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سياسة
قضية اليوم

عرسال على أبواب معركة جديـ
تنذر أجواء عرسال بمعركة ال تقل شراسة عن تلك التي وقعت مطلع آب الماضي .النازحون السوريون غاضبون ،وكذلك
اإلسالميون اللبنانيون .يرتفع صوت إرهابيي «جبهة النصرة» ،ليهددوا «بكل ثقة» بالعودة إلى احتالل بلدات القلمون السورية،
قاطعين التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن المخطوفين .أما السلطة اللبنانية ،فتحتفل بزفاف بهاء الدين الحريري
فـيـمــا أركـ ــان ال ــدول ــة ي ـت ـقــاطــرون إلــى
فــرنـســا لـلـمـشــاركــة فــي حـفــل الــزفــاف
الثالث لبهاء الدين رفيق الحريري،
عـ ـ ـ ــادت عـ ــرسـ ــال ل ـت ـق ــف عـ ـل ــى ح ــاف ــة
معركة جديدة .الجيش ينفذ عمليات
ده ـ ـ ــم ملـ ـخـ ـيـ ـم ــات الج ـ ـئـ ــن س ــوري ــن
«ب ـح ـث ــا عـ ــن مـ ـش ــارك ــن فـ ــي ق ـت ــال ــه»،
فيتخذ اإلرهابيون هذا األمــر ذريعة
ليوقفوا الـتـفــاوض غير املـبــاشــر مع
الحكومة اللبنانية ،وي ـهــددوا بقتل
العسكريني املخطوفني .وبــن الدهم
وال ـت ـهــديــد ،يتجمع س ــوري ــون قبالة
مبنى بلدية عــرســال ،رافـعــن رايــات
«داعـ ـ ــش» ،وهــات ـفــن دع ـمــا لـلـخــافــة.
وخـ ـل ــف كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،ت ـع ـب ـيــر عـ ــن «ث ـقــة
زائــدة» بالنفس لدى مقاتلي «جبهة
النصرة» في جــرود عرسال املحتلة،
تجلى بتهديدهم بشن هـجــوم على
ب ـل ــدات الـقـلـمــون وم ــدن ــه «الس ـت ـعــادة
يبرود».

ُ
صدر «جبهة النصرة»
ست ِ
اليوم موقفًا يحدد مستقبل
التفاوض مع الدولة اللبنانية
الجيش أوقف  22مشتبهًا
بمشاركتهم في قتاله وفي
إطالق النار على مراكزه
بعد عمليات الدهم أمس ،أكد قيادي
فــي «جبهة النصرة» لــ«األخـبــار» أن
األس ــرى لم
« ّق ــرار إع ــدام العسكريني ُ
ُيتخذ بعد» ،لكنه يقول« :ألبسناهم
ثـ ـي ــاب املـ ـ ـ ــوت ،ف ــدول ـت ـه ــم ق ـت ـل ـت ـهــم».
ويضيف« :ال تفاوض بعد الذي حصل
ً
في عرسال» ،قائال« :سيصدر موقف
قبل غروب الغد (اليوم) يضع األمور
فــي نصابها» .فــي م ــوازاة ذلــك ،تنقل
مصادر «جبهة النصرة» لـ«األخبار»
أن «اليومني املاضيني شهدا معارك
طاحنة فــي جــرود القلمون» .وتؤكد
أن م ـقــات ـلــي «ال ـن ـص ــرة» ت ـم ـك ـنــوا من
إح ـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم ك ـب ـي ــر ع ـل ــى أكـ ـث ــر مــن

المخيم المحترق في عرسال (أ ف ب)

طريق ضهر البيدر مقطوع لليوم الثاني
أسامة القادري
يكاد أهالي العسكريني األسرى لدى «داعش»
و«النصرة» يفقدون األمل في ملف أبنائهم.
بعد مرور  50يومًا ،تتعامل الدولة معهم كما
لو أنهم أصحاب تحرك مطلبي ال أصحاب
قضية إنسانية .فال هي حسمت خيارها
في استكمال التفاوض ،وال قررت املواجهة
واعتبرت العسكريني األسرى شهداء« .مش
عارفني كيف عم بمر كل يوم .الله ال يجرب
حدا» .عبارة تكررها هيفاء زوجة العريف
ميمون جابر ،وهي تعتصم داخل خيمة باتت
فيها ليل أول من أمس .تقول« :مش هاويني قطع
الطريق والشمشطة .نحن معتصمني لتعرف
الدولة إنو في شباب هي مسؤولة عن حياتن».

ولليوم الثاني على التوالي ،واصل األهالي
قطع طريق ضهر البيدر ،عند مفرق فالوغا،
باإلطارات املشتعلة والسواتر الترابية .كذلك
قطعت طريق ترشيش ـ ضهور الشوير التي
ُح ّول إليها السير ،ما ّ
تسبب في زحمة سير
خانقة ،قبل أن تنجح االتصاالت في فتحها بعد
نحو ساعتني ،فيما لم تفلح املساعي في فتح
ّ
طريق ضهر البيدر ،رغم تدخل الوزير وائل أبو
فاعور منتدبًا من النائب وليد جنبالط ،باعتبار
أن غالبية األهالي من منطقة راشيا الوادي
والجبل .عضو لجنة أهالي العسكريني األسرى
علي طالب ،والد الجندي األسير محمد طالب،
قال «ان موضوع فتح الطريق يعود الى األهالي
وحدهم عندما يلمسون أن هناك معطيات
فعلية».

جـبـهــة .وتـتـحــدث امل ـص ــادر املــذكــورة
عـ ــن «تـ ـح ــري ــر كـ ــل الـ ـنـ ـق ــاط املـحـيـطــة
ً
بعسال الــورد» ،مشيرة إلى «تمكننا
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنـطـقـتــن على
ت ـخــوم يـ ـب ــرود» .وت ـض ـيــف امل ـص ــادر:
«ق ـب ــل ق ـ ــدوم ف ـصــل ال ـش ـت ــاء سيضع
اإلخــوة كل ثقلهم الستعادة يبرود».
ووف ـ ــق املـ ـن ــوال ذاتـ ـ ــه ،ت ـع ـيــد ق ـي ــادات
مسلحي املـعــارضــة الـكــام عــن حشد
يـتـهـ ّـيــأ ملـعــركــة الـحـســم ،مـتـحــدثــة عن
ّ
قــرابــة  4000مـســلــح سـيـشــاركــون في
ّ
«معركة تحرير القلمون» .وردًا على
ّ
ســؤال ّ
عما إذا كــان هــؤالء املسلحون
هم أنفسهم الذين انهزموا من يبرود
م ـن ــذ ع ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ،ت ـج ـي ــب املـ ـص ــادر
بـ ــأن «ال ــوض ــع ت ـغـ ّـيــر وه ـ ــذه امل ـعــركــة
تختلف عــن سابقاتها ،ألنــه لــم يعد
ه ـن ــاك م ــن م ـك ــان لــان ـس ـحــاب إل ـي ــه»،
م ـت ـحــدثــة ع ــن وص ـ ــول ت ـع ــزي ــزات من
ال ـغــوطــة وال ــرق ــة .وت ـك ـشــف امل ـص ــادر
عــن «دخ ــول ال ـصــراع مــرحـلــة جــديــدة
بــن «الجبهة» وحــزب الله والجيش

اللبناني في ما يتعلق باستراتيجية
املواجهة في ما خص لبنان» ،ملمحة
ّ
«التحول عن العمليات
إلــى احتمال
االسـتـشـهــاديــة مــرحـلـيــا إل ــى اعـتـمــاد
العبوات الناسفة والكمائن وعمليات
الخطف» .فــي املقابل ،تنفي مصادر
الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـق ــوى الحليفة
لــه مــا يـتـحـ ّـدث عنه ق ــادة «الـنـصــرة»،
مؤكدة أن «قوة كبيرة من اإلرهابيني
ح ـ ــاول ـ ــت أم ـ ـ ــس ش ـ ــن ه ـ ـجـ ــوم واس ـ ــع
على بلدتي الجبة وعسال الــورد في
القلمون ،لكنها وقعت فــي شــرك من
ال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة زرعـ ـه ــا الـجـيــش
السوري الذي قصفت مدفعيته القوة
املهاجمة وأحـبـطــت الـهـجــوم» .كذلك
وق ـع ــت قـ ــوة م ــن «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»،
بـحـســب امل ـص ــادر ذات ـه ــا« ،ف ــي كمني
محكم أثـنــاء محاولتها الهجوم من
جرود عسال الورد إلى جرود الجبة،
ما أدى إلى مقتل قائد القوة».
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــة الـ ـس ــوري ــة
مــن ال ـح ــدود سـتـكــون لــه انعكاساته

ع ـلــى ال ـض ـفــة الـلـبـنــانـيــة .فـ ــإذا تمكن
امل ـس ـل ـح ــون ال ــذي ــن ي ـح ـت ـلــون ج ــرود
عرسال من إحــداث خرق في دفاعات
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـ ــزب ال ـل ــه ،فــإن
ق ــدرتـ ـه ــم عـ ـل ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة سـ ـ ـت ـ ــزداد،
وس ـت ــرت ـف ــع ث ـق ـت ـهــم ب ـق ــدرت ـه ــم عـلــى
تنفيذ مــا يــريــدونــه فــي لـبـنــان .وفــي
حال فشلوا ،فإنهم سيزدادون تمسكًا
أراض في الجرود
بما يحتلونه من
ِ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـتـمـســك
السلطة اللبنانية بموقفها الرافض
ألي ت ـعــاون بــن الجيشني اللبناني
والـ ـس ــوري ،فـيـمــا بـ ــدأت بـعــض قــوى
ّ
تسوق لضرورة طلب التدخل
الحكم
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي ض ــد مـحـتـلــي
ع ـ ـ ــرس ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ــرودهـ ـ ـ ـ ــا .ي ـ ـ ـ ــوم أمـ ــس
«امللتهب» في البقاع الشمالي (رامح
حمية) ّ
تحدثت عنه مصادر عسكرية
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــأش ــارت إلـ ــى أن قــوة
كبيرة ومؤللة من فوج املجوقل نفذت
عمليات دهم ملخيمات للنازحني في
عرسال ،وغالبيتها في محيط وادي
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ــدة!
حميد ،وعلى مقربة من مكان انفجار
ال ـع ـب ــوة بــآل ـيــة ال ـج ـيــش ع ـلــى طــريــق
«الجمالة»« ،إثر توافر معلومات عن
مشتبه فيهم في املخيم اعتدوا على
ثكنة الجيش ـ الكتيبة  83فــي رأس
السرج ،إبان غزوة عرسال في الثاني
م ــن آب الـ ـف ــائ ــت» ،ب ـح ـســب م ـص ــادر
عسكرية.
أثـ ـن ــاء م ــداهـ ـم ــات ال ـج ـي ــش ملـخـيـمــن
للنازحني السوريني «وراء الجسر»،
وع ــدد م ــن امل ـن ــازل ال ـتــي يـقـطــن فيها
نــازحــون ،والـتــي استمرت مــا يقارب
خمس ســاعــات ،أقــدم ثالثة سوريني
يستقلون دراجة نارية على «محاولة
إحراق خيم للنازحني ،إال أن عناصر
من الجيش أطلقوا النار باتجاههم
بـ ـغـ ـي ــة ردعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم» ،م ـ ــا أدى ب ـح ـســب
مسؤول أمني إلــى مقتل محمد عبد
املولى زهرا ( 41عامًا) ،وجرح كل من
عمار الكجك ،وكــرم عبد الكريم زين،
لينقال إلــى أحــد املستشفيات وسط
حراسة أمنية مشددة.
الـجـيــش ،وبحسب امل ـســؤول األمـنــي،
أوقــف خــال مداهماته  58شخصيًا،
بـيـنـهــم  36م ــن دون أوراق ثـبــوتـيــة
(سيجري تسليمهم إلــى االمــن العام
اللبناني) ،و 22يشتبه في مشاركتهم
فــي القتال ضــد الجيش اللبناني أو
إطــاق الـنــار على مــراكــزه .وعلى إثر
انتهاء العملية األمنية عند الحادية
عـشــرة مــن قـبــل الـظـهــر ،تجمهر عــدد
من النسوة في ساحة الجمارك وقرب
ب ـل ــدي ــة عـ ــرسـ ــال ،وت ـب ـع ـه ــن ع ـش ــرات
الـشـبــان الــذيــن قــدمــوا عـلــى دراج ــات
نــاريــة ،راف ـعــن عـلــم «داع ـ ــش» ،وســط
تصفيق وزغاريد النسوة ،وصيحات
التكبير وهتافات «مــا إلنا غيرك يا
الله».
س ــريـ ـع ــا ،انـ ـتـ ـش ــرت صـ ـ ــور اح ـ ـتـ ــراق
امل ـخ ـي ــم ،ووج ـه ــت ه ـي ـئــات إســامـيــة
لبنانية االت ـه ــام للجيش بــالــوقــوف
خ ـل ــف ح ــرق ــه ،داعـ ـي ــة إلـ ــى ت ـحــركــات
احـتـجــاجـيــة الـ ـي ــوم« .ه ـي ـئــة الـعـلـمــاء
املسلمني» انتقدت «العقاب الجماعي
الـ ــذي ط ــال الــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن في
عــرســال» ،وطالبت الجيش بــ«إجــراء
تـحـقـيــق ش ـفــاف وحـ ـي ــادي ب ـشــأن ما
ج ــرى مــن انـتـهـكــات طــاولــت األبــريــاء
من النازحني السوريني» .و«أهابت»
الـهـيـئــة ب ـق ـيــادة الـجـيــش «وض ــع حد
لـ ـلـ ـتـ ـج ــاوزات ومـ ـع ــالـ ـج ــة امل ــوض ــوع
بالحكمة قطعًا لدابر الفتنة» .ودعت
إلــى التظاهر الـيــوم تحت عـنــوان «ال
لذبح عرسال».
وفي طرابلس ،دعا مشايخ «للتضامن
مع أهل عرسال والنازحني السوريني
ورف ـ ـضـ ــا ل ــانـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـط ــال
ك ــرام ـت ـه ــم» ،واس ـت ـن ـك ــارًا لــ«خـمـيــس
الـ ــذل» و«ال ـخ ـم ـيــس األس ـ ـ ــود»» .وفــي
اإلطار عينهّ ،
وجهت جبهة «النصرة»
تهديدًا للبنانيني بدفع ثمن «ثقتهم
بجيشهم»!
ً
ول ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أط ـ ـلـ ــق املـ ـسـ ـلـ ـح ــون ال ــذي ــن
يحتلون ال ـجــرود صــاروخــا باتجاه
البقاع الشمالي ،فسقط فــي منطقة
غير مأهولة قريبة من بلدة اللبوة.
وواصــل الجيش استهداف تحركات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي ج ـ ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال،
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام األسـ ـلـ ـح ــة امل ـت ــوس ـط ــة
ومرابض املدفعية .وبحسب مصادر
عـسـكــريــة ،ب ــدا واض ـحــا أن إجـ ــراءات
الجيش أزعجت املجموعات املسلحة
فــي ال ـج ــرود .وأب ــرز دلـيــل عـلــى ذلــك،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ال ـ ـط ـ ـلـ ــب الـ ـ ــذي
ح ـ ّـم ـل ــه م ـس ـل ـحــو «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
ل ــرن ــا الـفـلـيـطــي ،زوجـ ــة ال ـعــريــف في
قــوى األمــن الــداخـلــي املخطوف علي
الـ ـب ــزال ،وال ـ ــذي أك ــد ض ـ ــرورة تــأمــن
«م ـم ــر إن ـس ــان ــي م ــن ج ـ ــرود ع ــرس ــال
للجرحى».
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ابراهيم االمين

السلطة والجيش :إهمال مريب لملف الرهائن
التوتر الظاهر لن يمنع النقاش الهادئ ألزمة الرهائن .الجهة
ُ
الوحيدة التي تعذر على ما تقوم به هي عائالت العسكريني
املخطوفني الذين يضطرون الى تحركات احتجاجية ،القتناعهم
بأن ال قيادة الجيش وال الحكومة وال أي من القوى السياسية
يقوم بما يطمئنهم .بل يتأكد هؤالء ،يومًا بعد آخر ،أن ال
وجود ألي استراتيجية تقنعهم بمالزمة منازلهم ،أو حتى
القيام بتحرك منسق.
األهالي عرضة ألبشع أنواع االبتزاز .في الحسابات الجامدة
ألي عملية تفاوض ،يظهر موقف االهالي وكأنه يصب في
خدمة الطرف الخاطف .هم يقومون بتحرك يستهدف الدولة،
ويريدون منها القيام بمقايضة تتيح عودة أبنائهم ساملني.
وهم محقون في ما يعتقدون .لكن هناك نتيجة يجب أن
يعرفها االهالي ،وهي أن الخاطفني هم أكثر املرحبني اليوم
بتحركاتهم ،ألن هؤالء يعرفون أن االهالي ال يمارسون

ّ
الجيش ينفس غضبه في المكان الخطأ ،وال يمكن
تبرير العجز عن تحرير الرهائن بعمليات دهم الإنسانية
الضغط على الحكومة والجيش للقيام بعمل عسكري ،بل من
ً
أجل ما يرونه حال وحيدًا السترداد أبنائهم ،وهو إطالق سراح
من يطالب الخاطفون بإخالئهم.
في الجانب اآلخر ،تنشغل الحكومة بملفات غير ذات أولوية.
يمكن القول ،صراحة ،إنه ال داعي لسفر رئيس الحكومة الى
نيويورك ،فيما يستمر امللف من دون عالج .رئيس الحكومة
يدرك أن ال مجال ألي حركة في غيابه .بل إنه واثق بأن القوى
النافذة لن تبادر الى أي تحرك من جانب واحد .وهو يدرك،
أكثر ،أن الجيش ليس في مناخ القيام بعمل خارج املتفق عليه.
فتكون النتيجة أن سفر رئيس الحكومة هو تجميد لجهود
الدولة ،وليس تجميدًا للملف برمته ،ألن الخاطفني يشعرون
بضيق الوقت ،ويريدون التخفف من هذا امللف ،بعدما باتوا
ينظرون اليوم الى السماء خشية أن تقوم طائرات التحالف
باإلغارة عليهم .لكن غياب األفق يجعلهم في موقع املطالب
بنتائج سريعة .وألن هؤالء بال عقل وبال قلب ،فإن قيامهم
بعمليات قتل إضافية للمخطوفني أمر وارد في أي لحظة.
ما دعا إليه السيد حسن نصرالله ،قبل أيام ،ال يبدو أنه احتل
مكانه لدى أهل السلطة عندنا .الكيديون منهم ،قالوا :ليقم
حزب الله بتحريرهم! هؤالء ،يرمون الكالم في الهواء ،حتى
إذا ما قال لهم حزب الله إنه مستعد لتولي املهمة ،عادوا
واستفاقوا على ّ
حبهم للسيادة ،وبالتالي ،فإن الفراغ والعجز
هما اللذان يسودان.
لكن ،ما الذي يقوم به الجيش؟

بنك املعلومات األمنية املوجود لدى االستخبارات العسكرية
للجيش مليء باملعلومات والتفاصيل حول حركة املسلحني
في عرسال ومحيطها ،وحول التواصل مع مجموعات
ً
وقوى موجودة في عمق االراضي اللبنانية ،جنوبًا وشماال
ً
وجبال وبقاعًا ،وفي العاصمة أيضًا .وثمة مصادر عدة لهذه
املعلومات ،منها املحلية والعربية والدولية أيضًا .لكن الجيش
ّ
وافق على تكبيل يديه بنفسه عندما قبل بتسوية مذلة في
ّ
والحد من
عرسال ،قضت بهرب الخاطفني مع املخطوفني،
حركة قواته على االرض ،داخل البلدة أو جوارها ،وحتى عندما
قبل باالمتناع عن القيام بأعمال التعقب والدهم متى يرى
حاجة إلى ذلك .أمام هذا الواقع ،بات الجيش يبحث عن ضالته
في أماكن تجمعات النازحني السوريني .وفي حاالت املواجهة
مع هؤالء ،تقع األخطاء الكبيرة ،ومنها العيب األخالقي الذي
ً
تمثل في عمليات دهم طالت أبرياء ومدنيني عزال ،حتى ولو
كان بني هؤالء من هو مشارك في العمليات العسكرية ضد
الجيش .يعرف الجيش ،كما كل القوى األمنية ،أن العراضات
لم تعد تنفع في تخويف أحد .وال هي أدوات تتيح الوصول
الى املطلوب .حتى صارت النكتة واجبة :مع كل عملية دهم،
تحصل على مطلوب قتيل أو حريق في منزله! في قيادة
الجيش من هو غاضب .ولكنه ّ
قرر أن ينفس غضبه في املكان
ً
الخطأ .ولكي ال يبدو الكالم تهويال أو تحريضًا ،فإن الجيش
يعرف تمامًا أين يكمن الخطر ،ويعرف املكان املناسب لصرف
غضبه بحكمة ودراية .والجيش يعرف تمامًا أين يتحرك
االرهابيون ،ومن يقوم بعملية اإلمداد املستمرة لهم بكل
أدوات الحياة ،كما يعرف أن في مقدوره ،متى أراد التصرف
باحترافية وبما يتناسب وكرامته ،أن يقوم بالكثير إلجبار
الخاطفني على ترك االسرى ،وإلجبار داعمي هؤالء على
االنكفاء .لكن ،ثمة من في الجيش من ال يريد القيام بهذا االمر.
وثمة من يترك املنطقة بال تعزيزات كافية ملنع تكرار املذبحة،
وثمة نقص في االجراءات تمنع توجه عسكريني الى األماكن
الخطرة ،وبالتالي تمنع تعرضهم للخطف ،وثمة نقص في
الحزم الذي يمنع مجموعات مجنونة من مطاردة الجنود في
أحياء طرابلس وقتلهم .املشكلة أن في الحكومة ،وفي عقول
طبقة سياسية مهترئة ،وفي عقول ضباط كبار ،من صار
اليوم يفترض أنه يجب انتظار نتائج الغزوة الغربية الجديدة
على سوريا والعراق .وهؤالء املنتظرون ،هم أنفسهم الذين
ّ
وتسمروا على الشاشات
قرروا االنتظار منذ ثالث سنوات،
في انتظار الدخان االبيض املرتجى من قبلهم .والنتيجة ،أن
شيئًا من هذا لن يحصل ،وأن مصير العسكريني املخطوفني
وعائالتهم سيظل رهن أشخاص دون املسؤولية.
أدركنا يا سيد!

علم
و خبر
دريان يريد اإلصالح في الفتوى
أعــرب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريــان عن رغبته في «إطــاق ورشة
إصالح شاملة في دار الفتوى واملؤسسات التابعة لها في املناطق» ،بدأها
بـ«تشكيل لجنة لتنفيذ اإلصــاحــات» .وقــال دري ــان ملقربني منه إنــه يريد
«إيـجــاد الفريق املناسب ألداء املهمة» .رغبة دريــان أثــارت تـســاؤالت حول
قدرته على التحرر من الحرس القديم املقرب من تيار املستقبل والرئيس
فــؤاد السنيورة ،الــذي كــان أول من رشحه ،علمًا بــأن غالبية الشخصيات
التي التفت حول املفتي الجديد كفريق استشاري مقربة من السنيورة .على
صعيد متصل ،نقل عن األخير قوله إنه «ال استقالة ملجلس عمر مسقاوي
قبل انتهاء واليته املمددة» نهاية العام الجاري ،بغية املحافظة على الهيئة
الناخبة للمجلس واملفتني واملـجــالــس اإلداري ــة ألوق ــاف املـنــاطــق ،وخشية
دخول مشايخ مقربني من قوى  8آذار.

يزبك يتابع زياراته للمشايخ الدروز
يتابع رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ،على رأس
وفد من الحزب ،زيارته للمرجعيات الروحية الدرزية األسبوع املقبل .ومن
ّ
املقرر أن يزور الوفد الشيخني أمني الصايغ وأبو سليمان حسيب الصايغ،
بعد زي ــارة شيخي العقل نعيم حسن ونــاصــر الــديــن الغريب قبل يومني.

يذكر أن الزيارات تأتي على خلفية لقاء النائب وليد جنبالط واألمني العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،حيث تم االتفاق على زيارات ملمثلني عن
الحزب الى مناطق الشوف وعاليه.

ال زكاة للفلسطينيين!
ّ
وجــه مدير صـنــدوق الــزكــاة فــي صيدا سمير املـجــذوب ،األسـبــوع املاضي،
رسالة إلى تاجر فلسطيني معروف في املنطقة ،مهددًا إياه بوقف املساعدات
املقدمة للفلسطينيني املسجلني في الصندوق ،والبالغة قيمتها  100ألف
لـيــرة .كذلك هـ ّـدد بــإرســال املحتاجني إلــى التاجر ملساعدتهم «ألنـكــم أولــى
ّ
بأهلكم األقربني» ،كما جاء في نص الرسالة ،مشيرًا الى أن «جل ازدهاركم
وإمكانيتكم هــو مــن صـيــدا (…) وبــالــرغــم مــن أنـنــا أوضـحـنــا أن  %30من
املستفيدين من الصندوق هم فلسطينيون ،ونعتقد أنكم تنتسبون إليهم،
ال يوجد أي فلسطيني مقتدر يساهم في مالية الصندوق ،سوى السيد عمر
الخياط ،ولو بمبلغ بسيط .لذلك ال يعقل أن نطلب من أهالي صيدا الدفع
وهــم يـشــاهــدون املــال يتراكم لــدى بعض اإلخ ــوة الفلسطينيني» .وأضــاف
املجذوب «نأسف أن نبلغكم أنه إذا لم تتم املساعدة خالل الشهرين القادمني،
ولكون املساعدات الصيداوية قد انخفضت عن املاضي وأنتم تتقدمون في
فتح املحالت التموينية وخالفها ،نأسف أن نحرم الفلسطينيني املسجلني
لدينا من املساعدة الشهرية».
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ّ
ٌ
غزو بال تمنع
عامر محسن
يـ ـك ــاد االعـ ـ ـ ــام ي ـغ ـفــل أح ـ ــد أه ــم
األس ـبــاب الـتــي قـصــرت ضــربــات
اميركا في سوريا على الواليات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة و»ح ـل ـف ــائ ـه ــا» الـ ـع ــرب،
مــن دون غـطـ ٍـاء مــن الـ ـ «نــاتــو» ّ أو
م ـشــاركــة أوروبـ ـي ــة ،وه ــو يتعلق
بــالــوضــع الـقــانــونــي لـلـحــربّ .من
الدولي ،ال يتمتع
منظور القانون ً
هــذا الـغــزو بشرعية مــن ّأي نــوع:
ال قـ ــرار م ــن مـجـلــس األم ـ ــن ،وال
وض ـع ـيــة دفـ ــاع ع ــن ال ـن ـفــس ،وال
طلب من الحكومة السورية .من
الناحية القانونية البحت ،ما من
فــرق كبير بني القوات االميركية
– وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة  -ال ـ ـتـ ــي ت ـه ــاج ــم
بــادنــا وب ــن الــوجــود العسكري
لـ ـ ّ«داعـ ـ ــش» ،ب ــل ّإن ه ــذه الحملة
ت ـمــثــل غ ـ ــزوًا بـمـعـنــى أع ـم ــق من
ح ــرب الـخـلـيــج  1991أو غ ــزو ال ـ
ٌ
حاالت كانت
«ناتو» لليبيا ،فتلك
امـيــركــا تـتــاعــب فيها بالقانون
الــدولــي ومؤسساته حتى ّ
تمرر
غــايــاتـهــا؛ ّأم ــا ال ـي ــوم ،فـهــي حــربٌ
ّ
ت ـشــنـهــا ام ـي ــرك ــا بــاسـتـنـســابـهــا
ـوع مــن الـحــدود
الـكــامــل ،بــا أي ن ـ ٍ
والـضــوابــط ،ومــن دون بــذل أدنــى
جهد لشرعنتها بالقانون (وهذا
ٍ
مقصود ،وله مغزى).
مــن هـنــا يـتـبـ ّـدى الـخـلــل فــي كــام
السوريني عن «تحالف
املسؤولني
ّ
دولــي» .ال أحد يتوقع من الجيش
ال ـس ــوري أن ي ــواج ــه ام ـيــركــا في
ال ـج ـ ّـو ،وق ــد ي ـعــزو الـبـعــض غياب
االحـتـجــاج الــى خــوف الـنـظــام من
أن ي ـفـ ّـســر ك ــاع ــان ح ـ ــرب .غير
ّأن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ذه ـبــت
خ ـط ــوة أب ـع ــد ح ــن أع ـل ـن ــت ،عـبــر
أحــد ّوزرائ ـهــاّ ،أن الحملة «تسير
فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح» ،ألنـهــا لم
ت ـس ـت ـهــدف امل ــدن ـي ــن وال م ــواق ــع
الجيش ال ـســوري .ليس مــن غير
الـعـقــانــي لـلـنـظــام ،مــن مـنـظــوره،
أن ي ـك ــون راض ـي ــا ع ــن ال ـضــربــة،
فـهــو بـحـســب تـعـبـيــر الـصـحــافــي
روبـ ـ ــرت ف ـي ـســك ق ــد أصـ ـب ــح فــي
وض ـع ـي ـ ٍة ت ـح ـت ــاج ف ـي ـهــا ام ـيــركــا
وروسـيــا والصني واي ــران وحزب
الـ ـل ــه ،وح ـت ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج ،ال ــى
ب ـق ــائ ــه واس ـ ـت ـ ـمـ ــراره .بــاملـنــاسـبــة
هنا ،ال أحد في واشنطن ّ
يصدق
خ ــراف ــة «امل ـع ــارض ــة امل ـع ـتــدلــة» ّ أو
ّ
ّ
ان ـهــا ستستبدل الــن ـظــام ،وحــتــى
املسؤولون السعوديون ال يمكن
ّ
أن ي ـت ــوه ـم ــوا أنـ ـه ــم س ـيــدخ ـلــون
دم ـ ـشـ ــق عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
أض ـع ــف األط ـ ـ ــراف ع ـلــى امل ـســرح
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا شـ ــرذمـ ــة:
اميركا تعرف ّ
بحث
جيدًا أن ّأي ٍ
فــي مستقبل ســوريــا ي ـبــدأ عبر
ّ
الحديث الى النظام.
م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ال غ ــراب ــة في
أن يـفـتــرض الـنـظــام ال ـس ــوري أن
م ــا ي ـجــري يـمـكــن أن ي ـصـ ّـب في
م ـص ـل ـح ـتــه فـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف؛
غير ّأن املصلحة اآلنية للنظام ال
تتطابق دومًا مع مصالح املنطقة
على املدى البعيد ،وهي لم تتطابق
لسنوات طويلة .األساسيات هي
ٍ
ّأن وجـ ــودًا عـسـكــريــا امـيــركـيــا ال
ي ـحـ ّـده رادع أخ ـطــر مــن «داع ــش»
بكثير ،وأن ّ
يتحول قصف بالدنا
الــى ريــاض ـ ٍة لــأمــراء السعوديني
هو ٌ
أمر ال يطاق ٌ– وعلى ّاية حال،
بعد
ك ـمــا قـ ــال جـ ـن ــرال ام ـي ــرك ــي ّ
غـ ــارات ال ـث ــاث ــاء :ه ــذه لـيـســت ال
البداية.

تقرير

روسيا للبنانيين:
خذوا «الكورنيت» الجديد
ال تزال روسيا تبدي
استعدادها لتزويد
لبنان بما يحتاج إليه من
األسلحة والذخائر :طائرات
هجومية ومدافع
ودبابات وصواريخ ،مجانًا
أو لقاء أثمان غير باهظة.
وآخر العروض ،صواريخ
«كورنيت» جديدة ،بنسختها
أذلت
المطورة عن تلك التي ّ
ّ
دبابات الجيش اإلسرائيلي
.عام 2006
ال ت ـ ـ ـ ــزال هـ ـب ــة األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ــروسـ ـي ــة
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي مـ ـت ــوقـ ـف ــة ع ـلــى
صـ ـ ــدور ق ــان ــون ع ــن م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ي ـض ــع ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
والـتـقـنــي املــوق ـعــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،منذ
شـبــاط  ،2010فــي حـ ّـيــز التنفيذ .وفي
وقـ ــت ت ـكـ ّـبــل ال ـت ـج ــاذب ــات الـسـيــاسـيــة
الهبةّ ،
ردت موسكوعلى طلب الجيش
ـدد مــن الــدبــابــات وصــواريــخ
ش ــراء ع ـ ٍ
الـكــورنـيــت ،بــاسـتـعــدادهــا لتقديم 55
دب ــاب ــة «ت ــي  »72م ـجــانــا ،إض ــاف ــة إلــى
 28دبــابــة أخ ــرى يــدفــع لبنان ثمنها،
وبـ ـي ــع ال ـج ـي ــش ص ـ ــواري ـ ــخ ك ــورن ـي ــت
حديثة (مــداهــا  10كـلــم) .كــذلــك كــررت
روسيا استعدادها لتقديم مروحيات
هجومية ،وعـشــرات املــدافــع امليدانية،
ً
وأك ـثــر مــن  30أل ــف قــذيـفــة ،فـضــا عن
عرض للجيش لشراء راجمات
تقديم
ٍ
«سميرتش» (مداها مئة كلم).
وال ي ـح ـتــاج صـ ــدور ال ـق ــان ــون إال إلــى
إضــافــة ع ـبــارة مــن أرب ــع كـلـمــات على
ال ـب ـن ــد األول مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،وهـ ــي:

«تـقــديــم مـســاعــدة عسكرية وتقنية»،
عـلـمــا ب ــأن ت ـيــار املستقبل وفــريــق 14
آذار عمال على املماطلة فــي تصديق
ً
مجلس النواب على االتفاقية ،امتثاال
لرغبة السفير األميركي ديفيد هايل.
غير أن مصادر مواكبة قالت إن «من
امل ـق ــرر أن يـنــاقــش ه ــذا األم ــر ف ــي أول
ج ـل ـس ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ال ـش ـهــر
املـ ـقـ ـب ــل ،ويـ ـ ـص ـ ـ ّـوت ع ـل ــى ال ـه ـب ــة بـعــد
إضافة الكلمات األربع».
وي ـص ــل إل ــى مــوس ـكــو االث ـن ــن املـقـبــل
وفــد عسكري برئاسة رئيس األركــان
الـلــواء وليد سلمان ،يرافقه الضباط
زي ــاد ب ــرك ــات وزيـ ــاد زيـ ــادة وأن ـط ــوان
أن ـطــون ،وأح ــد أرك ــان التجهيز وأحــد
ض ـب ــاط الـ ـق ــوة ال ـج ــوي ــة وض ــاب ــط من
اللواء اللوجيستي .وعلمت «األخبار»
أن مستشار الرئيس سعد الحريري
ل ـل ـش ــؤون ال ــروسـ ـي ــة جـ ـ ــورج شـعـبــان
سيرافق الــوفــد الــذي سيلتقي رئيس
األرك ـ ـ ــان ال ــروس ــي ورئـ ـي ــس مــؤسـســة
التعاون العسكري التقني الفدرالية،
ويـ ـ ـ ـ ـ ــزور ش ـ ــرك ـ ــة «روس أوبـ ـ ـ ـ ـ ــورون
ً
أكسبورت» لتصدير األسلحة ،فضال
عن زيارة مصنعني لألسلحة.
ونـ ـقـ ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة عــن
املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي فــي
مــوسـكــو العميد حـســن خليفة قوله
لـشـخـصـيــات روسـ ـي ــة إن «هـ ـن ــاك من
ال ي ــري ــد داخ ـ ــل امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـس ـل ـيــح ال ـج ـي ــش ب ـســاح
روسي».
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق زار موسكو ،األسبوع املاضي،
للبحث في التعاون العسكري ،والتقى
خــالـهــا م ـســؤولــن رفـيـعــي املـسـتــوى
مــن االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة ،ونــائــب
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وشـ ـ ــارك املـ ـشـ ـن ــوق ف ــي عـ ـش ــاء أق ــام ــه
السفير شوقي بو نصار على شرفه،
ُ
ودعــي اليه السفراء العرب باستثناء
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السفير ال ـس ــوري .كــذلــك استثني من
ال ـع ـش ــاء ،ألس ـب ــاب م ـج ـهــولــة ،املـلـحــق
العسكري اللبناني ،علمًا بــأن مدير
مكتب وزي ــر الــداخـلـيــة شئيم عراجي
ك ــان ق ــد ط ـلــب م ــن الـسـفـيــر الـلـبـنــانــي
ت ــزوي ــده مـسـبـقــا بــائ ـحــة امل ــدع ــوي ــن.
وفــي سـيــاق ال ــزي ــارات الــرسـمـيــة ،عقد
امل ـش ـن ــوق لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي
فــادي ـم ـيــر كــولــوكــولـتـسـيــف ،حـضــره
ب ــو ن ـص ــار وال ـض ـب ــاط ف ـ ــارس ف ــارس
(األمـ ــن الــداخ ـلــي) وال ـي ــاس البيسري
(االمــن العام) ،والياس خــوري (وزارة
الــداخـلـيــة) .كــذلــك الـتـقــى األم ــن الـعــام
ملـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي
نيكوالي باتروشيف ،ورئيس أجهزة
االستخبارات ألكسندر بورتنيكوف.
وعقد وفد من فرع املعلومات ،برئاسة
ال ـع ـم ـيــد عـ ـم ــاد ع ـث ـم ــان ،ل ـ ـقـ ــاءات مــع

الهبة الروسية
ّ
متوقفة ّعلى أربع
كلمات يصوت عليها
مجلس النواب!

األمـ ــن ال ـع ــام ملـجـلــس االمـ ــن الـقــومــي
ومدير االستخبارات بحضور ضباط
روس مسؤولني عن مكافحة اإلرهاب.
واجـتـمــع ضـبــاط مــرافـقــون للوزيرمع
مـمـثـلــن ل ـشــركــة «روس أوبـ ـ ـ ــورون»،
ووكالة التعاون العسكري والتقني.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن شـعـبــان طالب
ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي وب ــون ـص ــار بـعــدم
إفـ ـس ــاح املـ ـج ــال ل ـل ـب ـنــانــي م ـح ـمــد ن.
(وهو سمسار لدى «روس أوبورون»)
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور أي م ـ ـ ــن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات!
وذك ــرت مـصــادر متابعة لــ«األخـبــار»
أن «شـ ـعـ ـب ــان ي ــذه ــب إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي م ــوس ـك ــو ويـ ـ ّـدعـ ــي أن
الــروس كلفوه بتمثيلهم ،ويعود إلى

مــوسـكــو ويــوهــم ال ــروس بــأنــه مكلف
مــن قبل الحكومة اللبنانية» .وسئل
شعبان عشية زي ــارة املـشـنــوق ،خالل
أول اجتماع للوفد املمهد للزيارة مع
شــركــة «روس أوب ـ ــورون» عــن امللحق
ال ـع ـس ـك ــري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ف ــأج ــاب بــأنــه
«م ـش ـغ ــول» .وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،ك ـ ّـرر
الروس السؤال عن امللحق العسكري،
نظرًا الى معرفته بكيفية التعاطي مع
املـلــف ،ويملك معلومات حــول ملفات
ت ـس ـل ـيــح س ــاب ـق ــة ،ف ـس ـم ـعــوا الـ ـج ــواب
نفسه.
مـ ـح ــور ال ـ ــزي ـ ــارة ك ـ ــان ش ـ ـ ــراء م ـع ــدات
وأس ـل ـحــة ت ـمـ ّـول ـهــا ال ـه ـبــة الـسـعــوديــة
ال ـتــي يــديــر ص ــرف أم ــوال ـه ــا الــرئـيــس
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طرابلس تغلي :اغتياالت
أكثر من تطور
أمني شهدته طرابلس في
األيام القليلة الماضية،
جعل المخاوف تتزايد من
الخطة األمنية في
انتكاسة
ً
المدينة ،وصوال إلى احتمال
سقوطها ،وعودة دورة
العنف إليها
WWW.OTV.COM.LB

م ــؤش ــرات ع ــدة تــدعــو ال ــى الـقـلــق في
ط ــرابـ ـل ــس .ف ـم ـنــذ «غ ـ ـ ــزوة ع ــرس ــال»،
مطلع آب املــاضــي ،ت ـعـ ّـرض الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الع ـ ـتـ ــداءات
وإط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ،م ــا أدى ال ـ ــى س ـقــوط
ش ـه ــداء وج ــرح ــى ب ــن ع ـن ــاص ــره ،ما
يـشـيــر ال ــى أن املـجـمــوعــات املسلحة
ف ــي امل ــدي ـن ــة أع ـل ـنــت ح ــرب ــا مـفـتــوحــة
عـلــى الـجـيــش تـنــذر ب ـعــودة مسلسل
االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت والـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات .ف ـب ـعــد
اغ ـت ـي ــال ف ـ ــواز ب ـ ــزي ،ابـ ــن ب ـل ــدة بنت
جبيل املـقـيــم وعــائـلـتــه مـنــذ سـنــوات
في باب التبانة ،قتل كل من الجندي
محمد خالد حسني في مركز للجيش
في البداوي ،وأحد قادة محاور باب
التبانة فيصل األسود .وكان الفتًا أن
َ
األخيرين قتال بالطريقة نفسها ،إذ
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بهدوء

ّ
مستجدة؟
محور الممانعة؛ هل هناك خالفات
ناهض حتر

الروس
للمشنوق:
محاربة
اإلرهاب
في لبنان
تستدعي
التنسيق مع
سوريا
وإيران

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،والـ ـب ــالـ ـغ ــة م ـل ـي ــار دوالر
أمـ ـي ــرك ــي .وطـ ـل ــب املـ ـشـ ـن ــوق وال ــوف ــد
املـ ـ ــرافـ ـ ــق ش ـ ـ ـ ــراء «أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة تـ ـج ـ ّـس ــس،
وس ـيــارات مكافحة الشغب ،ومـعــدات
عـسـكــريــة أخـ ـ ــرى» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،طلب
الـ ـ ــروس م ــن ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي عــرض
ط ـل ـبــاتــه ع ـلــى الـ ـط ــاول ــة ،واس ـت ـم ـهــال
الــرد عبر امللحق العسكري اللبناني!
مع العلم بــأن قــوى األمــن ال يحق لها
إبــرام اتفاقيات شراء أسلحة من دون
توقيع وزارة الدفاع ومنحها شهادة
املستفيد النهائي ،لكي يصبح السالح
املقتنى ســاحــا «أم ـيــريــا» .وم ــن دون
هــذا اإلج ــراء ،ال يمكن الحصول على
تراخيص لنقل الـســاح عبر األجــواء

التركية ،علمًا بــأن هــذه الطلبات هي
ط ـل ـب ــات ش ـ ـ ــراء ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا أج ـه ــزة
معينة لفرع املعلومات.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وب ـع ــد ال ـل ـقــاء ال ــذي
عقده الوفد اللبناني مع بوغدانوف،
ل ـ ــم ي ـ ـ ــدل األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ــأي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،ال
سلبًا وال إيـجــابــا ،بـشــأن االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي لـبـنــان .ودع ــا ال ــى عــدم
إســاءة استغالل الـقــرار  ،2170فـ«هذا
ال ـق ــرار وم ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب لـيـســا من
اخ ـت ــراع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وال ــروس
طالبوا بهذا األمر منذ زمن» .وأوحى
بــوغــدانــوف للمشنوق بــأن «محاربة
اإلرهاب في لبنان تستدعي التنسيق
مع سوريا وإيران».
(األخبار)

«واش ــنطن وحلفاؤه ــا ف ــي خن ــدق واح ــد م ــع الجيش
الس ــوري ملكافح ــة اإلره ــاب» :عن ــوان عل ــى ثماني ــة
أعم ــدة ف ــي صحيف ــة «الوط ــن» الس ــورية ( 24أيل ــول
.)2014
يب ــدو ه ــذا الترحي ــب مبالغ ــا ب ــه ،ولكن ــه ّ
يعب ــر ع ــن
مضمون املوقف الس ــوري األخير إزاء التحالف الذي
تق ــوده الوالي ــات املتح ــدة ض ــد «داع ــش» و«النص ــرة»
ف ــي س ــوريا .موق ــف يتع ــارض م ــع مواق ــف حلف ــاء
دمش ــق :روس ــيا ،وإي ــران ـ األكث ــر تش ــددًا ـ
وح ــزب الل ــه ال ــذي ش ـ ّـدد أمينه الع ــام حس ــن نصرالله
عل ــى أن األميركي ــن ال يملك ــون الحصان ــة األخالقية
ملحارب ــة إره ــاب ه ــم ـ ـ ـ وحلفاؤه ــم ـ ـ ـ صانع ــوه ،وأن
الح ــزب ال ــذي قات ــل اإلره ــاب التكفي ــري مبكـ ـرًا،
سيس ــتمر ف ــيّ مقاتلت ــه ،ولك ــن لي ــس تح ــت الراي ــة
األميركي ــة امللطخ ــة بالدم ــاء والع ــار.
هن ــاك ،إذًا ،تف ــاوت جل ــي ف ــي مواق ــف حل ــف املمانع ــة
الدول ــي ـ اإلقليم ــي م ــن الح ــرب األميركي ــة ـ
العربي ــة عل ــى «داع ــش»؛ وس ــنبدأ بالقي ــادة الس ــورية
الت ــي تب ــدو مطمئن ــة إلى رس ــائل واش ــنطن اإليجابية
الت ــي حمله ــا العراقي ــون إل ــى دمش ــق ،وتعهداته ــا
إلي ــران بع ــدم ض ــرب مواق ــع عس ــكرية س ــورية ،كم ــا
جراء التنس ــيق امليداني الس ــوري ـ ـ األميركي ،الذي ال
غن ـ ًـى عن ــه ،عملي ــا ،ل ــكال الجانب ــن.
أستطيع أن أتفهم دوافع املوقف السوري ،كالتالي:
ً
أوال ،س ــوريا وش ــعبها هم ــا الل ــذان يدفع ــان ،ف ــي
النهاي ــة ،الثم ــن الباه ــظ الس ــتمرار الح ــرب اإلرهابي ــة
ضدهم ــا .وه ــي ح ــرب تب ــدو بال نهاي ــة مع اس ــتمرار
ّ
تدف ــق املقاتل ــن األجان ــب إل ــى الب ــاد ،وم ــا يرافقه ــم
م ــن تس ــليح وتموي ــل ودع ــم اس ــتخباري ،خصوصا
أن تركي ــا اردوغ ــان انتقل ــت م ــن «الدع ــم» اللوجس ــتي
إل ــى املش ــاركة امليداني ــة ف ــي عملي ــات «داع ــش»،
وتحديـ ـدًا ض ــد ك ــرد س ــوريا؛ غ ــارات التحال ــف ،وم ــع
ش ــمولها «النص ــرة» ومجموع ــات أخرى ،عل ــى الرغم
ُ
ّ
وتحد من
م ــن فعاليته ــا املح ــدودة ،ترب ــك اإلرهابي ــن
قدراته ــم عل ــى الحركة ،وتش ــل آمالهم السياس ــية ،ما
ّ
يحس ــن ظ ــروف القت ــال للجي ــش الس ــوري ،ويس ــاعد
عل ــى عق ــد املزي ــد م ــن املصالح ــات املحلي ــة.
يخش ــى الس ــوريون ،أيض ــا ،م ــن الجي ــب الع ــازل الذي
أقام ــه التحال ــف اإلس ــرائيلي ـ ـ ـ اإلرهاب ــي ف ــي املنطق ــة
العازل ــة ف ــي الج ــوالن املحت ــل؛ وه ــو م ــا يف ــرض
س ــيناريوهني ،أولهم ــا املقاوم ــة الت ــي كان الرئي ــس
بش ــار األس ــد ق ــد وع ــد بإطالقه ــا ف ــي الج ــوالن،
وتحظ ــى بتش ــجيع ح ــزب الل ــه ،وثانيهم ــا امكاني ــة
التع ــاون م ــع الواليات املتح ــدة واملجتمع الدولي إلنهاء
ذل ــك الجي ــب.
وال يخف ــى أن هن ــاك وجه ــات نظ ــر داخ ــل النظ ــام

ودواعش ومـربعات أمنية
أطلق عليهما مسلحون النار تحت
جـنــح ال ـظــام مــن داخ ــل س ـيــارة ذات
زجاج داكن .وأول من أمس ،تعرضت
ثالثة مراكز للجيش في منطقة باب
التبانة وجوارها إلطالق نار ،ما أدى
إصابة جنديني.
الى ّ
وق ــد نــفــذ الـجـيــش أم ــس حـمـلــة دهــم
واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أبـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراء ،ح ـيــث
أوق ــف  20مشتبهًا فـيـهــم ،معظمهم
سوريون ،بتهم التعدي على الجيش
ومــواط ـنــن ،وضـبـطــت فــي حــوزتـهــم
ذخائر وأسلحة.
وتــوسـعــت أع ـمــال الــدهــم إل ــى تخوم
قضاءي زغرتا والـكــورة املجاورين،
حـيــث أفـ ــاد مــواط ـنــون ب ــأن طــوافــات
ّ
للجيش حلقت فــي أجوائهما طيلة

ليل أول من أمس.
وكان الفتًا أن أعمال الدهم لم تشمل
ف ـق ــط م ـ ـنـ ــازل ي ـق ـي ــم ف ـي ـه ــا ن ــازح ــون
سـ ــوريـ ــون ف ــي م ـن ـط ـقــة زيـ ـت ــون أب ــي
سمراء ،التي يطلق عليها «ضاحية
ح ـمــص» ن ـظ ـرًا إل ــى األعـ ــداد الكبيرة
م ــن ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ف ـي ـهــا ،بل
شملت أيضًا مزرعة حسام الصباغ
أحــد أبــرز قــادة املجموعات السلفية
املسلحة واملوقوف لدى الجيش منذ
أسابيع.
ّ
تتحول
تأتي هذه التطورات في وقت
فيه باب التبانة ،يومًا بعد آخر ،إلى
بــرمـيــل بـ ــارود يـخـشــى ان ـف ـجــاره في
أي وقــت .إذ أقدمت مجموعة شادي
مولوي وأسامة منصور على وضع
ب ــواب ــات ح ــدي ــد ف ــي م ـح ـيــط مسجد

ّ
تتحصن
عبد الله بن مسعود الــذي
داخله ،ملراقبة الداخلني والخارجني
إليه .وبــات املسجد ومحيطه مربعًا
أمنيًا في قلب املنطقة ،وسط خشية
م ــن إق ـ ــدام مـسـلـحــي امل ـج ـمــوعــة على
عمل أمني ما.
وبحسب شهود عيان ،فإن هــؤالء ال
يخرجون من املسجد إال خالل الليل،
ح ـي ــث ي ـن ـف ــذون انـ ـتـ ـش ــارًا أم ـن ـي ــا فــي
محيطه وهم ملثمون.
وزادت امل ـخــاوف شــائـعــات انتشرت
ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ع ـ ــن اإلفـ ـ ـ ــراج
ع ــن قـ ــادة املـ ـح ــاور ،وأبـ ــرزهـ ــم :سعد
املـ ـص ــري وزي ـ ـ ــاد ع ـل ــوك ــي ،ملــواج ـهــة
مجموعة مولوي ـ ـ منصور املسلحة
وإخراجها من املنطقة.
م ـصــدر سـيــاســي م ـقــرب مــن فــريــق 8

مربع أمني وانتشار
مسلح لمجموعة
مولوي ومنصور في
قلب باب التبانة

آذار اتهم تيار املستقبل بأنه «يشكل
الحاضنة الفعلية لهذه املجموعات،
وأن الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
مــارســه منذ سـنــوات وال ي ــزال ،شكل
الغطاء الفعلي للتحريض الطائفي
واملذهبي املوجود في البلد اليوم»،
مـعـتـبـرًا أن «ص ـمــت ت ـيــار املستقبل
ع ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات

ّ
الس ــوري تفض ــل الس ــيناريو الثان ــي.
ف ــي الخلفي ــة ،تتبل ــور رؤي ــة سياس ــية ع ــن امكاني ــة
التواصل ـ ـ والتوصل ـ ـ مع الواليات املتحدة وحلفائها
إل ــى صيغة سياس ــية واقعية تنهي الح ــرب اإلرهابية
الدائرة ضد الس ــوريني؛ الصيغ ــة ،بصراحة ،ال تتعلق
بـ «حل سياس ــي» أو بالعودة إلى «جنيف  »2املنتهي
الصالحي ــة باالفت ــراق الروس ــي ـ ـ ـ األميرك ــي؛ يتعل ــق
األم ــر ،ف ــي رأين ــا ،بآلي ــات ومضام ــن إع ــادة اإلعم ــار:
ه ــل ستس ــير وفق ــا لس ــيطرة الدول ــة والقط ــاع الع ــام
وبالتع ــاون م ــع ال ــروس والصيني ــن واإليراني ــن ،أم
أن ــه س ــيكون للش ــركات األميركي ــة والخليجية حصة
وازن ــة ف ــي ه ــذه العملية الت ــي تتكلف مئ ــات املليارات،
وق ــد ينش ــأ عنها إم ــا اتجاه االقتصاد الس ــوري نحو
مزي ــد م ــن التوج ــه نح ــو الداخ ــل ولصال ــح الفئ ــات
الش ــعبية أم نح ــو املزي ــد م ــن العومل ــة النيوليبرالية.
س ــنفترض أن التدخ ــل األميرك ــي ـ ـ ـ العربي سيس ــير
حس ــبما تش ــتهي س ــوريا؛ أي نح ــو االقتص ــار عل ــى
ض ــرب املواق ــع اإلرهابي ــة ،والضغ ــط عل ــى تركي ــا
وقط ــر لوق ــف دعمهما لإلرهاب عب ــر الحدود الخ؛ هل
يمكننا أن نتصور ش ــيئا كهذا من دون قيام دمش ــق
بتس ــديد الفات ــورة السياس ــية ،أقل ــه ف ــي توجهاته ــا
االقتصادي ــة ـ ـ ـ االجتماعية؟
عل ــى املس ــتوى امليدان ــي ،ينظ ــر الس ــوريون ،بش ــيء
م ــن الس ــخرية ،إل ــى الق ــوات «املعتدل ــة» الت ــي تدربه ــا
واش ــنطن للحل ــول محل «داع ــش» و«النصرة»؛ هؤالء
ل ــن يس ــتطيعوا ش ــيئا؛ بينم ــا ل ــن يحق ــق القص ــف
الج ــوي ،املهم ــة؛ ف ــي النهاي ــة ،ل ــن يك ــون ،هن ــاك ،بدي ــل
ع ــن التع ــاون امليدان ــي م ــع الجي ــش الس ــوري.
ثاني ــا ،روس ــيا ـ ـ ـ الت ــي ال نع ــرف حج ــم اتصاالته ــا
باألميركي ــن في ش ــأن س ــوريا ـ ـ تل ـ ّـح ،كعادتها ،على
الت ــزام التحال ــف األميرك ــي ض ــد اإلره ــاب ،بالقان ــون
الدول ــي ،ولكنه ــا ال تق ــف مكتوف ــة األي ــدي؛ فه ــي تزيد
م ــن قدراته ــا البحري ــة االس ــتراتيجية ف ــي البح ــر
املتوس ــط ،وترف ــع ،بص ــورة غي ــر مس ــبوقة ،كمي ــات
ونوعي ــات األس ــلحة الت ــي تقدمه ــا للجيش الس ــوري،
ّ
بم ــا يمكن ــه م ــن مواجه ــة املفاج ــآت األميركي ــة.
ثالث ــا ،إي ــران ،وعل ــى رغم تصريحاتها ّاملتش ــددة إزاء
«التحال ــف» ،فلي ــس هن ــاك معطي ــات ت ــدل عل ــى أنه ــا
تعت ــرض عل ــى التكتي ــكات الس ــورية.
وه ــي لعب ــت ،ف ــي الواق ــع ،وتلع ــب دورًا ،عل ــى نح ــو
م ــا ،كقن ــاة اتص ــال م ــع الس ــوريني ،كم ــا أن الحاج ــة
األميركي ــة ّ
امللح ــة للتفاه ــم م ــع طه ــران ف ــي الع ــراق،
تف ــرض عل ــى األميركي ــن ،اإلصغ ــاء جي ــدا للنصائح
اإليراني ــة.
رابع ــا ،ح ــزب الل ــه خ ــارج الكوالي ــس؛ قاتل ،وس ــيقاتل
في س ــياق اس ــتراتيجية الدفاع عن الحليف السوري،
وع ــن أم ــن لبن ــان؛ وأوض ــح ،جلي ــا ،أن ــه يقب ــع خ ــارج
التكتي ــكات السياس ــية.

املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،ال بـ ــل وحـ ـت ــى ت ـضــام ـنــه
الضمني معها ،وانتقاد بعض نوابه
ومـنـسـقـيــه بـشـكــل مستمر للجيش،
هـ ــو امل ـ ـحـ ــرض ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ملـ ــا ج ــرى
ويجري في طرابلس منذ سنوات».
وخـ ـ ـل ـ ــص امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر إلـ ـ ـ ــى أن «ت ـ ـيـ ــار
ّ
املستقبل شــكــل ،مــع بعض التيارات
والـ ـ ـق ـ ــوى اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،مـ ـن ــذ انـ ـ ــدالع
أح ـ ـ ــداث سـ ــوريـ ــا ،ح ــاض ـن ــة لـلـجـيــش
الـ ـس ــوري ال ـح ــر ف ــي ط ــراب ـل ــس ال ــذي
م ـ ــأت أعـ ــامـ ــه شـ ــوارع ـ ـهـ ــا ،والـ ـي ــوم
بالكاد يوجد علم له في املدينة ،ثم
امتألت شــوارع طرابلس في ما بعد
ب ــأع ــام ج ـب ـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة» ،ق ـبــل أن
يــأتــي تنظيم «داع ــش» أخـيـرًا ليأكل
ّ
التطرف ويابسه».
أخضر
(األخبار)
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سياسة
المشهد السياسي

بري والسنيورة :اللمسات األخيرة على «الصفقة» اليوم
تسير صفقة المقايضة بين إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتمديد للمجلس النيابي .غير أن التيار الوطني الحر يبدو غائبًا
ّ
عما «يطبخه» الرئيس نبيه ّبري وتيار المستقبل ،أو في أحسن األحوال يجري إطالعه على ما يدور من نقاشات
يشير انصراف الوزير علي حسن
خليل ،أمس ،وعدد من موظفي وزارة
املال الى وضع اللمسات األخيرة على
مشروعي سلسلة الرتب والرواتب
واملواد القانونية الضريبية لتمويلها
وتعديل الدوام ملوظفي اإلدارة العامة،
إلى حصول الرئيس نبيه ّبري على
موافقة نهائية من فريق  14آذار على
عودة املجلس النيابي إلى التشريع.
ّ
وعلى ما تؤكد مصادر مواكبة،
ّ
«ستحل السلسلة ـ العيدية بندًا أول
على جدول أعمال اللقاء الذي يعقد
اليوم بني بري ورئيس كتلة املستقبل
النيابية فؤاد السنيورة ،ليتوج
حصيلة االجتماعات السياسية
األخيرة» .وينتظر أن يحدد بري في
أعقاب هذا اللقاء موعدًا الجتماع

عدوان :بري مستعد
للتشريع شرط البدء بالسلسلة
ولم ُيطرح التمديد إطالقًا
هيئة مكتب املجلس يسبق الجلسة
التشريعية منتصف األسبوع املقبل.
وبنتيجة التفاوض ،دخلت تعديالت
بسيطة على املشروع الذي ّ
أعدته
اللجنة النيابية الفرعية الثانية
برئاسة النائب جورج عدوان ،جعلت
كلفة السلسلة تتراوح بني 1800
و 2000مليار ليرة لبنانية .ومن
التعديالت إعطاء  6درجات للمعلمني
الذين لن تتجاوز الزيادة على رواتبهم
 ،%30وإعطاء  6درجات لإلداريني،
وتعديل نسبة الزيادة للعسكريني .وال
أحد يتوقع أن يعاد النظر في املواد
القانونية التي وافقت الهيئة العامة
للمجلس النيابي عليها في الجلسة
التشريعية األخيرة وعددها  23مادة،
وإذا كان هناك ثمة تعديل فسيكون
جزئيًا لجهة تغيير كلمة أو عبارة في
املادة وليس جذريًا.

غير أن التيار الوطني الحر يبدو
بعيدًا كليًا عن «الطبخة ـ النقاش»
الذي يدور بني تيار املستقبل وبري
من جهة ،وبري وعدوان من جهة
أخرى .وعلى رغم أن «عدوان يبلغ
(النائب) آالن عون دوريًا باملستجدات
حول هذا املوضوع» و«التيار
ليس مستبعدًا باملعنى اإلقصائي
للكلمة» على ما تؤكد مصادر عونية
لـ«األخبار» ،تقول املصادر« :ال نعتبر
أن اطالعنا على ما يجري يكفي ،وال
يمكن أن يكون هذا النقاش جديًا إال
حني يطلب منا أخذ موافقة التكتل
الرسمية على الصيغة النهائية» .وفي
ما خص السلسلة ،تلفت املصادر إلى
أن «الصيغة املعتمدة في املفاوضات
هي الصيغة النهائية التي توصلت
إليها الهيئة العامة ملجلس النواب،
قبل أن يقع الخالف الكبير وتتوقف
االجتماعات ،وهي تتضمن بعضًا
من طرح عدوان وبعضًا آخر من طرح
النائب إبراهيم كنعان ،إذ لم يتم
اعتماد صيغة األخير بالكامل بسبب
أرقامها املرتفعة» .وتختم املصادر أن
«التيار اليوم غير ملتزم بأي اتفاق
حول أي من امللفات التي يفترض
إقرارها في أي جلسة تشريعية مقبلة،
ُ
وعندما تعرض عليه الصيغ النهائية
سيوافق أو يرفض من دون أن يكون
محرجًا أمام أي طرف سياسي».
ودخل التيار أول من أمس على
خط «استطالع» ما توصلت إليه
املفاوضات بشأن السلسلةُ ،
فعقد
اجتماع بني بري وكنعان ،كما تلقى
ً
األخير اتصاال من عدوان ،ومن املتوقع
أن يجتمع بخليل قريبًا.
ّ
ويؤكد كنعان أن «السلسلة لن تكون
سلسلة باسم فالن ،بل صيغة مشتركة
بني كل الفرقاء ،تبدأ باملواد التي ّ
أقرت
في الهيئة العامة والتي ال يمكن
الرجوع عنها ،مرورًا بدرجات املعلمني
ً
واملوظفني وزيادة العسكريني ،وصوال
إلى رفض التيار زيادة الضريبة على
القيمة املضافة ،ألنه ال يجوز تحميل

كنعان :السلسلة صيغة مشتركة بين كل الفرقاء

جيوب املواطن فشل الدولة وفسادها».
ولفت في حديث إذاعي إلى «إمكان
تأمني اإليرادات باالستغناء عن هذه
الضريبة واستبدالها بالبناء األخضر
وزيادة عامل االستثمار» .ورأى
أن «التحجج بالتوازنات واألرقام
والكلفة لم يكن سوى غطاء لغياب
ّ
ببت السلسلة،
اإلرادة السياسية
فهناك من ّ
يعد السياسة في لبنان
فن األسر للملفات باألمن والسياسة

واالقتصاد واملال واملقايضة عليها،
فيما نحن نؤكد ضرورة االنتهاء من
ثقافة االبتزاز ،ألن التسويات الناجمة
عنها تأتي خارج إطار الدستور
والحقوق».
بدوره ،أكد عدوان أنه بادر الى التحرك
بالتنسيق مع املستقبل لـ«عقد
جلسات تشريعية» .ولفت إلى أن «4
مليارات و 400مليون دوالر يجب
أن تعالج من خالل التشريع ،وهناك

السلسلة واليوروبوند وغيرهما من
املستحقات التشريعية على لبنان،
أو يكون الوضع كارثيًا» .وأوضح
أنه طرح املواضيع الضرورية مع
بري و«قال لي إنه مستعد للتشريع
شرط البدء بالسلسلة ،ولم يتم طرح
موضوع التمديد إطالقًا».
وشدد عدوان على أن «القوات
اللبنانية ستذهب إلى الجلسة
ّ
وستصوت ضد التمديد والحلفاء
يعرفون موقفنا» ،مؤكدًا «أننا اتفقنا
مع نادر الحريري والسنيورة على
السير باألرقام على قاعدة التوازن
بني اإليرادات والنفقات ،واتفقنا على
توازن السلسلة وأال تصيب أصحاب
الدخل املحدود ،وتم اقتراح إعطاء
األساتذة الدرجات الست ،وأن أكبر
اإليرادات تأتي من  TVAواملصارف».
وأشار إلى أن «أرباح املصارف
ستخضع للضريبة من أجل تمويل
السلسلة باملشروع الذي نقترحه،
وتم تصوير الواحد في املئة TVA
وكأنها مصيبة كبرى ،في حني أنها
تفرق ستة آالف ليرة على من يصرف
مليوني ليرة فقط».
فتفت :ال صفقة
من جهته ،قال النائب أحمد فتفت
إن بري «هو أكثر من يريد التمديد
وله مصلحة فيه ،ولكنه فنان في
السياسة ويحاول أن يجعل غيره
يدفع الثمن الذي يريده هو» .وكرر
فتفت ما قاله الحريري قبل أسبوعني
عن أن «تيار املستقبل ال يقبل
بانتخابات نيابية في ظل غياب
رئيس للجمهورية وفي الظروف
األمنية املوجودة حاليًا».
وجزم فتفت بأنه «ليس هناك صفقة
في موضوع تشريع الضرورة...
ووافقنا على هذا التشريع منذ مدة».
وقال« :نحن مع إقرار سلسلة الرتب
والرواتب إذا كانت أرقامها تؤمن
توازنًا اقتصاديًا وماليًا ،وبإمكاننا
أن نذهب األسبوع املقبل لكي ّ
نقر
السلسلة».

تقرير

القوات :شدياق مرشحة مستقلة في كسروان
ليا القزي
تأجيل االنتخابات النيابية أصبح
شبه مؤكد .لم يشحذ أحد من القوى
السياسية عدته بعد بنحو جدي .اال
أن طلبات الترشح الى االنتخابات
قدمت جميعها الى وزارة الداخلية،
مع غياب بعض األسماء التي رفضت
أن تشارك في هذه «التمثيلية» .قضاء
كسروان ليس بعيدًا عن «معمعة
االنتخابات» .املرشحون املوارنة كثر،
خاصة أن من يحصل على أعلى نسبة
َمن االصوات في هذا القضاء يعني أنه
ض ِمن تمثيل «الصوت املسيحي».
صحيح أن املرشحني املقربني من التيار
الوطني الحر كثر ،ولكن في مقلب
قوى الرابع عشر من آذار هناك أيضًا
عدد من «املستقلني» الذين يهمهم
أن يكونوا ضمن الخمسة املرشحني.
أعادت القوات اللبنانية ترشيح
مسؤولها في كسروان شوقي الدكاش.
شدياق:
ترشيحي ال
يعني أنني ضد
القوات

وملا ترشحت االعالمية مي شدياق في
الدقيقة االخيرة ،بدأ السياسيون في
القضاء نسج االقاويل عن سر هذه
الحركة ،وتحليل ما إذا كانت بطلب
من رئيس حزب القوات سمير جعجع
ً
كجائزة ترضية لشدياق ،كونه أصال
ال انتخابات قريبة.
أحد املقربني من شدياق الذي واكب
ترشيحها منذ الدورة املاضية يقول
إنه في منتصف أيلول «حني ّ
سربت
الئحة مرشحي القوات الى املواقع
االلكترونية ،ومن ضمنها اسم
شدياق ،لم يكن أحد من القوات قد
اتصل بشدياق أو حتى أبلغها إذا
ما كانت ستكون مرشحتهم أو ال».
يومها حصل التباس ،فطلبت القوات
سحب الخبر من التداول االعالمي،
لتعود وتنشر الئحة بمرشحيها غاب
عنها اسم شدياق .تقول املصادر إنه
«في اليوم نفسه ،اتصل بشدياق مدير
مكتب جعجع ايلي براغيد ملقيًا اللوم
عليها ،بطريقة غير مباشرة ،بأنها
تقف خلف هذا التسريب» .انزعجت
شدياق ،استنادًا الى املصادر ،من
طريقة التصرف معها «التي تتكرر
في كل دورة» .مي ،التي كانت مشغولة

بالعشاء السنوي لجمعيتها وكان
محاميها خارج البالد ،تقدمت
بأوراقها الى وزارة الداخلية «في
اليوم التالي ،رغم أنها على اقتناع
بأنه ال انتخابات .ولكن تريد أن
تثبت للجميع أنها قادرة على ّ
تبوء
املسؤوليات».
تنفي شدياق في اتصال مع «األخبار»
ما تقدم ،واضعة إياه في خانة «القيل
والقال التي أنا أبعد ما يكون عنها».
السؤال عن هذا املوضوع ،بالنسبة
ً
اليها« ،في غير محله أصال .فحني
ُس ِّربت اللوائح ،لم أكن قد تقدمت
بأوراقي بعد ،ما يعني أنه لم يكن هناك
من حديث عن ترشح باألساس» .تؤكد
أن عالقتها بالقوات «جيدة جدًا .أنا
أؤيدها ومندفعة جدًا من أجل القضية.
ولكن ترشيحي ال يعني أنني ضدها
بل حليفتها»« .الشهيدة الحية»
توضح أن غايتها «نبيلة ،كما أنني
منافسة شريفة» .معركتها االنتخابية
ليست «في اإلطار التقليدي ،فلن أكون
نائبة الواجبات االجتماعية فقط».
مرشحة كسروان أصلها من بلدة
عشقوت ،ولكن نفوسها في الرميل -
االشرفيةّ ،
تقصدت أن تترك ترشيحها

الى النهاية« ،أترشح رغم أنني لست
راضية على القانون االنتخابي وال
مقتنعة بأنها ستجري».
املرشح الوحيد للقوات في كسروان
شوقي الدكاش يقول لـ»األخبار» إنه
ملتزم ببيان الحزب «وال شيء غيره،
فهو واضح لجهة الترشيحات» .ال
يعرف تفاصيل «ترشح مي أو الخبر
الذي نشر على املواقع االلكترونية
وأعيد سحبه ،فأنا لم أستفسر عن
املوضوع» .كذلك هو ينفي ما قيل عن
أن جعجع هو الذي طلب من شدياق
الترشح« ،الحكيم ال يتدخل في هذه
الزواريب ،هناك مكتب سياسي يأخذ
قراراته بالتصويت» .الدكاش مرتاح
الى وضعه وحيثيته على االرض« ،ما
وصلنا اليه اليوم ،حزبيًا وشخصيًا،
هو نتيجة العمل اليومي املستمر
الذي لن يتوقف».
من جهتها ،تشدد مصادر القوات على
أن «مرشح الحزب الرسمي هو شوقي
الدكاش» .أما شدياق« ،فرغم الحيثية
التي تمثلها ،هي مرشحة مستقلة».
اللوائح التي ّ
سربت «لم يكن مصدرها
معراب ،لذلك سحبت ونشرت اللوائح
الرسمية».
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جامعات تتجه الهيئات الطالبية في الجامعة اللبنانية الى تعطيل أعمال التسجيل وتصعيد ّ
التحركات
الميدانية إلسقاط قرار زيادة الرسوم بنسبة  .%100في هذا الوقت ،كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء
وافق على مبدأ الزيادة ولم يصدر المرسوم بعد ،ولكن سهيل بوجي صاغ القرار على ذوقه

ّ
الجامعة تغرم طالبها
حسين مهدي

اإلطالع على
القرارات فقط

اجتم ــع مجل ــس الجامع ــة اللبناني ــة ،أم ــس ،ألول
م ــرة من ــذ عش ــر س ــنوات .أراد رئي ــس الجامع ــة
عدن ــان الس ــيد حس ــن (الص ــورة) أن يك ــون ه ــذا
الي ــوم اس ــتثنائيًا ،إال أن الط ــاب ّ
حول ــوه ال ــى ي ــوم
احتجاج ــي أح ــرج معظ ــم العم ــداء الحاضري ــن.
تجم ــع ط ــاب م ــن الف ــروع والكلي ــات املختلف ــة ف ــي
مجم ــع الح ــدث الجامعي ،وقرروا م ــن دون تخطيط
مس ــبق التوج ــه ال ــى مبن ــى اإلدارة املركزي ــة ف ــي
املتح ــف الس ــتقبال أعض ــاء مجل ــس الجامع ــة
الجدي ــد قب ــل ب ــدء اجتماع ــه (عن ــد الثاني ــة ظهـ ـرًا).
هن ــاك كان ــت هتافاته ــم أكث ــر ح ـ ّـدة م ــن مجم ــع
الح ــدث .طالب ــوا الس ــيد حس ــن بالرحي ــل ،كم ــا
طالب ــوا أعض ــاء املجل ــس بتحم ــل مس ــؤولياتهم
واملحافظ ــة عل ــى مب ــدأ «الجامع ــة للجمي ــع» .الس ــيد
حس ــن كان جواب ــه واضح ــا في االفتتاح الرس ــمي
ألول اجتم ــاع للمجل ــس ،ق ــال« :الق ــرار س ــاري
املفع ــول ،وس ــيعرض عل ــى مجل ــس الجامع ــة إلبداء
ال ــرأي فق ــط» .بع ــد خ ــروج اإلعالميني وإع ــادة طرح
الق ــرار للنق ــاش ،انقس ــم الحاض ــرون ب ــن معارض
ومؤي ــد ،لك ــن بش ــرط الع ــودة ال ــى توصي ــة الس ــيد
حس ــن «األصلي ــة» ،أي االكتف ــاء بزي ــادة  100أل ــف
لي ــرة فق ــط.
وح ــده عمي ــد كلي ــة العل ــوم حس ــن زي ــن الدي ــن دافع
بشراس ــة ع ــن الق ــرار ،بحس ــب م ــا أك ــدت مص ــادر
«األخب ــار» .بع ــد ذل ــك ،تح ـ ّـول االجتم ــاع ال ــى لق ــاء
تع ــارف ب ــن األعض ــاء ،وبينه ــم وب ــن «آلي ــة عم ــل
املجل ــس» ،الت ــي ّ
تعرف ــوا إليه ــا بامللم ــوس« :هم فقط
يطلع ــون عل ــى الق ــرارات».

السيد حسين:
"تحرك
الطالب
ّ
مسيس
ويستهدف
موقع رئاسة
الجامعة"
(مروان
بوحيدر)

مس ــارعة رئاس ــة الجامع ــة اللبناني ــة
ال ــى إص ــدار مذك ــرة تنفيذي ــة لزي ــادة
رس ــوم الط ــاب بنس ــبة  %100ه ــذا
الع ــام ،وع ــدم انتظ ــار ص ــدور مرس ــوم
الزي ــادة ع ــن مجلس ال ــوزراء وتوقيعه
م ــن قب ــل ال ــوزراء ف ــي إط ــار ممارس ــة
صالحي ــات رئي ــس الجمهوري ــة،
ً
فض ــا ع ــن إص ــرار بع ــض إدارات
الكلي ــات ،وال س ــيما إدارة كلي ــة
العل ــوم ،عل ــى تس ــريع عملية تس ــجيل
الط ــاب واس ــتيفاء الرس ــوم منه ــم
وفق ــا للزي ــادة املق ــررة ...كله ــا خط ــوات
ـارت ش ــبهات املنظم ــات الطالبي ــة
أث ـ ّ
وحثته ــا عل ــى تصعي ــد ّ
تحركه ــا فورًا
واملطالب ــة بإلغ ــاء املذك ــرة ،ولكنه ــا
طرح ــت ف ــي الوق ــت نفس ــه تس ــاؤالت
الفت ــة ل ــدى ع ــدد م ــن ال ــوزراء ،وال
س ــيما وزراء ح ــزب الل ــه ،وع ــدد آخ ــر
من ممثلي أحزاب الس ــلطة ،وال س ــيما
تي ــار املس ــتقبل .فبحس ــب مص ــادر
وزاري ــة ،واف ــق مجل ــس ال ــوزراء عل ــى
مب ــدأ الزي ــادة ،ول ــم يص ــدر املرس ــوم
الخ ــاص به ــا بع ــد ،وبالتال ــي ل ــم
يصب ــح نافـ ـذًا ،إضاف ــة ال ــى أن العرض
ال ــذي تق ـ ّـدم ب ــه وزي ــر التربي ــة الي ــاس
ب ــو صع ــب في جلس ــة مجلس ال ــوزراء
االخي ــرة تضم ــن طل ــب املوافق ــة عل ــى
توصي ــة رئي ــس الجامع ــة اللبناني ــة
عدنان الس ــيد حس ــن بزيادة الرس ــوم
بقيم ــة تت ــراوح ما ب ــن  100ألف و150
أل ــف لي ــرة ،ف ــي ح ــن ان املذك ــرة الت ــي
أصدره ــا الس ــيد حس ــن قب ــل انعق ــاد
أول اجتم ــاع ملجل ــس الجامع ــة (أمس)
تنط ــوي عل ــى زيادة بقيم ــة تتراوح ما
ب ــن  250ألف ــا و 300أل ــف لي ــرة.
يق ــول مص ــدر وزاري م ــن  8آذار إن

الق ــرار الصادر عن مجل ــس الوزراء ال
يش ــبه الق ــرار املتخ ــذ في الجلس ــة ،بل
انف ــرد االم ــن الع ــام للمجلس س ــهيل
بوج ــي ف ــي صياغته بالصيغ ــة التي
خ ــرج بها ،وس ــارع ال ــى تعميمه على
ال ــوزارات واالدارات العام ــة املعني ــة،
م ــن دون العودة ال ــى مجلس الوزراء،
وم ــن دون إط ــاع جميع ال ــوزراء على
ُ
تفاصيل ــه الت ــي ل ــم تع ــرض إطالق ــا.
إذًا ،ل ــم يع ــد الط ــاب وحده ــم ف ــي
املواجه ــةُ ،فبع ــض أح ــزاب الس ــلطة
ت ــرى أنه ــا خدع ــت ف ــي كيفي ــة إخراج
الق ــرار ،م ــن دون أن يعن ــي ذل ــك أنه ــا
ُ
كان ــت س ــتعارضه لو ط ــرح بصيغته
ّ
املرفوض ــة م ــن الط ــاب .ورد أح ــد
ال ــوزراء عل ــى س ــؤال «األخب ــار» ع ــن
الخط ــوات الت ــي س ــيتخذها فريق ــه
إزاء م ــا يج ــري بالق ــول «س ــنتحدث
ف ــي جلس ــة مجل ــس ال ــوزراء املقبل ــة
ولي ــس خارجها» ،موحيًا ب ــأن القرار
س ــيكون م ــدار بح ــث جديد ،م ــن دون
أن يعطي أي إش ــارة الى املوقف الذي
س ــيتخذه فعلي ــا .م ــا يحص ــل ُ
ويق ــال
في شأن الزيادة على الرسوم يكشف
ع ــن «االنفص ــام» ال ــذي تص ـ ّـر أح ــزاب
الس ــلطة عل ــى ممارس ــته الس ــترضاء
قواعده ــا؛ فال ــوزراء وافق ــوا عل ــى
مب ــدأ الزي ــادة ،في ح ــن ان املنظمات
الطالبي ــة ف ــي أحزابه ــم انتفض ــت
عل ــى املب ــدأ نفس ــه ،تمام ــا كم ــا كان
يحص ــل ف ــي حراكات هيئة التنس ــيق
النقابي ــة .وح ــده التيار الوطني الحر
رف ــض أن يتخ ــذ موقفًا يع ــارض قرار
الزي ــادةّ .أم ــا املس ــؤولون ف ــي املكت ــب
الترب ــوي لحرك ــة أم ــل ،في ــرددون أن
«ب ــري وضع يده ف ــي امللف» ،في حني
ان رئي ــس املكت ــب ش ــخصيًا ،عمي ــد
كلي ــة العلوم حس ــن زين الدين ،يدافع

بق ــوة عن الق ــرار.
أم ــس ،واص ــل ط ــاب الجامع ــة
ّ
تحركاته ــم التصعيدي ــة
اللبناني ــة
ض ــد أي زي ــادة عل ــى رس ــومهم.
ّ
تجمع ــوا م ــن ف ــروع وكلي ــات مختلف ــة
ّ
ف ــي مجم ــع الح ــدث .وج ــدوا عدده ــم
كافي ــا للس ــير ف ــي تظاه ــرة ،فح ــددوا
خ ــط س ــيرهم باتج ــاه املتح ــف ،حي ــث
املبن ــى الزجاج ــي ل ــإدارة املركزي ــة
ّ
صب ــوا ج ــام
لجامعته ــم .هن ــاك
غضبه ــم عل ــى الس ــيد حس ــن .هتف ــوا
«ارح ــل ارح ــل ي ــا عدن ــان» و»ب ــدو
يزعبن ــا عدن ــان» و»جامعتن ــا وطني ــة
كمش ــوها الحرامي ــة» ...وطلب ــوا م ــن
رئيس جامعته ــم أن «يمرر» تعليمهم
مجانًا ،كما «مرر» برنامج «س ــبالش»
ف ــي املس ــبح الجامع ــي ف ــي الح ــدث
مجان ــا ،ف ــي ح ــن الط ــاب «يحلم ــون»
بمش ــاهدته فقط .رئي ــس الجامعة قال

مصدر وزاري :بوجي
صاغ القرار خالفًا لما
قرره مجلس الوزراء
الطالب مقتنعون أن
الزيادة لتمويل السلسلة
وتفريغ األساتذة

أم ــام العم ــداء وممثل ــي األس ــاتذة «إن
تح ــرك الط ــاب مس ـ ّـيس ويس ــتهدف
موق ــع رئاس ــة الجامع ــة» ،ف ــي ح ــن
ش ــدد الط ــاب عل ــى أن قضيته ــم
«وطني ــة» ،وق ــرروا التصعي ــد ،إذ
س ــتعمل الهيئ ــات الطالبي ــة ف ــي
الكليات على تعطيل أعمال التس ــجيل
كاف ــة حت ــى يتم إس ــقاط الق ــرار .وتقرر
تنظي ــم تح ــرك ث ــان أمام مبنى رئاس ــة
الجامع ــة ي ــوم الثالث ــاء املقب ــل .ص ــدر
بي ــان باس ــم الط ــاب ق ــال «إن ع ــدد
ط ــاب الجامع ــة اللبناني ــة ينخف ــض
لصال ــح الجامع ــات الخاص ــة ،فيم ــا
يص ــدر ق ــرار م ــن رئي ــس الجامع ــة
برف ــع رس ــم التس ــجيل ،كأن ــه ال يكفينا
املش ــاكل الت ــي نعان ــي منه ــا ف ــي
الجامع ــة» ،أض ــاف البي ــان «لي ــس م ــن
ش ــأننا تغذية خزين ــة الدولة باألموال
لتموي ــل سلس ــلة الرت ــب والروات ــب
وتفري ــغ األس ــاتذة ،فاذهب ــوا إل ــى
مص ــادر اله ــدر والس ــرقة وحاربوها».
ه ــذا املوق ــف عكس ــته تصريح ــات
كثي ــرة لبع ــض ممثل ــي مجال ــس فروع
الط ــاب ،إذ ش ــرحوا أن الجامعة جبت
ف ــي الع ــام املاض ــي  50أل ــف لي ــرة م ــن
كل طال ــب ،بحج ــة إقام ــة دورات لغ ــة
أجنبي ــة ،أدخل ــت حوال ــى  3ملي ــارات
لي ــرة ال ــى الجامع ــة« ،فأي ــن صرف ــت
األم ــوال؟ إذ إن  %10فق ــط م ــن الدورات
حصل ــت» .تس ــأل جيس ــي أب ــي رمي ــا،
م ــن الف ــرع الثاني لكلية االع ــام« ،ملاذا
أدف ــع رس ــم مختب ــر والجامع ــة لي ــس
فيه ــا كامي ــرا واح ــدة واملبن ــى مه ــدد
باالنهي ــار؟ ال مش ــكلة ف ــي أن نتحم ــل
زي ــادة مقبول ــة ،ش ــرط أن نحص ــل ف ــي
املقاب ــل عل ــى تحس ــينات حقيقي ــة ف ــي
الجامع ــة ،ال أن نك ــون ضحي ــة تف ــرغ
أس ــاتذة الجامع ــة!».
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف كشف اهالي المفقودين امس أن التحقيقات التي أجرتهااللجان الحكومية المتعاقبة بقيت في مرحلة
جمع المعلومات وتصنيفها من دون أن تعمق اللجان تحقيقاتها للوصول الى نتائج واضحة عن المفقودين،
لكن قرار االهالي هو الدفع باتجاه استكمال التحقيقات من خالل القضاء المحلي والشكاوى االممية

أهالي المفقودين يفتحون الصندوق :بدأت رحلة الحــ
بسام القنطار
ي ــوم االث ـن ــن  ٢٣اي ـل ــول  ٢٠١٣خــرج
امل ـح ــام ــي نـ ـ ــزار ص ــاغ ـي ــة م ــن مـبـنــى
قصر الـعــدل فــي صيدا والــى جانبه
نـ ـج ــاة ح ـش ـي ـشــو ووداد ح ـل ــوان ــي.
نـ ـط ــق ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا ب ـعــد
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار دام اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  ٣١ع ــام ــا
ب ـبــراءة ثــاثــة مــن املـتـهـمــن بخطف
املـ ـن ــاض ــل مـ ـح ــي ال ـ ــدي ـ ــن ح ـش ـي ـشــو
لـعــدم كـفــايــة االدلـ ــة .كــانــت املــواســاة
الوحيدة لزوجة املفقود ان صاغية
وع ـ ــده ـ ــا ب ـت ـم ـي ـي ــز ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،وت ـ ــرك

المطالبة بالتعويض
بـعــد تـثـبـيــت ح ــق اهــالــي امل ـف ـقــوديــن في
االط ــاع على التقارير الرسمية تتطلع
اللجان املعنية الى إنشاء قاعدة بيانات
الحمض النووي  DNAألهالي الضحايا،
وت ــأل ـي ــف ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لـلـمـفـقــوديــن
وضـحــايــا االخ ـفــاء ال ـق ـســري .ويحتفظ
االه ــال ــي بـحـقـهــم ك ــام ــا لـجـهــة مـطــالـبــة
الدولة بتعويضات نتيجة اإلهمال ،على
أن تخصص مجمل ه ــذه التعويضات
بــأكـمـلـهــا الن ـشــاء بـنــك  DNA؛ اضــافــة
الــى مــراجـعــة املــراجــع األمـمـيــة املختصة
فـضـحــا لـهــذه الـسـيــاســة الـتــي ب ــات لــدى
اللجان املعنية اثـبــات قاطع ودام ــغ على
اتباعها.

الباب مفتوحًا امــام خيار املقاضاة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـج ـهــة امل ـس ــؤول ــة
ع ــن ال ـخ ـط ــف الن ـه ــا ح ـج ـبــت االدلـ ــة
عــن الـقـضـ ّـاء .يــوم السبت ٢٠أيلول
 ،٢٠١٤تـســلــم امل ـحــامــي صــاغـيــة من
رئاسة مجلس الــوزراء ،بوكالته عن
لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين
ف ــي ل ـب ـن ــان ول ـج ـن ــة دعـ ــم املـعـتـقـلــن
وامل ـن ـف ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن (س ــول ـي ــد)،
نـسـخــة ع ــن مـلــف الـتـحـقـيـقــات الـتــي
أجــرت ـهــا ل ـجــان الـتـحـقـيــق الــرسـمـيــة
للكشف عــن مصير املفقودين .بات
ب ــام ـك ــان ص ــاغ ـي ــة ان ي ـح ـقــق وع ــده
لنجاة حشيشو واملـئــات مــن اهالي
املفقودين باستكمال معركة البحث
عن الحقيقة متسلحًا بصندوق فيه
الكثير من املعطيات وبعض االسرار
التي يمكن ان تفتح ثغرة في جدار
الصمت واالنـكــار «مــع ما يستتبعه
ذلك من تذكر واضطراب ضميري ال
بد منه للخروج من قيم الحرب».
ي ـ ـع ـ ــرف صـ ــاغ ـ ـيـ ــة ان ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
املـ ـل ــيء بــامل ـل ـفــات وال ـت ـق ــاري ــر يمثل
ً
مــدخــا مفصليًا لـلـبــدء بــاملـقــاضــاة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ل ـك ـنــه ك ـ ــان ح ــذرًا
ام ــس فــي «دوام اهــالــي املـفـقــوديــن»
ام ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــرايـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ــي
االع ـ ـ ــان ع ــن ت ـفــاص ـيــل م ــا يـحــويــه
الـصـنــدوق ،تــاركــا جميع الخيارات
مفتوحة امام لجان االهالي التخاذ
ال ـخ ـطــوات ال ــازم ــة لــاس ـت ـفــادة من
م ـض ـمــون م ـلــف ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ال ــذي
ً
يمثل مدخال مهمًا الستكمال رحلة
طويلة من النضال عمرها اكثر من
ثــاثــة عـقــود مــن أجــل كشف مصير
اح ـب ــائ ـه ــم .ك ـيــف يـسـهــم مـضـمــون
مـلــف الـتـحـقـيـقــات فــي تــرسـيــخ حق
املعرفة؟ وما املعلومات التي يمكن
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا أو ال ـب ـنــاء عليها
للمضي قدما في عملية البحث عن
م ـصــائــر امل ـف ـق ــودي ــن؟ اس ـئ ـلــة اج ــاب
ع ـن ـه ــا املـ ـح ــام ــي ص ــاغـ ـي ــة ش ــارح ــا
النتائج االولية التي أظهرها امللف
ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة ت ـع ــاط ــي ال ـح ـكــومــات
املتعاقبة مع ملف ضحايا الحرب.
« م ـ ــن ي ـ ـق ـ ــرأ م ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق،
ســرعــان مــا يتبني لــه أن املعلومات
ال ـ ــواردة فـيـهــا مـجـتــزأة وق ــد بقيت،

لم تقم اللجان المتعاقبة بواجبها في التدقيق بمعلومات األهالي سعيا إلى الوصول الى الحقيقة (األخبار)

إحدى المقابر
الجماعية في جبل
لبنان جرت فيها
معاينة جثث

ع ـلــى أه ـم ـي ـت ـهــا ،ف ــي أح ـي ــان كـثـيــرة
معلومات خاما .بمعنى أنها بقيت
في مراحل التحقيق األولى من دون
أن تقوم اللجان املتعاقبة بواجبها
فــي التدقيق فيها سعيا للوصول
الـ ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة» .ب ـح ـســب صــاغ ـيــة.
الـ ـ ـ ــذي اكـ ـ ــد أن امل ـ ـلـ ــف ت ـض ـم ــن كـمــا
كبيرا مــن االسـتـمــارات الـتــي مألها
ذوو املـفـقــوديــن وأودع ـ ــوا فـيـهــا كل
مــا يـعــرفــونــه ( )...ول ـكــن ،ولــأســف،

بقيت تحقيقات اللجان بعد تجميع
هذه املعلومات سطحية ومجتزأة.
فـقــد اق ـت ـصــرت ج ـهــودهــا هـنــا على
ت ـص ـن ـيــف م ـل ـف ــات امل ـف ـق ــودي ــن وف ــق
الـجـهــة الـخــاطـفــة املـفـتــرضــة وم ــدى
تـ ــوافـ ــر أدلـ ـ ـ ــة :ف ـه ــل هـ ــي ت ـن ـظ ـيــم أم
مـيـلـيـشـيــا ل ـب ـنــان ـيــة؟ أم ه ــي جـهــاز
تابع للجمهورية السورية؟ أم هي
إسرائيل؟ بخصوص الحالة األولى،
وج ـ ـهـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة طـ ـل ــب اس ـت ـع ــام

تقرير لجنة التحقيق الرسمية« :في حكم المتوفين»
وثائ ــق ّ
عدة يحتويه ــا صندوق «ملف
املخطوف ــن واملفقودي ــن واملخفي ــن
قسـ ـرًا» ،منه ــا تقري ــر «لجن ــة
التحقي ــق الرس ــمية» لالس ــتقصاء
ع ــن مصيره ــم ،املنج ــز ف ــي  25تموز
 ،2000وذل ــك بموج ــب الق ــرار الرق ــم
 ،2000/10الص ــادر ع ــن رئي ــس
مجل ــس ال ــوزراء (س ــليم الحص) .في
م ــا يل ــي ن ــص التقري ــر:
اعتم ــدت اللجن ــة ف ــي تحقيقاتها على
املعلوم ــات املقدم ــة ف ــي كل اس ــتمارة،
وق ــام ممثل ــو األجه ــزة األمني ــة ف ــي
اللجنة بعمل اس ــتعالمي حول أسماء
املفقودي ــن ،تن ــاول ظ ــروف الخط ــف
والفق ــدان والجه ــات املس ــؤولة عن كل
حال ــة ،وذلك بأس ــلوب هادئ وس ــري،

توخ ــى في ــه أعض ــاء اللجن ــة كاف ــة
األس ــاليب العملي ــة والتقني ــة للتمك ــن
م ــن إب ــراز الحقائ ــق وتحدي ــد مصير
املفقودي ــن .قام ــت اللجن ــة بعملي ــات
اس ــتطالع ميداني شملت كل املناطق
اللبناني ــة ،وتوصل ــت ال ــى معاين ــة
مداف ــن جماعية ألش ــخاص مجهولي
الهوي ــة .وبنتيج ــة ه ــذه املعاين ــة ت ــم
اس ــتخراج بع ــض عين ــات م ــن عظ ــام
لجث ــث داخ ــل املداف ــن .واس ــتنادًا إل ــى
معلوم ــات املفقودين ،أفيد عن وجود
ً
 216معتق ــا ف ــي س ــجون الع ــدو
اإلس ــرائيلي ( )...وبع ــد االتص ــال
برئي ــس بعث ــة الصلي ــب األحم ــر
الدول ــي فورنييه ،أوضح أن الس ــلطات
اإلس ــرائيلية اعترف ــت بوج ــود 17

ً
معتق ــا فق ــط (تم تحريره ــم الحقًا).
واستنادًا إلى إفادات ذوي املفقودين،
أحص ــي  168مفق ــودًا ،يعتقد منظمو
ه ــذه اإلف ــادات أن هؤالء املفقودين هم
ف ــي ع ــداد املوقوفني في س ــوريا (.)...
ول ــدى مراجع ــة الس ــلطات املختص ــة،
ثب ــت ع ــدم وجوده ــم ف ــي الجمهوري ــة
العربية الس ــورية .وحيث إنه لم يتبني
وج ــود أي مخط ــوف أو مفق ــود عل ــى
قي ــد الحي ــاة عل ــى األراض ــي اللبنانية،
وذل ــك بع ــد التأك ــد م ــن ع ــدم وج ــود
مخطوف ــن ل ــدى جمي ــع األح ــزاب
والتنظيمات التي عملت على الس ــاحة
اللبنانية حتى عام  .1990وحيث إن
كل التنظيمات وامليليش ــيات املسلحة
قام ــت بعملي ــات تصفي ــة جس ــدية

متبادل ــة خ ــال فت ــرة األح ــداث ،وق ــد
ألقي ــت الجث ــث ف ــي أماك ــن مختلف ــة
م ــن بي ــروت وجب ــل لبن ــان والش ــمال
والبق ــاع والجن ــوب ،وت ــم دف ــن البعض
منه ــا ف ــي مقاب ــر جماعي ــة موج ــودة
داخ ــل مداف ــن الش ــهداء ف ــي منطق ــة
ح ــرج بي ــروت ومداف ــن م ــار مت ــر ف ــي
األش ــرفية ومداف ــن اإلنكلي ــز ف ــي
التحويط ــة ،كما تم إلقاء البعض منها
ف ــي البح ــر .وحي ــث إنه قد ت ــم تكليف
أطب ــاء ش ــرعيني واختصاصي ــن في
مضم ــار تحلي ــل حام ــض الريب ــي
الن ــووي للكش ــف عل ــى العين ــات
املس ــتخرجة.
وحي ــث إن ــه تب ــن بنتيج ــة الكش ــف
تع ــذر تحدي ــد هوي ــة أصح ــاب الجثث

نظـ ـرًا إل ــى طبيعته ــا وق ــدم عهده ــا.
وحي ــث إن ــه اس ــتنادا إل ــى قوان ــن
الفقدان واألحوال الش ــخصية لجميع
الطوائ ــف ،والت ــي تجم ــع عل ــى اعتب ــار
ف ــي حك ــم املتوف ــى م ــن اختف ــت آثاره
ف ــي ظ ــروف يغل ــب عليه ــا طاب ــع
اله ــاك ول ــم يعث ــر عل ــى جثت ــه خ ــال
أرب ــع س ــنوات عل ــى األق ــل .لذل ــك
تعتب ــر اللجن ــة أن جمي ــع املخطوف ــن
واملفقودي ــن الذي ــن م ــر عل ــى ظ ــروف
اختفائه ــم م ــدة أرب ــع س ــنوات وم ــا
ف ــوق ،ول ــم يعث ــر عل ــى جثثه ــم ه ــم
ف ــي حك ــم املتوف ــن ،وبالتال ــي توصي
باإليع ــاز ال ــى ذويه ــم بمراجع ــة
القض ــاء املخت ــص إلثب ــات الوف ــاة
بص ــورة قانوني ــة.
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مجتمع وإقتصاد

نقابات

أخبار

«االتحاد النقابي الديمقراطي المستقل»:

ــقيقة
ل ـج ـم ـيــع األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة (األم ـ ــن
الـعــام ،أمــن الــدولــة ،األمــن الداخلي)
عما لديها من معلومات فجاءتها
إجابات شبه متطابقة« :أن النتيجة
سلبية» أو «أن ال معلومات لدينا»،
باستثناء ح ــاالت قليلة جــدا حيث
أوردت األجهزة ما قد يكون لديها من
معلومات بقيت أشبه بالخبريات
حول بعض األشخاص .ويتضح أن
اللجان اكتفت بهذا الحد ،من دون
أن تـكـلــف خــاطــرهــا ع ـن ــاء مــراجـعــة
أي مــن امليليشيات أو التنظيمات
التي نسب اليها ذوو املفقودين في
استماراتهم املسؤولية في الخطف.
أما في الحالة الثانية( ،األشخاص
املحتمل ان يكونوا في سورية) فقد
وجه رئيس اللجنة املعينة في 2001
النائب فؤاد السعد طلب االستعالم
ل ـلــواء غ ــازي كـنـعــان مـسـتـهــا إي ــاه:
«ع ـط ـفــا ع ـلــى ال ـح ــدي ــث ال ـ ــذي جــرى
بيننا ..وبناء لطلبكم» وال نلقى في
امللف أي جواب .وفي الحالة الثالثة،
وجـ ـه ــت ال ـل ـج ـنــة ط ـل ــب االس ـت ـع ــام
مــن خــال البعثة الــدولـيــة للصليب
األحـ ـم ــر ف ـجــاء ت ـهــا إج ــاب ــات بـشــأن
عــدد مــن األشـخــاص الــذيــن اعترفت
إسرائيل باحتجازهم لديها.
ولـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
العسكرية؟ يؤكد صاغية في حديث
لـ ـ «االخـ ـب ــار» ان ل ـجــان التحقيقات
ل ــم ت ـط ـلــب م ـع ـل ــوم ــات م ــن الـجـيــش
اللبناني ،وهذا ما يطرح تساؤالت
عــديــدة ح ــول اسـتـبـعــاد جـهــة امنية
ك ــان ل ـهــا ال ـ ــدور االك ـب ــر ف ــي ال ـحــرب
االهلية اللبنانية في توثيق جرائم
ال ـخ ـط ــف الـ ـت ــي ط ــاول ــت عـسـكــريــن
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ،اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى ان
االستخبارات العسكرية يفترض ان
لديها معلومات موثقة حول مئات
عـمـلـيــات ال ـخ ـطــف ال ـتــي وق ـعــت في
مناطق كــانــت خاضعة لسيطرتها
ابان الحرب االهلية.
أم ــا بـخـصــوص املـقــابــر الـجـمــاعـيــة،
فــزعـمــت لـجـنــة الـتـحـقـيــق ف ــي 2000
عثورها على مقابر جماعية عــدة،
ذكـ ــرت بـعـضـهــا وأب ـق ــت أخـ ــرى طي
الكتمان .وهـنــا ،وباستثناء احــدى
املـقــابــر الجماعية الـتــي جــرت فيها
معاينة جـثــث ،لــم يتضمن التقرير
املـسـلــم ال ــى صــاغـيــة أي إشـ ــارة الــى
االسناد أو املعلومات االستخبارية
ال ـت ــي ارت ـ ـكـ ــزت ع ـل ـي ـهــا ال ـل ـج ـنــة فــي
ه ــذا ال ـخ ـص ــوص .واأله ـ ــم م ــن ذل ــك،
وب ــدل أن ي ــؤدي اسـتـكـشــاف املقابر
الجماعية الى اتخاذ تدابير فورية
لـ ـص ــونـ ـه ــا وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا ت ـم ـه ـي ــدا
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى ه ــوي ــة األشـ ـخ ــاص
الذين رميت جثثهم فيها ،للسماح
ألهلهم بدفنهم وفق طقوسهم وبدء
الحداد عليهم ،فانها عدت وجودها
سببا الغالق امللف وانهاء القضية.
اي ــن تـقــع امل ـق ـبــرة ال ـتــي اشـ ــار الـيـهــا
الـتـقــريــر؟ يفضل صاغية اال يحدد
بــدقــة مـكــانـهــا ،مــؤك ـدًا لـ ـ «االخ ـب ــار»
انــه ُ
سيفتح ملف هــذه املقبرة على
مصراعيه في القريب العاجل ومن
خـ ــال ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،مكتفيًا
بــاالشــارة الــى ان هــذه املقبرة تضم
اك ـث ــر م ــن  ٦٠ج ـث ــة ،وان ـه ــا ت ـقــع في
اح ــدى ق ــرى مـحــافـظــة جـبــل لـبـنــان،
كما اعلن صاغية انه سيودع البعثة
الدولية للصليب األحمر نسخة عن
ك ــام ــل امل ـل ــف ،اس ـه ــام ــا ف ــي ج ـهــوده
الحثيثة لكشف مصائر املفقودين
واملخفيني قسرا في لبنان.

هل ثمة جديد؟
يطمح االتحاد
الوطني للنقابات الى
إنشاء نواة لمركز نقابي
بديل عن االتحاد العمالي
العام ،على أي قوى
اجتماعية يراهن ،وبأي
أفق سياسي؟
فراس ابو مصلح
دعـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االتـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال واملـسـتـخــدمــن
ك ــاسـ ـت ــرو ع ـب ــد الـ ـل ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي عـ ـق ــده ي ـ ــوم أم ـ ــس «ك ــل
القوى النقابية املخلصة للتشاور
إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء حـ ـ ــركـ ـ ــة ن ـق ــاب ـي ــة
دي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـن ـه ـج ـهــا» ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أن «املـ ـهـ ـم ــة األسـ ـ ـ ــاس ب ـنــاء
مــركــز ن ـقــابــي وط ـنــي ديـمـقــراطــي
م ـس ـت ـقــل ،ق ـ ــادر ع ـلــى ال ــدف ــاع عــن
مصالح مئات اآلالف مــن العمال
واملواطنني واملعلمني واملوظفني
وامل ـي ــاوم ــن واألج ـ ـ ــراء ،والـضـغــط
إلقرار عقد اجتماعي جديد يقوم
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة والـ ـح ــوار ال ـجــدي
بني األط ــراف ،على أســاس الندية
والشراكة».
يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـن ـقــابــات ،ال ـ ــذي يضم
ايـ ـ ـض ـ ــا ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات عـ ـم ــال
األخشاب والبناء ويمثل «امتدادًا
ألول اتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــي ع ـم ــال ــي فــي
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــا قـ ـب ــل االس ـ ـت ـ ـقـ ــال فــي
أربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي»،
لـ ُـي ـن ـشــئ ن ـ ــواة ل ـحــركــة تستقطب
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عــددا من النقابات الجديدة التي
س ــاه ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد فـ ــي إن ـش ــائ ـه ــا،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــرف ـ ــض وزارة ال ـع ـم ــل
الترخيص لها بسبب «االرتـبــاط
الـعـضــوي» لــأخـيــرة مــع االتـحــاد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة،
وح ـ ــرص ال ـث ــال ــوث امل ــذك ــور على
«ح ـمــايــة الـ ـت ــوازن والـتـحــاصــص
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي داخـ ـ ــل
االتحاد العمالي العام ،بما يمنع
أي ـ ــة مـ ـح ــاول ــة ل ـت ــوح ـي ــد ال ـح ــرك ــة
النقابية» .يــراهــن عبدالله أيضًا
عـلــى «االنـ ـخ ــراط ال ـكــامــل» لهيئة
التنسيق النقابية فــي مشروعه،
وعـ ـل ــى تـ ـع ــاون الـ ـق ــوى ال ـن ـقــاب ـيــة
الـتــي يــأمــل انـضــواء هــا فــي إطــاره
مع ما ُيسمى «منظمات املجتمع
ُ
امل ــدن ــي» ،ال ـت ــي ت ـع ـنــى بــال ـشــؤون
ال ـن ـس ــائ ـي ــة وال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وك ــذل ــك
«األندية» املختلفة .يدعو عبدالله
إل ـ ـ ــى «انـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــال
اللبنانيني واألجانب في نقابات
مؤسساتهم» إن ُوجدت ،أو إتشاء
نقابات جديدة إذا لم تكن قائمة،
معلنا اسـتـعــداد ات ـحــاده لتقديم
«كـ ـ ــل مـ ــا ي ـ ـلـ ــزم» ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
هـ ــذا املـ ـج ــال؛ وي ــدع ــو «مـنـظـمــات
املجتمع املدني إلــى إطــاق حملة
وطـ ـنـ ـي ــة تـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـخ ـ ــراط
الواسع في العمل النقابي»َ .ي ِعد
عبدالله بعقد مؤتمر قبل نهاية
ال ـع ــام ل ـبــدء الـعـمــل الـفـعـلــي ،بمن
ً
حضر ،آمال من مبادرته أن «تفتح
الباب» للتغيير على األقل.
يبدو الرهان على نقابات جديدة
ت ـن ـش ــأ خـ ـ ـ ــارج ح ــاضـ ـن ــة ال ـن ـظ ــام
الـ ـق ــائ ــم ،وبـ ــال ـ ـصـ ــراع مـ ــع أدوات
سيطرته املعروفة ،أم ـرًا مفهومًا،
ل ـك ــن ه ــل م ــن امل ـن ـط ـقــي ال ـت ـعــويــل

عـلــى ائ ـتــافــات نـقــابـيــة لــم تخرج
م ــن عـ ـب ــاءة «ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،أو ع ـلــى
ج ـم ـع ـي ــات ت ـس ـت ـج ــدي ال ـت ـم ــوي ــل
األج ـن ـب ــي لـتـعـمــل ع ـلــى م ـشــاريــع
غ ــب ال ـط ـل ــب؟ وه ـ ــل بـ ـن ــاء «م ــرك ــز
نقابي ديمقراطي مستقل» كفيل
ب ــإنـ ـت ــاج ح ــرك ــة ن ـق ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة
وديـ ـن ــامـ ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة،
أم أن األخ ـ ـيـ ــرة ش ـ ــرط والدة أي
مشروع نقابي جديد؟ ربما يعول
عـبــدالـلــه ورف ــاق ــه عـلــى اسـتـجــابــة
بعض القوى االجتماعية ،نقابية
و»مدنية» ،لتحذيره من «املصير
األسود» الذي أوشكت السياسات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أن
ت ــوص ــل ال ـب ـل ــد إلـ ـي ــه ،بـتـعـمـيـقـهــا
ال ـف ـق ــر وإعـ ــدام ـ ـهـ ــا ف ـ ــرص ال ـع ـمــل
وت ــدمـ ـي ــره ــا ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـع ــام ــة
األســاسـيــة ،ليصل األم ــر إلــى حد
«تهديد وحدة البالد وضرب بنية
املجتمع وتفتيته» .يــرى عبدالله
فــي «ت ــزاي ــد الـتـحــركــات العمالية
املـ ـط ـل ـبـ ـي ــة وتـ ـ ّ
ـوس ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـت ـش ـمــل
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى مــوظ ـفــي اإلدارات
ال ـعــامــة وامل ـي ــاوم ــن ف ــي مختلف
ال ـق ـطــاعــات» ،إره ــاص ــات لتغيير
آت ال مـ ـح ــال ــة ،رغ ـ ــم «ت ــوظ ـي ــف»
القوى السياسية لهذه التحركات
ف ـ ــي صـ ــراع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـح ـص ــص
م ــن ري ــع ال ـس ـل ـطــة ،وذلـ ــك ف ــي ظل
«ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب شـ ـب ــه الـ ـ ـت ـ ــام ل ـل ـحــركــة
النقابية املنظمة في إطار االتحاد
ال ـع ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــام» الـ ـ ــذي «ي ــدع ــي
تـمـثـيــل م ـصــالــح ال ـع ـم ــال زورًا»،
وال ــذي تـحــول إل ــى «أداة» للقوى
الـسـيــاسـيــة الـطــائـفـيــة وأص ـحــاب
الرساميل واالحـتـكــارات ،بحسب
عبدالله.

