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»المناورة«
وعمالء الداخل

{ كميل خليل

ي��وم واح��د، منذ  يكاد ال يمر 
يعلن  ان  دون  م���ن  أس���اب���ي���ع، 
الكشف عن عميل أو عن شبكة 
تجسسية تعمل لمصلحة العدو 

اإلسرائيلي.
العدو  ان  م���ص���ادف���ة،  ل��ي��س 
بها  س��ي��ق��وم  ل��م��ن��اورة  يستعد 
أواخر الجاري على الحدود مع 
لبنان، ولهذه الغاية كان اجتماع 
في قصر بعبدا للمجلس األعلى 
التدابير  ألخ����ذ  أم����س  ل��ل��دف��اع 
االح���ت���رازي���ة ال���ازم���ة. ورغ���م 
للدفاع«  »األع���ل���ى  ق�����رارات  ان 
بقيت  أم���ن���ي���ة  ول������ض������رورات 
ط��ي ال��ك��ت��م��ان، ف��م��اذا ع��ن هذه 
وماذا  تتهاوى،  التي  الشبكات 
تكتشف  لم  التي  مثياتها  عن 
بعد، ومن يضمن ما الذي تخبئه 
العدو،  م��ن��اورة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
خطورتها  الى  ونبّه  حذر  التي 

السيد حسن نصر الله؟
يوضع  ان  يجب  م��ن  ب��رس��م 
هذا االنكشاف األمني في لبنان، 
وبرسم من ستوضع المواقف 
والتصريحات التي يتباهى بها 
ال��راب��ع عشر من  أرك���ان  بعض 
أمس  شملهم  التأم  الذين  آذار، 
بعد طول عناء، والتي تقلل من 
أهمية المناورة العدوة وتسخر 
في بعض األحيان من المطالبة 
بضرورة التنبيه لما قد يحضر 
ل��ه ال��ع��دو؟ وم���اذا ل��و أق���دم هذا 
العدو على حماقة، مستغاً هذا 
في  الحاد  السياسي  االنقسام 
تغلغل  م��ن  ومستفيداً  ال��ب��اد، 
شبكاته وعمائه في كل لبنان؟

صحيح ان المقاومة جاهزة، 
ان المقاومة لم  وصحيح أيضاً 
تكن في يوم من األيام على غير 
ولسنا  المعهودة،  جهوزيتها 
في خوف على اإلطاق من أي 
الخوف.  لكن  ع��دوة،  »مفاجأة« 
الداخل،  من  يبقى  الخوف  كل 
وعماء الداخل، الذين ال يهمهم 
ال��خ��ط��ر، اال كيف  م��ن ك��ل ه���ذا 
السياسي،  نصرهم  يحققون 

ولو على حساب كل الوطن.
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اأول الكالماأول الكالم

لقاء 14 اآذار في »البري�صتول«.. عودة ال�صورة

»الد�ستوري« جاهز لالنتخابات.. والتعيينات والموازنة بعدها
دلول: لبنانّي كتب »دير �سبيغل«.. واأنا اأدعو للتحقيق

حكاية اللون الأزرق في »دير �سبيغل«

تيري ميسان

وخال ترؤسه اجتماع الدفاع األعلى                                                                       )تموز( سليمان مترئساً مجلس الوزراء في بعبدا أمس                                                     )داالتي ونهرا(

نك خالداس

تيري ميسان�
أربع  م��رور  وبعد  الدولية،  التحقيقات  ت��زال  ال 
السابق  اللبناني  الوزراء  رئيس  مقتل  على  سنوات 
رفيق الحريري، تعاني من التالعب السياسي الذي 
وبعيداً  الرجل.  قتل  من  حقيقة  إلى  وصولها  يمنع 
دّقة،  من  قضائية  تحقيقات  بأية  يليق  ما  كل  عن 
فتح مقال نشرته جريدة دير شبيغل األلمانية فصالً 
جديداً من فصول هذا التالعب. فبما أن اتهام سورية 
المحّققون  وجد  األدل��ة،  نقص  بسبب  متعّثراً  بات 
أنه  و«إسرائيل«،  المتحدة  الواليات  من  المقّربون 
لكن  إي���ران.  نحو  اإلت��ه��ام  إصبع  توجيه  من  ب��ّد  ال 
سبقه  فقد  ف��راغ،  من  ي��أِت  لم  المضاد  الهجوم  هذا 
عبر  ماديسن،  واين  األميركي  للصحافي  تصريح 
ديك  أن  فيه  أّكد  التلفزيونية،  اليوم«  »روسيا  قناة 
هو  السابق  المتحدة  الواليات  رئيس  نائب  تشيني 
التصريح  هذا  الحريري.  باغتيال  األمر  أعطى  من 
شبيغل  ال��دي��ر  صفحات  على  المقال  نشر  سبق 
بإسبوعين. لكن وسائل اإلعالم الغربية لم تتناقله، 
بل تجاهلته على عكس المقال المذكور، والذي ُنشر 
أساساً باللغة اإلنكليزية. واختيار اللغة مؤّشر على 
رغبة الصحيفة بمخاطبة قّرائها من غير اإللمان، وال 

سّيما اللبنانيين. 

المحكمة  تحقيقات  أن  اإللمانية،  الصحيفة  أّكدت 
حزب  ت��وّرط  إل��ى  تشير  بلبنان  الخاصة  الدولية 
الخارجية  وزي��ر  وطالب  الحريري،  مقتل  في  الله 
مباشرة،  ذلك  بعد  ليبرمان  أفيغدور  »اإلسرائيلي« 
جلب  قرار  اتخاذ  أو  دولية  توقيف  مذّكرة  بإصدار 
حسن  السّيد  الله  لحزب  ال��ع��ام  لألمين  بالقّوة 
الغربية  اإلعالم  وسائل   أن  من  وبالرغم  نصرالله. 
تصريحات  تجاهلتا  »اإلسرائيلية«  والحكومة 
أن  إالّ  اليوم«،  »روسيا  عبر  أطلقها  التي  ماديسن، 
الشرق  في  البلبلة  من  حالة  خلقت  األخيرة  هذه 

األوسط، وال سّيما في لبنان.
وينفيان  بل  فقط،  يتناقضان  ال  اإلتهامان  هذان 
الّدولية  التحقيق  للجنة  الرسمية  التصريحات 
موقوفاً  إرهابياً  عشر  ثالثة  اع��ت��راف  تؤّكد  التي 
التفجير،  في  بتوّرطهم  اللبنانية  السلطات  لدى 
توقيت  لكن  الحريري.  رفيق  بحياة  أودى  ال��ذي 
النيابية  االنتخابات  أبواب  على  والتصريح  المقال 
لبنان  داخل  أبعادهما  في  التدقيق  يؤّجل  اللبنانية 
سُتجرى  ال��ذي  ح��زي��ران،  من  السابع  بعد  ما  إل��ى 

خالله اإلنتخابات المذكورة.

من هو إريك فوالت؟
مجموعة  أعضاء  من  فوالت،  إريك  المقال،  كاتب 

الداعمة لحلف شمال األطلسي،  »مبادرة األطلسي« 
المختّصة  الشؤون  وهو يكتب منذ ثالثين عاماً عن 
بالسياسة الدولية المتنّوعة. بدأ نجم هذا الصحافي 
يلمع في العام 1985 بعد نشر كتابه »عين داوود« 
الذي تناول فيه االستخبارات »اإلسرائيلية« السّرية. 
وهو ال يخفي كرهه لحزب الله الذي يعتبره »دولة 
كذلك  المقاومة.  صفة  عنه  وينفي  الدولة«،  داخل 
حّمل فوالت، في حينه، حزب الله مسؤولية الهجمات 
التي جرت في أميركا الالتينية خالل العامين 2002 
والسفارة  يهودية  مؤسسات  طالت  والتي  و2004 

»اإلسرائيلية« في العاصمة األرجنتينية.

ما هي دير شبيغل؟
االحتالل  سلطات  أنشأتها  فقد  شبيغل،  دير  أما 
الرايخ  سقوط   بعد   1947 العام  في  االنكليزية 
الثالث. وسلّمت هذه السلطات إدارتها إلى الصحافي 
رودولف أوغستين حتى وفاته في العام 2002. بعد 
الصحيفة.  ملكية  حصص  توزيع  أعيد  التاريخ  هذا 
تعود  حين  في  األسهم  ربع  أوغستين  عائلة  وتملك 
الربع  أم��ا  المحررين.  إل��ى  األس��ه��م  نصف  ملكية 
الباقي من األسهم فتملكه مجموعة برتيلسمان التي 
تجمعها عالقة وثيقة بحلف شمال األطلسي. وتقيم 
لحساب  األمن  عن  سنوياً  مؤتمراً  المجموعة  هذه 
خالل  شبيغل  دي��ر  وتمّيزت  ميونيخ.  في  الحلف 
سبقاً  شّكلت  التي  المقاالت  من  بمجموعة  تاريخها 
صحافياً في مجاالت مختلفة، وساهمت في القضاء 
العديد  ودّمرت  السياسية  المواقع  من  الكثير  على 
المسار  بذلك  مغّيرة  اإللمانية،  الشخصيات  من 
تمّيزت  كما  جوانبه.  بعض  في  إللمانيا  السياسي 
مصاردها  ودّق��ة  اطالعها  بحسن  الصحيفة  ه��ذه 
عليها  وأطلق  الواضح.  أميركي  األنغلو-  وميلها 
غيستابو   « تسمية  ستراف  جوزيف  فرانز  اليميني 
برانت  ويلي  اليساري  أسماها  حين  في  ال��ي��وم«، 

»صحيفة الكالم الفارغ«.
)التتمة ص14(  

الشيخ سيف بن زايد يستقبل الرئيس ساركوزي

قافلة الأمل تعود اإلى اأوروبا   
تقرر عودة قافلة األمل األوروبية المتضامنة مع قطاع غزة أدراجها بعد منع 
السلطات المصرية لها من دخول القطاع. وقال أيمن أبومرشود المتحدث باسم 
القافلة األوروبية »إن متضامني قافلة األمل اتخذوا قرارا جماعيا بالعودة إلى 
بلدانهم بعد أن أبلغهم األمن المصري بضرورة االنسحاب من معبر رفح البري 

الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بسبب منعهم من دخول القطاع«. 
المقالة  الفلسطينية  الحكومة  في  العمل  وزير  الكرد  أحمد  قال  ناحيته،  من 
»إن منع القافلة من الدخول لغزة أمر مستهجن، خصوصا بعد التسهيالت التي 
قدمتها جمهورية مصر العربية للقافلة بدخول ميناء بورسعيد وصوال إلى معبر 
رفح«. واستغرب الكرد القرار المصري القاضي بمنع القافلة من دخول القطاع، 
للمعوقين  معدات  وتحمل  غزة  أهالي  مع  للتضامن  جاءت  قافلة  انها  موضحا 
باإلضافة إلى سيارات إسعاف ومستلزمات طبية، باإلضافة إلى 120 متضامنا 
أجنبيا. وفي السياق ذاته، ناشدت لجنة كسر الحصار، خالل مؤتمر صحافي 
عقدته في معبر رفح البري، مصر بالعدول عن قرارها والسماح للقافلة بدخول 
القطاع من أجل كسر الحصار المفروض منذ قرابة العامين. وكان أعضاء قافلة 
األمل األوروبية قالوا إن السلطات المصرية رفضت السماح لنصف المشاركين 
السلطات  أن  هؤالء  وذكر  غزة.  قطاع  إلى  رفح  معبر  عبر  بالدخول  القافلة  في 
إم��دادات  تقل  التي  القافلة  أعضاء  من  شخصا  عشر  لستة  سمحت  المصرية 
غذائية ومساعدات لسكان القطاع المحاصر، من الدخول وحظرت دخول الباقي 

من دون أي مبرر. 
برئاسة  الجاري  الشهر  بداية  اإليطالي  جنوا  ميناء  من  القافلة  وانطلقت 
أوروبيا  برلمانيا  عضو مجلس الشيوخ اإليطالي فرناندو روسي بمشاركة 12 
اإلبصار  40 سيارة و50 نسخة من برنامج  من جنسيات مختلفة، وهي تضم 

لتمكين المكفوفين من التعامل مع الحاسب اآللي، وكراٍس كهربائية متحركة. 
)أ ف ب(   

فرن�سا ــ الإمارات: قاعدة ع�سكرية �سيا�سية واقت�سادية 

ع�صوان من الكونغر�س يزوران �صورية 
المسؤولين  كبار  م��ع  للتباحث  األرب��ع��اء،  ال��ي��وم  س��وري��ة  إل��ى  أميركيان  برلمانيان  يصل 

السوريين.
من  وآخر  األميركي  النواب  مجلس  من  عضو  »يصل  متطابقة:  وغربية  سورية  مصادر  وقالت 
غد  صباح  السوريين  المسؤولين  كبار  للقاء  االربعاء  اليوم  دمشق  العاصمة  إلى  الشيوخ  مجلس 

الخميس«.
وتستمر زيارة وفد الكونغرس الى سورية لمدة يومين، ومن المرجح ان يستقبلهما خاللها الرئيس 

السوري بشار االسد.
)يو بي آي (  

ادع��ى  العسكري  ال��ق��ض��اء  وف��ي 
المحكمة  ل���دى  ال��ح��ك��وم��ة  م��ف��وض 
الموقوف  على  صقر  صقر  العسكرية 
جان  وشقيقه  ف��رح  الياس  جريس 
والمسؤول  العدالة  وج��ه  من  الفار 
انطوان  ميليشيا  في  السابق  األمني 
كما  العدو.  مع  التعامل  بجرم  لحد 
منتش  علي  من  كل  على  صقر  ادعى 
ومحمد عوض وروبير كفوري وحسن
)التتمة ص14(  

بعد مخاض عسير استمر سنوات 
عدة، رأى المجلس الدستوري الجديد 
النور في جلسة مجلس الوزراء أمس، 
فيما بقي مصير الموازنة العامة معلقاً 

على وعد الجلسة المقبلة.
المجلس  ت��ع��ي��ي��ن��ات  وج�����اءت 
بين  ات��ف��اق  ضمن  م��ن  ال��دس��ت��وري 
ض��رورة  على  وال��م��واالة  المعارضة 
مجلس  بوجود  االنتخابات  اج��راء 
يكون  ال  لكي  عليه  متفق  دس��ت��وري 
كمصير  النيابية  ال��ط��ع��ون  مصير 

سابقاتها بعيد انتخابات 2005.
قد  النواب  مجلس  ك��ان  ان  وبعد 
فترة  في  للمجلس  أعضاء   5 انتخب 
ال���وزراء  مجلس  استكمل  س��اب��ق��ة، 
الخمسة  األع���ض���اء  تعيين  أم���س 
عصام  التالي:  الشكل  على  الباقين 
مخيبر  ص��الح  )م��ارون��ي(،  سليمان 
الصمد  عبد  سهيل  )أرث���وذك���س(، 

)درزي( وتوفيق سوبرة )سني(.
تعيين  اق���رار  س��ّه��ل  م��ا  ان  وع��ل��م 
األع����ض����اء ال��خ��م��س��ة ل��ل��م��ج��ل��س 
المكثفة  االتصاالت  هو  الدستوري، 
وكان  أم��س،  نهار  ط��وال  جرت  التي 
حيث  الجمهورية  رئيس  محورها 
أس��ف��رت ع��ن ت��ف��اه��م ب��ي��ن ال��م��واالة 
استكمال  ح��ول  أوالً  وال��م��ع��ارض��ة 
ح��ول  وث��ان��ي��اً  ال��دس��ت��وري  تعيين 
األس���م���اء. خ��اص��ة ح���ول األس��م��اء 

المسيحية منها.
السياسي  ال��م��ع��اون  ان  وي��ذك��ر 
للرئيس بري النائب علي حسن خليل 

زار قصر بعبدا أمس لهذه الغاية.

صيدلية بتهمة التعامل مع الموساد.
وف����ي ال��ج��ن��وب أي���ض���اً أوق��ف��ت 
سنة(   55( ح  ج.  الجيش  مخابرات 
من ابل السقي ومن سكان عاليه. وأ. 
وسكان  القنطرة  من  سنة(   55( خ 
العثور  وت��م  النبطية.  في  القصيبة 
متطورة  اتصال  أجهزة  على  معهما 
حول  بالمعلومات  الموساد  لتزويد 
في  وال��م��ق��اوم��ة  الجيش  ت��ح��رك��ات 

الجنوب.

أوقف  ال��ذي  الداخلي  األم��ن  قوى  في 
بلدة  من  القن  خالد  اللبناني  أيضاً 
من  سرحال  ومحمود  ومية،  المية 
بلدة البيسارية ويعمل في مخيم عين 
األمن  أوقف  مرجعيون  وفي  الحلوة. 
العام و. ح. مواليد 1947 الذي يعمل 
الحكومي   مرجعيون  مستشفى  في 
وج. ج. من مواليد 1974 وكالهما من 
ح  خ.  م.  المدعوة  الى  إضافة  كفركال 
)31 سنة( من بلدة الخيام وتعمل في 

القبض  وألقت  الشرقي  البقاع  في 
اللبنانية  الجمارك  في  العريف  على 
العدو  مع  التعامل  بتهمة  ع��ودة  ه�. 
منزله  في  ضبطت  وقد  الصهيوني. 
اتصال  وأج��ه��زة  م��ت��ط��ورة  م��ع��دات 
حديثة. وبوشر التحقيق معه. ودخل 
المسلح  الفلسطيني«  »الكفاح  أمن 
قوة  دهمت  حيث  الشبكات  خط  على 
الحاج  سمير  الفلسطيني  منزل  منه 
وأوقفته وسلمته الى فرع المعلومات 

المريبة  »اإلسرائيلية«  العسكرية 
تنفيذها  »إس��رائ��ي��ل«  ت��ن��وي  ال��ت��ي 

بالتزامن مع االنتخابات اللبنانية.

الشبكات
السياسية  ال��ت��ط��ورات  ت��راف��ق��ت 
ل��ي��وم أم���س، م��ع ت��ط��ور ج��دي��د في 
التجسس  اكتشاف ومالحقة شبكات 
من  قوة  دهمت  حيث  »اإلسرائيلية«، 
الخضر  بلدة  اللبناني  العام  األم��ن 

للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة 
الرئيس ميشال سليمان، الذي عرض 
وشبكات  »اإلسرائيلية«  للمناورات 
التجسس، كما قرر متابعة الجهوزية 
وتم  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  إلج���راء 
التنسيق  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى  االت���ف���اق 
وال��م��ت��اب��ع��ة ب��ي��ن ك��اف��ة ال�����وزارات 
المجلس  وأبقى  المعنية،  واألجهزة 
مقرراته سرية. ويأتي اجتماع مجلس 
المناورات  خلفية  على  األعلى  الدفاع 

كما علم انه وبعد اكتمال عقد المجلس 
له  المنتظر  الرئيس  ف��إن  الدستوري، 

سيكون الدكتور عصام سليمان.
فإن  ال��م��وازن��ة،  صعيد  على  أم��ا 
حتى  استمرت  المكثفة  االت��ص��االت 
الرئيسين  بين  األخ��ي��رة  اللحظات 
تفاهم  ال��ى  وأدت  وب���ري  سليمان 

لتأجيلها.
الحكومي،  ال��ش��أن  ال��ى  إض��اف��ة 
األعلى  للمجلس  اجتماع  أم��س  عقد 

آل نهيان،  زايد  الفرنسي نيكوال ساركوزي والشيخ سيف بن  الرئيس  دّشن 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي،  في ميناء أبوظبي القاعدة 
العسكرية الدائمة الجديدة للجيش الفرنسي في اإلمارات، وهي األولى لها في 
منطقة الخليج العربي، وحتى خارج األرض الفرنسية منذ خروجها من افريقيا. 
قد  السالم”،  “معسكر  إسم  وتحمل  اإلمارات،  من  بطلب  انشئت  التي  والقاعدة 
إذ  اإلماراتية،  الفرنسية  العسكرية  العالقات  انعاش  اعادة  في  أيضاً  ساهمت 
سيتم توقيع إتفاقية عسكرية جديدة بين البلدين ستحل مكان االتفاقية القديمة 

التي تم التوقيع عليها في 1995.
رجال  من  والعديد  وزراء  أربعة  يرافقه  الذي  الفرنسي،  الرئيس  واستهل 
الشيخ محمد  أبوظبي  الفرنسيين، زيارته بعشاء خاص مع ولي عهد  األعمال 
بن زايد آل نهيان. ورأى مسؤولون فرنسيون ان القاعدة البحرية في أبوظبي 
الجهود  وتعزز  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دولة  هذه  مع  العالقات  ستوطد 

لمكافحة القرصنة وحماية التجارة. 
من جهته، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ، في تصريحات 
تليت في مؤتمر التعاون األمني البحري، »نحن نتطلع إلى هذا التعاون بوصفه 
على  سيساعد  والنه  الخارجية  سياستنا  عليها  تقوم  التي  الهامة  األعمدة  أحد 

االستقرار في منطقة الخليج«.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أمام المؤتمر ان القاعدة البحرية 
الهشة«.  المنطقة  هذه  في  فرنسا  حلفاء  وتدريب  دعم  »إلى  تهدف  أبوظبي  في 
مشيراً »نحو %90 من التجارة األوروبية تمر بالبحر وعلينا ان ندافع عن حركة 
المرور والتجارة ونحن مهتمون بالخليج ونريد ان نحقق االستقرار الضروري
)التتمة ص14(  

مديرية  ان  »ال��ب��ن��اء«  علمت 
المخابرات في الجيش اللبناني 
فرع األمن العسكري قد أوقفت 
دياب  منصور  المغوار  العقيد 
العدو  م��ع  بتعامله  لاشتباه 
أمضى  ودياب  »اإلسرائيلي«. 
القوات  في  العسكرية  حياته 
ال���خ���اص���ة م��ت��ن��ق��اً م���ن ف��وج 
ال��ى ف��وج مغاوير  ال��م��غ��اوي��ر، 
المجوقل  ال��ف��وج  ال��ى  ال��ب��ح��ر، 
المغاوير ويتمتع  الى مدرسة 
بكفاءة عسكرية وقتالية عالية 
األوسمة  م��ن  ع����دداً  وي��ح��وز 
وال����ت����ن����وي����ه����ات وش�����ه�����ادات 
عدة  في  أصيب  وقد  التقدير. 
لقيادة  مرشحاً  وك��ان  معارك 

فوج المغاوير.



AL-BINAA

�  توقع بعض المقربين 
من الوزير إيلي 

سكاف تكرار تجربة 
النائب عاصم عراجي 

مع الكتلة الشعبية 
بالنسبة إلى المرشح 
الجديد الذي تردد أنه 

اختاره.

� يتفّرغ فريق إعالمي 
وسياسي تابع لمؤسسة 

إعالمية عريقة للعمل على 
إعداد وتحضير مواضيع 
الخطاب السياسي الذي 
تعتمده مرشحة )وريثة 

لمقعد نيابي( عند كل 
حلقة تلفزيونية أو حديث 

صحافي.

�  توقف مراقبون عند 
الكالم السياسي 

السطحي لمرشح 
شاب وريث على إحدى 

المحطات، وتناول 
فيه سالح حزب الله 

والعالقات مع سورية.

سياسية2محليات

خفاياخفايا

التدخل الغربي والأميركي لن يغير في اأرجحية فوز المعار�ضة بالغالبية 

الرئي�س الجديد للحكومة من المعار�ضة والموالة ل ت�ضتطيع البقاء خارج الحكم
عدوان  أي  ضد  دف��اع  استراتيجية  المقاومة  مع  ليشكل  وتمكينه 

إسرائيلي.
المصالحات  م��وض��وع  أن  إل��ى  ال��م��ع��ارض��ة  ال��م��ص��ادر  وتلفت 
العربية لن يكون له تأثير كبير على مجريات تسمية الرئيس الجديد 
العربي  التوافق  تبلغ  لم  المصالحة   هذه  أن  خصوصاً  للحكومة، 
على معظم القضايا الخالفية نتيجة للموقف السعودي � المصري، 
القضايا  على  الخالفية  التفاصيل  لتقديم  يسعى  ي���زال  ال  ال���ذي 
الكبرى من بينها أوالً وضع الخالف مع إيران قبل أولوية مواجهة 
ما يشكله الكيان الصهيوني من خطر حقيقي على األمة وعلى كل 
مصيرها، وتشير المصادر إلى أمثلة أخرى بينها أنه لو كان هناك 
توافق في المصالحة العربية لما سمحت السعودية بحصوله على 
مواجهة  في  وميقاتي  المستقبل  تيار  بين  الئحة  تشكيل  صعيد 
صيدا  في  السنيورة  ترشيح  جرى  كان  ولما  كرامي  عمر  الرئيس 
لو  حتى  أنه  المصادر  وتضيف  سعد.  أسامة  النائب  مواجهة  في 
نضجت المصالحة العربية فهل يمكن للسعودية أن تعترض مثالً 
على وصول الرئيس عمر كرامي لرئاسة الحكومة، كما أن من حق 

المعارضة عندئذ أن تسمي من تراه مناسباً للحكومة.
عن  المواالة  فريق  كالم  أن  المصادر  تعتقد  نفسه  الوقت  وفي 
كالم  هو  المعارضة  ف��ازت  إذا  الحكومة  في  المشاركة  عدم  نيتها 
لالستهالك االنتخابي. فهذا الفريق ال يجد نفسه خارج المشاركة 
سيجدون  المواالة  في  أساسيين  أطرافاً  فإن  وبالتالي  الحكم،  في 
على  الحفاظ  وإما  كالمهم  مصداقية  إثبات  إما  مأزق  أمام  أنفسهم 
للقبول  سيضطرون  ولذلك  بالحكومة،  المشاركة  في  مصالحهم 
مشاركتهم  ع��دم  أن  ي��درك��ون  ه���ؤالء  أن  خصوصاً  بالمشاركة، 
تقول  كما   � العلم  مع  األم��ور  واقع  في  كثيراً  يغير  لن  الحكومة  في 
المصادر � إن المصادر ستطرح على هذا الفريق المشاركة بالثلث 
الضامن وفي حال رفض تيار المستقبل المشاركة، فالنائب وليد 
جنبالط أعلن أنه سيشارك في الحكومة مهما تكن نتائج االنتخابات 
وهو ما يعني انفراط هذا »التحالف« أو اإلبقاء على »شعرة معاوية« 

بين قوى هذا التحالف بانتظار ظروف جديدة.

معلومات عن مشاركة عناصر من الحزب في عملية اغتيال الرئيس 
»فبركة«  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ليس  التقرير  ه��ذا  أن  على  ال��ح��ري��ري،  رف��ي��ق 
شهود  »فبركة«  في  سابقاً  ساهمت  التي  اللبنانية  األط��راف  بعض 

الزورالذين كشفت لجنة التحقيق الدولية أمرهم.
أيام  قبل  الصهيوني  الكيان  داخ��ل  ستجرى  التي  المناورات   �
الكثيرون أن هذه  النيابية، حيث يعتبر  قليلة من موعد االنتخابات 
المناورات جرى تدبيرها بين بعض النافذين في اإلدارة األميركية 

وكيان العدو للتأثير في االنتخابات اللبنانية.
ورغ���م ك��ل ه��ذه ال��م��ح��اوالت ف��إن م��ص��ادر م��ع��ارض��ة ت��ؤك��د أن 
المعارضة ستحصل في الحد األدنى ما بين 67 إلى 70 نائباً بينما 
لن تحصل قوى المواالة على أكثر من 56 نائباً، ألن هناك على األقل 
ما يزيد عن ستة نواب من »الوسطيين« وإذا ما انضم جنبالط إلى 

هذا التجمع فالعدد سيزيد عن عشرين نائباً.
المعارضة  ستتصرف  كيف  منه  بد  ال  ال��ذي  فالسؤال،  ولذلك، 
في موضوع إدارة البالد وتحديداً تشكيل الحكومة، إذا تحقق هذا 

األمر وفازت بالغالبية النيابية؟
ستسمي  التي  هي  األخيرة  أن  المعارضة  للمصادر  تأكيد  في 

رئيس الحكومة من خالل أحد خيارين:
صفوفها،  بين  من  للحكومة  الجديد  الرئيس  يكون  أن  إما   �  1
كرامي  عمر  الرئيس  من  الموقع  لهذا  مطروحة  أسماء  عدة  وهناك 
النائب أسامة سعد، وإن  إلى الوزير السابق عبد الرحيم مراد إلى 
كان االختيار بين أحد أسماء المعارضة السنية يتوقف على نتائج 

االنتخابات في الدوائر التي يترشح فيها هؤالء.
عالقة  على  التي  األسماء  من  للحكومة  رئيساً  تسمي  أن   �  2
بأال يحيد عن  لمواقفه وأدائه، وتضمن  ترتاح  بالمعارضة، بحيث 
الحفاظ  مقدمها  وفي  عنها  التنازل  يمكن  ال  التي  الوطنية  الثوابت 
على سالح المقاومة ودعم الصمود الوطني والعالقة المميزة مع 
وتجهيزه  الجيش  لدعم  مقومات  من  يلزم  ما  كل  وتأمين  سورية 

الفترة األخيرة أن  تؤكد مؤشرات ومحطات كثيرة حصلت في 
مسار نتائج االنتخابات النيابية يظهر بشكل واضح أرجحية فوز 
المعارضة بالغالبية النيابية ليس فقط من خالل االستطالعات التي 
تجريها المؤسسات المختصة بل معظم توقعات المراقبين الغربيين 
والهيئات الديبلوماسية. ولهذا تجهد الدول الغربية الداعمة لفريق 
المواالة ومعها كل األجهزة التابعة لها، إلحداث تغيير في توجهات 
الرأي العام اللبناني لمصلحة الفريق الحليف للغرب من أجل الفوز 
تأجيل  لفرض  استحالة  هناك  أن  خصوصاً  النيابية،  باألغلبية 
الغربي والمدعوم   � األميركي  الملف  إلغائها ألن كل  أو  االنتخابات 

عربياً يدرك عواقب اللجوء إلى هذا الخيار.
أسابيع  منذ  ويحصل  حصل  ما  متابعة  مصادر  تالحظ  ولذلك 
يصطلح  م��ا  )أو  األرض  ع��ل��ى  الشعبية  ال��ق��وى  م��وازي��ن  لتغيير 
من  موقفهم  ي��ق��رروا  لم  الذين  أو  المحايدين  نسبة  تسميته  على 
االنتخابات(، وعلى هذا األساس تتوقف المصادر عند بعض هذه 

المؤشرات أو المحطات:
� الحملة غير المبررة التي قام بها النظام المصري على حزب الله 
وأمينه العام السيد حسن نصرالله على خلفية ما يسمى خلية حزب 
الل،ه التي كانت تعمل إلدخال المساعدات والسالح إلى قطاع غزة، 

لكن هذه الحملة لم تعط النتائج التي كان يراد منها.
� الزيارة التي قام بها نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن إلى 
بيروت وتدخله الفظ في الشأن الداخلي اللبناني من خالل دعوته 
للمشروع  الحليفة  القوى  لمصلحة  لالقتراع  اللبناني  العام  الرأي 

األميركي وتكريس هذا التدخل باالجتماع مع قوى 14 شباط.
� التدخل المباشر للسفيرة األميركية في بيروت ميشال سيسون 
تخوض  إدارت��ه��ا  أن  اعتبار  على  ال��م��واالة  ق��وى  لوائح  تشكيل  في 
معركة هذا الفريق مباشرة وتعتبر أن خسارته تشكل ضربة كبيرة 

لكل السياسة األميركية في الشرق األوسط.
والذي  األلمانية  شبيغل«  »دي���ر  صحيفة  بثته  ال���ذي  التقرير   �
يعتبر من أحد أبرز أهدافه تأليب الرأي العام المسيحي ضد العماد 
عون على خلفية تحالفه مع حزب الله لكون التقرير يدعي أن لديه 
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بري التقى وفدي »القومي« و»التيار الوطني«

حردان : نريد الوحدة ويريدون الخطاب المذهبي
دمغة »دير �ضبيغل« »اإ�ضرائيلية« وهدفها الفتنة

�شليمان: ك�شف »ال�شبكات« يكمل التحرير ومقال »�شبيغل« م�شبوه بهدف الت�شوي�ش

مجل�س الوزراء ا�ضتكمل تعيين اأع�ضاء »الد�ضتوري« واأرجاأ موازنة 2009

وقّل�س مّدة التوقيف اإلى �ضتة اأ�ضهر قابلة للتجديد مرة واحدة
تعيين  ال���وزراء  مجلس  استكمل 
بعدما  الدستوري  المجلس  اعضاء 
وافق وباالجماع على تعيين االعضاء 
وه��م:  ال��ح��ك��وم��ة،  حصة  الخمسة 
الصمد،  عبد  سهيل  سليمان،  عصام 
وصالح  دياب  اسعد  سوبرة،  توفيق 
النواب  مجلس  كان  ان  بعد  مخيبر، 

انتخب االعضاء الخمسة اآلخرين. 
الجلسة  ال���ى  المجلس  وارج����أ 
العام  م��وازن��ة  ف��ي  البحث  المقبلة 
يرمي  قانون  مشروع  واقر   ،2009
المادة  من  الثانية  الفقرة  تعديل  الى 
المحاكمات  اصول  قانون  من   108
من  لجنة  تأليف  قرر  كما  الجزائية، 
والصناعة  والمال  االقتصاد  وزراء 
تضع  ل��ك��ي  وال��ط��اق��ة  وال����زراع����ة 
تعطي  حتى  المناسبة  االقتراحات 
ورق��ة  تتضمنها  ال��ت��ي  السياسات 
النماء  لبنانية  رؤي��ة  ح��ول  العمل 

المناطق بعدا تنفيذيا. 

سليمان
العماد  الجمهورية  رئيس  وك��ان 
ميشال سليمان اكد »ان كشف شبكات 
التحرير«،  عملية  يكمل  التجسس 
استكمال  ف��ي  ال��م��ض��ي  »ان  ورأى 
ال��ت��ح��ري��ر ي��ت��م م��ن خ���الل اص��الح 
الديموقراطية،  الدولة وارساء اسس 
وتصدى  ارضه  حرر  الذي  والشعب 
بلد  بناء  يستطيع  االسرائيلي  للعدو 
يليق بأبنائه«. واشاد بعمل االجهزة 
االمنية، ودعا الى تأمين احتياجاتها 
خصوصا  ك��ام��ال،  بواجبها  لتقوم 
الذي  االنتخابي  االستحقاق  خ��الل 

بات قريبا. 

متري 
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير 
االعالم طارق متري الى الصحافيين 

فقال: 
في  جلسة  ال��وزراء  مجلس  »عقد 
 26 الجمهوري في بعبدا يوم  القصر 
رئيس  فخامة  رأسها   ،2009 اي��ار 
الجمهورية وشارك فيها دولة رئيس 
مجلس الوزراء بحضور الوزراء الذين 

غاب منهم الوزير طالل ارسالن. 
رئيس  عايد  الجلسة،  مستهل  في 
الجمهورية اللبنانيين بعيد المقاومة 
شبكات  كشف  ان  وق��ال  والتحرير، 
التحرير،  عملية  يكمل  التجسس 
استكمال  ف��ي  ال��م��ض��ي  ان  ورأى 
ال��ت��ح��ري��ر ي��ت��م م��ن خ���الل اص��الح 
الديموقراطية،  الدولة وارساء اسس 
وتصدى  ارضه  حرر  الذي  والشعب 
بلد  بناء  يستطيع  االسرائيلي  للعدو 

يليق بأبنائه.
عن  سليمان  الرئيس  تحدث  وقد 
»دير  ومقال  االسرائيلية  المناورات 
شبيغل« المشبوه الذي يستبق عمل 
بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة 
ويشّوش عليها. واطلع مجلس الوزراء 
االعلى  الدفاع  مجلس  م��داوالت  على 
االتصاالت  وعلى  اليوم  انعقد  الذي 
»اليونيفيل«  الدولية  ال��ق��وات  م��ع 
فضالً  ال��م��ن��اورات،  طبيعة  لمعرفة 
التي  الديبلوماسية  االتصاالت  عن 
المناورات.  لبنان من  عّبرت عن قلق 
الى  االعلى  الدفاع  مجلس  اشار  كما 
واهمية  التجسس  شبكات  خطورة 
االمنية  التنسيق بين االجهزة  تعزيز 

لمتابعة تفكيكها. 
تحقق  بما  سليمان  اشاد  وبعدما 
على  شدد  االمنية،  االجهزة  يد  على 
احتياجاتها  تأمين  استكمال  ضرورة 
كامال.  بواجبها  تقوم  حتى  الالزمة 
وت���ح���دث ع���ن ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي 

االنتخابات  ام��ن  لحماية  اعطيت 
واالثنين  السبت  يومي  تعطيل  وعن 
لحركة  تسهيال  ح��زي��ران   8 و   6 في 
انتقال المواطنين الى اقالم اقتراعهم، 
وسوف يصدر رئيس مجلس الوزراء 

مذكرة ادارية بهذا الخصوص. 
نائب  زيارتي  الى  الرئيس  واشار 
االميركية  المتحدة  الواليات  رئيس 
ج���و ب���اي���دن، ووزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
اللذين  الف���روف  سيرغي  الروسية 
نفسها،  باللغة  مخاطبتهما  ج��رت 
مؤكداً أننا بتنا ندرك تفهمهم لموقفنا 
ال��ث��ب��ات وه���و م��ع��روف وي��ق��ال في 
روسيا  اق��ت��راح  ال��ى  واش���ار  العلن، 
الشرق  في  السالم  حول  مؤتمر  عقد 
االوسط والذي لم تتخذ بشأنه حتى 

اآلن القرارات النهائية. 

السنيورة
السنيورة  الرئيس  شدد  ب��دوره، 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة ك����الم ال��رئ��ي��س في 
التحرير،  كيوم  الوطنية  المناسبات 
في  ودع��ا  استقاللية،  مناسبة  وهو 
العبر  استخالص  ال��ى  السياق  ه��ذا 
لبنان  قوة  ان  على  التشديد  واهمها 
تكمن في وحدة ابنائه. وفي معرض 
»دير  مجلة  في  جاء  ما  الى  االش��ارة 
اولينا  شبيغل« االلمانية قال: »نحن 
الخاصة  الدولية  للمحكمة  ثقتنا 
بلبنان وعلينا ان نطرح جانبا كل ما 
على  والتسريبات  الصحف  في  يقال 
الموثوقة  غير  والتقارير  اختالفها. 
تخرب وتبث الفرقة بين اللبنانيين«. 
يترتب  انه  شدد  آخر،  صعيد  وعلى 
ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��م��ل م���ن اج����ل إن��ج��اح 
االنتخابات وسلميتها ومهما كان من 
العالية،  السياسية  التعبئة  درجة 
بوصفها  لالنتخابات  ممارستنا  فإن 
تعزز  سلمية  ديموقراطية  ممارسة 
وثقة  أنفسهم  ف��ي  اللبنانيين  ثقة 
ممن  الكثيرون  وهناك  فينا،  العالم 

نجاحنا  وان  كثب،  ع��ن  يراقبوننا 
ونزيهة  ح��رة  انتخابات  اج��راء  في 
اظهار  لجهة  ال��دالل��ة  بالغ  وه��ادئ��ة 
يؤثر  مما  الديموقراطي  لبنان  صورة 
في تدعيم العالقات بينه وبين الدول 

الشقيقة والصديقة. 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  وتحدث 
ووزي����ر ال��ط��اق��ة ع��ن اف��ت��ت��اح خط 
عن  مصر  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  اس��ت��ج��رار 
طريق االردن وسوريا وذلك بحضور 
وجرى  الدول،  هذه  في  الطاقة  وزراء 
المشروع  هذا  اهمية  على  التشديد 
للبنان  يؤمن  الذي  المشترك  العربي 
طاقة كهربائية توازي 7 في المئة من 

انتاجه المحلي. 

قرارات
ال���وزراء  مجلس  باشر  ذل��ك  بعد 
تأجيل  وق��رر  اعماله  ج��دول  دراس��ة 
 2009 ال��ع��ام  م��وازن��ة  ف��ي  البحث 
للجلسة المقبلة. وبحث في استكمال 

الدستوري  المجلس  اعضاء  تعيين 
السادة  ووافق باالجماع على تعيين 
)مع حفظ االلقاب(: عصام سليمان، 
سوبرة،  توفيق  الصمد،  عبد  سهيل 
اعضاء  مخيبر  وصالح  دياب  اسعد 
اقر  ث��م  ال��دس��ت��وري.  المجلس  ف��ي 
حول  عمل  ورقتي  ال���وزراء  مجلس 
االزمة  تداعيات  لمواجهة  الخطوات 
حول  العمل  وورقة  العالمية  المالية 
وقرر  المناطق  النماء  لبنانية  رؤية 
االقتصاد  وزراء  م��ن  لجنة  تأليف 
والطاقة  والزراعة  والصناعة  والمال 
حتى  المناسبة  االقتراحات  لتضع 
تتضمنها  التي  السياسات  تعطي 

الورقة بعدا تنفيذيا. 
وقبل مجلس الوزراء هبات عديدة 
ال سيما ثالث طوافات »سيكورسكي« 
داي��م«  »اخ��ض��ر  جمعية  م��ن  مقدمة 
للدفاع  العامة  المديرية  لمصلحة 
المدني، لتعزيز قدرتها على مكافحة 
ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات وس��ائ��ر ال��ك��وارث 

ال��دول��ة  تحل  وس���وف  الطبيعية. 
محل الجمعية المذكورة في الحقوق 
دون  العقد  ف��ي  عنها  المنصوص 
الهبة بمثابة  الموجبات. وتأتي هذه 
بين  نموذجية  ش��راك��ة  ع��ن  تعبير 

الدولة والقطاع الخاص. 
م��ش��روع  ال�����وزراء  مجلس  واق���ر 
الفقرة  تعديل  ال��ى  ي��رم��ي  ق��ان��ون 
قانون  من   108 المادة  من  الثانية 
بحيث  الجزائية  المحاكمات  اصول 
خال  »م��ا  التالي:  بالنص  تستبدل 
حالة الموقوف المحكوم عليه سابقا 
تتعدى  ان  يجوز  ال  جنائية،  بعقوبة 
مدة التوقيف في الجناية ستة اشهر 
بقرار  واح��دة  لمرة  تجديدها  يمكن 

معلل«. 
المقررات  ال��وزراء  مجلس  واتخذ 
االخ��رى  المواضيع  ف��ي  المناسبة 

المدرجة على جدول االعمال.

النائب  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  أكد 
اذار«   14« فريق  يقف  لكي  االوان  آن  انه  ح��ردان  أسعد 
لتعزيز  قوة  بكل  ويعود  السياسية  بمواقفه  النظر  ويعيد 

الوحدة الداخلية«.
مجلة  ل��ت��ق��ري��ر  ال��ن��اق��ص��ة  ال��دم��غ��ة  ان  ال���ى  واش����ار 
»ديرشبيغل« االلمانية تحاول من جديد الحفر في الواقع 
اللبناني إلبراز فتنة داخلية في لبنان داعياً التنبه لمواجهة 
تفبرك  التي  السوداء  الغرف  نعرف  الننا  الشائعات،  هذه 
من  أكثر  الماضية  السنوات  في  ورأينا  لبنان،  الى  وترسل 

صحيفة منها عربية وأجنبية.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من الحزب 
اسعد  النائب  رئيسه  برئاسة  االجتماعي  القومي  السوري 
السابق  والوزير  قانصوه  علي  الوزير  وعضوية  حردان 
»أمل«  حركة  رئيس  نائب  حضور  في  الخالق  عبد  محمود 

المحامي هيثم جمعة. 

حردان
بعد اللقاء قال حردان:« كانت جولة أفق مع دولة الرئيس 
حول ما يدور في المنطقة، وما يدور في لبنان حيث هناك 
استحقاق بعد اسبوعين وهو محطة مهمة وعملية استفتاء 
شعبي حول المرحلة المقبلة، هذا االستفتاء سيقول كلمته 
نريد،  ال��ذي  المستقبل  ح��ول  رسالة  خالله  وم��ن  بقوة، 
كيفية  حول  واضح  كالم  هناك  سيكون  انه  الواضح  ومن 
تعزيز الوحدة الوطنية واالستقرار الداخلي، ونحن كقوى 
معارضة نحمل هذا الشعار وننطلق به، وسيكون الصوت 
الوحدة  تعزيز  حول  الرسالة  هذه  يحمل  حزيران   7 في 
اآلخر، جانب  الجانب  بينما نرى في  الوطنية واالستقرار، 
والفتن  الشائعات  بث  يريد  المشاركة،  يريد  ال  استعالئي، 
بدال  لبنان  في  الداخلية  االنقسامات  وتعزيز  الداخل  في 
هذه  من  للبنان  انقاذ  عملية  االستحقاق  هذا  يكون  ان  من 
الفئوي  الطائفي  الخطاب  تسفيه  خ��الل  من  المنزلقات 
والمذهبي والطائفي الذي لم يؤد إال الى مزيد من التفتيت 
بعضهم  مع  اللبنانيين  تعاطي  في  والحدة  واالنقسام 
البعض، لكن المعارضة في خطابها توجه خطابا للتالقي، 

وليس خطابا تصادميا«. 
امور  حول  المواالة  اص��وات  نسمع  ال  »ولكننا  أض��اف: 
كثيرة مطروحة في البلد ومنها شبكات التجسس، كما لو 
تستهدف  ال  او  اخرى  دولة  في  تحصل  الشبكات  هذه  ان 
هذه  أصوات  فأين  ووحدته،  لبنان  واستقرار  اللبنانيين 
االكثرية التي تستأثر بالسلطة منذ سنوات والتي بسلوكها 
كشفت لبنان سياسيا من خالل دفعه الى مزيد من التأزم 
وتمرح  تسرح  الشبكات  هذه  جعل  الذي  األمر  الداخلي، 
كما لو ان لبنان ساحة لها، فأين موقف هذه األكثرية التي 

أضعفت لبنان، القوى االمنية مشكورة على جهودها، ولكن 
أين هو الجانب السياسي«؟. 

على  السياسيين  االقطاب  احد  علق  »باالمس  وق��ال: 
لبنان  حدود  على  ستحصل  التي  »االسرائيلية«  المناورة 
سنة   50 منذ  »فاسرائيل«  الكبيرة  القصة  هذه  قال«ما 
هذا  ان  بالحقيقة  االستهجان؟  فلماذا  مناورات،  تجري 
تلفت  لم  السياسية  الشخصية  هذه  الن  مستهجن  االمر 
خالل  من  ال  للبنان  »االسرائيلية«  التهديدات  هذه  نظرها 
الشبكات وال من خالل التهديد المباشر أو عبر المناورات، 
ويرون انها قصة طبيعية، والواضح انها طبيعية الن لها 
معه  تفاعلت  الذي  العدو  هذا  وتعرف  تاريخية،  سوابق 
اثناء المرحلة الماضية، وتعرف متى يكون جديا ومتى ال 
يكون جديا، ولذلك كان هذا االستهجان والتخفيف من حدة 

الكالم »االسرائيلي« الذي يهدد لبنان واللبنانيين. 
وتعيدوا  لتقفوا  االوان  آن  لهؤالء،  نقول  نحن  أض��اف: 
لتعزيز  ق��وة  بكل  وت��ع��ودوا  السياسية  بمواقفكم  النظر 
ونتائج  الشبكات  لهذه  لتغطية  وليس  الداخلية،  الوحدة 

أعمالها«. 

دمغة »إسرائيلية«
في  تأتي  ولكنها  مستجدة  أخرى  قضية  هناك  وتابع:« 
في  تصدر  مجالت  خالل  من  لبنان  على  المؤامرة  سياق 
الرئيس  قال  كما  »اسرائيلية«  دمغتها  ولكن  اوروبية  دول 
بري . هذه الدمغة التي تحاول من جديد الحفر في الواقع 
وحدته  وتستهدف  لبنان  في  داخلية  فتنة  إلبراز  اللبناني 
وتستهدفه بنقاط قوته ومقاومته. هذه االشاعات المفبركة 
تستهدف لبنان بكامل قواه شعبا ومقاومة وجيشا، ولذلك 
نعتبر ان هذا االستهداف لم يأت اال لتعزيز الفتنة، ومن هنا 
على الجميع التنبه لمواجهة هذه الشائعات. نعرف الغرف 
السوداء التي تفبرك وترسل نتاجها الى لبنان، ورأينا في 
السنوات الماضية أكثر من صحيفة منها عربية وأجنبية، 
ولنتذكر كم فبركت جريدة »السياسة« للبنان واللبنانيين 
اخرى  محطة  حزيران   7 يكون  ان  نأمل  المرحلة.  هذه  في 

يتوقف عليها مستقبل البلد«.

لقاءات
المصيلح،  في  دارته  في  بري،  الرئيس  أمس  واستقبل 
الركن  العميد  الحر«  الوطني  »التيار  في  الجنوب  مسؤول 
المتقاعد فوزي أبو فرحات، والنائب السابق أحمد عجمي.

وفود  مع  العامة  األوض���اع  ب��ري  الرئيس  ع��رض  كما 
شعبية وبلدية واختيارية من بلدتي المروانية والزرارية، 

ورجل األعمال علي كسرواني.

اعتبر النائب علي بزي خالل احتفال ل�»امل« و»حزب 
اننا  والتحرير«،  »المقاومة  عيد  في  ياطر  بلدة  في  الله« 
»لن نزيد شيئا عما قاله الرئيس نبيه بري والسيد حسن 
واالستحقاق  لبنان  مستقبل  الى  رؤيتنا  حول  نصرالله 
على  والتركيز  الشراكة  اهمية  على  مشدداً  اإلنتخابي«، 
الدور الريادي للبنان في المنطقة خالل المرحلة المقبلة، 

والتأكيد على المقاومة سلوكا وفكرا يحمي هذا الوطن. 
النائب  والتنمية«  »التحرير  كتلة  عضو  شدد  بدوره 
ظل  ف��ي  الوطني  الموقف  »وح���دة  على  هاشم  قاسم 

لبنان،  لها  يتعرض  التي  الضاغطة  السياسية  الظروف 
واستهدافه من العدو اإلسرائيلي، مشيراً الى ان مصلحة 
مستوى  ال��ى  اإلرت��ق��اء  تستدعي  واللبنانيين  لبنان 
مناخات  عن  واالبتعاد  بالجميع،  تحيط  التي  المخاطر 
التوتر والتشنج مع التفتيش عن مساحات التالقي بين 

اللبنانيين.
فاعليات  مع  الماري  بلدة  في  لقاءاته  خالل  واوضح 
بلدة عين جرف، أن » المرحلة الراهنة تنذر بأخطار جمة 

محدقة بلبنان«.

»التنمية والتحرير«: لالبتعاد عن التوتر والت�ضنج

)داالتي ونهرا(اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا أمس

»الأعلى للدفاع« بحث
في المناورات »الإ�ضرائيلية« وال�ضبكات

المناورات »اإلسرائيلية«، شبكات التجسس، واالنتخابات النيابية المقبلة... 
في  للدفاع  األعلى  المجلس  عقدها  التي  الجلسة  محور  شكلت  عناوين  ثالثة 
االقصر الجمهوري في بعبدا، أمس، فيما بقيت كل المقررات المتخذة »سرية«، 

بحسب القانون.
إلتأم، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان،  وكان »األعلى للدفاع« 
السنيورة،  الوزراء فؤاد  وبرئاسته... وذلك، في حضور كل من: رئيس مجلس 
صلوخ،  فوزي  والمغتربين  الخارجية  وزير  المر،  الياس  الوطني  الدفاع  وزير 
وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير المالية محمد شطح، وزير االقتصاد 
أبي  ناجي  السفير  الجمهورية  رئاسة  عام  مدير  الصفدي،  محمد  والتجارة 
وفيق  اللواء  العام  األمن  عام  مدير  قهوجي،  جان  العماد  الجيش  قائد  عاصي، 
المجلس  عام  أمين  ريفي،  أشرف  اللواء  الداخلي  األمن  قوى  عام  مدير  جزيني، 
العميد  بالوكالة  الدولة  أمن  عام  مدير  عيد،  سعيد  الركن  اللواء  للدفاع  األعلى 

الياس كعيكاتي ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل.

البيان
عيد  الركن  اللواء  تال  دقيقة،   65 استمرت  التي  الجلسة  أعمال  انتهاء  وبعد 

بياناً، جاء فيه:
الساعة  جلسة  للدفاع  األعلى  المجلس  عقد  الجمهورية،  رئيس  من  »بدعوة 
رئيس  وحضور  الرئيس  فخامة  برئاسة  امس،  تاريخ  من  والنصف  الخامسة 
والخارجية  المر،  الياس  الدفاع  وزراء  والسادة  السنيورة  فؤاد  الوزراء  مجلس 
محمد  والمالية  بارود،  زياد  والبلديات  والداخلية  صلوخ،  فوزي  والمغتربين 

شطح، واالقتصاد والتجارة محمد الصفدي.
االسرائيلية  بالمناورات  المتعلقة  المطروحة  المواضيع  الرئيس  عرض 

وشبكات التجسس ومتابعة الجهوزية إلجراء االنتخابات النيابية.
االتفاق  الضرورية وتم  المتوفرة والحاجات  المعلومات  الى  التطرق  وقد تم 

على تكثيف التنسيق والمتابعة بين كافة الوزارات واألجهزة المعنية.
وقد أبقى المجلس مقرراته سرية بحسب القانون«.

هي  للدفاع  األعلى  المجلس  جلسة  ان  الى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي 
الثانية من نوعها في عهد سليمان، إذ كان عقد جلسة في قصر بعبدا بتاريخ 14 

آب 2008، وذلك إثر تفجير حافلة للجيش في محلة البحصاص...
علماً أن هذا المجلس ال يلتئم إال في »الحاالت الطارئة«، وتحفظ كل االجراءات 
على  بالحفاظ  المتصلة  االج��راءات  وهي  السرية،  المحاضر  في  يتخذها  التي 

األمن الوطني للبالد من النواحي كافة.

)حسن إبراهيم(بري مستقبالً وفد »القومي«

الدكتور عصام سليمان
- مواليد جاج � جبيل، عام 1942.

في  إجازة  الطبيعّية،  العلوم  في  إجازة  اللبنانيةعلى:  الجامعة  من  حائز   -
السياسّية..  العلوم  في  العليا  الدراسات  شهادة  واإلدارّية،  السياسّية  العلوم 
كما نال من كلية الحقوق في جامعة »أكس« في فرنسا الشهادات التالية: دبلوم 
الدراسات المعّمقة في الدراسات السياسّية، دكتوراه حلقة ثالثة في الدراسات 

السياسّية، دكتوراه دولة في علم السياسة.
- مارس التعليم في كلية الحقوق والعلوم السياسّية واإلدارّية في الجامعة 

اللبنانية )الفرع األول( منذ عام 1983، وعّين في مالك الجامعة عام 1988.
الدكتور أسعد دياب
- مواليد بلدة شمسطار � غربي بعلبك، عام 1938.

وحسام  هشام  أوالد  ثالثة  منها  وله  ناصر،  محمد  نجاة  السيدة  من  متأّهل 
وكريم.

دكتوراه  ونال  يوسف،  القّديس  جامعة  من  الحقوق  في  إجازة  على  حائز   -
عام  القضائي  الجسم  الى  إنتمى  اللبنانية..  الجامعة  من  الحقوق  في  دولة 
 39 القضائّية  مسيرته  ودامت  القضائّية..  الدروس  معهد  في  وتدّرج   ،1964

عاماً، شغل فيها مراكز عّدة.
- عّين وزيراً للمالية في حكومة الرئيس رشيد الصلح عام 1992.

- عّين رئيساً للجامعة اللبنانية عام 1993.
الراحل  الرئيس  التي شّكلها  - عّين وزيراً للشؤون اإلجتماعّية في الحكومة 
2000، وأعيد تعيينه في نفس الحقيبة في حكومة الرئيس  رفيق الحرير عام 

الحريري الخامسة عام 2003.
- انتخب أميناً عاماً للمجمع الثقافي العربي عام 2007. 

القاضي صالح لبيب مخيبر
- مواليد بيت مري � المتن الشمالي، عام 1940.

- متأّهل من السيدة جانيت الحاج، وله منها ولدان الياس وداوود.
- حائز على إجازتين في الحقوق )لبنانية وفرنسية( من »القّديس يوسف«.

اإلبتدائية  الغرفة  في  عضو  اآلت��ي:  التسلسل  وفق  الوظيفة  في  ت��دّرج   -
الخامسة في بيروت، قاٍض منفرد في بيروت، قاضي تحقيق أول في الشمال، 
رئيس غرفة لدى محكمة إستئناف جبل لبنان، رئيس أول إستئنافي في جبل 

لبنان بالتكليف، رئيس الغرفة اإلستئنافّية السادسة في جبل لبنان.

القاضي سهيل رؤوف عبد الصمد
- مواليد عماطور � الشوف، عام 1938.

- متأّهل من السيدة أدال عبد الصمد، وله منها ولدان الرا ورؤوف.
حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وشهادة معهد الدروس 

القضائّية.
القضاء  لدى  قضائي  مساعد  اآلت��ي:  التسلسل  وفق  الوظيفة  في  ت��دّرج   -
العدلي، قاٍض في مالك القضاء العدلي، عضو في محكمة اإلفالس في بيروت، 
غرفة  رئيس  النبطية،  في  منفرد  قاٍض  وحاصبيا،  مرجعيون  في  منفرد  قاٍض 
محكمة  رئيس  األعلى،  القضاء  مجلس  في  عضو  زحلة،  في  اإلبتدائّية  المحكمة 
لدى  غرفة  رئيس  لبنان،  جبل  في  اإلتهامية  الهيئة  رئيس  بيروت،  جنايات 

محكمة التمييز، وعضو في مجلس القضاء األعلى.

الدكتور توفيق حسن سوبرة
- مواليد بيروت، عام 1938.

- متأّهل من السيدة نهى قليالت، وله منها ثالثة أوالد لينا ولما وحسن.
دبلوم  الحقوق،  في  دول��ة  دكتوراه  على:  اللبنانية  الجامعة  من  حائز   -
القانون  في  العليا  الدراسات  شهادة  العام،  القانون  في  المعّمقة  الدراسات 

العام، وإجازة في الحقوق.
المحاكم  لدى  قضائي  مساعد  اآلت��ي:  التسلسل  وفق  الوظيفة  في  ت��دّرج   -
المستقّل  الصندوق  في  والقانونّية  اإلدارّي��ة  الشؤون  مصلحة  رئيس  سابقاً، 
لإلسكان سابقاً، أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسّية واإلدارّية 
في الجامعة اللبنانية، محاٍم منذ عام 1967، وعضو لجنة فاحصة للصندوق 

الوطني للضمان اإلجتماعي. 

نبذة عن اأع�ضاء »الد�ضتوري« المعّينين
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اأ�شاد بحليفه عون وبمواقف جنبالط الجريئة

ن�صر اهلل: 7 اأيار منع الفتنة المذهبّية

وما �سدر في »دير�سبيغل« اتهام اإ�سرائيلي

الحشود خالل االحتفال

رغ���م���اً ع���ن أن����ف »إس���رائ���ي���ل«، 
أطّل  باغتياله،  اليومّية  وتهديداتها 
حسن  السّيد  الله  ح��زب  ع��ام  أمين 
المقاومة،  جمهور  على  نصرالله 
ولو  دائماً،  كّفه  على  دمه  حمل  الذي 
إطالالته  ع��ّل  بعيد،  من  شاشة  عبر 
توضح  األخيرة،  اآلونة  في  المتكّررة 
اآلنّية  المرحلة  في  الخطورة  معالم 

والمقبلة.
لم يوّفر سماحته شيئاً، العالقة مع 
أهل الجبل وبيروت، العالقة مع التّيار 
الوطني الحّر، وللمرة األخيرة على حّد 
قوله »أحداث السابع من أيار«، حتى 
من  مسامع  إلى  التوضيحات  تفّض 
اإلسرائيلّية  المناورة  بعد،  يسمع  لم 
ورّده��ا  الدائمة  المقاومة  وجهوزّية 
ال��ح��اض��ر ف��ي ك���ّل وق���ت، ات��ه��ام��ات 
ما  مع  األلمانّية  ديرشبيغل  صحيفة 
المحتملة  الحرب  إشارات  من  تحمله 
بّوابة  المّرة من  المقاومة، وهذه  على 
المذهبي  واإلقتتال  الدولّية  الشرعّية 
الحريري،  رفيق  الرئيس  دم  على 
معقل  الجنوبّية،  الضاحية  وأخيراً 
نشأت  التي  والمقاومين،  المجاهدين 
»بفضل« االحتالل اإلسرائيلي وأعمال 
غير  اإلن��م��اء  و«ب��ف��ض��ل«  التهجير، 
غير  عن  أم  قصد  عن  سواء  المتوازن 

قصد.

غايب الحكومة
غابت  برأسها  الحكومة  وحدها 
فحضر  ال��ض��اح��ي��ة،  م��ه��رج��ان  ع��ن 
ميشال  الجمهورية  رئيس  االحتفال 
سليمان ممثالً بالوزير فوزي صلوخ، 
بري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  ورئيس 
خليل،  حسن  علي  بالنائب  ممثالً 
رأسها  على  المعارضة  وشخصيات 
بالوزير  ممثالً  عون  ميشال  العماد 
ماريو عون، ورئيس الحزب السوري 
ح��ردان  أسعد  االجتماعي  القومي 
النواب والوزراء  بشخصه، وعدد من 

والشخصيات الدينية.
السّيد  لخطاب  المقاومة  مّهدت 
المقاومة  إلنجازات  مصّور  بعرٍض 
بعض  على  العرض  وم��ّر  النوعّية، 
خطب السّيد القديمة التي أثبتت اليوم 
اإلحتالل  بدحر  ال��ص��ادق��ة،  وع���وده 
لبنان  وح��م��اي��ة  ال��ن��ص��ر،  وتحقيق 
وعمالؤها،  »إسرائيل«  أع��دائ��ه،  من 

والفتنة..

العيش سوياً
»حريصون على العيش سوياً، في 
وحاصبيا  وراشيا  والجبل  الضاحية 
مكان،  وك��ل  وب��ي��روت  ومرجعيون 
من  جميعاً  ال��دروز  اخواننا  ونحّذر 
الشيعة  أن  لكم  يقدم  أن  يريد  من  كل 
ممن  الشيعة  أحذر  كما  لكم،  عدو  هم 
يطمئن  ك��أع��داء«،  ال���دروز  لكم  يقدم 
المشكلة  وي��رّد  الجبل،  أبناء  السّيد 
اتهم  اآلن  تغّير  زمٍن  في  خطاٍب  إلى 
المقاومة وسالحها بالغدر، ويضيف: 
أقمنا  ال��ل��ه«،  »ح��زب  تأسيس  »منذ 
عالقات جيدة مع أهلنا الدروز في كل 
مشكلة  بوجود  نشعر  ولم   المناطق، 
وكانت وال���دروز،  الله«  »ح��زب  بين 

جيدة مع الحزب التقدمي اإلشتراكي 
حتى بعد االنقسام الذي حصل بين 

آذار«. آذار و14   8
عند  الرباعي  التحالف  يغب  لم 
التيار  م��ع  ال��ع��الق��ة  ع��ن  ال��ح��دي��ث 
السّيد  قول  فحسب  الحّر،  الوطني 
فرضت  آن��ذاك  السائدة  األج��واء  ان 
هذا التحالف، مؤّكداً أّن الحزب كان 
الظروف  أصعب  ف��ي  ص��الت  على 
الموقفين  رغم  التيار،  عاشها  التي 
آن��ذاك،  المتناقضين،  السياسيين 
وأن التحالف لم يكن خماسّياً بسبب 
و«االشتراكي«  »المستقبل«  خالف 
خالفات  وأن  ع���ون،  ال��ج��ن��رال  م��ع 
تفاهم  على  سابقة  يومها،  آذار   14
و«ح��زب  ال��ح��ر«  الوطني  »ال��ت��ي��ار 

الله«. 

وفاء عون
العماد عون يمثل  وقال »إن تيار 
المسيحي،  ال��ش��ارع  ف��ي  األغلبية 
الى  وانتهى  معه،  حوارنا  فبدأنا 
وتحالفنا   ،2006 ش��ب��اط  تفاهم 
في  صمد  مسؤول،  وطني  سياسي 
ويمكن  الظروف،  أصعب  مواجهة 
وطنية  ل��ش��راك��ة  عليه  يبنى  أن 
»الجنرال  السيد،  يردف  حقيقية«، 
عون رجل مستقل بكل ما للكلمة من 
عليه  يملي  أن  يمكن  أحد  ال  معنى، 
شفاف  عنيد،  قناعته،  خالف  شيئاً 
كوطن  للبنان  مخلص  وص���ادق. 
ودولة واحدة وشعب واحد. واألهم 
معاييرنا  زاوية  من  الرجل  هذا  في 
في تقييم الرجال، اننا شهدنا موقفه 
كانت  حين   ،2006 تموز  حرب  في 

الدينا »هاجمة علينا«. 
وت��اب��ع م��ش��دداً »ن��ح��ن أوف��ي��اء 
لألوفياء«، هي اختصار العالقة مع 
ويوضح  المعارضة،  في  الحلفاء 
المقاومة:  التعاطي مع  السّيد طرق 
»ال بالقوة وال بالتهديد وال بالصوت 
منا  يأخذ  أن  ألح��د  يمكن  العالي، 

شيئا، ألننا ال نخاف«.

