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ّ
شادي المولوي عراب االنتحاريين
على الغالف

ُ
لم يتب شادي المولوي« .الشفاعة» التي أخرجته من السجن عام  2012زادته إصرارًا على توسيع نشاطه اإلرهابي« .أبو
ّ
المنسق بين أمير «جبهة النصرة» أبو مالك
آدم» ،كما ُيعرف في أوساط اإلسالميين ،صار يلعب من مخيم عين الحلوة دور
ّ
التلي وانتحاريين لبنانيين
ع ــادت عــرســال إلــى واجـهــة االح ــداث
األمنية املتفجرة من الباب العريض.
نحو  120كيلوغرامًا من املتفجرات
ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــزروع ـ ـ ــة فـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــارة مــن
ن ــوع مــرس ـيــدس كــانــت ف ــي طريقها
للخروج من عرسال في اتجاه بلدة
اللبوة .الصدفة كانت كفيلة بانزالق
ال ـس ـيــارة ق ــرب حــاجــز لـلـجـيــش عند
امل ــدخ ــل ال ـغ ــرب ــي ل ـع ــرس ــال ،م ــا دفــع
س ــائ ـق ـه ــا إل ـ ــى ت ــرك ـه ــا فـ ــي م ـكــان ـهــا
وم ـغ ــادرة امل ـك ــان .وك ــان الـجـيــش قد
عـ ّـمــم مــواصـفــات الـسـيــارة إثــر توافر
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن إم ـ ـكـ ــان تـفـخـيـخـهــا
السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا فـ ــي عـ ـم ــل ُإرهـ ــابـ ــي.
ّ
طوق الجيش املكان الذي تركت فيه
ال ـس ـيــارة ،فــاكـتـشــف الـجـنــود وجــود
املـتـفـجــرات .حتى ليل أمــس ،لــم تكن
قد ظهرت نتيجة التحقيقات بشأن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة .ل ـك ــن مـ ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
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ّ
رج ـ ـحـ ــوا أن تـ ـك ــون ق ــد خ ــرج ــت مــن
ع ــرس ــال ،ال م ــن ج ــروده ــا امل ـعــزولــة
عمليًا بالثلوج.
هذه السيارة أعادت تسليط األضواء
عـلــى عــرســال ال ـتــي ال ي ــزال تنظيما
ّ
مصرين
«جبهة النصرة» و»داعش»
ع ـل ــى ت ــوري ـط ـه ــا فـ ــي أع ـ ـمـ ــال أم ـن ـيــة
ت ـس ـت ـه ــدف م ـن ــاط ــق م ــدنـ ـي ــة ،سـ ــواء
فــي محيطها أو فــي مـنــاطــق بعيدة
عنها .حال التنظيمني كحال شادي
املولوي ،اإلرهابي الذي ّفر إلى مخيم
ع ــن الـ ـحـ ـل ــوة ،ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات
االمـ ـنـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،بـ ـع ــدم ــا ّ
ورط
ط ــراب ـل ــس ف ــي م ـعــركــة ض ــد الـجـيــش
نهاية تشرين األول املاضي .الشاب
ك ــان قــد أوق ـفــه األم ــن ال ـعــام فــي أيــار
 ،2012بشبهة االنـتـمــاء إل ــى تنظيم
القاعدة ،ثم أفرج عنه القضاء بقرار
من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
ت ـحــت ض ـغــط إس ــام ـي ــي طــرابـلـســي
ب ـغ ـط ــاء مـ ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل .ح ــال
املولوي كحال رفيقه أسامة منصور
ال ــذي أوق ـف ـتــه اس ـت ـخ ـبــارات ُ الجيش
ف ــي ال ـب ـق ــاع م ــع آخـ ــريـ ــن ،وض ـب ـطــت
فـ ــي ح ــوزتـ ـه ــم ك ـم ـ ّي ــة ُمـ ــن األس ـل ـح ــة
وامل ـت ـف ـج ــرات ،إال أنـ ــه تـ ــرك بـمــوجــب
كـفــالــة مــالـيــة قــدرهــا  300أل ــف لـيــرة،
إث ــر وس ــاط ــة خـفـيــة م ــن شخصيات
سياسية رفيعة املستوى.
وبـ ـع ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن الـ ـسـ ـج ــن ،ع ــاد
املولوي ليلعب دورًا بارزًا في تجنيد
شبان في طرابلس ،خاصة لحساب
«ج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،إل ـ ــى أن قـضــى
الجيش على «حالته» قبل شهرين.
اليوم ،تجمع املعلومات االمنية على
أن املــولــوي يريد توريط مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ،م ــن ح ـيــث ي ــدي ــر م ــا يشبه
غــرفــة ال ـع ـم ـل ـيــات ،لـتـنـسـيــق تجنيد
ان ـت ـحــاريــن ب ـهــدف تـنـفـيــذ عمليات

الجمعة  16كانون الثاني  2015العدد 2494

سياسة

3

قضية اليوم

نصرالله :المشروع في المنطقة فشل
أم ـن ـي ــة فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـع ـي ـن ــة ،وذلـ ــك
ت ـن ـف ـي ـذًا ملـخـطــط «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة».
وتـشـيــر امل ـع ـلــومــات األم ـن ـيــة إل ــى أن
امل ــول ــوي وشــري ـكــه أس ــام ــة مـنـصــور
املختبئني فــي املـخـيــم يلعبان دورًا
رئيسيًا في استقطاب هؤالء الشباب
وت ــوج ـي ـه ـه ــم ،ك ــاش ـف ــة أن امل ــول ــوي
يـلـعــب دور صـلــة ال ــوص ــل ب ــن أمـيــر
«جـبـهــة ّال ـن ـصــرة» فــي الـقـلـمــون أبــو
مالك التلي واالنتحاريني .ومن بني
هــؤالء ،كان االنتحاريان ّ طه الخيال
وبــال مرعيان الـلــذان نــفــذا الهجوم
االنتحاري في جبل محسن السبت
املاضي ،إضافة إلى بسام النابوش
وإي ـلــي ال ـ ــوراق املـلـقــب ب ــ«أب ــو علي»
وم ـه ـنــد ع ـبــد ال ـق ــادر ال ــذي ــن أوقـفـهــم
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وك ـ ـش ـ ـفـ ــت الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات
أن ـهــم مــرتـبـطــون بــاملــولــوي ،وكــانــوا
يستعدون لتنفيذ عمليات انتحارية
ضد مراكز أمنية في مناطق مختلفة
ومناطق سكنية.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
ّ
أن الـ ـن ــاب ــوش ك ـ ــان مـ ـح ــط م ـتــاب ـعــة
م ــن ج ـه ــاز األم ـ ــن الـ ـع ــام م ـنــذ ف ـتــرة.
وبـحـســب املـعـلــومــات ،ل ــدى األجـهــزة
األم ـن ـيــة ت ـقــريــر م ـع ـ ّـد ع ــن ال ـنــابــوش
م ـن ــذ شـ ـه ــري ــن ،ي ـت ـض ـمــن م ـع ـط ـيــات
عن إعــداده لتنفيذ عملية انتحارية
وحـيــازتــه أحــزمــة نــاسـفــة ،علمًا بــأن
األخـيــر مــن ضـمــن املـجـمــوعــات التي
تـ ـت ــواص ــل مـ ــع «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة».
أمـ ــا املـ ــوقـ ــوف اآلخ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوراق ،وه ــو
مـسـيـحــي اع ـت ـنــق اإلسـ ـ ــام امل ـت ـشــدد
مـ ـن ــذ فـ ـ ـت ـ ـ ّـرة ،فـ ـق ــد ذكـ ـ ـ ــرت امل ـ ـصـ ــادر
األم ـن ـي ــة أن ـ ــه ب ــا ّي ــع «الـ ـنـ ـص ــرة» منذ
مـ ـ ــدة ،ك ــاش ـف ــة أنـ ـ ــه ل ـي ــس املـسـيـحــي
الوحيد الــذي اعتنق اإلســام وبايع
«ال ـن ـصــرة» فــي طــراب ـلــس ،عـلـمــا بــأن
م ـصــادر اسـتـخـبــاريــة غــربـيــة تتابع
شابًا لبنانيًا وصــل إلــى لبنان منذ
نـحــو شـهــر قــادمــا مــن إح ــدى ال ــدول
األوروب ـ ـي ـ ــة ،كـ ــان مـسـيـحـيــا ق ـبــل أن
يعتنق اإلسالم السلفي.
ول ـيــل أمـ ــس ،ك ـشــف وزيـ ــر الــداخـلـيــة
نـ ـه ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ،لـ ـب ــرن ــام ــج «كـ ــام
الـنــاس» على قناة «أل بي سي آي»،
عــن وج ــود راب ــط بــن مجموعة عني
الـ ـحـ ـل ــوة وت ـف ـج ـي ـ َـري ج ـب ــل مـحـســن
ً
األسـبــوع املــاضــي ،فضال عــن وجــود
ص ــات ب ــن «غ ــرف ــة عـمـلـيــات سجن
رومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» (ال ـ ـ ـتـ ـ ــي جـ ـ ـ ــرى ت ـف ـك ـي ـك ـهــا
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة دهـ ــم
ملبنى املــوقــوفــن ب) ،وع ــن الحلوة
ومدينة الرقة السورية التي يحتلها
تنظيم «داعـ ــش» .وأك ــد املـشـنــوق أن
ّ
متحصنني في
اإلرهابيني لن يبقوا
املخيم.
وقــد صــدر عــن مديرية التوجيه في
ال ـج ـي ــش بـ ـي ــان تـ ـح ــدث ع ــن إح ـب ــاط
«مديرية املخابرات مخططًا لتنفيذ
سلسلة عـمـلـيــات انـتـحــاريــة أعقبت
ً
تفجيري جبل محسن ،فأوقفت كال
م ــن ب ـس ــام ح ـس ــام ال ـن ــاب ــوش وإي ـلــي
ط ــون ــي الـ ـ ـ ــوراق (امل ـل ـق ــب أبـ ــو ع ـلــي)
والـ ـس ــوري مـهـنــد ع ـلــي مـحـمــد عبد
القادر ،الذين كانوا يتحضرون للقيام
بعمليات إرهــابـيــة تستهدف مراكز
الجيش وأماكن سكنية ،ويتجولون
بـ ـبـ ـط ــاق ــات س ـ ــوري ـ ــة وف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
مـ ـ ـ ــزورة ،وقـ ــد أظـ ـه ــرت الـتـحـقـيـقــات
انتماء املوقوفني ملجموعة املطلوبني
الـ ـف ــاري ــن أس ــام ــة م ـن ـص ــور وشـ ــادي
املـ ــولـ ــوي ،وم ـبــاي ـع ـت ـهــم لـتـنـظـيـمــات
إرهابية ،ومشاركتهم في القتال في
سوريا وفي االعتداءات على الجيش
واالش ـت ـب ــاك ــات ب ــن مـنـطـقـتــي جبل
محسن وباب التبانة.

أك ـ ــد األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـيــد
حـســن نـصــرالـلــه أن دخـ ــول ال ـح ــزب إلــى
ســوريــا لــم يضعف ق ــدرة امل ـقــاومــة على
مــواج ـهــة إس ــرائ ـي ــل .وأش ـ ــار ف ــي مقابلة
مع قناة «امليادين» ،بثتها أمس ،إلى أن
«امل ـشــروع فــي املنطقة فشل وال إسقاط
ّ ّ
للنظام في سوريا وال حل إل بمشاركة
الرئيس بشار األسد» .واتهم تركيا بدعم
«داع ـ ــش» ،وإســرائ ـيــل بــدعــم الـجـمــاعــات
ّ
املـسـلـحــة ف ــي الـ ـج ــوالن ،وأك ـ ــد أن هــدف
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي اس ـت ـخ ــدام «داعـ ــش»
وتوظيفها بما يخدم مصلحة أميركا.
وأعـ ـ ــرب ن ـص ــرال ـل ــه ع ــن ت ـف ــاؤل ــه «جـ ـ ـدًا»
بالحوار بني حزب الله وتيار املستقبل،
وك ـ ـ ّـرر أن م ــرش ــح ال ـح ــزب ل ـلــرئــاســة هو
النائب ميشال عون.
وأكــد نصرالله أن «مــا حصل عــام 2014
مــن رد الـفـعــل ال ــذي قمنا بــه فــي منطقة
مـ ـ ــزارع ش ـب ـعــا كـ ــان رس ــال ــة واضـ ـح ــة أن
املقاومة في لبنان قد تصبر على بعض
الخروقات ،ولكن هناك أمور ال يمكن أن
تصبر عـلـيـهــا .أي اخ ـتــراق لـلـسـيــادة أو
األمن وأي شكل من أشكال العدوان على
لبنان خــط أحـمــر ،ومــن حــق املقاومة أن
تــرد حتى على الخروقات الجوية ،وقد
ي ــأت ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام وتـ ــرد ع ـلــى خــرق
ّ
جوي أو بحري .وأكد أن «انشغاالتنا في
امليادين األخرى لن تكون وال تكون على
حساب جاهزية املقاومة» ،ولفت الى أن
«أقصى ما قامت به املقاومة سابقًا هو
اق ـت ـحــام ب ـعــض امل ــواق ــع ،ول ـي ـســت هـنــاك
سابقة أن سيطرت فيها قوات منسقة من
املجاهدين على منطقة جغرافية واسعة
بــالــوســائــط الـعـسـكــريــة .امل ـقــاومــة الـيــوم
اكتسبت هــذه الـقــدرة» .وقــال إن الدخول
إلى الجليل في أي حرب مقبلة «فرضية
جدية ،قد نضطر إليها وقد نذهب إليها
من غير اضطرار ،وقلت للمجاهدين في
امل ــاض ــي :اس ـت ـعــدوا لـيــوم قــد تـطـلــب فيه
القيادة منكم تحرير الجليل ،واملقاومة
تعمل للدخول إلى الجليل ال بل إلى ما
بعد الجليل ( )...ونحن اليوم أقــوى من
أي وقت مضى ،وسنعمل لنصبح أقوى
مما نحن عليه».
وق ــال نصرالله إن القصف اإلسرائيلي
على أه ــداف متنوعة فــي ســوريــا «خــرق
كبير ،وضرب أي أهــداف في سوريا هو
استهداف لكل محور املقاومة ،ولم يقدم
أح ــد ال ـتــزامــا ب ــأن ال ـع ــدوان ضــد ســوريــا
سـيـبـقــى م ــن دون رد .هـ ــذا ح ــق مـحــور
املـقــاومــة ولـيــس حــق ســوريــا فـقــط ،وقــد
يحصل فــي أي وق ــت» .وح ــول صــواريــخ
«فــاتــح  ،»110أش ــار األم ــن الـعــام لحزب

وحتى بمشاركة ميدانية لجيش العدو
الـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ضــد
الجيش ال ـســوري» .وتــابــع« :مــا يحصل
في الجوالن مقاومة سورية ،وال يوجد
تشكيل لحزب الله هناك .قد نقوم بدعم
أو م ـســاعــدة أو م ـســانــدة أو ت ــدري ــب أو
تأمني بعض املستلزمات».
وعـ ــن ال ـع ــاق ــة م ــع ح ــرك ــة حـ ـم ــاس ،أك ــد
نصرالله أن «حماس اتخذت قرار إعادة
ترتيب العالقة من جديد مع الجمهورية
اإلسالمية وحزب الله بمعزل عن سوريا.
هذا له عالقة بموقف حماس من سوريا
ومــوقــف ال ـق ـيــادة ال ـســوريــة مــن حـمــاس،
وفــي هــذا امللف لــم نصل إلــى مـكــان ،هذا
املوضوع للنقاش ،ولسنا على عجلة من
أمرنا».

الوضع السوري
ال ـل ــه إل ــى أن «الـ ـح ــزب ح ـصــل ع ـلــى هــذا
السالح منذ .»2006
وأكد نصرالله أنه «تم اكتشاف شخص
اخـ ـت ــرقـ ـت ــه املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ثــم
اإلســرائـيـلـيــة ،وتــم ت ــداول هــذا املــوضــوع
ب ـم ـبــال ـغــات ك ـب ـي ــرة ج ـ ـدًا ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ال
صلة له بكل البنية العسكرية للمقاومة.
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـع ـمــل الخ ـت ــراق ـن ــا ون ـحــن
نسعى الخ ـتــراقــه» .وأضـ ــاف« :تـبــن لنا
ب ـعــد  2006أن ب ـعــض األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
العربية حصلت على معلومات وقدمتها
لإلسرائيلي».
الجوالن
وح ــول تـعــاون املجموعات املسلحة مع
إسرائيل في الجوالن والقنيطرة ،أشار
إل ـ ــى أن «ال ـ ـخـ ــرق فـ ــي م ـ ـحـ ــاذاة مـنـطـقــة
شـبـعــا وال ـق ـن ـي ـطــرة أم ــر كـبـيــر وخـطـيــر،
وق ــد ي ـكــون ض ـمــن مـخـطـطــات إســرائ ـيــل
الدفع ببعض التنظيمات لالعتداء على
لبنان .ونقل جرحى املسلحني هو ثمرة
الـتــواصــل مــع اإلســرائـيـلــي ،واالتـصــاالت
بينهم مكشوفة على أجهزة الالسلكي،

المقاومة تعمل
للدخول إلى الجليل
وإلى ما بعد الجليل

إسرائيل تعترف:
ما قاله نصر الله صحيح
يحيى دبوق
اقرت اسرائيل بما جاء في مقابلة االمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله أمس .ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر امنية رفيعة أن
اسرائيل تتعامل مع التهديدات الــواردة في املقابلة بجدية كبيرة جدا.
وقالت إن كل ما ورد من تهديدات على لسان نصر الله ليس بعيدا
عن الــواقــع .وأكــدت املـصــادر ان الحرب املقبلة مع حــزب الله لن تكون
مشابهة ألي حرب اخرى خاضتها اسرائيل مع الحزب ،اذ ان تهديد
الصواريخ يستوجب اخالء مستوطنات ،ومنظومة القبة الحديدية لن
تؤمن الحماية الالزمة ،وسالح الجو سيكون مهددًا بما لدى حزب الله
من وسائل قتالية ودفاع جوي .ولفتت القناة االولى العبرية في نشرتها
املسائية الى تهديد نصر الله باجتياح الجليل ،اذ "تحدث بشكل واضح
جدا انه سيدخل "ليس فقط الى الجليل ،بل ايضا الى ما بعد الجليل".
وبـعــد ان دارت التكهنات ط ــوال االي ــام املاضية حــول "مــا هــو الكاسر
للتوازن الذي سيكشف عنه نصر الله؟" ،لفتت القناة الثانية العبرية الى
انه صاروخ ارض ـ ارض ايراني الصنع ،يبلغ مداه حوالي  300كيلومتر،
مع رأس حربي يصل الى نصف طن من املواد املتفجرة ،وذو دقة عالية.

وأكد نصرالله أن «مقولة إسقاط النظام
فـ ــي سـ ــوريـ ــا وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى س ــوري ــا
انتهت .لــم تعد هناك قــدرة ال ملــا يسمى
أص ــدق ــاء س ــوري ــا ،وال ل ـقــوى امل ـعــارضــة
عـلــى إس ـقــاط الـنـظــام أو الـسـيـطــرة على
ً
دمـشــق م ـثــا .وأي حــل سـيــاســي بمعزل
عن القيادة السورية ال مكان له .والقوى
ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ــاالئ ـ ـتـ ــاف مــع
إس ـط ـن ـب ــول ،أو املــرت ـب ـط ــة بــال ـس ـعــوديــة
وأخــواتـهــا ،فــي معرض ال ــزوال ولــم تعد
ظاهرة .عندما نتحدث عن حل سياسي،
ً
نعني حال سياسيًا ينهي القتال .عندما
يصبح هناك قرار إقليمي بأن موضوع
داع ــش يـجــب أن يـنـتـهــي ،حـيـنـهــا تـكــون
هناك إمكانية لوجود حل سياسي ينهي
الـحــرب .وهــذا يتوقف على إرادة بعض
الـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة» .وج ــزم ب ــأن «الـعــامــل
ال ـس ـع ــودي اآلن ه ــو أض ـع ــف ع ــام ــل في
امليدان .لكن ال أنكر التأثير السعودي في
الحل السياسي ،وإذا ذهبت السعودية
جديًا إلى حل سياسي فهذا يعطيه دفعًا
قويًا».
ّ
ووج ـ ــه ن ـصــرال ـلــه ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة إلــى
تركيا ألن «لها عالقة بداعش والنصرة،
عـمـلـيــة وم ـي ــدان ـي ــة ،وال ـ ـحـ ــدود الـتــركـيــة
ال ت ـ ــزال م ـف ـت ــوح ــة ،وه ـ ـنـ ــاك ت ـس ـه ـيــات
وم ـع ـس ـك ــرات داخ ـ ــل األراضـ ـ ــي الـتــركـيــة
لـجـمـيــع ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ...عــاقــة
تركيا مع داعش في سوريا والعراق هي
مــن املـسـلـمــات ل ــدى دول املـنـطـقــة ولــدى
األميركيني».
وقال إن «داعش بنيت وقويت تحت عني
األميركيني وبرضاهم .هناك غض نظر
أميركي ،إلى ّ ما قبل (اجتياح) املوصل.
داع ــش مـتـبــنــاة إقليميًا ودول ـيــا وحتى
فرنسيًا وبريطانيًا ،وكان املطلوب منها
إسقاط النظام في سوريا والحكومة في
العراق .هناك مؤشرات إلى تطور إيجابي
ما في املوقف التركي تجاه األوضاع في
العراق ،لكن ال يوجد أي مؤشر إيجابي
ت ـج ــاه األوضـ ـ ــاع ف ــي س ــوري ــا .ال ــوالي ــات
املتحدة والدول اإلقليمية توظف داعش
لـتـخــدم م ـشــروع ـهــا ...وال ـق ــوة الحقيقية
هــي لألميركيني والـقــرار أميركي .هــم ال
يــريــدون الـقـضــاء عـلــى داع ــش فــي املــدى
املـنـظــور ،بــل يــريــدون احـتــواء هــا بحيث
ال تملك الـقــدرة للتحرك بــاتـجــاه األردن
وال ـس ـع ــودي ــة وال ـك ــوي ــت وأربـ ـي ــل ورب ـمــا
ال يقبلون بتحركها باتجاه بـغــداد .هم
ال يــريــدون الـقـضــاء عـلــى داع ــش لفرض
شروط في املنطقة .األميركيون يريدون
م ـســاعــدة ال ـعــراق ـيــن ف ــي م ـقــابــل قــواعــد
أميركية في العراق من جديد .وما شنه
التحالف منذ تشكيله ال يزيد على عدد
الـ ـغ ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ل ـب ـنــان في
ال ـيــومــن األول ـ ــن م ــن ح ــرب ت ـم ــوز .هــذا
احتواء وليس ضربًا لداعش».
وأكــد نصرالله أن «األميركيني يصلون
إلى مكان بأن ذهاب الرئيس األسد ليس
شرطًا للحل السياسي .واملعارضة ليس
لديها مشكلة في أن تصل إلى حل تكون
فيه شريكة مع الرئيس األســد في إدارة
ّ
يصر على رحيل الرئيس
سوريا .الــذي
األس ــد ه ــو دول إقـلـيـمـيــة ،يـعـنــي تركيا

الجامعة
تدين حزب
الله ّولبنان
يتحفظ

ّ
تحفظ لبنان أمــس على بيان
وزراء الـخــارجـيــة ال ـع ــرب ،في
خ ـ ـتـ ــام اجـ ـتـ ـم ــاع اس ـت ـث ـن ــائ ــي
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،دان «بـ ـش ــدة
تــدخــل ح ــزب ال ـلــه ال ــذي جعل
مـ ـ ــن االراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
س ــاح ــة ل ـل ـع ـنــف واالقـ ـتـ ـت ــال».
وق ـ ــال االم ـ ــن الـ ـع ــام لـجــامـعــة
الـ ــدول الـعــربـيــة نـبـيــل الـعــربــي
إن ال ـج ــام ـع ــة ت ــدي ــن مـخـتـلــف
أش ـكــال الـتــدخــل االجـنـبــي في
س ــوري ــا ،وخ ــاص ــة م ــن حــزب
الله اللبناني الذي دعمت قوات
له الـقــوات الحكومية السورية
ضد مقاتلي املعارضة.
واحتج وزير الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـق ــرة،
ّ
وسجل أنه «ينأى بنفسه» عن
ال ـق ــرار ،حـفــاظــا عـلــى تماسك
الحكومة اللبنانية ووحدتها.

السعودية وقطر .نتيجة التطورات في
أوروبا وغيرها ،سيصل املجتمع الدولي
إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة تـ ـق ــول ال ح ــل ف ــي س ــوري ــا
إال مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األسـ ـ ـ ــد .ال ــرئـ ـي ــس فــي
سوريا لديه صالحيات واسعة .القيادة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة مـ ــن جـيــش
وقــوى أمــن تبقى عند الرئيس واألمــور
األخ ـ ــرى يـعـطــي جـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا أو مـعـتـدًا
بــه لـصــاحـيــات حـكــومــة وح ــدة وطـنـيــة.
هناك بعض القوى اإلقليمية تفكر بهذه
ال ـط ــري ـق ــة .ل ــم ي ـص ــل هـ ــذا إلـ ــى مـسـتــوى
املبادرة الجدية ،لكن هناك مسودات من
هذا النوع .املشروع في سوريا والعراق
واملنطقة فشل».

البحرين
وع ــن األزم ـ ــة الـبـحــريـنـيــة ،أشـ ــار إل ــى أن
«الـحــراك في البحرين سلمي ،ونحن لم
ن ـتــرك ه ــذا امل ــوض ــوع» .وأك ــد أن «لــديـنــا
عالقة سياسية مع أنصار الله في اليمن
وه ـن ــاك ت ــواص ــل مـعـهــم كـمــا م ــع الكثير
مــن الـحــركــات فــي الـعــالــم الـعــربــي .ومنذ
وق ــت طــويــل ال يــوجــد أح ــد مــن إخــوانـنــا
في اليمن» .وشدد على أن «من املفيد أن
تعود مصر لتلعب دورًا إقليميًا وعربيًا
وفــي ســوريــا» .وعــن تأثير حــرب النفط
ضد إي ــران ،أشــار إلــى أن «إي ــران صمدت
فــي وجــه الـعــالــم ،واآلخ ــرون سينهارون
وهي لن تنهار».

الحوار مع تيار المستقبل
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،ق ـ ــال ن ـص ــرال ـل ــه  ،إن ــه
«مـ ـتـ ـف ــائ ــل ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـ ـح ـ ــوار مـ ــع ت ـي ــار
املستقبل ،ما دام هناك إرادة جدية عند
الـ ـط ــرف ــن ...األف ـ ــق ه ــو وقـ ــف االح ـت ـق ــان
والـ ـت ــوت ــر ،وهـ ـ ــذا أنـ ـج ــز ب ــدرج ــة كـبـيــرة
ج ـدًا» ،نافيًا أن يكون هناك نقاش حول
م ـلــف ال ــرئ ــاس ــة« ،فـعـلـيــا ح ـتــى ل ــو صــار
ح ــوار عـلــى مــوضــوع الــرئــاســة فسنقول
لهم حسنًا هناك شخص اسمه العماد
مـيـشــال ع ــون يـمـثــل أغـلـبـيــة مسيحية».
ّ
وعما إذا كــان الحوار سيختم بلقاء مع
الرئيس سعد الـحــريــري؟ أج ــاب :ممكن.
وق ـ ــال «إنـ ـن ــا ن ــؤي ــد بـ ـق ــوة» الـ ـح ــوار بني
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقابة الصحافة
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ان ـت ـخ ــاب ــات نـقــابــة
الـ ـصـ ـح ــاف ــةَ :م ـ ــن أك ـ ــل ال ـك ـع ـك ــة؟»
(«األخـ ـب ــار» ،)2015/10/13 ،كــان
مـخــزيــا أن يتهمني زم ـيــل لــي في
الـنـقــابــة الـصـحــافــة الــزمـيــل حسني
قـ ـطـ ـي ــش بـ ــال ـ ـتـ ــزويـ ــر وال ـ ـتـ ــاعـ ــب
ب ــاالس ـم ــاء ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
ج ــرت ف ــي نـقــابــة ال ـص ـحــافــة .ومــن
ع ـم ـيــق األس ـ ــف أن يـتـغـنــى بعض
الـ ــزمـ ــاء ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،لـكـنـهــم
ي ـج ـه ـلــون مـعــانـيـهــا وال يمكنهم
ّ
تقبل نتائجها ،فيلجأون فورًا الى
اســالـيــب االت ـهــام والـتـهــويــل ،علمًا
بأنني خدمت الصحافة والنقابة
الصحافة خالل  26عامًا ،ولم تكن
مشاركتي في االنتخابات النقابية
سوى تكليف ـ ـ وليس تشريفًا ـ ـ من
الدكتور جورج سعادة ،الذي طلب
مني الحلول محل الزميل الراحل
ج ـ ـ ــورج ع ـم ـي ــرة املـ ــديـ ــر املـ ـس ــؤول
آنـ ـ ــذاك ل ـج ــري ــدة «الـ ـعـ ـم ــل» .وقـ ــرار
عــزوفــي عــن الـتــرشــح أعـلـنـتــه منذ
اسابيع إيمانًا مني بــأن العملية
الــديـمـقــراطـيــة يـجــب أن تــأتــي بــدم
جــديــد ملتابعة مسيرة الــدفــاع عن
الـ ـح ــري ــات االعـ ــام ـ ـيـ ــة .وبـ ـم ــا أن ــه
ي ـح ــق ل ـك ــل ص ــاح ــب م ـط ـبــوعــة أن
ّ
يكلف َمن يشاء من الزمالء تمثيله
ً
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ـم ــا بــالـنـظــام
ال ــداخ ـل ــي ،خ ــال ف ـتــرة ثــاثــة أي ــام
تـ ـسـ ـب ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم امل ـ ـ ـحـ ـ ــدد الجـ ـ ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات ،وه ــذا لـيــس تــزوي ـرًا
كما ّ
يدعي االستاذ قطيش بل هو
من صلب حقوقي وصالحياتي.
جوزف توتونجي

♦♦♦

إنظروا إلى بعضكم
مـسـيــرة ضــد اإلرهـ ــاب فــي فرنسا
ي ـت ـق ــدم ـه ــا اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ب ـن ـي ــام ــن
نـ ـتـ ـي ــاه ــو .ع ـ ـ ّـراب ـ ــو اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فــي
الـ ـع ــال ــم ي ـن ـظ ـم ــون مـ ـسـ ـي ــرة ضــد
اإلره ـ ــاب! يــرفـضــون لـغــة الـقـســوة
والـ ـقـ ـت ــل والـ ـ ــدمـ ـ ــار ،وك ــأنـ ـه ــم مــن
طينة املـســاملــن أصـحــاب القلوب
الــرقـيـقــة والـبــريـئــة ،يـنـظــرون إلــى
ال ـعــالــم ن ـظــرة ح ــب وحـ ـن ــان! على
م ــن ت ـك ــذب ــون أي ـه ــا اإلره ــابـ ـي ــون؟
أنسيتم أنكم من خلقتم اإلرهــاب
وص ــدرت ـم ــوه إل ــى ب ــادن ــا ،وأنـكــم
أنتم من دعمتم اإلرهاب ودافعتم
عـنــه مـنــذ  4س ـن ــوات ،وأن ـكــم أنتم
من ّ
تمولون اإلرهــاب اإلسرائيلي
ض ــد شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي واآلن
ت ـن ـظ ـم ــون مـ ـسـ ـي ــرة ضـ ـ ـ ــده؟ أه ــو
اإلرهــاب فقط الذي ضرب فرنسا،
فـ ـيـ ـم ــا اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــرب
ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ول ـ ـب ـ ـنـ ــان
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن وم ـص ــر ألـيــس
إرهـ ــابـ ــا؟ أال ت ـس ـتــدعــي األح ـ ــداث
األلـيـمــة الـتــي تـضــرب ه ــذه ال ــدول
وق ـفــات ومـسـيــرات وإحـتـجــاجــات
وتضامنات؟ أال تستحق غــزة ان
تنظم لها مسيرات في كل العالم
لعدد املجازر التي حصلت فيها؟
الـعــار كــل الـعــار على رئيس دولــة
ُ
ش ـع ـب ــه ي ـق ـت ــل ُ
وي ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرد وت ـح ـت ــل
أرضه وأقصاه ُيدنس ،يمشي في
مسيرة «ضد اإلرهــاب» جنبًا إلى
جـنــب م ــع اإلرهـ ــاب ال ــذي يضرب
ب ـل ــده .و ال ـع ــار ع ـلــى دول عــربـيــة
شــاركــت فــي ه ــذه املـسـيــرة بينما
هنالك بلدان عربية أخرى تعيش
اإلرهــاب كل يوم وكل ساعة .أيها
السادة ،اإلرهاب هو أنتم .انظروا
َ
إل ـ ــى ب ـع ـض ـك ــم ،ي ـم ـي ـن ــا وي ـ ـسـ ــارًا،
ترونه.
باقر النابلسي

تقرير

اإلرهاب على لبنان يتزايد...
عابرًا للطوائف والمناطق
مع اعادة النظر في
االستراتيجية التقليدية
للحرب على االرهاب ،كيف
يواجه لبنان اعادة وضعه
على خريطة التنظيمات
االرهابية ،وسط مؤشرات
مقلقة من جبل محسن
الى عبوة مجدليا
هيام القصيفي
هـ ـ ــل تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
واالستخبارية واالمنية الــى مفهوم
الـ ـح ــرب ع ـل ــى االره ـ ـ ـ ــاب ،ام ان ـه ــا فــي
طــور اعــادة النظر في ضــوء االحــداث
االمنية الخطيرة الـتــي وقـعــت اخيرًا
من فرنسا الى السعودية ولبنان؟
هذه االسئلة يطرحها استراتيجيون
لبنانيون ،في ضــوء هجوم «شارلي
اي ـبــدو» الفرنسية ،ومــا بــدأ الحديث
ع ـن ــه اوروب ـ ـي ـ ــا مـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة تـغـيـيــر
االستراتيجيات املتبعة في مواجهة
االرهاب.
وال ت ـش ـب ــه الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـح ــالـ ـي ــة ع ـلــى
االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـ ــا خـ ـ ــاض ـ ـ ـتـ ـ ــه اج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
االسـتـخـبــارات الغربية ط ــوال عقود،
ال حــن كانت املنظمات الفلسطينية
الـفــدائـيــة تـنـفــذ عـمـلـيــاتـهــا ،وال حتى
حـ ــن وقـ ـع ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي ات ـهــم
الـغــرب اي ــران بـهــا ،بما فيها تفجيرا
مقري املارينز والقوات الفرنسية في
بيروت في ثمانينيات القرن املاضي.
وقد ّ
تغير مفهوم االرهاب ومحاربته
ً
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،اوال مــع
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» الـ ـت ــي حـ ـش ــد ال ـت ـح ــال ــف
ال ـغ ــرب ــي ق ــوات ــه مل ـحــارب ـت ـهــا ف ــي عقر
ً
داره ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي اف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وص ـ ـ ــوال
الـ ــى «الـ ـنـ ـص ــرة» و»داع ـ ـ ـ ــش» وح ـشــد
التحالف الغربي ـ ـ الخليجي طائراته
لضرب األخير.
ومــع تقدم «داع ــش» الــى الــواجـهــة ،لم
يعد في إمكان أي حشد دولــي اعــداد
حــرب باملفهوم التقليدي ملواجهته،

وال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة الـ ـت ــي يـشـنـهــا
الـتـحــالــف ال ق ــدرة لـهــا عـلــى مواجهة
هذا الفكر املتطرف وال على تحطيمه.
ومـنــذ اش ـهــر ،ي ـ ّ
ـردد سـيــاســي لبناني
مـطـلــع ع ـلــى شـ ــؤون ال ـش ــرق االوس ــط
أن الـطــائــرات ال تقتل االيديولوجيا.
وقـ ـب ــل ايـ ـ ـ ــام ،ق ـ ــال م ـن ـس ــق ال ـت ـحــالــف
الدولي الجنرال جون آلن ،الذي يصر
على اسـتـخــدام تعبير «داع ــش» بدال
مــن «الــدولــة االســامـيــة»« :حــن نهزم
الفكرة ،يمكن هزم التنظيم».
ُ
ل ـكــن هـ ــذه ال ـف ـك ــرة ال يـمـكــن ان ت ـهــزم
بالطريقة الـغــربـيــة فــي ادارة الـحــرب
على االرهاب ،التي تمحورت حتى اآلن
حول الذهاب الى عقر دار االصوليني
ومحاربتهم .فتفجير فرنسا ،اثبت ان
تجنيد القائمني واملنفذين جرى على
ارض فرنسا ،وأن االعتداءات املتتالية
الـتــي ج ــرت ،تـحــت راي ــة واحـ ــدة ،انما
جـ ــرت ب ـت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـيــذ مـحـلـيــن.
وفــي الــوقــت نفسه ،كــانــت السعودية
ت ـت ـع ــرض اي ـض ــا لـتـفـجـيــر ان ـت ـح ــاري
وهـ ـج ــوم ــات ع ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن امل ــراك ــز
االم ـن ـي ــة الـ ـح ــدودي ــة ،ق ــال ــت ال ــري ــاض
انها من تنفيذ سعوديني وسوريني.
كذلك وقع تفجير جبل محسن واعلن
ان ـت ـمــاء امل ـن ـفــذيــن (اح ــده ـم ــا مجنس
عام  )!1994الى منطقة طرابلس ،كما
جرى في بعض العمليات االنتحارية
االخيرة في لبنان.
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـس ـل ـســل ،م ــن فــرن ـســا الــى
السعودية ولبنان ،يمكن قراءة مفهوم
االره ــاب الجديد الــذي ال يحتاج الى