ريفي :لو كنت أحمل
غسان
ُ
سالحًا لما استدعيت

ُ
استدعي الزميل غسان ريفي (مدير مكتب
«ال ـس ـف ـيــر» ف ــي طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال) ،أم ــس،
مــن قـبــل املـحــامــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي القاضي
شــربــل أبــو سـمــرا للتحقيق معه فــي االدع ــاء
ّ
املقدم ضده من «املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي» ،وذلك على خلفية املقال الذي كتبه
بتاريخ  29آب املاضي (عندما يسطو الدرك
على أرزاق الـنــاس) وال ــذي تـنــاول فيه حادثة
مـ ـص ــادرة دوريـ ـ ــة م ــن ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي
في طرابلس لكمية من العنب من عربة أحد
النازحني السوريني.
وج ــرى االسـتـمــاع إل ــى أق ــوال ــه ،عـلــى أن تعقد
جـلـســة أخ ــرى فــي  30تـشــريــن األول املقبل
لــاسـت ـمــاع ال ــى أقـ ـ ــوال ال ـش ـه ــود .ري ـفــي أكــد
لـ»األخبار» أنــه مقتنع بما كتبه ،ذلــك أنــه نقل
ت ـج ــاوزات ق ــوى األم ــن ومـخــالـفــاتـهــا بمهنية
وم ــوض ــوع ـي ــة ب ـع ـي ـدًا م ــن أي قـ ــدح أو ذم أو
ت ـش ـه ـيــر .ول ـف ــت إلـ ــى أن قـ ــوى األم ـ ــن ق ــررت
أن ت ـتــرك ك ــل ال ـت ـج ــاوزات واالع ـ ـتـ ــداءات الـتــي
ت ـش ـهــدهــا امل ــدي ـن ــة ل ـت ــاح ــق ص ـحــاف ـيــن هــم
تعرضوا العتداءات .وأضاف« :ألنني
أنفسهم
ُ
أملك قلمًا استدعيت ،لو كنت أملك سالحًا ملا
ّ
تجرأ أحد على استدعائي».

منع استيراد مشروبات الطاقة
الممزوجة بالكحول

ّ
وج ــه وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة وائ ــل أب ــو فــاعــور
كـتــابــا إل ــى وزيـ ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة آالن
حكيم ،يطالب فيه «التعميم على املؤسسات
الـتـجــاريــة االل ـتــزام الـكــامــل لتطبيق ق ــرار منع
استيراد مشروبات الطاقة املمزوجة بالكحول
وتسويقها تحت طائلة اإلج ــراءات القانونية
الرادعة».
ك ــذل ــك أرس ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ك ـتــابــا إلـ ــى وزي ــر
اإلعالم رمزي جريج «لإليعاز إلى املؤسسات
اإلعــامـيــة املحلية بمنع اإلع ــانــات الخاصة
بهذه املشروبات».
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ما الذي يخيف أميركا في إيران؟ ع ـ
عامر محسن*
َ
خب ـ ٌـر م ـ ّـر من ــذ أس ــبوعني ول ــم يح ــظ بتغطي ــة
اعالمي ــة وافي ــة ،ولك ــن املختص ــن واملعني ــن
ـام بال ــغ :أعلن ــت إي ــران قيامه ــا
ق ــرأوه باهتم ـ
بـ ّ
ـأول تجرب ــة ٍ ّ
حي ــة لنظ ــام ّالدف ــاع الج ــوي
ُ
«باف ــار ،»373-ال ــذي يق ــال ان ــه ي ــوازي  -أو
استنس ــاخ ع ــن  -نظ ــام «اس  »300الروس ــي.
ف ــي الوق ــت نفس ــه ،عرض ــت وس ــائل اإلع ــام
االيراني ــة ّأول ص ــورة ألح ــد الصواري ــخ
الخاص ــة بنظ ــام «بافار» ،وهو يش ــبه الى ّ
حد
بع ّي ــد الص ــاروخ املس ــتعمل ف ــي «اس .»300
تمث ــل التجرب ــة ب ــدء اكتم ــال الحلق ــة األخي ــرة
ف ــي منظومة الدف ــاع الج ــوي اإليرانية ،والتي
تتك ـ ّـون م ــن أنظم ــة ع ـ ّـدة تعم ــل عل ــى مدي ــات
ع ــدة ،بعضه ــا تطوي ـ ٌـر ألس ــلحة اميركي ــة
ٌ
قديم ــة ،وبعضه ــا اآلخ ــر استنس ــاخ ل ــرادارات
ٌ
وصواري ــخ اجنبي ــة ،ومنه ــا ما ه ــو مزيج بني
االثن ــن.
تقدي ــر الق ـ ّـوة العس ــكرية ف ــي إي ــران مهم ــة
صعب ــة إل ــى ٍّ
حد بعي ــد ،فالعديد من املش ــاريع
تح ــاط بالس ــرية ،وال يكش ــف عنه ــا اال بع ــد
اكتماله ــا ،فيم ــا تزي ــد دعاي ــة وزارة الدف ــاع
م ــن الغم ــوض ،فيت ـ ّـم ع ــرض بع ـ ّـض النم ــاذج
البحثي ــة والتجريبي ــة عل ــى انه ــا أنظم ــة
ق ــد دخل ــت ط ــور االنت ــاج ،ويت ـ ّـم الخل ــط ب ــن
املنج ــزات الفعلي ــة والدعاي ــة الت ــي ته ــدف
ال ــى التضلي ــل .وكثيـ ـرًا م ــا ّ
تفس ــر الصحاف ــة
ص ــور ٍة خاطئ ــة
االيراني ــة بيان ــات الجي ــش ب ٌ
(واالع ــام ،بش ــكل ع ــام ،مع ــروف بجهل ــه ف ــي
القضايا العس ــكرية وتغطيت ــه القاصرة لهذه
املواضي ــع) ،فتس ــاهم ف ــي تغذي ــة االلتب ــاس.
ّ
م ــا نعرفه هو أن الواليات املتحدة وإس ــرائيل
ّ
ّ
ـرب ض ــد إي ــران ،أو
تخط ــط جدي ــا لح ـ ٍ
كان ــت ً
ّ
أقل ــه حمل ــة جوي ــة لض ــرب البرنام ــج الن ــووي
ّ
اإليران ــي وأه ــداف عس ــكرية اخ ــرى ،من ــذ
ّ
ّ
ّأي ــام غ ــزو الع ــراق .حت ــى أن إ ّح ــدى كبري ــات
ش ــركات الطاق ــة ف ــي العال ــم تلق ــت تقاريرًا من
ّ
االس ــتخبارات الروس ــية ،ع ــام  2006تؤك ــد
أن الح ــرب حاصل ــة ف ــي األش ــهر املقبل ــة ،فم ــا
ّ
ال ــذي ّ
أج ــل املواجه ــة طوال هذه الس ــنني حتى
ّ
أصبح ــت س ــيناريو مس ــتبعدًا وغي ــر محب ــذ
بالنس ــبة للجي ــش األميرك ــي ،عل ــى الرغ ــم من
االحتجاج ــات اإلس ــرائيلية؟

شروط اللعبة
/alakhbarnewspaper

ل ــو كان اله ــدف ه ــو عق ــد مقارن ــة عس ــكرية
ب ــن ق ــدرات إي ــران والق ــدرات األميركي ــة،
لكان ــت اإلجاب ــة س ــهلة وواضح ــة :ال يوج ــد
ّ
ـوع م ــن التكاف ــؤ ب ــن م ــوارد وامكاني ــات
أي ن ـ ٍ
البلدي ــن ،ال م ــن ناحي ــة امليزانية وال املس ــتوى
التكنولوج ــي وال التجهي ــز واملع ـ ّـدات.
أكث ــر الدباب ــات اإليراني ــة قديم ــة ،عمرها أكبر
م ــن عم ــر الث ــورة ،واألم ــر نفس ــه ينطب ــق عل ــى
س ــاح الطي ــران .آخ ــر صفق ــة عس ــكرية جدي ــة
عقدته ــا إي ــران م ــع الخ ــارج لتحدي ــث الجيش
كان ــت ف ــي بداي ــة التس ــعينيات ،ح ــن اش ــترت
ع ــددًا م ــن دباب ــات «ت ــي  »72وطائ ــرات «مي ــغ
 »29م ــن روس ــيا  -إضاف ــة ال ــى غواصت ــن
 ه ــي «أح ــدث» األس ــلحة املس ــتوردةف ــي ترس ــانة إي ــران التقليدي ــة الي ــوم.
ّ
م ــن ناحي ــةٍ أخ ــرى ،ف ــإن املواجه ــة م ــع إي ــران
ـرب مباش ــرة عب ــر ح ــدود
ال تنط ــوي عل ـ ّـى ح ـ ٍ
البلدي ــن ،ب ــل إن عل ــى املهاج ــم ارس ــال قوات ــه
ال ــى منطقة تبع ــد آالف الكيلومت ــرات عن ّ
البر
األميرك ــي ،ونش ــرها عل ــى مس ــافة طي ــران م ــن
ـرق آمن ــة للتزوي ــد الج ــوي
إي ــران ،وتأم ــن ط ـ ٍ
بالوق ــود ،والس ــيطرة عل ــى بحي ــرة ضخم ــة -
ّ
ه ــي الخلي ــج العرب ــي  -يقل عرضه ــا في كثير
م ــن األماك ــن ع ــن املئتي كيلومت ــر وعمقها عن
الخمس ــن متـ ـرًا .دخل ــت البحري ــة األميركي ــة
ّ
الخلي ــج ف ــي الثمانيني ــات ،مس ــتغلة ظ ــروف
الح ــرب بني الع ــراق واي ــران ،وفرضت نفوذها
ّ
تحول ــت
بالق ــوة بع ــد سلس ــلة مناوش ــات
ـرب خاطف ــةٍ ض ـ ّـد البحري ــة اإليراني ــة،
ال ــى ح ـ ٍ
كس ــبتها القوات االميركية بس ــهولة («عملية
ف ــرس النبي») .والعراق نفس ــه ل ــم يكن راضيًا
ع ــن ه ــذا التم ـ ّـدد االميرك ــي ،وإن كان ّ
موجه ــا
ض ـ ّـد ّ
عدوه ،فضرب ــت طائرة عراقية عام 1987
الفرقاط ــة األميركي ــة «س ــتارك» بص ــاروخ
«اكزوس ــيت» فرنس ــي الصن ــع ،موقع ــة اكث ــر
ً
م ــن  35قتي ــا أميركي ــا.
ّ
قال ــت الحكوم ــة العراقي ــة إن الهج ــوم ق ــد
ّ
حص ــل بالخط ــأ ،ولك ــن العد ًي ــد م ــن املحلل ــن
اعتب ــروا الص ــاروخ رس ــالة عراقي ــة لثن ــي

أمي ــركا ع ــن التواج ــد العس ــكري ف ــي تل ــك
املنطق ــة االس ــتراتيجية  -خصوص ــا م ــع
وج ــود ادع ــاءات ب ــأن الطي ــار ل ــم يعاق ــب،
ب ــل تم ــت ترقيت ــه اث ــر «الحادث ــة» (فرض ــت
الوالي ــات املتح ــدة عل ــى الع ــراق ع ــام 2011
ـدوق بقيم ــة  400ملي ــون دوالر
انش ـ ّـاء صن ـ ٍ
مخص ــص لدف ــع تعويض ــات لضحاي ــا
«س ــتارك» وأس ــرى الح ــرب األميركي ــن خ ــال
الغ ــزوات املتع ــددة الت ــي ش ــنتها واش ــنطن
ض ــد الع ــراق) .أثن ــاء حرب الخليج ع ــام ،1991
ص ــار الوج ــود العس ــكري األميرك ــي ّ
مكرس ــا
ول ــه قواع ــد دائم ــة وبني ــة دع ــم متكامل ــة ،بعد
ّ
عق ــد اتفاق ــات «حماي ــة» ش ــبه اس ــتعمارية
ّ
م ــع كل دول الضف ــة الغربي ــة للخلي ــج.
ّ
به ــذا املعن ــى ،ف ــإن هن ــاك تش ــابهًا م ــا ب ــن
ّ
حالت ــي إي ــران والص ــن ،إذ إن البلدي ــن
يضع ــان نص ــب أعينهم ــا هدف ــا عس ــكريًا
هجوم غرب ـ ّـي ،يرفده حلفاء
مح ــددًا :مواجه ــة
ٍ
محلي ــون ،ومنعه من بس ــط الس ــيطرة الكاملة
عل ــى املج ــال البح ــري ال ــذي يحي ــط بالبل ــد
وحص ــاره وضرب ــه.
ّ
ّ
الف ــارق ه ــو أن الص ــن تتوق ــع مواجه ــة
الجنوبي،
مح ــدودة وعنيف ــة في بحر الص ــن
ّ
ف ــي اط ــار التناف ــس عل ــى النف ــوذ ،ولكنه ــا
ّ
تع ــرف ايض ــا أن هك ــذا اش ــتباك ال يمك ــن أن
ّ
ّ
ـاح لب ــر الص ــن أو ال ــى
يتط ــور ال ــى اجتي ـ ٍ
ـوم يه ــدف لقل ــب النظام وتدمي ــر اقتصاد
هج ـ ٍ
ّ
البل ــد ،نظـ ـرًا ال ــى عام ــل ال ــردع الن ــووي ال ــذي
تح ــوزه الص ــن وال تملك ــه إي ــران – بعد ،وهو
تحديـ ـدًا الس ــيناريو الذي تري ــد أميركا منعه.
ل ــو كان ــت ظ ــروف املواجهة مختلف ــة ،ولم يكن
ّ
الخلي ــج س ــاحة الح ــرب املحتمل ــة ،مل ــا ش ــكلت
أغل ــب أنظم ــة التس ــليح اإليراني ــة تهديـ ـدًا
ً ّ
للق ــوات األميركي ــة .إي ــران ،مث ــا ،رك ــزت عل ــى
اس ــتيراد الصواريخ الحديثة املضادة للسفن
م ــن الص ــن (م ــن فئ ــات «س ــي »801-و«س ــي-
 )»802وتطويره ــا وبن ــاء نس ــخ جدي ــدة منها
يف ــوق مداه ــا الـ ــ 200كيلومتر وبنظ ــم توجيه
متع ــددة.
ه ــذا ال يعن ــي ش ــيئًا كثيـ ـرًا ل ــو كان ــت املواجه ــة
تج ــري ف ــي ع ــرض املحي ــط ،حي ــث تق ــوم
حام ــات الطائ ــرات واملدم ــرات الت ــي ترافقه ــا
بإنش ــاء منطق ــة تحري ــم تمت ـ ّـد عل ــى أكث ــر م ــن
ّ
 400كيلومت ــر ف ــي كل االتجاه ــات ،ال يمك ــن
أن يعب ــر ضمنه ــا زورق أو طائ ــرة ،ناهي ــك ع ــن
اط ــاق صواري ـ ٍـخ باتج ــاه الس ــفن األميركي ــة.
ف ــي الخلي ــج ،الوض ــع يختل ــف ،فاملس ــافة ب ــن
الب ـ ّـر االيران ــي وقاع ــدة األس ــطول الخام ــس
ّ
ف ــي البحري ــن تق ــل ع ــن  190كيلومتـ ـرًا ،م ــا
يعن ــي أن أي ــة قطع ــة اميركي ــة ف ــي الخلي ــج
تق ــع ضم ــن م ــدى الصواري ــخ الت ــي تطلقه ــا
عدد
الزوارق الس ــريعة والطائ ــرات ،اضافة الى ٍ
ضخ ـ ٍـم م ــن املنص ــات األرضي ــة املتحرك ــة الت ــي
ُ
تنش ــر عل ــى ط ــول الس ــاحل الش ــرقي للخلي ــج.
ّ
باملعنى نفس ــه فإن الغواصات الصغيرة ،التي
تنتجه ــا األح ــواض االيراني ــة بالعش ــرات ،ال
قيمة لها اطالقًا في املياه الزرقاء ،حيث تجول
«فرق
الغواص ــات االميركي ــة م ــع الطائ ــرات في ّ
صيد» لقمع هذا النوع من التهديدات ،ولكنها
 كاأللغ ــام البحري ــة  -تصي ــر س ــاحًا مخيف ــاف ــي الخلي ــج الضحل ،الذي يع ـ ّـج باألهداف وال
ّ
يعم ــل في ــه الس ــونار بكف ــاءة  -اضاف ــة ال ــى أن
ً
الغواص ــات االميركي ــة الضخم ــة ال تقدر اصال
عل ــى العمل والغطس ف ــي أغلب أجزاء الخليج.
ه ــذه املعادل ــة تنطب ــق ايض ــا عل ــى القواع ــد
االميركي ــة ف ــي ال ــدول املج ــاورة وترس ــانة
ّ
اي ــران الصاروخي ــة .يقول بع ــض االيرانيني إن
ص ــاروخ «فات ــح  ،»110الذي يمت ــاز بالدقة وقد
اجيال على األقل حتى اآلن،
ص ــدرت من ــه ثالثة
ٍ
يس ـ ّـمى «ص ــاروخ لبن ــان» ب ــن اإليراني ــن ،ألن
م ــداه ومواصفات ـ ّـه تناس ــب الس ــاحة اللبناني ــة
ّ
ـكل كبي ــر ،كأن ــه ُص ّم ــم ألجله ــا ،غي ــر أن
بش ـ ٍ
«الفات ــح» يض ــع ايض ــا القواع ــد االميركي ــة ف ــي
قط ــر واالم ــارات والس ــعودية تح ــت تهدي ــده
(اضاف ــة ،بالطب ــع ،ال ــى املنش ــآت النفطي ــة
ومراف ــق التصدي ــر التي تجاور ه ــذه القواعد)؛
واي ــران تحتف ــظ ،اضاف ــة ال ــى الفات ــح ،بأع ــداد
هائل ــة م ــن صواري ــخ «ش ــهاب  »2و«ش ــهاب
 ،»3بع ــد س ــنوات م ــن تراك ــم االنت ــاج ،والت ــي
يمك ــن اس ــتعمالها ف ــي موج ــات كبي ــرة إلغراق
الدفاع ــات الصاروخي ــة  -س ــواء ف ــي الخليج أو
ف ــي افغانس ــتان.

ٌ
حرب بال حدود

ّ
يلخص ــان أس ــباب الت ـ ّ
ـردد
يوج ــد عام ــان

األميرك ــي ف ــي خ ــوض املغام ــرة العس ــكرية
ً
ض ــد إي ــرانّ :أوال ،صعوب ــة حص ــر الح ــرب
وابقائه ــا ضم ــن الح ــدود الت ــي تريده ــا
ّ
ألن الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران ّ
تهدد
امي ــركا .وثاني ــا،
ب ــأن تك ــون املواجه ــة األول ــى الت ــي يخوضه ــا
الجي ــش االميرك ــي ضم ــن ش ــروط «الح ــرب
الحديث ــة» ،بمعن ــى وج ــود خص ـ ٍـم ال ينتم ــي
جيش ــه للق ــرن املاض ــي ،ب ــل يّع ــرف مس ــبقًا
نق ــاط الق ــوة االميركي ــة ويحض ــر الوس ــائل
ّ
التقني ــة إلبط ــال مفعوله ــا .بتعبي ــر آخ ــر ،فإن
حرب ــا ض ــد إي ــران ل ــن تك ــون ميدان ــا مفتوح ــا
الس ــتعراض التكنولوجي ــا األميركي ــة
ّ
ّ
املتفوق ــة ،ب ــل إن الجي ــش االميرك ــي يع ــرف
ّ
ّ
ان ــه س ــوف يدخ ــل ال ــى س ــاحةٍ يتم التش ــويش
فيه ــا عل ــى نظ ــام «ج ــي ب ــي اس» ،وق ــد ال
تتمك ــن الطائ ــرات من دون طي ــار من االتصال
ّ
بقواعده ــا عب ــر األقم ــار الصناعي ــة ،ب ــل إن
ُ
امي ــركا ق ــد تح ــرم م ــن االس ــتطالع الفضائ ــي
ّ
وااللكترون ــي  -وه ــذه كله ــا أركان أساس ــية
ف ــي عقي ــدة الح ــرب األميركية اليوم (من ش ــبه
ً
املس ــتحيل ،مث ــا ،اس ــتعمال الذخائ ــر بعي ــدة
امل ــدى ف ــي غي ــاب نظام الجي ب ــي اس ،فيصير
البدي ــل الوحي ــد ه ــو التوجي ــه بالالي ــزر
أو عب ــر الكامي ــرات ،م ــا يس ــتلزم أن تك ــون
الطائ ــرة القاذف ــة ،أو طائرة من دون طيار ،في
ج ــوار اله ــدف وضم ــن م ــدى الدف ــاع الج ــوي).
هذه املخاوف ليست مبالغات أو تقديرات ،بل
ه ــي ّكله ــا ّ
قدرات
مبني ــة على التجرب ــة ،وعلى
ٍ
ت ـ ّـم اثباته ــا ف ــي املي ــدان .عل ــى س ــبيل املث ــال،
ّ
ف ــي الش ــهر نفس ــه ال ــذي تمكنت إي ــران فيه من
ّ
التحك ــم بطائ ــرة تجس ــس أميركي ــة «خفي ــة»
وانزاله ــا وأس ــرها الع ــام املاض ــي ،تفاج ــأ
األميركي ــون ح ــن ق ــام اإليراني ــون بـ«اعم ــاء»
قم ــر صناعي للتجس ــس كان يم ـ ّـر فوق إيران،
عبر ش ــعاع اليزر ضرب عدسته على األرجح.
ّ
العب ــرة م ــن الحادثت ــن ه ــي ف ــي أن إي ــران
ص ــارت تمل ــك رادارات ووس ــائل اس ــتطالع

تس ــمح لها ّ
ّ
الخفية واألقمار
بتتبع الطائ ــرات
الصناعي ــة ذات امل ــدار املنخف ــض ،وه ــذا  -مل ــن
ّ
يخط ــط لح ــرب  -يثي ــر الكثي ــر م ــن املخ ــاوف.
ّ
قاذف ــات «الب ــي »2-األميركي ــة ،الت ــي تعتب ــر
رأس الحرب ــة ف ــي أي حمل ــة جوي ــة ،بطيئ ــة
ـكل
وغي ــر ق ــادرة عل ــى املن ــاورة ،وتعتم ــد بش ـ ّ ٍ
ش ــبه كام ــل عل ــى مي ــزة الخف ــاء حت ــى تنس ــل
ال ــى األج ــواء املعادي ــة وتض ــرب الدفاع ــات
الجوي ــة؛ وح ــن تثب ــت إي ــران قدرته ــا عل ــى
قه ــر تكنولوجي ــا الخف ــاء ،تصير أغل ــى قاذفة
ّ
ف ــي العال ــم  -تمل ــك امي ــركا أق ــل م ــن عش ــرين
ً
نس ــخة منه ــا  -هدف ــا س ــهال للدف ــاع الج ــوي.
ّ
م ــن جه ــةٍ أخ ــرى ،ف ــإن امي ــركا اعت ــادت عل ــى
ّ
«عاملثالثي ــة» ت ّه ــدد وترغ ــي وتزب ــد،
جي ــوش ّ
ٌ
ـكل هش ٌ
قائم عل ــى الدعاية
ث ــم يتب ـ ّـن انها هي ـ
ّ ّ
ويخلو من الفعالية العس ــكرية ،إل أن انتشار
امليليش ــيات املدعوم ــة م ــن اي ــران ،واداء ه ــا
ف ــي لبن ــان وغ ــزة والع ــراق ،يرس ــمان الح ـ ّـد
ً
ب ــن الدعاي ــة والج ـ ّـد ،ويعطي ــان ص ــورة ال
يمك ــن دحضه ــا ع ــن املس ــتوى القتال ـ ُـي ال ــذي
س ــتواجهه أي ــة ق ــوة غازي ــة .ح ــن ضرب ــت
البارج ــة اإلس ــرائيلية «هاني ــت» ع ــام 2006
ـاروخ ايران ــي الصن ــع ،يق ــول العدي ــد م ــن
بص ـ
الخب ــراءّ ٍ ،
تأجل ــت الح ــرب عل ــى إي ــران ألع ــوام.
كان الع ــرب ّأول م ــن أدخل الصواريخ املضادة
ّ
للس ــفن ال ــى التاري ــخ العس ــكري ،ح ــن تمك ــن
زورق ــا صواري ــخ مصري ــان م ــن اغ ــراق ّ
املدمرة
االس ــرائيلية «اي ــات» بصواري ــخ «س ــتيكس»
الروس ــية القديم ــة ف ــي تش ــرين األول م ــن ع ــام
ّ
 .1967ض ــرب «اي ــات» هز العقيدة العس ــكرية
للقت ــال البح ــري عل ــى مس ــتوى العال ــم ،بع ــد
ّ
أن فه ــم املخطط ــون أن ه ــذه الصواري ــخ
ّ
الجدي ــدة تمك ــن قارب ــا صغيـ ـرًا م ــن تدمي ــر
ّ ّ
ـفن تفوق ــه حجم ــا بأضع ــاف ،إل أن الع ــرب
س ـ ٍِ
يتمكن ــوا من تك ــرار االنجاز ّ
ضد اس ــرائيل
ل ــم
ألربع ــن س ــنة ،حت ــى ع ــام  .2006الفك ــرة
ذاته ــا تنس ــحب عل ــى العب ــوات الت ــي أرعب ــت
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رأي

ــن قدرات طهران العسكرية
ّ
ومتنوع ــة  -وان كان ــت ت ــؤدي املهم ــة ذاته ــا.
ٌ
تكنولوجي ــا الخف ــاء مثال واض ــح على كيفية
ّ
االس ــتثمار العس ــكري ف ــي إي ــران .تمكن ــت
امي ــركا ،عبر حروب ع ـ ّـدة ،من تحويل طائرات
«الش ــبح» ال ــى عام ــل تف ـ ّـوق نوع ــي ال ّ
راد ل ــه،
ٍ
فقام ــت طائ ــرات «اف ( »117النم ــوذج األول
لطائ ــرات التخفي) بض ــرب الرادارات العراقية
ف ــي الغ ــارات الت ــي أطلق ــت ح ــرب الخلي ــج
الثاني ــة ،ولعب ــت الطائ ــرات نفس ــها  -اضاف ــة
ال ــى قاذف ــات «ب ــي  - »2دورًا محوري ــا ف ــي
حمالت يوغوسالفيا والعراق  ،2003من جهةٍ
اخرى ،جرى تطوير وس ــائل تكنولوجية ّ
عدة
ّ
إلبط ــال مي ــزة الخف ــاء ،وايران رك ــزت بحوثها
وتصنيعه ــا ف ــي ه ــذه املج ــاالت تحديـ ـدًا.
ّ
الوس ــيلة األولى تتعلق بنوع الرادار :اكتشف
ّ
ال ــروس س ــريعًا أن تصمي ــم طائ ــرات الش ــبح
ّ
ّ
مخص ـ ٌـص لتالف ــي نوع مح ــدد من ال ــرادارات،
ه ــي ال ــرادارات عالي ــة الت ــردد ذات املوج ــة
الرفيع ــة (اكس-بان ــد) ،وه ــي الت ــي تس ــتعمل
عل ــى م ــن الطائ ــرات املعادي ــة وف ــي رادارات
ّ
التردد ينتج ش ــعاعًا
توجي ــه الصواري ــخ ،هذا
ّ
«ضيق ــا» ،عرض ــه بال ّس ــنتيمترات،
راداري ــا
ّ
مثالي لكش ــف األه ــداف بدق ــة ولتوجيه
وه ــو
الذخائ ــر.

تملك إيران رادارات تسمح ّ
بتتبع
ّ
الخفية واألقمار الصناعية
الطائرات
المنخفضة المدار

اإليرانيون بدأوا بعرض الصواريخ الجوالة التي يصممونها

الق ــوات األميركي ــة ف ــي الع ــراق ،والتكتي ــكات
ّ
الت ــي أثخن ــت االس ــرائيليني ف ــي غ ــزة ولبنان،
واداء الق ــوى املدرب ــة إيراني ــا ف ــي س ــوريا.
ّ
أخيـ ـرًا ،ف ــإن ظ ــروف املواجه ــة تمن ــع امي ــركا
م ــن التخطيط لضربةٍ مح ــدودة أو احتوائية،
ُتعج ــز إي ــران ع ــن ال ـ ّ
ـرد ،كم ــا كت ــب س ــيمور
هي ــرش ف ــي تحقي ـ ٍـق ع ــن املوض ــوع من ــذ
س ــنوات ،اكتش ــف العس ــكريون االميركي ــون
ّ
أن حص ــر الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران  -كم ــا ج ــرى
م ــع الع ــراق ع ــام  - 1991مس ــتحيل .ال يمك ــن
ض ــرب املواق ــع النووي ــة االيراني ــة م ــن دون
تأم ــن القواع ــد الجوي ــة ف ــي املنطق ــة ،وه ــذا
يس ــتلزم ضرب منصات الصواريخ االيرانية،
وال يمك ــن تنفي ــذ ذل ــك بينم ــا الخلي ــج يع ـ ّـج
بالصواري ــخ املض ــادة للس ــفن ...هك ــذا ،رويـ ـدًا
رويـ ـدًا ،ب ــدأت أه ــداف الحمل ــة األميركي ــة
ّ
باالتس ــاع لتتضمن غزوًا للس ــواحل االيرانية
وتدميـ ـرًا لع ــدد كبي ــر من املنش ــآت العس ــكرية
ّ
فتحول ــت الحمل ــة الجوي ــة
ف ــي البل ــد،
ّ
ـرب ش ــاملة بمئ ــات
ـ
ح
ـة
ـ
خط
ـى
ـ
الخاطف ــة ال
ٍ
وآالف األه ــداف ،حت ــى وص ــل الجن ــراالت
االميركي ــون ال ــى التفكي ــر جديًا في اس ــتعمال
القناب ــل النووي ــة التكتيكي ــة الخم ــاد دفاعات
إي ــران ،بحس ــب مص ــادر س ــيمور هي ــرش.
هك ــذا ،تصي ــر الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران رهان ــا
خطيـ ـرًا ،وبع ــض الباحث ــن االميركي ــن
(خصوص ــا اولئ ــك القريب ــون م ــن اس ــرائيل)
حاول ــوا تش ــجيع الحكوم ــة االميركي ــة عل ــى
ّ
ّ
ض ــرب اي ــران ،مؤكدي ــن أن الدفاع ــات االيرانية
ّ
ل ــن تش ــكل خطـ ـرًا عل ــى االس ــطول االميرك ــي
ّ
املتف ـ ّـوق ،ولك ــن أي ــة دولة في العال ــم لن تغامر
بحرب حني يكون ثمن الخطأ وس ــوء التقدير
ٍ
فيه ــا اغ ــراق حام ــات طائ ــرات ،أو تدمي ــر
قواع ـ ٍـد تح ــوي آالف الجن ــود األميركي ــن،
ّ
فارتف ــاع كلف ــة الره ــان يس ــبب الت ــردد .كل
تأجي ـ ٍـل للح ــرب عل ــى اي ــران ّأدى ال ــى زي ــادة
صعوبته ــا وتعقيده ــا ،فض ــرب اي ــران ع ــام

 2004كان أس ــهل م ــن ضربه ــا ع ــام ،2007
ُ
وح ـ ٌ
بحرب
ـرب ض ـ ّـد ايران ع ــام  2007ال تق ــارن
ٍ
ّ
ق ــد تجري اليوم ،بعد أن طورت ايران أس ــلحة
وق ــدرات جدي ــدة ،وعمل ــت خط ــوط انتاجه ــا
لس ــنوات عل ــى انت ــاج ومراكم ــة الصواري ــخ،
ّ
التي يزداد مفعولها ودقتها مع كل سنة (في
األعوام األخيرة ،صار االيرانيون يس ــتبدلون
ال ــرؤوس الحربي ــة القديم ــة ف ــي صواري ــخ
ً
« ّش ــهاب  ،»3مث ــا ،ب ــرؤوس جدي ــدة أكث ــر
دق ــة وفاعلي ــة) .م ــن هن ــا كان االس ــرائيليون
يس ــتعجلون األميركي ــن لض ــرب إي ــران،
ّ ّ
محاجج ــن بأن كل تأخير للمواجهة س ــيزيد
م ــن صعوبته ــا وتعقيده ــا ،ال ــى أن تصي ــر
غي ــر ممكن ــة  -واإليراني ــون ب ــدأوا بع ــرض
الصواري ــخ الجوال ــة الت ــي يصممونه ــا ،وهي
كالتطورات الس ــابقة ،ستدخل عنصرًا جديدًا
ّ
يغي ــر املعادل ــة بأكمله ــا م ــا أن تصي ــر ف ــي
الخدم ــة.

ٌ
مثال عن تحضيرات إيران:
كشف طائرات «الشبح»

بإم ــكان دول العال ــم الثالث أن تش ــتري أفضل
تكنولوجيا يصنعها الغرب أو روسيا ،وهي
ُ
ّ
رادار (أق ــل كف ــاءة)
ل ــن تقل ــق امي ــركا بمق ــدار
ٍ ّ
ينتج ــه البل ــد بقدرات ــه الذاتي ــة ،ف ــكل األنظم ــة
ُ
الت ــي تص ـ ّـدر معروف ــة املواصف ــات واملزاي ــا،
والوس ــائط االلكتروني ــة عل ــى م ــن الطائ ــرات
مبرمج ــة مس ــبقًا لرص ــد موج ــات ال ــرادار
املع ــادي وتقليده ــا والتش ــويش عليه ــا .م ــا
يخيّ ــف الجي ــش الغ ــازي ه ــي األم ــور الت ــي ال
يتوقعه ــا ،وال ــرادار ال ــذي ال يع ــرف ّبوج ــوده،
والوس ــائط الدفاعي ــة الت ــي ال يتحض ــر له ــا.
ف ــي الح ــرب الحديث ــة ،بإم ــكان بطاري ــة دف ــاع
ج ــوي ،ل ــو عمل ــت بحري ــة ،أن تس ــقط س ــربًا
ً
كام ــا ف ــي دقائ ــق ،والع ــروض العس ــكرية
اإليراني ــة تلع ــب دائم ــا عل ــى فك ــرة التخوي ــف
م ــن املجه ــول وع ــرض أنظم ــة مختلف ــة

فب ــدأ ال ــروس بالبن ــاء عل ــى تقني ــة املوج ــات
العريض ــة (ك-بان ــد وال ـ ـ -بان ــد وف ــي ات ــش اف
 واألخي ــرة «موج ــة متري ــة» ،أي أن عرضه ــايف ــوق املت ــر) الت ــي يس ــتعملها ال ــروس من ــذ
ّ
نهاي ــة الح ــرب العاملي ــة ّ الثاني ــة ،ولك ــن
عيبه ــا كان ف ــي نق ــص الدق ــة وع ــدم امكاني ــة
ّ
اس ــتخدامها للتوجي ــه (كلم ــا عرض ــت املوجة
ّ
تش ــتت عل ــى املس ــافات البعي ــدة ،وأعط ــت
احداثي ــات غي ــر دقيق ــة ع ــن اله ــدف) .مي ــزة
ّ
املوج ــة العريض ــة ه ــي أن حجمه ــا الكبي ــر
يجع ــل تصمي ــم طائ ــرة الش ــبح م ــن دون
ّ
مخصصة لتش ــتيت
فائ ــدة ،فأس ــطح الطائرة
ص ــاص املوج ــات الس ــنتيمترية
وح ــرف وامت ّ
الصغي ــرة ،ولكنه ــا ل ــن تمن ــع ش ــعاعًا عريضًا
االرت ــداد ال ــى املص ــدر وكش ــف اله ــدف.
م ــن ُ
ح ــن أس ــقطت طائ ــرة «اف »117-ف ــوق
يوغوس ــافيا ،ع ــزا العدي ــد م ــن الخب ــراء األمر
الى اس ــتعمال اليوغوس ــاف رادارات روس ــية
قديم ــة (الـ-بان ــد  -وه ــي موج ــة ديس ــيمترية)
ف ــي نظام «س ــام  »3الذي أس ــقط الطائرة .بعد
ً
ح ــرب يوغوس ــافيا ،ذه ــب ال ـ ّـروس خط ــوة
أبع ــد ف ــي تطوي ــر جي ـ ٍـل جدي ـ ّـد م ــن ال ــرادارات
ُ
املتري ــة الحديث ــة تق ــارن دقته ــا ب ــرادارات
ّ
هذا النظ ــام يدمج في
الّت ــردد العال ــي ،وص ــار ّ
كل بطارية «اس  »300تش ــغلها روس ــيا .ايران
ً
أظه ــرت ،من ــذ س ــنوات ،أش ــكاال مختلف ــة م ــن
رادارات املوج ــة العريض ــة ،أش ــهرها «مطل ــع
الفج ــر  »1و«مطل ــع الفج ــر  ،»2واألخير يش ــبه
ال ــى ح ـ ٍّـد بعي ــد رادار «النيب ــو» الروس ــي الذي
يعتب ــر «كاش ــف الخف ــاء» ف ــي بطاري ــات «اس-
.»400
ّ
ّ
ويدع ــي جن ــراالت إيرانيون أن ه ــذه الرادارات

بعد حرب يوغوسالفيا
ذهب الروس خطوة أبعد في
تطوير الرادارات
أضح ــت منتش ــرة ال ــى درج ــة تغطي ــة
ـكل ش ــبه كام ــل.
املج ــال الج ــوي اإليران ــي بش ـ ٍ
التي ــار الثان ــي ف ــي محارب ــة تقني ــات الخف ــاء
ً
يدع ــو ال ــى اعتم ــاد املع ـ ّـدات البصري ــة ب ــدال
م ــن ال ــرادار ،فم ــع تط ـ ّـور الكام ّي ــرات ّالحراري ــة
ً
الحديثة ،اكتش ــف الطي ــارون أنها تمثل بديال
ممت ــازًا م ــن ال ــرادار ف ــي الكثي ــر م ــن الح ــاالت،
فه ــي وس ــيلة رص ــد هام ــدة (ال يع ــرف الع ـ ّ
ـدو
ّ
انه ــا تالحق ــه) ،وق ــد اختب ــر ال ــروس ،من ــذ
ّ
الثمانيني ــات ،أن الكامي ــرات الحديثة أضحت
ق ــادرة عل ــى رص ــد القاذف ــات األميركي ــة م ــن

ـافات بعي ــدة  -تف ــوق الـ ــ 90كيلومت ــر
مس ـ ٍ
 م ــن دون الحاج ــة ال ــى تش ــغيل ال ــرادار،خصوص ــا عل ــى االرتفاع ــات العالي ــة حي ــث
يك ــون الف ــارق الح ــراري كبيـ ـرًا ب ــن الطائ ــرة
والج ــو الب ــارد املحي ــط به ــا .ال توج ــد دول ــة
ف ــي العال ــم الي ــوم تعتم ــد األنظم ــة البصري ــة
كإي ــران ،فه ــي تدمجه ــا بمختل ــف أنظم ـ ًـة
الدف ــاع الج ــوي ،وتط ـ ّـور باس ــتمرار أنظم ــة
جدي ــدة وخفيف ــة ،قادرة عل ــى التقاط األهداف
وتوجي ــه الصواري ــخ واملداف ــع الرشاش ــة
ّ
(وهن ــا ابت ـ ٌ
ـكار ايران ـ ّـي آخ ــر ،اذ إن املؤسس ــة
ّ
الدفاعي ــة انتبه ــت ال ــى أن املدفعي ــة املض ــادة
ّ
للطائ ــرات ،الت ــي اعتب ــر الكثي ــرون أن زمنه ــا
ّ
ق ــد ول ــى ،بإمكانه ــا أن تصي ــر بالغ ــة الفعالية
اذا م ــا أوصل ــت ب ــرادار حدي ــث وعمل ــت ضمن
مجموع ــة ،باس ــتعمال برام ــج كمبيوتري ــة
تق ـ ّـدر على توجي ــه املوجة النارية وتش ــكيلها
بدق ــة بحي ــث تصنع «حائط ــا»  -أو ،باألحرى،
ّ
مربع ــا  -م ــن الش ــظايا ف ــي الس ــماء ح ــول
اله ــدف ،فتصب ــح ه ــذه الوس ــائط مثالي ــة
إلس ــقاط الصواري ــخ الجوال ــة وطائ ــرات
االس ــتطالع وحماي ــة النق ــاط الحساس ــة).

خاتمة

ّ
بن ــت إي ــران قدرته ــا الردعي ــة عل ــى تجن ــب
منافس ـ ّـة امي ــركا ف ــي مضمارها ،فه ــي تعرف
س ــلفًا انه ــا ل ــن تتمك ــن يوم ــا م ــن مواجه ــة
ق ــوة غربي ــة ف ــي الج ـ ّـو أو ف ــي البح ــر ،وم ــن
هن ــا انبثق ــت تقني ــات الح ــرب الالمتكافئ ــة
الت ــي ترم ــي ال ــى اس ــتغالل الثغ ــرات وض ــرب
الع ـ ّ
ّ
تقليدي ــة ،كالصواري ــخ
ـدو بوس ــائل غي ــر
ً
مث ــا .انهمك ــت امي ــركا ،من ــذ س ــنوات ،ف ــي
تطوي ــر وس ــائط دفاعي ــة ف ــي محاول ــة
للوقاي ــة م ــن صواري ــخ روس ــيا والص ــن
ّ
وكوري ــا واي ــران ،لك ــن تقريـ ـرًا نش ــرأخيرًا ف ــي
مجل ــة «االيكونوميس ــت» يش ــرح صعوب ــة
ه ــذا اله ــدف .الوالي ــات املتح ــدة م ــأت العال ــم
ضجيج ــا بأخب ــار «ال ــدرع الصاروخي ــة»،
ّ
ولك ــن قل ــة من الناس تعل ــم أن برنامج ،GMD
ّ
ال ــذي كل ــف أكثر من  40مليار دوالر ،قد فش ــل
ّ
ف ــي كل التج ــارب االعتراضي ــة الخم ــس الت ــي
أجري ــت عل ــى النظ ــام من ــذ ع ــام  .2008تق ــول
ّ
الـ«ايكونوميس ــت» أن حوال ــى الـ ــ 100ملي ــار
دوالر انفق ــت ف ــي العق ــد األخي ــر عل ــى برام ــج
مماثل ــة ل ــم تق ـ ّـرب امي ــركا م ــن الغ ــاء خط ــر
ّ
الصواري ــخ ،ب ــل أثبت ــت أن اله ــدف بح ـ ّـد ذات ــه
ً
ق ــد يك ــون مس ــتحيال  -وه ــي الخالص ــة الت ــي
ّ
عب ــر عنه ــا العديد م ــن الجن ــرالت االميركيني
الذي ــن عمل ــوا ف ــي ه ــذا املي ــدان .املس ــألة ال
تقتص ــر عل ــى الصعوب ــة التقني ــة (اعت ــراض
رأس حرب ــي  -أو رؤوس متع ــددة  -بحج ــم
خزان ــة صغي ــرة يس ــبح ف ــي الفض ــاء بس ــرعة
م ــاخ 8-وم ــا ف ــوق) ،ب ــل ه ــي مرتبط ــة اي ّض ــا
بس ــهولة تضلي ــل األنظم ــة الدفاعي ــة املعق ــدة
بوس ــائل بس ــيطة ،فالصواري ــخ الروس ــية
مصمم ــة الي ــوم ك ــي تطل ــق عش ــرات األه ــداف
الوهمي ــة ح ــن ينفصل ال ــرأس الحربي عنها
ف ــي الفض ــاء الخارج ــي ،كله ــا تماثل ــه ف ــي
الحج ــم وتس ــير ّ
بالس ــرعة نفس ــها ،م ــا يجعل
ّ
ّ
التميي ــز ش ــبه مس ــتحيل ،وكلم ــا ط ــورت
امي ــركا وس ــائل اعت ــراض جدي ــدة ،تطل ــق
روس ــيا اج ــراءات مض ــادة تلغ ــي مفعول ّه ــا.
ه ــذا النق ــاش العس ــكري والتقن ــي يمث ــل
«البني ــة التحتي ــة» لتط ـ ّـور العالق ــات ب ــن
إي ــران والغ ــرب ،وه ــو م ــا يح ـ ّـدد ،إل ــى درج ــة
كبي ــرة ،دينامي ــات املواجه ــة والعقوب ــات،
والح ــوار والتواف ــق ،والتناف ــس والصفق ــات؛
وم ــن يجه ــل ه ــذه الخلفية يصير من الس ــهل
علي ــه تصديق نظري ــات املؤامرة التبس ــيطية
والس ــرديات ع ــن «اللعب ــة» الت ــي يلعبه ــا
اإليراني ــون واألميركي ــون ف ــي الكوالي ــس،
بينم ــا يتظاه ــرون بالع ــداء ف ــي العل ــن،
والهدف – بالطبع  -هو خداعنا نحن العرب!
نظـ ـرًا ال ــى حجم االقتص ــاد االميركي وقدراته
التكنولوجي ــة الهائل ــة ،ال يمك ــن ألح ـ ٍـد ف ــي
العال ــم أن يخي ــف امي ــركا بحج ــم جيش ــه أو
عب ــر بن ــاء أس ــاطيل جوي ــة وبحري ــة عل ــى
النم ــط االميرك ــي ،م ــا يخي ــف امي ــركا ه ــي
ً
الجي ــوش الت ــي تمل ــك خب ــرة قتالي ــة ،والت ــي
له ــا عقي ــدة ّ
خاصة بها ،تس ــتفيد م ــن امليزات
ّ
املحلي ــة والجغرافي ــة ،وتصم ــم نمطه ــا
القتال ــي خ ــارج االط ــار الغرب ــي التقليدي .في
ّ
ه ــذا املج ــال ،يمك ــن لن ــا أن نتعل ــم الكثي ــر م ــن
تجرب ــة إي ــران.
* من أسرة «األخبار»
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منبر
سيرغي ستيباشين *
الى رئيس الواليات املتحدة األميركية باراك
حسني أوباما
ّ
أتوجه إليك كونك حصلت على جائزة
نــوبــل لـلـســام ع ــام  2009لـ ـ «الـجـهــود
االستثنائية في تعزيز الدبلوماسية
الدولية والتعاون بني الشعوب».
انني رئيس «الجمعية الفلسطينية
األرثــوذكـسـيــة اإلم ـبــراطــوريــة» ،أقــدم
مـنـظـمــة غ ـيــر حـكــومـيــة ف ــي روس ـي ــا،
هــدفــت ،خــال  132عــامــا ،إلــى تعزيز
عــاقــات الـصــداقــة بــن سـكــان الشرق
األوسط وتنظيم البعثات اإلنسانية
في هذه املنطقة (الرجاء عدم الخلط
مع التدخالت اإلنسانية).
ف ــي االول م ــن اي ـل ــول م ــن ه ــذا ال ـعــام
ضـ ــي املـقــدســة وبـيــت لحم،
زرت األرا ّ
وط ـ ــن املـ ـخ ــل ــص ،الفـ ـتـ ـت ــاح امل ــدرس ــة
الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـنــاهــا
االت ـح ــاد ال ــروس ــي .عـقــدنــا اجـتـمــاعــا
مع رئيس الدولة الفلسطينية السيد
مـحـمــود ع ـبــاس ،والـتـقـيــت مواطنني
فـلـسـطـيـنـيــن مـنـهـكــن م ــن ال ـع ــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي غ ـ ــزة .ك ـمــا الـتـقـيــت
اسرائيليني .وقبل ذلــك ،زرت سوريا
لغرض الدعم اإلنساني وتحدثت مع
الرئيس بشار األسد .وخالل زيارتي
للفاتيكان ناقشت والبابا فرانسيس
ال ـح ـلــول ل ــأزم ــة ال ـســوريــة والــوضــع
اإلنساني في املنطقة.
ان عـمـلــي ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام منحني
تجربة فريدة من نوعها للتواصل مع
قــادة الشرق األوس ــط ،فضال عن لقاء
السكان املحليني ،والزعماء الروحيني
وممثلي الطوائف واملعتقدات واآلراء.
لذلك فإنني أعبر عن تطلعات كثيرين
مـ ـم ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي أرض ت ـج ـمــع
الديانات العاملية الثالث ،وقد تحولت
ال ـ ـيـ ــوم ك ـ ــرة ن ـ ــار عـ ـم ــاق ــة .وك ـ ــل ذل ــك
بمباركتك الشخصية.
يسأل كثيرون :ملــاذا تخلق الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ـن ــاط ــق أزمـ ـ ـ ـ ــات ج ــدي ــدة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وم ـ ـنـ ــاطـ ــق
أخ ــرى؟ مل ــاذا تـخــرب ال ـســام الــدولــي
وال ـن ـظ ــام األمـ ـن ــي؟ مل ـ ــاذا ت ـف ــرض مــا
يـسـمــى «ال ـح ــق ال ـح ـصــري» م ــن أجــل
ال ـس ـي ـط ــرة وال ـه ـي ـم ـن ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم؟
أل ـه ـبــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سياسيًا
ن ـصــف ال ـع ــال ــم ت ـحــت ش ـع ــار ال ــدف ــاع
عن املصالح الوطنية ،في ما يسمى
اليوم «الفوضى املسيطر عليها» .اال
ان ه ــذه الـفــوضــى تـقــود فــي النهاية
إل ــى ان ـع ــدام االس ـت ـقــرار الـخـطـيــر في
ّ
ويحولها إلــى أت ــون يغلي،
املنطقة،
وح ـصــن ل ــإره ــاب ال ــدول ــي ،وســاحــة
ح ـ ـ ـ ــروب أهـ ـلـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة األع ـ ـ ـ ــراق
وال ـطــوائــف ،مما يـهــدد ليس منطقة
الشرق األوسط فحسب ،ولكن أوروبا
وروسيا أيضًا.
ّ
آسف للقول إنك تذكرني بطفل فشل
في درس الكيمياء اليوم ،وبالصدفة
أخفق في اختيار أنابيب الخلط في
االخ ـت ـبــار ،وأثـ ــار رد فـعــل كيميائيًا
خطيرًا .االعصار الشديد الناتج عن
الربيع العربي كشف الوجه الحقيقي
ّ
للديمقراطية األميركية التي ولــدت
إسالمًا راديكاليًا متطرفًا ،وانتصارًا
لــإرهــاب الــدولــي ،في نهاية املطاف،
انـ ــزالقـ ــا ن ـح ــو ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـعــاملــي
املـ ـ ـ ـ ّ
ـروع .ق ـبــل ك ــل ش ـ ــيء ،انـ ــه الـخـطــر
الحقيقي على بلدك ،سيدي الرئيس.
ال ــوحـ ـشـ ـي ــة ف ـ ــي اعـ ـ ـ ـ ــدام ال ـص ـح ــاف ــي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي فـ ـ ــولـ ـ ــي وزمـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــه ه ــو

(كاميرون كاردو ــ كندا)

ّ
عراب الديكتاتوريات
الجهادية والحرب الباردة
الجديدة
انـتـقــام مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وهــو
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه دل ـي ــل ع ـلــى خيبة
اآلمــال ازاء فشل بلدكم أمــام اإلرهــاب
الــدولــي .مما يثبت أيضا أنــك زرعت
البذور لهجمات إرهابية مروعة في
املستقبل.
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ك ـث ـيــرون يـســألــون:
مل ـ ـ ـ ـ ــاذا ق ـ ـمـ ــت ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة»
ومقاتليها الذين خـ ّـربــوا الحياة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي  11سبتمبر
2001؟ ملـ ــاذا طـلـبــت م ــن الـكــونـغــرس
األم ـيــركــي مــؤخــرا  500مـلـيــار دوالر
امـ ـي ــرك ــي إض ــافـ ـي ــة ل ــدع ــم اإلرهـ ـ ــاب
السوري؟ ملــاذا التقيت أحمد الجربا
وق ــدم ــت ل ـه ــذا املـ ـج ــرم م ــا ي ـق ــرب من
 300م ـل ـيــار دوالر؟ ه ــل أدركـ ـ ــت في
أي وق ــت أن ــك كـنــت شخصيًا تشجع
الديكتاتوريات الجهادية الجديدة؟
لـ ـق ــد واج ـ ـه ـ ــت ش ـخ ـص ـي ــا وح ـش ـي ــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب أثـ ـن ــاء خ ــدم ـت ــي الــرس ـم ـيــة
لبلدي فــي وقــت الحملة الشيشانية
عــام  ،1990عندما كنت أتفاوض مع
ال ـق ــادة امل ـجــرمــن .وأدرك ت ـمــامــا أي
ن ـم ــور قــات ـلــة تـلـعــب م ـع ـهــا« .ال ــدول ــة
اإلسالمية في الـعــراق والـشــام» التي
أعلنت دولــة الـخــافــة ،هــي املسؤولة
عن سفك الدماء في العراق وسوريا
وتسيطر على ثلث أراضيهما .وغدًا
ستقوم بتفجير نــاطـحــات السحاب
األمـيــركـيــة وقـتــل «خــائــن» فــي بـلــدان
أخرى .الكيد دائما يعود أقوى.
على الرغم من كل هــذا ال زلــت تقول:
«الدكتاتور األسد يجب ان يستقيل!».
يثبت التاريخ الحديث أن هذا القائد
الــذكــي رف ــض كــل حـجــج الهستيريا
األميركية مثبتا ليس قيادة وطنية
حـقـيـقـيــة فـحـســب ول ـك ــن ،ف ــي نـهــايــة
املطاف ،أصبح رئيسا أعيد انتخابه
من قبل غالبية املواطنني السوريني.
ألكثر من ثالث سنوات واجه الرئيس
األسـ ــد بـبـطــولــة مــوجــة م ــن اإلرهـ ــاب

إبادة جماعية ضد
المسيحيين في الشرق
األوسط بسبب فشل
السياسة الخارجية
األميركية

الــدولــي الــذي تتم عسكرته وتمويله
من قبلكم ،سيد أوباما ،ومستشاري
وكـ ـ ــالـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات املـ ــركـ ــزيـ ــة
وم ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـبـ ـل ــدان امل ـع ــروف ــة.
باملناسبة ،عندما قمت وحلفائك في
االت ـحــاد األوروب ـ ــي بـفــرض عقوبات
ضد سوريا ،هل كنت على بينة عن
حــرمــان األط ـفــال الـســوريــن األبــريــاء
من أغذية األطفال؟ أرسلت الجمعية
الفلسطينية األرثوذكسية الروسية
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي  10ارسـ ــال ـ ـيـ ــات مــن
املساعدات االجتماعية إلــى األطفال
السوريني.
ما من وسيلة لالنتصار على األسد.
ف ـهــو ل ــن يـتـخـلــى ع ــن ب ـلــده وشـعـبــه.
أث ـب ـت ــت ال ـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـس ــوري ــة
املعنويات القوية والخبرة ملعارضة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ظـ ـ ـ ــروف مــن
املخاطر العالية ،بالرغم من جهودكم
املنتظمة لتحويل سوريا الى منصة
اختبار عسكرية لتدريب جيل جديد
م ــن الـ ـجـ ـه ــادي ــن ،ب ـخ ـب ــرة عـسـكــريــة
حــدي ـثــة ،وانـ ـع ــدام ال ـق ـيــم بــاسـتـثـنــاء
السالح.
ال ـ ـيـ ــوم س ـم ـح ــت ل ـل ـك ـش ــاف ــة ال ـج ــوي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــال ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـس ـم ــاء
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـج ـم ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات عــن
اره ــاب ـي ــي «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» .في
غياب االذن السوري ينبغي التعامل