بيروت المقاومة
عن  يوماً  تغب  لم  التي  بيروت، 
بحقيقتها،  السّيد  خّصها  المقاومة، 
وتختصر  ال��ط��وائ��ف  لكل  »مدينة 
ك��ل ل��ب��ن��ان ب��ت��ن��وع��ه وت���ع���دده«، 
بيروت،  أهل  من  جزء  »نحن  ليؤّكد 
االي��م��ان  مسألة  على  وح��ري��ص��ون 
الشيعة  بين  والتعاون  والتكافل 
المذهبي  الخطاب  »أن  والسنة«. 
ي��رق��ى ال���ى م��س��ت��وى ال��خ��ي��ان��ة«. 
ويتابع السّيد متوّجهاً ألهل بيروت: 
لي  قرأتم  هل  واسألكم،  »أشهدكم 
طابع  له  واح��داً  خطابا  والخ��وان��ي 
تحريضي؟  أو  طائفي  أو  مذهبي 
زال��وا  وم��ا  يمارسه،  ك��ان  ما  عكس 

يمارسونه في الطرف اآلخر؟«.
أخيرة،  جديدًة  مرًة  السّيد  وعاد 
عن  واستفساراته  تساؤالته  ليطرح 
المصلحة  له  وعّمن  أي��ار،   5 ق��رارات 
العائدة  االت��ص��االت  شبكة  ن��زع  في 
أصحاب  اج��ت��زأ  وكيف  للمقاومة، 
من  مجيد«  »ي��وم  عبارة  الغرضّية 
ال��خ��ط��اب ال��س��اب��ق ل��ي��وّف��روا م��ادة 
ال��دائ��م��ة على  ح��رب��ه��م اإلع��الم��ّي��ة 
شركات  بنيت  »ل��م��اذا  ال��م��ق��اوم��ة، 
أم��ن��ي��ة ت��درب��ت ف��ي ب��ع��ض ال���دول 
في  مكاتب  لها  وفتحت  العربية، 
لشركات  حاجاتكم  هي  وما  بيروت، 
التي  هي  الدولة  إن  قلتم  إذا  أمنية 
السّيد،  يسأل  المواطنين؟«  تحمي 
الى  المسلحين  آالف  استقدم  »لماذا 
وسط  االعتصام  ان  وه��ل  ب��ي��روت، 
هذه  ك��ل  ال��ى  يحتاج  ك��ان  ب��ي��روت 
واستقدامهم  المسلحين  من  اآلالف 
ليسرد  وال��ب��ق��اع؟«.  ال��ش��م��ال  م��ن 
نقاش  من  دار  ما  بالتفصيل  بعدها 
خطورة  ح��ول  ال���وزراء  مجلس  في 
القرار القاضي بقطع شبكة االتصال 
في جلسة 5 أيار، وكيف عدت يومها 
متاريس  إلى  بيروت  لتحويل  خطة 
قطعتها  وعوداً  وأّن  شوارع،  وحرب 
المقاومة لضّباط انتدبتهم الحكومة 

بين  الشبكة  تبقى  ب��أن  للتنسيق 
يلّخص  إذاً،  والضاحية.  الجنوب 
أيار: »كان قرارا بالرد  السّيد أحداث 
وقطع  الحرب،  خطة  لقطع  السريع 
شيعية  مذهبية  حرب  على  الطريق 
المقاومة،  ض��رب  ومنع  سنية،   -
والجيش،  المقاومة  بين  واالي��ق��اع 
مجيد،  ي��وم  األسباب  لهذه  أي��ار   7
ضحايا  لسقوط  وحزين  أليم  ويوم 
ودمار، وأيا تكن اآلثار واألخطار التي 
ترتبت في 7 أيار، تبقى أقل بكثير من 
المخطط الذي كان يعد ألخذ بيروت 

نتيجة 5 أيار«. 

شجاعة جنبالط
لوليد  الجميل  رّد  السّيد  ينس  لم 
ج��ن��ب��الط، ال����ذي ت��ل��ّق��ف »ب��ج��رأة 
ما  في  السطور  بين  ما  وشجاعة« 
اتهام  حول  »ديرشبيغل«،  نشرته 
رفيق  الرئيس  باغتيال  الله  ح��زب 
الحريري، معتبراً هذا اإلتهام بسبب 
ت��وق��ي��ت��ه، ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة من 
»آخر  هو  وال��خ��ط��ورة،  الحساسية 
سالح في جعبة المشروع االميركي-
الصهيوني وهو ايجاد صراع ايراني 
فتبّنى  شيعي«،   – وسني  عربي   -
اللقاء  زع��ي��م  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  ال��س��ّي��د 
المقال  الديموقراطي بتقديم خطورة 
الرّمانة،  عين  بوسطة  خطورة  على 
استغالل  من  مبّطنة  بطريقة  ليحّذر 
هذا المقال على اعتبار أّن هذا االتهام 
ترجمته  ما  وه��ذا  إسرائيلي،  اتهام 
واإلعالمّية  السياسّية  الفعل  ردود 
الدفاع  وزير  ودعوة  العدّو  كيان  في 
العام.  األمين  العتقال  باراك  إيهودا 
دائ��م��اً،  كما  خطابه،  السّيد  وختم 
والمراهنة  والعزم  الثقة  من  بكثير 
والمقاومة،  والجيش  الشعب  على 
ليستبعد أن تقوم »إسرائيل« باعتداء 
ال  المقاومة  أّن  ويؤكد  لبنان،  على 
العدو،  النية لدى  تعتمد على حسن 
للدفاع  وحذرها  بجهوزيتها  فتبقى 

عن لبنان.

»اإ�شرائيل« ال تريد ال�شالم بل الق�شاء على المقاومة

كرامي: فئة كبيرة في طرابل�س لم ت�ست�سلم

كرامي مستقبالً وفد »المرابطون«

دموع االسمر
قيادة  كرامي  عمر  الرئيس  س��أل 
عن  الطرابلسي  التضامن  الئ��ح��ة 
طرابلس  في  سعادة  سامر  ترشيح 
الوقت  ف��ي  المدينة،  على  وف��رض��ه 
الذي يطرح فيه سامي الجميل، الذي 
سامر  مع  والقيم  المبادئ  ذات  يحمل 
بناء  حول  حزبية  شعارات  سعادة، 
لبنان حيادي ايجابي مع كل جيرانه 
كرامي  وأك��د  »إس��رائ��ي��ل«،  مع  حتى 
من  ليس  لالنتخابات  ترشحه  أن 
في  أن  لنثبت  »بل  نيابي،  مقعد  أجل 

طرابلس فئة كبيرة لم تستسلم«. 
لقاء  خ��الل  ك��رام��ي  واس��ت��ع��رض 
حواري في قاعة جمعية »هيئة دعم 
ادارة  مجلس  م��ن  ب��دع��وة  الميناء« 

الجمعية، واقع طرابلس.
االنتخابات  هذه  ان  كرامي  وأّك��د   
مهمة جداً، ألن من ينتصر لن يستطيع 
تخوله  التي  الكبيرة  األكثرية  تحقيق 
أن  الصعب  وم��ن  وح���ده،  يحكم  أن 
الحالي،  بالشكل  البلد  حكم  يستمر 
بكل  الدولة  نحّسن  أن  »علينا  قائالً: 
على  اال  يقوم  ال  لبنان  مؤسساتها، 
والوحدة  المشترك  والعيش  التفاهم 
باألمس  اقترحنا  ل��ذل��ك  الوطنية، 
الجمهورية  رئيس  ودعينا  القريب، 
مؤتمر  ال��ى  االنتخابات  انتهاء  بعد 
وطني عام تتمثل فيه جميع الفاعليات 
بكل  القضايا  كل  وتطرح  اللبنانية، 
صراحة وبكل وضوح من أجل وضع 

األسس لبناء لبنان الجديد«.
وج��ود  ح���ول  س���ؤال  ع��ل��ى  ورداً 
عملية  في  س��وري  سعودي  توافق 
الطرابلسي،  التضامن  الئحة  تركيب 
ان  قلت،  البداية  »منذ  ك��رام��ي:  ق��ال 
الله يكون هناك تفاهم سعودي  شاء 

سوري ألن الدولتين لهما تأثير في 
لبنان، واليوم أنا ال أملك معلومات 
كل  في  الحاصل  الجو  لكن  رسمية، 
تشكلت  التي  الطريقة  يعني  لبنان، 
وترشيح  ط��راب��ل��س،  الئ��ح��ة  فيها 
ال��رئ��ي��س ال��س��ن��ي��ورة ف��ي ص��ي��دا، 
حصل  أنه  ينم  ال  تم،  الذي  وبالشكل 

تفاهم واتفاقات«. 
استهداف  حول  سؤال  على  ورداً 
طرابلس  ف��ي  ك��رام��ي  عمر  الرئيس 
وقت  ف��ي  صيدا  ف��ي  سعد  وأس��ام��ة 
عاليه  دوائ��ر  في  تفاهمات  فيه  تمت 
قال  وغ��ي��ره��م��ا،  الثانية  وب��ي��روت 
بعد  لما  يخطط  »البعض  ك��رام��ي: 
ال���وزارة،  رئ��اس��ة  أي  االنتخابات، 
عن  ك��رام��ي  عمر  اب��ع��اد  أن  ويعتقد 
ال��وزارة  رئاسة  عن  يبعده  النيابة 

ويفتح الطريق أمام الجميع«.
ال��رئ��ي��س عمر  إل���ى ذل����ك، أك���د 
منطقة  في  شعبي  لقاء  خالل  كرامي 

الحدادين بدعوة من آل الرطل، عهده 
نبقى  »أن  وللطرابلسيين  لطرابلس 
على  وسنحافظ  لمدينتنا  أوف��ي��اء 
كرامتها ودورها السياسي والوطني. 
وكان كرامي، استقبل قبل ظهر أمس 
في منزله في الرملة البيضاء، السفير 
السعودية  العربية  للمملكة  الجديد 

في لبنان علي عواض العسيري.
الئحته  إعالن  أّن  كرامي  أّكد  كما 
الرئيس  استشهاد  ذكرى  في  سيتّم 

رشيد كرامي في األّول من حزيران.

»المرابطون«
مكتبه  في  استقبل  كرامي  وك��ان 
قيادة  مجلس  م��ن  وف���داً  بطرابلس 
المستقلين  ال��ن��اص��ري��ي��ن  ح��رك��ة 
»ال��م��راب��ط��ون« ب��رئ��اس��ة م��س��ؤول 
غزاوي  يوسف  الجبهوية  العالقات 
رئيس  من  شفوية  رسالة  نقل  الذي 

الحركة ابراهيم قليالت.

�شجب مقال »دير �شبيغل« 

»القومي«: م�سبطة افتراء م�سبوهة
فأكد  اهدافه،  من  والتحذيرات  »ديرشبيغل«  لمقال  االستنكارات  تواصلت 
الحزب السوري القومي االجتماعي، أن الخبر المشبوه في »دير شبيغل« بمنزلة 
وصفة إسرائيلية للبنانيين من اجل الدخول في حرب أهلية لن تبقي ولن تذر«. 
واستغرب محافظة بعض اللبنالنيين على صمتهم وتحفظه، مشيراً الى أن ردود 
الفعل المستنكرة لهذا المقال جاءت مخيبة للنافخين في بوق الفتنة التي يراد 

لها أن تضع لبنان على فوهة البركان«.
و رأى الحزب القومي »ان ما نشرته مجلة »دير شبيغل« األلمانية من اتهامات 
افتراء  مضبطة  هي  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  في  بالتورط  الله  لحزب 
اجل  من  للبنانيين  إسرائيلية  وصفة  بمنزلة  وهي  المقاومة،  تستهدف  جديدة 

الدخول في حرب أهلية لن تبقي ولن تذر«.
اتهامات  عليها  تنطوي  التي  الخطورة  »ان  الى  له  بيان  في  الحزب  واش��ار 
المجلة المذكورة، إنها جاءت في سياق االستعدادات اإلسرائيلية إلجراء أضخم 
حلفائها  مع  تعمل  إسرائيل  بأن  يؤكد  ما  لبنان،  تخوم  على  عسكرية  مناورة 
الدوليين على خلط األوراق مجددا، داخل الساحة اللبنانية في محاولة لعرقلة 
التي  اإلسرائيلية  التجسسية  الشبكات  كشف  في  اللبنانية  األمنية  النجاحات 

عاثت إجراما في لبنان«.
الصحيفة  اف��ت��راءات  لتبني  اإلسرائيلي  العدو  ق��ادة  مسارعة  »ان  واعتبر 
يشعرون  الدوليين  وحلفاءها  إسرائيل  ان  سوى  تفسير،  من  له  ليس  األلمانية، 
لبنان  هزت  التي  الجرائم  في  إسرائيل  ضلوع  انكشاف  قرب  من  الشديد  بالقلق 
وقرار  األلمانية  المجلة  اتهامات  وان  سيما  ال  الماضية،  الخمس  السنوات  طيلة 
المناورة اإلسرائيلية، جاءا عقب إطالق الضباط األربعة أحرارا وهم الذين افتري 
واالتهامات  للمزاعم  دحضا  اطالقهم  شكل  وقد  الحريري،  اغتيال  بتهمة  عليهم 

والشبهات التي سيقت ضد سوريا وحلفائها في لبنان«.
ولم يستبعد الحزب ان يكون وراء االتهامات والمناورة أهدافا أخرى، ترتبط 
الواليات  ان  المؤكد  من  بات  إذ  حزيران،   7 في  المقررة  النيابية  باالنتخابات 
المتحدة األميركية تتدخل بشكل سافر، فتقدم جرعات الدعم غيرالمحدود لفريق 
14 شباط من أجل الفوز باالنتخابات النيابية، ألن هذا الفريق اللبناني اثبت انه 
مستعد لتنفيذ اإلمالءات الخارجية على حساب وحدة لبنان وأمنه واستقراره«.

ورأى الحزب أنه انطالقا من اإلخطار التي تتهدد لبنان سواء من جراء مشاريع 
شبكات  لجهة  أم  اإلسرائيلية،  المناورة  خطر  لجهة  أم  األهلية،  والحروب  الفتن 
التجسس، فإن دعوة رئيس الجمهورية المجلس األعلى للدفاع لالنعقاد ، مؤشر 
على تعامله بجدية مع هذه األخطار وعلى تحمله لمسؤولياته في صيانة أمن 
اإلجراءات  باتخاذ  المجلس  الحزب  وطالب  وشعبه،  أرضه  عن  والدفاع  لبنان 
والجيش  الشعب  بين  والتآزر  بالوحدة  وذلك  لبنان،  سالمة  تضمن  التي  كافة 
والمقاومة، انطالقا من التوجه الذي أكده فخامة رئيس الجمهورية في كل مواقفه 

ال سيما المواقف التي أطلقها مؤخرا«.

ال�شنيورة التقى 

لجنة ال�شجناء 

»االإ�شالميين«

ال���وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة، ص��ب��اح ام��س 
دولة  سفير  الحكومية،  السرايا 
رحمة  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
التطورات  معه  وع��رض  الزعابي 
الثنائية.  وال��ع��الق��ات   ال��ع��ام��ة 
العامة  األم��ان��ة  منسق  واستقبل 
لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور 
باسم  أع��رب  ال��ذي  سعيد  ف��ارس 
والدعم  التأييد  عن  آذار   14 قوى 
 ل��م��واق��ف ال��رئ��ي��س ال��س��ن��ي��ورة. 
الدفاع  لجنة  عضو  التقى  كذلك 
ال��س��وي��دي نيلس  ال��ب��رل��م��ان  ف��ي 
حضور  ف��ي  ن��ي��ل��س��ون،  أوس��ك��ار 
كيبون،  نيكالس  السويد  سفير 
وكان عرض لألوضاع العامة على 
واإلقليمية،  المحلية  الساحتين 
الثنائية.  العالقات  إلى   باإلضافة 
نسائي  وف���د  اي��ض��ا  زواره  وم���ن 
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س��ة راب��ط��ة ال��م��رأة 
العاملة السيدة إقبال دوغان، التي 
الرئيس  دول��ة  مع  »بحثنا  قالت: 
المرأة  إعطاء  قانون  موضوع  في 
ألوالده����ا،  الجنسية  اللبنانية 
ج��دول  على  وض��ع��ه  وب��ض��رورة 
يكون  وان  ال��وزراء  مجلس  أعمال 
كل  ولمسنا  استثناءات،  دون  من 
 تجاوب وايجابية في الموضوع«. 
لجنة  من  وفد  ايضا  السراي  وفي 
أهالي السجناء اإلسالميين وتحدث 
»نقلنا  فقال:  البنا،  إيهاب  باسمهم 
والمظلومين  الموقوفين  شكاوى 
بحيث  الرئيس،  دولة  إلى  وأهلهم 
وهو  الواسع  الصدر  لديه  وجدنا 
بعض  ان  سيما  وال  الينا،  استمع 
معنا،  كانوا  السابقين  السجناء 
وقدمنا اليه ملفا كامال عن المظالم 
ووع��د  مفصال،  وش��رح��ا  الواقعة 
بتحويل هذا الملف بعد درسه إلى 
المراجع القضائية المختصة، ألخذ 
من  التي  الممكنة  اإلج���راءات  كل 
المظلومين  هؤالء  إنصاف  شأنها 
 وتبرئتهم في حال ثبتت براءتهم«. 
واستقبل الرئيس السنيورة رئيس 
الهيئة الناظمة لالتصاالت الدكتور 

كمال شحادة.

الحريري التقى 

وليامز ومر�شحين 

ب�����ح�����ث رئ������ي������س ك���ت���ل���ة 
سعد  النائب  »المستقبل«النيابية 
الممثل  استقباله  خالل  الحريري 
ال���خ���اص ل��ألم��ي��ن ال���ع���ام ل��الم��م 
وليامز،  مايكل  لبنان  في  المتحدة 
لبنان  ف��ي  السياسية  االوض���اع 

والمنطقة. 
وع����رض ال���ح���ري���ري، أم���س، 
دائ��رة  ف��ي  االنتخابية  األوض���اع 
المرشحين  م��ع  الثانية  ب��ي��روت 
ثم  قبيسي،  وهاني  المشنوق  نهاد 
جبل  مفتي  الحريري  النائب  التقى 
الجوزو،  علي  محمد  الشيخ  لبنان 
المستجدات.  آخ��ر  معه   وب��ح��ث 
عن  المرشح  أي��ض��اً  قريطم  وزار 
اإلله  عبد  عكار  في  السني  المقعد 
زكريا، باإلضافة للمرشح عن المقعد 
السيد.  عبدالله  زحلة  في   السني 

حمل ب�شدة على 14 اآذار واأعلن ان�شحابه من المعركة

دلول: بع�سهم مغرور ومتاأثر بحا�سيته

يقفون على الرمال ويعتقدون اأنهم يالم�سون الف�ساء

دلول متحدثاً في المؤتمر الصحافي 

زحلة - أنس عرار
محسن  السابق  النائب  رأى 
ومن  آذار،   14 جماعة  أن  دل��ول 
وضعت  الحريري  النائب  بينهم 

»ڤيتو« عليه.
على  يقفون  ه��ؤالء  »ان  وق��ال 
أنهم  ويعتقدون  غبار  من  ت��الل 
يريدون  كأن  الفضاء،  يالمسون 

أن أكون من جوقة الشتامين«.
وه����اج����م ب���ش���دة ال��ط��ب��ق��ة 
بفريقيها،  الحاكمة  السياسية 
واالس�����ف�����اف ال���س���ي���اس���ي ف��ي 

الخطاب.
قال:  »ديرشبيغل«  خبر  وعن 
»ان ما كتب في هذه المجلة فتنة 
رغب  واذا  لبنان  في  كتبت  وانها 
فسأقول  بي  االتصال  المحققون 
أين كتبت ومن كتبها، مؤكداً  لهم 
وجود مساع حثيثة لوضع شرخ 
بين الطائفتين السنية والشيعية. 
الذي  الصحافي  المؤتمر  تحّول 
السابق  والنائب  الوزير  إليه  دعا 
م��ح��س��ن دل����ول إل���ى م��ه��رج��ان 
في  دارته  في  أقيم  حاشد  شعبي 
فاعليات  حضرته  النهري،  علي 
وثقافية  واجتماعية  سياسية 
من  ومخاتير  بلديات  ورؤس���اء 
قرى المنطقة ورجال دين وحشد 

كبير من المناصرين.
كلمة  ال��ح��ش��ود  ف���ي  وأل���ق���ى 
من  انسحابه  فيها  أعلن  مطّولة 
بذلك  »ألنني  االنتخابي  السباق 
الوقوع  من  نفسي  احفظ  أن  أريد 
في مطّبات االصطفافات المذهبية 
البالد  تشهدها  ال��ت��ي  المقيتة 
النيابية«،  االنتخابات  عشية 
محتفظاً لنفسه بدور »في الحياة 
عندما  واالجتماعية  السياسية 
لسيادة  مناسباً  الظرف  يصبح 
والمصلحة  والمنطق  العقل  لغة 

الوطنية العليا«. 
كيف  جميعاً  شهدنا  اننا  وقال 
قامت تحالفات، وفرطت تحالفات 
 ،2005 العام  انتخابات  أثر  على 
مسرح  الى  البالد  تحولت  وكيف 
خطاب  العبثي،  الخطاب  يسوده 
المضاد.  والتخوين  التخوين، 
السياسية  ال��ح��ي��اة  فتعطلت 
االقتصاد وتفاقمت هجرة  وتجّمد 
وأريقت  الخارج،  الى  اللبنانيين 
سواتر  ترتفع  وك���ادت  ال��دم��اء 
بعدما  م��ج��دداً،  األهلية  الحرب 
بين  النفسية  الحواجز  ارتفعت 
الغرائز  استنفار  جراء  اللبنانيين 

الطائفية والمذهبية.
اعتقدنا  اض��اف: وم��رة أخ��رى 
السليم،  المنطق  على  وباالعتماد 
من  الدولية  المحكمة  إق���رار  أن 
جهة، وإفشال العدوان الصهيوني 
 2006 ت��م��وز  ف��ي  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى 
يدفعا  س��وف  أخ���رى،  جهة  م��ن 
في  األساسيين  الصراع  فريقي 
لتوحيد  المبادرة  أخذ  الى  البالد 
يدا  واالنطالق  والموقف  الكلمة 
االستقالل  تحصين  بمسيرة  بيد 
على  واالن���ت���ص���ار  وال���س���ي���ادة 
في  قدماً  السير  وكذلك  ال��ع��دو، 
ط���ري���ق االص������الح ال��س��ي��اس��ي 
الدولة  بناء  إلعادة  واالقتصادي 
الديموقراطية.  المدنية  اللبنانية 
الطبقة  حولت  لقد  دل��ول:  وق��ال 
بفريقيها  الحاكمة  السياسية 
لبنان، الى حلبة صراع ال ينتهي 
إما  آخ��ر  على  ف��ري��ق  بغلبة  إال 

بالنقاط أو بالضربة القاضية.
ولقد تناسوا المعادلة الذهبية 
لبنان،  وج��ود  عليها  يقوم  التي 
كما  الحاد  اإلنقسام  أن  وه��ي  أال 
عشناه في السابق ويتكرر اليوم 
لبنان  أع��داء  إال  منه  يستفيد  ال 

وأنه  الصهيوني،  العدو  مقدمهم  وفي 
قوة  من  بلغ  مهما  فريق  ألي  يمكن  ال 
ال  بمفرده.  لبنان  يحكم  أن  وجبروت 
ليس بهذه العقلية وال بهذا النوع من 
االسفاف في الخطاب السياسي يمكن 
دولة  لنا  يكون  وأن  البالد،  ت��دار  أن 
دولة  أنقاض  على  ومؤسسات  قانون 

المزارع والمحاصصة.
محاولة  وف��ي  الخلفية  ه��ذه  م��ن 
الحياة  في  العقل  لغة  إنعاش  إلعادة 
مع  أتمكن  علني  اللبنانية  السياسية 
ال  فعال  يغلّب  دور  لعب  من  آخرين 
على  والشعب  الوطن  مصلحة  ق��والً 
الضيقة،  والحزبية  الفئوية  المصالح 
من هذه الخلفية بالذات كانت رغبتي 
النيابية  االنتخابات  الى  الترشح  في 

لدورة العام 2009.
لألسف  ولكنني  دل����ول،  وت��اب��ع 
صدمت عندما تواجهت باالصرار على 
تشكيل  في  واإللغاء  التحدي  منطق 
اللوائح من قبل القيمين على هذا األمر 

في كال الطرفين.
وصعقت عندما وجدت أن الخطاب 

هو  عندهم،  به  والمرحب  المرغوب 
خطاب الشتيمة والسباب، كما فجعت 
عندما اكتشفت، أنهم لم يتعلموا شيئاً 
نحن  »كم  وقال:  الماضي.  دروس  من 
اإلمام  وحكمة  عقل  الى  بحاجة  اليوم 
موسى الصدر أعاده الله لنا حياً والى 
ورفيق  جنبالط  كمال  وحكمة  عقل 
ورشيد  معوض  ورينيه  الحريري 
كرامي وجوزيف السكاف وريمون إده 
دولة  رج��ال  كانوا  لقد  كثر.  وغيرهم 
الوطن  مصلحة  دائما  غلّبوا  ك��ب��اراً، 
مصالحهم  على  العامة  والمصلحة 

الضيقة الشخصية والحزبية«.
هؤالء  من  العديد  أوالد  ورث  لقد 
ولكن  المادية،  ثرواتهم  لهم  المغفور 
عن  ان��ح��رف  لألسف  منهم  البعض 
إرث��ه��م وم��ع��ت��ق��دات��ه��م وخ��ي��ارات��ه��م 
البعض  السياسية وحتى بات هؤالء 
أبائهم،  ب��أدوار  تذكيرهم  يطيقون  ال 
ونتيجة  الغرور،  أخذهم  ما  شدة  من 
التي  الحاشية  تأثير  تحت  وقوعهم 
التبخير  بمزمار  النفخ  على  تعتاش 

والتبجيل.
وألن��ن��ي أرف���ض أن أك���ون واح���داً 
م��ن ه��ؤالء وأرف���ض أن أك��ون واح��داً 

المنابر  على  الشتامين  جوقة  م��ن 
عدم  نفسي  على  آليت  والشاشات، 
النوع  هذا  مع  التنافس  في  االستمرار 

من حديثي النعمة في السياسة.
السباق  من  انسحابي  إن  اضاف: 
إنسحابي  أب��داً  يعني  ال  االنتخابي 
سوف  فإنني  السياسية.  الحياة  من 
الوطنية  القضية  لواء  حامالً  استمر 
ومصالح  اللبناني  الشعب  ومصالح 
كنت  كما  والبقاع  زحلة  منطقة  أهالي 
في  وج��ودي  عن  النظر  بغض  دائماً 

الندوة البرلمانية من عدمه.
المحبين  من  اعتذر  دل��ول:  وختم 
تعاطفوا  الذين  كل  وم��ن  كثر،  وه��م 
قراري  اليوم  ويؤلمهم  ترشيحي  مع 
أن  آملين  المعركة،  من  باالنسحاب 
فيه  لما  دائم  تعاون  في  سوياً  نبقى 
بقاعنا  وع���روس  قضائنا  مصلحة 
الوطن  زحلة ولما فيه خير ومصلحة 

كل الوطن والشعب كل الشعب.
آذار وضعوا   14

علّي »ڤيتو«
التي  الجهة  عن  س��ؤال  على  ورداً 
أن  دل���ول  أوض���ح  ألجلها،  ينسحب 
الشعب  »لمصلحة  ه��و  انسحابه 
والوطن« مشيراً الى أن »هناك هجمة 
في  الشيعية  الطائفة  على  شرسة 
ثقافتنا  تستهدف  األوس���ط  البقاع 

وطريقة العيش عندنا«.
وقال »أن هناك قراراً في أن ال يكون 
ممثل الشيعة من قضاء زحلة«. وأكد 
أن »14 آذار وضعوا كلهم علّي ڤيتو«، 
الجميل  أمين  الرئيس  أن  الى  مشيراً 
ڤيتو  يضع  ل��م  أن��ه  وق��ال  ب��ه  اتصل 
سمير  الدكتور  له  بعث  فيما  عليه، 
»أنهم  ل��ه  ليقول  بمبعوث  جعجع 

طالبوه بوضع ڤيتو«.

ما كتب فتنة
وحول ما نشرته أخيراً مجلة »دير 

شبيغل« األلمانية، أوضح دلول 
أن »ما كتب في هذه المجلة فتنة«، 
مشيراً الى أنها »كتبت في لبنان، 

وإذا رغب المحققون االتصال 
بي فسأقول لهم أين كتبت ومن 

كتبها«، مؤكداً وجود مساع حثيثة 
لوضع شرخ بين الطائفتين السّنية 

والشيعية.
وعن مفاوضات كانت تجري بينه 
أوضح  الحريري،  سعد  الشيخ  وبين 
وعده  حيث  يتيم  عشاء  جمعهما  أّنه 
مهلة  بإعطائه  ال��ح��ري��ري  ال��ن��ائ��ب 
يلَق  لم  اليوم  وحتى  ليجيبه  أسبوع 
هؤالء  سؤال:  على  رداً  وقال  جواباً. 
يقفون على تالل من غبار ويعتقدون 

أّنهم يالمسون الفضاء بأيديهم.
وف��ي ال��خ��ت��ام، أل��ق��ى أح��د رج��ال 
العريس  وليد  الشيخ  السّنة،  الدين 
كلمة أشاد فيها باعتدال الوزير دلول 

ومناداته بنبذ التعّصب.

ما ُكتب 

في »دير �شبيغل« 

�شنع في لبنان 

واأعرف هوية 

الكاتب

ان�سحاب مر�سحي »االنتماء« ورفعت الم�سري

والمعركة بين »بعلبك ـ الهرمل« و»اإنماء بعلبك«
بعلبك � وسام درويش

شهدتها  التي  االنتخابية  السياسية  التحركات  أخفت 
من  مزيداً  األخيرة  الساعات  في  الهرمل  بعلبك  منطقة 
األرض  على  النيابية  المعركة  معالم  رسم  في  الوضوح 
بعدما انكشفت معظم األوراق المستورة مع وصول أقالم 
وضعت  والتي  ال��س��راي،  إل��ى  االنتخاب  وع��دة  االق��ت��راع 
من  قلماً   435 على  تتوزع  وهي  بعلبك  قائمقام  بعهدة 
قرى وأقالم القضاء74 منها للهرمل و361 لبعلبك. حيث 
التخاذ  المدارس  هذه  على  الكشف  اللبناني  الجيش  بدأ 
اإلجراءات األمنية الالزمة لتأمين السالمة العامة، وحفظ 
عنها  تفصلنا  ال  التي  الصفر،  ساعة  قبل  االنتخابات  أمن 
سوى أيام معدودة. وبعد انضمام المرشح »إنماء بعلبك« 
بعلبك  منطقة  في  الماروني  المقعد  عن  الفخري  شوقي 
الهرمل في مؤتمر صحافي أعلن فيه رئيس الالئحة راشد 
عدد  ليصبح  لها  الفخري  انضمام  األخير  دارة  في  حمادة 
هؤالء  ويعتبر   )9( الهرمل«  بعلبك  »إنماء  الئحة  أعضاء 
أنفسهم مستقلين واستطاع مرشحوها قطع الطريق على 
أحمد  تيار  من  والمدعومة  اللبناني  لالنتماء  الئحة  إعالن 

األسعد.
الرؤية  واتضحت  اختلطت،  قد  األوراق  تكون  وبذلك 
بالمعارضة  وتتمثل  األول���ى،  الئحتين،  بين  سياسياً 
ولدت  وق��د  الوطنية،  والشخصيات  والقوى  واألح���زاب 
من  تضم  وهي،  بعلبك  قلعة  في  باخوس  أعمدة  بين  من 

الحاج  حسين  الموسوي،  حسين  الله  حزب  عن  الشيعة 
حسن، نوار الساحلي، علي المقداد وعن حركة أمل غازي 
كامل  السنة  وع��ن  قانصوه  عاصم  البعث  وع��ن  زعيتر 
سكرية  ووليد  اإلسالمي  العمل  لجبهة  ممثل  الرفاعي 
مروان  الكاثوليك  وعن  سكرية،  اسماعيل  النائب  شقيق 
وعن  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  ممثل  فارس 
المقعد الماروني اميل رحمة رئيس حزب التضامن هذا عن 

الالئحة األولى. 
أما الالئحة الثانية والمدعومة من قوى المواالة والممثلة 
بدنايل  من  ولدت  والتي  المستقلة  الشخصيات  ببعض 
الماروني  بالمرشح  حضورها  عززت  مرشحين  بثمانية 
شوقي الفخري ليرتفع عديدها إلى تسعة مرشحين وهي 
على الشكل التالي خمسة شيعة وهم راشد حمادة، فادي 
ياغي،  صبحي  ومحمد  سليمان  الحاج  محمد  يونس، 
حافظ أمهز وعن السنة باسل الحجيري. وال أمل في األيام 
القليلة المقبلة من والدة الئحة ثالثة أو تسميات قد تطرأ، 

فالمعركة حصراً بين الئحتين األولى والثانية .

انسحاب »اإلنتماء«
لقاًء  االنتماء«  »تيار  رئيس  عقد  الواقع  هذا  ظل  وفي 
في أحد فنادق بعلبك أعلن فيه انسحاب جميع مرشحيه 
عن  ع��زوف��ه  المصري  رف��ع��ت  أع��ل��ن  وب���دوره  الشيعة. 

الترشح.

)البناء(

)البناء(



AL-BINAA سياسية4محليات  Wednesday 27 May 2009 Issue NO 20االربعاء 27 أيار 2009 العدد 20 

»التغيير والإ�ضالح«: نريد الفوز ل�ضمان التوازن

)البناء(أبو جمرة وصحناوي خالل الجولة

االنتخابية للوصول إلى التغيير الذي 
نحن في حاجة ماسة إليه بعد الخلل 

الكبير الذي رأيناه في الدولة«.
جبران  وزي��راالت��ص��االت  واعتبر 
في  التغيير  وقت  »ح��ان  أنه  باسيل 
خالل  ولفت  ح��زي��ران،  م��ن  السابع 
جولة قام بها على قرى وبلدات عدة 
الدكتور  المرشح  برفقة  البترون  في 
»حزب  »س��الح  أن  إلى  يونس  فائق 
»إسرائيل«  وجه  في  حاجة  هو  الله« 

وفي وجه مؤامرة التوطين«.
واعداً  يونس،  الدكتور  تحدث  كما 
على  ال��ج��دي  »بالعمل  المواطنين 
لكل  الشيخوخة  ض��م��ان  م��ش��روع 
مواطن لبناني تخطى السن التقاعدية 

وهذا مشروع »ضمان الكرامة«.

شديد
أكد مرشح التيار الوطني الحر في 
شديد  هنري  راشيا  الغربي  البقاع 
بالشراكة  إال  يعيش  ال  لبنان  أن 
وبالوحدة وبميزة التنوع كون لبنان 

النموذج والرسالة.
للتيار  مكتب  افتتاح  خ��الل  ودع��ا 
حضور  في  قفرة  في  الحر  الوطني 
الئحة المرجعية البقاعية، إلى تكوين 
طبقة سياسية جديدة تقود البالد وال 
العبور  أجل  من  السفارات،  من  تقاد 
الموحدة  والعدالة  الحق  دول��ة  إلى 
وإلى  وشعبها،  وجيشها  بمقاومتها 
والمفسدين  ال��ف��س��اد  دول���ة  ان��ه��اء 
المحاصصة  دول��ة  أرك��ان  وتقويض 
المحسوبيات  دول���ة  واالس���ت���زالم، 
شبكات  م��ن  المستباحة  وال��م��زارع 

التجسس والمخابرات.

جمرا عن أن »المعركة االنتخابية في 
بيروت األولى هي عينها في المناطق 
اللبنانية كافة، وهي يجب أن تخاض 
بحرية لينتقي المواطنون من يمثلهم 
بعد أن كان النواب تابعين لقريطم«.

في الشوف
التغيير  »الئ��ح��ة  أع��ض��اء  ج���ال 
قرى  على  الشوف،  في  واإلص���الح« 
حشداً  التقوا  وكانوا  شوفية،  وبلدات 
من أهالي عين زحلتا ونبع الصفا في 
قاعة كنيسة السيدة في بلدة الحدث.
الدكتور  أك��د  اللقاء  مستهل  ف��ي 
المعركة  »ج��دي��ة  ال��ق��زي  ناصيف 
االنتخابية في الشوف، والتي تهدف، 
ف��ي م��ا ت��ه��دف، إل��ى إع���ادة ال��ت��وازن 
»أن  وأعلن  الجبل«.  إلى  السياسي 
أولى أهداف الئحة التغيير واإلصالح 
كامل  دفع  بعد  المهجرين  ملف  إقفال 

التعويضات للمستحقين.
ان��ط��وان  ال��م��رش��ح  اعتبر  ب���دوره 
البستاني أن »الحرب التي تخوضها 
سالحها  االنتخابات  في  المعارضة 
صناديق  ف��ي  الناخبين  أص����وات 
االق���ت���راع«. وش���دد ع��ل��ى »وج���وب 
الرامي  المشروع  وجه  في  الوقوف 
لبنان  م��ن  المسيحيين  إزاح���ة  إل��ى 

والمنطقة لتوطين الفلسطينيين.
أما المرشح المايسترو عبدو منذر 
واإلصالح«  »التغيير  الئحة  أن  فأكد 
ف���ي ال���ش���وف ت���خ���وض ال��م��ع��رك��ة 

االنتخابية بكل ما لديها من قوة«.
الشؤون  ل��وزي��ر  مداخلة  وك��ان��ت 
فيها  رأى  ع��ون  م��اري��و  االجتماعية 
المعركة  تخوض  »المعارضة  أن 

واإلص����الح،  التغيير  تكتل  أك���د 
أن���ه ي��ري��د ت��ح��ق��ي��ق األك��ث��ري��ة في 
في  حصة  له  ليكون  النواب  مجلس 
التوازن  له  تضمن  ال���وزراء  مجلس 
جوالت  خالل  التكتل  وأش��ار  داخله، 
انتخابية لمرشحيه، إلى أن  المعركة 
المناطق  في  عينها  هي  االنتخابية 
تخاض  أن  ويجب  كافة،  اللبنانية 
بحرية لينتقي المواطنون من يمثلهم 
لقريطم«.  تابعين  النواب  كل  أن  بعد 
الله«  »حزب  »سالح  أن  على  مشدداً 
وفي  إسرائيل  وج��ه  ف��ي  حاجة  ه��و 

وجه مؤامرة التوطين«.
التغيير  »الئحة  مرشحو  ش��ارك 
األولى  بيروت  دائرة  في  واإلص��الح« 
في لقاء نظمه آل حالق في الحازمية 

� مار تقال.
جمرا  أب��و  عصام  ال��ل��واء  وت��وج��ه 
تحقيق  »نريد  بالقول:  الحضور،  إلى 
األكثرية في مجلس النواب وأن تكون 
لنا على أساس ذلك حصة في مجلس 

الوزراء لنضمن التوازن داخله«.
عن  تتحدث  ال��ت��ي  األخ��ب��ار  وع��ن 
رئيس  والي���ة  وت��ق��ص��ي��ر  ال��م��ث��ال��ث��ة 
اتهامات  »إن��ه��ا  ق��ال:  الجمهورية، 
التي  الحرب  سياق  في  تأتي  باطلة 
تشن ضدنا«، فنحن على العكس مع 
أن تعطى الصالحيات للرئيس ليكون 

حاكماً وحكماً«.
وعن زيارة نائب الرئيس األميركي 
للبنان، اعتبر أن »هذه الزيارة تخللها 
إج���راء  ي��دع��م  ل��ه  منطقي  ت��ص��ري��ح 
بديموقراطية  النيابية  االنتخابات 
المواالة  أقطاب  لقاءه  أن  إال  وحرية، 
ت���رك ع��الم��ة اس��ت��ف��ه��ام، وزي��ارت��ه 
في  وفيلتمان  راي��س  ب��زي��ارة  تذكر 

االنتخابات الماضية«.
فريج  ال��م��رش��ح  ت��ح��دث  ب����دوره 
»الكفاءة  عن  كلمته  في  صابونجيان 
في الئحة التغيير واإلصالح«، فأشار 
تعترض  قد  وصعوبات  »عقبات  إلى 
يكون  أن  المطلوب  وبالتالي  لبنان، 
ومجلس  البرلمان  في  للمسؤولين 

الوزراء الخبرة لمواجهتها«.
حزب  بين  »ال��ت��ح��ال��ف  أن  وأك���د 
الحر«،  الوطني  و«التيار  الطاشناق 
مشيراً  وشريف«،  متين  تحالف  هو 
إلنجاح  عالمي  أرمني  »تصميم  إلى 

نواب الطاشناق وحلفائه.
ال��م��رش��ح نقوال  أك���د  م��ن ج��ه��ت��ه 
التغيير  »ورش�����ة  أن  ص��ح��ن��اوي 
التيار  فيها  يسير  التي  واإلص���الح 
إلى  »للوصول  تهدف  الحر  الوطني 

دولة تحقق المواطنية الحقيقية«.
األشقر  مسعود  المرشح  ول��ف��ت 
إلى أن »الئحة التغيير واإلصالح في 
واضح  برنامج  لها  األول��ى  بيروت 
واإلنمائي  السياسي  الصعيد  على 
واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي، وهي 
تسعى إلى تنفيذه وتطلب محاسبتها 

على ذلك«.
في  ال��الئ��ح��ة  أع��ض��اء  ش���ارك  كما 
حاصباني  آل  دارة  في  شعبي  لقاء 
أبو  اللواء  خالله  تكلم  الرابية،  في 

ن�صاط �صفير
الكاردينال  الماروني  البطريرك  النشاطات السياسية عن لقاءات  غابت 
فرسان  منظمة  سفير  التوالي  على  فاستقبل  صفير،  بطرس  الله  نصر  مار 

مالطا ذات السيادة في االردن الشيخ وليد الخازن. 
ثم التقى الدكتور عادل عقل والمهندس هنري صفير. 

الدائم، تم خالله عرض  للمجمع  اجتماعا  البطريرك صفير ترأس  وكان 
امور كنسية.

البري�ستول.. رافعة لـ 14 اآذار ع�شية االنتخابات 

اإده ح�صر لي�ؤكد »البقاء مع روحيتها«

)تموز(لقاء 14 آذار في البريستول

عربي  لبنان  بقاء  على  يعمل  اللقاء 
مواجهة  ف��ي  حربة  رأس  ال  الهوية 
القضية  اج��ل  وم��ن  العربي،  العالم 
وتأمين  التوطين  ومنع  الفلسطينية 
ح��ق ال���ع���ودة«. وخ��اط��ب ال��ب��ي��ان 
واع���داً  عاطفية  بلغة  اللبنانيين 
الدولة  على  »لالنقالب  بالتصدي 
وبمواجهة  ال��ط��ائ��ف،  ات��ف��اق  وعلى 
ولجم  االقتصادية،  االزم��ة  تداعيات 
التي  والمذهبية  الطائفية  النزاعات 

تهدد العالم العربي«.
ل�  اللقاء  داخل  من  مصادر  واكدت 
انجاز  ذاته  بحد  »اللقاء  ان  »البناء« 
للحساسيات  نظراً  المرحلة  هذه  في 
ومجرد  الحلفاء،  بين  االنتخابية 
تشكل  ربما  الجامعة  والصورة  عقده 
رافعة انتخابية في كثير من الدوائر، 
مجموعة  عن  عبارة  البيان  كان  وان 
عناوين عامة اال انه مؤثر في التأكيد 

على وحدة اللقاء«.
والجدير ذكره ان الحشد االعالمي 
بقي  الفندق،  الى  حضر  الذي  الكبير 
المنظمون  ومنح  جانبية،  قاعة  في 
شرف النقل المباشر للبيان الختامي 
تصرف  في  فقط،  المستقبل  لمحطة 
غ��ي��ر م��ف��ه��وم وغ��ي��ر واض����ح، وس��ط 
حد  ال��ى  االعالميين  ال��زم��الء  سخط 
»هل  بالقول  ذلك  عن  احدهم  تعبير 

يخافون اسئلتنا«. 

الذي يحدد مسار االنتخابات اللبنانية 
وانتصار حزب الله في لبنان يتجاوز 
الثالثة  والجمهورية  اللبناني،  االطار 
على  هي  المعارضة  من  المزعومة 
اليوم  ولقائنا  غزة«  »جمهورية  مثال 
تأكيد على اننا نريد لبنان اوالً وليس 

لبنان المغامر«.
النائب  وانتظر الجميع ما سيقوله 
»بالحكي  وعد  ولكنه  جنبالط  وليد 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ف��ي ب��رن��ام��ج ك��الم 
الحريري  سعد  النائب  اما  الناس« 
خرجا  فقد  اللبنانية  القوات  وقائد 
مدخل  ع��ن  ب��ع��ي��داً  خلفي  ب��اب  م��ن 

االعالميين.
النائب  ت���اله  ال��خ��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان 
عنوان  وحمل  سعيد،  فارس  السابق 
واكد  والقسم«  العهد  تجديد  »بيان 
ما يقال دائماً في وسائل االعالم، ولم 
فضفاضة  شعارات  من  جديداً  يحمل 
على  والتركيز  الكاملة  »السيادة  مثل 
والشرعية  »المثالثة«،  فكرة  رفض 
ال��دس��ت��ور،  على  القائمة  ال��واح��دة 
ونهائية  السالح،  امتالك  وحصرية 
لبنان ككيان ال وطناً مرحلياً او ساحة 
مفتوحة لكل المقايضات والحسابات 

االقليمية والدولية.
على  التأكيد  ال��ب��ي��ان  ينس  ول��م 
 25 ف��ي  ادى  الوطني  »االج��م��اع  ان 
وان  االرض،  تحرير  الى   2000 أيار 

عامر مالعب
بعد غياب طويل، انعقد يوم امس 
اجتماع قوى 14 في فندق البريستول، 
شلت  مشددة،  امنيه  اج��راءات  وسط 
ومنعت  المحيطة  ال��ش��وارع  حركة 
وصدر  الطبيعية،  المواطنين  حركة 
بيان ختامي اعاد التأكيد على »ثوابت 
واستمرار  عنها،  والدفاع  االرز  ثورة 
مسيرة االستقالل التي بدأت مع بيان 
 2000 العام  في  الموارنة  المطارنة 

ووحدة قوى 14 آذار«. 
فيهم  ب��م��ن  ال��ج��م��ي��ع،  ح��ض��ر 
لالنتخابات،  ال��ج��دد  ال��م��رش��ح��ون 
والمستبعدون عن جنة الترشيحات، 
نظراً  »السلطة«  وزراء  باستثناء 
الجلسة  م���ع  االج��ت��م��اع  ل��ت��زام��ن 
الحكومية، واستمر اللقاء نحو ساعة 
المرشحون  بعض  ليخرج  الزمن  من 
»مستعجلين« ومنهم النائب مصباح 
شغل  لدينا  »نحن  وي���ردد  االح���دب 
انه  »البناء«  ل�  مؤكداً  وانتخابات« 
تؤثر  وال  آذار   14 صلب  في  زال  »ما 
الئحة  الواقع  وفي  عليه،  االنتخابات 
 14 الئحة  وليست  ائتالفية  طرابلس 

آذار«.
عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده 
اكد بدوره ل� »البناء« انه »حضر اللقاء 
آذار«   14 قيادة   من  انسحابه  رغم 
ولكنه »يبقى مع روحيتها« ويضيف 
»انا من المؤسسين للقاء البريستول 
اعتراضاً  انسحبت  ولكنني  السابق 
وانني  ال��ح��رك��ة،  ق��ي��ادة  ادارة  على 
البيان  صياغة  في  اب��داً  اش��ارك  لم 
مختصر،  بيان  ناقشنا  بل  الختامي، 
مستقبلية  اج��ت��م��اع��ات  ن��ح��دد  ول��م 
لحركة 14 آذار، اما موضوع المثالثة 
عليه  يؤكدون  الله  حزب  ن��واب  فإن 
بتطبيق  يطالبون  حين  بإستمرار 
على  كبرى  بدوائر  النسبية  قانون 
الطائفية  وبإلغاء  لبنان،  مستوى 
وذلك  العددية  واعتماد  السياسية 
يعني بالنسبة لنا المثالثة في النظام 

بدل المناصفة«.
ان  اعتبر  الجميل  امين  الرئيس 
مواجهة  في  هو  اليوم  آذار   14 »دور 
كالم الرئيس )االيراني( احمدي نجاد 

»منبر ال�حدة« دعا اإلى ال�ق�ف
في وجه المال ال�صيا�صي

إط��الق  إل��ى  ال��وح��دة«  »منبر  دع��ا 
ص��ي��ح��ة م���دوي���ة ف���ي وج����ه ال��م��ال 
وإلى  الفئوية  والعصبيات  السياسي 
تجاوز اللوائح االنتخابية التي تجمع 
العجائب، والمبادرة إلى تشكيل الئحة 
الحرص  يتم  بحيث  بالناخب  خاصة 
مشيراً  األصلح.  المرشح  اختيار  على 

إلى أن التشطيب هو خيار وطني.
إلى  ن���داء  ال��وح��دة«  »منبر  وج��ه 
العامة  أمانته  انعقاد  إثر  المواطنين 
سليم  ال��دك��ت��ور  ال��رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة 
فيه  اعتبر  ام��س،  منزله  في  الحص 
م��درارا  يتدفق  السياسي  ال��م��ال  أن 
للضغط على العملية االنتخابية عبر 
تمويل مؤسسات في المجتمع المدني 
محسوبة على أطراف معينيين بغية 
كسب الرأي العام في مناطق مختلفة 

لمصلحة أصحاب المال ومرشحيهم.
الذي  السياسي  والمال  وأض��اف: 
إرادة  ينصب بغزارة للتحكم زورا في 
من  فجة  وسيلة  هو  الحرة  الشعب 
وسائل الفساد واإلفساد في المجتمع. 
بنية  في  تنخر  رهيبة  آف��ة  والفساد 
كل  وف��ي  صعيد  ك��ل  على  المجتمع 
يؤديه  ال��ذي  الفاجر  وال��دور  مجال. 
يأتي  االنتخابات  في  السياسي  المال 
شاهدا ساطعا على عمق انتشار هذه 
اآلفة داخل مجتمعنا. والمال السياسي 
للعصبيات  موازية  طريق  في  يجري 

الفئوية، المذهبية والطائفية.
وك��ب��ار أه���ل ال��م��ال ال��س��ي��اس��ي ال 
ي��ت��ورع��ون ع��ن م��خ��اط��ب��ة ال��غ��رائ��ز 
خدمة  ف��ي  وإث��ارت��ه��ا  والعصبيات 
أنهم  والمؤلم  االنتخابية.  معاركهم 
األرض  على  ال��ت��ج��اوب  م��ن  يلقون 
ال��وح��دة  مصلحة  ف��ي  ي��ص��ب  ال  م��ا 
الوطنية أو في مجرى تطوير التجربة 
تحصين  ف���ي  أو  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
القيم  من  وكلها  الصالحة،  المواطنة 
ال  القيم  وه���ذه  ال��ث��اب��ت��ة.  الوطنية 
وجود لها سوى في كنف الدولة. وقد 
الدولة  تحقيق  عن  اللبنانيون  عجز 

العصرية المنشودة. 
ال��م��ط��ل��وب م��ب��دئ��ي��ا ق��ي��ام دول���ة 
أي  المعهودة،  بالمواصفات  تتحلى 
الدولة  والمؤسسات.  القانون  دولة 

الحرية  دول���ة  وال��ع��ادل��ة،  ال��ق��ادرة 
والديموقراطية.

دولتنا  تكون  كيف  النداء:  وس��أل 
دولة العدالة وليس فيها قضاء يتمتع 
كان  لكيانه؟  واالستقاللية  بالفاعلية 
مع  السطح  على  طفا  قد  الواقع  هذا 
كان  والتطورات  األحداث  من  سلسلة 
احتجزوا  ضباط  ع��ن  اإلف���راج  منها 
ألكثر من ثالث سنوات من دون وجود 

أي تهمة في حقهم.
القانون  دول��ة  هي  أين  ثم  وتابع: 
ممارسات  كنف  ف��ي  وال��م��ؤس��س��ات 
للقوانين  فاضحة  خ��روق��ا  تسجل 
وف���ي ك��ن��ف ف��س��اد ي��س��ت��ش��ري في 
المؤسسات؟  وسائر  اإلدارة  ع��روق 
وأصحاب  قادرة  الدولة  تكون  وكيف 
لمصالحهم  يستغلونها  المصالح 
الذاتية؟ كيف تكون الدولة دولة حرية 
السياسي  ونظامنا  وديموقراطية 
ينعم بالكثير من الحرية وإنما القليل 
فالديموقراطية  الديموقراطية؟  من 
الحقيقية ال تكتمل عناصرها إال بتوافر 
شرطين: التمثيل الشعبي السليم في 
الحكم ووجود آليات فاعلة للمساءلة 
والمحاسبة. وكال الشرطين مفتقد إلى 

حد ملحوظ في بلدنا. 
صيحة  المطلوب  ال��ن��داء:  وختم 
السياسي  ال��م��ال  وج��ه  ف��ي  م��دوي��ة 
نهيب  إننا  الفئوية.  والعصبيات 
هذه  يطلق  أن  الشريف  بالمواطن 
يوم  االقتراع  صندوق  عبر  الصرخة 
معبرا  صوته  في  فيكون  االنتخاب، 
ال��م��ال  دور  ن��ب��ذه  ع��ن  تعبير  خ��ي��ر 
وراء  االنسياق  ورفضه  السياسي 
الفرز  حالة  تعميق  على  العاملين 
الفئوي المقيت. ويكون ذلك بتصميم 
تجاوز  على  الشريف  الناخب  م��ن 
تجمع  ال��ت��ي  االنتخابية  ال��ل��وائ��ح 
الشريف  المواطن  ومبادرة  العجائب 
به  ال��خ��اص��ة  الئ��ح��ت��ه  تشكيل  إل��ى 
المرشح  اختيار  على  يحرص  بحيث 
بالمواصفات  يتمتع  ال��ذي  األصلح 
ال��وط��ن��ي��ة وال��خ��ل��ق��ي��ة ال��م��ن��ش��ودة. 
المفروضة  اللوائح  م��ن  التشطيب 
وطني  خيار  إلى  الطريق  هو  عٍل  من 

صادق. 

»المرجعية البقاعية« عقدت �سل�سلة لقاءات

مراد: نتطلع اإلى االنتخابات محطًة للتغيير

)علي عرابي(مراد متحدثاً 

تستمر هذه التجاوزات والتعديات، وأال تكون االنتخابات 
محطة اقتتال وشغب وتحريضات طائفية ومذهبية.

وطنية  لحكومة  تمهيداً  تكون  ان  نريدها  أض���اف: 
تطوى  وأن  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  وإلنعاش 

مأساة الديون التي وصلت ل�60 مليار دوالر.
وكانت كلمة للنائب السابق هنري شديد أكد فيها ثبات 

التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

االنتخابات  م��راد  الرحيم  عبد  السابق  الوزير  وصف 
الحقيقية،  السيادة  بمعركة  الغربي  البقاع  في  النيابية 

والخيار الوطني والعروبي.
وقال: إن الطائفة السنية كانت في طالئع المقاومة، ولن 

نرضى أن نعود الى الوراء وأن ُتخطف الى مواقع أخرى.
في  البقاعية  المرجعية  لالئحة  شعبي  لقاء  في  وأشار 
البيضاء  الدار  قاعة  وفي  الغربي  البقاع  في  الخيارة  بلدة 
في راشيا أمس، في حضور أعضاء الالئحة، وجمع شعبي 
النابذ  لبنان  بناء  الى  تسعى  المعارضة  ان  الى  وحزبي 

للطائفية والمذهبية، لبنان المقاوم للعدو »اإلسرائيلي«.
وعن الشأن االنتخابي قال مراد: اعتدنا أن تكون القاعدة 
الشعبية للطائفة السنية، قاعدة ناصرية وقومية وعروبية، 
وتعلمنا العزة والكرامة في مدرسة جمال عبد الناصر، وكنا 
دائماً في طالئع العروبة والمقاومة، فلن نرضى أن نعود الى 
الى مواقع أخرى غير  السنية  الطائفة  أن ُتخطف  أو  الوراء 

موقعها الصحيح الذي تبوأته سابقاً.
محطة  تكون  لكي  االنتخابات  هذه  الى  نتطلع  أضاف: 
للبنان  جديدة  أسس  عليها  لُتبنى  وجديدة  كاملة  انطالق 
ُيرسل  أن  يريد  االنتخابات  هذه  في  فلبنان  الحضاري، 
رسالة جديدة ألخوته المقيمين والمغتربين والعرب، لكي 
يعودوا الى لبنان مستثمرين النعاش الوضع االقتصادي 

واالجتماعي فيه.
ان  البيضاء في راشيا قال مراد: »نريد  الدار  وفي قاعة 
تكون هذه االنتخابات عرساً وطنياً بعيداً عن كل الخالفات، 
أال  في  آمالً  وتعديات،  مشكالت  يريدونها  اآلخ��رون  فيما 

)علي عرابي( من الحضور

فيرونيك خباز
تمثل الحملة اإلنتخابية في لبنان فرصة ذهبية 
لتطبيق األساليب المتطورة للتسويق السياسي في 
محاكاة لما يجري في الدول الغربية الديموقراطية، 
اإلعالنية  اللوحات  اختلفت   الشهرين  قرابة  فمنذ 
التي نواجهها يومياً على طرقاتنا وتبدلت هويتها، 
على  طغى  ال��ذي  السياسي  الطابع  عليها  وغلب 
لوحة  وكل  أبهى«  وال  »طلة  فكل  الفنية،  اللوحلت 
»البنوراما«  هذه  باتت  حتى  معيناً،  فريقاً  تحاكي 
تشكل لدى اللبنانيين اهتماما، وإثارة، وتسلية. بل 
من  مبتكروها  سيأتي  بماذا  ينتظرون  أصبحوا  نهم 
شعاراتها  على  فريق  كل  سيتنافس  وكيف  بعدها، 
واشكالها في سبيل توفير أكبر قدر ممكن من التأثير 

في الناخبين وتوجيه الرأي العام... 
تيصح  صح  »فكر  ق��وات«،  وللوطن  ق��ّوة  »لكم 
الكتائب«،  انتخب  رح  ص��ح...  »فكرت  ال��وط��ن«، 
مننسى  »ما  الدولة«،   خارج  سالح  مع  إصالح  »ال 
... وتطول  بالتغيير«  إال  والسما زرقا«، »المستقبل 
منها  »واللطشات«.  االبتكارات،  وسلسلة  الالئحة 
ذلك  وكل  وسطحي،   تافه  هو  ما  ومنها  يضحك  ما 
واالخراج  واألل��وان  األشكال  أما  المضمون.  يخص 

فموضوع آخر...
نكاد ال ننتهي من اإلعالنات الحزبية العامة حتى 
المرشحين  صور  تحمل  متراصٌة  لوحاٌت  تصدمنا 
مزروعة في الشوارع، والطرق األساسية والفرعية 
شعارات  تحمل  وكلها  والشرفات  األبنية  وعلى 
شارل  صوتك«،  متن  كنعان...  إبراهيم   « مختلفة 
والسما  أستقيل  »لن  المسيحي«،  الصوت  أيوب... 

زرقا... عدنان عرقجي«.
لم تقتصر اإلعالنات اإلنتخابية على الشعارات، 
مباشٌر  هو  ما  ومنها  واأللوان،  الصورة  شملت  إنما 
اللبنانية  فالقوات  مباشر،  غير  اآلخ��ر  والبعض 
مع  الله«  حزب  بعلم«  اللبناني  العلم  استبدلت 
برتقالية  أرزة  ووض��ع  الداخل  من  إشارته  إلغاء 
إنتخبوا  اذا  ينتظرهم  مماذا  الناخبين  لتحذير 
فاستعمل  إده  كارلوس  المرشح  أما  األخر.  الفريق 
وضع  حيث  البرتقالي  لونين:  يحمالن  مربعين 
على  احتوى  ال��ذي  والكحلي  »غلط«  كلمة  داخله 
عونياً  واإلب��داع  التميز  يبقى  ولكن  »ص��ح«.  كلمة 
  »Sois belle et vote«إعالن برز  فقد  منازع  بال 
اإلعالمية  الوسائل  حسب  إنتخابي  إعالن  كأفضل 
 .…)Figaro، New York Times( الغربية 
االنتخابية  السياسية  االعالنات  هذه  جانب  وإلى 
تصممها  لم  احترافا،  اقل  اعالنات  تبرز  المحترفة، 

يخلو  يكاد  فال  الكثير.  تكلف  وال  االعالنات  شركات 
والصور  القماشية  الالفتات  من  لبنان  في  ش��ارع 
وعلى  االنارة  أعمدة  على  المناصرون  يرفعها  التي 
الشرفات ويزايدون بعضهم على بعض في طولها 
وإما  لمرشحين  إما  غالباً،  وهي  مضمونها،  ولهجة 
لشهداء، وفي لبنان لكّل شارع شهداؤه ومرّشحوه 
والفتاته الخاصة مثل »يلي خلف ما مات«، »خافوك 

فقتلوك« وما شابه.

الحملة البرتقالية
والتزامها بالسقف المالي.

اإلنتخابات  لهذه  نتحضر  طويلة  فترة  »منذ 
رسمنا  لذا  األكثرية،  نربح  لكي  سنخوصها  التي 
التغيير  أجل  ومن  خالقّين  نكون  لكي  استراتجية 
أكده  ما  هذا  اآلخرين«،  غير  نحن  نكون  أن  علينا 
الحر  الوطني  التيار  في  اإلعالنية  الحملة  مسؤول 

سامي صعب.
 Vote« ال��ج��دي��دة  اإلع��الن��ات  على  وتعليقاً 
إغراء  أجل  من  انثوي  وجه  واستعمال   »Orange
أني  صحيح  صعب:«  قال  اإلعالنات  في  الشباب 
من  شريحة  نظر  ولفت  إعالنيا   اإلغ���راء  أح���اول 
للمرة  سينتخبون  الذي  الشباب  وخاصة  الناس، 
التغيير«.  على  ال��ق��ادرون  وح��ده��م  وه��م  االول���ى 
السياسي  واإلعالن  الجمال،  هو  التغيير  وأضاف:« 

يجب ان يكون جميالً«.
إعالناتها  في  المواالة  »لجوء  صعب  واستغرب 
اإلنتخابية الى المس المباشر بالتيار الوطني الحر 
أنه  إلى  الفتا  والموت«،  القتل  مشاهد  واستخدام 
الحياة«  »حب  عبارة  سنتين  قبل  استعمل  من  هو 
صعب الذي يعاونه عدد من المتطوعين، أشار إلى 
وأكد  طائلة،  وإمكانات  كبرى  شركات  ينافس  أنه 
المالي  السقف  احترام  وسيتم  »يتم  أنه  للمشككين 
الذي وضعه قانون االنتخاب وما زلنا جد بعيدين 

عن الوصول إلى هذا السقف.«
محجوزة  إعالني  ملصق   1000 »لدينا  وأضاف 
أما  معينة.  مناطق  في  وموجودة  فترة  كل  وتتغير 
من  اللبنانية  المناطق  كل  في  فلديه  األخر  الفريق 

بنت جبيل إلى عكار«.
»حركة  أقامتها  التي  »الحملة  ان  إل��ى  ولفت 
التغيير« ضدنا، هي مخالفة ونصب واحتيال، ألن 
دوالر   ألف   100 بصرف  يسمح  اإلنتخابي  القانون 
لكل فريق إذا كان مشاركاً في اإلنتخابات، وبما أن 
الحركة ليست مشاركة فهي تروج من خالل حملتها 
للموت عبر الصور المظلمة السوداء. ولكن السؤال 

من يمول حملتها؟«. ورأى أن »فريق المواالة يستغل 
هذه الحركة من إجل إضفاء جو من التشويش«.

السقف المالي
لإلعالنات اإلنتخابية والمخالفات

اللبنانية من اجل ديمقراطية  رصدت »الجمعية 
مراقبة  هيئة  ج��ان��ب  ال��ى  العاملة  االن��ت��خ��اب��ات 
مخالفة   210 الداخلية  لوزارة  التابعة  االنتخابات 
تندرج  مخالفة.   17 في  التدقيق  وتّم  اليوم،  حتى 
معظمها تحت المواد 59 و68 و71 من القانون التي 

تتعلق بشكل أساسي باإلنفاق االنتخابي«.
ديموقراطية  لجمعية  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وق���ال 
تراقب  الجمعية  إن  الصمد  عبد  زي��اد  االنتخابات 
بعد  يحدد  ان  على  اإلنتخابات  في  المالي  الصرف 
في  المحدد  المالي  السقف  تخطى  من  اإلنتخابات 
الزوج  حساب  من  المالي  اإلنفاق  وعن  القانون. 
الصمد  عبد  قال  الوهميين  والمرشحن  الزوجة  أو 
أن  يمكننا  وال  عدة  ثغرات  القانون  »في  ل�»البناء«: 
الحسابات  مراقبة  تتم  ال  لذلك  ش��يء،  كل  نكشف 
اإلنفاق  خاللها  م��ن  يتم  التي  األخ���رى  ال��ج��اري��ة 
اليوم  المخالفات  معظم  أن  الى  مشيرا  المالي«. 

تتعلق بأمكنة وضع اللوحات.
العبادة   لدور  المرشحين  بعض  استخدام   وعن 
أشار إلى أن«هذه مخالفة، اذ أن  البعض يستخدم 

تلك األماكن الخاصة بنية التأثير في الناخبين«. 

الشارع اللبناني يتكلم
»المعمعة«  في  نظره  وجهة  اللبناني  وللشارع 
بالتنافس  ومعجبة  منبهرة  فاألكثرية  االعالنية، 
األموال على  الحضاري وأقلية تنتقد تبذير  الفكري 

ما هو غير أساسي.
وتعجبه  االعالنات  جديد  يوميا  ينتظر  البعض 
والبعض  األحزاب،  بين  االعالنية  التخاطب  طريقة 
لوحات  كرمال  مصاري  كّب  »نازلين  يقول  األخ��ر 
 . الطرقات... وعم يضحكوا علينا بكم شعار«  على 
وأبدى البعض اعجابا بالحملة البرتقالية وأشاروا 
شك...  أدنى  ودون  واضح  العوني  »االبداع  أن  إلى 
وحتى  وتقليدية  عادية  األخرى  األحزاب  واعالنات 

مملّة«.
البرتقالية  الحملة  انتقد  من  ثمة  المقابل  وفي 
واالص���الح...  التغيير  عن  وش��ع��ارات  »ش��ع��ارات 
لكن من دون  األنظار  الجميالت لجذب  يستخدمون 

أي مضمون...«.

