املصرف
تنخفض بوتيرة سريعة ،فتراجعت
م ��ن  480م �ل �ي��ون دوالر إل� ��ى ح��وال��ى
 240م�ل�ي��ون��ًا ،م��ا دف ��ع ل�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة
ع �ل��ى امل� �ص ��ارف ال ��ى اس �ت �ج��واب ع��دد
من املديرين هناك ،وتوجيه لوم كبير
إليهم ،طالبة تغطية بمبلغ  50مليون

دوالر ،إال أن امل� �ص ��رف ل ��م يستجب
سوى بمبلغ  10ماليني دوالر.
ّ
وبالتزامن مع ذل��ك كله ،أطلقت إدارة
ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ،ت�ح��ت ع �ن��وان «إع ��ادة
ه �ي �ك �ل��ة امل � �ص� ��رف» ،ج �م �ل��ة إج � � ��راءات
ال �ه��دف األس��اس��ي م�ن�ه��ا ص ��رف أكثر
ّ
من  100موظف ،وقبل أن تبلغ وزارة

ال �ع �م��ل أن �ه ��ا س �ت �ص��رف ف ��ي امل��رح �ل��ة
األولى أكثر من  60موظفًا ،استقدمت
مستشارًا بريطاني األص ��ل ،ك��ان وال
ي � ��زال ،ي �ق��وم ب�م�ث��اب��ة ق��ائ �م �ق��ام امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ل�م�ص��رف م��ن دون أي إج ��ازة
من وزارة العمل .ال بل إن األمن العام
ال�ل�ب�ن��ان��ي أوق� ��ف ج� ��واز س �ف��ره ل�ف�ت��رة
ث��م أع��اده إل�ي��ه م��ن دون ترحيله ومن
دون أي إج��راء آخ��ر ،فيما هو ال يزال
ي � �م� ��ارس ع �م �ل��ه ف� ��ي ب� �ي ��ت ال �ت �م��وي��ل
رغ��م أن��ه ال يحمل س��وى سمة (ف�ي��زا)
سياحية.
وكان الفتًا للموظفني الذين أمهلتهم
اإلدارة إل � ��ى ال � �ي ��وم ل �ل �م��واف �ق��ة ع�ل��ى
بروتوكول صرف تعسفي «ال مالمح
واضحة له» ،أن يقف وزير العمل سليم
ّ
متفرجًا إزاء امل�م��ارس��ات
جريصاتي
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا إدارة ب�ي��ت التمويل
بحق املوظفني الذين صرفوا الواحد
ت�ل��و اآلخ ��ر م��ن دون كلمة واح ��دة من
الوزارة .ال بل إن جريصاتي أعاد إلى
امل��دي��ر ال�ع��ام باإلنابة األردن��ي األص��ل
إجازة عمله.

هي نسبة صادرات اللؤلؤ واألحجار
الكريمة خالل األشهر التسعة األولى
من السنة الجارية .فرغم كل األوضاع
الصعبة التي ّ
يمر فيها لبنان ،كان الفتًا
أن تزداد هذه الصادرات التي كانت
ّ
تمثل  %17من الصادرات اإلجمالية
في عام  ،2008وارتفعت إلى %31
في  ،2008ثم انخفضت إلى  %26في
 ،2010لترتفع مجددًا في عام 2011
إلى  .%35وبحسب إحصاءات الجمارك
اللبنانيةّ ،
سجلت قيمة صادرات اللؤلؤ
واألحجار الكريمة  1313مليون دوالر،
منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية
أيلول املاضي .ومن املعروف أن لبنان
يستورد الذهب واألملاس وكل أنواع اللؤلؤ
واألحجار الكريمة بصورتها الخام ويعيد
تصنيعهاُ ،وي َّ
سوق قسم منها في لبنان
ّ
ويصدر الباقي إلى الخارج.
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تحقيق إعالني

الساحة ...قرية لبنان حــو
عشر سنوات ّمرت على انطالق العمل في تطبيق فكرة غزو القرية للمدينة ،متمثلة في «قرية لبنان التراثية»،
املتعلقات التراثية ،من خالل استحضارها في أدق
حيث ُيعاد االعتبار ملركزية «ساحة عني الضيعة» ،وإعادة إحياء كل
ّّ
التفاصيل وأكبرها ،حتى الئحة الطعام وبطاقة العمل ،مرورًا بـ«الكواير» والعلية والعرزال
منهال األمين
التحدي األكبر إلنشاء مطعم الساحة التراثي،
كان
ّ
ف��ي اخ�ت�ي��ار امل �ك��ان ،ي�ق��ول ص��اح��ب ف�ك��رة امل�ش��روع
امل �ه �ن��دس ج �م��ال م �ك��ة .م�ن�ط�ق��ة م�ه�م�ل��ة ،م�س� ّ�ي�ج��ة
أراض ب��ور م�ش� ّ�رع��ة ل�ك��ل م��ا ه� ّ�ب
ب��أ ّح��زم��ة ب ��ؤسٍ ،
ومخلفات
ومخلفاتها،
ودب م��ن صخب املدينة
ّ
ّ
كثافة سكانية ونشاطًا
الضاحية املتفوقة عليها
ً
اقتصاديًا ،واملتخلفة عنها خدمات وبنى تحتية.
فاملنطقة الواقعة في نطاق بلدية برج البراجنة،
وال �ق��ري �ب��ة م��ن م �ط��ار ب �ي ��روت ،ت�ف�ت�ق��ر إل ��ى أب�س��ط
الخدمات ،وأدن��ى مواصفات املنطقة السياحية.
فهي ال ت�ش��رف على ال�ب�ح��ر ،وال ه��ي واق�ع��ة على
ق�م��ة ج�ب��ل لتستفيد م��ن س�ح��ر الطبيعة ،إض��اف��ة
إل��ى مشكلة واض�ح��ة ف��ي البنى التحتية وشبكة
الطرق املوصلة إليها ،نتيجة إهمال مزمن تعانيه
منطقة الضاحية الجنوبية منذ عشرات السنني.
ولذا يؤكد مكة أن التعويل كان على املشروع بحد
ذاته ،على فكرته القوية واملكتملة العناصر ،لكي
يكون عامل جذب .قوته يجب أن تتوفر منه وفيه،
ح�ت��ى يستطيع أن يثبت وج ��وده وي�ش��ق طريقه

فلسفة الفكرة:
أبو أحمد وأنيس فريحة

يطيب دائمًا للمهندس املعماري جمال مكة الحديث عن
أص��ول «فلسفية» للفكرة ،بمعنى أن ال�ع�م��ارة ل��م تكن
يومًا إال مرتكزة إلى قواعد وأص��ول ورؤى ،وال يمكن
أن تكون عبثية .م��ن هنا ،ف��إن م��رت�ك��زات بناء «ساحة
عني الضيعة» هي مرتكزات ثقافية وبيئية وسياحية،
وباألساس معمارية ،تقوم على فكرة العمارة التدويرية،
وخصوصًا م��ع األض ��رار الهائلة ال�ت��ي لحقت بصورة
القرية اللبنانية وبنيتها العمرانية التراثية ،فجاءت فكرة
«الساحة» كخطوة إنقاذية ،أقدم عليها الفالح والقروي
اللبناني «أب��و أحمد» كما ت��روي أدبيات امل�ش��روع ،حني
عاد إلى قريته بعد نزوح قسري إلى املدينة «بحثًا عن
ق��وت عياله»ُ ،
وص��دم بتحولها إل��ى مدينة هي األخ��رى،
فصمم على استعادتها ،وإعادة رسمها كما كانت ،فراح
يجمع أدواتها وعناصرها وحجارة بيوتها املهدمة ،ثم
ّ
وضبها م��ع أمتعته وحملها غ��ازي��ًا بها املدينة ،كغزو
مضاد ،وك� ّ
�رد على اندثار روح القرية« ،ليكون ّ
سباقًا
في قلب املوازين وتواتر الحضاراتّ .
فجسد القرية التي
ك��ادت تندثر ف��ي ال�ف��راغ��ات املعمارية م��ن القناطر إلى
الخان والسطحية وال��دك��ان والعلية وال �ع��رزال ...فكانت
قريته متحفًا حيًا للبيئة التقليدية القروية».
هكذا يختصر ّ
القيمون على املشروع رسالته ،ليخلصوا
ّ
إل ��ى ال� �ق ��ول« :أن �ي ��س ف��ري �ح��ة ج��س��د ق��ري �ت��ه ب��ال�ك�ل�م��ات
والسطور ،ونحن ّ
جسدنا القرية ،قرية كل اللبنانيني،
�ان ،وكلمات
في عمارة ف��ري��دة ،أسطر مترجمة إل��ى م�ب� ٍ
مرسومة بعناصر».

نحو النجاح واالصطفاف في مصاف املؤسسات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ورب� �م ��ا ال �ش��رق
األوسط ،كما هي الحال اليوم.
منذ انطالقة امل�ش��روع ،ح��رص ّ
القيمون عليه في
خ�ط��وات�ه��م ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع�ل��ى ات �ب��اع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
تتيح تحقيق غ��اي��ات وأب�ع��اد م�ح��ددة ب��دق��ة ،لكي
يستقر امل �ش��روع بتحققها ،وي�ح�ق��ق ال �ه��دف من
وج � ��وده ،ت �م��ام��ًا م�ث�ل�م��ا ك��ان��ت ال �ق��ري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
نموذجًا ع��ن كيان ح�ض��اري مكتمل امل��واص�ف��ات،
على الرغم من إمكاناتها املتواضعة ،حيث يردد
أب�ن��اؤه��ا امل�ق��ول��ة الشهيرة« :ف�ل�اح مكفي سلطان
م �خ �ف��ي» .ف ��وج ��دت ال �س��اح��ة ك�م�ت�ن�ف��س ل�ل�ع��ائ�ل��ة
ف��ي ه��ذه املنطقة امل�ح��روم��ة ،وال�ت��ي ُسلخت عنها
ه��وي�ت�ه��ا ال �ت��راث �ي��ة ،وه ��ذا ي�ن�س�ح��ب ع�ل��ى ب�ي��روت
العاصمة ،وعلى سائر املناطق.
وفي أبعاد املشروع ،ما قبل وما بعد ،نجد :البعد
ال�ب�ي�ئ��ي ،ال ��ذي يتمثل ف��ي االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال��زراع��ة
وغرس األشجار املتنوعة وال��ورود ،في كل أرجاء
�وال إل ��ى إن �ش ��اء م�ح�م�ي��ة طبيعية
ال �س��اح��ة ،وص � � ً
متكاملة ت�ض��م مختلف ص�ن��وف ال�ح�ي��اة ال�ب��ري��ة،
النباتية والحيوانية .كذلك تعتمد املنشآت على
فكرة «العمارة الخضراء» ،املرتكزة على «توفير
ال�ط��اق��ة ،م��ن خ�لال اس�ت�خ��دام امل��واد املستدامة في
العمارة ،وهي املواد التي ال تتطلب صيانة دائمة.
كما يجري االعتماد بشكل أساسي على استقطاب
ردميات املنازل املهدمة في القرى ،وإع��ادة تدوير
كل موادها ،لالستفادة منها في عملية البناء.
ف ��ي ال �ب �ع��د امل �ع �م��اري ي �ب��رز ال �ت �ن� ّ�وع ال �ح �ض��اري،
س��واء ف��ي البيئة الداخلية أو العاملية ،فاألحجار
امل �س �ت �خ��دم��ة ف ��ي ب� �ن ��اء امل� �ن� �ش ��آت اع� �ت� �م ��دت ع�ل��ى
ال�ت�ن� ّ�وع امل��وج��ود ف��ي املناطق اللبنانية :صخرية
في الجنوب والشمال والجبل ،رملية في بيروت
وطينية ف��ي ال �ب �ق��اع ،ف��ي ح�ين أن ال�ح�ج��ر الرملي
ك��ان عمدة ال�ب�ن��اء ،وال سيما ال�خ��ارج��ي منه ،لكي
ّ
التنوع الحضاري
يكون ابن بيئته أيضًا .أما في
ال�خ��ارج��ي ،فنجد ذل��ك خ��اص��ة ف��ي الفندق امللحق
اعتمد في تأسيس غرفه وتأثيثها
بالساحة .فقد ُ
ع �ل��ى س ��ت وس �ب �ع�ين ح� �ض ��ارة م �ت �ن��وع��ة ،ن�ج��ده��ا
حاضرة في غرفه الخمسني ،في تمازج معماري
استقي من فكرة «حوار الحضارات» ،ودائمًا
فنيُ ،
وفق مذهب معماريي املشروع إضفاء أبعاد فكرية
وثقافية على كل تفصيل فيه...
أم ��ا ف��ي ال�ب�ع��دي��ن االق �ت �ص��ادي وال �س �ي��اح��ي ،فقد
ك��ان واض �ح��ًا أن إن �ش��اء م�ط�ع��م ال�س��اح��ة ف��ي ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة ت�ب�ع��ه ن�ه�ض��ة ع �م��ران �ي��ة ك �ب �ي��رة أن�ع�ش��ت
س��وق ال�ع�ق��ارات وامل��ؤس�س��ات التجارية املحيطة،
ف �س��اه��م م �س��اه �م��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ت �ن �م �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة،
وتشغيل ع �ش��رات م��ن األي ��دي ال�ع��ام�ل��ة ،وص��ارت
املنطقة تجتذب سياحًا من مختلف أنحاء العالم،
ي �ق �ص��دون ال �س��اح��ة ل�ع�ي��ش ال �ت �ج��رب��ة ال �ج��دي��دة،
واالط�لاع عليها عن كثب .ويقول مكة إن املوسم
السياحي للساحة يمتد على ك��ل أش�ه��ر السنة،
وإن كان يتأثر سلبًا وإيجابًا بنجاح املواسم أو
تعثرها ،إال أن املطعم يحافظ على وتيرة ُمرضية،
طوال أيام السنة.
ويتحدث مكة عن أبعاد أخرى ال تقل أهمية ،هدف
ّ
القيمون على املشروع إلى وجودها فيه ،وتفعيلها
املتمثل في
مثال البعد الثقافي،
ّ
مع الوقت .يذكر ً
إفراد مساحات ال بأس بها من الفراغات املعمارية
الستقبال نشاطات ثقافية متنوعة ،من املؤتمرات
وال � �ن� ��دوات وامل �ه ��رج ��ان ��ات ال �ش �ع��ري��ة وامل� �ع ��ارض
الفنية وال �ع��روض امل�س��رح�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى «بيت
الشعر العربي» ،ال��ذي يضم حوالى خمسة آالف
دي ��وان ش�ع��ر ،وم�ت�ح��ف ل�ل� ِ�ح��رف ال �ي��دوي��ة .وه�ن��اك
البعد االجتماعي ،بحسب مكة ،والذي يهدف إلى
إض �ف��اء ط��اب��ع اج�ت�م��اع��ي ع�ل��ى ك��ل أج ��واء املطعم،
سواء للسهرات العائلية أو الحفالت أو األعراس
أو امل�ن��اس�ب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة ،أو لناحية
األب�ع��اد اإلنسانية األس��اس�ي��ة ف��ي فكرة امل�ش��روع،
م��ن خ�ل�ال ش �ع��ور م��ن ي��رت��اد امل �ك��ان ب��أن��ه يساهم
ف��ي دع��م م�ش��روع يعود ريعه لأليتام ،وك��ذل��ك في
ت��وف �ي��ر ع ��دد م ��ن ال��وظ��ائ��ف ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة ،ومعظمهم وافدون من مؤسسات تابعة

لجمعية امل�ب��رات الخيرية ،التي أسسها العالمة
ال��راح��ل السيد محمد حسني فضل ال�ل��ه ،وكانت
من مشاريعها أيضًا جمعية السنابل املعمارية،
املنفذة واملديرة لقرية لبنان التراثية.
الشركة ّ
ويبقى البعد األه ��م ،وه��و البعد ال�ص�ح��ي ،ال��ذي
يلخصه جمال مكة باتباع مبدأ «أك��ل ال��وال��دة».
ّ
وقد تم اعتماد مواصفات بسيطة ،تتمتع بجودة
عالية ،تم على أثرها استبعاد أية مواد حافظة أو
شبه حافظة من أي عملية تحضير للطعام املقدم
�اء على
على م��وائ��د مطعم ال�س��اح��ة ،وه��و ن��ال ب�ن� ً
نظام الجودة وسالمة الغذاء شهادة «اإليزو» رقم
.22000
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ول العالم

عشر سنوات عشرة فروع ...معايير ثابتة
بدأ مطعم الساحة ببيت جاهز ُأ ّ
عد لخدمة الرواد،
وت� ّ
�وس��ط «ت� � ّ�راس» ،تنتشر على جوانبه خيم من
القش ،وبضع شجرات هنا وهناك ،وكل هذا برأس
مال محدود ،يقول مكة.
ومن ثم بدأ املشروع ّ
يمول نفسه بنفسهّ ،
مارًا بثالث
ً
عشرة مرحلة من التطوير والتعديل ،وص��وال إلى
ناد صحي ورياضي ،منذ أسابيع ،يشمل
افتتاح ٍ
مسابح وحمامات عربية وتركية ومغربية.
وم ��ع ك��ل ه ��ذا ال �ت �ط��ور وال �ت �ع��دي��ل وال �ت � ّ
�وس ��ع ،ف��إن
امل �ش��روع ،بحسب م�ك��ة ،ل��م يكتمل ب�ع��د ،ف�لا ي��زال
الطموح ف��ي ال��وص��ول إل��ى قرية سياحية مكتملة
العناصر ،على الرغم من أن املساحات املحيطة لم
تعد تسمح بهذا التوسع ،وخصوصًا مع ارتفاع
أسعار العقارات ،والتي كان وجود مطعم الساحة
أحد أهم عناصر ارتفاعها!
وت� ّ
�وس��ع امل �ش��روع ح��ول ال�ع��ال��م ،ف��ي أق �ط��ار عربية
ّ
وأجنبية عدة على حد سواء.
فبعد ف��رع لبنان ،ك��ان ف��رع قطر ،ث��م ال �س��ودان ،ثم
لندن .وتنقسم الفروع في هذه البلدان إلى قسمني،

أي إل��ى ف��رع�ين مستقلني :مطعم ال�ق��ري��ة التراثية
وفندق مستقل .ثم الفرع التاسع في دولة الكويت،
وقريبًا افتتاح الفرع العاشر في العراق.
مع اإلشارة إلى إمكانية افتتاح فروع غير رئيسية،
أكثر انتشارًا ،تحت عنوان «فرانشايز» ،أي تقريبًا
ام �ت �ي��از أو وك ��ال ��ة .وت �ح �ك��م ه ��ذه ال� �ف ��روع م�ع��اي�ي��ر
عمرانية مشتركة ،أصلها ت��راث القرية اللبنانية
ون�م��وذج�ه��ا امل �ع �م��اري ،م��ع م��راع��اة الخصوصية
الحضارية والعمرانية والتراثية للبلدان التي يتم
افتتاح الفروع فيها.
ك��ذل��ك ال تختلف معايير الصحة وس�لام��ة ال�غ��ذاء
وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى األب � �ع� ��اد ال �ب �ي �ئ �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية ،بني فرع وآخر.
ح �ت��ى امل �ع��اي �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة ه ��ي ن �ف �س �ه��ا ،ف�ه�ن��اك
ثابتة رئيسية في الئحة الطعام ،إذ تخلو من أية
مشروبات روحية ومأكوالت محرمة في الشريعة
اإلسالميةُ .ي ّ
طبق هذا املبدأ ،بالحرص نفسه ،في
الفرع األول في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وفي
عاصمة اإلنكليز ،لندن.

(مروان بو حيدر)
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على النت

إسرائيل باللبنانية ال كالم وال سالم ،فين خيبر واحد؟
زينب حاوي
ك �س��رط��ان زرع ف��ي ق�ل��ب األم� ��ة ،إس��رائ�ي��ل
ال� �ك� �ي ��ان امل �غ �ت �ص��ب ت �ت �س �ل��ل اف �ت��راض �ي��ًا
وت�ت�غ�ل�غ��ل ب�ي�ن ص �ف��وف ال�ف��اي�س�ب��وك�ي�ين
ه � � ��ذه امل� � � � ��رة .ب� �ع ��د ص� �ف� �ح ��ة «إس� ��رائ � �ي� ��ل
ب��ال�ع��رب�ي��ة» امل � ّ
�روج ��ة» ل�ـ«ال�ك�ي��ان املسالم
وامل �ح� ّ�ب ل�ل�ع��رب» وال�ح��ام�ل��ة «ل ��واء القيم
اإلن�س��ان�ي��ة ون �ب��ذ ال�ع�ن�ص��ري��ة» (األخ �ب��ار
ّ
 ،)2012/9/14أطلت علينا أخيرًا صفحة
«إس ��رائ� �ي ��ل ب��ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ال �ت ��ي أن�ش�ئ��ت
ف��ي  18تشرين األول (أك�ت��وب��ر) امل��اض��ي،
م ��زدان ��ة» ب �ص��ورة ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة على
غالفها .وعلى الرغم من حداثتها ،القت
ً
تفاعال وسخطًا واضحني ،خصوصًا في
الجسم اللبناني .ع��دد املتابعني لها لم
ّ
يتخط  171شخصًا حتى يوم أمس ،ومع
ّ
ذل��ك أط��ل علينا القائمون على الصفحة
أم��س وع� ّ�ب��روا ع��ن امتعاضهم مل��ا ينهال
عليهم من شتائم وصفوها «بالتعليقات
السلبية» ،ورأوا أن م��ا ي� ّ�روج��ون ل��ه يقع
ضمن إط��ار «ت�ع��اون نطمح إل��ى تعزيزه
م ��ع ل �ب �ن��ان ّك �ت �ق��ارب ث �ق��اف��ي ح� �ض ��اري»،
م�ع�ت�ب��ري��ن أن ��ه ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د للسالم
ع ��وض ��ًا ع ��ن اس� �ت� �خ ��دام «ال � �س �ل�اح وال� ��دم
وال �ع �ن��ف ال �ج �س��دي وال �ل �ف �ظ��ي» .وت� ّ
�وج��ه
هؤالء إلى الناشطني اللبنانيني ،فكتبوا:
ّ
ً
«ال�ح�ق��د ال ي��ول��د م�س�ت�ق�ب�لا» ،داع�ي�ن إل��ى
ف� �ت ��ح امل � �ج� ��ال أم � � ��ام ال �ج �م �ي ��ع ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر
ك �م��ا ي � �ش ��اؤون ع � ّ�م��ا ي �خ �ت �ل��ج ص ��دوره ��م
م ��ن م ��واق ��ف وآراء ف ��ي ه � ��ذه ال �ص �ف �ح��ة،
ش ��رط امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى «اآلداب ال �ع��ام��ة»،
واعدين الجماهير الفايسبوكية بإعالن
هويتهم الغائبة في األصل في التعريف
بالصفحة.
«إس ��رائ �ي ��ل ب��ال �ل�ب �ن��ان �ي��ة» ال �ت��ي ت�م�ط��رن��ا
م��واع��ظ ف��ي «اح �ت��رام �ه��ا ل�لآخ��ر ول�ح��ري��ة
التعبير وألهمية تعزيز الجانب الثقافي
ال � �ح � �ض� ��اري ب �ي��ن ل� �ب� �ن ��ان وإس � ��رائ � �ي � ��ل»،
و«ع ��راق ��ة ح�ض��ارت�ه��ا ب�ين ال �ش �ع��وب» ،لم
ت �ت��وان ع��ن ن�ش��ر ص ��ور ل�ل�م�ب��ان��ي وامل ��دن

لطوف  -البرازيل
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ول �ك �ي �ف �ي��ة ت�ع��ل��م
اللغة العبرية التي هي السبيل الوحيد
لـ«تعزيز الروابط وتوطيدها» و«املفتاح
ل �ل��دخ��ول ال ��ى م�خ�ت�ل��ف ال �ح �ض ��ارات» .لم
االستفزاز،
يستكن الفايسبوكيون لهذا
ّ
ّ
ب��ل ع��ل �ق��وا ع�ل��ى ه ��ذه ال �ص��ور ب�ت�م��ن��ي أن
ّ
تكون مسواة في األرض في املرة القادمة،
ّ
ّ
م ��ذك ��ري ��ن إس ��رائ� �ي ��ل ب �ج��رائ �م �ه��ا ،وب � ��أن
ً
فلسطني ستعود حرة مهما طال الزمن.
قليلة كانت املواقف والتعليقات والصور
وال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال �ص �ف �ح��ة ال �ح��دي �ث��ة .إذًا،

دعا سماح ادريس
إلى عدم التجاوب إطالقًا
مع الصفحة

ل��م يقع اللبنانيون ف��ي ال�ف��خ ال��ذي أراده
م� ّ
�ؤس�س��و الصفحة نصبه ل�ه��م ،أال وهو
حوار معهم حتى لو كان بالشتائم،
فتح ّ
يصعب تبيان هوية أصحاب
ه
بأن
علمًا
ّ
الصفحة أو تعقب البلد ال��ذي��ن انطلقوا
م�ن��ه .م��ع ذل��ك ،ك��ان ال�لاف��ت إص��رار بعض
ال �ن��اش �ط�ي�ن ع �ل��ى ن �ش��ر ال �ت �ع �ل �ي��ق ع�ي�ن��ه
امل �ع � ّ�ب ��ر ع ��ن غ �ض��ب وس� �خ ��ط ت� �ج ��اه ه��ذا
ال � �ت� ��روي� ��ج ل �ل �ص �ه��اي �ن��ة م� ��ع ك� ��ل ت�ع�ل�ي��ق
تنشره الصفحة .وقد تناقل كثيرون هذا
التعليق ال ��ذي ي�خ�ت��م« :م �ع��ارك التحرير

كالصيام ،ون�ح��ن ب��اق��ون على ص��دورك��م
كالنقش في الرخام ...موعدنا حني يجيء
املغيب موعدنا القادم في تل أبيب نصر
من الله وفتح قريب».
رئيس تحرير مجلة «اآلداب» والناشط
في حملة «مقاطعة داعمي إسرائيل في
ل �ب �ن��ان» ال �ك��ات��ب س �م��اح إدري� ��س ك ��ان قد
دع ��ا أم ��س ع�ل��ى ص�ف�ح�ت��ه ال �خ��اص��ة على
فايسبوك إلى ضرورة عدم االنجرار الى
ه ��ذه ال�ص�ف�ح��ة وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ت��روي��ج
لها ،وال حتى التفاعل معها عبر كتابة
ّ
ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �ش �ت �م �ه��ا .وإذ ي ��ت� �ك ��ئ ع�ل��ى
ال�ق��ان��ون اللبناني ال ��ذي ي �ج� ّ�رم التعامل
ّ
م��ع ال�ع��دو الصهيوني ف��ي ح��ال ت�ب�ّي�نّ أن
منشئيها ل�ب�ن��ان�ي��ون ،ش ��دد ف��ي حديثه
ّ
م� ��ع «األخ � � �ب � � ��ار» ع� �ل ��ى أن ال � �ح ��ل ي�ك�م��ن
ح�ص�رًا ف��ي ع��دم ال�ت�ج��اوب وال�ت�ف��اع��ل مع
ه��ذه ال�ص�ف�ح��ة ب�غ�ي��ة ق�ط��ع ال�ط��ري��ق أم��ام
ت �ح �ق �ي��ق ه ��دف� �ه ��ا األس� � � � ��اس ،وه � ��و ف�ت��ح
ح ��وار م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وي�ظ�ه��ر ذل ��ك كما
ي �ق��ول م��ن خ�ل�ال «س�ع�ي�ه��ا إل ��ى تخفيف
ص �ف��ة «ال� �ع ��دو» ع �ن��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ل�ت�ن��زل
الى رتبة خصم» .الصراع برأيه مع عدو
مماثل على مختلف الصعد االقتصادية
والسياسية والثقافية ،ال يلزم اللبنانيني
بالتحاور معه ،فالحرب تتم عبر املزيد
م��ن التعمق وال��دراس��ات واألب �ح��اث عنه.
ّ
يصب
وي��رى إدري��س أن ما يحدث اليوم
ف ��ي ق� �ي ��ام إس ��رائ� �ي ��ل ب �ت �ج �ن �ي��د وت �م��وي��ل
ش��رك��ات أم�ي��رك�ي��ة ب�ه��دف إط�ل�اق حمالت
املقاطعة نفسها .وأعرب
مضادة لحمالت ّ
هنا عن أسفه ملا تبثه بعض الصفحات
اللبنانية التي ّ
تدعي الحرص على حرية
ّ
التعبير وتهاجم مقص الرقابة ،إذ روجت
لصفحة «إس��رائ�ي��ل باللبنانية» قبل أن
تنتبه إلى خطيئتها وتلغي «البوست»
ّ
امل � � � ّ
�روج ل �ل �ص �ه��اي �ن��ة! امل ��ؤس ��ف أن ه�ن��اك
أص��وات��ًا ف��ردي��ة أي �ض��ًا دع �م��ت ال�ص�ف�ح��ة،
وم��ا ت� � ّ
�رو ّج ل��ه إم��ا م��ن ب��اب ال �س��ذاج��ة أو
من باب أنه حتى «العمالة صارت وجهة
نظر»!
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كليب

الزوجية و ...العشق الممنوع
الخالفات
ّ

قصابني في «كاسها املكسور»،
فشلت رندلى قديح في توفير  come backقوي لرجاء ّ
فيما اختار املخرج إلياس أبو عطا «لوك» السبعينيات ليدل على املشكلة «املزمنة» التي
يطرحها كليب «عاقل بس مجنون» للشابني األردنيني عبدو القادر ونانسي بيترو

«كاسها»
فاضي

هناء جالد
ّ
أرادت رج���اء قصابني ت��ج��ن��ب تجسيد
ال���زوج���ة ال��خ��ائ��ن��ة ،ف��ح��ص��رت إطاللتها
ف��ي كليب أغنيتها الخليجية «كاسها
امل���ك���س���ور» ب��ل��ق��ط��ات ل��ه��ا ام���ت���زج���ت مع
القصة التي تبدأ ف��ي ص��ال��ون تجميل،
ّ
املصور كأنه مزيج بني
فظهر الشريط
عملني مختلفني ُدمجا معًا .كضيفة لم
ترق حتى الى دور راوي قصة الشريط

ّ
امل����ص ّ����ور ،ت��خ��ل��ت ال��ف��ن��ان��ة امل��غ��رب��ي��ة عن
ب���ط���ول���ة «ك����اس����ه����ا امل�����ك�����س�����ور» ،ب��ي��ن��م��ا
ح��اول��ت كاميرا اللبنانية رن��دل��ى قديح
ج���م���ع امل����ش����اه����د ب����اس����ت����خ����دام ت��ق��ن��ي��ات
ّ
الغرافيكس .إال أن النتيجة ش��ردت عن
الهدف وهو التحضير لـ«كام باك» قوي
للمغنية الغائبة عن ساحة اإلنتاج منذ
انسحابها م��ن «روت��ان��ا» .رغ��م احتفاظ
رندلى بحق اإلطاللة األولى لقصابني،
ح��ي��ث خ ّ��ص��ص��ت ل��ه��ا «ل������وك» ب��ف��س��ت��ان

ّ
أحمر ،إال أنه سرعان ما تذهب الكاميرا
لتلتقط رواية درامية قصيرة من مكان
آخ�����ر وم����وق����ع م���خ���ت���ل���ف .ت������دور ال��ق��ص��ة
ب�ي�ن ش����اب وس���ي���دة م��ت��زوج��ة ف���ي محل
للمجوهرات .اإلضاءة الجيدة وسيطرة
الخلفيات البيضاء على مشاهد الكليب
منحتاه بهجة محببة ف��ي ظ��ل ال��ح��زن
امل��س��ي��ط��ر ع��ل��ى م��وض��وع األغ��ن��ي��ة ،التي
ك��ت��ب ك��ل��م��ات��ه��ا ال��خ��ال��د ول��ح��ن��ه��ا هيثم
ّ
زي�����اد .ل��ك��ن امل���ؤس���ف أن رج�����اء سمحت
منافسة الى ساحتها الخاصة،
بدخول
ِ
ّ
تجسد الزوجة
إذ ب��دت «امل��ودي��ل» التي
الخائنة ،شابة نضرة بمالبس شبابية
أك����ث����ر م����ن رج�������اء ال����ت����ي ظ����ه����رت ب��ث�لاث��ة
ل���وك���ات ،ت��م��ي��زت ف���ي واح����د م��ن��ه��ا ف��ق��ط.
إذ ارت���دت فستانًا قصيرًا م��ن الدانتيل
األب���ي���ض ورف���ع���ت ش��ع��ره��ا (ش��ي��ن��ي��ون).
تنتهي القصة في منزل الحبيب الذي
يرفض مواصلة حبيبته خيانة زوجها،
ف���ت���ع���ود ال�����ى م���ن���زل���ه���ا ،ث����م ت���ت���رك خ��ات��م
زواجها على حافة حوض االستحمام،
االنفصال.
في إشارة الى اتخاذها قرار
ّ
خمسة مواقع خارجية وداخلية تنقلت
فيها كاميرا رندلى في بيروت ،لتلملم
أطراف القصة في وقت غابت فيه رجاء
تمامًا عنها ،لتقبع في عزلة استوديو
مغلق لم يجذب املشاهد حتى بوجود
ال������ورود ال��ح��م��راء امل��ت��ن��اث��رة واإلض�����اءة
ال��ق��وي��ة وال����دخ����ان األب���ي���ض .ل���م تتمكن
رج���اء ح��ت��ى ال��ي��وم م��ن إغ��ن��اء رصيدها
بكليب واحد يقترحها كمغنية شابة.