هل يخرج الخطر
األمني من إطار الرد
على مشاركة حزب الله
في سوريا؟

تأشيرات دخول وال الى اوراق ثبوتية
او االس ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــال عـ ـل ــى ج ـن ـس ـي ــات
اوروبية او اميركية .يكفي ان يتمكن
«داع ـ ـ ـ ــش» مـ ــن ت ـج ـم ـيــع ع ـن ــاص ــر مــن
داخــل البيئة املحلية الحاضنة لهذا
الفكر حتى يسهل تجنيد ارهابيني،
ال ت ـس ـت ـط ـيــع االس ــالـ ـي ــب ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ت ـط ــوي ـق ـه ــم وال مـ ـح ــاربـ ـتـ ـه ــم ،ط ــامل ــا
انـ ـه ــم اس ــاس ــا م ـش ــاري ــع ان ـت ـحــاريــن
يـ ــريـ ــدون املـ ـ ــوت بـ ــأي ث ـم ــن .ف ــي اح ــد
اعــانــات الجيش االميركي لتشجيع
االميركيني على االلـتـحــاق بالخدمة
ال ـع ـس ـكــريــة ،رف ـع ــت الف ـت ــة ف ــي اح ــدى
الواليات االميركية ،تقول» هناك من
يريدون الذهاب الى الله ،ومهمتنا ان
نساعدهم على ذلك».
وف ــق ذل ــك ،كـيــف يمكن الـتـعــاطــي مع
االنـ ـتـ ـح ــاري ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـنـ ـش ــأون فــي
ه ــذه الـبـيـئــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي فــرنـســا
والسعودية ولـبـنــان ،الــذي شهد في
ّ
ال ـعــامــن االخ ـي ــري ــن تـجـنـيــدا مــطــردا
الن ـت ـحــاريــن م ــن الـبـيـئــة الـلـبـنــانـيــة،
نـ ـ ـف ـ ــذوا ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم ف ـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية وضد مواقع عدة للجيش،
وفيما تعيد ال ــدول االوروب ـيــة اليوم
تـ ـق ــوي ــم اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا مل ـح ــارب ــة
االرهاب وفق املنظور الجديد ،يطرح
الـســؤال :هل يواجه لبنان بجدية ما
هو مقبل عليه؟
ب ـح ـس ــب س ـي ــاس ــي وام ـ ـنـ ــي ل ـب ـنــانــي،
فــان لبنان يخفي في «طيات وضعه
االم ـن ــي م ـع ـط ـيــات اك ـث ــر خ ـط ــورة من
التي تظهر فعليًا» ،لكن هذا االمر هو
ضوء التبدل ،وحادثة جبل محسن لم
تكن سوى اول الغيث .فلبنان يعيش
مـنــذ اســابـيــع وض ـعــا امـنـيــا مكشوفًا
ن ـت ـي ـجــة ت ـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ل ـنــاح ـيــة
القلمون ،لكن مشكلة لبنان االمنية
تتعدى هذا الجانب ،اذ اصبح لبنان
يعيش تحت وطــأة التهديد املستمر
«بــام ـكــان اج ـت ـيــاح» تنظيم «داع ــش»
لحدوده املقابلة للقلمون ،وما يمكن
ان ينتج عــن ذل ــك مــن تــداع ـيــات على
الساحة السنية ـ ـ الشيعية .وتتحدث
معلومات مــوثــوق بها عــن ان لبنان
اصـ ـب ــح فـ ــي اولـ ـ ــويـ ـ ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات

االص ــولـ ـي ــة ،ولـ ــم ي ـعــد م ـج ــرد ســاحــة
م ـل ـح ـق ــة ب ـ ـسـ ــوريـ ــا .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ان
خطرها اصبح اكثر حضورا من ذي
قبل ،النها اصبحت اكثر اصرارا على
الدخول الى لبنان.
والعبوة التي اكتشفها فرع املعلومات
في االمــن العام على مقربة من حاجز
الجيش على طريق مجدليا – زغرتا،
ل ـي ـســت ع ــاب ــرة ف ــي امل ـس ـل ـس ــل االم ـن ــي
الـلـبـنــانــي .ألن مـجــرد زرع عـبــوة على
الـطــريــق املــؤديــة الــى زغــرتــا ،يعني ان
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد ان ي ـل ـعــب بــالـســاحــة
اللبنانية بطريقة اكثر حدة وخطورة.
ف ــاالن ـف ـج ــار االول اس ـت ـه ــدف مـنـطـقــة
عـلــويــة ،والـعـبــوة وضـعــت عـلــى طريق
اك ـب ــر مــدي ـنــة م ــارون ـي ــة مـسـيـحـيــة في
الـ ـشـ ـم ــال ،وخ ـ ـطـ ــورة زرع ـ ـهـ ــا ت ـت ـعــدى
خـطــورة هوية املستهدف مــن ورائـهــا،
اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى تـ ــوق ـ ـيـ ــف ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن.

تقرير

طرابلس ـ جبل محسن :هل طويت الصفحة؟
عبد الكافي الصمد
لــم يكن أحــد ليعتقد بــأن التواصل
بني جبل محسن ومحيطه يمكن أن
يعود ،بعد صراع دموي طويل ،من
بــاب تفجير انـت ـحــاري! ولـكــن وزيــر
الداخلية املستقبلي نهاد املشنوق
فـعـلـهــا ع ـنــدمــا زار مــوقــع الـتـفـجـيــر
االن ـت ـحــاري امل ــزدوج وأش ــاد ب ــردود
الفعل الهادئة ألهل املنطقة ،كاسرًا
الحاجز النفسي السميك بني الجبل
واملناطق املجاورة له .ولم يكن أحد
ليعتقد ،أيضًا ،أنه ستكون لخطوة
ّ
الــوزيــر مــا بـعــدهــا .ظ ــن كـثـيــرون أن
زيارة املشنوق ،بصفته الرسمية ال
السياسية ،أملتها اعتبارات املوقع
الــذي يـتـبـ ّـوأه .إال أن مــا تالها أحيا

اآلمــال بإمكان البناء عليها إلقفال
صفحة نــزاع تــاريـخــي مستمر منذ
ن ـح ــو  40ع ــام ــا ،إذا م ــا اسـتـتـبـعــت
بخطوات جادة.
ش ـ ّـجـ ـع ــت خ ـ ـطـ ــوة امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ،ال ـت ــي
ت ــأت ــي أي ـض ــا ف ــي ظ ــل ح ـ ــوار تـبــريــد
األج ــواء بــن تـيــار املستقبل وحــزب
الـ ـل ــه ،ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة وفـ ــد م ــن ت ـجـ ّـمــع
الهيئات املدنية في طرابلس ،يضم
شـخـصـيــات م ــن مـخـتـلــف ال ـت ـيــارات
الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة ّواملــذهـبـيــة،
ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،ح ـي ــث نـ ــفـ ــذوا وق ـفــة
تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــع أهـ ـ ــالـ ـ ــي ض ـح ــاي ــا
الـتـفـجـيــر ،واص ـ ــدروا بـيــانــا تـضـ ّـمــن
مـ ـ ـف ـ ــردات «ت ــوحـ ـي ــدي ــة» غ ــاب ــت عــن
الـســاحــة الـطــرابـلـسـيــة مـنــذ سـنــوات
طــويـلــة .وبـلــغ الـتــواصــل أوج ــه ،أول

مــن أم ــس ،مــع زي ــارة وزي ــر الـشــؤون
ً
االجـتـمــاعـيــة رش ـيــد دربـ ــاس ممثال
رئيس الحكومة تمام سالم إلى مقر
املجلس اإلسالمي العلوي في جبل
م ـح ـســن ل ـت ـقــديــم الـ ـتـ ـع ــازي ،يــراف ـقــه
ً
النائب أحمد فتفت ممثال الرئيس
سعد الـحــريــري ،لتؤكد على مسار
ال ـت ـه ــدئ ــة واالنـ ـفـ ـت ــاح .ووص ـ ــل ه ــذا
املـ ـس ــار الـ ــدرامـ ــي ذروتـ ـ ــه بـتـصــريــح
دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ب ـ ـ ـ ــأن «ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ،ب ـك ــل
أط ـيــاف ـهــا ،ت ـقــف إل ــى ج ــان ــب أهــالــي
ال ـج ـب ــل ب ـم ـصــاب ـهــم الـ ـجـ ـل ــل» ،وأن ــه
«لـيــس هـنــاك خــط تـمــاس بــن أبـنــاء
ج ـب ــل م ـح ـســن وط ــرابـ ـل ــس ،ب ــل خــط
ت ـمــاســك وت ـع ــاض ــد» ،وب ـق ــول فتفت
إن «ج ـ ــرح ج ـب ــل م ـح ـســن ه ــو ج ــرح
طــراب ـلــس ،وجـمـيـعـنــا ف ــي طــرابـلــس

نعيش أحزان جبل محسن» ،معلنًا
أن «صفحة األحزان والفتنة طويت
نهائيًا إلى غير رجعة».
هـ ــذه ال ـت ـح ـي ــة ال ـ ــزرق ـ ــاءّ ،
رد عـلـيـهــا
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي الـعـلــوي
الشيخ أســد عاصي بمثلها ،بقوله
إن «املـصــاب بفقد الرئيس الشهيد
رف ـ ـيـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري هـ ــو م ـ ـصـ ــاب كــل
عائلة فــي جبل مـحـســن» ،وإشــارتــه
إلى أنه «ال أقول إن في لبنان قوى 8
آذار و 14آذار ،وإنما كلنا آذاريــون،
وربيعنا ربيع لبنان وليس ربيعًا
إره ــابـ ـي ــا» ،ق ـبــل أن ي ـخ ـتــم الـجـمـيــع
بـقــراء ة الفاتحة عــن روح الحريري
وشهداء جبل محسن.
منسق تيار املستقبل في طرابلس
ّ
مصطفى عـلــوش ،أك ــد ل ـ «األخ ـبــار»

الجمعة  16كانون الثاني  2015العدد 2494

سياسة

5

بهدوء

الغرب والشرق معًا؛ بربرية التهويد
ناهض حتر

من تشييع
شهداء
جبل محسن
(مروان
طحطح)

وتذكيرًا ،فــإن «جبهة النصرة» أنــذرت
الـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ك ــاف ــة بـتـحـمــل
ن ـتــائــج ت ـصــرفــات ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي.
وهذا ينذر باحتمال تعريض اكثر من
منطقة للخطر االمني ،في شكل يخرج
عــن االط ــار ال ــذي كــان مــرســومــا سابقًا
بحصر الصراع والتفجيرات في اطار
الحرب السنية ـ ـ الشيعية والــرد على
مـشــاركــة ح ــزب ال ـلــه فــي ال ـحــرب داخــل
سوريا.
ك ــذل ــك االمـ ـ ــر ف ـ ــان ث ـم ــة خ ـش ـيــة ام ـن ـيــة
متزايدة من ان يكون مخيم عني الحلوة
قد اصبح في يد «جبهة النصرة» ،وهو
ما يفسر اهتمام الرئيس الفلسطيني
محمود عباس به وارسال موفدين الى
لـبـنــان ملـتــابـعــة وض ـعــه .وبــرغــم النفي
امل ـت ـكــرر لـجـبـهــات فلسطينية المـكــان
سيطرة «النصرة» عليه ،فان الكالم عن
تنسيق بني انتحاريني وجهات داخل

علوش :تخفيف
المحلي
التشنج
ّ
واإلقليمي يسرع
عودة التواصل

أنــه «ليست هـنــاك مشكلة بــن تيار
املستقبل وجبل محسن ،ال سياسيًا
وال أمنيًا ،إنما املشكلة بني النائب
الـســابــق عـلــي عـيــد ونـجـلــه رفـعــت ـ ـ
وم ــا يـمـثــانــه م ــن ال ـن ـظــام ال ـســوري
وحزب الله ـ ـ وبني مختلف مكونات
ط ــراب ـل ــس الـ ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ال ـط ــرف

املخيم ،يرخي بثقله اكثر فأكثر على
املفكرة االمنية.
فــي ظــل ه ــذه املـعـلــومــات ،كـيــف يمكن
للبنان ان يـشــن حــربــا عـلــى االره ــاب
داخـ ــل امل ـن ــازل وال ـب ـي ـئــات الـحــاضـنــة،
وكيف يمكنه ان يواجه شبانًا قرروا
ال ـس ـي ــر ع ـل ــى ط ــري ــق االنـ ـتـ ـح ــاري ــن؟
ه ــل ال ـح ـك ــوم ــة مـجـتـمـعــة ع ـل ــى بـيـنــة
مــن الخطر الــذي يعيشه لبنان بقدر
م ــا كــانــت ع ـلــى بـيـنــة م ــن خ ـطــر جبل
الـ ـنـ ـف ــاي ــات؟ وه ـ ــل االج ـ ـهـ ــزة االم ـن ـيــة
نـفـسـهــا ع ـلــى قـ ــدر هـ ــذه امل ـســؤول ـيــة؟
وخصوصًا ان ما حصل مع انتحاريي
جبل محسن يرسم شكًا حول كيفية
املتابعة االمنية النتحاريني معروفني
بـتــاريـخـهـمــا وحــاضــره ـمــا؟ ك ــل ذل ــك،
أال يـحـتــاج ال ــى جلستني متتاليتني
ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل مــع
جلستي النفايات؟

اآلخـ ـ ـ ــر ،وق ـ ــد أخ ـ ـ ــذت ه ـ ــذه امل ـش ـك ـلــة
طابعًا مذهبيًا».
وشـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــوش ع ـل ــى أن تـ ـي ــاره «ال
ي ـق ـبــل االصـ ـطـ ـف ــاف ــات» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن زي ــارة درب ــاس وفـتـفــت إلــى جبل
محسن لتقديم الـعــزاء «وال ننتظر
شكرًا من أحد ألن ما نقوم به واجب
إنساني .وهي ليست محاولة لكسر
ال ـج ـل ـيــد ف ـق ــط ،ب ــل ألن ـن ــا مـقـتـنـعــون
ب ــأن عــامــل االس ـت ـق ــرار عـنــدمــا يـعـ ّـم،
وب ـ ـعـ ــد أن يـ ـخ ــف م ـن ـط ــق ال ـت ـش ـنــج
املـحـلــي واإلق ـل ـي ـمــي ،ف ــإن املــواطـنــن
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس يـ ـ ـع ـ ــودون ل ــال ـت ـق ــاء
وال ـت ـعــاون ،وه ــو مــا تــأكــد حصوله
في لحظة واحدة ،برغم ما جرى من
جــوالت اشتباكات وتفجيرات منذ
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قـتــل إرهــاب ـيــون ـ ـ ـ كــانــت بــاريــس أرسـلـتـهــم ،أو أرسـلــت
مثلهم ،إلــى بــادنــا لتدمير بناها ومجتمعاتها باسم
«االسالم» ـ ـ صحافيني فرنسيني في صحيفة «شارلي
أيبدو» ،انتقامًا للنبي محمد .هل كان ممكنًا أن تتراجع
الصحيفة أمام فرصة تأكيد خطها وشجاعتها ،وتوزيع
خمسة ماليني نسخة والحصول على عشرات املاليني
في رصيدها البنكي؟ في الواقع« ،شارلي أيبدو» اختارت
ً
حال وسطًا :رسمت النبي محمد متعاطفًا معها! ّ
شبت،
في العالم اإلسالمي ،نيران ردود الفعل ،واختلط الحابل
بالنابل ،بحيث أصبح من الصعب التمييز بني علماني
واســامــي ،بــل حتى بــن امل ـحــاور السياسية املتقاتلة.
ّ
ّ
ٌ
التعصب
غاضب جدًا؛ الجميع كشر عن أنياب
الجميع
ّ
على ضفتي املتوسط؛ باسم قداسة الحريات أو باسم
حصانة املقدسات ،باسم الغرب أو باسم الشرق.
م ــن حـيــث ال ـجــوهــر ،يمكننا ال ـق ــول إن ال ـغ ــرب والـعــالــم
اإلســامــي واق ـعــان فــي منطقة ثقافية واحـ ــدة ،مكتظة
بحساسيات مدفوعة بالصراع داخل الوحدة ،وبالتراكم
التاريخي للحروب املمتدة على مــدار التاريخ املعروف؛
ً
دعونا نفكر ،قليال ،بأن مناطق ثقافية أخرى في العالم؛
كالصني واليابان وآسيا غير املسلمة وأميركا الجنوبية
والـ ــروس ـ ـ ـ ـ وال ـس ــاف عـمــومــا ـ ـ ـ ـ وأغـلـبـيــة ال ـه ـنــود ،تقع
خــارج هــذا الـصــراع فــي هــذه املنطقة املشتركة ،املنطقة
اإلبــراهـيـمـيــة؛ الـيـهــوديــة والـيـهـوـ مسيحية واالســامـيــة؛
ولكل منها اشكالياتها املتشابكة في التباسات تصل
ٍ
إلى حاالت جنونية.
للتوضيح ،املسيحية املشرقية ليست ابراهيمية؛ إذ ال
شريعة فيها وال عصبية أو روح قتالية أو وعد إلهي ،وال
ّ
تعبر عن نزعة تجارية ،ومحور اخالقيتها يقوم على
أولــويــة الضمير الــذاتــي واملحبة .الكاثوليكية األميركية
الجنوبية ليست سوى ّ
تجسد مسيحي للروح الشعبية
في بالد إحيائية؛ كذلك األرثوذكسية السالفية هي أقرب
إلى مزيج من نزعات انسانية مساواتية وميول قومية
وطقسية قيصرية.
ّ
فامللكي ،أن
لم يستطع الغرب االمبراطوري ،فاإلقطاعي،
يتقبل املسيحية ،إال بعد إعــادة انتاجها كأيديولوجيا
ّ
سلطوية .هكذا ،أصبح اسـتــدراك نقائصها باليهودية
ضـ ــرورة أوج ـبــت وص ــل اإلنـجـيــل ب ــال ـت ــوراة ،للحصول
على مؤسسة دينية وشريعة الجمة وأخالقية مهيمنة
وت ـب ــري ــر مـ ـق ـ ّـدس ل ـل ـع ـنــف ،ومـ ــن ثـ ــم ،ف ــي ح ـق ـبــة والدة
الرأسمالية ،تقديس التجارة واالستغالل والثراء ،وتاليًا
االستعمار .في النهاية ،وقع ما وصفه كارل ماركس بـ
«تهويد املسيحية» في الغرب ،وانتفاء الحاجة إلى اليهود
الذين كان لهم ،في ما قبل الرأسمالية ،وظيفة ممارسة
امل ـهــن ال ـتــي يـنـفــر مـنـهــا املـسـيـحــي امل ــؤم ــن ،كــالـتـجــارة

وخ ـص ــوص ــا ال ـت ـمــويــل ب ــال ــرب ــا .الـ ـغ ــرب اس ـت ــول ــى على
اليهودية ،واضطهد اليهود إلى حد املحرقة النازية ،قبل
أن تتجدد الحاجة إليهم لدى الرأسمالية األميركية التي
ً
أصبحت سيطرتها عاملية بعد الحرب العاملية الثانية،
وانتبهت إلى كفاءة اليهود في حرب اغتصاب فلسطني
تماه مع اغتصاب البيض ألميركا الشمالية.
 ،1948في ٍ
وه ــو ت ـمـ ٍـاه يـجــد نفسه فــي امل ـش ـتــرك :يـهــوه إل ــه الـحــرب
ً
والقوة والثراء ،بديال عن مسيح املحبة والتسامح والزهد؛
أصبحت الجاليات اليهودية حاضنة اجتماعية للطابور
الخامس األميركي ،وأصبحت إسرائيل ،خصوصا بعد
الـ  ،67حليفًا استراتيجيًا للواليات املتحدة ،وأصبحت
لليهودي أفضلية وحصانة سياسية وقانونية؛ ولم تعد
له مصلحة في االندماج في املجتمعات الغربية؛ بينما
األخـيــرة ليس لها مصلحة في دمــج الجاليات املسلمة،
لضمان تشديد استغالل هذه الجاليات ،وتجديد تعريف
األن ــا ضــد اآلخـ ــر ،وف ــي األخ ـي ــر ،كـمـجــال حــركــي لنمو
الفاشية الدينية .هكذا ،نفهم السماح بالنشاط الوهابي
الكثيف التمويل بــن املسلمني ـ ـ الغربيني ،واختراقهم
بالشبكات االخوانية والسلفية والسلفية الجهادية.
إسرائيل ،غير القادرة ،واقعيًا ،على استيعاب يهود الغرب
لديها ،والـتــي ت ــدرك جـيـدًا أن ه ــؤالء ليس لهم مصلحة
في الهجرة إليها ،تثير مخاوف الجاليات اليهودية ،بما
يخدم صالبة هذه الجاليات ،الطائفية ،وتاليًا السياسية
في نظرتها إلــى إسرائيل كمركز ومــاذ ،وفــي التبرير
االخالقي لـ «الدولة اليهودية».
يعاني النظام الرأسمالي الغربي (يشمل ،أيضًا ،اليابان
والـنـمــور والخليج وتــركـيــا) مــن أزم ــة عميقة ،هــي أزمــة
تخلخل االنـتـظــام الــداخـلــي ألطــرافــه املـتـنــازعــة املصالح
واألي ــدي ــول ــوج ـي ــات ،وس ــط أزمـ ــة أعـ ـ ّـم ،ه ــي أزمـ ــة تــراجــع
الـهـيـمـنــة الـعــاملـيــة لـلـنـظــام أمـ ــام دول قــومـيــة رأسـمــالـيــة
متمردة ،كالصني وروسـيــا ودول البريكس وحلفائها
وإيران وفنزويال الخ؛ هذه األزمة ال تحلها إال الحرب التي
لم تعد متيسرة بسبب كلفتها الباهظة وتــوازن القوى
العاملي .ما البديل؟ ليس سوى املنظمات الفاشية؛ فاشية
يـهــوديــة صهيونية وغــربـيــة يهو مسيحية وعلمانوية
واسالمية .واألخيرة ،كالصهيونية ،تقوم بوظيفة بنيوية
في تمكني النظام الرأسمالي الغربي من ضرب وتقويض
امكانات االستقالل في العالم العربي واالسالمي ،ولكن
مــن ال ــداخ ــل! ومــواجـهــة روس ـيــا وال ـصــن الـلـتــن فيهما
مــواط ـنــون مـسـلـمــون ،يـمـكــن تـجـنـيــدهــم ،فــي الشبكات
اإلرهابية ،ضد بلدانهم «الكافرة».
في هذه اللوحة الدموية من الصراعات اإلبراهيمية ،تغدو
ّ
العلمانية األوروبية هشة وزائفة ،بينما تظهر االتجاهات
الرئيسية في األديان «السماوية» ،وقد َّ
تهودت جميعا.
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مجتمع وإقتصاد
جامعات
على وضع القواعد التطبيقية لنظام التدريس الفصلي  LMDفي الجامعة
رغم مرور أكثر من  5سنوات ّ
اللبنانية ،إال أن كيفية تطبيقه ال تزال تولد أزمات أكاديمية وإدارية في عدد من الكليات .بعض الكليات قامت بـ»لبننة»
هذا النظام ،منها من اختار تطبيق مواد معينة وتجاهل مواد أخرى منه ،ومنها من قرر تغليب النظام الداخلي
للكلية على النظام التعليمي الجديد الصادر بمرسوم ،رغم أن المرسوم يعلو مرتبة على النظام الداخلي

ّ
شكوى ضد كلية الصحة العامة :لماذا ال تطبق القــ
حسين مهدي
قررت الطالبة ميشيال الهبر أن تطلق
صــرخــة إلع ــادة االعـتـبــار إلــى القوانني
ال ـتــي تـعـطــي ال ـطــالــب ح ـقــوقــه الــدن ـيــا.
تـ ـق ــدم ــت بـ ـشـ ـك ــوى ض ـ ــد إدارة ك ـل ـيــة
الصحة في الجامعة اللبنانية بسبب
امـتـنــاع األخ ـي ــرة عــن منحها مستندًا
يثبت حيازتها اإلجازة الجامعية ،رغم
حصولها على عدد األرصــدة املطلوب
( 180رص ـ ـي ـ ـدًا) لـتـصـنـيـفـهــا كـطــالـبــة
مـ ـج ــازة .رف ـع ــت ال ـش ـكــوى إل ــى رئــاســة
الجامعة اللبنانية ومجلسها ،لكن ال
جواب عليها بعد.
كانت ميشيال قد طلبت الحصول على
«افادة» بنيلها اإلجازة من قسم شؤون
الـطــاب فــي الـفــرع الـثــانــي مــن الكلية،
ب ـع ــد أن أنـ ـه ــت الـ ـسـ ـن ــوات ال ــدراس ـي ــة
ال ـ ـثـ ــاث .ل ـك ــن مـ ــديـ ــرة ال ـ ـفـ ــرع ال ـثــانــي
ف ــي ال ـك ـل ـيــة ن ــزه ــة ال ـ ـخـ ــوري أعـطـتـهــا
إف ــادة تـقــول إنـهــا أنـهــت ثــاث سنوات
دراسـ ـي ــة ،لـكـنـهــا ت ـح ـتــاج إل ــى دراس ــة
س ـنــة رابـ ـع ــة إض ــاف ـي ــة لـتـحـصــل عـلــى
شهادة الدبلوم Diplome de maitrise
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـصـ ـح ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
وشـ ـ ــرح ل ـه ــا امل ــوظـ ـف ــون أنـ ــه ال يـمـكــن
إعطاؤها إفــادة بنيلها اإلج ــازة حتى
ولــو حصلت على األرص ــدة املطلوبة.
ه ــذا ال ـ ـ ّ
ـرد دف ــع مـيـشـيــا إل ــى االط ــاع
عـلــى ال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة الـجــامـعـيــة،
للتأكد مما إذا كان هنالك ما يمنعها
ً
ف ـعــا م ــن ال ـح ـصــول عـلــى إجـ ــازة بعد
ث ــاث س ـنــوات مــن ال ــدراس ــة واألع ـمــال
التطبيقية.
أع ـ ــادت ال ـطــال ـبــة ط ـل ـب ـهــا ،ل ـكــن خـطـيــا
ّ
وضمنته امل ــواد القانونية
هــذه امل ــرة،
التي تـكـ ّـرس حقها فــي الحصول على
اإلج ــازة .فالجامعة اللبنانية ،تعتمد
نظام التدريس الفصلي ( )LMDوفق
املرسوم  14840الصادر في  28حزيران
 2005واملــرســوم  2225الـصــادر فــي 11
حزيران  .2009وينص نظام الشهادات
املـنـصــوص عليه فــي امل ــادة الخامسة
من املرسوم  2225على أن الجامعة تعد
طالبها لنيل ثــاث ش ـهــادات :اإلج ــازة
واملاستر والدكتوراه .فيما تنص املادة
ال ـس ــادس ــة ع ـلــى أن «شـ ـه ــادة اإلجـ ــازة
تتكون من مئة وثمانني رصيدًا ()180
مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى س ـت ــة فـ ـص ــول دراسـ ـي ــة
ب ـم ـع ــدل ث ــاث ــن رص ـ ـي ـ ـدًا فـ ــي ال ـف ـصــل
الواحد ،»... ،وأن نيل اإلجــازة قد يمتد
حتى  5سـنــوات ،حتى تأمني مجموع
األرصدة املحدد بـ 180رصيدًا.
أضافت ميشيال في الطلب الذي رفعته
إلى عميدة الكلية نينا زيدان ،أن املادة

 26مــن املــرســوم  2225يصنف شهادة
الــدبـلــوم فــي درجــة «مــا بعد اإلج ــازة»،
إذ تـنــص حــرفـيــا« :إضــافــة إل ــى أحـكــام
املـ ـ ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة مـ ــن ه ـ ــذا املـ ــرسـ ــوم،
يمكن وحدات الجامعة اللبنانية ،وفقًا
للضرورات واملقتضيات املهنية ،منح
شـهــادة جامعية بعد اإلج ــازة أو بعد
املــاسـتــر تشتمل كــل منها عـلــى ستني
رصـيـدًا…» .فطاملا أن شهادة الدبلوم
تـتـطـلــب  60رصـ ـيـ ـدًا إض ــاف ـي ــا ،ع ــاوة
على ال ــ 180رصيدًا املطلوبة لإلجازة،
ف ــإن مــرتـبــة ه ــذه الـشـهــادة تصبح بني
اإلجازة واملاستر .من هذا املنطلق ،ترى
ميشيال أن لها الحق في الحصول على
إفادة بنيلها اإلجازة تقدمها كمستند
رس ـم ــي ل ـل ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة (ج ــام ـع ــات،
مؤسسات ،شركات…) عندما تقتضي
الحاجة.
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـعـ ـسـ ـف ــي ،كـ ـم ــا وص ـف ـت ــه
م ـي ـش ـي ــا ،ي ـح ــرم ـه ــا ف ــرص ــة م ـتــاب ـعــة
املاستر في مؤسسات التعليم العالي
الخاصة داخل لبنان أو خارجه ،التي
رفـضــت االع ـت ــراف «بــورقــة الـعــامــات»
التي أعطتها الجامعة ،وطلبت مستندًا
رسميًا يفيد بأنها مجازة من الجامعة
اللبنانية ،بحسب ما قالت لـ»األخبار».
إال أن ميشيال ال تحصر أهداف ّ
تقدمها
بالشكوى في هذا السبب ،بل تسعى ـ
كما تقول ـ إلى إحداث تغيير في نظرة
الجامعة إلــى طالبها والـقــوانــن التي
ترعى مصالحهم.
ّ
ردت عميدة الكلية خطيًا على الطلب
ً
املرفوع من قبل ميشيال ،مشيرة إلى أن
برنامج العمل الصحي االجتماعي في
الكلية يمتد إلــى  4سنوات ّ
مكونة من
ً
 8فصول ،ومستندة إلى املرسوم 2225
أيضًا ،وأن الكلية ال تستطيع أن تمنح
اإلجــازة في ثالث سنوات حفاظًا على
املستوى التعليمي .بسبب ّ
رد زيــدان
السلبي ،تقدمت ميشيال بشكوى ضد
الكلية لدى رئاسة ومجلس الجامعة،
عـلــى اع ـت ـبــار أن «املـخــالـفــة الـقــانــونـيــة
جسيمة وواضـحــة ،ومــن غير املنطقي
ّ
أن يـغــض رئـيــس الجامعة وعمداؤها
وممثلو األساتذة النظر عنها» ،تقول
ميشيال.
قــالــت الـعـمـيــدة ف ــي ّ
رده ـ ــا إن م ـقــررات
اختصاص العمل الصحي االجتماعي
تــوزع على أربــع سـنــوات ،تبعًا ألربعة
أساليب تدخل :السنة األولى (أسلوب
التدخل االجتماعي مع الـفــرد) ،السنة
الثانية (األسلوب الزوجي واألســري)،
ال ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة (أسـ ـل ــوب املـجـمــوعــات
املـ ـصـ ـغ ــرة) ،ال ـس ـنــة ال ــراب ـع ــة (أس ـل ــوب
ال ـج ـمــاعــات) .لـكــن ميشيال بـ ّـيـنــت ،في

تعترف العميدة بأن اإلجازة كانت تحتاج ثالث سنوات عندما انتسبت ميشيال إلى الكلية (مروان طحطح)

نص الشكوى املرفوعة ،أن هذا التقسيم
يتناقض مع إفادة العالمات واملقررات
التي حصلت عليها من الكلية .ولدى
االستفسار من أحد أساتذة الكلية ،قال
ل ــ»األخ ـب ــار» إن التقسيم ال ــذي قدمته
عميدة الكلية يعود إلى النظام القديم
املعتمد في الكلية.
ال ـس ـنــد ال ـق ــان ــون ــي ال ـ ــذي تـسـتـعــن بــه
ال ـع ـم ـيــدة ،ه ــو امل ـ ــادة  26م ــن املــرســوم
 ،2225ال ـتــي تـسـمــح «لـبـعــض وح ــدات
الـجــامـعــة ،منح ش ـهــادات جامعية في
االخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاص» ،وف ـ ـقـ ــا ل ـخ ـصــوص ـيــة
ال ـك ـل ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،وم ـن ـه ــا كـلـيــة
ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة .إال أن م ــا ل ــم تلتفت
إلـ ـي ــه الـ ـعـ ـمـ ـي ــدة ،ب ـح ـس ــب مـ ــا أش ـ ــارت
ميشيال فــي شـكــواهــا ،أن القسم األول
م ــن املـ ــادة  26نـفـسـهــا يـنــص عـلــى أنــه
« ...يمكن وحــدات الجامعة اللبنانية،
وفقًا للضرورات واملقتضيات املهنية،

منح شـهــادة جامعية بعد اإلج ــازة أو
ب ـعــد املــاس ـتــر تـشـتـمــل ك ــل مـنـهــا على
ستني رص ـي ـدًا…» .وتضيف« :تصنف
الشهادة التي تنوي الكلية أن تمنحني
إيــاهــا ،بعد إجـبــاري على دراســة سنة
إض ــاف ـي ــة ،بــأن ـهــا دب ـل ــوم وتـتـطـلــب 60

اإلجراء التعسفي،
كما وصفته ميشيال،
يحرمها متابعة الماستر
في الجامعات األخرى

رص ـي ـدًا إض ــاف ـي ــا ،عـ ــاوة ع ـلــى ال ـ ــ180
رص ـي ـدًا ،أي إن ذلــك يضع مرتبة هذه
ال ـش ـهــادة بــن اإلجـ ــازة واملــاس ـتــر .لــذا،
ل ــي ال ـح ــق ب ـح ـســب ال ـق ــوان ــن ال ـنــافــذة
واملرعية اإلجراء الحصول على شهادة
إجازة» .كذلك فإن عميدة الكلية تستند
إل ــى «ح ــق مـنــح ش ـهــادات جامعية في
االخـتـصــاص» ،إال أنـهــا لــم تلتفت إلى
أن هــذه الـشـهــادة تـحــدد فــي شروطها
وتسميتها ب ـقــرار ص ــادر عــن مجلس
الجامعة.
اتـصـلــت «األخ ـب ــار» بــالـعـمـيــدة زي ــدان
ل ـلــوقــوف عـلــى مــوقـفـهــا م ــن الـشـكــوى
املــرفــوعــة ض ــد كـلـيــة ال ـص ـحــة ،فقالت
إن الـكـلـيــة ال تـمـنــح ش ـه ــادة اإلجـ ــازة
بـتــاتــا ،فــي تناقض مــع املستند الــذي
أرس ـل ـت ــه م ــدي ــرة الـ ـف ــرع ال ـث ــان ــي إل ــى
ميشيال ،وأوضـحــت زي ــدان أن الكلية
تـمـنــح «إج ـ ــازة مـتـخـصـصــة» تـحـتــاج

متابعة

إغالق مطمر عين درافيل :الحشد يحسم الخيار
بسام القنطار
أخطأ رؤســاء بلديات القرى املحيطة
ب ـم ـط ـم ــر الـ ـن ــاعـ ـم ــة – عـ ــن درافـ ـ ـي ـ ــل ،
عندما ق ــرروا الــذهــاب ب ــدون مختلف
مـكــونــات املجتمع املــدنــي الــى «اللقاء
ال ـت ــوض ـي ـح ــي» ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي دارة
النائب وليد جنبالط فــي كليمنصو
وأعـ ـل ــن خ ــال ــه قـ ـب ــول ت ـم ــدي ــد الـعـمــل
باملطمر لفترة ستة أشهر.
“ح ـم ـلــة إغ ـ ــاق م ـط ـمــر ع ــن درافـ ـي ــل»
أوصلت ،أول من أمس ،رسالة شديدة

ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء
السياسيني ،بأنها هي من تقرر إلغاء
االعـتـصــام فــي الناعمة أو االستمرار
ب ـ ــه .وبـ ـع ــد لـ ـق ــاء ت ـ ـشـ ــاوري ف ــي ب ـلــدة
عرمون ،دعت «من يستطيع من أهلنا
وسـكــان الـقــرى املحيطة باملطمر الى
وقفة شعبية مطلبية عند باب املطمر
بتاريخ  2015/1/17الساعة الخامسة
م ـس ـ ً
ـاء ،وذل ــك إلط ــاق حـمـلــة إعــامـيــة
وطـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع ك ـ ــل هـ ـيـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع
املدني والجمعيات البيئية اللبنانية
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــة ،نـ ـكـ ـش ــف فـ ـيـ ـه ــا ل ـل ـش ـعــب

ال ـل ـب ـنــانــي ك ـيــف ك ــان األداء الــرسـمــي
على املستوى التنفيذي والتشريعي
والقضائي والبلدي الذي رافق والدة
هـ ــذا امل ـط ـمــر وبـ ـق ــاءه ل ـه ــذا ال ـت ــاري ــخ،
وملــاذا وضــع أهلنا تحت ضغط األمر
الواقع لفرض خطة منقوصة ملعالجة
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـبــة ل ــم ي ـل ـحــظ فـيـهــا
موعد حقيقي لإلقفال”.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ـح ـم ـل ــة لــم
تتخذ بعد قرار إقفال الطريق وإعالن
اعتصام مفتوح ،رغم أن هذه الخطوة
ت ـح ـظــى ب ــإج ـم ــاع م ـخ ـت ـلــف ال ـن ـش ـطــاء

املشاركني ،لكون هذه الخطوة تحتاج
ال ـ ــى زخ ـ ــم ش ـع ـب ــي وح ـ ـضـ ــور ك ـث ـيــف.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـش ــار ع ـنــاصــر من
القوى السيارة في األمن الداخلي أمام
مــدخــل امل ـط ـمــر ،بـ ــدأت مـنــذ ي ــوم أمــس
حـمـلــة شــائ ـعــات ف ــي ال ـق ــرى املـحـيـطــة
باملطمر تحذر املواطنني من أن إغالق
الطريق سيعرض املعتصمني لهراوات
رجـ ــال األمـ ــن وخ ــراط ـي ــم م ـيــاه الــدفــاع
امل ــدن ــي ،ووص ـلــت الـشــائـعــات ال ــى حد
اإلع ــان أن الـجـيــش اللبناني سينفذ
خطة انتشار في حال إغالق الطريق.