�سلوخ: لتعزيز 

الموؤ�س�سات االغترابية
صلوخ  فوزي  الخارجية  وزير  دعا 
االغترابية  المؤسسات  تعزيز  ال��ى 
ال  الوطني  بالشأن  انخراطها  وضمان 

سيما على الصعد التنموية.
مكتبه  في  صلوخ  الوزير  استقبل 
ابو  امين  فيصل  اليمن  سفير  ام��س 
راس، وجرى عرض للعالقات الثنائية 
المشترك،  االهتمام  ذات  والمسائل 
والثالثين  الثالثة  ال���دورة  ونتائج 
دول  منظمة  خارجية  وزراء  لمجلس 
انعقدت  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي  ال��م��ؤت��م��ر 
العربي  التضامن  »تعزيز  بعنوان 
في  األوضاع  الى  اضافة  واإلسالمي«، 
المنطقة والتوافق على ضرورة توحيد 

الصف العربي.
اإلجتماع  صلوخ  الوزير  ترأس  ثم 
الجامعة  اوضاع  المكلفة  للجنة  األول 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
توجيهات  على  ب��ن��اء  شكلها  ال��ت��ي 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئ��ي��س 
حضر  وق��د  ال��غ��اي��ة.  ل��ه��ذه  سليمان 
للمغتربين  ال��ع��ام  المدير  اإلجتماع 
االغترابي  المستشار  جمعة،  هيثم 
بهجت  السفير  الجمهورية  لرئيس 
لطيف  الحاج،  احمد  والسفراء  لحود 
القنصل  حبيقة،  سمير  ابوالحسن، 
علي سعادة، القنصل كميل فنيانوس، 
رئيس اإلتحاد اللبناني الدولي لرجال 
ومنسق  جريصاتي  روب��ي��ر  األع��م��ال 

اللجنة احمد عاصي.
باللجنة،  صلوخ  ال��وزي��ر  ورح��ب 
للهجرة  جديدة  مفاهيم  عن  متحدثا 
وأهمية اإلغتراب اللبناني على الصعد 
اللجنة  اعضاء  مطالبا  كافة،  الوطنية 
بوضع خبراتهم من اجل إيجاد السبل 
مع  المقيم  لبنان  تواصل  الى  المؤدية 
المؤسسات  وتعزيز  المغترب،  لبنان 
بالشأن  انخراطها  وضمان  اإلغترابية 
الوطني ال سيما على الصعد التنموية.

آخر  اجتماع  عقد  اللجنة  قررت  وقد 
لها في الوزارة االسبوع المقبل لوضع 
على  ستتحرك  ال���ذي  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 

أساسه. 

الخازن: ال تزال 

»اإ�سرائيل« تتهددنا
رأى رئيس المجلس العام الماروني 
المحاوالت  أن  الخازن  وديع  السابع 
ال  ل��ب��ن��ان،  ب��أم��ن  للعبث  ال��خ��ارج��ي��ة 
“إسرائيل”  جانب  من  مستمرة  ت��زال 
نار  إلستعمال  الخارجي  اإلع��الم  عبر 

الفتنة.
اتفاق  ان  أم��س  تصريح  في  ورأى 
الحياة  ال���ى  ال����روح  أع���اد  ال��دوح��ة 
عبر  لبنان  في  الدستورية  السياسية 
العماد  ه��و  توافقي  رئيس  انتخاب 
ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية في توازناتها ودعم إمرار قانون 

ال�1960 لالنتخابات النيابية.

»نازلين كّب م�صاري .. وعم ي�صحك�ا علينا بكم �صعار«

في »معمعة« االإعالنات قبل »معركة« االنتخابات
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بزي: قطر �شريك

في �شناعة العزة

»التنمية  كتلة  ع��ض��و  رأى 
ب��ّزي  علي  النائب  وال��ت��ح��ري��ر« 
الذكرى  لمناسبة  تصريح  ف��ي 
ال��ت��اس��ع��ة ل��ع��ي��د ال��ت��ح��ري��ر: 
 ... تعّمر«  وقطر  تدّمر  »إسرائيل 
واقعاً  »ب��ل  ُي��رف��ع  ش��ع��اراً  ليس 
األيدي  خالل  من  العين  بأّم  ُيرى 
كانت  التي  الّسخّية  القطرّية 
البيضاء  األي��ادي  ِنعم  زالت  وما 
والسياسة  واإلعمار  اإلنماء  في 
واإلن��س��ان��ي��ة«؛ وق���ال: »إع���ادة 
إع��م��ار م��ا ه��ّدم��ت��ه آل���ة ال��ح��رب 
اإلسرائيلية في مدينة بنت جبيل 
والتحرير  ال��م��ق��اوم��ة  ع��اص��م��ة 
من  المساعدات  بصمات  تحمل 

إخواننا في دولة قطر«.
فلقد غمرتنا قطر أميراً وحكومًة 
تجاه  عاطفتها  بفيض  وشعباً 
بنت  إعمار  بإعادة  خاصة  أهلنا 
صناعة  ف��ي  شريك  وه��ي  جبيل 
العّزة والكرامة لتزّيَن معنا ونزّين 
وال��ش��ه��داء  ال��ّن��اس  ف���رح  معها 
بعيد  واللبنانيين  والصامدين 

المقاومة والتحرير...
وتوجه   ... لقطر  شكره  وجّدد 
لها قائالً: »لكم في منازلنا وقلوبنا 
وذاك��رت��ن��ا وأس��م��ائ��ن��ا وإع��الِم��ن��ا 
وت��راب��ن��ا ك��ّل ال��ح��ّب واإلح��ت��رام 

والتقدير«.  

ال�شويري ت�شّيع �شومان

في  ال��ص��وي��ري  ب��ل��دة  شيعت 
البقاع الغربي ابنها ابراهيم أحمد 
إشكال  إث��ر  سقط  ال��ذي  شومان 
أمني بين أنصار المواالة من جهة 
وأنصار المعارضة من جهة ثانية 

في البلدة.
خيمت  الذي  التشييع  وحضر 
نواب  متوترة  أمنية  أجواء  عليه 
في  الله  حزب  ومسؤول  المنطقة 

البقاع.
في  وق��ع  ال��ذي  اإلشكال  وك��ان 
ديب  عمر  ج��رح  إل��ى  أدى  البلدة 
أبو عرب بجروح طفيفة، وأفادت 
البلدة  أهالي  بها  أدلى  معلومات 
أن شومان سقط أثناء مروره على 
مكان  ع��ن  بعيدة  فرعية  طريق 

اإلشكال.
وأكد الطبيب الشرعي الدكتور 
على  كشف  ال��ذي  سلمان  علي 
تمت  ال��ق��ت��ل  ط��ري��ق��ة  أن  ال��ج��ث��ة 
ب��أرب��ع رص���اص���ات م��ن س��الح 
من  ال���رأس  على  أطلقت  حربي 

قريب.

قنبلة في �شيدا

فيا�ض: معادلة الردع تحمي لبنان

صيدا � »البناء«

عثر في شارع الشاكرية في صيدا لجهة مصبنة عودة )مقابل المقبرة 
الخبير  وقام  لإلستعمال،  معدة  غير  يدوية  قنبلة  على  لصيدا(  القديمة 

العسكري بنقلها من المكان.
وفي بلدة عين المير)شرق صيدا(، أقدم مجهولون على محاولة إحراق 
عون،  ميشال  العماد  النائب  الحر  الوطني  التيار  لرئيس  عمالقة  صورة 
والتي كانت مرفوعة على إحد المباني في البلدة.وقد بوشرت التحقيقات 

من قبل األجهزة المختصة.

أسئلة ناقصة في امتحانات رؤساء األقالم
أقالم  رؤساء  لمركز  العدل  وزارة  أجرتها  التي  للمباراة  المتقّدمون  فوجئ 
في  عليهم  وزعت  التي  األسئلة  بنقص  والمحاكم،  العدل  قصور  في  ومباشرين 
مادة قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ بقيت تتمة المسائل المطروحة عليهم 
لم  ذلك  ومع  حلّها،  الستكمال  عليهم  وتوزيعها  طبعها  يجر  لم  أخرى  ورقة  في 
المباراة  الذين كانوا يشرفون على إجراء هذه  القضاة  العدل وال  تتحّرك وزارة 
للتعويض أو طبع الورقة التي تحمل بقية األسئلة والمسائل الناقصة، وجرى 

التغاضي عنها وكأن شيئاً لم يكن.
فيها  انتشر  التي  الدراسية  الصفوف  على  جوالتهم  خالل  القضاة  وذه��ل 
يعرفوا  ولم  النقص،  بهذا  حسن،  بئر  مجّمع  مدارس  في  للمباراة  المتقدمون 
الناقصة وتوزيعها على  أّنه كان بمقدورهم طبع األسئلة  كيف يتصّرفون، مع 

المرّشحين.
ولم يعرف كيف سيكون تصّرف وزير العدل إبراهيم نّجار إزاء هذا النقص، 
هذه  إجراء  يستعجل  نّجار  أّن  خصوصاً  ال،  أم  ومفتعالً،  مقصوداً  كان  إذا  وما 
قد  وما  الحكومة،  هذه  والية  انتهاء  وقبل  عهده  في  نتائجها  إلصدار  المباراة 
تحمله نتائج االنتخابات النيابية في السابع من حزيران المقبل، من مفاجآت 

قد ال ترضي نّجار وال فريقه السياسي »القّوات اللبنانية«.

سقط فمات
سقط محمود منيمنة موظف في أحد األفران في محلة خلدة، داخل مجرى 

المصعد في الفرن فتوفي على الفور.

نّشال مدعوم بالحشيشة
أثناء محاولة أ.م.)19 عاماً( على متن دراجة نارية نشل ف.د.)35 عاماً( 
في محلة سامي الصلح، شاهده أحد عناصر السير في قوى األمن الداخلي 
لمفرزة  دوري��ة  تحضر  أن  قبل  بينهما  تضارب  وحصل  وأوقفه  به  فلحق 

استقصاء بيروت وتوقفه وتضبط معه كّمية من حشيشة الكيف.
نشل   )1981 العام  ع.)مواليد  الله  عبد  حاول  الشباك،  فرن  محلّة  وفي 
1958(، فأوقفه المارة وسلّموه لمخفر فرن الشباك  مريم ع.)مواليد العام 

للتحقيق معه.

وفاة سجين
توفى السجين عادل أمين المهتار )مواليد العام 1932( المحكوم بجريمة 
الدم  في  حاد  ارتفاع  بسبب  الحكومي،  الباشق  ضهر  مستشفى  في  قتل، 

نتيجة التهاب مزمن في المسالك البولية.

توقيف 108 مطلوبين
أشخاص  وثمانية  مئة  توقيف  من  الداخلي  األم��ن  قوى  قطعات  تمكنت 
مطلوبين  لكونهم  اللبنانية،  األراض��ي  كّل  على  جرمية  أفعاالً  الرتكابهم 

للقضاء بموجب مذّكرات وأحكام عدلية مختلفة.

مقتل عامل
 )1983 العام  )مواليد  السورية،  التابعية  ذو  جمعة،  جمعة  أحمد  سقط 

خالل عمله في البناء في بلدة تمنين الفوقا )قضاء بعلبك(.

...ومقتل آخر صدماً
الكرخوخ  مصطفى  أحمد  ل.ك.  بقيادة  »ب.أم.ف«  نوع  من  سيارة  صدمت 

)مواليد العام 1980( على أوتوستراد الصفرا فقتلته.

احتجاجاً على نقله للسجن
داخل  حادة  عصبية  بنوبة   )1971 العام  )مواليد  ب.غ.  الموقوف  أصيب 
تحطيم  على  فأقدم  رومية،  سجن  إلى  بنقله  معرفته  اثر  الحياة،  مستشفى 
وأحكمت  للفهود  الخاصة  السرية  من  قوة  وتدخلت  الفائقة،  العناية  غرفة 

السيطرة على الموقوف حيث جرى نقله إلى سجن رومية.
وهو كان يتعالج في المستشفى جراء إصابته بضيق في التنفس وألم في 

الصدر.

ع      المك�شوف

اأخبار      المخافر

العديسة � نسرين حداد 

في  فياض  د.علي  حاصبيا  مرجعيون  دائرة  عن  الله  حزب  مرشح  أكد 
احتفال يوم التحرير في بلدة الطيبة ان المقاومة لم ينته دورها، وهي بصدد 
استكمال المعركة وان العدو يمارس اعتداءاته بصورة يومية ضد السيادة 
اللبنانية وهذا ما يضع األمم المتحدة أمام مسؤولياتها ويعيد التأكيد على 
شبكات  أن  إلى  وأشار  ازدواجية.  أي  عن  بعيداً  السيادة  حماية  في  دورها 
تشكل  »إنما  المجتمع  في  والقالقل  الفتن  إثارة  على  تعمل  التي  التجسس 
بتركيبته  معقد  بلد  في  واألمن،  والسالم  لإلستقرار  وتهديدا  بسيادتنا  ا  مّسً
وتوازن  والرعب  الردع  معادلة  هو  لبنان  سيحمي  من  أن  مشدداً  الطائفية، 
القوى التي أوجدتها المقاومة، بعد ان نجحت استراتجية المقاومة واخفقت 
إحياء  إلعادة  وهناك  هنا  نتلمسها  محاوالت  وثمة  التسوية  استراتيجية 
»الطريق  ان  ورأى  التسوية«.  معادلة  في  للبنان  مقعد  ولحجز  التسوية 

للتحرير وحماية السيادة والوحدة الوطنية هو طريق المقاومة«. 
اإلستهداف  دائ��رة  في  زلنا  ما  اننا  خليل،  حسن  علي  النائب  ورأى 
»عن  تعبير  هي  يوم  كل  تكتشف  التي  التجسس  شبكات  وأن  اإلسرائيلي، 
يشكل  ان  يجب  الذي  اإلستهداف  هذا  دائ��رة  في  والمستمر  الدائم  وقوعنا 
حافزاً لدى كل اللبنانيين الى مراجعة دقيقة لخطابهم السياسي وموقفهم 
المقاومة ومن بقائها ومشروعيتها، ومن العمل من اجل تعزيز قدراتها  من 
به  تقوم  التي  الدور  مع  بعمق  تتكامل  وجعلها  ساحتها  وتحصين  وتمتين 

األجهزة األمنية بكل تنوعاتها من جيش وأمن داخلي وغيرها«. 
أيدينا للجميع على قاعدة  وقال: »نحن كمعارضة نحرص على أن نمد 
وهو  للبنانيين  وحيد  عدو  هو  الذي  الحقيقي  والعدو  المخاطر  هذه  تقدير 
واختالف  سياسية  خصومة  بوجود  نعترف  ونحن  االسرائيلي،  العدو 
ما  وحل  وادارته  تنظيمه  خالل  من  االختالف  هذا  نحول  ان  ونريد  سياسي 

يمكن ان يحل منه لقوة لبنان«.

صور  قضاء  العباسية  في  دراته  في  عجمي  احمد  السابق  النائب  اقام 
لهم  وقدم  اللبنانية،  االعالم  وسائل  مختلف  من  االعالميين  فيه  كرم  حفال 

دروعا تذكارية.
الئحة  خ��ارج  المرشحين  سائر  ودع��ا  المناسبة  في  عجمي  وتحدث 
التحالف بين حزب الله وحركة امل الى االنسحاب من المعركة االنتخابية 
لمصلحة الئحة المقاومة والتنمية والتحرير، معتبراً أن التحديات واالخطار 

كبيرة وعلينا ان نكون جميعا داعمين للمقاومة ومرشحيها.
قنديل  غالب  لالعالم  الوطني  المجلس  عضو  االحتفال  في  تحدث  كما 
فاثنى على الدور الذي يلعبه االعالم في دعم المقاومة والقضايا الوطنية، 
محذرا من بعض السقطات لهذا االعالم التابع لقوى تنذر لمنطق االستسالم 
االنتخابات  في  آذار«   14 »قوى  فازت  ما  اذا  حتما  وتيرته  ستزداد  الذي 

المقبلة.
وألقيت في االحتفال قصائد شعرية لكل من الشاعر عبد الكريم بحسون 

وخليل عجمي.
وختاماً وزع عجمي الدروع على االعالميين.

السابق  والنائب  الوزير  أقام  لإلعالميين  وتكريماً  عينه،  السياق  وفي 
دائرة  من  فعاليات  حضرته  شرفهم  على  غداء  مأدبة  حمدان  أبو  محمود 
اإلع��الم  فيها  حّيا  صغبين،   - النبع  مطعم  في  وراشيا  الغربي  البقاع 

واإلعالميين.
االنتصار  خالل  من  اليوم  بعد  يجوز  »ال  قال:  ثم  كلمة،  ألقى  حمدان  أبو 
وحدتنا  الى  نعود  أن  إالّ  »اإلسرائيلي«  العدو  على  اللبنانيون  حقّقه  الذي 

الوطنية التي هي قدس األقداس،وهي إنجيلنا وقرآننا«.

اأبو حمدان وعجمي
 يكّرمان الإعالميين

الركن  العميد  الجيش  قيادة  نعت 
توفي  الذي  نجيم،  يوسف  المتقاعد 
يلي  ما  وفي   ،2009/5/22 بتاريخ 

نبذة عن حياته:
� كفرتيه قضاء   1941 � من مواليد 

كسروان.
الحربية  ال��م��درس��ة  ف��ي  ت��ط��وع   �

بتاريخ 1961/10/1.
بتاريخ  م���الزم  رت��ب��ة  ال��ى  رق��ي   �
الترقية  في  وت��درج   ،1964/9/1
من  اع��ت��ب��اراً  رك��ن  عميد  رتبة  حتى 

.1991/1/1
� حائز على أوسمة وتناويه وتهاني 

العماد قائد الجيش عدة مرات.
في  دراس��ي��ة  دورات  ع��دة  تابع   �

الداخل والخارج.
� متأهل وله ثالثة أوالد.

أقيم المأتم بتاريخ 2009/5/24 
ال��ي��اس  م���ار  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي 
مدافن  ف��ي  ال��ث��رى  ووري  كفرتيه، 

العائلة كفرتيه � المتن.

الجي�ش يحتفل بعيد التحرير

االدعاء على �سبكة تج�س�ش »اإ�سرائيلية«

توقيفات بالجملة بتهمة العمالة لـ»اإ�سرائيل« اعت�شام في ذكرى ا�شت�شهاد الأخوين المجذوب

الكلمات تدعو الإعدام القتلة والعمالء
»البناء«

التجسس  شبكات  سقوط  ت��وال��ى 
األمنية،  القوى  قبضة  في  اإلسرائيلية 
حيث أوقف جهاز األمن العام اللبناني، 
يعمل   ،1974 مواليد  و.م.  م��ن  ك��الً 
الحكومي،  مرجعيون  مستشفى  في 
أم��س،  ص��ب��اح  منزله  مداهمة  خ��الل 
خالل   ،1974 مواليد  و.ج.ح.  وكذكل 
في  يملكها  ال��ت��ي  الملحمة  م��داه��م��ة 
كفركال  بلدة  من  وكالهما  البلدة  وسط 
عاماً   31 م.خ.م.  والمدعوة  الحدودية. 
مرجعيون  قضاء  في  الخيام  بلدة  من 
التورط  بتهمة  صيدلية،  ف��ي  تعمل 
التجسس  شبكات  ضمن  التعامل  في 
وتمت  اإلسرائيلي.  العدو  لمصلحة 
وكفركال  الخيام  في  منازلهم  مداهمة 
األقمار  عبر  اتصال  معدات  على  وُعثر 

االصطناعية.
اللبناني  الجيش  مخابرات  وكانت 
 55 ج.ح  من  كالً  الجنوب،  في  أوقفت 
قضاء  في  السقي  إب��ل  بلدة  من  سنة 
عاليه،  مدينة  وس��ك��ان  مرجعيون 
بلدة  من  سنة   55 حسن.أ.ح  والمدعو 
قضاء  في  القصيبة  وسكان  القنطرة 

النبطية، بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وجرت عملية توقيف ج. ح في منزله 
في إبل السقي، الذي يأتي إليه من حين 
تم تفتيش منزله في عاليه،  آلخر، كما 
منزله  في  اآلخ��ر  توقيف  ج��رى  كذلك 
على  العثور  تم  حيث  القصيبة،  في 

أجهزة اتصال متطورة كان يستخدمها 
لتزويد العدو اإلسرائيلي بالمعلومات، 
في  والمقاومة  الجيش  تحركات  حول 

الجنوب.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، أخ���ل���ى ف��رع 
نبعة  وخليل  خلود  سبيل  المعلومات 
أوقفهما  ك��ان  بعدما  شبعا،  بلدة  من 
إثر  ال��ع��دو،  مع  بتعاملهما  لالشتباه 
خلوية  ات���ص���االت  م��ص��در  م��الح��ق��ة 

إسرائيلية.
خلود  والد  أن  موثوق،  مصدر  وأفاد 
الموقوف في سورية منذ نحو عامين، 
والمحكوم بالسجن عشرين عاماً بتهمة 

خطوطاً  ترك  كان  إلسرائيل،  العمالة 
خلوية في منزله في لبنان، حيث قامت 
دون  باستعمالها  خليل  وقريبها  ابنته 
معرفة مصدرها. وبعد التأكد من صدق 

أقوالهما أخلي سبيلهما.
كما داهمت قوة من المديرية العامة 
البقاع  في  الخضر  بلدة  العام  لألمن 
العريف  على  القبض  وألقت  الشرقي 
عودة  هشام  اللبنانية  الجمارك  في 
الصهيوني،  العدو  مع  التعامل  بتهمة 
متطورة  معدات  منزله  في  ضبط  وقد 
إلى  ون��ق��ل  حديثة،  ات��ص��ال  وأج��ه��زة 

التحقيق.

توقيفات بالجملة بتهمة العمالة
على صعيد آخر سلم الكفاح المسلح 
الفلسطيني في مخيم عين الحلوة أمس 
الفلسطيني  اللبناني  الجيش  الثالثاء 
مع  بتعامله  لالشتباه  الحاج(  )س. 

العدو اإلسرائيلي.
صيدا  في  األمنية  القوى  أوقفت  كما 
مع  بالتعامل  متهمين  أش��خ��اص   3
مصادر  وذكرت  اإلسرائيلي،  الموساد 
أمنية أنه بالتعاون مع الكفاح المسلح 
أحد  منزل  مداهمة  تم  فقد  الفلسطيني 
الحاج  سمير  الفلسطيني  المتهمين 
اعتقاله  وت��م  الحلوة  عين  مخيم  في 
وتسليمه على الفور إلى فرع المعلومات 
في قوى األمن الداخلي الذي عمل أيضاً 
على توقيف كل من خالد القن من مخيم 
في  مقيم  سرحال  ومحمود  ومية  المية 

بلدة البيسارية.
وذكرت مصادر فلسطينية »للبناء« 
أن  محمود سرحال يملك محالً لتلحيم 
لمخيم  الجنوبي  الطرف  عند  الكهرباء 
عين الحلوة وعلى مقربة من مقر روضة 
الكفاح  قائد  عليها  يشرف  التي  ب��در 
والتي  المقدح  منير  العميد  المسلح 
وبحرية  جوية  لغارة  تعرضت  كانت 
إسرائيلية أثناء حرب تموز 2006، وأن 
سرحال  توقيف  بعد  األشخاص  أحد 
توقيفه  فتم  محله  يفتح  أن  ح���اول 

ومصادرة عدد من المحتويات. 

الملحمة التي داهمتها القوى األمنية في كفركال

صيدا � محمد غسان الزعتري

بحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد 
التربية  وزي��رة  وبرعاية  السنيورة 
الحريري،  بهية  العالي  والتعليم 
كرمت »جمعية أمان الشبابية »الوفود 
في  ال��م��ش��ارك��ة  العربية  الشبابية 
الشبابية  للسياحة  العربي  المؤتمر 
لبيوت  اللبناني  االتحاد  نظمه  ال��ذي 
الى  يهدف  والذي  بيروت  في  الشباب 
في  الشباب  دور  ألهمية  الوعي  رف��ع 
تنمية السياحة الشبابية ما بين الدول 
عشاء  حفل  ف��ي  وداخ��ل��ه��ا،  العربية 
الذي  اإلفرنج  خان  في  اقيم  تكريمي 
اعتمد من قبل جمعية أمان، وبالتعاون 
مراكز  كأحد  الحريري  مؤسسة  مع 

بيوت الشباب الرئيسية في لبنان.
ح��ض��ر ال��ح��ف��ل: رئ��ي��س االت��ح��اد 
عبد  أنيس  الشباب  لبيوت  اللبناني 
الملك واعضاء الهيئة االدارية لالتحاد، 
في  والرياضة  الشباب  إدارة  مدير 
جامعة الدول العربية هاني مصطفى، 
رئيس االتحاد الدولي لبيوت الشباب 

تكريم الوفود ال�شبابية العربية في �شيدا

المكتب  وأع���ض���اء  م��ن��دور  م��م��دوح 
لبيوت  العربي  لالتحاد  التنفيذي 
المشاركة  العربية  والوفود  الشباب 
ال��ك��وي��ت،  )ق���ط���ر،  دول  م���ن  وه����ي 
ال��س��ع��ودي��ة، االم������ارات، ال��ج��زائ��ر، 
ليبيا  السودان،  مصر،  لبنان،  تونس، 

واألردن(.

الوطني  بالنشيد  اللقاء  استهل 
رئيسة  من  ترحيبية  فكلمة  اللبناني 
جمعية امان الشبابية السيدة روبينا 
االت��ح��اد  لرئيس  فكلمة  زي��ن��ب،  اب��و 
الشيخ  ال��ش��ب��اب  لبيوت  اللبناني 
الوزيرة  ألقت  ثم  الملك،  عبد  انيس 
بالوفود  فيها  رحبت  كلمة  الحريري 

والتحرير،  المقاومة  عيد  بمناسبة 
عسكري  احتفال  أمس  ظهر  قبل  أقيم 
في  الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  في 
اللواء  األركان  رئيس  حضره  اليرزة، 
قائد  ممثالً  المصري  شوقي  ال��رك��ن 
واألجهزة  المديريات  وقادة  الجيش، 
والموظفون  وضباطها،  وال��وح��دات 

ل��ه��ا، حيث  ال��ت��اب��ع��ون  ال��م��دن��ي��ون 
أمر  وت��الوة  العلم  رفع  مراسم  جرت 
الى  الجيش  قائد  وجهه  ال��ذي  اليوم 

العسكريين.
وفي اإلطار نفسه، أقيمت احتفاالت 
والثكنات  المناطق  قيادات  في  أخرى 

العسكرية.

اط��الق  متمنية  العربية  الشبابية 
العربية  الخارطة  الشباب على  بيوت 
التشبيك  ضرورة  على  ومؤكدة  أجمع 
وقالت:  العربية.  بالمنطقة  للنهوض 
مركزا  سنطلقه  االفرنج«   « المكان  هذا 
على  ليكون  الشباب  بيوت  مراكز  من 
الخارطة العربية والعالمية، وان شاء 
المقبل  المؤتمر  فيه  نستضيف  الله، 
اليوم  لقاءنا  وان  الشبابية.  للسياحة 
هو مناسبة لنعلن عن مبادرة جديدة 
التي  التشاركية  التنمية  عنوان  تحت 
للنهوض  اساسيا  عنوانا  نعتبرها 
من  انها  وأعتقد  العربية.  بالمنطقة 
العالم  ف��ي  ج��دا  المتقدمة  األه���داف 

وليس في عالمنا العربي فقط.. 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  تحدث  ثم 
ولبنان  صيدا  مدينة  ايمان  على  فأكد 
الى  ي��ؤدي  ما  وكل  العربية  باألخوة 
العربية  الدول  بين  العالقات  تشبيك 

وربط المصالح والتالقي بينها.
ال��دروع  ت��ب��ادل  ج��رى  الختام  ف��ي 
ورؤس��اء  الحريري  بين  التذكارية 

الوفود الشبابية العربية المشاركة.

الحريري والسنيورة

من االحتفال

الشيخ حمود والبزري خالل االعتصاموالدة الشهيدين

ادعى مفّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر 
على كّل من الموقوف جريس الياس فرح وشقيقه جان، الفار من وجه العدالة، 
أحمد  العميل  لحد،  أنطوان  العميل  ميليشيا  في  السابق  األمني  والمسؤول 
العدّو اإلسرائيلي واعطائه معلومات لفوز قّواته  شبلي، بجرم »التعامل مع 
السياسية،  الشخصيات  وتحّركات  والعسكرية  المدنية  المراكز  ومراقبته 

واعطاء معلومات عنها للعدّو ودخول بالده من دون اذن مسبق«.
العدوان  في  قصفت  عنها  معلومات  أعطيت  التي  المراكز  أّن  وتبّين 

اإلسرائيلي على لبنان في شهر تموز من العام 2006.
من  و278   274 المادتين  إلى  سنداً  طلب«،  »ورقة  بموجب  االدعاء  وجاء 

قانون العقوبات، والمادة 72 من قانون األسلحة بالنسبة الى جريس.
 وأحال صقر الملف والموقوف على قاضي التحقيق العسكري األّول رشيد 
مزهر، طالباً اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحّق جريس والمذّكرات الالزمة 

بحّق اآلخرين مع من يظهره التحقيق. 
التحقيق  قاضي  طلب  على  بناء  اضافي  ادعاء  في  صقر  القاضي  وادعى 
جهاز  لمصلحة  التجسس  شبكتي  أف��راد  على  الحاج،  سميح  العسكري 
»الموساد« والمؤلفتين من كّل من علي منتش، محّمد عوض، روبير كفوري، 
قانون  من  و6   5 عقوبات،   275 بالمواد  عباس،  وشوقي  شهاب  وحسن 

االرهاب.

وفاة العميد نجيم

صيدا � رئيفة المالح 

نظمت حركة الجهاد االسالمي اعتصاما حاشدا في 
الستشهاد  الثالثة  السنوية  الذكرى  لمناسبة  صيدا 
االخوين القياديين في حركة الجهاد محمود ونضال 
المجذوب )اللذين إغتيال بواسطة سيارة مفخخة من 

قبل شبكة العميل محمود رافع(.
وش���ارك ف��ي االع��ت��ص��ام، ال���ذي أق��ي��م ف��ي مكان 
الجريمة أمام منزلهما في حي البستان الكبير )شارع 
الشهيدين األخوين محمود ونضال المجذوب( رئيس 
الرحمن  عبد  الدكتور  الزهراني  صيدا  بلديات  اتحاد 
البزري، وامام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر 
الجهاد في لبنان شكيب  حمود، وعضو قيادة حركة 
األتب  خالدية  الحاجة  الشهيدين  ووال��دة  العينا، 
ومنفذ  المجذوب،  وبهيج  ناصر  الشهيدين  وشقيقا 
صيدا  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  عام 
مخابرات  في  صيدا  مكتب  ومدير  حشيشو،  بسام 
وممثلين  صعب،  ممدوح  المقدم  اللبناني  الجيش 
اللبنانية الوطنية واإلسالمية ومختلف  عن األحزاب 
من  كبير  وجمع  الفلسطينية،  والفصائل  ال��ق��وى 

المواطنين.
بإنزال  طالبت  الفتات  االعتصام  خالل  ورفعت 
باغتيال  أي��دي��ه��م  تلطخت  ب��م��ن  اإلع����دام  ع��ق��وب��ة 
المجاهدين محمود المجذوب »اسد الجهاد« ونضال 

المجذوب. 

كلمة عائلة الشهيدين
الفاتحة عن روح  استهل االعتصام بقراءة صورة 
كلمة  ناصر  الشهيدين  شقيق  القى  ثم  الشهيدين، 
عائلة آل المجذوب لفت فيها الى أن الشهيد ابو حمزة 
التي  ابو هادي كانا مؤمنين بالقضية  الشهيد  ومعه 

إستشهدا  من اجلها قضية كل األمة فلسطين. 
وقال »ان العائلة تطالب بمحاكمة العمالء. الذين 
إعدامهم.   لحظة  حتى  الشهداء  نفوس  ترتاح  لن 
المرشح  برئيسها  الحكومة  نطالب  »اننا  وأض��اف 
جبل  ليس  السياسي  العمل  ان  له  ونقول  صيدا  في 
حقوق  إل��ى  يلتفت  عمل  ان��ه  بل  فحسب،  النفايات 

المعنيين بوزارة  الى  الطلب  الناس األساسية ومنها 
ومن  رافع  شبكة  من  ابتداء  العمالء  بمحاكمة  العدل 
تاله من عمالء. ولن نرض بأقل من حكم اإلعدام فهذا 

اضعف اإليمان«.

أبوعلي شكيب
الجهاد  حركة  ف��ي  لبنان  ق��ي��ادة  عضو  وط��ال��ب 
والقضاء  اللبنانية  الحكومة  العينا  شكيب  اإلسالمي 
اإلع��دام  حكم  تنفيذ  في  اإلس��راع  بضرورة  اللبناني 
شبكته،  واع��ض��اء  راف���ع  العميل  ب��ح��ق  ال��ص��ادر 
واالستمرار في مالحقة وتوقيف المتورطين باغتيال 
الشهيدين المجذوب، وصوال الى اعتقالهم وتقديمهم 

الى المحاكمة لكي ينالوا عقابهم.
العمالء  بحق  األح��ك��ام  تنفيذ  ع��دم  أن  واعتبر 
على  العدو  يجرىء  قد  محاسبتهم  في  والتساهل 
التمادي في زرع المزيد من الشبكات واستهداف أمن 
من  المزيد  على  العمالء  ويجرئ  ومقاومته،  للبنان 

التعامل مع العدو وارتكاب المزيد من الجرائم.
وهنا إننا  ندعو إلى مراجعة شاملة آللية التعاطي 
بيد  والضرب  التجسس  وشبكات  العمالء  ملف  مع 
من حديد كل من تسول له نفسه خيانة وطنه ودينه 

وشعبه مقابل ثمن بخس .
لنجاحها  اللبنانية  األمنية  األجهزة  دور  وثّمن 
بالتعاون مع المقاومة في تفكيك العديد من شبكات 
اآلون��ة  ف��ي  العمالء  م��ن  ع��دد  وتوقيف  التجسس 

األخيرة. 

البزري
ثم تحدث رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن 
البزري فحذر من »مشروع فتنوي في لبنان تراد به 
ان  شرف  اللبنانيين  لكل  كان  التي  المقاومة،  هزيمة 
ينتموا اليها، وان تكون من لبنان، فانتصار المقاومة 
ليس برسم طائفة وال برسم مذهب او منطقة او مدينة 
وانما برسم الشعب اللبناني وبرسم لبنان وفلسطين 

واألمة كلها«.
وتكبر  بمحيطها،  قوية  »صيدا  أن  على  وش��دد 
ابن  هو  مقاوم  وكل  بمحيطها،  وتكبر  جميعا  بأهلها 

هذه المدينة وهو من اهل هذه المدينة،  وكل مستثمر 
هو ابن هذه المدينة ومن اهلها«.

وبمن  المدينة  وباسم  المشاركين  »باسم  وأعلن: 
الوطني فيها هذه  التحالف  المدينة وباسم  يمثل من 
المدينة، الذي يضم قوى سياسية علمانية واسالمية 
وطنية وجهادية،  نقول باسمكم أنه ال يمكن االستمرار 
في  تقصير  وكل  العمالء،  إج��رام   عن  التغاضي  في 
بهم،   االحكام  تنفيذ  وف��ي  العمالء  ه��ؤالء  محاسبة 
العدو  وتقوية  الدولة  اضعاف  خانة  في  يصب  انما 

االسرائيلي«.
 � الفلسطينية  ال���وح���دة  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وش���دد   
محذرا  الفلسطينية،  اللبنانية  والوحدة  الفلسطينية 
من محاوالت البعض في السلطة ان يستغل الظروف 

االنتخابية ليثير فتنا وقالئل.
وتوجه لمن  يقول »بأننا نخشى من الفلسطينيين«، 
بالقول له »نحن نخشى على الفلسطينيين من مؤامرة 
حتى  نسمح  ولن  حالنا،  لسان  هو  هذا  تستهدفهم، 
التنافس  ولحماوة  االنتخابية  المرحلة  هذه  لدقة 
االنتخابي ان تنسينا هذا الهدف الهام، وهي بالطبع 
السابق  في  وعدناكم  لقد  آخ��ر،   هدفا  تنسينا  لن 
هو  تحديدا  حزيران   8 يوم  وسيكون  اآلن  وسنعدكم 
اليوم الذي سنبدأ به بمطالبة حقيقية وجادة، وحتى 
الى الشارع، الستعادة الحقوق  لو اضطررنا للنزول 
المدنية والشرعية واالنسانيه ألهلنا الفلسطينيين«.

الشيخ حمود
دون  السياسيين  كل  حمود  ماهر  الشيخ  وطالب 
استثناء » السنيورة خاصة عندما قال للسيد حسن 
من  اسرائيل  تلغون  لماذا  سنتين:  منذ  الله  نصر 
االتهام؟ فقال الرئيس السنيورة حينها انتم تتهمون 
الحقيقي.  والمجرم  الحقيقي  العدو  لتبرروا  اسرائيل 
بالتعاون  االمنية  االجهزة  اكتشفت  وقد  اآلن  نقول 
الوثيق مع المقاومة كل هذه الخيوط وكل المتفجرات 
مؤخرا  الموقوف  العميل  رافع  ومحمود  تنقل  كانت 
20 كلغ متفجرات. اين كانت تذهب  وجدت في بيته 
اين  من  هنا  السيارة  باب  وحتى  المتفجرات.  هذه 

اتى؟! اتى من اسرائيل من الحدود.

وتسعين  وسبعة  مئة  م��رور  بعد 
المواطن  ظهر  اختفائه،  على  يوماً 
)والدته  الزبيدي  حسن  الفتاح  عبد 
سجل   -  1953 العام  مواليد  زينب، 
من  تمكن  حيث  المصيطبة(   3112
الفرار من خاطفيه وسلّم نفسه للقوى 
حول  معه  التحقيق  لمتابعة  األمنية 
 11 في  اختطافه  وظ��روف  مالبسات 

تشرين الثاني 2008.
وذك�����رت »ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 
الزبيدي  خطف  أسباب  أّن  لإلعالم« 
تجارات  حول  مالية  لخالفات  تعود 

ممنوعة.

مخطوف يحّرر نف�شه
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لأنها كانت حجر عثرة لتر�سيم الحدود الطائفية

الكرنتينا واأهلها وقاطنوها.. والمعالم في الذاكرة ال�سوداء
تحقيق خديجة مغنية

لبنان  أما  الشام،  لبنان، بل كان ما يعرف ببر  لم يكن هناك 
عبرمعاهدة  العربية،  المنطقة  تقسيم  خالل  من  قام  فق  اليوم 
مع  اليه  ات��ت  وع��ائ��الت   قبائل  لتستوطنه  بيكو،  سايكس 

الفتوحات العربية منذ مئات السنين.
ليحلوا  الحلفاء  انتصر  االولى،  العالمية  الحرب  نهاية  مع   
التمليك  عبر  معينة،  طوائف  وامور  أوضاع  مثبتين  بالدنا،  في 
حول  ال  مسحوقة  الساحقة،  البقية  ولتبقى  االمتيازات،  ومنح  

لها وال طول.
لم يتغير التاريخ مع االسف، على اختالف حقباته في لبنان. 
ابقائه  كيفية  جيدا  عرف  دستوره،  وضع  الذي  الداهية  فإن 
التقسيمات  حافظا  وحدهم.  المشّرعين  يد  في  طيعة  عجينة 
 10425 ال�  بقاء  يقّدس  لمن  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية 
السلّم  أّي��ام  في  فالمشّرعون  االتجاذبات.  قيد  بلدا  كيلومتراً 
إلبقاء  الكفاءة  عالي  بتيقظ  يسهرون  ح��ّراس،  إلى  يتحّولون 
يبتكرون  بل  ال  الطوائف،  بين  قائمة  الطائفي  الفصل  خطوط 
والنفسي  االجتماعي  الفرز  وأن��واع  التقسيم  نظريات  أح��دث 
لحظة  وتأجيل  انصهارها،  من  خوفاً  اللبنانية  الشرائح  بين 
التطور وتقّدم  االنصهار هذه، وإن كانت حقيقة قاطعة لتاريخ 

الشعوب.
عصابات  إل��ى  المشّرعون  فيتحول  الحرب  حالة  في  أم��ا 
واإلسمنت  والنار  بالحديد  التماس  خطوط  ترسم  مسلّحة، 
المسلّح، وترسل »فرق التقنية البيئية« في مهمات الذبح على 
الهوية حيث المحظوظ األكبر من قّدر له االختباء من هذه اآللة 
الجهنمية، ليصبح بعد لحظات ظافراً بلقب »مهجر«، والروايات 
ومنها،  عديدة  »لبناننا«  في  وُهّجروا  قتلوا،  شردوا،  بشر  عن 
وسلبت  قاطنوها،  أبيد  التي  )الكرنتينا(،  حصراً،  وليس  ذكراً 
بيوتهم وحرمتهم، دون ان يخرج منهم كما يقال »مخّبر«. وان 

وجد »المخّبر« فليس من يستمع؟
من  حتى  والحرمان،  والروح،  والعرض  االرض  سلب  وبعد 

االحتفاظ ببقايا الجسد الذي جرف كاي بقايا ال قيمة لها.
انها  على  الفلسطينيين  ضحاياه  بصور  ال��ج��زار  يبتهج 
انتصار على التوطين، وكأن الفلسطيني مشرع الن يكون كبش 
فداء، فليس لالنسانية معنى او مغزى، بل حسابات جغرافية 

،ديموغرافية، سياسية ، القيمة لالنسان والوطن فيها.
عين  بوسطة  الزعتر،  تل  النبعة،  صبراوشاتيال،  الكرنتينا، 

الرمانة......

تاريخ اسود 
المنطقة  تلك  تسكن  كانت  فئة  بحق  بالتصفية،  القرار  اُتخذ   
بحجة انهم من الفلسطينين، مع االشارة الى ان سكان المنطقة 
من  قسرا  اخرجوا  باألحرى  او  هجروا،  لبنانيون،  جميعهم 
منطقتهم  )الكرنتينا(، المنطقة التي تعتبرعقاريا تابعة لمنطقة 

بيروت االدارية، وتقع تحديدا في الشمال الشرقي منها.
فيها  بني  الذي  الصحي  للمحجر  نسبة  الكرنتينا  سميت   
لبنان،  على  المصرية  الحملة  خالل  باشا،  علي  محمد  عهد   في 
وبالمسلخ نسبة الى مسلخ بيروت الحديث.  استوطن العرب 
المواشي،  تجارة  وامتهنوا  المنطقة  هذه  السنين  مئات  من 
وشراء  بيعا  للمواشي  المركزي  السوق  هي  الكرنتينا  فكانت 

وذبحا.
اللحوم على  العثمانية بني مسلخ لتوزيع  الدولة  ايام  وفي 
منطقة بيروت ومنها الى جميع المناطق اللبنانية، وبقي الحال 

كذلك إلى حين بني ما عرف بمسلخ بيروت الحديث.
صناعية  منطقة  نشأت  بيروت،  مرفأ  من  المنطقة  هذه  قرب   
تستقطب العائالت الفقيرة من الجنوب وعكار والبقاع وبعلبك، 
لتشكل نسيجا حيا من كافة الطوائف اللبنانية، جامعة االسالم 
الحال هكذا حتى سنة  والمسيحيين واالرمن واالكراد. واستمر 

موسى  االمام  عليه  اطلق  ما  تطهير  مشروع  اقر  عندما   1975
الصدر مناطق احزمة البؤس التي تلف العاصمة.

ومحو  الزعتر  تل  الدكوانة،   ، النبعة   ، الكرنتينا  منطقة  اي   
من عليها. 

ما  يفصل  بحائط  اشبه  هو  ما  تقيم  ان  الدولة   واستطاعت 
ومنطقة  بيروت  بين  يربط  الذي  واالتوستراد  الكرنتينا   بين 
عام  ليحل  هناك.  االك��واخ  سكان  عن  الرؤيا  لتحجب  ال��دورة 
1975 ويتم اجتياح الكرنتينا ويقتل ابناؤها وهم عّزل، مع انها  
لم تكن منطقة مسلحة واليقطنها أي من الفلسطينيين. وذنبهم 
والتفتيتي  التقسيمي  للمنطق  الخنوع  او  الخضوع  رفض  فقط 
واحد  يوم  وفي  منهم  يسقط  ان  جزاؤهم  فكان  لبنان،  لبلدهم 
عنوان  ان  علما  )بلدهم(.  عن  دفاعا  شهيدا  خمسمئة  من  اكثر 
المحمديين،  من  الشرقية  المناطق  تطهير  كان،  المرحلة  تلك 
ارضه  غادر  من  فمنهم  لبنانيين،  او  فلسطينيين  كانوا  سواء، 
بعد  ولو  نحبه  انتظر  من  ومنهم  الخارج،  إلى  بالهجرة  طوعا 

حين ....

بين هجرة الدم والسكن  
محمد  االمام  عباءة  تحت  أحيا  وبقوا  المجزرة  من  نجوا  من 
انتماءاتهم،  مختلف  على  وتحميهم  لتضمهم  الدين  شمس 
ليلجأوا الى منطقتي االوزاعي والجناح ليسكنوا في الشاليهات 
بآخر  او  بشكل  كانت  والتي  )زينكو(  ب  والمسقوفة  الموجودة 

غير صالحة للسكن العائلي.
امتار تتسع   4 أو   3 التي ال تتجاوز مساحتها  الغرفة  فكانت 

لحوالي العشرة اشخاص.
في  والسياستا  بردويل  مبنيي  الى  لجأ  من  الناجين  من 
220 غرفة، سكنها ما يفوق  خلدة اللذين يتألفان من ما يقارب 
كألمانيا  والمهجر  البقاع  نحو  رحل  من  ومنهم  عائلة،   320 ال 

والسويد.
اليد الوحيدة التي امتدت لهم كانت يد الراحل كمال جنبالط، 
معظم  انضم  واالحترام.ولذلك  الوفاء  كامل  له  يكنون  ال��ذي 
الوفاء  باب  من  االشتراكي  التقدمي  الحزب  الى  الكرنتينا  ابناء 

العاطفي ان جاز التعبير.

قرار عودة ولكن
اقر مؤتمر المهجرين عودة جميع المهجرين الى منازلهم عبر 
على  منزله  بناء  باعادة  للمهجر  يسمح  الذي   ،325 رقم  قانون 
ماكان عليه، واستثني من هذا القرار المدن، بمعنى ان المنطقة 
تتبع  التي  الكرنتينا،  وهي  المدينة  في  هجرت  التي  الوحيدة 
مهجري  على  التفافاً  االمر  فكان  وعقاريا،  اداريا  بيروت  لمدينة 
على  القيمون  عودتهم،  لعدم  وضع  القانون  وكأن  الكرنتينا، 
في  اال  للمهجرين  والفروع  االصول  اعطوا  المهجرين  موضوع 
ضئيلة  نسبة  اعطي  مثال،  منزله  هدم  فمن  الكرنتينا،  منطقة 
ولعل  منزله،  بناء  يعيد  ال  ان  على  التعويضات،  اص��ول  من 
الى مرفأ  الكرنتينا  االمر كان لمصلحة مشروع ضم منطقة  هذا 
بموجب  الهلها  ملك  المنطقة  تلك  في  االرض  ان  مع   بيروت، 
سندات عقارية،  وتم البناء فيها وفق تراخيص كسائر مناطق 
مدينة بيروت.اال انها وضعت بعد العام 1978 تحت ما يعرف 
بمنطقة قيد الدرس.ولم يشفع لهم االلتزام التقدمي االشتراكي 
المهجرين وصناديقها كما فتحت لالخرين  ابواب  وزارة  بفتح 

من الجبل لجهة االصول والفروع. 

)ناس بسمنة وناس بزيت(
لبنانين،  غير  وكانهم  المسلخ  مهجري  مع  الدولة  تتعامل 
مع انهم لبنانيون منذ االف السنين، فهم تخلوا عن العشائرية 
وهوة  تمايزا  يرون  انهم  اال  المدني.  المجتمع  في  وانخرطوا 
كبيرة بين الكرنتينا والمناطق المجاورة لها سواء قبل الطائف 

او بعده. ليبقى هناك فارق ما بين الغني والفقير، وليبقى الفقير 
مقموعا في هذا البلد. 

من   21 ال�  وفي  الكرنتينا  اهالي  هجر  الثاني  كانون   19 في 
نفس الشهر هجر اهالي الدامور. ليعوض عليهم )اهالي الدامور(، 
وعلى بعض منهم لم يلحقهم ضررا من ذلك التهجير. وسمح لهم 
بدفن شهدائهم، في حين جرف شهداءالكرنتينا وأحرقوا بعد ان 
حوصروا فيها من نيسان 1975 حتى 19 كانون الثاني من نفس 

العام. وكانت المآسي، وكانت المأساة وال من يحزنون...

تعرضوا  للمآسي
اصبحت  التي  الجماعات  هذه  مع  التواصل  »البناء«  حاولت 
اليوم ذائبة ومتغلغلة في البيئة التي سكنت فيها، وان كان بصفة 

االقامة المؤقتة.
فكان ان التقت بالسيد خالد الحسين )ابو سراج(، وهو رئيس 
تحرك »حق العودة« لمهجري المسلخ، والذي امدنا بمستندات 
وهو  قسرا،  منها  هجروا  لمن  الكرنتينا  في  االرض  ملكية  تثبت 
متابع لقضية اهله ويعتبر ان حقهم في العودة لن يضيع ماداموا 

يطالبون به .
حصل  الذي  الكتائب  مهرجان  على  كبير  خالد  السيد  وعتب   
مؤخرا، والذي وضع صوراً للحزب وهو يقتحم منطقة الكرنتينا 
منطقة  دخلوا  انهم  علما  التوطين  يحاربون  انهم  شعار  تحت 
في  يقيم  من  هو  اللبناني  الجيش  ان  لنا  واكد  بامتياز.  لبنانية 
العودة  حق  قرار  وان  ثكنات.  واصبحت  هدمت  التي  البيوتات 
يستثني  الذي  القرار  النواب  مجلس  يعدل  حتى  قائماً  سيبقى 
النظر  واع���ادة  ب��ي��روت،  نطاق  في  الواقعة  المناطق  مهجري 
بالتعويضات  وقال »نحن نعلم ان تحركنا لن يجدي نفعا الن 

موضوع مهجري الكرنتينا مسّيس«.
اما االستاذ محمد ديب الصالح فأكد لبنانية مهجري المسلخ 
الفئات  لبنانية، وهم من جميع  الذين معظمهم يحملون هويات 
التي كانت تعيش هناك. وهو يعتبر ان الشعور باالنتماء الوطني 
والقومي هو احساس ال تؤكده بطاقة الهوية وحدها، ففي حرب 
استطاعت  ما  جمعت  من  اول  هي  العرب  جماعات  كانت  تموز 

جمعه لمساندة منكوبي الضاحية الجنوبية.

من يعيد من رحل
ممن  اخ��وات  و  امهات  لشهادات  تتسع  الصفحات  كانت  لو 
استبيحوا في الكرنتينا لتحول الحبر الى دمع يرسم  مئات  الحكايا 
عن احبة فقدوا وقضوا لذنب واحد، انهم لم يرحلوا عن منطقة اراد 
كلمات  استحضر  وهنا  واحد.  لون  من  طائفيا،  نقاء  لها  البعض 
الكرنتينا  في  االول   فدفنت  ولديها،  فقدت  التي  فاطمة  الحاجة 
لتدفنه مرة ثانية في مدافن الشهداء، اما ولدها اآلخر فأسر على يد 
القوات اللبنانية، وهو مسجل على لوائح المفقودين. وهنا تسال 
الحاجة فاطمة كيف يمكن لحلف الشيخ سعد مع سمير جعجع 

ان يمسح هذه الذاكرة  المشبعة بااللم؟!!
اما راوية فشاءت ان تسلك طريق الرهينة وفاء لخطيبها الذي 
خرج الى عمله يوم 19 كانون الثاني ولم يعد. وهي حتى اليوم 
ترفض ان تعتبره في ذمة الله وهي على وعده وعهده باقية في 

االنتظار....
اما خالد الحسين فقد فقد شقيقته ذات 15 ربيعا، وعمه الذي 
صّفي امام عينيه وهو رجل سبعيني دون رأفة او رحمة .....تنهار 

الدار على اهلها.
راوية  شباب  ثمن  يدفع  من  فاطمة؟  الحاجة  اوالد  يعيد  من 
يعرف  ما  هناك  يعد  لم  ان  ه��ؤالء  سيفعل  وم��اذا  كثر؟  وغيرهم 

بوزارة المهجرين؟
باب  ليبقى  البير(  من  الزير  )تشيل  بوجودها  كانت  وه��ل 
انتخابات  ناقوس  كل  عند  الكرنتينا  ومهجري  لبنان  مهجري 

يدق، فلكل اوان حساب...

تطلب المساعدة للبحث عن أوالدها المفقودين أثناء المجزرة

مهجرو الكرنتينا

مسلخ الكرنتينا

ن�ساطات فنية متنوعة لطالب طرابل�س
دموع االسمر
                           

ت��ل��م��ي��ذاً   350 ال�����  ي���ق���ارب  م���ا 
وت��ل��م��ي��ذة م���ن م�����دارس رس��م��ي��ة 
والشمال  ط��راب��ل��س  ف��ي  وخ��اص��ة 
المسرحي  ال��ع��رض  ف��ي  ش��ارك��وا 
ق��دم��ه  ال����ذي   BABYRAMA
في  الفرنسي«  الثقافي  »ال��م��رك��ز 
»مؤسسة  مع  بالتعاون  طرابلس 
الصفدي« على خشبة مسرح »مركز 
ال��ص��ف��دي ال��ث��ق��اف��ي«. وال��م��دارس 
رسمية  ب��ي��ن  ت��ن��وع��ت  ال��م��ش��ارك��ة 
وخاصة، حيث شاركت في العرض 
النصر  ه���ي:  رس��م��ي��ة  م����دارس   5
محسن  ب��ع��ل  للبنين،  ال��رس��م��ي��ة 
المختلطة،  الرسمية  القبة  الرسمية، 
والبنات  للبنات،  الرسمية  النموذج 
في  ش���ارك  كما  ال��م��ي��ن��اء.  الثانية 
العرض تالمذة أربع مدارس خاصة 
ال��واع��د،  الجيل  المطرانية،  ه��ي: 

الوطنية  وال��م��درس��ة   ،ENGO
العرض  حضر  كما  ال��م��ن��ي��ة.   ف��ي 
في  الفرنسي  الثقافي  المركز  مدير 
اعتبر  الذي  هورن  روبرت  طرابلس 
لألطفال  الفرصة  »يتيح  العرض  أن 
بالتعرف عن كثب على الفن السابع 
الموسيقى  مع  والتأقلم  )السينما( 
لهم  خصيصاً  المعدة  التصويرية 
على  مباشرة  بأدائها  يقوم  والتي 
العرض  وأث��ن��اء  ال��م��س��رح  خشبة 
على  باليسكو  باسكال  العازَفين، 
األوك��وردي��ون وف��ري��د غ���اررو على 
اإليقاع. واستمتع األطفال بالعرض 
الذي أتاح لهم فرصة اكتشاف حياة 
الكاريكاتورية  والرسوم  االستوديو 
األفالم  خالل  من  الثالثينيات،  في 
نموذجاً  قدمت  التي  المعروضة 
الموسيقى  تسجيل  طرق  حول  حياً 
الفيلم  إل��ى  الفيلم،  على  مباشرة 

الروائي لقصص األطفال. 
اللبنانية  الجامعة  نظمت  كما 

الفنون  كلية  بفرعيها  الشمال  في 
العامة،  الصحة  وكلية  الجميلة 
وبالتعاون مع »مؤسسة الصفدي« 
فيهما  شارك  المركز،  في  نشاطين 
إطار  في  الكليتين،  وطالب  أساتذة 
»الجامعة  بين  المستمر  التعاون 
ال��ث��ال��ث  ال���ف���رع   � ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« 
و«م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي«، وال���ذي 
أساسياً  كّرسته »المؤسسة« نهجاً 

انطالقتها.  منذ 
الصفدي  »مركز  مسرح  وشهد 
»ذاك���رة  لفيلم  ع��رض��اً  ال��ث��ق��اف��ي« 
عادل  األستاذ  إع��داد  من  المعهد« 
كريستيان  وم��ون��ت��اج  ع��وي��ن��ي 
الفنون  معهد  تاريخ  تناول  صفير، 
حتى  الخمسينيات  منذ  الجميلة 
معّد  بحضور  وذلك   ،2006 العام 
من  »الهدف  أن  اعتبر  الذي  الفيلم 
بأسلوب  الضوء  تسليط  إنجازه، 
توثيقي على معهد الفنون الجميلة 

في بيروت منذ تأسيسه. 
م���ن ج��ه��ت��ه، ل��ف��ت م��دي��ر ف��رع 
إلى  العلي  علي  األس��ت��اذ  الشمال 
تاريخ  عن  »إستيعابي«  الفيلم  أن 
معهد الفنون الجميلة، إعادة إحياء 

المعهد.  تاريخ 
العالمي  البيئة  يوم  وبمناسبة 
ال���ق���ادم،  ح���زي���ران   5 ال��م��واف��ق 
وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع »م��ؤس��س��ة 
وطالب  أس��ات��ذة  نظم  الصفدي«، 
الجامعة  في  والبيئة  الصحة  قسم 
العامة  الصحة  كلية   � اللبنانية 
برامج  تضمن  بيئياً  صحياً  يوماً 
ف��ن��ي��ة و«س���ك���ت���ش���ات« وأغ�����اٍن 
طالب  قدمها  س��اخ��رة  وع��روض��اً 
تناولت  والثانية،  األولى  السنتين 
للبيئة  الحالي  الواقع  مغزاها  في 
معالجتها.  وأه��م��ي��ة  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
فرصة  المناسبة  هذه  شكلت  وقد 
الحال  ح��ول  الخطر  ناقوس  ل��دق 
الالحق  واإلهمال  للبيئة  المتردية 

بها. 
حضر الحفل مدير الكلية الدكتور 

مؤمن بارودي. 
الصحة  قسم  رئ��ي��س  وت��ح��دث 
جالل  الدكتور  الكلية  في  والبيئة 
طرابلس  في  »اننا  قائالً:  حلواني 
ان  انفسنا  على  ع��ه��دا  اخ��ذن��ا  ق��د 
لعلوم  علميا  مرتكزا  مدينتنا  تكون 
قمنا  السنة  وهذه  والمياه،  البيئة 
البيئة  علوم  »مختبر  بتأسيس 
 10 اآلن  الى  يضم  الذي  والمياه« 
الباحثين   الجامعيين  االساتذة  من 
وال��ذي  والمياه  البيئة  مجال  في 
ح���از ع��ل��ى اع���ت���راف رس��م��ي من 
كفريق  اللبنانية  الجامعة  رئاسة 
بحثي علمي متخصص، معتمد من 
في  للدكتوراه  العالي  المعهد  قبل 

والتكنولوجيا«.   العلوم 

ر�سا يطالب بتفرغ الأ�ساتذة المتعاقدين
اجتماع  خالل  اللبناني  االجتماعي  الطبي  التجمع  أساتذة  من  وفد  حمَّل 
للقوى  المسؤولية  اللبنانية  بالجامعة  متعاقدين  أساتذة  من  وفد  مع  مشترك 
استاذاً   230 حوالى  تفرغ  ويتجاهل  ويتناسى  يتهاون  من  ولكل  السياسية 

بالجامعة اللبنانية.
ورأى المجتمعون في بيان لهم »انه ال يجوز أن يبقى هؤالء االساتذة تحت 
رحمة مطرقة بعض النافذين في الجامعة وسندان التجاذب السياسي، واعتبر 
وكارثة  اللبنانية  الجامعة  على  مؤامرة  األساتذة  هؤالء  تفرغ  عدم  أن  البيان 
األساتذة  ه��ؤالء  ملفات  ارس��ال  في  يتلكأ  من  كل  تنفيذها  في  يشترك  وطنية 
بند  جدول  على  التفرغ  ملف  ب��إدراج  المجلس  مطالبين  ال��وزراء،  مجلس  الى 
التعيينات مناشدين الرئيس فؤاد السنيورة تحريك الملف وإحقاق الحق وإيفاء 

وعده النفيس.
بعض  ملفات  اخفاء  في  تكمن  خطيرة  ظاهرة  من  المجتمعون  ح��ذر  كما 
بهية  الوزيرة  عهدة  في  األم��ر  هذا  ووضعوا  واألس��ات��ذة،  العمداء  المرشحين 

الحريري.

فيلم كاريكاتور وموسيقا مرافقة

تخريج »الوطنية الأميركية«:

العلم لت�سريف الحياة ل العك�س

الطالب خالل التخرج

بات  مما  يقاس  ال  بما  أفضل  هو  فينا  الكامن  »الجوهر  شعار  تحت 
أمامنا أو وراءنا« الذي جاء به الفيلسوف إمرسون، خّرجت المدرسة 
والصف  الثالث  الثانوي  الصف  طالب  كسارة   - األميركية  الوطنية 
الثاني عشر )المنهج األجنبي( برعاية المطران أندره حداد وحضور 
حمدان،  أبو  ومشهور  زيد  أبو  عزيز  المحامي  اإلدارة  مجلس  عضوي 
وحشد من مدراء المدارس الخاصة في زحلة، الى األهالي والخريجين 
تتقدمهم  للمدرسة  واإلداري��ة  التعليمية  الهيئة  وأعضاء  وفاعليات 

مديرة المدرسة تمارا الدبس.
تقديم، فكلمة توجيهية للمطران حداد هنأ فيها المتخرجين وأهاب 
مغريات  تجربهم  الذين  أوالدهم  مع  يحصل  ما  في  يهتموا  أن  باألهل 
الحياة الى حد كبير، مشيراً الى الدور األساسي الذي تلعبه المدرسة 

في عملية التوعية. ثم ألقت تمارا الدبس كلمة جاء فيها:
أيها الخريجون.

مشكورٌة جهوُدُ مدّرسيكم والمدّرسات. إنهم وإنهن الشموع األسطع 
أكاديميا  نجحتم  فقد  أنتم  أم��ا  بالعطاء.  وفرحا  ب��ذالً  واألكثر  ن��وراً 
شهادة  انفسكم  تمنحوا  أن  لكم  تاركة  شهادتها  مدرستكم  ومنحتكم 
العمل المنتج. وإن نجاحكم في االمتحانات المدرسيةوالرسمية شأن 
ألن  الحياة،  امتحانات  اجتياز  من  تتمكنوا  أن  هو  األه��مَّ  لكنَّ  حيوي 
العلم وسيلة لتشريف الحياة ال العكس. إبتعدوا عن الرتابة وانشدوا 
البقية  اما  اشواطها.  احد  بلغتم  لقد  بعد.  تنته  لم  رحلتكم  ان  االبداع. 
بل  عبورها  عليكم  يفرض  دروبا  تسلكوا  ال  انتم.  بإرادتكم  فمرهونة 
انسجوا معابر الحياة بأيديكم. ازرعوها بمبارك طموحاتكم، عّمدوها 
والخير  الحق  قيم  الى  ناهضا  معراجاً  ارتقوها  ثم  انتمائكم  بقدسيِّ 

والجمال.
المتخرجين  الطالب  على  وال��دروع  الشهادات  ُوزعت  الختام  وفي 

وكان كوكتيل.

رحلة كورية عبر البحار
 صور � بهية العينين

القوات  ضمن  العاملة  الكورية  الكتيبة  ف��ي  االع���الم  قسم  اق��ام 
الدولية«اليونيفيل« حفل غداء في مطعم«دون ادواردو« في فندق كوين 
اليسا في مدينة صور على شرف اعالميي قضاء صور، لوضعهم في 
تفاصيل الرحلة التي تنظمها الكتيبية لعدد من ابناء وفاعليات القطاع 
المتواجدة فيه، تحت عنوان رحلة عبر البحار، وذلك لتوطيد العالقات 
اللبنانية الكورية.  وقد شرح المسؤول االعالمي للكتيبة »ميجور بارك« 
اهداف الرحلة التي ستقام في اواخر شهر تموز وتستمر لغاية االول من 
الكورية حريصة على بناء افضل العالقات  الكتيبة  ان  شهر اب، وقال 
القرى  ابناء  من  عددا  ستضم  الرحلة  ان  واضاف  الجنوب.  ابناء  مع 

الخمس  التابعة لخدمات الكتيبة الكورية في شرق قضاء صور. 

وفد تربوي األماني يزور الحريري
سيفكر  بيرغيتا  لبنان  في  االلمانية  السفيرة  أك��دت 
بهية  والتعليم  التربية  لوزيرة  زيارتها  خ��الل  ايبرلي 
تطوير  هو  االلماني  التربوي  الوفد  مهمة  »بأن  الحريري 
المناهج، واالستعداد لدعم الوزارة في  تظهير  دور التربية 
وشكرت  الوطنية.  المصالحة  قيم  ترسيخ  في  واالنشطة 
الحريري السفيرة االلمانية والوفد المرافق لها، مشيرة الى 
الى  ولفتت  التربوي«،  نظامنا  في  حقيقية  مشاكل  »وجود 
ان خطتها هذا العام تمحورت حول تحريك النظام وتفعيله 

عبر ادخال انشطة التربية حول التنمية المستدامة.
وركزت على كيفية الوصول الى التلميذ من خالل االهداف 
المحددة للتربية ولالنشطة ليكون التلميذ فعليا هو محور 
التاريخ  كتاب  موضوع  الى  وأش��ارت  التربوية.  العملية 

وصراعاته  اللبناني  الشعب  تكوين  مراحل  يعكس  الذي 
وتوافقاته، واعتبرت ان السلم االهلي هو الهدف ،  مشددة 
اللبنانيين وتالفي االنقسامات  على  ضرورة  السالم بين 
الحادة، الفتة الى أهمية االنشطة الفنية والمسرحية كجزء 
من ادوات التعبير والجمع بين اللبنانيين وترسيخ السالم 

بين التالمذة في المدارس وبالتالي في المجتمع والوطن.
الموحد  التاريخ  كتاب  موضوع  البحث  تناول  كما 
التطبيق بسبب  الى نطاق  الذي لم يحظ بفرصة الخروج 
في  المدارس  بفتح  القرار  الى  مشيرة  حوله.  الرأي  تباين 
لترسيخ  المدني  المجتمع  ام��ام  الصيفية  العطلة  خالل 
االخ��ر،  واح��ت��رام  والمصالحة  والفنون  التربية  انشطة 
كافة. الصعد  على  المستدامة  والتنمية  بالبيئة   والعناية 

معر�س لذوي الحاجات الخا�سة في �سيدا

د.خليل مكاري في المعرض

قسم   – صيدا  في  اليتيم«  رعاية  »جمعية  افتتحت 
تحت  للرسم  الثالث  معرضها  الخاصة،  الحاجات  ذوي 
الفتاة«  »دار  مبنى  في   »3 حلو  برسم  كمان  »أن��ا  عنوان 
والتعليم  التربية  وزي��رة  ممثل  بحضور  الجمعية.  في 
العالي بهية الحريري نزار الرواس، ممثل رئيس »التنظيم 
البلولي  عدنان  سعد  أسامة  الدكتور  الناصري«  الشعبي 
وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات األهلية والمؤسسات 

التربوية.
تحدث رئيس »جمعية رعاية اليتيم« في صيدا الدكتور 
اإلضافية  الحاجات  ذوي  »أن  على  مؤكداً  المكاوي  سعيد 
هم عبارة عن طاقة كان الناس في الماضي يخجلون بها 
ويحملون همها، لكن هذه الطاقة إن تمت رعايتها وصقلها 
بالطريقة الصحيحة، فإنها سوف تبرز مهاراتها سواء في 

الرسم أو الموسيقى أو الرياضة«.
وقال: خير دليل على ذلك، هذا المعرض الذي يشكل في 
إن  طاقات،  من  األوالد  هؤالء  يملك  بما  لنا  مفاجأة  عام  كل 
تأمنت لهم البيئة المالئمة من مأكل وملبس وعلم، ونعرف 
تحدوا  قد  المرضية  اإلعاقات  أصحاب  من  الكثيرين  أن 

الذين نعتز  العالم عبر انجازات هامة، ومن هؤالء أوالدنا 
بهم ونفتخر.