لم تتمكن الفنانة
المغربية حتى اليوم من
إغناء رصيدها بكليب واحد
يقترحها كمغنية شابة

«عاقل بس» ...موهوب
ّ
���ون» ك��ل��ي��ب ي��ت��س��م
«ع����اق����ل ب����س م���ج���ن ّ
بالبساطة ألغنية ال��ش��اب�ين األردن��ي�ين
ع��ب��دو ال���ق���ادر ون��ان��س��ي ب��ي��ت��رو ،ينقل
ن����واة أف���ك���ار امل���خ���رج امل���وه���وب إل��ي��اس
أب����و ع��ط��ا ال����ذي ي��ح��ت��اج إل����ى م��ي��زان��ي��ة
ّ
تصوراته بطريقة أفضل.
أكبر لتقديم
ّ
ت��دور أح���داث الشريط ال��ذي ص��ور في
عمان على مدى ثالثة أيام ،حول فكرة
االنفصال بني األزواج وآثاره السلبية
على حياتهم .ال يمكن تصنيف العمل
خ�������ارج إط�������ار «اإلن������ت������اج ال���ت���ج���ري���ب���ي»
بسبب اإلمكانات اإلنتاجية البسيطة.
لكن أبو عطا حاول تقديمه بشكل شبه
محترف ،معتمدًا على الروح الشبابية
امل����ت����م����ردة ال����ت����ي ت����ف����وح م�����ن ال���ش���ري���ط
امل��ص ّ��ور وال���ق���درات التمثيلية الجيدة
ل��ل��ب��ط��ل�ين ،وم��ك��ت��ف��ي��ًا ب��م��وق��ع ت��ص��وي��ر
ّ
واح������د ،م���ا م��ك��ن��ه م���ن ن��ق��ل ت���ص ّ���ورات���ه
بسهولة .وارت��ك��زت ال��رؤي��ة اإلخراجية
ع���ل���ى ت��ج��س��ي��د إش���ك���ال���ي���ة اج��ت��م��اع��ي��ة
حقيقية تكشف الخالفات بني زوجني
ش��اب�ين قهرتهما األوض�����اع املعيشية
وال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ج��اذب��ات
ال��ن��ف��س��ي��ة .ه��ك��ذا ق ّ����دم ال��ج��م��ي��ع ص���ورة
ش���ام���ل���ة ت��س��ل��ط ال����ض����وء ع���ل���ى واح�����دة
من األزم���ات االجتماعية التي تنطبق
على كل املجتمعات العربية .والالفت
ه������و ت����وظ����ي����ف اإلض������������اءة وال����دي����ك����ور
واألك�������س�������س�������وارات واخ�����ت�����ي�����ار «ل�������وك»

السبعينيات ف��ي ت��أري��خ ال��ح��ال��ة غير
املستجدة على املجتمع العربي .تدور
األح����داث ف��ي غ��رف��ة ال��ج��ل��وس واملطبخ
وف����ي ال������رواق ف���ي ق��ال��ب ح�����واري ينقل
للمشاهد إحساسًا باالختناق ،حاول
املخرج الهروب منه بكاميرته إلى قمة
ج��ب��ل ع���ال���ي���ة ،ل��ي��ج��ل��س ال���ب���ط�ل�ان على
حقيبة سفر ويتعاتبان .وعلى مشارف
النهاية ،نرى الزوجني يجلسان بهدوء
أم��ام التلفزيون ويكتمان صرختهما،
ّ
ربما ألن التقاليد االجتماعية حكمت
بأن يبقى الوضع على ما هو عليه.

سابين
«زعالنة»
انتهت س��اب�ين (ال �ص��ورة) أخ�ي�رًا من
تصوير كليب أغنية «ل�ي��ش زع�لان��ة»
(كلمات وألحان ياسر جالل ،وتوزيع
ط ��ون ��ي س ��اب ��ا) م ��ع امل� �خ ��رج ص �ف��وان
ن�ع�م��و .وت ��روي ق�ص��ة ال�ك�ل�ي��ب حكاية
ح�ب�ي�ب�ين ت��رب�ط�ه�م��ا ق�ص��ة ح��ب ت�م��زج
بني الطرافة والتشويق والرومانسية.
وفجأة ،تبدأ الفتاة بمالحظة فتور في
ت�ص� ّ�رف��ات حبيبها ،لتكتشف ف��ي ما
تقربه من ّ
بعد ّ
صبية أخرى .وتتعامل
الفنانة اللبنانية في الكليب مع اللبناني
ن�ي�ك��وال ج �ب��ران ال ��ذي ص� ّ�م��م فستان
الزفاف الذي تظهر به في العمل.

كارمن
على نار
حامية
ب �ع ��دم ��ا س �ط ��ع ن �ج �م �ه��ا ف� ��ي امل ��وس ��م
امل ��اض ��ي م ��ن «أراب آي � � � ��دول» ،ي �ب��دو
أن اس � �ت � �ع ��دادات ك����ارم����ن س��ل��ي��م��ان
إلط�لاق ألبومها األول باتت على نار
حامية .وتستعني في ألبومها الجديد
ب �ف��ري��ق ع �م��ل ض �خ��م ،ي �ض��م ال�ش��اع��ر
ن��ادر عبد ال�ل��ه ،وامللحنني ول�ي��د سعد
ومحمد يحيى ،إض��اف��ة إل��ى امل��وزع�ين
ول�ي��د ش��راق��ي وأس��ام��ة ال�ه�ن��دي ون��ادر
ح �م��دي ،وف ��ق م��ا ذك ��ر م��وق��ع «ع�ي��ون
ّ
ع��ال�ف��ن» .ورغ ��م أن �ه��ا تتمنى االن�ت�ه��اء
من العمل سريعًا ،لم تختر سليمان
االسم النهائي ملولودها األول وموعد
ّ
الصبية املصرية
إطالقه بعد .يذكر أن
ش ��ارك ��ت أخ� �ي� �رًا م ��ع ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
النجوم في افتتاح قناة  mbcمصرية،
وقدمت أغنية للعندليب األسمر عبد
الحليم حافظ.
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ما وراء اغتيال الحسن
أسعد أبو خليل*
ّ
اللبنانية كانت في عرس من النفاق،
الصحافة
ّ
وأع� � ��راس ال �ن �ف��اق م��وس �م��ي��ة ف ��ي م �س��خ ال��وط��ن.
مذيعات ومذيعون اتشحوا بالسواد .وولولوا
ّ
على الهواء .بعضهن أجهش بالبكاء على الهواء
ّ
وكاد ان يسقطّ (أو تسقط) مغشيًا عليه .املراثي
توالت ولم تتوقف وبعضها ُمستنسخ من مراثي
الحريري .أطرفها كان من قلم شارل ّايوبّ .أيوب
كان يصف الحسن بعميل الـ«موساد» على مدى
أسابيع طويلة ،ف��ي م�ق��االت طويلة ال تشبه ّإال
أسلوب شارل ّأيوب (ملاذا تقرأ الرجل وتشعر انه
لم يكتبها بل صرخها صراخًا بوجه السكرتيرة
املسكينة؟) .لكن بعد موت الحسن ،سارع ّايوب
إل� ��ى ك �ت��اب��ة م ��رث � ّ�ي ��ة وص� �ف ��ه ّ ف �ي �ه��ا ب �ـ«ال �ص��دي��ق
ّ
ال�ح�م�ي��م» ،وأ ّض� ��اف ّأي� ��وب ان ��ه ك ��ان ي �ش��ن حملة
ض��ده فقط ألن��ه أراد «ت�ج��دي��د» ال�ص��داق��ة .يعني
أن من يريد تجديد صداقة ،فما عليه إال وصف
الصديق بعميل الـ«موساد».
ّ
نستطيع ان نستخلص من التغطية أن الحسن
ّ
ّ
اإلعالميني
مهنية بعدد وافر من
على عالقة (غير)
_ ول �ي��س ف �ق��ط ف��ي اإلع �ل��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ع��رب��ي
(كشف ذلك الكاتب في «واشنطن بوست» ديفيد
يعمل
الرجل الذي كان ّ
إغناتيوس هذا األسبوع)ّ .
على م��دار الساعة _ كما ضخت الدعاية _ لكنه
كان يجد متسعًا ّ من الوقت ألحاديث مستفيضة
ّشرط أال ُيكتب أنه كان هو مصدرها .من املعلوم
ان� ��ه ه��و س� � ّ�رب ك��ل م��ا ق �ي��ل ع��ن ق �ض� ّ�ي��ة س�م��اح��ة
(وسماحة مذنب ُ لو ق��ام بما ق��ام به تلقائيًا ،أو
حتى لو كان قد غ ّرر به مثل الصبية من «شعبة
املعلومات» _ على ما ُيقال دفاعًا عنه _ والنظام
ّ
ّ
القضية على األق��ل بصمته)،
السوري ُم��دان في
ّ
ّ
وه��و ال��ذي ك��ان ُيسرب لوسائل اإلع�لام الغربية
ع�ل��ى ام �ت��داد األس��اب �ي��ع ال �ت��ي س�ب�ق��ت مقتله عن
ّ
ّ
تورط حزب الله في الشأن السوري .إن «املسؤول
ال �ح �ك��وم��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي» ال� ��ذي ت �ح� ّ�دث م��ع معظم
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األج�ن�ب� ّ�ي��ة ع��ن ت � ّ
�ورط ح��زب الله
ف��ي س��وري��ا ه��و عينه وس��ام ال�ح�س��ن .والطريف
ّ
ّأن الحسن ك��ان ُي ّ
الغربية
سرب لوسائل اإلع�لام
عن ت� ّ
�ورط حزب الله في الصراع السوري ،فيما
ّ
كان هو يزهو بتورطه هو وجهازه في الصراع
السوري نفسه .هناك ما يجب ان ُيكتب عن عالقة
ُ ّ
والصحافي برجل األم��ن .مل��اذا في املبدأ
املثقف
ّ
ي ��ذرف أي م�ث��ق��ف دم�ع��ة _ ول��و دم�ع��ة _ ع�ل��ى أي
رج��ل اس�ت�خ�ب��ارات أو أم��ن ف��ي ب�لادن��ا م��ع العلم
ّأن أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات _ ّكلها _ م�ت� ّ
�ورط��ة في
أع �م��ال ق�ت��ل وت�ع��ذي��ب وت�ف�ج�ي��ر وف�ت�ن ط��ائ�ف� ّ�ي��ة _
وي�ن�ط�ب��ق ه ��ذا ع�ل��ى ح��ال��ة «ش �ع�ب��ة امل�ع �ل��وم��ات»
بالتأكيد ك�م��ا ينطبق ع�ل��ى غ�ي��ره��ا .الصحافي
سلطان (الليبرالي العربي
في جريدة خالد بن ّ
ّ
ي�ح� ّ�ب ال�ل�ي�ب��رال� ّ�ي��ة ل�ك��ن��ه ي�ف��ض��ل عليها خ��ال��د بن

س�ل�ط��ان) ح ��ازم األم�ي�ن ،ك�ت��ب م��دي�ح��ة ع��ن وس��ام
الحسن قبل مقتله بأسابيع .وع� ّ�د مديحته من
ّ
باب السبق الصحافي .وعندما ّ أطل األمني بعد
موته للحديث عن مزاياه ،قال إنه التقى به نحو
ث�لاث أو أرب��ع م� ّ�رات «ف�ق��ط» .ل��م يذكر ج� ّ�ي�دًا عدد
امل� ّ�رات .ال ه��م .لكن كتابة املدائح في حق أجهزة
األم��ن تقليد سائد في إع�لام النفط وال�غ��از :فقد
ك�ت��ب س�م�ي��ر ع�ط��اال�ل��ه (ق ��د ي �ك�ُ�ون أس ��وأ ن�م��وذج
معاصر للصحافي اللبناني املرابط في مضارب
األم��راء) مديحة عن ّاألمير مقرن (ال��ذي أجمعت
ً
عائلته نفسها على انه كان فاشال في وظيفته).
ع� ّ�ب��اس ب�ي�ض��ون ك��اد أن ينتحب ف ��ي« ...السفير
ال�ث�ق��اف��ي» .كتب ف��ي وس��ام ال�ح�س��ن« :ل�ق��د علقنا
ّ
ف�ج��أة ف��ي ال�ع�ج��ز ،ش�ع��رن��ا ب ��أن ال س�ق��ف ل�ن��ا وال
ّ
ّ
ُ
رتكز» .نأسف طبعًا ألن وفاة الحسن أدت إلى
م ّ
املعلوف
تعثر ّبيضون «ف��ي العجز» .أم��ا ماريا
ّ
ُ
(امل�ت�ن��ق�ل��ة بي��ن امل�ع �س�ك��رات ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ب�خ��ف��ة ال
ي �ح �س��ده��ا ع�ل�ي�ه��ا إال ول �ي��د ج �ن �ب�لاط أو ش ��ارل
ّأي � ��وب) ف�ك�ت�ب��ت ف��ي ج��ري��دت�ه��ا ع��ن ل�ق��ائ��ه ل�ل�م� ّ�رة
األول� ��ى« :أذك� ��ر ج� ّ�ي �دًا ك�ي��ف ل��م أق � َ�و حينها على
ّ
شخصيتك
النظر إل�ي��ك مل��ا استشعرته م��ن ق� ّ�وة
وتلك الهالة الساطعة التي ترافقك» .ورثاء وسام
ّ
ال�ح�س��ن ذك ��ر ب��رث��اء آص��ف ش��وك��ت ف��ي إع�ل�ام ما
ُ ّ
االستخبارات عزيزون
يسمى «املمانعة» .رجال ّ
ّ
ع�ل��ى ق�ل��وب ال�ع��دي��د م��ن امل�ث��ق�ف�ين وال�ص�ح��اف��ي�ين.
ّ
تيتم بعضهم لوفاة الحسن (أو شوكت).
ّ
ّ
وك ��ان واض �ح��ًا ّ م��ن ردة ال�ف�ع��ل ال�ص�ح��اف��ي��ة على
ّ
وف��اة الحسن ان��ه ك��ان ي ��وزع حنانه وح� ّ�ب��ه على
ّ
اإلعالميني .وكانت تغطية اإلعالم
عدد وافر من
ّ
ّ
لـ«شعبة املعلومات» تغيطة عاطفية غير عادية
ع �ل��ى م� � ّ�ر ال� �س� �ن ��وات .ك �ي��ف ومل � ��اذا ي �ص �ب��ح رج��ل
ّ
الصحافيني؟
األم��ن واالستخبارات حبيبًا عند
ّ
طبعًا ،إن هذا يعود لطبيعة العالقة التي بناها
فقيد «الشعبة» مع وسائل اإلع�لام والتي قامت
(كما اع�ت��رف ش��ارل ّأي��وب بالنسبة لصحيفته)
على امل��ال والنفوذ ،وبالنيابة عن سلطة عائلة
ّ
السعودية .تفضح طريقة
تأتمر بإمرة عائلة في
تعاطي اإلعالم اللبناني مع موت الحسن الكثير
العالقة بني اجهزة األمن واإلع�لام في
عن فساد ّ
يتميز ع��ن ج�ي��ران��ه ب�م�ي��زة ح� ّ
ّ
�ري��ة
ب�ل��د ي��زع��م أن ��ه
اإلع�ل�ام .مل��اذا يرثي اإلع�ل�ام رج��ل األم��ن؟ ه��ل هي
ّ
مهمته؟ هل مدح اإلع�لام اللبناني الحسن أكثر
مما مدح إعالم النظام السوري شوكت؟
لكن موت الحسن ينطوي على خطورة ما ُي ّ
عد.
استطاع امل��ال الحريري والتخطيط األميركي _
بعد
الصهيوني بناء أس� ّط��ورة رفيق الحريري ّ
 .2005ون �ج��اح ال �خ��ط��ة آن� ��ذاك ي �ع��ود إل ��ى تمنع
خ�ص��وم ال�ح��ري��ري ع��ن امل�ج��اب�ه��ة ول��و ال�ك�لام� ّ�ي��ة.
ارت� ��دع� ��وا ت �ح��ت س �ت ��ار «ح ��رم ��ة امل� � ��وت» وخ ��اف
ك �ث �ي��رون م ��ن وص �ف �ه��م ب�ت�ه�م��ة ال �ق �ت��ل ع ��ن ع�م��د.
البعض زايد في الثناء على الحريري والبعض

اآلخ ��ر ل��زم م�ن��زل��ه وص�م��ت أو ق��رأ ك�ت��اب «غ�ي�بن»
ع��ن سقوط اإلم�ب��راط� ّ
�وري��ة ال��روم��ان� ّ�ي��ة (كما فعل
إي �ل ��ي ال� �ف ��رزل ��ي) _ وه� ��و ع�ي�ن ال �ك �ت ��اب .ت �ح��اول
املستمرة ان ّ
ّ
تمرر مشروعًا خطيرًا آخر
املؤامرة
ّ
العدو
(عنوانه م� ّ�رة أخ��رى القضاء على مقاومة
اإلسرائيلي) تحت عنوان ال�ح��داد على الحسن.
ي�ص�ع��ب ك�س��ر األوث � ��ان ب�ع��د ان ت�ص�ب��ح ع�م�لاق��ة:
ه��ذا م��ا ح��دث لوثن رفيق ال�ح��ري��ري .يجب كسر
األوثان قبل ان تكبر .هناك محاولة ُم ّ
كررة لبناء
أسطورة عن وسام الحسن.
ّ
«مهنية» وسام الحسن .حسنًا،
ُيقال الكثير عن
ّ
ماذا لوّ كانت املهنية تلك تفيد مشروعًا ضارًا؟
ان� ��ا أف ��ض ��ل ان ي �ك��ون رج� ��ل األم � ��ن ع �ل��ى ش��اك�ل��ة
ح �س��ن ال �س �ب��ع _ أت��ذك��رون��ه وت ��ذك ��رون م��ؤت�م��ره
الصحافي عن االنشقاقات في جسم التنظيمات
الفلسطينية؟) كان الرجل ّ
ّ
ّ
كوميدية دسمة.
مادة
ّ
أف ��ض ��ل ان ي �ك ��ون رج� ��ل األم � ��ن واالس �ت �خ �ب ��ارات
ّ
ع��دي��م ال� �ق ��درة وال� �ك� �ف ��اءة وامل �ه �ن� ّ�ي��ة ألن أج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ل �ي �س��ت خ� � ّ�ي� ��رة .ث � ��م ،ه ��ل وس ��ام

الجهاز الحكومي األميركي
في حالة حداد ولهذا من
المستبعد ان تكون إسرائيل
ُ
قد قامت بقتل الحسن
ال�ح�س��ن ق ��ام ب�م��ا ك��ان ي �ق��وم ب��ه ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق��درة
ّ
ذه �ن� ّ�ي��ة ام ع�ل��ى م �ص��ادر م��ال� ّ�ي��ة وع�س�ك��ري��ة غير
ّ
ّ
املهنية ُموظفة
متوافرة لسواه؟ وم��اذا لو كانت
ّ
يضر بمصلحة الناس؟ وهل
في نطاق مشروع
ّ
مهنية الحسن هي التي وضعته في منصبه أم
هو ال��والء املطلق واألعمى لعائلة الحريري؟ إن
فريق الحريري يعمل وفق مبدأ ياسر عرفات في
التعيينات :الوالء املطلق ّ
يتفوق على الكفاءة في
ّ
ّ
عسكرية أو أمنية.
الوظيفة ،ولو كانت
لكن ماذا كان ّدور وسام الحسن بالضبط؟ الكالم
امل � � ّ
�دور ال ي �ت��وق��ف ع��ن اإلش � ��ادة ب ��دور ال�ح�م��اي��ة.
والصحيح أن وسام الحسن لم يكن ليوم واحد
يقوم بدور من عنده .ال يبرز رجل االستخبارات
في بالدنا وح��ده مهما كبرت وصغرت مواهبه
ف ��ي األم� � ��ن واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات .ه� � ��ؤالء ي �ش �غ �ل��ون
مراكز بالواسطة _ إما بإمرة الطاغية أو بإمرة
ج �ه��از اس �ت �خ �ب��ارات��ي إق�ل�ي�م��ي أو ع��امل��ي .وس��ام
ّ
شخصيًا لرفيق
الحسن ،مثل خلفه ،كان مرافقًا
ّ
الحريري .أي أنه لم يكن يرتقي السلم الوظيفي
ّ
األهلية بقدر ما كانت أحكام الترقية
بناء على
م�ب�ن� ّ�ي��ة ع �ل��ى أح �ك��ام خ��دم��ة ال �ع��ائ �ل��ة .م�ه�م��ا عال

ش ��أن وس� ��ام ال �ح �س��ن ،ك ��ان ي�ع�م��ل ب� � ��إرادة سعد
الحريري .صحيح أن ّ
عندما
قوة
الحسن عظمت ّ ّ
ّ
أثبت لالستخبارات السعودية واألميركية أنه
تحمل ّ
كفؤ وأن��ه ق��ادر على ّ
املهمات ،لكن ذلك لم
ي�ك��ن ب�ن��اء ع�ل��ى ق ��رار س �ي��ادي .وأن ي�ك��ون جهاز
اس�ت�خ�ب��ارات «وط �ن��ي» ب��إم��رة إرادة خ��ارج� ّ�ي��ة _
صديقة أو ّ
عدوة _ هو ذروة التفريط بالسيادة،
بالرغم من كثرة األع�لام واشجار األرز في مأتم
وسام الحسن.
لكن من الضروري تحديد ال��دور الحقيقي لفرع
ّ ّ
املعلومات ول��وس��ام الحسن .م��ؤك��د ان ج��زءًا من
ّ
ع�م��ل ال�ح�س��ن ك ��ان ف��ي ن �ط��اق ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع��وي��ض ع��ن غ �ب��اء س�ع��د ال �ح��ري��ري ون � ّ�واب ��ه.
ك ��ان ال �ح �س��ن (امل �ش �غ��ول ل� �ـ«ف ��وق رأس � � ��ه») يجد
ّ
صحافيني
متسعًا من الوقت ملهاتفة أو محادثة
ّ
ّ
يوميًا .كان من أنشط
وصحافيات عرب واجانب
امل�س� ّ�رب�ين ف��ي اإلع�ل�ام العربي وال�ع��امل��ي .وك��ل ما
كنا نقرأه عن بطوالت الشعبة وعن انتصاراتها
ك��ان م��ن ف�ب��رك��ة ال�ح�س��ن نفسه وت �ص��دي��ره .تبدأ
ً
م �ث�لا ب��ان �ت �ص��ارات ال�ش�ع�ب��ة ف��ي م�س��أل��ة القبض
ّ ً
ّ
على عمالء للعدو اإلسرائيلي .تسأل أوال :ملاذا
ق� ��ام ال �ج � ّه��از ب��ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن ال �ع �م�لاء
وملاذا توقف فجأة عن القبض عليهم؟ إن نشاط
ّ
ّ
والتجسس التي يملكها الفرع
التنصت
أجهزة
والتي ال يملكها الجيش اللبناني كان يمكن ان
ّ
تستمر ف��ي ال�ع�ث��ور على ج��واس�ي��س إال إذا كان
ال �ع� ّ
�دو ق��د رف��ع أي��دي��ه مستسلمًا أم��ام نجاحات
ّ
الحسن .وم��اذا ع��ن قصة ان جواسيس الشعبة
ك��ان��وا ه��م ي�ت�ج� ّ�س�س��ون ع�ل��ى ح��زب ال�ل��ه وق��ادت��ه
عندما وقعوا بالصدفة على مجموعة أخرى من
ّ
تتجسس على
الجواسيس التي كانت هي أيضًا
ّ
العدو؟ واأله��م ،أن املقاالت
قادة ُالحزب لحساب
التي نشرت في الغرب عن دور وسام الحسن ال
ً
ّ
فرعيًا
تترك مجاال للشك في أن دوره ك��ان دورًا
ّ
للدور االستخباراتي للحكومة األميركية .روى
ّ
ّ
وئام وهاب ان الحسن أخبره أن ديفيد بتريوس
اس �ت��دع��اه (ال �ش �ه��ر امل��اض ��ي) ف�ق��ط ل�ل�ح��دي��ث عن
ّ
إس�لام� ّ�ي��ي ال�ش�م��ال .م��ن امل�ش�ك��وك ف�ي��ه ان ديفيد
ب �ت��ري��وس م ّ�ه �ت��م ب��أم��ر ال �س �ل �ف� ّ�ي�ين ف ��ي ال �ش �م��ال
(والذين يتلقون الدعم األميركي في سوريا وفي
بعض لبنان ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
أك �ث��ر م ��ن اه �ت �م��ام �ه��م ب �ح��زب ال �ل��ه ال � ��ذي يشغل
إسرائيل وراعيها األساسي.
من يستطيع ان يثبت ان وسام الحسن أو جهازه
_ حتى ال نشخصن املوضوع مع ان الشخصنة
ّ
ّ
ّ
جمهورية الحريري وفي
تحليليًا في
ضرورية
مملكة آل س�ع��ود _ ك��ان «يحمي ل�ب�ن��ان»؟ وب��أي
وم� ��ن َم� ��ن؟ م� ��اذا ع��ن رع��اي��ة تنظيمات
ط��ر ّي �ق��ة؟ ِ
ّ
طائفية وأوغ ��اد أح�ي��اء ف��ي ط��ول البلد
مسلحة
وعرضه؟ وم��اذا عن تعاون استخباراتي خارج
نطاق ال��دول��ة التي يلهج بحمدها الفريق الذي

إطالق سراح أوجالن ...إطالق سراح أمّتين!
عالء الالمي*
يقبع عبد الله أوج�لان ،الزعيم اليساري لحركة
االح�ت�ج��اج ال�ك��ردي ف��ي تركيا وم��ؤس��س التمرد
امل�س�ل��ح امل��واك��ب ل �ه��ا ،ف��ي س�ج��ن ج��زي��رة إم��رل��ي
العسكري ببحر م��رم��رة منذ شباط  ،1998بعد
اعتقاله خالل عملية مطاردة استخبارية مثيرة،
انتهت في كينيا ،وساهم فيها ،بشهادة صحيفة
«وط ��ن  »vatanال �ت��رك �ي��ة ،امل ��وس ��اد اإلس��رائ �ي �ل��ي.
ّ
وق��د ُح ِكم على أوج�لان ب��اإلع��دام ،لكن الحكم لم
ينفذ ف��ي حينه بسبب ضغوط دول�ي��ة خارجية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

وش�ع�ب�ي��ة داخ �ل �ي��ة ،ث��م ت�ح��ول تلقائيًا إل��ى حكم
ب��ال�س�ج��ن امل� ً�ؤب��د ب�ع��د ق ��رار ت��رك�ي��ا إل �غ��اء عقوبة
اإلع��دام تلبية لشروط االت�ح��اد األوروب ��ي ،وهي
ك��ان��ت وال ت��زال تسعى إل��ى االن�ض�م��ام إل�ي��ه دون
ج ��دوى .تلخص س�ي��رة أوج�ل�ان ج��زءًا مهمًا من
سيرة حركة التحرر الوطني الكردية التي دخلت
في نزاع مسلح مع الدولة التركية منذ ما يزيد
ع�ل��ى ث�لاث��ة ع �ق��ود ،س�ق��ط خ�لال�ه��ا م��ن الجانبني
عشرات آالف القتلى ومثلهم أو ّأكثر من الجرحى
وامل�ع�ت�ق�ل�ين وامل �ش ��ردي ��ن .ك �م��ا أن� �ه ��ا ،ف��ي ال��وق��ت
ذات��ه ،تلخص ج��زءًا ال يقل أهمية م��ن محاوالت
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الدولة التركية الحديثة التغلب على التناقضات
وامل �ش �ك�ل�ات اإلث �ن �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة امل ��وروث ��ة ف�ي�ه��ا،
ولعل من أهمها القضيتان الكردية واألرمنية.
وإذا ك��ان��ت ه ��ذه األخ� �ي ��رة ت�ت�ع�ل��ق ب �م��وق��ف من
ال� �ت ��اري ��خ امل� ��أس� ��وي خ�ل��ال ف� �ت ��رة والدة ال ��دول ��ة
التركية العسيرة والبطولية من رح��م السلطنة
العثمانية املتحللة ،وفي مواجهة الدول الغربية
ّ
ال�ت��ي اح�ت�ل��ت معظم أراض ��ي ت��رك�ي��ا ،ف��إن األول��ى
ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ش�ك�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ه��ا م �س��اس م�ب��اش��ر
بجزء حيوي ومهم من الدولتني :القديمة التي
ّ
ّ
ولت ،والحديثة التي ولدت .إن القضية الكردية
في تركيا ،من حيث بواعثها وواقعها وآفاقها،
ال تختلف عنها في العراق وإيران وسوريا ،مع
وج��ود خصوصيات محلية ال ي�ج��وز إن�ك��اره��ا،
لكنها ،ف��ي جميع ه��ذه ال�ب�ل��دان ،تبقى م��ن حيث
طابعها التاريخي واإلن�س��ان��ي ،قضية واح��دة،
وه ��ي ق�ض�ي��ة ت �ح��رر وط �ن��ي وق��وم��ي م��ن ال �ط��راز
ّ
األول .لقد شكل اعتقال أوجالن منعطفًا مأسويًا
للقضية ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا وك��ان ثمنه باهظًا
ً
ف�ع�لا ،لكنه ك��ان ثمنًا مؤقتًا ،كما اتضح الحقًا.
ّ
غير أن الدولة التركية ،وتحديدًا في عهد حكومة
بولنت أجاويد التي اعتقلته ،وحكومة العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ل�ت�ه��ا ،ل��م ت�ح�س��ن ال�ت�ع��ام��ل مع
الحدث ّبفطنة ووعي عميق باملستقبل ،بل يمكن
القول إنها غرقت في سكرة النصر االستخباري
الذي أنجزته باعتقال أوجالن .ففيما راح الزعيم
ال� �ك ��ردي امل �ع �ت �ق��ل ي �ط �ل��ق دع� � ��وات إل� ��ى ال�ت�ه��دئ��ة

والسالم ،ممثلة بدعوات متكررة وطويلة لوقف
إطالق النار من جانب واحد ،وتعهدات بالحفاظ
ع �ل��ى وح � ��دة ال ��دول ��ة ال �ت��رك �ي��ة ،وب��ال �ت �خ �ل��ي ع��ن
أساليب العنف واستعمال القوة في الدفاع عن
حقوق الشعب الكردي ،ظلت السلطات الرسمية
ال �ت ��رك �ي ��ة ع �ل ��ى م ��واق �ف �ه ��ا ال �ق ��دي �م ��ة امل �ت �ش �ن �ج��ة
وامل� �ن ��اه� �ض ��ة ل�ل��أك� ��راد وح� �ق ��وق� �ه ��م ،وم�ت�م�س�ك��ة
بنظرتها ال��ى أوج�ل�ان ومؤيديه بوصفهم قتلة
ومجرمني ينبغي تصفيتهم جسديًا باستخدام
الحل األمني العنيف.
َ
على األرض ،تواصل الصراع املسلح والقاسي،
وف� �ش ��ل ٌّ
أي م� ��ن ال� �ط ��رف�ي�ن ف� ��ي اق � �ت �ل�اع خ�ص�م��ه
وإل� �غ ��ائ ��ه م ��ن امل � �ي� ��دان .ورغ � ��م ال �ت �ش ��دد ال �ت��رك��ي
واع �ت �م��اد ال �ح��ل األم �ن��ي ،ف�ق��د أق��دم��ت ال�س�ل�ط��ات
التركية ،وخصوصًا في عهد حكم حزب العدالة
وال �ت �ن �م �ي��ة ،ع �ل��ى خ � �ط ��وات ع� � � ّ�دة ج ��ري� �ئ ��ة ،رغ��م
محدوديتها السياسية ،يمكن احتسابها ضمن
مساعي التهدئة واالق �ت��راب م��ن البحث ع��ن حل
آخ ��ر غ�ي��ر ع�س�ك��ري .م��ن ت�ل��ك ال �خ �ط��وات :ق��راره��ا
بالسماح باستخدام اللغة ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا،
وع��دم معاقبة األك��راد الذين يسمون مواليدهم
ب ��أس �م ��اء ك� ��ردي� ��ة ،ث ��م ق� ��راره� ��ا ب �ت ��دري ��س ال �ل �غ��ة
ال�ك��ردي��ة ف��ي التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي  ،2009وأخ�ي�رًا
االعتراف رسميًا بوجود هذه اللغة خالل السنة
ّ
ال�ج��اري��ة .غير أن ه��ذه ال�خ�ط��وات إذا نظر إليها
في ضوء الواقع التاريخي العاملي والتغييرات
التي عصفت بالعالم كله ،وخصوصًا في إقليم
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ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ح� ّ�ب��ه وه�ي��ام��ه ب��ال��دول��ة ّإي��اه��ا _ وه��و
ف ��ري ��ق ال �ح �س��ن ن �ف �س��ه؟ وك� �ي ��ف ي� �ك ��ون ال �ح �س��ن
ّ
اإلعالمية ديما صادق
«يحمي البلد» (كما قالت
ّ
وال �ت��ي ت�ج�ه��ش ب��ال�ب�ك��اء ك��ل�م��ا أت ��ت ع�ل��ى س�ي��رة
ال��رج��ل ،وم ��اذا ك��ان سيكون م��وق��ف إع�ل�ام لبنان
ل��و ّأن إع�لام� ّ�ي��ة س� ّ
�وري��ة أج�ه�ش��ت ب��ال�ب�ك��اء على
ً
وأسى على آصف شوكت؟ أما كانت
الهواء حزنًا
ّ
تحولت إلى نكتة على يوتيوب؟) وهو ّ
ينسق مع
نْ
دولتي ال تريدان الخير لهذا البلد؟
ّ
لنحدد أكثر .إن إطالق النار في العديسة ّأدى إلى
جلسات استماع في الكونغرس األميركي وإلى
ّ
األميركية بوقف
تهديدات مباشرة من الحكومة
ّ
األميركية إل��ى لبنان بعد األذى
ك��ل امل�س��اع��دات
ّ
ّ
بالعدو .وقد توالت الوفود الحكومية
الذي لحق
ّ
ّ
اللبنانية إل��ى واشنطن لتستجدي
والعسكرية
ّ
اس �ت �م��رار امل �س��اع��دات ال�ب��ول�ي�س��ي��ة م��ن الحكومة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت �ح��رص ع�ل��ى تجهيز الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب�م��ا ي �ح �ت��اج إل �ي��ه ك �ف��رق��ة «ج �ن��درم��ة»
ّ
ّ
القمعية
باملهمات
على الطراز العثماني للقيام
ّ
ّ
اللبناني.
والشعب
الفلسطينية
املخيمات
ضد
ّ
ُ
ّ
ول��م ت��زل ّ الحكومة األميركية الحظر امل��ؤق��ت إال
(خطية) بأن أيًا من ّ
بعدما تلقت ّ
ّ
املعدات
تعهدات
ُ
األم�ي��رك� ّ�ي��ة (ح�ت��ى امل�ن��اظ�ي��ر؟) ل��ن ُ تستعمل ضد
ّ
العدو اإلسرائيلي .وهذا السجل املعلن للحكومة
ّ
األم�ي��رك��ي��ة ي��رس��م ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة عن
وجهازه لجواسيس
حقيقة كشف وسام الحسن
ُ
ّ
العدو اإلسرائيلي ّ .من املعلوم واملعلن ان «شعبة
ً
امل �ع �ل ��وم ��ات» ت �ت �ل��ق��ى م� �س ��اع ��دات وت� �م ��وي�ل�ا م��ن
ّ
اللبنانية وم��ن خ��ارج امل��وازن��ة
خ��ارج الحكومة
ال��رس �م� ّ�ي��ة وم ��ن دون أي ��ة رق��اب��ة م��ن ال�س�ل�ط�ت�ْي�نْ
ّ
ّ
والتشريعية .وم��ن املعلوم أي�ض��ًا ان
التنفيذية
ُ
ّ
ال�ح�ك��وم��ة األم �ي��رك��ي��ة ه��ي ال �ت��ي ع�ن�ي��ت ب��إن�ش��اء
«شعبة املعلومات» بعد اغتيال رفيق الحريري
وعلى ط��راز االستخبارات األردن� ّ�ي��ة :أي كرديف
أو فصيل ُم�ل�ح��ق ب�ج�ه��از وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ح ��ول ال �ع��ال��م .ك �ي��ف ي�م�ك��ن ان ت�ق��وم
ّ
األميركية بتجهيز «شعبة املعلومات»
الحكومة
تضر بمصالح العدوّ
ّ
وتمويلها إذا كانت حقيقة
ً
اإلسرائيلي؟ لو كان الجهاز املذكور يقوم فعال
ب�ك�ش��ف ش�ب�ك��ات ت�ج� ّ�س��س ل �ل �ع� ّ
�دو ل�ق��ام��ت ل�ج��ان
ّ
متعددة في الـ«كونغرس» بعقد جلسات استماع
طويلة ملعرفة أسباب دعم الحكومة لجهاز ضارّ
بمصالح إس��رائ �ي��ل ،وه ��ذا ل��م يحصل ق��ط .على
العكس ،فإن الصهاينة في الغرب (في الحكومة
ّ
األميركية وخارجها) أثنوا على وس��ام الحسن
ّ
وعلى دوره في التجسس على ...حزب الله.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» صريحة
ّ
جدًا عندما كتبت عن مقتل وسام الحسن وكيف
ّ
انه شكل خسارة للعمل االستخباري األميركي
ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط .إن ال� �ج� �ه ��از ُال �ح �ك��وم��ي
األميركي في حالة حداد ولهذا من املستبعد ان