اليوم تعلن الحركة البيئية اللبنانية،
وه ـ ـ ــي ائـ ـ ـت ـ ــاف يـ ـض ــم أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 60
ج ـم ـع ـيــة ب ـي ـئ ـيــة ،مــوق ـف ـهــا م ــن إق ـ ــرار
الحكومة خطة النفايات التي لم تراع
املعايير البيئية والصحية ،وذلك في
نقابة الصحافة الساعة الثانية عشرة
ظـ ـهـ ـرًا ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ت ـشــرح
فيه اعـتــراضــاتـهــا ومالحظاتها على
هــذه الخطة وتــداعـيــاتـهــا على أمــوال
ال ـب ـل ــدي ــات وع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة ف ــي ل ـب ـنــان.
ول ـيــس مـعـلــومــا ب ـعــد ح ـجــم مـشــاركــة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة م ـ ــن مـخـتـلــف
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مجتمع وإقتصاد

قضاء

ــوانين؟

إلى  4سنوات دراسيةّ .
ترد سبب ذلك
إل ــى ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ ع ـلــى مـسـتــوى
الـشـهــادة .العميدة ال تنفي أنــه خالل
دخ ـ ــول ال ــدف ـع ــة ال ـت ــي م ـن ـهــا الـطــالـبــة
ميشيال ،شــرحــوا للطالب أن اإلجــازة
تحتاج ثــاث سـنــوات ( 180رصـيـدًا)،
إال أن «االختصاصيني» نصحوا إدارة
الكلية بجعلها أربع سنوات.
اتصلت «األخبار» بتربويني جامعيني
أش ـ ــاروا إل ــى أن اإلج ـ ــازة املتخصصة
يمكن أن تمنحها الكلية ،وقــد تحتاج
إلى  4سنوات دراسية ،شرط أن توزع
األرصدة الـ 180على السنوات األربعة،
ال أن يدرس الطالب  60رصيدًا إضافيًا
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــ 180ل ـي ـح ـصــل ع ـل ــى إج ــازت ــه.
فكيف يمكن طالبًا أن ي ـ ّ
ـدرس ،مرغمًا،
 60رصـيـدًا إضــافـيــة ،ليحصل على ما
ي ـف ـت ــرض أن ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه ف ــي ث ــاث
سنوات؟

املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي االع ـت ـص ــام
امل ـقــرر غ ـدًا الـسـبــت فــي الـنــاعـمــة ،لكن
أي اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ن ـ ــاج ـ ــح ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ــى
حـ ـض ــور ك ـث ـيــف م ــن أه ــال ــي املـنـطـقــة
امل ـت ـض ــرري ــن ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،وهــو
مــا يــراهــن النشطاء على حــدوثــه ،في
مقابل حركة سياسية واسعة النطاق
مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـبـ ـل ــدي ــات الحـ ـت ــواء
االعـتـصــام وال ــدع ــوة ال ــى ع ــدم إعــانــه
اع ـت ـصــامــا م ـف ـتــوحــا وإعـ ـط ــاء فــرصــة
ل ـل ـح ـكــومــة ل ـت ـن ـف ـيــذ وع ــده ــا ب ــإغ ــاق
املطمر بعد ستة أشهر.

أخبار

قضية يقظان :مليون دوالر
عقوبة كشف الفساد
ت ـق ــري ــرا ب ـع ـن ــوان «قـ ـض ــاة ال ـك ـيــف
وض ـ ـبـ ــاطـ ــه» (http://www.al-
)184028 /akhbar.com/node
كشفت فيه عن استجابة القاضية
يـقـظــان لـضـغــوط نــافــذيــن مــن اجــل
ع ــدم مــاحـقــة اب ــن احــدهــم املشتبه
بـضـلــوعــه ف ــي ه ــذه ال ـش ـب ـكــة .على
اثــر نشر هــذا التقرير قــرر مجلس
تــأديــب الـقـضــاة خـفــض  4درج ــات
(ثم خفضها الى درجتني) لكل من
القاضية فــي النيابة الـعــامــة رنــدا
يـقـظــان ،وكــذلــك لقاضي التحقيق
ج ـع ـفــر ق ـب ـي ـســي .ال ـث ــان ــي اس ـت ـقــال
م ــن وظ ـي ـف ـتــه واق ـ ـ ـ ّـر ع ـل ـنــا بـ ــأن مــا
ن ـش ــرت ــه «االخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ل ـي ــس ك ــاذب ــا
( http://www.al-akhbar.com/
 )201403/nodeفيما ذهبت يقظان

ال تبغي القاضية رندا
يقظان أي هدف مادي
من رفع التعويض التي
تطالب به في قضية
«ترويج المخدرات
في الجامعات» الى
مليون دوالر .هدفها
المعلن بصراحة تأديب
الصحافيين :عليهم
البقاء بعيدين عن
القضاء… حتى لو ان
قضاة ،ومنهم يقظان،
وتورطوا
اخطأوا
ُ ّ
وعوقبوا وخفضت
درجاتهم! برأيها ،ان اخبار
فساد القضاة تبقى داخل أصر ممثل النيابة
قصر العدل فقط
العامة على موقفه:
إيفا الشوفي
جـلـســة االس ـت ـئ ـنــاف األخـ ـي ــرة في
ق ـض ـي ــة ت ـش ـه ـي ــر «األخ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» فــي
 30أيـ ــار  2013ب ـق ـضــاة رض ـخــوا
للضغوط وحــاولــوا تبرئة أوالد
نافذين متورطني ،لم تكن هادئة
ً
امــس .األجــواء فعال متوترة ،وقد
بـ ــدا ذلـ ــك واضـ ـح ــا خـ ــال مــرافـعــة
كـ ــل مـ ــن م ـم ـث ــل الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
واملـ ـح ــام ــي ح ـس ــن ج ــاب ــر ،وك ـيــل
الـ ـق ــاضـ ـي ــة (املـ ـسـ ـت ــأن ــف ض ــده ــا)
رن ـ ـ ــدا يـ ـقـ ـظ ــان .رفـ ـع ــت ال ـقــاض ـيــة
يـ ـ ـقـ ـ ـظ ـ ــان سـ ـ ـق ـ ــف ط ـ ـل ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا ،ال
يعجبها التعويض الــذي حكمت
بـ ـ ــه مـ ـحـ ـكـ ـم ــة امل ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات ضــد
«األخـ ـب ــار» والــزم ـيــل محمد نــزال
( 15م ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة) .ال ـت ـعــويــض
امل ـط ـل ــوب ه ــو م ـل ـي ــون دوالر مــن
أج ــل «ضـبــط الـصـحــافــة الفلتانة
التي تتكل على قانون املطبوعات
ال ـخــالــي م ــن ع ـقــوبــة ال ـح ـبــس كي
يكتب الـصـحــافـيــون مــا يــريــدون.
إذا اس ـ ـت ـ ـمـ ــررنـ ــا ه ـ ـكـ ــذا وب ـق ـي ــت
ال ـت ـعــوي ـضــات مـنـخـفـضــة عـنــدهــا
يمكن ألي كان أن يهني القضاة»،
هذا ما قاله حرفيًا وكيل يقظان،
لكن ماذا عن طلب «األخبار» إبراز
نـسـخــة عــن الـحـكـمــن ال ـصــادريــن
عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـتـ ـ ــأدي ـ ـ ـبـ ـ ــي ف ــي
درجـتـيــه األولـ ــى والـعـلـيــا الـلــذيــن
ن ـتــج عـنـهـمــا تـخـفـيــض درج ـتــن
م ــن رت ـبــة الـقــاضـيــة ي ـق ـظــان؟ يــرد
املـحــامــي جــابــر «وال ـلــه لــو ُيسمح
لي قانونًا بأن أتحدث ّ
عما جرى
في املجلس التأديبي لبحت بأن
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي ص ـ ــدر ال ع ــاق ــة لــه
إطالقًا بالقضية موضوع املقال،
لكن ال ُيسمح بنشر ما يجري في
املـجـلــس الـتــأديـبــي نـظـرًا للسرية
املطلقة» .يصر على أن موضوع
الدعوى هو إهانة وتشهير وذم،
ومــا التوسع بالتحقيقات سوى
مماطلة .نـعــم ،مــوضــوع الــدعــوى
هو تشهير لكن بسبب استغالل
الـقــاضـيــة مــوقـعـهــا لـتـبــرئــة أوالد
نافذين في قضية فساد قضائي
وأم ـ ـنـ ــي ي ـت ـص ــل ب ـش ـب ـكــة ت ــروي ــج
م ـخ ــدرات بــن ط ــاب الـجــامـعــات،
اذ ت ـنــص املـ ـ ــادة  387م ــن قــانــون
العقوبات على تبرئة «الظنني إذا
ً
كان موضوع الــذم عمال ذا عالقة
بالوظيفة وثبتت صحته».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «االخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» قـ ـ ــد ن ـش ــرت
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«ال يبرئ الظنين من
مسؤولية الذم»

ال ــى مـحـكـمــة امل ـط ـبــوعــات لــادعــاء
على «االخ ـبــار» بجرم نشر اخبار
كاذبة والذم باملدعية.
ح ــاول ممثل النيابة العامة امس
م ـســانــدة امل ـس ـتــأنــف عـلـيـهــا ،لكنه
اع ـتــرف عــن غـيــر قـصــد بـمــا سعت
«االخ ـ ـبـ ــار» ال ــى اث ـبــاتــه للمحكمة
ع ـبــر ط ـلــب ابـ ـ ــراز حـكـمــي املـجـلــس
ال ـ ـت ـ ــأدي ـ ـب ـ ــي الثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ص ـ ـحـ ــة م ــا
نشرته ،قــال انــه ُ
«يستدل من حكم
املطبوعات أن املحكمة رأت ان ما
أقدمت عليه القاضية يقظان كان
م ــن ق ـب ـيــل ال ـخ ـطــأ غ ـيــر امل ـق ـصــود،
وب ــال ـت ــال ــي مـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا ال
ينطبق بــال ـضــرورة عـلــى الرئيس
املستقيل القاضي جعفر قبيسي.

وب ـم ــا أن م ــا ت ـض ـم ـنــه املـ ـق ــال ك ــان
موجها مباشرة الى عمل مقصود
أقدمت عليه الرئيسة يقظان ،فإنه
مــن املــؤكــد أن مــا تــوصــل الـيــه قــرار
املجلس التأديبي لم يؤاخذها على
عمل مقصود» .هكذا اذًا ّ
يقر ممثل
الـنـيــابــة الـعــامــة أن الـخـطــأ حصل،
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ّـم ــا إذا ك ـ ــان م ـق ـصــودًا
أم غ ـي ــر م ـق ُـص ــود ف ـه ـن ــاك قــاضـيــة
أخ ـ ـطـ ــأت وأح ـ ـي ـ ـلـ ــت الـ ـ ــى امل ـج ـلــس
التأديبي الذي أنزل بحقها عقوبة
قاسية بالنسبة لسلم العقوبات،
إذ ال نتحدث هنا عن لوم او تنبيه
ان ـمــا ع ــن تـخـفـيــض درج ـت ــن .بعد
ذلـ ــك اصـ ــر مـمـثــل ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
على موقفه« :ال يبرئ الظنني من
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـ ـ ــذم» .إذا كـ ــان قـ ــرارا
املـجـلــس الـتــأديـبــي ال عــاقــة لهما
بالقضية فلماذا اإلص ــرار من قبل
الطرف املقابل على عدم كشفهما؟
ّ
ذك ــرت وكيلة «االخ ـب ــار» املحامية
رنــا صاغية «أن ــه بعد  4اي ــام على
نـ ـش ــر امل ـ ـقـ ــال خـ ـ ــرق وزيـ ـ ـ ــر الـ ـع ــدل
(حينها) شكيب قــرطـبــاوي سرية
املعلومات بسبب خطورة القضية،
معلنًا أن التفتيش القضائي انكب
ب ـســرعــة ك ـب ـيــرة وب ـش ـمــول ـيــة على
الـتـحـقـيــق ف ــي م ــا أث ـي ــر .وبنتيجة
هذا التحقيق الشامل ،قررت هيئة
التفتيش القضائي إحالة قاضيني
على املجلس التأديبي ،مع اقتراح
بتوقيف أحدهما عن العمل».
ال ـن ـظ ــري ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي خـلــص
ال ـي ـهــا مـمـثــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة هي
وجوب أن تأخذ املحكمة باالعتبار
ّ
عدم مهنية الصحافي حني يتولى
ت ـقــويــم ال ـع ـمــل ال ـق ـض ــائ ــيُ .ي ـطــرح
س ــؤال جــدي هـنــا :مــن يــراقــب عمل
الـقـضــاء فــي هــذه الـحــالــة؟ اإلجــابــة
عن هــذا الـســؤال تحددها املحكمة
في جلسة إصدار الحكم في  26آذار
ُ
املـقـبــل ،فــإمــا أن تـعـطــى «االخ ـبــار»
فــرصــة إث ـب ــات ال ــوق ــائ ــع امل ـن ـشــورة
ودح ـ ـ ــض ن ـظ ــري ــة م ـم ـث ــل ال ـن ـيــابــة
الـعــامــة تكريسا لحرية الصحافة
ودورهـ ـ ــا ،وإمـ ــا ان يـعـلــن الـقــانــون
ويعاقب كاشفي الفساد.

االمتحانات الرسمية تبدأ في  5حزيران
أكـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـ ـيـ ــاس بـ ــو صـ ـع ــب أن
االمتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها
املـحــددة ولــن تتأجل إال فــي الـحــاالت الطارئة،
مشيرًا إلــى أن امتحانات الشهادة املتوسطة
ستنطلق في  5حزيران ،والثانوية العامة في
 10حــزيــران؛ أمــا فــي التعليم املهني والتقني
فتبدأ االمتحانات العملية فــي  11أي ــار ،على
أن تنظم االمتحانات الخطية في  22حزيران.
وأش ـ ــار ب ــو ص ـعــب إل ــى أن «ب ـعــض الـتـقــاريــر
اإلعالمية التي تحدثت عن النازحني السوريني
في لبنان تضمنت معلومات خاطئة» ،داعيًا
إلى مراجعة وزارة التربية التي اعتمدت خطة
تشرف على تعليم جميع األطفال في لبنان،
ب ـمــن فـيـهــم ال ـن ــازح ــون ال ـس ــوري ــون ،وال ـهــدف
هو تعليم أكبر عــدد منهم بأقل هــدر ممكن،
حـيــث تــوجــد م ــدارس تـضــم  90فــي املـئــة من
السوريني».
أسود يسائل وزارة الداخلية
ً
وجه النائب زياد أسود سؤاال إلى الحكومة عبر
مجلس النواب حــول مناقصة وزارة الداخلية
ل ـت ـل ــزي ــم م ـ ـشـ ــروع رخ ـ ــص ال ـ ـسـ ــوق ول ــوح ــات
الـ ـسـ ـي ــارات والصـ ـق ــات إل ـك ـتــرون ـيــة ول ــوح ــات
الـتـسـجـيــل اآلم ـن ــة وب ــرام ــج مـكـنـنــة ال ـس ـيــارات
واآللـ ـي ــات ال ـتــي أعـلـنــت عـنـهــا وزارة الــداخـلـيــة
ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ف ــي ال ـع ــدد  43تــاريــخ
 .2014/11/16وعــرض أســود الجوانب الفنية
والقانونية املرتبطة باملخالفات الحاصلة ،بدءًا
ً
بدفتر الشروط ،ووصوال إلى املخالفات لقانون
ً
امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ق ــائ ــا إن «ث ـمــة أسـئـلــة
كبيرة تطرح شكًا وتظهر ثغرات ومخالفات
وارتكابات» ،ملوحًا باستجواب الحكومة.
وزارة االقتصاد تراقب محطات الوقود
أعـلـنــت وزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة «تكثيف
حـمـلـتـهــا املـتـعـلـقــة بـمــراقـبــة مـحـطــات الــوقــود
ووس ــائ ــل ن ـقــل امل ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،لـنــاحـيــة
األس ـعــار والـكـمـيــات والـنــوعـيــة» ،وأعـلـنــت أنها
«س ـت ـق ــوم ب ــاإلع ــان ع ــن امل ـخــال ـفــن ل ـقــانــون
حماية املستهلك لكي ال يقع املواطن ضحية
الغش املتعمد» ،مكررة «دعوة جميع املواطنني
لإلبالغ عن أي مخالفة عبر االتصال بها على
الرقم الساخن  1739أو عبر املوقع اإللكتروني
لـ ـل ــوزارة  www.economy.gov.lbأو عبر
التطبيق الـخـلــوي Consumer Protection
 Lebanonأو عبر مواقع التواصل االجتماعي
التابعة ملديرية حماية املستهلك (Facebook
و.»)Twitter
أهالي نهر البارد يواصلون االحتجاج
احـتـشــد امل ـئــات مــن أب ـنــاء مخيم نـهــر ال ـبــارد،
بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبية
ومؤسسات املجتمع املحلي ،في اعتصام هو
الثالث خــال أسبوعني ضــد قــرار «األون ــروا»
تقليص خدماتها الصحية ألهل املخيم .أعلن
األهــالــي «رفضهم لـقــرارات األون ــروا املجحفة
فــي حــق أبـنــاء املخيم املنكوب منذ مــا يقارب
 8أع ــوام» ،مطالبني املؤسسة الدولية و«الــدول
املانحة بالوفاء بالتزاماتها في إعمار املخيم
ال ـقــدي ــم وت ـع ــوي ــض س ـك ــان امل ـخ ـيــم ال ـج ــدي ــد»،
فيما قــال رائ ــد ال ـحــاج ،بــاســم «خلية األزم ــة»،
إن ««األونــروا» تحاول التملص من التزاماتها
وواجـبــاتـهــا بموجب خطة ال ـط ــوارئ» ،مطالبًا
القيادة السياسية بـ»مؤازرة أهالي املخيم في
مطالبهم املحقة».
توقيف متورطين بملف السكر الفاسد
ً
بناء على إشارة النائب العام االستئنافي في
الشمال باإلنابة القاضي وائل حسن ،أوقفت
مفرزة طرابلس القضائية أربعة أشخاص على
ُخلفية ملف السكر الفاسد في مرفأ طرابلس،
وأحيلوا على القضاء املختص .وطلب النائب
ال ـعــام اإلذن مــن امل ــراج ــع املـخـتـصــة بمالحقة
موظفني في الجمارك ووزارة االقتصاد.
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محمد سيد رصاص *
ّ
تشكل العالم االسالمي بالتضاد والتصادم
م ــع ال ـغ ــرب بـفــرعـيــه الـبـيــزنـطــي والــاتـيـنــي،
فيما هــذا لــم يحصل شــرقــا مــع زوال الــدولــة
الفارسية الساسانية بعد معركة نهاوند ،وال
في الشمال الشرقي حيث لم يتشكل العالم
ّ
ال ــروس ــي إل فــي الـنـصــف ال ـثــانــي مــن الـقــرن
العاشر مع نشوء دولة كييف الروسية .وهو
أمر ينطبق أيضًا على افريقيا في الجنوب.
كــان وص ــول املسلمني إلــى منتصف فرنسا
إبان معركة «بواتييه» عام  732ميالدي ،أي
بعد مئة عــام مــن وف ــاة النبي محمد ،هدفه
(لو انتصروا في تلك املعركة) الوصول إلى
روما البابوية ،قلب العالم املسيحي .وهو ما
فشل فيه قبلهم القائد القرطاجي هنيبعل
في معركته ضد رومــا الوثنية .كــان حصار
املسلمني للقسطنطينية في أعوام  673ـ 678
و 717ـ  718أكثر رمزية من «بواتييه» ،بعد
أن دحر املسلمون البيزنطيني من بالد الشام
ومصر ،وهاهم يحاولون اسقاط العاصمة
البيزنطية املنافسة لروما قبل سقوطها عام
 ،476ومن ثم خليفتها السياسية.
فــي املقابل كــان االستيقاظ الغربي مترافقًا
مــع بــدء الـحــروب الصليبية ( 1098ـ ـ ،)1291
وقد أطلق بابا روما أوربــان الثاني املبادرة
نحو الدعوة إليها عام  1095ردًا على هزيمة
ال ـب ـيــزن ـط ـيــن أمـ ـ ــام ال ـس ــاج ـق ــة ف ــي م ـعــركــة
منزيكرت عام  ،1071ولكن متشجعًا بسقوط
طليطلة من أيدي املسلمني عام  .1085يقول
محمد أس ــد ،وهــو يـهــودي نـمـســاوي اعتنق
االســام في عشرينيات القرن العشرين ،ما
يلي« :في الحروب الصليبية ُح ِّرف اسم النبي
محمد (محمد نفسه الذي ألح على أتباعه أن
يحترموا أنبياء سائر األديان) إلى mahound
احـتـقــارًا لــه وازدراء باالنكليزية (واألملــانـيــة
 houndأو  hundتعني ك ـلــب« ...الـطــريــق إلى
االســام» ،دار العلم للماليني ،بيروت ،1964
ص .)23أيضًا تشكل الوعي الفكري الرئيسي
ال ـحــديــث لـلـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة م ــن خــال
توما االكويني ( 1225ـ  )1274بالتضاد مع
أفكار ابن رشد ( 1126ـ  )1198وعبر محاربة

ال ـك ـن ـي ـس ــة ل ـل ـت ـي ــار ال ـ ــرش ـ ــدي ال ـ ـ ــذي ان ـت ـشــر
ّ
وتوسع في الغرب .لم يكن لسقوط العاصمة
البيزنطية القسطنطينية بيد العثمانيني
عــام  1453ذلــك األثــر املدمر الــذي كــان ممكنًا
لو سقطت في حصار  717ـ  718على الغرب،
حتى ولو ترافقت قبلها وبعدها مع سقوط
البلقان واليونان ووصــول العثمانيني إلى
فيينا عام  1529ما دام التوازن االقتصادي
قد اختل كثيرًا ملصلحة الغرب مع اكتشاف
ال ـق ــارة األمـيــركـيــة وم ــع ت ـحــول ال ـت ـجــارة عن
ال ـش ــرق األوسـ ــط م ــع اك ـت ـشــاف رأس الــرجــاء
الـصــالــح عــامــي  1492و .1497كــانــت هزيمة
العثمانيني عام  1571في معركة ليبانتو في
البحر املتوسط ثــم هزيمتهم أم ــام مشارف
فيينا عام  1683بداية الختالل توازن ما زال
يعيشه الـعــالــم االســامــي أم ــام الـغــرب حتى
اآلن ،وبدأت فصوله االحتاللية مع نابليون
بونابرت وحملته املصرية عام .1798
في عام  1917مع سقوط القدس قال الجنرال
البريطاني اللنبي« :الـيــوم انتهت الـحــروب
الصليبية» ،وبـعــد مـعــركــة ميسلون فــي 24
ً
تـمــوز  1920ودخــولــه باليوم التالي محتال
دمـشــق ذه ــب ال ـج ـنــرال الـفــرنـســي غ ــورو إلــى
ق ـبــر صـ ــاح ال ــدي ــن األي ــوب ــي ووض ـ ــع رجـلــه
ً
على الضريح قائال« :هــا قد عدنا يا صالح
الــديــن» .مع هــذا لم يكن االحتالل االنكليزي
ل ـب ـل ــدان ال ـع ــال ــم االسـ ــامـ ــي م ــرف ــوق ــا بـنــزعــة
مـضــادة ثقافيًا وسياسيًا لــاســام بخالف
ال ـف ــرن ـس ـي ــن الـ ــذيـ ــن ك ــان ــت ف ــرن ـس ــا ع ـنــدهــم
ف ــي ال ـجــزائــر لـيـســت مـتــرافـقــة م ــع اسـتـبـعــاد
اللغة العربية وتهميشها فقط بل مع نزعة
تبشيرية مسيحية وعداء لالسالم .ويالحظ
هنا كيف في مذكرات سيمون دوبوفوار عن
فترة  1944ـ  1962املعنونة بـ«قوة األشياء»
كانت تسمي الجزائريني ليس بصفتهم هذه
بل باسم «املسلمني» ،وفي املقابل في بلدان
املغرب العربي يسمى املسيحي بـ«الرومي»،
وتـصـيــب امل ـغــاربــة مــن بـنـغــازي إل ــى الــربــاط
الــده ـشــة وال ـح ـي ــرة ع ـنــدمــا يـ ــرون مسيحيًا
عربيًا .ويــروى عن القذافي هــذا أمــام جورج
حـبــش وأم ــام ج ــورج صــدقـنــي وزي ــر االع ــام
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ف ـت ــرة حـ ــرب  .1973ه ـن ــا ،مــن

األرجح بعد ما يقارب القرن على وعد بلفور
الــذي أصــدره وزيــر الخارجية البريطاني أن
دوائ ــر الـخــارجـيــة فــي لـنــدن كــانــت تـعــي بــأن
زرع دولة يهودية في فلسطني سيؤدي إلى
ً
استيقاظ مضاد متمثال بنزعة اسالمية لم
تـنـظــر لـهــا ل ـنــدن بـعــن ال ـع ــداء مل ــا ول ــدت في
االسـمــاعـيـلـيــة عـنــد ق ـنــاة ال ـســويــس فــي آذار
 1928مــن خــال «االخ ــوان املسلمني» ،وبأنه
بعد فاصل عروبي قصير انتهى عمليًا يوم

هــزي ـمــة  5ح ــزي ــران  1967ب ـعــد أن ب ــدأ عقب
هزيمة فلسطني عــام  1948ستبدأ مواجهة
سياسية يوضع فيها «ال ـقــرآن فــي مواجهة
التوراة» ،وهو ما يروى عن ّ الرئيس اللبناني
ال ـيــاس ســركـيــس بــأنــه ح ــذر بـشـيــر الجميل
بــأنــه بـتـحــالـفــه مــع إســرائ ـيــل يـضــع «يـســوع
وانـجـيـلــه» فــي أت ــون ه ــذه املـجــابـهــة .لــم يكن
نـمــو «ح ـم ــاس» كـبــديــل اســامــي مــن «فـتــح»
مـنــذ ع ــام  ،1987بـعـيـدًا مــن ه ــذا كـمــا يالحظ

كان االحتالل الفرنسي لبلدان العالم اإلسالمي مترافقًا مع نزعة تبشيرية مسيحية وعداء لإلسالم (أ ف ب)

ّ
فلسطين :كل قرار وأنتم بأمن
زهير أندراوس *
ّ
ّ
اإلنسانية
نستطيع القول ،ال الجزم طبعًا ،إن
ل ــن ت ـغ ـفــر ل ـك ــول ــوم ـب ــوس اك ـت ـش ــاف ــه أم ـيــركــا
ع ـ ــام  ،1492فـ ـه ــذه الـ ــدولـ ــة ال ـع ـظ ـم ــى ،ال ـتــي
ـريــة والـ ـتـ ـع ـ ّ
ت ـت ـش ـ ّـدق ب ــال ـح ـ ّ
ـددي ــة ،ك ــان ــت ومــا
زالـ ـ ــت وس ـت ـب ـقــى رأس األفـ ـع ــى ف ــي الـ ـس ــواد
األعظم من الكوارث واملآسي والحروب التي
ّ
عرفها الـتــاريــخ الـحــديــث ،وبـمــا أن العالقات
ّ
الــدولـ ّـيــة محكومة وفـقــا ملــوازيــن ال ـقــوى ،فــإن
ّ
ّ
الواليات
تتربع على عرش
املتحدة ما زالــت
امل ــؤام ــرات ض ـ ّـد الـشـعــوب امل ـق ـهــورة مــدعــومــة
بــأمــريــن :األول ،هــو الـشـغــل لـقــرن كــامــل على
ّ
ســك بـخـنــاق
ال ـت ــح ــول إلـ ــى إم ـب ــراط ــوري ــة ت ـم ـ ً
العالم بأسره ،والثاني ،مستعينة بربيبتها
ّ
ّ
الكولونيالية
الصهيونية
حبيبتها الحركة
ّ
وصـنـيـعـتـهــا إســرائ ـيــل الـتــوسـعــيــة ،وأش ـبــاه
ّ
ّ
الرجعية،
العربية ،التي تحكمها النظم
الدول
ُ
واملـسـتـبــاحــة مــن واش ـن ـطــن وت ــل أب ـيــب ،ســرًاّ
ً
ّ
وع ــان ـ ّـي ــة .وغ ـن ـ ٌـي ع ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن تـقــاطــع
ُاملصالح وتساوقها بني أضالع الثالوث غير
امل ّ
ّ
ّ
والصهيونية والرجعية
اإلمبريالية
قدس:
ّ ُ
الخبيثة
العربية ،تمعن في تنفيذ املخططات ّ
الــرام ـيــة إل ــى تـفـتـيــت وت ـمــزيــق م ــا تـبــقــى من
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ـ ّـي م ـ ُـن مـحـيـطــه إلـ ــى خـلـيـجــه،
ّ
التبعية املطلقة ألميركا من جميع
لتكريس
النواحي ،وفتح الطريق أمــام دولــة االحتالل
لــإج ـهــاز عـلــى الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،الـتــي
ّ
ّ
املركزية ،فتحولت بقدرة
كانت قضية العرب
ّ
قادر من نعمةٍ إلى نقمةٍ  ،وبما أن سلطة
غير
ٍ
أوسلو-ستان ،التي يترأسها محمود ّ
عباس،
ّ
ّ
العربية ،وبما
الرجعية
ّتنتمي إلـ ّـى معسكر
ً
ً
أنـ ـه ــا ت ـب ــن ــت قـ ـ ــوال وفـ ـع ــا ن ـظ ــري ــة الــرئ ـيــس
ّ
امل ـصـ ّ
ـري األسـبــق أن ــور ال ـســادات ،ب ــأن  99في
ّ
امل ـئ ــة م ــن أوراق ال ـح ــل ف ــي أيـ ــدي واش ـن ـطــن،

ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني
العربي
وبما أنها حولت الشعب
ُ
مــن شـعــب ال ـجـ ّـبــاريــن إل ــى شـعــب املـتـ ّـســولــن
ّ
(امل ـعــونــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة) ،ف ــإن مــا حـصــل في
مجلس األم ــن الــدولـ ّـي ،ال ــذي رفــض املـشــروع
ّ
ّ
الفلسطيني إلقامة دولة املسخ على
العربي -
ّ
 22فــي املـئــة مــن أرض فلسطني الـتــاريـخــيــة،
ك ــان بـمـثــابــة تـحـصـيــل ح ــاص ــل .وه ـنــا ال ُب ـ ّـد
ّ
م ــن تــأك ـيــد أن الـ ـق ــرار ال ــراف ــض ه ــو انـتـصــار
ّ
معان لشرفاء
بكل ما تحمل هــذه الكلمة من
ٍ
فلسطني وال ـعــرب وألحـ ــرار الـعــالــم الــذيــن ما
زالوا يقبضون على الجمرُ ،
بحق،
ويطالبون
ٍ
ّ
بـتـطـبـيــق ق ـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـ ّـيــة ال ــدول ــي ــة ،وفــي
ُم ّ
قدمها القرار  ،194القاضي بإعادة الالجئني
ّ
الفلسطينيني ال ــذي ــن هــجــرتـهــم الـعـصــابــات
ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـيــة خ ـ ــال ال ـن ـك ـبــة املـ ـنـ ـك ــودة ،فــي
واحد ٍة من كبرى الجرائم التي شهدها القرن
ّ
العشرين ،إعادتهم إلى ديارهم ،ألن العودة،
ّ
وهــي مــن مفصليات الـثــوابــت الفلسطينية،
ّ
أهم من الدولة.
■■■
ّ
ّ
ّ
األوسلوية فشلت
الفلسطينية
الدبلوماسية
ً
ّ
الدولي ،ولكن
فشال ُمدويًا في مجلس األمن
ّ
م ــع ذل ــك ،نـمـيــل إل ــى ال ـتــرج ـيــح ،ب ــأن الـقـيــادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،الـ ـت ــي ف ــرض ــت ن ـف ـس ـهــا عـلــى
ّ
ـن ب ــأن
ال ـش ـع ــب ،ك ــان ــت ُع ـلــى ع ـل ـ ٍـم وع ـل ــى ي ـق ـ ٍ
سيرفض ،ولكن السؤال الذي
مشروع القرار
ّ
القيادة بأن
ـذه
ـ
ه
علمت
هل
مفتوحًا:
ما زال
ّ
أم ـيــركــا ل ــن تـضـطــر الس ـت ـخــدام ح ــق النقض
مأساة ،وإذا
علم فهذه
الفيتو؟ وإذا كانت على ٍ
ّ
ُ
ُلم تكن على دراي ــةٍ فهذه كــارثـ ّـة ،ذلــك ألنــه لو
ألزمت واشنطن باستخدام حق النقض كانت
ُ
ستحرج وسترتبك ،خصوصًا مع «حلفائها»
ُ
وعجم ،الذين يشاركون في الحرب
من عــرب
ٍّ
ّ
ٍ ّ
اإلسالمية في
ضد تنظيم الدولة
االفتراضية
ٍّ
كــل مــن الـعــراق وســوريــا .فــي هــذا الـسـيــاق ،ال

ّ
ّ
الخارجية
غضاضة بالتذكير بأن نائب وزير
ّ
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ال ـســابــق دان ــي أي ــال ــون ،رأى أن
ّ
الفلسطيني
فـشــل م ـشــروع ال ـق ــرار ال ـعــربـ ّـي ـ ـ
ّ
ّ
للدبلوماسية األمـيــركــيــة التي
هــو انـتـصــار
اسـتـطــاعــت إح ـبــاط م ـشــروع ال ـقــرار ،مــن دون
ال ـل ـجــوء إل ــى اسـتـعـمــال الـفـيـتــوْ ،
أي تنفيس
ن ــاع ــم لـهـجـمــة ش ـكــان ـيــة .وأضـ ـ ــاف أي ــال ــون،
ال ــذي شـغــل فــي الـســابــق سفير تــل أبـيــب في
ّ
واشنطن ،أن الــواليــات املـتـحـ ّـدة ،وفــي الفترة
األخيرة من حكم الرئيس باراك أوباما ،عادت

ّ
ّ
الفلسطينية
الدبلوماسية
ً
ّ
األوسلوية فشلت فشال
ُمدويًا في مجلس األمن

ّ
ّ
بأنها كانت وما زالت ّ
وربما
لتؤكد للجميع
ستبقى دولة عظمى ،ملتزمة سياسةٍ حازمةٍ
وصارمةٍ ضد حقوق مختلف األمم الضعيفة
ّ
ْ
وإن أمكن القويةّ .أما في ما يتعلق باملصالح
ّ
األميركية التي دفعت واشنطن إلــى انتهاج
هــذه السياسة ،فـقــال أيــالــون فــي املـقــال الــذي
ّ ّ
ّ
اإلخباري ،إن
العبري
نشره في موقع «وااله»
واشنطن أرادت من وراء إفشال مشروع القرار
ّ
تــوجـيــه رس ــال ــة إل ــى الـجـمـيــع بـ ــأن م ــا ُيطلق
ّ
السلمية بــن الفلسطينيني
عليها العملية
واإلســرائ ـي ـل ـيــن هــي مــن اخ ـت ـصــاص اإلدارة