العاملين  الى  التحية  بتوجيه  المكاوي  الدكتور  وختم 
على اخراج ابداعات األطفال وخص بالشكر معلمة الرسم 
لينا  والمهندسة  موسى  ميلينا  القسم  ومديرة  حداد  مايا 

المكاوي. 
شريط  بقص  والحضور  شكر  زينب  الطفلة  قامت  ثم 
مجموعة  وضم  يومين  مدى  على  استمر  الذي  المعرض 
من ابداعات ذوي الحاجات اإلضافية الذين وجهوا رسالة 
عم  سنة  كل  أن��ا؟،  مين  بتعرف  صرت  »أكيد  فيها:  جاء 
مشاعرنا،  عن  منعبر  كيف  لتشوف  معرضنا  على  بدعيك 
أنو  وتعرف  واأللوان،  بالريشة  ومطالبنا  وأحزانا  أفراحنا 
نحنا أشخاص متل غيرنا، عنا ابداعاتنا اللي هي عن جد 

مميزة«.
بعد  أكبر  بثقة  تكون  رح  ال��ك،  دعوتنا  السنة  »ب��س 
اللي حققناه بمعارضنا السابقة بدعمك ورعايتك  النجاح 
يستحق  فنان  الجميع  وبشهادة  جد  عن  صرت  وأنا  إلنا، 

منك اإلعجاب والتقدير ألني أنا كمان برسم حلو 3«.



AL-BINAA فلسطينية7شؤون  Wednesday 27 May 2009 Issue NO 20االربعاء 27 أيار 2009 العدد 20 

أساليب مبتكرة لنقل المياه

المياه �شالح ال�شرق االأو�شط وعط�ش الفل�شطينيين ال يميزه �شيف وال �شتاء
»البناء« ـ عدنان الصباح

المرحلة  قضايا  ــدى  إح المياه  قضية  تعتبر 
النهائية الست التي يتوجب حلها من أجل التوصل 
اللجنة   تواصل  ولذلك  نهائي،  ســام  اتفاق  إلــى 
الذي  الوقت  الخاصة بالمياه اجتماعاتها حتى في 
الفلسطيني  الجانبين  بين  مفاوضات  فيه  تجري  ال 

واإلسرائيلي.
و لكن منذ ما قبل اتفاق »أوسلو« ولغاية اللحظة، 
يعيش المواطن الفلسطيني أزمة في مصادر المياه 
فرق  هناك  يعد  لم  حتى  عليها،  الحصول  طرائق  و 
التي  المياه  لكمية  بالنسبة  والصيف  الشتاء  بين 

يحصل عليها.

أرقام فارقة
ألبحاث  جنيف  معهد  أعــدهــا  دراســـة  أشـــارت 
ساح  إلــى  تحول  الماء  أن  إلــى   GIPRI السام 
الفارق  حيث  األوسط،  الشرق  صراع  في  ُيستخدم 
لتراً   60 بين  ما  يتراوح  يوميا  المياه  استخدام  في 
للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وما ال يزيد 
أقل،  وبجودة  غزة  قطاع  في  للمواطن  لتر   60 عن 
و400 لتر للفرد في دولة االحتال و800 لتر لقاطن 

المستوطنات.
في  المائية  الموارد  بأن  الدراسة،  في  ويتضح 
فلسطين التاريخية هي نهر وادي األردن وروافده، 
الجوفية  والمياه  الجبلية  المياه  إلــى  باإلضافة 
الفلسطيني  اإلحصاء  مركز  ويوضح  الساحلية. 
ثاثة  إلــى  ينقسم  الجبلي  الخزان  بــأن  المركزي 
الشرقي،  والشمالي  الغربي،  هي:  جوفية  أحواض 

والشرقي. 
في  الفلسطينيين  »إسرائيل«  تشارك  وبينما 
يقع  األخــيــر  الــحــوض  ــإن  ف ــن،  ــي األول الحوضين 
بالكامل ضمن أراضي الضفة الغربية، بالتالي بات 
االعتماد على مياه األمطار مصدراً رئيسياً للمياه في 

الضفة الغربية. 
واعتبر المركز بأن قضية المياه سياسية وأمنية 
بالدرجة األولى، بحيث تشكل »السرقة اإلسرائيلية 
تهديداً  والعربية  بل  الفلسطينية  للمياه  الممنهجة 
لألمن المائي الفلسطيني والعربي«؛ ولتلك السرقة 

بدأت  1964م  عام  ففي  االحتال،  مع  طويل  تاريخ 
»إسرائيل« باستغال مياه نهر األردن دون مراعاة 
بحيرة  وجففت  مياهه،  في  المشاركة  الدول  حقوق 
الحولة، عوضا عن تحويل مجرى نهر األردن إليها 
الجنوبي  الجزء  على  سيطرت  1967م  عام  وفي 
من نهر األردن، ما ألحق الضرر باألراضي الزراعية 
واستخدمت  النهر،  جانبي  على  الممتدة  العربية 
من  الفلسطينيون  حــرم  ــذي  ال الوقت  في  مياهه 
حصة  تبلغ  أن  المقرر  من  كــان  التي  استخدامها 
»جونستون«  لمشروع  وفقاً  منها  الغربية  الضفة 
عند  األمر  يقف  ولم  مكعب،  متر  مليون   220 نحو 
1978م على  هذا الحد، إذ استولت »إسرائيل« عام 
طبريا،  بحيرة  يغذي  الذي  الحاصباني  نهر  مياه 
المائية،  المستوطنات على األحواض  لتقيم بعدها 
منع  إلى  باإلضافة  ــوار  األغ منطقة  في  خصوصاً 
حصصهم  كامل  على  الحصول  من  الفلسطينيين 
أوسلو  اتفاقية  في  تقررت  التي  اإلضافية  المائية 

الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب.
من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه شداد العتيلي 
اآلبار  للفلسطينيين بحفر  بأن »إسرائيل« ال تسمح 
عام  ومنذ  للحفر.  رخصة  وبمنحهم  منها،  بإذن  إال 
الذي  الغربي  الحوض  في  اآلبار  حفر  تمنع   1967
المياه  أما  فلسطين،  في  المائية  األحواض  أهم  يعد 
ونوعيتها  الثمن  باهظة  فهي  الشرقي  الحوض  في 
المتوفرة باألول، فضا عن أن  أقل جودة بكثير من 
إسرائيل.  لموافقة  بحاجة  أصا  عليها  الحصول 
لنهر  الفلسطينيين  ــول  وص حظر  إلــى  باإلضافة 
حقيقية،  كارثة  تعد  التي  المفارقة  أمــا  األردن، 
الفلسطينية  المياه  تستنزف  »إسرائيل«  أن  فهي 
وتضخها داخل »حدودها« وإلى المستوطنات، أما 
مرتفعة،  وبأثمان  للفلسطينيين،  فتبيعه  المتبقي 
الغربية  الضفة  في  المشتراة  المياه  كمية  وبلغت 
اإلسرائيلية  المياه  شركة  من  المنزلي  لاستخدام 
مليون   47.8 يقارب  ما   2008 للعام  »ميكروت« 
الفلسطيني  اإلحصاء  أكد  جهته  ومن  مكعب.  متر 
ــي  األراض فــي  سكانياً  تجمعاً   123 ــود  وج على 
تمثل  عامة  مياه  شبكة  فيها  يوجد  ال  الفلسطينية 
بعدد  السكانية  التجمعات  من   ٪  22.9 نسبته  ما 
الضفة  في  جميعها  نسمة   177،275 يبلغ  سكان 
الغربية. كما أظهرت بيانات المسح أن 116 تجمعاً 

سكانياً في األراضي الفلسطينية تحصل على المياه 
نسمة  ألف   454 حوالى  ويسكنها  »ميكروت«  من 
األراضــي  في  السكان  من   ٪  12.1 نسبته  ما  أي 
 110 بواقع  التجمعات  هذه  وتتوزع  الفلسطينية، 
تجمعات  و6  الغربية  الضفة  في  سكانية  تجمعات 
في قطاع غزة، باإلضافة إلى أن 112 تجمعاً سكانياً 
خال  من  المياه  على  يحصل  الغربية  الضفة  في 

دائرة مياه الضفة الغربية.

لغزة حديث آخر
لغزة طريق آخر أكثر وعورة مع المياه، فبحسب 
الحوض  مياه  من   ٪  10 من  أقــل  يوجد  العتيلي 
الصالحة  بالمياه  يزودهم  الذي  الجوفي  الساحلي 
المياه  من  كوب  مليون   30 إليه  ويعود  للشرب، 
الحصار،  نتيجة  الناس  يشرب  ذلك  ومع  العادمة، 
الهيا،  بيت  منطقة  وفــي  الحوض  شمال  خاصة 

70 ٪ من األمراض المنتشرة في القطاع  منبها بأن 
ذات عاقة بالمياه، أما البدائل لتوفير االحتياجات 
أن  خاصة  جدا  مكلفة  فهي  مثا،  كالتحلية  المائية 

الفقر. 80 ٪ من السكان تحت خط 
ضمن  غــزة  قطاع  فــي  المياه  نوعية  وتصنف 
المياه القلوية مع سيادة الكلورايد ومثال ذلك اآلبار 

الواقعة في منطقة رفح وخان يونس والبريج.
أما مدينة غزة فتقع ضمن منطقة المياه القلوية 
مياه  من   ٪  85 أن  إلى  الدراسات  وتشير  الترابية 
آبار الشرب في قطاع غزة غير صالحة للشرب ولقد 
وصلت نسبة األماح إلى أكثر من 1000 ملغم/لتر 
في المنطقة الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة 

الوسطى. 
إلى  االحتال  سلطات  عمدت  ــرى،  أخ جهة  من 
إقامة سدود وآبار على الحدود مع قطاع غزة لمنع 
أية إمكانية لوصول المياه إليه، ما أدى إلى حرمان 

عشرات اآلالف من الفلسطينيين في قطاع غزة منها، 
اإلنسانية  للشؤون  المتحدة  األمــم  مكتب  ــار  وأش
أزمة  من  غزة  أهالي  معاناة  استمرار  إلى  )أوتشا( 
البنية  تدمير  عن  الناجمة  الضرورية  المياه  توفير 
ونفاد  القطاع،  على  األخير  العدوان  خال  التحتية 
جهات  ــدرت  ق حيث  الــمــولــدات،  لتشغيل  الــوقــود 
متخصصة حجم الخسائر في قطاع المياه في غزة 

بنحو ستة مايين دوالر أميركي.
عن  يقل  ال  مــا  أن  الــى  »أوتــشــا«  تقرير  ويشير 
خمسين ألف فلسطيني في قطاع غزة محرومون من 
محدودية  من  آخرين  ألف  مئة  يعاني  فيما  المياه، 
على  يحصلون  فهم  للمياه،  مصادر  إلى  الوصول 
 150 المياه مرة واحدة كل ستة أيام، ما يؤكد تأثر 
ألفاً من سكان القطاع بنقص المياه وعدم توافر مياه 

صالحة، بحسب التقرير.
28 ألف طفل في قطاع  التقرير معاناة  كما أظهر 
غزة، بسبب حرمانهم من مياه تصل عبر األنابيب، 
على  الحصول  من  طفل  ألف   56 يتمكن  حين  في 

المياه مرة واحدة كل أسبوع.
إلى  باإلضافة  الفلسطيني  اإلحصاء  وبحسب 
تناقص كمية المياه الجوفية، فبعد أن كانت حوالى 
1200 مليون متر مكعب عام 1975 أصبحت 800 
1995 ومع استمرار الطلب،  مليون متر مكعب عام 
عام  الجوفي  الــخــزان  نضوب  المتوقع  من  فإنه 
تشير  غزة  لقطاع  المائية  الموازنة  وإن  م.   2020
إلى أن كمية ما يضخ من المياه من الخزان الجوفي 
تقدر بحوالى 130 مليون متر مكعب في حين أن ما 
يرد من المياه إلى الخزان الجوفي يقدر بـ 80 مليون 
الجوفي  الخزان  أن  ايضاً  يعني  وهذا  مكعب،  متر 

يتناقص بمعدل 2.5 سم سنوياً.

قانونيا...
بالعودة إلى دراسة معهد جنيف، فإن »السلطات 
لقوانين  المياه  مسألة  أخضعت  اإلسرائيلية 
عسكرية«، من خال القوانين والمراسيم التي تحدد 
كيفية استغال المياه، مثل المرسوم رقم 2 الصادر 
في 7 يونيو 1967 الذي ينص على أن »كل الموارد 
احتالها  تم  التي  االراضــي  في  الموجودة  المائية 
 158 األمر رقم  أو  حديثا هي ملك لدولة إسرائيل«، 

على  ينص  والذي   1967 أكتوبر  غزة  في  الصادر 
المائية  المشاريع  أو  المصادر  وكل  اآلبــار  »كل  أن 
العسكري  للحاكم  المباشر  اإلشـــراف  تحت  هي 

اإلسرائيلي«.
الدولي  اإلنساني  القانون  على  والمضطلع 
من  المفروضة  للعراقيل  التعرض  نــدرة  يلحظ 
طرف دولة االحتال على استغال المياه في ملف 
حدث  ما  بعكس  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
فالقوانين  أخــرى  جهة  ومن  أخــرى.  نزاعات  في 
اإلسرائيلية  باإلجراءات  تقر  ال  الدولية  واألعــراف 
األراضــي  في  للمياه  الطبيعية  المصادر  بشأن 
مصادر  إدارة  تندرج  وال  الحتالها،  الخاضعة 
وذلك  احــتــال،  كقوة  صاحياتها  ضمن  المياه 
المحارب«  »االحتال  قانون  عليه  ينص  ما  وفق 
واتفاقية   1907 لسنة  الهاي  لوائح  في  الموجود 

.1949 جنيف الرابعة لسنة 
»أسبقية  مبدأ  على  االحــتــال  يستند  وبينما 
االستهاك  في  الحاد  التفاوت  لتبرير  االستخدام« 
بين المواطن الفلسطيني والفرد في دولة االحتال، 
متشبثاً به كلما ووجه بالقانون الدولي، وفي الحقيقة 
هلسنكي«  »قواعد  وبخاصة  الدولي  القانون  أن 
المتبعة  العوامل  كأحد  األسبقية  بمبدأ  أخذت  التي 
تحصيصا  المشتركة  الدولية  المياه  تحصيص  في 
إذ  اإلسرائيلية،  ــاءات  االدع يؤيد  ال  ومعقوال  عادال 
القائم هو أحد العوامل السبعة  أن مبدأ االستخدام 
الجغرافية  العوامل  جانب  إلــى  بها  يؤخذ  التي 
واالستخدامات  والمناخ  والبيئية  والهيدرولوجية 
واالجتماعية،  االقتصادية  واالحتياجات  القائمة، 
تم  ما  وهــو  األحـــواض،  في  المصادر  توفر  ومــدى 
ذكره في أحدث اتفاقية لألمم المتحدة بشأن المياه 
وهي »اتفاقية استخدام المعابر الدولية المشتركة 
االستخدامات  أن  كما  الماحية«،  غير  لألغراض 
قانونية  غير  أفعال  نتاج  هي  الحالية  اإلسرائيلية 
ال يؤخذ بها من أجل التحصيص العادل، إذ إن أحد 
أكثر المبادئ األساسية في القانون الدولي يقول »ال 
يمكن أن تنشأ فائدة من فعل غير قانوني«. ويدعو 
الجانب الفلسطيني إلى تعريف حقوقه المائية في 
المصادر المائية الوطنية، والمائية المشتركة، وفي 
ما  اتفاقية  لخلق  وحيد  كسبيل  األردن  نهر  حوض 

بين فلسطين وإسرائيل.

تحاول أخذ حاجتها من الماء

الم�ؤتمر العالمي لن�شرة فل�شطين

جبهة التحرير عند ب�ابة فاطمة
»البناء« – بوابة فاطمة 

انطلق عدد من الاجئين الفلسطينيين في مسيرة غاضبة قرب بوابة فاطمة 
حتى  الفلسطيني  النضال  بتعزيز  مطالبين  المحتلة،  فلسطين  مع  الحدود  عند 

تحقيق العودة واالستقال الوطني. 
الفلسطينية  التحرير  جبهة  قيادة  وعضو  الغد،  شبيبة  منظمة  رئيس  وألقى 
في لبنان، يحيى حجير »ابو حاتم« كلمة قال فيها »من هذا المكان المحرر الذي 
عرف )ببوابة فاطمة( أننا لن ننسى فلسطين مهما طال الزمن، وحتما سنعود 

وسننتصر بإذن الله العظيم«.
والعربية  والفلسطينية  اللبنانية  المعنية  الجهات  كل  حجير  وطالب 
والدولية، للعمل فورا على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يشكل دعما 
حقيقيا لنضال الاجئيين من اجل حق العودة الى ارض الوطن، ألننا بالمطلق 

نرفض التوطين والتهجير والترحيل، ولن نقبل وطنا بديا سوى فلسطين.
كما ناشد قيادة العمل الوطني واالسامي الفلسطيني الى االسراع باستئناف 
على  التآمر  أشكال  كل  لمواجهة  الفلسطيني،   – الفلسطيني  الوطني  الحوار 
دائما يؤكد بتصريحاته  الذي  الفلسطينية، وهذه حكومة »دوبارمان«  القضية 

أنه لن يتخلى عن أراضي الرابع من حزيران أي أراضي »67«.
وبناء  الــقــدس،  وتهويد  العنصري،  الفصل  ــدار  ج بناء  أن  على  مــشــددا 
المستوطنات يتطلب العمل الفوري على الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية، 
وتعزيزها ورص الصفوف، وااللتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمنافي.

»البناء« - اسطنبول

في  أعماله  الفلسطينية  القضية  لنصر  العالمي  الشعبي  المؤتمر  اختتم 
اسطنبول ، مؤكدا على أن القدس ستبقى عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية .

واعتبر المؤتمر الذي شاركت فيه خمسمئة شخصية ، أن القدس هي عاصمة 
فلسطين بهويتها التاريخية الحضارية العربية الفلسطينية عبر آالف السنين، 
إلى  المؤتمر  ألعمال  الختامي  البيان  ودعا  والمسيحية.  اإلسامية  وبمقدساتها 
حماية القدس من ممارسات التهويد، ومخاطر الحفريات التي تستهدف المسجد 

األقصى المبارك، وإلى رفض تدويلها بأي شكل من األشكال.
نصرتها  في  يشترك  وعــدل  حق  قضية  الفلسطينية  القضية  أن  وأوضــح 
والدفاع عنها شرفاء العالم وأحراره، ومحبو السام ومناصرو الحق والعدل من 
جميع شعوب العالم. وشدد على أهمية اإلنتقال إلى التواصل الفعلي المستمر 
لبنة  وضعت  التي  العمل  ورش  خال  من  ذلك  وترجم  وشعبها،  فلسطين  مع 
التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وحددت مجموعة من 

المشروعات والمبادرات العملية لنصرة فلسطين.
وجميع  أبعادها،  بكل  الفلسطينية  القضية  إبقاء  رسالة  المؤتمر  وتبنى 
العالمي  الوعي  في  بقوة  وماثلة  الحرة،  الشعوب  ضمائر  في  حية  أحداثها 
لدحض الدعاوى الباطلة ومحاوالت التضليل اإلسرائيلية الزائفة، مؤكدا أهمية 
فلسطين،  نصرة  في  العاملة  الجهات  جميع  بين  منهجيا  والتكامل  التنسيق 

ليكون العمل أكثر قوة وتأثيرا وأوسع دائرة وانتشارا واستمرارا.
ودعا إلى مواصلة السعي بكل الوسائل القانونية والبرلمانية لدى الهيئات 
الحقوقية والمنظمات الدولية، لجمع األدلة والوثائق من أجل محاكمة مجرمي 
ومطالبتهم  المختصة،  والمحاكم  المؤسسات  لدى  »االسرائيليين«  الحرب 

بالتعويض عن الخسائر.

�شج�ن االحتالل تنتهك حرمة االأ�شيرات ن�شاطات فل�شطينية في البقاع 

أسيرات في السجون الهمجية مشاركة شعبية في احد النشاطات

»البناء« - محمد أبو فياض

االحتال  سجون  في  الفلسطينيات  األسيرات  أكدت 
التنكيل  على  تصر  السجون  إدارة  أن  »االسرائيلي«، 
والقوانين،  األعراف  جميع  الحائط  عرض  ضاربة  بهن، 
موضحات انهن  يعانين خلف القضبان من الممارسات 
التعسفية، بسبب رفضهن لاحتال ومطالبتهن بحرية 
والمبادئ  بالقيم  والتمسك  وشعبهن  أرضهن  واستقال 
األساسية، التي كفلتها جميع األعراف والقوانين والتي 

تتنكر لها إسرائيل جملة وتفصيا. 
ولفتت األسيرات في بيانهن، الى أنواع العذاب الذي 
مرارة  واألشد  وتنكيل  ومداهمات  عزل  من  له،  يتعرضن 
تدهور  رغــم  العاج  من  بحرمانهن  األســيــرات  عقاب 
عن  أصا  والناجمة  منهن،  كبير  لعدد  الصحية  الحالة 
المأساوي،  واالعتقال  السجون  وواقع  التحقيق  ظروف 

إضافة لحرمانهن من زيارات األهل ومعانقة األبناء . 
وذكرت األسيرة المحررة منال السعدى، والتى أفرج 
لستة  اعتقالها  بعد   »2009-5  24-  « أيام  قبل  عنها 
أشهر، أنها كانت قد اعتقلت في منزلها في السادس من 
كانون األول الماضي«، وانتهى بها األمر في سجن تلموند 

للنساء بتهمة أّنها »زوجة قائد في الجهاد اإلسامي«. 
واقتيدت وهى معصوبة العينين في سيارة »جيب« 
لقوات االحتال. وقالت إن الجنود حطموا كل ما وجدوه 
اعتقالها،  فترة  »خــال  البيت:  في  أثــاث  من  أمامهم، 
في  التحقيق  مركز  في  22يوما  قضت  أنها  وأضافت 

أسوأ  المعتقات  وضع  أن  السعدي،  وتضيف  الجلمة. 
األسرى  إجازات  تسحب  المعتقل  فإدارة  قبل،  من  بكثير 
يوما بعد يوم، و خاصة األسيرات اللواتي شهدن تضييقاً 
الفصائل  مع  األســرى  صفقة  فشل  وبعد  عليهن،  كبيرا 
اإلسرائيلي«جلعاد  للجندي  الخاطفة  الفلسطينية، 

شاليط«.   
الكثير  يعانين  المعتقل  في  األسيرات  »أن  وتضيف: 
زيارة  في  تنقاتهن  أثناء  وخاصة  األخيرة،  الفترة  في 
المحاكم، حيث ال تراعي إدارة السجن، وضع األسيرات 
الخاصة  المابس  ــداء  ارت على  وتجبرهن  المحجبات 
بالمحكمة »قميص و بنطال«، مما يشكل ضغطا نفسيا 
عليهن  االعــتــداء  يتم  األحــيــان  من  كثير  وفــي  عليهن، 

بالضرب و الشتيمة بسبب رفضهن ذلك«.   
في  تتم  األسيرات  تنقات  كانت  السعدي:«  وتتابع 
منتصف  بعد  األسيرات  نقل  يتم  اآلن  غالبا،  الصباح 
الليل من السجن لحضور المحكمة، أو في حالة اإلفراج 
عنهن، و في سجن الرملة القريب يتم تجميعهن، وهناك 
وخاصة  المضايقات،  أنواع  لجميع  األسيرات  تتعرض 
لجهة تفتيشهّن وهّن عاريات، وإلزامهن بارتداء اللباس 

المخصص للمحكمة«.   
في  ــرات  ــي األس تقضي  حيث  الــرمــلــة  سجن  ــي  وف
لنقلهن  »البوسطة«  انتظار  في  أياما  األحيان  بعض 
للمحكمة، تحتجز األسيرة في ظروف غاية في السوء، 
أو  حمام  على  التحتوي  فالغرف  السعدي،  بحسب 

للنوم.      اسرة 

»البناء« – البقاع 

النشاطات  من  سلسلة  اللبناني  البقاع  منطقة  شهدت 
والمهرجانات الشعبية الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ61 

للنكبة، واحتفاال بالقدس عاصمة للثقافة العربية.
منظمة  فصائل  أقامت  البقاع،  في  الياس  مار  بلدة  ففي 

التحرير الفلسطينية وحرك
الـ61  السنوية  الذكرى  في  خطابيا  مهرجانا  ة«فتح« 

للنكبة، واحتفاال في القدس عاصمة للثقافة العربية.
خليل  الشيخ  والبقاع  زحلة  مفتي  االحتفال  في  شارك 
الميس، وشخصيات سياسية وحزبية وثقافية، وشعبية 
لبنانية وفلسطينية ورؤساء بلديات ومخاتير وجموع من 

جماهير الشعبين اللبناني والفلسطيني.
التاحم  على  أكــدت  كلمات  المهرجان  خال  وألقيت 
والتمسك  واللبناني،  الفلسطيني  الشعبين  بين  الوطني 

بخيار المقاومة طريقا لنيل الحقوق المشروعة.
الجليل قرب مدينة بعلبك،  األنروا في مخيم  أما مكتب 
في  شعبيا  اعتصاما  الفلسطينيون  الاجئون  نفذ  فقد 
البارد  نهر  مخيم  أهالي  مع  وتضامنا  النكبة،  ــرى  ذك
ومنظمة  الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  كافة  بمشاركة 
جهاد  ابو  وواكد  الفلسطينية.  الشعبية  واللجان  التحرير 
خالد عثمان أمين سر اللجان الشعبية في البقاع كلمة ان 
هذا االعتصام للتذكير بااللتزام بمرجعياتنا الثاث منظمة 

التحرير الفلسطينية، الدولة اللبنانية ومؤسسة األنروا.
مسيرة  انطلقت  بعلبك،  مدينة  قرب  الجليل  مخيم  في 

شعبية حاشدة جابت الشوارع واألزقة طالبت بالحقوق 
وتوقفت  الفلسطينيين،  لاجئين  والعادلة  المشروعة 
كلمات  وألقيت  الفلسطيني،  الثقافي  المركز  امام  المسيرة 
والثورة  النضال  في  الفلسطيني  الشعب  حق  على  أكدت 

حتى تحقيق أهدافه الوطنية والعودة إلى وطنه.
المفتوح  الفلسطيني  اليوم  فعاليات  بــدأت  ذلك  بعد 
قيادة  وعضو  البقاع  منطقة  سر  أمين  وحضور  برعاية 

اقليم لبنان العقيد »أبو أحمد نايف عثمان«.
وأقيم خال اليوم المفتوح، خيمة فلسطينية تمثل اللجوء، 
النكبة  جيل  مع  لقاء  الزين،  خيرات  للفنانة  صور  معرض 
الطابي  للمكتب  الطالب  وصــوت  القدس،  نشرة  توزيع 
على  معلقة  الحضور  على  سوداء  شارات  توزيع  الحركي، 
الفلسطينية،  الطريقة  على  والصاج  التنور  خبز  الصدور، 
وختامها  المشاركين،  جميع  على  العربية  القهوة  توزيع 
بأمسية شعرية ووصلة غنائية وقصيدة للزهرة الفلسطينية 

ريم حسين جمعة، ومسابقة ثقافية 
كما أقيم حفل شعري، قدم خاله للشعراء عضو قيادة 
نثرية،  شعرية  بكلمات  الهادي  عبد  هشام  البقاع  منطقة 
القضية  االذهــان   الى  وأعــاد  الشهداء،  تضحيات  ممجدا 
قصيدته  في  فتذكر  الخطيب  شحادة  الشاعر  أما   الحق. 

األولى نهر البارد التي جاء في مطلعها 
نهر البارد مع قلي قد جئت اليوم على عجل. واستلهم 
من منتظر الزيدي نعل الثورة.  أما الفنان الملتزم الدكتور 
وسام حمادة عرف عن نفسه أنه لبناني، ولكن فلسطيني 

بدون جنسية.

المياه حاجة ملحة لهم



AL-BINAA

ق��ض��ي��ة ال����م����رأة ه���ي ق��ض��ي��ة اإلن����س����ان وال��ح��ري��ة 
اإلنسانية، فحرية الرجل إذاً ترتهن بحرية المرأة.

من  ال��رج��ل  إف���ادة  إمكانية  تلغي  ال��م��رأة  وع��ب��ودي��ة 
ح��ري��ت��ه. وت��ش��ل ق��درت��ه ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ه���ذه الحرية. 
يكون  أن  يمكن  ال  أخ��ر  إن��س��ان��اً  يستعبد  إن��س��ان��اً  إن 
إنساناً حرا،ً بل عبد للخوف والشك والغيرة التملكية 
واقتنائهم  كاألشياء،  البشر  اختيار  على  وال��ح��رص 

كأدوات ووسائل.
جدلية  من  ب��دءاً  تشكل  المرجوة  المرأة  ص��ورة  إن 
اإلنسانية،  الوحدانية  إلى  الجنسية  بالثنائية  ترتقي 
تجاوز  يعني  وهذا  التحرر،  قضية  وحدة  قاعدة  على 
االختالف  من  اإلنطالق  أي  الجسدي،  لغالفها  المرأة 
في الشكل إلى التوحد في العقل. وصورة المرأة في 
اإلعالم، كما في الحياة، يجب أن تستلهم من السؤال 
المرأة   ه��و ش��رف  أي��ن  م��وس��ى:  ال��ذي طرحه سالمة 
والعلم  والتجارة  والصناعة  والسياسة  المجتمع  في 
عالجها  اإلشكالية  ه��ذه  ال��ح��ض��اري؟  وال��ف��ن  واألدب 
المفكر الراحل الدكتور عفيف فراج في كتابين األول 
الحرية في أدب المرأة، الذي كان قد نشره قبل رحيله، 
والثاني قامت زوجته عائدة خداج بنشره تحت عنوان 

»المرأة بين الفكر واإلبداع«.

المرأة في الفكر العربي
عندما نتكلم عن المرأة وحقوقها، ال يغيب عن بالنا 
للحظة، أننا نتكلم عن حرية وحقوق اإلنسان، فالصفة 
الجنسية التي تدل عليها كلمة امرأة ال يجوز أن تطغى 
إنسان،  كلمة  عليها  ت��دل  التي  اإلنسانية  الصفة  على 
ل��ق��د وص���ف التكامل  واإلن���س���ان ه��و رج���ل وام�����رأة. 
التأكيد  تمايز، وجرى  بأنه  الجنسين  بين  البيولوجي 
االجتماعي  التمييز  لتبرير  البيولوجي  التمايز  على 
ينتميان  اللذين  الجنسين،  بين  والمعنوي  والحقوقي 
الذي  ال��واح��د  اإلنساني  ال��ن��وع  إل��ى  نفسه  وبالمقدار 
يتميز بالوعي الخالق والذكاء المبدع عن بقية الكائنات 

الحية.
معروفة  ص��ف��ة  ال��ح��ري��ة  أن  ف���راج  المفكر  وي��ؤك��د 
للعقل، والحرية الحقيقية هي الحرية العاقلة. وال شك 
أن حرية المرأة تتجلى في أبهى صورها وتقدم أقوى 
عقل  األس��اس،  في  أنها،  المرأة  تثبت  حين  حججها، 
العقل  ه��ذا  وأن  لالستهالك،  جسداً  وليست  لإلبداع 
قادر ليس فقط على إنماء الحضارة، وإنما قادر أيضاً 
على تسييج الجسد بالكرامة، إذ إن الجسم البشري ال 
يمكن وال يجوز أن يستخدم كوسيلة للربح التجاري، 
ويقول  ال��ورث��ة.  الذكور  لتفقيس  أو  الجنسية  للمتعة 
مهمة  هو  للمرأة،  العقلي  البعد  استبعاد  »إن  المفكر: 
على  سيطرة  كل  إلفقادها  ومبرر  جسدها،  الستالب 
ذات��ه��ا وم��ص��ي��ره��ا«. إن ال��ق��ول ب��أن ال��رج��ل ه��و رأس 
� العقل، وحدها  المرأة يقيم ثنائية، أحد حّديها الرجل 
تبعاً  فراج  الدكتور  يرى  وكما  الجسد.   � المرأة  الثاني 
لهذه الثنائية يصبح حكم الرجل هو بمثابة حكم العقل 
للجسد، فالمرأة يديرها عقل الرجل كما يدير الفارس 
عقل  يستعير  أن  عليه  العقل  يملك  ال  فمن  ال��ف��رس، 
المرأة حين  اغتالوا عقل  الذين  أن  غيره. ويشدد على 
قطعوا كل الشرايين التي توصل قلبها بالحياة العامة 
هم الذين دفنوا عقلها في مكان ما بين المطبخ وغرفة 

النوم.
كانت المرأة قبل اإلسالم أشبه بحيوان يتخذ للقنية، 
»بل إن الجاهلي كان يفّضل عليها الحيوانات النافعة. 
أسوة  ال��م��رأة  يبيعون  اإلس���الم  قبل  م��ا  ع��رب  وك���ان 
الحيوانات«.  ببعض  يبادلونها  أو  األخ���رى  بالسلع 
وفي هذا المجال يذكر المؤرخ ناصر الدين األسد أن 
وكانت  نسائهم.  تعهير  المرحلة  تلك  عرب  سنن  من 
العرب  أس��واق  في  خاصة  خيام  الغاية  لهذه  تنصب 

تميزها عن غيرها رايات يهتدي بها القاصد.
من  الخلفية  ه���ذه  ع��ل��ى  أن  ف���راج  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
بد  ال  فكان  اإلس��الم.  نزل  المطلقة  الذكورية  السيادة 
الذي  الميراث  تخلّف  بعض  تضاعيفه  في  يحمل  أن 
إلى  )ص(  النبي  طموح  »رغ��م  ويقول:  لينقضه.  جاء 
ناظمة  جديدة  وقوانين  للمرأة  بديلة  رؤي��ة  تأسيس 
قوة  م��راع��اة  اضطر  النبي  أن  إال  الجنسية.  للعالقة 

والتشريعات  للمفاهيم  وضعه  عند  وال��ع��ادة  التقليد 
على  قّواماً  وجعله  الرجل  القرآن  فضل  فقد  الجديدة. 
أي  القانونية  وال��ش��ه��ادة  الميراث  ف��ي  وم��يّ��زه  ال��م��رأة 
ولقد  وال��ط��اع��ة«.  الخضوع  تستدعي  التي  الوصاية 
تأسس نظام الحريم خالل حكم النبي عامة وترّسخ 

في العصر العباسي.
رعته  ال��ذي  المتزمت  السلفي  التيار  مواجهة  وفي 
دولة الخالفة المركزية، بلور الصوفيون والعقالنيون 
فقد  انقالبية،  تعتبر  للمرأة  رؤية  رشد،  ابن  وإمامهم 
ارتقى الصوفيون بالمرأة إلى مرتبة المخلوق � الخالق 
انطالقاً من كونها مصدر الرسل واألنبياء كافة، ومنها 
الكلمة والمعنى، وليس جمالها الشكلي سوى المظهر 
المبدع. وينقل   � التكويني  إلبراز جمال الخالق وفعله 
ما يعود  »بأن ال نطيح بكل  ابن رشد قوله:  فراج عن 
للحمل  صالحة  الظاهر  في  فهي  المرأة  بمنافع  علينا 
التي  العبودية  والحضانة فقط، وما ذلك إال ألن حالة 
أنشأنا عليها نساءنا، أتلفت مواهبها العظيمة وقضت 
على مواهبها العقلية«. وطالب ابن رشد بخروج النساء 
أزواجهن، ألن في  يبقين عالة على  العمل »كي ال  إلى 
ذلك سبباً لشقاء المدن وهالكها«. ويشير المفكر فراج 
عشر  التاسع  والقرن  عشر  الرابع  القرن  بين  أنه  إلى 
الذي  اإليماني  الغزالي  فكر  استظلت  ق��رون،  خمسة 
العقالني  التيار  تراجع  حين  في  منازع،  ب��دون  س��اد 
إلى  الفكر  ه��ذا  يعد  ول��م  الثقافية،  الحياة  مسرح  عن 
الحضور المؤثر إال بعد االصطدام بالعرب، اصطداماً 
أن  مفادها،  قناعة  إلى  المستكين  الغافل  الذهن  أقلق 
المسلمين،  غير  على  تفوقاً  ذات��ه  في  يشكل  اإلس��الم 
واإلس��الم  ال��س��الم  دار  وه��ي  العثمانية  »ال��دول��ة  وأن 
؟؟؟  للكفار  تسمح  ال  بدرجة  والقوة  المنعة  من  وهي 

بنقل  الحرب إليها«.

معركة تحرر المرأة
العربية،  ال���م���رأة  قضية  ك��ان��ت  ال��س��ن��ي��ن  م���ّر  ع��ل��ى 
المقهورة في إطار التخلف الحضاري العام الشامل، 
تستمد أنفاس الحياة من مناخات التنوير ومحاوالت 
ال��ب��ع��ث وال���خ���روج م��ن ب��ح��ر ال��م��اض��ي ال��م��ي��ت. وهي 
مناخات توافر فيها تفاعل جّدي مباشر مع حضارات 
األمم األخرى، وتهيأ لها قوى اجتماعية جديدة كانت 
المسّورة  االق��ط��اع  حصون  ف��ي  ث��غ��رات  فتح  ت��ح��اول 
للسماء  األرض  اخ���ض���اع  ت���ح���اول  ب��أي��دي��ول��وج��ي��ة 
فراج  المفكر  ويتناول  باسمها.  الرسميين  والناطقين 
الذين  األول���ى  العربية  النهضة  أع���الم  م��ن  مجموعة 
الطهطاوي،  رفاعة  وه��م:  المرأة  تحرر  قضية  بحثوا 
الشيخ محمد عبده، األفغاني، قاسم أمين، ونسي أحد 

أعمدة النهضة تلك وهو أديب إسحاق.
الدفاع  ق��دم  الطهطاوي  أن  ف��راج  الدكتور  يوضح 

التاريخي بأن  الزعم  المرأة، ورفض  المهم األول عن 
يقدرة  ينّوه  وإذ  جسدياً،  ال��م��رأة  على  يتفوق  ال��ت��ح��م��ل ال��ن��ف��س��ي ع��ن��د ال���م���رأة ي��دع��و إل���ى االع��ت��راف الرجل 
بمساواتها بالرجل على أساس أنها تملك كل ما يملكه 
الصعيد  وعلى  والشعور.  والعقل  الحس  ملكات  من 
االجتماعي دعا الطهطاوي إلى تعليم المرأة ودخولها 
تعليم  في  الهمة  ص��رف  »إن  العلمية،  الحياة  معترك 
البنات، يمكن المرأة عند اقتضاء الحال من أن تتعاطى 
قدر  على  الرجال  يتعاطاه  ما  واألع��م��ال  األشغال  من 
قوتها وطاقتها. والعمل يصون المرأة عما ال يليق بها 
البطالة مذمومة في  الفضيلة، وإذا كانت  ويقّربها من 

حق الرجال فهي مذّمة عظيمة في حق النساء«.
ال يمكن مفارقة الطهطاوي قبل اإلشارة إلى مفهومه 
فهو  وال��م��رأة.  الرجل  بين  الجنسية  وللعالقة  للحب 
يصف الحب بأنه فن وليس شهوة، ويقرنه بالصداقة 
والموّدة الصافية. إذ أن هذه العواطف تكمل في نظره 
والسكنات.  الحركات  جميع  في  واإلئ��ت��الف  االتحاد 
ينقل  الطهطاوي  أن  إلى  ف��راج  عفيف  المفكر  ويشير 
الحب من مستوى الحواس المادية الظاهرة إلى عمق 

الحواس الروحية.
أما عند عبده واألفغاني فيجد المفكر فراج التشديد 
نفسه على ضرورة تعليم المرأة، والرغبة نفسها في 

وضع العقبات المعوقة في وجه الطالق. 
إل���ى ق��اس��م أم��ي��ن ف��ك��ل م��ا ط��ال��ب ب���ه، هو  بالنسبة 
فقط،  واليدين  الوجه  كشف  أي  السفور،  بالتحديد 
النساء، وتعديل  أمية  للقضاء على  اإلبتدائي  والتعليم 
قوانين الزواج والطالق بحيث ال يبقى الحبل متروكاً 
ال��رج��ل وغ���رائ���زه. وي��ق��ول فراج  على غ��ارب��ه ل��م��زاج 
»وهذا المطلب األخير هو الذي شم فيه أسياد الحريم 
من  عنه  يسفر  ق��د  لما  ال��خ��ط��ر،  رائ��ح��ة  والمتزمتون 
المزاجي  اللعب  في  المطلق  الذكور  حق  من  انتقاص 

الحر بمصائر األجساد واألرواح«.

إنقاذ المرأة
االجتماعي  ال��وع��ي  أن  ف��راج  عفيف  الدكتور  ي��رى 
التي  األسئلة  كل   1967 هزيمة  بعد  طرح  قد  الجديد 
كانت إما غائبة أو مؤجلة قبلها، وفي طليعتها سؤال عن 
المرأة وأسباب تغييبها النسبي أو الكلي عن ساحات 
الدكتور  مكنسة  وط��ال��ت  ال��خ��الق.  الحضاري  الفعل 
خليل أحمد خليل وصادق جالل العظم والدكتور نوال 
والعالقات  األيديولوجيا  خماش  وسلمى  السعداوي 

والكوابت المرضية.
بقضية  االهتمام  ع��ن  اع��ت��ذروا  ال��ذي��ن  ه��م  كثيرون 
تشكل  إنها  القائلة  االحصائية  بالحقيقة  المرأة  تحرر 
أحسن  في  تقدم  ال  كمية  احصائية  المجتمع.  نصف 
األحوال سوى نصف الحقيقة. »فاإلحصاء هنا يوحي 
بأن النصف المجتمعي اآلخر قد أنجز تحرره، وحقق 
والمرأة  ال��رج��ل  ك��أن  تفتحه:  واستكمل  إنسانيته، 
متساكنين،  متشابكين  وليسا  منفصالن  ع��ال��م��ان 
وب��ال��ت��ال��ي م��ت��ف��اع��ل��ي��ن ب���ال���ض���رورة، وت��ح��ت ضغط 
االجتماعية  واإلنسانية  للجنس  الطبيعية  الحاجتين: 
ه��ن��اك قضية تخص  ب���أن  ال��ت��وه��م  إن  األخ����رى.  إل���ى 
من  الرجل  تحرر  قضايا  عن  مستقلة  وحدها  المرأة 
التطور  عن  بالتالي  ومستقلة  التاريخ،  قبل  ما  تاريخ 
االجتماعي العام، يؤدي إلى ضالالت شتى ليس أقلها 
خطراً التوجه الشوفيني الجنسي والالمباالة بالتربية 
الدكتور  اعتقاد  في  المرأة  فقضية  الذاتية،  األخالقية 
فراح، في جوهرها، قضية فوق � جنسية، قضية عالقة 
نوعية بين إنسانين، عالقة يتدافع في مجراها الطبيعي 
واإلنساني، ويتفاعل في تكّونها الجنسي والوجداني، 
� الثقافي... فالعالقة بين الرجل والمرأة  واالجتماعي 
هي، من ناحية، عالقة اإلنسان بالطبيعة )كونها عالقة 
اجتماعية  عالقة  ثانية،  ناحية  م��ن  وه��ي،  جنسية(؛ 
أشكال  وتطوراً  وتعدل  الطبيعي  إلى  تضيف  إنسانية 

أدائه والتعبير عن بالحركة واللغة.

المرأة بين الفكر واإلبداع
الدكتور عفيف فراج

دار اآلداب � بيروت 2009.

إننا نستمد مثلنا العليا من نفسيتنا، ونعلن أن في 
في  ف��ن  وك��ل  فلسفة  وك��ل  علم  ك��ل  السورية  النفس 

العالم«.
بهذه العبارة المنقولة عن مؤّسس الحزب السوري 
عمدة  استقبلتنا  سعادة،  أنطون  االجتماعي  القومي 
التي نظمتها  الشعرية  اإلذاعة واإلعالم في األمسية 
على خشبة مسرح المدينة بمناسبة الذكرى التاسعة 
2000، والتي  الغربي عام  لتحرير الجنوب والبقاع 
آل  ط��ارق  األمير  العظمة،  نذير  الشعراء  استضافت 
السابق  الوزير  بحضور  الفرا،  وعمر  الدين،  ناصر 
جمال  واإلعالم  اإلذاعة  وعميد  الخالق،  عبد  محمود 

فاخوري وفاعليات ثقافية وفكرية وأدبية.
بعد  االح��ت��ف��ال  األش��ق��ر  ن��ض��ال  ال��ف��ن��ان��ة  افتتحت 
النشيد الوطني اللبناني، ونشيدي الحزب والمقاومة 
ولشفاء  ال��ش��ه��داء  ألرواح  صمت  دقيقة  وال��وق��وف 
ال��ن��ص��ر، مرحبة  ال��م��ص��اب��ي��ن والس��ت��م��رار م��س��ي��رة 
القومي  للشاعر  قصيدة  تلقي  أن  قبل  بالحضور 
جاء  وم��م��ا  »ال��ج��رح«  بعنوان  ح��م��ود  ي��وس��ف  محمد 

فيها:
الجرح ينطق يا فُم

ودُم الفدا يتكلم
فاسكت فإنك إن تك

لمِت الجراح ألبكم...
تلحوق،  نعيم  الشاعر  المشاركين  للشعراء  ق��ّدم 
ال����ذي أل��ق��ى م��ج��م��وع��ة م��ن ق��ص��ائ��ده، ق��ب��ل تعريفه 
نتاجهم  ب��ت��ق��دي��م  ي��ت��وال��وا  أن  ق��ب��ل  ب��ال��م��ش��ارك��ي��ن، 
الشعري، التي غلبت عليه قصائد المقاومة ومجدت 
»نصيب  محيدلي  لسناء  وك��ان  واألرض،  الشهداء 
»فتحت  أنها  الفرا  اعتبر  إذ  المشاركات  من  األس��د« 

باب االستشهاد للفتيات المقاومات«.
وبالعودة إلى األمسية، غنّى الشاعر نذير العظمة 
و»ابتسام  محيدلي«  و»س��ن��اء  ال��ش��ج��رة«  »ل��ب��ي��روت 
»أن���ِت التي  ال��ت��ي ت��وج��ه إليها ق��ائ��الً  ح���رب« و»ق��ان��ا« 
»لينا« متسائالً  الحب تاريخها« وختم بقصيدة  كّون 
ال��دم��وع... قد عّمدت  ال��ع��ال��م... أن ه��ذه  »ه��ل يعرف 

يسوع؟«.
المنبر  الدين، فاعتلى  أما الشاعر طارق آل ناصر 

قادم  وأن��ا  يرمقني،  الزعيم  أن  أحسست  وأع��ل��ن... 
على  قصيدة  أي  تقّدم  أن  إّي��اك  لي  ويقول  هنا،  إل��ى 
قصيدة سناء محيدلي. وذلك ألن صورتين لسعادة 

وللشهيد خالد علوان أحاطتا بالمنصة.
وفي قصيدة »سناء« يقول آل ناصر الدين: »ولكل 
وتطل  رس���ول...  أو  نبي  فاتحة  وبكل  فاتحة،  دي��ن 
سيدة الحياة، تسير، تنهمر الفصول. تسير يدركها 

الربيع، هناك فارسها القدير...

سيوقظك  ف���غ���داً  ال�����دم�����وع...  أل����ق  ع��ل��ى  ن���ام���ي 
الربيع«...

وفي قصيدة أخرى، قال ناصر الدين:
»... قبورنا أّرخت للحب مولده

متى، وكيف، انتبه ال يسأُل األزُل...
يا قبضة النصر، إن لم تسحقي ُهبالً

فكل يوم سيحكُم عندنا مقبُل...«
منها  ألقى  التي  رض��وان«  »الشهيد  قصيدة  وم��ن 

عدة مقاطع:
»ال تغمضوه، ففي عينيه بركاُن

واألرض تصرُخ والتاريخ غضباُن...
فكم عمامة مجٍد حررت وطناً

وكم تعمم في لبنان شيطان...«.
واختتم األمسية الشاعر عمر الفرا الذي اشتهرت 
والعدوان   2006 تموز  ح��رب  وبعيد  إب��ان  قصائده 
واحدة،  حب  قصيدة  فقدم  لبنان،  على  الصهيوني 
عدة  فيها  أّرخ  التي  المقاومة  قصائد  من  ومجموعة 
م��راح��ل م��ن ت��اري��خ ال��ص��راع��ات ال��ع��رب��ي��ة ف��ي وجه 
األرب��دي  الشاعر  »ع���رار«  كقصيدة  االستعماريين 
جمال«،  »جول  وقصيدة   ،)1949 ـ   1899( المقاوم 
موضوع  فيها  ي��ت��ن��اول  ال��ت��ي  ال�����وداع«  و»م��راس��ي��م 
الصحافي العراقي منتظر الزيدي ورميه الحذاء في 
اإلبن،  السابق جورج بوش  األميركي  الرئيس  وجه 
خاتماً  و»غزة«  و»المعجزة«  الدرة«  »محمد  وقصيدة 
للشهيدة  نظمها  التي  الجنوب«  »ع���روس  بقصيدة 

سناء محيدلي.
كما كان الفتاً، على عادته، أن الفرا كان قد نّوع 
ال��ف��ص��ح��ى وقصيدة  ال��ق��ص��ي��دة  ف��ي األم��س��ي��ة ف��ي 

اللهجة المحكية.

عمر الفرا

مواجهة بين العقل والغيب

{ سليمان بختي

اأ�سطورة �سيزيف

�سخرة الوجود والعدم

{ جميل قاسم

تروي »أسطورة سيزيف« حكاية ملك كورنتة ابن أبولو، وكان ذكياً وماكراً، 
وقد »تواطأ« مع إله النهر ايسوبس ضد كبير اآللهة »زيوس« الذي اغتصب � 
إله  سيزيف  وعد  وقد  النهر  إله  ابنة  إيجينا   � بالنساء  التلهي  حب  في  كعادته 
النهر بإفشاء ما حدث في حادثة اغتصاب ابنته، شرط أن يعطي كورنتة نبعاً 
من الماء على جبل »إكرو كورنتة«، وعندما علم كبير اآللهة بذلك غضب غضباً 
الملك سيزيف بأن يدفع بحجر ضخم من أسفل الجبل  شديداً فقرر معاقبة 
جديد،  من  السفح  إلى  الحجر  يعود  حتى  قمته  إلى  يصل  إن  وما  قمته،  إلى 

ليقوم سيزيف بنفس الدورة من جديد، وهكذا دواليك إلى ما ال نهاية.
والجهد  ال��وج��ود  ج���دوى  وال  عبثية  إل��ى  ي��رم��ز  سيزيف  ص��ار  هنا  وم��ن 
الفلسفة واألدب من خالل  اإلنساني. وقد دخلت أسطورة سيزيف في باب 

التساؤل عن معنى الوجود.
والقول بعبثية الوجود، وال جدوى الحياة ليس بالكشف الجديد، في جدلية 

الوجود والعدم، الحياة والموت.
الرغبة  التعارض ما بين  الباعث على الشعور بالعبث والالجدوى هو  إن   

والخيبة، اإلرادة والضرورة، السعادة والشقاء.
في كتابه »أسطورة سيزيف« يتناول الفيلسوف ألبير كامو إشكالية الموت 
واالنتحار في تساؤله عن معنى الحياة والوجود. يقول: »أسطورة سيزيف، 
بالنسبة لي كانت فكرة رحت أتتبعها في كتاب »المتمرد« إنها تهدف إلى حل 

مشكلة االنتحار. 
ال��م��وض��وع األس���اس���ي ف��ي أس���ط���ورة س��ي��زي��ف ه��و ه���ذا: م��ن المشروع 
والضروري التساؤل عما إذا كان للحياة معنى، وهكذا فمن المشروع أن نواجه 
مشكلة االنتحار وجهاً لوجه. والجواب، الذي يكمن ويلوح عبر المتناقضات 
التي تغطيه، هو هذا: سواء آمن المرء بالله أم ال فإن االنتحار غير مشروع. 
وعلى الرغم من أن أسطورة سيزيف تعالج مشكلة العبث فإن الكتاب يلخص 

نفسه باعتباره دعوة إلى العيش والخلق حتى وسط الصحراء!
� ويأمرون بقتل  )نيرون(   � المدن  العهود يحرقون  الطغاة في سالف  كان 
الضارية،  الوحوش  أنياب  بين  باألسرى  ويقذفون  )ه��ي��رودوس(،  األطفال 
في مصارعة العبيد واألسود، في شهوة السلطة المطلقة، أو التلذذ السادي، 
العتاة، باسم  وكانت الجريمة سافرة باسم األباطرة، والطغاة، والمستبدين 
الحياة  تراتبية  في  البعض  بعضهم  عن  البشر  )امتياز  واالمتياز  العبودية، 
االجتماعية والسياسية(، وهو ما تفعله »إسرائيل« حالياً في عربدتها في طول 
وعرض المنطقة العربية! أما في عصر األنوار فقد خلعت الثورة الملوك عن 

عروشهم وقيد هؤالء إلى المقصلة، فأين من سادوا وشادوا وسيطروا؟
الالهوت  نظرية  أو  المركزية،   � اآللهة  على  تقوم  القديمة  العصور  وكانت 
النهيلستية  الفرضية  على  اآللهة«  »موت  عن  اإلع��الن  منذ  األب��واب  فانفتحت 
وجود  وغيبة،  حضرة  الوجود  ألن  الوجود.  مقومات  من  كمقوم  )العدمية( 

وموجود، عقل والمعقول.
وتقوم الفلسفة الوجودية � من كير كجارد، مروراً بنيتشه، وانتهاء بهيدغر 
وسارتر وكامو � على نقد النزعة العقالطية )اللوغوقراطية( والقول بعجز العقل 
 ،Dadaisme الدادائية  فتعد  الفن  في  أما  والحقيقة.  بالوجود،  اإلحاطة  عن 
عبثية  نزعة  االنطباعية  الفنية  المدارس  أعقاب  في  نشأت  أدبية  فنية  كحركة 

هدفها تحطيم جميع القيم الفنية واألدبية باعتبارها قيماً تجاوزية.
ومنذ إعالن موت اآللهة تخلخلت القيم، وقد استبدل نيتشه في منظومته 
الفكرية القيم العقلية � المركزية )اللوغوقراطية( بقيم جديدة جديرة باإلنسان 

وجدارته وقيمته وكينونته.
يبحث كيركجارد عن سر الحكمة اإللهية، وال يجده في الكنيسة � المؤسسة 
الحيرة  ع��ذاب  رأس��اً(،  عليه  السماء  نور  يهبط  أن  يريد  )وه��و  حياته  ويعيش 

والقلق في قفار الوحدة الموحشة.
الوجود  ألن  وال��ه��م،  ال��س��أم  إال  يجد  ف��ال  اإلن��س��ان،  ح��ال  هيدجر  ويتأمل 
)الدازين(  ههنا   � الموجود  لحظة  التقاط  إلى  فيدعو  والفناء،  بالعدم  مشروط 

في حين يعلن ياسبرز يأسه من كل علم بحقيقة الوجود.
حدود  ت��ع��دي  على  العقل  ق���درة  بإنكار  بحوثه  م��ن  فيخرج  ه��وس��رل  أم��ا 

الظواهر والمحسوسات.
ويرى سارتر أن التخلص من ربقة الوجود المشروط بالعدم هو في اعتبار 

اإلنسان مشروع حرية.
مصير  هو  برمته  والمصير  والحياة  ال��وج��ود  ب��أن  فيرى  كامو  البير  أم��ا 
الساحق  الموت  أن  الوجود، يجد  درامي عبثي، ومع يقينه بعبثية وال معنى 

الماحق هو حافز على الحياة والكينونة والبقاء.
العقل  بين  ال��ت��ص��ادم  ه��و  ك��ام��و  عند   Absurde بالعبث  الشعور  وع��ل��ة 
الموت  إل��ى  يدعو  ك��ان  ال��ذي  شوبنهاور  بعكس  وذل��ك  ال��وج��ود،  واستعصاء 

بذريعة اإلرادة الغاشمة المتحكمة بالوجود.
والحل عند كامو لمشكلة العبث ليس االنتحار � بل التمرد والثورة على ما 

هو سائد وقائم واإليمان بقيمة وكرامة اإلنسان.
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المحاكمة  قيد  غورسيل  نديم  التركي  الروائي 
إلى  اإلس��اءة  هي  والتهمة  تركيا.  اسطمبول  في 
رواية  آخر  خالل  من  وتحقيرها  الدينية  القيم 
صدرت  وقد  الله«.  »بنات  بعنوان  وهي  كتبها 
عاصفة  وأث���ارت  الماضي  ال��ع��ام  ف��ي  ال��رواي��ة 
العنف  ح��ول  والنقاش  والسجال  ال��ج��دل  م��ن 
سياق  في  محمد  النبي  إقحام  وح��ول  الديني، 
تاريخية  قصة  الرواية  وتحكي  والتخيل.  السرد 
ح���ول ع��الق��ة ط��ف��ل م��ن األن���اض���ول م��ع ج��ده. 
واآلف��اق.  الجذور  والمستقبل،  الماضي  عالقة 
رحلة  في  فيذهب  جده  تأثير  تحت  الطفل  يقع 
مع  ولكن  الشرق.  في  الدينية  الجغرافيا  تخيل 
إلى  بينهما  فيما  النظرة  تتغير  والوعي  الوقت 
في  ش��ارك  الجد  والمعاني.  واألش��ي��اء  الوجود 
إحدى  في  ذراعه  وفقد  األولى،  العالمية  الحرب 
المعارك. وال يزال قلبه يشتعل بالحماسة وروح 
الحكاية  هذه  لحفيده  يروي  الجد  يظل  الكفاح. 
منتشياً، المرة تلو المرة، الحكاية األثيرة المليئة 
الحقاً  الطفل  يكبر  والنضال.  واالعتداد  بالبطولة 
ويفقد  الحكايات.  بهذه  واالهتمام  الصلة  ويفقد 
واسعة  معارف  ويمتلك  الديني،  إيمانه  بالتالي 
ويصبح  والدين،  والمنطق  الفلسفة  مجال  في 
موضع  لديه  الديني  الفكر  مجال  في  شيء  كل 
التاريخ  حيثيات  وتصبح  وتساؤل.  وبحث  شك 
يحفر  أن  الحفيد  يريد  فيها.  مشكوكاً  مسائل 
طريقه بيديه. أن يرى العالم كما هو. أن يصنع 

مصيره بنفسه.
أكاديمية  جائزة  حائز  غورسيل  نديم  الروائي 
لدوره  »ايبيسكي«  التركية، وحائز جائزة  اللغة 
التركي  الشعبين  بين  التقارب  نسج  في  المميز 
واليوناني، وصاحب الثالثين كتاب والتي نقلت 
الوطني  »المركز  ومدير  عدة،  لغات  إلى  أعماله 
»المعهد  في  ال��دروس  ومدير  العلمي«  للبحث 
والزائر  الشرقية«،  والحضارات  للغات  الوطني 
باريس  في  العربي«  العالم  ل�«معهد  ال��دائ��م 
يواجه المحكمة، وقد يصل قرار الحكم بالسجن 
إن  يقول،  أن  ح��اول  أن��ه  وذنبه  سنتين.  لمدة 
حول  لألسئلة  الباب  يفتح  العلماني  المجتمع 
أجوبته.  له  تكون  أن  حقه  ومن  الديني،  العنف 
تحقير  باب  من  السلطة  غورسيل  نديم  يواجه 
وجهت  التي  نفسها  التهمة  وهي  الدينية،  القيم 
جبران  أمثال  ومتنورين  مبدعين  إلى  بالدنا  في 
أبو  حامد  ونصر  محفوظ  ونجيب  حسين  وطه 
طرحها  يعاد  عينها  القضية  وهي  وغيرهم.  زيد 
والغيب.  العقل  بين  المواجهة  أي  م��رة  ك��ل 
وتنبثق  المجتمع  من  تنبع  التي  الحقيقة  بين 
تحكم  أن  تحاول  التي  والحقيقة  التاريخ،  من 
المجتمع والتاريخ من خارجهما. ومن خالل ذلك 
التأثير على اإلنسان والواقع والحريات في  يتم 
وعلى  العلمي،  النقدي  التفكير  وعلى  المجتمع، 
غورسيل  نديم  كان  وإذا  التغيير،  وعلى  اإلبداع، 
يعاني ويصل إلى المحكمة والقضاء في بلد مثل 
تركيا حيث النظام العلماني قد تأسس وترسخ، 
للكتاب  المعاناة  ومبلغ  حجم  بالحري  فكيف 
واألدباء والفنانين في العالم العربي واإلسالمي. 
واألنسنة  والعقالنية  الحرية  ت��زال  ال  وحيث 
مستحيلة  شبه  غاية  الدولة  عن  الدين  وفصل 
في ليل الشرق الطويل. يبقى السؤال مثلما يبقى 
أمام  األب��واب  اسطمبول  مدينة  تفتح  هل  األمل: 
نديم غورسيل أم تهديه زنزانة من الماضي )من 
زمن سفر برلك وشنا قلعة(، عابقة برائحة الظلم 

والتكايا والسالطين والمفاتيح الصدئة.

الج�سدي لغالفها  المراأة  تجاوز 

والتحرير المقاومة  لمنا�سبة  المدينة  م�سرح  على  قومي  �سعر 

المراأة بين الفكر والإبداع

{ وفيق غريزي

لوحات رشيد وهبي عمل بنائي تركيبي 
ف��ن��ي. ل��م ت��ك��ن أع��م��ال��ه ارت��ج��ال��ي��ة ب��ل وليدة 

مخيلة ملهمة، وموهبة مبدعة.
مكثفة،  ال���ص���ورة  ك���ان���ت  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ف���ي 
والفضاء  العمق  على  تحتوي  متماسكة، 
وال����م����ف����ردات ال���ك���ام���ل���ة، ك���م���ا أح�����ب رس���م 

البورترية وُعرف كرسام »بورتريه«.
لوحة رشيد وهبي مجموعة من العناصر 

لتصوغ  بعضها  م��ع  ت��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ج��ري��دي��ة 
منظوراً جديداً، فالمنظر األبسط هو المنظر 
األك���ث���ر إث������ارة، ف��م��ن خ��الل��ه��ا ن��س��ت��م��ع إلى 

الموسيقى في اللوحة.
)نابليون   1930 سنة  أعماله  أول  ق���ّدم 

يعبر جبال األلب(. 
اللبنانيين  الفنانين  جمعية  مؤسسي  من 

للرسم والنحت.

ر�سيد وهبي

)1917 ـ 1939(
م�سّور الطبيعة والإن�سان

جانب من الحضور

طارق ناصر الدين نذير العظمة نعيم تلحوق نضال األشقر



AL-BINAA

ما يقدم تحت اسم ثقافة الناس.. هي برامج »تاجرة« فاجرة 
الزمان وفحولة الخصيان لتقديمهن  تتواطأ على من غدر بهّن 
بغية إدانة المجتمع.. فهذه ليست ثقافة، بل هي وحول الخطيئة 
وبرمج  ونّفذ  خ��ّط��ط..  من  حقيقة  عن  المعبرة  ال��ص��ورة  وه��ي 
وأنتج وباع انتاجه للمحطات. من أجل تشليع العائلة.. التي هي 
يتميز  التي  الدينية  المفاهيم  خلية مجتمعية.. ومن أجل ضرب 

بها مجتمعنا العربي.
إنها حقنة المورفين األولى وفض البكارة.. وجريمة االعتداء 
على قاصر أو قاصرة، هو ما يتلذذ في تقديمه بعض من أدمن 
على هذه النوعية.. وهذه الكمية من البرامج التي تحتل وسائل 
عاطفة  وعلى  ه��ؤالء  دم��وع  على  ه��ؤالء  من  تآمر  إنها  إعالمنا، 

الجمهور.. بتواطؤ من قبل المعلنين.
وهل بمثل هذه المتاجرة تتحقق الثقافة الواعية والمسؤولية 
وهل يكون نضوج أوالدنا في تقديم العهر لهم بدل الطهر؟ وهل 
هذه  حماية  في  ستساهم  واأللبسية؟!«  »الروتانية  الثقافة  هذه 

البراعم الطالعة إلى النور وهي تتفتح على مهل..؟!
وهل في أجساد هؤالء تكمن أسرار الخطيئة؟

القتل والنهب،  لقد أصبح المشاهد أسير منطقين، إما أخبار 
وإما أفالم العهر والجنس والتأنيث، مع التذكير..