م ــع هـ ــذه ال ـح ــال ــة ع ـلــى ان ـه ــا اع ـت ــداء
وانـ ـتـ ـه ــاك ل ــدول ــة ذات س ـ ـيـ ــادة .ه ــذا
واضـ ـ ــح ج ـ ــدا بــال ـن ـس ـبــة ل ــي أن ـ ــه فــي
حال اتخذت الواليات املتحدة القرار
ب ـق ـصــف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فـ ــي األراض ـ ــي
الـســوريــة ،وهــذا سـيــؤدي إلــى قصف
القوات الحكومية أيضا ،على الرغم
مــن الـنــوايــا الحكومية لـلـتـعــاون مع
املجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب.
ه ــذه األي ـ ــام ت ـه ــدد ب ـف ــرض عـقــوبــات
جــديــدة ضــد روس ـيــا مستخلصا أن
مــوس ـكــو ه ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن الـعـنــف
في جنوب شرق أوكرانيا وهي تقوم
بعسكرة وتمويل وتدريب املقاتلني،
وان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ــروسـ ـي ــة
مــوجــودة في جنوب شــرق أوكرانيا.
هـ ـ ـ ــذه هـ ـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ــدعـ ــايـ ــة
امل ـع ـتــادة بالنسبة ال ـيــك .تــذهــب الــى
االفـتــراءات والتزوير لتبرير حمالت
غير قانونية وتغيير االنظمة ،وذلك
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة ضــد
ال ــدول ذات الـسـيــادة ( )...قمت بدعم
مباشر للنازية األوكــرانـيــة الجديدة
من حيث التمويل ،وتوفير التدريب
والـعـسـكــرة ،فــي حــن انـهــم يقصفون
املــواطـنــن املـســاملــن ،واملستشفيات،
والكنائس.
من الواضح أنك تقوم بإعداد األرض
لالقتراب من نقطة رئيسية« :بوتني
ي ـج ــب ان ي ـس ـت ـق ـيــل»« ،روس ـ ـيـ ــا إل ــى
ال ـعــزلــة ال ــدول ـي ــة» .روس ـي ــا بالنسبة
الـيــك هــي فـقــط «ق ــوة إقليمية ،تهدد
ج ـيــران ـهــا ل ـكــون ـهــم ض ـع ـف ــاء» .ربـمــا
أن ــت غـيــر مـتــآلــف مــع ال ــروس وعمق
«الـ ــروح الــوطـنـيــة الــروسـيــة الـقــويــة»
الـتــي ال ينفع معها ف ــرض املـخــاوف
أو محاولة الخنق .ان بيانكم األخير
في استونيا أدى الى مواقف شديدة
ال ـت ـفــاعــل ف ــي روسـ ـي ــا ،ع ـنــد م ـقــارنــة
الروس مع النازية في الحرب العاملية
ال ـثــان ـيــة ،ات ـه ـمــت روس ـي ــا بـمـحــاولــة

استعادة األراض ــي التي فقدتها في
القرن التاسع عشر .كاشفًا بذلك عن
ع ــدم ك ـفــاء تــك ف ــي ال ـت ــاري ــخ ونـتــائــج
ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة والـ ــدروس
املستفادة .سيدي الرئيس ،يجب أن
تـخـجــل ،كــونــك رئـيـســا ل ــدول ــة عضو
في قــوات التحالف املناهض لهتلر،
مــن ه ــذه الـكـلـمــات الـتــي أسـ ــاءت الــى
كل الشعب الروسي ،ودنست الذاكرة
املـقــدســة لـلـجـنــود الـســوفـيـيــت الــذيــن
ف ـق ــدوا ح ـيــات ـهــم إلن ـق ــاذ أوروب ـ ــا من
الـفــاشـيــة ،وتـجــاهـلــت ذاك ــرة الجنود
األميركيني املقاتلني ضد الفاشية.
ب ـع ــد ك ــل ش ـ ــيء ،وأف ـ ـتـ ــرض أن ب ـيــان
الـ ـت ــدنـ ـي ــس ال ـ ـخـ ــاص بـ ــك ن ــات ــج عــن
جــرح كبريائك ،بعد ان قــام الرئيس
بوتني علنا بحفظ سمعتك بتقديم
املـ ـب ــادرة ال ــدول ـي ــة ملــراق ـبــة األسـلـحــة
الكيميائية فــي ســوريــا .الـيــوم ألقى
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي خـطــة ال ـس ــام في
أوكرانيا .لن تقبل علنًا فقدان وجهك
م ــرة أخـ ــرى ،لــذلــك تـسـمــي الـ ــروس ب ـ
«املعتدين».
م ــن ال ــواض ــح ان ال ـس ـيــاســة الــدول ـيــة
االمـيــركـيــة قــد فشلت تـمــامــا .فبالدك
تــذهــب إلــى طــريــق مـســدود مــع حلف
ش ـم ــال االط ـل ـس ــي ،وربـ ـم ــا ل ــن يـكــون
الـقــرار أفضل مــع االتـحــاد االوروب ــي.
العديد من األميركيني واألوروبـيــن
ض ـ ــد سـ ـي ــاسـ ـتـ ـك ــم امل ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ن ـحــو
«أيديولوجية الحرب الباردة» وعزل
روسيا.
أود أي ـضــا أن أت ـط ــرق إل ــى مــوضــوع
ح ـس ــاس ج ـ ـدًا .ي ـق ــول مـمـثـلــو الـبـيــت
األبـ ـي ــض إنـ ـ ــك ،ك ـم ـس ـي ـحــي ،تـصـلــي،
وغــال ـبــا م ــا تـثـيــر ق ـضــايــا ال ـض ــرورة
لـلــدفــاع عــن القيم املسيحية .فلماذا
تـتـجــاهــل مـصـيــر ش ـه ــداء املسيحية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط؟ مـ ـحـ ـك ــوم
ع ـلــى امل ـس ـي ـح ـيــن ب ــامل ــوت ،ي ـعــانــون
م ــن الـ ـش ــراس ــة ،وغـ ـي ــاب االن ـســان ـيــة
والعنف غير املسبوق من املتطرفني
اإلســام ـيــن الــذيــن يـعــدمــون الـنــاس
علنا ،ويدمرون منازلهم وكنائسهم.
إبادة جماعية هائلة ضد املسيحيني
مستمرة حاليا في الشرق األوســط.
ألس ـبــاب كـثـيــرة ،ي ـحــدث ذل ــك بسبب
فشل السياسة الخارجية األميركية
في هذه املنطقة.
السيد الرئيس ،لقد تطرقت فقط الى
بـعــض الـحـقــائــق املـتــاحــة للجمهور،
وأث ــرت ت ـســاؤالت لــديـهــم .باعتباري
رئيسًا ملنظمة معروفة غير حكومية
اجابة
في روسيا ،اود الحصول على ّ
ع ــن ال ـق ـضــايــا امل ــذك ــورة أع ـ ــاه ،عــلــك
تعالجها بطريقة تتسم بالشفافية
وتتبادل الرسالة مع الشعب الروسي
واملجتمع الدولي.
أم ــا الـنـقـطــة ال ـن ـهــائ ـيــة .فــأعـتـقــد أنــك
يجب أن ترفض جائزة نوبل للسالم
ألن ــه ،بــن يــديــك ،تفقد هــذه الـجــائــزة
قـيـمـتـهــا ال ـعــال ـيــة .ج ــائ ــزة ال ـس ــام ال
ينبغي أن تذهب إلــى «عــراب الحرب
الباردة الجديدة» .وهناك الكثير من
املواطنني األميركيني اليوم يعتقدون
بأنك أسوأ رئيس للواليات املتحدة،
يقود أميركا إلى العار .وأنا أوافقهم
تمامًا.
* رئيس «الجمعية الفلسطينية
األرثوذكسية الروسية».
رئيس وزراء روسيا (.)1999
وزير الشؤون الداخلية (.)1998
وزير العدل (.)1997
مدير جهاز األمن الفيدرالي (-1994
.)1995
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سوريا
بلسان
شعرائها
الجدد
الصحف تهرم أيضًا .الصحف تهرم
ّ
بسرعة كبيرة .باألمس القريب كنا
الجريدة الشابة املـجــددة التي تطمح
إلى كسر القواعد املتهالكة ،والقوالب
اليابسة ،وتتجرأ وتبتكر وتنتقد ،ال
ً
تراعي زميال ،وال تمالئ زعيمًا ،وال
تـخـشــى رج ــل أع ـم ــال ،وال تستبعد
ّ
ّ
سياسيًا… ّ
شرعت
فكريًا أو
خصمًا
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ص ـف ـحــات ـهــا لـلـمـسـكــوت
ع ـنــه ،ل ــإب ــداع ــات امل ـم ـنــوعــة واملـهـمـلــة
وامل ـ ـصـ ــادرة واملـ ـح ــاص ــرة .ل ــم تخش
م ـق ــارب ــة ال ـت ــاب ــوه ــات ع ـلــى أن ــواع ـه ــا،
رفعت عاليًا رايــة الـحـ ّ
ـريــة فــي مــوازاة
راي ــة امل ـقــاومــة ،واسـتـقـطـبــت اصــواتــا
ّ
وحساسيات تطمح الى كتابة مغايرة،
واب ـ ـ ــداع ـ ـ ــات راه ـ ـن ـ ــة ،وحـ ـس ــاس ـ ّـي ــات
بـ ـص ـ ّ
ـري ــة فـ ــي الـ ــرسـ ــم والـ ـتـ ـص ــوي ــر،
وط ـ ــاق ـ ــات ص ــاخ ـب ــة فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
واألغنية الجديدة والتجهيز والفيديو
والـسـيـنـمــا وامل ـس ــرح ،ون ـظــرات حــادة
إلـ ـ ــى امل ـج ـت ـم ــع وعـ ـ ــاداتـ ـ ــه وت ـق ــال ـي ــده
ال ـق ــدي ـم ــة ،وأس ــال ـي ــب أدب ـ ّـي ــة ون ـق ـ ّ
ـديــة
ت ـق ـطــع م ــع ال ـل ـغ ــة امل ـي ـت ــة ،وتـحـتـضــن
الــذاتــي والـحـمـيــم وامل ـغــايــر… واكـبـنــا
التجارب ّ
املميزة اآلتـيــة مــن الهامش،
ّ
ســاهـمـنــا فــي إعـطــائـهــا شــرعــيـتـهــا ـ ـ
وه ــذا واجـبـنــا ـ ـ ـ فـخــرجــت إل ــى دائ ــرة
االعتراف والتكريس.
ل ـكــن ال ــوق ــت ي ـم ـ ّـر ب ـس ــرع ــة ،وال ــواق ــع
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي وال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي يـ ــزدح ـ ـمـ ــان
ب ـك ــل أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـخ ــاخ ،والـ ـع ـ ّـواق ــب،
واملـنــزلـقــات الـخـطــرة .م ــاذا حــل بنا؟
هل هي العادة؟ الكسل؟ الشك؟ امللل؟
التعب؟ اليأس؟ االحساس بالجدوى
االبـحــار عكس التيار؟ نلتفت اليوم
خلفنا ّ
كأن دهرًا يفصلنا عن األمس
ّ
الـقــريــب .بعد ثماني سـنــوات ونيف،
وع ـ ــدد م ــن األزم ـ ـ ــات واالم ـت ـح ــان ــات
واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،واألوهـ ـ ـ ـ ــام امل ـت ـســاق ـطــة
شــق طريقنا
وال ـث ــورات املـجـهـضــة ،نـ ّ
ّ
نتخبط
في قلب واقع شائك ومعقد،

مهند عرابي ــ سوريا

ّ
ف ــي ال ــوح ــول ن ـح ــاول ال ـت ـخــلــص مــن
الـ ـطـ ـح ــال ــب الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي األطـ ـ ـ ــراف
واألفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار ،نـ ـ ـغ ـ ــوص فـ ـ ــي ال ـ ــرم ـ ــال
املـتـحـ ّـركــة ،نمسح أطـنــان الـغـبــار عن
األث ــاث ال ــذي بــات قــديـمــا ،نبحث عن
«ذهب الوقت» وسط أكداس الكلمات
املـيـتــة وال ـش ـع ــارات الـعـقـيـمــة .نبحث
ّ
ع ــن أنـفـسـنــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ك ـمــا كــنــا
زمن البدايات ،نبحث عن ّ
قراء آمنوا
باملشروع ،وانتموا اليه ،وواكبوه…
ي ـم ـكــن ك ـت ــاب ــة ص ـف ـح ــات عـ ــن ه ـ ّ
ـوي ــة
«األخبار» وعقدها التأسيسي .يمكن
الـكـتــابــة أك ـثــر أي ـضــا عـ ّـمــا تـحـقــق من
هــذه االه ــداف ،وعــن إنـجــازات تحتذى
ّ
السر أو في العلن ،وتنسخ
اليوم في
بغض النظر عن النتيجة .لكن الخيار
الشجاع ،املـشـ ّـرع على آفــاق التجاوز،
الواعد بالخصوبة ،هو أن التوقف عند
ال ــذي لــم ُيـنـجــر بـعــد فــي ه ــذه الــرحـلــة

ُ
ّ
والشيقة ،أو نسي على أحد
الصعبة
ُ
الــرفــوف ،أو فـقــد مـ ّـن جملة االض ــرار
ّ
الجانبية ،أو تم التخلي عنه في لحظة
ّ
مـ ــا ،ت ـحــت ض ـغــط امل ـص ــاع ــب وب ـق ــوة
العادة ،أو قايضناه بشيء من الراحة
والسهولة والطمأنينة.
نعم ،الصحف تهرم بسرعة ،في زمن
الـجـيــل ال ــراب ــع لــوســائــل ال ـتــواصــل من
ّ
واالصوليات من
جهة ،وزمن الدواعش
جهة أخرى .زمن الطفيليات والحروب
ّ
القاتلة وغير املتكافئة ّ
وأخالقيًا،
ماليًا
ّ
ّ
والرجعيات املتنكرة
بني قوى التغيير
ب ــأزي ــاء ال ـت ـق ـ ّـدم وش ـع ــارات ــه وال ـق ــادرة
على شــراء «الثوار» و«الـخــوارج» .لكن
ال خ ـيــار س ــوى ال ـت ـق ـ ّـدم ،بـ ــرأس امل ــال
األساسي الذي قامت عليه «األخبار».
فالصحف تـهــرم ،إال حــن تنتبه إلى
ّ
وتتصدى له.
هذا القدر االغريقي
تـ ـل ــك هـ ــي ف ـ ـكـ ــرة م ـل ـح ــق «كـ ـلـ ـم ــات»:

َ
استعادة شباب «األخ ـبــار» ،ونفسها
امل ـغ ــاي ــر ،وأص ــوات ـه ــا امل ـشــاك ـســة كما
ف ـ ــي ّ
األيـ ـ ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .وم ـ ـنـ ــح ال ـن ــص
فـ ـ ـض ـ ــاءه ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وإع ـ ـ ـطـ ـ ــاء األدب
العربي والعاملي مكانة الـصــدارة ،من
زوايـ ــا مـعــالـجــة مـخـتـلـفــة ،واحـتـضــان
امل ـســاه ـمــات االب ــداع ـ ّـي ــة ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
ّ
ّ
والنقدية ،والدخول
االدبية
والترجمات
ّ
ال ــى املـخـتـبــرات الـســريــة للكتابة التي
هــي مقامرة على املستحيل .الرهان
املتجدد لهذا امللحق ،مزيد من االتقان
ّ
والعفوية والصدق ،كي ّ
يتعرف القارئ
إلى نفسه في مرآتنا.
هذا ال يعني بالضرورة أننا سننجح.
فالطحالب الصديقة تحيط بنا من كل
ّ
حدب وصوب .لكننا سنحاول .معكم.
من أجل فكرة راودتنا منذ اليوم ّ
األول:
ثقافة التجاوز والكشف والحياة.
(كلمات)
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ملف
خليل صويلح
ماذا يكتب الشعراء الشباب اليوم في داخل الحرب السورية
وعلى هوامشها القاسية والمتشظية؟ كان علينا أن نجمع
صالة واحدة كي ننصت
األصوات السورية الجديدة الضالة في
ٍ
إلى هتافها المختلف .الخريطة مزدحمة بالعويل والشكوى
والغضب .ال منابر جديدة كي يسفح الشعراء الجدد حبرهم
ّ
فوق صفحاتها .لنذهب إذًا ،إلى مدونات الشبكة العنكبوتية
ونصطاد عطر ّ
الثالثة .القطيعة هنا صريحة
مخيلة األلفية
ّ
مع أوهام األجيال السابقة .هنا تتخفف النصوص من البالغة
والمجاز والبسالة .قصائد مكتوبة بالبيجامات ،تصطف في

رتل طويل بانتظار «اإلعاشة» .الجئون على أبواب «الفايسبوك»
بانتظار قراء افتراضيين يمنحونهم «مرحى» عاجلة .ال أمل
لمعظم هؤالء بطباعة قصائدهم في كتاب ،وفي أحسن
كتاب مشترك ،كما فعل
األحوال سيطبعون آالمهم في
ٍ
خمسة شعراء جدد في سوريا أخيرًا .في الكتاب الذي حمل
عنوان «كريستال طائش» كانت هناك نبرة جديدة أفرزتها
الحرب في المقام األول ،لجهة مفردات المعجم الشعري ،إذ
تحتشد النصوص برائحة بارود تهب من الجهات األربع ،فتطيح
الفرد األعزل في النجاة .هكذا ستصبح مفردة
طمأنينة ً
«الحاجز» مثال ،إحدى العالمات الفارقة في تضاريس هذه
الكتابة .النصوص العرجاء في فايسبوك ،وجدت طريقها،

وسط متاهة اللحظة الملتهبة إلى الحانات ،بعكاكيز اللغة
الهشة ،ففي غياب المنابر العمومية ،لجأ معظم الشعراء
ّ
مسميات مختلفة «شعر وخمر»،
الجدد إلى هذه األمكنة تحت
و«مسا شعر» ،و«ثالثاء شعر» ،و«أضواء المدينة» ،في سوق
عكاظ عصري ،تختلط فيه األصوات المتنافرة ،من دون أن
المشاركة بهذه
نلتقط خصوصية ما ،إال في ما ندر .بإمكانك
ّ
تلق نظرة عجلى على «المعلقات» ،أو
الوليمة ،حتى لو لم ً ِ
ّ
بالسياب مثال ،أما في ما يخص النحو والصرف ،فال
أن تسمع
تتحدث بما ال طاقة لهم عليه .وسط فوضى النص الجديد،
وتؤسس
ستنجو أصوات نادرة من حفلة الصخب الجماعي،
ّ
لمغامرتها على نحو مغاير بوصفها مشاريع شعرية تمثل

الشعر السوري الجديد ...بين قذيفتيــ
ُ
مكسور و خائب !
رجل
رقصة
ٍ
ٍ
معاذ زمريق

الجراح باردة
وقلبي يضحك
العشاق سعداء
والجنود في عطلة مفتوحة
العمال املياومون يشربون البيرة
بعد انتهاء العمل
والشمس تمنح الجميع نهارًا لطيفًا
الورود ّ
توزع باملجان
واألطفال يأكلون اآليس كريم
الرجل يجلس على حافة النهر
يقرأ كتابًا
واملرأة تثرثر وجاراتها
عن عنب الحياة
الطغاة يسقطون في البئر
وأنا أرقص
وأرقص
وأرقص
ً
 ...ابتسموا قليال
أرجوكم ...تظاهروا بتصديقي
رجل
أال تعرفون مدى حاجة ٍ
مكسور و خائب
ٍ
للكذب؟!
ماذا أفعل إن كانت
الجراح تضحك
وقلبي ٌ
بارد كطعنة في الظهر
العشاق يتبادلون النحيب
والجنود يشربون البيرة
ّ
ويلمعون الرصاص الذي يلتف كالحبال
حول أعناقهم!
الشمس تشوي جباه العمال املياومني
والرجل يرمي نفسه في النهر
ُ
األطفال تصنع من أصابعهم الرقيقة
ٌ
والعات لسجائر الحرب
ّ
ّ
واملرأة تصلي ..تصلي بخشوع
إلل ٍه عابر
الطغاة يدوسون عنب الحياة
وأنا أرقص ...وأرقص ...وأرقص
في البئر!
أال تعرفون ماذا يعني أن يرقص
ٌ
ٌ
مكسور و خائب؟!
رجل
أرقص
وأرقص
وأرقص
ّ
ذراعي كمن يحاول أن يضم الهواء
أفتح
وحني أغمض (عيوني املغسولة)
بعرق الكون
كراية على جبهة الحياة
رافعًا رأسي
ٍ
ُ
أحلم
ُ
نهشت «راء» الحرب بأسناني
أني
كوحش مفترس
ّ ٍ
ً
ثم علقتها هالال أليفًا

في
عتمة
الوطن!
..
أال تعرفون ماذا يعني أن يحلم
ٌ
ٌ
مكسور وخائب؟
رجل

ُّ
أفك َ
ّ
بتمه ٍل مريب
أزرار وحدتي
عال حسامو

دعوني...
ُ وحدي في تويجات عتمتي أذوب؛
أرخي صمتي على كائناتي ّ
الصغيرة؛
ّ ً
ركبة ّ
شوهتها ّ
الرغبة؛
أمشي
مشم ًرة عن ٍ
ُ
أركض حافية على جثث العابرين.
ّ ّ
َّ
بأشواك سيقانهم التي ملا يحرقها
كعبي
أمـ ّـرغ
ِ
أحد.
ً
ُ
ّ
قدمي الباليتني
أركض حافية من
ّ
كجلد العجائز؛
على الجرائد املترهلة
ِ
َ
جملة،
آخر
ٍ
ألستريح ٌفي ِ
الكاف األولى
هكذا ..ساق في
ِ
ُ
ٌ
نقطة في آخر ّ
السطر؛
وساق تتمايل على
ٍ
ّ
محشو ٍة ّ
بالرصاص؛
كوساد ٍة
ََ
َ
هكذا ..أستقر بني حرفني ..حالتني..
أزرار وحدتي ّ
ُّ
أفك َ
بتمه ٍل مريب؛
ُّ َّ ّ
ّ
عفنة أكلها ال ــدود
بتفاحة
أحــطــم قــبــة الــتــوحـيـ ِـد
ٍ
ٍ
قبلي؛
َ
ُ
كعلكة ممضوغة؛
ُ ّثم ألتصق أسفل كرسي خزيي
ٍ
ّ
ً
ًّ
وأ ُ
يق ..ومرة
مرة
صلب في سريري
ِ
بالورد ..بالعل ِ
ّ
بالكب ِاد؛
ُ
ُ
صلب كالفراشة حنيَ
نورها موتًا شحيحَ
يهطل ُ
ُ
أ
ِ
ّ
الرائحة.

ثغرها مسرح فراشات ووجهها حديقة!
أحمد ودعة
جناحيك الكبيرين
بعد أن ترخي
ِ
على صدري
وقبل أن تقطعي أغصاني
ّ
كحطاب
وتلتهميها كمدفأة
حاولي أن تتركي إصبعًا واحدًا
رأسك عندما تنتهني..
تسندين إليه
ِ
***
بعد أن يفرغ قوس قزح من علبة الطالء
أظافرك التي تشبه
وتنتهي من تقليم
ِ
شفرات الحالقة
وقبل أن تخبئي عيون القمر
مكياجك
في علبة
ِ
ّ
ارسمي له عكازًا ،أو علقي كلبًا في رقبته
يأخذه إلى املنزل
عند نهاية الدوام..

***
شعرك الذهبي
بعد أن تغزلي وشاحًا من
ِ
وتلفي به عنق الشمس
وقبل أن تبالغي في عقده
أرسلي لها زجاجة أوكسجني
َ
لتبق على قيد الضوء ..
***
بعد أن تخلعي ثياب النوم
ُ
وتلبسي السماء قميصها األزرق
وقبل أن تقفلي أزراره
هناك من يريد توثيق طيشها
والتقاط بعض الصور..
***
بعد أن تنتهي من زراعة الخريف
في صدري
ّ
وتنتظري ما سترسمه أصابعي املقطعة
من قصائد وحب
نفسك
وقبل أن تسألي
ِ
ما بال تلك األصابع اللعينة ال تتحرك
فقط إرمي لها قلمًا..
***
تلك الفتاة ذات الرموش الطويلة
كاملسافات
الكثيفة كغابة
تصلبني على السرير كدريئة
وترمي جسدي
بكل ما يحمل قلبها من سهام..
الفتاة املبتسمة كاألراجيح
ثغرها مسرح فراشات
ووجهها حديقة..
حمرة شفتيها قهوة باردة تمتلئ أوردتي
بكافيني كلماتها
وعينيها الزرقاوين حوض زجاجي
ألسماك الزينة ّ
امللونة..
***
ما الذي تنتظرينه من رجل
بقلب مقعد
يسيل لعاب عينيه ملجرد اقترابك
وتنتصب لحيته كلما المست جناحيك
الكبيرين..؟!

ُ َ
جلد ُح ِرق أمس...

سوزان علي

نمش ظهري
من تلك الغابة
الغابة ذاتها التي احترقت أمس
وهذا الشغف من صنوبر القمر
يتبع جدته إلى بيتها ثم يؤوب
من اسمي املتروك بني األشواك
عندما كنت أرنو إلى الجذر خارج عتمته
وإلى شامة يدي الصغيرة

إن أحرقوا الغابة
من أين تطلع الجدات؟
وكيف يقطفن زهور ّ
املخيلة؟
وأين تحط ريشة الحكايا؟
الغول احترق على الشجرة
ّ
قبل أن يدلنا على البئر الذهبية.
خطوة على الرصيف
تصير وردة على السياج
وردة على السياج
تطير مع هواء الربيع
هواء الربيع يصيد ّ
املخيلة
من الوراء
كقبلة ظهرك إليها
وقلبك ُشباكها ً
يدي تدق عشبة على الصخرة
وجرحي يدخل الغابة.
/بني قذيفتني وشارع/
أنا في الشام
بني قذيفتني وشارع
بني أكتاف راحلة وزهور على العتبات
بني زحمة سوريا على الحواجز
وتخمة الهويات في املعتقالت
بني الخبز املنقوع في رمقه
وقنص رعشة بيضاء من سكر
على الرسائل
على الشفاه
على األذرع
تريد أن تصل إليك
لتهمس:
كم أحبك

عاصفة ربيعية
أحمد سبيناتي

في دمشق
في ليلة رأس السنة
سأهديك حزامًا ناسفًا
و ...زهرة حنظل
و ...قلبًا يقطر كرهًا
و ...موتًا أحمر املالمح
و ...دمية يائسة الوجه
قد اقتلعت قلبها عاصفة ربيعية
و ...نجومًا بعدد الذين ماتوا ..
وستهدينني وجهك الحزين
كحارات دمشق..
و ...انفجارًا في كراج السومرية
أو تحت املتحلق الجنوبي
أما الله ...فسيهدينا معًا
قذيقة هاون عمياء
قررت انتقامها من كل العاشقني
في ليلة رأس السنة
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جيلها ،هذا الجيل الذي وجد نفسه تائهًا في
ّ
التحوالت الكبرى ،ليس على مستوى خلخلة
زحام
الخرائط وحسب ،وإنما على صعيد الذائقة التي
تتحكم بها الميديا في مطحنة ال تتوقف عن
الدوران ،وتاليًا ،الكتابة والمحو باستمرار ،من
موقع أنا مفردة ال تأبه لما عداها ،على عكس
الحمولة الجمالية التي كانت تثقل أكتاف األجيال
السابقة ،حين كان شعراء مثل جاك بريفير ويانيس
ريتسوس ولوركا يقطنون في الجوار ويتبادلون
التحية مع شعراء السبعينيات وما تالهم من
أجيال .شعراء اليوم ال يحتاجون إلى مرجعيات

مركزية ،وليسوا ضيوفًا على مائدة أحد ،وكأنهم
أتوا الكتابة ،من دون أن ّ
يمروا بخزائن الشعر
ّ
المتداول ،سيهزون ّأكتافهم بال اكتراث أمام
قافلة من األسماء الرنانة ،فهم يكتبون تجاربهم
مباشرة بقوة الغريزة والحدس والوجع الشخصي،
ّ
كمحصلة أكيدة لحطام
يمضغون أيامًا حامضة،
ّ
حياة تنمو في العراء .نصوص بثمار برية تنطوي
على ألم ذاتي محض ،أفرزته الحرب وتوابعها،
ببركان قيد االنفجار ...هنا نماذج من النصوص
الشعرية الجديدة التي تكتب اليوم في سوريا ،مع
شهادة ألحد أصحاب هذه النصوص:

ـن ووطن مهدور
أنا بخير
نور كنج

أنا ّ ُبخير ً
أشخاص،
ألربعة
طاولة
أجهز
ٍ
وآكل على طرف السرير بمفردي
أنا بخير
أجر خزانة ّ
جدتي العجوز
ُّ ِ
مهل.
على ٍ
فأوق ُظ َ
شبح َها ،وأنام.
ِ
أنا بخير
ُ
لساعات ،أحملق بأسطوانة الغاز
ّ ٍ َ
وأتذك ُر خوف ّالدرويش من الحريق!

فيسبوكيات

قطر تشارك في ضرب داعش والنصرة في سوريا .ههه .كان يفترض
بهؤالء أن يسقطوا لها النظام السوري .مسخرة كاملة.
كل املوضوع السوري صار مسخرة.
ومنذ البدء كان معلومًا ،ملن يريد أن يعلم ،أن الطريق األعوج الذي جرى
السير فيه سيوصل إلى هنا.
كلمتني موش أكثر ،فاألحسن أن ال نتدخل في الشأن السوري املقدس.
زكريا محمد
(شاعر فلسطيني)

أريد أن ُأ ّ
قر ...أكتب اآلن قصائد أنا في حيرة من أمرها
عباس بيضون
(شاعر لبناني)

ُ
كبرت الصخرة في رأسي،
وأريد أن أدحرجها اآلن.

أنا بخير
ٌ
امرأةّ ،
في املنامَ ،
تقد ُم لي سهمًا
هناك،
أالح ُظ ّ
تقوسًا شديدًا
وفي اليقظةِ ،
في ظهري.
 /القاتل/
ُ
القاتل يبقى وحيدًا،
َ
ُ
يقاسمه نشوة األحمر
ال أحد
سكني نظيفة
شفرة
يهديه
ال أحد
ٍ
ّ
َ
ال أحد يقلد له صوت العنق
َ
صوت ْ
القلب.
ّ
ٌ
ُ
وال أحد أيضًا ،يهديه ِفعل الندم!
ُ
القا ِتل؛
َ ّ
ُ
موكب الضحية!
يراقب
وحيدًا،

كلمات
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عبد الصبور عقيل
(شاعر مغربي)

يوميات :أستيقظ وبحيرة غارقة في صدري .وقبل هذي البحيرة ماذا
كنت أعــرف أنــا عــن الـغــرق؟ أرفــع الـثــوب حتى خصري وأن ــزل ،أريــد أن
أصطاد شيئًا ،أن أعيش ،حتى يأتي أحدهم ويعلمني شيئًا آخر ،غير
الصيد من نفسي لنفسي.
نوال العلي
(كاتبة أردنية)

بفتكر معن حــق داعــش فلسفيًا واستتيكيًا الـنــاس ألطف وأحـلــى بال
روس

شارل شهوان
(شاعر لبناني)

ّكل رموز العهد البائد َ
رجع ْت :إال أنا ...وزين العابدين بن علي!
محمد علي اليوسفي
(كاتب تونسي)

تمام عزام
ــ سوريا

الصحفي ٨٠ :ألف الجئ كردي اجتازوا الحدود السورية الى تركيا....
انتهى الخبر.
ثــم بعد قليل وفــي اتـصــال مــع مــراســل القناة التلفزيونية املــوجــود في
تركيا يسأل الصحافي النجيب:
هل لك أن تخبرنا إن زاد عدد الالجئني أم بقي على حاله؟؟
بعد الجواب ينتهي الخبر مرة أخرى.
إنهم ارقام ...واملهم أن ال تخطئ امليديا ّ
بالعد!!
إيمان حميدان
(روائية لبنانية)

روبــرت فيسك يصف عالء األسواني بأنه «أعظم روائــي مصري ّ
حي»
!! ..مما يعني أن فيسك ال يعرف شيئًا عن املشهد الروائي املصري
سوسن بشير
(ناشرة مصرية)

نص مشتهى ينتظر في الظل
ُ
ما الذي ُ
أفعله في السنوات
كنت
األربع املاضية؟
/كنت ّ
أتمرن على كتابة الشعر/
هل يبدو ذلك جوابًا منطقيًا؟ في
الحقيقة ال أعلم ،لكنني أردده ...و
\حسب.
ُ
كتبت أول قصيدة ،لــم يكن
حــن
ّ
عيني
يشغلني سوى النظر إلى
الفتاة التي لم تكن تحبني بعد،
وحـ ــن نـ ـش ـ ُ
ـرت أول ق ـص ـي ــدة فــي
ُ
صحيفة يومية ،قلت في نفسي:
هـنــاك أح ـ ٌـد مــا (ال أعــرفــه) سيقرأ
ق ـص ـي ــدت ــي ...ولـ ــو بــال ـصــدفــة ،ثم
ح ـ ــن ص ـ ـ ــدر ك ـ ـتـ ــاب (ك ــريـ ـسـ ـت ــال
ط ــائ ــش) املـتـضـمــن ن ـصــوصــا لي
تحت عنوان (أريــد أن أكــون ولدًا
م ـش ــاغ ـب ــا) ع ــن ث ــاث ــاء شـ ـع ــر ،لــم
أجـ ــرؤ أن أقـ ــول ل ـصــديــق جــديــد..

(أن ــا شــاعــر) ،هـكــذا جــرت األم ــور،
وحـتـمــا ال أت ـجــاهــل االنـعـطــافــات
والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدالت ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ــرأت ع ـلــى
النص لجهة الحساسية والذائقة
واألدوات فـ ـ ــي ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات زم ـن ـي ــة
متقاربة ،ومــا إلــى ذلــك مــن بحث
عن اختالف وخصوصية بشكل
ع ــام ،ففي كــل مرحلة هـنــاك نص
يــولــد ف ــي ال ـض ــوء و يـقــابـلـ ُـه آخــر
ُ(مشتهى) ينتظر في الظل.
بـ ـع ــد اض ـ ـ ـطـ ـ ــراري لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،أض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ــي وج ـ ـهـ ــا ب ـم ـع ــال ــم
مختلفةُّ ،
بت بحاجة إلى خرائط
ج ــدي ــدة ت ـم ـك ـن ـنــي م ــن ال ــوص ــول
إل ـي ـه ــا ،ف ـمــا فـعـلـتــه ب ـهــا ال ـحــرب
سابقًا ال يشبه ما تفعله بها اآلن،
ح ـي ــث ن ـي ــران ـه ــا ت ـت ـقــد (الـ ـح ــرب)

ودخانها سماء دامية ،و َمن كان
فــي املــاضــي يـكـتــب ...ثــم يمضي،
ً
بقضبان
أضحت الحرب قصيدة
ٍ
ُ
وقـطـيـ ٍـع مــن األقـبـيــة تـكـتـبــه ..وال
م ـك ــان تـمـضــي إل ـي ــه ،إن ـه ــا وإل ــى
جانبها (انكسارات فردية ،آفاق
تتحطم ،عزلة ٌمجنونة ،و أحالم
تـتـبـخــر) ،فــريــق ريــاضــي مختال
يـبـتـســم ب ـم ـهــارة قــاسـيــة لعدسة
القصيدة .ال أحـ ُّـب أن أتكلم ّ
عما
وراء النص ،فمحاولة االنشغال
ب ـك ـت ــاب ـت ــهِ ت ـع ـج ـب ـنــي أكـ ـث ــر ،ول ــو
حدث فيما بعد وسألني أحدهم
ع ـ ّـم ــا س ــأق ــوم ب ــه ف ــي ال ـس ـن ــوات
ً
الـقــادمــة مـثــا ،ســأجـيـبــه :امل ــران..
امل ـ ــران ع ـلــى م ـمــارســة ال ـش ـعــر يا
صديقي.
معاذ زمريق

ّ
ّ
اللبنانيي أنبل
السورييّ ،أن أصدقاءنا
ما فهمناه في محنتنا ،نحن
األصدقاءّ ،
ّ
اللبنانيي أنذل األعداء.
وأن أعداءنا
ّ
فهم الفلسطينيون ذلك قبلنا.

فاروق مردم بك
(كاتب سوري)

على ُوسائل اإلعالم أن توقف تعبير «في ضوء األحداث الجارية».
هذه ظلمة يا ّ
عمي الحاج ومن ورائها ظلمات.

محمد هديب
(كاتب فلسطيني)
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كلمات

نصوص

ليلة القبيحين
ماريو بينيديتي *
ترجمة :صالح علماني

«ك ــأن يحب كــل منا اآلخ ــر ،يــا للعنة .أو نميل
أحدنا إلى اآلخر .سمه ما تشائني ،ولكن هنالك
احتمال».
قطبت جبينها .إنها ال تريد التعلل بآمال.
«عديني أال تنظري إلي كمجنون»
«أعدك»
«االحتمال هو في أن نندس في الليل .في الليل
الحالك .في الظلمة القاتمة .أتفهمينني؟»
«ال».
«عـلـيــك أن تفهميني! الظلمة ال ـتــامــة .حـيــث ال
أراك .جسدك جميل جدًا ،أال
ترينني ،وحيث ال ِ
تعرفني ذلك؟»
ً
اح ـمــرت خ ـجــا وت ـحــولــت الـبـقـعــة ال ـغــائــرة في
خدها فجأة إلى اللون القرمزي.
ُ
«أعيش وحيدًا ،في شقة ،وهي قريبة جدًا».
رفعت رأسها ونظرت َّ
إلي اآلن تسالني ،متحرية
ع ـنــي ،م ـحــاولــة ب ـص ــورة يــائـســة ال ـتــوصــل إلــى
تشخيص .ثم قالت:
«هلم بنا».

1

كــانــا قـبـيــح .لـسـنــا قبيحني بــاملـعـنــى الخلقي
ال ـع ــادي للقبح .فـهــي لــديـهــا وجـنــة غ ــائ ــرة .مذ
كانت فــي الثامنة مــن عمرها ،حــن أج ــروا لها
العملية الجراحية .أما ندبتي الواسعة املقرفة
إلى جانب الفم فسببها حرق فظيع ،حدث مع
بداية مراهقتي.
ال يمكن القول كذلك إن لنا عيونًا ناعسة ،مثل
ذلــك الـنــوع مــن مصابيح اإلغ ــواء الـتــي يتمكن
القبيحون املــريـعــون أن يـقـتــربــوا ،مــن خاللها
أحيانًا ،من الجمال .ال ،وال بأي حــال .فعيناها
مـثـلـمــا هـمــا عـيـنــاي إن ـمــا ه ــي ع ـيــون ضغينة
وغيظ ،ال تعكس سوى القليل ،أو ال شــيء ،من
االذعــان الــذي نواجه به ســوء حظنا .ربما هذا
هو ما جمع بيننا َّ
ووحدنا .ربما ال تكون كلمة
َّ
«وح ــدن ــا» هــي الــدقـيـقــة واملـنــاسـبــة .فــأنــا أعني
ٌ
الضغينة املـتـمــاديــة ال ـتــي يشعر بـهــا ك ــل منا
بسبب وجهه.
التقينا عند مدخل دار السينما ،وقفنا في الدور
مــن أجــل أن نشاهد ،على الـشــاشــة ،جميلني ال
ٌ
على التعيني .وهناك نظر كل منا إلى اآلخر أول
مرة دون تعاطف ،ولكن بتضامن غامض .هناك
بــالــذات سجلنا ،منذ النظرة األول ــى ،وحدتنا
امل ـت ـبــادلــة .جـمـيــع مــن فــي ال ـصــف كــانــوا مثنى
مثنى ،وقــد كــانــوا يشكلون ثنائيات حقيقية:
زوجان ،خطيبان ،عشيقان ،جدان ،وما أدراني.
كــل واحــد منهم يمسك ب ــذراع أو بيد آخــر .هي
وأنا وحدنا كانت أيدينا طليقة ومتشنجة.
نظر كل منا إلى قباحة اآلخر بإمعان ،بوقاحة،
وبـ ــا فـ ـض ــول .مـ ـ ــررت ب ـن ـظ ــري ع ـل ــى وجـنـتـهــا
الغائرة بضمانة الطالقة التي تمنحني إياها
ً
ندبة حــرق خــدي املتغضنة ،لــم تـتــورد خجال،
راقني أنها متماسكة وصلبة ،وأنها تـ ُّ
ـرد على
ِّ
تفحصي لها بإلقاء نـظــرة ُمــدقـقــة إلــى منطقة
حرقي القديم امللساء الالمعة والخالية من شعر
اللحية.
دخلنا أخـيـرًا .جلسنا في صفني مختلفني من
املقاعد ،ولكنهما متجاوران .لم يكن بمقدورها
ُ
فكنت ق ــادرًا ،حتى فــي العتمة،
رؤيـتــي ،أمــا أنــا
على تمييز رقبتها ذات الشعر األشقر ،وأذنها
اللطيفة حسنة التكوين .وقد كانت أذن جانبها
السليم.
ُ
خ ــال ســاعــة وأرب ـع ــن دقـيـقــة أعـجـبـنــا بجمال
البطل األشقر والبطلة اللينة الناعم .فأنا على
األق ــل كنت ق ــادرًا دوم ــا على االع ـجــاب بما هو
جميل .أما عتبي ولومي فأحتفظ بهما لنفسي
وللرب أحيانًا .وكذلك لوجوه قبيحني آخرين،

وجـ ــوه ف ــزاع ــات أخ ـ ــرى .رب ـمــا ع ـلـ ّـي اإلح ـســاس
بالشفقة عليهم ،ولكنني ال أستطيع .الحقيقة
أنهم شيء أشبه باملرايا .إنني أتساءل أحيانًا
عن املصير الذي كانت ستؤول إليه األسطورة
ل ــو أن وجـ ـن ــة ن ــرس ـي ــس ك ــان ــت غـ ــائـ ــرة ،أو أن
الحمض أحــرق خــده ،أو كان فاقدًا نصف أنفه،
أو كانت هنالك ندبة مخيطة على طول جبهته.
ُ
سرت بضعة أمتار إلى
انتظرتها عند املخرج.
جانبها ،ثم َّكلمتها .حني توقفتْ
ْ
ونظرت إليّ،
ُ
ظننت أنها مترددة .دعوتها لتبادل الحديث في
ْ
مقهى أو كافيتيريا ،فوافقت فجأة.
ك ــان ــت ال ـكــاف ـي ـت ـيــريــا مـمـتـلـئــة ،ول ـك ــن مـنـضــدة
اللحظة .ومع مرورنا متقدمني
شغرت في تلك ّ
بني الناس ،كنا نخلف وراءنا إشارات وإيماءات
ذهـ ــول واس ـت ـغ ــراب .كــانــت قـ ــرون اسـتـشـعــاري
ب ــارع ــة بـ ـص ــورة خ ــاص ــة ف ــي ال ـت ـق ــاط حــركــات
الفضول املرضية ،تلك السادية الالوعية لدى
مــن يملكون وجـهــا عــاديــا ومتناسقًا بصورة
إعجازيةُ .ولكنني في هذه املرة لم أكن بحاجة
لحدسي امل َد َّرب ،ذلك أن ّ
أذني تمكنتا من ضبط
تمتمات ،سعال خافت ،نحنحات زائفة .فوجود
وجه فظيع ووحيد له أهميته بكل تأكيد؛ لكن
وج ــود قباحتني اثنتني معًا يشكل بحد ذاتــه
ً
قليال من عمل َّ
مدبر؛ شيء
استعراضًا كبيرًا ،أقل
ال بد من رؤيته مع رفيق ،مع واحد (أو واحدة)
من ذوي املظهر الالئق الجديرين بأن يتقاسم
املرء الحياة والدنيا معهم.

ْ
ووجدت هي الشجاعة
جلسنا ،طلبنا مثلجات،
ُ
(وهذا أمر أعجبني فيها أيضًا) لتخرج مرآتها
الصغيرة من الحقيبة وترتب شعرها ،شعرها
البديع.
ُ
سألت.
«ما الذي تفكرين فيه»،
ف ـخ ـبــأت امل ـ ـ ــرآة واب ـت ـس ـم ــت .ب ـئــر خ ــده ــا تـبــدل
شكلها .وقالت:
«أفكر في تعبير مبتذل .الطيور على أشكالها».
ً
تحدثنا مطوال .بعد ساعة ونصف كان ال بد من
طلب فنجاني قهوة لتسويغ طول فترة مكوثنا.
ُ
انتبهت إلــى أنني أنــا ،وهــي أيضًا ،كنا
وفجأة
نـتـكـلــم ب ـصــراحــة ج ــارح ــة يـمـكــن لـهــا أن تـهــدد
ً
بتجاوز الصدق والتحول إلى ما يقارب معادال
ُ
فقررت التوغل في العمق.
للنفاق.
«أنت تشعرين بأنك مستبعدة من العالم ،أليس
كذلك؟»
«أجل» ،قالت وهي ال تزال تنظر ّ
إلي.
«أنــت تقدرين الجميلني ،العاديني .ترغبني في
أن يكون لك وجه متناسق مثل تلك الفتاة التي
إلى يمينك ،على الرغم من أنك ذكية ،بينما هي،
بالنظر إلى ضحكتها ،تبدو غبية بكل تأكيد».
«أجل».
لم تستطع ألول مرة مواصلة النظر ّ
إلي.
«أنــا أيضًا أرغــب فــي لــك .ولكن هنالك احتمال
واحــد فقط ،أتــدريــن؟ أن نتوصل أنــا وأنــت إلى
شيء محدد».
«شيء محدد مثل ماذا؟»

2
ل ــم أط ـف ــئ األن ـ ـ ــوار وح ـس ــب ،ب ــل أس ــدل ــت كــذلــك
الستارة املــزدوجــة .كانت تتنفس إلــى جانبي.
ولــم يكن تنفسًا مهمومًا .لم تشأ أن أساعدها
في خلع مالبسها.
لــم أك ــن أرى شـيـئــا ،وال أي شــي عـلــى اإلط ــاق.
ولـكـنـنــي اسـتـطـعــت أن أنـتـبــه مــع لــك إل ــى أنها
صـ ــارت ثــاب ـتــة ب ــا ح ـ ــراك ،تـنـتـظــر .م ـ ـ ُ
ـددت ي ـدًا
ُ
وجدت صدرها .نقلت ّ
إلي
بحذر شديد ،إلى أن
مــامـســي نـسـخــة مـشـجـعــة ،قــوي ــة .ه ـكــذا رأي ــت
بطنها وجنسها .يداها أيضًا رأتاني.
أدركت في هذه اللحظة بأنه ّ
علي أن أنتزع نفسي
(وأنتزعها) من تلك الكذبة التي اختلقتها أنا
ُ
حاولت اختالقها .كان ذلك كومضة
نفسي .أو
برق .لسنا هكذا ،لسنا هكذا.
كـ ـ ــان عـ ـل ـ ّـي أن ألـ ـج ــأ إلـ ـ ــى كـ ــل احـ ـتـ ـي ــاط ـ ّـي مــن
الـشـجــاعــة ،ولكنني فعلت ذل ــك .ارت ـف ـعـ ْـت يــدي
بـبــطء إل ــى وجـهـهــا ،وج ـ ْ
ـدت ثـلــم الـفـظــاعــة فيه،
ْ
بدأت بمداعبة بطيئة ،مقنعة ومقتنعة .الحقيقة
ً
أن أصابعي (وكانت ترتعش قليال في البدء ،ثم
تقدمت بهدوء متزايد) ومرت ملرات عديدة فوق
دموعها.
عندئذ ،حــن لــم أكــن أنتظر ذلــك ،وصلت يدها
أيـضــا إلــى وجـهــي ،فـمــرت وأع ــادت امل ــرور على
ال ـنــدبــة وع ـل ــى ال ـج ـلــد األمـ ـل ــس ،ت ـلــك ال ـجــزيــرة
الخالية من شعر اللحية في ندبتي املشؤومة.
بكينا حتى الفجر .تعيسان ،سعيدان.
بـعــد ذل ــك نـهـضـ ُـت وأزحـ ــت ال ـس ـتــارة املــزدوجــة
جانبًا.
* ماريو بينيديتي (،)2009 – 1920
شاعر وروائي من األوروغواي

قصائد من سيبيريا الغرب
ياسر عبد اللطيف *
أحيانًا
ُ
أرض غريبة
على
أتعثر
ٍ
بال عصا أتوكأ عليها
وال أهل وال سكن
بال صحبة وال مال
فال أجد سوى حضور ابني الطفولي
ألستند على الفراغات في لغته
وعلى براءة وعيه تتلمس الدنيا
بنور الوجود الهيدجري.
■■■
ُ
جبل شاهق
أقدام
عند
أجلس
ٍ
حقيقي
جبل
ً
أقضم تفاحة
وأحاول اعتصار
آخر قطرات للغنائية

تبقت بروحي.
ً
منعطف
فجأة ،وعند
ُ
تضربني الطبيعة بحضورها
أنا الذي ال يعرف سوى املاكينات الخربة
واملقاهي التي يتفجر بها اللعاب القومي
أنهارًا من الكالم
ُ
أجلس عند ًأقدام جبل حقيقي
أقضم تفاحة...
■■■
ننحدر مع الطريق من القمم الجليدية
نحو السهول الالنهائية بأنهارها السبعمائة.
بإمكانك أن ترى دوامات الرمال تتصاعد
دوائر صغيرة بمحاذاة األرض
تتسع إذ تبلغ عنان السماء.
بإمكانك أن ترى ذئب القيوط
يعبر ُمتهيبًا من ضخامة األبقار.
هنا قضاعات وبنات ُعرس وقنادس للماء

وسناجب لألشجار وأرانب طليقة
ودببة غبراء تأكل الكرز والتوت.
■■■
ولقد رأيته هناك
متوسدًا ذراعه في أحد الحقول
بغراب عظيم على كتفه
ٍ
ً
ينهش َ
رأسه ُمعمال منقاره الداكن
في هالم مخه األبيض
بينما هو شاخص ببصره إلى السماء
مستسلمًا بابتسامة للجنون
يسقط َ
نفسه
نفسه من ِ
كإصبعني ،سبابة ووسطى
ّ
تخليا
دون اكتراث
عن عقب سيجارة بلله املطر.
■■■

كل رسالة ال تلقى ردًا
هي انتظار مهني بني عدم الفهم والغضب
النوم يبدأ من الكتف
وإذا جاء عفوًا من مكان آخر
يلتبس باملوت أو الشلل
بكلمة حب قيلت خطفًا
ثم انطوت بني ثنايا الكالم العادي
تهدهد الروح حتى يأتي الخدر
كبحر ينحسر في جزر بطيء
يتراجع اليوم الفائت على أغطية السرير
فيجتاز هضبة األقدام
ويدخل الزمن في علبته السوداء
بانعكاسات باهتة من فانوس األحالم
فهل الليل هو فضاء هذه العلبة
أم هو العني الساهرة التي
ترى لعابك وقد سال على الوسادة.
* شاعر مصري
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ست
قصص
مايا أبو ّ
الحيات *

هكذا أصبحت
ما هي عليه
كان لها زوج طيب ،ال يريد من الحياة سوى
قيلولة الظهر املستمرة فــي غرفة الجلوس،
وتــدلـيــل الـبـنــات وش ـكــر ال ـلــه عـلــى مــا يـحــدث
مــع الجيران وال يحدث لــه .أحبته ثــم كرهته
لذات السبب ،أصبحت ثرثارة ألنه اليستمع،
نقاقة ألنه ال ً يرد ،لحوحة ألنه ال يلبي .وحني
غضبت فعال ألن األفــق يبدو مـســدودًا جدًا
والنوافذ تسيل املاء والشمس واألبواب تأتي
بالعواصف والصراصير والفئران ،اتهمها
باالستهالكية والغيرة من الجارات ثم تدرج
األمر نحو العصبية فالقبح فالقرف.
هــي نفسها ال تستطيع تـحــديــد أس ـبــاب ما
آلــت إلـيــه ،فهي حقًا نقاقة وعصبية وتأكل
نفسها كــل صـبــاح بمعالق الغضب والقهر
وهـ ــي تـ ــرى أط ـف ــال ـه ــا ي ـت ــدح ــرج ــون كــالـنـمــل
فوق الجبال ،وحني تدير برأسها نحوه من
السهل أن تقول إنه هو السبب ،كما يبدو من
السهل أن نقول نحن أيضا ذلك حتى ونحن
نشعر بــوخــزة ضمير خلفية ،لــرؤيــة وجهه
الباسم بصدق ...كم يبدو طيبًا.

ما يحدث خارج نشرات
األخبار
أعـيــش فــي مدينة مـشـهــورة ،أع ــرف معظم ما
يحدث قرب بيتي من نشرات األخبار ،األزمات
املــروريــة ،أسعار الخضراوات ،أي الطرق علي
أن أع ـب ــر وألي ال ـب ـي ــوت أق ـ ــدم واج ـ ــب الـ ـع ــزاء.
أعيش في مدينة مشهورة تنتقي كالمها في
الريبورتاجات الصحفية ويطيل املصور بأخذ
الزاوية املناسبة اللتقاط الصورة األكثر تأثيرًا.
أما أنا النكرة التي تعيش في مدينة مشهورة
تحركني زاوية املصور وكالم الريبورتاج أكثر
من قبقاب جارتي عند صالة الفجر.

رضا
ال يعجبني عشيقي كثيرًا لكنني راضية على
أيــة ح ــال .اخـتــاره لــي زوج ــي حــن حــدد مكان
إقامتي ،وأطفالي حني ازدادوا فجأة والله حني
وضعني ببطن أمي السمني وأبي حني صرخ
بوجهي أول مرة.

ُجبن
ال يمكن للكاتب أن يكون أكثر جبنًا مما هو
عليه .خالف ذلك تحدث الحياة ال الكتابة.

«غدًا التاسعة
صباحًا» لرامين
حائري زاده
(كوالج على
كانفاس ــ
إيران)2011 ،

تمثيل
كل يوم تتصل بي املدرسة لتخبرني أن بطن ابنتي
يوجعها ،أقول للمعلمة إن ابنتي تكذب وأغلق الخط.