الشرق األوسط وتطورات «الربيع العربي» ،رغم
انتكاساته البالغة أخ �ي �رًا ،ت�ب��دو صغيرة ج�دًا،
وغير ذات مردود سياسي أو استراتيجي مهم،
وه��ذا م��ا يفاقم م��ن نشاط العوامل والتراكمات
السلبية في هذه القضية.
ّ
إن ع �ل��ى ح �ك��وم��ة أردوغ� � ��ان ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ي��وم
ت�ص��اع�دًا ف��ي ح��دة ال �ص��راع امل�س�ل��ح ب�ين ال�ت�م��رد
ال�ق��وم��ي امل�س�ل��ح ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه أن �ص��ار أوج�ل�ان
م ��ن ج� �ه ��ة ،وال �ج �ي ��ش ال �ن �ظ��ام��ي وامل �ي �ل �ي �ش �ي��ات
املحلية التابعة للحكومة ف��ي م��ا يسمى ق��وات
«ح� ّ�راس القرى» من جهة أخ��رى ،وتصاعدًا آخر
في النشاطات السلمية كالتظاهرات واإلضراب
ال � �ع� ��ام ع� ��ن ال� �ط� �ع ��ام ال � � ��ذي ق � ��ام ب� ��ه امل �ع �ت �ق �ل��ون
وال�س�ج�ن��اء األك� ��راد للمطالبة بحقهم ف��ي تعلم
لغتهم القومية وإطالق سراح زعيمهم أوجالن،
ّ
إن ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ع �ي��د ح�س��اب��ات�ه��ا
ع �ل��ى ن �ح��و ج � ��ذري ،ي�ق�ط��ع م��ع ع�ق�ل�ي��ة امل��ؤس�س��ة
العسكرية ويرفض تحويل هذا الصراع الدموي
ب �ي�ن امل � �ك ��ون ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ف� ��ي ت ��رك �ي ��ا ال �ي ��وم
إل��ى أرق� ��ام ف��ي ال�ل�ع�ب��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة .ل�ق��د ك ��ان رد
الفعل األول��ي ألردوغ ��ان على إض��راب املعتقلني
وال�س�ج�ن��اء األك� ��راد ع��ن ال�ط�ع��ام اس �ت �ف��زازي��ًا ،وال
يليق برجل دولة مهمة بحجم تركيا ووزنها .إذ
ً
سخر رئيس الوزراء التركي من املضربني قائال
ّ
«إن �ه��م ي�ض��رب��ون ع��ن ال�ط�ع��ام حتى امل ��وت ،فيما
قادتهم الكباب!» .ولعل أقل ما يقال عن
يتناول
ّ
هذه اللغة إنها مهينة وبعيدة عن الكياسة .لقد
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تكون إسرائيل ق��د قامت بقتل الحسن .ث��م ،أين
ظهرت مكامن عداء «شعبة املعلومات» إلسرائيل
في عملها في لبنان؟ إذا ك��ان الجيش اللبناني
ُي�لام ف��ي ع��دوان ت� ّ�م��وز ألن��ه ت�خ��اذل ول��م ي�ق� ّ�دم إال
ّ
للعدو من قبل
خطبًا مليشال سليمان ونصائح
ّللو ّ
املر ،فإن «شعبة املعلومات» غابت عن السمع
ّ
تمامًا في عدوان تموز .هي بحكم وظيفتها في
جهاز آل سعود وآل الحريري (التابع) ،كانت في
ّ
صف مناهض لفريق املقاومة في لبنان.
هناك من أعطى مثال اغتيال أب��و حسن سالمة
ً
دليال على ق��درة إسرائيل على قتل عربي حتى
ل��و ك��ان م�ت�ع��اون��ًا م��ع االس �ت �خ �ب��ارات األم�ي��رك� ّ�ي��ة
ّ
املنطقية التي
(ه��ذا دون االن�ت�ق��اص م��ن النزعة
ّ
العدو قدرته أو رغبته في
ال يمكن ان تنفي عن
ارت �ك��اب ال �ج��رائ��م) .لكن ح��ال��ة أب��و حسن سالمة
ُ
ال ت �ق��ارن ب�ح��ال��ة وس ��ام ال�ح�س��ن .ك��ان أب��و حسن
ّ
ي �ت �ع ��اون م ��ع االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي ��رك ��ي ��ة ب�ع�ل��م
ّ
السياسية (ياسر عرفات) .وكان
وموافقة قيادته
أب��و حسن ي�ت�ع��اون م��ع أم�ي��رك��ا ف��ي أم��ور توافق
عليها ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة وم ��ن دون التقاطع
م��ع مصلحة إس��رائ �ي��ل ،وف��ق ح�س��اب��ات ع��رف��ات.
وبصرف النظر عن الحكم على أبو حسن (الذي
ك��ان يهوى املفاخرة واملظاهر وأحسن املناضل
ّ
أب ��و داوود ف ��ي وص �ف��ه ف ��ي م ��ذك ��رات ��ه ال �ق� ّ�ي �م��ة)،
ف ��إن أب ��و ح �س��ن ل ��م ي �ك��ن ي�ت�ق��اط��ع ف ��ي ع�م�ل��ه مع
ّ
العدو اإلسرائيلي .ويجب ان ّ
نميز بني املراحل
ّ
التاريخية .عمل أبو حسن في مرحلة كانت فيها
ّ
األميركية (مثل الـ«سي.
بعض أجهزة الحكومة
ّ
الخارجية) معارضة إلسرائيل
آي.إي» ووزارة
وق � � ��ادرة ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب �ع �م �ل� ّ�ي��ات ض ��د م�ص��ال��ح
إسرائيل (مثل السفينة «ليبرتي» التي أغرقها

ّ
العدو في  .)1967هذا لم يعد ممكنًا اليوم على
ّ
اإلط�لاق .تخضع كل أجهزة الحكومة األميركية
م �ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات إلدارة ص�ه�ي��ون� ّ�ي��ة محكمة
وخ�ص��وص��ًا أن الصهاينة ف��ي ال�ك��ون�غ��رس وفي
�اث ن�ج�ح��وا اي�م��ا ن�ج��اح ف��ي تدمير
م��راك��ز األب �ح� ُ
ك��ل ال �ف��ري��ق «امل �س �ت �ع��رب» ف��ي أج �ه��زة ال�ح�ك��وم��ة
ّ
ّ
ّ
الخارجية.
والعسكرية وفي وزارة
االستخبارية
ل ��م ي �ع��د ه �ن ��اك م ��ن أم� �ث ��ال ري �ت �ش ��ارد ب ��ارك ��ر أو
ريتشارد مورفي (بصرف النظر عن الحكم على
ّ
س�ي��اس��ات�ه�م��ا ك�م��وظ�ف�ين ف��ي إدارات أم �ي��رك� ّ�ي��ة)
ف��ي منصب م�س��اع��د وزي ��رة ال�خ��ارج� ّ�ي��ة ل�ش��ؤون
ال�ش��رق األدن ��ى .ه��ذا ليس زم��ن املستعربني :هو
زمن الصهاينة من أمثال جيفري فيلتمان الذين
يصلون إلى املنصب ليس بحكم العلم واملعرفة
أو ال�ل�غ��ة (ب��ال �ك��اد يستطيع ف�ي�ل�ت�م��ان ُأن ي�ق��ول
ً
ّ
ّ
بالعربية) بل بحكم التحالف املبكر مع
«أه�لا»
الصهاينة.
ه�ن��اك م��ن ق��ال إن دور وس ��ام ال�ح�س��ن ك� ُ�ان أكبر
منهّ :ال ،كان أصغر منه .كان يقوم بدور املتعاقد
ُ
واملنفذ فقط .كان يلعب دورًا مرسومًا من الخارج
ّ
ّ
(ال�س�ع��ودي واألم �ي��رك��ي) .لكن املهمة األساسية
وال� � �ت � ��ي ع� �ل ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا «ت� �ع� �م� �ل� �ق ��ت» «ش �ع �ب��ة
ّ
التجسس على حزب
املعلومات» كانت في مجال
ُ
الله وحتى التخريب عليه .كل ما يقال عكس ذلك
ّ
للعدو اإلسرائيلي جاء
أو ما ُيقال عن مقارعة
اإلعالمي والدعائي لوسام الحسن.
من الجهاز
ّ
كانت «الشعبة» تجند عمالء ومخبرين في طول
البالد وعرضها من اجل اإلحكام على معلومات
ّ
تتعلق بكل جوانب تنظيم حزب الله .كان اهتمام
أميركا (وإسرائيل إلى جانبها) باملعلومات عن
ح��زب ال�ل��ه ي�ف��وق اهتمامها ب�ش��ؤون «ال�ق��اع��دة»

ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ل �ي��س ألن م � ��روان ش��رب��ل أف �ت��ى ب��أن
ال وج��ود ل�ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ّ
(رب �م��ا ألن ش��رب��ل أعلن
«شهرا ّ
أمنيًا» في لبنان استطاع فيه ان يبسط
األم ��ن ون �ف��وذ ال��دول��ة ع�ل��ى ال�ب�ق��اع ج�م�ي�ع��ًا) ،بل
ألن «القاعدة» ال تزعج إسرائيل .كما أن املهارة
ّ
االستخباراتية لحزب الله وقدرته على تحصني
تنظيمه ضد االختراق الذي نخر في أجسام كل
ّ
الفلسطينية من دون استثناء بسبب
التنظيمات
ّ
ّ
التسيب األمني والتهور واالنفتاح غير الحكيم)
زادت من مطالبة إسرائيل ألميركا باملساعدة في
ّ
التجسس على حزب الله .وقد عملت أميركا على
ّ
ّ
تسخير وسائلها اإللكترونية للتجسس على
حزب الله لكنها ال تكفي :والعنصر البشري هو
ّ
العدو،
الذي احتاجت إليه أميركا كما احتاج إليه
ف�ك��ان ال�ت�ع��وي��ض ع�ن��ه بالتجسس االت�ص��االت��ي.
من هنا ولدت شعبة املعلومات وتعاظم دورها
بقرار سعودي _ أميركي مشترك.
ول�ك��ن ك��ان لـ«شعبة امل�ع�ل��وم��ات» دور آخ��ر .كان
ال �ج �ه��از ض��ال �ع��ًا ب� �ص ��ورة ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ص ��راع
ال �س ��وري .وه �ن��ا أي �ض��ًا ل��م ي�ك��ن دوره ع �ف� ّ
�وي��ًا أو
من بنات أفكار الحسن .بل ك��ان دوره تنسيقيًاّ
ي �ت �ق��اط��ع م ��ع دور م ��رس ��وم م ��ن االس �ت �خ �ب��ارات
ّ
ّ
السعودية في سوريا
السعودية .واالستخبارات
ّ
ّ
ت�خ��ط��ت ال� ��دور ال ��ذي ح��ددت��ه أم �ي��رك��ا ب �ن��اء على
ّ
ّ
الجهادية.
تخوفها من تنامي دور التنظيمات
إن ص��ورة أش��رف ريفي أم��ام قبر الحريري بعد
تفجير دمشق ال��ذي أودى بحياة آص��ف شوكت
ك��ان��ت ب �م �ث��اب��ة إع�ل��ان م �س��ؤول� ّ�ي��ة _ م ��ن م�ن�ظ��ار
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري _ أو ك��ان��ت ع�ل��ى األق ��ل بمثابة
إع �ل�ان ح ��رب ب��ال��واس �ط��ة .إن ش�ع�ب��ة امل�ع�ل��وم��ات
ك ��ان ��ت س� �ف ��ارة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال� �س� �ع � ّ
�ودي ��ة ف��ي
س��وري��ا ،وك��ان��ت ت�ن� ّ�س��ق م��ع وك�لائ�ه��ا ف��ي لبنان
لتسهيل تهريب ال�س�لاح وامل��ال إل��ى س��وري��ا .إن
وس��ام الحسن ك��ان على األرج ��ح وراء التغطية
ّ
عملية تهريب سالح يعرفها
املقصودة على أكبر
ّ
لبنان منذ زم��ن ف��ي عملية «لطف الله  .»2م��اذا
كان يمكن أن يكون ّ
رد فعل «حكومة حزب الله»
وأجهزة اإلعالم في لبنان لو أن الجيش اللبناني
كشف ّ
تورطًا لحزب الله في تهريب السالح في
ّ
صندوق سيارة إلى سوريا؟ كان مجلس األمن
قد انعقد في جلسة ّ
خاصة على األرجح.
نحن نشهد ص��راع��ات ب�ين أج�ه��زة استخبارات
إق�ل�ي�م� ّ�ي��ة وع��امل� ّ�ي��ة ع�ل��ى أرض ل �ب �ن��ان .ق��د ي�ك��ون
ت �ك �ث �ي��ف ع �م��ل األج � �ه� ��زة األج �ن �ب � ّ�ي ��ة ع �ل��ى أرض
ل�ب�ن��ان ه��و األع �ظ��م م�ن��ذ ال �ح��رب ال� �ب ��اردة .وك��ان
ّ
املنسق الرئيسي لعمل فريق من
وس��ام الحسن
ّ
نْ
الفريقي في هذا الصراع العاملي .لكن ملاذا يظن
اللبناني األداة أنه أكبر من اللعبة وأنه قادر على
تسيير من ّ
يسير خطاه؟
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

أنجز أردوغ ��ان وحزبه الكثير في ميدان البناء
االقتصادي ،وانتقل بتركيا من ال��دول املتأخرة
كثيرًا في ترتيب القوى االقتصادية الى الدولة
السابعة عشرة بني القوى االقتصادية العاملية،
ُ
�ب ل��ه أيضًا
وه ��ذا ي�ح�س��ب ل��ه دون ري ��ب .وي�ح�س� ّ
تحجيمه للمؤسسة العسكرية ،رغم أنه لم يكن
أول م��ن وق��ف بوجهها .إذ ال يمكن هنا نسيان
وق �ف��ة ال �ل �ي �ب��رال��ي ت ��ورغ ��وت أوزال ف ��ي وج�ه�ه��ا

االح�ت�ج��اج�ي��ة وال�ت�ح��رري��ة ال �ك��ردي��ة .إن ال�ص��راع
سيشتد ،ولن يكون في قدرة أي طرف أن ينتصر
فيه ويلغي الطرف املقابل ،وإذا كانت ثالثة عقود
من القتال لم تقنع الدولة التركية بهذه الحقيقة
ْ
ّ
البينة والناصعة ،فإن على هذه الدولة أن «تغير
خيولها» كما يقال ،وتبحث لنفسها عن زعماء
شجعان قادرين على اجتراح الحلول الحقيقية
والناجعة ال�ت��ي ستنتقل بتركيا م��ن دول��ة آيلة
إل ��ى ال �ت��ده��ور وال�ت�ف�ك��ك ب�ف�ع��ل ص ��راع امل�ك��ون��ات
املجتمعية املقموعة ،إل��ى تركيا الديموقراطية
االتحادية الناهضة واملتماسكة.
من ناحية أخ��رى ،وبحسابات الربح والخسارة
ّاالستراتيجية ،ف��إن إط�لاق س��راح أوج�ل�ان ،رغم
أن� ��ه س�ي�ق�ض��م ج� ��زءًا م��ن «ال �ك �ع �ك��ة» االن�ت�خ��اب�ي��ة
ثمن طبيعي جدًا
املؤيدة لحزب أردوغ��ان ،وهذا ّ
لعملية ث��وري��ة ك�ب��رى ك�ه��ذه ،ول�ك��ن��ه ،إذا م��ا قدر
لحكومة العدالة والتنمية والقضاء التركي أن
ْ
ُي��ق� ِ�دم��ا ع�ل�ي��ه ،س�ي�ك��ون رب�ح��ًا مستقبليًا صافيًا
لتركيا لعدة أسباب منها:
ّ
زمالئه أعلنوا بوضوح
ــ إن أوج�لان وع��ددًا من ّ
وعلى نحو رسمي موثق أنهم ضد تفكيك تركيا
واالنفصال عنها في دولة كردية .وإن أقصى ما
يطمحون إليه ه��و صيغة للحكم ال��ذات��ي ضمن
ت��رك�ي��ا دي�م��وق��راط�ي��ة ات �ح��ادي��ة ،وه ��ذا ب�ح��د ذات��ه
أفق يهدئ الكثير من مخاوف الوطنيني األتراك
وي�ح� ّ�ج��م م��ن ت��أث�ي��رات ال�ق��وم�ي�ين امل�ت�ط��رف�ين بني
صفوفهم.

ـ� �ـ إن ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة س �ت �ع �ي��د ل �ل �ح��رك��ة ال �ك��ردي��ة
ف ��ي ت��رك �ي��ا زع �ي �م �ه��ا امل �ع �ت��دل أوج� �ل��ان وت��رس��ل
باملتشددين واملتطرفني إلى الصفوف الخلفية،
وربما إلى خارج الصورة.
ــ إن ه��ذا القرار سيجعل امل�ب��ادرة االستراتيجية
ب �ي��د أردوغ� � � ��ان وح �ك��وم �ت��ه ،وي �ع �ط �ي��ه أف�ض�ل�ي��ة
املبادر واملعتدل تركيًا وإقليميًا وعامليًا ،ويضع
حركة التمرد الكردي املسلح في خانة رد الفعل
الدفاعي والضمور ،فالتالشي.
ـ �ـ إن ت��رك�ي��ا ،ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ستتخلص إل��ى
األب��د من تعقيدات وتناقضات املشكلة القومية
وال�ت�ك��وي�ن�ي��ة ال�ع�ت�ي�ق��ة ،وت �ت��وج��ه ن�ح��و ال�ت�ك��ام��ل
ّ
وال � �ب � �ن ��اء وم ��واص � �ل ��ة ال� �ت� �ق ��دم ال � �ح � �ض� ��اري .إن
االستجابة ملطالب املعتقلني والسجناء األكراد،
ومنها إط�لاق س��راح زعيمهم أوج�لان ،ستكرس
رم��زي��ة ه ��ذه ال �خ �ط��وة ب��وص�ف�ه��ا ع�م�ل�ي��ة تتعلق
بما ه��و أك�ب��ر م��ن شخص الزعيم السجني ،ذلك
ّ
ألن�ه��ا ستطلق س��راح ّأم�ت�ين مهمتني م��ن قفص
مشاكل مزمنة وصراع دموي طال أمده أكثر مما
يجب ،ومن مواقف مزمنة بان خطلها وعبثيتها
وان� �ع ��دام أي أف ��ق ل �ه��ا ي �ت��م ب �ل��وغ��ه ع �ب��ر ال�ع�ن��ف
والسالح .ولنا في ما حدث في «جنوب أفريقيا»
يوم الحادي عشر من شباط  1990بني فريدريك
دي ك �ل �ي��رك ون �ي �ل �س��ون م��ان��دي�ل�ا أس � ��وة حسنة
وم �ب��ادرة شجاعة أطلقت س��راح ّأم�ت�ين وشكلت
منهما أمة متصالحة مع نفسها ومع العالم!
* كاتب عراقي

على الحكومة أن
ترفض تحويل الصراع
الدموي إلى أرقام في
اللعبة االنتخابية
ووق �ف��ة زع�ي��م ال�ي�س��ار ال�ت��رك��ي مصطفى بولنت
أج ��اوي ��د ال � ��ذي ط��امل��ا رف� ��ض إم� �ل ��اءات ال�ع�س�ك��ر
ع�ل��ى ال �ح �ك��وم��ات امل��دن �ي��ةّ ،ورف ��ع ض��ده��م ش�ع��ار
«بصمجي يوك!» ،ويعني أنه لن يبصم وحسب
العسكر .ولكن ،مع
على ال�ق��رارات التي يتخذها
ّ
كل هذه اإلنجازات ألردوغ��ان ،فإنه سيخسر كل
ش��يء وستخسر معه تركيا فرصة ذهبية لحل
ْ
ه��ذه املعضلة القاسية إن واص��ل اع�ت�م��اد الحل
األمني والتشدد السياسي في مواجهة الحركة
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سوريا

املجلس الوطني يرفض استبداله

موسكو :واشنطن تصدر توجيهات إلى املعارضة السورية
بعد تشجيع املعارضة على
تشكيل حكومة في الخارج،
رأت موسكو أن الغرب ّ
يشجع
على اسقاط النظام ،في وقت
ّ
كررت فيه واشنطن انتقادها
للمجلس الوطني السوري الذي
رفض ،بدورهّ ،أي إطار بديل عنه
انتقدت موسكو محاوالت الغرب فرض
أسماء لشغل مناصب قيادية في سوريا،
ك�م��ا ان�ت�ق��دت م�ح��اوالت��ه تشكيل حكومة
س� ��وري� ��ة ف� ��ي امل� �ن� �ف ��ى ،ف� ��ي وق � ��ت ج � � ّ�ددت
واشنطن اعالنها فشل املجلس الوطني
ال �س��وري ف��ي ق �ي��ادة امل �ع��ارض��ة .فيما ّ
رد
املجلس ،رافضًا ّ
أي إطار بديل عنه.
وأعلن نائب وزي��ر الخارجية الروسية،
ّ
غ�ي�ن��ادي غ��ات�ي�ل��وف ،أن م �ح��اوالت دول
ال � �غ � ��رب ف� � ��رض الئ � �ح� ��ة م � ��ن امل ��رش �ح�ي�ن
ل�ي�ش�غ�ل��وا م�ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة ف��ي س��وري��ا
ّ
ت �ت �ع��ارض م ��ع ات �ف��اق��ات ج �ن �ي��ف .وذك ��ر
غاتيلوف ب��أن بيان جنيف يقضي بأن
ي�ت�ش�ك��ل ج �س��م ح �ك��وم��ي ان �ت �ق��ال��ي ،على
أس ��اس ال��وف��اق امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
واملعارضة.
ف� � ��ي ال � � �س � � �ي� � ��اق ،ق � � � ��ال ال� � �ن � ��اط � ��ق ب ��اس ��م
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة ،أل�ك�س�ن��در
ّ
ل��وك��اش�ي�ف�ي�ت��ش ،إن ال �غ��رب ح�ي�ن ي��دع��و
إل � � ��ى ت �ش �ك �ي ��ل «ح � �ك� ��وم� ��ة س � ��وري � ��ة ف��ي
ّ
يشجع السعي ب�لا ه��وادة على
املنفى»
إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ف��ي دم �ش��ق .وأش ��ار إل��ى
ّ
أن «امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
يعلنون أن�ه��م ال ي�ن��وون ان�ت�ظ��ار تغيير
موقف روسيا والصني ،أي التلميح بال
ّ
م��وارب��ة إل ��ى أن واش �ن �ط��ن ت ��رى تسوية
األزم��ة ال�س��وري��ة وف��ق شروطها حصرًا،
وفي الوقت نفسه تعلن مواصلة املساعي
للضغط على الحكومة السورية ،بما في
ذلك عن طريق تشديد العقوبات» .وقال
إن واشنطن تصدر توجيهات مباشرة
إل��ى املعارضة السورية بشأن م��ا يجب
القيام ب��ه م��ن أج��ل تشكيل «حكومة في
ّ
إلى
املنفى» وم��ن يجب أن ينضم إليها ّ
ح��د ذك��ر أس�م��اء امل��رش�ح�ين ،معتبرًا أن��ه
بهذا الشكل «يجري تشجيع املعارضني
ف��ي ال ��واق ��ع مل��واص �ل��ة خ��ط اإلص � ��رار بال
مهادنة على إسقاط النظام في دمشق».
م��ن ناحيته ،ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة

ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ب��ات��ري��ك فنتريل،
ّ
إن املجلس الوطني ال�س��وري ل��م ينجح
ف��ي توسيع ق�ي��ادت��ه ،مشيرًا إل��ى وج��ود
أشخاص أظهروا ّ
حس القيادة ويريدون
أن يكون لهم دور في مستقبل سوريا.
وردًا على س��ؤال خ�لال مؤتمر صحافي
ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة عما
إذا ق ��ررت أم�ي��رك��ا ال�ت�خ�ل��ي ع��ن املجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ال � � �س � � ��وري وامل � � �س � ��اع � ��دة ف��ي
ّ
ومحسن ،قال
التوصل إلى شيء جديد
ّ
ف�ن�ت��ري��ل إن «ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ه��و من
ي�خ�ت��ار تركيبة ق�ي��ادت��ه وممثليه ،وف��ي
م��ا يتعلق باملجلس ال��وط�ن��ي ال�س��وري،
أي دور ل� ��ه أو ّ
ن� �ح ��ن ال ن � �ع� ��ارض ّ
أي
ً
دور ي �ح� ّ�دد ل��ه ف��ي ال ��دوح ��ة ،وب � ��دال من
ت�ه�م�ي��ش امل�ج�ل��س ف ��إن م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة
يشكل فرصة له لالنضمام إل��ى تركيبة
ص��دق �ي��ة أوس� ��ع داخ��ل
س�ي��اس�ي��ة ل��دي �ه��ا ّ
س��وري��ا» .وأض��اف أن��ه «بعد ع��دة أشهر،
ل��م ينجح املجلس الوطني ف��ي توسيع
ق �ي��ادت��ه .ف��ي ه ��ذه األث �ن��اء ال�ت�ق�ي�ن��ا نحن

وأص � ��دق � ��اء آخ� ��ري� ��ن ل �ل �ش �ع��ب ال� �س ��وري
ب� ��أش � �خ� ��اص أظ � � �ه� � ��روا ح � � � ّ�س ال � �ق � �ي ��ادة
وي��ري��دون أن يكونوا ج� ّ�زءًا من مستقبل
س��وري��ا» .وش� ّ�دد على أن��ه يتوجب على
املعارضة أن تكون أكثر تنظيمًا والتزامًا
ب��اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة« ،ون �ح��ن ل��م ن��ر ذل��ك في
املجلس الوطني ال�س��وري ،ول��ذا نساعد
ف��ي ت�ح��دي��د ب�ع��ض األش �خ��اص» .وسئل
ع ��ن ت��وق �ع��ات��ه ب �ش��أن م��ؤت �م��ر م�ج�م��وع��ة
«أص ��دق ��اء س ��وري ��ا» ف��ي ال ��دوح ��ة ،ف��رأى
ّ
أن «ث�م��ة ح��اج��ة م��اس��ة لتشكيل تركيبة
ّ
تمثل ق�ي��ادة امل�ع��ارض��ة» ،مشيرًا إل��ى أن
ً
أمامها عمال سياسيًا وإداريًا للتواصل
م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ،وامل� �س ��اع ��دة ف��ي
تنسيق التواصل واملساعدة .ولفت إلى
ّ
أن السفير األميركي في دمشق روب��رت
ف ��ورد س�ي�ت��رأس وف��د ال��والي��ات املتحدة
إلى الدوحة.
في م��وازاة ذل��ك ،رف��ض املجلس الوطني
ال�س��وري قيام ّ
أي إط��ار بديل منه .فقبل
ي��وم�ين م��ن اج �ت �م��اع م��وس��ع ي�ع�ق��ده في

ال� ��دوح� ��ة ،أب � ��دى امل �ج �ل��س «ج ��دي �ت ��ه ف��ي
ّ
ال�ح��وار م��ع ك��ل أط�ي��اف امل�ع��ارض��ة بشأن
املرحلة االنتقالية وتشكيل سلطة ّ
تعبر
عن كامل الطيف الوطني» ،مؤكدًا ّأن أيّ
ً
اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديال
عن املجلس أو نقيضًا ل��ه» .وق��ال عضو
ّ
امل �ج �ل��س ج� ��ورج ص �ب��را إن «ك ��ل ال �ق��وى

شهدت العاصمة
دمشق انفجار عبوة
حي
ناسفة في ّ
الزاهرة
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السياسية التي نشأت في الداخل ممثلة
في املجلس ،وإال فمن أعطاه الشرعية؟».
وأضاف «إذا (كان املطلوب من) توحيد
املعارضة تسليح الجيش السوري الحر
أو دعم الشعب السوري واغاثته ،فهذه
كلمة حق .لكن إذا كان توحيد املعارضة
ي�ه��دف إل��ى م�ف��اوض��ة ب�ش��ار األس��د فهذا
ل��ن ي�ح�ص��ل وال ي�ق�ب��ل ال�ش�ع��ب ال �س��وري
به» .وردًا على سؤال عن تأليف حكومة
انتقالية أو في املنفى ،سأل صبرا «هل
يمكن أحدًا أن يقول لنا ما مهمتها؟ إذا
أل�ف�ن��ا ح�ك��وم��ة ال دور ل �ه��ا ،أل ��ن تتحول
ج �ه��ة م �ع��ارض��ة وت� �ب ��دأ ب��ال �ت��آك��ل؟ م ��اذا
تعني هذه الحكومة؟ إذا للتفاوض مع
النظام ال نريدها».
م �ي��دان �ي��ًا ،س � ��ارت ت� �ظ ��اه ��رات م�ن��اه�ض��ة
للنظامً السوري في عدة مناطق سورية
مطالبة بـ«العدالة الدولية» ملدينة داريا.
وب � � � ��رزت خ� �ل��ال ال � �ت � �ظ ��اه ��رات ش � �ع ��ارات
مناهضة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ت��أت��ي بعد
ّ
املوقف األميركي املشكك بقيادة املجلس
ال��وط�ن��ي ال �س��وري ل�ل�م�ع��ارض��ة .وشملت
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ع� ��دة أح� �ي ��اء ف ��ي م��دي�ن�ت��ي
دم �ش��ق وح �ل��ب وري �ف �ه �م��ا ،وم �ن��اط��ق في
ادلب ،والحسكة ،وحماه ،ودرعا وغيرها.
وشهدت العاصمة دمشق انفجار عبوة
ن��اس�ف��ة ف��ي ح � ّ�ي ال ��زاه ��رة «ت�ب�ع��ه اط�لاق
ن��ار ك�ث�ي��ف» .وأوض ��ح امل��رص��د ال�س��وري
ّ
ل�ح�ق��وق االن �س��ان أن التفجير أدى إل��ى
س �ق��وط ع ��دد م��ن ال �ج��رح��ى .م��ن ج�ه�ت��ه،
ّ
ق ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون ال��رس �م��ي ال� �س ��وري إن
«اره ��اب� �ي�ي�ن ف� �ج ��روا ع �ب��وت�ين ن��اس�ف�ت�ين
أسفرتا عن إصابة  16مواطنًا في منطقة
الزاهرة الجديدة في دمشق» .وفي ريف
ّ
دم� �ش ��ق ،أش � ��ار امل ��رص ��د إل� ��ى أن محيط
م��دن وب�ل��دات حرستا ،ودوم��ا ،وعربني،
وزم �ل �ك��ا ف ��ي ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ي�ش�ه��د
اش�ت�ب��اك��ات ،يرافقها قصف بالطائرات
الحربية واملدفعية.
وان�س�ح�ب��ت ال �ق��وات النظامية ال�س��وري��ة
من محيط مدينة سراقب ،التي يسيطر
عليها املقاتلون املعارضون ،بحسب ما
ّ
أفاد املرصد .ولفت املرصد إلى أن املدينة
ال��واق�ع��ة ف��ي محافظة إدل ��ب ومحيطها
«ي �ع �ت �ب��ران اآلن خ ��ارج س�ي�ط��رة ال�ن�ظ��ام
بشكل كامل».
م��ن جهة أخ��رى ،أعلن الجيش السوري
سيطرته ع�ل��ى منطقة خ��ان ال�ع�س��ل في
ري ��ف ح �ل��ب ،ال �ت��ي ك ��ان ي�س�ي�ط��ر عليها
ّ
مسلحو املعارضة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

متابعة

ّ
تنديد دولي بـ«جريمة حرب» املعارضة املسلحة
ّ
أث � � ��ارت ع �م �ل �ي��ة ّ اع � � ��دام ن ��ف��ذه ��ا م �ق��ات �ل��ون
معارضون بحق جنود سوريني انتقادات
م� ��ن م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق �ي��ة دول � �ي� ��ة واألم � ��م
املتحدةّ .
وعبرت املفوضية العليا لحقوق
االنسان التابعة لألمم املتحدة عن أسفها
الع ��دام ج�ن��ود ف��ي الجيش ال �س��وري ّعلى
ً
أي��دي معارضني مسلحني ،معتبرة أنها
«جريمة حرب على األرج��ح» .وقال ناطق
باسم املفوضية العليا ،روب��رت كولفيل،
«ش ��اه ��دن ��ا ال �ف �ي��دي��و ل �ل �ت��و .م ��ن ال�ص�ع��ب
ّ
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن امل� �ت ��ورط�ي�ن» ،م��وض �ح��ًا أن
ّاملفوضية «ستدرس الصور بدقة» .وتابع
أن��ه بعد مشاهدة اللقطات للمرة األول��ى
«لم يكن الجنود (الذين قتلوا في ما بعد)
يقاتلون ،ولذلك وف��ي ه��ذه املرحلة يبدو
أن�ه��ا جريمة ح��رب على األرج ��ح ،جريمة
إض ��اف �ي ��ة» .وق� ��ال ك��ول �ف �ي��ل «م� ��رة ج��دي��دة
ن ��دع ��و األط � � ��راف إل� ��ى اح � �ت� ��رام ال �ت �ش��ري��ع
االنساني الدولي».
ّ
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أش� ��ار ك��ول�ف�ي��ل إل ��ى أن

فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام
ال � �س ��وري ع �ل��ى ح� � ّ�د س � ��واء م �تّ��ورط��ة ف��ي
عمليات اعدام تعسفية .وأكد أنه يجب أال
يكون لدى ّ
أي طرف «وهم» حول محاكمة
انتهاكات حقوق االنسان.
عن
املسؤولني
ّ
م� ��ن ن ��اح �ي �ت ��ه ،ح � ��ض امل �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
ال � � � �س � � ��وري م � �ق� ��ات � �ل� ��ي امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ع �ل��ى
«م � �ح� ��اس � �ب� ��ة» ك� � ��ل م� � ��ن ي� �ن� �ت� �ه ��ك ح� �ق ��وق
مقاتلني على تنفيذ
االن�س��ان ،غ��داة اق��دام ّ
«اع��دام ميداني» في حق جنود نظاميني
أسروهم في شمال البالد .وأش��ار رئيس
لجنة حقوق االنسان ،في املجلس ،رديف
ّ
مصطفى إل��ى أن امل�ط�ل��وب «م��ن املجتمع
الدولي واملجلس الوطني والجيش الحرّ
ّ
ات� �خ ��اذ اج� � � ��راءات ل �ح ��ل ظ ��اه ��رة ارت �ك ��اب
ّ
االن �ت �ه ��اك ��ات» ،م �ش��ددًا ع �ل��ى أن امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي «هيئة سياسية ل��ذا ال ق��درة له
على محاسبة أح��د ،لكنه ي��دع��و الجيش
ال � �س� ��وري ال� �ح ��ر إل� ��ى أن ي ��ؤس ��س آل �ي��ات
للمراقبة واملحاسبة».