عبر  وتعميمها  اإلباحية  األف��الم  صناعة  إن  نقول:  وللتذكير 
وإن  ولألخالق  للدين  إس��اءة  هي  اإلنترنيت  ومواقع  شاشاتنا 
بحدة  يقّدمهن  من  وإن  ال��ه��وى«  »لبائعات  هي  ال��ب��رام��ج..  ه��ذه 
وينتصر لقضيتهن، هو السمسار، وإنه مجتمعنا القاصر، وال 
تجلد  بعينها  السادية  وإنها  جنسية«،  »بصدمة  تربيته  يجوز 
ضيف الحلقة.. ومشاهد الحلقة.. وال تطال مقدمتها ألنها تعيش 
في غربة عن أخالقها.. وفي غربة عن مجتمعها.. وهي غريبة 
بالفعل عن عائلتها. إنه التواطؤ الفاضح على المجتمع الذي هو 
أيضاً  الكاميرا..  أمام  جسدها  الضحية  تبيع  ومثلما  الضحية. 
المقومات  يمتلكن  بمن  التعريف  فن  البرنامج،  مقدمة  تمارس 
العرض  ف��ن  ف��ي  األق���وى  التلفزيون  وإن���ه  ال��ع��اري��ة.  الجسدية 
يبيع  الذي  السمسار  التاجر  وإنه  الماليين.  يطال  ألنه  والطلب 

ضيفته المخدوعة بمعسول الكالم.
وكم وكم من أرقام هاتفية تتوالى لمن يرغب والبضاعة تصل 

»دليفري وغب الطلب«... إلى المنزل!..
األجساد  تظهير  في  تتفنن  التي  المبوبة  اإلع��الن��ات  وتبقى 

وبكثير من فنون قلة الحياء واألدب..
بين  وال��ش��ب��اب.. وم��ا  الشباب  بين  م��ا  الجسد  م��أس��اة  وإن��ه��ا 

األبناء واألهل وما بين الحب والرذيلة.. والصحة والجمال..
ثقافة الجنس ليست في تعميم الرذيلة.. وثقافة التحرر ليس 
مؤسسة  إط��ار  خ��ارج  الجسد  عن  والبحث  الخيانة  تعميم  في 
الزواج.. إنها فعل مأساة المجتمع.. عن سابق تصور وتصميم 
في برامج سميت خداعاً.. مسلسالت درامية وهي بحق ثقافة 
مرض  عن  إال  تعبر  وال  الحقد،  إلى  تدفع  التي  الجنسي  العجز 
عضال في نفس من يرسم الشخصيات.. التي تتكرر في المرأة 

التي ال توفر وسيلة للحصول على المال..
وإنه التلفزيون، الذي ال يوفر وسيلة إال ويعتمدها الستغالل 

الجسد للحصول على المال..
تبرر  ال  والغاية  والغاية..  الوسيلة  هي  التي  ال��م��رأة..  وإنها 

الوسيلة.. 
»العروضات«  م��ن  ال��م��زي��د  وإل���ى  ماكييفللي..  م��ن  ب����اإلذن 

الرخيصة.

حقنة المورفين الأولى
� نوال كرم

على هام�ش مهرجان »كان«

لنا وقفةلنا وقفة
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»زهرة برية«
مزج بين البادية والمدينة

ليلى مراد

هيفا وهبي بالنقاب

مايكل هانيكي

 .Kinatay »كيناتاي«  فيلم  أخرج 
طالب  وه��و  بيبينج  ينضم  القصة: 
صديقه  ال��ى  الجنائية  العلوم  ف��ي 
ولكنه  المال،  بعض  لكسب  مهمة  في 
األحداث  تحول  مع  ق��راره  على  يندم 

إلى األسوأ.

جائزة أفضل سيناريو
أفضل  ج��ائ��زة  على  فينج  م��ي   -
الربيع«  »حمى  فيلم  عن  سيناريو 
الصيني  للمخرج   Spring Fever
رجال  ام��رأة  تستأجر  القصة:  يي.  لو 
مثلية  جنسية  عالقة  على  ليتجسس 

)تصوير يوسف مزهر(مشهد من المسرحية

�أخبار

}   ضمن فعاليات مهرجان »كان« السنوي عرض  المخرج 
اإليراني »بهمن قبادي«  فيلمه »القطط الفارسية«  الذي 
بسببه سيعيش خارج ايران، وذلك للقمع الذي تمارسه 
السلطات االيرانية على الموسيقيين الشباب في بالده. 

وذلك حسب ما قاله »قبادي«.
 وقال: »لو عدت الى ايران انا متأكد انهم لن يسمحوا لي 
الفيلم كيفية سعي  الشباب  إذ يظهر  بتصوير االفالم«. 

اإليراني الحثيث الى الحرية.
روكسانا  صديقته  مع  الفيلم  سيناريو  قبادي   ووضع 
اخلي  التي  االميركية  االيرانية  الصحافية  صابري، 
وحكمت  بالتجسس،  طهران  اتهمتها  بعدما  سبيلها،  
الى  حكمها  خفض  ثم  سنوات  ثماني  بالسجن  عليها 
الى  حضورها  متوقعا  وكان  التنفيذ.  وقف  مع  سنتين 

»مهرجان كان« اال انها لم تأت.
للممثل  الجديد  للفيلم  ترويجا  ك��ان«   « الثلوج  }   غطت 
ك���ارول«  ك��ري��س��ت��م��اس  »آه  ك���اري  األم��ي��رك��ي ج��ي��م 
انتاج  ومن  ديكنز،  تشارلز  رواية  عن  الميالد(  )أغنية 
االبعاد،  ثالثية  تقنية  يعتمد  الذي  ديزني  استديوهات 

ويعرض في موسم عيد الميالد المقبل.
فرصة  ديزني  استديوهات  في  الترويج  قسم   واستغل 
انعقاد مهرجان كان للسينما، لتحويل الساحة الواقعة 
مع  بالثلوج  مغطى  سهل  ال��ى  كارلتون  فندق  قبالة 

اشجار صنوبر بيضاء وندف ثلج.
 ووصل جيم كاري الى الساحة في عربة تجرها خيول 
في  آخرين  وممثلين  ماكارثي،  جيني  صديقته  برفقة 

في  العضو  رايت-بن  وروبن  فيرث  كولن  امثال  الفيلم 
لجنة تحكيم المهرجان.

هو  ديكنز  تشارلز  الكاتب  رواية  عن  المقتبس  والفيلم 
ثاني فيلم يعتمد التقنية الثالثية االبعاد الذي يحل على 
في  )فوق(   »UP« االفتتاح  فيلم  بعد  السنة،  هذه  كان 
السينما  في  التقنية  لهذه  المتزايدة  االهمية  الى  مؤشر 

مستقبال.
األسرة  رب  هو  ليس  عنه  أتحدث  ال��ذي  }  »موسوليني 
غلطته  كانت  والذي  التليفزيون  في  أحيانا  يظهر  الذي 
بيللوتشي   هو  بل  هتلر«،  مع  التحالف  هي  الوحيدة 
الذي يشارك في مهرجان كان في فيلم » فينسير »الذي 
حبهما،  وثمرة  السرية  موسوليني  عشيقة  عن  يتكلم 
إلخفاء  الدكتاتور،  قطعها  التي  األشواط  الفيلم  فيحكي 
صعوده  رحلة  يوقفا  أن  يمكن  كان  اللذين  والطفل  األم 

إلى السلطة في إيطاليا ما قبل الحرب.
كان  1914،حيث  ف��ي  أح��داث��ه  ت���دور  ال���ذي  الفيلم 
للحزب  انتمى  سنة،   31 وقتئذ  البالغ  موسوليني، 
»أفانتي!«  اليومية  الصحيفة  وأخ���رج  االش��ت��راك��ي، 
جيدي  راشيل  مع  ميالنو  شمال  في  لسنتين  وع��اش 
التي ستصبح فيما بعد زوجته. ولكنه أضاف لرصيده 
داسلر،  إيرين  إيدا  من  عالقة  بينها  من  كثيرة،  عالقات 
وهي امرأة قوية اإلرادة تكبره بثالث سنوات كانت تدير 
من  طرد  عندما  بقوة  إي��دا  أيدته  وقد  تجميل.  صالون 
الحزب االشتراكي، لمساندته دخول إيطاليا في الحرب 

العالمية األولى.

العاهل المغربي يو�شح
وردة بو�شام العر�ش

تميز حفل افتتاح مهرجان موازين للموسيقى العالمية في دورته الثامنة 
تقديرا  قائد،  درجة  من  العرش  بوسام  الجزائرية  وردة  الفنانة  بتوشيح 

لتاريخها الفني الطويل والناجح.
معتصم  محمد  السيد  المغربي  العاهل  مستشار  كلف  الملكي،  الوسام 
الملكي،  بالطابع  ممهورة  واالعتراف  البراءة  شهادة  معه  مرفقاً  بتسليمه، 

بأمر من الملك محمد السادس.
الجاللة  صاحب  من  »بأمر  فيها:  قال  كلمة  »معتصم«  ألقى  وللمناسبة 
الملك محمد السادس نصره الله، يشرفني أن أوشح صدر السيدة الفاضلة 
واألستاذة الكبيرة وردة بالوسام الذي تفضل صاحب الجاللة باإلنعام به 
عليها، تقديرا لشخصيتها المرموقة ولخصالها الشخصية النبيلة، ولفنها 
وفي  المغاربية،  األغنية  إبراز  في  المشهود  إلسهامها  وباألخص  الرفيع 

تطوير األغنية العربية«. 

الفائزون في مهرجان كان ال�شينمائي لعام 2009

»�إنتخاب ظني فيك« 

دعوة اقتراع للمعار�شة في اإطار كوميدي

الدعائية  الحمالت  ت��وف��ر  ل��م 
اإلنتخابية باباً إال وطرقته،نظراً 
في  المرتقبة  المعركة  ألهمية 
المقبل،  ح��زي��ران  م��ن  ال��س��اب��ع 
مختلف  على  نتائجها  وت��أث��ي��ر 
واألمنية  السياسية  األص��ع��دة 
واإلق��ت��ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة على 
المقبلة،  ال��س��ن��وات  ف��ي  ل��ب��ن��ان 
الفنية  األشكال  على  فانسحبت 
خشبة  إلى  ووصلت  المختلفة، 
»المعارض«  العمل  في  المسرح 
اللبنانية  الجمعية  تقدمه  ال��ذي 
على  »رس�������������االت«،  ل���ل���ف���ن���ون 
بعنوان  ال��ج��ن��اح  ف��ي  مسرحها 
»إنتخاب ظني فيك«، من إخراج 
نبيل  وت���أل���ي���ف  س���ن���ان  ه���داي���ة 

وحسن عبد الساتر. 

اخ���ت���ت���م م����ه����رج����ان »ك������ان« 
يوم  أعماله   2009 لعام  السينمائي 
بالفائزين  قائمة  يلي  وفيما  األحد. 
لالفالم  قصير  ووصف  الرئيسيين، 

الفائزة:

السعفة الذهبية
األب��ي��ض«  »ال���ش���ري���ط  ف��ي��ل��م   -
للمخرج   The White Ribbon
القصة:  هانيكي،  مايكل  النمساوي 
من  سلسلة  تهزها  صغيرة  ق��ري��ة 
من  مجموعة  بارتكابها  تتهم  الجرائم 
األطفال الذين تلقوا تربية صارمة من 

قبل آبائهم.

الجائزة الكبرى
A Prophet للمخرج  - »النبي« 
الفرنسي جاك أوديار. القصة: يصدر 
حكم على مالك بالسجن ستة أعوام، 
من  يملكه  ما  كل  يستغل  أن  وعليه 
المنافسات  م��ن  ينجو  ك��ي  ذك���اء 
داخ��ل  ال��ع��ص��اب��ات  بين  الخطيرة 

السجن.

جائزة مجمل األعمال
المخضرم  الفرنسي  المخرج   -
فيلم  قدم  العام  هذا  ريسنيس.  آالن 
 .Wild Grass البري«  العشب   «
حافظة  ج��ورج  يجد  حينما  القصة: 
ام����رأة غ��ري��ب��ة تدعى  ن��ق��ود ت��خ��ص 
يبدأ  سيارته،  من  بالقرب  مارغريت 

البحث عنها رغم طبعها الغامض.

جائزة أفضل ممثل
فالتز  ك��ري��س��ت��و  ال��ن��م��س��اوي   -
فيلم  ف��ي  ن���ازي  كضابط  دوره  ع��ن 
 Inglourious منحطون«  »أوغ��اد 
كوينتين  ل��ل��م��خ��رج   Basterds
جنود  ينخرط  القصة:  تارانتينو. 
يهود أميركيون في مخطط لقتل قادة 

ألمانيا النازية ومنهم هتلر.

جائزة أفضل ممثلة
لجائزة  جينسبور  ش��ارل��وت   -
في  الشجاع  دورها  عن  ممثلة  أفضل 
 Antichrist المسيح«  عدو   « فيلم 
تراير.  فو  الرس  الدنماركي  للمخرج 
دافو  وفيليم  شارلوت  تلعب  القصة: 
في  ابنهما  يموت  وزوجها  امرأة  دور 
لتخرج  األح��داث  وتتصاعد  ح��ادث. 
الى  يتوجهان  حينما  السيطرة  عن 
محاولة  ف��ي  م��ع��زول  صغير  ب��ي��ت 

للتعافي من الصدمة.

جائزة أفضل مخرج
- الفلبيني بريليانتي ميندوزا الذي 

يخوضها زوجها.

جائزة هيئة التحكيم 
)مشتركة(

 Fish Tank االسماك«  »خزان   -
أرنولد.  أندريا  البريطانية  للمخرجة 
عالمها  عاما(   15( ميا  ترى  القصة: 
ينقلب رأسا على عقب حينما تحضر 

أمها صديقا جديدا لها الى المنزل.
- »عطش« Thirst للمخرج الكوري 
بارك تشان ووك. القصة.. يتحول راهب 
الى مصاص للدماء خالل تجربة طبية، 

وتغريه زوجة ضجرة بهدف القتل.

جائزة الكاميرا الذهبية 
)ألول عمل(

 Samson ودليلة«  »شمشون   -
األسترالي  للمخرج   and Delilah
عالقة  القصة:  ث��ورن��ت��ون.  واروي���ك 
رومانسية تنشأ بين مراهقين في ظل 
يائسة  تكون  ما  عادة  التي  الظروف 

عند السكان األصليين في أستراليا.

جائزة أفضل فيلم قصير:
للمخرج   Arena »س��اح��ة«   -

البرتغالي جواو ساالفيزا.

الغناء هذا ما صرح به مخرج فيلم   هيفاء أفضل عشر مرات من مجال 
ان »دكان شحاته« هو صرخة  الذي يعتبر  »دكان شحاته« خالد يوسف 
قتل  من  والتحذير  فقط،  للحكومة  وليس  كافة  المصري  للشعب  تحذيرية 
إذا  وأكد  الفيلم،  رسالة  هي  المصرية  الشخصية  داخل  والطيبة  البراءة 
للبراءة  وقتل  الموجود،  االجتماعي  الظلم  من  هي  كما  األوضاع  استمرت 
الحال  سيصل  المصرية،  الشخصية  في  المتواجد  والتسامح  والطيبة 

للنهاية التي وصل إليها الفيلم بالتأكيد. 
أكون  أن  أتمنى  كما  النهاية  تلك  إلى  نصل  أن  أتمنى  »ال  يوسف:  وتابع 
الحال«،  لهذا  تتحول  أن  أريدها  وال  البلد،  هذه  في  مصلحة  لي  ألن  مخطئ 
وأوضح أن الفيلم ليس رسالة للتحريض، ولكنه رسالة خوف من حدوثه 

على أرض الواقع.
الفترة  ولكن  السادات،  اغتيال  أسباب  العمل  في  أشرح  لم  »أنا  اضاف  
حسني  تولي  فترة  أو  السادات  باغتيال  تبدأ  البطل  عاشها  التي  الزمنية 
في  عاشها  التي  الزمنية  الفترة  وهي  البطل،  وفاة  وحتى  الحكم،  مبارك 

صراعاته«.
وتابع :«هيفاء وهبي في الفيلم كانت فوق كل توقعاتي، وأرى أنها ممثلة 
أن تغضب  المحتمل  التمثيل، ومن  موهوبة جداً ومستقبلها كله في مجال 
مني لتصريحي، ولكني أجد أن مستقبلها في التمثيل أفضل عشر مرات من 
تاريخ  في  الموهوبات  الممثالت  إحدى  ستكون  أنها  وأعتقد  الغناء،  مجال 

السينما.

الت�شفيق لفيلم هيفاء وهبي !!

»قاتل بال اأجر« على قناة »الراأي«
أجر(  بال  )قاتل  المصري  المسلسل  اختيار  »ال��رأي«  تليفزيون  أعلن 
الذي  السنوي  الحفل  خالل  ذلك  جاء  المقبل،  رمضان  شهر  في  للعرض 
اختيارها  لتأكيد  كافية  بفترة  رمضان  قبل  تنظيمه  القناة  اع��ت��ادت 
والوطن  الكويت  في  لجمهورها  ستوفرها  التي  والبرامج  للمسلسالت، 
على  أيضاً  حصلت  قد  »ال��رأي«  وكانت  الفضيل،  الشهر  خالل  العربي 
»سمية  للفنانة  مطلقة  بطولة  أول  بحر(  )ح��دف  مسلسل  ع��رض  حق 

الخشاب«.
فهمي«  »حسين  الفنان  بحضور  الماضي  األسبوع  منتصف  الحفل  أقيم 
»طارق  والمنتج  الفيشاوي«،  »فاروق  والفنان  سويدان«،  »لقاء  وزوجته 

صيام« ونجوم مسلسل »قاتل بال أجر«.
يعيش  الذي  النيابة«  »رئيس  الرؤوف  عبد  أحمد  حول  يدور  المسلسل 
حياة بسيطة مع أسرته ال ينغصها سوى قلقه الدائم على ابنته المريضة، 
والتي ينصحه األصدقاء بالسفر إلى انكلترا لعرضها على الطبيب المصري 

الشهير شهاب السالموني.
العملية  إلج��راء  عمته  من  أم��وال  يقترض  أن  بعد  أحمد  يسافر  بالفعل 
شهاب  ويرفض  شهاب،  الدكتور  وبين  بينه  العالقة  وتتوطد  تنجح.  التي 
الحصول على مصاريف العملية، ويعود أحمد إلى القاهرة، ويفاجأ بعودة 
الدكتور شهاب أيضاً للقاهرة وتتوطد العالقة بينهما ثم ما تلبث أن تموت 
عمة أحمد، ويقنعه د. شهاب بأنه السبب في وفاتها، ويضغط عليه الرتكاب 

جريمة قتل وتتوالى األحداث.

احتفلت مدينة اإلنتاج اإلعالمي المصرية بتصوير مسلسلين تلفزيونيين 
اإلنتاجية  خطتها  ضمن  ميديا«  »ف��رح  شركة  مع  باالشتراك  جديدين، 
السنوية التي يتم إعدادها للعرض في شهر رمضان القادم على الشاشات 

العربية.
ويحمل المسلسل األول عنوان »أنا قلبي دليلي« ويروي سيرة المطربة 
الراحل  المؤلف  كتبها  قصة  عن  والمأخوذ  مراد،  ليلى  الراحلة  والممثلة 
يتولى  فيما  صابر  مجدي  والحوار  السيناريو  كتب  بينما  مرسي،  صالح 

إخراجه السوري محمد زهير رجب.
و«روت��ان��ا«  المصرية  »دري���م«  قناتي  المسلسل  إنتاج  في  وت��ش��ارك 

السعودية، وشركة »برومو ميديا« للتسويق واإلعالن.
وقال كاتب السيناريو إنها المرة أألولى التي يكتب فيها سيرة ذاتية، وإن 
ما شجعه على ذلك مدى الثراء الكبير في حياة ليلى مراد التي عانت الكثير 
طيلة حياتها التي تباينت بين نجاح باهر، وصدمات قوية مما جعله أكثر 

انبهاراً بتلك الشخصية المحبوبة.
وأوضح رجب أن دور ليلى مراد عرض على عشرات الممثالت المصريات، 
لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق معهن بسبب ظروف كثيرة، بينها انشغالهن 
أو ارتباطهن بأعمال أخرى، ومن ثم اتجه للممثالت العربيات، وكانت صفاء 

سلطان بينهن فوقع عليها االختيار.
عنوان  فيحمل  تصويره  ببدء  االحتفال  تم  الذي  الثاني  المسلسل  أما 
الخليلي،  أحمد  المصري  تأليف  من  البدوي  الطابع  ويحمل  برية«  »زهرة 

وإخراج األردني عزمي مصطفى.
البادية والمدينة من خالل  إن أحداثه تمزج بين  المسلسل  وقال مؤلف 
قصة حب رومانسية تظهر التباين بين الرومانسية البدوية وطبيعة الحب 
في المدينة، كما يكشف الستار عن مجتمع البادية المهمش بعرض طريقة 
في  اآلني  بالواقع  مقارنتها  مع  منها  يعانون  التي  والمشاكل  البدو،  حياة 

المدن.
وشيرين  العزيز  عبد  وسميرة  شاكر  أحمد  مصر  من  المسلسل  ويضم 
والكويتية  خلف،  قمر  والسورية  العزيز،  عبد  ودنيا  الناصر  عبد  وجمال 

عبير أحمد.

عنوانه  منها  لكل  كوميدية،  اسكتشات  مجموعة 
بعيد،  حد  إل��ى  الشانسونييه  المست  ال��خ��اص، 
الذي  العرب(،  )سمير  الممثلين  أحد  بينها  يصل 
 ، المسرح  يمين  على  نائماً  العرض  معظم  يقضي 
وال يستيقظ إال بين مشهد وآخر ليضع الفتة تحمل 
في  ليغط  ويعود  منه،  بالقرب  االسكتش  عنوان 
على  البرامج  ربط  لمذيعات  مقاربة  في  سباته، 

شاشات المحطات التلفزيونية.
يشبه   ، المقنعين  للممثلين  بمرور  العمل  ينطلق 
أمام  من  اليانصيب«  »بنات  م��رور  بعيد  حد  ال��ى 
صورته،  منهم  كل  يحمل  لتشغيلها،  الدواليب 

وشعاراً اتخذه لنفسه.
الحياة  من  ومواقفه  مفرداته  العرض  استقى 
اليومية لجمهوره المفترض »أي جمهور حزب الله 
بشكل خاص، وجمهور المعارضة عموماً حتى يكاد 
ابناء هذه البيئة يشعرون، لوال قلة خبرة المؤدين 
غير  المبالغة  فخ  في  عديدة  م��رات  سقطوا  الذين 
المبررة، بأن ما يجري على خشبة المسرح، إنما هو 
لقاء يجمعهم »بشلّة اصحاب« يتندرون و«ينّكتون« 
حول  ويتحادثون  المواالة،  أي  اآلخر  الفريق  على 
الرابع  فريق  مساوئ  عن  باحثين  المقاومة  أهمية 
بالعالقة  مروراً  اإلنتخابي،  المال  من  آذار  من  عشر 
المتحدة  ال��والي��ات  م��ع  وال��ص��ري��ح��ة  ال��واض��ح��ة 
األمريكية وحكومتها، وصوالً إلى المواقف المتآمرة 
إلى  أضف   .2006 تموز  حرب  خالل  المقاومة  على 
اشتهرت  ال��ذي  سلمان  أك��رم  الشاب  توظيف  ذلك 
اتصاالته بإحدى شركات الهاتف الخلوي اللبنانية، 
والتي اتسمت بطرافة لهجته »البعلبكية« وأسئلته 
تعابيره  وبعض  المضحكة،  الغريبة  وطلباته 
حيث  الكيف«،  الكيف  و«كيف  الشو«  الشو  »كشو 
يجري أحد شخصيات فريق المواالة )ربيع أيوب( 
في المشهد األول »ننعي إليكم«، إتصاالً به ليقنعه 
عليه  يغمى  ولكنه   » هيِّ ما  »زي  الالئحة  بانتخاب 

بسبب »استالم« هذا المواطن له. 
إلى  المشرشح«   « الثاني  المشهد  وت��ط��ّرق   
موضوع اقتراع المغتربين إذ يصور أحدهم )حسن 
خليفة( قادماً إلى قريته لينتخب شخصا ال يعرفه، 

فالمختار أخذ القرار وما عليه سوى التنفيذ، ولكنه 
الذي  شمص(،  )محمد  األش��خ��اص  بأحد  يلتقي 
ويتابع  القرار.   صوابية  عدم  له  يفسر  أن  يحاول 
العرض في مشهده الثالث«الدجحش« ومن عنوانه 
زغيب(  )ماجد  االسكتش  هذا  شخصية  أن  يظهر 
لها.  جره  أثناء  دابته  تعانده  رجل  وهو   ، بعلبكية 
بينها  مقارنة  إلى  ليصل  عنها  الحديث  من  فينطلق 
وبين بني البشر، فهو كان يغدق عليها الوعود إذ ما 
فعلت شيئا فتصدقه ، وال يفي بوعوده، لذلك لم تعد 
الوعود  يصدقون  ال  البشر  بعض  بينما  تطاوعه، 

ممن تعودوا عليه أال يفي بها.
األسكتش الرابع« إم حِسن« بكسر السين للتدليل 
ببطلته  مفاجأة  يحمل  كان  الجنوبية،  اللهجة  على 
التي لعبت دور  الشهيد عماد مغنية،  زينب شقيقة 
الرأس  مرفوعة  لكنها  الظهر،  محنية  جنوبية  امرأة 
غضبها  جاّم  وتصب  وبأرضها،  بمقاومتها  وتعتز 
على من يطلبون منها التصويت لهم وال يستأهلون 

ذلك. 
الخامس  االسكتش  وهو  كاوبوي«  »مستر  أما 
آذار   14 ق��وى  بين  التبعية  العالقة  من  يسخر   ،
والواليات المتحدة األمريكية، وايضاح أنه »تجري 
تقلبات  فالسياسة  السفن«،  تشتهي  ال  بما  الرياح 
فريق  م��ن��دوب  طلب  ان  حيث  المصالح،  حسب 
الواليات  رئيس  يجعل   ، األمريكي  الدعم  المواالة 
االستخارة  يطلب  أوباما،  ب��اراك  الجديد  المتحدة 
النتيجة  فتأتي  نجاد  أحمدي  اإليراني  الرئيس  من 

سلبية ليخيب »ظن« المندوب.
يعزف  ربابة  مع  استراحة  في  العرض  ويتابع 
ان  قبل   ، وه���وارة  م��واوي��ل  ويغني  شمص  عليها 
يختتم العرض ب »نأد زاتي« أي »نقد ذاتي«، وهو 
يصلوا  أن  الممثلون  فيه  استطاع  المشاهد،  أفضل 
السابقة،  المشاهد  في  فيه  قصروا  ما  تحقيق  الى 
وخصوصا أيوب الذي لعب دور أبي وسام وشمص، 
وابنها،في  وس��ام  أم  بين  االنتقال  في  أب��دع  ال��ذي 
ظهر  الجمهور  مع  حقيقياً  تفاعال  حققت  مشهدية 
طبيعيا وعفويا ومن خالل بعض االرتجاالت من هنا 
وهناك ،وهنا تكمن جماليته، على عكس المحاوالت 

الفتاً  وكان  التصنع،  فخ  في  سقطت  التي  السابقة 
دراجة  يقود  وهو  وسام  بشخصية  شمص  دخول 
نارية، ما حدا بوالده الى القول والتكرار » اللي معه 

ربو من الجمهور راحت عليه«.
المسجلة  األغنيات  من  مجموعة  العمل  تخللت 
كانت  وكلها  الممثلين،  اص��وات  بغير  ب��اك  ب��الي 
في  وتصب  الخشبة،  على  تمثيله  يتم  كان  ما  تكرر 
»األلوان  فاستخدمت  اإلنتخابية،  الدعائية  الخانة 

المعارضة« كأنها مشاريع شعارات.
التركيز  العرض سينوغرافيا، ربما ألن  لم يتميز 
ال  ولكي  المضحكة،  المواقف  على  انصبا  واالهتمام 
ليتسنى  مشهدين  كل  بين  اال  المشاهد  الهاء  يتم   
جدار  االسكتش.  اسم  تحمل  التي  اللوحة  قراءة  له 
تتوسطه نافذة وعلى يساره كتب عنوان المسرحية، 
، قاعدة  ، طاولة وكرسيين  لم يكن ضروريا  برميل 

للوحة االسم ، وسرير ُمْرَتٍم على يمين المسرح.  
العرض،  هامش  على  »البناء«،  مع  دردش��ة  في 
أشارت مخرجته هداية سنان، أن عملها »يأتي ضمن 
مروحة أعمال فنية تقوم بها الجمعية اللبنانية للفنون، 
وفضح  وانتقاد  المقاومة  خيار  أهمية  على  للتأكيد 
الممارسات والخيارات المناهضة لهذا الخط«، مؤكدة 
أنها تسعى لتجديد هذا العمل »بعد نجاح المعارضة 
الذي ال بّد منه في االنتخابات النيابية في السابع من 
حزيران القادم«، نافية »أن تكون المشاهد جارحة أو 

أن توضع في إطار القدح والذم«.
» انتخاب ظني فيك«، وإن كان تجربة تحتاج إلى 
نضوج أكثر واستخدام أفضل  لإلمكانيات البشرية 
والتقنية ، وبالرغم من وقوعه في فخ الخطابة حيناً 
والسخرية الالذعة أحياناً، والتي قد نجدها كما هي 
التلفزة،  شاشات  على  السياسية  التصريحات  في 
إال أنه استطاع أن يحمل في طياته بذور نوع جديد 

من مسرح كوميدي سياسي شعبي، 
 يحتاج إلى التوجيه والتخبط في تجارب عديدة، 
الوعي  ينطلق من  فنياً حقيقياً  لنفسه نهجاً  ليرسم 

بقضايا الوطن ومقاومته وصيغته اإلجتماعية . 

سليم عالء الدين
مهرجان القاهرة ل�شينما

المراأة العربية والالتينية
أعلنت رئيسة ومنظمة مهرجان القاهرة لسينما المرأة العربية والالتينية 
»أمل رمسيس«، مشاركة أفالم من ثماني دول في فعاليات الدورة الثانية 
للمهرجان التي تبدأ في الثامن من حزيران المقبل، بالتعاون مع السفارة 

اإلسبانية في القاهرة، وتستغرق خمسة أيام.
وقالت رمسيس إن غالبية األفالم المشاركة هي أفالم تسجيلية، صورتها 
نسوة من العالم العربي، ومن إسبانيا وأميركا الالتينية، وسيتم عرضها 
المشاركة  الدول  أن  وأكدت  المهرجان.  يستغرقها  التي  الخمسة  األيام  في 
واألردن  المغرب  العربية  ال��دول  من  مصر  جانب  إل��ى  ال��دورة  ه��ذه  في 
واألراضي الفلسطينية وسوريا، ومن الدول األجنبية إسبانيا واألرجنتين 

والسلفادور.
وأوضحت رمسيس أن هدف المهرجان في دورته الثانية هو أن يقدم إلى 
الجمهور »أفالما لم نتعود على رؤيتها في صاالت السينما التجارية، وهي 
مصنوعة من قبل نساء، وأن الهدف الرئيسي هو التعرف على سينما تقدم 

بديال للطريقة التقليدية في التعامل مع المرأة«.
النظرة  من  »يتخلّص  أن  يحاول  السينما  من  النوع  هذا  أن  وأضافت 
النمطية، ومن اللغة التي تكرس في حاالت كثيرة عدم المساواة، والتفرقة 
العنصرية، والدينية، والجنسية، والثقافية إلى جانب اكتشاف وجهة نظر 
النساء، باعتبارهن صانعات لألفالم فيما يحيط بهن من قضايا مختلفة في 

البالد العربية، وفي البالد الناطقة باللغة اإلسبانية«.
واعتبرت رمسيس أن ذلك »يقدم سينما تتحرر من الصور التي تقدمها 
وبالتالي  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  في  آخر  وواقع  أخرى،  نظر  وجهة  لنا 
الحقيقية بين ثقافة  الحقيقي، والمعرفة  التبادل  فإنها سينما تساعد على 

إسبانيا وأميركا الالتينية والثقافة العربية«.
التي  »أنا  السوري  الفيلم  فهي   العربية  البالد  من  المشاركة  األفالم  اما 
األردني  والفيلم  البيك،  وعمار  الله  عبد  لهالة  قبرها«  إلى  الزهور  تحمل 
البريطاني »خذني إلى أرضي« للميس دروزة، ومن مصر »رانجو« لعرب 
الراهب،  آلليان  لبنان«  »هايدا  واللبناني  رمسيس،  ألمل  و»حياة«  لطفي، 
الخير  »صباح  والفلسطيني  أن��ادري،  لدليلة  كثيرا«  »أحببت  والمغربي 

قلقيلية« لديما أبو غوش.
ومن إسبانيا وأميركا الالتينية تشارك األفالم اإلسبانية »نظرات ساهرة« 
أللبا سوتورا كلوا، و«مقاومة« للوثيندا توري، واإلسباني المغربي »عبور 
قضبان  و«خلف  توري،  ال  دي  وماريو  فرنانديز  باتريثيا  إليفا  المضيق« 

القطار« لفرانكا جونثاليث سيررا.
»الكاميرا  األرجنتين  ومن  »متمردات«،  السلفادوري  أيضا  األفالم  ومن 
لفنيسيا  راجوني«  اسمه  و«شخص  مينيس،  فيكتوريا  لماريا  المظلمة« 
راجوني، وأفالم مختلطة طول كل منها ما بين دقيقة وعشر دقائق مخرجة 
بين  »رسائل  بعنوان  الالتينية  وأميركا  إسبانيا  ومن  العربي،  العالم  من 

نساء«. 
»اإللمانية«  
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�إطالق جمعية 

Life من لندن

خاص ـ   »البناء«
مرة جديدة ُيفتح الباب واسعاً 
الجامعي  اللبناني  الشباب  أمام 
ورجال  مصرفيين  من  بمبادرة 
يعملون  كــبــار  لبنانيين  مــال 
عالمية،  ومــــدن  عــواصــم  فــي 
الخريجين  ويتحسسون مشاكل 
العالمية،  المال  أســواق  لولوج 

والفعل فيها والتفاعل معها.
فــقــد أطــلــقــت مــجــمــوعــة من 
اللبنانيين  المصارف  مــديــري 
 19 فــي  الــخــارج  فــي  العاملين 
جمعية  لــنــدن،  ــن  وم ــاري،  ــج ال
الماليون  التنفيذيون  »المديرون 
وسجلت  العالم«  في  اللبنانيون 
تحت  البريطانية  العاصمة  في 
 LIFE (Lebanese اســــم 
 International Finance
Executive( )اليف( في خطوة 

تهدف الى:
وصناعته  للبنان  الترويج  ـ 

المصرفية.
ـ اقامة دورات تدريبية لتعزيز 

قدرة وكفاءت الشباب اللبناني.
للطالب  سنوية  منح  إعطاء  ـ 
دراساتهم  لمتابعة  المتخرجين 

العليا في جامعات العالم.
على  المتخرجين  مساعدة  ـ 

إيجاد الوظائف.
ـ تبادل الخبرات.

الى  المنتسبين  ــدد  ع يبلغ 
عام  مــديــر  ألــف   25 الجمعية 
ومؤسسات  بنوك  في  يعملون 
مــالــيــة عــالــمــيــة، وتــتــألــف من 
مجلسين: مجلس أمناء ومجلس 

إدارة.
تعجز  قد  التي  المبادرة  هذه 
تتلقفها  أن  يفترض  دول  عنها 
بكل  لــبــنــان  ــارف  ــص م جمعية 
ــام، فــتــبــادر الــى  ــم ــت جــديــة واه
للتنسيق  بالمؤسسين  االتصال 

معهم إلنجاح المبادرة.

�فتتاح معبر ج�سر قمار بين لبنان و�سورية

خوري: العالقات بين البلدين اأقوى من التحديات والعوا�صف

د.نصري خوري  متحدثاً في افتتاح جسر قمار

ادونيس نافع
اق��ي��م اح��ت��ف��ال رس��م��ي وشعبي 
للمجلس  ال���ع���ام  األم���ي���ن  ح��ض��ره 
نصري  السوري  اللبناني  األعلى 
الشمالي  لبنان  محافظ  خ���وري، 
مدينة  محافظ  ق��ال��وش،  ناصيف 
إياد غزال،  حمص السورية محمد 
العسكرية  ال��ف��اع��ل��ي��ات  م��ن  وع���دد 
من  ووف���د  وال��س��وري��ة،  اللبنانية 
أمس  افتتح  البريطانية،  السفارة 
معبر جسر قمار في منطقة البقيعة 
الحدودية بين لبنان وسورية، بدأ 
ايذانا  الستارة   ب��إزاح��ة  االحتفال 
مدة  على  للمشاة  المعبر  بافتتاح 
شهر كمرحلة تجريبية ليفتح الحقا 
امام حركة السيارات السياحية، ثم 
الجانب  في  خطابي  مهرجان  أقيم 

السوري للمعبر.

كلمة  قــالــوش  المحافظ  الــقــى   
تعكس  الخطوة  هذه  ان  فيها:  قال 
مشتركة،  سورية   - لبنانية  رغبة 
ان تكون محطة من سلسلة  نريدها 
وتفتح  تتحقق  ان  نأمل  خــطــوات 
الخير والثقة  قنوات واسعة لتبادل 
الشقيقين،  البلدين  بين  والمحبة 
وليس فقط لتبادل السلع أو بعض 

المنافع«.
واضاف:«الحقيقة اننا كلما فتحنا 
او  تهريب  باب  اقفلنا  شرعيا  معبرا 
او  خوفا  ومحونا  ــروب،  ه ــرداب  س
هنا  يتردد  قد  اتهاما  حتى  او  شكا 
عيون  الشرعية  فالمعابر   ، هناك  او 
وهي  الــوطــن  حماية  على  تسهر 
اال  ترى  ال  اخرى  عيونا  تفقا  نفسها 

في الليل، وال تهوى اال اعماله«.
وتابع:«ونحن في لبنان وسورية 

وعرفا  وقانونا  دستورا  محكومون 
ومحكومون  الــمــمــيــزة  بــالــعــالقــة 
واجتماعيا  وجــغــرافــيــا  تاريخيا 
وجدت  قلما  وخصوصية،  بروابط 
فالواجب  متجاورين  بلدين  بين 
كافة،  الروابط  هذه  احترام  يفرض 
ويجسده  عنه  يعبر  الـــذي  االمـــر 
رئيس  فــخــامــة  خــطــاب  ــوح  ــوض ب
»التعاون  قــالــوش  الــبــالد«.وثــمــن 
العمل  فــي  والتسهيل  والــتــجــاوب 
السوريين  االخوة  من  لمسناه  الذي 
على الصعيدين الرسمي والشعبي، 
ودل  التنفيذ  في  ســرع  ــذي  ال ــر  االم
منع  في  صادقة  رغبة  على  ويــدل 
ال  الشوائب.كما  وإزالــة  التجاوزات 
العام  االمين  دور  تقدير  إال  يسعنا 
السوري  اللبناني  االعلى  للمجلس 
ومتابعته  خوري،  نصري  االستاذ 

وحضوره الدائم حتى في التفاصيل 
بكل دقة. كما أنني أشكر لجنة ضبط 
على  اشرفت  التي  الحدود  ومراقبة 
تنفيذ البنى التحتية للمشروع وفق 
قياسية  بسرعة  عالمية  مواصفات 

مكنتنا من افتتاحه اليوم«.

محافظ حمص
االنــجــاز  ــذا  ـــزال: »ان ه غ وقـــال 
التي  الهامة  االجــراءات  الى  يضاف 
من  المجال  ــذا  ه فــي  اتــخــاذهــا  تــم 
المشتركة  واللجان  اللقاءات،  خالل 
والمتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات 
بين  عليها  المتفق  والتعليمات 
ــوري،  ــس وال اللبناني  الجانبين 
العامة  االمـــانـــة  ــع  م بالتنسيق 
للمجلس االعلى اللبناني - السوري 
برئاسة السيد نصري خوري والتي 
القضايا  كافة  معالجة  في  ساهمت 
وكلها  المحافظتين  بين  المشتركة 
تشكل اساسات راسخة في العالقة 
أتمنى  وإني  الشقيقين  البلدين  بين 
وتعزيز  والــنــجــاح  الــتــقــدم  دوام 

االخوة،  اطار  في  المشترك  التعاون 
بقيادة  تجمعنا  الــتــي  والمحبة 
األســد  بــشــار  الــدكــتــور  الرئيسين 

والعماد ميشال سليمان.« 

خوري 
ابناء شعبنا  أما خوري فقال:«يا 
اسمحوا لي بعيدا عن كل الرسميات 
ان اتكلم بلغة القلب والعقل، ونحن 
نشاهد هذا اللقاء الشعبي والرسمي 
دورة  لحقيقة  تجسيد  هــو  الـــذي 
الحياة الواحدة والدورة االقتصادية 
المميزة  والعالقات  واالجتماعية، 
اللبنانية  العالقات  طبعتها  التي 
وحتى  القدم  منذ  المميزة  السورية 
ـــى فتح  الـــيـــوم. نــحــن نــســعــى ال
البلدين  بــيــن  الــتــفــاعــل  شــرايــيــن 
اتخذت  التي  للقرارات  تنفيذا  وذلك 
عقدت  التي  الثنائية  القمة  خــالل 
الرئيس  فخامة  بين  ما  دمشق  في 
وسيادة  سليمان،  ميشال  العماد 
العام  االسد  بشار  الدكتور  الرئيس 
الماضي، وأكدت من خالل مقرراتها 
بين  ما  المميزة  العالقات  ان  على 
كل  من  ــوى  اق هي  وســوريــة  لبنان 
العواصف ومن كل التحديات، وبان 
كل الخطوات يجب ان تأتي باتجاه 
عبر  وتفعيلها  العالقات  هذه  تعزيز 
المقررات  وكل  االتفاقيات،  تتنفيذ 
بكل  خــوري  ونــوه  عليها«.  المتفق 
ما  بالتعاون  تمت  التي  الخطوات 
بين المحافظات اللبنانية والسورية 
عند طرفي الحدود، سواء في البقاع 
او في الشمال، فان كل هذا التعاون 
التواصل  عملية  تسهيل  استهدف 
لبنان  في  الشعبين  ابناء  بين  ما 
فتحنا  كلما  وبالتالي  ــة،  ــوري وس
معبرا رسميا نكون قد سهلنا عملية 
بين  ما  التكامل  وعملية  التواصل، 

البلدين«.

أع�����ل�����ن ن�����ص�����ري خ������وري 
ستتخذ  أخ����رى  خ���ط���وات  ع���ن 
ف���ي ال���ق���ري���ب ال���ع���اج���ل س���واء 
ف��ي اف��ت��ت��اح م��ع��اب��ر ج��دي��دة أو 
باتخاذ مقررات جديدة، تصب 
العالقات  ت��ح��س��ي��ن  اط����ار  ف���ي 
مقولة  وت��ث��ب��ي��ت  وت��ط��وي��ره��ا، 
والتنسيق  وال��ت��ع��اون  االخ���وة 

بأسمى معانيها«.

�إد�رة جديدة وم�سروع تنموي و��ستثمار�ت مهمة

TMA العري�صي يعلن بدء ت�صغيل �صركة

ً العريضي متحدثا

العريضي  غازي  والنقل  العامة  األشغال  وزير  أعلن 
TMA بإدارة جديدة ومشروع  عودة العمل الى شركة 
تنموي جديد، واستثمارات مهمة لتفعيل حركة الشحن 
كما  عليها  المتوجبة  المستحقات  بدفع  التزمت  أن  بعد 
ليرة.  مليار   24 نحو  وقيمتها  اللبنانية  الدولة  حددتها 

وضمان حقوق الموظفين والطيارين لديها.
مستثمري  أمس  ظهر  قبل  العريضي  الوزير  التقى 
شركة عبر المتوسط رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 
اإلدارة  مجلس  وعضو  المالي  والمدير  البساط،  مازن 

مازن السماك.
من  تعاني   TMA الـ  شركة  كانت  قال:  اللقاء  بعد 
من  قــرن  ربــع  أي   ،1984 العام  منذ  كثيرة  مشكالت 
الشركة  إلنقاذ  مــحــاوالت  من  والمشكالت  المصاعب 
في  ونحن  أشهر  ومنذ  وتفعيله.  عملها  إطالق  وإعــادة 
متابعة دقيقة جدية مع إدارة جديدة للشركة، ونستطيع 
جديدة  بإدارة  ستبدأ   TMA الـ  شركة  إن  اليوم  القول 
مهمة  واستثمارات  جديد،  تنموي  نهضوي  ومشروع 
لتفعيل حركة الشحن واتخاذ سلسلة خطوات وإجراءات 
على أرض المطار في سياق هذا التفعيل، أهمها وأبرزها 
الشحن  خدمات  على  للتدريب  مركز  إلنشاء  االستعداد 
لعملية  الشروط  أفضل  لتوفير  أخرى  ومراكز  الجوي، 
النقل الجوي استيراداً وتصديراً، خصوصاً بالنسبة إلى 

البضائع التي تحتاج إلى شروط تقنية معينة.
يضمن  حل  إلــى  الجديدة  اإلدارة  مع  التطلع  ــد  وأك
مشيراً  والطيارين،  الموظفين  وحقوق  الدولة  حقوق 
المتوجبة  المستحقات  بدفع  التزمت  الشركة  ان  الى 
 24 نحو  وقيمتها  اللبنانية  الدولة  حددتها  كما  عليها 
مليار ليرة لبنانية مجدولة. وان ال مشكلة مع الطيارين 
وإنهاء  والشركة،  النقابة  قبل  من  بحلها  تفويضي  بعد 

الشركة  قدمت  كذلك  بينهما.  قائمة  كانت  التي  الدعاوى 
مشروعاً للموظفين يضمن حقوقهم ولن يكون هناك أي 
مشكلة في مسيرة الـ TMA بحلتها وإدارتها الجديدة، 
والسبب في ذلك يعود إلى الوضوح والتأكيد على االتفاق 
أمام الجميع، والوزارة تعلم ماذا يجري وما هو مطلوب 
منها،  المطلوب  ما  تماماً  تعرف  الشركة  وإدارة  منها، 

بالنسبة إلى مطالب العمال والموظفين والطيارين.
النجاح،  تضمن  التي  هي  السياسة  هذه  ان  وأوضح 
مجدداً  الشركة  إطالق  في  نجحنا  إننا  القول  ويمكنني 
مالية  فــائــدة  لها  جــديــدة  عمل  بخطة  تقلع  وســـوف 
هذه  رسمياً  وأعلن  لبنان.  على  اقتصادياً  ومعنوية 
االتفاقات والخطوات للشركة، وهي إنطالقة واعدة وأنا 

مطمئن كل االطمئنان إلى هذه المسيرة.

حوار
مصالح  عن  مسؤولون  »نحن  قال:  سؤال  على  ورداً 
يكن  لم  ولو  وواضحة،  سليمة  الشركة  وملفات  الناس 
األمر كذلك لما أقدمنا على هذا الموضوع. وليست المرة 
األولى التي يعملون في مجال الطيران وهم منطلقون من 
أساس وليس من الفراغ، والشركة أساسها موجود إنما 
العملية كانت حل المشكلة المالية العالقة، إما إغالقها أو 
إعادة تشغيلها. وخالل وجودي في الوزارة بدأت عملية 
التفاوض مع شركة جديدة أكدت استعدادها لتشغيلها 
فيها.  والعاملين  الموظفين  كافة  حقوق  وضمان  مجدداً 
وأشكر إدارة الشركة ونقابة الطيارين والموظفين الذين 
لتحقيق  المسألة  بهذه  وفّوضوني  بي  ثقتهم  وضعوا 
مقتنعون  ألننا  متكامل  كفريق  وعملنا  إليه.  توصلنا  ما 
الشركة  ملف  أن  خصوصاً  المسألة،  هذه  حل  بضرورة 

الجديدة نظيف ولديه رؤية واضحة«.

موجز

االستثمارات  لتشجيع  العامة  المؤسسة  أعلنت   {
من   30% تسديد  إلى  ستعمد  أنها  ــدال«،  »إي لبنان  في 
الرديات المتوجبة عبر برنامج دعم الصادرات الزراعية 
المزارعين  ودعت   .2008 العام  عن   Export Plus
في  مقرها  إلــى  التوجه  إلــى  المعنيين  والمصدرين 
ابتداء من الساعة  العازارية لقبض مستحقاتهم،  بناية 
وضمن   ،2009 أيار   28 في  الخميس  يوم  من  العاشرة 

الدوام الرسمي للمؤسسة.
مي  الــدولــيــة  بعلبك  مهرجانات  رئيسة  }عــقــدت 
هاوس«  »االسمبلي  قاعة  في  صحافياً  مؤتمراً  عريضة، 
مهرجانات  برنامج  عن  لإلعالن  األميركية  الجامعة 
بعلبك للعام 2009، بحضور وزيري السياحة والثقافة 
ليلى  السابقة  والــوزيــرة  ســالم،  وتمام  ماروني  ايلي 
الصلح حمادة، ورئيس بلدية بعلبك بسام رعد ونائبه 
خالد الرفاعي، وحشد من المهتمين. يمتد البرنامج الى 
ويتضمن   ،2009 تموز  من  الرابع  في  تبدأ  أيام  تسعة 
الضيعة  وأوبرا  العالم،  أقطار  كل  من  جاءت  فنية  فرقاً 

لفرقة كركال.

لبنان  في  العام  العمالي  االتحاد  رئيس  استقبل   {
التنفيذي  المجلس  مكتب  هيئة  وأعضاء  غصن  غسان 
عمالية  التحادات  التنفيذية  المجالس  أعضاء  لالتحاد 
التهاني  لتبادل  مناسبة  وكانت  والمناطق،  بيروت  في 

بعيد النصر والتحرير. 
درب  في  المضي  على  االتحاد  رئيس  من  تأكيد  وكــان 
والمياه  ـــي  األراض كامل  لتحرير  والنضال  الصمود 
والمضي  الوطن  واستقالل  حرية  وحفظ  اللبنانية، 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  النضال  طريق  في  جميعاً 
المداخيل  وأصحاب  العمال  معيشة  مستوى  وتحسين 

المحدودة.
} بحث وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي مع 
رحمة  لبنان  في  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  سفير 
البلدين. بين  والتجارية  االقتصادية  العالقات  الزعابي 
كذلك التقى الصفدي سفير ماليزيا في لبنان محمد حليم 

رحمان في زيارة وداعية.
جو  برئاسة  الصيد  اسلحة  تجار  من  وفد  مع  وعرض   

دبس المشاكل التي تعترض النقابة.

نت اإحالة جرائم الخلوي المالية اإلى الق�ضاء ثمَّ

جمعية الم�صتهلك تطالب بمحا�صبة المرتكبين

اصدرت جمعية المستهلك أمس بيانا رأت فيه انه »كان 
باسيل  جبران  االتصاالت  وزير  اجراها  التي  للتخفيضات 
التخفيف  في  الكبير  االثــر   2009 نيسان  اول  من  ابتداء 
باتجاه  الخطوة  وان   .1994 منذ  المستهلكين  معاناة  من 
وضع الئحة اتهامات »بجرائم مالية« محددة تم ارتكابها 
منذ اللحظات االولى لتأسيس قطاع الخلوي في لبنان، هي 
سنوات«،  منذ  اللبناني  المواطن  انتظرها  مباركة  خطوة 
ورأت في هذا اإلدعاء موقفا جريئا غير مسبوق في تاريخ 
الى  وتوجهت  القرار  هذا  وحيَّت  الطويل  اللبناني  الفساد 
المعروفة  الفضيحة  هذه  في  للتحقيق  اللبناني  القضاء 

والمهملة منذ سنين طويلة.

جبل الجليد
واعتبرت ان الئحة االتهامات المحددة التي اعلنها وزير 
االتصاالت على خطورتها الموثقة بسرقة المال العام، هي 
الجزء االعلى من جبل الجليد. اما سرقة حقوق المستهلكين 
اختبأت  ولو  كثيرة،  فهي  لحقوقهم  والمخالفة  الفاضحة 
المتعاقبة  الحكومية  او  النيابية  الشرعية  القرارات  وراء 
تحملها  التي  الكلفة  احتساب  مع  اهمها  ذكر  يمكننا  والتي 

المشتركون في خالل 15 سنة.
دوالر   500( المشتركين  باموال  الشركتين  تأسيس   -
هذا  وكلفة  للشركتين  الرأسمال  تحرير  تم  عندما  للخط( 
الف   250 ألول  الحكومية  القرارات  غطته  الذي  االحتيال 
غير  مبالغ  اليها  يضاف  دوالر،  مليون   125 تبلغ  مشترك 
معروفة للمئة الف خط اضافي تراوحت كلفة الواحد منها 

بين 500 و100 دوالر.

سيليس  شركات  وقبلها  ــوزارة  ال عــدادات  احتساب   -
دراسة  وتؤكد  دقائق،  الثواني  الساعة  حتى  وليبانسل 
هذا  ان   2005 شباط  بتاريخ  الصادرة  االتصاالت  وزارة 
االحتساب يرفع الفاتورة بنسبة 25 في المئة، اي ان حجم 
النهب يصل هنا الى حدود االربعة مليارات دوالر طيلة الـ 
15 سنة )اذا اعتبرنا ان دخل القطاع خالل هذه الفترة بلغ 

13 مليار دوالر(.
- ان االشتراك الشهري للخط الخلوي الثابت مع توابعه 
من خدمات وضرائب وصل الى حدود 40 دوالراً شهريا هذا 

االشتراك دفعه المستهلك طيلة 15 سنة مقابل ال شيء.
ال  الــخــطــوط  وانــقــطــاع  الهائلة  ــال  ــط االع كلفة  ان   -
عاناه  الذي  الذل  كلفة  تحديد  يمكن  وال  احصاؤها  يمكن 
نقل  كلفة  حصر  نتيجة  السنوات،  هذه  طيلة  المشتركون 
مليون مشترك الى مركزي الشركتين عند تغيير البطاقات 

من شركة الخرى.

الكلفة االقتصادية
أضاف البيان: ال ندري ما هي كلفة حرمان ثالثة ارباع 
سنة   15 طيلة  الخلوي  شبكة  الى  الدخول  من  اللبنانيين 
الكلفة  هي  وما  البلد،  في  التنمية  على  ذلك  وانعكاسات 
االقتصادية المتراكمة لكل هذه المخالفات منذ اليوم االول 
المشتركين  طال  الذي  النهب  مجموع  لكن  الخلوي.  لعمل 
6.6 مليار دوالر وجزء من هذه السرقات تم  يتجاوز مبلغ 
يحتج  لم  آخر  وجزء  حكومية  وقــرارات  بقوانين  تغطيته 

لذلك نتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة.
باسيل  جبران  االتــصــاالت  وزيــر  تقدم  اليوم  وختم:   
التحقيق  بطلب  اللبناني  القضاء  من  الوزارية  وبصفته 
جمعية  اما  طويال.  انتظرناها  خطوة  وهي  والمحاسبة 
المستهلك التي ال تمتلك االمكانات المالية للتقدم بالدعاوى 
المستهلكين، تدعو  القضاء لتأمين حقوق  امام  الضرورية 
الملف  هذا  حيال  مسؤوليته  تحمل  الى  اللبناني  القضاء 
او  مستفيدا  او  مسؤوال  التحقيق  يظهره  من  كل  ومحاسبة 

مشاركا.

رأت جمعية المستهلك في خطوة وزير االتصاالت 
اتهامات  ب��اس��ي��ل وض���ع الئ��ح��ة  ال��م��ه��ن��دس ج��ب��ران 
الخلوي«،«موقفا  قطاع  في  ارتكبت  مالية  »بجرائم 
اللبناني  ال��ف��س��اد  ت��اري��خ  ج��ري��ئ��ا غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي 

الطويل«. وطالبت بالتحقيق والمحاسبة.

 ”Mtc“ خفو�سات
الشركة   mtc touch أعلنت 
ــاالت  ــص ــال االت ــج ــي م الـــرائـــدة ف
والتابعة  لــبــنــان  ــي  ف المتنقلة 
سلسلة  تطبيقها  زيــن،  لمجموعة 
مــن الــخــفــوضــات الــجــديــدة على 

مجموعة من خدماتها المتوفرة.
ولجهة الخطوط المدفوعة سلفاً 
خدمة  كلفة  انخفضت   ،magic
 %  33 بنسبة   MMS الـ  رسائل 
سنتاً،   30 إلــى  سنتاً   45 من  أي 
 CLIR باإلضافة إلى تقديم خدمة
 10 بكلفة  الخطوط  هــذه  لعمالء 

دوالرات شهرياً.
الثابتة  الخطوط  ناحية  من  أما 
كلفة  الشركة  فخفضت   ،touch
أي   %  50 بنسبة   MMS خدمة 
20 سنتاً، وكلفة  إلى  40 سنتاً  من 
 %  50 بنسبة   CLIR الـــ  خدمة 
 10 إلى  شهرياً  دوالراً   20 من  أي 
 Advanced CLIR دوالرات، والـ
60 % أي من 25 دوالراً شهرياً إلى 
10 دوالرات، باإلضافة إلى خفض 
 Missed كلفة االشتراك في خدمة
من   Call SMS notification

دوالرين إلى دوالر واحد شهرياً.
 mtc touch أجــــرت  ــك  ــذل ك
 Internetخفوضات على خدمة الـ
الثابتة  الخطوط  بعمالء  الخاصة 
الشكل  على  فأصبحت   ،touch

اآلتي:
مع  الشهر  في  دوالرات   10  -

50MB قدرة تحميل
تحميل  قــدرة  مع  دوالراً   15  -
قدرة  مع  دوالراً   25 و   MB  120

MB 250 تحميل

طوق يحذر من كارثة زراعية
طالب النائب السابق جبران طوق الهيئة العليا لالغاثة بالتحرك فورا، 
الجراء المسح الميداني بواسطة الجيش اللبناني على بساتين التفاح التي 
أصيبت بأضرار جسيمة في قضاء بشري، جراء موجة الصقيع التي أدت 
وفدا  »ان  طوق:  وقال    .90% بنسبة  المنطقة  في  التفاح  أزهار  تلف  الى 
مؤسس  برئاسة  وجوارها  حصرون  في  الزراعية  التعاونية  الجمعية  من 
الجمعية، ورئيس لجنة المراقبة فيها الدكتور البا السمعاني زاره ووضعاه 
في أجواء الكارثة الزراعية التي حلت بالمنطقة«، مشيرا الى »ان حوالي 15 
الف عائلة من أبناء قضاء بشري تعتمد على موسم التفاح لتأمين معيشتها، 
فقدت مصدر رزقها الوحيد، حيث لم يسلم من المواسم الزراعية إال موسم 

اإلجاص الذي ال يشكل إال جزءا ضئيال جدا من مداخلي المزارعين«. 
الذي  نفسه  »بالمعيار  بشري  قضاء  مزارعي  معاملة  الى  طوق  ودعا 
وتعرضت  سبق  أخــرى  مناطق  مع  لإلغاثة  العليا  الهيئة  فيه  تعاملت 
هذه  معالجة  عن  التغاضي  او  التلكؤ  »ان  الى  الفتا  زراعــيــة«،  لكوارث 
ان  خصوصا  المنطقة،  في  خطيرة  إجتماعية  بكارثة  سيتسبب  المشكلة 

العائالت التي تعتمد على مواسم التفاح ليس لها أي مصدر رزق آخر«.

»االعتماد الم�صرفي« يطلق »ح�صاب الزواج«
إسم  حمل  الذي  الزواج  حساب   Credit Bank المصرفي  االعتماد  أطلق 
 »We Propose« والذي تمّيز عن سواه من حسابات الزواج شكالً ومضموناً. 
وفي بيان صادر عن المصرف أن هذا الحساب يتمتع بميزات عديدة ابتكرها 
المصرف، لتسهيل حياة العروسين. باإلضافة إلى الباقة المنّوعة التي يقدمها 
حساب الزواج لدى االعتماد المصرفي من بطاقتي السحب المجانيتين، التي 
المجانيتين،  االعتماد  وبطاقتي  للعروس،  واألخرى  للعريس  إحداهما  تقدم 
اإللكترونية  المصرفية  والخدمة  المجانيين،  المصرفية  الشيكات  ودفتري 
حساب  على  التفضيلية  والفائدة  المجاني،  الحساب  وكشف  المجانية، 
التوفير الخاص بالعروسين، والـ100 نقطة تقدمة من برنامج الوفاء لحاملي 
من  العروسان  سيستفيد  الزواج،  قرض  على  التفضيلية  والفائدة  البطاقات، 
حسومات ممّيزة في متاجر محددة. بيد أن الخدمة األهم واألكثر تميزاً في هذا 
الحساب هي خدمة الرسائل القصيرة المزدوجة التي تقوم على بعث المصرف 
كل  عند  لهما  أخرى  وبرسالة  المدعّوين،  إلى  العروسين  باسم  شكر  برسالة 

إيداع، يتم إعالمهما فيها عن إسم المودع وعن تفاصيل الهدية المودعة.

بور�صة بيروتبور�صة بيروت

�سوق القطع�سوق القطع

مرف�أ بيروتمرف�أ بيروت

انخفض سهم سوليدير بفئتيه، فتراجع سهم )أ( من 19.00 الى 18.55 
دوالراً، وانخفض سهم )ب( من 18.74 الى 18.50 دوالراً.

وفي ما يلي تطور األسهم المدرجة على الئحة البورصة ليوم أمس:

البواخر الجديدة:

البواخر المنتظرة:

المالية على استقراره، وأقفل  األميركي في سوق بيروت  الدوالر  حافظ 
القطع  مديرية  لنشرة  وفقاً  لبنانية،  ليرات   1507.50 وسطي  سعر  على 

والعمالت في مصرف لبنان.
وفي ما يلي أسعار العمالت والذهب والفضة ليوم أمس.

اإلقفال اسم الشركة
السابق

سعر
 اإلقفال

األسهم 
المتداولة

19.0018.5583895سوليدير )أ(

18.7418.5041545سوليدير )ب(

47.8847.05872بنك عوده

50.9550.952435بنك عوده ــ شهادات إيداع

D ــ100.30100.30بنك عوده أسهم تفضيلية

ــ18.2018.20بنك بيروت

ــ4.454.45بنك بيمو

ــ100.00100.00بنك بيمو تفضيلي

ــ1.901.90البنك اللبناني للتجارة

65.0061.006009بنك لبنان والمهجر

64.0065.602000بنك لبنان والمهجر ــ شهادات إيداع

ــ101.00101.00بنك لبنان والمهجر تفضيلي ــ 4

ــ101.80101.80بنك لبنان والمهجر تفضيلي ــ 5

C ــ25.0025.00بنك بيروت تفضيلي ــ

D ــ25.0025.00بنك بيروت تفضيلي ــ

1.851.67103715بنك بيبلوس

ــ99.9099.90بنك بيبلوس تفضيلي ــ 8

ــ105.00105.00بنك بيبلوس تفضيلي

1.851.705000بنك بيبلوس أولوية

B ــ2.102.10االسمنت األبيض

N ــ1.901.90االسمنت األبيض

ــ12.5612.56شركة هولسيم لبنان

ــ2.102.10شركة رسامني ويونس

ــ0.100.10يونيسيراميك لحامله

ــ0.060.06يونيسيراميك اسمي

ــ104200.00104200.00بيروت غولدن انكوم

ــ104.10104.10صندوق بيروت التفضيلي

ل.ل.د.أالعملة

45.95032.88الليرة السورية

1177.001.27الدينار العراقي

0.289555226.10الدينار الكويتي

0.70802136.91الدينار األردني

0.376974015.92الدينار البحريني

3.6729412.17درهم اإلمارات

3.6395415.92الريال القطري

3.7502403.69الريال السعودي

0.384973932.47الريال العماني

5.6150269.47الجنيه المصري

1.58242396.06الجنيه االسترليني

1.08881390.39الفرنك السويسري

94.9615.94األلف ين ياباني

1.13231336.63الدوالر الكندي

1.38672099.77اليورو

943.301416643.80أونصة الذهب

15.3021688.05أونصة الفضة

الوكيل البحريالحمولة بالطنآتية مناسم الباخرة

سي ترانس350 مستوعبااالسكندريةسانتا جيانينا

طيران بلو وايف1900 كازالدخيلةماري دي فينيزيا

ع.الفيل وشركاه100 مستوعباالسكندريةايريم كالكافان

ن.البعيني2000 حديداالسكندرونريم

الوكيل البحريالحمولة بالطنالرصيفاسم الباخرة

البرجاوي470 زيت صويا6سبيد 1-

غ.سوبره7250 قمحا7كوريوغلو 3-

ب.فريحه2920 ذرة8ليزوري

البدر شبينغ2000 حديدا9ريم

جوزيمار3995 حديد10الهادي

ميدل ايست مارينير2000 ماشية12صن الين باي

سي كارغو185 مستوعبا13كورموران

ناسيونال مارينير95 مستوعبا14بارتنر شيب

ميريت شبينغ350 مستوعبا16نيل دوريان

ميريت شبينغ580 مستوعبا16األباما

ن.ابو رجيلي200 سيارة7غراند انغريسا

ليفانت شبينغ400 سيارة7هوغ اوسلو

لوتوس شبينغ110 مستوعبات14مارين ريكمرز

سي ترايد225 سيارة14مارتوريل

مديترانيان شبينغ690 مستوعبا16أم.أس.سي أكرا

مديترنيان شبينغ1400 مستوعب16ام.اس.سي فلورنتينا

انترشيب2887 قمحا10فيغا2-

)البناء(

)داالتي و نهرا(



AL-BINAA

على عينك.. يا فاجر

{ حسن م. عبدالله
ت��ف��ت��ق��ت ع��ب��ق��ري��ة أح���د ك��ت��ب��ة 14 
اإللكترونية،  المواقع  أحد  في  آذار، 
حاله  بها  ي��رث��ي  أس��ط��ر  بضعة  ع��ن 
وأح�����وال�����ه ج������راء »ت���ه���ج���ي���ره« من 
ما  على  ومقهاه،  وش��ارع��ه  مدينته 

يهجس ويتوهم. 
ال��ك��ات��ب ال��م��ذك��ور م��ع زم���اء له 
يستبسلون  وال��وه��م،  العصاب  في 
في محاولة رسم صورة لهم تحت 
ع��ن��وان »ال��ش��ه��داء األح��ي��اء«، الذين 
والتهديد  المطاردة  رعب  يعيشون 

والضغط!
ه�������ؤالء ي���ش���ي���رون ب��ال��ت��ح��دي��د 
أنها  ال���ح���م���راء ع��ل��ى  م��ن��ط��ق��ة  إل����ى 
بالَقتلَة  مسكون  جحيمي  »معتقل 
ما  وال��ج��واس��ي��س«،  والميليشيات 
ح����ّول ح��ي��ات��ه��م إل���ى م��خ��اط��رة بين 
ال  الحال  وألن  والقناصين.  األلغام 
»الحرية  إلى  ه��ؤالء  وت��وق  يتناسب 
حملوا  فقد  واإلستقال«  والسيادة 
أح��ي��اء أخرى  إل��ى  شنطهم وذه��ب��وا 

بحثاً عن األمان واإلطمئنان!
الكتبة  ه��ؤالء  أمثال  أن  ال��واض��ح 
تهديم  م��ح��اول��ة  ع��ل��ى  ي��ش��ت��غ��ل��ون 
بعض  أن  لمجرد  المناخ،  المكان- 
ملّتهم  م���ن  ل��ي��س��وا  ف��ي��ه  ال��ع��اب��ري��ن 
السياسية، أو ألنه أُْخلي ِمْن مرتزقة 
الساح المدفوع األجر. لذا باتوا ال 
يطيقون العيش في حضور اآلخر. 
يريدون المكان على صورتهم وإالَّ 
صار المكان عدواً ومناوئاً ومخيفاً.