ّ
ّ
املتحدة
األميركية فقط ،وعدم السماح لألمم
باتخاذ قرارات تؤثر سلبًا في هذه السياسة
الحصرية ،التي قد ّ
ّ
تؤدي إلى إضعاف موقف
أم ـيــركــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط .وعـلــى
ّ
الــرغــم مــن علمنا ب ــأن ســاســة دول ــة االحـتــال
يخوضون ضـ ّـد ّ
ّ
ّ
األمــة العربية حربًا نفسية،
ّ ّ
إل أن ــه ال ُيمكن التغاضي عــن تحليل نائب
الـ ــوزيـ ــر أيـ ــالـ ــون ،ال ـ ــذي ي ـك ـشــف ع ــن الـخـبــث
ّ
ّ
الصهيوني من ناحية ،وعن العجزاألميركي
ّ
ال ـع ــرب ـ ّـي ْوال ـ ـ ــذل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـي ،م ــن الـنــاحـيــة
ّ
األخــرى ،إذ أن اإلدارة في واشنطن ال تسمح
ْ
ّ
حال من األحوال ،للساحر أن ينقلب على
بأي ٍ
ّ
بكلمات أخرى ،السلطة الفلسطينية،
السحر،
ٍ
ُ
الـتــي كــانــت ومــا زال ــت ت ـعـ ّـول على أمـيــركــا ،ال
ْ
ُيمكنها بــن لـيـلــة وض ـحــاهــا ،أن تنتقل من
معسكر األصــدقــاء إلــى معسكر األع ــداء لبلد
ّ
الـشـيــاطــن ال ـ ُـج ـ ُـدد ،فــي ظ ــل ع ــدم ُوج ــود قـ ّـوة
ّ
عظمى أخرى تدعم مطالبها ،وال نبالغ البتة
إذا قلنا على نفسها جنت براقش.
■■■
عـ ّـبــاس ،الــذي سيطر على جميع املؤسسات
ّ
الفلسطينية ،وبات اآلمر الناهي ،سارع إلى
التوقيع على طـلـ ٍـب لالنضمام إلــى محكمة
ّ
اتفاقية أخــرى،
الجنايات الــدولـ ّـيــة وإلــى 19
بهدف ُمالحقة إسرائيل ُ
ومحاكمة قيادييها
ّ
م ــن امل ـس ـتــويــن األمـ ـن ـ ّـي وال ـس ـي ــاس ــي بتهم
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ّ
ّ
اإلنسانية.
ضد
قـبــل الــولــوج فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،مــن األهمية
ّ
بأن ّ
عباس عينه ،الذي ُيريد
بمكان التذكير
م ـق ــاض ــاة م ـج ــرم ــي الـ ـح ــرب اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
ُي ــواص ــل مــع أجـهــزتــه الــدايـتــونـ ّـيــة التنسيق
األمـنـ ّـي مــع االح ـتــال ،وه ــذا التنسيق ،الــذي
يعتبره «الــرئـيــس» ُمـقـ ّـدســا ،هــو ّأول تعاون
ّ
بــن ال ـجــاد والـضـحـ ّـيــة ،وعـلـيــه يـتـبــادر إلــى
الــذهــن الـســؤال الـتــالــي :ملــاذا لــم ُيعلن رئيس

الجمعة  16كانون الثاني  2015العدد 2494

رأي

9

يوسف بيدس وزوجته و«إنترا» ثالثهما
ّ
هنا بــأن الفلسطيني البسيط ،وهــو أصــدق
وأكثر تعبيرًا من السياسي واملثقف ،يسمي
االسرائيليني بـ«اليهود» ال «اإلسرائيليني».
في هذا الصدد ،كان رأي أسامة بن الدن وأيمن
الظواهري أثناء تأسيسهما لـ«تنظيم قاعدة
ّ
الجهاد» في شباط  1998بأن هناك «تحالفًا
ص ـل ـي ـب ـيــا» ه ــو رأس أفـ ـع ــى ت ـش ـكــل ال ــدول ــة
اليهودية فــي فلسطني «ذنـبـهــا» وقــد ترافق
مــع تــأسـيــس التنظيم اع ــان قـيــام «الجبهة

س ـل ـط ــة أوسـ ـل ــو-سـ ـت ــان ت ــوق ـي ــف الـتـنـسـيــق
ّ
ّ
ّ
التوجه
االستعماري ،قبل
األمني مع الكيان
ُ
ّ
ّ
إلــى املنظمات الــدولــيــة؟ مــم يخشى؟ مضافًا
ّ
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـل ـي ـنــا الـّ ـت ــذك ــر والـ ـت ــذكـ ـي ــر ،ب ــأن
املحكمة عينها اتخذت قــرارًا في التاسع من
ت ـمــوز (يــول ـيــو) ع ــام  ،2004طــالــب إســرائـيــل
ّ
العنصري من كل األراضي
بإزالة جدار العزل
ّ
ّ
الفلسطينية ،بما فــي ذلــك الـقــدس الشرقية
وضــواح ـي ـهــا م ــع ت ـعــويــض امل ـت ـضــرريــن من
بناء الجدار .وماذا كانت النتيجة بعد مرور
 10أعـ ــوام عـلــى إصـ ــدار ال ـق ــرار؟ مكتب األمــم
امل ـت ـحـ ّـدة لتنسيق ال ـش ــؤون اإلن ـســانـ ّـيــة قــال
فــي الثالث مــن شهر كــانــون الثاني (يناير)
ّ
الـجــاري إن عشر سـنــوات قــد مـ ّـرت على رأي
مـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة االس ـت ـش ــاري تـجــاه
ج ــدار الـفـصــل وع ــدم شرعيته واملـبـنــي على
األراضي الفلسطينية املحتلة .وتابعّ :
تم بناء
اثنتني وستني في املئة من الجدار حتى اآلن،
بما في ذلك  200كيلومتر منذ صدور القرار
ْ ّ
أي أن إسرائيل ،هذه الدولة املارقة
عام ُ ،2004
ّ
ّ
من
ومعنوي
مادي
بدعم
عربدة
وامل
بامتياز
ٍ
ً
واش ـن ـطــن ،واص ـلــت تنفيذ املـخـطــط ضــاربــة
ع ــرض الـحــائــط بــالـقــرار ال ــدول ـ ّـي ،وبــالـتــالــي،
ّ
ـأن الـتـ ّ
ّ
الفلسطيني
ـوجــه
ُيمكن االستنتاج ب ـ
ّ
إلـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ــدول ــي ــة مل ـق ــاض ــاة دول ــة
االحـ ـ ـت ـ ــال ،ه ــو ت ـع ـب ـيــر إضـ ــافـ ـ ّـي ع ــن غ ـيــاب
ّ
فلسطينية واح ــدة ومــوحـ ّـدة
اسـتــراتـيـجـ ّـيــة
عالوة
تجاه التعامل مع إسرائيل
وأميركاّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ـؤكــد ُ
ويــوضــح
التوجه يــؤكــد املـ
ُعلى ّأن هــذه
املـ ـ ــوضـ ـ ــح :اسـ ـتـ ـح ــواذ ف ـت ــح وح ـ ـمـ ــاس عـلـ ّـى
ّ
الفلسطيني ،فتح في «دويلة» الضفة
القرار
وإمــارة حماس في القطاع ،وتغييب اليسار
الـفـلـسـطـيـنـ ّـي ْأو ب ــاألح ــرى ان ـخ ــراط الـيـســار
ّ
الفلسطيني في سلطة أوسلو ،يسمح للقوى
ّ
ال ــدول ـ ّـي ــة واإلق ـل ـي ـمــيــة بــال ـتــاعــب بــالـقـضـيــة

التاريخ إن حكى

العاملية ملحاربة الصليبيني واليهود» .أتت
ضــربــة  11سـبـتـمـبــر  2001م ــن ه ــذه الــرؤيــة
والنشاء حرب عاملية بني «فسطاطي االيمان
والـكـفــر» مــن خ ــال جــر األمـيــركـيــن للتدخل
الـعـسـكــري فــي الـعــالــم االس ــام ــي .نجحا من
خالل تلك الضربة وعبر كابول  2001وبغداد
 2003في ّ
جر واشنطن للوقوع في مستنقع
«صـ ــدام ح ـض ــارات» ،وف ــق تعبير صموئيل
هنتنغتون .من هنا تركيز تنظيم «القاعدة»
على الغربيني وليس على إسرائيل ،ولتبيان
أن م ـ ــا حـ ـ ـ ــذره س ــركـ ـي ــس ل ـب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـيــل
م ــن ال ــوق ــوع فـيــه ق ــد وق ــع فـيــه ال ـغ ــرب ولـكــن
باملعنى الذي يراه تنظيم «القاعدة» .تحمل
استراتيجية «داع ــش» منذ سقوط املوصل
في  10حزيران  2014استراتيجية تماثل 11
سبتمبر نحو دفع واشنطن وباقي الغربيني
من جديد أمام وقع ضربة مفصلية للتورط
ف ــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري امل ـبــاشــر .وي ـب ــدو أن
اعالن «دولة الخالفة» بعد املوصل بأسابيع
هدفه ايقاظ مخاوف من الدالالت التاريخية
املــوجــودة في الوعي الجمعي الغربي تجاه
ك ـل ـم ــة «ال ـ ـخـ ــافـ ــة» لـ ـج ــر واشـ ـنـ ـط ــن ولـ ـن ــدن
وبــاريــس نحو املــواجـهــة املـبــاشــرة ،وهــو ما
يتفاداه باراك أوباما حتى اآلن.
أظـهــرت  11سبتمبر  2001ومــدريــد  11آذار
 2004ولـ ـن ــدن  7ت ـم ــوز  2005ث ــم ب ــاري ــس7
كانون الثاني 2015بأن «رهاب االسالم» عند
الـغــربـيــن مــا زال قــويــا وب ــأن تـلــك املـحـطــات
العنيفة لم تفعل أكثر من إثارة وايقاظ ،وليس
تقوية ،موروث تاريخي يعود إلى «بواتييه»
عـنــد ال ـغــرب الــاتـيـنــي واألنـكـلــوســاكـســونــي.
باملقابل فــإن هــذا الــرهــاب الجمعي الغربي،
وخاصة في فرنسا ،يدفع الكثير من املسلمني
فــي املجتمعات الغربية للشعور كما شعر
ايـنـشـتــايــن أمـ ــام ال ـن ــازي ــة مل ــا ق ــال ب ــأن هتلر
«قد أشعره وهو امللحد بيهوديته» .وهناك
شيوعيون سوريون قد سموا أوالدهم باسم
«محمد» ردًا على الرسوم الدانمركية املهينة
عــام  .2006الـســؤال اآلن :أال تلخص باريس
 2015 /1 /7مزيجًا ق ــادت فيه «كوبنهاغن
ثانية» إلى « 11سبتمبر فرنسية»؟
* كاتب سوري

عندما عزمت الطبقة السياسية
على القضاء على بيدس عام
 ١٩٦٦بقيت وداد في بيروت

الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،وال ـع ـمــل ب ــإص ــرار أك ـثــر على
تكريس حالة الشرذمة التي ُت ّ
ميز التيارات
ّ
الفلسطينية في الداخل
الفاعلة على الساحة
وفي الخارج.
■■■
ّ
ص ـح ـيــح أن األك ـث ــري ــة ال ـســاح ـقــة م ــن الـ ــدول
الـعــربـ ّـيــة اس ـتــأ ًســدت عـلــى ســوريــا وتكالبت
ع ـل ـي ـه ــا ،خ ـ ــدم ـ ــة لـ ــأجّ ـ ـنـ ــدات اإلمـ ـب ــري ــال ـ ّـي ــة
ّ
عام بعد اندالع
والصهيونية ،وخالل أقل من ٍ
األزم ــة فــي بــاد ال ـشــام ،ق ــررت جامعة ُ الــدول
ّ
العربية تعليق عضوية هذه الدولة املقاومة
ُ
ّ
واملمانعة فــي هــذا الجسم الـهــامــي ،الــذي ال
ُيـسـمــن وال ُيـغـنــي عــن ج ــوع ،وحـتــى بيانات
الشجب واالستنكار والتعبير عن االمتعاض،
ُ
ب ــات ــت م ـم ـجــوجــة وال تـ ـس ــاوي ال ـح ـبــر ال ــذي
ّ
ُ
ّ
العربي
كتبت فيه ،مع كــل ذلــك ،على الشعب
ْ
ّ
الفلسطيني ،قبل أن يسأل ماذا فعل بنا ولنا
ْ
العربْ ،أن ُي ّ
وجه هذا السؤال إلى َمن قاده إلى
كارثة أوسلو ،بمن فيهم ياسر عرفات .حتى
ّ
الجبارة التي
اليوم ،وعلى الرغم من الجهود ُ ّ
ُبذلت لسبر غور ظاهرة أوسلو ،نقر ونعترف
ّ
بأن الفشل كان من نصيبنا .أوسلو ،بعد أكثر
مــن عشرين عــامــا ،أوصـلـنــا إلــى الحضيض،
ال بـ ْـل إلــى ال ــدرك األس ـفــل ،وقـبــل الـتـ ّ
ـوجــه إلى
ّ
الدولية إلنقاذ ما ُ ُيمكن إنقاذه،
التنظيمات
ّ
ّ
يتحتم ح ــل السلطة وإعـ ــادة املـسـمـيــات إلــى
ه ــو اح ـتــال،
نـ ُصــابـهــا الـصـحـيــح :االح ـت ــال
ُ ّ
وامل ـقــاومــة ،بما فــي ذلــك الكفاح املـســلــح ،هي
ُم ـقــاومــة شــرعـ ّـيــة الح ـتــال غـيــر شــرع ـ ّـي ،كما
ّ
ّ
ّ
الدولية .تذكروا
نصت املواثيق واملعاهدات
مــا قــالــه حـكـيــم ال ـث ــورة وضـمـيــرهــا ،الشهيد
د .ج ــورج حـبــش :إســرائـيــل ليست أق ــوى من
ّ
الفلسطيني ليس اضعف
أمـيــركــا ،والشعب
من شعب فييتنام.
* كاتب عربي ـ فلسطني

قلب يوسف بيدس الشاب وهو يغتنم الفرصة مرارًا
لتقبيل عروسه اللبنانية الجميلة .كان يومًا خريفيًا
نــاعـمــا فــي ال ـقــدس مــن أي ــام كــانــون األول  1946وقــد
احتشد في حفل الزفاف عشرات األقارب واألصدقاء
وال ـض ـيــوف لــاحـتـفــاء بـيــوســف ،املـصــرفــي املـعــروف
فــي أرج ــاء فلسطني وابــن العائلة الكبيرة التي كان
مــن أب ــرز فاعلياتها خليل بـيــدس األدي ــب والـنــاشــر
والزعيم الوطني ،واالحتفاء بوداد سالمة ،ابنة اخت
منير أبــو فــاضــل .ظـهــرت فــي حفل الــزفــاف تفاصيل
ّ
عدة عن بيدس .فقد بدا في هذا ّالشريط أنيقًا وسيم
ّ
ّ
الطلعة ،يتمتع بطلة جميلة وكأنه كالرك غايبل في
فيلم ذهــب مــع الــريـ ّـح أو بطل مــن أبـطــال هــولـيــوود.
وامل ـســألــة الـثــانـيــة أنـ ــه ك ــان مـحــاطــا ب ـعــدد كـبـيــر من
األهل واألقارب واألصحاب ،بدوا جميعًا من الطبقة
ّ
الــوسـطــى مــا يــدحــض ق ــول كـثـيــريــن أنّ ب ـيــدس جــاء
ّ
بيروت فقيرًا مدقعًا حافي القدمني أو أنه كون نفسه
وثروته في لبنان.
ف ـ َـم ــن يـعـلــم ل ــو ب ـقــي ب ـي ــدس ف ــي ال ـق ــدس واصـبـحــت
ف ـل ـس ـط ــن دول ـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة ولـ ـ ــم ت ـب ـت ـل ـع ـهــا ال ـح ــرك ــة
الصهيونية ،لكان شخصًا عظيمًا ومصرفيًا عامليًا
أيـضــا .وستبقى حـســرة فــي نفسه خـســارة فلسطني
وعــدم استطاعته تسخير أفـكــاره ومشاريعه فيها.
وعـ ـ ّـوض ع ــن ه ــذه ال ـخ ـســارة ب ــأن مـنــح مــواه ـبــه إلــى
ّ
لبنان الــذي تنكر لــه وقتله فــي أوج تحقيق أحالمه
والعربية.
وآماله الوطنية
ّ
واملــاحـظــة الثالثة هــي أن ــه كــان يقبل عــروســه وداد
ّ
بـشـكــل دائـ ــم وم ــن دون خـفــر كــلـمــا وق ـعــت الـكــامـيــرا
ّ
ّ
وتصرفه دل على
عليهما .فهو كــان عاشقًا للنساء
ت ـح ـ ّـرر ثـقــافــي غــربــي بـعـيـدًا م ــن املـحـلـيــة والـتـقــالـيــد
الشرقية.
ّأما عروسه وداد سالمة فقد كانت في فستان عرس
أبيض بإطاللة بهية وقامة طويلة ،خجولة كبنات
ال ـب ــاد ي ــوم زواجـ ـه ــن .ل ـقــد ُول ـ ــدت ّوداد ف ــي لـبـنــان،
وه ــاج ــر ذووه ـ ــا إل ــى أفــري ـق ـيــا وســن ـهــا ل ــم يـتـجــاوز
ّ
الست سنوات .فأودعوها مع شقيقيها في مدرسة
الـشــويـفــات الــداخ ـل ـيــة .وف ــي سـنـهــا ال ـعــاشــر انتقلت
للعيش في القدس حيث يعمل خالها الذي كان على
عالقة صداقة بأسرة بيدس .وهناك التقت بيوسف
الذي تزوجته عام .1946
بعد الزفاف كان يوسف ووداد في منتهى السعادة،
وام ـت ــد ش ـهــر ال ـع ـســل لـيـصـبــح أشـ ـهـ ـرًا ،ث ــم ق ـ ـ ّـررا في

كمال ديب *
َ
ُ
بدأت العمل على سيرة املصرفي يوسف
في عام ٢٠٠٩
بـيــدس ال ــذي ارت ـبــط اسـمــه بـفـتــرة حــرجــة مــن تــاريــخ
لبنان هي أزمة إنترا عام  .١٩٦٦وشاءت الظروف أن
يصدر الكتاب بعنوان «يوسف بيدس إمبراطورية
إنترا وحيتان املــال في لبنان» في نهاية عــام ٢٠١٤
وقبل أيــام من رحيل وداد سالمة زوجــة بيدس يوم
 ٢١كانون األول .والالفت للنظر أن اإلعالم في لبنان
لم يذكر شيئًا عن وفاتها ولم يسلط الضوء على هذه
السيدة ومن تمثل وما تخزن من ذكريات عن زوجها
ال ــذي سـقــط ضحية الطبقة السياسية واملــالـيــة في
بيروت وعــاش خــارج لبنان منذ خريف  ١٩٦٦حتى
تــوفــي عــام  ١٩٦٨فــي ســويـســرا .فــي  ٥كــانــون الثاني
ّ ١٩٦٨
وج ــه الــوزيــر كـمــال جنبالط رســالــة إلــى وداد
سالمة جاء فيها ما يلي« :املؤامرة السياسية كانت
غيمة سوداء فوق إنترا .الدولة هي املسؤولة عن بنك
إنتراّ ،اما يوسف بيدس فنحن نعتبره الرجل الذي
بنى أكبر مؤسسة عرفها لبنان الحديث في تاريخه
ّ
ستمر السنون ولن نرى في لبنان شخصًا
القصير.
يوازي ما فعله زوجك أو أن ينجح كما نجح هو في
ّ
بناء هــذه املؤسسة .لعله كــان فرصة لبنان األخيرة
ّ
لبناء مصرف بمستوى عاملي .وربما كان ثمة أمر ما
غير حميد بني زوجــك ورئيس الجمهورية ،أو بينه
وبــن رج ــال امل ــال واألع ـمــال الــذيــن راق ـبــوا تحركاته.
لعلك
مهما كان األمر ،نحن نعلم عن أشياء حصلت
ِ
ال تعرفينها».
ب ــدأت وداد ســامــة حياتها مــع يــوســف بـيــدس عــام
 ١٩٤٦بعدما التقيا في مدينة القدس في منزل خالها
اللبناني منير أبو فاضل الذي كان يعمل في الشرطة
الفلسطينية آنــذاك .وفي حفل الزفاف لم يسع الفرح

منتصف  1947أن يباشرا في انجاب األوالد .ولكن
ّ
ّ
شاءت الظروف أن يكون حظ العريسني عاثرًا .إذ إن
نكبة فلسطني وقعت في العام نفسه ،وامتد القتال
إلى القدس .فأرسل يوسف زوجه الحامل الى بيروت
وبـقــي هــو فــي الـقــدس يعمل إلــى أن اشـتــدت املـعــارك
بني الفلسطينيني واملنظمات الصهيونية ،فاضطر
لالنتقال هو ايضًا إلى بيروت .وهكذا هاجر يوسف
بيدس وزوجته مع  104آالف فلسطيني إلى لبنان،
ً
حــامــا بـعــض امل ــال وعـشــريــن عــامــا مــن ال ـخ ـبــرة في
ُ
اإلدارة وف ــي الـقـطــاع املـصــرفــي .وول ــد ابنهما البكر
م ــروان فــي لبنان عــام ُ 1948
وول ــد فيما بعد غسان
وزي ـ ـ ــاد .وه ـ ــذه األسـ ـم ــاء ال ـعــرب ـيــة ال ـصــاف ـيــة ألوالد
يــوســف ووداد عكست خلفية أرثــوذكـسـيــة غسانية
لعائلة بيدس ولتأثير الوالد األديب خليل بيدس.
والــواقــع أن يوسف بيدس كــان منصرفًا تمامًا إلى
أعماله املصرفية واالستثمارية ويمضي القليل من
الوقت مع العائلة .فكان دور وداد سالمة يمتد من
تربية األوالد واالهتمام بشؤون األسرة إلى نشاطات
متعددة في بيروت شملت الحياة االجتماعية .وعلى
مدى  ١٥سنة وحتى  ١٩٦٦رعت وداد بيدس الفنون
فــي بـيــروت كما فعلت كثيرات مــن سـيــدات املجتمع
مــن جيلها وخصوصًا فــي إطــار مهرجانات بعلبك
الدولية في الستينيات .وكانت وداد سالمة سيدة
ّ
مجتمع مــن الـطــراز األول ،جميلة وفــي عــز شبابها،
ترتدي مالبس بذوق رفيع اختارتها من أغلى وأرفع
شــركــات املــوضــة فــي بــاريــس والـعــواصــم األوروب ـيــة،
ّ
ّ
نسبيًا .وأينما حلت في
ما يناسب قامتها الطويلة
ّ
ليالي بـيــروت تحلقت حولها دائ ــرة مــن املعجبني،
ً
ـاال ون ـس ـ ً
ـاء ،يـتـبـعــون خـطــواتـهــا .وكــانــت إضــافــة
رجـ ـ
إلــى تشجيع الفنون تصرف وقتًا في أعمال الخير.
ومن أبرز نشاطاتها في دعم الفن كان رعاية األعمال
ُ
الغنائية واملــوسـيـقـيــة ،فكانت تـشــاهــد دوم ــا برفقة
ُ ّ
املطربات الشهيرات اللواتي كن صديقات حميمات
ّ
لها .وفي حني كان زوجها يوسف بيدس يهتم ببناء
امبراطوريته املالية ،كانت وداد تبني بيئة ّ
مكملة
لألولى لها أوجه ّ
محددة في املجتمع والفن.
وهي قالت في مقابلة صحافية بعد وفاة زوجها مع
مجلة املصارف« :قليل من الناس يعرف أن املرحوم
ك ــان يــولــي عنايته إلن ـتــرا أكـثــر مـمــا يــولـيــه لزوجته
وأوالده .فحب زوجي لبنك إنترا ولتطويره وتنميته
ال يسمو عليه حب آخر وأنا أقدس فيه ذلك .كان إنترا
بالنسبة لــه قضية حياته وك ــرس لــه كــل نشاطاته.
وتدمير إنترا كــان تدميرًا لزوجي الــذي كنت أقــدره
كرجل نابغة أكثر مما أقدره كزوج».
عندما وقعت الحرب األهلية في لبنان عام  ،١٩٥٨قرر
يــوســف ووداد ترحيل األطـفــال عــن لبنان ليتابعوا
دراستهم في انكلترا .وكانت وداد تحضر إلى لندن
ّ
مــرارًا حيث يتعلم أوالدهــا في املــدارس البريطانية.
وهـنــاك كــان موظفو فــرع إنـتــرا لندن يرافقونها في
السهرات والحياة االجتماعية واملسرح واملوسيقى،
أو إلى خارج لندن في جولة ريفية .فكانت تستمتع
بــامل ـقــاهــي االن ـك ـل ـيــزيــة ال ـعــري ـقــة ح ـيــث ي ـق ـ ّـدم ال ـشــاي
بــأنــواعــه مــع قـطــع الـحـلــوى الـصـغـيــرة وامل ـ ّ
ـرب ــى .كما
ّ
أن ـهــا كــانــت ت ـصــرف بـعــض الــوقــت فــي كــازيـنــوهــات
املقامرة الشهيرة ملمارسة هوياتها في ألعاب الحظ.
ّ
إال أنها لم تكن مدمنة على املقامرة ،وكــان إنفاقها
ً
على مشترياتها فــي العاصمة البريطانية معقوال
ومحدودًا وليس من دون حدود ،وكانت تذهب أيضًا
إل ــى جنيف حـيــث ف ــرع إلن ـتــرا أيـضــا فـكــانــت تمضي
هناك أيامًا ثم تعود إلى بيروت.
عندما عزمت الطبقة السياسية اللبنانية القضاء
على بيدس فــي تشرين األول  ١٩٦٦بقيت وداد في
بيروت ألشهر عدة تعاني من تداعيات األزمة ومعها
االبــن األصغر زيــاد فيما كــان يوسف بيدس يسافر
مــن بلد آلخــر لجمع السيولة إلنـقــاذ امبراطوريته.
ثــم طــالــت الـفـتــرة الـتــي فـ ّـرقـتـهــا عــن زوج ـهــا .فـطــارت
إلى لندن حيث ولديها مروان وغسان في آذار ١٩٦٧
وأودع ـ ـ ــت اب ـن ـهــا األص ـغ ــر زي ـ ــاد ف ــي ع ـه ــدة أص ــدق ــاء
للعائلة ،ثــم تــابـعــت إل ــى س ــان بــاولــو لـلـقــاء زوجـهــا.
وه ـن ــاك مـكـثــت شـهــريــن حـيــث قـ ـ ّـررت م ــع زوج ـه ــا أن
بريطانيا لتكون إلى جانب أوالدهــا
تعيش هي في
ّ
الثالثة .واستأجرت شقة في لندن وانتقلت إليها في
ّأيار .1967
ّ
ً
وإذ ابتعدت طويال من الضوء ،إال أنها كانت تتكلم
إلى االعالم ومما قالت :أنا لبنانية وال أصدق أن في
لبنان من يعمل على تجويع شعبه وإفقاره وبهذه
ال ـحــالــة ال ف ــرق بـيـنـهــم وب ــن ج ـم ــال ب ــاش ــا الـسـفــاح
ال ـت ــرك ــي .فـلـبـنــان الـجـمـيــل وش ـع ـبــه ال ـط ـيــب تسيطر
عليهما قــوى ال تفرق بــن حــق وبــاطــل أو بــن حالل
وحـ ــرام ،طبقة همها امـتـصــاص أم ــوال ال ـن ــاس ...أنــا
أعيش في دوامــة لم أخلقها ولــم يخلقها زوجــي بل
افـتـعـلـتـهــا الـسـلـطــة الـحــاكـمــة ف ــي لـبـنــان وك ـنــا نحن
ضحاياها».
* أستاذ جامعي ـ كندا
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سوريا

تحقيق
يتوقع المسؤولون السوريون تسويات في مناطق عدة من ريف حمص ،إذا جرت التسوية النهائية
في حي الوعر %70 .من مسلحي الحي يرغبون في تسوية أوضاعهم ،فيما ينتظر ما ال يقل عن  150ألف مدني
العودة إلى الحياة الطبيعية في ّ
حيهم

مسلحو الوعر نحو تسوية األوضاع

 150ألف مدني في انتظار الفرج
حمص ــ مرح ماشي
حالة ركود في اشتباكات حي الوعر،
غـ ــربـ ــي ح ـ ـمـ ــص ،س ـب ـب ـه ــا ال ـت ـه ــدئ ــة
ال ـجــاريــة مل ــدة  10أي ــام «تـجــريـبـيــة»،
قـبــل عـقــد الـتـســويــة إلن ـه ــاء املـظــاهــر
املـسـلـحــة ف ــي ال ـح ــي .يـحـكــم الجيش
السوري قبضته على الوعر ،بانتظار
ال ــوص ــول إل ــى ت ـســويــة نـهــائـيــة بعد
سلسلة م ـفــاوضــات م ـتــعaثــرة خــال
السنتني األخـيــرتــن .أح ــوال مدنيي
الحي تقلق الدولة السورية ،وتجعل
الضباط والعسكريني يجنحون إلى
الـسـلــم ،بــرغــم االشـتـبــاكــات املتقطعة
ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر .ي ـب ــدو ال ــوض ــع
قيد السيطرة ،بالنسبة إلى الجيش،
إذ ت ـخـ ّـيــم ح ــال ــة م ــن االرت ـ ـيـ ــاح على
وجوه الجند وقادتهم .يقول أحدهم:
«نحن جاهزون ألي خيار سيفرض
علينا .إنـمــا حقن الــدمــاء هــو أفضل

ّ
وجه الموفد األممي إلى سوريا ،ستيفان
دي مـيـسـتــورا ،ن ــداء للتوصل ال ــى وقــف
المعارك في مدينة حلب .واقترح «وقف
الـمـعــارك باألسلحة الثقيلة ألن علينا أن
نعطي إشـ ــارة لخفض مـسـتــوى العنف
وزيادة نقل المساعدات اإلنسانية» .ولفت
الى أنه «يواصل مفاوضات مكثفة مع
الحكومة السورية والمعارضة للتوصل
الى ذلك» ،مشيرًا إلى أن «انعدام الثقة بين
الجانبين حال حتى اآلن دون التوصل الى
اتفاق».
وأوض ــح أن «ال أحــد يــريــد ات ـخــاذ الخطوة
األولـ ــى» ،وح ــذر مــن أن «تنظيم الــدولــة
اإلسالمية الموجود على بعد  20كلم من
مدينة حلب قد يخرج منتصرًا» .وتساءل
«هل سننتظر وقوع مجزرة جديدة؟».

الـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ب ـح ـك ــم وجـ ـ ـ ــود أع ـ ـ ــداد
كـبـيــرة مــن املــدن ـيــن» .يــرصــد الــرجــل
ك ــل ال ـت ـح ــرك ــات داخ ـ ــل الـ ـح ــي .يــؤكــد
م ــا ي ـقــولــه زم ـ ــاؤه ع ــن أن املــدن ـيــن
يختبئون فــي الــوعــر الـقــديــم ،شرقي
الحي ّ ،باعتباره مباني قديمة يمكن
ال ـت ـخــفــي داخ ـل ـه ــا ،غ ـيــر أن الـتـخـفــي
ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ــدن ـي ــن ف ـق ــط ،إذ
ت ـت ـم ـتــرس بـيـنـهــم أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
املسلحني أيـضــا ،فيما يتركز الثقل
العسكري للمسلحني ،غرب الحي ،إذ
تعد الجزيرة السابعة نقطة التماس
األكـ ـثـ ــر ع ـن ـف ــا .نـ ـظ ــرة س ــري ـع ــة نـحــو
املنطقة املذكورة ،تعطي انطباعًا عن
شــراســة امل ـعــارك واالشـتـبــاكــات التي
جـعـلــت مــن املـبــانــي سـ ــوداء بـجــدران
متهالكة .إدخ ــال قــوافــل غــذائـيــة إلى
ّ
ال ـح ــي أث ـ ــر إي ـج ــاب ــا ع ـلــى االج ـت ـمــاع
املنعقد في مبنى الكلية الحربية ،بني
ممثلني عن الحكومة السورية وقادة
املسلحني في الحي ،وللمرة األولــى.
إنما ،وبحسب تسريبات لـ«األخبار»،
فإن مهلة األيام العشرة ال تعد هدنة
حقيقية قائمة على وقف إطالق نار
على نحو تــام ،إنما ال تعدو كونها
مـجــرد تهدئة للتوتر الـســائــد داخــل
ال ـح ــي املـ ـنـ ـك ــوب .وهـ ـ ــذه ال ـت ـه ــدئ ــة ال
تعني وقــف إط ــاق الـنــار أب ـدًا ،حيث
«يـمـكــن رم ــي أهـ ــداف أو تحصينات
مـسـتـجــدة» ،دون اعـتـبــار ذل ــك خرقًا
لـ ـلـ ـه ــدن ــة ،وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـ ــرى «م ـ ــوال ـ ــون»
ح ـم ـص ـيــون أن إدخ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــذاء إل ــى
داخــل الحي املحاصر خــال مــدة 10
أيــام ليس إنـجــازًا تفاوضيًا ذا قيمة
بالنسبة إلى سيادة الدولة ،والسيما
أن خ ــروج املسلحني بــاتـجــاه الــريــف
الشمالي سيؤثر سلبًا على أوضاع
ال ـ ـقـ ــرى «املـ ــوال ـ ـيـ ــة» ك ـج ـب ــوري ــن وأم
شرشوح ،غير أن للحكومة السورية
رأيًا مختلفًا .مصادر حكومية أكدت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن  %70م ــن مسلحي
حــي الــوعــر يرغبون فــي الـعــودة إلى
الــدولــة ،من خــال تسوية أوضاعهم
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن امل ـ ـت ـ ـشـ ــدديـ ــن ال ـت ــاب ـع ــن
لـ«جبهة النصرة» وحلفائها.
وفيما تـقـ ّـدر املـصــادر عــدد مسلحي
الحي بما يقل عن  ،3000تشدد على
أه ـم ـيــة تــأمــن مــدن ـيــي ال ـحــي الــذيــن
ي ـق ــدر ع ــدده ــم ب ـمــا ال ي ـقــل ع ــن 150
ألـفــا .وفــي حــال االلـتــزام والصدقية،
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،فـ ــإن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـت ــال ــي بـ ـع ــد ال ـت ـه ــدئ ــة
الجارية قد يحدد مهلة ال تزيد على
ستة أسابيع إلنجاز تسوية نهائية

ّ
مسلحي ّ
حي الوعر يرغبون في تسوية أوضاعهم (األناضول)
 %70من

تضع حدًا ملأساة الحي الطويلة.