ورف��ض مصطفى فكرة اعتماد «املحاكم
ّ
الثورية» لتحقيق هذا الهدف .واعتبر أن
«أي انتهاك لحقوق االنسانّ ،
ّ
وأي معاملة
مسيئة في النزاع املسلح ترتكبها بعض
الكتائب املسلحةّ ،
وأي قتل خ��ارج اط��ار
ال� �ق ��ان ��ون ،ه ��ي م� �م ��ارس ��ات ش �ب �ي �ه��ة ب�م��ا
ي��رت�ك�ب��ه ال �ن �ظ��ام» .وأظ �ه��ر ال�ش��ري��ط ال��ذي
ّ
ب ��ث ع�ل��ى م��وق��ع «ي��وت �ي��وب» االل�ك�ت��رون��ي
قيام مقاتلني معارضني بتصفية جنود
ن �ظ��ام �ي�ين ،أس ��روه ��م ب �ع��د ه �ج �م��ات على
ثالثة ح��واج��ز ف��ي محيط مدينة سراقب
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة إدل � � ��ب .وأظ � �ه� ��رت ل �ق �ط��ات
الفيديو أن البعض أطلق عليه الرصاص
ب� �ع ��د أن اس� �ت� �س� �ل ��م .وع ��ام� �ل� �ه ��م م �ق��ات �ل��و
املعارضة بقسوة ،قبل أن يطلقوا عليهم
ال��رص��اص م��رة تلو أخ ��رى ،وه��م راق��دون
على األرض.
ف � � ��ي س � � �ي� � ��اق آخ� � � � � ��ر ،أف � � � � � � ��ادت ص �ح �ي �ف��ة
ّ
«الغارديان» البريطانية بأن من وصفتهم
بـ«املتمردين» في سوريا صاروا يخشون

المواجهة في سوريا
أصبحت صدامًا بين
أيديولوجيات

من انتشار الجهاديني األجانب وسطهم.
وقالت الصحيفة إنه «أصبح من الواضح،
مع استمرار الحرب األهلية الطاحنة في
ّ
سوريا ،أن املواجهة أصبحت صدامًا بني
األي��دي��ول��وج�ي��ات ،وك��أن�ه��ا معركة اإلرادة
العسكرية ،فالخطوط األم��ام�ي��ة ف��ي قلب
حلب القديمة وضواحيها خالل املواجهة

العنيفة ف��ي صيف ه��ذا ال�ع��ام ت�ب��دو اآلن
ث��ان��وي��ة ف��ي ال�ت�ن��اف��س ع�ل��ى ت�ح��دي��د ن��وع
املجتمع ال��ذي سينهض ي��وم��ًا م��ن تحت
األن�ق��اض» .وأض��اف��ت أن حركة املعارضة
في سوريا وبالنسبة للجزء األكبر منها
«ظلت وفية للهدف الذي دفع الكثير من
امل��واط �ن�ين وامل� ��دن وال �ب �ل��دات إل ��ى تحدي
ه�ي�م�ن��ة ال �ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م،
ول �ك��ن ع �ل��ى ال �ه��ام��ش ه �ن��اك دالئ� ��ل على
أن ال�ق�ي��م األص �ل �ي��ة ل �ل �ث��ورة ب ��دأت تتآكل
وأص �ب �ح��ت امل��واج �ه��ة اآلن أك �ث��ر تعقيدًا
م �م��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه» .وأش � ��ارت الصحيفة
ّ
إلى أن شخصًا عراقيًا من قدامى مقاتلي
ّ
ُ
ال �ق��اع��دة ي��دع��ى «أب ��و اس�م��اع�ي��ل» تخلى
التمرد ف��ي ب�لاده وت� ّ
ّ
�وج��ه إلى
ع��ن حركة
س��وري��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال �ج �ه��اد ،ب�ع��د أن
ح�ص��ل ع�ل��ى م ��ال م��ن م �ت �ب� ّ�رع ف��ي مدينة
أرب� �ي ��ل واش� �ت ��رى أس �ل �ح��ة م ��ن ت��اج��ر في
محافظة األنبار.
(أ ف ب ،يو بي آي)
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إسرائيل

ّ
ّ
ّ
مؤامرة «صباحية أردنية سعودية أميركية» لقمع املعارضة
ال ت� � � ��زال األزم � � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ح��ى
تصاعدي ،وال سيما بعد التسريبات التي
أطلقها ّ
املغرد البارز مجتهد ،حول تورط
السعودية واألردن في قمع االحتجاجات
في الكويت ،برعاية أميركية ،مشيرًا الى
أنه بموجب خطة أمنية محكمة سيجري
ق �م��ع ت �ظ��اه��رات غ ��د ل �ل �م �ع��ارض��ة م ��ن قبل
ضباط أردنيني متقاعدين.
ويتوقع أن تتوجه املعارضة الكويتية الى
ال�ش��ارع غ �دًا كما وع��دت ،ف��ي تظاهرة قال
مراقبون إنها قد تكون بضخامة التظاهرة
التي جرت قبل أسبوعني ووقعت خاللها
اشتباكات بني املتظاهرين ورج��ال األمن،
وانتهت باعتقال عدد من النواب هاجموا
األمير على املنابر.
وت�ع�ت�ب��ر ال �ت �ظ��اه��رة األخ �ي ��رة ل�ل�م�ع��ارض��ة
نقطة ت�ح��ول ف��ي م�س��ار األزم ��ة الكويتية؛
فاإلمارة عادة ما تتنقل من أزمة الى أخرى
يسببها خالف بني املعارضة والحكومة،
ّ
وتنتهي بحل البرملان واج��راء انتخابات،
لكن ه��ذه امل � ّ�رة ك��ان ال�ه�ج��وم امل�ب��اش��ر على
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د آل
ال �ص �ب��اح ف ��ي ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ،ال� ��ذي ق��ال
«مجتهد» (يمكن االطالع على تفاصيلها
ُعلى ح�س��اب مجتهد @ )mujtahiddإنها
ق �م �ع��ت ب �خ �ط��ة أم �ن �ي��ة أع � � � ّ�دت ب�ي�ن ال� ��دول
الثالث السعودية والكويت واألردن.
وت�ح��دث ع��ن تفاصيل م��ؤام��رة «صباحية

أردن �ي��ة س�ع��ودي��ة أم�ي��رك�ي��ة» ل�لإب�ق��اء على
ال ��وض ��ع ال �ح ��ال ��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت .وق � ��ال ان
«ال� �ج� �ن ��اح ال �ق �م �ع��ي ف ��ي ال �ك ��وي ��ت اس�ت�ع��د
مل � �س � �ي � ��رة «ك� � � ��رام� � � ��ة وط� � � � � ��ن» ل � �ك � ��ن ح �ج��م
االس �ت �ج��اب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ك ��ان م�ف��اج�ئ��ًا مما
ح ��دا ب��ه للتعجيل ف��ي تنفيذ ب�ق�ي��ة بنود
الخطة» ،التي تتضمن الى الجانب األمني
ج��ان��ب إع�ل�ام��ي ب ��ري ��ادة «ع �ث �م��ان العمير
ال � ��ذي ي �م �ل��ك م��وق��ع إي� �ل ��اف» .وأض� � ��اف أن
«األميركيني نصحوا الكويتيني باالعتماد
على السعودية» .وتابع «أما السعوديون
ف�ن��اق�ش��وا م��ع الكويتيني ع��دة دول بينها
باكستان واملغرب واألردن واستقروا على
االردن» .وقال إن الخطة تقضي أن «تزود
األردن الكويت بـ  16الفًا من الدرك األردني
مقابل  6م�ل�ي��ارات دوالر ل�ل�أردن» .وأش��ار
الى أنه في األول من تشرين األول «وصل
ال �ك��وي��ت امل ��دي ��ر ال �س��اب��ق ل�لاس �ت �خ �ب��ارات
األردن �ي ��ة س�م�ي��ح ال�ب�ط�ي�خ��ي ح��ام�لا خطة
أم�ن�ي��ة ل�ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين» .وق��ال
إن ال�ب�ط�ي�خ��ي أق �ن��ع ال �س �ل �ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب ��اس �ت �خ ��دام م ��دي ��ر امل � �خ ��اب ��رات األردن � �ي ��ة
ف �ي �ص ��ل ال � �ش ��وب � �ك ��ي ،ال� � � ��ذي ع� � ��رض ع �ل��ى
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن خ �ط��ة ت �ف��ي ب� ��إرس� ��ال  3آالف
عنصر يرسلون ف��ورًا قبل مسيرة «كرامة
وطن» ثم يلتحق بهم  13ألف عنصر لقمع
أي نشاطات مستقبلية ،وخاصة مسيرة 4
تشرين الثاني ،أي مسيرة غد .وأشار الى

أنه «يقود هؤالء ضباط متقاعدون وذلك
فيما ل��و تبينت حقيقتهم س��وف يدعون
أن�ه��م ج��زء م��ن ش��رك��ة البطيخي كمرتزقة
وغير تابعني للحكومة األردنية».
أم � ��ا ال � �ج� ��زء اآلخ� � ��ر م� ��ن ال� �خ� �ط ��ة ،ب�ح�س��ب
مجتهد ،فهو قانوني« ،عبر تزويد الكويت
ب � � � �ـ 100ق � ��اض أردن� � � ��ي ي� �ع� �ي ��دون ص �ي��اغ��ة
القانون بما يضمن قمع املعارضة بطريقة
دستورية».
وف� ��ي ت� �غ ��ري ��دات الح� �ق ��ة ،ق� ��ال «م �ج �ت �ه��د»
«صعقت السلطات األردنية من تغريدات
م�ج�ت�ه��د وج� ��رى اج �ت �م��اع ع��اج��ل مل�ع��رف��ة
مصدر التسريب وطريقة تخفيف الضرر
م ��ن آث ��اره ��ا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين،
وحضر االجتماع امللك عبد الله وشقيقه

ف�ي�ص��ل ث��ان��ي وم��دي��ر امل �خ��اب��رات فيصل
ال �ش��وب �ك��ي» .وأش � ��ار ال ��ى أن «ال �س �ل �ط��ات
الكويتية ك��ان��ت مضطربة ول��دي�ه��م يقني
أن التسريب حصل من الطرف األردن��ي».
وق ��ال إن «خ��ط ال��وص��ل ب�ين ال�ط��رف�ين هو
ال �ق��ائ��د امل �ي��دان��ي (ل�ل�م�ج�م��وع��ة األردن �ي��ة)
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت أن� � �م � ��ار ال � �ح � �م� ��ود ض��اب��ط
استخبارات أردني متقاعد وسفير سابق
لالردن في لبنان ،وهذا الشخص يثق به
امللك عبد الله ثقة مطلقة ويعتمد عليه
وسبق أن نفذ له مخططات استخباراتية
خطيرة لصالح أم�ي��رك��ا وال�س�ع��ودي��ة في
لبنان وغيره».
من جهة ثانية ،نشرت صحيفة «الوطن»
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ي ��ان ��ًا ألح � � ��زاب «األم � � � ��ة» ف��ي
الخليج ،قالت إنه «يشير الى وجود تحرك
ش��ام��ل ف ��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
الخليج العربية» .ويوجد «ح��زب االم��ة»
ف��ي ك��ل م��ن ال �ك��وي��ت واالم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل �ت �ح��دة وال �س �ع��ودي��ة .وق��ال��ت األح � ��زاب،
ف��ي ال�ب�ي��ان« ،ف��ي ظ��ل م��ا ي�م��ر ب��ه الخليج
العربي من تحوالت سياسية واجتماعية
كبرى تجلت في األح��داث السياسية في
بلدان الخليج العربي من اعتقاالت وقمع
لدعاة االصالح وفي ظل عجز الحكومات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ع ��ن م��واك �ب��ة ت �ل��ك ال �ت �ح��والت
لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة».
(األخبار)

اختبار جديد في
الشارع بين المعارضة
والسلطة غدًا

استراحة
41 72 06 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 6 1

عربيات
دوليات
حجاب :رحيل األسد
شرط ّ
ألي حوار

رأى رئيس الوزراء السوري
املنشق رياض حجاب (الصورة)
ّأن رحيل الرئيس السوري بشار
األسد و«عصابته» عن السلطة،
هو الشرط املسبق الذي ال
تنازل عنه ،قبل الدخول في أي
حوار يهدف إليجاد حل غير
عسكري «إذا كان ذلك ممكنًا».
وقال بيان صادر عن املكتب
اإلعالمي لحجاب إنه «في سياق
الجهود الرامية إلى توحيد جهود
املعارضة السورية ،عقد دولة
الرئيس (رياض حجاب) اجتماعًا
تشاوريًا مع أطياف من املعارضة
السورية في العاصمة ّ
عمان».
وأوضح البيان أن «اللقاء تناول
سبل توحيد جهود املعارضة
السورية ،لتكون على قدر
تضحيات الداخل ومالحمه
البطولية ،ولتحصل على التأييد
الدولي واإلقليمي والعربي الالزم
إلسقاط نظام األسد».
(يو بي آي)

سوريا تطلب تزويدها
بالكهرباء من شركات تركية
قال وزير الطاقة واملوارد
الطبيعية التركي ،تانر يلديزّ ،إن
سوريا طلبت من شركات تركية
تزويدها بالكهرباء .ونقلت وكالة
أنباء «األناضول» عن يلديز ،قوله
إن شركات خاصة تركية تلقت
طلبًا مجددًا ،من جهات رسمية
سورية للحصول على الطاقة
الكهربائية .من جانب آخر ،أكد
يلديز أن تركيا تفكر في خفض
كمية الغاز الطبيعي ،التي تحصل
عليها من إيران ،نافيًا أن تكون
تركيا قد تلقت طلبًا بذلك ،مشيرًا
إلى أن العقوبات ال تتضمن عقود
الغاز.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1شيخ وأديب لبناني راحل ُولد في صيدا ودرس في األزهر له مؤلفات لغوية وفقهية –
 -2شيطان أو رأس الشياطني – فرعون مصري بنى هرم الجيزة األكبر –  -3من األم��راض
– ساحة وميدان ومنتدى باألجنبية –  -4موضع هبوب الريح – خليج ليبي في املتوسط
– ال التعريف باألجنبية –  -5أح��رف متشابهة – أهم مدن الكوت دازور تشتهر باملسابح
ُ
ويقام فيها مهرجان سينمائي سنوي –  -6نرشدهم على الطريق – العاصفة البحرية – -7
موسيقى ورقصة يونانية –  -8إستمارة عمل – ماركة أجهزة هواتف –  -9مبالغ في الوصف
ّ
ّ
خفي –  -10أوطان وبلدان – إسم موصول – من
يغلي الثمن – نوتة موسيقية – أمر
أو بائع
املكسرات

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
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.

تهيأ للحملة في الحرب – والي��ة في وس��ط املكسيك ّ
 -1من األزه��ار – جبل عظيم – ّ -2
غنية
بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق –  -3ماء عذب – مدينة سويسرية وعاصمة
صناعة الساعات –  -4من الحيوانات – ّ
يحرك السرير –  -5أصل البناء – عائلة أديب فرنسي
راحل حائز على جائزة نوبل عام  -6 – 1985من الطيور – عاصمة أوروبية –  -7مجنون وفاقد
العقل – أذرف الدمع –  -8حائط ّ
يطوق الحديقة واملنزل – عائلة مالكم أميركي معتزل – -9
يظفران ويربحان – شركة نفط عاملية –  -10أسرة قياصرة روسيا أولهم ميخائيل وآخرهم
نقوال الثاني – من الحبوب

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1غوانتانامو –  -2أثيوبيا – فا –  -3ين – ر ر ر – مرء –  -4لييج – ملا –  -5جنسريك –  -6سندباد –
كتف –  -7آمون – ابولو –  -8كر – جب – ُيسفر –  -9وشايات – هي –  -10ندوب  -سالم

عموديًا

 -1غاي لوساك –  -2وثني – نمرود –  -3اي – يعدو – شو –  -4نورج – بنجاب –  -5تبر – ّأج –
بي –  -6ايرلندا – اس –  -7نا – مس – بيتا –  -8ماركوس –  -9مفر – يتلفهم –  -10وائل كفوري

حل الشبكة 1260

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

مقتل مسؤولة عسكرية
كردية في حلب

1261
7

8

9

10

11

ّ
مع
العولمة
بمراسالته
بمناهضة
أعمالهإشتهر
تهتم.)1949
(-1862
لبناني.
أصلمصر
بريطانيا في
برازيلي من
لملك
كاريكاتور
الممثل األعلى
رسام
إشتهر برسوم حول
األولى
العسكري.
والتدخلالعالمية
خالل الحرب
المتحدة
والوالياتعلي
والرأسماليةحسين بن
شريف مكة
6+3+11+4+8
 = 11+4+9سهل
النروج ■
أحزان ■
عاصمة
= 7+10+5+1
= 10+7+6+5+2
الصوت ■
اإلسرائيلي
طائر حسن
العربي
= 3+8+2+6
الصراع
ّ
أنثى الحصان ■  = 1+11+9تحل العقدة
=الفهم

حل الشبكة الماضية :حسين الحسيني

قتلت قائدة وحدة كردية مسلحة
في مدينة حلب بعد أسبوع على
احتجازها على أيدي مقاتلني
معارضني .وقال املرصد السوري
لحقوق االنسان ،في بيان له،
«استشهدت فجر الجمعة شاهة
علي عبدو ،املعروفة باسم نوجني
ديريك ،قائدة إحدى وحدات
حماية الشعب الكردي ،التابعة
لحزب االتحاد الديموقراطي».
وأوضح املرصد أن نوجني ديريك
(ّ 42عامًا) خطفت عندما كانت
«تسلم جثث مقاتلني معارضني
سقطوا خالل االشتباكات التي
وقعت عند أطراف ّ
حي األشرفية
في حلب بني مقاتلني معارضني
وآخرين من وحدات حماية
الشعب الكردي».
(أ ف ب)
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غضب فلسطيني على أبو مازن واالحتالل ال ُيمانع أن يريه صفد
لن تكون هناك
أبدًا انتفاضة مسلحة
ثالثة (ضد إسرائيل) ما
دمت رئيسًا

ّ
ّ
ظن أبو مازن أنه يملك الشعب الفلسطيني وخياراته.
وصلت به درجة التزلف الى االحتالل ّ
حد التمني برؤية
وأجداده التي حضنته صغيرًا.
قريته صفد ،أرض آبائه ّ
ال يريد أن يعيش فيها .جل ما يريده أن يراها ،أن تطأ
ّ
عائدًا .أعطى نفسه الحق بالتخلي
قدمه ترابها زائرًا ،ال ّ
عن فلسطني نيابة عن كل الفلسطينيني .ذهب الى أكثر

من ذلك .وعد بمنع أي انتفاضة ثالثة ما بقي رئيسًا .الى
محمود عباس ،توجه الفلسطينيون بالقول «ال ّ
يشرفنا
ً
أن تكون فلسطينيًا» .لكن ّ
الرد األكثر إذالال له جاء على
لسان أحد متحدثي سلطة االحتالل« :إذا كان يريد ان يرى
صفد ...سيسعدنا أن نريه أي مكان ،لكن نحن نتفق على
أنه ليس له الحق في أن يعيش في اسرائيل»

لن أتنازل عن صفد
التي تحمل ابنتي اسمها
وسأعود إليها يومًا زائرًا
وربما مقيمًا

من
املواجهات
في قرية
املعصرة
قرب بيت لحم
أمس (موسى
الشاعر ــ
أ ف ب)

ّ
من وعد بلفور إلى وعد عباس
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
ف��ي مثل ي��وم أم��س ع��ام  1917أص ��در آرث��ر
جيمس بلفور ،وزي��ر خارجية بريطانيا،
وع��رف
وع��د «بلفور» املشؤوم فلسطينيًاُ ،
ف��ي م��ا بعد باسمه .وبموجبه قطع وع�دًا
ي �م �ث��ل ح� �ك ��وم ��ة االن � � �ت� � ��داب ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي،
وي�ق�ض��ي ب�م�ن��ح ال �ي �ه��ود وط �ن��ًا ق��وم�ي��ًا في
ف�ل�س�ط�ين .وف ��ي ح�ي�ن�ه��ا ش �ه��دت فلسطني
م��وج��ات م��ن ال �ه �ج��رة ،وص �ف��ت بريطانيا
بعضها بالشرعي وال�ب�ع��ض اآلخ��ر بغير
الشرعي ،وانتهت بإحالل املهاجرين مكان
الشعب الفلسطيني ال��ذي ُط��رد من أرض��ه،
قبل  95عامًا.
وبعد قرابة ق��رن على ه��ذه الفاجعة ،التي
ال ت ��زال م�س�ت�م��رة ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذاُ ،سئل
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،في
ن�ش��رة أخ�ب��ار التلفزيون اإلس��رائ�ي�ل��ي عما
إذا ك��ان يريد أن يعيش في صفد بمنطقة
ال �ج �ل �ي��ل ،وه� ��ي ال �ب �ل��دة ال �ت��ي ع� ��اش فيها
ط�ف��ول�ت��ه ،ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ف�ل�س�ط�ين تخضع
رد عباس« :لقد زرت
لالنتداب البريطانيّ .
ص�ف��د م� � ّ�رة م��ن ق �ب��ل ،ل�ك�ن�ن��ي أري� ��د أن أرى
صفد ،من حقي أن أراها ،ال أن أعيش فيها».
وتابع «فلسطني اآلن في نظري هي حدود
 67والقدس الشرقية عاصمة لها ،هذا هو
الوضع اآلن وإلى األب��د .هذه هي فلسطني
في نظري .إنني الجئ لكنني أعيش في رام
الله ،واعتقد أن الضفة الغربية وغ��زة هي
فلسطني ،واألج��زاء األخرى هي ّ
إسرائيل».
اذًا ،حسمها ال��رئ�ي��س الفلسطيني وق � ّ�رر
ال �ت�خ� ّ�ل��ي ع��ن أرض� ��ه وت��اري �خ��ه ل�لاح�ت�لال،
وك� � � ّ�أن� � ��ه ي �م �ل ��ك ه � � ��ذا ال � �ح� ��ق ع � ��ن ال �ش �ع��ب
الفلسطيني.
ل �ي ��س ه � ��ذا ف� �ق ��ط .وع � ��د ع� �ب ��اس ب �ح �م��اي��ة
االح �ت�لال م��ن أي انتفاضة ث��ال�ث��ة .أك��د أنه
م��ا دام ف��ي السلطة «ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك أب �دًا
انتفاضة مسلحة ثالثة (ض��د إسرائيل)».
وقال «ال نريد أن نستخدم اإلرهاب .ال نريد
ان ن�س�ت�خ��دم ال �ق��وة .ال ن��ري��د ان نستخدم
األسلحة .نريد ان نستخدم الدبلوماسية.
ن ��ري ��د ان ن �س �ت �خ��دم ال �س �ي ��اس ��ة .ن ��ري ��د ان
نستخدم امل �ف��اوض��ات .ن��ري��د ان نستخدم
املقاومة السلمية».
ت �ص ��ري �ح ��ات أث� � � ��ارت ردودًا ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
غ��اض �ب��ة ،أك � ��ان ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��رس �م��ي،

أم ال� �ش� �ع� �ب ��ي ،ال � � ��ذي ت� ��وج� ��ه ال� � ��ى م ��واق ��ع
ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي م ��ن «ف��اي �س �ب��وك»
و«ت��وت �ي��ر» للتعبير ع��ن اح �ت �ق��اره مل��واق��ف
عباس ،ال��ذي خ� ّ�ول نفسه حق التنازل عن
فلسطني وق��راه��ا .ورأى عيسى رش�م��اوي
ّأن� ��ه «ال ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ت�ض�خ�ي��م امل��وض��وع
ع�ل��ى األق ��ل ملصلحة ال�ج��ان��ب الفلسطيني
ال �ض �ع �ي��ف ،ن �ع��م إن� �ه ��ا ت �ص��ري �ح��ات غ�ي��ر
فعال هي الخيار
مرغوب فيها ،وإن كانت ً
الفلسطيني وأش��ك ف��ي ذل��ك ،ه��ذه ال��وع��ود
أصال هي مشكلة الجانب الفلسطيني في
ً
امل�ف��اوض��ات ،فهو ال يملك ال �ق��درة الفعلية
على التصريحات امل�س��ؤول��ة وال�ت��ي تنبع
من صلب منظمة التحرير» .وقال رشماوي
«لقد تعودنا على تصريحات انهزامية من
كثير من املسؤولني الفلسطينيني ،ولكن ما
ال يريحني هو أنها ص��درت ه��ذه امل��رة من

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،
ف �ع �ل��ى أع �ض��ائ �ه��ا م �ن��اق �ش��ة م ��ا ص� ��در عن
رئيسهم ف��ورًا ،إن كان هذا هو خيارهم أو
خياره الفردي».
أم � � ��ا س� ��ام� ��ي ع � � ��وض ف � �ق� ��ال إن «ال �ش �ع ��ب
�ذك��ر أول
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ه� ��ذا ال� �ي ��وم ي �ت� ّ
خيانة عاملية (وعد بلفور) باتجاهه التي
ل�ح�ق�ت�ه��ا خ �ي��ان��ات وم ��ؤام ��رات ل��م تتوقف
ح �ت��ى ه ��ذا ال ��وق ��ت»؛ ف��ال��واج��ب اآلن على
ال�ش�ع��ب وال �ق �ي��ادة أن ال ت�ت�ن��ازل أك�ث��ر لكي
يتبقى القليل املتبقي ،ويجب العمل «حتى
ل��و كنا ف��ي وض��ع ال�ط��رف األض �ع��ف» على
خ �ل��ق رؤي� ��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه ج ��دي ��دة وش��ام�ل��ه
ت�ل�ب��ي ج�م�ي��ع ال �ح �ق��وق امل �ش��روع��ة للشعب
الفلسطيني« ،وب�ن�ف��س ال��وق��ت تستقطب
ج �م��اه �ي��ر ال �ش �ع��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�ش��راك��ة
ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال � �س �ل�ام وال� �ع ��دال ��ة

وامل�س��اواة واالستقرار كأرضية تسبق أي
حديث عن حلول سياسية لن تدوم».
ال�لاج��ئ هيثم أب��و عطية اع�ت�ب��ر أن «وع��د
بلفور ال��ذي حصل ع��ام ّ 1917
يكرر نفسه،
م��ن ال ي�م�ل��ك أرض فلسطني ي�ع�ط��ي مل��ن ال
يستحقها (في اشارة الى عباس) .هو وعد
ال ي ��زال ينفذ م�ن��ذ ذل��ك ال �ت��اري��خ وب��رع��اي��ة
تدعي
األنظمة العربية خصوصًا وال�ت��ي ّ
املمانعة تحديدًا» .وأضاف «الرئيس عباس
ال يختلف عن غيره من زعماء العرب ،فهو
ضد
اآلن يعطي وعدًا بأن ال انتفاضة ثالثة ّ
اسرائيل ويصفها باإلرهاب ،ويعطي وعدًا
ص��ري�ح��ًا إلس��رائ �ي��ل أن ال ع ��ودة لالجئني،
عندما ق��ال إن دول��ة فلسطني ح��دوده��ا 67
وأن م��ا ت�ب�ق��ى ه��ي اس��رائ �ي��ل ،ول �ي��س ألي
فلسطيني هجر أرض ��ه أن ي�ع��ود ليعيش
ب�ه��ا وب��أح �س��ن األح � ��وال زي� ��ارة م �ك��ان ك��ان

«حماس» تندد
في قطاع غزةّ ،نددت حركة «حماس» بتصريحات محمود
ّ
عباس .وقال املتحدث ،سامي أبو زهري إن عباس «ال يعبر
إال عن نفسه فقط» ،مشيرًا الى أنه «لن يقبل أي فلسطيني
التنازل عن حق الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم وقراهم
وبلداتهم التي نزحوا منها» ،مضيفًا أنه اذا كان الرئيس أبو
م ��ازن ال ي��ري��د ص�ف��د ف ��إن ص�ف��د ال
يشرفها أن تستقبله».
أم��ا ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ،ع��زت
ال ��رش ��ق ،ف �ق��ال «ال أح� ��د ،ك��ائ �ن��ا من
ك� ��ان ،ي�م�ل��ك ال �ح��ق ف��ي ال �ت �ن��ازل عن
ح��ق ال �ع ��ودة ..ف�ح��ق ع ��ودة الالجئني
الفلسطينيني إل��ى دي��اره��م ومدنهم
وق � � ��راه � � ��م وم� �س ��اك� �ن� �ه ��م ال� � �ت � ��ي ت��م
تهجيرهم منها حق مقدس ال تفريط
فيه» .وأك��د أن «األرض الفلسطينية

ليست موضعا للتنازل أو املساومة والشعب الفلسطينى
لن يفرط بذرة تراب واحدة من أرض فلسطني كل فلسطني
من البحر إل��ى النهر» .كما انتقد املتحدث باسم الحكومة
امل�ق��ال��ة ف��ي غ ��زة ،ط��اه��ر ال �ن��ون��و ،ال�ت�ص��ري�ح��ات ،ورأى أن��ه ال
يوجد فرق بني تصريحات عباس وبني وعد بلفور .وقال إن
عباس يؤكد في كل مناسبة شرعية
وج��ود إسرائيل وأنها وج��دت لتبقى
وأن��ه ض� ّ�د املقاومة املسلحة .الشارع
ال �غ ��زي ،ب � ��دوره ،أك ��د أن تصريحات
ّ
أبو مازن «ال تعبر عن الفلسطينيني.
هي تعبر فقط عن شخصية رهنت
نفسها لالحتالل» .وق��ال أحدهم «ال
نريد اع�ت��ذارًا م��ن عباس ولكن نريد
منه التنحي ع��ن الساحة السياسية
الفلسطينية».