طلبات
طلبت الطالق مئة مــرة ،ضحك زوجــي وأكمل
لعبة السوليتير.
* شاعرة وروائية فلسطينية

خمس قصائد
حمد الفقيه *

ليس هذا
ألنفسنا وليست
ليست هذه ُوعودنا ّ الغابرة ّ ِ
هذه ّالحياة ّالتي شقت عن قل ِبها ،و ليس هذا
مــا كــنــا نـظــنــه .كــأسـطــوانـ ٍـة تــذهـ ُـب فــي اّتـجـ ٍـاه
واح ـ ٍـد؛ ،هــذه الحياة ،مــن يسمع ذلــك النحيب
الغناء ،ما
املتعثرة في
األبدي لهذه ّالبشرية
ِ
ً
ُ
جناح
عن
وقعت
ريشة
سيجلب الحظ ليس
َِ
ْ
ُ
طائر ِين ًقر ّصورته
مالك في
ٍ
ِ
كالم أحد؛ وال ُ
زرقة
زجاج نافذ ِة ،هذا ما تفعله عادة كل
في
ٍ
ِ
غ ــادرة ،هــذا مـُـا تـغــرق بــه نـظــرة كــل أح ـ ٍـد الــى
نفس ِه ّ
قادم من بعيد.
الساهية في
ٍ
قارب ٍ

نبي ملون
ّ
ُ
تسكنها
بـهــذه األغــانــيُ ،بـهــذه َ الــطـبــول الـتــي ُ
الكلمات التي تشبه
ـردد وراءك
ِ
األرواح ،و تـ َ
صـ ـ َ
ـوم
ـ
ك
ـ
ح
ـ
م
ـدام
ـ
ـ
ق
أ
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ل
ـ
ي
ـ
ق
ـ
ث
ـل
ـوت س ــاس ـ
ٍ
ّ ٍ
ُ
َ
يضع يــده أمــام عيني ِه التي يدخلها الضوء
كغبار ويتقدم ليجثو حافيًا برأس ِه الحليقة
ال ـتــي سـتـطـيـ ُـر أم ــام ــه وت ـن ـظـ ُـر ال ـيــه م ــن بعيد
كغريب مقطوع الرأس.
ٍ

عندما كنت ملكًا
ـيء
عـندما كنت ملكًا ،لــم أكــن أعــانــي مــن شـ ٍ
ك ـمــا عــان ـيــت املـ ـل ــل ،ج ــرب ــت ك ــل شـ ــيء قـ ّـص
ـات
األش ـج ــار وال ـج ـل ــوس أمـ ــام ال ـب ـحــر ل ـســاعـ ٍ
صغير فــي الظلمة
بمصباح
ٍ
ٍ
طويلة واللعب َ
ٍ
وك ـت ــاب ــة ال ــرس ــائ ــل إلـ ــى م ـج ـه ــول ــن؛ لـكـنـنــي
سـئـمــت َكــل ذ ّل ــك ون ـفــدت كـ ًـل حـيـلــي فـقــررت
أن أت ـخ ـيــل الــض ـجــر ح ـيـ ّـوانــا وأن أع ـت ـنــي به
القذرة
وألتقط معه الصور وأعل ًمه
ِ
الكلمات ّ
ّ
يوم حكاية ...فقلت له كل ما
وأقص عليه كل ٍ
حكايات حتى أصبح ّعندما أبدأ
أعرفه من
حكاية ُّ
يهز رأسه ُ
ّ
ويكمل عني بقيتها؛
بأي
ٍ
ّ
حتى أصابه الشحوب واملرض من صحبتي
ّ
قدمي
وطول أيامي وها هو اآلن يجلس عند

كوحش لم يعد يتذكر من يكون وينظر إلي
ٍ
بتخنث وشفقة.
ٍ

ملك يحتضر
سنبني املسرح من أنقاض مخيلة
يوجني يونيسكو
سنحتاج شريطًا الصقًا وشماعة نعلق
عليها املصل وعددًا من شموع...
وم ــاب ــس م ـه ــرج ل ـه ــذا امل ـل ــك ال ـع ـج ــوز ال ــذي
سوف يموت
قبل بداية العرض...
¶¶¶

الستارة لن تفتح على املمثلني

ولكن سنفتحها هذه املرة على الجمهور
ستؤدي يا يوجني
دور الطبيب
الذي يعبث بخيال امللك
امللك الذي سيجر مصله وراءه
ويحتضر لعشرين سنة.

الطبيعة
لم يعد أن تكتب شعرًا
شيئًا...
لم يعد أن تبكي كحوت ضخم
في قاع املحيط
شيئًا
لم يعد أن تكون نهرًا
تمضي وال تلتف للوراء
شيئًا
الطبيعة
هذه
ألن
ً
أنفقت نفسها فكرة فكرة
ولم يعد لديها ما تريد
أن تضيفه.

* شاعر سعودي

«إستعادة الرصاص  »3#للال
السعيدي (نسخة تريبتيك
ّ
ملونةــ المغرب)2012 ،
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كلمات

فكر

عبد الرحمن منيف متنبئًا بـ«الثورات العمياء»
ّ
والروائي الراحل لم يغادرنا .كتابه
الكاتب
كأن
ً
«الديمقراطية أوال ...الديمقراطية دائمًا» الذي أصدرته أخيرًا «دار
التنوير» و«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» يجب وضعه ضمن
سياقنا الحالي :سياق االنتفاضات والحروب األهلية
يزن الحاج

تاريخ
النفط في
المنطقة
هو المرآة
الحقيقية
لها

ل ــم ي ـمــت ع ـبــد ال ــرح ـم ــن م ـن ـيــف بـعــد.
قـ ـ ـ ــد ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـلـ ــة ب ـ ـع ـ ـضـ ــا م ــن
ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا الـ ـ ـس ـ ــاذج ـ ــة ،لـكـنـهــا
ت ـع ـبــر عـ ــن ح ـق ـي ـقــة ف ـع ـل ـيــة أكـ ـث ــر مــن
ك ــون ـه ــا مـ ـج ــرد مـ ـح ــاول ــة الس ـت ـع ــادة
نـجــم انـطـفــأ ،أو الـتـمــاعــة ب ــرق خبت.
ل ــم نـ ـغ ــادر زمـ ــن حـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج بـعــد
رغــم مــرور قــرابــة ربــع قــرن .وفــي زمن
إعادة تعريف البديهيات هذا ،كان ال
بد من استعادة منيف .كما أن «لكل
خائن ..حبيبًا» ،ال بد من أن يكون لكل
زمــن أج ــوف ومــزيــف ...منيف .حسنًا
ف ـع ـلــت «دار ال ـت ـن ــوي ــر» و«امل ــؤس ـس ــة
العربية للدراسات والنشر» في إعادة
ط ـبــاعــة ب ـعــض أع ـم ــال ع ـبــد الــرحـمــن
ـ ،)2004ال سيما كتابه
منيف (1933ـ ـ ـ ـ
ً
ال ــذي لــم ُي ـقــرأ كـفــايــة رغ ــم تــزامـنــه مع
ً
ح ــرب الـخـلـيــج «الــديـمـقــراطـيــة أوال...
الديمقراطية دائمًا».
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ظـ ــاهـ ــريـ ــا لـ ـي ــس أك ـ ـثـ ــر مــن
مقاالت جمعت تحت عنوان عريض،
لـكــن أهـمـيــة أع ـمــال مـنـيــف (الــروائ ـيــة
وال ـف ـك ــري ــة ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــواء) ت ـك ـمــن فــي
ضـ ـ ـ ــرورة ك ـس ــر ال ـس ـط ــح الـ ـخ ــارج ــي،
وال ـ ـغ ـ ــوص إلـ ـ ــى األع ـ ـ ـمـ ـ ــاق .فـ ــي ذل ــك
ال ــزم ــن ،ص ــدرت م ـئــات األع ـم ــال الـتــي
تحمل كلمة «الــديـمـقــراطـيــة» عنوانًا
ّ
للتكيف مع الرياح األميركية وهربًا
مــن أي «شبهة» تـعــاون أو الـتــزام مع
«الجمود الشيوعي» .ويذهلنا اليوم
ال ـكــم ال ـهــائــل ل ـل ـســرديــات الـتــاريـخـيــة
(الـحــزبـيــة بـشـكــل خ ــاص) ال ـتــي تمت
إع ـ ــادة كـتــابـتـهــا لـلـتـكـ ّـيــف م ــع «رب ـيــع
الـحــريــة» .كــان ال بــد مــن إع ــادة قــراءة
حقيقية لتمييز التاريخ الفعلي عن
امل ــزي ــف ،وإلع ـ ـ ــادة ت ـكــريــس مـهـ ّـمـشــي
األم ــس الحقيقيني كــأبـطــال .مــا الــذي
ي ـج ـع ــل كـ ـت ــاب م ـن ـي ــف م ـخ ـت ـل ـف ــا؟ مــا
الـ ــذي يـجـعــل دي ـم ـقــراط ـي ـتــه مختلفة
وح ـق ـي ـق ـيــة؟ ل ــإج ــاب ــة ع ــن أي س ــؤال
يتعلق بـمـنـيــف ،لـيــس أمــامـنــا ســوى
ال ـع ــودة إل ــى ح ـيــاتــه ه ــو ب ــال ــذات .لن
يـكــون مــن ت ــرك ح ــزب الـبـعــث فــي أوج

قوته انتهازيًا .لن يكون من ترك العمل
فــي الـنـفــط ،بـعــد وصــولــه إل ــى كرسي
مــديــر إح ــدى أه ــم ال ـشــركــات الـعــامـلــة
في هذا املجال في املشرق ،نفعيًا .لن
يـكــون مــن ت ـفـ ّـرغ للبضاعة الـخــاســرة
(الـ ـكـ ـت ــاب ــة) ،فـ ــي زم ـ ــن ال ـ ـب ـ ـتـ ــرودوالر
األول ،مــزاودًا .بالتأكيد ،لن يكون من
عــاش محرومًا من الجنسية ،ملواقفه
الوطنية الصارمة ،مزيفًا.
هـ ــذا م ــا ي ـجــب إدراك ـ ـ ــه ق ـبــل ال ـش ــروع
بـقــراءة منيف ،وق ــراءة معظم النتاج
ال ـث ـقــافــي واإلبـ ــداعـ ــي ال ـعــربــي املـمـتــد
م ــن أواخ ـ ـ ــر ال ـس ـت ـي ـن ـيــات إلـ ــى ب ــداي ــة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وهـ ــي امل ــرح ـل ــة ال ـتــي
وضـعــت الـخـطــوط الـعــريـضــة لزمننا
هـ ـ ـ ـ ــذا .لـ ـيـ ـس ــت دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة م ـن ـيــف
ل ـحــاقــا ب ــال ــرك ــب األم ـي ــرك ــي ،أو هــربــا
مــن الـسـفـيـنــة الـيـســاريــة قـبــل غــرقـهــا،
ك ـمــا فـعـلــت ال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى ممن
كانوا «يساريني» .كانت ديمقراطيته
ّ
ح ـق ـي ـق ـيــة ألن ـ ــه م ــن الـ ـك ــت ــاب ال ـقــائــل
الذين لم يفرضوا دكتاتوريتهم على
شخصياتهم الــروائ ـيــة ،ول ــم يكتبوا
ّ
ليصفوا حسابهم مع أنظمة سقطت
أو كـ ــادت .ل ــم تـكــن ال ــرواي ــة (ال يمكن
عمليًا فصل الكتابة الروائية املنيفية
عــن كتاباته األخ ــرى) أداة لغاية ،بل
كــانــت هــي الغاية بــذاتـهــا .كــان يكتب
الرواية لتكريس رواية عربية أصيلة
ال تشبه غيرها ،مــدركــا بــأن املجتمع
ال ــذي ت ـكــون كـتــابـتــه أصـيـلــة سيكون
ً
أصيال بالنتيجة ،في زمن «التثاقف
ما بعد-الحداثي».
ع ـلــى ع ـكــس مـعـظــم ال ـك ـتــب الـقــديـمــة،
لــن يـكــون مـطـلــوبــا مــن ال ـق ــارئ وضــع
ً
«الــدي ـم ـقــراط ـيــة أوال ...الــديـمـقــراطـيــة
دائ ـمــا» ضـمــن سـيــاقــه الـتــاريـخــي ،بل
إن املطلوب فعليًا هــو وضـعــه ضمن
سياقنا الحالي ،سياق االنتفاضات
والحروب األهلية .مواضيعه الفرعية
هي ذاتها املواضيع الساخنة اليوم.
ي ـبــدأ مـنـيــف أول ــى امل ـق ــاالت (ومـعـظــم
امل ـق ــاالت مـكـتــوبــة أســاســا فــي الـفـتــرة
املمتدة من منتصف الثمانينيات إلى
عام  )1990بالحديث عن دور املثقف

ف ــي األزمـ ـن ــة ال ـص ـع ـبــة م ــؤكـ ـدًا بــدايــة
عدم وجــود مثقف محايد« ،فالثقافة
ال ت ـكــون م ـح ــاي ــدة» ،م ـكـ ّـرســا تمييزًا
مهمًا بــن املثقف الحقيقي و«مثقف
اإلع ــام» ،لــو جــاز التعبير ،أي املهتم
ّ
بــاآلنــي وال ـعــاجــل ،ال ــذي يـفــكــر ضمن
األفكار الحالية ،بحيث تتغير أفكاره
مــع تغير األوض ــاع الــراهـنــة ،مــن دون
ً
أي مبادئ أخالقية أوال .وهنا ،يؤكد
م ـن ـيــف ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـقــال ـيــة املـثـقــف
كــي ال ي ــزداد انــدمــاجــه فــي آلــة الــدولــة
(يمكننا استبدال الدولة بـ «الثورة»)،
بـ ـحـ ـي ــث يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ــاس ـم ـه ــا
واملتعامي عن أخطائها وخطاياها.
ينتقل منيف إلى توصيف لـ «املرحلة
الـ ــراه ـ ـنـ ــة» (أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات)،
ليكتب أحــد أهــم املقاطع فــي الكتاب.
يــؤكــد بــأن «املــرحـلــة الـقــادمــة ،خاصة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،س ـت ـك ــون مــن
أبـ ــرز سـمــاتـهــا «ال ـ ـثـ ــورات ال ـع ـم ـيــاء»،
إذا ص ـحــت الـتـسـمـيــة ال ـت ــي سـتــأخــذ

ً
أشكاال من الهياج والعنف والتحدي،
وسـ ـيـ ـق ــوده ــا ف ـ ــي الـ ـغ ــال ــب ال ـج ـي ــاع
وامل ـح ــروم ــون ،وسـيـكــون دور الـقــوى
ً
السياسية فيها ضـئـيــا ،عــدا القوى
السلفية ،إذ سيكون دوره ــا التعبئة
والتحريض ،أكثر مما هو القيادة».
أمــا األسـبــابُ ،
في ْجملها منيف تحت
عنوانني أساسيني :الحركة الدينية،
والثروة النفطية« :إن الحركة الدينية
قــويــة وم ــوج ــودة ،كـحــركــة سياسية،
ب ـقــدر عـجــز وغ ـي ــاب ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
ال ـت ـق ــدم ـي ــة» ،وهـ ـن ــا ال بـ ــد أن تـلـعــب
املـعــارضــة ال ــدور األســاســي ،بخاصة
مــع تــزاوج السلطة والحركة الدينية
ال ـت ــي تــدع ـم ـهــا ،ول ـك ــن ف ــي أن تـكــون
معارضة وطنية حقيقية ،ال أن يكون
الهامش بينها وبني األنظمة «هامشًا
غ ـيــر وط ـن ــي ،ول ـي ــس ج ــذري ــا ،أو أنــه
غ ـيــر ق ـ ــادر ع ـلــى ت ـحــريــك الـجـمــاهـيــر
وقيادتها» .كما أن غياب هذه القوى
الوطنية يعني بــالـضــرورة مواجهة

للتيارات ما قبل-الوطنية ،الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة والـ ـع ــرقـ ـي ــة ،الـ ـت ــي يـشـيــر
م ـن ـي ــف إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا س ـت ـم ــأ ال ـس ــاح ــة
لتفعيل الدور الذي تمارسه إسرائيل
من أجل خلق دويالت وكيانات دينية
على شاكلتها« ،فالرهان الحقيقي هو
إما أن تتحول إسرائيل ...أو أن تتحول
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،خـ ــاصـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة
بإسرائيل ،إلى النموذج اإلسرائيلي».
أما «العقالنية» الداعية إلى االعتدال
والتسامح مــع الـعــدو وإنـهــاء الـنــزاع،
فهي «إما أنها ال تفهم حقيقة النزاع
الحقيقي أم أنها متواطئة بشكل أو
آخــر إلحــداث التغييرات املطلوبة في
املنطقة العربية ،وليس في إسرائيل».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أي ال ـن ـف ــط
ّ
الـ ـع ــرب ــي ،ف ـه ــو ش ــدي ــد األهـ ـمـ ـي ــة ألن
تـضـخــم الـ ـث ــروات الـنـفـطـيــة ،بخاصة
بعد ف ــورة األس ـعــار عــام  ،1973جعل
دول الـخـلـيــج (ال ـت ــي كــانــت ذات دور
هامشي) هــي املهيمنة على الساحة
السياسية .لعب النفط دورًا خطيرًا
فــي إع ــادة تشكيل البنية السياسية
واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـبـلــدان
املنطقة ،بحيث تـتــوافــق مــع الـحــدود
التي ترسمها تلك الدول النفطية ،بل
يؤكد منيف أن «تاريخ النفط في هذه
املنطقة من العالم هو املرآة الحقيقية
لتاريخ املنطقة كلها ،وما تعرضت له
من استغالل وتقسيم واضطهاد».
ت ـت ـش ـعــب م ــواضـ ـي ــع «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ً
أوال ...الديمقراطية دائمًا» إلى درجة
كـبـيــرة ،لكنها تـعــود لتتالقى ضمن
ف ـكــرة مــركــزيــة ه ــي «الــدي ـم ـقــراط ـيــة»،
ً
ق ــوال وم ـمــارســة ،وهـنــا يعني منيف
امل ـب ــدئ ـي ــة أس ــاس ــا ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ال
الديمقراطية-املوضة .ومن ينظر إلى
تاريخ منيف سيعرف جوهر املبدئية
ملن لم يقبل التنازل رغم حرمانه من
ح ـقــه الـطـبـيـعــي ف ــي الـجـنـسـيــة ،على
ع ـك ــس األص ـ ـ ـ ــوات ،امل ـن ـت ـش ــرة الـ ـي ــوم،
الــداع ـيــة إل ــى الـتـخـلــي عــن جنسيتها
«ألن ال ـن ـظــام ه ــو م ــن يـمـنـحـهــا» (!)،
وب ــال ـط ـب ــع  ...ب ـع ــد ح ـص ــول ـه ــا عـلــى
ال ـل ـج ــوء وج ـن ـس ـيــة ب ــدي ـل ــة ،أوروبـ ـي ــة
بالضرورة.

لمحات

سليم بركات

جورج شامي

دلشاد عبد الله

بول مايسون

خالد خشان

محمد حسن علوان

فــي رواي ـت ــه «سـجـنــاء جـبــل أيــايــانــو
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي» (امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
للنشر) ،يقترح الـشــاعــر والــروائــي
السوري عقابًا غريبًا لسلسلة من
الجرائم بحق ثمانية عشر شخصًا،
وه ــو أن يـصـعــد الـقـتـلــة إل ــى موطن
القتلى في الجبل ،لكن السؤال يبقى:
إلى أين هم ذاهبون حقًا؟

ينطلق جــورج شامي مــن مجموعة
م ــن الـقـيــم وال ـظ ــواه ــر املـسـتـمــدة من
البيئة اللبنانية وتـقــالـيــدهــا ،فــي 21
قـصــة قـصـيــرة ضمها كـتــابــه «كلب
الـ ـن ــاف ــذة» (دار الـ ــريـ ــس) ،ت ـن ـبــع من
صميم الواقع بأسلوب سلس وجذاب
وساخر ،ومن خالل حكايات سبق
للكاتب الرهان على شعبيتها.

ف ــي «ديـ ـ ـ ــوان الـ ـح ــج» (دار ال ـج ـمــل)
لـلـشــاعــر ال ـك ــردي دل ـشــاد عـبــد الـلــه،
ي ـعـ ّـرب بـكــر دروي ــش تـجــربــة مميزة
في الشعر الكردي املعاصر ،ويعرف
ـاور
ق ـ ــارئ الـ ـض ــاد ع ـلــى ش ـعــر م ـج ـ ٍ
جغرافيًا واجتماعيًا له .يضم الديوان
قـصــائــد يـسـعــى فـيـهــا إل ــى مـحــاورة
األسالف من منطق الحداثة.

ف ــي كـتــابــه «ث ـ ــورات ف ــي ك ــل مـكــان»
(شركة املطبوعات للتوزيع والنشر)،
ي ـس ـت ـعــرض اإلعـ ــامـ ــي اإلن ـك ـل ـيــزي
بــول مايسون مشهد االحتجاجات
مــن تــونــس إل ــى مـصــر إل ــى أمـيــركــا،
مـ ــرورًا ب ــأزم ــات ال ـيــونــان وإسـبــانـيــا
وال ـف ـي ـل ـي ـبــن ،ب ــاح ـث ــا ف ــي األس ـب ــاب
والدوافع الظاهرة والخفية ملا حدث.

ي ـض ـ ّـم «ط ـف ــول ــة آدم» (دار صــافــي
ـ ـ أم ـيــركــا) لـلـشــاعــر ال ـعــراقــي خــالــد
ّ
خ ــش ــان ،م ـقــاطــع ش ـعــريــة قـصـيــرة
ومتتالية ال تحمل عنوانًا ،وتبدو مثل
عـمــل شـعــري طــويــل يعتمد ضمير
املتكلم ملخاطبة العالم وال ــذات بلغة
تحاول اكتشاف الشعر في مناطق
معروفة وأخرى وعرة وشاقة.

يـ ـع ــود الـ ـك ــات ــب الـ ـسـ ـع ــودي مـحـمــد
حسن علوان في «الرحيل ـ نظرياته
والعوامل املؤثرة فيه» (دار الساقي)
إل ـ ــى تـ ــاريـ ــخ غـ ــريـ ــزة ال ــرحـ ـي ــل عـنــد
البشر من فجر التاريخ حتى اليوم،
ويبحث فــي التغيرات الـتــي يتركها
عـلــى ال ـهــويــات والـث ـقــافــة ل ــدى األم ــم
والجماعات واألفراد.
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كلمات

رواية

شربل
داغر:
شهوة
الحكي

خليل صويلح
يصع ــب تأطير رواية ش ــربل داغر»بدل
ع ــن ضائ ــع» (دار الس ــاقي) ف ــي م ــن
حكائ ــي مرك ــزي .هن ــا تتناس ــل
الحكاي ــات وتتش ــابك وتفت ــرق ،كم ــا
يح ــدث ف ــي «أل ــف ليل ــة وليل ــة» ،كم ــا
تتناس ــل الجغرافي ــات املرتحل ــة تبع ــا
لش ــهوة الحك ــي .ال ــراوي ال ــذي يعم ــل
ف ــي إع ــداد ملف ــات متخصص ــة ف ــي دار
للنش ــر ،م ــن دون أن يض ــع اس ــمه عل ــى
م ــا يكتب ،يبدو للوهل ــة األولى ضحية
انته ــاك ش ــخصي يعيش ــه كمه ــزوم،
يعي ــش عزلت ــه ف ــي اس ــتديو صغي ــر،
انتق ــل إلي ــه أخيـ ـرًا ،بعيـ ـدًا م ــن صخ ــب
اآلخري ــن .ف ــي املقه ــى ال ــذي يرت ــاده،
س ــوف يتع ـ ّـرف إل ــى «يس ــرا» ،وس ــوف
يكتش ــف بأنه ــا جارت ــه ف ــي الح ــي
الجديد ،وهي نفس ــها م ــن كان يراقبها
م ــن ناف ــذة غرفت ــه ف ــي البناي ــة املقابل ــة.
وإذا كانت العالقة مع مديرة دار النشر
محكوم ــة بالصرام ــة ،ف ــإن عالقت ــه م ــع
يس ــرا تتط ـ ّـور عل ــى عج ــل كحكاي ــة
ّ
حي ــة يعيش ــها مباش ــرة ،عل ــى عك ــس
م ــا يكتب ــه ف ــي امللف ــات ،تبع ــا مل ــا تطلبه
لتذهب إلى أرش ــيف
من ــه مدي ــرة ال ــدارّ ،
اآلخري ــن الذي ــن يوقع ــون أس ــماءهم
عل ــى مواد ل ــم يتعبوا بتدوينه ــا األول.
س ــتذهب الحكاي ــة إل ــى م ــن آخ ــر ،حني
ت ــودع يس ــرا «دفاتره ــا» الس ـ ّ
ـرية ل ــدى
ال ــراوي ،قب ــل انتحاره ــا ال ــذي يش ــهده
مث ــل ب ــث مباش ــر م ــن ناف ــذة غرفت ــه.
عن ــد هذا املنعط ــف ،تبدأ حياة حقيقية
يعيش ــها ال ــراوي بتدوي ــن حياة يس ــرا
ً
بن ـ ً
ـاء عل ــى محتوي ــات دفاتره ــا أوال،
والرحل ــة الت ــي س ــتقوده إل ــى الس ــنغال
بحث ــا ع ــن «ه ــادي» اب ــن يس ــرا ،تنفيـ ـذًا
لوصيته ــا ل ــه بأن يجد ابنه ــا الضائع،
كأن الحكاي ــة ال تح ــدث إال بتدوينه ــا.
هك ــذا يدخ ــل عتب ــة أخ ــرى ف ــي الحك ــي،
في تناوب الرواة ،واالنتقال من انتهاك
اللغ ــة إلى انتهاك الجس ــد ،في أقنومني
أساس ــيني ،م ــرورًا بوقائ ــع الح ــرب
األهلي ــة اللبناني ــة التي عاش ــها الراوي

كشف
األقنعة
مجاز آخر
لتقشير
اللغة من
عطبها
ف ــي صب ــاه األول ،بوصفه ــا االنته ــاك
وجغرافي ــات
األول .تواري ــخ ّملعون ــةً ،
متباع ــدة تش ــكل مروح ــة واس ــعة
لحكاي ــات مثي ــرة ومتوات ــرة ف ــي أبواب
لل ــذة واالش ــتهاء واملواج ــع .يس ــرا التي
تت ــزوج رج ــل أعم ــال لبناني ــا يعي ــش
ف ــي الس ــنغال ،م ــن دون معرف ــة س ــابقة،
تكتش ــف جس ــدها ف ــي عالق ــة ملتبس ــة
م ــع طبي ــب أفريق ــي مش ــعوذ ،لج ــأت
ً
إلي ــه بقصد الحم ــل .وحني تنجب طفال
أس ــود ،تنش ــأ فضيحة تطيح طمأنينة
زوجها الذي كان ينتظر بشغف الحدث
الس ــعيد ،بع ــد انتظ ــار طوي ــل ،لكن ــه
يلمل ــم أذي ــال فضيحت ــه بإي ــداع الطف ــل
ف ــي ميتم مجهول ،ويع ــود إلى بيروت،
فيم ــا تكش ــف التحقيقات ب ــأن الطبيب
املش ــعوذ يدي ــر ش ــبكة دع ــارة عاملي ــة
بغطاء الطب الش ــعبي .كأن الراوي وقع
عل ــى حكاي ــة حقيقية أخيـ ـرًا ،لتدوينها
ُ
ً
باس ــمه ،بعدم ــا انتهك ــت لغت ــه طوي ــا.
كم ــا أن الترحال واملغام ــرة في الخروج

من ش ــرنقته الضيقة أتاحا له أن ّ
يدون
ّ
نص ــه الش ــخصي ،وإخراج ــه م ــن عتمة
األرش ــيف إل ــى الض ــوء واش ــتعاالت
الجس ــد .إذ تنش ــغل الرواي ــة ،ف ــي
طي ــف واس ــع منه ــا ،بمتاه ــات الجس ــد
ورغبات ــه وانتهاكات ــه ،س ــواء كخلفي ــة
ملف ــرزات الح ــرب ،أم لجه ــة الرغب ــة ف ــي
العي ــش ،وتالي ــا الرغب ــة ف ــي التدوي ــن،
ً
وص ــوال إل ــى ارتباكات ــه الجس ــدية التي
ً
أعاق ــت تطلعاته طوي ــا ،بعد أن يلتقي
م ــع س ــوزان ،ويلح ــق به ــا إل ــى باريس،
ّ
متخلص ــا م ــن ثق ــل
ليكتش ــف ذات ــه،
ـاض ألي ــم .ليس اختي ــار باريس فكرة
مـ ٍ
عاب ــرة أو مرتجل ــة ،لفح ــص صورت ــه
ف ــي م ــرآة ال ــذات ،أو م ــرآة اآلخ ــر ،فهن ــا
يب ــزغ النور على املأل ،روحانية النفس
وعنف ــوان الجس ــد بصحب ــة س ــوزان
التي تعمل مس ــاعدة في إحدى صاالت
ع ــرض الف ــن األفريق ــي ،كم ــا تعمل على
إنج ــاز أطروح ــة دكت ــوراه ع ــن «ف ــن

القن ــاع» .كش ــف األقنع ــة إذًا ،مج ــاز آخر
لتقش ــير اللغ ــة م ــن عطبه ــا ،في م ــوازاة
عط ــب الجس ــد واش ــتعاله ،أو تدوين ــه،
بال مراوغة ،فههنا س ــنقع على جسارة
ايروتيكي ــة واضح ــة ،وفح ــص عمي ــق
لتجلي ــات حاس ــة اللم ــس ،وإماط ــة
اللث ــام ع ــن محرم ــات بال ــكاد تالمس ــها
الرواي ــة العربي ــة .م ــن ضف ــة أخ ــرى،
يس ــعى الروائ ــي واألكاديم ــي اللبناني
املع ــروف إل ــى هت ــك فحول ــة اللغ ــة،
وتحريره ــا م ــن ذكوريته ــا املتوارث ــة،
إذ يتي ــح لش ــخصية «يس ــرا» مناط ــق
واس ــعة للسرد عبر نشر دفاترها ،كأنه
يعي ــد حياتها م ـ ّـرة أخ ــرى ،فانتحارها
ه ــو غي ــاب جس ــدي ،فيم ــا تحض ــر
دفاتره ــا كتعوي ــض ع ــن ه ــذا الغي ــاب،
رغم هذياناتها وأحالمها وكوابيس ــها
الت ــي تنط ــوي عل ــى عي ــش مضط ــرب،
وح ــاالت م ــن التش ــظي تب ــدو كأنه ــا
حصيل ــة اغتص ــاب تاريخ ــي مرتح ــل،
م ــن فض ــاء س ــردي إل ــى آخ ــر .وبمعن ــى
ّ
آخ ــر ،ف ــإن ال ــراوي نفس ــه ،وج ــد روايت ــه
أخيـ ـرًا ،بإع ــادة تحري ــر دفات ــر يس ــرا
ً
بوصفه ــا فصوال م ــن روايته املوعودة،
وخروج ــه م ــن الظل إلى الن ــور بموافقة
مدي ــرة دار النش ــر الت ــي ش ــفيت ه ــي
األخ ــرى م ــن أمراضه ــا الجس ــدية ،إث ــر
حال ــة اغتص ــاب جماع ــي عل ــى نش ــر
الرواي ــة.
ً
ل ــن يبق ــى مكان «ه ــادي» مجه ــوال ،لكن
هويت ــه س ــتبقى ملتبس ــة ،فه ــل ه ــو
«ه ــادي نبي ــل خال ــد» ،أم «ه ــادي آمادو
س ــال» ،أم اس ــمه املخت ــرع ف ــي امليت ــم،
أم ان ــه اب ــن يس ــرا بحس ــون؟ تع ــدد ه ــذه
االحتم ــاالت ،يواك ــب تعددي ــة أنم ــاط
الس ــرد والش ــغف ف ــي تدوي ــن الحكاي ــة
ك ــي ال تم ــوت.

مذكرات

عبد
اللطيف
كنفاني:

حيفا
ذاكرة ال
تشيخ

عبدالرحمن جاسم
ال شــيء يشفع لـلــذاكــرة الـتــي تشيخ،
ف ــالـ ـحـ ـض ــارات تـ ـم ــوت حـ ــن يـنـســى
أب ـنــاؤهــا «أرض ـه ــم» .ه ــذا باختصار
«ثـ ـيـ ـم ــة» ك ـ ـتـ ــاب «يـ ــوم ـ ـيـ ــات ح ـي ـفــا»
(ص ــادر باللغة اإلنـكـلـيــزيــة) للكاتب
الـفـلـسـطـيـنــي عـبــد الـلـطـيــف كنفاني
(دار نلسون -بيروت) .يتأتى الكتاب
ال ـص ـغ ـيــر نـسـبـيــا ( 160ص ـف ـحــة من
شجن ومشاعر
القطع الصغير) على
ٍ
ـات يـ ــوم ـ ـيـ ــة ت ـ ــرف ـ ــض ٌأن
ب ـ ــارت ـ ـب ـ ــاط ـ ـ ٍ
تـتــرك الـنـسـيــان يتآكلها .إن ــه تــأريــخ
توصيفي ملدينة كاملة ،يريد الكاتب
ّ
أن يخلدها في أذهان من لم يعرفوها
كما شــاهــدهــا :املــديـنــة «ال ـحــرة» كما
كان يعرفها هو يومًا.
يحكي الكتاب حرفيًا عن مرحلة ما
بعد الـحــرب العاملية الثانية وقبيل
دخ ــول الـعـصــابــات الصهيونية إلــى
فـلـسـطــن ،فـهــذا مــاســح األح ــذي ــة أبــو
ع ـ ـ ـ ّـر ّاج الـ ــواثـ ــق م ــن ن ـف ـس ــه ،الـ ـ ــذي لــم
ي ـصــغــره عـمـلــه ه ــذا أو يــدمــغ روح ــه
الفخورة باأللم .كان الجميع يحبونه
حـيــث ي ـتــواجــد بــال ـقــرب م ــن الـبــوابــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة .م ـ ــا ال ي ـعــرفــه
ٌ
كثيرون عن الرجل أنه بطل من أبطال
«املـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات» ضـ ــد اإلن ـك ـل ـي ــز إبـ ــان
إط ــاق وعــد بـلـفــور امل ـشــؤوم .يومها
أطلق الجنود البريطانيون النار على
املـتـظــاهــريــن ،ك ــان أب ــو عـ ـ ّـراج ً (الـلـقــب
كـمــا يـبــدو أعـطــي إلـيــه نـسـبــة للعرج
ف ــي م ـش ـي ـتــه) أحـ ــد أولـ ـئ ــك األبـ ـط ــال.
أصـيــب ،لكن تلك اإلصــابــة لــم تمنعه
مــن امل ـشــاركــة كــل ع ــام فــي مـظــاهــرات
ال ــذك ــرى (أي وع ــد ب ـل ـفــور) .ك ــان أبــو
عـ ـ ـ ـ ّـراج ي ـ ــرى ع ـم ـل ــه «تـ ـح ــدي ــا» وف ـنــا
ً
ً
جميال ،قائال بأن الرئيس األميركي
إبراهام لينكولن كان ماسح أحذية.

ٌ
تأريخ
توصيفي
للمدينة
بعد الحرب
العالمية
الثانية
ل ـكــن أك ـث ـ ّـر م ــا كـ ــان الف ـت ــا لـلـنـظــر في
ّ
ال ــرج ــل أنـ ــه ك ــان مـطــلـعــا ك ـث ـي ـرًا على
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة وب ــدق ــةٍ نــاهـيــة.
كــان تلك املـعــرفــة س ـرًا لــم يقله ألحــد:
ه ــو كـ ــان ي ـمــر يــوم ـيــا ق ـب ـيــل تــوجـهــه
إلى عمله أمام مكتبة املدينة .يطالع
ّ
عناوين الصحف كلها ،يحفظها كي
يلقيها على مسمع زبائنه.
ـاب إذًا مـ َّ
هــو ك ـتـ ٌ
ـوجــه لــرحـلــةٍ جميلة
عبر املدينة الساحلية املبهرة .الالفت
ّ
أن الكاتب ال يستدعي التاريخ ملجرد
ً
روايته .إنه يستدعيه محاوال دحض
ال ـك ــذب ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة األشـ ـه ــر الـتــي
ّأرخـتـهــا رئيسة وزراء الـعــدو جولدا
ألرض بال
مــائ ـيــر :ش ـعـ ٌـب بــا أرض،
ٍ
شعب .فالفلسطينيون كانوا ماهرين

ً
فــي كــل ش ــيء ،ك ــرة ال ـقــدم م ـثــا؟ كــان
في حيفا ناديان شهيران :الرياضي
اإلسـ ــامـ ــي ،والـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـعـ ــرب .ك ــان
ل ـل ـفــري ـقــن م ـش ـج ـعــون م ـت ـع ـص ـبــون،
ونجوم أيضًا كجبرا زرقــا ،وميشيل
الطويل ومحمد جارودي .برز هؤالء
ـدول أخ ــرى
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،م ــا دف ــع بـ ـ ـ ٍ
مل ـن ـح ـهــم ج ـن ـس ـي ـت ـهــا (بـ ـع ــد اح ـت ــال
فلسطني) لدمجهم فــي منتخباتها
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة كـ ــاالت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
ولبنان وســوريــا .لكن الـكــرة لــم تكن
ريــاضــة املــديـنــة الــوح ـيــدة ،فاملالكمة
ك ــذل ــك .ل ـط ــامل ــا ع ـش ــق ال ـح ـي ـف ــاوي ــون
ري ــاض ــات ال ـق ـت ــال ال ـت ــي اس ـت ـضــافــوا
العديد من بطوالتها كذلك.
ماذا إذًا عن أول سيار ٍة في حيفا؟ إنه

عثمان «بيه» الرجل الثري واملعروف
الــذي مــات وهــو ال ّيــزال شابًا (توفي
ف ــي األربـ ـع ــن) ،ل ـكــنــه ك ــان م ـش ـهــورًا،
ً
فـضــا عــن أن ــه ت ــرك أثـ ـرًا كـبـيـرًا ليس
ألنـ ــه ام ـت ـل ــك أول س ـ ـيـ ــار ٍة ف ــي حـيـفــا
وهــي مــن نــوع  ،Willys Overlandبل
لعالقاته السياسية الـقــويــة ،وكرمه
الشديد .إنه مشهد والد الكاتب «أبو
خـلـيــل» يفتح ب ــاب الـقـفــص للسماح
ل ـل ـح ـم ــام ب ــالـ ـخ ــروج وال ـ ـط ـ ـيـ ــران فــي
س ـمــاء حـيـفــا ،فـهــو «ال ـ ــروح الطيبة»
التي لم تكن لتنسى أبـدًا إطعام تلك
ال ـح ـي ــوان ــات الــرق ـي ـقــة ال ـت ــي ل ــم تـكــن
تتوانى عن أخــذ الطعام من راحتيه
ً
مـبــاشــرة .إنـهــا حيفا الجميلة حيث
الـعــاقــة مــع الـجـيــران الـيـهــود ،عالقة
محبةٍ وصداقة ،فالجار الحاخام أبو
هـ ــارون ،يـطـلــب مــن الـكــاتــب (وه ــو ال
ً
يزال طفال) إطفاء الضوء عليه وعلى
زوجته في يوم السبت (حيث ّ
يحرم
شيء تركيبي)،
على اليهود ملس أي
ٍ
كصديق البني الحاخام هارون
وهو
ٍ
وشوشانا ينفذ ذلك بفرح.
ـاب
هـ ــي م ـس ـي ــرة الـ ــذكـ ــريـ ــات فـ ــي ك ـت ـ ٍ
«تـفـصـيـلــي» ل ــذاك ــر ٍة تـ ًـرفــض ال ـصــدأ،
لـيـســت الـلـهـجــة م ـه ـمــة ،أو األس ـلــوب
ههنا ،إنما «السرد» واملعرفة ،كي ال
تغيب تلك الذكريات ،وتصبح األرض
ـراع»
«ن ـس ـي ــا م ـن ـس ـي ــا» ،مـ ـج ــرد «صـ ـ ـ ـ ٍ
غ ـي ــر م ـف ـه ــوم املـ ـ ّع ــال ــم .ت ـك ـم ــن م ـيــزة
ه ــذه الـكـتــب فــي أن ـهــا تـتـعــدى حــدود
ال ـتــوص ـيــف وال ـح ـكــايــة إل ــى اإلث ـبــات
للحق والتمسك باألرض.
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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
التي تحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان
لالحتفاء بالكتب األولى
شخصي أول في الكتابة.

عباس بيضون
الوقت بجرعات كبيرة

كانت مجموعتي
األولى غير متالئمة
مع المفهوم ّاللبناني
للشعر الذي يتجنب
السرد والكالم اليومي
تكون الديوان من
نصين فقط :األول هو
«اثنتا عشرة ّ قصيدة»،
والثاني« :جناز لصافي
شعيتاني»
مهدي عامل
هو من بادر إلى
االتصال بـ «دار الفارابي»
معهم على
واتفق
ٍّ
نشر كتاب لكل منا

(مروان طحطح)

كــان نشر كتاب أو ديــوان شعر في ذلــك الزمن
ال ـ ــذي ص ـ ــدرت ف ـي ــه م ـج ـمــوع ـتــي األول ـ ـ ــى أمـ ـرًا
ّ
نستعد لــه ونـحــاذر منه ونقترب منه
خطيرًا
بجفلةٍ وخوف .كان نشر كتاب يعني الدخول
فــي م ـســار آخ ــر .يـعـنــي تسمية الـكــاتــب كاتبًا
وال ـشــاعــر ش ــاع ـرًا .يـعـنــي أن ــه مـنــذ ذل ــك الحني
شأنًا حميمًا ولــم تعد الكتابة
لم يعد الشعر ُ
ممارسة خــاصــة ت ـتــداول بــن أصــدقــاء هــم في
األغلب شعراء ،بل صــارت الكتابة بعد النشر
أمـ ـرًا الزم ــا ،وعــاقــة فــارقــة وعـنــوانــا جــدي ـدًا ال
ّ
يـمـكــن تـفــاديــه وال الـقـفــز عـنــه ،فـشــتــان بــن أن
يـكــون الــواحــد شــاع ـرًا منزليًا أو بـلــديــا ،وبــن
أن ي ـكــون م ـعــروضــا لـلـجـمـيــع .فــي ذل ــك الـحــن
كنا نتأخر كثيرًا عن النشر ،ونستفرغ وقتنا
فـ ــي قـ ـ ـ ــراءة ب ـع ـض ـنــا الـ ـبـ ـع ــض .ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة
كــانــت طلتنا األول ــى وكــانــت انـتـشــارنــا األول،
والحقيقة أنني لم أفكر في نشر كتاب ،هناك
من فكر عني .حسن حمدان (مهدي عامل) هو
من بادر إلى االتصال بـ «دار الفارابي» (يومئذ
كنا شيوعيني) واتفق معهم على نشر كتاب
ٍّ
لكل منا .لم نكن حتى ذلك اليوم فكرنا بنشر
كتاب ،كنا ال نــزال فيما قبل الكتاب ،ومبادرة

مهدي عامل سبقتنا إلى ذلك .أذكر يومئذ أنه
كان ّ
تجمع لدي ٌ
قدر من الشعر يزيد عن كتاب،
ً
فــانـتـقـيــت قـسـمــا م ـنــه ،وكـ ــان قـلـيــا بــالـقـيــاس
إل ــى م ــا ك ـنــت كـتـبـتــه .سـلـمــت امل ـخ ـطــوطــة إلــى
«ال ـف ــاراب ــي» ،وكــانــت ص ــدرت دواويـ ــن لبعض
الزمالء قبل ديواني.
وكـ ــان ال ـع ـن ــوان بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ه ــو املـشـكـلــة
األولـ ــى ،فـلــم أك ــن اع ـتــدت عـلــى وض ــع عناوين
ل ـل ـك ـت ــب .وأذكـ ـ ـ ــر أنـ ـن ــي خ ــرج ــت مـ ــن ح ـيــرتــي
بـعـنــوان ال أظ ــن ان ــه تـقـلـيــدي وال مـعـتــاد .فقد
سـمـيــت ال ــدي ــوان «ال ــوق ــت ب ـجــرعــات ك ـب ـيــرة».
ك ــان ف ــي ه ــذا ال ـع ـنــوان إشـ ــارة بـعـيــدة إل ــى ت.
س .أل ـي ــوت الـ ــذي تـكـلــم ع ــن ت ـن ــاول ال ــوق ــت أو
قياسه بمالعق صغيرة فــي إح ــدى قصائده.
ف ـ ـبـ ــدا الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان وك ـ ــأن ـ ــه م ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ـي ــدة
إلليوت.
األول هو «اثنتا
فقط:
نصني
من
الديوان
تكون
ّ
ع ـش ــرة ق ـص ـي ــدة» ،وال ـث ــان ــي« :ج ــن ــاز لـصــافــي
شعيتاني» .وشعيتاني كان صديقًا لي اغتيل
أث ـن ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـيــة .ال أدري مل ــاذا اخـتــرت
هذين النصني .فاألول كان يحوي نموذجًا من
مغامرتي «الريتسوسية» ،ذلك أنه كان سبق

هذه القصائد ٌ
وقت طويل من البطالة الشعرية
ن ـ ّـي ــف ع ـلــى ال ـخ ـمــس سـ ـن ــوات .ف ـب ـعــد قـصـيــدة
ُ
«ص ــور» الـتــي كـتـبــت ع ــام  1974عـقــب انقطاع
دام هذه املــرة سبع سنوات ،توقفت عن كتابة
ُ
ورددت ذل ــك إل ــى ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة.
ال ـش ـعــر،
ّ
فنشيدية «قصيدة صــور» ونزوعها امللحمي
ّ
م ــا كــانــا لـيـتــوافـقــا م ــع ح ــرب ضــيـقــت األمــاكــن
وضـيـقــت األزم ـن ــة ،بـحـيــث ص ــار امل ــرء حبيس
حـجــرتــه ولـحـظـتــه .والـحـقـيـقــة أن ـنــي أمضيت
ـدة ،وأبحث
خمس سـنــوات ،ال أجــد جملة واح ـ ْ
عــن نقطة ب ــدء جــديــدة تـنــاســب الـ َـحــشــرة ُ التي
أخذتنا إليها الحرب ،وظللت تائهًا حتى ق ّيض
لي أن أقرأ للمرة الثانية يانيس ريتسوس في
سلسلة «شعراء اليوم» الفرنسيةُ .
ومذ قرأته،
تـ ــراءى لــي أن ـنــي وجـ ـ ُ
ـدت مــا كـنــت أب ـحــث عنه:
قصيدة ت ــوازن بــن يوميتها وابـتــذالـهــا وبني
عمقها أو بعدها الفكري واملسرحي وامللحمي.
ل ــذا ،كتبت «اثـنـتــا عـشــرة قـصـيــدة» وفــي بالي
ُ
أحذر من القول إن مثالي كان
ريتسوس ،بل ال
بـضـعــة قـصــائــد ل ــه ،وأن واحـ ــدة مـنـهــا نسيت
ُ
عنوانها كانت مثالي الذي ّ
ونسجت
ترسمته
عليه .كانت الحرب هي املوضوع ،والحرب هي

تـمــامــا ه ــذا االنـحـشــار وس ــط األش ـيــاء ووســط
التفاصيل ووسط اللحظات العابرة.
ال بـ ّـد أن هــذه املـغــامــرة «الريتسوسية» كانت
غير مألوفة تمامًا في القصيدة اللبنانية التي
كــانــت ال ت ــزال تحافظ على قــدر مــن التسامي
والغناء العالي والتجريد .لذا أرجح أن قصائد
الديوان التي َع َمرت بأسماء أشياء وجمادات،
وال ـتــي تجنبت أي مـفـهــوم واض ــح ،وابـتـعــدت
قــدر اإلم ـكــان مــن الـغـنــاء ،واحتفظت بـقــدر من
ال ـج ـفــاف وال ــدق ــة وال ـح ـي ــادي ــةّ .
أرج ـ ــح أن هــذه
املجموعة كانت ال تتالءم مع املفهوم اللبناني
للشعر ال ــذي فــي أك ـثــر جــوانـبــه طليعية كــان
يتجنب الـســرد وال ـكــام الـيــومــي .ل ــذا ،أظــن أن
بجرعات كبيرة» كان ديوانًا إشكاليًا،
«الوقت
ّ
وأظن أنه تلقى لذلك قــراءات مختلفة بعضها
ك ــان قــريـبــا مــن اإلن ـك ــار ،وبـعـضـهــا ك ــان قريبًا
مــن االحـتـفــاء ،ولـكــن التجربة نفسها امتلكت
أسئلتها ،وأظن انها وجدت مكانًا لها .وأنها
كانت اقتراحًا مختلفًا استلفت انتباه شعراء
وق ّـ ــراء .ال أريـ ــد أن أح ـصــي هـنــا ال ـ ــردود الـ ّتــي
تلقتها املجموعة ،إذ إننا في بلد كلبنان قلما
نـمــر ب ـم ـعــارك ن ـقــديــة ،وجـ ـ ٌ
ـزء م ــن ال ـن ـقــد ،ربـمــا
ك ــان ال ـجــزء األه ــمُ ،ي ـت ــداول شفهيًا وال تظهر
نتائجه فــورًا ،بل نحتاج إلى وقت نتأكد معه
أن التجربة وجدت لنفسها ّ
حيزًا ،وعليه ،فإن
«الوقت بجرعات كبيرة» ،وهو أقل من أن يكون
دي ــوان ــا ،بــل ك ــان أشـبــه بمسطرة شـعــريــة ،بــدأ
تجربة متقلبة ومتنوعة هي تجربتي.
ُي ـخـ ّـيــل إل ـ ـ ّـي ،أن ـنــي كـتـبــت ق ـصــائــد ع ــدة أع ــود
إليها ،وينتهي بي األمر أحيانًا إلى أن أمازج
بينها ،وإل ــى أن أكـتــب قصيدة منها جميعًا.
وبالتأكيد أن تلك الباكورة تضمنت واحدة من
هذه القصائد التي عدت إليها في مجموعتي
«صيد األمثال» بينما ابتعدت منها في «مدافن
زجــاج ـيــة» وبـقـيــة مـجـمــوعــاتــي األخ ـ ــرى ،لكن
يبقى أن «الــوقــت بـجــرعــات كـبـيــرة» فــي جملة
مــا كتبته كــان فيه هــذا االنحياز إلــى األشياء
إذا تذكرنا عنوان الشاعر الفرنسي فرانسيس
بــونــج ال ــذي أتـبـنــى ع ـنــوانــه أك ـثــر بـكـثـيــر مما
أتـبـنــى تـجــربـتــه .وال ـح ــال أن ري ـت ـســوس الــذي
كان معلمي في زمن ما ظل معلمي في أزمنة
الحقة ،وأنا إلى اآلن ال أملك أن أقرأ ريتسوس
إال ب ـقــدر م ــن امل ـشــاركــة الــوجــدان ـيــة ،وأظ ــن أن
ريتسوس كان في أصل في منظوري الشعري،
وأن «الوقت بجرعات كبيرة» لهذا السبب هي
بدون شك تحمل مبادئ تجربتي.
لكنني في الوقت نفسه أود أن أقول إن الوقت
طال بني هذه الباكورة وأعمالي األخيرة ،إنه
مـســار تقلبت فيه كـثـيـرًا ،وتـبــدلــت فيه كثيرًا،
وتأثرت فيه كثيرًا ،بل إنني كتبت الرواية أثناء
ٌ
مسار ال أذكر في «الوقت بجرعات
ذلك أيضًا.
كـبـيــرة» إال وأن ــا شبه مغترب عـنــه .إنــه أشبه
بتعليمي األول ،وأش ـبــه بـعــاقــة بـكــر وع ــذراء
بــالـشـعــر .وم ــا ج ــرى بـعــده أن ه ــذه الـعــاقــة لم
تعد بكرًا وال عــذراء ،بل دخل عليها قدر كثير
أو قليل من الخبرة ّ
والصنعة وسعة الحيلة،
لــدرجــة أن مفهومي للشعر نفسه لــم يـعــد ما
ك ــان ،بــل لــم يعد عـنــدي بتاتًا مفهوم للشعر.
فأنا بعد هذا العمر من الكتابة الشعرية ،أعود
فقط إلــى التجربة والـخـبــرة ،وال أجــد للشعر
ً
مدى أبعد منهما.
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تقرير
لن يكون هناك جديد نوعي خالل األيام المقبلة في مشهد «التحالف الدولي» بعد استباحة األرض السورية ،والتالعب
اإلضافي بمصير العراق .هو طرف جديد ذو بنية «هشة» ينشأ فاتحًا أبواب الحرب الحقيقية على المشرق العربي .حرب ليست
كغيرها وليست كالسيكية ،عناصرها جيوش ضخمة ستواجه مجتمعات تتفكك فوق أنقاض دول تخوض ساعات حقائقها

مارد «التحالف»:

تناقضات تفتح أبواب المواجهة!
أدوار متناقضة
تلعبها السعودية
وسط ضبابية في
أفق نظامها (أ
ف ب)

محمود مروة
يطوي «التحالف الدولي» املستجد
الـ ـصـ ـفـ ـح ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـ ــن ص ـف ـح ــات
إنـ ـش ــائ ــه وت ـث ـب ـي ــت ركـ ـ ــائـ ـ ــزه .فـبـعــد
«م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر جـ ـ ـ ـ ـ ــدة» وج ـ ـ ــول ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي جـ ــون كـيــري
ال ـشــرق أوسـطـيــة ،فمؤتمر بــاريــس،
شكلت أعمال الجمعية العامة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـج ـل ـس ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ملـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ب ــرئ ــاس ــة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا،
آخر مشاهد تكوين هذا «التحالف»،
ّ
يصر املعنيون به على أن عمله
الذي
يجب أن يستمر لسنوات.
كــانــت كلمة الرئيس األمـيــركــي أمــام
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ،أول م ــن أم ــس،
أس ــاس ـي ــة ف ــي س ـي ــاق ت ــأم ــن ال ــدع ــم
وال ـ ـح ـ ـش ـ ــد ،وأك ـ ـ ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا أن ه ـن ــاك
«م ــوض ــوع ــا واحـ ـ ـ ـدًا يـ ـه ــدد ب ــإط ــاق
دائــرة صــراع يمكن أن يخرج التقدم
ع ــن مـ ـس ــاره ،إن ــه س ــرط ــان ال ـت ـطـ ّـرف
العنيف الذي اجتاح الكثير جدًا من
مـنــاطــق الـعــالــم اإلس ــام ــي» ،مشيرًا
إلى أن «الجماعة اإلرهابية املعروفة
باسم داعش ،يجب الحط من قدرتها
وت ــدمـ ـي ــره ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف...
وحتى اآلن عرضت أكثر من أربعني
دولة االنضمام إلى هذا التحالف».
فعليًا ،لم يكن من الصعب على اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إن ـش ــاء ه ــذا «الـتـحــالــف»
بالنظر إلى «التهديدات» املفروضة،
لـكــن األك ـي ــد ،وه ــو م ــا ب ــدا جـلـيــا من
مـجـمــل ال ـح ــراك األم ـيــركــي بــن جــدة
وال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ،أن الـصـعــوبــات
تكمن فــي إطــاق أعـمــال «التحالف»
بـ ـسـ ـب ــب االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
وعـ ــدم وضـ ــوح ت ــوزي ــع األدوار بني

تلك الـقــوى .ويـضــاف إلــى ذلــك عقدة
مــركــزيــة ،وه ــي أن «املـتـحــالـفــن» هم
فعليًا في صدد تكوين أدوات جديدة
ال ـ ـغ ـ ــرض مـ ـنـ ـه ــا ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ض ـمــن
وضمن
الصراع في سوريا ،وعليها،
ّ
األزمـ ــة ال ـعــراق ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يعقد
ض ـبــط األه ـ ـ ــداف ال ـع ــام ــة ألي ح ــراك
ّ
ويظهر بالتالي خالفات وتباينات
األطراف املشاركة .وعليه ،فرض ذلك
املـشـهــد مـعــادلــة تــؤكــد أن مــا يجري
اإلع ــداد لــه ال يشكل عملية واضحة
األهــداف بل مسارًا يحتاج إلــى عدد
م ــن الـ ـسـ ـن ــوات ،ه ــدف ــه األول ضـبــط
جموح القوى املتطرفة ،وليس إنهاء
دورها بشكل سريع.
«ال ـت ـح ــال ــف» امل ـس ـت ـجــد أن ـت ــج ري ــادة
سعودية إقليمية ،هدفت خصوصًا
إلـ ــى ت ــأم ــن ش ــرع ـي ــة ع ــرب ـي ــة لـلـعـمــل
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي بـ ــن الـ ـع ــراق
ّ
وســوريــا .قبل أيــام علق دبلوماسي
غ ــرب ــي ع ـلــى كـ ــام وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــون كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،بـ ـش ــأن
اسـتـعــداد قــوى إقليمية ،لــم يسمها،
للمشاركة في الحرب املزعومة ضد
«داعـ ـ ـ ــش» ب ــال ـق ــول إن «ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات مستعدان للمشاركة في
ال ـغ ــارات .مــا ال ــذي يمكن أن تتمناه
واشنطن أكثر من مشاركة السعودية
ودول عربية أخ ــرى؟» ،فــي اختصار
للمشهد العربي املزري.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «وول س ـت ــري ــت
جورنال» ،يوم أمس ،تأكيد مسؤولني
خليجيني وأميركيني أن كيري طلب
من امللك السعودي عبدالله بن عبد
العزيز ،خالل لقائهما في  11أيلول
الحالي في جدة ،مساعدة تشمل شن
غارات جوية ،ليرد امللك عليه بالقول
«سـ ـن ــوف ــر ك ـ ــل دعـ ـ ــم تـ ـحـ ـت ــاج ــون ــه».