كتبة من هذا الصنف، كغيرهم من 
واإلستفادة  الشهرة  وراء  الساعين 
م��ن إم��ت��ي��ازات »ال��م��ض��ط��ه��دي��ن في 
ب���األس���ود  ك��ت��ب��وا  وإن  ب��ي��ئ��ت��ه��م«، 
لن  ال��ح��م��راء،  منطقة  صفحة  ع��ل��ى 
ي��ؤث��روا ف��ي ق��وس ق��زح المتصاعد 
م���ن ب���ي���اض���ه���ا.. م���ق���اه وم���ع���ارض 
وم���ط���اع���م وم�����راق�����ص وأرص����ف����ة 
وسياح  الجدد  المستثمرين  ومئات 
أجمل...  ورج���ال  جميات  ون��س��اء 
وخ���ص���وص���اً ت��ل��ك ال���ذك���ري���ات عن 
الحياة،  وحب  علوان..  خالد  البطل 

على عينك.. يا فاجر! 

العبور إلى تاريخ »حوار الديانات« عبور شائك 
إليه يتركون على  أو  العابرين منه  ومتشعب، ألّن 
هامش هذا الحوار الكثير من عامات االستفهام، 
من  الكثير  ورب��م��ا  التعجب،  ع��ام��ات  م��ن  ورب��م��ا 
»ال��ض��ح��اي��ا« ال��ذي��ن ي��ت��ح��ول��ون ف��ي ف��ت��رات زمنية 
وذلك  قديسين،  إل��ى  وإم��ا  كفرة،  إل��ى  إم��ا  نسبية، 
تلك  على  يشتغان  اللذين  الكاتب  أو  للمؤرخ  تبعاً 

الحوارات.
الديانات«  »ح���وار  ف��ي  ل���«أب��ح��ث«  هنا  لست  أن��ا 
تلزمه  منهجي،  م��وض��وع  ك���ان،  مهما  فالبحث، 
وبعض  والحيادية،  والحجج  والمراجع  الوثائق 
فطابع  وج��دت،  وإن  متوافرة،  غير  العناصر  هذه 
موضع  ويجعلها  الحقائق،  يشّوه  والهوى  الميل 

ريب.
بغداد  تاريخ  من  فقط  واح��دة  مرحلة  سأتناول 
ف��ي ظ��ل ال��دول��ة ال��ع��ب��اس��ي��ة، وت��ح��دي��داً ف��ي عصر 

الخليفة المأمون مؤسس »بيت الحكمة«.
قلما  جريئة  إبداعية  ظاهرة  الحكمة«  »بيت  كان 
الظاهرة  ه��ذه  أن  كما  السلف،  الخلفاء  إليها  لجأ 
فتحت  ال��م��أم��ون«.  »عصر  بانتهاء  ماتت  الفريدة 
األطياف  كل  من  العلماء  اجتمع  البيت،  ه��ذا  قباب 
بقلوب  وت��ح��اوروا  والمذهبية،  والفكرية  الدينية 
م��ف��ت��وح��ة وع��ق��ول ن��ي��رة وب��ح��ري��ة ت��ام��ة. ل��م يكن 
ليقطع  ما  زاوي��ة  في  منهم  واح��داً  ينتظر  السياف 
رأسه أو ليقص لسانه. كان هؤالء العلماء واثقين 
فجاهروا  أف��ك��اره��م،  تحمي  الخليفة  ع��ب��اءة  ب��أن 
الحقبة  ه��ذه  فأعطوا  بينهم،  فيما  وت��ح��اوروا  بها، 
الناس:  به  يباهي  ما  أفضل  تاريخنا  من  المشرقة 

الحرية الدينية.
بكل  المسلمون  اج��ت��م��ع  ال��ح��ك��م��ة«  »ب��ي��ت  ف��ف��ي 
بكل  والمسيحيون  وفلسفاتهم،  الفقهية  مذاهبهم 
والصابئة.  واليهود  الاهوتية،  وأفكارهم  مللهم 
كما ضم هذا المنتدى العرب، والفرس، والسريان، 
الفتة  تحت  كلهم  اجتمعوا  واليونانيين.  وال��روم، 

واحدة هي حرية الرأي والمساواة والعقانية.
وانصهرت  العقول  تبوتقت  المختبر  ه��ذا  ف��ي 
ال���ح���ض���ارات، وب����دأ ال��ع��د ال��ع��ك��س��ي ل��ل��خ��روج من 
في  وأفسح  البادية،  عقل  وم��ن  الصحراء،  ب��داوة 
كأبي  أوروب����ا،  سماء  ف��ي  لمعت  ألس��م��اء  المجال 
العاء المعري، وابن رشد، والغزالي، وابن سينا، 

والمتنبي وغيرهم.
على  نتعرف  كي  واح���داً  حدثاً  أنقل  أن  ويكفي 

طبيعة ما كان يجري في »بيت الحكمة«.
إلى  يتردد  الهاشمي  اسماعيل  بن  عبدالله  كان 
اسحق  ب��ن  المسيح  عبد  وك��ذل��ك  الحكمة«  »ب��ي��ت 
وتحاورا،  وتصادقا،  فتعارفا  المسيحي،  الكندي 
واحترم كل منهما اآلخر، ونشأت بينهما رسائل. 
وهنا، وعذراً لهذا اإلطناب، أفتح قوسين ألقول إن 
»الرسائل« كانت، في تلك الحقبة من تاريخ األدب، 
أن مكتباتنا مألى  لدرجة  الكتابة،  أرقى فنون  من 
رسالة  مثل  »رسالة«  تسمية  تحمل  كتب  بأسماء 
والتدوير  التربيع  ورس��ال��ة  الكاتب،  الحميد  عبد 
للجاحظ، ورسالة الصحابة البن المقفع، ورسالة 

الغفران ألبي العاء المعري وغيرها كثير.

عودة إلى الموضوع
ما هي قصة عبدالله بن اسماعيل الهاشمي، عبد 

المسيح بن اسحق الكندي؟
جاء في مقدمة الرسالتين ما يلي:

المأمون رجل  ك��ان في زم��ن عبدالله  أن��ه  »ذك��ر 
من باد الهاشميين )...( معروف بالنسك والورع 
والتمسك بدين اإلسام )...( وكان له صديق من 
مشهور  األص��ل،  كندي  وعلم،  أدب  ذو  الفضاء 
ب��ال��ت��م��س��ك ب��دي��ن ال��ن��ص��ران��ي��ة، وك����ان ف���ي خدمة 
الخليفة وقريباً منه مكاناً، فكانا يتوادان ويتحابان 
ويثق كل منهما بصاحبه )...( فكتب الهاشمي إلى 
اإلسام  في  للدخول  فيه  يدعوه  كتاباً  النصراني 

وترك النصرانية«.
أدخل  ول��ن  الرسالتين،  حرفية  عند  أتوقف  لن 
لعلماء  متروك  فاألمر  فيهما،  جاء  ما  تفاصيل  في 
آداب  عند  سأتوقف  لكنني  الطرفين،  ل��دى  الدين 
ال��رج��ل��ي��ن، وع��ن��د مشهدية  ف���ي ح����وار  ال��س��ل��وك 
االحترام المتبادل بينهما، ثم سأتوقف أمام حرية 
عبدالله  خافة  ظل  في  المتاَحين  والمعتقد  ال��رأي 

المأمون.
رسالته  يبدأ  الهاشمي،  اسماعيل  بن  فعبدالله 
بالبسملة »باسم الله الرحمن الرحيم«، وكذلك فعل 

عبد المسيح في رده على الرسالة.
عليكم  وال��س��ام   ...« رسالته  يختم  وعبدالله 
المسيح  عبد  فعل  وكذلك  وبركاته«  الله  ورحمة 
عليك  وال��س��ام   ...« بقوله:  رسالته  ختم  عندما 

ورحمة الله وبركاته آمين«.
وحدة  على  ي��دّل  فإنما  ش��يء،  على  ه��ذا  دّل  إن 
ال  ال��ع��رب،  عند  الرسائلي  الخطاب  ف��ي  األس��ل��وب 
تدل  كما  مذهبي.  ص��راع  أو  ديني  انتماء  يغيّره 
هذه المشاركة األسلوبية على تمسك المسيحيين 
وأنواعها  ونمطها  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  المشرقيين 

وقدرتها الباغية.
من يقرأ الرسالتين يدرك، أن الرجلين العالمين 
ملمان بالدينين السماويين النصرانية واإلسام، 
ويقيم  دوره،  يؤدي  كيف  منهما  كل  عرف  ولذلك 
الحجة، ويقدم البراهين، عسى أن يستجيب اآلخر 

لدعوته، فهذا عبدالله يختم رسالته بقوله:
»... فاكتب ما عندك من أمر دينك والذي صّح في 
آمناً مطمئناً  يدك منه، وما قامت به الحجة عندك، 
غير مقّصر في حجتك، وال مكاتم لما أنت معتقده، 
االستماع  إال  ع��ن��دي  فليس  وج���ل،  وال  ف���رق،  وال 
بما  واإلق�����رار  واإلذع�����ان  وال��ص��ب��ر  م��ن��ك،  للحجة 
يلزمني منه طائعاً غير منكر وال جاحد وال هائب، 
حتى نقيس بما تأتينا به وتتلوه علينا ونجمعه إلى 
ما في أيدينا ثم نخبرك بعد ذلك )...( فقد أطلقناك 
علينا  وت��ّدع��ي  الكبرياء  إل��ى  تنسبنا  لئا  وحجتك 

الجور والحيف، فإن ذلك غير شبيه بنا...«.
قوله  في  ج��اء  لما  تأكيداً  الخاتمة  ه��ذه  أليست 
تعالى: »ال إكراه في الدين« و«لكم دينكم ولي ديني« 
و«ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعاً، 

أفأنت ُتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين«.
يطالب  ع��ب��دال��ل��ه  رأي���ن���ا  ل��م��ا  وإال  ش���ك،  ب����دون 
يؤمن  وب��م��ا  دي��ن��ه،  ب��أم��ر  يكتب  أن  المسيح  ع��ب��د 
يتّهم  ال  حتى  ال��خ��وف،  ع��ن  وبعيداً  بشفافية  ب��ه، 
من  ليس  الظلم  ألن  والحيف،  بالجور  المسلمون 

شيم اإلسام.
أما عبد المسيح فختم رسالته الجوابية بقوله:

»... أما أنا فقد بلغت جهد طاقتي في النصيحة 
لك ولكل من نظر في كتابي هذا )...( وأسأل الله أن 
يوفقك وإيانا في الحل الصالح بطاعته، ويعصمنا 

أوليائه  م��ع  ملكوته  ف��ي  ويشركنا  معاصيه،  م��ن 
الذين، رضي عنهم بجوده وكرمه، والسام عليك 

ورحمة الله وبركاته، آمين«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ش��ك��وك ال��ت��ي ح��ام��ت حول 
ب��ع��ض التحريف  ال��رغ��م م��ن  ال��رس��ال��ت��ي��ن، وع��ل��ى 
الذي أصاب النسختين األصليتين اللتين وجددت 
مصر.  ف��ي  والثانية  القسطنطينية  ف��ي  إح��داه��م��ا 
داللة  على  التوقف  من  بد  ال  ذل��ك،  من  الرغم  على 
والتاريخية  ال��روح��ي��ة  وأه��م��ي��ت��ه��م��ا  ال��رس��ال��ت��ي��ن 
واألدبية، وال بد من مقارنة ذلك كله بما كان يجري 

في القرون الوسيطة في أوروبا.
آداب  من  الرفيع  الفن  ه��ذا  أم��ام  نتوقف  فكيف 
اليوم  م��ت��ح��اوري  بين  نعممه  وك��ي��ف  التخاطب؟ 
للتقريب بين الديانات؟ وكيف لنا من خال هاتين 
عكست  التي  المضيئة  النقاط  نثبت  أن  الرسالتين 
روحية االنفتاح في ظل خافة المأمون، في وقت، 
الظلمات،  بحر  ف��ي  غ��ارق��ة  بكاملها  أوروب���ا  كانت 

وبين أعمدة هياكل تحرسها محاكم التفتيش؟
فماذا كان يجري في أوروبا؟

ب��ع��د س��ق��وط األم��ب��راط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة دخل 
األوروبيون في سبات عميق، وتوقفوا عن التنفس 
ال��دي��ن ف��ي ك��ل ش���اردة وواردة،  م��ع تدخل رج��ال 
حتى الفواصل والنقاط لم تنج من ديكتاتوريتهم، 
االستفهام،  عامات  على  كاماً  تعتيماً  ففرضوا 
اإلره��اب  ع��ن  كبديل  المنهجي  الشك  يحل  ال  ك��ي 
الديني، وفرضوا على العلماء والكتّاب والفاسفة 
تقضي،  صارمة  قوانين  النيرة  العقول  وأصحاب 
فبحرق  »ع���دل���وا«  وإن  وح��رق��ه��م،  بتكفيرهم  إم���ا 

كتبهم.
في هذا الوقت بالذات كان »بيت الحكمة« مركز 
المذاهب واألديان  الحر، وحوار  الفكر  الدائرة في 
المشرقة من  الفترة  والملل، ولم يسجل، في هذه 
ُقتل أو ُسجن أو  تاريخ العرب واإلسام، أن أحداً 
اغتيل ألنه شّمر عن ساعديه وخاض تجربة الحوار 
الدين اإلسامي  انتشر  الديني. في هذه األج��واء، 
كانت  المقارنة  إن  إذ  األرض؛  من  كثيرة  بقاع  في 

بين فكرتين: الحرية الفكرية أو عبودية الفكر.
ال��وص��ول إلى  وظ��ل��ت أوروب����ا تقاتل م��ن أج��ل 
الشرائع«  »روح  ال��ن��اس  وق���رأ  ال��ف��ك��ري��ة،  ال��ح��ري��ة 
ل��م��ون��ت��س��ك��ي��و، و«ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي« ل��روس��و، 
وسمعوا ما قاله فولتير: »قد اختلف معك في الرأي 
أن أموت كي تقول رايك كما  لكنني على استعداد 
تشاء«. وبدأ التململ، ثم انفجرت الثورة الفرنسية 
الظلم  رم����ز  »ال��ب��اس��ت��ي��ل«  ف��س��ق��ط   ،1769 ع����ام 
وماري  عشر  السادس  لويس  وأع��دم  والطغيان، 

انطوانيت، وسيطر العلمانيون على الدولة.
بحرية  ال���ي���وم  ت��ن��ع��م  أوروب�����ا  أن  وال���م���ده���ش، 
مليئة  ع��ب��اءة  ت��ح��ت  نختبئ  ن��ح��ن  فيما  المعتقد، 
بالثقوب، نرتجف خوفاً من السلطة الدينية أو من 
السلطة السياسية، أو من سلطة العادات واألعراف 
والتقاليد، التي تجاوزها الزمن، وصارت متناقضة 

مع طموحات العصر وابتكاراته.
الديانات«  »ح��وار  إن  القول  من  بد  ال  وأخ��ي��راً 
يقول:  واحد  بند  إلى  بحاجة  اليوم  نشهده  الذي 
سيوفكم  ودع��وا  وحدهم،  يفكرون  الناس  دع��وا 
ُت��رف��ع م��ح��ارق جديدة،  أغ��م��اده��ا، ح��ت��ى ال  ف��ي 
ون���دخ���ل ف���ي ب��ح��ر ال��ظ��ل��م��ات، ال����ذي خ���رج منه 

األوروبيون منذ ألف عام.

المدار  إل��ى  االصطناعي«  »القمر  الشمالية،  كوريا  أطلقت 
لكن  م��وس��ودان،  في  الفضائي  االط��اق  موقع  من  الفضائي 
الشمالية  ك��وري��ا  أن  كشفت  جنوبية  ك��وري��ة  دفاعية  وثيقة 
ينطلق  أن  يمكنه  ال��م��دى  متوسط  ج��دي��داً  ص��اروخ��اً  ن��ش��رت 
حتى مسافة ثاثة آالف كيلومتر لضرب جميع أجزاء اليابان 
شحنة  حاماً  غوام  في  األميركية  العسكرية  القواعد  ويهدد 
بتجربة  قيامها  من  اآلن  والمخاوف  كلغ.   650 زنتها  تبلغ 
 2� تايبودونغ  ط��راز  م��ن  ال��م��دى  طويل  جديد  ص���اروخ  على 
قادر مبدئياً على بلوغ الواليات المتحدة األميركية. لذا تواجه 
التعامل مع كوريا  المتحدة معضلة في شأن كيفية  الواليات 
وقت  في  تقليدية  غير  أسلحة  تملك  أصبحت  التي  الشمالية 
كوريا  ان  علماً  كبيرة.  عسكرية  خ��ي��ارات  واشنطن  تملك  ال 
الشمالية لديها جيش من 1.2 مليون عسكري ولديها أسلحة 
أن تمطر  ألف قطعة ساح متنوعة يمكن   11 كيماوية ونحو 

بالموت والدمار كوريا الجنوبية حليفة الواليات المتحدة.
مأزق التعاطي مع كوريا الشمالية

القصيرة  الصواريخ  من  ترسانة  الشمالية  كوريا  تملك 
والمتوسطة المدى التي يمكن أن تكون مزودة رؤوساً نووية، 
ما يعرض للخطر اليابان والجنود األميركيين المقدر عددهم 
بنحو أربعين ألف جندي. لكن »الواليات المتحدة« تشتبه في 
أن لدى كوريا الشمالية برنامجاً لتخصيب اليورانيوم وكمية 
ساحاً  و11  عشرة  بين  م��ا  إلن��ت��اج  تكفي  البلوتونيوم  م��ن 
نووياً. لكن »ليست على علم بمكانها«. ولهذا بإمكان الواليات 
المتحدة شن غارات جوية لتدمر مفاعاً صغيراً في يونغبيون 
يعتقد بأنه يزود كوريا الشمالية بمادة البلوتونيوم، لكن ذلك 
النووية.  اإلش��ع��اع��ات  م��ن  سحابة  ف��ي  التسبب  بخطر  يهدد 
البلوتونيوم  إنتاج  تسريع  من  الشمالية  كوريا  سيمنع  وذلك 
إلى  المتحدة  ال��والي��ات  تلجأ  ق��د  ث��م  تمتلكها.  أسلحة  أي  أو 
منعها  لمحاولة  الشمالية  كوريا  على  بحري  حصار  ف��رض 
المتحدة  ال��والي��ات  تنشر  كذلك  نووية.  م��واد  أي  تصدير  من 
فيما  ال��ه��ادئ  المحيط  في  أميركية  حربية  وسفناً  غ��واص��ات 
تطلق  أن  ويمكن  غ��وام  قاعدة  في   »52  � »بي  قاذفات  تتمركز 
صواريخ كروز في عمق كوريا الشمالية. إضافة إلى تمركز 
جانب  إلى  الجنوبية  كوريا  في  أميركي  جندي  ألف   28 نحو 

قوة من 670 ألف جندي كوري جنوبي.
فشل اللجنة السداسية في تنفيذ التفاهم

المكلفة  السداسية  اللجنة  فشل  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 
أهدافها  تحقيق  في  الشمالية  لكوريا  ال��ن��ووي  الملف  بشأن 
النووية  األسلحة  من  خالية  الكورية  الجزيرة  شبه  وجعل 
بطريقة سلمية، وبعدما كانت كل من الصين وكوريا الشمالية 
قد  وروسيا  واليابان  المتحدة  وال��والي��ات  الجنوبية  وكوريا 
ومتزامنة،  وم��ت��وازي��ة  متناسقة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ف��ي  أخفقت 
وعماً بمبدأ »خطوة مقابل خطوة«. وكانت األطراف قد اتفقت 
على اتخاذ الخطوات التالية بشكل متواز في المرحلة األولى: 

لكنها فشلت في التنفيذ وهي:
مركز  ب��إغ��اق  الشعبية  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  ك��وري��ا  ت��ق��وم   � أ 
فيه،  النووي  التخصيب  ومنشأة  النووي   Young Byon
الدولية  الوكالة  وستدعو  المستقبل،  في  عنه  التخلي  بهدف 
المراقبة  بأعمال  للقيام  الخبراء  إرس��ال  إل��ى  ال��ذري��ة  للطاقة 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  ب��ي��ن  عليه  متفق  ه��و  ل��م��ا  وف��ق��اً  وال��ت��ح��ق��ق 

الديموقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب � تقوم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بمناقشة 
استخراج  ضمنها  ومن  األخ��رى،  النووية  برامجها  موضوع 

البلوتونيوم.
الشعبية  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  ت��ب��اش��ر   � ت 
والواليات المتحدة األميركية محادثات ثنائية تهدف إلى حل 
عاقات  إقامة  إلى  التوصل  بهدف  المعلقة  الثنائية  المسائل 
األميركية  المتحدة  الواليات  تبدأ  وكذلك  كاملة.  دبلوماسية 

من  الشعبية  الديموقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  شطب  عملية 
عملية  األم��ام  إل��ى  وستدفع  ل��إره��اب،  الداعمة  ال��دول  الئحة 
إنهاء تطبيق قانون التجارة مع العدو بالنسبة إلى جمهورية 

كوريا الديموقراطية الشعبية.
لتقديم  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ال��م��ش��ارك��ة  األط�����راف  ات��ف��ق��ت   � ث 
الطاقة  اقتصادية وإنسانية ومساعدات في ميدان  مساعدات 

لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بهدف:
أ � جعل شبه القارة الكورية خالياً من الساح النووي.

الديموقراطية  كوريا  جمهورية  بين  العاقات  تطبيع   � ب 
الشعبية والواليات المتحدة األميركية.

الديموقراطية  كوريا  جمهورية  بين  العاقات  تطبيع   � ت 
الشعبية واليابان.

وضع  الطاقة.  مجال  في  خاصة  االقتصادي  التعاون   � ث 
آلية تهدف إلى تحقيق األمن والسام في شمال شرقي آسيا.

بتقديم  الشعبية  الديموقراطية  كوريا  جمهورية  تقوم   � ج 
معلومات عن جميع برامجها النووية، وبوقف العمل بجميع 
اقتصادية  م��س��اع��دات  ت��ق��دي��م  وس��ي��ت��م  ال��ن��ووي��ة،  منشآتها 
وإنسانية وفي المجاالت كافة، خاصة الطاقة، إلى جمهورية 
كوريا الديموقراطية الشعبية تعادل مليون طن من زيت الوقود 

الثقيل، من ضمنها ال�50000 طن في المرحلة األولى.
وفي قراءة لتداعيات التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية 
فرضت  قد  ملموسة  حقيقة  ثمة  المستقبلية،  وانعكاساتها 
الواقع، وثمة تطور استراتيجي كبير على  نفسها على أرض 
نووية  ق��وة  أصبحت  قد  الشمالية  فكوريا  ال��دول��ي:  المسرح 
بالفعل، واقتحمت فعاً بوابة النادي النووي )العضو التاسع 
الكبرى  الدول الست  النووية( بعدما أخفقت  في نادي القوى 
)الكوريتان الشمالية والجنوبية والصين والواليات المتحدة 
تطوير  م��ن  الشمالية  ك��وري��ا  م��ن��ع  ف��ي  وروس���ي���ا(  وال��ي��اب��ان 
أسلحة نووية، ما كرس فشل السياسة األميركية تجاه كوريا 
والتهديد  كمحفزات  الجزرة  نصف  لعبة  خال  من  الشمالية 
ذلك  على  القدرة  واشنطن  تملك  أن  دون  من  الكبيرة  بالعصا 
النظام الكوري الشمالي و«مظلته«  العتبارات متعلقة بطبيعة 
المستحيلة خيار  أو  الممكنة  الصينية. فالتهديد بالحرب غير 
فاشل واعتبار السام التطبيعي غير مرغوب به مما أضعف 
مطلع  منذ  الشمالية  كوريا  تجاه  المتحدة  ال��والي��ات  سياسة 
ه��ذا ال��ق��رن. وه��ذا يطرح م��ج��دداً وب��ق��وة ح���واراً ح��ول بلورة 
ويفتح  الجديد،  ال��واق��ع  ه��ذا  تجاه  مختلفة  أميركية  سياسة 
ملفات »قديمة« حول محور الشر بالمفهوم األميركي، وحول 
ترتيب المخاطر التي شّكلها المحور على السياسة األميركية. 
وأمام  الجديدة  اإلدارة  أمام  القديمة  حلته  في  الملف  فإن  لذا 

التحدي الكوري الجديد.

لماذا ينجح العلم في تف�سير الكون؟

�سراع المذاهب الفل�سفية
{ حسن عجمي
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سؤالها  ليسأل  العلوم  فلسفة  عوالم  إلى  المقال  هذا  يرتحل 
الكون؟  تفسير  في  العلمية  النظريات  تنجح  لماذا  األساسي: 
تتنوع المدارس الفلسفية في اإلجابة عن هذا السؤال وتتنافس. 
يقوده  أخالقي  ص��راع  لكنه  والعلم،  الفلسفة  ماهية  فالصراع 

البحث الدائم عن الحقيقة.
تسأل فلسفة العلوم سؤاالً محورياً هو: لماذا النظريات العلمية 
ناجحة  والبيولوجيا...  والكيمياء  الفيزياء  كنظريات  المعاصرة 

في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها؟ 
تختلف المذاهب الفلسفية في إجاباتها فتنقسم فلسفة العلوم 
إلى مذهبين أساسيين هما المذهب الواقعي والمذهب الالواقعي 
)ليس بالمعنى السلبي(. يفسر المذهب الواقعي نجاح النظريات 
العلمية من خالل صدقها أي مطابقتها للواقع، فيقول هذا المذهب 
ألنها  الكون  تفسير  في  ناجحة  المعاصرة  العلمية  النظريات  إن 
صادقة أي مطابقة للواقع. يقدم الفيلسوف ريتشارد بويد الحجة 
الوحيد  التفسير  التالي:  النحو  على  الواقعي  للمذهب  األساسية 
لنجاح النظريات العلمية هو أنها صادقة. فلو أنها ليست صادقة 
رغم نجاحها في تفسير الظواهر الطبيعية الستلزم ذلك معجزة 
العالم  تفسير  في  ناجحة  العلمية  النظريات  تغدو  بفضلها  ما 
العلمية يستدعي عدم  النظريات  رغم عدم صدقها. فعدم صدق 
نجاحها في التفسير والتنبؤ بالظواهر الطبيعية، لذا نجاح العلم 
يشير بقوة إلى صدق نظرياته، فبفضل صدقها تنجح. فإذا كانت 
النظريات العلمية ليست صادقة، فسيكون من المستغرب حينها 
لماذا تنجح. من هنا التفسير الوحيد واألفضل لنجاح النظريات 

العلمية المعاصرة هو أنها نظريات صادقة.
 Editors: Richard Boyd, Philip Gasper, J.D.
 Trout: The Philosophy of Science. 1991. MIT
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لكن المذهب الالواقعي يعترض على هذا التفسير، ويقّدم حججاً 
عدة ضد االتجاه الواقعي منها: يرينا تاريخ العلوم أن النظريات 
العلمية تستبدل بنظريات أخرى، فمثالً تم استبدال نظرية نيوتن 
بنظرية أينشتاين. وبما أن النظريات العلمية تستبدل بنظريات 
تطابق  فال  صادقة  ليست  العلمية  النظريات  إذن  أخرى،  علمية 
نيوتن  نظرية  أن  كما  بأخرى.  لتستبدل  كانت  ما  وإال  الواقع 
أظهر  كما  كاذبة  لكنها  الظواهر،  من  العديد  تفسير  في  ناجحة 
ولو  صدقها.  يستلزم  ال  النظرية  نجاح  وبذلك  المعاصر.  العلم 
أن كل نظرية ناجحة صادقة، لكانت نظرية النسبية ألينشتاين 
ونظرية ميكانيكا الكّم صادقتين معاً لنجاحهما. لكنهما تناقضان 
نجاح  هنا  من  معاً.  صدقهما  يستحيل  وبذلك  البعض،  بعضهما 
النظرية العلمية ال يستلزم صدقها. على أساس كل هذا يستنتج 
المذهب الالواقعي أن النظريات العلمية ليست صادقة وال كاذبة، 
بل هي فقط مقبولة من جراء نجاحها. فالنظريات العلمية مجرد 
أدوات لتفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها )المرجع السابق(.

باإلضافة إلى ذلك، تتشعب المذاهب ضمن المذهب الالواقعي 
العلمية من دون االعتماد  النظريات  في محاوالتها تفسير نجاح 
على القول بأنها نظريات صادقة. مثل ذلك التفسير الذي يقدمه 
الفيلسوف »توماس كون« أال وهو التالي: النظرية العلمية تحدد 
التي  والمعايير  حلها  وكيفية  العلمية  والمشاكل  العلم  موضوع 
كما  األقوال  كذب  أو  صدق  نبرهن  أن  بحق  نستطيع  خاللها  من 
سوى  العالم  ترى  أن  تستطيع  وال  الكون  حقائق  هي  ما  تحدد 
نظرية  منطلق  من  تكذيبها  الصعب  من  وبذلك  منظورها،  من 
تفسير  في  العلمية  النظرية  تنجح  أن  الطبيعي  من  لذا  أخرى. 
فتختار  العلمي  للحكم  الوحيد  المرجع  أنها  بما  ووصفه  الكون 
المشاكل التي من الممكن تحلّها وإذا تعرضت إلى مشكلة ال حّل 
لها يتم تعديل النظرية لتتمكن من حلّها. هكذا يفسر »كون« نجاح 

النظريات العلمية.
 Thomas Kuhn: The Structure of Scientific
 Revolutions. 1970. The University of Chicago
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أما الفيلسوف فان فراسن فيفّسر نجاح العلوم بطريقة أخرى 
وفقط  بينها،  فيما  دام  صراع  في  العلمية  النظريات  تحيا  وهي: 
األنجح منها يبقى ويستمر لكونه األنجح. هكذا النظريات العلمية 
محكومة باالنتقاء الطبيعي. فكما أن االنتقاء الطبيعي الدارويني 
يختار األفضل واألنجح من الكائنات الحية فيبقيها في الوجود، 
النظريات  من  واألنجح  األفضل  يختار  الطبيعي  االنتقاء  كذلك 
في  ناجحة  المعاصرة  العلمية  النظريات  ولذا  فيبقيها.  العلمية 
-Van Fraassen: The Sc )تفسير الكون والتنبؤ بظواهره. 
.)entific Image. 1980. Oxford University Press

إلى  بالنسبة  هي:  أساسية  مشكلة  الالواقعي  المذهب  يواجه 
حلها،  من  بد  ال  التي  المشاكل  تحّدد  العلمية  النظرية  »ك��ون«، 
حلّها،  من  تتمكن  التي  المشاكل  تختار  أن  الطبيعي  من  وبذلك 
وإن لم تستطع يتم تعديل النظرية لتنجح في حلولها، ومن هنا 
الفيلسوف  منظور  من  العلمية  النظريات  تنجح  أن  الطبيعي  من 
للحل  قابلة  غير  المشاكل  كل  تكون  أن  الممكن  من  لكن  »كون«. 
فيستحيل تعديل النظرية لتتمكن من حلها وال تتمكن أية نظرية 
من اختيار المشاكل التي لها حلول. وبذلك ال تفسر نظرية »كون« 
لماذا تنجح النظريات العلمية في حّل المشاكل، فهي تسلم بأن 
حلوالً.  تملك  لماذا  تفسر  أن  من  بدالً  حلول  لها  العلمية  المشاكل 
من المنطلق ذاته، تتهاوى نظرية فان فراسن. بالنسبة إلى فان 
فراسن، النظريات العلمية ناجحة ألن فقط النظريات الناجحة، 
تبقى في الصراع الدارويني الدامي. لكن من الممكن أن تكون كل 
الصراع  جراء  من  نظرية  أية  تبقى  فال  فاشلة  العلمية  النظريات 

فيما بينها.
النظريات  تنجح  لماذا  فراسن  ف��ان  نظرية  تفسر  ال  وبذلك 
ناجحة  صفات  تملك  النظريات  بعض  بأن  تسلم  بل  العلمية، 
وبذلك تتغلب على نظريات أخرى فاقدة تلك الصفات بدالً من أن 

تفسر لماذا بعض النظريات تملك نجاحاتها.
وفقط  تتصارع  العلمية  النظريات  بأن  سلمنا  أننا  لو  حتى 
فاشلة،  النظريات  كل  تكون  أن  الممكن  من  يبقى،  منها  األنجح 

وبذلك ال تبقى أية نظرية لتكتسب صفة النجاح.
وذلك  تساؤلنا،  عن  اإلجابة  من  حداثة  السوبر  تتمكن  أخيراً، 
على النحو التالي: بالنسبة إلى السوبر حداثة، من غير المحدد 
ما هو الكون، لكن رغم المحدودية الكون من الممكن معرفته ألن 
األساس،  هذا  على  تفسيره.  الممكن  من  المحدوديته  خالل  من 
بنجاح  عنه  نعّبر  أن  الممكن  من  إذن  محدد،  غير  الكون  أن  بما 
من خالل لغات عدة مختلفة كلغة الفيزياء ولغة الكيمياء ولغة 
أن  المستغرب  غير  من  لذا  إلخ.  الرياضيات  ولغة  البيولوجيا 
السوبر  تفّسر  هكذا  ووصفه.  الكون  تفسير  في  العلوم  تنجح 

حداثة نجاح النظريات العلمية.

اأميركا �سرب  على  القادر   2 تايبودونغ  �ساروخ  وتختبر 

الكندي وا�سحق  الها�سمي  اهلل  عبد  بين  والحربر�سائل  ال�سّر  بوؤرة  »اإ�سرائيل« 

بالمر�سادكوريا ال�سمالية تطلق القمر اال�سطناعي حول المدار

{ كمال مساعد

فيما تدور عجلة األيام نحو السابع من حزيران موعد االنتخابات اللبنانية، تسعى 
»إسرائيل« إلى إجراء مناورات عسكرية ربما تكون األضخم على الحدود مع لبنان... 

وهذا ما ُيحتّم علينا قراءة هذه المناورة بشكل جدي.
سائرة  اللبنانية  المعارضة  أن  ت��درك،  المتحدة  الواليات  خلفها  ومن  »إسرائيل« 
وفود  لمراقبتها  تقاطر  التي  االنتخابات  وهذه  حزيران...  انتخابات  في  الفوز  نحو 
البلد  هذا  ديموقراطية  على  الحرص  واقع  من  ليس  وذلك  العالم،  جهات  مختلف  من 
للمعارضة.  فيها  الغلبة  تكون  ال  أن  على  المتاح،  المدى  في  للعمل  ب��ل،  »الصغير«، 
وإذا كانت السفينة سائرة عكس ما يشتهي الربان األميركي و«اإلسرائيلي«، فهذا ما 
سيرتب خلطاً كبيراً لألوراق والحسابات، ف�«إسرائيل« تريد في خاصة االنتخابات 
فترة  في  تمهد  قد  حكومة،  نحو  الباب  سيفتح  ما  وه��ذا  شباط(،   14( لجماعة  ف��وزاً 
الحقة لمفاوضات سام )استسام(، دون ُعَقٍد معها، أو على األقل تحييد لبنان عن 
من  المعارضة،  وقوى  المقاومة  سيعّري  ما  وهذا  عسكري،  أو  سياسي  صراع  أي 
غطائها السياسي على مستوى الداخل والخارج... وسيعزل سورية ويضيّق الخناق 

عليها.
إذاً، ما الهدف من هذه المناورات؟

كسر  تستطع  ول��م  غ��زة،  قطاع  على  حربها  في  ذريعاً  فشاً  »إسرائيل«  واجهت 
إرادة الشعب في المقاومة، أو جّره إلى مفاوضات للقبول بشروطها، بل العكس فقد 
واجهت تشدداً من حكومة حماس، وكأن الحرب لم تحصل، وبالتالي فقد سبق لها 
الفشل في إذكاء نار الفتنة بين الفلسطينيين أنفسهم، )الضفة والقطاع(، فهي تعيش 
حالة من المراوحة على هذا المستوى، لذلك شجعت بل ودعمت، مع بعض األنظمة 
يعيد  ال��ذي  األم��ر  فياض،  س��ام  برئاسة  فلسطينية  حكومة  تشكيل  إع��ادة  العربية، 

الفلسطينيين إلى نقطة الصفر.
قضايا  من  موقفها  تغيير  سياق  في  هي  المتحدة،  الواليات  أن  يظن  من  مخطئ 

الشرق األوسط.
ولما كانت »إسرائيل« قد فشلت في التأثير على حجم المقاومة ومعها المعارضة 
اللبنانية، من خال تأليب الرأي العام عليها في المحافل الدولية، وإظهارها كتنظيم 
سياسية  لبنانية  شخصيات  واغتالت  مكان،  كل  في  عماءها  بثت  قد  فهي  إرهابي، 
وعسكرية وصحافية، كل ذلك بهدف إدخال لبنان في صراع داخلي، وحرب مذهبية 
تحصد »إسرائيل« في نهايتها )ساماً � استساماً(، كما يطيب لها. لذلك كان السابع 
من أيار، فوضع حداً لشعراء األزمة والعابثين عن قصد أو غير قصد بمصير لبنان، 
وبالتالي، أخذت شبكات العمالة ل�«إسرائيل« تتهاوى، وهذا األمر، سيكشف في المدى 

القريب عن حقائق ووقائع سّوقها كثيرون خاف ذلك.
أكثرية  منها  سيجعل  ما  وه��ذا  االنتخابات،  في  أكيد  ف��وز  إل��ى  ذاهبة  المعارضة 
كل  ف��ي  نفسها  وستفرض  المقبلة،  الحكومة  مصير  ستقرر  وبالتالي  برلمانية، 

القرارات وعلى جميع المستويات.
سيعزز  ما  وه��ذا  وبرنامجها،  ثقافتها  ومعها  الحكم،  إل��ى  المعارضة  ستعبر  إذا 
كّل  مواجهة  في  متقدم،  موقع  في  لبنان  ومن  منها  ويجعل  لسورية،  الممانع  الدور 
المشاريع »اإلسرائيلية« وهنا يبرز السؤال، هل تستطيع »إسرائيل« أن تواجه كل هذه 
النتائج، وهي لّما تستفق بعد من صدمة غزة، وهل ستقبل »بمقاومتين« على طرفي 

»حدودها«.
الهم  عاد  وما  تنتظر،  لن  ف�«إسرائيل«  وتوقيتها،  المناورات  أهمية  تبرز  هنا،  من 
عندها محصوراً في منطقة جغرافية محددة )جنوب الليطاني( مثاً، إذ باتت تعلم، أن 
لدى المقاومة شبكات صواريخ تطالها أياً كان مكان إطاقها في لبنان... لذلك، فإنها 
تعد نفسها وجيشها، لعملية هجوم لن يأخذ طابع االجتياح، بل سيتم بشكل سريع 
وخاطف، يشارك فيه ساح الجو والبحروالبر في عملية قصف عن بعد أو في اإلغارة، 
ُيستهدف بالدرجة األولى البنى التحتية، ويشمل معظم لبنان، بما فيه بيروت... وال 

يسلم أي مرفق حيوي، مخلفة بذلك دماراً هائاً وعلى جميع المستويات.
الساحة  على  األوراق  خلط  سيعيد  »إس��رائ��ي��ل«،  تأمل  لما  واس��ت��ن��اداً  األم���ر،  ه��ذا 
إعادة  وهي  أال  القاسية،  الحقيقة  أم��ام  والحكومة  النواب  مجلس  ويضع  اللبنانية، 
اإلعمار، وحتماً، سيغيب المال العربي، الذي حتى لو تم إقراره، فإن الكثير من هذه 
الدول لن تفي بهذه االلتزامات. ناهيك عن األبواق الداخلية التي ستشمر عن سواعدها 
مطلقة العنان ألنفسها في إلقاء اللوم على المعارضة والمقاومة وتحميلها ما حصل.

وهذا الكام مفهوم، والمقصود به إذا، أن تخسر المقاومة والمعارضة االنتخابات، 
ويبقى الفريق األكثري، ممسكاً بعناق لبنان وقضيته إلى ما ال نهاية.

العام  من  هزيمتها  أذي��ال  تجرجر  التي  و»إسرائيل«  سقط،  قد  التهويل  منطق  إن 
2006 إلى حرب غزة، باتت عاجزة بل مقعدة، ومهما تعاظم شرها، فهي لن تخوض 

غمارهذه المغامرة، ألنها تعلم أن زمن النزهات قد ولى.

{ جهاد الشوفي{ الياس عشي
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نتنياهو: »اإ�صرائيل« القادرة على �صّد الخطر الإيرانيحما�س تحّذر عبا�س من تنازالت في وا�شنطن   
تعّول  ال  إن��ه��ا  )ح��م��اس(  ق��ال��ت   
الفلسطيني  الرئيس  لقاء  على  كثيًرا 
محمود عباس مع الرئيَس األميركي 
محذرًة  واشنطن،  في  أوباما  ب��اراك 
عودة  حق  بشأن  تنازالت  تقديم  من 
الالجئين الفلسطينيين خالل اللقاء.

حماس  ف��ي  ال��ق��ي��ادي  واع��ت��ب��ر 
أوباما  لقاء  أن  رض��وان  إسماعيل 
عباس يأتي استكماالً لمسيرة األخير 
في »االستجداء والرهانات الخاسرة 
وال��ع��دو  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ع��ل��ى 

الصهيوني«.
وقال رضوان »ال نتوقع كثيًرا من 
سوى  -أوباما(  )عباس  اللقاء  هذا 
مازن  أبو  على  الضغط  من  المزيد 
لتقديم  األميركية  اإلدارة  قبل  من 
التنازالت على حساب حقوق شعبنا 

وثوابته«.
ورأى رضوان أن هذه الزيارة »لن 
األميركية  اإلدارة  ألن  بجديد،  تأتي 
الفلسطينية«،  بالقضية  معنية  غير 
المختلفة  األميركية  اإلدارات  متهماً 
إلسرائيل  كامل  بشكل  باالنحياز 

والتنكر ألدنى الحقوق الفلسطينية.
وح���ذر ق��ي��ادي ح��م��اس م��ن أي 
بحق  تفّرط  قد  مشاريع  أو  تنازل 
إلى  الفلسطينيين  الالجئين  ع��ودة 
عباس  زي���ارة  خ��الل  م��ن  أراضيهم 
لواشنطن وخطة السالم التي يعكف 

أوباما على إعدادها.
برهوم  ف���وزي  ق��ال  جهته،  م��ن 
»نحن  )ح��م��اس(  بإسم  المتحدث 
مازن  ابو  لقاء  على  كثيرا  نعّول  ال 
)م��ح��م��ود ع���ب���اس( م���ع ال��رئ��ي��س 
اوباما، )وال نتوقع(  االميركي باراك 
ابو  على  الضغط  من  المزيد  سوى 
االميركية،  االدارة  قبل  م��ن  م��ازن 
لتقديم المزيد من التنازالت لمصلحة 

الكيان االسرائيلي«.
اللقاء  ه��ذا  »ان  برهوم  واض��اف 
اس��ت��ك��م��ال ل��م��ش��وار االس��ت��ج��داء 
مازن  ابو  الن  الخاسرة  والرهانات 
البناء  شيئا  يحقق  ان  من  اضعف 
قد  والي��ت��ه  ان  وخ��ص��وص��اً  شعبنا 
»هناك  ان  على  م��ش��ددا  ان��ت��ه��ت«، 
الفلسطيني  الشعب  داخل  انقساما 
وفي ظل هذه االجواء ال اعتقد ان ابو 
مازن بامكانه ان يحقق اي ايجابيات 

من خالل هذا اللقاء«.
حركة  يتزعم  الذي  عباس  وصل 
ف��ت��ح وي��ح��ظ��ى ب��دع��م غ��رب��ي إل��ى 
امس  األميركية  المتحدة  الواليات 

عباس وعقدة التفريط

نتنياهو المغامر

األربعاء  اليوم  أوباما  الرئيس  للقاء 
انتخاب  منذ  يجمعهما  لقاء  أول  في 
الحصول  في  آمال  لمنصبه،  األخير 
دول��ة  إلق��ام��ة  فاعل  دع��م  على  منه 
رفض  م��ن  ال��رغ��م  على  فلسطينية 

»إسرائيل«.
الفلسطينية  االنباء  وكالة  ونقلت 
الماضي  االحد  اكد  عباس  ان  )وفا( 
فلسطين  لتلفزيون  تصريحات  في 
يقوم  حيث  كندا  ال��ى  التوجه  قبل 
ب����زي����ارة، ان����ه »س��ي��ب��ح��ث خ��الل 
اجتماعه مع الرئيس االميركي باراك 
عملية  بينها  من  عدة  قضايا  اوباما 
العربية  وال��م��ب��ادرة  ككل  ال��س��الم 
ووقف   )...( الطريق  خارطة  وخطة 
تقوم  ان  يجب  ال���ذي  االستيطان 
ب��ه »إس��رائ��ي��ل«، وك��ذل��ك االع��ت��راف 
مجموعة  الى  باالضافة  بالدولتين، 

من القضايا االقليمية والمحلية«.
السلطة  حصول  اهمية  وت���زداد 
االميركي  الدعم  على  الفلسطينية 

الى  الفلسطينيين  لسعي  النشط 
رفض  بعد  خصوصا  دول��ة،  اقامة 
تصريحات  عبر  االح���د  اس��رائ��ي��ل 
اليميني  خارجيته  ووزير  نتانياهو 
قيام  ليبرمان  افيغدور  المتشدد 
الفلسطينية،  ال��دول��ة  ه���ذه  م��ث��ل 
 1967 ح����دود  ال���ى  واالن��س��ح��اب 

وتجميد االستيطان.
واضاف عباس ان »الرئيس اوباما 
جاد في ان تكون اولوية لحل القضية 
االوس��ط،  الشرق  في  الفلسطينية 
لقادة  قاله  الذي  موقفه  هو  هذا  وان 
تعود  التطبيق  مسألة  وان  العالم، 
وضع  على  وقدرته  اوباما  للرئيس 

االمور في نصابها«.
وبعد استئناف عملية السالم في 
تشرين الثاني 2007 في انابوليس 
عباس  التقى  واش��ن��ط��ن،  ب��رع��اي��ة 
اولمرت،  ايهود  نتانياهو،  وسلف 
اك��ث��ر م��ن ع��ش��ري��ن م����رة، غ��ي��ر ان 
كانون  في  علقت  التي  المفاوضات 

االول لم تسجل اي اختراق.
الناطق  ردي��ن��ة  اب��و  نبيل  وق��ال 
فقط  ليس  نريد  »م��ا  عباس  باسم 
الدولتين،  بحل  »إس��رائ��ي��ل«  ال��زام 
الحل،  ه��ذا  لتنفيذ  آل��ي��ة  اي��ض��ا  ب��ل 
وارغام »إسرائيل« على عدم اضاعة 

الوقت«.
الى  الرئيس  »سيستمع  واضاف 
االجتماع   ،)...( للحل  اميركا  رؤية 
هو من اجل االستماع الى اوباما اوال 

قبل تقييم اي موقف«.
وق���ال اب���و ردي��ن��ة »ب��ع��د زي���ارة 
ن��ت��ان��ي��اه��و ل��واش��ن��ط��ن، اس��رائ��ي��ل 
وقف  ترفض  الدولتين،  حل  ترفض 
المطروح على  االستيطان، والسؤال 
الواليات المتحدة واللجنة الرباعية 
هذه  م��ع  التعامل  سيتم  كيف  ه��و 

المسألة«.
من جهته، اعتبر كبير المفاوضين 
ان  عريقات  صائب  الفلسطينيين 
في  ب���ارزا  موقفا  »ات��خ��ذ  نتانياهو 
دعوات  صد  عبر  واشنطن«  تحدي 

اوباما الى اقامة دولة فلسطينية.
الرئيس  »ام��ام  ان  عريقات  واك��د 
اوباما خيارين: اما الزام »إسرائيل« 
ويفتح  ال��دول��ت��ي��ن  بحل  بالقبول 
بالتالي صفحة جديدة في المنطقة، 
»إسرائيل«  مع  التعامل  مواصلة  او 
مما  القوانين  ف��وق  دول��ة  انها  على 
في  ويصب  السالم  ملف  يغلق  قد 

مصلحة المتطرفين في المنطقة«.
على  العمل  ان  عريقات  واعتبر 
مجد،  غير  ج��دي��دة  س��الم  م��ب��ادرة 
الموجودة  الخطط  ان  ال��ى  مشيرا 
الطريق  خ��ارط��ة  االخ���ص  وع��ل��ى 
كانت  التي  الدولتين  رؤي��ة  تتبنى 
السابق  االم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي��س  ل��دى 

جورج بوش.
هو  اوب��ام��ا  من  نطلبه  »م��ا  وق��ال 
ال���ى مسار  ال��رؤي��ة  ت��ح��وي��ل ه���ذه 

سياسي واقعي«.
الى  زيارته  في  عباس  ويرافق   
واشنطن رئيس وزرائه سالم فياض 
المنصرم  االسبوع  في  شكل  ال��ذي 
م��ش��ارك��ة  دون  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
قطاع  على  تسيطر  التي  )حماس( 
وذل��ك   ،2007 ح��زي��ران  منذ  غ��زة 
المصالحة  محاوالت  فشل  نتيجة 
على  الفلسطينية  الفصائل  بين 
تتم  التي  الحوار  جلسات  من  الرغم 

برعاية مصرية.
)رويترز / وفا / أ ف ب ( 

بنيامين  »اإلسرائيلي«  ال���وزراء  رئيس  ق��ال 
الخطر  إزال��ة  من  »أح��د  يتمكن  لن  إنه  نتنياهو 

النووي اإليراني سوى »إسرائيل«.
تكتل  أعضاء  مع  لقاء  خ��الل  نتنياهو  وذك��ر 
أمنية  أن »إسرائيل« تواجه تحديات  »الليكود«، 
حرجة ال تواجها الدول االخرى، ولذلك عليها أن 

تقوم برد مناسب على تلك التحديات.
وقال رئيس الوزراء »االسرائيلي«: »إن واجب 
الزعيم هو إزالة الخطر. ومن سيزيل هذا الخطر؟ 

نحن أو ال أحد«.
يطغى  اإليراني  الخطر  أن  نتنياهو  وأض��اف 
الليكود  حزبه  أعضاء  منتقدا  ش��يء،  كل  على 
اليميني الذين يتحدثون كل الوقت عن االستيطان 

والمستوطنات العشوائية.
وحول مباحثاته األخيرة مع الرئيس األميركي 
الى  وص��ال  إنهما  نتنياهو  ق��ال  أوب��ام��ا،  ب��اراك 
على  واتفقا  اإليراني،  الملف  يخص  فما  التفاهم 
دون  الحيلولة  هو  البلدين  لكال  األهم  الهدف  أن 

امتالك طهران لقنبلة نووية.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، أش������ارت ال��ص��ح��ف 
»اإلسرائيلية«، امس إلى استعداد رئيس الوزراء 
نقاط  لتفكيك  نتنياهو  بنيامين  »اإلسرائيلي« 
مقابل  الغربية  الضفة  في  عشوائية  استيطانية 
التهديد  مواجهة  في  واشنطن  من  متزايد  دعم 

اإليراني النووي.
أثناء  بها  أدلى  تصريحات  في  نتنياهو  وقال 
صحيفة  ونقلتها  ليكود  لحزب  مغلق  اجتماع 
مواضيع  »هناك  إن  امس،  احرونوت  يديعوت 
أكثر أهمية وإلحاحا مثل التهديد اإليراني. هناك 
حددت  بتسويات.  فيها  نقوم  أن  ينبغي  أم��ور 
الخطر لذلك أريد اتخاذ قرارات غير شعبية مثل 

إجالء مستوطنات عشوائية«، حسب تعبيره.
ال��والي��ات  م��ع  عالقتنا  إن  نتنياهو،  وق���ال 
يجب  أولوياتنا  وأن  كبيرة  أهمية  تمثل  المتحدة 
القومي،  األمن  متطلبات  مع  منسجمة  تكون  أن 
كما علينا أن نتحد إلبعاد الخطر، في تلميح إلى 

البرنامج النووي اإليراني.
وذكر الموقع االلكتروني ليديعوت احرونوت، 
المقبلة  األسابيع  في  توافق  قد  »إسرائيل«  أن 
عشوائية  استيطان  نقطة   26 نحو  إزال��ة  على 
مشيرا إلى انه قد يستأنف البناء المرتبط بالنمو 
الضفة  في  القائمة  المستوطنات  في  الطبيعي 

الغربية.
المقبلة  الزيارة  قبيل  المعلومات  هذه  وتأتي 
»اإلسرائيلي«  الحرب  وزي��ر  بها  سيقوم  التي 

ايهود باراك إلى واشنطن.
»االسرائيلي«  االركان  رئيس  اعرب  جهته  من 
شكوكه  عن  ام��س،  اشكينازي  غابي  الجنرال 
الواليات  تنوي  ال��ذي  الحوار  نجاح  فرص  في 
المتحدة فتحه مع ايران القناعها بعدم مواصلة 

برنامجها النووي.
اللجنة  ام���ام  اش��ك��ي��ن��ازي  ال��ج��ن��رال  وق���ال 

»ثمة  والدفاع  الخارجية  للشؤون  البرلمانية 
اشك  لكن  وايران،  المتحدة  الواليات  بين  مقاربة 

في امكانية ان يكلل الحوار بالنجاح«.
قد  التي  الوسائل  من  الحوار  »هذا  ان  وتابع 
النووي  برنامجها  عن  التخلي  على  ايران  تحمل 

وهو ايضا الوسيلة التي نفضلها«.
ال��ج��ن��رال اش��ك��ي��ن��ازي ان »اي���ران  واض���اف 
الى  توصلت  واذا  ال��ن��ووي  برنامجها  تواصل 
انهائه ستزعزع استقرار الشرق االوسط برمته. 
ان  علي  واجب  وعسكري،  االركان  قائد  بصفتي 

اعرض عليكم جميع الخيارات«.

باراك  االميركي  الرئيس  مع  محادثاته  وعقب 
الوزراء  رئيس  اعلن  االبيض،  البيت  في  اوباما 
»اسرائيل«  ان  نتانياهو  بنيامين  »االسرائيلي« 
تحتفظ لنفسها بالحق في الدفاع عن نفسها« في 

وجه ايران.
االيراني  النووي  البرنامج  نتنياهو  ويعتبر 

»خطرا وجوديا« على بالده.
البرنامج  ذل��ك  ت��واص��ل  انها  اي���ران  وت��ؤك��د 
الغراض مدنية لكن رئيسها محمود احمدي نجاد 

تحدث مرارا عن »شطب« اسرائيل من الخريطة.
)رويترز / أ ف ب (

»نوفو�صتي«: اأوباما بين مطرقة نتنياهو و�صندان حما�س

أوباما هل يجد الحل؟

ماذا بعد؟

تحليالً  نوفوتسي  وكالة  أف��ردت   
مفاوضاته  ف��ي  اوب��ام��ا  وض��ع  ح��ول 
والفلسطينيين،  »اإلسرائيليين«  مع 
األميركي  الرئيس  الحظ  إن  وقالت، 
أب��دا، ألن��ه لم تكن في  أوب��ام��ا  ب��اراك 
حكومة،  أب���دا  قبل  م��ن  »إس��رائ��ي��ل« 
ت����ع����ارض ب��ش��ك��ل ق���اط���ع ج��م��ي��ع 
إلى  تقود  التي  الواقعية  المقترحات 
تكن  ولم  الفلسطينية.  الدولة  إقامة 
وعدوانية  رجعية  حكومة  أبدا  هناك 
الحكومة  مثل  للفلسطينيين  ومعادية 
الحالية. هذا، أوال. ومن جانب آخر، لم 
السابقون  األميركان  الرؤساء  يواجه 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ب���وش االب����ن، م��ث��ل ه��ذا 
الفلسطيني.  المعسكر  في  االستقطاب 
»حماس«  حركة  ظاهرة  بهذا  وأقصد 
السنوات  ف��ي  وشمخت  تقوت  التي 

األخيرة. 
اآلن،  المراقبين  معظم  ويعتقد 
األراضي  في  انتخابات  جرت  لو  أنه 
من  ح��م��اس  ل��ف��ازت  الفلسطينية، 
ذلك،  على  عالوة  والستطاعت،  جديد، 
وقد  الرئاسة.  انتخابات  في  الفوز 
محمود  بدل  هنية  اسماعيل  ينتخب 
في  الثقل  مركز  أن  والحاصل،  عباس. 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  المعسكرين 
ان��ت��ق��ل إل���ى ال��ق��وى ال��ت��ي ت��ع��ارض 
الجانب  ه��ذا  ف��ي  ب��ال��ذات.  التسوية 
»حماس« وفي اآلخر نتانياهو، ناهيك 
عن ليبرمان وحزبه. وفي هذه الحالة 

ال يمكن إال الشفقة على أوباما. 

الزعيم  شقيق  اعتقال  عراقي  امني  مصدر  اعلن 
المفترض لتنظيم القاعدة في العراق ابو عمر البغدادي 
بعقوبة  مدنها  وكبرى  ديالى،  محافظة  في  كان  بينما 

شمال شرق بغداد.
وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة فرانس برس 
عبد  زيدان  المدعو  البغدادي  عمر  ابو  شقيق  »اعتقلنا 
شمال  كلم   160( جلوالء  ناحية  في  المجمعي،  احمد 
اكدت  استخباراتية،  معلومات  على  بناء  ب��غ��داد( 

تواجده هناك«.
يسكن  الخمسينيات  في  وهو  المعتقل  ان  واضاف 

ناحية بهرز وكان فر بعد اعتقال شقيقه الى جلوالء.
وكان اللواء قاسم عطا المتحدث باسم خطة فرض 
القانون اعلن في 23 نيسان الماضي اعتقال البغدادي 
امير »دولة العراق االسالمية«، وهي عبارة عن تحالف 

من تنظيمات عدة بزعامة تنظيم القاعدة.
البغدادي ال يزال  القاعدة نفت ذلك واعلنت ان  لكن 

طليقا وعرضت شريطا صوتيا قالت انه بصوت زعيم 
القاعدة في العراق.

وقد اعلنت مجموعته مسؤوليتها عن هجمات منها 
تفجير انتحاري استهدف البرلمان في 13 نيسان2007 
واسفر عن مقتل نائب، والعديد من اعمال العنف بينها 
رفضت  بعدما  خطفتهم،  كانت  شرطيا  عشرين  اعدام 

الحكومة العراقية التجاوب مع مطالبها.
 2006 البغدادي للمرة االولى في نيسان  وقد ظهر 
بعد توليه قيادة جماعة متمردة مناهضة لالميركيين 

ثم قيادة تنظيم القاعدة في العراق.
في  دعا  القاعدة  تنظيم  زعيم  الدن  بن  اسامة  وكان 
30 كانون االول 2007 في تسجيل صوتي االسالميين 
البغدادي  عمر  اب��و  الشيخ  مبايعة  ال��ى  العراق  في 
مجالس  وهاجم  االسالمية«  العراق  دولة  على  »اميرا 

الصحوة.
)أ ف ب(

»هيومن رايت�س« تنتقد الحتجاز الإداري في الأردن 
رايتس  »هيومن  منظمة  انتقدت 
ووت���ش« االم��ي��رك��ي��ة ال��م��داف��ع��ة عن 
امس،  نشر  تقرير  في  االنسان  حقوق 
عمليات االحتجاز االداري في االردن، 

وطالبت بوضع حد لها.
وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي 
انه  التقرير  خالله  عرضت  عمان  في 
توقف  ان  االردن��ي��ة  السلطات  »على 
تلغي  وان  االداري،  باالحتجاز  العمل 
قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه 

الممارسة«.
أكثر  »هناك  ان  التقرير  واوض��ح 
اداري  احتجاز  حالة  آالف  عشرة  من 
سنويا، وعدد المحتجزين اداريا يمثل 
االردنية«  السجون  نزالء  خمس  نحو 

العشرة.
وال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ي��ح��م��ل ع��ن��وان 
»ضيوف المحافظ: االحتجاز االداري 
االردن«،  في  القانون  سيادة  يقوض 
ينتقد »تحايل المحافظين وغيرهم من 
نظام  على  متكرر  بشكل  المسؤولين 
يحتجزون  حين  الجنائية  العدالة 
اشخاصا بأوامر ادارية ودون مراجعة 

قضائية«.
الحكومي  »االس��ت��خ��دام  ان  ورأى 
يقوض  االداري  لالحتجاز  الموسع 

باالساس من سيادة القانون«.
»مسؤولي  ان  التقرير  واوض���ح 
استخدام  يسيئون  الداخلية  وزارة 
س��ل��ط��ات��ه��م ال��خ��اص��ة ب��االح��ت��ج��از 
اشخاص  بحبس  ليقوموا  االداري، 
المسؤولون  وهؤالء  متعسف،  بشكل 
في بعض االحيان احتجزوا اشخاصا 
باالفراج  قضائية  أوام��ر  ص��دور  رغم 

عنهم«.

المدير  نائب  ستورك،  جو  وق��ال 
األوس��ط  ال��ش��رق  لقسم  التنفيذي 
في  المنظمة  ف��ي  افريقيا  وش��م��ال 
بامكان  يكون  اال  »يجب  انه  بيان، 
المسؤولين  او غيرهم من  محافظين 
رفيعي المستوى حبس الناس بناء 
السلوك  بسوء  مبهمة  شبهات  على 
وقوع  الى  وبقوة  يؤدي  ما  هذا  ففي 

اساءات«.
وانتقد التقرير قانون منع الجرائم 
في   1954 منذ  المفعول  ال��س��اري 
المحافظين  »يمنح  ال��ذي  االردن 

الذين  االش��خ��اص  احتجاز  سلطة 
وهو  الناس«،  على  »خطرا  يمثلون 
ام��ام  ال��ب��اب  يفتح  مبهم  مصطلح 

اساءات متكررة«.
واشار الى ان »بعض المحافظين 
من  ب��دال  الجرائم  ضحايا  حبسوا 
المهددات  النساء  وبعض  الجناة 
ب��ال��ع��ن��ف االس����ري أم��ض��ي��ن ره��ن 
عشرة  من  اكثر  االداري  االحتجاز 
اع�������وام، وه�����ذا ب��ح��س��ب ال��زع��م 

لحمايتهن«.
االحتجاز  »م��دة  التقرير  وانتقد 

انه  مبينا  الثابتة«  غير  االداري 
الى  محتجزون  يلجأ  م��ا  »ك��ث��ي��را 
االضراب عن الطعام لمحاولة اجراء 
ما  وكثيرا   )...( لقضاياهم  مراجعة 
المضربين  السجن  ح��راس  يحرم 
انتهاك  في  المياه،  من  الطعام  عن 
للمعايير الدولية للسجون، لتقصير 

مدة االضراب«.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية ب� 
»مراجعة جميع قضايا المحتجزين 
ف��ي ظ��رف شهر واح��د،  االداري��ي��ن 
واخالء سبيل جميع االشخاص غير 

جنائية  اعمال  بارتكاب  بهم  المشتبه 
دون شروط« و »بتجميد أي استخدام 

لالحتجاز االداري«.
»تقييم  ب�  العدل  وزارة  طالبت  كما 
المحتجزين  ق��ض��اي��ا  وم��راج��ع��ة 
االداري���ي���ن م��ن اج���ل ت��ح��دي��د م��ا اذا 
واجبة  جنائية  اتهامات  يوجد  كان 
في  المحتجزين  واب��ق��اء  التطبيق، 
ضرورة  تبين  اذا  االحتياطي  الحبس 

هذا«.
الى  العدل  وزارة  المنظمة  ودع��ت 
االداريين  المحتجزين  جميع  »احالة 
اث��ن��اء  العليا  ال��ع��دل  محكمة  ال���ى 
مشروعية  لتقييم  قضاياهم،  مراجعة 
صدر  ما  وقانونية  اداريا،  احتجازهم 

بحقهم«.
وقال كريستوف ويلكه الباحث في 
افريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  قسم 
في المنظمة في المؤتمر، ان »المنظمة 
مدة  تجاوزت  موقوفات  نساء  قابلت 
اداريا خمس سنوات وعشر  توقيفهن 
س��ن��وات، واح��داه��ن ت��ج��اوزت مدة 
توقيفها 20 سنة« موضحا ان اغلبهن 

»اوقفن على ذمة قضايا اخالقية«.
واع�����رب ع���ن رف��ض��ه »ل��ت��وق��ي��ف 
النساء بحجة حمايتهن بعد تورطهن 
»لماذا  متسائال  اخالقية«،  بقضايا 
بالعنف  المهددين  الضحايا  يدفع 
الثمن، يجب توقيف من يهدد )حياة( 

هؤالء«.
قدمت  المنظمة  ان  ويلكه  واك���د 
السلطات  الى  التقرير  هذا  من  نسخة 
لم  لكننا  شهر  من  أكثر  »منذ  االردنية 

نتلق أي تعليق حتى االن«.
)أ ف ب(

قال الجيش السوداني إن 20 جنديا سودانيا و43 متمردا 
من دارفور قتلوا في اشتباكات ضارية حول قاعدة للجيش 

قريبة من الحدود التشادية.
انها  دارفور  في  المتمردة  والمساواة  العدل  حركة  وقالت 
هاجمت قاعدة الجيش في بلدة ام بارو في شمال دارفور يوم 
االحد وهو ثاني معسكر للجيش يتعرض للهجوم خالل اكثر 

من اسبوع.
المشتركة  االفريقي  واالتحاد  المتحدة  االمم  قوة  وكانت 
مهاجمين  ان  البداية  في  قالت  )يوناميد(  السالم  لحفظ 

متمردين استولوا على القاعدة التابعة للجيش.
لكن كمال سايكي مدير االعالم بيوناميد قال يوم االثنين ان 

التقارير التي وردت من قوات حفظ السالم كانت مشوشة.
واضاف سايكي »حاولوا االستيالء على القاعدة لكنهم لم 

يفلحوا.«
واصدرت القوة المشتركة في وقت الحق بيانا ادانت فيه 
الجنود  من  و100  المدنيين  من   350 ان  واضافت  العنف 
بارو  ام  في  لقاعدتها  مالصقة  منطقة  الى  لجأوا  الحكوميين 

خالل االشتباكات.
في  القتال  بسبب  النازحون  »المدنيون  البيان  واضاف 
االغذية  خصوصا  عاجلة  انسانية  معونات  ال��ى  حاجة 

والمياه واالمدادات الطبية والخيام.«
وقال االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون انه يشعر 
الى  السعي  على  الجانبين  وح��ث  القتال،  من  بالغ  بقلق 

تسوية من خالل المفاوضات.
هذا  مثل  العام  االمين  »يدين  المتحدة  لالمم  بيان  وقال 

المدنيين للخطر بشكل  الذي يعّرض حياة  العمل العسكري 
سلمية  نهاية  لتحقيق  الجهود  من  بشدة  ويقّوض  مباشر 

للصراع في دارفور.«
واشار البيان الى ان التقارير افادت ان هذا االشتباك بدأته 

حركة العدل والمساواة.
الجيش  باسم  المتحدث  االغبش  عثمان  العميد  وابلغ 
الحكوميين  الجنود  ان  المحلية،  االعالم  وسائل  السوداني 
مقاتلي  من   43 وان  المتمردين  بقوات  نكراء  هزيمة  انزلوا 
لمركز  وق��ال   .54 واصيب  قتلوا  والمساواة  العدل  حركة 
واصيب  ايضا  قتلوا  الجنود  من   20 ان  السوداني  الصحافة 

31 آخرون.
نحو  فرت  والمساواة  العدل  حركة  قوات  فلول  ان  وقال 
الحدود السودانية التشادية. وتتهم الخرطوم جارتها تشاد 

بمساندة حركة العدل والمساواة.
قاعدة  على  استولت  انها  والمساواة  العدل  حركة  وقالت 
50 كيلومترا  للجيش في كورنوي البلدة التي تقع على بعد 
فقط الى الغرب من ام بارو يوم 16 من ايار الحالي على طول 

الطريق المؤدي الى نقطة العبور الى تشاد.
وتوجد دالئل على ان حركة العدل والمساواة تعيد تسليح 
االسابيع  في  دارف��ور  شمال  في  صفوفها  وتجميع  نفسها 
مع  تحالفوا  سابقين  متمردين  ضد  قتاال  وخاضت  االخيرة. 
الحكومة السودانية حول ام بارو في وقت سابق من الشهر 

الحالي.
)أ ف ب(

الجي�س ال�صوداني يهزم المتمردين في اأم بارو    فلسطين
الى  التطرق  نيته  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  أعلن 
لقائه  عند  االستيطانية  النشاطات  تجميد  اسرائيل  رفض 

الرئيس االميركي باراك اوباما.
اجهزة  المكلف  اإلس��رائ��ي��ل��ي«  »ال��وزي��ر  تعيين  يتوقع   �
جلعاد  الجندي  ملف  الدارة  ميريدور  دان  االستخبارات 
شاليط المحتجز لدى حركة حماس منذ نحو ثالث سنوات، 

على ما افادت القناة التلفزيونة االسرائيلية العامة.