له سابقًا وه��و اآلن اسرائيلي» ،وبالتالي
«هما وعدان ال يختلفان باملضمون».
فادي عاروري فضل كتابة رسالة للرئيس
ق��ال فيها «س �ي��دي ال��رئ�ي��س ل��ن أط �ي��ل ،أن��ا
ل �س��ت ب�ل�اج ��ئ ،ول� ��م أذق م� � ��رارة ال �ل �ج��وء،
أن��ا ل��م أع��ان��ق ال �ق��دس إال م��رت�ين ،ل��م أر أي
م��دي �ن��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أخ� � ��رى ف ��ي ح �ي��ات��ي،
لكن ل��ن أتخلى ع��ن حقي الكامل بمعانقة
ك��ام��ل ت��راب ال��وط��ن رغ��م االح �ت�ل�ال ،فلماذا
يا سيدي الرئيس تقول ليس من حقك أن
تعيش ف��ي صفد؟ ب��ل حقك وأك�ث��ر ،وحقي
وحق أوالدي وأوالد أوالدي أن يعيشوا في
كل فلسطني» .وأض��اف «منذ  1948ونحن
نفاوض وحتى اليوم لم يعترف بنا أحد.
ن�ح��ن نعيش أص�ل ً�ا م��ن ف�ت��ات انتفاضتنا
األخ �ي��رة ،فلماذا أت�ن��ازل ع��ن أراض��ي 1948
واالحتالل لم يعطني الـ.»1967
لكن اإلعالمي وليد بطراوي طلب التريث
فكتب يقول «ل��م نسمع أو نشاهد املقابلة
امل�ف�ت��رض��ة م��ع ال��رئ�ي��س .س��رب��ت الصحافة
االسرائيلية بعضًا مما جاء فيها .الحظوا
ُس ��رب ��ت ال �ق �ض��اي��ا األك� �ث ��ر ت �ع �ق �ي �دًا .ث ��ارت
ردود الفعل قبل أن نشاهد املقابلة كاملة.
اس��رائ�ي��ل حققت ال�ه��دف .لنشاهد املقابلة
كاملة ونضعها في سياقها الكامل قبل أن
نثور ونشتم».
الصحافي الفلسطيني الالجئ في لبنان،
ق ��اس ��م ق� ��اس� ��م ،ك� �ت ��ب ي �س �خ��ر م� ��ن ع �ب��اس
حقي أن أرى صفد ال أن أعيش
«عباس :من ّ
فيها ..قاسم :الله يطفي النور اللي بعيونك
حتى ال تعيش وال تشوف» .أما زميله الذي
يعيش في غ��زة رائ��د الف��ي فكتب «أن��ا مش
م��ن ص�ف��د ،ب��س ل��ن أت �ن��ازل ع��ن ص�ف��د التي
تحمل ابنتي اسمها ،وس��أع��ود لها يومًا
زائ �رًا وربما مقيمًا كرمال عيون حبيبتي
صفد االبنة».
ت �ص��ري �ح��ات ع � ّ
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ّ
وعلق املتحدث
اسرائيلي ليزيدها خزيًاّ .
باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ،بول
ه�ي��رش�س��ون ،ع�ل��ى مقابلة ع�ب��اس بالقول
«إذا ك��ان ي��ري��د ان ي��رى صفد أو أي مكان
آخر في اسرائيل ،فانه في ما يتعلق بذلك
سيسعدنا أن نريه أي مكان» .وأضاف أنه
ن�ظ�رًا ألن ع�ب��اس ليس مواطنًا اسرائيليًا
«ف ��ان ��ه ل �ي��س ل ��ه ال �ح��ق ف ��ي أن ي�ع�ي��ش في
اسرائيل .نحن نتفق على هذا».
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ّ
ّ
«خلية مدينة نصر» :مرسي في مرمى الجهاديني

قد ال يختلف بيان وزارة
ّ
املصرية بشأن ما
الداخلية
ُعرف إعالميًا بـ«خلية مدينة
نصر» اإلرهابية في داللته
السياسية عن داللة التظاهرات
التي نظمتها قوى سلفية
أمس ،والتي تعتزم مواصلتها
يوم الجمعة املقبل للضغط
من أجل تطبيق الشريعة
االسالمية
القاهرة ــ بيسان كساب
فيما تسير التحقيقات في قضية خلية
م��دي�ن��ة ن�ص��ر (ن�س�ب��ة إل��ى ح��ي ي�ق��ع ش��رق
ال�ع��اص�م��ة امل�ص��ري��ة ال �ق��اه��رة) اإلره��اب�ي��ة،
ت�ظ�ه��ر ق�ض�ي��ة ال�ت�ظ��اه��ر وال�ع�م��ل امل�س�ل��ح:
جماعة اإلخ ��وان املسلمني ،ال�ت��ي ينحدر
م�ن�ه��ا ال��رئ�ي��س م�ح�م��د م��رس��ي ،ق��د تكون
على شفا شقاق مع حلفائها التقليديني
(السلفيني) بسبب «تراخيها» في تطبيق
الشريعة ،وال سيما أن أزم��ة النص على
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ف ��ي ال��دس �ت��ور ت�ت�ص��اع��د على
أشدها.
ف� � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ك ��ان ��ت ق� ��د أص � ��درت
بيانًا على موقعها الرسمي على شبكة
االن �ت��رن��ت ،األرب �ع��اء امل��اض��ي ،أع�ل�ن��ت فيه
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى س�ت��ة متهمني ع�ل��ى خلفية
ضبط م��واد متفجرة داخ��ل س�ي��ارة على
ال �ط��ري��ق ال �س��ري��ع ال � ��ذي ي ��رب ��ط ال �ق��اه��رة
ب �م��دي �ن��ة االس �م��اع �ي �ل �ي��ة ،وأع �ل �ن��ت ضبط
ق �ن �ب �ل��ة ي � ��دوي � ��ة وم � � � ��واد م� �ت� �ف� �ج ��رة ع �ل��ى
الطريق السريع الذي يربط مدينة طنطا

بمحافظة كفر شيخ شمال ال�ب�لاد .كذلك
ضبطت ق��وات ال��داخ�ل�ي��ة أوراق ��ًا تتضمن
ك�ي�ف�ي��ة إع� ��داد ال �ع �ب��وات ب �ح��وزة أح��ده��م،
وضبطت اثنني آخرين بحوزتهما كمية
م��ن ال��دوائ��ر اإللكترونية املستخدمة في
إع ��داد ال�ت�ف�ج�ي��رات ف��ي منطقة الحرفيني
في العاصمة القاهرة.
ال�ق�ض�ي��ة ُن �س �ب��ت ال ��ى ح��ي م��دي �ن��ة ن�ص��ر،
ح�ي��ث ُق �ت��ل أح ��د امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��م (ب�خ�لاف
الستة املحتجزين) ،الذي اعتبرته الشرطة
مرتبطًا تنظيميًا باملجموعة ،في صالة
لأللعاب الرياضية يعمل بها ،حني «بادر
إل ��ى إط�ل�اق أع �ي��رة ن��اري��ة وإل �ق��اء ع�ب��وات
ناسفة ت�ج��اه ال�ق��وات ب�ص��ورة مكثفة ،ما
أدى إلى اشتعال النيران بالصالة والعقار
ال�ك��ائ�ن��ة ف�ي��ه وأح ��د ال �ع �ق��ارات امل �ج��اورة...
فقامت ال�ق��وات بالتعامل معه حيث أدى
اش�ت�ع��ال ال�ن�ي��ران إل��ى م�ص��رع��ه ،وح��دوث
بعض ال�ض��رر ف��ي ال�ع�ق��ار» ،بحسب نص
بيان وزارة الداخلية ال��ذي ق��ال إن ق��وات
الشرطة ع�ث��رت ف��ي امل�ك��ان نفسه على 63
قنبلة يدوية وثالثة ص��واري��خ كاتيوشا
وثالثة قواذف وصاروخ مضاد للدبابات
وح��ام �ل��ة إط �ل��اق ص ��واري ��خ وب�ن��دق�ي�ت�ين
آليتني و  199صاعقًا وكمية من املتفجرات
و 23طلقة م��ن ال�ط��راز املستخدم م��ن قبل
القناصة ،ع��دا ع��ن م��ادة يشتبه ف��ي أنها
مادة  TNTالشديدة االنفجار.
أح��د املتهمني ّ
عرفته الشرطة في بيانها
ب��أن��ه «أح� ��د ال �ع �ن��اص��ر م ��ن ذوي األف �ك��ار
التكفيرية» ،بينما أش��ارت إل��ى آخ��ر بأنه
«سبق اتهامه في القضية رقم ،»96/718
في إشارة إلى قضية تنظيم جند الله.
أم � ��ا م �ج �م��وع��ة امل� �ح ��ام�ي�ن امل ��داف� �ع�ي�ن ع��ن
املتهمني ،فهي ّ
مقربة من التيار السلفي،
وعلى رأسهم نزار غراب ،العضو البارز في
حزب الفضيلة السلفي .لكن غراب نفى في
حديثه م��ع «األخ �ب��ار» أن يكون املتهمون

االرتباك يسيطر على
لجنة كتابة الدستور
القاهرة ــ محمد الخولي
انعكس االرت�ب��اك الحالي داخ��ل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور في مصر
ع �ل��ى ال �ن �خ��ب وال � �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة وم��ن
يتابع أعمال الجمعية وينتظر منتجها،
وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ت �ص��ري �ح��ات م�ت�ض��ارب��ة
ص � ��درت ع ��ن أع� �ض ��اء م ��ن ح� ��زب ال �ح��ري��ة
والعدالة (اإلخوان املسلمون).
�وض � ��ح م � ��ن خ�ل�ال
ارت � � �ب � ��اك ال �ج �م �ع �ي��ة ت � � ّ
ردده � ��ا
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ت
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ال �ت �ص��ري �ح��ات امل �ت �ض��ارب�
ّ
أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض�ي��ة.
فمع انتهاء إج��ازة عيد األضحى خرجت
ت�ص��ري�ح��ات ألع �ض��اء ج�م��اع��ة «اإلخ� ��وان»
ت �ع �ل��ن أن امل � �س� � ّ�ودة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل��دس�ت��ور
ستعرض األحد  4تشرين الثاني ،ومنها
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال � �ت ��ي أدل � � ��ت ب� �ه ��ا ع�ض��و
الجمعية عن حزب الحرية والعدالة عزف
الجرف ،بأن املسودة النهائية في طريقها
إلى الصدور األحد  4تشرين ،وأن التوافق
بني أعضاء الجمعية وصل إلى ما يقرب
م ��ن  90ف ��ي امل �ئ ��ة ح� ��ول م � ��واد ال��دس �ت��ور
ال�ج��دي��د .التصريحات نفسها أدل��ت بها
أي �ض��ًا ع�ض��و ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة عن
«ال� �ح ��ري ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة» ه� ��دى غ �ن �ي��ة ،ع�ب��ر
تصريحها ب��داي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي ب��أن
املسودة النهائية للدستور ستصدر غدًا
األحد.
في الوقت ذاته ،أعلن األمني العام للجمعية
التأسيسية عمرو دراج ،القيادي في حزب
الحرية والعدالة ،أن املنتج الذي سيطرح
غدًا على أعضاء الجمعية ليس باملسودة
جمعة.
النهائية للدستور ،بل هو مواد ُم ّ
وأض ��اف ف��ي ت�ص��ري�ح��ات إل��ى «األخ �ب��ار»
أم� � ��س ،أن امل� � � ��واد ال� �ت ��ي س �ت �ع ��رض ع�ل��ى
أع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة غ � �دًا س� �ت ��دور ح��ول�ه��ا
ن � �ق ��اش ��ات ،ي� �ج ��ري ت� �ع ��دي ��ل ب �ع �ض �ه��ا أو
ال� �ح ��ذف م ��ن ب �ع �ض �ه��ا ،وب �ع ��دم ��ا ي �ح��دث
ت ��واف ��ق ب�ي�ن أع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ل��ى ك��ل

مواد الدستور تصدر الجمعية مسودتها
النهائية ،لكن الحديث عن أن ي��وم األحد
س�ت�ق��دم الجمعية امل �س��ودة النهائية هو
كالم غير دقيق.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ال�ج�م�ع�ي��ة
التأسيسية وحيد عبد املجيد ،إن األحد
لتلقي االقتراحات الخاصة
هو آخر موعد ّ
ب �م ��واد ال��دس �ت��ور م ��ن أع �ض ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
ول �ي��س امل��وع��د امل �ح��دد ل �خ��روج امل �س��ودة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة مل �ش��روع ال��دس �ت��ور« ،وب��ال�ت��ال��ي
إن ك��ان ن�ف��س ال �ي��وم ه��و ص ��دور امل�س��ودة
النهائية تكون اقتراحاتنا بال أي أهمية».
وح��ذر عبد املجيد من أن الحديث عن أن
املسودة النهائية للدستور غدًا ينبه إلى
ال�خ�ط��ر م��ن م �ح��اوالت «س�ل��ق ال��دس�ت��ور»،
م �ض �ي �ف ��ًا «ن � �ح� ��ن ك � �ق� ��وى م ��دن� �ي ��ة داخ � ��ل
الجمعية نؤكد عدم ّ
تقبلنا بأي حال من
األحوال دستورًا ومشاريع نهائية له من
دون توافق على قضايا معينة فيه».
وس� ��ط ال �ح ��دي ��ث ع ��ن م� �س ��ودة ال��دس �ت��ور
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ي�ب�ق��ى أن ه �ن��اك خ�لاف��ًا ال ي��زال
م�س�ت�م�رًا ب�ي�ن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة املمثلة
للجمعية التأسيسية لم ُيحسم بعد ،رغم
ما قاله دراج من أن األعضاء توافقوا على
م��واد ال��دس�ت��ور الخالفية بنحو  100في
امل�ئ��ة ،غير أن عضو الجمعية أي�م��ن نور
كتب على حسابه الشخصي على موقع
التواصل االجتماعي أن ما قاله دراج «عن
ت��واف��ق ك��ل ال�ق��وى الوطنية ح��ول مسودة
ال��دس�ت��ور بنسبة  100ف��ي امل�ئ��ة ه��و ك�لام
عار من الصحة بنسبة  100في املئة».
غ �ي��ر أن ع �ض��و ل �ج �ن��ة ن� �ظ ��ام ال �ح �ك��م ف��ي
الجمعية شعبان عبد العليم ،ق��ال إن��ه ال
يوجد أي مانع من طرح أكثر من مسودة،
ألن «ال�ت�ع��دي�لات ال�ج��دي��دة تتطلب إع��ادة
صياغة امل��واد ف��ي م�س��ودة ج��دي��دة» ،أما
عضو الجمعية املستشار ماجد شبيطة،
ف�ق��ال إن م��ا ط��رح ك��ان ال�ه��دف منه إج��راء
حوار مجتمعي حول ما أنجزته الجمعية.

سلفيون يتظاهرون مطالبني بحكم الشريعة في القاهرة أمس (أ ف ب)

محامي المتهمين:
نعادي من يعادي شرع
اهلل بمعنى من يرفض
تطبيقه

يناصبون الرئيس مرسي وسلطته العداء
أو ي�ن��وون التخطيط ألع�م��ال عنف داخ��ل
مصر« .فالرئيس يعتزم من وجهة نظرهم
تطبيق الشريعة ...هم كانوا ينوون فقط
مساندة الثورة السورية ...وهم يعتنقون
ف� �ك� �رًا ج� �ه ��ادي ��ًا ،ل �ك �ن��ه ل �ي ��س ت �ك �ف �ي��ري��ًا...
فخالصة ال�ق��ول ه��و أن اإلع�ل�ام درج على
إط�لاق لفظ التكفيريني على م��ن يغالون

ف��ي ت �ن��اول ق�ض�ي��ة ال�ت�ك�ف�ي��ر .وه ��ي قضية
عقائدية وشرعية ...لذلك ،ووفقًا لوصف
اإلعالم ،فاملتهمون ليسوا تكفيريني ،وهم
ال ي �ك� ّ�ف��رون امل �ج �ت �م��ع ...لكنهم ج�ه��ادي��ون
ي �ع��ادون ال�ح��اك��م وال�س�ل�ط��ة ال �ت��ي ت�ع��ادي
تطبيق شرع الله».
غراب ،وهو عضو مجلس الشعب املنحل،
أوض ��ح ردًا ع�ل��ى م��ن ي ��رى أن ذل ��ك يعني
اح�ت�م��ال م�ن��اص�ب��ة معتنقي ت�ل��ك األف �ك��ار
ال� �ع ��داء مل��رس��ي ح ��ال ل ��م ي �ل �ت��زم بتطبيق
قائال «إننا نعادي من يعادي
الشريعة،
ً
ش ��رع ال �ل��ه ب�م�ع�ن��ى م ��ن ي��رف��ض تطبيقه
وي�ط� ّ�ب��ق م��ا س ��واه وي �ح��ارب م��ن يسعون

إل ��ى ت�ط�ب�ي�ق��ه م ��ن ق�ب�ي��ل ق �ت��ل س �ي��د قطب
وع �ب��د ال �ق��ادر ع� ��ودة ،ل�ك��ون�ه�م��ا ي��داف�ع��ان
ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق ش ��رع ال �ل��ه (ف ��ي إش � ��ارة إل��ى
القياديني ف��ي جماعة اإلخ ��وان املسلمني
أواسط القرن املنصرم ،واللذين ُأعدما في
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر)...
وإذا فعل مرسي ذلك فسنقاتله».
وكأنما وقعت جماعة اإلخ��وان املسلمني،

ال � �ت� ��ي ت �ه �ي �م��ن ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ال �ج �م �ع �ي��ة
التأسيسية لصياغة ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د،
شقي رحى قطاعات واسعة من الرأي
بني ّ
ال� �ع ��ام ،ف�ي�م��ا ال�ن�خ�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ت��رف��ض
محاوالت ق��وى اإلس�لام السياسي تعديل
امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن دس � �ت� ��ور ع � ��ام 1971
ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى أن «م� �ب ��ادئ» ال�ش��ري�ع��ة
االس�لام �ي��ة ف�ق��ط ال أح�ك��ام�ه��ا ه��ي م�ص��در
التشريع لتشمل األحكام أيضًا ،وقطاعات
ّ
تصر
أخرى من السلفيني بصورة خاصة
�وال
�
ص
على تطبيق الشريعة اإلسالمية و
ً
الى الحدود.
ب��دوره ،عضو مكتب اإلرش��اد في جماعة
االخ� � � ��وان ،امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس�م�ه��ا،
م �ح �م ��ود غ� � � ��زالن ،ع � ّ�ل ��ق ف� ��ي ح ��دي �ث ��ه م��ع
«األخ � � �ب � � ��ار» ع� �ل ��ى «ه � � ��ذا ال� � �ف � ��خ» ،م�ل�ق�ي��ًا
ب ��ال�ل�ائ� �م ��ة ع� �ل ��ى امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
ال �ع �ل �ي��ا« ،ف� �ل ��وال ح �ك��م س ��اب ��ق ل �ه��ا ف� ّ�س��ر
امل��ادة الثانية باعتبارها األحكام قطعية
الثبوت وقطعية الداللة ما كنا قد وقعنا
في كل ه��ذا الجدل .فالنصوص القطعية
ال �ث �ب��وت ه ��ي ال� �ق ��رآن ب��رم �ت��ه ط �ب �ع��ًا ،لكن
معظم آياته ليست قطعية الداللة بينما
معظم األحاديث النبوية كما هو معلوم
ل�ي�س��ت ق�ط�ع�ي��ة ال �ث �ب��وت ،م ��ا ي�ج�ع��ل تلك
األوصاف ال تنطبق إال على عدد محدود
جدًا من النصوص ،وهو ما دفع إخواننا
السلفيني ملحاولة تعديل تلك املادة».
غ � ��زالن ان� �ح ��از ال � ��ى ت �ف �س �ي��ر ه �ي �ئ��ة ك �ب��ار
ال� �ع� �ل� �م ��اء (امل� ��ؤل � �ف� ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل األزه � � � ��ر )،
ح�س�م��ًا ل�ل�ج��دل ال ��ذي ق�ب�ل��ت ب��ه الجمعية
ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ب��إض��اف��ة امل � ��ادة  221تحت
عنوان أحكام عامة الى الدستور تتضمن
ت �ف �س �ي��ر م � �ب� ��ادئ ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
باعتبارها «م�ب��ادئ الشريعة االسالمية
ال �ت��ي ت�ش�م��ل أدل �ت �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة وق��واع��ده��ا
األصولية والفرعية ومصادرها ُاملعتبرة
في مذاهب أهل السنّة والجماعة».
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قضية

تحت عباءتي الجمهوريني والديموقراطيني تحتشد آالف األحزاب ذات املاكينات االنتخابية
الخارقة لتفاصيل تفاصيل حياة الناخبني الشخصية ،أحزاب تحسن مخاطبة الناخبني وسوقهم
إلى صناديق االقتراع ،لها برامجها الحقوقية واالجتماعية ،وتوصف غالبًا بالجمعيات

«الجمعيات» :العب خفيّ
ّ
في االنتخابات األميركية
نيو هامشر ــ غسان سعود

التبرع
استراتيجيا ّ
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ج�م�ع�ي��ات ،تنجح ح�م�لات ب�ع��ض امل��رش�ح�ين ال�خ��اص��ة ف��ي ج��ذب
آالف املتبرعني واملتطوعني .تستأجر املرشحة عن الحزب الديموقراطي إلى
عضوية الكونغرس عن والية نيو هامبشر ،آن مكالين كستر ،خدمات ناشطني
متخصصني في إدارة املاكينة االنتخابية .ويشرح منسق الحملة غاريك دلزل
أن الحملة الجدية تبدأ قبل نحو ستة عشر شهرًا من موعد االنتخابات .وال
يمكن حملة املرشح الناجحة أن تكلف أقل من مليوني دوالر .ويتابع «نبيع
ً
شخصية املرشح أوال وقدرته على حماية حقوق الناخبني وتحقيق بعض
تطلعاتهم ثانيًا» .ويكشف أن عشرين ألف أميركي تبرعوا لحملته بنحو 50
دوالرًا ،ج��راء تركيزه على التبرعات الصغيرة التي تحصل إلكترونيًا غالبًا
أكثر من التبرعات الكبيرة.

تقرع إحداهن الباب ،فيما تنتظر األخرى
وال �ـ  Ipodب�ين يديها ق��رب ال �ش��ارع .دقائق
وي �ل �ت �ئ��م ش�م�ل�ه�م��ا م� �ج ��ددًا .ت �ف��رغ األول� ��ى
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي ح �ص��دت �ه��ا ف� ��ي ج�ع�ب��ة
رفيقتها اإللكترونية ،وتنطلق بابتسامتها
الدائمة إلى منزل آخر .هما اآلن في شارع
 Xفي حي  Yفي مدينة  .Zتتطابق هندسة
ال� �ش ��ارع وأرق � � ��ام امل� �ن ��ازل ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،مع
خريطتهما اإلل�ك�ت��رون�ي��ة .عليهما التأكد
أن ه��وي��ة ال �ق��اط �ن�ين ف ��ي امل� �ن ��ازل ت�ت�ط��اب��ق
ً
أوال م��ع م�ع�ل��وم��ات ص �ن��ادي��ق ال �ب��ري��د ،ثم
سؤال مستقبليهما عن عنوانهم البريدي
وإذا ك��ان��وا س�ج�ل��وا أس �م��اء ه��م ف��ي ق��وائ��م
االق �ت ��راع ل�ي�ض�م�ن��وا ح�ق�ه��م ف��ي االن�ت�خ��اب
أم ال .م ��ع ال �ع �ل��م أن غ��ال �ب �ي��ة األم �ي��رك �ي�ين
ي �ح��ددون ح�ين يتسجلون ل�لان�ت�خ��اب ،في
خانة خاصة ،إن كانوا جمهوريني باملبدأ
أم دي�م��وق��راط�ي�ين .ول��ن تلبث ال�ف�ت��اة التي
ف��ي ال �خ��ارج أن ت�ل��ون امل�ن��زل ب�ل��ون ال�ح��زب:
أزرق للديموقراطيني وأحمر للجمهوريني.
وتسأل رفيقتها عن ع��دد أف��راد األس��رة أو
مهنة ال��زوج�ين واهتماماتهما الرئيسية،
وال مشكلة في السؤال ّ
عما يدفع ربة املنزل
إلى تفضيل مرشح على آخر .نسبة قليلة
م��ن األميركيني تقفل ال�ب��اب ف��ي وج��ه فتاة

الجمعيات تساهم بشكل ّ
فعال في الحمالت االنتخابية (األخبار)
ل�ط�ي�ف��ة ت �ط��رق��ه م �ع� ّ�رف��ة ب��اس��م جمعيتها
وه� ��دف زي��ارت �ه��ا ال �س��ري �ع��ة .ن�س�ب��ة أخ��رى
ت �ك��ون خ ��ارج امل �ن��زل ف�ت�ت��رك ل�ه��ا ال�ف�ت��ات��ان
بباب البيت تعريفًا مكتوبًا بجميعتهما
ومرشحيهما املفضلني ،س��واء إل��ى موقع
حاكم الوالية أو مجلس الوالية التمثيلي
أو قيادة اإلدارة التربوية أو الـ«شريف» أو
مجلسي ال�ش�ي��وخ وال�ك��ون�غ��رس املركزيني
وحتى رئيس الجمهورية.
في جمعية «تنظيم األسرة» ،تشرح جنيفر
ف ��ري ��زل أن «خ � � ��زان م �ع �ل��وم��ات ال�ج�م�ع�ي��ة
ي�ش�م��ل االس �ت �م��ارة امل�ي��دان�ي��ة ال �ت��ي ينشط
ع �ش��رات امل�ت�ط��وع�ين ف��ي ملئها وتعديلها
على مدار العام» .وتقول« :لدينا معلومات
أول�ي��ة شبه كاملة ع��ن ك��ل م�ن��زل ف��ي والي��ة

ليبيا

عمالء الـ«سي آي إيه» يسرحون في طرابلس وبنغازي
واشنطن ــ محمد دلبح
ذكرت تقارير صحافية أميركية أن ضباطًا
من وكالة االستخبارات املركزية األميركية
(س ��ي آي إي � ��ه) ،ق��ام��وا ب� ��دور م �ح��وري في
مواجهة الجماعات املسلحة التي يشتبه
ب ��أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت وراء ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى م�ق��ر
القنصلية األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة بنغازي
الليبية في  11أيلول املاضي.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» عن
مسؤولني استخباريني أميركيني رفيعي
امل�س�ت��وى ،ق��ول�ه��م إن ه��ذا ال ��دور تمثل في
ن �ش��ر وإي� �ف ��اد م�ج�م��وع��ة إن �ق��اذ م��ن ق��اع��دة
س ��ري ��ة م� �ت ��واج ��دة ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ،وإرس� � ��ال
ت �ع ��زي ��زات أم �ن �ي��ة م ��ن ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة
طرابلس ،وتنظيم قافلة عسكرية مسلحة
ليبية لحراسة األميركيني الذين نجوا من
حادث بنغازي حتى وصولهم إلى طائرات
تم تأجيرها على نحو سريع لنقلهم خارج
ال �ب�ل�اد .وأش � ��ارت إل ��ى أن ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات
ً
تضمنت وصفًا أكثر تفصيال للدور الذي
لعبه ال�ـ«س��ي.أي .إي��ه» في بنغازي ،وال��ذي
يبدو أن وج��وده ال�س��ري ك��ان ل��ه دور أكثر

أهمية مما تم الكشف عنه علنيًا.
وأصر املسؤولون على ان عناصر الـ«سي
آي إي» ف��ي ب �ن �غ��ازي وط��راب �ل��س ات �خ��ذوا
ق � ��رارات س��ري�ع��ة ط� ��وال ف �ت��رة ال �ه �ج��وم من
دون ت ��دخ ��ل م ��ن واش� �ن� �ط ��ن ،ب ��ال ��رغ ��م م��ن
اعترافهم ب��أن القوات األمنية التابعة لهم
لم تتمكن من تعبئة الفرق األمنية الليبية
إلى أن فات األوان .وكشفوا أنه بعد مرور
نحو  25دقيقة م��ن علمهم ب��وق��وع ح��ادث
ب�ن�غ��ازي ،أرس��ل رئ�ي��س محطة ال�ـ«س��ي آي
إي» في طرابلس ق��وة ط��وارئ أمنية تضم
ستة ضباط استخبارات من قاعدتهم التي
ت�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د م�ي��ل م��ن القنصلية لحشد
عدد كبير من املقاتلني الليبيني املسلحني
وال��ذه��اب إل��ى موقع ال �ح��ادث .ث��م انضموا
إلى نظرائهم من وزارة الخارجية األميركية
في البحث عن السفير كريستوفر ستيفنز
وسط الدخان الكثيف املتصاعد والنيران
املشتعلة قبل إخالء القنصلية من طاقمها
الدبلوماسي ونقله إلى قاعدتهم التي بدت
في مأمن عن األحداث».
وي ��دح ��ض ه ��ذا ال �ك �ش��ف ال �ج��دي��د م ��ن قبل
امل �س��ؤول�ي�ن االس �ت �خ �ب��اري�ي�ن ح ��ول ح ��ادث

ب�ن �غ��ازي ال�ت�ق��اري��ر ال �ت��ي ت�ن��اول�ت�ه��ا شبكة
التلفزيون األميركية «فوكس نيوز» أخيرًا،
وال� �ت ��ي أف� � ��ادت ب� ��أن ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا في
ال�ـ«س��ي آي إي��ه» ق��د عرقلت عمل الضباط
على أرض الواقع لالستجابة إل��ى دع��وات
البعثة الدبلوماسية لتقديم املساعدة.
وق��ال م�س��ؤول أميركي ،طلب ع��دم الكشف
ع��ن ه��وي �ت��ه« ،ل ��م ي�ت��م إص� ��دار أوام� ��ر ألح��د
بالتقاعس عن تقديم الدعم .والحقيقة هي
أن الجيش األميركي عمد إلى تغيير مسار
إحدى طائراته من دون طيار االستطالعية
في مدينة درنة الليبية ،التي تقع على بعد
ً
 90ميال من بنغازي ،من أجل اإلشراف على
عمليات إخ�لاء أف��راد البعثة الدبلوماسية
من املدينة».
وأوضحت الصحيفة أن التأكيد على دور
الـ«سي آي إيه» (غير املعلن عنه سابقًا) في
تحريك الجهود الرامية إلخالء مقر البعثة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف ��ي ب� �ن� �غ ��ازي ،ي�س�ت�ه��دف
التشكيك في الترتيبات األمنية املفترض
أن ت �ك��ون أج��رت �ه��ا وزارة ال �خ��ارج �ي��ة في
بنغازي.
وق � ��د اع� �ت� �ب ��رت ص �ح �ي �ف��ة «وول س �ت��ري��ت

ج ��ورن ��ال» أن ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ج��دي��دة ح��ول
ح � � ��ادث ب� �ن� �غ ��ازي ت �ك �ش��ف ع� ��ن ت��رت �ي �ب��ات
وع�لاق��ات سرية وربما مرتبكة بني وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة وال �ـ«س ��ي آي إي ��ه»،
التي يبدو أنها تتمتع بالحضور األق��وى
في بنغازي على الصعيد األميركي ،حيث
ط� ��ورت ع�ل�اق��ة «ت �ك��اف �ل �ي��ة» م��ع القنصلية
األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي عملت كغطاء لضباطها
ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي مهمة س��ري��ة ب��دأت بعيد
ان� �ط�ل�اق ح ��رك ��ة االح� �ت� �ج ��اج ال �ش �ع �ب��ي ف��ي
بنغازي ضد حكم العقيد معمر القذافي،
وذل � � ��ك ل �ل �ت �ص ��دي مل� ��ا ت �س �م �ي��ه واش �ن �ط��ن
اإلرهاب ،والسيطرة على ترسانة األسلحة
الثقيلة الليبية والصواريخ التي تطلق من
الكتف.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن س �ب �ع��ة ف� �ق ��ط م��ن
امل� �س ��ؤول�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن ال �ث�ل�اث�ي�ن ال��ذي��ن
ت � ّ�م إج�ل�اؤه ��م م��ن ب �ن �غ��ازي ع�ق��ب ال�ه�ج��وم
ع�ل��ى ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ي�ع�م�ل��ون ل�ح�س��اب وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ،م �ش �ي��رة ال� ��ى أن ال�ع�ن�ص��ري��ن
األم �ن �ي�ين ال �ل��ذي��ن ق �ت�لا ف ��ي ال �ه �ج��وم ك��ان��ا
ض ��اب� �ط ��ي «س� � ��ي آي إي � � ��ه» ال ف � ��ي وزارة
الخارجية.