اإلمارات تلحق
بالسعودية!
بع ــد الس ــعودية ،خرج ــت
اإلم ــارات ،بش ــكل غي ــر رس ــمي،
لتتباه ــى بـ«منجزاته ــا» ف ــي
ض ــرب األراض ــي الس ــورية.
وكش ــف العدي ــد م ــن وس ــائل
اإلع ــام ،ي ــوم أم ــس ،مش ــاركة
قائ ــدة مقاتل ــة إماراتي ــة ف ــي
عملي ــات قصف مواق ــع «داعش»
ف ــي س ــوريا ،وذل ــك بع ــد تأكي ــد
الدول ــة الخليجي ــة رس ــميًا
مش ــاركتها ف ــي ه ــذه الضرب ــات
الت ــي تقوده ــا الوالي ــات املتح ــدة.
وق ــال مص ــدر إن الرائ ــد الطي ــار
مري ــم املنص ــوري «ل ــم تحل ــق
بالطائرة وحس ــب ،بل إنها كانت
قائ ــدة التش ــكيل الج ــوي» ال ــذي
نف ــذ الضرب ــات ب ــن لي ــل االثن ــن
وصب ــاح الثالث ــاء .وأض ــاف
املص ــدر أن «ضابط ــا م ــن
التحال ــف الدول ــي كان متفاجئ ــا
عندم ــا اتصلت الرائد املنصوري
لتطل ــب إع ــادة تعبئ ــة للوق ــود في
الج ــو» .ورس ــميًا ،ل ــم تؤك ــد ول ــم
تن ــف االم ــارات ه ــذه املعلوم ــات.
واملنص ــوري أول ام ــرأة إماراتي ــة
تق ــود مقاتل ــة عس ــكرية ف ــي
االم ــارات ،وه ــي تبل ــغ م ــن العم ــر
 35عام ــا بحس ــب وس ــائل إعالم
محلي ــة.
(أ ف ب)

وي ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي اشـتــرط لتوجيه ضربات
لسوريا مشاركة قوى إقليمية.
ووفقًا لتقرير ،فإن إحدى املقايضات
ال ـتــي حـصـلــت ،أن ال ـس ـعــوديــة نــالــت
غــايـتـهــا ب ـشــأن ت ــدري ــب مـقــاتـلــن من
«املـعــارضــة الـســوريــة املعتدلة» على
أرضها ،وبمشاركة أميركية .وتأتي
الترتيبات األميركية ـ السعودية بعد
نحو عــام على تــراجــع إدارة أوبــامــا
ع ــن تــوج ـيــه ض ــرب ــات ل ـس ــوري ــا ،ومــا
نتج مــن ذلــك مــن توتر فــي العالقات
ب ــن ال ـط ــرف ــن .وع ـل ـيــه كـ ــان االت ـف ــاق

يشبه الواقع العربي اليوم ما
شهدناه إبان حرب الخليج الثانية
ال ـح ــال ــي ي ـش ـمــل م ــا ه ــو أوس ـ ـ ــع ،أي
ت ـحــريــك م ـل ـفــات ت ــدري ــب «امل ـعــارضــة
السورية املعتدلة».
دور آخر من املعروف أن السعوديني
هــم مــن س ـي ـقــوده ،وه ــو الـسـعــي إلــى
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى الـ ـق ــوى امل ـح ـل ـي ــة بــن
غـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا لـتــوظـيـفـهــا
في املشاريع السياسية املستقبلية،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــدخ ــل
العسكري املباشر ،في خطوة تشبه
ت ـجــربــة «الـ ـصـ ـح ــوات» ال ـســاب ـقــة في
ال ـ ـعـ ــراق .ال ــاف ــت ه ـن ــا ه ــو م ــا أش ــار
إلـ ـي ــه دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون غ ــربـ ـي ــون فــي
األيـ ــام االخ ـي ــرة ب ـشــأن االجـتـمــاعــات
الدائرة في هذا الصدد بني العاصمة
األردنية عمان وأربيل ،وذلــك بعدما
كانت مدينة إسطنبول محجة القوى
«امل ـعــارضــة» فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،

وف ــي ذل ــك دالالت كـثـيــرة تـشـيــر إلــى
ال ـخــافــات ب ــن ال ـس ـعــوديــة وتــركـيــا.
أدوار تلعبها السعودية وتكتنفها
مـتـنــاقـضــات كـثـيــرة وس ــط ضبابية
أفـ ـ ــق ن ـظ ــام ـه ــا .واق ـ ـ ــع قـ ــد يـسـقـطـهــا
ف ــي آخ ــر حــروب ـهــا ب ـعــد س ـن ــوات من
السطوة والنفوذ.
عمومًا ،يشبه الــواقــع العربي اليوم
مـ ــا شـ ـه ــدن ــاه إبـ ـ ـ ــان حـ ـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج
الثانية .مشهد سيكون من تداعياته
إعادة رسم النفوذ ،لتحاول الرياض
اك ـت ـس ــاب دور ال ـش ــرط ــي اإلق ـل ـي ـمــي،
وهو دور كانت تفتقده حتى في أوج
سطوة نفوذها.
على املقلب اآلخر ،أنقرة التي رفضت
املـ ـش ــارك ــة بـ ــدايـ ــة فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
ع ــادت فــي الـيــومــن املــاضـيــن لتبدل
تدريجًا فــي موقفها ،بعد «تحرير»
مـخـطــوفـيـهــا ف ــي ال ـع ــراق وتــدخـلـهــا،
غير املباشر ،في إعادة صياغة مشهد
ال ـن ـف ــوذ ض ـمــن م ـســاحــة واس ـع ــة من
الشمال السوري في األيــام األخيرة،
بـشـكــل ق ــد يـسـمــح ف ــي األيـ ــام املقبلة
بــامل ـطــال ـبــة الـعـلـنـيــة ب ــإق ــام ــة منطقة
ع ــازل ــة سـتـظـهــر ض ـمــن مـســاحــاتـهــا.
حتى وإن لم تنشأ صراعات النفوذ
بــن ق ــوى «ال ـت ـحــالــف» ،تـحــديـدًا بني
الـسـعــوديــة مــن جـهــة ،وتــركـيــا وقطر
مــن جـهــة أخ ــرى .وان ـطــاقــا مــن هنا،
ي ـج ـمــع ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــراقـ ـب ــن عـلــى
أن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ه ـ ــش ف ـ ــي ب ـن ـي ـتــه،
وأن امل ـط ـلــوب م ـنــه م ــا زال غــامـضــا،
وهنا املكمن الــذي تركز عليه القوى
امل ــواج ـه ــة ل ـتــدخــل أرض «امل ـع ــرك ــة»
عبره.
يضاف كذلك إلى جملة التناقضات
بــن ق ــوى «ال ـت ـحــالــف» ،مــا لـفــت إليه
مــركــز ال ــدراس ــات «س ــوف ــان غ ــروب»،
ال ــذي رأى أن كــل ال ــدول الـعــربـيــة في
التحالف بعيدة عن امتالك املصالح
نفسها .وهكذا «فاململكة السعودية
وم ـصــر ستسعيان إلدراج مـحــاربــة
تنظيم الــدولــة االســامـيــة فــي سياق
حملة أوســع ضــد اإلخ ــوان املسلمني
(التي تستظل بقطر وتركيا)».
على الجانب الـعــراقــي ،هـنــاك ملفان
سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــددان ب ـ ــدورهـ ـ ـم ـ ــا م ـس ـت ـق ـبــل
«ال ـت ـحــالــف» :م ــدى ال ـس ـمــاح للنفوذ
السعودي بالظهور الفعلي والتمدد
ضـمــن املـحــافـظــات الـغــربـيــة ،إضــافــة
إلــى معركة وشيكة ستبدأها قريبًا
الـ ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة ب ـمــواج ـهــة ط ـهــران
لـكـســب الـتــأثـيــر ف ــي مـفــاصــل الحكم
فــي ال ـعــراق ،خصوصًا أن السلطات
الـعــراقـيــة الـجــديــدة ال ت ــزال مواقفها
إشكالية في عدد من املجاالت ،إضافة
إلى أنه ،على سبيل املثال ،لم تستطع
الحكومة العراقية بعد حسم هوية
وزارت ـ ــي ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة ،بسبب
االخ ـت ــاف ــات الــداخ ـل ـيــة وتـنــاقـضــات
التأثير الخارجي عليها.
ف ــي مـحـصـلــة األمـ ـ ــر ،ب ـعــد امل ـشــاركــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
وخ ــروج قــوى خليجية على املشرق
ال ـع ــرب ــي ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ع ـقــود
س ـب ـقــت ع ـصــر الـ ـ ــدول ال ــراهـ ـن ــة ،فــإن
الخرق الوحيد الــذي من املحتمل أن
يحققه «التحالف» يكمن في دخول
ف ــرنـ ـس ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ضـ ـم ــن ع ــدي ــد
ال ـقــوى امل ـشــاركــة فــي ض ــرب ســوريــا،
ال ـت ــي ت ـب ـقــى والـ ـ ـع ـ ــراق ،الـضـحـيـتــن
ال ــوح ـي ــدت ــن ،ح ـتــى ي ــوم ـن ــا ،ألزم ـنــة
املتغيرات والحقائق الصارخة.
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العالم

قضية

طهران :ش ـ

مبدأ تحويل التهديد
إلى فرصة .كلمات خمس
تختصر المقاربة اإليرانية
لما يجري في المنطقة.
عودة «جوية» لألميركيين،
بحسب تعبير مرشد الثورة
علي خامنئي ،ال شك تطلق
أجهزة اإلنذار لدى محور
المقاومة ،الذي يراهن على
استثمار نتائجها لمصلحته

إيلي شلهوب
إط ـ ـ ــاق الـ ـع ــم س ـ ــام ت ـح ــال ـف ــا دول ـي ــا
للقضاء على «داعش» أثقل الساحة
اإليــران ـيــة بـنـقــاشــات مـفـتــوحــة حــول
أهـ ـ ــدافـ ـ ــه وم ـ ـ ــآالت ـ ـ ــه .دوائـ ـ ـ ـ ــر ت ـق ــدي ــر
وأج ـه ــزة أمـنـيــة وعـسـكــريــة ومــواقــع
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ج ـ ـه ـ ــدت ف ـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
الهجمة الـجــديــدة على املنطقة ،كل
من زاويته .إال أنها اتفقت جميعها
عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال واحـ ـ ـ ـ ــد :ه ـ ــل ب ــإمـ ـك ــان
األمـ ـي ــرك ــي أن يـ ـك ــون بـ ـه ــذا ال ـغ ـب ــاء
ليقدم لنا هذه الخدمة؟
الـجــواب بالنفي طبعًا ،وبالتالي ال
بــد أن هـنــاك معطيات مــا طـفــت الــى
السطح بعد ،ال بد من البحث عنها.
خـلـفـيــة ال ـس ــؤال ت ـقــوم عـلــى املـقــدمــة
اآلتية :إذا كانت «داعش» وأخواتها
ً
تـعــادي أوال الجمهورية اإلسالمية
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري،
ف ــإن أي ض ــرب للتنظيم اإلره ــاب ــي،
ب ــأي صـيـغــة كــان ــت ،ال شــك سيعود
بــال ـفــائــدة ع ـلــى ه ــذه األط ـ ـ ــراف .فما
الـ ــذي ح ـصــل ل ـيــدفــع األم ـي ــرك ــي إلــى
خطوة من هذا النوع؟
مـ ـ ـص ـ ــادر إيـ ــران ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــود ب ــال ــزم ــن
ال ــى ع ــام ون ـصــف ع ــام .وق ـت ـهــا ،كثر
الـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب ع ـ ــن ازديـ ـ ـ ــاد
مـ ـنـ ـس ــوب الـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي املـ ـع ــارض ــة
ال ـس ــوري ــة .تـكـثـفــت االتـ ـص ــاالت بني
األميركيني وحلفائهم فــي املنطقة،
إل ــى أن أت ــى ال ـح ــل امل ـع ـج ــزة :جبهة
إســامـيــة «الي ــت» تعمل على ضرب
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات املـ ـتـ ـط ــرف ــة والـ ـنـ ـظ ــام
الـســوري على حــد س ــواء .تجربة لم
ُيكتب لها النجاح .مرحلة مفصلية
تلتها أخرى أخيرًا ،تمثلت بالهجوم
ال ـ ـصـ ــاعـ ــق الـ ـ ـ ــذي أس ـ ـقـ ــط املـ ــوصـ ــل.
ومعها راهنت واشنطن على ابتزاز
طـ ـ ـه ـ ــران وال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ت ـحــت
تهديد «داعش» التي دخلت سامراء
وبـ ـلـ ـغ ــت ت ـ ـخـ ــوم ب ـ ـغ ـ ــداد والمـ ـس ــت
ال ـ ـن ـ ـجـ ــف وكـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء .رهـ ـ ـ ـ ــان س ـق ــط
هـ ــو أيـ ـض ــا ب ـف ـع ــل فـ ـت ــوى «ال ـج ـه ــاد
الـكـفــائــي» للسيد علي السيستاني
وضغط قوات «الحشد الشعبي».
م ــن ه ـن ــا ،ت ـم ـيــل هـ ــذه املـ ـص ــادر إلــى
االعـ ـتـ ـق ــاد بـ ــأن ق ـ ــرار ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
إط ــاق الـتـحــالــف املـنــاهــض لــداعــش
جـ ــاء م ــن بـ ــاب غ ـي ــاب ال ـب ــدي ــل أك ـثــر
مـنــه م ــن ب ــاب الـقـنــاعــة املـبـنـيــة على

رسمت مجموعة من
الخطوط الحمر تحت
طائلة قلب الطاولة على
الجميع في العراق
وسوريا
ما يمنع ضرب النظام
السوري قدرة الردع لدى
محور المقاومة وليس
أي شيء آخر

وضعت إيران يدها
على الزناد وأخذت
تراقب ما يجري
(أ ف ب)

تقرير

ّ
عودة روسيا إلى الساحة الدولية تفرض خطوطًا سورية حمراء
موريس قديح
ّ
مـ ــثـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـت ــوج ـيــه
ضربات جوية لتنظيم «داعــش» في
س ــوري ــا ب ـعــد ال ـع ــراق ت ـط ــورًا جــدي ـدًا
يــزيــد مــن تعقيد املشهد فــي املسألة
الـســوريــة ،خــاصــة لجهة انعكاساته
ع ـل ــى األرض وارت ـ ـبـ ــاطـ ــه بــال ـعــاقــة
األميركية مع باقي األفرقاء في إدارة
ّ
السورية ،وتحديدًا روسيا.
الحرب
ف ــإذا كــانــت مــوسـكــو تمسك بخيوط
كثيرة من خالل عالقتها مع الحكومة
ال ـس ــوري ــة ل ـج ـهــة ال ـت ـس ـل ـيــح وال ــدع ــم
السياسي على الساحة الــدولـيــة ،أو
مع الحليف اإليراني ،فهي ال تحتكر
املشهد السوري سياسيًا أو ميدانيًا.
املشهد أعقد وأكثر تشظيًا على دول
ع ــدي ــدة إق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة مـتـبــايـنــة
ف ــي ح ـســابــات ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا .وهــو

م ــا عـكـسـتــه ج ــول ــة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األم ـيــرك ـيــة ج ــون ك ـيــري ف ــي املنطقة
إلع ــداد األرض ـيــة للضربات الجوية،
مـ ــن خـ ـ ــال ضـ ـم ــان مـ ـش ــارك ــة بـعــض
الدول الرمزية ،والتي جاءت بنتائج
م ـت ـفــاوتــة ،وإن كـ ــان ه ـن ــاك إمـكــانـيــة
لـ ـلـ ـح ــدي ــث عـ ـ ــن بـ ــوت ـ ـقـ ــات وأنـ ـ ـس ـ ــاق
سـيــاسـيــة تـحـلـيـلـيــة يـمـكــن لـلـمــراقــب
م ــن خ ــال ـه ــا إدراج عـ ــدد م ــن الـ ــدول
والسياسات في إطارها العام.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى امل ــوق ــف ال ــروس ــي من
الـ ـض ــرب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا
وتــولـيـفــة الـعــاقــة مــع واش ـن ـطــن ،من
امل ـف ـيــد ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن م ـط ــار الـطـبـقــة
ال ـع ـس ـكــري وم ـق ــر ال ـف ــرق ــة  ،17وهـمــا
آخر نقطتي ارتكاز للجيش السوري
في الرقة ،سقطا تباعًا في أواخــر آب
امل ــاض ــي بـشـكــل درامــات ـي ـكــي اعـتـبــره
البعض نوعًا من عملية إخالء قامت

ّ
لتوسع العملية
بها دمشق استعدادًا
الجوية األميركية لتشمل أقسامًا من
سوريا .خطوة كهذه ال يمكن أن تأتي
من دون علم وتنسيق مع موسكو.
أمــا املــوقــف الــروســي املـبــاشــر فتدرج
وفــق خــط بياني واض ــح ،مــن اعتبار
الضربات الجوية ضد مقار «داعش»
فــي ســوريــا مــن دون امل ــرور بمجلس
االم ـ ــن خ ــرق ــا ل ـل ـقــانــون الـ ــدولـ ــي ،إلــى
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع دمـ ـش ــق واح ـ ـتـ ــرام س ـي ــادت ـه ــا ،ال
إع ــامـ ـه ــا فـ ـق ــط بـ ـم ــوع ــد الـ ـض ــرب ــات
ً
بشكل أحـ ــادي ،وص ــوال إل ــى االع ــان
ع ــن أن مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ال ت ـتــم إال
من خالل إشــراك الــدول املعنية فيها،
فـ ــي داللـ ـ ـ ــة ع ـل ــى مـ ـح ــاول ــة مــوس ـكــو
احـ ـت ــواء ن ـتــائــج ال ـخ ـطــوة األمـيــركـيــة
في سوريا ،خاصة أن هذه الضربات
جــاءت بعد االستفادة األميركية من

تنظيم «داعـ ــش» فــي ال ـعــراق كـحــراك
ّ
سني لضرب النفوذ اإليراني وإعادة
شيء من التوازن بنظر واشنطن إلى
املـســار السياسي فــي بــاد الرافدين،
إضافة إلى منع التنظيم من املساس
بإقليم كردستان.
أم ــا مـيــدانـيــا ،فــالــافــت أن الـضــربــات
ال ـتــي ب ــدأت وت ــوزع ــت عـلــى أك ـثــر من
محافظة سورية ،من إدلب إلى الرقة
ودي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،لـ ــم ت ـش ـم ــل أي مــوقــع
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ح ـتــى اآلن ،وهــو
أمــر الفــت ،خاصة مع ثبات الخطاب
األم ـيــركــي م ــن ع ــدم اع ـت ـبــار «الـنـظــام
ال ـ ـسـ ــوري» شــري ـكــا ف ــي ال ـح ــرب على
اإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـل ــى امل ـطــال ـبــة
برحيله.
ه ــذا كـلــه يــؤشــر إل ــى طبيعة مــوازيــن
القوى الدولية على األرض السورية.
ف ـ ـ ـ ــإذا كـ ــانـ ــت روس ـ ـي ـ ــا ال ت ـس ـت ـط ـيــع

م ـن ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مـ ــن خ ــرق
ال ـس ـي ــادة ال ـجــويــة ل ـس ــوري ــا ،وق ـيــادة
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة لـ ـض ــرب «داعـ ـ ــش»
ومجموعة مــن التنظيمات األخ ــرى،
ع ـل ــى اف ـ ـتـ ــراض أنـ ـه ــا ك ــان ــت ل ـتــرغــب
ف ـ ــي مـ ـنـ ـعـ ـه ــا ،فـ ـه ــي عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل لــن
ت ـس ـمــح لـلـعـمـلـيــات ال ـج ــوي ــة بـضــرب
مواقع الجيش الـســوري بشكل يخل
بالتوازن العسكري على األرض لغير
مصلحة الـحـكــومــة الـســوريــة ،مــع ما
يترتب على ذلــك من نتائج .وهــو ما
عـ ّـبــر عـنــه وص ــول الـبــارجــة الــروسـيــة
«سموم» إلى ميناء طرطوس في 24
أي ـل ــول ،وه ــي تـحـمــل ص ــواري ــخ دفــاع
جــوي شبيهة بمنظومة «اس »300
لحماية القاعدة العسكرية الروسية
في طرطوس ،على ما أفــادت تقارير
إعالمية روسـيــة ،إضــافــة إلــى دمشق
وم ـن ـش ــآت ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــا يــؤشــر
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ــكرًا للشيطان األكبر!
حسابات واضحة .قرار أماله انفالت
الـتـنـظـيــم م ــن ع ـقــالــه ع ـنــدمــا أصـبــح
يـشـكــل خ ـط ـرًا داه ـم ــا عـلــى املـصــالــح
األم ـيــرك ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،بــانــدفــاعــه
ن ـحــو أرب ـي ــل والـ ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة.
وبــال ـتــالــي ،ب ــات يـمـكــن فـهــم تحديد
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مـ ـ ـ ــدة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة بـ ـث ــاث
سنوات ،ما يعني أنها أطلقت مسارًا
عـسـكــريــا ( )processول ـيــس عملية
( ،)operationتسعى مــن خــالــه إلى
تثمير الجهود العسكرية سياسيًا
م ــن دون أن تـمـتـلــك رؤيـ ــة واض ـحــة
لكيفية القيام بهذا األمر.
سـ ـ ــارعـ ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ـ ــى ن ـ ــوع ـ ــن مــن
اإلجــراء ات :األول احترازي ،من نوع
تحصني املنطقة املمتدة مــن بغداد
ج ـن ــوب ــا إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ـع ــودي ــة،
ومعها األماكن املقدسة وخاصة في
ســامــراء ،مــع تـعــزيــز وج ــود الـحــرس
ال ـثــوري عـلــى ال ـحــدود اإليــرانـيــة مع
ال ـع ــراق .وأع ـطــت إشـ ــارات إل ــى أنـهــا
ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة م ـص ــال ـح ـه ــا.
مـ ـع ــرك ــة أمـ ـي ــرل ــي (االس ـ ـ ـ ــم األصـ ـل ــي
أمـيــر عـلــي) كــانــت مفصلية فــي هذا
السياق .حضور قائد فيلق القدس
الـجـنــرال اإلي ــران ــي قــاســم سليماني
بــالــغ ال ــدالالت .جــاء تحريرها بأيد
عــراقـيــة وق ـيــادة إيــران ـيــة ،مــرفـقــا مع
رف ـ ـ ــض ج ـم ـي ــع عـ ـ ـ ــروض املـ ـس ــاع ــدة
ال ـ ـجـ ــويـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة
مباشرة لواشنطن بــأن «اإليرانيني
قـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـت ـج ـم ـعــات
الحليفة لهم».
امـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـتـ ـح ــذي ــري،
ع ـبــر رس ــم م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخ ـطــوط
ال ـح ـمــر ت ـحــت طــائ ـلــة ق ـلــب ال ـطــاولــة
عـلــى الـجـمـيــع فــي ال ـعــراق وســوريــا.
م ــن بـيـنـهــا ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال عــدم
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري الـ ــذي
ي ـجــب االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى مــوافـقـتــه
عـ ـل ــى أي ضـ ــربـ ــة داخـ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي
السورية.
بالتزامن ،وضعت إيــران يدها على
الـ ــزنـ ــاد وأخ ـ ـ ــذت ت ــراق ــب م ــا ي ـجــري
وفـ ــق رؤي ـ ــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى مـجـمــوعــة
م ــن ال ـح ـســابــات امل ـع ـقــدة .ه ــي ت ــدرك
أن األم ـيــرك ـيــن سـيـتـجـنـبــون خــدمــة
م ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،وسـيـعـمـلــون على
سيطرة فصائل موالية على األماكن
املشمولة بالعملية.
فــي ال ـعــراق ،ال يـبــدو أن األميركيني

ع ـلــى ج ــدي ــة روس ـي ــا ف ــي ال ــدف ــاع عن
مصالحها في سوريا من خالل الدعم
الذي تقدمه لحكومة دمشق.
إذا ك ــان ــت دم ـش ــق ال ت ـش ـكــل الـحـلـقــة
األه ـ ـ ـ ــم واملـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة بــن
روس ـيــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،خاصة
أن أوكرانيا أكثر التصاقًا باملصالح
الـ ـكـ ـب ــرى وامل ـ ـ ـ ــدى الـ ـحـ ـي ــوي لـلـحـيــز
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفياتي ،وأكـثــر تأثيرًا وبالتالي
خطرًا على ّأوروبا ،فإنها ،أي سوريا،
ال ش ــك ت ـمــثــل ن ـق ـطــة ث ـقــل م ـه ـمــة في
س ـي ــاس ــة روس ـ ـيـ ــا الـ ـت ــي ت ـس ـمــح لـهــا
بالعودة إلى الساحة الدولية كالعب
ك ـب ـيــر ،ب ـعــد أن أعـ ـ ــادت ب ـن ــاء قــوتـهــا
جــزئـيــا بالنسبة إل ــى مــا كــانــت عليه
إب ـ ــان ال ـح ـق ـبــة ال ـســوف ـيــات ـيــة ،بفضل
سياسة يقودها فالديمير بوتني.
فــروسـيــا ال ـتــي أعـ ــادت ب ـنــاء منظومة

اإلسالمية مساحة أكبر من املناورة،
مع القدرة دومًا على تثمير ضربات
التحالف لصالحها .لكن األهــم هو
ّ
أن عدم مشاركتها يظهر حقيقة أن
الـصــراع ليس سنيًا شيعيًا ،وإنما
صـ ــراع م ـصــالــح وم ـش ــاري ــع ،بــدلـيــل
أن األطـ ـ ــراف امل ـت ـقــات ـلــة تـنـتـمــي إلــى
مـنـظــومــة عــرق ـيــة ومــذه ـب ـيــة واح ــدة
(داعـ ـ ـ ـ ــش وال ـ ـن ـ ـصـ ــرة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمارات واألردن وقطر).
البعد الثالث للمقاربة اإليرانية يفيد
ب ــأن الـتـحــالــف م ـلــيء بــالـتـنــاقـضــات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـفـ ـج ــره ،أو تـ ـعـ ـطـ ـل ــه .مــن
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ،ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
وال ـح ــاض ـن ــة لـ ـ ــ»داع ـ ــش» ال ـت ــي ب ــات
نـظــام آل سـعــود يخشى على نفسه
م ـن ـهــا ،ال ــى ت ــرك ـي ــا ،ال ــراع ــي األم ـنــي
والـلــوجـسـتــي والـعـسـكــري للتنظيم
ال ــذي ب ــات يـعـتـبــر ،بـعــد ال ـخ ـســارات
اإلقليمية املتتالية ألنقرة ،أداة القوة
اإلقـلـيـمـيــة األســاس ـيــة ال ـتــي ال ت ــزال
تمتلكها .ثم هناك مصر ،املتمسكة

السلطة فيها ،وهو ما يسميه بوتني
«ع ـمــوديــة الـسـلـطــة» ،وأوق ـف ــت النهب
املنظم القتصادها بفعل السياسات
الليبرالية الـصــادمــة ،واسـتـفــادت من
ري ــع ال ـن ـفــط بـفـضــل ارتـ ـف ــاع األس ـع ــار
عـ ــامل ـ ـيـ ــا ،بـ ــاتـ ــت تـ ـمـ ـل ــك ولـ ـ ـ ــو ج ــزئ ـي ــا
إم ـك ــان ــات سـيــاسـتـهــا ال ــدول ـي ــة .وهــو
مــا أثـبـتـتــه فــي أوك ــران ـي ــا ،بــالــرغــم من
الثمن االقتصادي واملالي للمواجهة
الـسـيــاسـيــة م ــع ال ـغ ــرب الـ ــذي يــرفــض
حـتــى الـســاعــة اإلقـ ــرار ب ــأن ل ــدول مثل
روس ـي ــا م ـصــالــح وط ـن ـيــة أسـ ــوة بــأي
دول ـ ـ ـ ــة «ق ـ ـطـ ــع وس ـ ـ ـ ــك» فـ ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي.
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا تـ ـثـ ـبـ ـت ــه روس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـجـ ــددًا
بتمسكها بشرعية الــدولــة الـســوريــة،
خ ــاص ــة ب ـع ــد مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
وال ــدع ــم الـكـبـيــر ال ــذي قــدمـتــه لدمشق
منذ بداية األزمة حتى اليوم ،على أكثر

من صعيد .وهو ما يفسر موقفها من
الـحــرب فــي ســوريــا وعليها .فاملسألة
أبعد مــن قــاعــدة بحرية فــي طرطوس
ك ــان ق ــد ن ـبــت ال ـع ـشــب ع ـلــى أدراج ـه ــا
ع ـش ـي ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي  .2011امل ـس ــأل ــة
متعلقة بعودة روسيا العبًا أساسيًا
على الساحة الدولية ،وحاجتها إلى
شركاء إقليميني أصغر منها من أجل
توازن عالقتها مع جيران أقوياء على
رأسهم الصني.
ال شـ ــيء إلـ ــى اآلن ي ــؤش ــر إلـ ــى تـغـ ّـيــر
درام ــات ـي ـك ــي ف ــي م ــوق ــف روسـ ـي ــا مــن
األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،خــاصــة أن املــوقــف
م ــن ال ـض ــرب ــات األم ـيــرك ـيــة يــؤكــد هــذا
االت ـجــاه ،ربـمــا ألن هــذا الــدعــم يستند
إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ـطـ ــى مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــي ب ـس ـي ــط
وأســاســي ،وهــو ق ــدرة الـنـظــام أساسًا
على املواجهة ،واألوراق التي راكمها
منذ عقود.

ً
ودوال» ،لم ّ
يسمها،
أتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني «أجهزة مخابرات
بتمويل وتسليح اإلرهابيني .ورأى أن الغرب يعتمد «استراتيجية مغلوطة»
فــي الـشــرق األوس ــط أدت إلــى قيام م ــاذات «لإلرهابيني واملتطرفني» .ودعــا
روحــانــي ،في كلمته أمــام الجمعية العامة لألمم املتحدة أمــس« ،أولئك الذين
لعبوا دورًا في تمويل اإلرهابيني» الى االعتراف بخطأهم ،وتقديم االعتذار،
«ليس من الشعوب فقط ،ولكن من األجيال القادمة» .وفيما أكد أن الغرب يزرع
الكراهية لدى شعوب ّ العالم ،رأى أن الحل الصحيح لهذه «الورطة» يأتي من
داخل املنطقة وهو حل إقليمي ،أما إذا أرادت دول أخرى أن تدعمه فيمكنها
ذلك.
في السياق نفسه ،أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية واالفريقية
حسني أمير عبد اللهيان أن الضربات الجوية األميركية على ســوريــا هي
إعالميًا ضــد «داع ــش» ،إال أنها تستهدف وبشكل واضــح املدنيني والبنية
حديث لوكالة األنباء اإليرانية
التحتية في سوريا .وأضاف عبد اللهيان ،في
ٍ
اتخذت الـقــرار بالدخول العسكري وبانتهاك السيادة
الرسمية ،أن أميركا
ً
الوطنية لسوريا ،مصطحبة معها عــدد قليل من دول املنطقة .وأضــاف أن
نهاية املغامرة لن تكون بيد أميركا ،وأن طهران تدعم سوريا «وبقوة» في
مـحــاربــة اإلره ــاب ،مشيرًا إلــى أن مستقبل ســوريــا السياسي بيد الشعب
السوري ،وأن القوى الوطنية السورية لن تكون عميلة لألجانب.
(إرنا ،أ ف ب)

ق ـ ـ ـ ـ ــادرون عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق شـ ـ ــيء مــن
هــذا ،أمــا في سوريا ،فهم يحاولون
مــع حـلـفــائـهــم ودون تــوقــف ،الـقـيــام
بخطوة مماثلة من دون نجاح ،فما
الذي تغير اليوم؟
ت ـ ـ ـ ــدرك ط ـ ـه ـ ــران أن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ك ـل ـهــا
ت ـ ـ ــدور فـ ــي غـ ـي ــر مـ ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذه ــا،
وأط ـ ــرافـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـح ـس ــوب ــن
عـلـيـهــا ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـســائــر تلك
املـعــركــة لــن تـكــون مــن حـســابـهــا .كل
ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ق ـ ــرار صـ ــدر ع ــن أع ـلــى
مـسـتــوى ف ــي إيـ ــران ب ـعــدم املـشــاركــة
فــي التحالف ألسـبــاب مـتـعــددة ،من
بينها أن مـشــاركــة كـهــذه تـتـعــارض
مع الصورة التي تقدمها إيــران عن
نفسها كند لـلــواليــات املـتـحــدة .كما
أن الـتـحــالــف ،وإن تقاطعت أهــدافــه
بـضــرب «داع ــش» مــع أه ــداف إي ــران،
إال أنه تقاطع ظرفي ،ذلك أن أهدافه
النهائية تتناقض ومشروع طهران
فــي املـنـطـقــة .هـنــاك أيـضــا نـظــريــة أن
ع ــدم امل ـش ــارك ــة يـعـطــي الـجـمـهــوريــة

السيسي :األمور مع قطر
في طريقها إلى الحل
ب ــإدراج «اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» ضمن
أهداف التحالف باعتبارها تنظيمًا
إره ــاب ـي ــا ،ه ــي ال ـت ــي ت ــرى أول ــوي ــات
املــواجـهــة فــي كــل مــن سيناء وليبيا
ً
والسودان ،وصوال الى قطر ،الراعي
املـ ــالـ ــي ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـعــرض
لـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط مـ ـ ـ ـ ــزدوجـ ـ ـ ـ ــة ،خ ـل ـي ـج ـي ــة
وأميركية .واألردن ،الذي يمثل خط
الدفاع اإلسرائيلي األمــامــي ،والــذي
اضـ ـط ــر إل ـ ــى أن ي ــرم ــي ب ـن ـف ـســه فــي
ه ــذه املــواج ـهــة ،فــي ظــل وع ــد معلن
بالتحرك ال ـفــوري لجيش االحـتــال
دفــاعــا عنه فــي حــال بـلــوغ «داع ــش»
أراضيه.
لـ ـك ــن ،م ـ ـ ــاذا س ـي ـح ـص ــل لـ ــو اس ـت ـغــل
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» الـ ـ ـغ ـ ــارات ف ــي س ــوري ــا
ليوجه ضربة قاصمة للنظام؟
السؤال تــرده املصادر اإليرانية الى
فرضية تقوم على أنه سبق ألميركا
أن أخـ ـ ـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ـضـ ــرب ال ـن ـظ ــام
السوري وأنها كانت تنتظر الحجة،
ف ـ ـجـ ــاء ت ـ ـهـ ــا «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش»« .اف ـ ـ ـتـ ـ ــراض
خــاطــئ» تــؤكــده امل ـصــادر الـتــي تــرى
أن ضــرب الـنـظــام ال ـســوري أميركيًا
ل ـي ــس ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى حـ ـج ــة ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن مـلــف األس ـل ـحــة الكيميائية
ك ــان يـشـكــل ،فــي حـيـنــه ،حـجــة أقــوى
وسـبـبــا أدع ــى ول ــم تـحـصــل ال ـحــرب.
ث ــم إن واش ـن ـطــن ال تـنـقـصـهــا ال ـقــوة
ال ـن ــاري ــة ل ـض ــرب ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري،
م ــا م ـنــع أم ـي ــرك ــا وق ـت ـهــا م ــن ضــرب
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام – ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر – هــو
بــاخـتـصــار ق ــدرة ال ــردع ل ــدى محور
امل ـق ــاوم ــة ،وه ــي لـلـمـنــاسـبــة «تـ ــزداد
قوة».
حـ ـ ـت ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ت ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
األميركية وفق «ضوابط» تعتبرها
ً
إي ــران «آمـنــة أو غير خـطــرة» ،فضال
عـ ــن ك ــونـ ـه ــا ت ـك ـش ــف عـ ــن أن ع ـق ــدة
األميركي من النزول إلى البر تثقل
حركته وتكبل يديه.
م ــراق ــب يـسـتـعـيــد الـ ـغ ــزو األم ـيــركــي
ألفغانستان عام  2001وللعراق عام
 ،2003ويقول« :بينما كانت القذائف
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـنـ ـهـ ـم ــر عـ ـل ــى ك ــاب ــول
وبـغــداد ،كــان لسان حــال اإليرانيني
يقول :شكرًا أيها الشيطان األكبر»؛
فقد سقط حكم طالبان وحكم صدام،
ومعهما زال حاجزان ّ
أعدا خصيصًا
ملنع تـمــدد الـنـفــوذ اإلي ــران ــي» ...فهل
تتكرر الحادثة اليوم؟

نهاية هذه «المغامرة» لن تكون بيد أميركا
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كشف الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي (الصورة) أن األمور
تسير إلى الحل مع الدوحة ،وذلك
في تعقيبه على مصافحة أمير
قطر ،تميم بن حمد ،له أثناء تناول
الغداء في مقر األمم املتحدة ،أول
من أمس.

وأوضح السيسي ،خالل لقاء مع
نحو  55إعالميًا مصريًا في مقر
إقامته في نيويورك أمس ،أن تميم
«صافحني أثناء تناول الغداء بعد
كلمتي في الجمعية العامة ،واألمور
تسير في طريقها إلى الحل»،
وأضافّ :
«رد التحية ّ
يطيب الجراح،
وهدفنا االستراتيجي هو حماية
مصر».

هادي :الحوثيون يريدون
إسقاط اليمن في الفوضى
اتهم الرئيس اليمني ،عبد ربه
منصور هادي ،جماعة «أنصار
الله» بالسعي إلى «إسقاط اليمن
في دوامة الفوضى والتشظي
في سبيل تحقيق مكاسبها».
وأعلن هادي موقفه في كلمة أمس
ملناسبة الذكرى «الثانية والخمسني
لثورة سبتمبر والثالثة والخمسني
لثورة أكتوبر».
وطالب هادي الحوثيني باالعتراف
بالسياد ِة الكامل ِة للدول ِة على
أراضيها كاف ِة« ،وفي مقدمتها
ِ
العاصمة صنعاء ،وتسليم
املؤسسات واألسلح ِة املنهوبة
ِ
ُ
كاف ِة» ،مضيفًا« :لقد خذلنا ممن
الوطن سوى
لم َيعرفوا أبدًا في
ِ
مصالحهم» .ودعا الرئيس
ِ
اليمني شعبه إلى «تجاوز حالة
الصدمة» ،وأعلن أنه لن يقبل أن
«تنتهك حرمات البيوت وتهاجم
مؤسسات الدولة» ،مجددًا في
الوقت نفسه شكره «ألخي خادم
الحرمني الشريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز آل سعود وإخوان ِه
مجلس التعاون الخليجي
من قاد ِة
ِ
بجانب اليمن».
وقفوا
الذين
ِ
في غضون ذلك ،قررت الواليات
املتحدة ،أمس ،تقليص طاقم
سفارتها لدى صنعاء جراء
«التطورات السياسية والتغيرات
األمنية التي يصعب ّ
التنبؤ
بتطوراتها»ُ .
وعلم أيضًا أن
السلطات اليمنية أطلقت سراح
ثالثة إيرانيني معتقلني لديها منذ
أكثر من عام ونصف ،كما قالت
مصادر في جهاز األمن القومي
اليمني ،وذلك بعد وساطة من
سلطنة عمان.
(األخبار)
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سوريا

الغرب يبحث عن «المعتدلين» ...و«اإلسالمية» خارج الحسابات

ّ
توسع بنك أهداف «التحالف» داخل سوريا أمس ليشمل
محافظة الحسكة ،فيما تجدد الحديث عن «دعم المعارضة
المعتدلة» .وتشير معلومات «األخبار» إلى عزم «الدول الداعمة» على
دعم مزيج من المجموعات داخل سوريا ،ومسلحين خارجها تحت
«قيادة جامعة» ُمستحدثة

نحو إعادة إحياء
«الجيش الحر»
صهيب عنجريني
ت ــواص ـل ــت أمـ ــس «غـ ـ ـ ــارات ال ـح ـل ـفــاء»
على عدد من مناطق سيطرة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في سوريا ،فيما
ّ
تعهدت مجموعة «أصــدقــاء سوريا»
بتقديم ما يزيد على  90مليون دوالر
لــدعــم «املـعــارضــة املدنية الـتــي تعمل
من أجل اكتساب القدرة على الحكم».
ُ
ست ّ
قدم
«املانحون» أكــدوا أن املاليني
إلـ ــى «املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة امل ـع ـتــدلــة
وامل ـعــارضــة املــدن ـيــة» .ه ــذا ال ـنــوع من
ّ
«الدعم» ال ُيعتبر جديدًا ،لكن اإلعالن
عـ ـن ــه فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـت ــوقـ ـي ــت ي ـس ـتــدعــي
ال ـب ـحــث ف ــي «امل ـج ـمــوعــات املـعـ ًتــدلــة»
التي ُيتوقع أن يشملها ،خاصة بعد
أن سقطت مجموعات عدة من «قطار
ال ــدع ــم» ،فــي ض ــوء امل ـس ـت ـجــدات .بــات
جليًا أن ورق ــة «الـجـبـهــة اإلســامـيــة»
ُ
قد أسقطت نهائيًا ،فيما رسم املوقف
األخ ـيــر ل ــ«حــركــة ح ــزم» مــن ال ـغــارات
ـام كـبـيــرة .وال يمكن
إشـ ــارات اسـتـفـهـ ٍ
في حال من األحــوال إسقاط الحديث
املتكرر عن مجموعات من املسلحني
تـ ـ ّـم ت ــدري ـب ـه ــم ف ــي م ـع ـس ـكــرات داخ ــل
األراضـ ـ ــي األردنـ ـي ــة وال ـس ـعــوديــة من
حـ ـس ــاب ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .كــذلــك
ت ــؤك ــد م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» وج ــود
دور أس ــاس ــي م ــرس ــوم لـ ــ«ع ــدد غـيــر
قليل من مقاتلي الجيش الحر الذين
غادروا إلى تركيا في فترات سابقة».
ـض
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه ،مـ ــا زالـ ـ ـ ــت بـعـ ً
املجموعات داخــل سوريا متماسكة،
َ
وتحتفظ بـ«أهليتها» لتكون جزءًا من
ٌ
كيان ُيمثل «الحصان األسود» .مقاتل
ُ
يقيم منذ
سابق في «الجيش الحر»
ّ
حوالى عام في تركيا أكد ّلـ«األخبار»
ّ
َ
«معظم الضباط وصــف الضباط
أن
َ
املـ ـ ــوجـ ـ ــوديـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ي ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون م ـنــذ
ّ
قدومهم أن املعركة الحقيقية لم تبدأ
ّ
بـعــد» .وفــي ظــل تحفظه على اإلدالء
بمعلومات تفصيلية ،يكتفي بالقول:
«ع ــاقـ ـتـ ـن ــا ب ــالـ ـس ــاح وب ـت ـك ـت ـي ـكــات
املـ ـ ـع ـ ــارك لـ ــم ت ـت ــوق ــف أب ـ ـ ـ ـدًا .ون ـه ــاي ــة
ُ
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام س ـت ـك ــون ع ـلــى أيــدي ـنــا،
وأي ــدي آالف مــن املـقــاتـلــن املعتدلني
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ـ ـ ــاء» .وم ـ ـ ـ ــن املـ ـ ــرجـ ـ ــح ،وفـ ـق ــا
ملعلومات وتحليالت ،أن «الداعمني»
سـيـعـتـمــدون فــي مــراحــل قــادمــة على
ـج مــن مسلحي الـخــارج والــداخــل
مــز َيـ ٍ
بعد أن يتم تشكيل «قيادة جامعة»،
بحيث يتولى الـقــادمــون مــن الخارج
ـات ت ـض ـ ّـم «م ـقــات ـلــي
قـ ـي ــادة م ـج ـم ــوع ـ ٍ
نخبة» ممن تلقوا تدريبًا في الخارج،
وآخرين متوزعني في معظم املناطق
السورية ،ضمن كيانات لم تصطبغ
بالصبغة «الجهادية» بشكل علني،
تـتـ ّ
ـربــع عـلــى رأس ـ ُهــا «جـبـهــة األصــالــة
والـتـنـمـيــة» الـتــي أع ـلــن تشكيلها في
أواخ ـ ــر ع ــام  2012ع ـلــى أن ـهــا «تـمـثــل
االسالم الوسطي املعتدل» وما لبثت
الحقًا أن فقدت كثيرًا من مكوناتها،
وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا «ك ـت ــائ ــب نـ ــور ال ــدي ــن
زن ـ ـكـ ــي» الـ ـت ــي ُ تـ ـح ــول ــت أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
ُ
«حركة» .ومن املنتظر أن تعيد املرحلة

ال ـق ــادم ــة «ل ـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل» م ــع «أفـضـلـيــة
ق ـيــاديــة» ه ــذه امل ــرة ل ــ«الــزن ـكــي» ،التي
ب ــات ــت واح ـ ــدة م ــن أقـ ــوى املـجـمــوعــات
وأكثرها تنظيمًا في الجبهة الشمالية
(حلب وريفها) .كذلك تحتفظ «جبهة
ث ـ ــوار س ــوري ــا» ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا جـمــال
مـعــروف (ال ــذي يتمتع بسمعة سيئة
معظم األوس ــاط) بحظوظ وافــرة،
فــي ً
خ ــاص ــة ف ــي ح ــال ت ـ ّـم تـغـيـيــب قــائــدهــا
عــن املـشـهــد بــاغـتـيــال أو س ــواه .ورغــم
مسارعة حمزة الشمالي« ،قائد حركة
حزم» ،إلى إصدار بيان ُي ّ
ندد بضربات
الـ ـتـ ـح ــال ــف ،غـ ـي ــر أن مـ ـ ـص ـ ــدرًا داخ ـ ــل
«الحركة» يؤكد لـ«األخبار» أن «البيان
ُ
يعكس موقف كل مكونات الحركة.
ال
وهناك عدد من قادة الحركة ينظرون
إل ــى املـسـتـجــدات مــن زاويـ ــة مـغــايــرة».
«ل ـ ـ ــواء ال ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن» ب ـ ــدوره
ُي ـع ـت ـب ــر أح ـ ــد أبـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن لـلـعــب
دور أساسي على الجبهة الجنوبية.

ُ
وي ـع ـت ـب ــر «الـ ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن» مــن
أفـ ـ ـض ـ ــل امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ت ـس ـل ـي ـح ــا فــي
الـجـنــوب ال ـســوري .كــذلــك تضم قائمة
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الصغيرة الـتــي ينضوي بعضها في
كيانات أكـبــر ،ويحافظ بعضها على

اسـتـقــالـيـتــه م ــن دون فــاعـلـيــة كـبـيــرة
ح ـت ــى اآلن ،وم ـن ـه ــا «ج ـب ـه ــة ال ـح ــق»
و«ل ــواء الـعــاديــات» و«الفرقة التاسعة
عشرة في الجيش الحر» ،إضافة إلى
«كتائب الوحدة الوطنية».

«غارات التحالف» تتوسع
م ـيــدان ـيــا ،واص ـل ــت «ق ـ ــوات الـتـحــالــف»
ل ـل ـيــوم ال ـثــالــث اس ـت ـهــداف ـهــا ل ـع ــدد من
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
ّ
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن دي ـ ــر ال ـ ــزور

الجيش إلى عدرا البلد بعد «العمالية» :العين علــ
بعد سيطرته على
عدرا العمالية ،بدأ
الجيش السوري
عمليات إزالة األلغام
والعبوات الناسفة
في البلدة ،وتقدمت
وحداته في عدرا
البلد .ومع ميالن
كفة المواجهات في
جوبر لمصلحتهّ ،
يتهيأ
الجيش لخوض جولة
جديدة في ّ
الحي

ريف دمشق ــ أحمد حسان
جـ ـ ــاء ت س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
على بلدة عدرا العمالية في الغوطة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة بـ ـنـ ـح ــو كـ ــامـ ــل ت ـت ــوي ـج ــا
لـسـلـسـلــة م ــن ال ـض ــرب ــات املـتــاحـقــة
الـ ـت ــي وج ـه ـت ـه ــا وح ـ ــدات ـ ــه مل ـقــات ـلــي
«جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام» ،م ـس ـت ـف ـي ـدًا مــن
ال ـخــافــات الـتــي نـشـبــت بــن األخـيــر
و«النصرة» التي سحبت مقاتليها
مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدة ب ــاتـ ـج ــاه جـ ــوبـ ــر .عـ ــدرا
العمالية التي تحظى بأهمية بالغة
في معارك الغوطة الشرقية ،كونها
ص ـل ــة وص ـ ــل ب ــن دومـ ـ ــا وال ـض ـم ـيــر
وحـفـيــر وم ـيــدعــا ،وبـسـبــب إمكانية
تــأمــن الـطــريــق ال ــدول ــي بــن حمص
وال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق ال ـت ــي ال تـبـعــد
ع ـن ـه ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  25ك ـ ـلـ ــم ،دخ ـل ـه ــا
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري يـ ــوم أم ـ ــس ،بـعــد
س ـ ـق ـ ــوط تـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
داخلها.
ون ـت ـي ـج ــة تـ ـق ــدم الـ ـجـ ـي ــش ،ان ـس ـحــب
كـ ــافـ ــة عـ ـن ــاص ــر «ج ـ ـيـ ــش اإلسـ ـ ـ ــام»
نـحــو أط ــراف الـبـلــدة ،مــا وض ــع حـدًا
ل ـل ـت ـهــديــدات األم ـن ـي ــة ال ـت ــي عصفت
ب ــال ـب ـل ــدة م ـن ــذ اقـ ـتـ ـح ــام امل ـع ــارض ــة
املسلحة لها في أواخر العام املاضي.
ٌ
مصدر عسكري مطلع،
وبدوره ،أكد
ّ
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن م ـ ـعـ ــارك ال ـج ـيــش
السوري مستمرة مع املسلحني في
م ـح ـيــط عـ ــدرا ال ـع ـمــال ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن
«كفة املعارك تميل ملصلحة الجيش
ف ــي ك ــاف ــة ق ــرى وأحـ ـي ــاء ع ـ ــدرا .وفــي
املرحلة األولى ستكون األولوية لدى
الجيش هي تأمني كافة أحياء عدرا
الـبـلــد ،لتليها مــرحـلــة فـتــح امل ـعــارك

الـكـبــرى فــي بــاقــي مـنــاطــق الـغــوطـ ّـة،
بما فيها دوما» .ويروي املصدر أنه
«جعل التقدم املـيــدانــي للجيش في
عدرا العمالية الطريق نحو الغوطة
أسهل ،فمن جهة سيساهم في الحد
مـ ــن ت ـس ـل ــل امل ـس ـل ـح ــن مـ ــن م ـنــاطــق
ال ـغــوطــة وإل ـي ـهــا ،وم ــن ج ـهــة أخ ــرى
يعزز تأمني الجيش للطريق الدولي
بني دمشق وحمص».
وب ـع ــد ت ــأم ــن ع ـ ــدرا ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ب ــدأ
ال ـج ـيــش بــاملــرح ـلــة األولـ ــى املتمثلة
ف ــي فـتــح مـعــركــة ع ــدرا ال ـب ـلــد ،حيث
تـقــدمــت قــواتــه م ـســاء ي ــوم أم ــس من
ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة ل ـل ـب ـلــدة ،مـسـيـطـرًا
ع ـلــى ت ـلــة الـ ـك ــردي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وامل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل ال ـب ـس ــات ــن
الـ ـش ــرقـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـل ــدة ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
مــواجـهــات عنيفة خــاضـهــا الجيش
ضد مقاتلي «جيش اإلسالم» الذين
اس ـت ـق ــدم ــوا تـ ـع ــزي ــزات م ــن جـبـهـتــي
دومــا وجــوبــر للحؤول دون تــراجـ ٍـع
حاد للتنظيم في البلدة.
ـدد م ــن األن ـف ــاق الـتــي
وب ـتــدم ـيــره ل ـع ـ ٍ
حفرها مقاتلو املعارضة في جوبر،
بــال ـقــرب م ــن ب ـل ــدات زم ـل ـكــا وطـيـبــة،
ومــن خــال سيطرته املستمرة على
كتل مــن األبنية السكنية فــي عموم
ٍ
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،يـ ـك ــون الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
«على بعد خطوات من إحراز التقدم
الواسع في جوبر» ،بحسب املصادر
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي أكـ ـ ــدت أن «ح ــال ــة
الـتـخـبــط ال ـت ــي يـعــانـيـهــا املـسـلـحــن
فــي كــل الـغــوطــة الشرقية ،بما فيها
جــوبــر ،ستفتح ال ـبــاب واس ـعــا أمــام
الجيش لتنفيذ ضربات من شأنها
شل املعارضة املسلحة داخل البلدة.