ً
التسوية شماال

بوادر إيجابية للحل تلوح في الدار
ال ـك ـب ـيــرة وال ـغ ـن ـطــو أيـ ـض ــا ،بحسب
امل ـصــادر ،إذ تــوالــت ل ـقــاءات عــدة من
وج ـه ــاء م ــن ال ـقــري ـتــن ،م ــا سيجعل
من تسوية الريف الشمالي الخطوة
التالية لتسوية الوعر.
بـ ــن قـ ــوافـ ــل الـ ـ ـغ ـ ــذاء الـ ــواص ـ ـلـ ــة إل ــى
ً
الـحــي يمكن أن تلمح س ــاال غذائية
وم ـ ـع ـ ـل ـ ـبـ ــات وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر .ال
ُ
يـمـكــن ال ـت ـس ــاؤل ه ـنــا ع ــن هــويــة من
س ـي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـح ــي،
وع ــن إم ـكــان وصــولـهــا إل ــى املــدنـيــن
ً
فـعــا ،غير أن الــدولــة بــاتــت تحرص
ع ـلــى وضـ ــع ح ــد لـلـمـسـيـطــريــن على
الـ ـح ــي ،ب ـه ــدف اس ـت ـع ــادة رع ــاي ــاه ــا،
بعد سنوات من التمرد .يتذكر أحد

الضباط كيف فتح بــاب املفاوضات
محافظ حمص السابق ،عندما كان
ع ــدد مــدن ـيــي ال ـحــي يــزيــد ع ـلــى 500
ألــف شخص .ويــؤكــد األمــر محمود،
م ــوظ ــف مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــي ،إذ ك ــان
الوعر مركزًا الستقبال النازحني من
أح ـيــاء حـمــص الـقــديـمــة واملـشـتـعـلــة،
مـنــذ ال ـي ــوم األول ل ــأح ــداث الــدامـيــة

بوادر إيجابية
للحل تلوح في الدار
الكبيرة والغنطو

ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا امل ــديـ ـن ــة .وي ـض ـيــف:
«هــذا سبب حضور أعــداد كبيرة من
املدنيني داخــل الـحــي .بعض أقاربي
ج ــرى إخ ــاؤه ــم مــن الــوعــر الـجــديــد،
مــن خــال لجان املصالحة .وآخــرون
نـ ــزحـ ــوا مـ ــن الـ ـح ــي ب ــاتـ ـج ــاه ال ــري ــف
ال ـش ـم ــال ــي خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر ال ـف ــائ ـت ــة.
تـنــاقـصــت أعـ ــداد املــدنـيــن فــي الحي
على نحو كبير» .وال يــزال احتضان
النازحني جاريًا بالحي ،إذ إن الوعر
يتضمن  16مــركــز إي ــواء للنازحني،
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ب ـح ـس ــب إح ـص ــائ ـي ــات
رسمية .يقيم داخل هذه املراكز 3400
شخص ،أي ما يزيد على  600عائلة
نازحة ،يشرف على خدمتهم الهالل
األحمر السوري والجمعية الخيرية
اإلسالمية (عون) .وال تزال الحكومة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة تـ ـ ـص ـ ـ ّـر ع ـ ـلـ ــى رع ــايـ ـتـ ـه ــا
ل ـل ـم ــواط ـن ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــي ،مـ ــن خ ــال

ً
حلب« :جامع الرسول» بديال من «الجوية»« ...روتين» وق ـ

تقرير

حلب ــ باسل ديوب
ج ــام ــع «ال ـ ــرس ـ ــول األع ـ ـظـ ــم» رم ــزي ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي حـ ـل ــب تـ ــدخـ ــل ف ـض ــاء
ّ
ال ـص ــراع مــع املـسـلـحــن لـتـحــل محل
«ف ــرع امل ـخــابــرات ال ـجــويــة» فــي حـ ّـي
ال ـ ــزه ـ ــراء ،ح ـي ــث بـ ــات هـ ــذا امل ـس ـجــد
ع ـن ــوان ال ـق ـت ــال ف ــي م ـح ــور ال ــزه ــراء
ـ ـ ال ـجــويــة عـلــى ح ـســاب «امل ـخــابــرات
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة» حـ ـي ــث فـ ـشـ ـل ــت عـ ـش ــرات
الهجمات للمسلحني.

وم ـن ــذ ش ـه ــر ،ت ـب ــادل امل ــداف ـع ــون عن
ّ
حي الزهراء ،وهم خليط من وحدات
ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ،مع
املـسـلـحــن الـسـيـطــرة عـلــى الـجــامــع،
حـ ـي ــث ب ـ ـ ــات رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري
مسألة كبرى لــدى عناصر «اللجان
الـشـعـبـيــة» الـتــي ت ــؤازر الـجـيــش في
تلك املنطقة التي تعتبر من أصعب
محاور القتال في حلب.
يقول فتحي ،املقاتل فــي «الـلـجــان»:
«أحـيــانــا يتسلل اإلرهــاب ـيــون خــال

املـ ـع ــارك الـلـيـلـيــة ل ــرف ــع ع ـلــم تنظيم
الـ ـق ــاع ــدة ع ـل ــى الـ ـج ــام ــع ،وي ـص ـبــح
واجبنا إنزاله ورفع العلم السوري،
وه ــذا مــا يـتــم ،وق ــد قــدمـنــا أكـثــر من
شهيد في سبيل ذلك».
فــي نيسان مــن الـعــام املــاضــي تمكن
املـ ـسـ ـلـ ـح ــون ،ورأس ح ــرب ـت ـه ــم مــن
الشيشانيني ،مــن تحقيق خــرق في
ساحة النعناعي ،وهــي أول منطقة
فــي ح ـ ّـي جمعية ال ــزه ــراء ،وم ــا لبث
أن تمدد الخرق ليصل إلــى سلسلة

األب ـن ـي ــة امل ـق ــاب ـل ــة ل ـج ــام ــع ال ــرس ــول
األع ـ ـظ ـ ــم ،وهـ ـ ــو م ـب ـن ــى ضـ ـخ ــم ق ـيــد
اإلنـ ـش ــاء ،يـتــوســط سـلـسـلـتــي أبـنـيــة
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة األض ـخ ــم
م ــن نــوع ـهــا ف ــي ح ـلــب .وس ــرع ــان ما
ت ـ ـحـ ــددت خـ ـط ــوط تـ ـم ــاس فـ ــي تـلــك
امل ـن ـط ـقــة ك ــان ال ـجــامــع ه ــو الـفــاصــل
بـيـنـهــا ،ل ـت ــدور م ـع ــارك ك ـ ّـر وفـ ـ ّـر في
مـحـيـطــه ،وغ ــدا رف ــع الـعـلــم الـســوري
عـلـيــه هــو ره ــان ال ــوح ــدات املــرابـطــة
فيه.

املعارك في محيط الجامع أصبحت
نــوعــا م ــن ال ــروت ــن؛ عـمـلـيــات قنص
وتـسـلــل وم ـح ــاوالت اقـتـحــام أبـنـيــة،
فـيـمــا تـحـ ّـولــت الـشـقــق الـسـكـنـيــة في
مناطق التماس إلى مراصد ّ
مموهة
ج ـ ـي ـ ـدًا ي ـ ـت ـ ـنـ ــاوب امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون خ ـلــف
ّ
طــاقـيــاتـهــم رص ــد املـسـلـحــن ،إذ إن
ّ
أي تقصير أو تراخ «قد يستغل في
إح ـ ــداث خ ــرق يـكـلــف وق ـف ــه خ ـســارة
عدد من الشهداء».
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال ان ـ ـع ـ ـكـ ــس ع ـ ـلـ ــى األهـ ـ ــالـ ـ ــي.
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تقرير

ّ
األردنيون في «جبهة النصرة»:

ّ
حصة الملك

لعب العنصر األردني
ّ
محوريًا داخل
دورًا
«جبهة النصرة» منذ
تأسيسها حتى اليوم.
ومنذ «الطالق الجهادي»
بين «النصرة» و«داعش»
بات «المهاجرون
األردنيون» يحظون
بنصيب األسد من الهرم
القيادي للتنظيم
صهيب عنجريني
ً
ّ
م ــثـ ـل ــت ًال ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ت ــرب ــة
خ ـص ـب ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـه ــادي ــن» ،ال ـج ــدد
مـنـهــم وال ـق ــدام ــى ع ـلــى ح ــد سـ ــواء.
وفــرض العنصر األردنــي نفسه في
مــرح ـلــة م ـب ـكــرة م ــن م ــراح ــل ظـهــور
«الـجـهــاديــن» فــي اللعبة السورية
بفعل عــوامــل كـثـيــرة ،منها «الـبــاع
ال ـج ـه ــادي األردن ـ ـ ــي» ال ـطــويــل (فــي
م ــا ي ـخــص ال ـج ـهــاديــن ال ـق ــدام ــى)،
ّ
الجغرافية الواسعة (375
والحدود
ّ
كلم) التي لعبت دورًا محوريًا في
يضاف
انتقال «الجهاديني الجدد»،
ّ
إلى ذلك العامل «اإلرشادي» املتمثل
بــ«املــرجـعـ ّـيــات الـجـهــاديــة ال ـبــارزة»
التي تقيم في اململكة.

األردن و«جبهة النصرة»

دخ ــول وخ ــروج املــوظـفــن إلــى الحي
امل ـش ـت ـعــل ي ــوم ـي ــا .نـ ــوع م ــن الـتــأكـيــد
عـلــى ال ـس ـيــادة ت ـمــارســه ال ــدول ــة ،من
خالل متابعة تدريس مناهج وزارة
ال ـتــرب ـيــة داخ ـ ــل الـ ـح ــي ،إض ــاف ــة إلــى
إدخـ ـ ــال الـ ـغ ــذاء وم ـت ـط ـل ـبــات الـحـيــاة
إلــى املــدنـيــن .وبحسب إحصائيات
مديرية التربية في محافظة حمص،
ف ــإن  6500طــالــب وطــال ـبــة يــدرســون
مناهج وزارة التربية داخ ــل الحي،
وهم موزعون على  14مدرسة حلقة
أولى وثانية وثانوية مختلطة ،فيما
كــانــت الــدولــة تــرعــى  9م ــدارس فقط،
خالل العام املاضي.

على الموقع:

مشاركة كردية في «موسكو» و«القاهرة»
الناشطتان اإليطاليتان إلى بالدهما

كــانــت «ال ـن ـص ــرة» ّأول التنظيمات
ّ
«الجهادية» ظهورًا ُمعلنًا في املشهد
السوري .وكما بات معروفًا ،فقد كان
ّ
قاعدي».
ظهورها أشبه بـ«ابتعاث
لم يكن الخالف بني تنظيم «الدولة
اإلســامـيــة» وتنظيم «الـقــاعــدة» قد
نشب بعد .تشارك الطرفان في رعاية
ّ
طبيعيًا
«ال ــول ـي ــد ال ـج ــدي ــد» ،وكـ ــان
ً
أن ي ـكــون الـعـنـصــر األردن ـ ــي فــاعــا،
وال سيما فــي ظــل ح ـضــوره الـقــوي
في تنظيم «القاعدة» .ومنذ مرحلة
«ال ـع ـمــل الـ ـس ــري» لـعـبــت «الـسـلـفـيــة
الجهادية األردن ـيــة» دورًا ب ــارزًا في
ح ـش ــد «املـ ـه ــاج ــري ــن» وت ـج ـن ـيــدهــم
لصالح «الـنـصــرة» .وذلــك بالتزامن
م ـ ــع ب ـ ــدء أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
«أم ـيــر جبهة ال ـن ـصــرة» ،الـعـمــل في
سوريا .كان عـ ٌ
ـدد من أبــرز «الوجوه
الجهادية األردنـيــة» قد وصلوا إلى
تنظيم
األردنُ ،مبتعثني مــن زعـيــم
َ
«ال ــدول ــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي بغية
«ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـتـ ـط ــوع والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
استقدام مهاجرين أردنيني» .ومنهم
مصطفى صالح عبد اللطيف (أبو
أنــس الصحابة) ،وأيــاد الطوباسي
(أب ــو جليبيب) .م ـصـ ٌ
ـدر «ج ـهــادي»

ّ
قال لـ«األخبار» ّإن ّ
«أول نفير ُمنظم
في صفوف النصرة كان في الحقيقة
نفير اإلخــوة املهاجرين األردنيني».
ّ
املـصــدر قــال إن «طــائــع املهاجرين
األردن ـي ــن ب ــدأت فــي الــوصــول على
وجــه التقريب فــي تموز  .2011كان
ُهـ ـن ــاك ب ـع ــض اإلخـ ُـ ـ ــوة ق ــد وص ـل ــوا
ّ
ّ
فرادى ،لكن النفير املنظم بدأ في ذلك
الوقت».
ووفقًا ملصادر «جهادية» متقاطعة،
ف ـقــد ك ــان ــت مــدي ـنــة الـ ــزرقـ ــاء (ال ـتــي
ُينسب إليها أبو مصعب الزرقاوي)
شريان ّأول لرفد «النصرة».
بمثابة
ٍ
يقول أحــد املـصــادر لــ«األخـبــار» إن
«امل ـج ــاه ــدي ــن ل ــم ي ـك ــون ــوا يـمـيــزون
ب ـ ــن الـ ـنـ ـص ــرة وال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة .ك ــان ــوا
ينطلقون إلى سوريا وهم يعلمون
أنـهــم ذاهـ ُبــون للجهاد فــي صفوف
ً
القاعدة ،نصرة للشعب ُ السوري».
ً
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى «ال ـ ـقـ ــادة امل ـب ـت ـع ـثــن»
م ــن قـبــل ال ـب ـغ ــدادي ،لـعــب ع ــدد من
«امل ـ ـشـ ــايـ ــخ الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــن» امل ـق ـي ـمــن
فــي ال ــزرق ــاء دورًا هـ ّـامــا فــي «حشد
امل ـجــاهــديــن ،وتهيئتهم الـشــرعـيــة.
ومن هؤالء الشيخ منيف سمارة»،
وفقًا للمصدر ذات ــه .كــذلــك ،بــرز في
هذا السياق القيادي األردني البارز
ف ــي «ال ـج ـب ـهــة» أب ــو سـيــف األرد ُن ــي
(أحمد حربي العبيدي) ،الــذي قتل
معتقل
أخ ـي ـرًا تـحــت الـتـعــذيــب فــي
ٍ
ت ــاب ــع ل ــ«ال ـن ـص ــرة» ن ـف ـس ـهــا! مقتل
الـعـبـيــدي دف ــع م ـصــادر «جـهــاديــة»
إلى كشف حقيقة الــدور الــذي لعبه
«ف ـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب مـ ـئ ــات امل ـقــات ـلــن
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن قـ ـب ــل أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ث ــاث
سنوات وإدخالهم إلى درعا».

«أمراء» عسكريون ...و«شرعيون»
شغل أردنيون مناصب بارزة داخل
«النصرة» منذ تأسيسها .وكان من
أب ــرزه ــم «األم ـي ــر الـعـسـكــري الـعــام»
أب ــو سـمـيــر األردن ـ ــي (ت ــؤك ــد بعض
الجهاديني أنــه أبــو أنــس الصحابة
نـفـســه ،األم ــر ال ــذي تـنـفـيــه مـصــادر
ج ـهــاديــة أخ ـ ــرى) .وت ـجــدر اإلش ــارة
إل ــى رأي ي ـتــم ت ــداول ــه ف ــي صـفــوف
م ـ ـنـ ــاوئـ ــي «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ـ ـف ـ ــاده أن
ّ
الفعلية للنصرة كانت منذ
«القيادة
تشكلها ،وحتى اليوم بأيدي أمراء
أردنيني ،وال ًيعدو وجود الجوالني
كــونــه واج ـه ــة ل ـعــدم إثـ ــارة حفيظة
املـ ـج ــاه ــدي ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن» .ك ــذل ــك،
يـبــرز «الـشــرعــي الـعــام للنصرة» د.
ســامــي ال ـع ــري ــدي ،وه ــو واح ـ ـ ٌـد من
الــاع ـبــن ال ـب ــارزي ــن ف ــي «الـجـبـهــة»
مـنــذ تــأسـيـسـهــا .وق ــد ُس ـلــط املــزيــد

تقارير أخرى
على موقعنا

مــن األض ــواء عليه منذ ظـهــوره في
أح ــد «إصـ ـ ـ ــدارات ال ـن ـص ــرة» بصفة
«الشرعي العام».

حضور قوي في درعا والغوطة
يشكل األردن ـيــون العماد الحقيقي
لــ«الـنـصــرة» فــي درع ــا ،ومحيطها،
حيث يبرز أبو املقداد األردنــي ،أحد
الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن الـ ـب ــارزي ــن في
درع ــا .وم ــن «األم ـ ــراء» ال ـجــدد ،يبرز
أبو عمير األردني ،الذي بويع أخيرًا
«أم ـي ـرًا لجبهة الـنـصــرة فــي درع ــا».
كــذلــك يـحـظــى األردنـ ـي ــون بحضور
قـ ــوي ف ــي ال ـغ ــوط ــة ،ح ـيــث مل ــع نجم
الــولـيــد «أم ـيــر الـنـصــرة فــي الغوطة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» الـ ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر
«جـهــاديــة» مناوئة لــ»الـنـصــرة» أنه
«ضابط استخبارات أردني سابق»،
وأب ـ ــو خــدي ـجــة األردن ـ ـ ــي «ال ـقــاضــي
العام في الغوطة» ،إضافة إلــى أبو
البراء «أمير الغوطة الغربية» ،وأبو
عبد الـلــه األردن ــي «شــرعــي الغوطة
ً
الـغــربـيــة» .ش ـمــاال ،يـبــرز اس ــم معتز
السخنة ،القائد امليداني فــي حلب،
والذي يؤكد املناوئون أنه «ابن لواء
بالجيش األردني» .وأبو املقداد الذي
شـغــل مـنـصــب «أم ـي ــر إدل ـ ــب» ،وأب ــو
ع ـكــرمــة «ال ـق ـي ــادي ال ـع ـس ـكــري» في
إدلــب ،كما أعلن قبل أيــام مقتل أبو
قدامة األردني «أمير حارم وسلقني»
أثناء مشاركته في الهجوم األخير
على قريتي نبل ،والزهراء في ريف
حلب.

«مرجعيات ُعليا»

ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ال ـع ـن ــاص ــر ال ـفــاع ـلــن
على األرض ،فــإن أبــرز «املرجعيات
الشرعية» هم رموز في تيار «السلفية
الجهادية» من الجنسية األردنية ،أو
املقيمني في اململكة .ويبرز في هذا
ٌّ
السياق كل من أبو محمد العطاوي،
وأبــو محمد املـقــدســي ،وأبــو قتادة،
وأبو ّ
سياف (محمد الشلبي) ،والذي
نقلت مصادر «جهادية» ،وإعالمية
ع ـنــه تــأك ـيــده أن ــه «شـ ـ ــارك بفاعلية
في تأسيس النصرة» .ومــن الالفت
أن نفوذ التيار األردن ــي فــي امليدان
ت ــزاي ــد ب ـت ـنــاســب ط ـ ــردي م ــع تــزايــد
النشاط اإلعالمي لـ«املرجعيات» من
داخ ــل األردن ،إب ــان تــأجــج «الـحــرب
األهلية الجهادية» بني «النصرة»،
و«داعــش» ،والتي كان من نتائجها
هـيـمـنــة «األمـ ـ ـ ـ ــراء» األردن ـ ـيـ ــن على
«النصرة» ّ
(وجه أبو محمد املقدسي
رسائل وفتاوى من داخــل السجون
األردنية ،ويرى البعض أن السلطات
األردنية عقدت اتفاقات مع املقدسي،
وآخ ــري ــن م ــن امل ـشــايــخ تـضـمــن لهم
بعض االمتيازات ،في مقابل توجيه
النصرة فــي اتـجــاه يــوافــق املصالح
األردنية).

ــنص ورفع أعالم
ف ـع ـش ــرات ال ـش ـق ــق اض ـط ــر سـكــانـهــا
إلى إخالئها ،كما أن وتيرة القصف
بــالـهــاون وأسـطــوانــات الـغــاز ترتفع
من وقت إلى آخر ،وينتشر املدافعون
عن املنطقة في جميع األبنية املطلة
على جمعية املالية وقرية الليرمون،
كما فــي أبنية أخ ــرى .شبكة الدفاع
عــن هــذه املنطقة «يستحيل خرقها
اآلن» ،وفـ ــق تـعـبـيــر ق ــائ ــد م ـيــدانــي،
ّ
مــؤكـدًا أن مــا حصل «فــي النعناعي
قبل نحو عام لن يتكرر إطالقًا».

وفـ ــي مـ ـع ــارك الـ ــدفـ ــاع ع ــن ضــاح ـيــة
ال ــزه ــراء ك ــان ملـقــاتـلــي «ل ــواء الـقــدس
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي» الـ ـبـ ـصـ ـم ــة األب ـ ـ ـ ــرز؛
ّ
فاألبنية التي تولوا أمر الدفاع عنها
ك ــان م ــن ال ـص ـعــوبــة ع ـلــى املـسـلـحــن
اخـ ـ ـت ـ ــراقـ ـ ـه ـ ــا« :نـ ـ ـح ـ ــن ن ـ ـقـ ــاتـ ــل ح ـتــى
املوت ،العدد األكبر من الشهداء في
ه ــذا امل ـحــور ك ــان مــن رفــاق ـنــا ،وهــذا
يعني تكبيد العدو خسائر كبيرة،
فالفلسطيني ال ينسحب بل يقاتل
ح ـتــى امل ـ ــوت ،وال يـقـبــل ع ـلــى نفسه

املــوت املجاني» ،يقول أحــد عناصر
«اللواء».
ال ـت ـن ــاف ــس وإث ـ ـبـ ــات الـ ــوجـ ــود أمـ ــران
شائعان في هذا املحور الذي تعاقبت
عـلــى ال ــدف ــاع عـنــه مـجـمــوعــات شتى
م ــن «ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ،و«ك ـتــائــب
البعث» ووحــدات الجيش املختلفة،
إضافة إلى عناصر فرع «املخابرات
الجوية» ،الذي تحول إلى عقدة لدى
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي أعـلـنــت
عشرات املرات «تحريره».

لـ ــم يـ ـع ــد فـ ـ ــرع امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـج ــوي ــة
هــدفــا للمسلحني ،بــل أص ـبــح عقدة
ي ـب ـت ـع ــدون ع ـن ـه ــا ب ــاتـ ـج ــاه أه ـ ــداف
ي ـع ـت ـب ــرون ـه ــا س ـه ـل ــة ،ل ـك ــن ع ـش ــرات
املـحــاوالت األخــرى القتحام األبنية
الـقــريـبــة مــن جــامــع الــرســول األعـظــم
ب ـ ـ ــاء ت ب ــال ـف ـش ــل والـ ـعـ ـل ــم الـ ـس ــوري
يرفرف على جهته الشمالية ،حيث
ق ـنــاصــات املـسـلـحــن تـبـحــث ع ــن ّ
أي
جسد الستهدافه فــي مــدى يتجاوز
الجامع بمئات األمتار.
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متفرقات
األسد :إلى موسكو
لمناقشة أسس الحوار
قــال الرئيس السوري بشار األســد ّإن املوقف
ال ــروس ــي ه ــو دع ــم س ــوري ــا ف ــي حــرب ـهــا ضد
اإلرهـ ــاب ،وإن مــن الـســابــق ألوان ــه الـحـكــم على
إمكانية نجاح خطوة الحوار السوري من خالل
اللقاء الذي تدعو إليه موسكو.
وأضـ ـ ـ ــاف األسـ ـ ـ ــد ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع صـحـيـفــة
«ليتيرارني نوفيني» التشيكية« :ذاهـبــون إلى
روسيا ليس للشروع في الحوار بل لالجتماع
مع هذه الشخصيات املختلفة ملناقشة األسس
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـي ـ ـقـ ــوم ع ـل ـي ـهــا
الحوار عندما يبدأ ،مثل:
وحدة سورية ،ومكافحة
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة،
ودع ــم الجيش ومحاربة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وأشـ ـ ـي ـ ــاء مــن
هــذا القبيل» .وأش ــار إلى
وجـ ـ ـ ـ ــود «ت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ب ـط ــيء
وخ ـ ـجـ ــول إزاء ال ــوض ــع
في سوريا من قبل الغرب ،لكنهم ال يعترفون
علنًا بأنهم كانوا مخطئني» .وكشف األسد أنه
«بدأنا بوضع الخطط للشروع في عملية إعادة
اإلعـمــار في بعض املناطق التي تحققت فيها
املصالحة وعــادت الحياة فيها إلــى طبيعتها»،
مضيفًا« :ال أعتقد أن الشعب السوري سيقبل
ً
بمشاركة أي شركة من بلد معاد كان مسؤوال
بشكل مباشر أو غير مباشر عن سفك الدم
السوري خالل األزمة».
(سانا)
تركيا تمنع كشف وثائق تسليمها
أسلحة إلسالميين في سوريا
حظرت الحكومة التركية على وسائل اإلعالم
وشبكات التواصل االجتماعي كشف وثائق
تثبت ،وفقًا للجهات التي نشرتها ،أن تركيا
ً
س ـل ـمــت ف ـع ــا أس ـل ـحــة مل ـج ـمــوعــات إســام ـيــة
معارضة في سوريا.
وع ـ ّـم ــم امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون
(الـهـيـئــة املــراق ـبــة لــإعــام ال ـتــركــي) عـلــى كافة
وسائل اإلعالم قرارًا قضائيًا ّ
يهدد بمالحقات
في حال نشر هذه الوثائق .وقبل عام اعترضت
ع ـنــاصــر م ــن الـ ـ ــدرك ع ـنــد الـ ـح ــدود ال ـســوريــة
شاحنات تواكبها عربات تابعة لالستخبارات
التركية محملة باألسلحة ملجموعات معارضة.
(األخبار)
«االئتالف» :واشنطن ستدرب  15ألف مقاتل
أكــد نــائــب رئـيــس «االئ ـتــاف» امل ـعــارض ،هشام
م ـ ـ ــروة ،ان ـع ـق ــاد اج ـت ـم ــاع ب ــن أطـ ـي ــاف ســوريــة
م ـع ــارض ــة وم ـن ــدوب ــن م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
للحديث عن برنامج تدريب وتجهيز «املعارضة
املعتدلة» ،والــذي أقـ ّـره الكونغرس األميركي قبل
أش ـهــر .وف ــي تـصــريـحــات أدل ــى بـهــا إل ــى وكــالــة
«األناضول» ،أوضح مروة أنه «حضر االجتماع
املتعلق بالجانب السياسي مع مبعوث الواليات
املتحدة الخاص إلى سوريا دانييل روبنشتاين»،
ح ـيــث أك ــد ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي «ض ـ ــرورة دعــم
املعارضة من أجل محاربة اإلرهاب».
ولـفــت إلــى أن «االئ ـتــاف أكــد أن مــن سيجري
تــدريـبـهــم سـيـكــونــون رافـ ـدًا للجيش الـحــر في
عملياته ضــد الـنـظــام وتنظيم داع ــش» ،مبينًا
أن «الخطة األميركية تشتمل تــدريــب  15ألف
مـقــاتــل عـلــى م ــدار  6س ـنــوات» .وأعـلـنــت وزارة
الدفاع األميركية عن اجتماع قائد قوة املهمات
املـشـتــركــة لـعـمـلـيــات س ــوري ــا ،مــايـكــل نــاغــاتــا،
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاص إل ـ ــى س ــوري ــا
باملعارضة السورية يومي  12و 13من الشهر
الجاري ،في مدينة إسطنبول» في تركيا.
(األناضول)
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العراق بعث نائب رئيس الجمهورية العراقية ،نوري المالكي ،من البصرة أمس ،بإشارات تفيد بدخوله الفعلي في معترك
إعادة رسم خريطة توزع القوى السياسية في البالد ،وتحديدًا ضمن «التحالف الوطني» ،في وقت كان فيه رئيس «منظمة
التعاون اإلسالمي» يقدم في بغداد فكرة عقد مؤتمر «مكة »2

المالكي يطرح
رؤيته لألقاليم...
في البصرة
الجبوري في أنقرة
األحد :البحث في تدريب
القوات العراقية
أوض ـ ـ ــح رئ ـ ـيـ ــس مــجــل ــس ال ـ ـنـ ــواب
الـ ـع ــراق ــي ،س ـل ـيــم الـ ـجـ ـب ــوري ،أنــه
سـيـنــاقــش مــواض ـيــع إسـتــراتـيـجـيــة
«غ ـ ــاي ـ ــة ف ـ ــي األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» مــع
الـمـســؤولـيــن األتـ ــراك خ ــال الــزيــارة
الـ ـت ــي س ـي ـقــوم ب ـهــا يـ ــوم األح ــد
المقبل إلــى تركيا ،يتصدرها ملف
الدعم الــذي ستقدمه أنقرة في
ما يتعلق بتجهيز وتدريب قوات
األم ــن الـعــراقـيــة .وق ــال الـجـبــوري،
في حديث إلى وكالة «األناضول»،
إن «تركيا بلد هام للغاية من أجل
الـعــراق والعراقيين ،ولــن نتمكن
مــن تحقيق االس ـت ـقــرار فــي بلدنا
والمنطقة مــا لــم نــرفــع مستوى
الــع ــاق ــات م ــع تــرك ـيــا إلـ ــى أعـلــى
درجة» ،معربًا عن ترحيب بالده بأي
مساعدة يمكن أن يقدمها «البلد
الصديق» (تركيا).
وت ـطــرق رئـيــس الـبــرلـمــان العراقي
إلــى الـحــديــث عــن الــزيــارة الـتــي من
المفترض أن يجريها الرئيس التركي،
رجب طيب أردوغان ،إلى بغداد في
وقت لم يعلن عنه بعد ،مشيرًا إلى
أنها «ستترك أث ـرًا كبيرًا فــي نفوس
ال ـعــراق ـي ـيــن» ،مـشـيـرًا فــي الــوقــت
ذاته إلى أن الرئيس العراقي ،فؤاد
معصوم ،يمكن أن يزور تركيا في
وقت قريب.
(األناضول)

مـلـفــان رئـيـسـيــان طـغـيــا عـلــى املشهد
الـ ـ ّسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـ ـ ــس ،فـفـيـمــا
مثلت زيارة نائب رئيس الجمهورية،
نــوري املــالـكــي ،إلــى محافظة البصرة
الجنوبية ،وحديثه الالفت خاللها عن
مسألة إنشاء األقاليم مناسبة إلعالن
مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح ب ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص،
كانت زيــارة رئيس «منظمة التعاون
اإلس ــام ــي» ،اي ــاد مــدنــي ،إلــى الـعــراق،
في يومها الثالث واألخير ،تبعث على
أمل في إمكان خلق وحدة بني مختلف
القوى املسلمة الفاعلة سياسيًا والتي
تـ ــواجـ ــه م ـج ـت ـم ـعــة ت ـن ــام ــي ال ـت ـط ــرف
واإلرهاب.
وف ــي مـحــافـظــة ال ـب ـصــرة ال ـتــي ترتفع
فـيـهــا األص ـ ــوات ال ــداع ـي ــة إل ــى إن ـشــاء
إق ـل ـيــم بـحـســب م ــا يـقـتـضـيــه دس ـتــور
ال ـ ـبـ ــاد ،رأى امل ــالـ ـك ــي ،خـ ــال زي ــارت ــه
«جــام ـعــة ال ـب ـص ــرة» ،أن «ال ــوق ــت غير
مـ ـن ــاس ــب ل ـت ـح ــوي ــل مـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ــى
أق ــال ـي ــم» .وقـ ــال ،ف ــي حــديــث ل ـعــدد من
الـصـحــافـيــن ،إن «م ـشــاريــع تأسيس
االق ــال ـي ــم تـخـضــع ل ـضــوابــط وآل ـي ــات،
عند تــوافــرهــا فــي ّ
أي محافظة يكون
م ــن ح ـق ـهــا ال ـت ـح ــول الـ ــى اق ـل ـي ــم وف ــق
االجراءات الدستورية والقانونية».
ً
واستدرك املالكي قائال إن «أصل فكرة
تأسيس األقاليم ال إشكال عليه ،لكن
ه ـنــاك مــاح ـظــات تتعلق بــالـتــوقـيــت،
وحاليًا الجو غير مناسب في العراق
ملشاريع مــن هــذا الـنــوع نظرًا لوجود
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
وينبغي تأجيل مشاريع األقاليم الى
أن تكون الـظــروف هــادئــة حتى ينتج
منها ع ــراق ات ـحــادي مــوحــد» .وأشــار
فــي سياق حديثه إلــى أن «األقــالـيــم ال
يمكن إنشاؤها على خلفيات طائفية

شدد المالكي على أنه ال يمكن إنشاء األقاليم على خلفيات طائفية حتى ال تؤدي الى تقسيم واقتتال (أ ف ب)

حتى ال تؤدي الى تقسيم واقتتال».
وقد ال يمكن فصل زيارة نائب رئيس
الـج ـمـهــوريــة ال ـعــراق ـيــة إل ــى محافظة
البصرة عن واقع أنها تأتي في ظرف
تشهد فيه البالد إعــادة رســم خريطة
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وم ـ ــن املـ ـع ــروف
أن ق ــوى مـتـحــالـفــة ،تـتـبــع لــ«املـجـلــس
األعلى» (السيد عمار الحكيم) والتيار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري ،نـ ـجـ ـح ــت خ ـ ـ ــال األشـ ـه ــر
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـب ــر االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
والـعــامــة ،فــي بسط سيطرة سياسية

الجعفري :المساعدات
غير كافية ونقاتل نيابة
عن العالم كله

على مؤسسات املحافظة.
كــذلــك ،تــأتــي ال ــزي ــارة فــي وق ــت تطرح
فيه مسألة رئاسة «التحالف الوطني»
الــذي يضم «املجلس األعلى» والتيار
الـصــدري و»دول ــة الـقــانــون» (املالكي)
إضافة إلى عدد من األحزاب الصغيرة.
ومن املفترض أن يجري قريبًا اختيار
ّ
رئ ـي ــس ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ب ـع ــدم ــا تـســلــم
رئ ـي ـســه إب ــراه ـي ــم ال ـج ـع ـفــري منصب
ف ــي ح ـك ــوم ــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــدر
العبادي.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب ع ـ ــن ائـ ـ ـت ـ ــاف «دول ـ ــة
ال ـق ــان ــون» ،خــالــد االسـ ــدي ،قــد أك ــد أن
ائـ ـت ــاف ــه «م ـت ـم ـس ــك ب ـم ــرش ـح ــه عـلــي
االديـ ــب لــرئــاســة الـتـحــالــف الــوطـنــي»،
عازيًا ذلــك إلــى قــرار كانت قد اتخذته
«الهيئة العامة لدولة القانون في وقت
سابق».
في املقابل ،قال القيادي في «املجلس
األع ـل ــى» ،ف ــادي ال ـش ـمــري ،فــي حديث
صحافي ،إن «املجلس األعلى يرفض
أن تـكــون املـســألــة معركة تنافس كما
أن املـســألــة هــي ليست مـســألــة أسـمــاء

بقدر مــا هــي ثبات على املـبــادئ التي
ق ــام عليها الـتـحــالــف الــوطـنــي والـتــي
من بني ما يقوم عليه أنــه إذا أعطيت
رئــاســة ال ـ ــوزراء لـجـهــة فــي الـتـحــالــف،
ف ـ ــإن ال ـج ـه ــة األخـ ـ ـ ــرى ت ــأخ ــذ رئ ــاس ــة
التحالف الوطني .وبما أن التحالف
الوطني يتكون من ركنني أساسيني،
هما دولة القانون واالئتالف الوطني
(املجلس األعـلــى واألح ــرار الصدرية)
وأصـبـحــت رئــاســة الـ ــوزراء مــن حصة
دولـ ــة ال ـق ــان ــون ،ف ــإن ك ــا م ــن املـجـلــس
األعلى والتيار الصدري رشحا السيد
عمار الحكيم لهذا املنصب».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ش ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ــن ك ـت ـلــة
«امل ــواط ــن» ،عــزيــز كــاظــم ع ـل ــوان ،على
«أه ـ ـم ـ ـيـ ــة حـ ـص ــر رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ت ـح ــال ـف ـن ــا
باالئتالف الوطني مــن خــال اختيار
شخصية مقبولة داخليا وخارجيا»،
في إشارة إلى السيد عمار الحكيم.
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى تــوافــق
بني الطرفني خالل األيــام املقبلة ،فمن
املــرجــح أن يتصاعد الـخــاف فــي هذا
الشأن لينسحب على عدد من امللفات

مصر

ً
السيسي يبحث األزمة السورية في اإلمارات :االستثمارات أوال
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
لـ ــن ي ـط ـل ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
الفتاح السيسي ،خالل زيارته األولى
لــإمــارات دعـمــا اقتصاديًا ومعونات
مـ ـج ــددًا ،ف ــال ــزي ــارة ،ال ـت ــي س ــاف ــر وفــد
م ـصــري للتمهيد لـهــا أول مــن أمــس،
سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى أجـ ـن ــدتـ ـه ــا الـ ـت ــروي ــج
للمشاريع االقتصادية ،ودعــوة رجال
األع ـ ـمـ ــال اإلم ــاراتـ ـي ــن إلـ ــى امل ـش ــارك ــة
ف ــي مــؤت ـمــر دع ــم االق ـت ـص ــاد امل ـصــري
(امل ــان ـح ــن) امل ـق ــرر ان ـع ـق ــاده ف ــي شــرم
الشيخ منتصف آذار املقبل .وسيزور
السيسي اإلمـ ــارات ألول مــرة بصفته
رئ ـي ـس ــا لـ ـل ــدول ــة املـ ـص ــري ــة ،إذ تـفـيــد
م ـصــادر مـقــربــة بــأنــه سـيــوجــه الشكر
لـ ـقـ ـي ــادة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ـســانــدت ـهــا
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق ،ث ــم سـيـبـحــث سبل
ال ـت ـعــاون عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه في
قمة الطاقة في الثامن عشر والتاسع
عشر من الشهر الجاري.