ن �ي��و ه ��ام� �ب� �ش ��ر» ،إض ��اف ��ة إل � ��ى اس �ت �ق �ب��ال
امل �س �ت��وص��ف ال �ن �س��ائ��ي ن �ح��و ث�ل�اث�ي�ن أل��ف
ام��رأة سنويًا ،يقدمن للجمعية معلومات
واف��رة عنهن صحيًا واجتماعيًا ومهنيًا،
تدخل بدورها «الخزان».
وبحكم عالقة الجمعية ال��وط�ي��دة ببعض
املتاجر ،التي تتكل في تبادلها التجاري
ع �ل��ى ب �ط��اق��ات االع �ت �م ��اد امل �ص��رف �ي��ة ،تتم
إض � ��اف � ��ة ق ��ائ� �م ��ة ب� ��أه� ��م م� �ش� �ت ��ري ��ات ه ��ذه
ال �س �ي ��دة أو ت �ل��ك إل� ��ى خ � ��زان امل �ع �ل��وم��ات،
مقدرين اهتماماتهن الرئيسية والنفقات
ومستواهن االجتماعي.
«م��رح�ب��ا ح��ري��ة» .يمكن ال�س�ي��دة إذا رغبت
ب�ع��رض معلوماتها ،اخ�ت�ي��ار امل �ن��زل ال��ذي
ت��ري��د ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة وع� ��رض م�ع�ل��وم��ات

ما قل
ودل
اعلنت جماعة انصار الدين االسالمية
أمس ،أنها قررت املشاركة في
مفاوضات من اجل «السالم» في
الجزائر وواغادوغو ،في الوقت الذي
يجري فيه االعداد الرسال قوة دولية
مسلحة الى مالي .وصرح احد املقربني
من زعيم الجماعة ،اياد اغ غالي
لوكالة «فرانس برس» من باماكو «في
الوقت الحالي هناك وفد في طريقه
إلى واغادوغو ،بينما يتوجه وفد ثان
إلى العاصمة الجزائر» ،مضيفًا أنه
«الحالل السالم ال بد من الحوار».
وافادت مصادر متطابقة لـ«فرانس
برس» أبن نوابًا من منطقة كيدال
في شمال شرق مالي على الحدود مع
الجزائر ،يشاركون في الوفدين.
(أ ف ب)
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ال يتخيلها أح��د عن صاحبته .تبدأ بفئة
ال� ��دم ،ت�م��ر ب �ن��وع ال �ش��وك��وال ال ��ذي تفضله
ومقاس صدرها ،وتنتهي بخلفية موقفها
ال �س �ي ��اس ��ي .وت �م �ل��ك ف� �ك ��رة واض� �ح ��ة ع�م��ا
ّ
يمكنها من دف��ع ه��ذه األس��رة إل��ى انتخاب
ف� �ل��ان ب� � ��دل ع� �ل� �ت ��ان .ت �خ �ب��ئ ج �م �ي��ع ه ��ذه
املعلومات لالستخدام الحقًا.
ليست ال�ج�م�ع�ي��ات ه�ن��ا م�ج��رد مؤسسات
إنسانية؛ ال يمكن تخيل ح��زب ف��ي العالم
العربي يضاهي ف��ي ماكينته االنتخابية
إح��دى ه��ذه الجمعيات .في مقر جمعيتها
ال��رئ�ي�س��ي ف��ي والي ��ة ن�ي��و ه��ام�ب�ش��ر ،ترسم
فريزل خريطة بحجم الحائط ،تتدرج ألوان
مناطقها الرئيسية السبعة ب�ين ال��زه��ري
واألرج ��وان ��ي ،بحسب مستوى املعلومات

ال �ت��ي جمعتها ال�ج�م�ع�ي��ة ع��ن أه��ال��ي ه��ذه
امل �ن �ط �ق��ة أو ت �ل ��ك .وي �م �ك��ن ت �خ �ي��ل خ��رائ��ط
م �م��اث �ل��ة ع �ن��د ال �ج �م �ع �ي��ات األخ � � ��رى ،ال�ت��ي
يتجاوز عدد الجدية منها في نيو هامبشر
وحدها املئتني .هنا تتحدث الجمعية عن
دع��م األس� ��رة وت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة القانونية
واملساعدة الصحية للمرأة .ثمة جمعيات
أخ��رى ألشياء ال تخطر على ال�ب��ال .يشرح
تيلر دي�ت��ون ،م��ن جمعية «جمهوريني من
أج��ل الحرية وامل �س��اواة» وهمها الرئيسي
م � �س� ��اواة امل �ث �ل �ي�ين ب �غ �ي��ره��م ع �ل��ى صعيد
الزواج ،أن غالبية الجمعيات تمول نفسها
بنفسها ع�ب��ر ال�ت�ب��رع��ات .ف��ال�ق��ان��ون يعفي
األم� �ي ��رك ��ي م ��ن دف � ��ع ال� �ض ��رائ ��ب ال �س �ن��وي��ة
امل �ت��وج �ب��ة ع �ل �ي��ه ف ��ي ح� ��ال ت �ب��رع��ه بمبلغ
يوازيها إلح��دى الجمعيات .وهكذا تنهمر
التبرعات« .أن أدفع لجمعية تنشط في ِّ
حي
أو ترفع لواء قضية يهمني أفضل ألف مرة
م��ن أن أدف��ع لخزينة ال��دول��ة حتى تشتري
مزيدًا من السالح أو تتبرع به بكل بساطة
ملصر أو إسرائيل» ،يقول متطوع في إحدى
الجمعيات .وهكذا تجمع الجمعيات ثروات
م��ن ج �ه��ة ،وت �ج��ذب م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى آالف
الناشطني .فهذه الجمعيات غالبًا ما تمثل
املساحة املشتركة شبه الوحيدة ألصحاب
االهتمامات املتشابهة ،وثمة بروباغندا
ذكية تقنع األج�ي��ال األميركية واح �دًا تلو
آخر بأنهم بتطوعهم في جمعية أو تبرعهم
لجمعية إنما ّ
يغيرون العالم .الحقًا ،طاملا
وج��د امل ��ال واألن �ص��ار ،يمكن الجمعية أن
تخبط يدها على طاولة املرشحني ،معلنة
مقايضتها ال�ت��زام املرشحني ببرنامجها
باألصوات والتسويق .يمكن رؤية املرشح
إلى الرئاسة األميركية ميت رومني يتخبط
ف ��ي م ��واق �ف ��ه ب �ش ��أن اإلج � �ه� ��اض وت �ح��دي��د
ال �ن �س��ل وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ن�س��ائ�ي��ة
ن�س�ب�ي��ًا ،ب�ع��دم��ا ص�ب��ت ب�ع��ض الجمعيات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ج ��ام ال �غ�ض��ب ال �ن �س��ائ��ي ع�ل�ي��ه.
يمكن رؤي ��ة س�ي�ن��ات��ور يضيع س��اع��ة تلو
األخ��رى م��ن حياته لكسب ود جمعية في
أبعد زوايا نيو هامبشر تهتم بالسناجب.
ويروي تيلر ديتون اكتشاف الجمهوريني
غ��داة انتخابات  2008أن موقفهم السلبي
م��ن ق �ض��اي��ا امل�ث�ل�ي�ين وامل �ث �ل �ي��ات خ�س��ره��م
أص � ��وات م�ج�م��وع��ة ن��اخ�ب��ة ك �ب �ي��رة ،فيبرز
اليوم ص��راع معتقدات حقيقي في الحزب
ال �ج �م�ه��وري ب �ه��ذا ال �ش��أن .وف ��ي النتيجة،
تتبنى الجمعيات مجموعة من املرشحني
إل��ى امل��واق��ع الرئيسية ف��ي اإلدارة املحلية

يفضل األميركيون
عمومًا النائب غسان
مخيبر على زميله سامي
الجميل ،إن خيروا بين
اإلثنين
ال يمكن تخيل حزب في
العالم العربي يضاهي
في ماكينته االنتخابية
إحدى هذه الجمعيات

أو ال�ك��ون�غ��رس وم�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ وحتى
رئ��اس��ة الجمهورية .وعند النظر عموديًا
إل��ى ق��وائ��م امل��رش�ح�ين ف��ي شتى ال��والي��ات،
ومضمون خطاباتهم ،ستظهر أكثريتهم
بمظهر مرشحي الجمعيات.
لديهم اآلن املال واملتطوعون واملرشحون،
إض��اف��ة إل��ى خ ��زان ال�ن��اخ�ب�ين امل�ع�ل��وم��ات� ّ�ي،
ي�م�ك��ن ج�ن�ي�ف��ر دي� ��زل م �ب��اش��رة م��ا تسميه
«التواصل مع الناخبني» .يشرح سكرتير
ال��والي��ة ف��ي نيو هامبشر ،دي��ف سكانلن،
أن االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة الخ �ت �ي ��ار
امل��رش �ح�ي�ن إل ��ى م��وق��ع رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وع�ض��وي��ة ال�ك��ون�غ��رس
ومجلس الشيوخ تبدأ م��ن نيو هامبشر،
وبحكم ت��وازن القوى بني الديموقراطيني
وال � �ج � �م � �ه� ��وري �ي�ن امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ف � ��ي ق ��وائ ��م
االق �ت��راع ،يمثل املستقلون بيضة القبان.
فال يكاد يغادر أحد املرشحني الوالية حتى
يحضر امل��رش��ح اآلخ� ��ر .األس �ب��وع امل��اض��ي
حضر أوباما يوم السبت ،فوصل رومني
األرب� �ع ��اء .ول ��م ي�ك��د روم �ن��ي ي �ح��دد م��وع�دًا
آخ��ر ،االث�ن�ين السابق النتخابات الثالثاء
بيوم واحد ،حتى قرر أوباما املجيء األحد.
وح�ي�ن ي �س��أل أح ��د ال�ن�ي��و ه��ام�ب�ش��ري�ين ملن
سيقترع يوم الثالثاء ،يجيب ضاحكًا« :ال
أع �ل��م ،ف�ق��د رأي ��ت أوب��ام��ا ث�ل�اث م ��رات فقط
الشهر املاضي ،ورومني أربع مرات».
ً
ال � �ت ��واص ��ل امل� �ب ��اش ��ر م� ��ع ال �ن ��اخ �ب�ي�ن أوال
إذًا .ث��ان�ي��ًا ،اإلع �ل�ان ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ،فيذهب
امل �ب �ل��غ األك� �ب ��ر م ��ن ال �ح �م�ل�ات االن�ت�خ��اب�ي��ة
إل ��ى ه ��ذا ال �ش �ك��ل اإلع�ل�ان ��ي غ �ي��ر امل �ح��دود

بسقف ق��ان��ون��ي وي �ب��اح ف�ي��ه ك��ل ش ��يء .كل
ش��يء .ث��ال�ث��ًا ،ال�ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي :بحسب
املعلومات الخاصة باملرشحني التي سبق
ذك ��ره ��ا ،ت�ك�ت��ب م�ج�م��وع��ة م ��ن امل�ت�ط��وع�ين
رس��ائ��ل إل��ى ال�ن��اخ�ب�ين ت�لام��س مشاعرهم
ورغ�ب��ات�ه��م وتطلعاتهم ،م�ع��ددة األس�ب��اب
ال �خ��اص��ة ب �ه��م ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن تحثهم
على تفضيل م��رش��ح على آخ ��ر .وس��رع��ان
م��ا ت�ل�ح��ق ال��رس��ال��ة ب��أخ��رى ب �ع��د ي��وم�ين،
وه� �ك ��ذا دوال� �ي ��ك ح �ت��ى م��وع��د االن �ت �خ��اب.
رابعًا ،االتصاالت الهاتفية التي يستعيض
بواسطتها ب�ع��ض امل��رش�ح�ين (خصوصًا
إل��ى مجلسي ال�ش�ي��وخ وال �ك��ون �غ��رس) عن
زي��ارات�ه��م الشخصية للناخبني .خامسًا،
ال��رس��ائ��ل ال�ه��ات�ف�ي��ة ال �ت��ي ي �ب��دأه��ا امل��رش��ح
إل��ى موقع قائد الشرطة وينهيها املرشح
إل� ��ى ال ��رئ ��اس ��ة األول� � ��ى ن �ف �س��ه ،وت �ت��واص��ل
حتى إقفال الصناديق .س��ادس��ًا ،إعالنات
الطرقات التي تعد األقل تأثيرًا بالناخبني
وه��ي مجرد كراتني ملونة صغيرة تحمل
اس � ��م امل ��رش ��ح وت� �غ ��رس ف ��ي األرض ع�ل��ى
َ
جانبي الطريق .وسابعًا وأخيرًا الحمالت
االلكترونية التي يجند لها اليوم كل فريق
أكثر م��ن خمسني أل��ف متطوع ،يتوزعون
م �ج �م��وع��ات ت �ت��اب��ع ال �ن��اخ �ب�ي�ن ب��رس��ائ��ل
يومية تعلمهم بما تفترضه الجمعيات
ضمن اهتماماتهم ،إض��اف��ة إل��ى نشاطات
املرشحني وأبرز مواقفهم والتذكير الدائم
بوجوب التسجيل لضمان حق االقتراع.
هكذا تبدأ االنتخابات وهنا تنتهي ،مجرد
ج�م�ع�ي��ات وش ��رك ��ات وم �ج �م��وع��ات ضغط
م�خ�ت�ل�ف��ة ت �ت �س��اب��ق ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال�ح�ه��ا،
ت �ح��ت ش� �ع ��ار ال �خ ��دم ��ة ال� �ع ��ام ��ة .ف ��ي ه��ذه
األروق� � ��ة ي�م�ك��ن ف �ه��م ال�ل�ام �ب ��االة الشعبية
األميركية املعلنة تجاه سياسة الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة .ف �ص �ح �ي��ح أن ف��ي
الصحف األميركية الكبرى ثمة تقريرين
ورب � �م� ��ا ث�ل�اث ��ة ف� ��ي ال �ص �ف �ح �ت�ي�ن ال �ث��ان �ي��ة
وال�ث��ال�ث��ة ع��ن ال�ب�ح��ري��ن وس��وري��ا وال �ع��راق
ولبنان وأفغانستان ،لكن ال عالقة لشغف
أم�ي��رك�ي�ين ك�ث��ر ب�م�ع��رف��ة م��ا يحصل هناك
باختيار ممثليهم في الكونغرس .يفضل
األميركيون عمومًا النائب غسان مخيبر
ع �ل��ى زم �ي �ل��ه س��ام��ي ال �ج �م �ي��ل ،إن خ �ي��روا
بني اإلث�ن�ين« :الجماعة عمليني» ،يريدون
ن��ائ�ب��ًا ي �ش��رع ل�ه��م ق��ان��ون��ًا ي�س�ه��ل عيشهم
وحاكمًا يالحق تنفيذه ،ال نائبًا يتحفهم
بالنظريات وحاكمًا يسقط األنظمة هنا
وهناك.

السعودية :ارتفاع قتلى
انفجار الصهريج إلى 26
أعلنت وزارة الصحة السعودية،
في بيان على موقعها اإللكتروني
أمس ،ارتفاع حصيلة حادث
انفجار صهريج الوقود في
الرياض اول من أمس إلى 26
قتيال ونحو  130جريحًا .وذكرت
ً
الوزارة أن من بني الجرحى 26
سعوديًا و 67من جنسيات
متعددة و 40من مجهولي
الهوية .وأضافت أن « 43مصابًا
منهم تلقوا العالج وغادروا
املستشفيات ،بينما ال يزال 90
مصابًا يتلقون العالج منهم
 12في العناية املركزة والباقون
حاالتهم بني املتوسطة والخفيفة».
(يو بي آي)

تونس :إمام سلفي يعلن
الحرب على «النهضة»
اعلن االمام السلفي نصر الدين
العلوي ،أمس ،الحرب على حركة
النهضة االسالمية الحاكمة في
تونس .وقال العلوي في مداخلة
ليل الخميس على قناة التونسية
«سأعلن الحرب على هؤالء الناس
ألن وزير الداخلية وقادة النهضة
اتخذوا امريكا ربًا والهًا» وأضاف
أن االميركيني هم من يضعون
القوانني والدستور الجديد .ودعا
العلوي الشباب السلفي إلى أن
يعدوا اكفانهم ملحاربة النهضة،
وقال إن هذا الحزب وغيره
من االحزاب يريدون أن تجري
االنتخابات على «جثث وانقاض
التيار السلفي» .باملقابل ،اعتبر
وزير الداخلية ،علي العريض
الذي شارك في الحلقة ،أن هذا
النوع من الخطاب جزء كبير منه
مسؤول عن اراقة الدماء .وتوجه
للشيخ بالقول «ال تدرك أن كالمك
مثل الرصاصات».
(أ ف ب)

منظمات حقوقية تطالب
بتقصي الحقائق في البحرين
طالبت  12منظمة حقوقية املقرر
الخاص لألمم املتحدة املكلف
في الحق بالتجمع والتنظيم
والتظاهر السلمي ،مينا كياي
(الصورة) ،أمس بزيارة البحرين
بشكل عاجل لتقصي الحقائق

إيران

لندن تدرس نشر مقاتالت في الخليج
ف� �ي� �م ��ا ذك � � � ��رت ص �ح �ي �ف ��ة «إن� ��دب � �ن� ��دن� ��ت»
البريطانية ،أم��س ،أن بريطانيا ت��درس
ن�ش��ر م �ق��ات�لات ف��ي ال�خ�ل�ي��ج م��ع تصاعد
ح ��دة ال �ت��وت��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ج� � ّ�راء اش �ت��داد
امل ��واج� �ه ��ة م ��ع إي� � ��ران ب �ش ��أن ب��رن��ام�ج�ه��ا
النووي ،شهدت مدن إيرانية عدة سلسلة
من التظاهرات ملناسبة الذكرى السنوية
ال� � � � �ـ 33ل�ل�اس� �ت� �ي�ل�اء ع� �ل ��ى م� �ق ��ر ال� �س� �ف ��ارة
األميركية في طهران.
وق� � ��ال� � ��ت وس� � ��ائ� � ��ل إع � �ل � ��ام إي � ��ران � � �ي � ��ة إن
ال�ت�ظ��اه��رات انطلقت بعد ص�لاة الجمعة
ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ط� � �ه � ��ران و 700م��دي �ن��ة
إيرانية ملناسبة «ال�ي��وم الوطني ملقارعة
االستكبار العاملي» ،أي ذك��رى االستيالء
على ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي ط�ه��ران عام
 1979م ��ن ق �ب��ل ط �ل�اب إي ��ران �ي�ي�ن ،وال ��ذي
استمر  444يومًا.
من جهة ثانية ،قالت الصحيفة البريطانية
إن النشر املحتمل ملقاتالت بريطانية من
طراز «يوروفايتر» ،املعروفة أيضًا باسم
«ت��اي�ف��ون» ،ج��اء في أعقاب محادثات مع
دول��ة اإلم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة لتعزيز
ال ��وج ��ود ال �ب��ري �ط��ان��ي ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وف��ي

وقت تهدد فيه إسرائيل بتوجيه ضربات
عسكرية إليران.
وأضافت أن قرار نشر املقاتالت سيتخذه
رئ � �ي� ��س ال� � � � � � ��وزراء ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي دي �ف �ي��د
كاميرون بعد إجراء املزيد من املحادثات
مع حاكمي دبي وأبو ظبي ،ومن املتوقع

أن ُي �ع �ل��ن ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ري ��ب ،ف�ي�م��ا
ّ
تردد أن إسرائيل مطلعة تمامًا على هذا
التحرك .وقالت «إندبندنت» إنها علمت
من مصادر عسكرية ودبلوماسية رفيعة
املستوى بأن قاعدة الظفرة الجوية ،التي
تبعد زه ��اء  32ك�ي�ل��وم�ت�رًا ع��ن أب��و ظبي،

من تظاهرة أمام السفارة األميركية السابقة في طهران أمس (عطا كناري ــ أ ف ب)

يجري النظر إليها لتكون محطة ممكنة
ملقاتالت تايفون البريطانية ،وه��ي قيد
االستخدام حاليًا من قبل مقاتالت ميراج
الفرنسية ومقاتالت وصواريخ باتريوت
تابعة لسالح الجو األميركي.
إل ��ى ذل ��ك ،أق � ّ�ر رج ��ل األع �م��ال ال�ب��ري�ط��ان��ي
كريستوفر تابني ( 66عامًا) ،أمام محكمة
أم� �ي ��رك� �ي ��ة أول م� ��ن أم � � ��س ،ب ��أن ��ه ح� ��اول
تهريب جزء أساسي من صاروخ «هوك»
األميركي الصنع إلى إيران ،حسبما أفاد
م�س��ؤول��ون .وي��واج��ه تابني إم�ك��ان الحكم
عليه بالسجن  33شهرًا بعد أن كان دفع
ب �ب ��راء ت ��ه ف ��ي ب � ��ادئ األم � ��ر أم � ��ام محكمة
فدرالية في ايل باسو في تكساس.
وق ��ال امل��دع��ي ال �ع��ام روب ��رت ب�ي�ت�م��ان ،في
بيان ،إن «تابني ّ
أقر بعد القسم بأنه ساعد
ف ��ي م �ح��اول��ة ت �ه��ري��ب م� �ع ��دات ع�س�ك��ري��ة
ح �س��اس��ة إل� ��ى إي� � � ��ران» .وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان
«وب ��ذل ��ك ي �ك��ون امل �ت �ه��م ق ��د ع � � ّ�رض األم ��ن
ال �ق��وم��ي ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح�ل�ف��ائ�ه��ا
للخطر من خ�لال محاولة بيع بطاريات
تستخدم لتشغيل صواريخ هوك إليران».
(يو بي آي ،أ ف ب)

والوقوف على حجم االنتهاكات
في هذا املجال .وطلبت املنظمات
الحقوقية من املقرر األممي أن
يوجه ً
عاجال إلى الدول
«نداء
ً
األعضاء في املنظمة بسبب منع
السلطات البحرينية لهذه الحقوق
الدستورية والقانونية ،وتضمني
هذه املخالفات في التقرير
السنوي ملجلس حقوق اإلنسان».
واتهمت املنظمات الحقوقية
املوقعة على الرسالة السلطات
البحرينية باتباع «نهج معاد لحق
التظاهر والتجمع السلمي».
(يو بي آي)
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مبوب
◄

رابطة آل سالمة الفنار
زوج الفقيدة سالمة توفيق سالمة
ولداها بسام وعائلته
وسام وعائلته
لاّ
بناتها إنعام زوجة كابي ك س وعائلتها
كالديس زوجة جوزف غانم وعائلتها
ريتا زوجة سامر النجار وعائلتها
ريما زوجة جورج أبي نجم وعائلتها
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ف�ق�ي��دت�ه��م
الغالية املرحومة
جانيت سعيد عقل
تقبل التعازي يومي السبت واألحد  3و4
ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة ال�س�ي��دة في
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا
الفنار
لغاية السابعة مساءً.

وفيات

►

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
زينب زين العابدين شاكر
زوجة املتعهد خليل سلمان جعفر
أوالدها :املتعهد سلمان ،املهندس محمد،
نسرين زوج��ة ب�لال دن��دش ،ميادة زوجة
محمد جابر وميساء.
سيكون الدفن الساعة الواحدة بعد صالة
ال�ظ�ه��ر ب�ت��اري��خ  2012/11/3ف��ي بلدتها
ميس الجبل ،والتجمع الساعة الثامنة
صباحًا أمام بستان البلح في الغازية.
ُ
تقبل التعازي اليوم السبت وغ �دًا األحد
في بلدتها ميس الجبل.
اآلسفون :آل جعفر وآل شاكر وآل قاروط
ودن� � ��دش وج ��اب ��ر وع� �م ��وم أه ��ال ��ي م�ي��س
الجبل وصيدا.

ذكرى أسبوع
انتقلت الى رحمة الله تعالى املرحومة
الحاجة زهرة علي ديب شقير
أرملة املرحوم كامل سليم شقير
أوالدها :حسن وبهيج وسعيد،
خليل وسمير (في املهجر)
ابنتاها :فايزه وفاطمة وعائلتاهما
ُ
تقبل التعازي غدًا األحد  4تشرين الثاني
م��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا حتى
ً
مساء في منزل ولدها بهيج في
السادسة
االشرفية ش��ارع ليبيا حي السريان ملك
محمد الحلبي ط.2
اآلس� � �ف � ��ون :آل ش �ق �ي��ر وح � �م ��ود وط� �ي ��اره
وب� �ي� �ض ��ون وص� �ع ��ب وج � �ب� ��ران وم �غ��رب��ل
وعموم أهالي ميس الجبل
انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
مي اميل العازار
زوجة جمال احمد مكاوي
اوالدها طارق ،خالد ،ملى ،تمارا
اشقاؤها نصري ،جورج ،غابي،
شقيقاتها نهاد وجانيت
ُ
تقبل التعازي السبت واالح��د الواقع في
 3و 4ت�ش��ري��ن االول ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ل�ل��رج��ال
وال �ن �س��اء ف ��ي م �ن��زل ع��ائ �ل��ة ال �ف �ق �ي��دة في
كورنيش امل��زرع��ة وط��ى املصيطبة خلف
ه��وا تشيكن بناية العرايس وق��ف ال��روم
ال �ط��اب��ق ال� ��راب� ��ع ،وب �ع ��د ال �ظ �ه��ر ل �ل��رج��ال
وال � �ن � �س� ��اء م � ��ن ال � �س ��اع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ح �ت��ى
ال �س��ادس��ة م �س��اء ف��ي ق��اع��ة ال �ح��اج ع��زت
الجارودي في الباشورة تجاه االطفائية.

ان�ت�ق��ل إل��ى رح�م�ت��ة ال�ل��ه ت�ع��ال��ى امل��أس��وف
على شبابه
املحامي أسامة العارف
ــ والده املرحوم الدكتور عارف العارف
ــ والدته املرحومة زكية بليق
ــ زوجته هناء محمد العاليلي
ـ �ـ أوالده :امل�ح��ام��ي ع ��ارف زوج �ت��ه بسمة
زيدان
خالد
ديما زوجة املهندس رامي الجويدي
شقيقه الدكتور هيثم العارف
شقيقاته  :باسمة أرم�ل��ة امل��رح��وم املفتي
الشيخ رؤوف القادري
شادية زوجة محمود القاروط
مها زوجة محمد بكري
نهى
وق� ��د واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة م �س ��اء ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
ال��واق��ع فيه  2012/11/2وسيصلى على
جثمانه الطاهر عصر يوم السبت املوافق
فيه  2012/11/3في مسجد الخاشقجي
ويوارى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل
الفقيد الكائن في منطقة الجناح مقابل
ف �ن��دق ال�س�م��رل�ن��د ش ��ارع ع��دن��ان الحكيم
بناية الريم.
وفي اليوم الثاني والثالث املوافق فيهما
األحد  2012/11/4واإلثنني 2012/11/5
ل�ل�ن�س��اء وال ��رج ��ال ف��ي م��رك��ز ب �ي��ال وذل��ك
م��ن الساعة  10إل��ى ال��واح��دة بعد الظهر
ومن الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة
ً
مساء.
اآلس �ف ��ون :آل ال �ع��ارف ـ آل ال�ع�لاي�ل��ي ـ �ـ آل
بليق ـ آل زيدان ـ آل الجويدي ـ آل القادري ـ
آل قاروط ـ آل بكري وأنسباؤهم.

◄ إعالنات رسمية ►

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ت �ص��ادف ن �ه��ار األح ��د امل��واف��ق  4تشرين
ال �ث��ان��ي  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة املرحومة
الحاجة مريم محمد ّ
جمال
(أم محمود)
أرم� �ل ��ة امل ��رح ��وم ال� �ح ��اج م �ح �م��د م�ح�م��ود
رشيد
أوالده ��ا :ال�ح��اج محمود ،ال�ح��اج ج��ودت،
ناصر ،جمال ومصطفى
وف� ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س �ت �ت �ل��ى آي � ��ات م��ن
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م وم�ج�ل��س ع ��زاء حسيني،
وذل��ك عند الساعة ال�ع��اش��رة صباحًا في
حسينية بلدة شحور
ُ
ك �م ��ا ت �ق �ب ��ل ال � �ت � �ع ��ازي ف� ��ي ب � �ي� ��روت ي ��وم
الثالثاء املوافق في  6تشرين الثاني 2012
ف��ي مجمع اإلم ��ام ش�م��س ال��دي��ن الثقافي
ال �ت��رب��وي ـ �ـ ش��ات�ي�لا م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة
ً
مساء.
لغاية السادسة
ّ
اآلسفون :آل رشيد ،جمال وعموم أهالي
بلدتي شحور وجويا

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وف��اة
املأسوف عليه املرحوم
فرهود فرج عبد النور
ّ
يقام ق��داس وج��ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
التاسعة والنصف من صباح يوم األحد 4
ّ
تشرين الثاني  2012في كنيسة املخلص
في محطة بحمدون.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي كنيسة
ال� �ق ��دي ��س ن� �ي� �ق ��والوس (م� � ��ار ن � �ق ��وال) ف��ي
األشرفية اب�ت� ً
�داء من الساعة الثالثة بعد
الظهر لغاية السادسة مساءً.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األه��ل
واألص� ��دق� ��اء مل �ش��ارك �ت �ه��م ال �ص�ل�اة ل��راح��ة
نفسه.

◄

مبوب

►

مفقود
ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي محمد رم��ال،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/889729
فقدت إقامة باسم
Lorenzo Elena Caballero
ّ
الفيليبينية ،ال��رج��اء ممن
م��ن التابعية
يجدها االتصال على الرقم.76/666556 :

تصادف غدًا األحد الواقع فيه 2012/11/4
ذكرى مرور أسبوع على وفاة املرحوم:
الحاج علي أحمد الصبوري الخياط
أوالده :أحمد ،سامي ،غازي ووليد
صهره :حسن أيوب
ولهذه املناسبة ،سيقام مجلس عزاء عن
روح� ��ه ال �ط��اه��رة ف ��ي ح�س�ي�ن�ي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة
الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
اآلسفون :آل الخياط ،آل قانصو ،آل أيوب
وعموم أهالي النبطية.
تصادف نهار األحد في  4تشرين الثاني
 2012ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف ��اة
فقيدتنا الغالية
ابتسام محمد حسن اللحام كلش
أرملة املرحوم عبد الحسن علي كلش
وبهذه املناسبة ،ستتلى آي��ات من الذكر
الحكيم عن روحها الطاهرة من الرابعة
ً
مساء في الجمعية
عصرًا حتى السادسة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
_ ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء سبينس _ ق��رب أم��ن
الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس� � �ف � ��ون :آل ك �ل ��ش وال � �ل � �ح ��ام وم ��رع ��ي
ّ
وعليان وفخر الدين وبيضون وموسى
وب ��زي وس�لام��ة وم��ذب��وح وع �م��وم أه��ال��ي
بلدة الخيام.
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إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
تعلن املديرية العامة لألمن العام عن إنشاء صفحة على موقعها
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��رس�م��ي ع�ل��ى شبكة االن � �ت � ��رن � ��تGeneral-security.gov.
 lbمخصصة لنشر مشاريع القوانني واملراسيم واالستراتيجيات
القطاعية والنصوص املتعلقة بالسياسة العامة ،آملة من الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ب�ه��ا وال س� ّ�ي�م��ا ال�ه�ي�ئ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��دن �ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واإلع�لام �ي��ة وغ�ي��ره��ا املهتمة ب��ال�ن�ص��وص امل�ن�ش��ورة إرس ��ال آرائ�ه��ا
ومقترحاتها حولها عبر البريد اإللكتروني املخصص لهذه الغاية،
ً
وذل ��ك ع �م�لا بالتعميم رق ��م  2012/21ال �ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة مجلس
الوزراء بتاريخ 2012/8/30

إعالن
إج ��راء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
لوازم مكتبية لعام 2013
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت _
شارع بغداد _ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع
ف �ي��ه  2012/11/21م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
ب�ط��ري�ق��ة ال �ظ��رف امل�خ�ت��وم ل�ت�ل��زي��م تقديم
لوازم مكتبية لعام .2013
ي� �م� �ك ��ن االط� � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
اإلداري� ��ة للصندوق خ�لال أوق ��ات ال��دوام
الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د إل ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة اإلداري � ��ة ل�ق��اء
إي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء املناقصة.
يهمل ال�ع��رض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 1 :تشرين الثاني 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2330
إعالن
ع ��ن م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ت��أم�ين
أعمال الحراسة والحماية لبعض مراكز
وم �ك��ات��ب ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي عن العام 2013
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت _
شارع بغداد _ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
ف �ي��ه  2012/11/20م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
لتلزيم تأمني أعمال الحراسة والحماية
لبعض مراكز ومكاتب الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي عن العام .2013
ي� �م� �ك ��ن االط� � �ل � ��اع ع � �ل ��ى دف � �ت � ��ر ال � �ش � ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
اإلداري � ��ة ل�ل�ص�ن��دوق خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د إل ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة اإلداري � ��ة ل�ق��اء
إي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق امل��وع��د املحدد
إلجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 30 :تشرين األول 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2330
إعالن تلزيم
م� �ش ��روع أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ� �ط ��وط ت��وت��ر
م�ت��وس��ط وم�ح�ط��ات ت�ح��وي��ل ه��وائ�ي��ة في
محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الحادي والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2012تجري إدارة املناقصات _
ف��ي م��رك��زه��ا ال �ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
_ ش ��ارع ب� ��وردو _ ال�ص�ن��اي��ع _ ب �ي��روت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه _ املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �م ��وارد امل��ائ �ي��ة وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
م�ن��اق�ص��ة ت�ل��زي��م م �ش��روع أش �غ��ال إن�ش��اء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية.
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :س �ت��ون م �ل �ي��ون ل�ي��رة
لبنانية ال غير.

ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �س �ج �ل��ون وف �ق��ًا ألح� �ك ��ام امل ��رس ��وم رق��م
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة األول��ى لتنفيذ صفقات األشغال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ج��دول رق ��م  1/4وش ��روط
إضافية.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
للموارد املائية والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2314
إعالن رقم 2/111
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة _ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة _ ع ��ن إع � ��ادة إج � ��راء اس� �ت ��دراج
ع ��روض ل�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ف��رام��ات أغ�ص��ان
تعمل على البنزين لزوم مديرية التنمية
الريفية وال�ث��روات الطبيعية لعام ،2012
وذل��ك ف��ي مبناها ال�ك��ائ��ن ف��ي بئر حسن
م �ق ��اب ��ل ث �ك �ن��ة ه� �ن ��ري ش � �ه� ��اب ،ب �ت��اري��خ
 2012/11/19الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
_ 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 إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان _ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2012/10/31
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 2316
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ـ طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل .بوكالة املحامي إسكندر الحداد.
ّ
ـ امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي �ه��م :ش��رك��ة ب �ي �ط��ار ل�ت�ج��ارة
املواشي ش.م.م.
ـ يوسف عبد العزيز بيطار.
ـ ورثة يونس عبد العزيز بيطار.
ـ املعاملة التنفيذية2007/237 :
ـ السند التنفيذي :استنابة ص��ادرة عن
دائ��رة تنفيذ بيروت رق��م  95/261تاريخ
ً
 95/4/3تحصيال ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ
والبالغ  57.101.48د.أ( .سبعة وخمسون
أل � �ف� ��ًا وم � �ئ� ��ة دوالر ودوالر وث �م ��ان �ي ��ة
وأربعون سنتًا) و 998.799ل.ل( .تسعمئة
وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمئة وتسع
وت �س �ع��ون ل �ي��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة) ،إض ��اف ��ة إل��ى
الرسوم والفوائد والنفقات.
ـ تاريخ التنفيذ.1995/4/3 :
ـ تاريخ تبليغ اإلنذار.2006/5/26 :
ـ ت� ��اري� ��خ ق� � ��رار ال� �ح� �ج ��ز2006/12/28 :
وت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري:
.2007/2/10
ـ تاريخ محضر وصف العقار2007/7/23 :
وتاريخ تسجيله.2007/10/31 :
ـ ال� �ع� �ق ��ار امل� � ��وص� � ��وف 1200 :س� �ه ��م م��ن
ال�ع�ق��ار  /230ال�ش��رق�ي��ة ع �ب��ارة ع��ن أرض
ب�ع��ل س�ل�ي��خ ت�ق��ع للجهة ال�غ��رب�ي��ة لبلدة
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الشرقية بالقرب من طريق عام الشرقية
_ ال�ك��وث��ري��ة ،تبعد عنها ح��وال��ى  100م.
تصل إليها بطريق غير ّ
معبدة ترابية.
ي �ح �ت��وي ال �ع �ق��ار ع �ل��ى ب �ن��اء م��ن ط��اب�ق�ين
أرضي وأول.
األرض� � � � � � ��ي :ك� �ب� �ي ��ر ال � �ح � �ج� ��م وامل � �س� ��اح� ��ة
وي�س�ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا وم �ن��ذ س�ن�ت�ين تقريبًا
ً
م�ع�م�لا ،ف�ي��ه ( )4م��اك�ي�ن��ات ل �ف��رز ن�ف��اي��ات
البالستيك الناتجة عن نفايات البلدات
امل� �ج ��اورة ،ك�م��ا ي��وج��د ط��اب��ق أول ع�ل��وي
وه� ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة ص�غ�ي��رة
تستعمل ح��ال�ي��ًا م��ن ق�ب��ل ص��اح��ب معمل
ف ��رز ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة مساحتها
 120م.2
ً
وال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور ك ��ان أص �ل�ا ع �ب��ارة عن
م ��زرع ��ة ل ��م ت �ع��د ق ��ائ� �م ��ة ،ب ��ل إن امل �ع �م��ل
امل� ��ذك� ��ور أع �ل ��اه ت �ب �ل��غ م �س��اح �ت��ه ح��ال �ي��ًا
حوالى ثلث مساحة املزرعة السابقة التي
كانت مساحتها  1360م 2وال تزال األربع
عشرة زريبة قائمة بدون مواشي وفيها
مخزنان للعلف فارغان.
ـ م�س��اح��ة 1200 :س�ه��م م��ن ال�ع�ق��ار4205 :
م( 2أرب �ع��ة آالف وم�ئ�ت��ان وخمسة أمتار
مربعة).
ـ التخمني( :ل�ـ  1200سهم) 406.675 :د.أ.
(أربعمئة وستة آالف وستمئة وخمسة
وسبعون دوالرًا أميركيًا).
ـ الطرح املخفض( :لـ  1200سهم)187.760 :
د.أ( .مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمئة
وستون دوالرًا أميركيًا).
ـ تاريخ املزايدة ومكانها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2012/12/13الساعة 12.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ال�ن�ف�ق��ات ال��واج��ب دف �ع �ه��ا :رس ��م ال��دالل��ة
والتسجيل.
على الراغب بالشراء إيداع بدل الطرح في
قلم ه��ذه ال��دائ��رة بموجب شيك مصرفي
ّ
منظم ألم��ر رئيس دائ��رة تنفيذ النبطية
وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاقها ،وإال
ع� ّ�د قلمها م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية،
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن رقم 2/113
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة _ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة _ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم مضخات تبريد للحريق
محمولة ل��زوم م��دي��ري��ة التنمية الريفية
وال �ث ��روات الطبيعية ل�ع��ام  ،2012وذل��ك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2012/11/20
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
_ 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 إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان _ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2012/10/31
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 2318
إعالن تلزيم
شراء مجموعات رش مبيدات لزوم وزارة
الزراعة للعام 2012
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
ف�ي��ه ال�ع�ش��رون م��ن ش�ه��ر ت�ش��ري��ن الثاني
 ،2012تجري إدارة املناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون _ شارع بوردو
_ ال �ص �ن��اي��ع _ ب� �ي ��روت ،ل �ح �س��اب وزارة
الزراعة مناقصة تلزيم شراء مجموعات
رش مبيدات للعام .2012
ـ التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان

ف��ي وزارة ال ��زراع ��ة ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي منطقة
بئر حسن _ مقابل ثكنة هنري شهاب _
الطابق الثالث.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2309
إعالن إعادة تلزيم
تقديم م��واد علفية ل��زوم وزارة الزراعة _
املديرية العامة للزراعة لعام 2012
ال � �س ��اع ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي� � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء
ال��واق��ع ف�ي��ه ال �ع �ش��رون م��ن ش�ه��ر تشرين
ال�ث��ان��ي  ،2012ت �ج��ري إدارة امل�ن��اق�ص��ات
ف��ي م��رك��زه��ا ال �ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
_ ش ��ارع ب� ��وردو _ ال�ص�ن��اي��ع _ ب �ي��روت،
لحساب وزارة الزراعة _ املديرية العامة
ل �ل��زراع��ة ،م�ن��اق�ص��ة إع� ��ادة ت�ل��زي��م تقديم
مواد علفية لعام .2012
ـ التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية ال
غير لكل صنف ،عدد األصناف (.)2
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن م �ص �ل �ح��ة دي� ��وان
امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ل ��زراع ��ة ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي
منطقة بئر حسن _ مقابل ثكنة هنري
شهاب _ الطابق الثالث.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2310
إعالن تلزيم
م� �ش ��روع أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ� �ط ��وط ت��وت��ر
م�ت��وس��ط وم�ح�ط��ات ت�ح��وي��ل ه��وائ�ي��ة في
محافظتي البقاع وبعلبك _ الهرمل
الساعة الحادية عشرة من يوم األربعاء
ال � ��واق � ��ع ف �ي ��ه ال � �ح � ��ادي وال � �ع � �ش� ��رون م��ن
ش� �ه ��ر ت� �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي  ،2012ت �ج��ري
إدارة امل�ن��اق�ص��ات _ ف��ي م��رك��زه��ا الكائن
ف ��ي ب �ن��اي��ة ب �ي �ض��ون _ ش � ��ارع ب� � ��وردو _
الصنايع _ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه _ املديرية العامة للموارد املائية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م�ن��اق�ص��ة ت �ل��زي��م م �ش��روع
أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ �ط��وط ت��وت��ر م�ت��وس��ط
ومحطات تحويل هوائية في محافظتي
البقاع وبعلبك _ الهرمل.
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :س �ت��ون م �ل �ي��ون ل�ي��رة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �س �ج �ل��ون وف �ق��ًا ألح� �ك ��ام امل ��رس ��وم رق��م
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة األول��ى لتنفيذ صفقات األشغال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ج��دول رق ��م  1/4وش ��روط
إضافية.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
للموارد املائية والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2313
إعالن
تلزيم تقديم مطبوعة الدليل اإلحصائي
السنوي  2009باللغة االنكليزية
بطريقة استدراج العروض
(للمرة الثانية)
الساعة العاشرة من صباح ي��وم السبت
الواقع فيه السابع عشر من شهر تشرين
ال �ث��ان��ي  ،2012ت �ج��ري إدارة اإلح �ص��اء
امل ��رك ��زي ف ��ي م �ق��ره��ا ال �ك��ائ��ن ف ��ي ب�ن��اي��ة
ال� �ت� �ج ��ارة وامل� � ��ال _ ش � ��ارع ال �ق �ن �ط��اري _
بيروت _ مقابل مبنى دي��وان املحاسبة،
استدراج عروض لتلزيم تقديم مطبوعة

الدليل اإلحصائي السنوي  2009باللغة
االنكليزية (للمرة الثانية).
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :خ�م�س�م�ئ��ة أل ��ف ل�ي��رة
لبنانية.
ـ ال �ت��أم�ين ال �ن �ه��ائ��ي :ع �ش��رة ف��ي امل �ئ��ة من
قيمة ما يرسو على امللتزم من الصفقة.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص امل� �ع � ّ�د ل� �ه ��ذه ال �غ��اي��ة
وال� ��ذي ي�م�ك��ن ال�ح�ص��ول واالط �ل��اع عليه
من مصلحة ال��دي��وان في إدارة اإلحصاء
املركزي.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
اإلح �ص��اء امل��رك��زي ق�ب��ل ال�س��اع��ة الثانية
عشرة م��ن ظهر ي��وم الجمعة ال��واق��ع فيه
ال�س��ادس عشر م��ن شهر تشرين الثاني
.2012
بيروت في 2012/10/31
مدير عام إدارة اإلحصاء املركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 2321
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في
إج ��راء مناقصة عمومية لتلزيم ألبسة
مختلفة وذلك على أساس السعر األدنى.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ � �ب �ي�ن ب� ��االش � �ت� ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة العمومية الحضور إل��ى قسم
ال�ت�ل��زي��م ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة امل��ذك��ورة _
م �ح �ل��ة س�ب�ي�ن��س _ ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى دف�ت��ر
ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص ��ة وت� �ق ��دي ��م ط�ل�ب��ات�ه��م
وذل � � ��ك اع � �ت � �ب� ��ارًا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر ه ��ذا
اإلعالن ولغاية الساعة  12.00من تاريخ
.2012/11/26
ّ
إن جلسة فض العروض تجرى في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
.2012/11/27
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 2323
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ماهر الزين
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ول �ل �م ��رة األول � � ��ى ك ��ام ��ل  2400س �ه��م ف��ي
ال �ع �ق��ار رق ��م  91م�ن�ط�ق��ة ال�ق�ب��ع ال�ع�ق��اري��ة
باالستنابة القضائية الصادرة عن دائرة
تنفيذ صيدا برقم  2011/310وذلك لعدم
قابليته للقسمة بني الشركاء.
ّ
امل �ن��ف��ذ :م�ح�م��د ع�ث�م��ان م�ح�م��دي��ة ويملك
 1600سهم.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي��ه :س �ل �ي �م��ان ش��اه�ي�ن م� ��ارون
الطويل ويملك  800سهم.
تاريخ التنفيذ.2011/5/6 :
تاريخ محضر الوصف.2012/5/8 :
تاريخ تسجيله.2012/6/16 :
م�ح�ت��وي��ات ال �ع �ق��ار :أرض ب�ع��ل مشجرة
صنوبر ومختلف يبعد ع��ن ط��ري��ق عام
جزين _ حيطورة حوالى  30مترًا ،حيث
يفصله عنها العقار رقم  383الحمصية
وطريق فرعية.
مساحته /12100/ :م.م.
ح ��دوده :غ��رب��ًا ال�ع�ق��اران  89و _ 90شرقًا
ً
طريق وخراج الحمصية _ شماال مجرى
م��اء شتوي وخ��راج الحمصية _ جنوبًا
العقارات  83و 84و 85و.86
تخمينه وبدل طرحه 96800 :د.أ.
ت�ع�ق��د ج�ل�س��ة امل ��زاي ��دة ال�ع�ل�ن�ي��ة ف��ي مقر
محكمة ج��زي��ن ي ��وم االث �ن�ين ال��واق��ع فيه
 2012/11/26عند الساعة ال��واح��دة بعد
الظهر.
ع�ل��ى ك��ل راغ ��ب ب��االش �ت��راك ب��امل��زاي��دة أن
ي ��ودع ب��اس��م رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ جزين
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أح��د امل�ص��ارف املقبولة مبلغًا موازيًا
ل �ب��دل ال� �ط ��رح أو ي �ق��دم ك �ف��ال��ة م�ص��رف�ي��ة
ت �ض �م��ن ه � ��ذا امل� �ب� �ل ��غ ،وأن ي� �ع�ّي�نّ م �ق��ام��ًا
مختارًا له ضمن نطاق الدائرة وإال اعتبر
ق�ل�م�ه��ا م �ق��ام��ًا ل ��ه .وع �ل��ى امل �ش �ت��ري ال��ذي
ترسو عليه املزايدة أن يقوم بدفع الثمن
ً
كامال خالل ثالثة أي��ام تلي ق��رار اإلحالة
ورس��م دالل��ة ق��دره خمسة ف��ي املئة تحت
طائلة إعادة البيع على عهدته.
رئيس القلم
جرجس داود أبو زيد
إعالن قضائي
صادر عن محكمة صور املدنية _ الغرفة

العقارية
غرفة الرئيس عبد القادر نقوزي
امل� ��دع� ��ي :ح �س��ن م �ح �م��د ع �ط �ي��ة /وك �ي �ل��ه
املحامي فادي بيضون
املدعى عليهم :ورثة املرحوم قاسم حسن
عالء الدين /قانا
الدعوى :حق مرور للعقار رقم  2150عبر
العقار رقم  /2156قانا
ب � �ت � ��اري � ��خ  2012/4/18ق� � � ��رر ح� �ض ��رة
الرئيس عبد ال�ق��ادر ن�ق��وزي إب�ل�اغ ورث��ة
امل ��رح ��وم ق��اس��م ح �س��ن ع�ل�اء ال��دي��ن وه��م
أوالده :م�ح�م��د ع�ل��ي وي��ون��س وخ��دي�ج��ة
وامل � �ج � �ه� ��ول� ��ي امل � � �ق � ��ام ب� ��ال � �ن � �ش� ��ر ،وذل � ��ك
بالجريدة الرسمية وجريدتني محليتني
هما األخبار واللواء ،على أن ينظر الحقًا
لجهة تطبيق أحكام املادة  15أ.م.م.
لذلك،
ً
ت��دع��و ه��ذه املحكمة ك�لا م��ن محمد علي
وي ��ون ��س وخ��دي �ج��ة أوالد ق��اس��م حسن
ع�ل�اء ال��دي��ن م��ن ق��ان��ا وامل �ج �ه��ول��ي امل�ق��ام
للحضور إلى قلمها الستالم استحضار
الدعوى ومربوطاتها أو إرسال وكيل أو
ممثل قانوني عنهم تحت طائلة تطبيق
أحكام املادة  15أ.م.م .وذلك بتعيني ممثل
خ��اص عنهم يمثلهم ل��دى ه��ذه املحكمة
حتى آخر الدرجات.
 31تشرين األول 2012
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم ّاملعاملة2012 /1202 :
امل� �ن ��ف ��ذ :ج � ��ان ج� � ��وزف ال� �ص ��اي ��غ وك �ي �ل��ه
املحامي روني الحاج.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :ن �ق��وال ع�ب��دال�ل��ه ال �ص��ان��ع _
مجهول اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م ��ن دائ ��رة
تنفيذ طرابلس رقم  2011 /1054تاريخ
 2012/3/27ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
العقارين  1141و 1153بزبينا عن طريق
طرحهما للبيع باملزاد العلني بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل العقارين  1141و 1153بزبينا_ 1 ،
العقار  /1141بزبينا :أرض سقي سليخ
ت� � ��زرع ح �ب��وب��ًا ض �م �ن �ه��ا ب �ع��ض أش �ج��ار
ال ��زي� �ت ��ون ،م �س��اح �ت��ه 1560 :م ،2ي �ح��ده
غ��رب��ًا :العقار  ،1140ش��رق��ًا :العقار 1157
ً
وطريق ع��ام ،شماال :طريق ومجرى ماء
ع��ام وط��ري��ق ع��ام ،ج�ن��وب��ًا :ال�ع�ق��ار .1157
التخمني والطرح.$/10920/ :
 _ 2ال�ع�ق��ار  /1153بزبينا :أرض سليخ
ت ��زرع ح�ب��وب��ًا ،م�س��اح�ت��ه 630 :م ،2يحده
غ��رب��ًا :ال�ع�ق��ار  1152وط��ري��ق ع ��ام ،ش��رق��ًا:
ً
ط��ري��ق وم�ج��رى م��اء ع��ام ،ش �م��اال :العقار
 ،1152جنوبًا :العقار  1154وطريق عام.
التخمني والطرح.$/4410/ :
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/12/6ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب ال��دخ��ول ب��امل��زاي��دة دف��ع مثل بدل
الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية
وافية واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا خارجها،
وإال ّ
عد قلم هذه الدائرة مقامًا مختارًا له
ودفع عالوة على البدل مبلغ مليون ليرة
لبنانية كنفقات تدفع أمانة باسم دائرة
تنفيذ حلبا ،وعلى الشاري رسم الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
اعالن
ت �ع �ل��ن ش ��رك ��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال �ش �م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة  -ال �ق ��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض ال� �ع ��ائ ��د ل � �ش� ��راء 3
قواطع تلقائية مثلثة االق�ط��اب  66ك.ف.
ـ  1250أم �ب �ي��ر ،،وذل� ��ك وف ��ق امل��واص �ف��ات
ال�ف�ن�ي��ة وال� �ش ��روط االداري � ��ة امل �ح��ددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ستماية الف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س� ��ر ف��ي

القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الجمعة
ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  23ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي 2012
الساعة العاشرة الظهر ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 2291
اعالن
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ع �ل �م ��ات .ع �ل �م��ات ـــ
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال �ص��وان��ة ع��ن اج � ��راء م �ب��ارة
لوظيفة كاتب عدد ( )1وشرطي عدد ()2
وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه ،2012/12/11
يمكن االطالع واالستحصال على شروط
امل �ب��اراة يوميًا خ�لال ال ��دوام ال��رس�م��ي في
مركز البلدية ،تقبل الطلبات حتى الساعة
العاشرة صباحًا من يوم الجمعة املوافق
فيه .2012/11/30
في 2012/10/29
رئيس بلدية علمات ـ علمات الجنوبية
والصوانة
محمد كامل عواد
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2010/758
الرئيس غادة عفيف شمس الدين
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ط��ان �ي��وس م��وري��س اب��و
ناضر
املنفذ عليها :جورجيت جبران الخوري
فرسان
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر عن
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف ف��ي ب �ي��روت الغرفة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ق ��رار  2010/537ت��اري��خ
 2010/4/21ازالة شيوع.
تاريخ التنفيذ2010/5/3 :
تاريخ تبليغ االنذارات2010/5/27 :
ت ��اري ��خ ت �ن �ف�ي��ذ ال �ح �ك��م وف �ق ��ًا مل �ض �م��ون��ه:
2010/6/8
تارخي محضر الوصف2010/4/22 :
تاريخ تسجيله2010/8/13 :
بيان العقار امل�ط��روح للبيع :العقار رقم
 1136ال��رم �ي��ل ال �ع �ق��اري��ة ،ارض ضمنها
ب �ن��اء م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين ف��ي ك��ل منهما
ست غرف ودار ومطبخ.
م�س��اح�ت��ه693 :م 2م�ص��اب بتخطيط من
ال �ج �ه��ة ال �ش��رق �ي��ة ب �م��وج��ب ق � ��رار وض��ع
ال�ي��د ب��رق��م  35ت��اري��خ  74/4/16لتصبح
مساحته الحالية 523م.2
ح ��دود ال �ع �ق��ار :غ��رب��ًا ال �ع �ق��ار  442و439
وشرقًا العقار  433وأمالك عامة
ً
وش � �م� ��اال ال �ع �ق ��ار  449و 460وج �ن��وب��ًا
العقار  436و.439
قيمة التخمني/6.367.200/ :د.أ.
وق� � �ي� � �م � ��ة ال � � � �ط� � � ��رح ل� � �ل� � �م � ��رة ال� � ��راب � � �ع� � ��ة:
/5990898.48/د.أ.
م ��وع ��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
الخميس الواقع في  2012/12/6الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ف��ي م�ك�ت��ب رئ �ي��س دائ ��رة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الرابعة العقار رقم  /1136الرميل
العقارية املوصوف اعاله.
فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء تنفيذًا الحكام
امل� � � ��واد  973و 978و 983م� ��ن االص � ��ول
امل ��دن �ي ��ة ،ان ي � ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائ� ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
ل��دى صندوق الخزينة أو اح��د املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ،
وعليه ات�خ��اذ م�ق��ام مختار ل��ه ف��ي نطاق
ال� ��دائ� ��رة ان ل ��م ي �ك��ن ل ��ه م �ق��ام ف �ي��ه او لم
يسبق له ان عينّ مقامًا مختارًا فيه ،واال
عند قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
اي �ض��ًا ف ��ي خ �ل�ال ث�ل�اث��ة اي� ��ام م ��ن ت��اري��خ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة ،اي ��داع ك��ام��ل الثمن
باسم رئيس دائ��رة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
ط��ائ �ل��ة اع � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال �ع �ش��ر،
واال ف�ع�ل��ى ع�ه��دت��ه فيضمن ال�ن�ق��ص وال
يستفيد م��ن ال ��زي ��ادة وع�ل�ي��ه ك��ذل��ك دف��ع
الثمن وال��رس��وم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط �ل��ب وذل� ��ك خ�ل�ال ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
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الرياضة الدولية

ستيفان الشعراوي
«فرعون» إيطاليا

ستيفان الشعراوي ،موهبة رائعة لفتت أنظار العالم ،اذ رغم صغر
سنه ،بات املصري سري ّعًا أحد أعمدة ميالن .نجم منذ أن كان في
السادسة عشر وهو مصنف من قبل «الفيفا» ضمن قائمة أفضل
املواهب الصاعدة
هادي أحمد
تظهر امل��واه��ب ال�ش��اب��ة ف��ي امل�لاع��ب
العاملية ،منها من يحلق سريعًا الى
األضواء ،ومنها من ينتظر أن تتاح
االيطالي
ل��ه ف��رص��ة ال�ت��أل��ق .ال�لاع��ب
َ
الشاب ستيفان الشعراوي ،الذي ق ِدم
ال��ى ميالن ف��ي صيف  ،2011أصبح
بشكل
من أفضل املهاجمني وأهمهم
ٍ
سريع .صاحب مواهب فطرية غير
ع��ادي��ة ،يشبه إل��ى ح� ّ�د كبير النجم

اإلي� �ط ��ال ��ي أل� �ي� �س ��ان ��درو دل
بييرو ،اذ يملك تقريبًا نفس
األس� �ل ��وب امل�ت�م�ث��ل ب��ال��رؤي��ة
وامل � ��راوغ � ��ة وال� �ت� �س ��دي ��د ،م��ا
يسمح له بفتح الثغر وصنع
االه � ��داف وت�س�ج�ي�ل�ه��ا وه��ي
أب� ��رز ص �ف��ات الع ��ب ال��وس��ط
الهجومي .ق��درات��ه املتعددة
داخل امللعب جعلته سالحًا
تكتيكيًا رائعًا مل��درب ميالن
ماسيمليانو أليغري.
ال�ل��اع� ��ب ال � � ��ذي ي� �ن� �ح ��در م��ن
أص ��ول م�ص��ري��ة ،ب��دأ رحلته
ال �ك��روي��ة ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،وه��و
لم يكن قد تجاوز السادسة
ع � � �ش � ��رة ع � �ن� ��دم� ��ا ل � �ع� ��ب ف��ي
ص � � �ف � � ��وف ال � � �ف� � ��ري� � ��ق األول
ذكرت تقارير صحافية
ل �ج �ن��وى ض ��د ك �ي �ي �ف��و ل �ي �ت� ّ�م
تكريمه بعدها في العاصمة
إيطالية أن مدرب
اإلي �ط��ال �ي��ة روم � ��ا ع �ل��ى ه��ذا
ريال مدريد جوزيه
اإلنجاز ،اضافة الى اختياره
مورينيو قد طلب من
من قبل االتحاد الدولي لكرة
مساعديه جمع أكبر
القدم «الفيفا» ضمن قائمة
حول
عدد من املعلومات
أفضل املواهب الصاعدة.
ستيفان
مهاجم ميالن
ج � � �ن� � ��وى ه � � ��و ع� � � � � ��راب ه � ��ذه
الشعراوي ملعرفة كافة امل � ��وه� � �ب � ��ة اإلي� � �ط � ��ال� � �ي � ��ة ،إال
التفاصيل املتعلقة به .أن م� �ش ��ارك� �ت ��ه م� �ع ��ه ك ��ان ��ت
خجولة ،ف�ك��ان م��وس��م 2008
وأشارت هذه التقارير
–  2009أول م��واس�م��ه حيث
إلى أن مورينيو الحظ
ش� � ��ارك ف� ��ي م � �ب� ��اراة واح � ��دة
أداء الالعب املدهش
ول� ��م ي �س �ج��ل أي ه � ��دف ،أم��ا
مع «الروسونيري» في
في املوسم الثاني له (2009
املباريات املاضية
–  ،)2010فلم تتغير األم��ور
الفتًا
التي شهدت تألقًا
ك�ث�ي�رًا ،اذ ش��ارك ف��ي لقاء ين
ّ
منه ولعب دور البطل
فقط من دون ان يهز الشباك
ايضًا.
خاللها.
م��وه�ب��ة ال �ش �ع��راوي تفجرت
ب �ع ��د إع� ��ارت� ��ه ال � ��ى ب ��ادوف ��ا،
ح�ي��ث أظ�ه��ر ه�ن��اك إم�ك��ان��ات
ً
وم � � � �ه� � � ��ارات ك � �ب � �ي� ��رة ق� �ل� �ي�ل�ا
م ��ا ي �ظ �ه��ره��ا الع� ��ب ف ��ي س �ن��ه .وف��ي
م��وس �م��ه األول م ��ع ال� �ن ��ادي -2010
 ،2011ش� � ��ارك ف� ��ي ث�ل�اث�ي�ن م� �ب ��اراة
ّ
ف��ي ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،م��ا م��ك �ن��ه من
تسجيل تسعة أه��داف ف��ي ال��دوري،
األم��ر ال��ذي ف�ت��ح ل��ه ب��اب النجومية
على مصراعيه وادخ�ل��ه في اهتمام
أك�ب��ر ال �ن��وادي ،وم�ن�ه��ا م�ي�لان ال��ذي
أب��دى رغ�ب��ة كبيرة ف��ي ض�م��ه ،وذل��ك
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ح��اول ف�ي��ه العديد
من الفرق الكبيرة أمثال ريال مدريد
وب��رش �ل��ون��ة االس �ب��ان �ي�ين وأرس �ن��ال
االن�ك�ل�ي��زي ال�ظ�ف��ر ب�خ��دم��ات��ه .إال أن
ت �ص��ري �ح��ه ب �ح �ب��ه مل� �ي�ل�ان ،أغ �ل��ق ك��ل
األبواب االخرى ،اذ قال« :بكل تأكيد
لن ألعب إال مليالن».
ّ
م�ش��ارك��ات��ه م��ع م�ي�لان ك��ان��ت موفقة
منذ ال�ب��داي��ة ،اذ ق� ّ�دم ً
أداء ب��اه�رًا في
أول ظهور له بألوان ناديه الجديد
ف��ي ال��دوري اإليطالي ض��د نابولي،

مورينيو
يستقصي
المعلومات

م��ا ج �ع��ل أل �ي �غ��ري ي �ج��دد ال �ث �ق��ة في
ً
العبه ويشركه ب��دي�لا لنجم الفريق
ال�ب��رازي�ل��ي ب��ات��و ال��ذي ك��ان مصابًا،
لينجح بعدها في التوقيع على أول
أهدافه مع ميالن امام أودينيزي.
ً
ووص��وال ال��ى امل��وس��م الحالي حيث
ال ت�ت��وق��ف ال�ص�ح��ف اإلي �ط��ال �ي��ة عن
م��دح��ه ،ي�م��ر ال �ش �ع��راوي ( 20ع��ام��ًا)
بفترة تألق سواء محليًا أو أوروبيًا،
وهو سجل ستة أهداف في آخر سبع
مباريات في الـ «سيري أ» و  7في 10
م�ب��اري��ات ،م��ا جعل الصحف تقارن
ب�ين ال�لاع��ب ال�ش��اب وال�ن�ج��م الكبير
ال �س��وي��دي زالت ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
ال� ��ذي رح ��ل م��ن م �ي�لان ال ��ى ب��اري��س
س��ان جيرمان الفرنسي .وبالعودة
ال � � ��ى امل � ��وس � ��م امل � ��اض � ��ي ف � �ق� ��د ل �ع��ب
ال �ش �ع��راوي  28م �ب��اراة ،إال أن��ه ه��ذا
امل ��وس ��م ،ك �م��ا ال� �ح ��ارس ك��ري�س�ت�ي��ان
أب �ي��ات��ي ،ل�ع��ب دائ �م��ًا أس��اس �ي��ًا .وف��ي
ظ ��ل س �ي��اس��ة ال �ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي
ال��ذي يبحث عن التجديد والتعاقد
م��ع ش �ب��ان اص �ح��اب م �ه��ارة ع��ال�ي��ة،
اع� �ل ��ن م� �ي�ل�ان ع ��ن ت �ج��دي��د ت �ع��اق��ده
م��ع م�ه��اج�م��ه ح�ت��ى  2017ليشتري
بطاقة ال�ش�ع��راوي كاملة م��ن فريقه
ال� �س ��اب ��ق ج� �ن ��وى ال� � ��ذي ك � ��ان ي�م�ل��ك
 %50م � �ن � �ه ��ا .وف � � ��ي م � �ي�ل��ان ه� �ن ��اك
ع �ن ��اي ��ة ف ��ائ �ق ��ة ل� �ل� �ش� �ع ��راوي ،وس ��ط
محاولة جعله رمزًا للجيل الجديد.
ام��ا ه��و فيظهر ث�ق��ة ع��ال�ي��ة ،اذ ق��ال:
«ل� �ق ��د ف ��زن ��ا ف� ��ي ب� �ع ��ض امل� �ب ��اري ��ات
ب � ��وج � ��ود «إي � � �ب� � ��را» وغ � �ي� ��اب� ��ه ،إن �ن��ا
ق � � � ��ادرون ع� �ل ��ى ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة
م��ن دون � ��ه» ،ق��ال �ه��ا ال �ش �ع��راوي بعد
رحيل ابراهيموفيتش .الع��ب بهذه
ال�س��ن ي�ت�ح��دث ع��ن ح�م��ل مسؤولية
�اد ع��ري��ق ب �ح �ج��م م �ي�ل�ان ه ��و ام��ر
ن�� ٍ
الف ��ت ،وال �ح �م��ل ال�ك�ب�ي��ر أص �ب��ح اآلن
ع�ل��ى ع��ات��ق ال �ش��اب ،ف�ه��و ب��ات رج��ل
امل �س �ت �ق �ب��ل ،وم � ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي �ن �ت �ظ��ر أن ي� �ع � ّ�ول ع �ل �ي �ه��م أل �ي �غ��ري
كثيرًا ليكون القوة الضاربة لفريقه
هذا املوسم.
أما على صعيد املنتخب ،فقد تألق
الشعراوي مع منتخب إيطاليا دون
الـ 17ودون الـ 19سنة سابقًا ،وكانت
ه �ن��اك ب �ع��ض امل� �ح ��اوالت م��ن وال ��ده
ص�ب��ري ال �ش �ع��راوي ألن ي�م�ث��ل ول��ده
ً
املنتخب املصري بدال من اإليطالي،
م� �ب ��دي ��ًا ّ س� �خ� �ط ��ه ع� �ل ��ى ق� � � ��رار ول � ��ده
ال��ذي فضل إيطاليا ،واصفًا خياره
ّ
باملخيب وال يدعو لالفتخار لكون
ّ
ولده تنكر ألصوله العربية وفضل
منتخبًا أوروبيًا .كما حاول االتحاد
امل�ص��ري إق�ن��اع��ه ب��ال��دف��اع ع��ن أل��وان
«ال �ف��راع �ن��ة» ،ل�ك�ن��ه أج ��اب ب��ال��رف��ض:
«ال أحلم إال بقميص اآلزوري» .وفي
ال �ع �ه��د ال �ج��دي��د ،ون �ظ �رًا ل�ل�م�س�ت��وى
ال � ��رائ � ��ع ال� � � ��ذي ق� ��دم� ��ه «دل ب �ي �ي��رو
ال � �ص � �غ � �ي ��ر» ،اس � �ت� ��دع� ��ى ت� �ش� �ي ��زاري
ب��ران��دي�ل�ل��ي امل��دي��ر ال�ف�ن��ي للمنتخب
اإلي �ط��ال��ي ،ال �ش �ع��راوي ،ل�ي�ك��ون أول
الع��ب ذي أص ��ول ع��رب�ي��ة ف��ي ت��اري��خ
إيطاليا يشارك مع املنتخب األول.
رب �م��ا ال ي�ع�ل��م وال ��د ال �ش �ع��راوي أن��ه
باختيار نجله اللعب مع «األزرق»،
س� �ت� �ك ��ون ف ��رص� �ت ��ه ك� �ب� �ي ��رة ل �ي �ك��ون
«ف��رع��ون��ًا» حقيقيًا ،وال ش��ك ف��ي أنه
سيكون من كبار الكرة االيطالية في
املستقبل القريب.