ويـنـطـلــق الـجـيــش فــي مـعــركـتــه هــذه
م ـ ــن ض ـ ـ ــرب أك ـ ـثـ ــر األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق أه ـم ـ ّي ــة
باملعنى االستراتيجي» .وفيما نفذ
ســاح الـجــو ال ـســوري غ ــارات جوية
عـلــى تـجـمـعــات امل ـعــارضــة املسلحة
ٍّ
فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن دومـ ـ ــا وجـ ــوبـ ــر وع ـ ــدرا
ال ـب ـلــد وزم ـل ـك ــا وداري ـ ـ ــا وال ــزب ــدان ــي
وامل ـق ـيـل ـب ـيــة ،أح ـب ـطــت وح ــدات ــه عــدة

شهيد وعدد من
اإلصابات إثر سقوط
أكثر من  10قذائف
على أحياء دمشق

محاوالت تسلل في جــرود قــارة في
القلمون ،ما أدى إلى سقوط عشرات
املـسـلـحــن ب ــن قـتـلــى وج ــرح ــى ،في
ـت تساقطت فـيــه عـلــى العاصمة
وق ـ ٍ
أكـ ـث ــر م ــن  10ق ــذائ ــف ه ـ ـ ــاون ،تــركــز
أغـلـبـهــا فــي ال ـع ــدوي وال ـت ـج ــارة ،ما
أدى إل ــى سـقــوط شـهـيــد وع ــدد آخــر
من اإلصابات.
سياق آخر ،استهدفت وحدات
وفي
ٍ
الجيش أحــد أكـبــر املـقــار العسكرية
التابعة لـ «جبهة النصرة» في بلدة
حوج حجو في حمص ،ما أدى إلى
تــدمـيــر املـبـنــى امل ــؤل ــف م ــن طــابـقــن،
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فلسطين

والرقة والحسكة .األخيرة انضمت إلى
قائمة املناطق املستهدفة بعد أن طالت
صــواريــخ «تــومــاهــوك» مـقــار «الــدولــة»
فــي دوار مــركــدة ،وغــري ـبــة ،وأب ــو فــاس
في الريف الجنوبي للمحافظة ،كما تم
اسـتـهــداف صــوامــع تــل حميس وقــريــة
م ـث ـلــوثــة ،ف ــي ري ــف مــدي ـنــة الـقــامـشـلــي.
ك ــذل ــك اس ـت ـه ــدف ــت غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة بـئــر
الحسيان النفطية في مدينة البوكمال،
واملـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن وب ـ ـ ـقـ ـ ــرص ،ف ـ ــي م ــواص ـل ــة
الستهداف آبار النفط السورية الواقعة
تحت سيطرة التنظيم .وتتالت مواقف
امل ـج ـمــوعــات امل ـن ــددة ب ــال ـغ ــارات ،وك ــان
أب ــرزه ــا ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ب ـيــان ص ــادر
ع ــن «ال ـ ُج ـب ـهــة اإلس ــام ـي ــة» .ال ــاف ــت أن
البيان ذ ّي ــل بتوقيع عــدد مــن مكونات
«ال ـج ـب ـه ــة» ،ل ـيــس م ــن بـيـنـهــا «جـيــش
اإلسالم» ،ما يعكس عدم وجود موقف
ّ
موحد تجاه املستجدات.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،واصـ ـل ــت ك ــل م ــن «جـبـهــة
النصرة» و«حركة أحــرار الشام» أمس
إخ ـ ـ ــاء مـ ـق ــار ل ـه ـم ــا فـ ــي أريـ ـ ـ ــاف حـلــب
وإدلـ ـ ـ ــب والـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـمــا انـخـفـضــت
وت ـي ــرة املـ ـع ــارك ب ــن تـنـظـيــم «داعـ ــش»
وم ـج ـمــوعــات «غ ــرف ــة نـ ـه ــروان ال ـش ــام»
ف ـ ــي ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي .وأك ـ ـ ــدت
مصادر ميدانية معارضة أن «املعارك
ك ـ ــادت ت ـتــوقــف ب ـش ـكــل ك ــام ــل» ،ف ــي ما
يبدو أنــه نــاجـ ٌـم عــن إع ــادة املجموعات
«الـ ـجـ ـه ــادي ــة» ح ـس ــاب ــات ـه ــا .وف ـ ــي ه ــذا
السياق ،توقعت مصادر «جهادية» أن
تحذو معظم املجموعات حذو «كتيبة
أن ـصــار ال ـشــري ـعــة» .األخ ـي ــرة كــانــت قد
أع ـل ـن ــت وقـ ــف ق ـت ــال وم ـ ـعـ ــاداة تـنـظـيــم
«ال ــدول ــة» إث ــر «اجـتـمــاع مـلــة الـكـفــر من
بني األصفر على قتال التنظيم».

ــى دوما
وم ـ ـق ـ ـتـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرات مـ ـ ــن م ـق ــات ـل ــي
ّ
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،فـ ـيـ ـم ــا ف ــكـ ـك ــت وح ـ ـ ــدات
الهندسة فــي الجيش أكثر مــن ست
عبوات زرعها املسلحون على طريق
ال ـقــري ـتــن وت ــدم ــر .ك ــذل ــك اس ـت ـهــدف
الـجـيــش ع ــددًا مــن مــراكــز املسلحني
في تلبيسة والباردة والزعفرانة في
ريف املحافظة.
وف ــي ح ـمــاة ،أغ ــار س ــاح الـجــو على
نقاط ملقاتلي املعارضة وتجمعاتهم
في بلدات مورك وكفر زيتا ولطمني
ووادي ال ـع ـنــز وال ـل ـطــام ـنــة ،م ــا أدى
إل ــى سـقــوط ال ـع ـشــرات مــن املقاتلني
قتيل وجريح ،فيما قتل وجرح
بني
ٍ
ع ــدد م ــن مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» عبر
إحـ ـب ــاط ال ـج ـي ــش م ـ ـحـ ــاوالت تـسـلــل
ب ــاتـ ـج ــاه حـ ــي املـ ـش ــارق ــة واإلذاع ـ ـ ـ ــة،
واشـتـبــك مــع عــدد مــن املسلحني في
حي الراموسة جنوبي حلب .كذلك
ق ـص ـفــت الـ ـط ــائ ــرات ال ـس ــوري ــة ع ــددًا
م ــن تـجـمـعــات «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
فــي بـلــدة ال ـبــاب فــي الــريــف الشرقي
للمحافظة.
صعيد آخر ،استهدف الجيش
على
ٍ
ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
و«جـ ـبـ ـه ــة ث ـ ـ ــوار س ـ ــوري ـ ــا» فـ ــي دي ــر
ـت
الـ ـع ــدس ف ــي ريـ ــف درع ـ ـ ــا ،ف ــي وق ـ ٍ
انــدلـعــت فـيــه اشـتـبــاكــات عنيفة بني
الجيش السوري ومقاتلي املعارضة
املسلحة بالقرب من الجمرك القديم
ف ــي درع ــا ال ـب ـلــد ،وب ـل ــدة عـتـمــان في
ريف املحافظة .واستهدفت مدفعية
الـ ـجـ ـي ــش تـ ـح ــرك ــات امل ـس ـل ـح ــن فــي
ق ـ ــرى م ـس ـح ــرة وط ــرنـ ـج ــة ف ــي ري ــف
القنيطرة.

«حماس» و«فتح» تتفقان مجددًا...
وترحيب حذر من الفصائل
مرة أخرى ،تتفق
«فتح» و«حماس» على
هامش المفاوضات
غير المباشرة مع
االحتالل .االتفاق ذو
البنود التسعة يلبي ،كما
يبدو ،احتياجات الغزيين،
لكنه يؤكد أيضًا دعم
توجهات السلطة
ورئيسها
غزة ـ هاني إبراهيم
ب ـع ــد ج ــول ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوار اس ـت ـغ ــرق
ي ــوم ــن ،أع ـل ـن ــت ح ــرك ـت ــا «حـ ـم ــاس»
و«فـتــح» أنهما توصلتا مجددًا إلى
«اتفاق شامل» يقضي بالتزام تنفيذ
مـ ــا اتـ ـف ــق ع ـل ـيــه وخـ ــاصـ ــة ال ـش ــراك ــة
السياسية بينهما .رغــم ذلــك ،بــدا أن
االتفاق لم يخلص ســوى إلــى تأكيد
املــؤكــد بــن الحركتني فــي االتفاقات
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي أب ــرم ــت ف ــي ال ــدوح ــة
والقاهرة ،وأخيرًا في مخيم الشاطئ
في غزة.
وخــال املؤتمر املشترك ملوسى أبو
م ـ ــرزوق ،عــن وف ــد «ح ـم ــاس» ،وع ــزام
األح ـ ـمـ ــد ،ع ــن وفـ ــد «ف ـ ـتـ ــح» ،فــإنـهـمــا
تقاطعا في إعــان أن االتـفــاق يشمل
تفعيل «التوافق» ليبدأ تنفيذ عملية
اإلعمار مقابل السيطرة على املعابر
وعودة عناصر أمن السلطة السابقني
للعمل بالتدريج مــع عناصر األمــن
ال ـحــال ـيــن ،ك ـمــا ج ــرت اإلش ـ ــارة إلــى
ض ـ ــرورة ت ـســويــة أوض ـ ــاع املــوظـفــن
التابعني لحكومة غــزة السابقة ولم
يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.
ويمكن القول إن الجديد في االتفاق
هـ ـ ــو تـ ـشـ ـكـ ـي ــل «ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ع ـ ـل ـ ـيـ ــا» مــن
الـفـصـيـلــن ع ـلــى أن ت ـج ــري تسمية
أعضائها خالل األيام املقبلة ،ومهمة
هــذه اللجنة اإلش ــراف على التنفيذ
الفوري لالتفاق الجديد .ويقول أبو
مــرزوق ،وهو النائب الثاني لرئيس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إن
حركته ال تمانع أن تتسلم الحكومة
م ـف ــاص ــل ال ـع ـم ــل ف ــي غ ـ ــزة وخ ــاص ــة
املعابر ،لكن من دون وجود لالحتالل
أو األوروبيني في رفح« ،فيما سيعود
املوظفون السابقون إلى العمل فيها
مع موظفي حماس».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح م ـق ـت ـضــب
ل ــ«األخ ـبــار» ،إن الــوفــديــن اتفقا على
ت ـقــديــم ال ـت ـس ـه ـيــات ل ـعـمــل حـكــومــة
ال ـتــوافــق فــي غ ــزة والـضـفــة املحتلة،
معيدًا التشديد على أن عملية إعادة
إعـمــار الـقـطــاع ستبدأ الشهر املقبل
«ب ـعــدمــا ج ــرى االت ـف ــاق عـلــى ســرعــة
إنهاء امللفات املطلوبة ملؤتمر اإلعمار
امل ـقــرر فــي الـثــانــي عـشــر مــن تشرين
األول ،وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األم ــم
املتحدة».كذلك ذكر أبو مــرزوق أنهم
راجعوا القضايا السياسية املتعلقة
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
ولجنة الحريات« ،على أن يبدأ عمل
األخيرة فورًا مع تسهيل مهماتها».
ومن تلك القضايا العودة إلى التزام
وثيقة الــوفــاق الــوطـنــي فــي التحرك
السياسي «أو الـجـهــود املــؤديــة إلى
تحقيق األهداف الوطنية» ،في إشارة
إلى التحركات السياسية للسلطة.
وســارع قيادي بــارز في الحركة إلى
التوضيح أن االتفاق تضمن «تسوية
أوضـ ــاع املــوظـفــن املـحـســوبــن على
ح ـكــومــة غـ ــزة ال ـس ــاب ـق ــة ،وتثبيتهم
ب ـص ـف ـت ـهــم م ــوظـ ـف ــن رسـ ـمـ ـي ــن فــي

ال ـس ـل ـط ــة ،مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار أداء عـمــل
اللجنة اإلداريــة والقانونية لتسوية
أوضــاعـهــم» ،مضيفًا« :شــددنــا مــرارًا
على العمل على صرف سلف ورواتب
لهم في املرحلة الجارية» .وعن امللف
األمـ ـن ــي ،أكـ ـ ّـد ال ـق ـي ــادي أن ــه سـيـكــون
ت ــاب ـع ــا ل ـل ـح ـكــومــة ف ــي غـ ـ ــزة« ،ألن ـه ــا
املعنية بواجبها في هذا امللف« ،لذلك
س ـي ـج ــري اس ـت ـي ـع ــاب  3000جـنــدي
مــن أج ـهــزة األم ــن الـســابـقــة ليعملوا
مــع عناصر األج ـهــزة الـحــالـيــة ،وهم
ًً
ليسوا بديل منها».
على الطرف اآلخــر ،قال عضو الوفد
الـفـلـسـطـيـنــي املـ ـش ــارك ع ــن «ف ـت ــح»،
صخر بسيسو ،إن االتـفــاق سيمهد
ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــع «ح ـ ـمـ ــاس» ،بل
«من شأنه أن يعيد االعتبار للقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» .وكـ ـش ــف بـسـيـســو
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أنـ ـه ــم تـ ــواف ـ ـقـ ــوا عـلــى
دعــوة الكتل البرملانية إلــى االنعقاد

رأت الفصائل
األخرى أن تطبيق
البنود هو معيار نجاح
االتفاق الجديد

بغرض الترتيب إلعادة عمل املجلس
التشريعي في موعد أقصاه الخامس
عـشــر مــن تـشــريــن ال ـثــانــي «م ــن أجــل
التهيئة لالنتخابات العامة».
أم ـ ــا ع ـ ـ ــزام األحـ ـ ـم ـ ــد ،ف ــرك ــز ع ـل ــى أن
الــوفــديــن اتـفـقــا عـلــى «دع ــم الـتـحــرك
ال ـ ــذي ت ـن ـف ــذه ال ـس ـل ـطــة واس ـت ـك ـمــال
ان ـض ـمــام فـلـسـطــن إل ــى املــؤس ـســات
الدولية والتوقيع على ميثاق روما
ال ـ ــدول ـ ــي» .ول ـ ـفـ ــت ،خـ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر،
إل ـ ــى أن االت ـ ـفـ ــاق مـ ــن ش ــأن ــه «خ ـلــق
ظ ــروف إيجابية تساهم فــي إنجاح
مؤتمر املانحني إلع ــادة إعـمــار غــزة،
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ي ـت ـط ـل ـع ــون إل ــى
مساعدة أشقائنا العرب خاصة».
ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة اسـتـقـبـلــت
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق
بالترحيب ،لكنه كان مشوبًا بالحذر،
وش ـ ــرح قـ ـي ــادي ــون ،ف ــي تـصــريـحــات
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن امل ـع ـيــار األس ــاس ــي
يكمن فــي ص ــدق الـنـيــة وتطبيق ما
تــم االتـفــاق عليه .مـســؤول العالقات
الخارجية في «الجهاد اإلســامــي»،
خالد البطش ،رحب باالتفاق الجديد
الذي أتى «في ظل املنعطف الخطير
التي تمر به القضية الفلسطينية»،
لكنه أكد أن معيار النجاح يكمن في
تطبيق هذا االتفاق.
وشـ ـ ــدد ال ـب ـط ــش ،امل ـ ـشـ ــارك ف ــي وف ــد
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة مــع
االحـ ـت ــال ،عـلــى ســرعــة الـعـمــل على
إعـ ـم ــار غ ـ ــزة وفـ ـت ــح امل ـع ــاب ــر «ألن ـه ــا
أولـ ـ ــويـ ـ ــات تـ ـم ــس ح ــاج ــة ال ـ ـنـ ــاس».
وش ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــرأي عـ ـض ــو امل ـك ـت ــب
السياسي للجبهة الشعبية ،خالدة
جرار ،داعية إلى الجدية في التطبيق.
ونشرت وكاالت األنباء الحقًا نسخة
عن تفاصيل االتفاق الذي أكد ضمن
ت ـس ـعــة بـ ـن ــود «ت ـم ـك ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء مــن
مواصلة عملهم في كل املحافظات»،
كما شمل التنبيه «إن ـصــاف جميع
امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن املـ ـعـ ـيـ ـن ــن ق ـ ـبـ ــل وبـ ـع ــد
 ٢٠٠٧/٦/١٤وفق األنظمة والقوانني
التي تنظم عملهم وتوصيات اللجنة
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة» .وط ـ ـلـ ــب م ـ ــن لـجـنــة
امل ـصــالـحــة املـجـتـمـعـيــة الـ ـع ــودة إلــى
العمل.

العالم
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عربيات
دوليات
تسليم دفعة ثالثة
من «مهاجري غزة»
سلمت السلطات املصرية ،مساء
أمس 18 ،فلسطينيًا إلى السلطات
الفلسطينية في قطاع غزة بعد أن
تسللوا بطرق غير شرعية ،في
محاولة للهجرة إلى دول أوروبية
عن طريق البحر املتوسط.
وهؤالء هم الدفعة الثالثة التي
يجري اإلفراج عنها بعد
دفعتني ،األولى وتشمل نحو
فلسطينيًا ،والثانية نحو 62
20
ّ
آخرين سلمت قبل أيام ،وكلهم
غادروا غزة أخيرًا عبر األنفاق
الحدودية إلى مصر ،بعد أن
حصلوا على وعود بالهجرة إلى
دول أوروبية.
(األناضول)

 40دولة خطيرة
على الفرنسيين

قررت فرنسا التي تشارك في
الحرب على ضد تنظيم «داعش»
توسيع نطاق تحذيرها ملواطنيها
الذي أطلقته في بداية األسبوع من
نحو ثالثني دولة إلى أربعني ،وذلك
بعد إعدام الرهينة الفرنسي هرفي
قوردال بيار (الصورة) ،أول من
أمس ،في الجزائر .ومن بني هذه
الدول الجديدة العشر دول مسلمة
كبيرة وأخرى عربية ،وأعلن بعض
أسمائها كإندونيسيا وماليزيا
والفيليبني وأفغانستان وباكستان
وجزر القمر والصومال.

رفض دولي لقرار يتعلق
بالنووي اإلسرائيلي
رفضت الجمعية العامة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية في فيينا
مشروع قرار عربي كان يستهدف
ترسانة إسرائيل النووية .والنص
الذي قدمته  18دولة عربية رفض
عند التصويت من  58بلدًا ،في
حني ّأيدته  45دولة ،وامتنعت 27
دولة عن التصويت.
ومشروع القرار غير امللزم كان
قدم سابقًا مرارًاّ ،
ويعبر عن
«القلق بشأن القدرات النووية
اإلسرائيلية» ،كما يدعو «تل أبيب
إلى االنضمام إلى معاهدة منع
انتشار األسلحة النووية ووضع
منشآتها النووية جميعها» تحت
نظام املراقبة للمنظمة الدولية
للطاقة الذرية.
ّ
وبعد تبني هذا القرار مرة واحدة
في  2009من دون أي آثار ،جرى
رفضه حينما طرح في 2010
و ،2013لكن في  2011و2012
قررت الدول العربية أال تعارض
مشروع القرار.
(أ ف ب)
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إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

03/662991

ب ـمــزيــد م ــن ال ــرض ــى والـتـسـلـيــم
بقضاء الله وقدره
ننعى بكثير من الحزن واألسى
فقيدتنا الغالية
هيام طباره
أرملة مايكل أودز
املنتقلة الــى رحمته تعالى في
إسبانيا في  17أيلول 2014
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :مـ ـن ــى وري ـ ـمـ ــا ول ــول ــو
واملرحومة لينا نانا
أشقاؤها :د .بهيج طباره زوجته
هدى كرياكوس والسفير رياض
ط ـبــاره وامل ــرح ــوم وسـيــم طـبــاره
وعائالتهم
شقيقتها :سـعــاد ط ـبــاره زوجــة
بيار بينييه وعائلتها
تقبل الـتـعــازي يــوم الجمعة 26
أيلول  2014من الساعة العاشرة
صـبــاحــا حـتــى ال ـســادســة مـسـ ً
ـاء
فـ ــي ن ـ ـ ــادي خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ ـ الوردية
اآلسفون :آل طباره ونانا ودياب
وكرياكوس وبينييه والقعقور
وص ــافـ ـيـ ـت ــي وع ـ ـبـ ــد ال ـ ـلـ ــه وأبـ ــو
شديد

في المكتبات

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى ظهر
أم ــس الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 25
أي ـ ـلـ ــول  2014ف ـق ـي ــدن ــا ال ـغ ــال ــي
املرحوم
األستاذ حسن علي عبد الجواد
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق لـلـجـنــة
األوملبية اللبنانية
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ــاتـ ـح ــاد
اللبناني لكرة اليد
امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـ ـ ــدار املـعـلـمــن
للتربية الرياضية
زوجته :املربية سهام الددا
أوالده :ال ــدك ـت ــور ع ـلــي (رئ ـيــس
مجلس إدارة مستشفى صيدا
ال ـح ـكــومــي) ،ال ـص ـيــدلــي غ ـســان،
االخـصــائــي زي ــاد ،واالخصائية
لـيـنــا زوجـ ــة امل ـحــامــي عــزالــديــن
البزري.
أشقاؤه :الحاج حسام ،املرحوم
حسيب (الرئيس السابق التحاد
ن ـقــابــات ال ـع ـمــال واملـسـتـخــدمــن
في الجنوب) واملرحومة وجيهة
زوجة املرحوم الحاج عمر رضا
املصري
أشـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــه :سـ ـ ــامـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــددا ،ال ــدكـ ـت ــور س ـم ـيــر الـ ـ ــددا،
واملرحومان عبد الحليم ورفيق
الددا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالؤه :ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج م ـص ـط ـف ــى
ال ــوت ــار وال ـح ــاج رامـ ــز سليمان
وامل ــرح ــوم ــون ال ـح ــاج مصطفى
ح ـ ـ ـجـ ـ ــازي ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى ال ـي ـم ــن
وعثمان يعفوري
ي ـص ـلــى ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ال ـي ــوم الـجـمـعــة امل ــواف ــق ف ــي 26
أي ـل ــول  2014وذلـ ــك ب ـعــد صــاة
الـ ـظـ ـه ــر فـ ــي م ـس ـج ــد ال ــزعـ ـت ــري
ويــوارى الثرى في مقبرة صيدا
الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال
والنساء في منزل الفقيد الكائن
فــي صـيــدا ـ ـ حــي الـبــراد ـ ـ بناية
املنصورة الطابق السابع ـ ـ قرب
صيدلية البيطار.
وبعد الدفن في اليومني الثاني
والثالث للنساء في منزل الفقيد.
وللرجال في منزل ولده الدكتور
ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـ ـجـ ــواد ال ـك ــائ ــن فــي
الهاللية ـ ـ شــارع عــن الهاللية،
امل ـت ـف ــرع م ــن ط ـل ـعــة امل ـح ــاف ــظ ـ ـ ـ ـ
بناية الواحة الطابق الخامس،
قبل الظهر من الساعة العاشرة
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا
وبعد الظهر من الساعة الرابعة
حتى الساعة الثامنة مساء.
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــواد،
ال ــددا ،الـبــزري ،املـصــري ،الوتار،
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ،الـ ـيـ ـم ــن،
ويعفوري.

تطلب مندوبي مبيعات

(إشتراكات وإعالنات) في كافة المناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
للراغبينُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

◄ إعالنات رسمية ►

ذكرى
تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادف الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة
 2014/9/26ذك ـ ـ ـ ــرى أسـ ـب ــوع
املرحومة السيدة
علية هاشم نورالدين (أم عصام)
أرمـ ـ ـل ـ ــة الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد ال ـس ـي ــد
حسني األمني (أبو عصام)
أوالده ــا الـســادة :عصام ،جهاد،
عماد وطارق األمني
بناتها :سناء ،وفاء وجمانة
شقيقها :السيد حسني نورالدين
(أبو هاشم)
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة م ــري ــم
الحاجة إنصاف وإسعاف
ص ـه ــراه ــا :الــزم ـيــل ع ـلــي حـمــود
وأحمد شهاب الدين
وللمناسبة ،تتلى آي من الذكر
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ـ ـ ــزاء عــن
روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة م ــن ال ـســاعــة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـسـ ــادسـ ــة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي م ـج ـمــع
اإلم ــام الـكــاظــم (ع) حــي ماضي
للرجال والنساء.
اآلسفون :آل نورالدين ،آل األمني،
آل حمود وشهاب الدين وعموم
أهالي ديركيفا ،خربة سلم ،حي
ماضي وزقاق البالط

ي ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار غ ـ ـ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت
الذكرى السنوية الثامنة لوفاة
الحاج عبد الله حمود
مدير سابق
في شركة طيران الشرق االوسط

لجميع محبيه ومعارفه إهداؤه
الفاتحة.
وسـيـقــام مجلس ع ــزاء فــي هــذه
امل ـن ــاس ـب ــة فـ ــي م ـن ــزل ــه فـ ــي كـفــر
ملكي بعد الظهر للنساء فقط.

في الذكرى السنوية الثانية
لغياب فقيدنا الغالي
املرحوم املربي الفاضل
األستاذ عاطف علي ديب حجازي

مؤسس ثانوية أشبال الساحل
– حارة حريك
ن ــرج ــو م ــن امل ــول ــى أن يـتـغـمــده
برحمته ويسكنه فسيح جناته،
ومن كل من عرفه وأحبه الصالة
عـ ـل ــى ن ـف ـس ــه وتـ ـ ـ ـ ــاوة ال ـ ـسـ ــورة
املباركة الفاتحة عن روحه ،ولكم
الشكر.
عائلة الفقيد
أن ــت م ــا زل ــت ح ـيــا فـيـنــا ونـحــن
نسير على خطاك

إعالن
دعوى رقم2014/915 :
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :ع ـب ــود ونـجـيــب
وتوفيق حنا عبود النهري مــن جبرايل
ً
أصال ومجهولي اإلقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومربوطاته املرفوع ضدكم من جان بول
مــوســى بــدعــوى إزال ــة شـيــوع فــي العقار
 1084مـنـطـقــة ج ـبــرايــل ال ـع ـقــاريــة ،وذل ــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا اإلعالن وأن تأخذوا مقامًا لكم بنطاق
هذه املحكمة وتبدوا مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ ،وإال فكل تبليغ لكم تعليقًا
على بــاب رده ــة هــذه املحكمة باستثناء
الحكم النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
صـ ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي في
حلبا املحترم
الناظر بقضايا األحوال الشخصية
رقم الدعوى2014/217 :
املستدعي :ابــراهـيــم ج ــودات املصطفى ـ ـ ـ
وكيله املحامي عبدالرحمن الحسن
امل ــوض ــوع :طـلــب إث ـبــات ذات ـيــة اس ــم والــد
املستدعي
بـ ـت ــاري ــخ  1999/5/22صـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرار عــن
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي حـلـبــا حمل
الرقم  1999/221قضى بحصر ارث والد
املـسـتــدعــي املــرحــوم ج ــودات بــك ابــراهـيــم
بك.
ومل ــا ك ــان املــرح ــوم وال ــد املـسـتــدعــي يملك
 1200سـهــم فــي الـعـقــار رق ــم  /14منطقة
املـ ـحـ ـم ــرة الـ ـعـ ـق ــاري ــة وورد اسـ ـم ــه عـلــى
الصحيفة العينية للعقار جودت ابراهيم
املصطفى
ان املستدعي يطلب اصدار القرار بثبوت
ذاتية االســم بني والــد املستدعي جــودات
ب ــك اب ــراه ـي ــم ب ــك وبـ ــن ج ـ ــودت ابــراه ـيــم
املـصـطـفــى الـ ـ ــوارد اس ـمــه ك ـمــالــك لنصف
العقار /14املحمرة.
إن ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ت ـك ـل ــف ك ـ ــل ص ــاح ــب
مصلحة باالعتراض أمامها خــال مهلة
شهرين من تاريخ آخر نشر.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن شطب شركة
بموجب الجمعية العمومية غير العادية
تــاريــخ  2012/4/3وغـيــر الـعــاديــة تاريخ
 2012/6/8تقرر حل وشطب شركة خليل
ب ــول ــس وأوالده املـ ـ ـح ـ ــدودة امل ـس ــؤول ـي ــة
واملـسـجـلــة بــرقــم  49/51مــديــرهــا أنــدريــه
بولس.
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق

◄ مبوب ►

مطلوب
An Interior Design co is seeking draftswomen with minimum 2 years exp in
AutoCAD Please send CV:
info@selective-designs.net

مفقود
فـ ـق ــدت ه ــوي ــة ب ــاس ــم ع ـب ــد اإللـ ـ ــه مــوســى
عبدالله ،الجنسية سوداني ،الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/742942
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الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

مشوار صراع الدوري ينطلق اليوم
هو الدوري الـ 55
الذي سيدافع فيه
النجمة عن لقبه وسط
منافسة شرسة من
العهد بالدرجة األولى ثم
الصفاء واألنصار
عبد القادر سعد
ينطل ــق املوس ــم الكروي بش ــكل رس ــمي
اليوم وفق تعميم االتحاد حيث ُيفتتح
ال ــدوري اللبناني لكرة الق ــدم بمبارتني
األول ــى تجم ــع العهد م ــع طرابلس على
ملع ــب ب ــرج حم ــود ،والثاني ــة تجم ــع
الس ــام زغرت ــا م ــع ش ــباب الس ــاحل
عند الس ــاعة  .15.30وتس ــتكمل املرحلة
الس ــبت بلق ــاءي األنص ــار والراس ــينغ
عل ــى ملع ــب بي ــروت البل ــدي ،والغازي ــة
م ــع اإلخ ــاء األهل ــي عالي ــه عل ــى ملع ــب
كفرج ــوز ،عن ــد الس ــاعة  .15.30أم ــا قمة
األس ــبوع األول فس ــتجمع النجم ــة م ــع
الصف ــاء ي ــوم األحد عند الس ــاعة 15.30
عل ــى ملع ــب صي ــدا ف ــي لق ــاء ث ــأري بعد
خس ــارة الصف ــاء للق ــب النخب ــة أم ــام
النجم ــة ،كم ــا يلع ــب النب ــي ش ــيت م ــع
مضيف ــه التضام ــن ص ــور ف ــي التوقيت
عينه .
تح ـ ٍـد جدي ــد يواجه امل ــدرب األملاني ثيو
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بوكير في مش ــواره املحلي واآلس ــيوي،
بتش ــكيلة ش ــهدت بع ــض التغيي ــرات
م ــع بق ــاء ع ــدد كبي ــر م ــن العبي املوس ــم
املاض ــي .أم ــا أب ــرز الوج ــوه الجدي ــدة
فه ــي الح ــارس أحم ــد التكت ــوك ال ــذي
س ــيخلف محم ــد حم ــود املنتق ــل ال ــى
العه ــد .وس ــعت ادارة النجم ــة لض ــم
الح ــارس حس ــن بيط ــار لك ــن تمس ــك
العه ــد ب ــه كون ــه يمل ــك اس ــتغناءه ح ــال
دون ذل ــك .لك ــن العه ــد ل ــم يقف ــل الب ــاب
نهائي ــا ف ــي وج ــه العه ــد حي ــث ع ــرض
عل ــى ادارة النجم ــة ض ــم بيط ــار عل ــى
س ــبيل االع ــارة مل ــدة ع ــام .وه ــي خط ــوة
ج ــاءت كب ــادرة حس ــن ني ــة م ــن جان ــب
ادارة العهد التي كانت مستعدة لتقديم
حارس يتمتع بمس ــتوى ج ــدي للفريق
األبب ــرز الذي ينافس ــهم عل ــى اللقب .أما
مس ــألة انتقال ــه باإلع ــارة وليس بش ــكل
نهائ ــي فج ــاء بس ــبب تمس ــك العه ــد
ببيط ــار انطالق ــا ّ م ــن حس ــابات أخ ــرى.
علمًا أن بيطار وقع على كش ــوف العهد
ف ــي الي ــوم األخي ــر حيث حض ــر الى مقر
االتح ــاد برفق ــة اداري الن ــادي الس ــابق
عل ــي زني ــط.
الصف ــاء م ــن جهت ــه س ــيكون بقي ــادة
امل ــدرب س ــمير س ــعد واس ــتقدم الفري ــق
محمد حمود وقاس ــم لي ــا من االنصار
وحس ــن خات ــون وجاس ــن موس ــى
م ــن الراس ــينغ وابراهي ــم بحس ــون م ــن
النجم ــة وزكري ــا ش ــرارة م ــن االخ ــاء،
وتعاق ــد م ــع املداف ــع الكونغول ــي باب ــي

بازوفي ــا واملهاج ــم الس ــوري عب ــد
الرحم ــن الع ــكاري م ــن طرابل ــس وأبقي
عل ــى مواطن ــه ط ــه دي ــاب ف ــي الوس ــط.
أم ــا العه ــد ،فه ــو يخ ــوض املنافس ــة
برئي ــس جدي ــد ه ــو تمي ــم س ــليمان
وم ــدرب جدي ــد  -قدي ــم ه ــو محم ــود
حم ــود وع ــدد م ــن العناص ــر الجدي ــدة
كصان ــع األلع ــاب التونس ــي ايه ــاب
املس ــاكني واملداف ــع الدول ــي الس ــوري

الصراع األبرز
على اللقب بين
النجمة والعهد مع
حضور صفاوي
باس ــل الش ــعار واملداف ــع الدول ــي حس ــن
ضاه ــر م ــن ش ــباب الس ــاحل ومحم ــد
رض ــا م ــن االخ ــاء األهل ــي إضاف ــة ال ــى
ع ــودة أحم ــد زري ــق.
الراسينغ بدوره ،سيفتقد الى مهاجمه
عدن ــان ملح ــم ،لك ــن مدرب ــه التش ــكي
ليب ــور ب ــاال ق ــادر عل ــى ف ــرض الفري ــق
كمناف ــس ج ــدي م ــع بق ــاء أجنبيي ــه
النيجي ــري بريش ــوس ومواطن ــه مب ــا

ديري ــك وانضم ــام ابراهي ــم بابتون ــدي.
وس ــتكون األنص ــار متوجه ــة نح ــو
فري ــق األنص ــار ال ــذي تح ــدث رئيس ــه
نبي ــل ب ــدر عن احراز اللق ــب وهو حافظ
عل ــى مدربه الصربي زوران بيس ــيتش.
بط ــل كأس لبن ــان الس ــام زغرتا ،أجرى
تدعيم ــات كثي ــرة كون ــه سيش ــارك ف ــي
كأس االتح ــاد اآلس ــيوي وه ــو س ــيكون
بقي ــادة الهولن ــدي بيت ــر مندرتس ــما
ال ــذي ض ــم النيجي ــري بنجام ــن
ش ــوكووكا ،واملدافع التش ــيكي الس ــابق
بت ــر ت ــراب ،واملهاج ــم االرجنتين ــي
ل ــوكاس غ ــاالن.
أم ــا الس ــاحل فيدخل ال ــى البطولة وهو
جري ــح اداري ــا لك ــن رغم ذل ــك أحرز كأس
التح ــدي بقي ــادة مدرب ــه الف ــذ جمال طه
ال ــذي جم ــع الالعب ــن قبل فت ــرة وجيزة
بن ــاء على مبادرة ش ــخصية.
محافظة البقاع ستكون حاضرة للمرة
األول ــى ف ــي الدرج ــة األول ــى عب ــر النب ــي
ش ــيت بقي ــادة امل ــدرب موس ــى حجي ــج.
وكان ممث ــل البق ــاع الن ــادي األكث ــر
حرك ــة عل ــى صعي ــد االنتق ــاالت حي ــث
ض ــم  14العب ــا محلي ــا وغالبيته ــم م ــن
االس ــماءاملخضرمة ،الى جانب الثالثي
األجنب ــي املص ــري إس ــام مصب ــح
والس ــوري خال ــد صال ــح والس ــنغالي
الش ــيخ دي ــوك .تبق ــى ف ــرق التضام ــن
ص ــور وطرابل ــس واإلخ ــاء األهل ــي
عاليه والش ــباب الغازية التي ستس ــعى
لتس ــجيل حض ــور مقبول ف ــي البطولة.

أركان الرياضة اللبنانية استقبلوا الياس
أقام ــت اللجن ــة األوملبي ــة اللبناني ــة أم ــس حف ــل
اس ــتقبال رس ــميًا للبط ــل اللبنان ــي ناصي ــف
إلي ــاس ال ــذي حق ــق إنج ــازًا وطني ــا بإح ــرازه
امليدالي ــة الفضي ــة ف ــي مس ــابقة الج ــودو ضم ــن
منافس ــات دورة األلعاب اآلس ــيوية ال ـ ـ  17املقامة
حالي ــا ف ــي مدين ــة إنش ــيون الكوري ــة الجنوبي ــة.
الحف ــل الذي أقيم في صالون الش ــرف الرئيس ــي
ملط ــار رفي ــق الحري ــري الدول ــي ،حض ــره حش ــد
م ــن الش ــخصيات والفاعلي ــات الرياضية .وبعيد
دخول ــه ،اس ــتقبل البط ــل بحف ــاوة بالغ ــة ،فكان ــت
كلم ــة مقتضبة له ش ــكر فيه ــا كل الذين أحاطوه
بالرعاي ــة واالهتم ــام ،وخ ــص رئي ــس االتح ــاد
اللبنان ــي فرنس ــوا س ــعادة ،معرب ــا عن س ــعادته
بأن ــه حق ــق ه ــذه امليدالي ــة وق ــد أهداه ــا للبن ــان
وللش ــعب اللبنان ــي.

القديس يوسف لمفاجأة بنك بيروت
ل ــن يك ــون بن ــك بي ــروت حام ــل اللق ــب ومتص ــدر
الئح ــة الترتي ــب الع ــام بمن ــأى عن الخط ــر عندما
ي ــزور جامع ــة القديس يوس ــف س ــادس الترتيب
الع ــام ،ف ــي ملعب ــه ف ــي املنصوري ــة عن ــد الس ــاعة
 ،19.30ف ــي افتت ــاح املرحلة التاس ــعة من الدوري
اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم للص ــاالت .كذل ــك ،يش ــهد
افتت ــاح املرحل ــة مب ــاراة مهم ــة ب ــن الجي ــش
اللبنان ــي ثال ــث الترتي ــب وضيف ــه الش ــويفات
الخام ــس ،عل ــى ملع ــب مجم ــع الرئي ــس امي ــل
لح ــود الرياض ــي الي ــوم عن ــد الس ــاعة .20.30
ويلع ــب طراب ــس الفيح ــاء مع الجامع ــة األميركية
للعل ــوم والتكنولوجي ــا ،غدًا عند الس ــاعة ،18.30
عل ــى ملع ــب الرئي ــس لح ــود أيضًا .ويش ــهد يوم
الس ــبت مب ــاراة ب ــن امليادي ــن ومضيف ــه القلمون
عن ــد الس ــاعة  ،20.30عل ــى امللع ــب عين ــه .كم ــا
يلع ــب غان ــرز م ــع الربي ــع عن ــد الس ــاعة 19.30
عل ــى ملع ــب الس ــد.

ختام دورة المراقبين
اختتم ــت مس ــاء أم ّــس دورة مراقب ــي مباري ــات
ك ــرة الق ــدم الت ــي نظمه ــا االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة
الق ــدم يوم ــي  23و 24الج ــاري ف ــي فن ــدق غولدن
تولي ــب غاليري ــا ،ب ــإدارة املحاض ــر اآلس ــيوي
مازن رمضان ،وش ــارك فيها  26مراقبًا جديدًا،
باإلضاف ــة ال ــى مراقب ــي املباريات القدام ــى الذين
كان ــت له ــم دورة تنش ــيطية ف ــي الي ــوم األول،
حي ــث ت ــم إعطاؤه ــم توجيه ــات جدي ــدة لتنظي ــم
س ــير املباري ــات والوص ــول به ــا ال ــى ب ــر األم ــان.
وحض ــر حف ــل االفتت ــاح واالختت ــام األم ــن العام
لالتح ــاد جه ــاد الش ــحف ،الذي ش ــكر املحاضر
وامل ّش ــاركني ،وهن ــأ مراقب ــي املباري ــات الج ــدد،
وحثه ــم عل ــى ض ــرورة التقي ــد ب ــكل التعليم ــات
الت ــي اكتس ــبوها لالرتق ــاء بمس ــتوى املباري ــات.
م ــن جه ــة أخ ــرى ،ت ــم توقي ــع عق ــد ًاتف ــاق ب ــن
االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم ،ممث ــا برئيس ــه
هاش ــم حي ــدر ،وش ــركة Sport Evasionممثل ــة
بمديره ــا بس ــام الت ــرك ،حي ــث من ــح بموجب ــه
االتح ــاد ش ــركة  Sport Evasionح ــق تنظي ــم
بطول ــة لبنان في كرة القدم للصاالت للش ــركات.

حارس العهد
الجديد حسن
بيطار خالل
التمرين أمس
(عدنان الحاج
علي)

بطولة لبنان العامة للبلياردو الفرنسي

آسياد 2014

العبات السلة القطريات :منع الحجاب إهانة
تعرض ــت العب ــات منتخ ــب قط ــر لكرة
الس ــلة لإلهان ــة بحس ــب تعبيره ــن
بعدم ــا منع ــن م ــن ارت ــداء الحج ــاب،
خ ــال منافس ــات دورة االلع ــاب
اآلس ــيوية ،املقام ــة ف ــي إنش ــيون ف ــي
كوري ــا الجنوبي ــة.
وانس ــحب املنتخ ــب «العناب ــي» م ــن
مبارات ــن حت ــى اآلن بع ــد رف ــض
العبات ــه تأدي ــة مبارياته ــن م ــن دون
ـت ب ـ ّـرر في ــه االتح ــاد
حج ــاب ،ف ــي وق ـ ٍ
الدول ــي لك ــرة الس ــلة «الفيب ــا» م ــا
حص ــل بأن ــه ضمن القوان ــن الخاصة
بالس ــامة .وهذا التبري ــر جعل قائدة
املنتخ ــب آم ــال محم ــد صال ــح (34
عام ــا) الت ــي تلعب كرة الس ــلة منذ 11
عام ــا ت ـ ّ
ـرد« :م ــا ه ــي عوامل الس ــامة،

فالج ــودو والكاراتي ــه وك ــرة الي ــد هي
العاب أعنف من كرة الس ــلة ،ويحصل
فيه ــا ض ــرب ومل ــس واحت ــكاك .أما في
ك ــرة الس ــلة ،ف ــأي ملس يحتس ــب خطأ،
لذا عن أي عوامل س ــامة يتكلمون؟».
واضاف ــت« :كن ــا مس ــتعدات لل ــدورة،
لكنن ــا فوجئن ــا ف ــي امللع ــب بأن ــه ال
يمكنن ــا املش ــاركة ،كأن ــه إهان ــة لنا أن
نش ــارك بالحج ــاب».
وتابع ــت« :إذا زار مس ــؤولو االتح ــاد
الدول ــي لكرة الس ــلة قري ــة الرياضيني
فس ــيرون العدي ــد م ــن الالعب ــات
املس ــلمات املحجبات ،فكيف يتقبلون
مش ــاركتنا وال يتقبل ــون ديانتن ــا،
وف ــي مث ــل ه ــذه ال ــدورات اآلس ــيوية
يج ــب احت ــرام الديان ــات والتقالي ــد...

إذا رأيت ــم الصور ،فان حجابنا ّ
ضيق
ويغط ــي الرقب ــة فق ــط ،وال يزعجن ــي
ف ــي اللع ــب النن ــي اعتدت ــه».
االتح ــاد الدول ــي لك ــرة الس ــلة م ــن
االتح ــادات الرياضي ــة القليل ــة ،الت ــي
ال تس ــمح بارت ــداء الحج ــاب حت ــى
اآلن ،بعدم ــا أق ــرت س ــائر االتح ــادات
الرياضي ــة االخ ــرى ذل ــك تباع ــا
كالج ــودو ف ــي أوملبي ــاد لن ــدن 2012
وك ــرة الق ــدم قب ــل أش ــهر .وس ــبق
للمنتخ ــب القط ــري أن لع ــب ف ــي
بط ــوالت خارجية ،فه ــو بطل الخليج
 4م ــرات ،كما ش ــاركت الالعبات ،وهن
يرتدين الحجاب في بطولة إس ــامية
ف ــي اندونيس ــيا ،وف ــي دورة أخ ــرى
ف ــي الفيليب ــن ،م ــا يعن ــي أن الق ــرار ال

ي ــزال متعلق ــا فق ــط بالبط ــوالت الت ــي
تديره ــا «الفيب ــا».
الالعب ــة رفع ــة مرج ــان محم ــد (23
عام ــا) قال ــت« :هن ــاك إهان ــة لن ــا ،فه ــم
ل ــم يحترم ــوا الديان ــات ،الن الرياض ــة
أخ ــاق قبل اي ش ــيء آخ ــر .أما اللجنة
األوملبي ــة القطري ــة ،فق ــد س ــجلت
موقفه ــا بالق ــول« :رغ ــم ان املجل ــس
االوملب ــي اآلس ــيوي كان يتوق ــع
أن يس ــمح االتح ــاد الدول ــي به ــذه
املش ــاركة ،وخصوص ــا بعدم ــا أق ــر
االخي ــر قب ــل اي ــام قليل ــة فت ــرة تجرب ــة
للحج ــاب ف ــي مباري ــات االندي ــة وال ـ ـ
 ،3×3لكن ــه بق ــي عل ــى موقف ــه ومن ــع
املش ــاركة».
(أ ف ب)

تواصل ــت فعالي ــات بطول ــة لبن ــان العام ــة ف ــي
البلي ــاردو الفرنس ــي  -الكارامب ــول (ثالث ــة
أض ــاع) في الفئت ــن «أ» و«ب» ،في نادي دينامو
الجدي ــد ف ــي ف ــرن الش ــباك .وأس ــفرت نتائج دور
ال ـ ـ  16ف ــي املجموع ــة  Aعن فوز :مني ــر القاضي
عل ــى عب ــود خاش ــوق  ،26-40وياس ــر ش ــهيب
عل ــى منذر أورفل ــه  ،21-40وطون ــي داريدو على
ج ــان جرج ــورة  ،33-40وج ــورج عب ــد الس ــاتر
عل ــى ج ــوزف العريض  ،25-40وبرنار مس ــعود
عل ــى ف ــادي أب ــو صال ــح  ،32-40وس ــمير ش ــاكر
عل ــى ولي ــد الحفون ــي  ،29-40وج ــورج لطي ــف
عل ــى ج ــورج خ ــوري  ،25-40وطون ــي دواليب ــي
عل ــى غس ــان الخ ــوري  .18-40أم ــا ف ــي الفئ ــة B
فأس ــفرت نتائ ــج رب ــع النهائ ــي ع ــن فوز :هش ــام
الباش ــا على ادمون نزال  ،23-30وعالء ش ــهيب
عل ــى إبراهي ــم الجم ــال  ،26-30وبس ــام ش ــهيب
عل ــى تام ــر عواض ــة  ،20-30وماهر ضاهر على
س ــليم قش ــوع .21-30
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الكرة األلمانية

كاغاوا
هو المثال
على جودة
االستيرادات
اليابانية الى
الدوري االلماني
(باتريك ستوالرز -
أ ف ب)

غزو للرجال اآلليين على بالد األلمان
هم قصار القامة ،سريعون،
ّ
فعالون ،وأذكياء الى أبعد الحدود.
إنهم اليابانيون الذين يطبعون الدوري
األلماني لكرة القدم حاليًا بطابعهم
الخاص ويأخذونه بعاصفة جعلت
كرة اليابان محط اهتمام لدى األندية
االلمانية بهدف ضم المزيد منهم
شربل ّ
كريم
اعتقد كثيرون أن ّ
املد الياباني باتجاه
الدوري األملاني سببه تجاري ال أكثر.
الـتـجــارب السابقة الـتــي حملت معها
الع ـب ــن م ــن بـ ــاد «ال ـ ـسـ ــامـ ــوراي» الــى
املــاعــب األوروب ـي ــة كــان الـقـصــد منها
واضحًا ،التسويق وال شيء سواه.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
اآلسيويني كانوا قد عبروا الى أوروبا
في فتر ٍة سابقة للعصر الحديث للعبة،
ومنهم العبون يابانيون ،لكن هؤالء
لم ُينظر إليهم على أنهم «سلعة» ،بل
ّ
التوجه بدا واضحًا عندما جعل
هذا
جنوى اإليطالي من كازوتشي ميورا
أول الع ــب يــابــانــي ف ــي ال ــ«س ـي ــري أ»،
حيث بات االهتمام اإلعالمي في شرق
ً
ال ـق ــارة ،وت ـحــدي ـدًا فــي ال ـيــابــان هــائــا.
وهــذا األمــر جلب معه معلنني ورعــاة،
ً
م ــا يـعـنــي أم ـ ــواال وع ــائ ــدات إضــافـيــة
ـوق
أي ـضــا م ــن ج ــراء الـتـســويــق ف ــي س ـ ٍ
واس ـعــة وغـنـيــة .وعـلــى خـطــى جـنــوى،
ســارت أندية عدة بعدها ،وكــان املثال
األب ـ ــرز ع ـلــى ال ـن ـجــاح ال ـت ـســوي ـقــي من
خ ــال الـيــابــانـيــن مــا فـعـلــه بـيــروجـيــا
ب ــاس ـت ـق ـط ــاب ــه ال ـن ـج ــم ه ـيــدي ـتــوت ـشــي
ناكاتا ،الذي كان صاحب خامة كروية
أيضًا ،فاستفاد الفريق اإليطالي على

الصعيدين املادي والفني...
األمثلة كانت كثيرة فــي فترة الحقة،
ل ـكــن م ــا ي ـح ـصــل الـ ـي ــوم ه ــو مختلف
تـ ـم ــام ــا ،عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ــاع ـب ــن
اليابانيني أصابوا تطورًا رهيبًا على
املستوى الـكــروي ،ما جعلهم قادرين
ـوع م ــن أن ــواع
ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم م ــع أي نـ ـ ٍ
البطوالت األوروبية الوطنية .ويمكن
أخ ــذ الـحـضــور الـيــابــانــي فــي ال ــدوري
ً
األملاني مثاال صارخًا على هذا األمر،
ً
ٍّ
إذ ليس سهال ابدًا على أي كان النجاح
في بطولةٍ بدنية وتكتيكية بامتياز،
لـكــن وم ــع بــدايــة املــوســم ال ـجــديــد بــدا
األمــر كــأنــه نــزهــة بالنسبة الــى أولئك
«ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــوراي» ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـع ــرف ــون
معنى االسـتـســام ،وهــو أمــر أضحى
نعمة لدى مدربيهم الذين يستفيدون
حاليًا من أقصى إمكاناتهم .وهــؤالء
ال ـ ـعـ ــداؤون واملـ ـح ــارب ــون وال ـه ــداف ــون
ظهروا كأنهم رجــال آليني على أرض
امل ـل ـعــب ل ـشــدة ال ــدق ــة ال ـتــي يتمتعون
لكثير
بها ،ما جعلهم املفاجأة السارة
ٍ
من جماهير األندية التي تستصعب
حتى لفظ أسمائهم.
وبــال ـتــأك ـيــد ،ف ــإن ال ـن ـجــم ال ـع ــائ ــد الــى
«جنة البوندسليغا» شينجي كاغاوا
ه ــو امل ـث ــال عـلــى جـ ــودة االس ـت ـي ــرادات
ال ـيــابــان ـيــة الـ ــى ال ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي ،إذ
بشكل أساسي في فوز
سبق أن ساهم
ٍ
بــوروسـيــا دورتـمــونــد باللقب املحلي
مرتني وبمسابقة الكأس مرة واحدة،
قـبــل أن يـقــرر الــرحـيــل ال ــى مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،ح ـي ــث ع ــان ــدت ــه َاإلص ــاب ــة
فــي مرحلة أول ــى ،ثــم لــم يـلــق التقدير
املطلوب مقارنة بإمكاناته الكبيرة.
اليوم عاد كاغاوا الى «البوندسليغا»،
وب ــدأ ســريـعــا يـضــع بصمته القديمة
مــع امل ــدرب يــورغــن كـلــوب ،ال ــذي قامر
يومًا بجلب اسـ ٍـم مجهول الى الفريق
فريق في الدرجة
األصفر واألسود من
ٍ
الـ ـث ــانـ ـي ــة الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة هـ ــو ت ـش ـي ــري ــزو

أوس ــاك ــا .ل ـكــن ه ــذا الـصـغـيــر أضـحــى
كبيرًا بسرعة هائلة ،وفتح الباب أمام
الـعــديــد مــن أب ـنــاء بـلــده لــانـتـقــال الــى
ب ــاد أب ـطــال الـعــالــم .شـتــوتـغــارت كــان
أول امل ـب ــادري ــن عـنــدمــا ض ــم غــوتــوكــو
ساكاي وشينجي أوكازاكي ،واألخير
ت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـ ــى اس ـ ــم ك ـب ـيــر مـ ــع ان ـط ــاق
املــوســم ال ـحــالــي ،إذ بـعــد انـتـقــالــه الــى
ـدرات هجومية
ماينتس كـشــف عــن ق ـ ٍ
كبيرة ليتصدر ترتيب الهدافني حتى
اآلن ،بالتساوي مع مهاجم هوفنهايم

يقارب
اليابانيونيحبّ
كرة القدم كما
األلمان تمامًا

برنامج الدوري اإلسباني واأللماني
إسبانيا (املرحلة )6

أملانيا (املرحلة )6

¶ الجمعة:
إلتشي  -سلتا فيغو ()22.00

¶ الجمعة:
ماينتس  -هوفنهايم ()21.30

¶ السبت:
فياريال  -ريال مدريد ()17.00
برشلونة  -غرناطة ()19.00
اتلتيكو مدريد  -اشبيلية ()21.00
اتلتيك بلباو  -ايبار ()23.00
ليفانتي  -رايو فاييكانو ()23.00

¶ السبت:
شـ ــال ـ ـكـ ــه  -ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
()16.30
فرايبورغ  -باير ليفركوزن ()16.30
شتوتغارت  -هانوفر ()16.30
كولن  -بايرن ميونيخ ()16.30
بادربورن  -بوروسيا مونشنغالدباخ
()16.30
فولسبورغ  -فيردر بريمن ()19.30

¶ األحد:
خيتافي  -ملقة ()13.00
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -امل ـي ــري ــا
()18.00
ريال سوسييداد  -فالنسيا ()20.00
قرطبة  -اسبانيول ()22.00

¶ األحد:
أوغسبورغ  -هيرتا برلني ()16.30
ه ــام ـب ــورغ  -اي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت
()18.30

الـنــروجــي ط ــارق الـيــونـســي بتسجيل
ٍّ
كل منهما  5أهداف في  5مباريات.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ت ــأل ــق أوك ـ ــازاك ـ ــي ،يـبــرز
اس ــم ه ـيــروكــي س ــاك ــاي م ــع هــانــوفــر،
وأت ـســوتــو أوش ـي ــدا م ــع شــال ـكــه .وعــن
أوشيدا ،يمكن القول إنه لو لم يحمل
ّ
املالمح اليابانية العتقد الكل أنه العب
أوروبي أو أميركي التيني بالنظر الى
قدراته الفنية الرفيعة.
ـاد
ـ
ن
أي
ـي
ـ
ل
ـ
خ
ـ
ت
ـال
وال ــاف ــت ان ــه ف ــي ح ـ
ٍ
أمل ــان ــي ع ــن العـ ـ ٍـب يــابــانــي م ـع ـ ّـن ،فــإن
نــاديــا آخــر ي ـســارع الــى الـتـعــاقــد معه،
وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا حـ ـص ــل حـ ـت ــى م ـ ــع أص ـغ ــر
األسماء اليابانية في «البوندسيلغا»
أي ه ـيــروشــي كـيــوتــاكــي ال ــذي انتقل
من هانوفر الى نورمبرغ ،بينما ترك
هاجيمي هوسوغاي فريق العاصمة
ه ـيــرتــا بــرلــن ل ـخــوض م ـغــامــرة أكـبــر
م ــع بــايــر ل ـي ـفــركــوزن ال ـعــريــق ،وذه ــب
يــويــا أوس ــاك ــو ال ــى كــولــن بـعــد تــألـقــه
مع ميونيخ  1860في الدرجة الثانية
املوسم املاضي.
إذًا ،ال يقتصر األمــر على فرق الدرجة
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،إذ إن س ـيــف
«الـســامــوراي» يفعل فعله في الدرجة
الثانية بوجود عدة العبني حاليًا مثل
تــاكــاشــي إي ـنــوي نـجــم بــوخ ــوم ،حيث
يــريــد ك ـث ـيــرون االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـتــزام
وان ـض ـب ــاط هـ ــؤالء «ال ــرج ــال اآلل ـي ــن»
الذين يقاربون كرة القدم كما يحبها
األملـ ـ ــان ،إن ك ــان ف ــي ال ـت ـمــاريــن أو في
املباريات ،والدليل أن  12العبًا يابانيًا
موجودون حاليًا في دوري األضــواء،
م ــا يـجـعـلـهــم رابـ ــع أك ـب ــر «إث ـن ـي ــة» في
«ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ب ـعــد الـســويـســريــن
والنمسويني والبرازيليني.
ع ــاصـ ـف ــة ي ــاب ــانـ ـي ــة تـ ـض ــرب الـ ـ ــدوري
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ع ــاصـ ـف ــة سـ ـتـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ــى
إعصار عندما يجتمع هؤالء ليلعبوا
بــألــوان منتخب بالدهم على الساحة
اآلسيوية.
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رياضة

الكرة االنكليزية

أصداء عالمية

فان غال يعيش اسوأ ايام حياته
ال شــك فــي ان الـهــولـنــدي لــويــس فان
غال يعيش اسوأ ايام حياته في كرة
ال ـقــدم ،اذ ان املـشــاكــل تــاحــق الــرجــل
ـدب وص ـ ـ ــوب مـ ــع فــري ـقــه
مـ ــن كـ ــل ح ـ ـ ـ ٍ
مانشستر يونايتد االنكليزي .ففي
الوقت الذي يتحضر فيه «الشياطني
الحمر» ملواجهة وست هام يونايتد،
غـ ـدًا ،فــي الـ ــدوري االنـكـلـيــزي املمتاز
لكرة الـقــدم ،اضحى فــان غــال تقريبًا
من دون اي مدافع.
م ـش ــاك ــل ف ـ ــان غ ـ ــال ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـحـقــق
فوز يتيم من اصل  6مباريات
سوى ٍ
خ ــاضـ ـه ــا م ـ ــع ي ــون ــايـ ـت ــد ف ـ ــي ك ــاف ــة
خط تصاعدي،
املسابقات ،تسير في ٍ
اذ بعد الخسارة املريرة امــام ليستر
سـ ـيـ ـت ــي االحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ع ـص ـفــت
االصــابــات اكـثــر فــي صـفــوف الفريق
وتحديدًا في خط الدفاع ،الذي ظهر
تجلى بوضوح
فيه ضعفًا فاضحًاّ ،
ضد ليستر سيتي .ويبدو ان االزمة
الدفاعية ستتفاقم ،اذ يعاني جوني
ايفانز من اصابة في كاحله تعرض
لها في املباراة املذكورة ،التي شهدت
طــرد تايلر بالكيت ،ما يعني انــه لن
يتمكن من املشاركة امام وست هام.
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ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرض ك ـ ــري ـ ــس س ـم ــول ـي ـن ــغ
ل ــاص ــاب ــة خـ ــال ال ـت ـم ــاري ــن اول من
أم ــس ،وه ــو بــالـتــالــي لــن يتمكن من
املشاركة ايضًا .ويضاف الى الثالثي
املـ ــذكـ ــور ،امل ــداف ــع اآلخ ـ ــر ف ـيــل جــونــز
الـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ــن اص ــاب ــة عـضـلـيــة،
مــا يعني ان فــان غــال سيضطر الى

اش ــراك الظهير االيـســر االرجنتيني
ماركوس روخــو في قلب الدفاع الى
جــانــب العـ َـبــن يشغالن ع ــادة مراكز
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط اي االسـكــوتـلـنــدي
داريـ ـ ــن فـلـيـتـشــر وال ـه ــول ـن ــدي داالي
بليند.
لـكــن ف ــان غ ــال ال ــذي اع ـتــرف بــأنــه لم

 10العبين يغيبون عن صفوف مانشستر يونايتد (إيان كينغتون  -أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
12 38 18 7 6 3 2
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني لإلصدار
الرقم  1234وجاءت النتيجة على الشكل اآلتي:
األرق ـ ــام ال ــراب ـح ــة 38 - 18 - 7 - 6 - 3 - 2 :الــرقــم
اإلضافي12 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة: 1.125.531.440ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.125.531.440 :ل .ل.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة: 50.510.880ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.658.467 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز اإلج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة:
 50.510.880ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1043 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48.428 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة: 128.080.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.010 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة األول ـ ــى واملـنـقــولــةللسحب املقبل 329.332.816 :ل .ل.
 امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة الـثــانـيــة واملـنـقــولــةللسحب املقبل 49.609.480 :ل .ل.
وسـ ـم ــت الـ ـت ــذك ــرة فـ ــي م ـح ــل ج ـ ـ ــورج إسـ ـب ــر فــي
طرابلس
نتائج زيد
جــرى مـســاء أمــس سحب زيــد رقــم  1234وجــاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.37182 :
¶ الجائزة األولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.546.624 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7182 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.182 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.82 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 75.000.000 :ل.ل.