وم ـ ــن امل ـخ ـط ــط أن يـ ـع ــرض الــرئ ـيــس
امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ف ــرص
االستثمار الجادة في مشاريع توليد
الطاقة الشمسية التي ترغب الحكومة
في التوسع فيها خالل املرحلة املقبلة،
أو االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـ ــي مـ ـح ــور ق ـنــاة
السويس املقرر إنشاؤه على ضفتني،
ويشمل تدشني مصانع للصناعات
الخفيفة واملتوسطة .كذلك ،سيجري
عــرض حزمة اإلج ــراءات التي تعتزم
الحكومة املصرية تنفيذها لتشجيع
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا قـ ــانـ ــون
االستثمار املوحد.
وتــؤكــد امل ـصــادر نفسها أن األجـنــدة
الـسـيــاسـيــة ل ـلــزيــارة ل ــن تـتـطــرق إلــى
م ـص ـيــر امل ــرش ــح ال ــرئ ــاس ــي ال ـســابــق،
أحمد شفيق ،ووجــوده في اإلمــارات،
وخاصة أن السيسي ال تشغله قصة
بقاء شفيق في الخارج ما دام متوقفًا
عــن إط ــاق التصريحات السياسية،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن ـ ــه لـ ــم يـ ـع ــارض ــه خ ــال

االن ـت ـخ ــاب ــات أو ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات الـتــي
اتـخــذهــا الحـقــا .لكن القلق محصور
في أي نية لشفيق ،وغيره من رموز
ن ـظ ــام ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ،ل ـل ـع ــودة إلــى
مـمــارســة العمل السياسي على قمة
الهرم والسعي إلــى رئاسة األحــزاب،
مــا يجعل مــن ال ــوارد «اختيارهم في
مناصب تنفيذية جيدة ،أو تكوينهم
أغلبية برملانية».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،سـ ـتـ ـك ــون عـ ـل ــى أجـ ـن ــدة
الـسـيـســي ب ـحــث ال ـت ـع ــاون ف ــي امل ـجــال
األم ـنــي ومــواجـهــة اإلرهـ ــاب ،وخــاصــة
«تــوحـيــد الـجـهــود ملــواجـهــة العناصر
امل ـت ـط ــرف ــة ف ــي س ــوري ــا ول ـي ـب ـي ــا» ،مــع
التشديد على الــدعــم املـصــري الكامل
مل ــواج ـه ــة تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة
«داعــش» .لكن مصدرًا رئاسيًا أكــد أن
«الـسـيـســي متمسك بــرفــض املـشــاركــة
العسكرية في الـغــارات الجوية ويرى
أن من الجيد االكتفاء بدعم لوجستي
للتحالف الدولي».

وفـ ــي ال ـق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــة ،سـيـعــرض
السيسي على املسؤولني اإلماراتيني
الرؤية املصرية لحل األزمة السورية
ف ــي ظ ــل س ـعــي ال ـق ــاه ــرة السـتـضــافــة
لـ ـق ــاءات ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،لكن
السيناريوات املطروحة يغيب عنها
الحديث عن تنحي الرئيس السوري
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،م ـق ــاب ــل ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
«إجــراء انتخابات مبكرة في غضون
مدة زمنية يجري االتفاق عليها».
وبشأن أي لقاء محتمل بني الرئيس
امل ـ ـصـ ــري وأم ـ ـيـ ــر ق ـط ــر ع ـل ــى هــامــش
قمة الطاقة ،قال املصدر الرئاسي إن
«أج ـن ــدة الـسـيـســي ل ــم ت ـحــدد نهائيًا
حـتــى اآلن ،ولكنها تتضمن لـقــاءات
مــع مسؤولني دول ـيــن» ،موضحا أن
ال ــرئ ـي ــس ل ـيــس ل ــدي ــه م ــان ــع م ــن لـقــاء
ت ـم ـيــم ب ــن حـ ـم ــد ،إذ ج ـم ـع ـه ـمــا ل ـقــاء
س ــاب ــق وسـ ــريـ ــع خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة في
أيلول املاضي.
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فلسطين

األسرى يخسرون مكتسباتهم :حتى البرد علينا
السياسية «املشتركة» .ويرى فريق مهم
في «دولة القانون» أنه برغم أن العبادي
يـنـتـمــي إل ــى «حـ ــزب ال ــدع ــوة» وكـ ــان من
ضمن «دولة القانون» لدى اختياره خالل
الصيف املاضي لتأليف الحكومة ،إال أن
أدب ـيــاتــه الـسـيــاسـيــة بـعـيــدة عــن أدب ـيــات
الفريق الــذي يقوده املالكي ،وبالتالي ال
يمكن احـتـســاب منصب رئــاســة ال ــوزراء
على «دولة القانون».

استعدادات لوثيقة «مكة »2
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وخـ ــال ال ـي ــوم األخـيــر
من زيارته إلى العراق ،رأى األمــن العام
ل ـ ـ «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي» ،إي ــاد
مدني ،أن «التنظيمات االرهابية» تمثل
خطرًا على جميع دول املنطقة ،فيما ذكر
أن املـنـظـمــة ات ـخــذت قـ ــرارًا بــإنـشــاء مركز
للحوار بني املذاهب اإلسالمية في مدينة
مكة من أجل التصدي لكل فكر متطرف.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــدنـ ــي خ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
م ـش ـتــرك م ــع وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراقــي،
إبــراه ـيــم ال ـج ـع ـفــري ،ف ــي ب ـغ ــداد ،إن «مــا
ملسناه من لقاء املسؤولني ورجــال الدين
ال ـعــراق ـيــن ،ان ـهــم ي ـش ـعــرون ب ــأن ال ـعــراق
اآلن في لحظة تفاؤل في املنعطف الذي
يـسـيــر ف ـيــه( ،وتـ ـف ــاؤل) ب ــأن ي ـكــون عــراقــا
م ــوحـ ـدًا م ـت ـمــاس ـكــا م ـن ـف ـح ـتــا ع ـل ــى دول
ال ـج ــوار» ،الفـتــا إل ــى أن «املـنـظـمــة تسعى
الى عقد اجتماع لعلماء العراق لتقريب
ال ـف ـكــر وت ـج ــاوز ال ـخ ــاف ــات ب ــن املــذاهــب
االسالمية» تحت مسمى «مؤتمر مكة .»2
وإب ـ ــان ان ـ ــدالع أع ـم ــال ال ـ ّع ـنــف الـطــائـفـيــة
فــي الـعــراق عــام  ،2006وقــع علماء الدين
العراقيني وثيقة تتألف من عشر نقاط،
رم ـ ـ ــت ،ع ـل ــى ن ـح ــو أسـ ـ ـ ــاس ،إل ـ ــى إي ـق ــاف
أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف وإل ـ ـ ـ ــى «االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
إث ــارة الـحـســاسـيــات وال ـف ــوارق املذهبية
والعرقية والجغرافية واللغوية».
وكان مدني ،وهو وزير الحج السعودي
السابق ،ووزير الثقافة واإلعالم السابق،
قـ ــد الـ ـتـ ـق ــى ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مــدي ـنــة
الـ ـنـ ـج ــف ،املـ ــرجـ ــع ال ــديـ ـن ــي ال ـس ـي ــد عـلــي
السيستاني .وش ــدد بعد اللقاء على أن
«العالم اإلسالمي يواجه اليوم تحديات...
تتطلب وقفة موحدة بني كافة املسلمني».
من جهته ،رأى وزيــر الخارجية العراقي
أن املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي تـلـقـتـهــا ب ـ ــاده في
مواجهة تنظيم «الدولة االسالمية» غير
كــاف ـيــة ،مـضـيـفــا «ل ـك ــن ن ــأم ــل ان تستمر
حتى تكون افضل من ذلــك» .وقال «نحن
نطلب دعما ليس من موقع الترف .نحن
نقاتل نيابة عن العالم كله».
(األخبار)

ينتظرون اللحظة
المناسبة لتغيب عيون
الرقابة اإلسرائيلية عنهم
حتى يتواصلوا عبر الهاتف
ويطمئنوا أهاليهم إلى
حالهم في الشتاء الصعب.
أسرى فلسطينيون تحدثوا،
من سجون عدة ،عن
حقوقهم التي سحبت عنوة،
وما ينوون فعله في األشهر
المقبلة مع غياب االهتمام
المحلي والدولي بهم
غزة ـ أمل الحجار
فقد األســرى الفلسطينيون في سجون
االحتالل ،فجأة ،جل ما ناضلوا من أجله
بإضراباتهم ،الـفــرديــة والجماعية ،عن
الطعام ،ملدد قياسية تجاوزت املعروفة
تاريخيًا ،إذ استغلت مصلحة السجون
اإلســرائ ـي ـل ـيــة فــرصــة ان ـش ـغــال الـســاحــة
س ـط ـي ـن ـي ــة ،س ـي ــاس ـي ــا ومـ ـي ــدانـ ـي ــا،
ال ـف ـل ـ ّ
ل ـت ـن ـقــض ع ـلــى األس ـ ــرى س ــال ـب ــة إي ــاه ــم
حقوقهم .فمنذ حادثة اختفاء ثالثة من
املستوطنني في مدينة الخليل ،جنوب
الـضـفــة املـحـتـلــة ،ف ــي ح ــزي ــران املــاضــي،
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــرب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـل ــى غ ــزة
(تموز وآب) ،سحبت سلطات االحتالل
معظم اإلنـجــازات السابقة ،وزادت على
آالف املعتقلني مئات آخــريــن ،كما حكم
العشرات بأحكام إداري ــة؛ منهم األسير
خـضــر ع ــدن ــان الـ ــذي ك ــان فــاتــح معركة
اإلضـ ـ ـ ــراب ،وهـ ــا ه ــو ي ـخ ــوض إض ــراب ــه
الثاني ،هذه األيام ،بعد تجديد اإلداري
بحقه.
كـ ــذلـ ــك ،ب ـ ــدأ م ـس ـل ـســل إع ـ ـ ـ ــادة األحـ ـك ــام
القاسية والطويلة على بعض من حرروا
ف ــي ص ـف ـقــة ج ـل ـعــاد ش ــال ـي ــط ،ورف ـضــت
استئنافاتهم على األحكام الجديدة ،في
خــرق واضــح التـفــاق إخــراجـهــم ،وغياب
ً
مستغرب للوسيط املصري .وفضال عن
التعقيدات التي تشوب زيارات األهالي،
يقف مئات األســرى املصابني بأمراض
مزمنة ،كالقرحة والسكري والسرطان،
على ناصية اإلهمال.
مقابل ذل ــك ،قــاد أس ــرى حــركــة «الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي» إض ــراب ــا ج ـمــاع ـيــا ،الـشـهــر

املــاضــي ،إلسناد األسير نهار السعدي
بعدما أبقي في العزل االنفرادي ثمانية
عشر شهرًا حــرم فيها من زيــارة األهــل،
كما منع عنه إدخــال املالبس واألغطية
مـ ــع أن ـ ــه م ــري ــض ب ــال ـك ـل ــى .وبـ ـع ــد أيـ ــام
اإلضــراب ،حصل املضربون على بعض
حقوقهم بالتدريج.
ً
أما اآلن ،فيحل الشتاء ضيفًا ثقيال على
األســرى الذين يصفونه بعدوهم األول،
وخاصة مع توالي املنخفضات الجوية
فــي ظــل رداءة حــالــة الـسـجــون ،ووجــود
بعض املعتقالت في الصحراء املفتوحة،
كالنقب ونفحة.
«األخ ـ ـب ـ ــار» اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـت ــواص ــل مــع
بعض األسرى الذين أكدوا مرارًا تجنب
ذك ــر أسـمــائـهــم حـتــى ال تستخدم إدارة
السجون ذلك حجة إلدانتهم ،إذ يوضح
أح ــده ــم ،وه ــو م ـس ـجــون ف ــي «ال ـن ـقــب»،
أن إدارة سجون االحـتــال تعمل بمبدأ
«فرق تسد» ،إذ فرضت عقوبات مخففة
على أســرى حركة «فتح» ،مقابل أخرى
مشددة على أسرى «حماس» و«الجهاد
اإلس ــام ــي» .وم ــن ال ـع ـقــوبــات امل ـش ــددة،
تقليص ساعات الـفــورة (فسحة يخرج
فيها األســرى إلى الشمس والهواء) من
أرب ــع ســاعــات إل ــى ســاعــة واحـ ــدة فـقــط،
ً
فـضــا عــن تخفيض قيمة مشترياتهم
م ــن «ال ـك ـن ـت ـي ـنــة» (دكـ ــانـ ــة ص ـغ ـي ــرة فــي
السجن) ،من  1200شيكل إلى  400شيكل
( 1دوالر =  3.9ش ـي ـقــل) .أي ـض ــا ،قلص
االح ـت ــال ع ــدد امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ل ــأس ــرى م ـشــاهــدت ـهــا من
ع ـش ــر ق ـ ـنـ ــوات إل ـ ــى ث ـ ــاث ه ـ ــي :ال ـق ـن ــاة
العبرية األولى والثانية ،والبي بي سي

ً
( ،)BCCفضال عن منع دخــول الجرائد
العربية واملرسالت ،كما منعوا زيــارات
األهالي لهم ووضعت أجهزة تشويش
لحرمانهم مــن االسـتـفــادة مــن الهواتف
امل ـهــربــة ،ال ـتــي تكلفهم آالف الـ ــدوالرات
إلدخالها.
لكن أحد أعضاء الهيئة القيادية ألسرى
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» وقـ ــادة اإلضـ ــراب
األخـ ـي ــر ف ــي س ـجــن «ري ـ ـمـ ــون» ،ويــدعــى
أب ــو خــدي ـجــة ،أق ــر ب ــأن إض ـ ــراب الـشـهــر
املــاضــي ال ــذي خــاضــه أس ــرى «الـجـهــاد»
كان مجازفة ،ولم يــراع القوانني العامة
لإلضراب في السجون «من حيث الزمان
والـ ــواقـ ــع ال ــداخ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي» الـتــي
ت ــواف ــق عـلـيـهــا األسـ ــرى لـضـمــان نـجــاح
اإلض ــراب ــات ،وهــم اسـتـطــاعــوا تكوينها
ب ـن ــاء ع ـل ــى خ ـبــرت ـهــم ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
إدارات السجون .ويوضح أبــو خديجة
أنـ ـه ــم ،ألول مـ ـ ــرة ،ي ــدخ ـل ــون امل ــواج ـه ــة
منفردين ،لكنه يؤكد أنه لم يكن لديهم
خـيــار آخ ــر غـيــر الـصـمــود ،وخــاصــة مع

مايزت إدارة السجون
في طبيعة العقوبات
ضد أسرى التنظيمات
المختلفة

ّ
أقر أسرى «الجهاد اإلسالمي» بأنهم نجحوا في إضرابهم قبل شهر (آي بي ايه)

وصول وضع األسير نهار السعدي إلى
نحو كارثي.
وذكر أنهم حققوا انتصارًا جديدًا على
إدارة السجون التي سحبت مالبسهم
ف ــي ظ ــل ال ـط ـقــس الـ ـب ــارد م ــع تــوصـيــات
مشددة من جهاز «الشاباك» ،إضافة إلى
أن «الــوضــع اإلقليمي واملـحـلــي لــم يكن
في مصلحتنا ...لكننا حققنا مطالبنا
ب ـعــد تـسـعــة أيـ ــام م ــن خ ــوض اإلضـ ــراب
فـقــط» ،كما أعــاد إضــراب كــانــون الثاني
 2014االعتبار إلــى ســاح االمتناع عن
الطعام ،كما يرى.
ومــن املـقــرر أن يباشر األس ــرى خطوات
أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي غـ ـض ــون انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـشـ ـت ــاء،
لضمان خروج باقي األسرى املعزولني،
والسماح بتوسيع زيارات أهالي أسرى
غــزة .وستكون البداية بــإرســال رسائل
إل ــى إدارة مـصـلـحــة ال ـس ـج ــون تــوضــح
م ـطــال ـب ـهــم ،وفـ ــي حـ ــال ال ــرف ــض سـيـبــدأ
التصعيد التكتيكي ،كــإرجــاع وجـبــات
الطعام والخروج بالحقائب في الفورة،
والـ ـخـ ـط ــوة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن أخ ـط ــر أنـ ــواع
ال ـت ـمــرد ال ــذي تــرفـضــه إدارة الـسـجــون،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـ ـطـ ــرق عـلــى
األبواب والتهديد بحرق الغرف.
ويحدد عضو آخــر في الهيئة القيادية
ألسرى «الجهاد» ،اسمه «أبو مصطفى»
(سجن نفحة) ،مــدة شهرين للخطوات
التدريجية ،ثم سينتقلون إلى الخطوة
االستراتيجية ،أي اإلضراب املفتوح عن
الطعام ،إذ سيكون شهر نيسان املقبل
متزامنًا مع يوم األسير الفلسطيني.
ً
وف ـضــا عــن إخـ ــراج امل ـعــزولــن وقضية
زيارة أسرى غزة ،فإن من املطالب عالج
امل ــرض ــى ،وإع ـ ــادة زيـ ــارة أس ــرى الضفة
ً
والقدس مرة كل  15يومًا ،بدال من مرة كل
شهرين ،بجانب االنتهاء من التفتيش
املهني لهم ،وأيضًا استرجاع املحطات
التلفزيونية العشر التي سحبت خالل
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى غـ ــزة ،وتــوسـعــة
الـقـيـمــة الـشــرائـيــة فــي «الـكـنـتـيـنــة» .هي
املـطــالــب نفسها الـتــي نقلها لنا أســرى
ف ــي سـجـنــي «ه ــداري ــم» و«ج ـل ـب ــوع» ،إذ
أك ــدوا أنهم يعانون العقوبات نفسها،
ً
فضال عن نقل «أسرى حماس والجهاد»
إلى سجون أخرى.
وكما يجري في كل شتاء ،تمنع إدارات
الـ ـسـ ـج ــون دخ ـ ــول املـ ــابـ ــس واألغ ـط ـي ــة
إليهم ،وخاصة األســرى الجدد ،ثم رفع
أسعار املشتريات في الكنتينة ،ويزيد
على ذلــك منع أجهزة التدفئة ،وتسرب
األمـ ـ ـط ـ ــار فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـغـ ــرف داخـ ــل
السجون الرديئة.

تقرير

تونس تشكل مشهدها ...في رقعة السبسي
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـس ــاف ــر
ال ـس ـي ـس ــي إل ـ ــى س ــويـ ـس ــرا مـ ــن أج ــل
حضور منتدى داف ــوس ،فــي خطوة
يراد منها تشجيع املستثمرين على
زي ــارة الـقــاهــرة والـتـعــرف إلــى فرص
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـج ــال ــي ال ـس ـيــاحــة
والعقارات.
ّ
وي ـعــقــب أس ـتــاذ ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وامل ـخ ـت ــص
بالشأن الخليجي ،شفيق البحيري،
على أن الــزيــارة ،بكل ما تحمله من
جــوانــب سـيــاسـيــة ،هــدفـهــا الــواضــح
ه ــو االقـ ـتـ ـص ــاد .ل ـك ــن ال ـب ـح ـي ــري لــم
يستبعد حــدوث لقاء بــن السيسي
وتميم ،وخاصة أن املؤتمر يقام في
دولــة خليجية ،معيدًا اإلش ــارة إلى
ً
أن قطر مشاركة ،أصــا ،فــي مؤتمر
شرم الشيخ ،كما أنه «ليس متوقعًا
غ ـيــابــه ع ــن ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة امل ـق ــررة
نـهــايــة آذار أي ـضــا ،مــا يـعـنــي فرصًا
أخرى للقاء».

طوت تونس صفحة الذكرى الرابعة على خلع الرئيس
األس ـب ــق زي ــن ال ـعــابــديــن ب ــن ع ـلــي ف ــي « 14جــان ـفــي»،
لـتــدخــل اب ـتــداء مــن أم ــس ،فــي مشهد سـيــاســي جــديــد،
يــديــره رئـيـسـهــا الـبــاجــي قــائــد الـسـبـســي ويـسـعــى من
خالله إلى تحديد قواعد «الجمهورية الثانية» وأفق
أدوار مختلف أفرقائها .قد تكون تلك خالصة االرتباك
ال ـبــادي ال ـيــوم ضـمــن الـســاحــة التونسية عـلــى خلفية
التجاذبات ـ الحادة ـ بشأن تشكيل الحكومة املقبلة.
وعلى الــرغــم مــن عبور الـبــاد بمراحل مختلفة خالل
األعــوام املاضية ،ال تزال التجاذبات اإلعالمية تتحكم
بـيــومـيــات املـشـهــد ،بشكل ينجح فــي خـلــق استقطاب
ل ــدى الـ ــرأي ال ـع ــام ح ــول أي م ــن الـقـضــايــا امل ـطــروحــة؛
سـيــاسـيــة كــانــت أو اجـتـمــاعـيــة ،أو حـتــى ذات طبيعة
اقتصادية .واليوم ،يعيش التونسيون على وقع قضية
تشكيل الحكومة ،وما يرافقها من نقاشات تدور حول
مسألتني :إمكانية مشاركة «حركة النهضة» ( 69نائبًا
مــن أص ــل  )217فـيـهــا أو ال ،إضــافــة إل ــى ط ــرح قضية
ال ـخــافــات داخ ــل «نـ ــداء تــونــس» (ح ــزب الــرئ ـيــس؛ 86
نائبًا) بشأن التعاطي مع املرحلة الراهنة.

«النهضة» أعلنت قبل أيام استعدادها للمشاركة في
ً
حكومة حبيب الصيد ّ(كان مسؤوال في وزارة داخلية
النظام السابق) «إذا تلقت عرضًا رسميًا» .يذهب عدد
من املراقبني إلى القول بأن هذا القرار رمى بقنبلة في
هيكل «ال ـنــداء» على اعتبار أنــه غير مقبول لــدى فئة
مهمة مــن قيادييه ،فيما يعتبر آخ ــرون أن «الحركة»
تواجه «تصدعات» واضحة في هياكلها وهي تحاول
عبر قرارها األخير كسب الوقت واملناورة.
أمــا الصعوبات التي يواجهها «الـنــداء» فهي تنبعث
مــن كونه هجينًا فــي تركيبته ،إذ بناه السبسي قبل
ن ـحــو ث ــاث ــة أع ـ ــوام ع ـبــر ج ـمــع ش ـخ ـص ـيــات مـتـبــاعــدة
فــي توجهاتها («دسـتــوريــن» ويساريني ونقابيني)،
لـكـنـهــا كــانــت م ــوح ــدة ف ــي حـيـنــه عـلــى مــواج ـهــة حكم
«اإلسالميني» .وال تقف النقاشات عند حــدود القبول
بـ«النهضة» كشريك أو ال ،بل تتمحور الخالفات حول
تــوزيــع األدوار ضمنه وح ــول مـســألــة أســاسـيــة ،وهــي
انـتـخــاب رئ ـيــس جــديــد لــه بـعــد تـسـلــم قــائــد السبسي
مقاليد الرئاسة.
ويقول النائب عن «النداء» ،خميس قسيلة ،إن «هناك

حاليًا فــي نــداء تــونــس تـيــاريــن :فهناك مــن يــريــد بناء
ح ــزب ع ـص ــري ،وه ـن ــاك م ــن يـتـعــامــل م ــع ال ـح ــزب على
أساس أنه تركة» ،في إشارة يراها مراقبون أنها تعني
الفريق املحيط بالباجي قائد السبسي ،وعلى رأسهم
ابنه الحافظ قائد السبسي ،الــذي انضم إلــى «الهيئة
التسييرية» الحالية للحزب بعدما استقال والده.
ع ـمــومــا ،مـهـمــا تـكــن وج ـهــة األم ـ ــور ،ي ـبــدو أن الـبــاجــي
سيكون الرابح األكبر .فهو يدير ببطء عملية تشكيل
حكومة يريد لها أن تكون تحت عـبــاءة مركزية قــرار
الـقـصــر الــرئ ــاســي ،ب ـخــاف م ــا يـنــص عـلـيــه الــدسـتــور
الـ ـج ــدي ــد لـ ـلـ ـب ــاد .ولـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،ف ـ ــإن اخـ ـتـ ـي ــار ال ـص ـيــد
ً
لتشكيلها شكل اإلشارات األولى لهذا النهج .فضال عن
ذلك فإنه يعيد تشكيل حزبه بما يتناسب ومقتضيات
املرحلة املقبلة .أما عن «النهضة» ،فيقول مراقب «يدرك
السبسي طبيعة األرض التي يتحرك عليها ،ويعرف
حــدود االشـتـبــاك مــع خصمه األول ...لــم ولــن يتخطى
ذلك» ،مضيفًا في الوقت ذاته« :جميعنا ينتظر معرفة
مآالت الخالفات الداخلية التي تواجهها النهضة».
(األخبار)
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ّ
تقرير
انصاع عدد من المحللين األميركيين
لرغبة عارمة في إسقاط نتائج التجربة
األميركية في محاربة اإلرهاب ،على التجربة
الفرنسية الــولــيــدة ،فشجبوا التهويل
والمبالغة وغيرها من الردود التي أعقبت
هجمات باريس

ّ
دروس أميركية لباريس:

حذار المبالغة
والتهويل
نادين شلق
ّ
رب ـمــا تـكــون فــرنـســا قــد شـهــدت أكبر
هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــا اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي لــم
ّ
تقصر فــي استثمارها فــي «مسيرة
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ال ـت ــي ت ـجــلــت بحلقة
ت ـض ــام ــن دول ـ ـيـ ــة مـ ـشـ ـه ــودة ال يـ ــزال
اإلع ــام الـفــرنـســي والـعــاملــي يتحدث
ّ
عنها .ولكن ما ُيقلص أي غبطة قد
ّ
تـتـمــخــض عــن ه ــذا «ال ـت ـضــامــن» هو
الـتـمـثـيــل األم ـي ــرك ــي الـ ــذي أت ــى على
م ـس ـتــوى س ـف ــراء ف ـق ــط ،فـيـمــا تــدافــع
بـ ــاقـ ــي رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدول أو ن ـ ّـوابـ ـه ــم
ل ـل ـح ـضــور شـخـصـيــا ف ــي ال ـص ـفــوف
األم ــامـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـي ــرة .بـ ـي ــان ال ـب ـيــت
األب ـ ـيـ ــض أسـ ـ ــف فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ل ـع ــدم
إرسـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول رف ـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـت ــوى
بذلك قام
للمشاركة في املسيرة ،وهو
ّ
بوظيفته في اتجاه الخارج ،لكنه لم
يضع حدًا لالنتقادات الداخلية التي
تفاعلت على أساس ما هو سائد في
السياسة األميركية ،أي أن واشنطن
يجب أن تكون على رأس كل ّ
تحرك.
كـ ـم ــا لـ ــم ي ـم ـن ــع الـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر مــن
ان ـت ـق ــاد ّ
رد ال ـف ـعــل ال ـفــرن ـ ّســي نفسه
على الهجمات ،التي إن بشرت ،على
طريقتها ،بحقبة جديدة من مكافحة
اإلره ــاب ،لكنها «أت ــت على مستوى
عال من التهويل واملبالغة املتفاوتة
ٍ
مع أهمية الحدث نفسه».

انـطــاقــا مــن هــذه الــواقـعــة ،بــدا لعدد
ّ
م ـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــل ـ ـلـ ــن املـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــن ،م ــن
أمـثــال ديفيد إغناطيوس وتــومـ ّـاس
فريدمانّ ،
املقربني من دوائــر صناع
القرار والسلطة ،أن التدخل على خط
األزم ـ ــة الـفــرنـسـيــة ال ـج ــدي ــدة واج ــب،
إلعـ ـط ــاء ب ـعــض ال ـن ـصــح ولـتـخـفـيــف
ح ـ ّـدة الـتــوتــر ال ــذي أعـقــب الهجمات،
عــدا عــن الــوقــوف فــي وجــه االنسياق
الفرنسي وراء التهويل .وبناء على
خبرة سابقة خاضتها دولتهما في
محاربة اإلره ــاب ،كــان أقــل مــا يمكن
ف ـع ـلــه اس ـت ـس ـه ــال ف ـك ــرة الـ ـب ــوح بـمــا
لــم يـتــم ال ـبــوح بــه فــي بــدايــة املـعــركــة
األميركية وأوجها في وجه اإلرهاب،
فـ ــأف ـ ـص ـ ـحـ ــا ف ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء م ـ ـحـ ــاضـ ــرة
أم ـيــرك ـيــة ،ع ـلــى الـحـلـيــف الـفــرنـســي،
ال بـ ّـد أن تساعد فــي تقدير مستوى
ً
اإلرهاب وكيفية محاربته مستقبال.
م ــن االق ـت ـن ــاع ــات ال ـت ــي ت ـكـ ّـونــت عند
الـكــاتــب فــي صحيفة «ذي واشنطن
ب ــوس ــت» ،ديـفـيــد إغ ـنــاط ـيــوس ،على
مــدى  13عــامــا مــن مـحــاربــة أميركية
لإلرهاب ،هي أن نشر فرنسا  10آالف
جندي على أراضـيـهــا غــداة الهجوم
على مجلة «شارلي إيبدو»« ،الجواب
الخاطئ على املأساة ،الذي قد ّ
يكرر
األخـ ـط ــاء ال ـت ــي اق ـتــرف ـت ـهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي ّ
رده ــا عـلــى هـجـمــات 11
أيلول .»2001

فرنسا

هوالندّ :المسلمون أول
ضحايا التطرف
تبدأ صور تداعيات
الحدث الفرنسي على
السياسة الدولية
باالتضاح يومًا بعد
يوم ،وخصوصًا مع
بروز اتجاهات قد
ّ
تحدد مرحلة قريبة،
ٌ
تعهد مشترك
آخرها
لواشنطن ولندن ،بـ
«التنسيق من أجل
دحر اإلرهاب»

شيئًا فشيئا ،تتبلور مالمح املرحلة
الخارجة من قلب الحدث الباريسي
ّ
املدوي ،وتتضح االتجاهات الدولية
املبنية على هجوم «شارلي إيبدو»،
التي بدأت تتظهر عمليًا ،إن من خالل
إجـ ـ ــراءات أوروب ـي ــة «إاح ـت ــرازي ــة» أو
عبر تصريحات ملسؤولني غربيني،
ليست بعيدة عــن سياقات األحــداث
ال ـتــي ستطبع مـشـهـدًا دول ـي ــا ،يبدو
أنه سيتبلور على وقع الزمة يعرفها
الـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره ج ـ ـي ـ ـدًا« :الـ ـتـ ـص ـ ّـدي
لإلرهاب واإلرهابيني».
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،ش ـهــد ي ــوم أم ــس،
تــأك ـيــدا مـشـتــركــا ل ـلــواليــات املـتـحــدة
ول ـب ــري ـط ــان ـي ــا ع ـل ــى «ال ـت ـن ـس ـي ــق مــن
ّ
وتعهد الرئيس
أجل دحر اإلرهــاب».
األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ورئ ـي ــس
الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون،
«إقامة جبهة موحدة ضد الجهاديني

خالل إحدى التظاهرات المتضامنة مع «شارلي إيبدو» في نيويورك (أ ف ب)

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ك ـ ــان م ــن األف ـض ــل
ّ
ّ
املختصني في شؤون
على املحللني
ّ
اإلرهـ ـ ــاب الـ ـت ــروي ف ــي رب ــط الـصـلــة
بني «القاعدة في اليمن» و«تنظيم
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،وت ـح ـل ـي ــل
عالقات سعيد وشريف كواشي مع
أح ـم ــدي كــول ـي ـبــالــي ،ع ـلــى مـسـتــوى
ع ـصــابــات الـ ـش ــوارع وف ــي الـسـجــن،
بــدل اعـتـبــارهــا «مــؤامــرة مـبــاشــرة».
ح ـتــى أن إغ ـن ــاط ـي ــوس ّ
دعـ ــم فـكــرتــه
هذه برأي أحد املسؤولني السابقني
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
الــذي قــال لــه إن «دور الــديــن فــي كل

ذلك مبالغ فيه بشكل خطير».
ومــن الــافــت أن األخـيــر اعتمد إطــارًا
ِّ
يسهل
اجتماعيًا في هذه القضية قد
الـتــواصــل مــع الـشـبــاب املـتـطـ ّـرف ،من
خالل «مخاطبتهم على أنهم شباب،
أكثر من أنهم مسلمون»« ،فالدخول
فــي الـجــدل الديني لــن يكون مربحًا،
لغياب نقطة مهمة وهي أن التطرف
ي ـم ـن ــح ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـع ـن ــى ل ــان ـت ـم ــاء
ومنفذًا للمغامرة ،وأيـضــا نوعًا من
وضع أفضل».
ّ
استكمل إغناطيوس نهجه املتعقل
في تلقني الفرنسيني دروس أميركا،

ب ـع ــد ال ـه ـج ـم ــات ف ــي ف ــرنـ ـس ــا» .وف ــي
مـ ـ ـق ـ ــال م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ن ـ ـشـ ــرتـ ــه ص ـح ـي ـفــة
«ال ـتــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة ف ــي عــددهــا
يوم أمس ،وعد الرئيسان بـ «محاربة
األيــديــولــوجـيــا امل ـشـ َّـوهــة لــإرهــاب».
وقبل وصول كاميرون إلى واشنطن
لـ ـلـ ـق ــاء أوب ـ ــام ـ ــا م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،كـتــب
الـ ــرجـ ــان أن ب ـلــدي ـه ـمــا سـيـنـسـقــان
مــن أج ــل دح ــر اإلره ـ ــاب ،وأن «األم ــن
ضروري لصحة االقتصاد» ،مؤكدين
«م ــواصـ ـل ــة ال ـع ـم ــل م ـع ــا ض ــد ال ــذي ــن
ي ـه ــددون قـيـمـنــا وطــري ـقــة حـيــاتـنــا».
ويـ ـت ــاب ــع امل ـ ـقـ ــال املـ ـشـ ـت ــرك« :ع ـن ــدم ــا
تعرضت الـحــريــات الـتــي نتقاسمها
العتداء شنيع في باريس ،رد العالم
بصوت واحــد» ،قبل أن يقوال بنبرة
الـيـقــن« :س ــوف نــدحــر ه ــؤالء القتلة
امل ـتــوح ـشــن وف ـكــرهــم الـ ــذي ي ـحــاول
تبرير قتل أبرياء».
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ال ـب ـع ــد ال ـس ـيــاســي
الـخــارجــي لـكــام أوبــامــا وكــامـيــرون،
كـ ــان ل ـلــرئ ـيــس ال ـف ــرن ـس ــي ،فــران ـســوا
هــوالنــد ،تــوجــه نحو سـيــاق متمايز
إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،ح ـي ــث أعـ ـل ــن ه ــوالن ــد،
أمس ،أن املسلمني في العالم «هم أول
ضـحــايــا للتعصب والـتـطــرف وعــدم
ُ
ـت استكمل
التسامح» ،وذلــك فــي وقـ ٍ

فـيــه دف ــن بـعــض ضـحــايــا اع ـت ــداءات
االسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وال سـيـمــا على
مجلة «شــارلــي إي ـبــدو» .وفــي معهد
«ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» ف ــي ب ــاري ــس ،قــال
ّ
التطرف اإلسالمي استفاد
هوالند إن
من «كــل التناقضات وكــل التأثيرات
وكــل الـبــؤس وان ـعــدام َ امل ـســاواة وكل
ال ـنــزاعــات الـتــي لــم تـلــق تـســويــة منذ
زمن طويل».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وفـ ــي
ّ
ظـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه ح ــرك ــة
«ب ـي ـغ ـي ــدا» ّامل ـن ــاه ـض ــة ل ــإس ــام فــي
أملانيا ،وتبني املستشارة األميركية
أنغيال ميركل سابقًا ،الخطاب الذي
ي ـش ــدد ع ـلــى ال ـت ـفــريــق ب ــن اإلره ـ ــاب
واإلســام ،تعهدت ميركل يوم أمس،
الـتـصــدي «ملــروجــي الفكر االســامــي
املـتـطــرف واالســام ـيــن املـتـطــرفــن».
وف ــي خـطــاب أم ــام الـبــرملــان األملــانــي،
قـ ــالـ ــت مـ ـي ــرك ــل «سـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــارب ب ـش ــدة
ك ــل ال ــذي ــن ي ـت ـف ــوه ــون ب ـك ــام حــاقــد
ويرتكبون أعمال عنف باسم االسالم
واملـ ـ ـت ـ ــواطـ ـ ـئ ـ ــن مـ ـعـ ـه ــم واملـ ـنـ ـظ ــري ــن
ل ـ ــإره ـ ــاب الـ ـع ــامل ــي ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام كــل
ال ــوس ــائ ــل الـ ـت ــي ف ــي م ـت ـن ــاول دول ــة
الـ ـق ــان ــون» .وأكـ ـ ــدت أن ل ــإس ــام في
أملــان ـيــا امل ـكــانــة نـفـسـهــا ال ـتــي تتمتع
ً
بـهــا املسيحية وال ـي ـهــوديــة ،مشيرة
إل ــى أن الــدسـتــور وال ـقــوانــن تضمن
أن ي ـمــارس اإلس ــام بـحــريــة» .كــذلــك،
شددت على أنه «لن يجري تعريض
م ـس ـل ـمــي أمل ــان ـي ــا ل ــاس ـت ـب ـع ــاد ،ول ــن