العراق
احدهما  مسلحين،  مقتل  عراقية  امنية  مصادر  اعلنت 
بتنظيم  مرتبطة  متشددة  خلية  ضمن  ينشطان  س��وري، 
شرق  في  االثنين  فجر  دهم  عملية  خالل  وذل��ك  القاعدة، 
بغداد، في حين قتل في الموصل )370 كلم شمال بغداد( 
جندي عراقي برصاصة قناص، ومدني برصاص مسلحين 

في الموصل الجديدة.
� اصدرت محكمة عراقية امس حكما باعدام ثمانية من قادة 
»الجماعات الخاصة«، وهي ميليشيات شيعية منشقة من 
جيش المهدي الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 
واطالق  ناسفة  عبوات  وزرع  قتل  »جرائم  ارتكاب  بتهمة 

صواريخ«.
شرطة  اع��الم  مدير  الصالحي  العزيز  عبد  العميد  وق��ال 
الديوانية )181 كلم جنوب بغداد(، لوكالة فرانس برس، 
إن »محكمة جنايات الديوانية اصدرت حكما باعدام ثمانية 
من قادة الجماعات الخاصة وفق المادة الرابعة من قانون 

االرهاب«.
الجماعات  بقيادة  ادانتهم  اثر  صدر  »الحكم  ان  واض��اف 
الخاصة الخارجة عن القانون« مشيرا الى ان »المجموعة 
التي تم اعتقالها في الفترة الماضية ادينت بارتكاب جرائم 

في  صواريخ  واط��الق  ناسفة  عبوات  وزرع  وسلب  قتل 
محافظة الديوانية«.

األردن
أمس  من  أول  الثاني  الله  عبد  الملك  االردني  العاهل  بحث 
االثنين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن 
الديوان  بحسب  االوسط،  الشرق  في  السالم  عملية  هاربر 

الملكي االردني

موريتانيا
الشبان  م��ن  متظاهرين  الموريتانية  ال��ش��رط��ة  ف��رق��ت 
السادس  في  المقررة  الرئاسية  االنتخابات  يعارضون 
المعارضة  السياسية  القوى  تقاطعها  والتي  حزيران،  من 

لالنقالب العسكري في السادس من آب.

الجزائر
صادق النواب الجزائريون أول من أمس  االثنين على خطة 
عمل الحكومة الخمسية 2009 � 2014 التي عرضها رئيس 
االقتصادي  شقها  يتضمن  والتي  اويحيى  احمد  ال��وزراء 

استثمارات عمومية بنحو 150 مليار دوالر.

الصومال
خطفا  واسترالي  كندية  هما  مستقالن  صحافيان  اطلق 
واصفين  لمساعدتهما  نداء  مقديشو،  قرب  الماضي  آب  في 
حكومتي  من  وطلبا  فيها،  يعيشان  التي  الشاقة  الظروف 

بلديهما دفع فدية لالفراج عنهما.
وفي اتصال هاتفي استمر خمس دقائق، اوضحت الرهينتان 
وكأنهما  وبدا  االسئلة  بعض  على  الرد  يستطيعان  ال  انهما 

يتلوان او يكرران نصا جاهزا، ربما تحت الضغط.
)ا ف ب(

�صلطات الحتالل
تبعد اأ�صيرًا فل�صطينيًا

ابعدت  »اسرائيل«  أن  فلسطينية  محلية  مصادر  اف��ادت 
قطاع  الى  الغربية  الضفة  سكان  من  فلسطينيا  معتقال  امس 

غزة، بعدما افرج عنه من سجن »اسرائيلي«.
ان  الفلسطينيين،  االسرى  بشؤون  تعنى  جمعية  وقالت 
من  وهو  عزام  محمود  االسير  عن  افرجت  االحتالل  »سلطات 
غزة  الى  وابعدته  الغربية(،  الضفة  )شمال  جنين  سكان 

بعدما امضى 12 عاما في السجون »االسرائيلية««.
واضافت جمعية »واعد« لالسرى في بيان، ان ابعاد عزام 
االعراف  كل  الحائط  عرض  تضرب  اسرائيلية  »سياسة  يعد 
الدولية  الحقوقية  المؤسسات  مطالبة  الدولية«،  والمواثيق 

بالتدخل الفوري لوقف االبعاد.
الى  عزام  توجه  ايريز،  معبر  من  غزة  الى  وصل  ان  وبعد 
التي  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  وزير  حماد  فتحي  منزل 

تديرها حماس في شمال القطاع حيث كان باستقباله.
وابعدت »اسرائيل« عدة مرات فلسطينيين اسرى من سكان 

الضفة الغربية الى غزة بعد االفراج عنهم من سجونها.
)أ ف ب (

العالمية  بالسياسة  أوباما  التحق 
بموقفه الجديد ورسالته إلى ما اسماه 
العالم اإلسالمي وتعهده بسلوك نهج 
جديد معه. ويساعد على هذا اسم األب 
القدر،  تداعيات  من  ولكن  حسين.   �
الرئيس  يحاول  ال��ذي  الوقت  في  انه 
البدء بمسيرة جدية  الجديد  األميركي 
إقامة  التاريخية،  االنطالقة  لتحقيق 
الدولة الفلسطينية، اثنان من األطراف 
جاهزين  غير  المتصارعة،  الثالثة 

الدولة  إقامة  وبدون  االنطالقة.  لهذه 
حل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  الفلسطينية، 
األحاديث  جميع  أما  المعضلة.  لهذه 
الّضفة  ضم  احتمال  حول  واألقاويل 
جديد  من  وغزة  األردن،  إلى  الغربية 
وسخيفة.  تافهة  كلها  فهي  مصر،  إلى 
ال  مثلما  غ��زة،  إل��ى  مصر  تحتاج  فال 
الغربية.  الضفة  إلى  األردن  يحتاج 

وهذا ليس حال للمشكلة.
)البناء(

ال�صرطة العراقية تعتقل �صقيق البغدادي
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العالممن

�ستوكهولم

 أعلنت القوات المسلحة السويدية أن سفينة حربية سويدية اعتقلت سبعة 
قراصنة، بعد ان حاولوا مهاجمة سفينة شحن في خليج عدن أمس. 

الغوسـ  قال متعاقد أمني يعمل في صناعة النفط إن قوات األمن النيجيرية 
توتال  شركة  تديرها  بحرية  حفر  منصة  على  هجوم  محاولة  امس  صدت 

الفرنسية العمالقة للطاقة. 

وا�سنطن

قال مسؤول بالبيت األبيض أمس أن الرئيس األميركي باراك أوباما اختار 
قاضية محكمة االستئناف سونيا سوتوميور لتصبح عضوا في المحكمة 

العليا. 
إن  محليين  وسكان  المخابرات  في  مسؤولون  قال  ـ  )باكستان(  بيشاور 
طائرات هليكوبتر عسكرية باكستانية هاجمت مواقع لطالبان في منطقة 
وزيرستان الجنوبية على الحدود األفغانية امس مما أسفر عن مقتل ستة 

متشددين. 

كابول 

بسيارة  هجوما  أن  التحالف،  قوات  باسم  ومتحدث  أفغان  مسؤولون  قال 
ملغومة على قافلة عسكرية في شرق أفغانستان امس، أدى الى قتل ثالثة 

جنود يعملون مع القوات التي يقودها حلف شمال األطلسي. 

�ألما �أتا )�أوزبك�ستان( 

قال شهود أمس إن تبادال إلطالق النيران اندلع بين الشرطة ومجموعة من 
المسلحين في بلدة خان اباد شرق أوزبكستان كما سمع دوي انفجار. 

كوريا ال�شمالية: تجربة نووية جديدة ومجل�س الأمن يدينبوليفيا تد�شن االحتفاالت بتحرير اأميركا الالتينية

محكمة باك�شتانية تجيز ل�شريف خو�س النتخابات من �شيخلف البرادعي
في انتخابات »الطاقة الذرية«؟

المعار�شة الجورجية
تحتفل بعيد ال�شتقالل

في  أمس  جورجيا،  في  المعارضين  المحتجين  من  آالف  احتشد 
التي  للسلطات  تحد  في  االستقالل  بعيد  لالحتفال  القدم  لكرة  ملعب 
وامتأل  جديدة،  اضطرابات  وقوع  من  خوفا  العسكري  العرض  ألغت 
قبل  بالمحتجين  ألفا   60 نحو  وسعته  تبليسي  العاصمة  في  االستاد 

مسيرة مقررة في شوارع عاصمة الجمهورية السوفيتية السابقة. 
ويسد المحتجون، وبعضهم قابع في زنازين وهمية، شوارع وسط 
ساكاشفيلي،  ميخائيل  الرئيس  مطالبين  اسابيع  ستة  منذ  تبليسي 
مع  الكارثية  والحرب  الديموقراطية  ارســاء  في  لسجله  باالستقالة 

روسيا العام الماضي. 
هنا  نحن  مصداقيتها،  فقدت  القيادة  »هذه  المحتجين  أحد  وقال 

وسنظل هنا الى ان يستقيل هذا الرئيس«. 
السنوي في عيد  العسكري  العرض  السلطات في جورجيا  وألغت 
تريد  انها  قائلة   ،1991 عام  السوفيتي  االتحاد  عن  البالد  استقالل 

تفادي حدوث اي مصادمات مع المحتجين في مسار الموكب. 
روسيا  تعتبرها  التي  جورجيا  في  التوترات  من  المواجهة  وزادت 
داخل منطقة نفوذها التقليدية، وهي في الوقت نفسه ممر لنقل النفط 
والغاز الى الغرب.      )رويترز(

أكثر  المتحدة واحدة من  التابعة لألمم  الذرية  الطاقة  تعتبر وكالة 
الوكاالت حساسية للجهة األمنية حيث أنها تهدف إلى منع االنتشار 
السري لألسلحة النووية وفي الوقت ذاته تشجيع االستخدام السلمي 
سيجريه  الذي  الرسمي  غير  االقتراع  سيشكل  ولذلك  النووية.  للطاقة 
محافظو الوكالة في التاسع من حزيران المقبل على خمسة مرشحين 
يتنافسون لخالفة مدير الوكالة محمد البرادعي في سباق انتخابي ال 

يعرف فيه األوفر حظاً حتى اآلن.
ويأتي تحديد هذا الموعد في وقت مثلت تجربة نووية جديدة لكوريا 
الشمالية وإطالقها لصواريخ أول من أمس تحديا جديدا لحظر االنتشار 
في  الوكالة  في  خالفات  وجود  إلى  األزمة  هذه  تؤدي  وربما  النووي. 
الوقت الذي لم يتحدد فيه مصير حظر االنتشار النووي. وبخالف ما 
في  اليورانيوم  تخصيب  تواصل  إيران  فإن  الشمالية  كوريا  به  قامت 

الوقت الذي تتحاشى فيه مساعي أميركية جديدة للتفاوض.
افريقيا  وجــنــوب  اليابان  مــن  وهــم  الخمسة  المرشحون  ــان  وك
إلى  ترشيحهم  أوراق  رسميا  قدموا  قد  وسلوفينيا  وبلجيكا  واسبانيا 
إذا  ما  يتضح  لم  أنه  إال  اليوم.  المغلقة  األبواب  وراء  المجلس  أعضاء 
كان أي من المرشحين الخمسة من أوروبا وافريقيا وآسيا سيتمكن من 
الحصول على أغلبية الثلثين من المحافظين، وهو العدد الالزم للفوز 
على  حاسم  غير  اقتراع  إلى  وأدى  عائقا  كان  الذي  األمر  بالترشيح، 

اثنين من المرشحين في آذار.
يضم  الذي  الوكالة  محافظي  لمجلس  الحالي  الرئيس  أن  ويذكر 
35 دولة، كان قد أعلن يوم التاسع من حزيران باعتباره  خطوة نحو 
تحديد أفضل اثنين أو ثالثة مرشحين ولحث اآلخرين على االنسحاب 

قبل الجولة الثانية من االنتخابات المتوقعة في حزيران أو تموز. 
الجزائري طاووس فروخي للصحفيين خارج جلسة  السفير  وقال 
إلجراء  حزيران  من  التاسع  في  مغلقا  اجتماعا  نعقد  »سوف  اليوم، 
اقتراع غير رسمي. سيكون اقتراعا سريا ولكنه غير ملزم. إنه خطوة 
تقييم  هي  »الفكرة  وأضاف  المقبلة«.  االنتخابات  تنظيم  )قبل(  ثانية 
حجم التأييد الذي يحظى به كل مرشح ولكن بقاءهم في السباق من 

عدمه يرجع إليهم«.
لويس  االسباني  هم  الــذريــة  الطاقة  وكالة  مرشحي  أن  ويذكر 
االقتصادي  التعاون  منظمة  في  النووي  الجناح  رئيس  اتشافاري 
والتنمية ووزير الدفاع والطاقة البلجيكي السابق جان بول بونسليت، 
والقاضي السلوفيني ارسنت بتريك، وسفير اليابان في الوكالة يوكيا 

امانو ونظيره الجنوب افريقي عبد الصمد مينتي. 
)رويترز( 

باك�شتان: ا�شتمرارالمعارك في »�شوات«

الواقع  سوات  في  »طالبان«  معقل  على  الهجوم  يعتبر 
آباد،  إسالم  من  الغربي  الشمال  الى  كلم   120 بعد  على 
خطر  إلنهاء  الباكستانية،  القوات  به  تقوم  جهد  اكبر  هو 
»طالبان« الذي القى بظالله على مستقبل الدولة المسلحة 

باألسلحة النووية.
في هذه األثناء أكد بيان للجيش ان جنودا باكستانيين 
ينتقلون من منزل الى آخر منذ أول من أمس وهم يقاتلون 
ومن  ســـوات،  وادي  فــي  رئيسية  بلدة  فــي  المتشددين 
األقل،  على  أسبوعا  الهجوم    هذا  يستغرق  ان  المتوقع 
لتحرير المدينة من سيطرة »طالبان« المتحالفة مع تنظيم 

القاعدة. 
عند  القلق  يتزايد  وقت  في  للجيش  الهجوم  هذا  ويأتي 
يعتقد  الذين  المدنيين  آالف  بسبب  اإلنسانية  المنظمات 
األمم  في  بارز  مسؤول  وقال  البلدة.  في  موجودون  انهم 

المتحدة، أن طلباً من أجل »توقف إنساني« تتم دراسته. 

اندفع  ان  بعد  الشهر  هذا  هجومه  بدأ  قد  الجيش  وكان 
الى  للجدل  مثير  سالم  اتفاق  شجعهم  الذين  المتشددون 
الخروج من الوادي السياحي السابق للتمدد في المناطق 
المجاورة، بما فيها منطقة ال تبعد عن شمالي غرب إسالم 

أباد سوى 100 كلم. 
وقد دفع ذلك االتفاق الواليات المتحدة إلى التنديد به، 
المتشددين  لمكافحة  مكثفة  بإجراءات  باكستان  وطالبت 
وعرقلة  القاعدة،  لهزيمة  الغربية  الشمالية  المنطقة  في 
يشبه  أنه  باالتفاق  ورأت  أفغانستان،  في  لطالبان  الدعم 

التنازل عن السلطة للمتشددين. 
ويذكر أن القتال كان قد أدى الى نزوح من الوادي األمر 
للبقاء،  يكافح  اقتصاد  في  كبرى  مشكلة  يثير  قد  الــذي 
 7.6 قيمته  تبلغ  الدولي  النقد  صندوق  من  قرض  بفضل 

مليارات دوالر.
)رويترز(

خوض  بامكانية  باكستان  في  العليا  المحكمة  أجازت 
وشقيقه  شريف  نواز  السابق  الباكستاني  الــوزراء  رئيس 
االنتخابات، بعدما كان قد منع من المنافسة في االنتخابات 
وأكد  سياسية.  دوافعه  أن  يقول  قديم  إدانــة  حكم  بسبب 
محاميه أشطر أوصف للصحافيين قرار المحكمة هذا من أمام 
مبنى المحكمة العليا بالقول بأن األحكام القضائية السابقة 
قد  االنتخابات  خوض  من  الشقيقين  بالفعل  حظرت  التي 
ان  يثبت  الحكم  هذا  ان  شريف  قال  حين  في  جانبا.  نّحيت 

البالد تسير في االتجاه الصحيح. 
باكستان  في  الــوزراء  رئاسة  تولي  الذي  شريف  وكان 
مرتين، وأعطته استطالعات الرأي االرجحية باعتباره اكثر 
في  للصحافيين  صرح  قد  باكستان.  في  شعبية  الساسة 

مدينة الهور بشرق باكستان قائالً:
قضائية  هيئة  اليوم  بأكملها.  االمة  به  رحبت  قرار  »هذا 

مستقلة تعطي قرارات مستقلة«. 
حزب  بعد  الثاني  المركز  احتل  الــذي  حزبه  أن  ورأى  
التي  العامة  االنتخابات  في  زرداري  علي  عاصف  الرئيس 
جرت في شباط 2008، سيقرر ما إذا كان شريف سيخوض 

االنتخابات الفرعية. 
انتخابات  خــوض  يستطيعا  لم  الشقيقين  أن  ويذكر 
2008 على الرغم من قيام شاهباز بذلك فيما بعد ليفوز في 
انتخابات فرعية على مقعد في مجلس اقليمي في البنجاب . 
واصبح فيما بعد رئيس وزراء أكثر أقاليم باكستان ازدهاراً 

واهمها سياسياً. 
ولكن في شباط الغت محكمة فوز شهباز في األنتخابات 
نواز  على  المفروض  االنتخابي  الحظر  وأيــدت  الجزئية، 

شريف، مما اوقع البالد في ازمة سياسية. ولكن نزع فتيل 
هذه االزمة في آذار عندما وافق زرداري على طلب للمعارضة 
باعادة كبير قضاة البالد الى منصبه، بعد ان عزله الرئيس 
شهباز  واعيد   ،2007 أواخــر  في  مشرف  بيرويز  السابق 
شريف الى منصبه كرئيس لوزراء البنجاب.   )رويترز( 

أثارت التجربة النووية لكوريا الشمالية أول من أمس، وهي 
ثاني تجربة لها بعد التي اجريت عام 2006، انتقادات شديدة 
من القوى اإلقليمية. وفي حين وصف الرئيس األميركي باراك 
أوباما برنامج األسلحة النووية لبيونغ يانغ، بأنه خطر على 
األمن الدولي، وقد أدان وزراء خارجية من آسيا وأوروبا كوريا 
لقرارات  التجربة ووصفوها بأنه خرق واضح  الشمالية هذه 
األمم المتحدة، وحثوا بيونغ يانغ على العودة الى الطاولة في 

المحادثات السداسية. 
لهم  بيان  في  حثوا  قد  دولة   40 من  أكثر  من  وزراء  وكان 
كوريا الشمالية بقوة على عدم إجراء المزيد من التجارب، وأن 
الفور  العودة على  إلى  المتحدة، ودعوها  األمم  لقرارات  تذعن 
إلى  تهدف  والتي  اإلقليمية،  القوى  مع  السداسية  للمباحثات 
االعتبار  البيان »مع وضع في  النووي. وقال  إنهاء برنامجها 
المنطقة،  في  واالستقرار  السالم  على  الحفاظ  إلى  الحاجة 
والنظام الدولي لحظر االنتشار النووي، يدين الوزراء التجربة 
انتهاكا  تمثل  ــي  ــت األرض...وال تحت  أجريت  التي  النووية 
واضحا لالتفاقات السداسية وقرارات مجلس األمن المرتبطة 

بها«. 
وتعقد ما ُتَسّمى بمجموعة »اجتماع آسيا ـ أوروبا« )اسيم(، 
اجتماعا لوزراء الخارجية يستغرق وبعد يومين في فيتنام. 
صدر  بيان  بعد  أمــس  يــوم  »اســيــم«  مجموعة  بيان  ويأتي 
التجربة،  من  فقط  ساعات  وبعد  األمن،  مجلس  من  باإلجماع 
والذي قرر البدء فورا في بحث فرض عقوبات جديدة. وانتقد 
يحظر  سابق  لقرار  واضحا«  »خرقا  بوصفها  التجربة  البيان 

مثل هذه التجارب في 2006. 
ولم تكتف كوريا الشمالية بالتجربة النووية فقط، بل أطلقت 
أيضاً ثالثة صواريخ قصيرة المدى من قواعد صاروخية من 
ساحلها الشرقي، ونقلت وكالة »يونهاب« لألنباء عن مسؤول 
أن  المرجح  إنها من  لم تذكر اسمه قوله،  الجنوبية  في كوريا 
تطلق المزيد من الصواريخ لكن ستكون هذه المرة من الساحل 

الغربي.
بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  طالب  آخر  صعيد  على 
المباحثات  إلى  العودة  عليها  بأن  الشمالية،  كوريا  مون  كي 
الصاروخية  تجاربها  بعد  المتحدة  والواليات  جيرانها  مع 
في  عقده  صحافي  مؤتمر  خالل  واعتبر  األخيرة.  والنووية 
الشمالية،  لكوريا  المتاح  الوحيد  »الخيار  أن  إلى  هلسنكي. 
هو أن تبقى عضوا مسؤوال في المجتمع الدولي وأن تعود إلى 
يمكنهم  الذي  »السبيل  أن  مضيفاً  وتابع  المباحثات«.  طاولة 
بين  والتعاون  األفكار  تبادل  عبر  يكون  دور  لعب  خالله  من 

أطراف  بين  والمباحثات  والشمالية  الجنوبية  الكوريتين 
المحادثات السداسية«. 

النووية  التجربة  باإلجماع  أدان  قد  األمــن  مجلس  وكــان 
األخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية أول من أمس قائالً: »إنها 
انتهاك واضح لقرار سابق تم إصداره عام 2006، بعد تجربة 

بيونغ يانغ النووية األولى«. 
من جهة أخرى، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء أن 
روسيا أبدت اليوم اعتقادها بأن كوريا الشمالية سوف تواجه 
قرارا صارما من جانب األمم المتحدة، ألن سمعة مجلس األمن 

باتت على المحك. لكن بان الذي قال إنه »قلق للغاية« بسبب 
التجربة النووية لم يفصح عن نوع القرار الذي يتوقعه. وقال 
مجلس  أعضاء  إلى  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  أمر  »أترك 

األمن« .
النووية  التجربة  هذه  أنَّ  اعتبرت  الجنوبية  كوريا  وكانت 
حقيقيا  خطرا  تمثل  الشمالية،  كوريا  في  األحداث  تعتبر  التي 
على السالم في المنطقة، وكذلك على المساعي الدولية للقضاء 

على انتشار األسلحة النووية. 
نزع  لشؤون  الجنوبية  كوريا  سفير  توك  هان  ايم  ورأى 
المتحدة  األمم  ترعاه  مؤتمر  في  يتحدث  كان  الذي  األسلحة 
النووية، قد طلب من  التجربة  عن نزع األسلحة بعد يوم من 
المجتمع الدولي بعث »رسالة واضحة وقوية« لبيونغ يانغ. 
وتابع مضيفاً: »ال تمثل التجربة النووية لكوريا الشمالية خطرا 
حقيقيا على السالم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي 
أيضا  تمثل  بل  فحسب،  وخارجها  آسيا  شرق  جنوب  منطقة 

تحديا خطيرا للنظام الدولي لحظر االنتشار النووي«. 
وكذلك  ــاروي،  ت سوميو  الياباني  السفير  كرر  حين  وفي 
مبعوثون من استراليا ونوزيلندا وروسيا نفس المخاوف في 
خطب ألقوها خالل المنتدى الذي يضم 65 عضوا في جنيف. 
وقال تاروي إن التجربة تمثل »خطرا كبيرا« على أمن اليابان 
وتضر بالسالم واألمن في المنطقة والعالم بدرجة خطيرة. كما 
تنتهك قرار مجلس األمن رقم 1718 الصادر في تشرين األول 
عام 2006 وتمثل »تحديا خطيرا للنظام الدولي لحظر االنتشار 
النووي«. حذر السفير الروسي فاليري لوشينين، من أن أحدث 
تجربة لكوريا الشمالية »سوف تؤدي إلى تصعيد التوتر في 
شرق آسيا«. كما أنها تقلل من شأن المعاهدة الشاملة لحظر 
التجارب النووية التي تحظر التفجيرات النووية تحت األرض. 
وحث بيونغ يانغ على اتباع »سياسة الدبلوماسية« بدال من 
ذلك، قائال إنه ال يمكن حل المشكلة النووية في شبه الجزيرة 
الكوريتان  التي تشارك فيها  المحادثات  إال من خالل  الكورية 

والصين واليابان وروسيا الواليات المتحدة. 
كوريا  من  كل  الشمالية  كوريا  انتقدت  األثــنــاء،  هــذه  في 
بها  قامت  نووية  تجربة  احدث  الدانتهما  واليابان  الجنوبية 
بيونغ يانغ، وقالت إنَّ ذلك قد يمنعها من االنضمام الى اجماع 
على الرأي في بدء مفاوضات عالمية بشأن الحد من االسلحة 
هون  ميونغ  الشمالي  الكوري  الدبلوماسي  وقال  النووية.  
ان  احتمال  استبعاد  الوفد  لهذا  يمكن  »ال  السالح  نزع  لمؤتمر 
تؤثر هذه التصريحات سلبيا على االمور االيجابية في عاصمة 
بالدي تجاه مسودة القرار«.              )رويترز(

مجل�س اأوروبا: العنف العن�شري م�شتمر في األمانيا 

اإيران: القت�شاد يهيمن على النتخابات

سيشكل االقتصاد مادة دسمة في االنتخابات الرئاسية 
المقبلة في إيران خالل األيام القادمة، فإذا حرم الناخبون 
بوالية  الفوز  من  نجاد  أحمدي  محمود  الرئيس  اإليرانيون 
أكثر  االقتصادي  أدائه  على  حكماً  هذا  يكون  فربما  ثانية، 
من كونه حكماً على خطابه العنيف ضد الواليات المتحدة 
أو  النووية  طهران  سياسة  عن  ودفــاعــه  و«إســرائــيــل«، 

تشكيكه المستمر في محارق النازية. 
الزعيم  من  بالدعم  واليته  المنتهية  الرئيس  وينعم 
جميع  دعا  الــذي  خامنئي  علي  الله  آية  االيراني  األعلى 
للغرب.  المناهض  للمرشح  التصويت  الــى  اإليرانيين 
عكسيا  فعل  رد  يثير  أن  يمكن  الواضح  الدعم  هذا  أن  غير 
عام  انتخابات  في  منازلهم  التزموا  الذين  الناخبين  من 
2005، لكنهم قد يتلذذون بفرصة ليقولوا لخامنئي »ال«. 
ال  حيث  إيران  في  العليا  الكلمة  االعلى  للزعيم  تبقى  ولكن 
يمكنه  وال  السياسة  على  التأثير  سوى  الرئيس  يستطيع 

اتخاذ قرارات بشأنها. 
 %  62 بنسبة  فاز  قد  عاما(   53( نجاد  الرئيس  وكان 
مخالفاً   2005 عام  جرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  في 

الرئيس  بفوز  واسع  نطاق  على  انتشرت  التي  التوقعات 
األسبق المحنك هاشمي رفسنجاني. وقد وصل الى الحكم 
بدعم فقراء إيران المتدينين خاصة سكان المناطق الريفية 
وأعجبهم  لهم  السابقة  الحكومات  بإهمال  شعروا  الذين 
النفطية  الثروة  من  حصة  على  أسرة  كل  بحصول  وعده 

للبالد التي يتجاوز عدد سكانها 70 مليون نسمة. 
وأموال  قروض  بتوزيع  قام  نجاد  أن  من  الرغم  وعلى 
خالل  المحلية  االحتياجات  لتوفير  أخــرى  ومساعدات 
إن  قــالــوا،  منتقديه  أن  إال  باألقاليم،  المتكررة  جوالته 
التضخم  فاقمت  اتبعها  التي  قيود  دون  اإلنفاق  سياسات 
دون  النفط،  عائدات  من  متوقعة  غير  مكاسب  ــدرت  وأه
نحى  نجاد  ولكن  البطالة.  معدالت  خفض  في  تسهم  أن 
بالالئمة في التضخم على ارتفاع عالمي في أسعار الوقود 
ومواد االستهالك األخرى والذي بلغ اوجه العام الماضي، 
محاولة  مثل  العرف  عن  خارجة  اقتصادية  وسياسات 
خفض األسعار مع تحديد أسعار الفائدة بنسب أقل كثيرا 

من نسبة التضخم الذي يبلغ اآلن 18 في المئة. 
)رويترز( 

العنف  اعمال  ان  لــه،  تقرير  في  اوروبـــا  مجلس  أكــد    
الرغم  على  المانيا  في  مستمرة  العنصرية  والخطابة 
لمكافحة  السلطات  بذلتها  التي  الكبيرة«  »الجهود  من 

العنصرية ومعاداة السامية والتمييز.
وقالت اللجنة االوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب 
تعبر  التي  االحزاب  بعض  نجاح  من  قلقة  انها  تقرير،  في 

علنا عن مواقف عنصرية ورجعية في االنتخابات.
وأشار التقرير الى ان االصوات التي حصل عليها الحزب 
الوطني الديموقراطي الذي »يستخدم اعالما ورموزا تشبه 
شارات النازيين«، ارتفعت بمقدار اربعة اضعاف من 2006 
الى حزيران 2008 في ساكسونيا، حيث يشغل مقاعد في 

عشرة مجالس محلية في المقاطعة.
وحصلت حركة انشئت خصوصا لمعارضة بناء مسجد 
االنتخابات  في  مقاعد  خمسة  على  كولونيا،  في  كبير 

المحلية االخيرة.
من   4400 احصت  التي  السلطات  ارقــام  تنخفض  ولم 
النازيين الجدد، وحوالى عشرة آالف آخرين من مؤيديهم او 

من الناشطين اليمينيين في المانيا في السنوات االخيرة.
وارتفع عدد الجرائم العنيفة المرتبطة بمعاداة السامية 

الى 59 في 2007 مقابل 49 في 2005 الى 43 في 2006.
تستخدم  متطرفة  يمينية  منظمات  إن  التقرير،  وقــال 
الى  وتدعو  لليهود  معادية  عنصرية،  افكار  لبث  الموسيقا 
المدارس  في  شبان  تجنيذ  الى  تسعى  وهي  االجانب.  كره 

عبر منحهم اسطوانات مدمجة مباشرة ومجالت...
والذي   ،2006 آذار  في  صدر  الذي  الجديد  القانون  لكن 
التجمعات  في  العنصرية  الخطب  معدي  بمالحقة  يسمح 
العامة، قد ساعد على خفض عدد التظاهرات التي ينظمها 

النازيون الجدد من 126 في 2006 الى 66 في 2007.
كما عبرت اللجنة عن قلقها من منع ارتداء الحجاب في 
معاقبة  امكانية  ومن  المانية،  مقاطعات  ثماني  مــدارس 
حال  في  الستيعابهم  لــدورات  يخضعون  الذين  االجانب 

عدم التزامهم بالدروس.
رسالة  وليس  اقصاء  »رســالــة  يشكل  ذلــك  إن  وقالت 

دمج«.
وتابعت، ان فرض نجاح ابناء المهاجرين في المدارس 
اقل بكثير من فرص االطفال االلمان، موضحة ان الممارسات 
المسلمين  مثل  المهمة«  »االقليات  حيال  تطبق  التمييزية 
واالتراك والغجر والسود...     )أ.ف.ب(

ذكرى  االسبوع  هذ  بوليفيا  ستحيي 
التي  الــثــورة  على  سنة  مئتي  مـــرور 
يشوبها  أجواء  في  استقاللها،  إلى  أدت 
سلسلة  بداية  في  السياسي،  االنقسام 
من االحتفاالت في دول أميركا الالتينية 

التي ستبلغ ذروتها في 2010.
في  انتفاضة  من  نشأت  قد  وكانت 
تــشــركــاس الــتــي أصــبــحــت ســوكــري 
ايــار  و26   25 فــي  ــالد(،  ــب ال )جــنــوب 
دامــت  صغيرة«  »جمهورية   1809
امتد  فتيالً  اشعلت  لكنها  اشهر  سبعة 
الى الباز في تموز، وكيتو في آب، وإلى 
اهتز  حتى   ،1810 سنة  اخــرى  بلدان 
15 الى  العرش الملكي االسباني طوال 

20 عشرين سنة.
وفي افتتاح الذكرى المئوية الثانية 
وعدت  مدريد،  في  أيــار  مطلع  رسميا 
السابقة  االستعمارية  القوة  حكومة 
أميركية  االيبيرو-  الشعوب  »بمرافقة 
رئيس  قال  كما  االحتفاالت«،  هذه  في 
رودريغيز  لــويــس  خوسيه  الــــوزراء 

ثاباتيرو.
وكان وزير الخارجية ميغيل انخيل 
موراتينوس قد أعلن، ان »ساعة اميركا 
القارة  تلك  مشبها  حانت«  الالتينية 

»بغرب جديد«.
وستستمر االحتفاالت التي تبدأ هذه 
والسنة  واألكوادور،  بوليفيا  في  السنة 
واألرجنتين  المكسيك  فــي  المقبلة 
وفنزويال وتشيلي وكولومبيا، مجتمعة 
سنوات  أو  أشهر،  عدة  على  متفرقة  أو 
واالبهة  االستقالل،  عملية  مدة  حسب 
تلك  بها  تخص  ان  الـــدول  تريد  التي 

االحتفاالت.
ويتعين على بعض الدول ان تنتظر 
)التي  الوسطى  اميركا  دول  سيما  وال 
 )1821( البيرو  او   )1812 استقلت 
التي كانت من اخر المعاقل التي سقطت 
في اميركا الجنوبية، الن ليما، عاصمة 
تحشد  كانت  االسبانية  الملكية  نيابة 
اكبر عدد من القوات االستعمارية. لكن 
تشيلي  مثل  ينتظر،  لن  االخر  البعض 
التي استقلت رسميا سنة 1818، لكنها 
ايلول   18 فــي  باستقاللها  ستحتفل 
على  سنة  مئتي  مرور  وبذكرى   2010
اجتماع اول مجلس وطني، والذي كان 

بمثابة ميثاق انفصالها.
وبــيــن الــنــشــاطــات االخــــرى خــالل 
»معرض  المكسيك  ستفتتح   2010
ستبلغ  كولومبيا  وفــي  سنة«،  مئتي 
»حفل  بــاحــيــاء  ــا  ــه ذروت االحــتــفــاالت 
الف   11 فيه  يشارك  كبير«  موسيقي 
العشرين  في  بلدية  الف  في  موسيقي 

من تموز. كما ستفتتح االرجنتين التي 
 2010 ــار  اي  25 فــي  االحــتــفــاالت  تبدأ 
اول  تشكيل  على  سنة  مئتي  بــمــرور 
عمليات  من  سلسلة  مستقلة،  حكومة 
في  وستدشن  تاريخية  نصب  ترميم 

بوينوس ايريس »دار المئويتين«.
في  االحتفاالت  تبدا  فنزويال  وفــي 
مــرور  ــرى  ذك فــي   2010 نيسان   19
جنرال  ــر  اخ رحــيــل  على  سنة  مئتي 
في  االستقالل  تم  اسبانيا  عينته  حاكم 

الخامس من تموز 1811.
هوغو  الفنزويلي  الرئيس  وكـــان 
تشافيز الذي يعتبر نفسه »بوليفاريا« 
التحرير  قاد  الذي  الجنرال  الى  نسبة 
احتفاالت  أعلن  قد  بوليفار،  سيمون 
كبيرة بدون تحديد احداث كثيرة حتى 

االن.
على الصعيد ذاته وبمناسبة مرور 
مئتي سنة في شباط 2010، سينطلق 
شراعية  زوارق  سباق  القارة  حــول 
في  الالتينية  اميركا  دول  فيه  تشارك 
عبر  واالطلسي  الــهــادئ  المحيطين 

قناة بنما.

ايفو  الرئيس  اشــاد  بوليفيا  ــي  وف
بــخــوانــا  أمــــس،  ــن  م أول  ــس  ــي ــورال م
قادت  التي  الوطنية  البطلة  اسوردوي 
في  وزوجها  ابنائها  فقدان  بعد  الكفاح 
سبقت  التي  السنوات  خالل  مواجهات 
بفضل  وذلـــك   1825 فــي  االســتــقــالل 
قوات سيمون بوليفار. وتطرق الرئيس 
الى  االيمارا  الهنود  قبائل  من  المتحدر 
 1500 منذ  الحقيقية  ــات  ــراع ــص »ال
ليست  ـــف  االس ــع  م ــي  ــت وال و1600، 
الى  ــارة  اش في  مــدونــة«،  وال  معروفة 
على  سحقوا  الذين  االصليين  السكان 
هذه  اصــحــاب  »لكنهم  الــســنــوات  مــر 

االرض الشريفة بال منازع«.
في  االنــقــســامــات  على  داللـــة  ــي  وف
االستقالل،  من  سنة  مئتي  بعد  بوليفيا 
سوكري،  في  خطابه  موراليس  يلق  لم 
بل في ألفيار على بعد 200 كلم خشية 
وقوع مواجهات بين موالين ومعارضين 
للحكومة مثلما حدث في 2007 )ثالثة 
المحلية  السلطات  اقامت  بينما  قتلى(، 
المتمردة في سوكري احتفاال »موازيا«.
)أ.ف.ب(

تجربة جديدة والعالم يتحرك )ا. ف. ب()أرشيف(بولڤار فتح باب الحرية ألميركا الالتينية

)رويترز(االقتصاد في قلب االنتخابات

االستعداد لالنتخابات )أرشيف(يبحثون عن خليفة له )أرشيف(

بورما: �سو كي 

تنفي مخالفاتها

البورمية  المعارضة  نفت    
المحكمة  أمام  كي  سو  سان  أونغ 
قواعد  خالفت  تــكــون  ان  أمـــس، 
االقامة الجبرية المفروضة عليها، 
بايوائها أميركيا مطلع أيار. ولكنها 
قدمت  بانها  اقرت  أخرى  جهة  من 

»مأوى مؤقتا« لهذا االميركي.
تدعى  التي  االولى  المرة  وهي 
بافادتها  االدالء  الى  كي  سو  فيها 
محاكمتها  بدء  منذ  المحكمة  امام 

في 18 أيار.
المعارضة  تصريحات  ونقل 
ـــون  ـــي ـــاف ـــح ــــة ص ــــي ــــورم ــــب ال
لهم  سمحت  ــون،  ــي ــاس ــوم ــل ودب
البورمية  العسكرية  السلطات 
امس  محاكمتها  جلسة  بحضور 
في سجن اينسين. وعندما سألها 
تعترف  ــت  ــان ك اذا  عــمــا  ـــاض  ق
بانتهاك القيود المرتبطة باالقامة 
قالت  عليها،  المفروضة  الجبرية 

»لم أخالف« هذه القواعد.
ــان ســو كــي متهمة  ـــغ س وأون
ينتمي  أمــيــركــي  ــواء  ــاي ب رسميا 
الرابع  في  المورمون  طائفة  الى 
والخامس من أيار جون يتو )53 

عاما( في ظروف غامضة. 
)أ.ف.ب(



AL-BINAA Wednesday 27 May 2009 Issue NO 20االربعاء 27 أيار 2009 العدد 20   تتمات14قضية

»التاميل« ومع�ضلة الجماعات الإثنية

أوالد الفقيدة: انطوان وزوجته 
نايلة معوض وأوالدهما

ه���ادي وزوج��ت��ه زم���رد زك��ا 
وابنتاهما

هلبوا  آن��ي  وزوج��ت��ه  هكتور 
وولدهما

وزوجته  نجيب  البروفسور 
كاتلين أوكونور وأوالدهما

سامي  أرم��ل��ة  ه��ي��ام   � أول��غ��ا 
العيراني وأوالدهما

اليكم  ينعون  وأن��س��ب��اؤه��م 
المرحومة

روجينا منعم منعم
حنا  منصور  المرحوم  أرملة 

زكا
تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقلة 
26 أي��ار  ص��ب��اح ي��وم ال��ث��اث��اء 
الدينية.  2009 متممة واجباتها 
نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
ظهر  بعد  من  الخامسة  الساعة 
28 أيار في مجمع  يوم الخميس 
مزرعة  في  الرعوي  م��ارون  مار 

يشوع.
ال��دف��ن  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
 27 والخميس  األرب��ع��اء  يومي 
الجمعة  يومي  وبعده  أيار  و28 
والسبت 29 و30 أيار من الساعة 
العاشرة حتى الثامنة مساء في 

صالة المجمع الرعوي

وفياتوفيات

اعداد زهير مكي

ال نتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلنا إن أكثر المشكات 
في  وتقع  وقعت  التي  الحادة  السياسية  واألزم��ات 
العالم المعاصر مرجعها إلى أمور ذات عاقة بأقلية 
دينية أو مذهبية أو عرقية، ال ُتستثنى من ذلك قارة 
أقاليم العالم تقريبا، سواء تكلمنا  أو إقليم كبير من 
وسريانكا  والتبت  والفلبين  والهند  باكستان  عن 
والكونغو  ومالي  وروان���دا  ال��س��ودان  أو  ولبنان، 
وروسيا  وإسبانيا  إيرلندا  أو  أفريقيا،  وج��ن��وب 
المثال  الذاهبة وكندا، وسواء ضربنا  ويوغوسافيا 
األميركية،  المتحدة  الواليات  في  الزنجية  باألقلية 
أو  وتركيا،  وإي��ران  العراق  في  الكردية  األقليات  أو 
السكان األصليين في أستراليا وبيرو والمكسيك، أو 
بعض  في  الشيعية  أو  مصر،  في  المسيحية  األقلية 

دول الخليج.
للمشكلة  سببا  األق��ل��ي��ة  م��ط��ام��ح  ت��ك��ون  وق���د 
حقوقها  ع��ل��ى  ال��ح��ي��ف  ي��ك��ون  وق���د  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
االجتماعية أو االقتصادية أو الدينية هو السبب في 
هذا. وربما يدفع األقلية إلى تأزيم المواقف العالمية 
أنها تريد إحداث دوي هائل بقدر آمالها في تحصيل 
يأتي  والمثال  ذلك،  من  يأسها  بقدر  أو  “حقوقها” 
فرديناند  النمسا  ألرش��ي��دوق  الصرب  اغتيال  من 
الحرب  فتيل  أشعل  الذي  الحدث  وهو   ،1914 عام 

العالمية األولى. 
وقد يكون وجود األقلية على تقاطعات سياسية 
ما،  مشكلة  في  إشراكها  إلى  قسريا  دافعا  معينة 
في  أكثرها  أو  العناصر  هذه  كل  تجتمع  قد  وأخيرا 
والحركة  العراق  أك��راد  ش��أن  واح��دة،  أقلية  ح��ال 

الشعبية في جنوب السودان.
لماذا فشلوا؟

الكفاح المسلح ضد  بعد ستة وعشرين عاما من 
تجربة  انتهت  ش��يء،  كل  سقط  كولومبو  حكومة 
نمور التاميل في سريانكا نهاية دراماتيكية سريعة 
بسقوط معاقلهم ومقتل قائدهم وكبار مساعديه بيد 
قوات الجيش السريانكي، ولكننا ال ندري هل بقي 
لدى األقلية التاميلية )الهندوسية( في الجزيرة من 
يعيد الكرة في محاولة الدولة والدعوة إلى االنفصال 

عنها من جديد أم ال؟
يلفت النظر في تجربة التمرد التاميلي الذي امتد 
أكثر من ربع قرن، أن نهايته كانت أسرع من المدى 
جدلية  أن  أي  التجربة،  شغلته  ال��ذي  التاريخي 
المحو ومقاومة المحو التي تقع بين السعي المضاد 
للخصم والممانعة الذاتية، لم يكن متوقعا أن تصل 
بهذه  نهايتها  إلى   - واحدة  عسكرية  حملة  خال   -
على  تلح  ظلت  انفصالية  لتجربة  الكبيرة  السرعة 
الفترة، وكانت  الدولة األم طوال هذه  االستقال عن 
العالم من حين  أنباؤها نشرات األخبار في  تتصدر 

إلى آخر.
لسريانكا  الطبيعية”  “الجغرافيا  حمت  لقد 
التجربة االنفصالية للنمور بعض الوقت، ولكنها لم 
تستطع حمايتها طوال الوقت، ألن الغابات الكثيفة 

أعانتهم إلى مدى معين على اتباع أسلوب الكر والفر 
ورموزها  جنودها  واصطياد  الدولة  مواجهة  في 
الدولة  رئيس  حتى  منها  ُيستثَن  لم  والتي  الكبيرة، 
اغتال   1993 عام  ففي  ومسؤوليه،  وزرائ��ه  وكبار 
وفي  بريماداسا،  السريانكي  الرئيس  التاميل  نمور 
الخارجية  لوزير  المدّوي  اغتيالهم  جاء   2005 عام 

التاميلي المسيحي الكشمان كاديرجامار.
ووقوفها  لسريانكا  الطبيعية  الجغرافيا  عن  هذا 
“الطبيعة  أن  إال  حين،  إل��ى  التاميل  صفوف  في 
جزيرة  تكون  أن  تعدو  ال  التي  للدولة  الجغرافية” 
من  النائي  الموضع  هذا  في  األق��دار  ألقتها  صغيرة 
العالم، يسرت أمام الدولة وسائل المواجهة معهم، 
الجزيرة  شمال  م��ح��دودة  رقعة  ف��ي  وحصرتهم 
جهد  إلى  الحكومة  من  األم��ر  احتاج  وإن  وشرقها، 
باالستعانة  خاصة   - وطويل  مكثف  استخباراتي 
جغرافية  لفهم   - التاميليين  من  الحكومة  بأنصار 
في  المتمردون  يتبعها  كان  التي  والتحرك  التنقل 
الجغرافية  عمل  من  حد  مما  ورجوعهم،  هجومهم 
إل��ى  ال��س��اع��ي��ة  األق��ل��ي��ة  ص��ف��وف  ف��ي  الطبيعية 

االنفصال.
الحاسم  تأثيره  له  كان  ذاتيا  آخر  عاما  ثمة  لكن 
في  االستمرار  على  القدرة  النمور  تجربة  فقدان  في 
نهايته  إل��ى  كولومبو  عن  االنفصالي  مشروعهم 
“السعيدة”، ويتمثل هذا العامل في المهارة العالية 
فيلوبياي  المقتول  التاميل  لزعيم  الفائقة  والقدرة 
الفعليين  أصدقائه  من  التخلص  على  برابهاكاران 

والمحتملين على السواء.
فعلى الرغم من وقوف رئيسة وزراء الهند الراحلة 
وتدعيمها   التاميل  حركة  إنشاء  وراء  غاندي  أنديرا 
الهندية  الحكومات  ومساندة  وعسكريا،  سياسيا 
سريانكا،  داخ��ل  في  التاميل  لحقوق  المتتابعة 
الحياة  إفساد  في  بقوة  التاميل  زعيم  ش��ارك  فقد 
السياسية للجارة الكبيرة بالضلوع في قتل راجيف 

غاندي الذي خلف أمه في قيادة الهند.
ُبعدها  في  الطرفين  بين  القاتلة  األزم��ة  وترجع 
أحد  بها  قام  فردي  اغتصاب  حالة  إلى  االجتماعي 
الجنود الهنود الذين كانوا يقومون بأعمال المراقبة 
في إحدى محاوالت الهند للتقريب والمصالحة بين 
األقلية  الطرفين، حيث اعتدى جنسيا على فتاة من 

التاميلية.
أصاب  قد   - شك  ال   - بالمرارة  الشعور  من  كثير 
القومي  إحساسها  فبين  المثقفة،  نصف  الفتاة  هذه 
بأنها وقومها قد اغُتصبت حقوقهم من قبل األكثرية 
القادم  الصديق  بأن  الخاص  وإحساسها  البوذية، 
أطلق  قد  والحكومة  التاميل  بين  الحوار  لرعاية 
 - وذاك  هذا  بين   - اتجاهها  الظالم  شهوته  سعار 
سيطر على الفتاة شعور عميق باالضطهاد، مع قلة 
وهو  مستقيم،  خط  في  التأثير  عن  والعجز  الحول 
خليط من المشاعر يوّلد في اإلنسان قوة واستعدادا 
مستقيم،  غير  خط  في  واالنفجار  لانتقام  هائلين 

مهما يكن الثمن.
وهذا ما كان بالفعل، حيث عبرت الفتاة المغتصبة 
ولم  الاجئين،  جموع  في  الهند  وبين  بينها  البحر 

المراقبة  قوة  من  االنتقام  لمصابها  الثأر  في  يكفها 
الهندية في بادها، فجمعت في جسدها  العسكرية 
راجيف  بحياة  أودت  التي  والمتفجرات  الورد  بين 
في  ح��ارة  انتخابية  بدعاية  قيامه  أثناء  غاندي 

جنوب باده عام 1991.
المعاناة  م��ع  العامة  المعاناة  امتزجت  لقد 
الخاصة، فوجدت صداها عند زعيم التاميليين الذي 
االغتيال،  عملية  لتنفيذ  وجّندها  الفتاة  هذه  ساعد 
أن  قبل  قضيتهم  من  انتقموا  ه��ؤالء  أن  ظهر  لكن 

ينتقموا لها، ودفعوها قبل أن يدفعوا عنها!
تخرج  أن  الكبيرة  القدر  سخريات  من  يكن  ولم 
سونيا غاندي - زعيمة حزب المؤتمر الهندي وزوجة 
راجيف غاندي - أخيرا، وبعد ثمانية عشر عاما من 
اغتيال زوجها، لتعبر عن تشفيها لمقتل زعيم التاميل 
أبنائي  وجعل  زوجي  قتل  “لقد  قائلة:  برابهاكاران 
يتامى”، وذلك في حومة االنتخابات الهندية األخيرة 
التي شارك فيها حزب قومي تاميلي )من تاميل نادو 
بجنوب الهند( يدعو في برنامجه إلى مناصرة النمور 

التاميليين في سعيهم إلى االنفصال.
جميع  من  برابهاكاران  تخلص  أخرى  جهة  ومن 
والتصفية  باالغتيال  التاميليين  من  معارضيه 
الجسدية، خاصة زعماءهم الذين قبلوا الجلوس مع 
حكومة كولومبو للبحث في إجراء مصالحات تحت 
قام  وبالمثل  غاندي،  راجيف  عهد  في  الهند  إشراف 
بتصفية حلفائه من المسلمين، وطرد أكثر من مليون 
تصفية  عملية  في  الشمال  في  ديارهم  من  مسلم 
عرقية مؤلمة أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

أنه  وصف  عليها  يصدق  الشخصية  هذه  ومثل 

المحسوبة  غير  بتصرفاته  فهو  نفسه”،  “عدو 
أعدائه،  من  ويكثر  القوة،  مكامن  من  نفسه  يجرد 
القوة  ويجعل  باأللغام،  قدميه  تحت  األرض  ويزرع 
الفكرة الوطنية وال المحبة اإلنسانية - أساس  - ال 
الربط بين أفراد جماعته، مما حوله من قيادة وطنية 
إلى  إلى رئيس عصابة، وحولهم من جماعة ثورية 
حقوق  عن  الدفاع  في  لها  حق  ال  اغتياالت  جمعية 

وطنية مستباحة.
فتاة،  صدر  به  ضاق  شخصي  ثأر  تعاون  وهكذا 
وتفكير مندفع لزعيم ثوري يفكر ببندقيته ال بعقله، 
وعمل  السريانكية،  للدولة  الجغرافية  والطبيعة 
استخباراتي طويل ومنظم للجيش السريانكي في 
هذا  كل  تعاون  القتالية،  وأساليبهم  التاميل  معاقل 

على وأد ُحلم النمور في االنفصال، ولو إلى حين.

معضلة األقليات
تماما  الباب  إغاق  عدم  على  سبق  فيما  ألححت 
في  جديد  من  القتال  إلى  التاميل  عودة  إمكان  أمام 
أو على صورة أخرى، وهذا ما قد  القديمة  صورتهم 
يحدث بعضه بالفعل، وهو ما تمليه طبيعة التجربة 
النهاية  إن  إذ  أيضا.  االنفصال  لحركات  التاريخية 
التجارب  ه��ذه  من  أي  فصول  من  لفصل  الحزينة 
صوتها  أسكت  وإن  ب��ال��ض��رورة،  عليها  يقضي  ال 
الجهوري فإلى حين؛ إال بشروط تبدو عاجا ناجعا 
األقليات  لمشكلة  احتياطات-  إلى  احتاج  وإن   -

بأشكالها المختلفة.
نعم، تبدو مشكلة األقليات الدينية والعرقية من 
أعقد المشكات في كيان الدولة الحديثة، ويبدو في 
نظر بعض المحللين أنه يكفي لعاج تلك المعضلة 
ذات  المجتمعات  ف��ي  محايدة  قوانين  نطبق  أن 
في  فنطبق  الجميع،  يرضى  حتى  المتعدد  االنتماء 
مسلم  يغضب  ال  حتى  علمانية  قوانين  مثا  مصر 
ونتخير  دينه،  تخالف  أحكاما  طبقنا  لو  مسيحي  أو 
ال  حتى  لباكستان  قومية  لغة  اإلنجليزية  اللغة 
يغضب الناطقون باألردية أو السندية أو البشتوية 

إذا تخيرنا للدولة لغة رسمية غير لغتهم!!
الحقيقي  الِمْفصل  نصيب  أننا  يبدو  ال  ولكن 
أن  على  زدن��ا  وم��ا  الحلول،  ه��ذه  بمثل  للمشكلة 
سوينا بين جميع األطراف، من حيث مخالفة مبادئ 
دستورهم الوطني لهوياتهم الثقافية والدينية، بدال 

من أن توافق فريقا وتخالف آخر.
لألقلية  بالنسبة  المهم  ليس  أنه  ذلك  من  وأه��م 
هو أن يكون نظام الحكم ملكيا أو جمهوريا أو حتى 
النظام،  هذا  في  موقعها  هو  المهم  ولكن  ثيوقراطيا، 
األخطر  األس��اس   - رأي��ي  في   - تحدد  مسألة  وهي 
لتحويل األقليات إلى قوى فاعلة في الجسم الوطني 

تعزف معه في اتجاه واحد.
أن  سنجد  السريانكي  المثال  إلى  رجعنا  وإذا 
من  كبير  جانب  عليها  يقع  السنهالية  األكثرية 
المسؤولية عن تمرد التاميل على الحكومة المركزية 
بحياة  أودى  ال��ذي  الوعر  الطريق  ه��ذا  وسلوكهم 
من  اآلالف  مئات  غير  ال��ن��اس  م��ن  اآلالف  ع��ش��رات 
طويا،  زمًنا  الباد  في  التنمية  وعّطل  المشردين، 

وذلك بسبب تفرقة األغلبية بين القوميات واألديان، 
المسلمين  إلى  االضطهاد  من  كبير  جانب  وتوجيه 

والتاميل على السواء.
إن حل معضلة  قلنا  إذا  الصواب  لعلنا ال نجتنب 
أمرين  في  يتلخص  المختلفة  بألوانها  األقليات 

رئيسين:
أبناء  لكل  التساوي  على  الحرية  منح  األول: 

الوطن الواحد.
يشارك  وطني  لمشروع  الدولة  تبني  الثاني: 
على  ث��م��اره  وج��ن��ي  مسؤوليته  بتحمل  الجميع 

السواء.
إن األقلية ال تنفصل عن جسم الوطن الذي تنتمي 
إليه إال إذا شعرت بالغربة في وطنها، أو إذا أغراها 
حال  م��ن  تجنيه  مما  أكبر  بثمرة  خ��ارج��ي  ط��رف 

إال  نحتاج  ال  األحوال  كل  وفي  األكثرية،  مع  التوافق 
إلى اإلنصاف واليقظة.

مع   - تذيب  ب��أن  كفيلة  والحرية  المساواة  إن 
التي  االجتماعي  التفاعل  عمليات  خال  ومن  الزمن 
أن  حين  في  األكثرية،  عن  األقلية  امتياز  تتوقف-  ال 
التفرقة والتضييق واالضطهاد كفيلة بتضخيم ذات 
عن  بها  تنفصل  لها  خاصة  قضايا  وصناعة  األقلية 

بنيان الوطن وأحامه.
وأخيرا: من الحق أن نقول: إن الواليات المتحدة 
في  وديني  عرقي  تنوع  أكبر  اآلن  تضم  األميركية 
العالم، ومع ذلك فهي تقدم نموذجا قابا لمزيد من 
مكونات  بين  العاقة  وتيرة  ضبطت  كلما  االنسجام 
ُتضَبط  لم  إذا  بقوة  لاهتزاز  قابل  ولكنه  المجتمع، 

هذه الوتيرة.

في العام 2002 ُكلّفت دير شبيغل بتكذيب ما أورده 
تيري ميسان في تحقيقه عن أحداث 11 أيلول. وأرسلت 
األميركية  المتحدة  الواليات  إلى  محّققيها  من  فريقاً 
الفريق عاد  ليقوم بالتحقيقات الضرورية لذلك. لكن 
بعد إقامة دامت ستة أشهر دون التمّكن من الحصول 
على أية معلومات تناقض ما ورد في تقرير ميسان. 
هذا األمر لم يمنعها من إصدار ملفٍّ خاص تعّبر فيه عن 
رفضها االيديولجي لما كتبه ميسان بالرغم من غياب 

أية أدلة أو معطيات تثب خطأه.
نشر  شبيغل  دي���ر  منعت   2008 ال��ع��ام  ف��ي 
قاسم«  »بافل  المصّورين  أهم  ألحد  مصّور  تحقيٍق 
الجورجية  للقوات  مشاهد  بالتقاط  »أخطأ«  الذي 
أوسيتيا  في  منازلهم  وتدّمر  مدنيين  تقتل  وه��ي 
من  ض��ّب��اط  العملية  خ��ال  ويرافقها  الجنوبية، 
أن  تريد  كانت  شبيغل  فدير  »اإلسرائيلي«.  الجيش 
أن  تؤّكد  التي  األطلسية«  »الحقيقة  لقّرائها  ُتظهر 

الجورجيين هّم ضحايا وحشية »الدّب الروسي«.
إلى  العودة  من  بّد  ال  المختصر  السرد  هذا  بعد 
عن  شبيغل  دي��ر  نشرته  ال��ذي  »الدقيق«  المقال 
التحقيقات في جريمة اغتيال رفيق الحريري. يؤّكد 
بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  أن  المقال،  كاتب 
تملك منذ شهر على األقل معلومات جديدة امتنعت 
تأثير  بسبب  التحقيق  تسّيس  ال  كي  ذكرها  عن 
النيابية  االنتخابات  مجرى  على  المعلومات  هذه 
سمحا  لللجنة  تابعين  محّققين  لكن  لبنان.  في 
الوثائق  بعض  على  باإلطاع  المذكور  للصحافي 
المقال، بأنها قد تساهم  السّرية، والتي يؤّكد كاتب 
في خسارة حزب الله خال االنتخابات المقبلة في 

لبنان.
معسكرها،  اختارت  قد  شبييغل  دير  كانت  إذا 
فذلك ال يعفيها من تهمة الامهنية في ظّل غياب أية 
من  المسّربة  »المعلومات«  عن  لديها  نقدية  رؤية 
يطرح  الذي  التسريب  هذا  الدولية.  التحقيق  لجنة 
الدولية  المحكمة  حياد  حول  كبيرة  أسئلة  ب��دوره 

الخاصة بلبنان.
السلطات  فيها  حّققت  التي  الدّقة  يذكر  الجميع 
المتحدة   لألمم  تابعين  خبراء  بمساعدة  اللبنانية، 
االتصاالت  في  التعقيد،  في  غاية  معّدات  وبواسطة 
اتصال، والتي  94 مليون  التي بلغ عددها  الهاتفية 
جرت في فترة حدوث الهجوم في بيروت. وقد أظهر 
هذا التحقيق أن هناك مجموعة من االتصاالت أُجريت 
من هواتف ذات خطوط غير ثابته اسُتخدمت للمّرة 
األولى واألخيرة لمتابعة حركة موكب الحريري في 
البعض  حاول  الجريمة  اقتراف  بعد  الجريمة.  يوم 
مباشرة،  وغير  مباشرة  االتصال،  »المتوّرطين«  من 
بالضباط األربعة المّتهمين بالوالء لسورية. وعلى 

أساس هذا اإلّدعاء قام رئيس لجنة التحقيق التابعة 
الضباط  بتوقيف  مليس  ديتليف  المتحدة  لألمم 
أصابع  ووّجه   ،2005 آب  من  الثاثين  في  األربعة 
االّتهام إلى سورية. لكن الضباط خرجوا دون توّفر 
أدلة حقيقية تدينهم بعد ثاث سنوات ونصف  أية 
من توقيفهم. ووصفت لجنة حقوق اإلنسان التابعة 

لألمم المتحدة هذا التوقيف ب� »التعّسفي«.
ذلك  في  جرى  آخر  اتصاالً  أن  اللجنة  اكتشفت 
الجريمة  في  »المتوّرطون«  عبره  ح��اول  الوقت 
االتصال بسّيدة مقّربة جّداً من عبد المجيد غملوش 
تدريبات  تلّقى  وال��ذي  الله،  ح��زب  إل��ى  المنتمي 
عسكرية في إيران. وغملوش ينتمي أيضاً إلى خلّية 
يترأسها الحاج سليم الذي يتلّقى أوامره مباشرة من 
األمين العام لحزب الله. سليم هو إذاً العقل المخّطط 

للعملية ونصرالله هو المقّرر. 
المشكلة القانونية هنا تكمن في أن هذا األسلوب 
الضّباط  قضية  في  فشله  أثبت  قد  التحقيق  في 
لماذا  نفسه:  المنطقي  السؤال  يطرح  لذا  األربعة، 
أنها  الصحافي  يّدعي  التي  بالنتائج  نثق  أن  يجب 
أوصلت المحّققين إلى حزب الله؟ المهّم في اإلجابة 
الصياغة  عن  بعيدة  تكون  قد  ال��س��ؤال  ه��ذا  على 
المباشرة له، فالطريق التي تقود إلى تجريم سورية 
في  فهي  إي��ران،  تجريم  من  اآلن  بّد  ال  لذا  انقطعت. 