إيقافات بالجملة بسبب تالعب بالنتائج

في أستونيا حيث فتح تحقيق قضائي عام
 2011في قضية تالعب بنتائج املباريات،
أوقفت لجنة االنضباط في االتحاد املحلي
ك ـ ًـا م ــن امل ـهــاجــم ال ـســابــق ل ـفــريــق لـيـفــاديــا
ت ــال ــن األوكـ ــرانـ ــي ي ــاروس ــاف دمـيـتــريـيــف
مــدى الـحـيــاة ،إضــافــة الــى وقــف  10العبني
ح ـتــى األول م ــن آذار ع ــام  2015والع ـبــن
آخــريــن حتى  31كــانــون األول عــام .2014
أما في سلوفاكيا ،فقد أوقف االتحاد املحلي
العب وسط سبارتاك ترنافا إيفان هودور،
ومهاجم نيترا روبير راك ،ملدة  11و 15عامًا
تواليًا بسبب تالعبهما بنتائج عدة مباريات
ودية على صعيد األندية عام .2011

يواجه في مسيرته كمدرب هذا العدد
م ــن االصـ ــابـ ــات ف ــي ف ــري ـق ــه ،ل ــم يـكــن
متحفظًا ف ــي م ــا يـخــص االسـتـعــانــة
بمدافعي الفريق الــرديــف على غــرار
بـ ــادي مــاكـنـيــر ( 19ع ــام ــا) ،الـ ــذي قد
يسجل بدايته مع الفريق االول ،وقد
قائال« :لدينا
اكد الهولندي هذا االمر
ً
الكثير من الغيابات ،ارتفع العدد الى
 9اص ــاب ــات اآلن وبــاك ـيــت مــوقــوف،
وه ــذا االم ــر يعني بــأنـنــا نفتقد الــى
 10العـبــن ،وبــالـتــالــي يجب اللجوء
ال ــى فــريــق الـشـبــاب الخـتـيــار العبني
آخ ــري ــن» .وتــابــع« :بــامـكــان الالعبني
ال ـش ـبــان اس ـت ـغــال ال ـفــرصــة املـتــاحــة
امامهم اآلن ،وهذه هي ايضًا سياسة
الفريق».
وال ت ـن ـح ـص ــر الـ ـغـ ـي ــاب ــات ف ـ ــي خــط
دفاع الفريق ،بل يعاني فان غال من
اصــابــة ثالثي الــوســط مايكل كاريك
واشـ ـل ــي ي ــون ــغ وال ـب ـل ـج ـي ـكــي مـ ــروان
فاليني ،ما دفع املدرب الهولندي الى
االعتراف بأن مهمة اخــراج يونايتد
من كبوته الحالية تبدو من اصعب
املهمات التي اختبرها في مسيرته
التدريبية.

رويس يعود إلى تمارين دورتموند

ع ــاد ن ـجــم ب ــوروي ـس ــا دورتـ ـم ــون ــد ،روي ــس،
ل ـخــوض ال ـتــدري ـبــات الخفيفة عـقــب تعافيه
من اإلصابة في كاحل القدم ،وسط توقعات
بــإمـكــانـيــة لـعـبــه فــي امل ـبــاريــات فــي النصف
الثاني من الشهر املقبل.
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أفقيا

 -1ضمير متصل – فلكي بولوني برهن عن دوران الكرة األرضية على ذاتها وحول الشمس –
 -2قشر النخل – جزيرة تابعة للسعودية تـ ّـم تأجيرها ملصر ألغــراض دفاعية ومــا زالــت تحت
السيطرة املصرية حتى اليوم –  -3منظمة إجرامية إيطالية عاملية – دولــة أميركية –  -4حال
وشأن – خليط من الشراب –  -5شاي باألجنبية – اسم موصول – شحم –  -6بلدة لبنانية بقضاء
النبطية – عملة نقدية عربية –  -7ماركة سيارات – غير ناضج من الفاكهة –  -8خاصتي ولي
–  -9زميل وصديق – صغير الكلب –  -10أديــب وشيخ لبناني راحــل ُولــد في صيدا ودرس في
األزهر له مؤلفات لغوية وفقهية

عموديًا
 -1راقصة هولندية جرمانية وأشهر جاسوسة في التاريخ خــال الحرب العاملية األولــى – -2
الطابع املالي الــذي ُيستعمل في املعامالت اإلداري ــة واملالية – إســم بــوذا في الصني –  -3يهرب
السيف – كلمة بمعنى
مــن السجن – عائلة ممثل
أميركي شهير –  -4راحــة يــدي – مــن أسـمــاء ّ
ّ
ّ
وتحسر على املاضي –  -6أكـ ّـد وأنجز األمــر – عض على شفتيه – من
تمهل –  -5والــدة – أسف
ّ
األمــراض الصدرية –  -7عاصمة إيسلندا –  -8عاصمتها أوسلو – يمس بيديه –  -9جزيرة من
جزر الكارولني غرب املحيط الهادي – ّ
فجر الجسر – سقي النبات –  -10طائر حسن الصوت –
شجاع ومقدام وجريء

أفقيا

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

-1فارس آغا – رب –  -2وجه – دمنهور –  -3يخمد – رنا – ّ -4
ملبس – الب –  -5ود
– يونس – عد –  -6بسط – هدسن –  -7أجر – نش – ّ
نقب –  -8أبد – ابولو –  -9عمر
ّ
صحي  -الرينغ
املختار – ّ -10

عموديًا
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2

7

6

5
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

ّ
-1فورموزا – عص –  -2أج – لد – جامح –  -3رهيب – بربري –  -4خسيس – دا –  -5آدم – وطن – ال
–  -6غمدان – شامل –  -7ان – لسه – ّ
بخر –  -8هرب – دنوتي –  -9رون – عسقالن –  -10براندنبورغ
ّ

4

حل الشبكة 1811

شروط اللعبة
ّ

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

6

4

5

6

1812
7

8

9

10

11

(.)1981-1939
قبانيبمراسالته مع
نزارإشتهر
.)1949
الراحل
(-1862
السوري
في مصر
للشاعر
بريطانيا
الثانية
لملك
العراقية
الزوجة األعلى
الممثل
ّ
األولىالملحقية الثقافية
تعمل في
العالمية
الحربكانت
العراقية حيث
علي خالل
السفارة
حسين بن
بتفجير
أغتيلتمكة
شريف
= 11+10+1
 = 11+4+9سهل
لعاب الفم ■
أحزان ■
= 3+4+8+2+9
كويتية ■■= 7+10+5+1
صحيفة الصوت
طائر حسن
= 5+1+3+7+6
= 3+8+2+6
الفهمباألجنبية
ولد
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ثقافة وناس • نجوم

خالد صالح ...الشاشة المص ـ
ّ
القاهرة تودعه اليوم ...و «الجزيرة  »2آخر أفالمه
بشكل مفاجئ ،رحل
أمس بعدما توقف قلبه
عن الخفقان .الفنان الذي
ّ
تأخر في دخول المشهد
السينمائي والتلفزيوني،
سرعان ما سطع نجمه
البسيط والصادق
بأدائه ّ
المركب حتى وصفه
لكن ّ
النقاد بأنه سليل جيل
من الممثلين العمالقة
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
فـ ــي مـ ـش ــاه ــده فـ ــي م ـس ـل ـســل «ح ـ ــاوة
الـ ــروح» لـشــوقــي امل ــاج ــري ،ب ــدا الــوهــن
جليًا على مالمح خالد صالح (-1964
 .)2014غير أن جمهوره العريض في
مـصــر وال ــوط ــن ال ـعــربــي لــم يـتــوقــع أن
النهاية قد اقتربت ،فتمنى له الخروج
بـ ـس ــام مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدق ـي ـق ــة ال ـتــي
خضع لها صباح السبت املاضي في
«مستشفى مجدي يعقوب للقلب» في
أسـ ــوان (ج ـنــوب م ـصــر) .خ ــرج صالح
من العمليات إلى غرفة العناية املركزة
وس ــط حــالــة حــرجــة أقـلـقــت أصــدقــاءه
ومحبيه ،إلــى أن استسلم القلب فجر
أمس الخميس.
ب ــدأ صــالــح م ـشــواره مــع الـفــن متقدمًا
فــي الـســن وكـبـيـرًا فــي املـقــام وعريضًا
فــي املــوهـبــة .تـخــرج فــي كلية الحقوق
عـ ـ ــام  1987وزام ـ ـ ـ ــل خ ــال ــد الـ ـص ــاوي
ً
طويال في مسرح الجامعة ثم مسرح
لم يجد طريقه لالحتراف
الدولة ،لكنه ُ
بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ف ــشـ ـغ ــل ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـشــر

سنوات في العمل في املحاماة وإدارة
مصنع للحلويات ك ــان ملكًا ألســرتــه
ف ــي أب ــو ال ـن ـمــرس (ج ـن ــوب ال ـق ــاه ــرة).
عاد للوقوف أمام الكاميرا كأنه يمثل
لـلـمــرة األول ـ ــى .ه ـكــذا ظـنــه املـتــابـعــون
الذين تعودوا اعتبار أي ممثل وجهًا
جديدًا ،لكن صالح الذي بدأ بمشاهد
معدودة في فيلم «جمال عبد الناصر»
ألنور قوادري ( )1999سرعان ما أثبت
خطأ من لم يمنحه الفرصة في البداية.
في  ،2002خرج مشاهدو فيلم «محامي
خلع» ملحمد ياسني يسألون عن اسم
املـمـثــل ال ــذي أدى شخصية الـقــاضــي
ع ـبــر م ـش ـهــد وح ـي ــد ن ـجــح ص ــال ــح في
إجـ ـ ـب ـ ــار الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن واملـ ـش ــاه ــدي ــن
ع ـلــى م ـعــرفــة اسـ ـم ــه .ب ـع ــده ــا ،انـطـلــق
ل ـي ـقــدم ال ـعــديــد م ــن األدوار الـقـصـيــرة
قبل أن يرتقي إلــى مرتبة أعلى بفيلم
«تيتو» ( )2004الذي أطلق فيه عبارته
ّ
ليكون الحقًا
الشهيرة «أنا بابا ياله»
دوي ـتــو مــع بـطــل الفيلم أحـمــد السقا،
ويقدم معه أفالمًا عدة ناجحة أبرزها
«ابن القنصل».
عـ ـب ــر مـ ـش ــاه ــد م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة أخ ـ ـ ـ ــرى فــي
فـيـلــم «أح ـل ــى األوق ـ ـ ــات» ،دخ ــل صــالــح
ب ـش ـخ ـص ـي ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ذاكـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ــرأة
املصرية عبر جــدال جمعه مع زوجته
(هـنــد ص ـبــري) فــي الـفـيـلــم ه ــو :أيهما
األه ـ ــم ل ـل ـع ــاق ــة ال ــزوجـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ــورد أم
ال ـك ـبــاب؟ اتـسـمــت خ ـطــوات صــالــح في
هذه املرحلة بالثبات واالنتشار الذي
ال يعني تقديمه أدوارًا دون املستوى،
ح ـت ــى ج ــاء ت ــه ال ـب ـط ــول ــة امل ـط ـل ـق ــة فــي
آخ ــر أف ــام يــوســف شــاهــن ،حــن قــدم
ش ـخ ـص ـي ــة أم ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــرطـ ــة امل ـت ـج ـب ــر
«ح ــات ــم» ف ــي «ه ــي ف ــوض ــى» (.)2007
انتهى املشهد بهجوم أهل املنطقة على
قسم الشرطة للقصاص من حاتم ،قبل
أن يتكرر على أرض الواقع في «ثورة
ي ـنــايــر» .فــي ال ـعــام نـفـســه ،ب ــدأ صالح
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة بـمـسـلـســل

في
مشهد من
مسلسل
«حالوة
الروح»
لشوقي
الماجري

َّ
يشيع اليوم بعد صالة الظهر من
مسجد «عمرو بن العاص» في القاهرة
«سـلـطــان ال ـغــرام» لينجح ســريـعــا في
دخول قائمة نجوم الدراما الرمضانية
لسبع س ـنــوات متتالية ،ق ــدم خاللها
«ب ـع ــد الـ ـ ـف ـ ــراق» ،و»تـ ــاجـ ــر ال ـس ـع ــادة»
و»موعد مع الوحوش» ،و»الريان» و»
 7جامعة الــدول العربية» ،و»فرعون»
إلــى آخــر مسلسالته «ح ــاوة ال ــروح».
ورغـ ـ ــم ال ـب ـط ــول ــة امل ـط ـل ـق ــة ،ل ــم يـعـتــذر

صالح عن أي ظهور شرفي في أعمال
أدى ب ـطــول ـت ـهــا نـ ـج ــوم آخـ ـ ـ ــرون .ت ــرك
وراءه العديد من العالمات في ذاكــرة
الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة بـيـنـهــا شخصية
«الريس عمر حرب» في الفيلم الشهير،
ودور الــداع ـيــة فــي فـيـلــم «املـصـلـحــة»،
والعالم املتشائم من مستقبل أسرته
فــي مـصــر فــي فيلم «فـبــرايــر األس ــود»
ملحمد أمــن ،وشخصية كمال الفولي
فــي فيلم «عـمــارة يعقوبيان» ،إضافة
إلى شخصية «زكــري» األخ األكبر في
«كــف القمر» آخــر أفــام خالد يوسف.
اس ـ ـت ـ ـعـ ــان األخـ ـ ـي ـ ــر بـ ـص ــال ــح ل ـظ ـه ــور

خاص في فيلم «حني ميسرة» وظلت
شخصية رضــا الـتــي جسدها مؤثرة
ط ــوال األح ــداث رغــم أنـهــا كــانــت اسمًا
ً
م ـ ـتـ ــداوال ف ـق ــط ع ـل ــى لـ ـس ــان األبـ ـط ــال،
ّ
ولــم يـطــل صــالــح إال عبر حلم خاطف
ك ــال ـح ـل ــم ...ح ـل ــم ك ــال ــذي ظ ــن مـحـبــوه
أنهم تحت سيطرته عندما ذاع خبر
الـ ــوفـ ــاة ،ق ـبــل أن ي ـخ ـفــق ال ـج ـم ـيــع في
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ن ـفــي ل ـل ـخ ـبــر ،لـيـتـحــول
الـحـلــم إلــى كــابــوس .يبقى أن ظـهــوره
األخير سيكون في فيلم «الجزيرة »2
ال ــذي سـيـطــرح فــي ال ـص ــاالت فــي عيد
األضحى.

فنان المسرح قتلته السينما
القاهرة ـ محمد خير
ق ـبــل ش ـهــريــن ف ـقــطّ ،
وجـ ــه «امل ـهــرجــان
القومي للمسرح» املصري الشكر إلى
خ ــال ــد ص ــال ــح ع ـلــى دع ـم ــه امل ـهــرجــان.
هل كان صالح الــذي أبعده االنشغال
السينمائي التلفزيوني عــن املسرح،
يوجه الدعم إلى ماضيه الخاص؟
ً
عــرفــه م ـســرح ال ـجــام ـعــة أوال ث ــم جــاء
األداء املذهل على مسارح «الهناجر»
و«ال ـق ــوم ــي» و«ال ـط ـل ـي ـعــة» .تـحـفــظ له
الـخـشـبــة دوري ـ ــه ال ـب ــارزي ــن منتصف
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ال ـ ـحـ ــارس امل ـث ـل ــي فــي
«طـ ـ ـق ـ ــوس اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت»
(سعد الله ون ــوس) ،ومفتش التذاكر
فــي نسخة غنائية مــن «مـســافــر ليل»
(صـ ــاح ع ـبــد ال ـص ـب ــور) .ف ــي األولـ ــى،
ً
أدى مشهد االنـتـحــار مشنوقًا كامال
فوق خشبة «الهناجر» .وفي الثانية،
اس ـت ـق ـبــل ال ـج ـم ـه ــور ب ـن ـف ـســه مـفـتـشــا
تــذاكــره في مدخل مسرح «الطليعة»،
ب ـن ـفــس ال ـح ـي ــوي ــة وال ـ ـقـ ــوة ف ــي األداء
التي الزمـتــه فــي مــا بعد فــي السينما
وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،ومـ ـنـ ـحـ ـت ــه ن ـجــوم ـيــة
تــأخــرت نسبيًا ،لكنه عـ ّـوض التأخير
بعالمات صنعها سريعًا ولن تنسى.
بــن امل ـســرح والـسـيـنـمــا ،فــي االنـتـقــال
بــن الـجـمـهــور ال ـخــاص امل ـح ــدود إلــى
الجمهور العريض املتنوع ،محاوالت
متتابعة لدخول ساحة الفن السابع،

عـطـلـتـهــا ص ـع ــوب ــات الـسـيـنـمــا آن ــذاك
م ـن ـت ـص ــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،وظـ ـ ــروف
ش ـخ ـص ـي ــة أل ـ ــزم ـ ــت صـ ــالـ ــح ب ـب ـعــض
األعمال التجارية للعائلة .لكنه ظهر
ه ـن ــا وهـ ـن ــاك ف ــي «ج ـن ــة ال ـش ـيــاطــن»
( )1998و»ج ـ ـ ـمـ ـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر»
( )1999و»خ ـل ـل ــي الـ ــدمـ ــاغ ص ــاح ــي»
( )2001وأع ـمــال أخ ــرى مـتـفــرقــة ،أدى
ّ
فيها جيدًا .لكن مشهدًا صغيرًا شبه
ص ــام ــت ل ـش ـخ ـص ـيــة ق ــاض ــي مـحـكـمــة
فــي «مـحــامــي خ ـلــع» ( )2002آل ـفــه مع
الـجـمـهــور أخ ـي ـرًا .وب ـعــد ق ـفــزة أخ ــرى
صغيرة في الكوميدي «ميدو مشاكل»

جسد دور الحارس المثلي
في «طقوس اإلشارات والتحوالت»
( ،)2003ضــرب بـقــوة فــي «تـيـتــو» مع
أح ـمــد الـسـقــا ( ،)2004وان ـت ـقــل ب ــدور
الضابط الفاسد ،بــأدائــه و»الزمــاتــه»،
إلــى مـصــاف نـجــوم السينما ،بــل إلى
أحـ ــد أهـ ــم م ــواه ـب ـه ــا أي ـض ــا ف ــي نـظــر
النقاد كما الجمهور.
برهن صالح على نوعية موهبته ،بأن
ّ
قدم في العام نفسه ،على العكس تمامًا
من الضابط القاسي في «تيتو» ،دور
ال ــزوج الفقير البسيط (الــرومــانـســي
عـلــى طــريـقـتــه) ف ــي «أح ـل ــى األوقـ ــات»

( .)2004ك ـ ــان ه ــو ال ــوج ــه ال ــرج ــال ــي
البارز في هذا الفيلم النسائي تأليفًا
(وس ـ ـ ــام س ـل ـي ـم ــان) وإخـ ــراجـ ــا (ه ــال ــة
خليل) وبطولة ثالثية (هندي صبري
وحنان ترك ومنة شلبي) .إحدى أشهر
عبارات الفيلم كانت لهند صبري «أنا
عــاوزة ورد يا إبراهيم ،وما تقوليش
ال ـك ـبــاب رومــان ـســي أك ـتــر مــن الـ ــورد».
ّ
رغــم أن العبارة هنا تنطقها الزوجة
ّ
ي ـســريــة (هـ ـن ــد) ،إال أن خ ــال ــد صــالــح
(إب ــراه ـي ــم) بـقــي حــاض ـرًا فــي املـشـهــد،
مرتبطًا به بقوة حضوره الهائلة .في
مشهد آخــر ،يذهب لتسلم زوجته من
قسم الشرطة ،تلومه على سوء حالة
ومالبس األطفال «املبهدلة» ،يجيبها
ســاخ ـرًا« :يـعـنــي أن ــا راي ــح أجـيـبــك من
املـجـلــس الـقــومــي لـلـمــرأة؟ أن ــا جايبك
من القسم يا يسرية»!
هذا املزيج الدائم من البساطة والقسوة
وخ ـفــة ال ـظــل ،بـقــي مـصــاحـبــا ومـمـيـزًا
لخالد صالح في أدواره على تنوعها.
ي ـبــرز ذل ــك ب ـقــوة ف ــي دوره األهـ ــم في
«هي فوضى» ليوسف شاهني وخالد
يوسف ( .)2007يمكن القول بسهولة
ّ
إن صــالــح كــان البطل املطلق للفيلم،
رغم تعدد نجومه ،وعلى رأسهم منة
شلبي التي لعبت البطولة النسائية.
لعب صالح دور أمني الشرطة الفاسد
السيناريو األصلي ضابطًا
(كــان في ُ
فــاس ـدًا ثــم خ ـفــض إل ــى أم ــن شــرطــة)،

يـ ـعـ ـي ــش حـ ـب ــا م ـ ــن ط ـ ـ ــرف واح ـ ـ ـ ــد بــا
أم ــل م ــع ج ــارت ــه ن ــور (م ـن ــة) .يـحــاول
الـحـصــول عليها بــاسـتـخــدام أالعيبه
ون ـ ـفـ ــوذه وف ـ ـسـ ــاده وأخ ـ ـي ـ ـرًا ذك ــورت ــه
وحدها عبر اغتصابها .عبر يومياته،
يعرض الفيلم نقدًا واسعًا ملمارسات
ش ــرط ـي ــة ف ــاس ــدة ،م ــن ال ـت ـع ــذيــب إلــى
ف ــرض األت ـ ـ ــاوات واس ـت ـغ ــال ال ـن ـفــوذ.
على لسان صــالــح /حاتم فــي الفيلم،
يقول عبارته األشـهــر« :الـلــي مالوش
خير في حاتم مالوش خير في مصر»
فــي ِإش ــارة مــن السيناريو إلــى فساد
النظام السياسي الذي يحتكر الثروة
واملصالح.
إل ــى الـتـلـفــزيــون ،انـتـقــل خــالــد صــالــح
ن ـج ـمــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا .بـ ـط ــوالت ج ـمــاه ـيــريــة
ف ـ ــي «ت ـ ــاج ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة» وف ـ ــرع ـ ــون»
و»ال ـ ـ ــري ـ ـ ــان» ...ك ــان ــت أدوار ب ـط ــوالت
وشهرة ،لكنها لم تحمل القيمة الفنية
ألدواره في السينما واملسرح ،كان في
مسرح التسعينيات شابًا حيويًا ،وفي
درام ــا الـتـلـفــزيــون نجمًا قـطــع مـشــوار
النجومية الصعب .بني هذا وذاك ،في
س ـنــوات السينما ط ــوال الـعـقــد األول
من األلفية ،تمكنت منه متاعب القلب،
ع ـ ــاج إث ـ ــر آخ ـ ــر ومـ ـ ـح ـ ــاوالت آخ ــره ــا
جراحة القلب املفتوح في «مستشفى
مـ ـج ــدي ي ـع ـق ــوب» ف ــي أس ـ ـ ـ ــوان ،إن ـهــا
املستشفى األهــم فــي مصر ،لكن قلب
خالد لم يعد يحتمل أكثر.
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ثقافة وناس

ـرية تخسر «وغدها» الجميل
«ابن البلد» فارس الشاشة الفضية

القاهرة  -محب جميل
إنــه أحــد فــرســان الـشــاشــة الفضية.
أنجز صالح ما يقرب من  32فيلمًا
ً
و 16مـ ـسـ ـلـ ـس ــا و 5مـ ـس ــرحـ ـي ــات.
كــانــت لــه طلة فنية مميزة ،روبــرت
دي ن ـي ــرو الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة كما
أطلقوا عليه .أســس ملعادلة فريدة
ت ـقــوم عـلــى ات ـق ــان مـخـتـلــف األدوار
م ـ ــع الـ ـبـ ـس ــاط ــة ف ـ ــي األداء وع ـم ــق
ال ـن ـظ ــرة .ف ــي فـيـلـمــه األول «ج ـمــال
عـبــد الـنــاصــر» ( ،)1999جـســد دور

م ـشـ ّـوهــة ف ــاق ــدة الـصـلــة باملجتمع،
وال مباالة تطغى على كل تفاصيل
ال ـح ـي ــاة .ك ــان يـجـتـهــد ف ــي ك ــل دور
ليلتقط شخصية مجتمعية يبرز
تفاصيلها بــن السلب واإلي ـجــاب.
«يــالـلــي بـتـســأل عــن الـحـيــاة ،خدها
ك ـ ــدة زي م ــا ه ـ ــي ،ف ـي ـهــا اب ـت ـســامــة
وف ـي ـه ــا آه ،ف ـي ـهــا آسـ ـي ــة وح ـن ـ ّـي ــة».
ي ـ ــردده ـ ــا م ـح ـم ــد م ـن ـي ــر ف ـ ــي فـيـلــم
«أحـ ـل ــى األوقـ ـ ـ ــات» ( .)2004درامـ ــا
ّ
املصغرة لعب فيها صالح
الحياة
دور املـ ــدرس ال ـك ــادح ال ــذي يحوله

رجل املخابرات صالح نصر .أداؤه
الجاد ونبرة صوته املميزة جعاله
يـبـهــر الـجـمـهــور فــي دور الـضــابــط
في فيلم «تيتو» ( )2004مع أحمد
ال ـس ـقــا .شـخـصـيــة ضــابــط الـشــرطــة
بـ ــن الـ ـع ــزل ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة والـ ـت ــوق
إلنسانيته املـسـلــوبــة بفعل املهنة.
وألن ــه الـســوريــالــي ال ــذي يسير في
الـ ـط ــري ــق املـ ـع ــاكـ ـس ــة لـ ـخ ــط ال ـس ـيــر
امل ـج ـت ـم ـعــي ،ف ـقــد ت ـمــاهــى م ــع نـ ّـص
م ـص ـط ـفــى ذكـ ـ ــرى فـ ــي ف ـي ـلــم «ج ـنــة
ال ـش ـي ــاط ــن» ( .)1999شـخـصـيــات

املجتمع إلــى مجرد حصالة لجمع
ال ـن ـقــود .الـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة من
الـنـظــارات ذات الــاصـقــة البيضاء،
و«ال ـب ـلــوفــر» الـفـضـفــاض وتلعثمه
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم بـ ـ ــن ك ـ ـ ــراس ـ ـ ــات ال ـ ــواج ـ ــب
والتالميذ.
ّ
كــلـمــا غ ــاب صــالــح ،ع ــاد مــع حقيبة
دي نيرو .في «حرب أطاليا» ()2005
كـ ــان ل ــه دور اس ـت ـث ـنــائــي ب ــن خفة
ّ
الظل وزعيم املافيا الذي يتوقف عن
ال ـشــر .كلمته الـشـهــريــة «بـكــوغـتــي»
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــة ب ـك ــر،
ّ
ظ ــل الـشـبــاب يــرددهــا عـلــى املقاهي
لـفـتــرة طــويـلــة .يـتــابــع صــالــح عزفه
عـلــى سـيـمـفــونـيــة ال ـح ـيــاة ف ــي فيلم
«م ــاك ــي اس ـك ـن ــدري ــة» ( ،)2005إنــه
امل ـحــامــي الـ ــذي ي ـتــاعــب بــالـجـمـيــع
ب ــدءًا مــن صــديـقــه بـهــدف مصلحته
الـشـخـصـيــة .ك ــان تـسـتـهــويــه دائ ـمــا
األدوار األق ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـب ــروت
والـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــاء .وف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـض ـخ ــم
«ع ـ ـم ـ ــارة يـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان» الـ ـ ـ ــذي ضــم
كوكبة من النجوم ،كــان هو مفتاح
الـســر بشخصية الـبــرملــانــي املحنك
الذي يدرك خبايا النظام والثغرات
الـقــانــونـيــة الـتــي ُيـمـكــن مــن خاللها
بلوغ أي شيء ،شرط أن تترك مبلغًا
محترمًا.
م ــام ـح ــه ،وش ــارب ــه الـ ـح ــاد ،جـعــاه
نجمًا سينمائيًا تفوح املصرية من
وجهه« .ابــن بلد» مثابر يؤمن بما
ي ـقــدمــه وال يـبـخــل ب ـق ــدرات ــه الـفـنـيــة
على الـجـمـهــور .صــالــح يفضل تلك
املدرسة الواقعية التي تنسلخ منها
املجتمع.
الشخصيات كنسيج مــن ّ
شخصيات كوالجية بني النصاب،
املـ ـح ــام ــي ،ض ــاب ــط الـ ـش ــرط ــة ،رج ــل
املخابرات ،املدرس ،اإلعالمي...
تجربته مع يوسف شاهني وخالد

ي ــوس ــف فـ ــي ف ـي ـل ــم «هـ ـ ــي ف ــوض ــى»
( ،)2007ج ـع ـل ـت ــه م ـ ـ ـ ــادة خ ـص ـبــة
للعديد من النقاد .استطاع بمهارة
شديدة تجسيد شخصية الشرطي
ال ـفــاســد ب ـكــل ت ـع ـق ـيــداتــه ومـشــاكـلــه
املركبة .يكتسب من إهمال املجتمع
وتهميشه واحتقاره له طاقة سلبية
ي ـ ّـوظ ـف ـه ــا فـ ــي ج ـل ــد كـ ــل امل ـس ــاج ــن
واملـ ـظـ ـل ــوم ــن .ي ــؤم ــن أن كـ ــل ش ــيء
ُيمكن أن يتنزع بالقوة والسلطة .ال
يولي أي اهتمام للقانون ،وعندما
يشعر بالرفض من كل األفراد ،يقرر
أن يأخذ الفتاة التي أحبها بالقوة،
يغتصبها ليثور عليه أهل الحارة.
في مشاهد متتابعة شديدة التوتر
بني القلق النفسي والشبق الجنسي،
حالة من االحتياج املضطرب نحو
ال ـج ـن ــس اآلخ ـ ـ ــر ،م ــع ظ ـ ــال مــركـ ّـبــة
ع ـلــى خـلـفـيـتــه ال ـث ـقــاف ـيــة امل ـح ــدودة
وتربيته املـقـهــورة .تلك الشخصية
تقرر االنتحار عندما تفقد كل شيء
ف ــي ال ـح ـي ــاة وخ ـص ــوص ــا ال ـس ـل ـطــة.
ش ـخ ـص ـيــة أقـ ـ ــرب إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ــذي
جسده في فيلم «الريس عمر حرب»
( )2008حيث القوة والجاه يفرضان
عليه عاملًا مليئًا بالقمار والشذوذ
واألفكار الشيطانية .يتحكم بكل من
حوله ،ويفسد عليهم حياتهم .لديه
دس ـتــوره ال ـخــاص ال ــذي يـجــب على
الجميع اتـبــاعــه .لكن بعض أدواره
ّ
ُ
لم تخل من الذكاء وخفة الظل كما
فيلمه «فبراير األسود» (.)2012
ب ـ ـ ـجـ ـ ــوار الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
تـ ــرك ص ــال ــح م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة مــن
امل ـس ـل ـس ــات واألعـ ـ ـم ـ ــال امل ـســرح ـيــة
ال ـخ ــال ــدة ،كـمــا حـصــل عـلــى الـعــديــد
م ــن ال ـجــوائــز املــرمــوقــة وشـ ــارك في
تأسيس العديد من املراكز الخيرية
لألطفال واملرضى املحتاجني.

نطق بنبوءة غيابه على الخشبة
علي وجيه
لم يكد املشهد الفني العربي يتجاوز
رحيل املمثل يوسف عيد ،حتى جاء
الـخـبــر الـفــاجــع بــرحـيــل خــالــد صالح
عملية قـلــب مـفـتــوح فــي أس ــوان.
إث ــر
ّ
امل ـفــارقــة أن ــه أج ــرى الـعـمـلـيــة نفسها
فــي آخــر مسلسالته «ح ــاوة ال ــروح»
(( )2014تأليف رافــي وهبي وإخــراج
شوقي املــاجــري) .القلب الكبير الذي
ُع ـ ـ ـ ِـرف ب ـح ـ ّـب الـ ـن ــاس وال ـ ـقـ ــرب مـنـهــم
لــم يحتمل كــل ه ــذا ال ـخــراب الـعــربــي.
ّ
انضم «العبقري» إلى زمالء اقتلعتهم
ال ـعــاص ـفــة واح ـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخـ ـ ــر ،منهم
خــالــد تــاجــا ون ـضــال سـيـجــري وعبد
الرحمن آل رشــي وسعيد صــالــح .لم
يصل «الـ ّ
ـريــس عمر ح ــرب» إلــى هذه
املـكــانــة ســريـعــا .عـمــل لـبـعــض الــوقــت
ف ــي امل ـحــامــاة وال ـت ـج ــارة ،إل ــى جــانــب
ّ
عروض مسرحية ضمن فرق مستقلة
ل ـل ـهــواة .ك ــان م ـســرح «ال ـه ـنــاجــر» في
دار األوبـ ـ ـ ــرا املـ ـص ـ ّ
ـري ــة أحـ ــد أمـكـنـتــه
ّ
تعل ُ
مت منك يا مسرحي
األثيرة« .لقد
ّ
ُ
الصمت ،كما تعلمت الصبر .صمتًا
ً
ً
جميال ،وصبرًا جميال» .قالها خالد
صــالــح ،وهــو الــذي صبر كثيرًا حتى
ـاءت الـشـهــرة والـنـجــومـ ّـيــة فــي سن
جـ ّ
متأخرة نوعًا ما.
ّ
األس ـ ــاس امل ـســرحــي عــلـمــه اس ـت ـخــدام
صوته وجـســده كما ينبغي .صعود

«القنصل» ،بعد ّ
تفرغه للتمثيل عام
 ،2000جاء مع مجموعة من املمثلني
ّ
والكتاب واملخرجني الذين عملوا على
كسر الكثير من السائد في السينما
ّ
املصرية .لم يكن خالد صالح «الفتى
ُ
ال ــوسـ ـي ــم» ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ــب لـ ــه األف ـ ـ ــام.
ّ
موهبته الالفتة ّفرضت أدوارًا مركبة
ال يـمـكــن َّ
أي مـمــثــل أن يـتـصـ ّـدى لها.
ّ
سنه منحته كاريزما الرجل الناضج.
كان ،بمالمحه ووزنهّ ،
كأي ّ
رب عائلة

األساس
المسرحي
ّ
علمه
استخدام
صوته
وجسده كما
ينبغي

مصري يمكن أن تصادفه في الطريق.
يشبه كثيرًا حال صديقه القديم خالد
الصاوي الذي عمل معه في «الحرامي
والـعـبـيــط» ( )2013ملحمد مصطفى.
كما في املسرح ،كان يستعد ألدواره
ّ
جيدًا .القلق من الظهور في مستوى
غ ـيــر الئ ــق م ــراف ــق دائـ ــم ل ــه ف ــي فـتــرة
ّ
بمجرد سماع صرخة
التحضير .لكن
«أك ـ ـش ـ ــن» ،ك ـ ــان ص ــال ــح ي ـن ـس ــاب مــع
ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ب ـكــل ب ـســاطــة وتـلـقــائـيــة

بـعــد تـشـ ّـربـهــا وهـضـمـهــا .ك ــان الفـتــا
ف ــي ق ــدرت ــه ال ـف ـطـ ّ
ـريــة ع ـلــى الـتـمــاهــي
ّ
م ــع األدوار الـصـعـبــة .ه ــذا مــكـنــه من
صـنــع ال ـف ــارق ف ــي األدوار الـصـغـيــرة
ك ــذل ــك .ال ـقــاضــي ف ــي «م ـحــامــي خـلــع»
ملحمد ياسني ،ووسيط الفساد «كمال
الـ ـف ــول ــي» ف ــي «ع ـ ـمـ ــارة ي ـع ـقــوب ـيــان»
ملروان حامد أمثلة حاضرة على ذلك.
ع ــام تـلــو اآلخـ ــر ،تـ ـ ّ
ـدرج اب ــن محافظة
الجيزة في مجال متنوع من األدوار
ال ـثــانـ ّـيــة ،مـحـقـقــا ج ــوائ ــز ع ــدي ــدة عن
أفالم «تيتو» لطارق العريان و«أحلى
األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات» لـ ـه ــال ــة خ ـل ـي ــل و«م ــاك ــي
ّ
اسكندرية» لساندرا نشأت .شراكته
املثمرة مع أحمد السقا كانت ناجحة
دائ ـمــا .ك ــان الـنـجــم امل ـصــري بحاجته
دائ ـمــا فــي أف ــام مـثــل «ح ــرب أطــالـيــا»
ألحمد صالح و«عن العشق والهوى»
( )2006لـكــامـلــة أب ــو ذكـ ــرى .بـعــدهــا،
ّ
تفنن صالح فــي أداء أدوار البطولة.
«ح ــات ــم» ف ــي «ه ــي ف ــوض ــى» ()2007
لـ ـي ــوس ــف شـ ــاهـ ــن وخ ـ ــال ـ ــد ي ــوس ــف
ّ
ّ
املهنية.
شكل حدثًا فارقًا في حياته
ّ
انغمس فــي شخصية أمــن الشرطة
ّ
القمعية إلى
الفاسد املمثل للسلطة
درجــة االنــدمــاجّ ،
وقدمها بشكل بهيّ
ّ
يتكرر .عبارة «اللي ما لــوش خير
ال
في حاتم ،ما لوش خير في مصر» ال
ُ
ّ
ّ
تنسى ،خصوصًا أن الشريط تمكن
ّ
ّ
من التنبؤ باالنتفاضة الشعبية .مع

ّ
خــالــد يــوســف أي ـض ــا ،ت ــوه ــج صــالــح
فــي شـخـصـيــة «ال ـ ّ
ـري ــس عـمــر ح ــرب»،
وبشكل أقل في «زكري» الصعيدي في
فيلم «كــف القمر» ( .)2011هــذا عائد
ّ
ّ
بالسوية
إلى أن الفيلم نفسه لم يكن
املـنـتـظــرة .فــي «ال ـحــرامــي والـعـبـيــط»،
قـ ـ ـ ـ ـ ّـدم قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـش ـخ ـص ـيــة
«الهلفوت» التي لعبها كل من عادل
إم ــام ويحيى الـفـخــرانــي ســابـقــا .كان
خ ــال ــد ص ــال ــح م ــزي ـج ــا مـ ــن م ـح ـمــود
ّ
املحببة ،وأحمد
املليجي في بلطجته
زكي في مثابرته واستغراقه ،ويحيى
الـ ـفـ ـخ ــران ــي فـ ــي ع ـف ــوي ـت ــه امل ــده ـش ــة.
كـ ــان بـسـيـطــا ب ـق ــدر ت ـع ـق ـيــده ،لطيفًا
ّ
بـقــدر أدواره الـشــريــرة ،متمكنًا بقدر
ّ
ّ
التميز لــم يتغير
ح ــاوة روح ــه .هــذا
ف ــي أع ـمــالــه ال ـت ـل ـفــزيــونـ ّـيــة املـتـفــاوتــة
مثل «الـ ّ
ـريــان» ( )2011لشيرين عادل
و«فرعون» ( )2013ملحمد علي.
م ـح ـ ّـب ــوه ال ـك ـث ــر ي ـت ــرق ـب ــون ح ـض ــوره
ال ـق ــري ــب ف ــي «الـ ـج ــزي ــرة )2014( »2
ل ـش ــري ــف ع ــرف ــة فـ ــي دور ال ـج ـه ــادي
«جـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر» .دور مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ض ـم ــن
شخصيات كثيرة كانت في انتظاره.
عندما عاد إلى «مسرح الهناجر» مع
مـنــى ال ـشــاذلــي ،نـطــق بـنـبــوءة غيابه
ع ـلــى ال ـخ ـش ـبــة« .وأم ـ ـ ــوت ف ــي نفسي
أمـ ـ ـ ــوت ،وأمـ ـ ـ ــوت فـ ــي خ ــوف ــي أم ـ ــوت،
وأم ــوت فــي صمتي أم ــوت ( )..وأمــام
كل دقيقة ،قلبي يموت».
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بيروت برج بابل اللغات (األوروبية)

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
إعادة نظر

زينب حاوي
مــن قـلــب ب ـيــروت ،يحتفي «تجمع
املـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة»
(يـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــك) غـ ـ ـ ـ ـدًا ب ـ ـ ـ ــ«يـ ـ ـ ــوم الـ ـلـ ـغ ــة
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة» .يـ ـ ــوم ُي ـح ـت ـف ــل فـيــه
س ـنــويــا ف ـ ــي 26أي ـل ــول (سـبـتـمـبــر)
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة أط ـ ـل ـ ـق ـ ـهـ ــا «ال ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان
األوروب ـ ــي» فــي سـتــراسـبــورغ عــام
 800 .2001مليون أوروبي موزعني
على  47بلدًا من الدول األعضاء في
«االتـحــاد األوروب ــي» ،سيشاركون
ـات ه ــذا ال ـن ـهــار م ــن كل
ف ــي ف ـعــال ـيـ ّ
األع ـم ــار لـتـعــلــم املــزيــد مــن اللغات
مـ ـث ــل اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،واإليـ ـط ــالـ ـي ــة،
واإلسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،واألمل ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة،
والرومانية ،وغيرها.
ل ـطــاملــا ان ـش ـغــل ال ـع ـقــل األوروب ـ ــي
بـ ــال ـ ـل ـ ـغـ ــات خ ـ ــوف ـ ــا م ـ ــن انـ ـ ـج ـ ــراف
تاريخه وثقافته في بحر العوملة.
لــذا ،تعمد ال ــدول األوروب ـيــة عبر
نشاطات واحتفاالت ّ
منوعة إلى
غـ ــرس ل ـغــات ـهــا الـ ـت ــي ت ــزي ــد عـلــى

 ،200عدا اللهجات الخاصة التي
يستخدمها الـسـكــان األصـلـيــون.
ه ـك ــذا ،س ـي ـصــار ف ــي «يـ ــوم الـلـغــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة» إلـ ــى ال ـت ـع ــري ــف بـهــا
بغية «تخطي االخـتــافــات وفهم
اآلخـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـيـ ـ ــدًا» ،بـ ـط ــريـ ـق ــة م ــرن ــة
والم ــرك ــزي ــة ،ع ـلــى أن ت ـص ـنــع كــل
ً
دول ـ ــة م ـش ــارك ــة اح ـت ـف ــاال يـعـكــس
خصوصياتها.
أم ـ ــا ل ـب ـن ــان ،ف ـي ـح ـت ـفــل م ــع الـ ـق ــارة
األوروبية بسلسلة من النشاطات
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات امل ــوجـ ـه ــة ت ـح ــدي ـدًا
إلـ ـ ــى األوالد ،الكـ ـتـ ـس ــاب ال ـل ـغ ــات
عـبــر وســائــل شـتــى منها الـبــرامــج
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة .ه ـك ــذا،
ّ
ستشكل املناسبة املرتقبة فرصة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
لبنان ،وبـنــاء شــراكــة تكاملية مع
ه ـ ــذه امل ـع ــاه ــد امل ـ ــذك ـ ــورة ان ـطــاقــا
مــن وس ــط ب ـي ــروت .األنـشـطــة تبدأ
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
وتـنـتـهــي ع ـنــد ال ـثــان ـيــة والـنـصــف
بـ ـع ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر .ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة،

سـيـصــار إل ــى قـ ــراءة الـقـصــص في
مكتبة «أن ـطــوان» (وس ــط بـيــروت)
ُعـنــد الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا .كــذلــك،
تـقــدم األط ـبــاق التقليدية ،ومعها
وصـ ـ ـ ـ ـ ــات لـ ـ ــرق ـ ـ ـصـ ـ ــات روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
ّ
«املعهد الثقافي
تقليدية يقدمها ً
ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي» ،فـ ـض ــا عـ ــن أن ـش ـطــة
ت ـفــاع ـل ـيــة م ــن «امل ـج ـل ــس ال ـث ـقــافــي
ال ـبــري ـطــانــي» ،وقـ ـ ــراءات قصصية
بــال ـل ـغ ـتــن اإليـ ـط ــالـ ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
(املعهد الثقافي اإليطالي) .وللغة
الـ ـع ــربـ ـي ــة حـ ـص ــة مـ ـ ــع «م ـ ـ ـطـ ـ ــاردة
الحروف» التي ّ
تقدمها «دار قنبز»
املتخصصة في لغة الـضــاد .علمًا
ّ
ب ــأن امل ـعــاهــد الـثـقــافـيــة األوروب ـي ــة
فــي لبنان ستتعاون على تنظيم
ال ـ ـحـ ــدث بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك مـ ــع «سـ ــوق
الطيب» ،ومكتبة «أنطوان» ،و«دار
قنبز».
«يوم اللغة األوروبية» :غدًا في وسط بيروت
ـ من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة
بعد الظهر ـ لالستعالم70/385024 :

وياله ...ما أكثر الناس على األرض! وياله ...ما أكثر مخلوقاتها الزائدة!
َ
ُ
ُ
ُ
لجعلت مــن العالم
لــو أمـكـ َـن لكراهيتي أن تكون لها قــوة الله وسلطته،
ً
ً
مجموعة من القرى الصغيرة الهانئة ...مبعثرة كالنجوم الحنون ِة على
واملحيطات والخرائط.
وضفاف األنهار
التالل
سفوح
ِ
ِ
ِ
ولم ال؟...
سأترك قاطنيها ،مثلما كانوا قبل  35000سنة من اكتشاف املسيح،
ّ
وترويض الحجارة والنباتات والبهائم.
يتعذبون في محاول ِة اختراع النار
ِ
ّ
سأجعلهم يتعلمون كل شــيء ،كما لو أنهم ال يزالون في بداية بدايات
َ
الخلقَ :
النارَ ،
الكذبَ ،
َ
بناء األكواخ واملقابر ،تلفيق األعالم واألناشيد،
امللح،
َ
َ
َ
ـود ضحاياهم مــن الـحـيــوانــات الـبــريـئـ ِة...
األل ـ َـم والــدمــوع ،والــتــقـ ُّـمــش بـجـلـ ِ
شقيقا ِتهم في براري الظالم والخوف.
والصلوات ،وشهو ِة القتل
والطموح ،والسرق ِة،
(ولألسف :ال بد من الغير ِة،
ِ
ِ
والحقيقة ،والتفاخر بقول« :الحرية!.)»...
َ
ولكي أضمن لهم ولنفسي الهناءة األبدية ،ال بد من طاغي ٍة حقيقي :جنكيز
ُ
ُ
َْ
خان /هوالكو /نيرون /كاليغوال الشهيد الذي قتلته عدالته ونباهة قلبه.
ِّ َ
(وإذا كان ال ّبد من ّ
فليأت يسوع املسيح ،ال املسيح الذي ُعلق على
نبي
ِ
خشبة الصليب وسالت ُ
روحه على أغصانها ،بل الذي يشعل البراكني
َ
الصلبان واملشانق)...
ُويطلق األوبئة ُوي َه ّيئ
ّ
أصيل وحقيقي ّتو ٍاق إلى السالم والعدلُ ،يعلمهم احترام الحياة،
طاغي ٍة
ٍ
ّ
ويجعلهم يتغوطون على أنفسهم كلما فكروا في إهان ِة شجر ٍة أو فكر ٍة
حيوان خائف.
حلم أو شهق ِة
ٍ
أو ٍ
نقطة! من أول السطر:
سأبدأ بهم من امللكوت...
أو يبدؤون بأنفسهم من املقابر.
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