تقارير أخرى
على موقعنا

فـ ــأشـ ــار إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ،خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املاضي (أي بعد هجمات باريس)،
ً
ّ
وجـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـت ـ ّـص ــن فــي
شــؤون محاربة اإلره ــاب فــي البيت
األبـيــض وفــي الـحـكــومــة األمـيــركـيــة،
ّ
ع ـ ّـم ــا ت ـع ــل ـم ـت ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
املنهكة
عـلــى مــدى عـقــد مــن امل ـعــارك
ِ ّ
مـ ــع «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» .وخ ـ ـلـ ــص إلـ ـ ــى أن
«الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـي ـســت صــوتــا
موثوقًا به إلخبار املسلمني ما هو
اإلس ــام الـحـقـيـقــي» ،أي أن ــه تـ ّ
ـوصــل
ّ
البديهيات التي يدركها
إلى إحــدى
مـعـظــم ال ـعــالــم اإلس ــام ــي وال ـعــربــي

ً
ً
يـكــونــوا عــرضــة للشبهات» ،مشيرة
إلــى أن الغالبية العظمى مــن األملــان
ً
أعداء لإلسالم».
«ليسوا
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،وغ ـ ــداة إع ـ ــادة نشر
«شارلي إيبدو» رسوما كاركاتورية
للنبي محمد ،التي القت استنكارات
«خجولة» إلــى حـ ٍّـد مــا ،أعلنت وزيــرة
العدل الفرنسية ،كريستيان توبيرا،
أن «في فرنسا يمكن أن نرسم كل شيء
ً
حتى األنبياء» ،مشيرة إلى الحق «في
السخرية من كل األديان» .وذلك خالل
أوباما وكاميرون يتعهدان «دحر اإلرهاب» (األناضول)
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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
على مستواه الشعبي قبل الرسمي.
وفــي مجمل نـ ّـصــه ،اسـتـخــدم الكاتب
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة «املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـرف ـ ــن
العنيفني» ،التي قد ّ
تعبر عن محاولة
للتماهي مــع خطاب البيت األبيض
األخير الرافض الستخدام مصطلح
ّ
املتطر ُف في
«اإلسالم الراديكالي» أو
ّ
وصف العمليات املسلحة التي نفذت
في فرنسا .وقــال إن الــرد على هؤالء
«امل ـت ـط ـ ّـرف ــن ال ـع ـن ـي ـفــن»« ،ي ــأت ــي من
املراكز الدينية في مصر والسعودية
وغـيــرهــا مــن ال ــدول اإلســام ـيــة» ،في
حــن يمكن أن «ت ـقــود التكنولوجيا
األميركية هــذه الرسالة عبر وسائل

حجم الهجوم في
باريس كان متواضعًا
بالنسبة إلى معايير
اإلرهاب العالمي

ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــن دون أن
تكون الواليات املتحدة هي املبادر».
ان ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ّ
ـروي ف ـ ـ ــي م ـع ــال ـج ــة
ال ـ ـشـ ــق الـ ــدي ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب فــي
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز»،
تــومــاس فــريــدمــان ،ال ــذي تــاقــى مع
إغ ـنــاط ـيــوس ب ــال ـق ــول« :ن ـحــن نـكــذب
على أنفسنا عندما نقول للمسلمني
م ــا ه ــو اإلسـ ــام ال ـح ـق ـي ـقــي» .وات ـجــه
ف ــري ــدم ــان إل ــى م ـف ـهــوم أب ـع ــد وأك ـثــر
ت ـشـ ّـع ـبــا ي ـن ـط ـلــق م ــن واق ـ ــع تـنــاقــض
وازدواج ـي ــة التعاطي مــع «الـظــاهــرة
ال ـج ـه ــادي ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ...ف ــي ال ـع ــال ــم
العربي ،أوروبا وأميركا».
ً
فـفــي واش ـن ـطــن م ـث ــا ،ي ـســري مفهوم
الـتـنــاقــض عـلــى الـعــاقــة مــع الــريــاض
التي ،وفق شرح فريدمان« ،ضاعفت
ال ـتــزام ـهــا بــالــوهــاب ـيــة أو اإلســام ـيــة
السلفية (أكثر فــروع اإلســام تشددًا)
منذ حادثة الحرم املكي في عام 1979
حني حاول الجهاديون االستيالء على
الحرم ،مدعني أن حكام السعودية ال
يمثلون اإليمان» اإلسالمي.
وب ـ ـع ـ ــد تـ ـحـ ـلـ ـي ــل س ـ ـبـ ــب االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدارة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـح ــو ال ــوه ــابـ ـي ــة ،أشـ ــار
ف ــري ــدم ــان إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا «ان ــدمـ ـج ــت مــع

ميركل :معظم
األلمان ليسوا أعداءً
لإلسالم

إيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ــط ل ـي ـت ـ ّـم اس ـت ـخــدام ـهــا
ب ــالـ ـت ــال ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل ب ـ ـنـ ــاء الـ ـج ــوام ــع
امل ـن ـب ـث ـق ــة عـ ــن ال ــوه ــابـ ـي ــة ،واملـ ــواقـ ــع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وامل ـ ـ ــدارس الــدي ـن ـيــة في
ال ـعــالــم اإلس ــام ــي» .وف ــي امل ـقــابــل ،لم
تــواجــه الــواليــات املتحدة (حليفتها)
ال ـس ـع ــودي ــة أبـ ـ ـدًا ف ــي هـ ــذا امل ــوض ـ ّـوع،
«بـسـبــب إدمــان ـنــا عـلــى ال ـن ـفــط» ،عقب
فريدمان.
إشـ ـك ــالـ ـي ــة أو تـ ـن ــاق ــض أوروب ـ ـ ـ ـ ــا فــي
تعاملها مع اإلسالم عالجها توماس
فريدمان ،مستندًا إلى نظرية الباحث
ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد «س ـ ـت ـ ــرات ـ ـف ـ ــور» ،ج ـ ــورج
فريدمان ،فتساءل هل كان هذا األخير
م ـح ّـقــا ع ـن ــدم ــا قـ ــال إن «األوروب ـ ـيـ ــن
ت ـب ــن ــوا ال ـت ـع ــددي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة ت ـحــدي ـدًا
ألنهم لم يريدوا استيعاب املهاجرين
املسلمني» ،الذين هاجر معظمهم إلى
الـقــارة العجوز لــ«إيـجــاد عمل وليس
من أجل هوية جديدة».
وم ـ ــن ال ـت ـش ـ ّـع ـب ــات األخ ـ ـ ــرى لـلـقـضـيــة
الفرنسية الحديثة الـتــي بنى عليها
ّ
ع ـ ــدد مـ ــن امل ـح ــل ـل ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن فــي
سبيل الـحــديــث عــن تـهــويــل ومبالغة
ردًا عـلــى ال ـح ــدث ،هــي ص ــورة ال ـقــادة
وه ــم مـتـشــابـكــو األي ـ ــدي م ــع الــرئـيــس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ف ــرنـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد ،وم ــع
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض خـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرة
ً
بــاريــس ،والـتــي أث ــارت ،مـثــا ،حفيظة
الباحث غير املقيم فــي مــركــز جامعة
«جـ ـ ــورج تـ ـ ــاون» لـ ـل ــدراس ــات األم ـن ـيــة
وم ـع ـه ــد «ب ــروك ـي ـن ـغ ــز» ،بـ ــول ب ـي ــار،
فـنـطــق بـمــا ي ـجــول بـخــاطــر عــديــديــن.
ووص ـف ـه ــا ف ــي ت ـقــريــر ف ــي م ـج ـلــة «ذا
ن ــاشـ ـي ــون ــال إنـ ـت ــرس ــت» ب ــالـ ــ«ع ــرض
املصطنع للوحدة».
ُ
وت ــال ـي ــا ،ان ـطــاقــا م ــن ن ـظــريــة تـبـنــى
ع ـل ـي ـهــا م ـعــاي ـيــر ال ـع ـم ــل اإلرهـ ــابـ ــي،
اعـ ـتـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــار أن «ح ـ ـجـ ــم م ـ ــا ق ــام
ب ـ ــه املـ ـه ــاجـ ـم ــون ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ك ــان
م ـت ــواض ـع ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـعــايـيــر
ً
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن كــل
معايير العنف أو العنف السياسي
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى امل ـج ــزرة
ال ـتــي قــامــت بـهــا «ب ــوك ــو حـ ــرام» في
نيجيريا ،تزامنًا مع حادثة فرنسا
والتي أدت إلى مقتل املئات أو ربما
اآلالف .يومها لم تحظ هذه الجريمة
سـ ـ ـ ــوى بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام دولـ ـ ـ ـ ــي ض ـئ ـي ــل،
مقارنة باالهتمام بحادثة باريس.
فـ ـ «أي حــادثــة تشهدها دولــة غربية
ك ـ ـبـ ــرى سـ ـتـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب
االهـتـمــام أكـثــر مــن أي ح ــدث دمــوي
ناء في
آخر يشهده أي جزء من بلد ٍ
القارة األفريقية».

مراسم تشييع أحــد الرسامني الذين
قتلوا في االعتداء على الصحيفة.
ّ
م ــن ج ـه ـت ــه ،ع ــل ــق ال ـب ــاب ــا فــرنـسـيــس
عـلــى مــوضــوع ال ــرس ــوم فــي صحيفة
ً
«شارلي إيبدو» ،أمس ،قائال إن حرية
الـتـعـبـيــر ه ــي «ح ــق أس ــاس ــي» لكنها
ال تعني «إهــانــة معتقدات اآلخــريــن».
وقــال الـبــابــا ،خــال مؤتمر صحافي،
فـ ــي الـ ـط ــائ ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ـلــه مــن
ع ــاص ـم ــة س ــري ــان ـك ــا ك ــول ــوم ـب ــو إل ــى
مــانـيــا ،عــاصـمــة الفيلبني «ال يمكن
استفزاز أو إهانة معتقدات اآلخرين،
أو الـتـهـكــم عـلـيـهــا» .وم ــع تــأك ـيــده أن
حرية التعبير «حــق أساسي» إال أنه
قــال إنـهــا يجب أن تـمــارس «مــن دون
إهانة اآلخرين».
أم ــا أن ـق ــرة ال ـت ــي ت ـب ــدو ال ـي ــوم كــأنـهــا
مـ ـ ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن األوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ــال ـق ـض ـي ــة
الفرنسية ،لرغبتها بريادة القضايا
التي ّ
تمس اإلس ــام واملسلمني ،فهي
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،رفـ ـضـ ـه ــا م ـص ـط ـلــح
«اإلرهــاب اإلسالمي» الذي استخدمه
رئـيــس الـ ــوزراء االســرائـيـلــي بنيامني
ً
ن ـت ـن ـيــاهــو ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه «يـتـســم
بــاإلســامــوفــوب ـيــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
حـ ــرص ف ـيــه ق ـ ــادة ال ـع ــال ــم ال ـب ــارزي ــن،
وف ــي مـقــدمـتـهــم الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
فــرانـســوا هــوالنــد ،على االمـتـنــاع عن
ربط األحداث اإلرهابية التي شهدتها
باريس ،باإلسالم» ،بحسب املتحدث
باسم الرئاسة التركية ،ابراهيم كالني.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أوالد الفقيد إميلي زوجة نزيه سعد
وعائلتها
لينا زوجة شربل حواط وعائلتها
سمر زوجة جوزف خوام وعائلتها
حنا وزوجته اناستازيا وعائلته
ابن شقيقته مروان عبد الكريم مطر
وعائلته
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ب ــرت ـق ــش ،ع ـب ــود،
س ـع ــد ،ح ـ ــواط ،خ ـ ــوام ،ب ــارك ــر ،مطر
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واألسـ ــى فـقـيــدهــم ال ـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم

إميل حنا برتقش

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  15ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2015م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  16الجاري في كنيسة نياح
السيدة األرثوذكسية ـ ـ رأس بيروت،
شارع املكحول.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
م ـســاء غـ ـدًا ال ـس ـبــت  17ال ـج ــاري في
صـ ـ ــالـ ـ ــون كـ ـنـ ـيـ ـس ــة نـ ـ ـي ـ ــاح الـ ـسـ ـي ــدة
األرثوذكسية ـ ـ رأس بيروت ،شارع
املكحول ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مساء.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

ذكرى أسبوع
املأسوف عليه املرحوم

ّ
املربي فيصل شرارة

مدير ثانوية الغبيري سابقًا
أمني سر لجنة الكولوكيوم
في وزارة التربية سابقًا
والـ ــده :امل ــرح ــوم ال ـحــاج عـبــد األمـيــر
فياض شرارة
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة فــريــدة
الشيخ عبد األمير شرارة
زوجـ ـ ـت ـ ــه :املـ ــربـ ـ ّـيـ ــة أن ـ ـسـ ــام ت ـح ـســن
شرارة
اب ـ ـ ـنـ ـ ــاه :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس سـ ـ ـ ــاري زوجـ ـت ــه
ريا ّ
اإلعالمية ّ
رمال وسني
ابنته :سحر زوجة طريف بيضون
أش ـ ـقـ ــاؤه :إحـ ـس ــان زوجـ ـت ــه ســام ـيــة
منيمنة
الحاج فياض زوجته وفاء رضا
املرحوم محمد زوجته غادة شرارة
واصف زوجته هيام دلول
شقيقاته :هـيــام زوج ــة بهجت بزي
(أبو وسيم)
ع ـفــاف زوجـ ــة ع ـلــي إس ـمــاع ـيــل (أب ــو
زياد)
أحالم أرملة املرحوم الدكتور فاروق
عواضه
جنان زوجة املهندس محمد الشيخ
محسن شرارة
أشقاء زوجـتــه :مهاب زوجته رائــدة
داغر
وسيم زوجته رانية كحول
شقيقة زوج ـتــه :س ــاف زوج ــة علي
شرارة
وت ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع فــي بـنــت جبيل
نـهــار االح ــد فــي  2015/1/18الساعة
العاشرة صباحًا في مجمع املرحوم
الحاج موسى عباس
اآلسفون :آل شرارة ،بيضونّ ،
رمال،
م ـن ـي ـم ـنــة ،رض ـ ــا ،دلـ ـ ــول ،إس ـمــاع ـيــل،
بزي ،داغــر ،كحول ،البزري ،عواضة
وعموم أهالي بنت جبيل.

ذكرى أربعين
بمناسبة الذكرى األربعني لوفاة

سعيد عقل

ت ــدع ــو جــام ـعــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة إلــى
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــداس الـ ـ ــذي ي ـقــام
لراحة نفسه ،يوم الجمعة  23كانون
الـثــانــي  ،2015الـســاعــة  12:00ظهرًا
فـ ــي ق ــاع ــة عـ ـص ــام فـ ـ ــارس فـ ــي ح ــرم
الجامعة ـ ـ ـ ذوق مصبح.

يصادف يوم االثنني  19كانون
الثاني ذكرى مرور أربعني يومًا

على وفاة املرحوم
الحاج أسد الجرمقاني

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

اعالنات
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زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــام ح ـســن
الجرمقاني
ابنته :تانيا الجرمقاني
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـصـ ــار ،ال ـش ـيــخ
أديب ،الشيخ محمد ،الشيخ كمال
واملرحوم الشيخ منصور
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـل ــى آيـ ـ ــات مــن
ال ــذك ــر الـحـكـيــم ع ــن روح ــه الـطــاهــرة
فــي الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر في
حسينية آل برجاوي ـ ـ الجناح.
اآلسـفــون :آل الجرمقاني وآل حسن
وآل الدعجة
وعموم أهالي صلخد (السويداء)
وأهالي عرمتى والسكسكية

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2014/741
املنفذ :جرجس مخايل الـخــوري وكيله
املحامي بسام ابي فاضل
املنفذ عليها :حلوة اسعد موسى ارملة
رزق الله الخوري ـ ـ بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
الـ ـت ــاسـ ـع ــة فـ ــي جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ
رق ــم  2014/210ـ ـ ـ ـ ت ــاري ــخ 2014/5/16
والقاضي باعتبار ان العقار رقــم 1554
نــابـيــه غـيــر قــابــل للقسمة الـعـيـنـيــة بني
ال ـش ــرك ــاء وب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ـيــه بينهم
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
للعموم لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ع ـ ـلـ ــى ان يـ ـعـ ـتـ ـم ــد اسـ ــاسـ ــا
للطرح فــي املــزايــدة االول ــى املبلغ املقدر
مــن الـخـبـيــر وال ـبــالــغ  /124500/دوالر
اميركي وبتوزيع ناتج الثمن والرسوم
واملصاريف بني الشركاء بنسبة ملكية
ك ـ ــل م ـن ـه ــم ب ـح ـس ــب ق ـ ـيـ ــود ال ـص ـح ـي ـفــة
العينية.
تاريخ محضر الوصف2014/10/16 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/10/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل العقار رقم
 1554نابيه قطعة ارض قسم منها بعل
وقسم اخر خربة قديمة والقسم الثالث
ضمنه اشجار مثمرة من تينة وخوخة
وشـجــرة تــوت مساحته  415م.م .يحده
غــربــا الـعـقــاران رقــم  1553و 1558شرقًا
ً
العقار رقــم  1551شماال طريق والعقار
رق ــم  1555جـنــوبــا ال ـع ـق ــاران رق ــم 1552
و 8553وطريق عام .اظهرت حدود هذه
العقار وفقًا لخريطة التحديد وال يوجد
تـجــاوز باملحضر الفني رقــم 96/1731
بملفه .يشترك بملكية العقار رقم .1553
قيمة التخمني والطرح/124500/ :دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2015/2/6الساعة العاشرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 44م2013/
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ايـ ـل ــي لـ ـئ ــون ق ــوج ــه ي ــان
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2012/434
ً
تـ ــاريـ ــخ  2013/3/14ت ـح ـص ـي ــا لــديــن
الجهة املنفذة البالغ /14498000/ل.ل.
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2012/3/8 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2012/3/13 :
العقار املطروح للبيع 480 :سهم حصة
املنفذ عليه فــي القسم  B 21مــن العقار
 5156بــرج حمود مساحته 55م 2يحده
ً
غربًا وجنوبًا امالك عامة شرقًا وشماال
العقار  138يحتوي على مدخل وغرفة
ودار وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام ومـ ـم ــر وش ــرف ــة
يشترك بملكية الحق رقم  Iو III Bراجع
الحق واحد بخصوص حقوق االنتفاع
واالرتفاق وغيرها راجع القسم واحد ان
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق
ورد عـقــد بـيــع حـصــة ايـلــي لـئــون قوجه
يان ملصلحة اركا لئون قوجه يان اعيد
لضم الوكالة التأجيرية والثمن ورد عقد
البيع اعاله واعيد لوجود حجز تنفيذي
ّ
صرحت اركا لئون قوجه يان بأنها تقيم
في القسم املــذكــور وانها اشترت حصة
املنفذ عليه شقيقها.
قيمة التخمني/7000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /4200/ :دوالر أميركي
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2015/2/6الساعة العاشرة صباحًا
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ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم /126م2014/
املـنـفــذ :ورث ــة املــرحــوم ان ـطــوان السكاف
وه ـ ــم :ك ــاك ــي ون ـه ــون ــد وج ــرج ــي ونــزيــه
انطوان السكاف
وكيلهم املحامي جوزف وديع شمعون
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ايـ ـل ــي بـ ـج ــان ــي وك ـي ـلــه
املحامي وليد عيد
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائرة تنفيذ بعبدا رقم  2013/774تاريخ
ً
 2014/7/9تـحـصـيــا ملـبـلــغ /41000/
دوالر أميركي عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ تحويل قرار الحجز2014/3/26 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/3/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 4
من العقار رقم  3028البوشرية مستودع
في السفلي له نزلة سيارة ضمنه حمام
ومتخت حديد له بــاب مع مدخل بدرج
م ــن م ــدخ ــل ال ـب ـنــاء الــرئ ـي ـســي يستعمل
ل ـت ـخــزيــن ق ـط ــع الـ ـسـ ـي ــارات املـسـتـعـمـلــة
مـسـتــودع والـقـســم مــؤجــر مــن سركيس
ون ــرس ـي ــس س ـي ـمــون ـيــان م ـســاح ـتــه 580
م.م .خ ــاض ــع ل ـن ـظ ــام م ـل ـك ـيــة ال ـط ــواب ــق
لـ ــه اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـن ــزل ــة وفـ ـق ــا ل ـخــري ـطــة
االفــراز يشترك بملكية الحق رقــم  1و.3
بـخـصــوص حـقــوق االنـتـفــاع واالرت ـفــاق
وغـ ـي ــره ــا راج ـ ـ ــع ال ـق ـس ــم واحـ ـ ـ ــد .تــأمــن
درجة اولى لصالح بنك لبنان والخليج
ش.م.ل .قيمة الـتــأمــن مئة مليون ليرة
لبنانية ف ـقــط .زيـ ــادة عــامــل االسـتـثـمــار
راجع القسم واحد .حجز تنفيذي صادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن رق ــم 2004/319
ملصلحة زكــريــا شــابــو حـجــز احتياطي
رقــم  2014/344صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ
بعبدا ملصلحة طوني هبر.
قيمة التخمني/377000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /226200/ :دوالر أميركي
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـ ـي ــه  2015/2/20الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندره نهرا
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ان ـ ــور ن ـصــر ب ــو ان ـط ــون ـ ـ
الـقـعـقــور ـ ـ ـ ـ ش ــارع ســانــت اي ـلــي ـ ـ ـ ـ بناية
نصر بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قرض وكشوفات
ً
حساب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
اميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2013/2/19 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رق ــم  766زرعـ ــون قـطـعــة ارض مـنـحــدرة
ضمنها اشجار صنوبر ونباتات برية
مساحته  1915م.م .يـحــده غــربــا العقار
ً
رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي شماال
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  779ج ـن ــوب ــا ط ــري ــق ع ــام
اظـهــرت حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور

الـتـحــديــد وال يــوجــد ت ـج ــاوز باملحضر
الفني رقم .2011/809
قيمة التخمني/345000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري يــوم الخميس الواقع
فـ ـي ــه  2015/2/26الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب يـ ــاسـ ــر ب ـش ـي ــر ال ـ ــدب ـ ــس ب ـص ـف ـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للقسم  23من العقار  1512عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ط ــارق رم ـضــان عـيــاد وكـيــل سعد
الــديــن مرعي املــرعــي املشتري مــن احمد
مـحـمــد ع ـبــود س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  3201القسم  A 10عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب فـ ـه ــد حـ ـي ــدر نـ ـج ــم ب ــوك ــالـ ـت ــه عــن
بيرو جــورج دبــاس بصفته الشخصية
وب ــوك ــالـ ـت ــه عـ ــن ش ـ ـ ــارل ج ـ ـ ــورج دبـ ــاس
وبوكالته عن روي جورج دباس بصفته
الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـتــه ع ــن ج ــي ج ــورج
دبـ ــاس س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع عن
حصصهم في العقار  1721كفرمتى
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب سـمـيــر زيـ ـ ــدان ال ـف ـغــالــي بــوكــالـتــه
عــن ب ــول صـبــري نـعــوم غ ــزي اح ــد ورثــة
ص ـب ــري ن ـع ــوم غـ ــزي س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  1578بحمدون املحطة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب علي حسني بري بوكالته عن فادي
حسن ابــو عز وكيل اسعد علوي اسعد
تونسي احــد ورث ــة عـلــوي اسـعــد علوي
ت ــون ـس ــي (سـ ـ ـع ـ ــودي ال ـج ـن ـس ـي ــة) سـنــد
ملكية بدل ضائع للعقار  579القماطية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب خ ـل ـيــل ن ــدي ــم رزق وك ـي ــل واص ــف
اح ـم ــد وس ـ ــام ع ــز ال ــدي ــن وك ـي ــل نجيبه
سعدالله اديب عبد الواحد سند ملكية
بدل ضائع عن حصتها في العقار 821
بعبدا
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ابراهيم احمد فرحات وكيل عامر
عـلــي ح ـيــدر س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  35 ،12 ،11 /478حارة حريك

للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عبد العزيز محمود الـغــول وكيل
انور الزير الغول سند ملكية بدل ضائع
للعقار  A 12/2470برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت هند مخايل معلوف وكيلة شربل
مخايل معلوف سند ملكية بدل ضائع
للعقار  4/2995الحدث
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ابراهيم عزيز عزيز باالصالة عن
نفسه وملوكليه مريم غــوزال عزيز عزيز
وري ـت ـشــارد عــزيــز عــزيــز س ـنــدات تمليك
بدل ضائع بحصصهم بالعقار /765/
البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــان فــرج اوري ــان ملوكلته ساميه
بولس حرب بصفتها احد ورثــة بولس
ن ـص ــر ح ـ ــرب س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
بحصة املورث بالعقار  /5528/بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب قيصر ابــراهـيــم ابــو ن ــادر بصفته
احد ورثــة املالكة ايجاني سليم سعادة
سند تمليك بدل ضائع بالعقار /250/
القسم  /14/بيت الككو باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ن ــادي ــا والـ ـه ــام ون ــورم ــا ال ـيــاس
الـ ـط ــوي ــل س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
بـحـصـصـهــم بــال ـع ـقــار  /4488/الـقـســم
 /12/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب انطوني حنا جعجع وكيل سعيد
لـحــود لـحــود سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقارين  1620 ،850بريح
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
دعوى رقم 2014/885
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الى املستدعى ضدهم :نقوال وسيسيليا
خليل ابــي فــرح ومخائيل حنا شحاده
وايـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون ان ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو س ـ ــاس ـ ــن وعـ ـم ــر
وابــراه ـيــم جــرجــس مــوســى مــن كفرعقا
ً
أصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االسـتــدعــاء ومربوطاته املــرفــوع ضدكم
م ــن ن ــاص ـي ــف رزق الـ ـل ــه ب ــدع ــوى ازال ـ ــة
شـيــوع فــي الـعـقــار  268منطقة كفرعقا
العقارية وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن وان تأخذوا

مقامًا لكم بنطاق هــذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
التبليغ واال فكل تبليغ لكم تعليقًا على
باب ردهة هذه املحكمة باستثناء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن بيع باملعاملة 2012/1533
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/1/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا
سيارة املنفذ عليه جورج انطوان يونان
مــاركــة هـيــونــداي  i10مــوديــل  2012رقم
ً
/439085/ب ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل بطرس
البالغ  $/18120/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/8550/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة
الثانية ب ـس ـعــر $/5900/أو مــا يعادلها
بالعملة الوطنية وإن رســوم امليكانيك
قد بلغت حوالي  /525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب كريم سالم في بيروت
األشــرف ـيــة نــزلــة ال ـش ـحــروري مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/141
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/1/30ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه دانيال
ناجي حداد ماركة هيونداي  10iموديل
 2013رق ــم /365840/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
بطرس البالغ  $/19099/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7650/واملطروحة
بسعر  $/6500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد إلــى مــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

 2ـ ـ ـ ـ ـ دع ـ ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن ال ـس ـي ــد عـلــي
الحسيني ضد وداد العابد برقم يومي
 /251/تاريخ .1948/3/6
 3ـ ـ حجز احتياطي ملصلحة علي حسني
الحسيني عـلــى حـصــة آل الـعــابــد برقم
يومي  /867/تاريخ .1949/9/8
 4ـ ـ دعوى من عبد الغني نصوح محمد
علي بك العابد ورفاقه ضد وداد زوجة
نظير العابد ورفاقها برقم يومي /138/
تاريخ .1955/1/19
 5ـ ـ ـ ـ ـ الئـ ـح ــة اس ـت ـك ـم ــال الـ ـن ــواق ــص فــي
الدعوى املقدمة من نصوح وشركاه ضد
وداد وشــركــاهــا تتضمن طـلــب تجديد
ال ــدع ــوى ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /1379/تــاريــخ
.1960/11/4
 6ـ ـ دع ــوى مــن وداد الـعــابــد وشــركــاهــا
ض ــد عـبــد الــرح ـمــن ال ـعــابــد بــرقــم يــومــي
 /633/تاريخ .1955/3/30
 7ـ ـ دعــوى قسمة مــن وداد العابد ضد
بقية املالكني برقم يومي  /1811/تاريخ
.1963/12/16
 8ـ ـ دعوى مقامة من سنية العابد ضد
صبري حمادة وجوزيف السكاف برقم
يومي  /711/تاريخ .1964/6/30
 9ـ ـ دعوى استئنافية من سنية العابد
ضـ ــد وداد الـ ـع ــاب ــد وص ـ ـبـ ــري حـ ـم ــادة
وجــوزيــف الـسـكــاف بــرقــم يــومــي /594/
تاريخ .1965/3/27
 10ـ ـ دعــوى تمييزية مقامة مــن سنية
العابد ضد وداد العابد وصبري حمادة
وجــوزيــف الـسـكــاف بــرقــم يــومــي /406/
تاريخ .1966/3/10
ف ـع ـل ــى مـ ــن ل ــدي ــه اعـ ـ ـت ـ ــراض ان ي ـت ـق ـ ّـدم
بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا امـ ــام ه ــذه املحكمة
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
الكاتب
محمد مأمون حيدر.

مفقود
غادرت العاملة الفليبينية Rose Marie
 Contaoi Correaم ــن م ـنــزل مشغليها
سوزان محمد ايمن طيبي ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا االتصال على الرقم:
03/964487
غ ــادرت العاملة  Joy Cedullo Diazمن
الجنسية الفيليبينية منزل مخدومها،
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/333643 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب م ـعــن مـحـمــد رض ــا بــوكــال ـتــه عن
سمير علي الخطيب بصفته احد ورثة
علي محمد الخطيب وريث محمد علي
الـخـطـيــب سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع عن
حـصــة م ــورث ــه  /مـحـمــد عـلــي الخطيب
بالعقار  3540منطقة االشرفية
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طلب بطرس الدويهي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  4439اهدن
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة فــي
بـعـلـبــك ال ـقــاضــي عـلــي ع ــراج ــي بـتــاريــخ
 2014/12/23نشر خالصة االستدعاء
امل ـ ـس ـ ـجـ ــل ب ـ ــرق ـ ــم  2014/477تـ ــاريـ ــخ
 2014/12/22املقدم من املستدعي ربيع
خ ـل ـي ــل ع ـم ــر ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي حـســن
الحاج حسن لشطب اشارات الدعوى عن
العقار رقــم  /110/من منطقة مجدلون
العقارية:
 1ـ ـ دعوى من فاطمة شريف العابد ضد
زهرة اليوسف برقم يومي  /226/تاريخ
.1944/4/1

في المكتبات
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►
األخبار►
مبوباألخبار
◄مبوب
◄
اأحلى دوا �شم الهوا
يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق  +فطور  +ع�شاء
 +نقل  +رحلة عيون ال�شيمان
يوم كامل مع غداء

 -1فاريا  -فقرا  -2 /اللقلوق  -مار �شربل
 -3االأرز  -اإهدن  -بن�شعي
 -4بعلبك اأو �شد القرعون
 -5بيت الدين  -ق�شر مو�شى
تنورين
بلعا
بالوع
-6
 -7الناقورة � -شور  -8 /جزين  -مليتا

حجز

فنادق

و�شط

الثلوج

www.fivestarstours.com

 - 1ا�شطنبول

يومي ًا

اأ�شبانيا

 -بر�شلونة -مدريد -االندل�ص

تذكرة  +فندق  +فطور � +شرائب  +نقل فنادق مميزة  /جميع الوجبات  +تذكرة  +برنامج كامل  -مع جميع الرحلت
* طيران مبا�شر بيروت  -اأ�شنة
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعي ًا

تون�ص فندق  +تذكرة  +فيزا

قبـــر�ص

فيزا  +تذكرة  +فندق  +برنامج

دبـــــي

عر�ص خا�ص

الحمرا  -نزلة ال�شاروال  -بناية الح�ص
01/347773 - 70/347773

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات احلجاج حىت
03 324 233

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة

FIVE STARS TOURS

2015/-1/ 31

01 547 100

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

للبيع أو لإليجار

للبيع

شقة في منطقة بئر حسن
شارع السفارات  350مترًا
مربعًا ط  1مؤلفة من أربع
غرف نوم  2صالون وسفرة
ـ ـ غرفة جلوس مطبخ وغرفة
خادمة و 4حمامات مع 2
موقف سيارة بدون وسيط
للمراجعة03/159934 :

مرسيدس Compressor
 c230 6لون كحلي غامق
ـ ـ موديل  2005خارقة ـ ـ
فرش جلد Full option
السعر $12.000
70/158293

مطلوب

مطعم رودستر داينر

صيدلية خوري في الزلقا
تطلب صيدلي بدوام
ليليCV : .
Job-pha@hotmail.com
fax: 01/895136 Tel. :
03/311667

يطلب سائقي دليفري
ذوي خبرة لديهم دراجة
نارية و دفتر سوق
للعمل في منطقة جبيل .
للمعلومات االتصال على
04-720005

�شرائب  +نقل  +م�شابح واألعاب للأطفال
القاهرة فندق  +فيزا  +برامج

الهند برنامج كامل

 /دلهي  /اأغرا  /جيبور
القاهرة  -االأق�شر  -اأ�شوان
باخرة  5نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

* براغ  -ڤينا  -بوداب�شت
برنامج كامل

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم

�شريلنكا

 برنامج كامل فندق +فطور  +تذكرة � +شرائب  +جميع الرحلت

ماليزيا

-كوااللمبور-بيننيغ-النكاوي

* اإيطاليا  -روما  -فلورن�ص
تايلند -بنكوك  -بوكيت
فيني�ص  -بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
 باتايا  -فيفي ايلند برنامج كامل* رو�شيا  -مو�شكو� -شان بيتر�شبورغ
اأندوني�شيا  -برنامج مميز
مع جميع الرحلت

حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع اأنحاء العالم  -تاأجير با�شات

بـــرنـــامج ممـــيز

الملديف � /شي�شل  /موريت�ش�ص  /فيتنام /
فرن�شا  /ال�شين  /المغرب
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رياضة

الكرة الفرنسية

«الوحش» القديم عاد اللتهام الجميع في فرنسا

قوة ليون حاليًا
في كوكبة
الشبان الذين
يقودهم
الهداف
الكسندر الكازيت
(أ ف ب)

فجأة ومن دون اي مقدمات،
احتل أولمبيك ليون صدارة الدوري
الفرنسي لكرة القدم مع انطالق نصفه
الثاني .الفريق الذي فرض سيطرته
على «ليغ  »1في فترة من الفترات ازاح
الجميع من طريقه ،مشيرًا إلى عودته
الى الساحة قويًا كما كان سابقًا
شربل ّ
كريم
بــن  2002و 2008هيمن ل ـيــون على
الدوري الفرنسي لكرة القدم ،محرزًا 7
القاب متتالية ،ومحققًا رقمًا قياسيًا
مـحـلـيــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد .وخ ــال
ه ــذه االعـ ــوام حـجــب لـيــون ال ـنــور عن
الجميع تقريبًا في كرة فرنسا ،فائزًا
ايضًا بألقاب محلية اخرى منها كأس
فرنسا وكأس رابطة االندية الفرنسية
املحترفة و 6القاب في السوبر (كأس
االب ـ ـط ـ ــال) ،ل ـي ـت ـح ـ ّـول اغـ ـن ــى االن ــدي ــة
الفرنسية وتتسع قــاعــدتــه الشعبية
فــي ال ـبــاد وال ـعــالــم .فــي تـلــك االع ــوام
اض ـي ـف ــت ال ـ ــى صـ ـف ــات م ــدي ـن ــة ل ـيــون
امل ـش ـه ــورة بـمـطــابـخـهــا وجــامـعــاتـهــا
ص ـف ــة اخـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــروي ــة
بــامـتـيــاز ،فحجب هــذا ال ـنــادي عراقة
جاره سانت اتيان وبات االسم الكبير
املمثل لفرنسا في اوروبا.
ك ــل هـ ــذا امل ـج ــد ال ـ ــذي ح ـص ــده لـيــون
كانت وراءه االدارة الناجحة برئاسة
َجــان ميشال أوال .رجــل االعـمــال هذا
قـ ـ ـ ِـدم الـ ــى ل ـي ــون عـ ــام  1987ل ـتــرؤس
ال ـن ــادي م ــن دون ان ي ـكــون لــديــه اي
خ ـب ــرة واس ـع ــة ف ــي امل ـج ــال ال ـك ــروي،