البداية والنهاية »في محور الشّر«.
المتحدة  لألمم  التابعة  التحقيق  لجنة  وقعت 
رئيسها  بسبب  ال��ع��دال��ة«  »مسرحية  مهزلة  ف��ي 
واستعراضاته  مليس،  ديتليف  األلماني  األول 
الدير  حتى  ترحمه  لم  مليس  )ديتليف  التلفزيونية 
الحقيقة  عن  اللجنة  ضلّت  ث��ّم  نفسها(.  شبيغل 
كشفت  أن  الحقائق  لبثت  ما  شهود  على  باعتمادها 
زور شهاداتهم. لكن اللجنة عادت لتكتسب تدريجياً 
سيرج  البلجيكي  رئيسيها  بفضل  الصدقية  بعض 
برامرتز والكندي دانييل بلمار. وبعد تعيين األخير 
أمل  بلبنان،  الخاصة  الدولية  للمحكمة  عاماً  مّدعياً 
البعض أن تتحلّى هذه األخيرة بالصدقية والجّدية 

اللتين افتقرت إليهما اللجنة في بداية عملها. 
تعتمد  المحكمة  أن  ي��درك  المدّقق  المتابع  لكن 
ديتلف  اختارهم  الذين  الخاصين  محّققيها  على 
الذي  السابق  األلماني  العام  المّدعي  هذا  مليس. 
وكالة  ظّل  في  الغربية  ألمانيا  في  بداياته  في  عمل 
مليس  وانتقل  األميركية.  المركزية   االستخبارات 
األبحاث  مركز  في  واشنطن  في  للعمل  ذل��ك  بعد 
الدولية »وينب« التابع ل� »إيباك«. ومليس األلماني 
»اإلسرائيلية«،  الجنسية  على  حصوله  ُقبل  الذي 
مؤّلف  بطاقم  بيروت  في  عمله  خال  نفسه  أحاط 
بشكل رئيسي من محّققين ألمان و«إسرئيليين«. أما 

الرئيس الجديد للمحّققين، األسترالي نك خالداس، 
الجنسية  على  ح��اص��ل  م��ص��ري  ال��واق��ع  ف��ي  فهو 
على  حصوله  على  الموافقة  وت��ّم��ت  األسترالية 

الجنسية »اإلسرائيلية«. 
يد  ف��ي  المحكمة  ف��ي  الضاغطة  ال��ق��ّوة  ت��زال  ال 
وال  بداياته،  في  التحقيق  أدار  الذي  نفسه  الفريق 
ويسعى  نفسها  األساليب  يستخدم  الفريق  هذا  زال 
التي  األه��داف  هذه  القديمة.  األه��داف  تحقيق  إلى 
اقترابها من وضع خصوم  الحقيقة بقدر  تبتعد عن 
الواليات المتحدة و«إسرائيل«، في الشرق األوسط، 

في قفص االّتهام. 
لكن المشكلة ال تقف عند حدود مليس وجماعته، 
بالدور  تقوم  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  ألن 
نفسه عبر تسريب بعض »المعلومات؟« إلى اإلعام 
تملكها  التي  الخيوط  متابعة  في  تقصيرها  وعبر 

حول الجريمة.
اإلع��ام  وسائل  عبر  وجماعته،  مليس  ق��ام  لقد 
بتهديد  سنوات  ثاث  امتداد  وعلى  »األطلسية«، 
وحاولوا  الجريمة،  في  بالضلوع  واتهامها  سورية 
شاهداً  وأوج��دوا  وبلمار.  برامرتز  سمعة  تشويه 
الذي  الشاهد  هذا  الصّديق.  زهير  محمد  هو  عجيباً 
أدى التناقض في أقواله إلى فراره إلى فرنسا التي 
من  لمعرفة  أقواله  إلى  االستماع  محاكمها  أرادت 
يقف خلفه، أي من حاول تضليل التحقيق. الصّديق 
يدلي  أن  قبل  الفرنسية  الشرطة  أعين  أمام  اختفى 
من  تمّكنت  السورية  االستخبارات  لكن  بأقواله. 
اإلم��ارات  في  عليه  لتعثر  عائلته  عبر  أث��ره  تقّفي 
سفر  جواز  بواسطة  دخلها  التي  المتحدة  العربية 
تشيكي مزّور. وحين قام فريق بلمار باستجوابه في 

اإلمارات أّكد الصّديق على من قام بتجنيده.
تراجعت  الجديد  االكتشاف  أرعبها  التي  اللجنة 
شهادته  ألن  أم��ام��ه��ا،  ال��ص��ّدي��ق  م��ث��ول  طلب  ع��ن 
المشهوران  وهما  التحقيق  قيد  يذكرهم  من  ستضع 
بقربهما من الواليات المتحدة. ووضع الشخصيتين 
المذكورتين في دائرة الضوء يعني وضع واشنطن 

وتل أبيب في الدائرة نفسها...
الدولية  المحكمة  تقوم  لن  األح��وال  جميع  في 
حين  إالّ  مشّرٍف  بشكٍل  بدورها  بلبنان  الخاصة 
تجتهد في متابعة الخيوط التي تشير نحو تشيني، 
أنها  يبدو  وكما  سورية،  ماحقة  في  اجتهدت  كما 

تجتهد في »كشفها« للخيوط األيرانية.
� تيري ميسان.
- كاتب ومحلل سياسي.
- رئيس شبكة فولتير الدولية.
- مؤلف »الخدعة الكبرى
و»تدمير لبنان، الهيمنة على الشرق األوسط«.  

 في هذه المنطقة« . وصرح مسؤول فرنسي ان »لهذه القاعدة 
بعداً سياسياً ودبلوماسياً واستراتيجياً ..لكنها ليست موجهة 

ضد أحد«.
يذكر ان القاعدة، التي تفتتح بعد عام ونصف العام فقط من 
اطاقها، ستؤوي بين 400 و500 عسكري في ثاثة مواقع هي 
مقراً  ستكون  جوية  وقاعدة  أبوظبي،  ميناء  في  بحرية  قاعدة 
على  للتدريب  معسكر  إلى  إضافًة  األقل،  على  مقاتات  لثاث 

القتال في المدن وفي المناطق الصحراوية.
وقال ساركوزي في مقابلة أجرتها معه مجلة »دبلوماسي« 
إن الوجود العسكري الفرنسي يؤكد رغبة فرنسا في »المشاركة 
الحفاظ  إلى  بالنسبة  المهمة  المنطقة  استقرار  في  كامل  بشكل 

على التوازن في العالم«. 
فرنسا،  تجعل  الفرنسية  الخطوة  إن  المحللون  ويقول 
باإلضافة إلى الواليات المتحدة وبريطانيا الذين لهما قواعد في 
وإبرام  مغرية  دفاعية  عقود  على  الحصول  وضع  في  الخليج، 

اتفاقات الطاقة النووية. 
مساء  وصل  ساركوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس  وكان 
عسكري  حضور  لتكريس  االم��ارات  الى  الماضي  االثنين 

فضا  ابوظبي،  في  قاعدة  افتتاح  عبر  المنطقة  في  لباده 
عقود  على  الحصول  اجل  من  الفرنسية  الشركات  دعم  عن 
المدنية.وكان  والنووية  الدفاعية  المجاالت  في  ضخمة 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  المطار  في  مستقبليه  مقدمة  في 
الرئاسة  شؤون  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
والشباب  الثقافة  وزي��ر  العويس  محمد  وعبدالرحمن 
الخارجية  وزي���ر  كوشنير  وب��رن��ارد  المجتمع  وتنمية 
الدولة  سفير  العامري  ناصر  عبدالله  والسفير  الفرنسي 
لدى  فرنسا  سفير  أزواو  وأالن  الفرنسية  الجمهورية  لدى 

. المسئوولين  من  وعدد  الدولة 
هذا  ان  االمارات  انباء  وكالة  مع  مقابلة  في  ساركوزي  وقال 
االنتشار بالقرب من مضيق هرمز االستراتيجي يعكس قبل كل 
يمر  والتي  اليران  المحاذية  المنطقة  بهذه  فرنسا  اهتمام  شيء 

% من الصادرات النفطية العالمية. عبرها 40 
ان  مستعدة  انها  بذلك  تظهر  »فرنسا  ان  ساركوزي  وق��ال 
المنطقة  ه��ذه  في  االم��ن  لضمان  مسؤولياتها  كامل  تتحمل 

االساسية بالنسبة للتوازن في العالم«.
الساح  ال��ى  بالسعي  اي��ران  الغرب  فيه  يتهم  وق��ت  وف��ي 

النووي، تبرز القاعدة الفرنسية ايضا كرسالة سياسية لجيران 
ايران العرب المعتدلين.

في  عمدا  نتمركز  »اننا  الفرنسية  الرئاسة  من  مصدر  وقال 
موقع ردع )...( فاذا هجمت ايران فعا، فاننا سنتعرض ايضا 

لهجوم«.
اسم  وتحمل  االم���ارات  من  بطلب  انشئت  التي  والقاعدة 
»معسكر السام«، قد ساهمت ايضا في اعادة انعاش العاقات 
العسكرية الفرنسية االماراتية، اذ سيتم الثاثاء توقيع اتفاقية 
القديمة  االتفاقية  مكان  ستحل  البلدين  بين  جديدة  عسكرية 

التي تم التوقيع عليها في 1995.
ذلك  في  بما  باريس،  في  السياسية  االوس��اط  بعض  ورأت 
الفرنسي  االنتشار  هذا  في  بايرو،  فرانسوا  اليميني  المعارض 
فرنسا  انجرار  بمخاطر  ونددت  استراتيجيا  تحوال  ابوظبي  في 

»رغما عنها« الى نزاع في المنطقة.
والقاعدة التي تفتتح بعد عام ونصف العام فقط من اطاقها، 
قاعدة  مواقع:  ثاثة  في  عسكري  و500   400 بين  ستؤوي 
لثاث  مقرا  ستكون  جوية  وقاعدة  ابوظبي،  ميناء  في  بحرية 
مقاتات على االقل، اضافة الى معسكر للتديب على القتال في 

المدن وفي المناطق الصحراوية.
االثنين  شيريل  هيرفيه  الكولونيل  القاعدة  قائد  وق��ال 
الماضي ان »لهذه القاعدة مهمة عامة هي دعم قواتنا المنتشرة 
العسكري  التعاون  تطوير  ايضا  وانما  الهندي  المحيط  في 

الثنائي«.
القاعدة  تكون  ان  هو  ثالثا  محتما  هدفا  ساركوزي  وحدد 
المسلحة  القوات  تعد  ال��ذي  الفرنسي  للساح  عرض  منصة 

االماراتية من زبائنه االوفياء.
»شركاؤنا  »دي��ب��ل��وم��اس��ي«  مجلة  ف��ي  س��ارك��وزي  وق���ال 
)االماراتيون( سيحظون بفرصة التعرف عن قرب على الساح 

الفرنسية وتقدير ميزاته«.
وابرز العقود المحتملة بين البلدين هو امكانية شراء االمارات 

60 مقاتلة رافال التي لم تحظ حتى اآلن باي فرصة للتصدير.
هذا  في  المفاوضات  ان  الفرنسية  الرئاسة  في  مصدر  وقال 

الشأن »تتقدم«.
ال  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  االماراتي  الخارجية  وزير  وقال 
نهيان االثنين ان المفاوضات لشراء مقاتات )رافال( لم تصل 

الى نتيجة حتى اآلن انما ما زالت مستمرة.

في  تفكر  انها   2008 حزيران  في  اعلنت  االم��ارات  وكانت 
التي  طائرة(   60( الفرنسية   2000 الميراج  طائرات  استبدال 

تملكها بالرافال التي تعد من االكثر تطورا.
واشارت تقارير صحافية الى ان االمارات اثارت مسالة شراء 
ابرام عقد لشراء  2000 قبل  الستين من طراز ميراج  مقاتاتها 

طائرات الرافال.
لدعم  زي��ارت��ه  استغال  ال��ى  ايضا  س��ارك��وزي  وسيسعى 
جي  و  اريفا  الفرنسية  الشركات  من  المؤلف  التحالف  ترشيح 
اف(،  دي  )اي  فرنسا  كهرباء  وشركة  وتوتال  اف-سويز  دي 
على  الجنوبيين  والكوريين  االميركيين  مع  يتنافس  وال��ذي 

انشاء محطات نووية مدنية لامارات.
بسبب  وفرنسا  اإلم��ارات  دول��ة  إي��ران،  انتقدت  جهتها  من 

افتتاح قاعدة  عسكرية فرنسية في أبو ظبي.
حسن  اإليرانية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وق��ال 
منح  واصفا  االعتدال،  سياسة  عن  ابتعدت  فرنسا  إن  قشقاوى 
قاعدة عسكرية فى اإلمارات لفرنسا، بأنه إجراء ال يخدم األمن 

فى المنطقة.
)وام/ رويترز / أ ف ب (  

فرن�صا ــ الإمارات: قاعدة ع�صكرية �صيا�صية واقت�صادية « . . . )التتمة �ص1(

لقاء 14 اآذار في »البري�شتول«..عودة ال�شورة. . . )التتمة �ص1(حكاية اللون الأزرق في »دير �شبيغل« . . . )التتمة �ص1(

شرسة  هجمة  “هناك  ان  دلول  ورأى 
البقاع  ف��ي  الشيعية  الطائفة  على 
وطريقة  ثقافتنا  تستهدف  األوس��ط 
“دير  مجلة  نشرته  وعما  عيشنا”. 
ه��ذه  ف��ي  ك��ت��ب  “ما  ق���ال  شبيغل” 
وإذا  لبنان،  في  وكتب  فتنة،  المجلة 
بي  االت��ص��ال  ف��ي  المحققون  رغ��ب 
كتب،  وأي��ن  كتبه  من  لهم  فسأقول 
هناك مساع حثيثة لوضع شرخ بين 

السّنة والشيعة. 

 275 بالمواد  عباس  وشوقي  شهاب 
عقوبات و5 و6 من قانون اإلرهاب.

سياسياً
الداخلي،  السياسي  ال��ش��أن  ف��ي 
هذا  على  األخيرة  الصورة  تكون  ربما 
الضرورة  ص��ورة  لعلّها  أو  الشكل، 
لدى  ال��روح  من  تبقى  ما  الستنهاض 
االنتخابات  عشية  آذار   14 ف��ري��ق 
قنبلة  مفعول  تبخر  أن  بعد  النيابية 
ساعة،   24 من  أقل  “ديرشبيغل” في 
أجواء  إع��ادة  أوالً،  منها:  أري��د  والتي 
وثانياً،  وتعزيزها،  الباد  في  الفتنة 
والمذهبي  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ع��ص��ب  ش��د 
المستقبل عّل ذلك يعّدل  تيار  لصالح 
الذاهب  المواالة  فريق  لصالح  األمور 
متدنية  بمعنويات  ح��زي��ران   7 ال��ى 
للتوقعات التي تكاد تجمع على  نظراً 
االنتخابات  في  ستفوز  المعارضة  ان 

ولو بمقاعد قليلة.
اجتمعوا مساء أمس في البريستول 
قالوا،  كما   2005 عام  مشهد  إلع��ادة 
منذ  حصلت  التي  التغيرات  ان  مع 
مثل ان  تؤكد  اآلن  حتى  التاريخ  ذلك 
فقد  أن  بعد  مستحيلة  مهمة  ذلك   
ان  وب��ع��د  ال��م��ب��ادرة  آذار   14 ف��ري��ق 
التي  األوراق  ك��ل  يديه  م��ن  سقطت 
سبيل  وال  الحين،  ذلك  في  استخدمها 

لتعدادها.
“دير  مجلة  لقنبلة  بالنسبة  أم��ا 
حزب  واتهامها  األلمانية  شبيغل” 
الرئيس  اغتيال  في  بالضلوع  الله 
لم  مفاعيلها  ف��إن  ال��ح��ري��ري،  رفيق 
التي  الجهة  توقعته  ما  بحجم  تكن 
اإلعامية  “التلفيقة”  هذه  وراء  كانت 
عنها  بعيدة  ليست  التي  البوليسية 
هذه  ان  بل  ال  “اإلسرائيلية”،  األيدي 
مؤثر  فعل  رد  أي  تحدث  لم  القنبلة 
الشعبية  واألوس�����اط  ال��ش��ارع  ف��ي 
األساليب،  هذه  مثل  تكشفت  ان  بعد 
األفعال عليها حتى من  وجاءت ردود 
مثل  آذار   14 فريق  في  البعض  قبل 
اعتبرها  ال��ذي  جنباط  وليد  النائب 
عبر  وقد  الرمانة.  عين  بوسطة  مثل 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
والتحرير  المقاومة  عيد  في  نصرالله 

الضخم  الجماهيري  المهرجان  خال 
الجنوبية  الضاحية  في  أقيم  ال��ذي 
أول أمس عن تقديره لموقف جنباط، 

وحّيا هذا الموقف.
حديث  ف��ي  أم���س  ج��ن��ب��اط  ورد 
لمحطة الجزيرة أعلن خاله انه جاهز 
للقاء السيد نصر الله بعد االنتخابات، 

وأنه ليس من مشكلة للتاقي بينهما.
لدرء  اللبنانيين  تاقي  الى  ودع��ا 
“دير  قنبلة  ال���ى  م��ش��ي��راً  ال��ف��ت��ن��ة، 
“إسرائيل”  من  المدسوسة  شبيغل” 

التي تريد خلق فتنة في لبنان.

انتخابياً
االنتخابي  للموضوع  بالنسبة  أما 
فقد علمت “البناء” من مصادر مطلعة 
ان الئحة الكتلة الشعبية برئاسة الوزير 
مساء  ستعلن  زحلة  في  سكاف  إيلي 
اليوم )الساعة السادسة( في المدينة، 
وان اعضاءها لن يتغيروا ما عدا المرشح 

السّني الذي سيكون رضا الميس.
أعلن  الائحة  هذه  إع��ان  وعشية 
محسن  السابق  وال��ن��ائ��ب  المرشح 
وهو  المعركة،  من  انسحابه  دل��ول 
أعضاء  أح��د  فسره  ال��ذي  االنسحاب 
يصب  بأنه  الشعبية  الكتلة  الئحة 

المصدر  وق��ال  الائحة.  صالح  ف��ي 
خيار  م��ن  واث��ق��ون  اننا  ل��”البناء” 
أهلنا في دائرة زحلة من كل الطوائف، 
مشيراً الى تحسن لوضع الائحة في 
الذي  للوضع  نسبة  السّنية  األوساط 

كان قائماً في العام 2005.
األوساط  في  الوضع  ان  وأض��اف: 
للغاية،  جيد  والشيعية  المسيحية 
وأن األمور تسير بشكل ايجابي وجيد 
ان  وقال،  الصعد،  كل  على  لصالحنا 
و”الهوبرات”  “البهرجات”  بعض 
سيما  ال  اآلخر  الطرف  بها  يقوم  التي 
أي  تحدث  لن  اللبنانية”  “القوات 

تأثير على أبناء زحلة.
ليوم  المفاجئة  الشخصية  أم��ا 
أمس فكانت شخصية النائب والوزير 
الحركة  م��ؤس��س��ي  وأح���د  ال��س��اب��ق 
أعلن  ال��ذي  دل��ول  محسن  الوطنية 
انسحابه من االنتخابات “ألن الطبقة 
الى  لبنان  حّولت  الحاكمة  السياسية 
فريق  بغلبة  اال  ينتهي  ال  صراع  حلبة 
بالضربة  وإما  بالنقاط  إما  آخر  على 
عقل  على  دل��ول  وت��ّرح��م  القاضية” 
جنباط  وكمال  الصدر  موسى  اإلمام 
معوض  ورينيه  ال��ح��ري��ري  ورف��ي��ق 
ورشيد كرامي وريمون إده وحكمتهم. 



AL-BINAA

يخوض فريق »الشياطين الحمر« النهائي للمرة الرابعة في ت
بدوره  برشلونة  و2008، ويخوض  اريخه بعد 1968، 1999،  
 ،1992  ،1986  ،1961 منها  تاريخه  في  السادسة  للمرة  النهائي 
الخبرة  بين  مواجهة  »اولمبيكو«  موقعة  وستكون  و2006، 
االسكتلندي  مانشستر  بمدرب  متمثل  االول  العنصر  والشباب، 
جوسيب  الكاتالوني  الفريق  بمدرب  والثاني  فيرغوسون  اليكس 
غوارديوال الذي يسعى الى ان يسدل الستار على موسم اول رائع له 
على مقاعد التدريب، ليظفر باللقب للمرة الثانية بعد ان تذوق طعم 
التتويج بلقب المسابقة األوروبية األم عام 1992 عندما كان العبا في 
صفوف الفريق.ويقف الرجالن في روما امام تسجيل انجاز تاريخي، 
ففيرغوسون سيصبح ثاني مدرب يتوج باللقب في ثالث مناسبات، 

بعد الراحل بوب بايسلي الذي قاد ليفربول الى هذا االنجاز. 

غواديوال: مانشستر أفضل فريق 
اعتبر غوادريوال بأنه »شرف كبير بالنسبة إلي أن أواجه مؤسسة 
بانه  معتبرا  فيرغوسون«،  اليكس  بقيادة  يونايتد  مانشستر  هي 
بالكأس،  الفوز  »نريد  وواص��ل  العالم«  في  فريق  »افضل  يواجه 
وهم  ومهاجمين،  شجعان  دائما:  الحال  كما  المباراة  الى  وسندخل 
االرجنتيني  الكاتالوني  الفريق  ذلك. واشاد نجم  )مانشستر( يعون 
البرتغالي  مع  مميزة  مواجهة  في  سيكون  ال��ذي  ميسي  ليونيل 
الذين  االشخاص  وانتقد  غوارديوال  بمدربه  رونالدو،  كريستيانو 
المحليين  والكأس  الدوري  بلقبي  سيفوز  كان  برشلونة  ان  اعتبروا 
الشخصي وصف  الصعيد  وعلى  عدمه..  او  الحالي  المدرب  بوجود 
ان تكون  امال  النهائي بانها »اهم مباراة في حياتي«،  ميسي موقعة 
المباراة مفتوحة من اجل ارضاء الجماهير. وفي حال خرج برشلونة 

فائزا باللقب، سيصبح غوارديوال )38 عاما( اصغر مدرب يحرز لقب 
المسابقة منذ 49 عاما، اذ يسبقه ميغيل مونوز الذي قاد ريال مدريد 
للفوز بنسخة عام 1960، في حين أن اصغر مدرب فاز باللقب على 
36 عاما عندما فاز ريال مدريد  االطالق كان خوسيه فيالونغا بعمر 
باللقب  يفوز  العب  س��ادس  غ��واردي��وال  1956.وسيصبح  بنسخة 
كالعب وكمدرب، كما سيصبح ثالث العب يصل الى هذا االنجاز مع 
ريال  مع  كالعب  )فاز  مونوز  ميغيل  االسباني  بعد  نفسه،  الفريق 
وااليطالي  و1966(،   1960 وكمدرب  و1957   1956 عامي  مدريد 
كارلو انشيلوتي )فاز مع ميالن كالعب عامي 1989 و1990 وكمدرب 
عامي 2003 و2007(.ولم يخسر مانشستر يونايتد في مبارياته 25 
االخيرة في المسابقة )رقم قياسي( وتحديدا منذ ان خسر في نصف 

النهائي عام 2007 أمام ميالن.

صراع تاريخي وثأر 
كاتالوني 

بين  الثاني  روم��ا  نهائي  سيكون   
على  وبرشلونة  يونايتد  مانشستر 
في  تواجها  ان  بعد  القاري  الصعيد 
في   1991 عام  الكؤوس  كأس  نهائي 
روتردام عندما خرج فريق »الشياطين 
الحمر« فائزا 2-1 ليحصل فيرغوسون 
االول  االوروب�����ي  لقبه  ع��ل��ى  حينها 
برشلونة  الع��ب  بفضل  الفريق،  م��ع 
ال��ذي  هيوز  م��ارك  الويلزي  السابق 
في  االنكليزي  الفريق  هدفي  سجل 
اليوم  مباراة  الثاني.وستكون  الشوط 
الفريقين  بين  السادسة  المواجهة 
على الصعيد القاري، والثالث األخيرة 
االب��ط��ال  دوري  مسابقة  ف��ي  ك��ان��ت 
التقيا  عندما   1995-1994 موسم 
ذهابا  فتعادال  المجموعات  دور  في 
برشلونة  وفاز  مانشستر  في   )2-2(
فيها  شارك  مباراة  في  )-4صفر(  ايابا 
غوارديوال كالعب، ليودع بعدها الفريق 
المصير ذاته  الكاتالوني  الفريق  ان يلقى  االول، قبل  الدور  االنكليزي 
ذهابا  المجموعات  دور  في  تعادال  عندما   ،1999-1998 موسم 
الحمر«  »الشياطين  فريق  واصل  فيما   ،3-3 ذاتها  بالنتيجة  وايابا 
بلقبي  توج  كان  ان  بعد  بالثالثية  ليظفر  باللقب  الفوز  مشواره نحو 
الدوري والكأس المحلية، ليصبح اول فريق من البطوالت األوروبية 
الخمس الكبرى يحقق هذا االنجاز.اما المواجهة االخيرة فهي ستكون 
على  خرج  الكاتالوني  الفريق  الن  لبرشلونة،  الثأري  الدافع  خلف 
النهائي  نصف  ال��دور  من  الماضي  الموسم  الحمر«  »الشياطين  يد 
خسر  ثم  )صفر-صفر(،  ارضه  على  ذهابا  بالتعادل  اكتفائه  بعد 
وفي  سكولز.  بول  بهدف سجله  )صفر1-(  »اولدترافورد«  في  ايابا 
مجمل المباريات التي جمعت الطرفين، فاز برشلونة في مناسبتين 

ومانشستر في ثالث وتعادال أربع مرات.
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PENALTY

نادي  لرئيس  كالماً  ق��رأت 
اليد  ك��رة  ف��ي  بعلبك  النسور 
أداء  فيه  ينتقد  ع��واض��ة  علي 
ب��ال��ق��ول: »لم  اليد  ات��ح��اد ك��رة 
ي���ع���د م��م��ك��ن��اً ال���س���ك���وت عن 
قراراته  في  االتحاد  ارتجالية 
وأدائ������ه ال��م��ت��ع��ث��ر، وع��ل��ى أن 
ل��ي م��وق��ع��اً ف��ي االت��ح��اد فأنا 
وسأهجر  ف��ري��ق��ي  س��ح��ب��ت 
ال���ل���ع���ب���ة ف�����ي ح������ال اس��ت��م��ر 
ال��ت��ع��اط��ي معها  االت���ح���اد ف��ي 
بهذه الطريقة«. وهذا يعني أن 
النسور انسحب من البطولة.

كالم عواضة جاء رداً على 
اللبناني  االتحاد  عدم تجاوب 
لكرة اليد مع نظيره السوري 
في االتفاق على انتقال بعض 
لبنان  ال�����ى  ال���ث���ان���ي  الع���ب���ي 
ومنها  الفرق  بعض  مع  للعب 

النسور.
لالتحاد  عواضة  اتهامات 
ألنه  البيت  داخ���ل  م��ن  ج���اءت 
ثانياً  ن��ائ��ب��اً  م��ن��ص��ب  ي��ش��غ��ل 
ل���رئ���ي���س ات����ح����اد ك�����رة ال���ي���د، 
أن  ي��س��ع��ن��ا س�����وى  وه���ن���ا ال 
ونائبه  االتحاد  رئيس  نسأل 
العام  األم��ي��ن  ومعهما  األول 
»هل  بالكرسي:  »المتمسك« 
في  زميلكم  يقول  م��اذا  قرأتم 

االتحاد؟«.
واأله����م م��ن ال���س���ؤال هو: 
»ه�����ل ل�����دى رئ���ي���س االت���ح���اد 
للحضور  ال���ك���اف���ي  ال����وق����ت 
مشاكل  ومتابعة  لبنان  ال��ى 
أعماله  أن  أم  اللعبة  وه��م��وم 
خارج الوطن ال تسمح بذلك؟

وق�����ب�����ل ك��������الم ع����واض����ة 
الشباب  ن����ادي  رئ��ي��س  ه���دد 
م���ار ال��ي��اس ج���اك ت��ام��ر بأنه 
البطولة  من  فريقه  سيسحب 
االتحاد  أداء  ه��اج��م  أن  ب��ع��د 
بتحامل  ق��ول��ه  ال���ى  وص����والً 

الحكام على فريقه.
ت��ام��ر ج��اء قبل كالم  ك��الم 
عواضة وهو قد ينسحب من 

البطولة كما أكد مراراً.
كرة  م��ن  انسحب  النسور 
الليسيه  س��ب��ق��ه  وك�����ان  ال���ي���د 
ن����اس����ي����ون����ال... وال���ش���ب���اب 
الطريق...  ع��ل��ى  ال��ي��اس  م���ار 
والتحكيم في اللعبة من سيئ 
غير  والجمهور  أس���وأ...  ال��ى 
م��وج��ود ع��ل��ى ال��م��درج��ات... 
ورئ��ي��س االت���ح���اد غ��ائ��ب عن 
ل��ب��ن��ان وال��ل��ع��ب��ة م��ع��ظ��م أي���ام 
ال����س����ن����ة... ون����ائ����ب رئ��ي��س 
يستطيع  ال  األول  االت���ح���اد 
ب���أي ش���يء وال حتى  ال��ق��ي��ام 
بعد  إال  ع����ادي  ق����رار  ات���خ���اذ 
ال���ش���خ���ص���ي مع  االت�����ص�����ال 
الى  ال��ع��ودة  م��ن  ب���دالً  رئيسه 
اللجنة العليا... واألمين العام 
وما  اط��الق��اً  اللعبة  تعنيه  ال 
يهمه التمسك بكرسي األمانة 
كان  ال��ذي  وه��و  فقط،  العامة 
ي����ردد ف���ي ال��س��اب��ق ب��أن��ه لن 
بعد  إال  م���رك���زه  ال����ى  ي���ع���ود 
وضع برنامج لتطوير اللعبة، 
لكن اللعبة لم تتطور ال بل هي 
تواصل تراجعها بينما األمين 
عاد في االنتخابات »المركبة« 
ون��س��ي وع����وده ال��س��اب��ق��ة أو 

تناساها؟
يرفض  ش����يء  ك���ل  وق���ب���ل 
غالبية أعضاء االتحاد ومنهم 
الرئيس ونائبه األول واألمين 
العام التعاون مع رئيس نادي 
ال��س��د ت��م��ي��م س��ل��ي��م��ان، وهو 
في  للعبة  الكثير  ق���دم  ال���ذي 

السنتين األخيرتين.
يريد هؤالء  م��اذا  ن��دري  ال 
م����ن ك�����رة ال����ي����د، ول�����م�����اذا ال 
يتركوها ألهلها ممن يريدون 
ولماذا  وت��ط��وي��ره��ا،  ن��ش��ره��ا 
أكبر  ب���ك���راٍس ه���ي  ال��ت��م��س��ك 
بكثير من قدرتهم على العمل 

لها والحفاظ على قدسيتها.
عدنان حرب

�أية كرة يد هذه؟

�أنظار �لعالم تتجه �ليوم �إلى »معركة روما«

بر�سلونة و مان�س�ستر يونايتد �ليوم للقب »بطل �أوروبا« 

مانشسر وكأس البطولة 2008 برشلونة وفرحة العبه بدوبليه مميز

مانشستر  م����ن  ك����ل  ي���دخ���ل 
وبرشلونة  اإلنكليزي،  يونايتد 
من  النهائية  ال��م��ب��اراة  االسباني 
القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 
في  اولمبيكو  استاد  على  اليوم 
وهما  روم��ا،  االيطالية  العاصمة 
انهاء  ه���دف  أم��ام��ه��م��ا  ي��ض��ع��ان 
بطريقة  االستثنائي  موسمهما 
ت��وج  م��ان��ش��س��ت��ر  ألن  م��ث��ال��ي��ة، 
ألقاب حتى االن، وجاءت  بثالثة 
في كأس العالم لألندية، ثم كأس 
رابطة االندية المحلية المحترفة، 
فيما  المحلي،  ال���دوري  وأخ��ي��راً 
اول  ليصبح  ب��رش��ل��ون��ة  يسعى 
بثالثية  ي��ت��وج  اس��ب��ان��ي  ف��ري��ق 
المحليين،  وال���ك���أس  ال������دوري 

ومسابقة دوري أبطال أوروبا. 

تعادل دنفر وليكرز في �لبالي �أوف �لأميركي

كوبي براينت من اليكرز مسجالً في سلة دنفر

لوس  على  ناغتس  دنفر  تغلب 
 120-( بسهولة  ليكرز  أنجلوس 
التي  الرابعة  المباراة  101(في 
اول من أمس، ضمن  جمعت بينهما 
االميركي  ال���دوري  نهائي  نصف 
)نهائي  السلة  كرة  في  للمحترفين 
النتيجة  فباتت  الغربية(  المنطقة 
ونجح   .2-2 بينهما  االجمالية 
بليكرز  هزيمة  اول  الحاق  في  دنفر 
 8 في  سنتر«  »بيبسي  ملعبه  على 
البالي  في  بينهما  جمعت  مباريات 
باصابة  دن��ف��ر  يتأثر  ول��م  أوف. 
كاحله،  في  انطوني  كارميلو  نجمه 
في  ح��ادة  اوج���اع  م��ن  ومعاناته 
العبيه  م��ن  سبعة  الن  م��ع��دت��ه، 
وكان  االقل،  على  نقاط   10 سجلوا 
بيالبس  تشونسي  بينهم  األفضل 
كل  سجل  ال��ذي  سميث  ار  وج��اي 
انطوني  وأصيب  نقطة.   24 منهما 
سقط  ع��ن��دم��ا  االول  ال���رب���ع  ف���ي 
الخروج  الى  فاضطر  كاحله  على 
لمعاجلته حيث وضع ضمادا عليه. 
برانيت  كوبي  سجل  المقابل  في 
14 في الربع  34 نقطة لليكرز منها 
العمالق  االسباني  واضاف  االخير، 
في  ونجح  نقطة،   21 غاسول  باو 
للمباريات  وخالفا  متابعات.   10
بفارق  انتهت  التي  االول��ى  الثالث 
ض��ئ��ي��ل، ف���ان دن��ف��ر خ���رج ف��ائ��زا 
المواجهة  قبل  المرة  هذه  بسهولة 
لوس  في  أم��س  بينهما  الخامسة 
في   45-52 دنفر  تقدم  أنجلوس. 
الرغم  على  االول  ال��ش��وط  نهاية 
ن��ق��اط   5 ان��ط��ون��ي  ت��س��ج��ي��ل  م���ن 
في  ونجح  االولين،  الربعين  خالل 
في  نقطة   13 الى  الفارق  توسيع 
دنفر  وكان  الثالث.  الربع  منتصف 
في طريقه الى حسم المباراة مبكرا 
لكن  نقطة،   16 بفارق  تقدم  عندما 
نقاط   10 الى  الفارق  قلص  ليكرز 
لكوبي  ح��رة  رم��ي��ات  ارب��ع  بفضل 
بثالث  المباراة  نهاية  قبل  براينت 
ار  جاي  ان  بيد  ثانية،  و49  دقائق 
ثالثيتين  تسجيل  في  نجح  سميث 
الى  ال��ف��ارق  ليعيد  متتاليتين، 
المباراة  دنفر  ينهي  ان  قبل  سابقه 

19 نقطة. بفارق 

غوميز 

�إلى بايرن ميونخ

ميونيخ  بايرن  ن��ادي  اعلن 
االلماني ان مهاجم شتوتغارت 
انتقل  غوميز  ماريو  ال��دول��ي، 
قياسي  رقم  مقابل  الى صفوفه 
 30 مقداره  البوندسليغه  في 
م��ل��ي��ون ي����ورو وك����ان ب��اي��رن 
ميونخ في سعي دائم النضمام 
عام  منذ  صفوفه  ال��ى  غوميز 
رفض  شتوغارت  لكن  مضى 
تحرير مهاجمه البالغ من العمر 
انضمام  س��ي��ك��ون  س��ن��ة،   23
غ��وم��ي��ز ع��ام��ال م��س��اه��م��ا في 
البافاري  الفريق  هجوم  تفعيل 
الدوالي كلوزه  الذي بات يضم 
وااليطالي لوكا توني باالضافة 
القادم  الكرواتي  »اوليتش«  ل� 

ايضا من هامبورغ .  
)رويترز(

نادي �لك�سليك نّظم �ل�سباق �لثاني لل�سرعة

)A.T.C.L(�الفائزون مع أعضاء ومسؤولي ال

فغالي  وعبدو  الهواة  فئة  لقب  الله  رزق  مالك  أح��رز 
الثاني  فيوجن  جيليت  ل�«سباق  المحترفين  فئة  لقب 
للسيارات  اللبناني  ال��ن��ادي  نّظمه  ال���ذي  للسرعة« 
عيون  ف��ي  وردة  م��وق��ف  ف��ي   )ATCL(والسياحة
ه��واة  م��ن  كبير  ع��دد  بحضور    ك��ف��رذب��ي��ان،  السيمان- 
المرحلة  اطار  في  السباق  الميكانيكية.ويندرج  الرياضة 
تتضّمن  التي  الجاري  للعام  لبنان  بطولة  من  الثانية 
طلعتين  تضّمن  ،ال��ذي  السباق  في  مراحل.شارك  ثالث 
اعتماد  وبعد  سائقات.  أربع  بينهم  سائقاً  رسميتين،54 
النتائج  جاءت  الطلعتين  احدى  في  مسّجل  وقت  أفضل 
المركز  في  الله  رزق  مالك  حل  الهواة  عن  كاآلتي  النهائية 
كيروز  سعد  وتالهما  شقرا،  ابو  ميشال  على  متقدما  األول 
النسر  ميتسوبيشي  على  وجميعهم  الثالث،  المركز  في 
رائد  يليه  اوال  فغالي  عبدو  فجاء  المحترفين،  فئة  عن  ام 

بينما  أيضاً  النرس  ميتسوبيشي  على  وكالهما  حسان، 
المجموعة  فئة  وفي  ثالثا،  سوبارو  على  جابر  هشام  حل 
المجموعة«ن«  فئة  أما  بيجو،  على  طربيه  فاز حسام  »أ« 
فكانت من نصيب أالن نوفل على رينو كليو أر أس والذي 
الدفع بالعجلتين)بروتوتيب(، فيما أحرز  أحرز ايضا فئة 
ميتسوبيشي  على  الله  رزق  مالك  الرابعة  المجموعة 
بينما  غولف  على  حمد  ف��ادي  حل  الثالثة  وف��ي  النسر، 
الدفع  بفئة  أم  دبليو  ام  بي  على  هاروتيان  غ��ارو  ف��از 
اميلي فغالي    بالعجلتين للهواة، وفي فئة السيدات حلت 
المسابقة،سلّم  ختام  وفي  االول،  المركز  في  بيجو  على 
بلدية  وعضو  صالحة،  جاك  المنّظم  النادي  رئيس  نائب 
الوطنية  الرياضية  اللجنة  ومدير  بعينو،  وليد  كفرذبيان 
جورج  السباق  ومدير  كريكر،  كابي  المنّظم  النادي  في 
الفائزين. على  الكؤوس  المنّظمة  اللجنة  وأركان  شامي 

)سركيس. ي(

)أرشيف( )أرشيف(

�إتحاد كرة �لقدم يحدد تو�ريخ �نطالق �لم�سابقات
لالتحاد  العليا  اللجنة  عقدت 
في  جلسة  القدم  لكرة  اللبناني 
يوم  مساء  من  الخامسة  الساعة 
االثنين الفائت في مقر االتحاد في 
الثاني  النائب  برئاسة  بيروت، 
سمعان،  ريمون  االتحاد  لرئيس 
واألمين  األعضاء  غالبية  وحضور 

العام رهيف عالمة.
بالوقوف  الجلسة  وافتتحت 
فقيد  ل��روح  إج��الالً  صمت  دقيقة 
كرة القدم اللبنانية ونادي النجمة 
العدو،  سمير  المرحوم  الرياضي 
لكرة  اللبناني  االتحاد  نعاه  حيث 
القدم رمزاً تاريخياً لنادي النجمة 
أعالم  من  ب��ارزاً  وعلماً  جهة،  من 

اللبنانية. الكرة 
وتوجهت اللجنة العليا بأحر 
الصغيرة  عائلته  من  التعازي 

وأسرته الكروية الكبيرة.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وات���خ���ذت 

قرارات عدة أبرزها:
كل  في  األن��دي��ة  سائر  دع��وة 
الثانية،  األول����ى،  ال���درج���ات، 
تحديد  الى  والرابعة،  الثالثة، 
المشاركة  الراغبة في  البطوالت 
فرق  دوري  ب��ط��والت  ف��ي  فيها 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة )اآلم�����ال، 

واألشبال(  الناشئين،  الشباب، 
مهلة  ض��م��ن  ال��ج��دي��د  ل��ل��م��وس��م 
 25 السبت  ي��وم  بتاريخ  تنتهي 

تموز 2009.
دعوة سائر األندية في الدرجتين 
المشاركة  الى  والرابعة  الثالثة 
للموسم  لبنان  ك��أس  بطولة  في 
 2010/2009 الجديد  الرياضي 
السبت  يوم  أقصاها  مهلة  ضمن 
بالتالي  فتنضم   ،2009/7/25
ال���ى أن��دي��ة ال��درج��ت��ي��ن األول���ى 
في  الزامياً  تشارك  التي  والثانية 

البطولة.
لبطولة  النهائية  المباراة  اقامة 
النسائية  القدم  لكرة  لبنان  كأس 

بين   2009/2008 ل��ل��م��وس��م 
وفقاً  واألن��ص��ار  الصداقة  ناديي 
السبت  لنهار  اآلت���ي  للبرنامج 
 4.30 الساعة   2009/5/30

على ملعب الصفاء.
النخبة  ك��أس  بطولة  اط���الق 
للموسم 2010/2009 اعتباراً من 
.2009/9/13 ولغاية   8/29
إق��ام��ة م��ب��اراة ب��ط��ول��ة ك��أس 
 2010/2009 للموسم  السوبر 
الدوري  )بطل  النجمة  ناديي  بين 
العام( والعهد )بطل كأس لبنان( 
مساء  من  الخامسة  الساعة  في 
على   2009/9/19 السبت  يوم 

ملعب بلدية صيدا.

لبنان  ك���أس  ب��ط��ول��ة  اط���الق 
اعتباراً   2010/2009 للموسم 
األول  تشرين   10 السبت  يوم  من 

.2009
اط������الق ب���ط���ول���ة ال������دوري 
للموسم  األول���ى  للدرجة  ال��ع��ام 
يوم  من  اعتباراً   2010/2009
السبت 10 تشرين األول 2009.
اط������الق ب���ط���ول���ة ال������دوري 
للموسم  الثانية  للدرجة  العام 
يوم  من  اعتباراً   2010/2009
الجمعة 16 تشرين األول 2009.
العام  ال���دوري  بطولة  اق��ام��ة 
ل���ل���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��وس��م 
قسمة  قاعدة  على   2010/2009
األندية المشاركة على مجموعتين 
تمهيديتين على النحو اآلتي:

السالم  األول���ى:  المجموعة   �
االرش���اد،  الهومنتمان،  زغ��رت��ا، 
األهلي النبطية، المحبة طرابلس، 
الجهاد حي السلم، السالم صور.
طرابلس  الثانية:  المجموعة   �
ال��م��ودة  الهومنمن،  ال��ري��اض��ي، 
النهضة  االجتماعي،  طرابلس، 
عاليه،  األهلي  االخ��اء  الياس،  بر 

ناصر بر الياس.

.. و�لنجمة و��صل تقبل �لتعازي

تقبل  العدو  سمير  الكبير  الفقيد  وعائلة  الرياضي  النجمة  نادي  واصل 
التعازي، في فندق البوريفاج � الرملة البيضاء، طيلة يومي األحد واالثنين 
ومرشحين  ون��واب  ووزراء  سياسيين  من  المعزين  حشود  توافدت  وقد 
اجتماعية  وجمعيات  وفنانين  ورياضيين  اعالم  ورجال  النيابي  للمجلس 
الفقيد  عائلة  تجاه  التعزية  بواجب  للقيام  مصرفية  ومؤسسات  ورياضية 
ونادي النجمة نظراً لما يمثله الراحل في عالم الرياضة اللبنانية وخصوصاً 

في كرة القدم.

�ل�سفاء »�لمقاتل« يودع �لبطولة �لآ�سيوية 
اآلسيوي  االتحاد  لكأس  الثاني  الدور  من  الصفاء  خرج 
أمام  القاتل  الوقت  وفي  اثر خسارته بصعوبة  القدم  لكرة 
العربي الكويتي 1 – 2 بعد التمديد اثر تعادلهما في الوقت 
التي  المباراة  في   ،)1 –  0 االول  )الشوط   1 –  1 االصلي 
أجريت في العاصمة الكويتية. و ظهر فريق الصفاء كخصم 
طيبة،  مباراة  العبوه  وقدم  ارضهم،  في  للكويتيين    قوي 
وبالعودة   . مشرفة  بطريقة  المباراة  خسارتهم  وج��اءت 
مجريات  على  العربي  سيطر  فقد  المباراة  اح��داث  ال��ى 
الثاني  الشوط  على  الصفاء  سيطر  بينما  االول،  الشوط 
وأهدر العبوه كرات سهلة خطرة. وفي الوقت القاتل، نجح 

الكويتيون في انتزاع بطاقة التأهل. 
افتتح العب العربي إيمانويل التسجيل في الدقيقة 29 
بهدف مشكوك بصحته، وعادل الصفاء عبر تسديدة قوية 
بعدما   59 الدقيقة  في  المرمى  وسط  في  السعدي  لعلي 
القائم  من  سالمي  لخضر  قوية  تسديدة  من  الكرة  ارتدت 
هدف  الخطيب  فراس  سجل   ،113 الدقيقة  وفي  االيمن. 
الى  اليوم  ظهر  بعد  الصفاء  بعثة  وتعود  والفوز.  التقدم 

بيروت.
مثل الصفاء الحارس نزيه طي والالعبون علي السعدي 
القرحاني وحمزة  ورامز ديوب ومحمد  بوليكاربي  وميالت 
ومحمد   )105 الزغبي  )محمود  طحان  وحسين  عبود 
قصاص ورامي قدورة )عبد الله طالب 43( وخضر سالمي 

وعامر خان. 

على  السهل  بفوزه  النهائي  رب��ع  ال��دور  الكويت  وبلغ 
ديمبو الهندي 3 – 1، على استاد الكويت، في الدور الثاني. 
وفرض السوري المتألق جهاد الحسين نفسه نجما للمباراة 
بتسجيله االهداف الثالثة للكويت في الدقائق 21، 58 و90 
من ضربة جزاء، بينما سجل بيتو هدف ديمبو الوحيد في 
الدقيقة 73. وشهدت الدقيقة االخيرة من المباراة طرد العب 

ديمبو النيجيري سولي مارتينيز. 
وتأهل اربيل العراقي للدور الثالث على حساب مواطنه 
– 1، في دبي، ضمن الدور الثاني.و  الزوراء بفوزه عليه 3 
سجل احمد صالح )44( ولؤي صالح )67( واحمد عبد علي 
)70( اهداف اربيل، وعدنان عطية )76( هدف الزوراء. وهذا 
الفوز الثالث الربيل على الزوراء في تاريخ مواجهاتهما، إذ 
 19 في  ال��زوراء  ففاز  المحلية  البطوالت  في  مرة   25 التقيا 

مقابل خسارتين، وتعادل الفريقان 4 مرات.
وتأهل الكرامة السوري لربع النهائي بفوزه على مضيفه 
البسيتين البحريني 2-1 بعد التمديد، على استاد البحرين 
للكرامة  سجل  الثاني.  ال��دور  ضمن  الرفاع،  في  الوطني 
وللبسيتين   ،)115( عباس  وحسان   )42( حموي  محمد 

النيجيري روبرت أكواري )57 من ضربة جزاء(.
وعاد نيفيتشي االوزبكستاني من دمشق ببطاقة تأهله 
السوري  المجد  مضيفه  على  بتغلبه  النهائي  ربع  للدور 
االصلي  الوقتين  انتهاء  بعد   1  -  3 الترجيح  بضربات 

واالضافي بالتعادل 0 - 0.

بطولت لبنان في �لكرة �لطائرة
انحصر لقب بطولة لبنان ألندية الدرجة الثانية للرجال  
على  منهما   ّ كل  تقّدم  بعدما  ونجمة،  حبوب  ناديي  بين 
المون السال وتنورين )2-1( من ثالث مباريات ممكنة في 
اليوم  النهائية  السلسلة  وستنطلق  النهائي.  نصف  الدور 
عند الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب بيبلوس، 
مساء  من  الثامنة  الساعة  الثانية  المباراة  تقام  أن  على 
صيدا.  في  الحريري  مجّمع  ملعب  على  المقبل  الجمعة 
وستقام المباراة الثالثة، في حال لزم األمر، األحد المقبل. 

وسيتأّهل الفائز في النهائي حكماً الى مصاف أندية الدرجة 
مع  والتنزيل  الترفيع  الوصيف  يخوض  أن  على  األول��ى 
نادي بيبلوس الذي احتّل المركز ما قبل األخير في بطولة 
تقّدم  للسيدات،  لبنان  األولى. على صعيد بطولة  الدرجة 
القلمون والبربارة على قلحات والقلب األقدس )1-0( في 
النهائي بعد فوز كّل منهما بثالث مجموعات  الدور نصف 
يتقّدم  الذي  الفريق  النهائية  السلسلة  الى  ويتأّهل  لصفر. 

على منافسه بمباراتين من أصل ثالث ممكنة. 
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التمييز  الم�شاهدون  يخطئ  فقد  اأحمق..  تجادل  ال 

بينكما.

غاندي

مطلقًا  يعني  ال  النف�شي  ـ  وال�شعوري  الفكري  اال�شتقالل 

االنعزال عن العالم اأو االنعزال عن التفاعل مع العالم.

�شعاده

يومية  �شيا�شية  قومية  اجتماعية األربعاء 27 أيار 2009

حدث في مثل هذا اليومحدث في مثل هذا اليوم

} 1332 مولد عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم االجتماع.
يفتح  المونوكلي«  »أحمد  بقيادة  المصري  } 1832 الجيش 

مدينة »عكا. 
األسطول  تحطيم  من  يتمكن  الياباني  } 1905 األس��ط��ول 
الروسي في مضيق »تسوشيما«، ويأسر بقية سفنه 

أثناء الحرب الروسية اليابانية .
} 1910 وفاة العالم »روبرت كوخ« مكتشف البكتريا. 

وج��ود  بعد  بريطانيا،  ع��ن  أفغانستان  } 1918 استقالل 
1839م بدخول اإلنكليز  بريطاني، واحتالل بدأ سنة 

كابل. 
خط  في  اإلنشائية  أعمالها  تنهي  العراق  نفط  } 1934 شركة 
عبر  العراقي  النفط  لتصدير  حيفا،  كركوك-  أنابيب 

موانئ البحر األبيض المتوسط . 
»بسمارك«  األلمانية   البارجة  يغرق  البريطاني   }  األسطول 

أثناء الحرب العالمية الثانية، قرب سواحل أيرلندا. 
رئيس  أول  نهرو،  الل  جواهر  الهندي  الزعيم    } 1964 وفاة 
وزراء للهند بعد االستقالل، ومؤسس حزب المؤتمر. 
مصر  بين  والتعاون«  الصداقة  »معاهدة  } 1971 توقيع 

واالتحاد السوفيتي. 
أغلقت  والتي  وليبيا،  مصر  بين  البوابات  فتح  } 1989 إعادة 

على إثر توقيع كامب ديفيد.

اآخر الكالماآخر الكالم

مناورات لحماية االنتخابات

{ موسى مرعب

»إسرائيل«، هي اليوم أكثر من أي يوم مضى، عينها علينا، وال 
»برغشة  الموردة  خدودنا  فوق  تحوم  ال  حتى  جفن  لها  يغمض 
بنفاثاتها  سماءنا  تحرس  هي  وعليه  دمنا..  فتمص  ذبابة«  أو 
وصواريخها، وترسل »مندوبين فوق العادة« لالهتمام بشؤوننا 
القبض  فألقت  التصرف،  أساءت  قد  مخابراتنا  ولكن  الداخلية.. 
خرقاً  يشكلون  الدوليين  المندوبين  بنظر  هم  عميل«  »كم  على 
فهي  الداخل«  في  »عمالئها  ونظر  بنظرها  ولكن   ..1701 للقرار 
بنظر  الحنون«  »األم  ص��ارت  وألنها  الوطني..  بواجبها  تقوم 
تولي  أن  البعض،  هذا  نظر  ووفق  وطبعاً،  حقها،  فمن  البعض، 
اللبنانية كل االهتمام والرعاية والعناية، ولذلك هي  االنتخابات 
تتحضر إلجراء مناورات تعتبر األكبر في تاريخها، من أجل حماية 
هذه االنتخابات، ألنه إذا ال سمح الله )وحسب معتقداتها طبعاً(، 
فإن  المصيرية«،  »االنتخابات  هذه  في  وحلفاؤه  الله  حزب  وفاز 
الحرب. بل  المواجهة بيننا وبينها واقعة ال محالة، وهي ال تريد 
القضاء  بعد  السرمدي، وطبعاً  األبدي  الوطن  تريد استسالم هذا 
على مقاومته وحلفائها.. وهذا يعني القضاء على أكثر من نصف 
في  يجاهد  الباقي  ألن  اللبنانيين،  أغلب  نقل  لم  إذا  اللبنانيين 
لي،  يحق  وهنا  »العبرية«.  يتعلم  هو  وألجله  »السالم«..  سبيل 
ودافئ  كلي  بحنان  تنظر  أن  »إسرائيل«  عودتنا  وقد  أتخوف  أن 
إلينا.. ما الذي يمنعها من أن تشّن حرباً خاطفة أثناء مناورتها، 
ضدها،  مقاومته  في  الله  حزب  لتشغل  طبعاً،  االنتخابات  وقبل 
ولتعطيل هذه »االنتخابات المصيرية«.. البعض قد يستبعد هذا 
الموضوع، أو بالتحديد هذه الخدعة.. أما أنا فمن حقي أن أتخوف 

ألن أدبيات إبداء الرأي تفرض علّي أال أجزم..
من  االنتخابية  المعادلة  خربطة  إلى  ستلجأ  أنها  أعتقد  وأنني 
داخل »القلب اللبناني«، مستغلة بذلك النظرة الغربية التي تقول، 
إلى االنخراط في  الله في االنتخابات ستدفع به  إن نجاح حزب 
أن  بعد  خاصة،  فشيئاً،  شيئاً  يذوب  وعليه  السياسية،  اللعبة 
يتم فرز التحالفات ربما يؤدي إلى كتلة وسطية، أو حسب تعبير 

مرشح كسروان كارلوس إده »كتلة وسطانية«.
النظرة  وح��س��ب  ألن���ه  »ال��ك��ب��اش«،  عملية  س��ت��ب��دأ  وه��ن��ا 
الجهادية،  عقيدته  تعزيز  إلى  الله  حزب  سيعمد  »اإلسرائيلية«، 
مرة  أعتقد  وعليه  الدستورية،  المؤسسات  صورة  يقلب  أن  بعد 
يسعون  الذين  هم  الداخل  في  وحلفاءها  »إسرائيل«  أن  ثانية، 
وقبل االنتخابات إلى تعديل مسار األحداث التى تتوالى، ألن في 
هذه االنتخابات والتي ليست صرفة في طبيعتها، فهي انتخابات 
 ..75 اللبنانية، إنها كأحداث  إقليمية ودولية تجري على األرض 
أنظار  محط  ال��ي��وم  ه��ي  ول��ذل��ك  أرض��ن��ا..  على  اآلخ��ري��ن  ح��رب 
الجميع من اليعروبيين واألجانب. إنها المنازلة الكبرى، إذا صح 

التعبير.
سفك  وعلى  ال��ح��روب  على  ت��ع��ّودت  التي  »إسرائيل«  وإنها 
مع  اتفاق  أي  لضرب  جاهدة  تسعى  فهي  لذلك،  دائ��م��اً،  ال��دم 
هو  اآلخرين،  مع  سالم  أي  أن  اعتقادها  في  ألنه  الفلسطينيين، 
»الوطنية«، بدون استثناء.. وعليه فهي تسعى  مس بمصالحها 
»لخربطة« المعادلة قبل حزيران.. فحزيران بنظرها عيد مقدس، 
ألنه عيد االنتصار على العرب، الذين ال تعني لهم ذكرى النكسات 
أي شيء.. وبالطبع ألن كل شيء مرهون بأوانه، فهي تنتظر إلى 
إلى  زيارته  حكومتها«  »رئيس  سينهي  حيث  أي��ار،  شهر  نهاية 
وعينها  إيران،  على  الحرب  أجل  من  تناور  فهي  لذلك،  واشنطن.. 
على حزب الله في لبنان. وأن ليبرمان: وزير الخارجية الجديد، 
التي  االتفاقات  كل  عن  »بالتخلي  تقول:  التي  المدرسة  ابن  هو 
أبرمت سابقاً، والعمل على جعل »إسرائيل« دولة يهودية لليهود 

وال يسكنها سوى مواطنين يهود«.

صدرت في بيروت

عام 1958
محمد البعلبكي ���� ادونيس
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} البصل الحلو، كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان. 
من  قطعة  وضعت  إذا  يختلطا..  أن  يمكن  والماء  }  الزيت 

الصابون معهما. 
العدد  يساوي  الفقرات  من  عدد  على  يحتوي  الزرافة  }  عنق 

الموجود في عنق اإلنسان.
حياتها  طوال  بيض  من  الذباب  أنثى  ماتضعه  مجموع   }  إن 

أكثر من 500 بيضة. 
قادراً  اإلنسان  يجعل  البحار،  في  الملوحة  نسبة  ارتفاع  }  إن 

على السباحة دون خشية الغرق. 
صوت  هو  تمييزها،  الطفل  يستطيع  التي  األصوات  أول  }  إن 

األم. 
من  السمع..أكبر  على  واألرن��ب  والهر  الحصان  مقدرة  }  إن 
اللتقاط  آذان��ه��ا  تحريك  تستطيع  وه��ي  اإلن��س��ان،  مقدرة 

أضعف األصوات. 
}  الحصان إذا  ُقطع ذيله..مات. 

}  العقرب إذا أُحيط بالنار يلسع نفسه، ويموت. 
}  األفيال تبكي عندما تكون حزينة. وكذلك تموت إذا دخلت في 

أذنها نملة.
}  الطفل ال يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور خمسة أسابيع على 
األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ حينئٍذ فقط القنوات الدمعية في 

عملها.
 2 النعامة، وزنها  العالم اآلن هي بيضة  أكبر بيضة في  }  أن 
كيلوغرام تقريباً، ُوسمك قشرتها فيبلغ 5ر1 ميليمتر تقريباً، 
عليها  يقف  أن  كيلوغرام  ر126   98 وزنه  لشخص  ويمكن 

دون أن تتحطم.
 ،28 ولألرنب   ،47 أسنانها  وعدد  أسنان،  لها   .. }  البعوضة 

وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42.

منطق القوة

هذا “التيس” يشده جزاره إلى المسلخ وال يصرخ... فمتى يكون “للماعز” ثورة...

هل تعلم؟هل تعلم؟

رئي�س �سرطة ي�ستقيل
ال�ستخدام زوجته �سيارة الدورية

اأ�ستراليا تبني اأكبر
محطة للطاقة ال�سم�سية 

كوب من ال�سوكوال يطرد التعب

اأدركها اأكثر من 300 �شخ�س منذ 53 

نيبالي يت�سلق قمة اإيفر�ست للمرةالـ 19

اأطول �سروال تون�سي
 يدخل مجموعة غيني�س

قدم رئيس الشرطة في مقاطعة بولك بوالية فلوريدا األميركية، استقالته 
بعد 21 سنة من الخدمة بسبب زوجته، التي أدينت بارتكاب جنحة.

باكنر )44  أن تشارلز  األميركية،  وأفادت صحيفة »أورالندو سانتينل« 
سنة( سلم شارته، بعدما قامت زوجته غايل باكنر )38 سنة( باستخدام 
 54( كوبر  شارون  والدتها  مع  اليكالند  في  بنزهة  للقيام  الدورية  سيارة 
أدينت  التي  سنة(،   19( كوينتاست  ألكسندر  تدعى  لها  وصديقة  سنة(، 

أيضاً بارتكاب جنحة. 
وسالح،  سيارة،  بسرقة  اتهمتا  المرأتين  ان  التوقيف  وثائق  وأظهرت 
حمل  بجنحة  اإلدانة  تهمة  أيضاً  باكنر  غايل  وتواجه  شخصية.  وانتحال 

سالح. 
وأوقفت النساء الثالث بعدما لمح أحد عناصر الشرطة سيارة الدورية، 

تنطلق بسرعة جنونية، فتبعها إلى أن وصل إلى منزل باكنر.

رق��م  تسجيل  ال���ى  »ب��وق��م��ح��ة«  ال��ت��ون��س��ي  األزي�����اء  مصمم  يطمح 
طوله  بلغ  العالم  ف��ي  س���روال  أط��ول  تصميم  خ��الل  م��ن  جديد  قياسي 
بوقمحة  وق��ال  طابقا.   22 م��ن  ع��م��ارة  حجم  يضاهي  م��ا  أي  م��ت��را،   50
»ان  الماضي  الجمعة  تونس  ومقره  للموضة«،  العربي  »المعهد  مدير 
الجيب  ط��ول  ويصل  مترا،   50 وطوله  مترا،   36 عرضه  يبلغ  ال��س��روال 
مترا«. منها  الواحد  ال��زر  ط��ول  ازرار  أربعة  وب��ه  امتار،  سبعة   الخلفي 
تونسي  دينار  أل��ف   31 بلغت  ال��س��روال  تصميم  »تكلفة  ان  ال��ى  ولفت 
إع��داده. في  القماش«  من  متر   1600 استهلك  وأن��ه  دوالر(،  أل��ف   23( 
26 آذار الماضي، وانتهى منه في  وشرع بوقمحة في تصميم السروال في 
ملعب  في  اليوم  في  عمل  ساعات  ثماني  بمعدل  الجاري،  أيار  من  الثامن 
حسبما  المكان«،  »التساع  التونسية  العاصمة  قرب  اريانة  في  القدم  كرة 
الموضة. مجال  في  عربية  وجوائز  تقدير  شهادات  الحائز  بوقمحة   اضاف 
هي  بل  البعض،  قال  كما  اعتباطيا  ليس  هذا  »عمله  أن  إلى  بوقمحة  ولفت 
رسالة للفت أنظار رجال األعمال االجانب الى ان تونس فيها كفاءات عالية 
الميدان«، فضال عن رغبته في ان يجد لعلم بالده مكانا في كتاب  في هذا 

غينيس لألرقام القياسية.

“أوقفوا  عليها  كتب  الفتة  حمل  شيربا  أبا  النيبالي  ان  مسؤولون  أعلن  
عشر،  التاسعة  للمرة  ايفرست  جبل  قمة  تسلقه  اثناء  المناخية”  التغيرات 
العام  سجله  ال��ذي  السابق  رقمه  ومحسنا  جديدا،  قياسيا  رقما  مسجال 

الماضي.
ووصل ابا )49 عاما( -الذي يعيش في الواليات المتحدة- الى قمة الجبل 
من  أول  كان  الذي  ريدج،  ايست  ساوث  طريق  على  مترا   8850 ارتفاع  على 
في  نورجاي  تينزيج  وشيربا  هيالري،  ادموند  السير  النيوزيلنديان  ارتاده 

عام 1953.
تنكمش  الهيمااليا  منطقة  في  الجليدية  األنهار  أن  البيئة  نشطاء  ويقول 
من  الماليين  أرواح  يهدد  ذلك  وان  المناخية،  التغيرات  بسبب  سريع  بشكل 

البشر الذين يعتمدون عليها كمصدر للمياه.
النيبالي،  الجانبين  من  إيفرست  قمة  شخص  آالف  ثالثة  من  أكثر  وتسلق 

والتبتي منذ 1953.
)رويترز(

أعلن رئيس الوزراء االسترالي كيفين رود، أن بالده تعتزم بناء اكبر محطة 
 1.4 حجمه  استثمار  في  ميغاوات  ألف  بقدرة  العالم،  في  الشمسية  للطاقة 

مليار دوالر أسترالي )1.05 مليار دوالر أميركي(.
المحطة  في  التوليد  قدرة  أن  للطاقة،  بمحطة  جولة  خالل  رود  وأوض��ح 
الجديدة ستبلغ ثالثة أمثال اكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية حاليا، وهي في كاليفورنيا.
عن  وسيعلن  الحالي،  العام  من  الحق  وقت  في  العطاء  تفاصيل  وستعلن 
ان  رود  وقال   .  2010 عام  من  االول  النصف  في  الفائزين  العطاءات  مقدمي 
المشروع يهدف الى استغالل الطاقة الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بالده 

والتي وصفها بأنها “أكبر مصدر طبيعي بأستراليا”.
وأوضح ان المحطة تهدف ايضا الى مساعدة البالد في ان تصبح قائدة في 

مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

يحفز  يومياً،  الساخنة  الشوكوال  من  كوب  شرب  أن  حديثة  دراسة  أكدت 
الدماغ على العمل ويطرد التعب. وقال باحثون إن الشوكوال الساخنة التي 
في  بكثرة  موجودة  كيميائية  نبتة  وهي  »الفالفانول«،  مادة  على  تحتوي 
األوعية  توّسع  بل  فحسب،  العمل  على  الدماغ  تحفز  ال  السوداء،  الشوكوال 

الدموية وتزيد تدفق الدم إلى الدماغ. 
وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« الجمعة الماضي أن علماء النفس أخضعوا 
وبعد  قبل  أخرى،  ومواضيع  والرياضيات  اللغة  في  المتحانات  شخصاً   30
شرب كأس من الشكوال الساخنة، وتبّين أن هذا المشروب حّسن األداء الذهني 
ونوقش   .999 أو   800 من  ثالثة  رقم  طرح  مثل  حسابية  عمليات  في  لهؤالء 
تأثير مشروب الشوكوال الساخنة في مؤتمر علماء النفس السنوي البريطاني 

األخير الذي عقد في بريطانيا مؤخراً. 
للدراسة  خضعوا  الذين  المشاركين  إن  هاسكيل،  كريستال  الباحث  وقال 
شعروا بأن مشروب الشوكوال الساخنة لم تحفز أدمغتهم على العمل فحسب، 
بل خففت أيضاً من التعب الذي شعروا به خالل القيام بتلك التجارب. وقال 
هاسكيل إن شرب الشوكوال الساخنة يحفز الدماغ، ويمنع االصابة باألمراض 
العصبية، مضيفاً »كلما أكلت المزيد من الفاكهة والخضار التي تحتوي على 

مادة »الفالفانول« كلما كان ذلك أفضل لدماغك.


	p01-27-5-2009
	p02-27-05-2009
	P03-27-05-2009
	P04-27-05-2009
	P05-27-05-2009
	P06-27-05-2009 new
	P07-27-05-2009
	p08-27-05-2009
	P09-27-05-2009
	P10-27-05-2009
	p11-27-05-2009
	P12-27-05-2009
	P13-27-05-2009
	p14-27-5-2009
	P15-27-05-2009
	P16-27-05-2009