بات الشعراوي من الذين يعتمد عليهم أليغري ليكون القوة الضاربة لناديه هذا املوسم (جوسيبي كاكاتشي  -أ ف ب)

برنامج البطوالت االوروبية الوطنية في عطلة نهاية األسبوع
انكلترا (املرحلة العاشرة)

اسبانيا (املرحلة العاشرة)

ايطاليا (املرحلة الحادية عشرة)

 السبت:مانشستر يونايتد  -ارسنال ()14.45
فوالم  -افرتون ()17.00
سندرالند  -استون فيال ()17.00
توتنهام  -ويغان ()17.00
نوريتش سيتي  -ستوك سيتي ()17.00
سوانسي سيتي  -تشلسي ()17.00
وست هام  -مانشستر سيتي ()19.30

 السبت:ملقة  -رايو فاليكانو ()17.00
برشلونة  -سلتا فيغو ()19.00
ريال مدريد  -ريال سرقسطة ()21.00
فالنسيا  -اتلتيكو مدريد ()23.00

 السبت:ميالن  -كييفو ()19.00
يوفنتوس  -انتر ميالنو ()21.45

 االحد:كوينز بارك رينجرز  -ريدينغ ()15.30
ليفربول  -نيوكاسل ()18.00
 االثنني:وس ��ت ب��روم�ي�ت��ش ال �ب �ي��ون  -س��اوث�م�ب�ت��ون
()22.00

 االحد:ريال سوسييداد  -اسبانيول ()13.00
دي�ب��ورت�ي�ف��و ال ك��ورون�ي��ا  -ري ��ال م��اي��ورك��ا
()17.00
اوساسونا  -بلد الوليد ()18.50
غرناطة  -اتلتيك بلباو ()20.45
اشبيلية  -ليفانتي ()22.30
 االثنني:خيتافي  -بيتيس ()22.30

 االحد:بيسكارا  -بارما ()13.30
بولونيا  -اودينيزي ()16.00
كاتانيا  -التسيو ()16.00
فيورنتينا  -كالياري ()16.00
نابولي  -تورينو ()16.00
سمبدوريا  -اتاالنتا ()16.00
سيينا  -جنوى ()16.00
روما  -باليرمو ()21.45
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أصداء عالمية

الدوري األميركي للمحترفين

تجارب أبو ظبي لهاميلتون وفيتيل

مليون دوالر من الـ«أن بي آي» للمتضررين من اإلعصار
ف � ��ي ب� � � � ��ادرة الف� � �ت � ��ة ،ق� ��ام� ��ت ال ��راب� �ط ��ة
الوطنية ل�ل��دوري االم�ي��رك��ي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف ��ي ك ��رة ال �س �ل��ة وراب �ط��ة
ال�لاع �ب�ين امل�ح�ت��رف�ين ب��ال�ت�ب��رع بمبلغ
مليون دوالر للعديد م��ن الجمعيات
الخيرية للمساعدة في اعمال االغاثة
ّ
ج��راء األض��رار التي خلفها «إعصار»
ساندي الذي ضرب نيويورك.
بيان أنهما التزما
وأعلن الطرفان في
ٍ
بدفع ه��ذا املبلغ ال��ى الصليب األحمر
ومنظمات اخ��رى ملساعدتها السكان
املتضررين من االعصار.
وك ��ان ��ت امل � �ب� ��اراة ب�ي�ن ب��روك �ل�ي�ن نتس
ون � �ي ��وي ��ورك ن �ي �ك��س ت��أج �ل��ت ب�س�ب��ب
االعصار أمس.
وفي مباراة ثانية ،لعب صانع العاب
سان انطونيو سبرز الفرنسي طوني
ب ��ارك ��ر دور ال �ب �ط��ل أم� ��ام أوك�ل�اه��وم��ا
سيتي ثاندر عندما سجل سلة الفوز
ف��ي ال��وق��ت ال �ق��ات��ل ،ل�ي�ق��ود ف��ري�ق��ه ال��ى
الفوز .84-86
وت��أل��ق ال�ث�ن��ائ��ي ب��ارك��ر بتسجيله 14
نقطة و 11تمريرة حاسمة ،واملخضرم
ت�ي��م دان �ك��ن ال ��ذي س�ج��ل  20ن�ق�ط��ة و8
متابعات ،ليقودا فريق والية تكساس

الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي.
وس � �ج ��ل ب� ��ارك� ��ر ث�ل�اث� �ي ��ة ع� ��ن ال �ج �ه��ة
ال �ي �س��رى ق �ب��ل  28ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ن�ه��اي��ة
ً
الوقت معادال األرقام  ،84-84ثم خسر
وس �ت �ب��روك ال �ك ��رة ق �ب��ل ان ت �ص��ل ال��ى
ب��ارك��ر ف��ي ال�ه�ج�م��ة االخ �ي��رة ويسجل
سلة الفوز بتسديدة صعبة من حدود

القوس مع انطالق صافرة النهاية.
وع� �ل ��ق م � � ��درب اوك �ل��اه � ��وم � ��ا ،س �ك��وت
بروكس ،على السلة االخيرة« :فقدناه.
ل��م ن��درك��ه ف��ي ال��وق��ت امل �ن��اس��ب .لكنه
ق � ��ام ب �ت �س��دي��دة ص �ع �ب��ة ف � ��وق س �ي��رج
(ايباكا)».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل�ق��ي اوك�لاه��وم��ا خسارته

آثار االعصار «ساندي» في الواليات املتحدة (لوكاس جاكسون  -رويترز)

االول� ��ى ف��ي م �ب��ارات��ه االف�ت�ت��اح�ي��ة ،في
اعادة لنهائي املنطقة الغربية املوسم
امل ��اض ��ي ال �ت ��ي ت � � ّ�وج ب�ل�ق�ب�ه��ا ق �ب��ل ان
ي�خ�س��ر ن �ه��ائ��ي ال � ��دوري ام� ��ام م�ي��ام��ي
هيت.
ام ��ا ن��اح �ي��ة ال �خ��اس��ر ،ف �ك��ان ال �ه��داف
ك �ي �ف��ن دوران � � ��ت أف �ض ��ل م �س �ج��ل ب� �ـ23
نقطة و 14متابعة ،واضاف زميله في
منتخب «االح�ل��ام» راس��ل وس�ت�ب��روك
 18نقطة و 8متابعات ،وكيفن مارتن
 15نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم:
اورالن � � � ��دو م��اج �ي��ك  -دن� �ف ��ر ن��اغ �ت��س،
تشارلوت بوبكاتس  -انديانا بايسرز،
كليفالند كافالييرز  -شيكاغو بولز،
بوسطن سلتيكس  -ميلووكي باكس،
أت�لان�ت��ا ه��وك��س  -ه�ي��وس�تن روك�ت��س،
نيو أورل�ي��ان��ز هورنتس  -ي��وت��ا ج��از،
مينيسوتا تمبروولفز  -ساكرامنتو
كينغز ،نيويورك نيكس  -ميامي هيت،
أوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در  -بورتالند
ت� ��راي� ��ل ب �ل��اي � ��زرز ،ف �ي �ن �ي �ك��س ص� �ن ��ز -
دي �ت��روي��ت ب�ي�س�ت��ون��ز ،ل ��وس ان�ج�ل��س
اليكرز  -لوس انجلس كليبرز ،غولدن
ستايت ووريز  -ممفيس غريزليس.

السلة اللبنانية

انطالقة جيدة للبطولة وبركات يواصل لقاءاته مع األندية
على وقع قضية جوليان
خزوع انطلقت بطولة
لبنان لكرة السلة ملوسم
 2013-2012إذ فاز بيبلوس
والرياضي على املتحد
وبجة ،وتأخذ انتخابات
االتحاد حيزًا من األضواء،
وخصوصًا ان املنافسة
تشتد يومًا بعد آخر

أحمد محيي الدين
ان � �ط �ل�اق� ��ة ق� ��وي� ��ة راف� � �ق � ��ت امل � �ب� ��ارات �ي�ن
األوليني لبطولة لبنان لكرة السلة ،إذ
حقق بيبلوس جبيل نتيجة ممتازة
بتغلبه ع�ل��ى ضيفه امل�ت�ح��د طرابلس
( 81-84األش� ��واط -58 ،34-50 ،15-26
 )81-84 ،59في املباراة التي أجريت في
قاعة الفائز في جبيل .وجاءت املباراة
قوية من الطرفني ،وحضرها جمهور
ك�ب�ي��ر ،ت�ق��دم��ه رئ �ي��س االت �ح��اد ج��ورج
ب ��رك ��ات ،ال� ��ذي رأى ان ال �ب��داي��ة تبشر
ببطولة محتدمة ،وبأن التنافس فيها
سيكون في أوجه ،وأمل «البريزيدان»
ان تستمر املباريات على هذا النحو،
دون أي شوائب ومشاكل ،س��واء أكان
ب�ي�ن االن ��دي ��ة أو ب�ي�ن ال �ج �م �ه��ور ،ال��ذي
طالبه ب��أن يتحلى بالروح الرياضية
فقط ،والتشجيع الحضاري الرياضي،
ووأد األمور التي ال تتصل باللعبة أو
بالرياضة ومعانيها السامية.
وك� � � � ��ان أف� � �ض � ��ل م� �س� �ج ��ل ل �ب �ي �ب �ل��وس

االميركي جاي يونغ بلود بـ  23نقطة،
وأض � � ��اف ع �ل��ي ب� � ��ردى  17واألم ��رك ��ي
اآلخ � ��ر م ��اي ��ك ف� ��راي� ��زر  14ن �ق �ط��ة و20
م �ت��اب �ع��ة ،وم � ��ازن م�ن�ي�م�ن��ة  13ن�ق�ط��ة،
ول�ل�م�ت�ح��د ك ��ان روي س �م��اح��ة االب ��رز
برصيد  20نقطة ،وأضاف روني فهد
 17واألم�ي��رك��ي ان�ط��ون��ي هيوسنت 12
ن�ق�ط��ة ،وم��واط �ن��ه م ��ارك س��ال�ي�ي��رز 11
نقطة و« 10ريباوند».
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ،ت�غ�ل��ب ال��ري��اض��ي
ب�ي��روت ال�س��اع��ي إل��ى اس�ت�ع��ادة اللقب
على مضيفه ن��ادي ّ
بجة -12( 61 - 89
 )61-89 ،39-63 ،27-41 ،14ف��ي قاعة
ن � ��ادي امل ��رك ��زي ��ة  -ج��ون �ي��ة ،ب�ح�ض��ور
األم�ين العام لالتحاد املحامي غسان
فارس.
ويلتقي اليوم انترانيك مع الشانفيل،
حامل اللقب ،في قاعة االول في سنتر
دم��رج �ي��ان (ال �س��اع��ة  ،)16:00وت�ت� َ�اب��ع
املرحلة غدًا بلقاءين ،إذ يلعب الحكمة
م ��ع ه ��وب ��س ف ��ي غ ��زي ��ر ،وأن� �ي� �ب ��ال م��ع
عمشيت في زحلة ،وكلتاهما (الساعة

.)17:00
وف � ��ي س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،ال ت � � ��زال امل �ع��رك��ة
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ت � ��أخ � ��ذ م� � �ج � ��راه � ��ا ،إذ
إن االط � � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة م �س �ت �م��رة ف��ي
ج��والت �ه��ا ،وااله � ��م اس �ت �م��ال��ة االن��دي��ة.
وف� � � ��ي خ� � �ط � ��وة الف� � �ت � ��ة أومل� � � � ��ت أن� ��دي� ��ة
محافظة البقاع وأندية قضاء بشري
ع �ل��ى ش � ��رف رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ،ورأى
ب��رك��ات ان االن��دي��ة ستتخذ خياراتها
ف��ي ص �ن��دق االق� �ت ��راع ،ل �ك��ن األه� ��م هو
االستراتيجية في تسيير امور اللعبة،
وتحقيق ما أمكن من مطالب االندية،
إضافة الى انه ال يمكن وضع مشاريع
فضفاضة يصعب تحقيقها .واش��ار
بركات الى أنه سيقيم حفل عشاء على
شرف أندية كسروان ــ الفتوح الثالثاء
امل �ق �ب��ل ،ل �ل �ت �ب��اح��ث م �ع �ه��ا ف ��ي ش ��ؤون
اللعبة ،وشرح كيفية القيام بخطوات
تنميتها بالتكافل والتضامن.
وفي ما يخص الالعب جوليان خزوع،
رأى ب ��رك ��ات ان ق �ض �ي �ت��ه ب ��ات ��ت ب�ي��د
ّ
القضاء ،وهو املخول الوحيد بتها.

بطولة آسيا لكرة اليد

بداية جيدة ّ
للسد والحذر واجب ضد األهلي والجيش
اس� �ت� �ه ��ل ال � �س ��د ال �ل �ب �ن ��ان ��ي م� �ش ��وار
اس � �ت � �ع� ��ادة ل� �ق ��ب ب� �ط ��ول ��ة ال � �ن� ��وادي
�وز
اآلس� �ي ��وي ��ة ل �ك ��رة ال �ي ��د ال � �ـ  15ب �ف� ٍ
تأرجح من السهل الى الصعب على
ح� �س ��اب ال �ك ��وي ��ت ال �ك��وي �ت��ي 22-24
(الشوط األول  )10-15في قاعة نادي
الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة
في املجموعة األولى للبطولة .وكان
ال�س��د متألقًا ح�ت��ى ال��دق��ائ��ق العشر
االخيرة حيث تقدم بفارق  9أهداف
 11-20على األبيض ،لكن هبوطًا في
أداء الفريق رس��م ع�لام��ات استفهام
ح� ��ول ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة .وس �ي �ط��ر ال �ف��ري��ق
اللبناني على املجريات إذ لم يحتاج
السد لوقت كثير ليفرض سيطرته
وباشر باختراق الدفاع الكويتي من
مختلف ال ��زواي ��ا ،إض��اف��ة ال��ى تألق
ال�ح��ارس�ين عبد ال��رح�م��ن ال�ع�ي��ان ثم
بديله حسني صقر .وساهم الكوري
الجنوبي ج��ون جيو ب��ارك وم�لادن
ايفانوفيتش وبافلي انطونيفيتش

العب السد ستيفن بوبوف يسدد بني العبني كويتيني (فادي األسعد  -رويترز)
وان �ت��ي ك��وك��ري�ك��ا وس�ت�ي�ف��ن ب��وب��وف
ودان � � �ي� � ��ال اراب� ��وف � �ي � �ت� ��ش وال� �ت ��رك ��ي
رم� � �ض � ��ان دون� � � ��ي ف � ��ي ه � ��ز ال� �ش� �ب ��اك
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان � �ه � ��وا ال � �ش� ��وط االول

ّ
متقدمني ب�ف��ارق خمس ن�ق��اط .ومع
انطالق الشوط الثاني أجرى املدرب
ال�ص��رب��ي ب ��وزو رودي �ت��ش تبديالت
تكتيكية ع�ل��ى التشكيلة اللبنانية

بإشراكه ماهر همدر وأحمد شاهني
ف��ي الجناحني ،وت� ّ
�وس��ع ال�ف��ارق الى
 ،11-20بينما اص�ط��دم نجم الفريق
الكويتي محمد الغربلي بالحارس
ص �ق��ر ف �خ ��رج م �ص��اب��ًا .وب � ��دت ه��ذه
اإلص��اب��ة ك��أن�ه��ا نقطة ت �ح� ّ�ول حيث
فرض الكويتيون ايقاعهم وشرعوا
بتقليص ال �ف��ارق ال��ى  .21-18ودف��ع
بوزو بالنجم سيرغو داتوكاشفيلي
ال��ذي سجل وهمدر ليرفعوا الفارق
م� � �ج � ��ددًا وي � �ح� ��اف � �ظ� ��وا ع� �ل� �ي ��ه ح �ت��ى
النهاية .وك��ان م�لادن أفضل مسجل
ل� �ل� �س ��د ب� ��أرب � �ع� ��ة أه� � � � � ��داف .وي �ل �ع��ب
الفريق اللبناني مباراته الثانية في
ال�ب�ط��ول��ة م��ع االه �ل��ي االم ��ارات ��ي غ�دًا
الساعة  12.00بتوقيت بيروت .ولن
تكون املباراة سهلة إذ يضم الفريق
االم ��ارات ��ي تشكيلة ق��وي��ة ج �دًا أب��رز
الع�ب�ي�ه��ا ال� �ح ��ارس ح �م��ادة ال�ن�ق�ي��ب
ومواطنه حسني زكي ،وكان األهلي
غلب الجيش .27-33

سيطر سائق ماكالرين مرسيدس ،البريطاني
لويس هاميلتون ،وسائق ريد ُبل رينو ،األملاني
س�ي�ب��اس�ت�ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ،ع �ل��ى ج��ول �ت��ي ال �ت �ج��ارب
ّ
الحرة لسباق جائزة ابو ظبي الكبرى ،املرحلة
ال�ث��ام�ن��ة ع�ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ل�ل�ف��ورم��وال 1
على حلبة «ياس مارينا».
في التجارب االولى ،قطع هاميلتون املسافة في
 1,43,285دقيقة متقدمًا على زميله ومواطنه
ج�ن�س��ون ب��ات��ون وف�ي�ت�ي��ل واالس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ألونسو سائق فيراري على التوالي.
وف��ي التجارب الثانية ،قطع فيتيل املسافة في
 1,41,751د م�ت�ق� ّ�دم��ًا ع�ل��ى ه��ام�ي�ل�ت��ون وب��ات��ون،
ف��ي ح�ين ح��ل ال��ون�س��و س��اب�ع��ًا .وت �ق��ام ال�ت�ج��ارب
الرسمية للسباق اليوم الساعة  15,00بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا في التوقيت عينه.

إيران تعادل إسبانيا
في مونديال الفوتسال
ح�ق�ق��ت إي� ��ران م �ف��اج��أة ك�ب�ي��رة ف��ي ك ��أس ال�ع��ال��م
للفوتسال امل�ق��ام��ة ف��ي ت��اي�لان��د ع�ن��دم��ا انتزعت
ً
ت �ع��ادال ثمينًا م��ن امل�ن�ت�خ��ب امل��رش��ح ال��ى جانب
البرازيل لتحقيق اللقب بنتيجة  ،2-2بعد ان كان
«املاتادور» متقدمًا  0-2في الشوط االول ،وذلك
في افتتاح مباريات املجموعة الثانية.
وف� ��ي م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة ض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا،
تعرض املغرب لخسارة قاسية امام بنما .9-3
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ،ح�ق�ق��ت اي�ط��ال�ي��ا ف��وزًا
كاسحًا على أوستراليا  .1-9كما قست األرجنتني
على املكسيك  .1-5وتقام اليوم  4مباريات ،حيث
تلتقي في املجموعة الخامسة روسيا مع جزر
سومون ( 12.00ظهرًا بتوقيت بيروت) والكويت
م��ع تشيكيا ( .)14,00وف��ي املجموعة السادسة
تلتقي غواتيماال مع كولومبيا ( )14,00ومصر
مع صربيا (.)16,00

أخبار رياضية
الصداقة يواجه  USJفي الصاالت
تحمل املرحلة السادسة من الدوري اللبناني
لكرة القدم للصاالت قمة بني الصداقة
متصدر الئحة الترتيب العام ومالحقه
املباشر جامعة القديس يوسف ،الذي
سيستضيف وصيف املوسم املاضي على
ملعبه في مار روكز وعينه على مشاركته
الصدارة .ويتصدر الصداقة الئحة الترتيب
العام بعد تحقيقه اربعة انتصارات متتالية
في اربع مباريات خاضها حتى اآلن ،في
ّ
الوقت الذي يتخلف عنه جامعة القديس
يوسف بفارق ثالث نقاط ،لكنه خاض
مباراة اقل .وفي حال فوز الصداقة ،املرشح
االقوى الحراز اللقب ،فانه سيتربع مرتاحًا
على القمة ،وهو االمر الذي ال يريده جامعة
ّ
املتطور اكثر هذا املوسم،
القديس يوسف
والذي قد يجد في املباراة اختبارًا فعليًا
لقدراته كونه يواجه الفريق االفضل استنادًا
الى تشكيلته واملعطيات التي افرزتها املراحل
االولى من عمر البطولة.
وسيخوض الصداقة املباراة من دون الثالثي
الحارس ربيع الكاخي وحسن باجوق وجان
كوتاني ،بينما يفتقد جامعة القديس يوسف
الى هدافه ماهر قاعي الذي تعرض الصابة
قوية في الركبة انهت موسمه.

بطولة للبنان لالوالد في فروسية القفز
ينظم االتحاد اللبناني للفروسية بطولة لبنان
لالوالد لفروسية قفز الحواجز (Espoir
 )D›orلعام  ٢٠١٢نهار االحد  ٤تشرين
الثاني الجاري بدءًا من الساعة العاشرة
صباحًا على مرمح نادي سبرينغ هيلز في
مار روكز .وستكون املشاركة محصورة
باالوالد من عمر  ٨سنوات الى  ١٢سنة.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports
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خواتم 3
أنسي الحاج

ّ
يـومـيــــــات

[]2

ّ
تحتضن حلمك فيتدلل عليك ويجفو.
دعه ذات ّ
مرة يحتضنك.

ُّ
ٌ
صوت
أرق ما يغتسل به املرء بعد أن يغوص في نداماته،
ً
يتداركه قائال« :لم تخطئ! لم تخطئ!».
لون البحر األزرق يؤكل.
ّ
ّ
رج� ٌ�ل ُي ّ
بقتلك له والتظاهر بأنه يجهل
حب ِك حتى القبول
ِ
ّ
ّأن� ِ�ك تقتلينه ،ه��ذا رج� ٌ�ل ّ
يحب ِك أكثر ّ
مما تستحقني ،وهذا
هو ّ
الحب.
َ
ال تقارن ما تقرأ بما قرأت بل بما عشته.
ال بأس أن تكتب لقارئ ،لقارئة ،لجمهور ،هذا طبيعي.
ّ
ّ
طبيعي أكثر ،وأفضل ،أن تكتب كأنك تتكلم مع نفسك في
�ردد أو ال ت� ّ
غرفة خالية ُت� ّ
�ردد ص��داك ،وليس ذلك ما ّ
يهمك
ّ ٍ َ ْ
َ
َ
ّ
وإنما قطع ممر الوحدة.
َ َّ
ك��ان لصديقة غالية ٌأب ّمل��ا توفيت زوجته ّ
ودعها ثم غلق
ٍ
على نفسه األبواب ولم يعد يغادر بيته.
ما أنبل هذا النوع النادر من األشخاص .يضع الواحد منهم
القجةّ .
حياته في شخص واحد .مثل ّ
قجة العمر ،كما تقول
ٍ
الصديقة.
َ ََ
ّ
ّ
كراهب في دير يتكرس لربه.
يعيش مع ذكرى من فقد
ٍ
رأي� ُ�ت وال��د صديقتي م� ّ�رة واح��دة .كان يقف كالطيف وراء
ال�ج�م�ي��ع .ال ي ��راه َم��ن أم��ام��ه وال ي ��راه َم��ن وراءه .ك��ان مثل
الصمت .حادثته ألسمع صوته فلم أسمع غير ابتسام ٍة
َ
ربماّ ،
َحي ّية وهمس ٍة خجولة .كان يعتذرّ ،
ألن امرأة حياته
ِ ْ
ذهبت وبقي هو.
ّ
وأظنه كان خائفًا .كان خائفًا من الناس بعدما بات وحيدًا.
كانت امرأته سقفه وحيطانه ونوافذه .كانت صوته .أخذت
ّ
معها مل��ا راح��ت باقي العمر وتركت للزوج أن يختار نوع
بقائه.
اخ �ت��ار االس �ت �م��رار ت�ح��ت س�ق�ف�ه��ا وب�ي�ن ح�ي�ط��ان�ه��ا وأم ��ام
نوافذها.
وك��ان ه��ذا ال��دفء القاسي ما زرع��ه الرجل في أبنائه ،وما
زرع �ت��ه ك�ب��رى ال�ب�ن��ات ف��ي س��ائ��ر ال�ع��ائ�ل��ة ،وم��ا ت��رك�ت��ه ّ
األم
ذخيرة للدفاع.
ً
وكان إرثها ضخمًا .كان سالحًا في يد الضعيف وزهرة
في يد األقوى.
م� ّ�م��ا ي��ؤل��م ف ��ي ال �ك �ت��اب��ة أن ي �ك��ون ص��اح �ب �ه��ا مخلصًا
وص��ادق��ًا وأن ي�ع�ج��ز ع��ن ن�ق��ل م �ش��اع��ره إل ��ى ال �ق��ارئ.
ك ��ان ال �ي��اس أب ��و ش�ب�ك��ة ي �ل� ّ�ح ع�ل��ى ال �ص��دق واإلخ�ل�اص
ّ
وي�ع�ت�ب��ر أن�ه�م��ا أس�م��ى م��ا ف��ي ال�ك�ت��اب��ة ع�م��وم��ًا والشعر
ّ
ٌ
الرومنتيكيون ض� ّ�د الصناعة
شعار رفعه
خصوصًا.
ّ
ال �ب��اردة وال�ك�لاس�ي�ك��ي��ة ال�ص��ارم��ة ال�خ��ال�ي��ة م��ن س�خ��ون� ِ�ة
ّ
ّ
الرومنتيكيون ذات�ه��م،
ت��دف�ق��ات ال��ذات .وبالطبع ن��اق��ض
َ ّ
كما يفعل جميع ُالدعاة ،وتفننوا ،وبلغت بهم الصناعة،
ُ
ّ
األخص مع فكتور هوغو ،مبالغ الذرى ،ولوالها ملا
على
ّ
صمدت مؤلفاتهم .الصدق واإلخالص أضعف اإليمان.

التحدي هو ّ
ّ
هز القارئ ال اهتزاز الكاتب.
ٌ
ّ
حقيقة لئيمة لكنها حقيقة.
ّ
الصناعة ،ب��ل التصنع مقبول ش��رط إيصاله عاطفة إلى
القارئ( .ينجح في ذلك أحيانًا سعيد عقل وأمني نخله ،وال
ّ
ينجح بتاتًا مقلدوهما).
أوركسترا ضخمة لعزف سمفونيا بال ميلوديا تبقى في
ٌ
ّ
عسكري ضخم بال معركة.
حشد
البال:
ّ
َ
دعاؤك من أجل شخص ّ
تحبه يحميه دون أن تعرفا .حتى
ٍ
لو كنت أنت هنا وهو في آخر األرض ،يفعل فعل السحر.
ِّ
ُ
تحبّ .
صل ألجل َمن ّ
الحب يجهل الحدود
ال تضع الوقت،
َ
صدرك إلى االستجابة.
واملسافاتِ .من
حني كانت النار تلتهم جهاز التبريد وينتشر الدخان في
تتفجر ُ َ
البيت ُ
أتأمل النار .كانت ّ
كنت واقفًا ّ
كروح
كصعداءِ ّ .
ّ َ
كائن نفد صبره فراح يلعن .كان منظرًا أخاذًا ،أنساني أني
ٍ
ب� ُ
�دأت أختنق بالدخان ولن ألبث أن أحترق مع ما يحترق،
ولوال الجار ملا هرع رجال اإلطفاء والدفاع املدني.
لم تكن نار الحديد بل نار دموع تحترق.
ُ
ْ
ّ
جمال النار .الجمال قد يقتل قبل أن ُين ِقذ ،لكن الجار ،أي
الحافة ،كان هناك.
ّ
هناك ،ال ّ
الشك تصبح أجمل.
شك ،معجزات .وإن طاولها
ُ
منها :براعة اليافع في العزف على البيانو ،ومالمسة يفاعه
ُ
وجمع ُه َع َبث الغالم إلى
األسئلة الكبرى ،ونهمه إلى البحث،
ّ
كهل يرفض أن يتخلى عن مداعبة الضحك.
عمق ٍ
دفء ِ
ّ
ّأي�ه��ا الحفيد ،تحمل اس��م أبيك ش��راع��ًا واس��م ج��دك ألبيك
سفينة .وتعتبرك أختك نايا قدوة .وأنت لها .وبوصلة نايا
ّ
إغريقية.
_ وحجمها حجم وردة _ بمفعول ساحرة
ُ
أكتب للراشدين كي يحتضنوا ف� ّ�ي الطفل ولألطفال كي
يحاكموني.
َ
ّ
ُ
ُ
أكتب َلك وأن��ت تهم بمغادر ِة الطفولة ،أكتب ألدع��و لك بأن
ُ
ّ
تغادرها ملامًا وتستبقيها ج��دًا ،متظاهرًا ،كي ال ترهقها،
ّ
بأنك ذلك الكبير.
لاّ
ّ
عليك إ أن تقولي:
«لو فقط تتظاهرين بأن ِك تحبينني .ما ِ
َْ
ْ ّ
ّ
سيت َبع .القلب دومًا َيت َبع :إنه كالكالب.
«أحبك» .القلب
(بول جان تولي _ )1920 _ 1867
يجب أن يكون في النثر التواضع َّ
بجهود الوزن
املعبر عنه
ِ
ً
والقافية في الشعر املنظوم .فهما فعال تواضع وتضحية
كبيرة.
بصرف النظر عن املضمون واملعنى.
ّ
ٌ
ّ
تواضع على النثر أن يجده ،وعلى كل ناثر ،شعريًا كان أم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
باب كان،
قصصيًا أم فلسفيًا ومقاليًا ومؤرخًا أم في أي ٍ
ّ
على كل ناثر أن يجد الوداعة ليكتب والتواضع الذي يخلع
ّ
ّ
وعنجهية.
عاء
به عن نفسه أمام القارئ كل ّاد
ٍ
ٌ
ُ
ال�ق� ّ�وة األدب� ّ�ي��ة ه��ي ،كالنظرة ،شعلة ال��داخ��ل .شعلة يغسل
ماؤها أقدام األطفال.

في جملة األخطاء الشائعة ّأن ّ
الفن يستلهم الحياة .الحقيقة

ّأن الحياة تستلهم ّ
الفن.
ال أعرف أأح� ّ�ب أم أكره منظر َو َل��د صغير يمسك بيد ّ
جده
ٍ
ّ
وهما يتمشيان على الرصيف .الشمس الشارقة ومغيبها.
ّ
ال أعرف َمن يؤثر أكثر :الطفل وبراءته أم العجوز املتدهور.
َ
ٌ
وشيخ كان.
َول ٌد سوف يكون
ومثلهما األم��اك��ن .ك��ان��ت دم�ش��ق ع��روس ال�ع��رب وس��وري��ا
وطن الطيبة .كانت باريس باريس في القرن التاسع عشر
ّ
األميركية واللغة
وف��ي العشرين قبل أن تغزوها املطاعم
ّ
االنكليزية .كانت القاهرة عاصمة الشرق قبل أن تنفجر
ّ
ديموغرافيًا.
ومثلهما ومثلها األزمنة .الشباب يرعى الحاضر .الكهولة
ترعى الجسور .الشيخوخة ترعاها الطفولة.
ُ
ول� � ٌ�د ص�غ�ي��ر ي�م�س��ك ب �ي��د ج� � ّ�ده ص � ��ورة س �خ��ري � ِة ال�ح�ي��اة
ومجدها.
للجسد ذاك ��رة س�ط�ح� ّ�ي��ة ،ع�ل��ى ع�ك��س ال��ذاك��رة ال��ذه�ن� ّ�ي��ة أو
ّ
ّ
ّ
النفسية _
الفكرية أو ح��ت��ى ،ف��ي بعض األح�ي��ان ،ال��ذاك��رة
ً
ّ
ّ
ّ
جنسية (وملاذا «ليلة»!؟) كما
الروحية .يتذكر الجسد ليلة
ً
ً
ّ
يتذكر املرء كتلة أو برقًا ،صعقة أو صدمة ،بال تفاصيل،
ُ
وكشيء مضى .ذاكرة الجسد تنهي ،تطوي الصفحة.
ٍ
ّ ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ال��ذاك��رة الذهنية _ الفكرية _ النفسية _ ال��روح��ي��ة تفند،
ّ
تستغرق ،تتلذذ بالطريدة بعد قنصها وافتراسها أكثر
ّ
ّ
مما تتلذذ أثناء أكلها.
ّ
ّ
وما يحتلنا هكذا ،إنما نعيد اختراعه.
ّ
يقول لك ّ
الشرير« :تخلص من شعور الذنب!» .ويقول لك
َ
ُ
َ
رجل الطيبة« :أنت ال ذنب لك بل طفولة ،زنابق املذبح تشبه
جبينك!».
ماذا تقول أنت؟
ّ
أق��ول أن��ي أوركيديا ،أزول ثم أع��ود .أزول مع الهواء وأعود
ظهر ما تحملني املياه بال تراب
مع
الشمس ،ريثما في بعد ٍ
ْ
كما حملت أوفيليا من أعلى الشمال إلى دجلة والفرات.
ّ
ألسباب قاهرة ،لكني هنالك أزور
كانت زيارتي هنا موجزة
ٍ
ّ
ّ
وأطمئن إلى سالمة العناصر التي تحميني من
كل شيء،
ّ
بشريتي.
ٌ
ليس في ّ
شيء من عاملي.
عيني اليوم
ُ
أفرغت كياني ألمأله بخالئق املجهول.
لقد
ُ
سئمت اآللهة .أريد أن أعايش كائنات بال أسماء.
َ
ولن ّ
فاستعبدتها أسماؤها.
أسميها كما فعل آدم
سأطلب منها هي أن ّ
تقرر مصيريّ ،
تسميني ،وأن ّ
وتقرر
مصير البشر.
أف ��رغ � ُ�ت ك �ي��ان��ي ال ل�ل�ش�م��س ب��ل ل�لأش �ي��اء ال�ح�م�ي�م��ة ال�ت��ي
َ
تحتويها ،وال للقمر بل لدموعه ،وال لألرض بل ملن يطير
ُ
فيها وال تحدث أجنحته ضجيج الزحف بل تجعل عاصفة
التغريب َت ّ
هب.
أح�ل��م ب��أن أع�ي��ر جثماني للكائنات ال�ت��ي ل��م نألفها .لغير
ّ
َّ
لكائنات تخشانا أو تهرب منا،
املدجنة ولغير م��ا ن��أك��ل.
ٍ
ك��األي��ائ��ل واألران � � ��ب وال �ح �م��ام وال �س � ّ�م��ن .وأن ن�ت�ص��اح��ب
ّ
ونسكن معًا .وأح�ك��ي لغتها .وأت�ع��ل��م منها صبرها على
ّ
اإلنسان وأحاول أن أخلصها.
لاّ
لم يعد أمامنا ثورات جديدة إ مع الكائنات التي ال نعرف.