وذلـ ـ ــك ب ــرغ ــم ان ـ ــه ك ـ ــان ل ــدي ــه ب ـطــاقــة
م ــوس ـم ـي ــة ل ـح ـض ــور امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فــي
جيرالن» .شيئًا فشيئًا ارسى
«استاد ً
أوال خ ـطــة رف ـعــت ل ـيــون م ــن الــدرجــة
الثانية في نهاية موسم 1989-1988
بقيادة مدرب فرنسا السابق ريمون
دومينيك .ومذ ذاك بدأ أوال في ارساء
ف ـل ـس ـف ـتــه ال ـق ــاض ـي ــة ب ـ ـشـ ــراء الع ـبــن
ق ـي ـم ـت ـهــم امل ــالـ ـي ــة اقـ ـ ــل مـ ــن قـيـمـتـهــم
الحقيقية اي القيمة الفنية ،فتمكن
املــدربــون املتعاقبون مــن االسـتـفــادة
مــن سياسة الـتـعــاقــدات الــذكـيــة التي
جلبت لهم االسماء بكثرة واملترافقة
م ــع نــوعـيــة م ـم ـتــازة لــاع ـبــن .وه ــذه
املسألة تعززت اكثر واكثر مع ازدياد
حجم الـقــاعــدة الجماهيرية للنادي
ـوال اضــافـيــة الـيــه ،فعرف
ودخ ــول ام ـ ٍ
لـ ـي ــون جـ ـل ــب ال ًعـ ـب ــن كـ ـب ــار اعـ ـط ــوه
ال ـقــابــا وس ـم ـعــة ،ام ـث ــال الـبــرازيـلـيــن
سوني اندرسون وجيوفاني إيلبير
وجونينيو ،والغاني مايكل إيسيان
والبرتغالي تياغو منديش وغيرهم.
لكن مع دخــول املستثمرين االجانب
ال ـ ــى ال ـ ـكـ ــرة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـ ــام ،2011
متمثلني بالقطريني في باريس سان
ج ـي ــرم ــان ،وبـ ــالـ ــروس ف ــي مــونــاكــو،
ت ـغـ ّـيــر ال ــوض ــع بــالـنـسـبــة ال ــى ل ـيــون،
الذي لم يعد قادرًا على مجاراة هؤالء
بــالـخـطــة الـقــديـمــة ،لـكــن أوال ال يــزال
رئـيـســا لـلـنــادي ،وه ــو ك ــان قــد وضــع
استراتيجية اخرى تسير في موازاة
الخطة املــذكــورة سلفًا ،وهــي تعتمد
ع ـلــى ن ـحــو اس ــاس ــي ع ـلــى اكــاديـمـيــة
الـ ـن ــادي ال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت ف ــي االع ـ ــوام
االخ ـ ـيـ ــرة ال ـ ــى االكـ ـث ــر ان ـت ــاج ـي ــة فــي
فرنسا على صعيد تخريج املواهب.
هذا االستثمار الذي ال يشبه ابدًا ما

تفعله االندية االوروبية الكبرى على
غـ ــرار ريـ ــال م ــدري ــد االس ـب ــان ــي ،على
سبيل املثال ال الحصر ،عبر تبذيرها
االم ـ ـ ـ ــوال ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ــي الــاع ـبــن
اآلت ـ ـ ـ ــن م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،اف ـ ــرز
نـجــاحــات املــوســم الـحــالــي بالنسبة
الى أوال وفريقه «الوحش» الذي عاد
بأقدام فتية وجائعة
اللتهام الجميع
ِ
ال ي ـم ـكــن وأد ح ـمــاس ـت ـهــا املـشـتـعـلــة
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ،ف ـ ـكـ ــانـ ــت االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات

كل ما حققه ليون
منذ  1987جاء بفضل
تخطيط رئيسه

البطوالت األوروبية الوطنية
كأس اسبانيا (ربع النهائي)
ري ــال مــدريــد  -اتلتيكو مــدريــد 2-2
( 2-0ذهابًا)
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ( )20وكــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو ( )54للريال ،وفرناندو توريس
( 1و )46ألتلتيكو.
إسبانيا (املرحلة )19
 الجمعة:قرطبة × ايبار ()21.45
 السبت:ري ـ ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد × راي ـ ـ ــو فــاي ـي ـكــانــو
()17.00
فالنسيا × أمليريا ()19.00
فياريال × أتلتيك بلباو ()21.00
إسبانيول × سلتا فيغو ()23.00
 األحد:خيتافي × ريال مدريد ()13.00
أتلتيكو مدريد × غرناطة ()18.00

ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو الكـ ــورون ـ ـيـ ــا × ب ــرش ـل ــون ــة
()20.00
التشي × ليفانتي ()22.00
إشبيلية × ملقة ()22.00
فرنسا (املرحلة )21
 الجمعة:بوردو × نيس ()21.30
 السبت:لنس × ليون ()18.00
موناكو × نانت ()21.00
متز × مونبلييه ()21.00
تولوز × باستيا ()21.00
كاين × رينس ()21.00
لوريان × ليل ()21.00
 األحد:باريس سان جيرمان × إيفيان ()15.00
رين × سانت اتيان ()18.00
مرسيليا × غانغان ()22.00

الـكـبـيــرة ،ومـنـهــا تـلــك الـهــزيـمــة التي
الحقها ب ـبــوردو بخماسية نظيفة،
ليلقى االخير اقسى خسارة له منذ
ع ــام  ،1974وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ سـقــوطــه
امام سانت اتيان بالنتيجة نفسها.
ّ
وي ـس ـيــر أوال واث ـ ــق ال ـخ ـطــى م ــوزع ــا
ت ـصــري ـحــات عــال ـيــة ال ـس ـقــف ف ــي كل
مـ ـك ــان ،آخ ــره ــا كـ ــان ع ـنــدمــا رأى أن
نجمه الـكـسـنــدر الكــازيــت افـضــل من
«ذاك ال ــويـ ـل ــزي املـ ــوجـ ــود ف ــي ري ــال
ّ
مشيرًا
م ــدري ــد» ،عـلــى ح ــد تـعـبـيــرهّ ،
طـبـعــا ال ــى غ ــاري ــث بــايــل الـ ــذي كــلــف
النادي امللكي اعلى مبلغ في تاريخ
اللعبة .وهذا الكالم بالتأكيد للداللة
على ان الكازيت وهو خريج اكاديمية
ليون ال ّ
يقدر بثمن ،وخصوصًا بعد
تسجيله  19هدفًا في  20مباراة.
والكـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــت ل ـ ـيـ ــس الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ــذي
ب ـ ــدأ ال ـف ــرن ـس ـي ــون ي ـح ـف ـظ ــون اس ـمــه
وي ـن ـظ ــرون ال ـي ــه ع ـلــى ان ــه م ــن طينة
الكبار ،فهناك مجموعة من الشبان
الذين نثروا سحرهم في كل مالعب
فــرنـســا ه ــذا امل ــوس ــم بـعــدمــا تعلموا
ك ــل ال ـخ ــدع املـمـكـنــة ف ــي االكــادي ـم ـيــة
ال ـخــاصــة ب ـنــادي ـهــم ،ام ـث ــال ماكسيم
غ ــون ــال ــون ون ـب ـيــل فـقـيــر وصــامــويــل
أومتيتي وكورونتان توليسو ونبيل
ف ـق ـيــر وجـ ـ ـ ـ ــوردان فـ ـي ــري والـ ـح ــارس
أنطوني لوبيس.
اس ـمــاء قــد ال يـكــون الـكــل قــد سمعوا
بـهــا ،لكن مــدربــي «لـيــغ  »1حفظوها
خــوفــا مـنـهــا بـعــد ان ـت ـصــاف املــوســم.
ً
ل ـك ــن م ـ ـهـ ــا ،لـ ـي ــون لـ ــن ي ـت ــوق ــف عــن
ت ـس ـط ـيــر انـ ـتـ ـص ــارات اخـ ـ ـ ــرى ،اذ ان
«الــوحــش» القديم عــاد شرسًا بدماء
شـ ًـابــة تـسـيــر فــي شــرايـيـنــه وتعطيه
قوة رهيبة.
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السلة اللبنانية

أصداء عالمية

بداية قوية للحكمة والرياضي في انطالق دورة دبي
بدأ ممثال لبنان الحكمة والرياضي
مـشــوارهـمــا فــي دورة دب ــي الــدولـيــة
ال ـ ـ  26ل ـكــرة ال ـس ـلــة ،بــأفـضــل طريقة
ٌّ
ممكنة ،اذ حقق كل منهما انتصارًا
عــريـضــا ف ــي ال ـي ــوم االف ـت ـتــاحــي ،في
قاعة النادي االهلي.
االنـتـصــار االول للحكمة ج ــاء على
حـســاب الـشـبــاب االم ــارات ــي وبـفــارق
 31نقطة( 73 – 104 ،االرباع ،17 – 22
 ،)20 – 22 ،16 – 25 ،20 – 35ضمن
املجموعة الثانية ،التي تضم ايضًا
فــريــق أن ــد وان االم ـيــركــي وجمعية
سال املغربي.
ول ــم يـظـهــر الـحـكـمــة م ـتــأث ـرًا بغياب
ايلي رستم او االميركي ديسموند
ب ـي ـن ـي ـغــر ،فـ ـك ــان االج ـن ـب ــي ال ـجــديــد
االمـيــركــي زاك مــارشــال على املوعد
بتسجيله  22نقطة ،الــى التقاطه 4
مـتــابـعــات وقـيــامــه بــأربــع تصديات
«ب ـ ـ ـلـ ـ ــوك ش ـ ـ ـ ـ ــوت» .واض ـ ـ ـ ـ ــاف ه ــاي ــك
غيوقجيان  14نقطة ،وايلي اسطفان
 12نقطة .امــا ناحية الخاسر فكان
االم ـي ــرك ــي روبـ ـ ــرت دوزيـ ـ ــر االف ـضــل
برصيد  27نقطة.

وعـلــى غ ــرار الحكمة ،بــدأ الرياضي
ً
مـبــاريــاتــه ب ـقــوة ،مـسـجــا ف ــوزًا آخــر
ل ـل ـس ـل ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ن ـظ ـي ــرت ـه ــا االم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،وج ـ ـ ــاء فــي
املواجهة مع منتخب االمــارات الذي

س ـقــط ام ـ ــام ب ـطــل ل ـب ـنــان بـ ـف ــارق 22
نقطة( 80 – 112 ،االربـ ــاع ،22 – 24
 ،)15 – 28 ،14 – 26 ،21 – 32في
املجموعة األولى التي تجمعهما الى
اإلتحاد الليبي وانلكس رود ووريرز

العب الحكمة تيريل ستوغلين مخترقًا دفاع الشباب االماراتي (سركيس يرتسيان)

الفليبيني والزمالك املصري.
ورغ ــم ع ــدم تـقــديــم الــريــاضــي افضل
اداء ل ــه ف ــي ال ــرب ـع ــن االولـ ـ ـ ــن ،فـقــد
ّ
وسـ ـ ـ ــع ال ـ ـف ـ ــارق الـ ـ ــى  32ن ـق ـط ــة فــي
ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـل ـق ــاء ،ال ــذي
اكمله من دون العبه احمد ابراهيم
اثر طرده قبل نهاية املباراة بخمس
دقائق بسبب اعتراضه على إحدى
القرارات التحكيمية.
وك ــان اف ـضــل مـسـجــل فــي الــريــاضــي
االمـيــركــي جــامــار يونغ الــذي انضم
الــى الــريــاضــي عشية الـ ــدورة ،حيث
انـ ـه ــى ال ـل ـق ــاء ب ـ ـ  22ن ـق ـطــة م ـن ـهــا 4
ثــاث ـيــات ،وأضـ ــاف أمـيــر سـعــود 20
نقطة ،بينما سجل االميركي اآلخر
جيريمايا ماساي  18نقطة ،واحمد
ابراهيم  13نقطة منها  3ثالثيات،
واالمـ ـي ــرك ــي اآلخ ـ ــر ب ــراي ــن كـ ــوك 11
نقطة ،واسماعيل أحمد  10نقاط.
ويـلـعــب الــريــاضــي م ـبــاراتــه الثانية
امــام الزمالك ،الـيــوم ،الساعة 17.30
ب ـتــوق ـيــت ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـي ـن ـمــا ي ـخــوض
ال ـح ـك ـمــة ث ــان ـي ــة م ـب ــاري ــات ــه الـسـبــت
بمواجهة أند وان.

الكرة اللبنانية

قصة تأجيل انطالق إياب الدوري اللبناني لكرة القدم
لم يكتب للحياة أن
تعود إلى الدوري اللبناني
ومرحلة إيابه التي كان
من المفترض أن تنطلق
اليوم بعد تأجيل المرحلة
 12ألسباب عديدة ،منها
الظروف المناخية ،ومنها
ما هو أخطر

تقارير أخرى
على موقعنا

عبد القادر سعد
وقـ ــع م ــا كـ ــان ي ـت ـخ ـ ّـوف م ـنــه ك ـث ـيــرون،
وأوص ـل ــت م ـمــارســات بـعــض جمهور
النجمة كرة القدم في لبنان إلى مرحلة
حساسة .فباألمس ،صدر قرار عن لجنة
ال ـط ــوارئ فــي االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لكرة
القدم بتأجيل جميع مباريات املرحلة
 12م ــن الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي إل ــى مــوعــد
يحدد الحقًا من قبل اللجنة التنفيذية
«لظروف عديدة ،منها األحوال الجوية
وعدم توافر املالعب» كما جاء في بيان
االتحاد.
بالنسبة إلى الظروف املناخية ،ال يبدو
ألن مباراة النبي
السبب مقنعًا كثيرًا،
ُ َ
شيت وشباب الساحل نقلت من ملعب
ال ـن ـبــي ش ـيــت إلـ ــى م ـل ـعــب ال ـع ـهــد قبل
إصدار قرار لجنة الطوارئ .كذلك ،كانت
مباراة اإلخــاء األهلي عاليه واألنصار
ع ـل ــى م ـل ـع ــب بـ ـحـ ـم ــدون ح ـت ــى لـحـظــة
ص ــدور ق ــرار لجنة ال ـط ــوارئ ،وامللعب
كان من املمكن أن يستقبل املباراة ،حتى

مع إمكانية نقلها إلى بيروت ،وكانت
األجــواء توحي بذلك دون الحاجة إلى
تأجيل املرحلة.
لـكــن «ال ـضــربــة» ال ـتــي تلقتها املرحلة
األولى من اإلياب جاءت من صيدا.
ال ـق ـص ــة بـ ـ ــدأت ب ـع ــد خـ ـت ــام الـ ــذهـ ــاب،
وتحديدًا عقب مباراة النجمة والنبي
شيت ،التي تعادل فيها الفريقان سلبًا.
حينها اعتدى بعض جمهور النجمة
عـلــى عنصر مــن ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
خارج امللعب ،في حادثة تلت االعتداء
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ق ـب ــل أسـ ـب ــوع،
وتحديدًا بعد مـبــاراة النجمة والعهد
التي فاز بها النجمة  ،0 - 1حيث اعتدى
ب ـعــض ج ـم ـهــور الـنـجـمــة ع ـلــى ال ـقــوى
األم ـن ـي ــة ،واج ـت ــاح ــوا امل ـل ـعــب مخلفني
أضرارًا موثقة بالصور والفيديو.
هذا األمر دفع القوى األمنية في صيدا
إلــى الطلب مــن رئـيــس البلدية محمد
السعودي ،عدم استقبال مباريات كرة
القدم على ملعب صيدا ،حتى لألهلي
صيدا في بطولة الدرجة الثانية حتى

اآلن .وأبلغ السعودي االتحاد بذلك عبر
كـتــاب رسـمــي .ومـنــذ ذلــك الـحــن بــدأت
املفاوضات مع القوى األمنية حتى يوم
أمــس للعودة عــن الـقــرار ،لكن مــن دون
أن ينجح املسؤولون في االتحاد بذلك.
ففي السابق ،كــان الجيش مصرًا على
منع الحضور الجماهيري ،أما اآلن فقد
انضمت إليه قوى األمن الداخلي التي
أصـبـحــت تتكلم بـمـبــدأ مــذكــرة الـ ـ 250
مشجعًا لكل ناد الصادرة قبل سنوات،
في حني أنها كانت تتغاضى عن هذا
امل ــوض ــوع ســابـقــا .وتـشـيــر املـعـلــومــات
إل ــى أن ب ـلــديــة ص ـيــدا أي ـضــا ال تــرغــب
ضمنيًا بإقامة املباريات على ملعبها
ن ـت ـي ـجــة املـ ـم ــارس ــات ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
بعض مشجعي النجمة ،والتي لطاملا
جرى التحذير منها وضرورة التحرك
ملواجهتها.
وبالتالي ،فــإن األمــور أصبحت معلقة
بانتظار مــا سـتــؤول إلـيــه املـفــاوضــات
في األيــام املقبلة إلعــادة إطــاق مرحلة
اإلياب.

كرة الصاالت

بنك بيروت والميادين يتواعدان في نهائي الفوتسال
ً
سـيــدافــع بـنــك ب ـيــروت عــن لقبه بطال
للدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت
ف ــي م ــواج ـه ــة املـ ـي ــادي ــن ،وذلـ ـ ــك بـعــد
بلوغهما النهائي ،اثر ّ
تقدمهما على
طرابلس الفيحاء والجيش اللبناني
ب ــان ـت ـص ــاري ــن ن ـظ ـي ـفــن ،ف ــي ال ـجــولــة
ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
«فاينال فور».
وك ـ ـ ـ ــان ب ـ ـلـ ــوغ بـ ـن ــك بـ ـ ـي ـ ــروت م ـس ــرح
النهائي للموسم الثاني على التوالي
ً
سهال بعدما اكتسح مضيفه طرابلس
 ،3-14في املباراة التي اجريت بينهما
على ملعب جامعة القديس يوسف.
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة ّ
وجـ ــه ب ـنــك ب ـيــروت
رسالة قوية الى منافسه في النهائي،
بــأنــه لــن يـتـخـلــى عــن لـقـبــه بـسـهــولــة،
وه ــو اس ـت ـعــرض ق ــدرات ــه الـهـجــومـيــة
ً
م ـس ـجــا س ـب ـعــة اهـ ـ ــداف ف ــي ال ـشــوط
االول ،وس ـب ـع ــة اخـ ـ ــرى ف ــي ال ـث ــان ــي،
حـمـلــت تــواق ـيــع مـحـمــد اس ـك ـنــدرانــي
( )2وعلي طنيش والكرواتي فــادان
فيسيتش ( )5ومصطفى سرحان ()3
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مسجال هدفي الميادين ابو زيد ( )10وقوصان ( )11يحتفالن مع أنجيلوت (عدنان الحاج علي)

وحسن حمود وياسر سلمان ( .)2اما
طــراب ـلــس ال ــذي افـتـقــد ه ــداف ــه م ــروان
زورا لــاصــابــة ،فقد سجل لــه ادمــون
شحادة ( )2وكامل الياس.
وب ـع ـك ــس ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ،ك ـ ــان ع ـبــور

امل ـي ــادي ــن ال ــى ال ـن ـهــائــي صـعـبــا ج ــدا،
بعدما ّ
جدد فوه على مضيفه الجيش
وبـ ـنـ ـف ــس ن ـت ـي ـج ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة االول ـ ـ ــى
بينهما  ،1-2في املـبــاراة التي اقيمت
ع ـل ــى م ـل ـعــب م ـج ـمــع ال ــرئـ ـي ــس ام ـيــل

لحود الرياضي.
وعانى امليادين في بداية املباراة في
ظــل الهجمات الكثيفة للجيش على
م ــرم ــاه ،اال ان تــألــق ال ـح ــارس ط ــارق
ط ـبــوش ،ال ــذي ك ــان نـجــم الـلـقــاء على
مـ ــدار ال ـشــوطــن ،مـنــح فــريـقــه فــرصــة
ّ
والتقدم قبل  4دقائق
ترتيب اوضاعه
على نهاية الشوط االول بلمحة فنية
انـهــاهــا كــريــم ابــو زيــد بــذكــاء مــن بني
قدمي الحارس بطرس زخيا.
ّ
وعـ ـ ــزز امل ـي ــادي ــن ت ـق ـ ّـدم ــه ف ــي ال ـشــوط
ـدف لقائده قاسم قوصان
الثاني بـهـ ٍ
اثر تمريرة عرضية ذكية من محمود
دقيق .وكان الجيش قريبًا من معادلة
ـدف م ـتــأخــر ملحمد
الـنـتـيـجــة ب ـعــد هـ ـ ٍ
ابــو زيــد واستخدام املــدرب ربيع ابو
شعيا خطة «باور بالير».
وتقام اولــى مباريات النهائي االحد
الـســاعــة  17.00عـلــى مـلـعــب الــرئـيــس
ل ـحــود املـعـتـمــد ارض ــا لـبـنــك ب ـيــروت،
عـلـمــا ان ال ـف ــائ ــز ف ــي ثـ ــاث م ــن اصــل
خمس مباريات سيحرز اللقب.

«الظاهرة» رونالدو يعود
إلى المالعب
لم يخف «الظاهرة» البرازيلي رونالدو نيته
العودة إلى املالعب التي غادرها نهائيًا عام
 ،2011حيث اشار الى انه ينوي اللعب مع
فريق فورت لودردايل االميركي من الدرجة
الثانية الذي يملك أسهمًا فيه .وأوضح رونالدو
( 38عامًا) في تصريح ملجلة «سبورت
ايالسترايتد» االلكترونية« :سأحاول أن ألعب
بعض املباريات ،أريد ان أتدرب كثيرًا ألنني
لم أفعل ذلك في األعوام الثالثة املاضية ،كنت
ً
مشغوال».

كريستيانو «العب القرن» ومورينيو
«مدرب القرن» في البرتغال
حصد النجم كريستيانو رونالدو ،أفضل العب
في العالم ،جائزة جديدة وهي «العب القرن»
في البرتغال ،خالل احتفال أقيم ملناسبة مرور
 100سنة على تأسيس االتحاد املحلي لكرة
القدم ،متقدمًا على كل من الراحل اوزيبيو
ولويس فيغو ،بينما اختير جوزيه مورينيو
«مدرب القرن» في البرتغال .ويأتي هذا التتويج
عقب حصول العب ريال مدريد االسباني
على جائزة الكرة الذهبية عن عام  2014مطلع
األسبوع الحالي .وقال جورجي منديش وكيل
أعمال رونالدو« :إنه أفضل العب في التاريخ»،
وأشار الى ان الالعب لم يحضرالحفل بسبب
ارتباطه باملباراة امام اتلتيكو مدريد في اياب
دور الـ  16لكأس اسبانيا.

أرسنال يفتقد أرتيتا وديبوشي
 3أشهر...
تلقى جمهور أرسنال االنكليزي نبأين
سيئني ،حيث أفاد النادي بأن قائده االسباني
ميكيل ارتيتا ومدافعه الدولي الفرنسي ماتيو
ديبوشي سيغيبان «نحو  3اشهر» عن املالعب
بعد خضوعهما لعمليتني جراحيتني .ويشكو
ارتيتا من نتوء عظمي في ركبته اليسرى يؤمله
خالل اللعب ،وقال النادي اللندني في بيان
على موقعه االلكتروني« :العملية جرت بنجاح
وسيبدأ ميكيل فترة اعادة تأهيل تستغرق
نحو  3اشهر».

...وميالن من دون زاباتا شهرًا
سيغيب الكولومبي كريستيان زاباتا عن
املالعب فترة قد تصل الى اربعة اسابيع بسبب
االصابة ،بحسب ما اعلن ناديه ميالن اإليطالي.
وتعرض زاباتا لكسر في عظمة ساقه اليمنى
خالل الدقيقة االخيرة من املباراة التي فاز
فيها الفريق اللومباردي على ساسوولو ،1-2
الثالثاء ،في دور الـ  16من مسابقة الكأس
املحلية.

جائزة ألمانيا للفورموال 1
على حلبة هوكنهايم
أفاد البريطاني ،بيرني إيكليستون ،مالك
الحقوق التجارية لبطولة العالم في الفورموال
 ،1وكالة «رويترز» بأن حلبة هوكنهايم
ستستضيف جائزة أملانيا الكبرى هذا العام
ً
بدال من حلبة نوربرغرينغ.
وقال إيكليستون« :سيكون السباق في
هوكنهايم .نحن في منتصف شيء سنفعله
معهم .ال يمكن أن يقام السباق في نوربرغرينغ
ألنه ال أحد هناك» .وأضاف« :هناك تعاقد مع
(هوكنهايم) .يجب فقط أن ّ
نعدل سنوات العقد.
كانت تتناوب مع نوربرغرينغ ونحن فقط
ّ
ً
سنلغي ذلك» .وتابع قائال« :إذا ُوقع العقد كما
نتوقع فإن الوضع سيكون على ما يرام».
واستضافت هوكنهايم السباق األملاني
العام املاضي وفقًا التفاقية تناوب مع حلبة
نوربرغرينغ التي انتقلت إلى ملكية جديدة.
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كأس آسيا 2015

ُ
إيران تخرج قطر وتتأهل مع
اإلمارات إلى ربع نهائي كأس آسيا
وضــع املنتخب اإليــرانــي حـ ّـدًا ملشاركة
نظيره الـقـطــري فــي كــأس آسـيــا 2015
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،امل ـقــامــة ف ــي أوس ـتــرال ـيــا،
وحجز بدوره مقعده في ربع النهائي
بفوزه عليه  ،0-1ضمن الجولة الثانية
من منافسات املجموعة الثالثة.
وتدين إيــران بفوزها لـســاردار أزمــون
الـ ـ ــذي س ـج ــل هـ ــدف امل ـ ـبـ ــاراة الــوح ـيــد

فــي الــدقـيـقــة  ،52وه ــي أك ــدت ّ
تفوقها
الـ ــواضـ ــح ع ـل ــى ق ـط ــر ف ــي امل ــواج ـه ــات
املباشرة بينهما التي بلغ عددها ،20
اذ عززت سجلها بـ  12انتصارًا مقابل
 3هزائم فقط و 5تعادالت.
وتعود املواجهة األخيرة بني الطرفني
الى تصفيات مونديال البرازيل 2014

8 40 33 25 23 16 7
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1266وج ـ ــاءت الـنـتـيـجــة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة40 - 33 - 25 - 23 - 16 - 7 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 233.031.808ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة اإلف ـ ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـك ـ ــل شـ ـبـ ـك ــة: 116.515.904ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 49.957.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة22 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.270.778 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 49.957.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.264 :شبكة. ال ـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة39.523 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 138.504.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.313 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 723.845.397 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1266
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح34217 :
¶ الجائزة األولى:
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة28.539.283 :ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4217 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.217 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.17 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
25.000.000

اعـ ــوام  1968و 1972و ،1976استهل
م ـشــواره الـثــالــث عـشــر فــي النهائيات
(رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي ي ـت ـش ــارك ــه مـ ــع ك ــوري ــا
الجنوبية) بالفوز على البحرين .0-2
ورف ـعــت إيـ ــران رصـيــدهــا ال ــى  6نقاط
في املركز الثاني بفارق األهداف خلف
اإلمارات التي ضمنت بدورها تأهلها

حـ ــن ت ــواجـ ـه ــا م ــرت ــن فـ ــي الـ ــدوريـ ــن
الثالث والرابع ،فتعادال في املباريات
الـثــاث االول ــى قبل أن تفوز إي ــران في
اللقاء الرابع واألخير بينهما  0-1في
الدوحة.
والتقى الطرفان في النهائيات القارية
مرة واحدة في دور املجموعات أيضًا،
وذل ــك فــي نسخة  1988وف ــازت إي ــران
حينها  0-2في طريقها الحتالل املركز
الـثــالــث ،فيما انتهى مـشــوار املنتخب
الخليجي عـنــد دور املـجـمــوعــات رغــم
تحقيقه فوزين.
وك ـ ـ ــان امل ـن ـت ـخ ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ال ـب ــاح ــث
ب ـق ـيــادة م ــدرب ــه ال ـبــرت ـغــالــي ك ــارل ــوس
كـيــروش عــن استعادة أمـجــاد املاضي
حني توج باللقب ثالث مرات متتالية

خرج القطري سريعًا رغم ّ
اآلمال الكبيرة التي كانت معلقة
عليه بعد فوزه بكأس الخليج

نتائج اللوتو اللبناني

بـعــد ان حـقـقــت ف ــوزه ــا ال ـثــانــي ايـضــا
وجاء على حساب البحرين .1-2
ف ــي امل ـقــابــل ،فـشــل املـنـتـخــب الـقـطــري،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـ ــدرب ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ج ـم ــال
بـلـمــاضــي ،ف ــي تـعــويــض هــزيـمـتــه في
الـجــولــة االول ــى ام ــام اإلم ـ ــارات (،)4-1
وف ــي الـحـفــاظ عـلــى آمــالــه بـبـلــوغ ربــع
النهائي للمرة الثالثة بعد نسختي
 2000فــي لـبـنــان و 2011عـلــى ارض ــه،
ليتعرض لخيبة كـبـيــرة ،وخصوصًا
بعد تتويجه بلقب «خليجي  »22في
الرياض على حساب السعودية.
وستكون املواجهة االثنني املقبل بني
ايـ ــران واالمـ ـ ــارات فــي الـجــولــة الثالثة
االخيرة لتحديد هوية بطل املجموعة
ف ــي ل ـقــاء هـ ــام ،خ ـصــوصــا ان صــاحــب
املركز الثاني ينتظر مواجهة محتملة
جدًا مع اليابان حاملة اللقب املرشحة
لحسم صدارة املجموعة الرابعة ،فيما
يـ ـخ ــوض امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـقـ ـط ــري مـ ـب ــاراة
هامشية مع جاره البحريني.
وف ـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،س ـج ــل عـلــي
مبخوت ( )1ومحمد حسني ( 73خطأ
ف ــي م ــرم ــى ف ــري ـق ــه) ه ــدف ــي اإلم ـ ـ ــارات،
وجيسي جون ( )26هدف البحرين.
وتلعب الـيــوم فــي الجولة الثانية من
مـبــاريــات املجموعة الــرابـعــة فلسطني
م ــع األردن (ال ـس ــاع ــة  09,00صـبــاحــا
بتوقيت بيروت) ،والعراق مع اليابان
(.)11,00

تقارير أخرى
على موقعنا

ساردار أزمون مطلقًا فرحته بعد تسجيله هدف الفوز إليران (بيتر باركس ــ أ ف ب)
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أفقيا
 -1إنقطاع عن الطعام والشراب لفترة معينة – عملة أملانية –  -2ممثل لبناني كوميدي راحل
– ُيطلق من األسلحة الحربية –  -3في الجسم – فصيح في الكالم – من الحيوانات الضخمة – -4
ّ
مدينة فرنسية تشتهر بصناعة الخردل والخل – للنداء –  -5من الفاكهة – الجرائم التي ال تزيد
ّ
مدة عقوبتها عن ثالث سنوات –  -6ضمير متصل – يحترمون ويعظمون –  -7جزيرة سعودية
في البحر األحمر – للتعريف –  -8حب أبوي – حرف نصب – مكر وخبث –  -9أحد أعالم وأئمة
اللغة واألدب في القرن الخامس هجري ُولد في تبريز وتوفي في بغداد ُيعرف بالخطيب – -10
نبغض ّ
ّ
ّ
ّ
وتغلبه على الفلسطينيني وهو
الجبارة
العبرانيي إشتهر بقوته
بشدة – من قضاة
صاحب املقولة الشهيرة ّ " :
علي وعلى أعدائي يا رب "

عموديًا

ّ
نترقب وننتظر الفرصة املناسبة –  -2يهدم البناء – نهر في أملانيا من
 -1صــوت الباخرة –
روافــد الرين تربطه قناة بالدانوب –  -3والــدة – نوتة موسيقية – ركــن في نــدوة أو سقف في
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -5حاك الثوب – فراديس أو أمكنة النعيم
مقدمة البيت –  -4دولة آسيوية –
والسعادة –  -6عطاء – كشف واستخرج الكنز من األرض –  -7مقياس مساحة – نعاتب – ثرى –
ّ -8
ضم الحجارة بعضها الى بعض – فقد عقله – جزيرة إيرانية –  -9عاصمة غويانا الفرنسية
أحــد أقاليم مــا وراء البحار الفرنسية – مختصر إســم املنظمة الدولية للمعايير –  -10أكبر
ملوك املسلمني إستعاد األراضي املقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا عليها أواخر القرن
الحادي عشر

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 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

 -1دير الزور –  -2اإلدريسي –  -3كونييف – ّ
أرص –  -4يمن – محور –  -5رقة – كحل – را –  -6تر
– ْ
بحت –  -7نابلس – وهج –  -8دنا – سالم –  -9الم – كاريبي –  -10بيجو – موبيل
 -1ديكارت – الب –  -2قرن – اي –  -3رانية – أدمج –  -4اليم – لنب –  -5الينك – الك –  -6زدف –
ّ
الجميل
حبس – أم –  -7ور – ملح – سرو –  -8رياح – توليب –  -9سرور – هابي –  -10قيصر
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 1900

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1901
7

8

9

10

11

ّ
اإلطالق.
بالده على
(-1862العب
مصر أفضل
يصنف
إيطالي
الممثلكرة
العب
بمراسالته مع
.)1949فيإشتهر
سابقفي
بريطانيا
قدم لملك
األعلى
أوروبـ ــا وعـلــى جــائــزة
العالميةفــي
الحربـل الع ــب
ـزة أفـضـ
عليجــائـ
بنلــى
 1993عـ
شريفـل ع ـ
حـصـ
األولى
خالل
مكةـامحسين
= 1+8+3+9
عربية ■
عاصمة
= 5+2+4+10+7
أفضل
 = 11+4+9سهل
أحزان ■
= 7+10+5+1
العالمالصوت ■
في حسن
العبطائر
= 3+8+2+6
أغنية لعبد الحليم حافظ ■  = 11+6+2أحرف متشابهة
الفهم

حل الشبكة الماضية :نضال الشافعي

ثقافة وناس 21
الجمعة  16كانون الثاني  2015العدد 2494

ميديا

مرآة الغرب

ودخل تيم ويلكوكس ...نادي «العداء للسامية»
جملة واحدة
قالها المذيع
على
البريطاني ّ
شاشة  bbcكلفته
هجوم
غاليًاّ .
عنيف شنته
عليه اللوبيات ّ
الصهيونية ألنه
استقبل ّامرأة
اعتبرت أن اليهود
مستهدفون
في حادثة
«شارلي إيبدو»،
ّ
فذكرها بمعاناة
الفلسطينيين!

غزة ـ عروبة عثمان
ّ
مـ ـن ــذ أن هـ ـ ـ ــزت ح ـ ــادث ـ ــة «شـ ــارلـ ــي
إي ـ ـبـ ــدو» ال ـع ــال ــم ،ات ـج ـه ــت وس ــائ ــل
اإلعالم إلى مقاربة الحدث وتفكيك
خلفياته ً
بناء على منطق اختزالي.
هكذا ،انحصرت املقاربة اإلعالمية
ّ
في أن الفرنسيني يدفعون فاتورة
دفاعهم عن حرية الــرأي والتعبير
م ـ ـ ــن دون وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــة ف ــي
ً
س ـيــاق أك ـثــر ش ـم ــوال كــالـتــوغــل في
انعكاسات السياسة الفرنسية على
الصعيدين الداخلي والخارجي.
غير أن كثيرًا من وسائل اإلعالم التي
ّ
الحرية في
تمترست خلف شعارات
معالجتها للحادثة وتداعياتها،
باتت االزدواجـيــة الصارخة تحكم
ّ
ع ـم ـل ـهــا .ك ـم ــا ش ــك ـل ــت م ـن ـب ـرًا قــويــا
لتمرير بعض الجماعات اليهودية
ال ــداعـ ـم ــة ل ــاحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
«م ـظ ـل ــوم ـي ـت ـه ــا» وس ـ ــط غ ــاب ــة مــن
«املتوحشني» املسلمني.
أخـ ـيـ ـرًا ،ح ـ ــاول امل ــذي ــع الـبــريـطــانــي
الـشـهـيــر تـيــم وي ـل ـكــوكــس ال ـخــروج
مـ ــن هـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــاربـ ــة ،فـ ـ ّس ــرع ــان مــا
قوبل بهجوم عنيف شنه مثقفون
وصحافيون وحملة «ضــد معاداة
السامية» الصهيونية.
الغضب على ويلكوكس يعود إلى
ُ
لقاء أجراه مع امرأة يهودية تدعى
«ت ـش ــاف ــا» خـ ــال ت ـظ ــاه ــرة بــاريــس
الـتــاريـخـيــة .املــذيــع املـخـضــرم الــذي
يعمل ملصلحة  ،BBCكان يستطلع
آراء امل ـ ـشـ ــاركـ ــن حـ ـ ــول الـ ـح ــادث ــة،
ح ــن اق ـت ــرب م ــن «ت ـش ــاف ــا» ورص ــد
ّ
تخوفاتها املستقبلية.
تشافا استغلت املقابلة التلفزيونية
الستعطاف املشاهدين مع اليهود
عـ ـب ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ذك ـ ــري ـ ــات ن ـج ــاة
وال ــدي ـه ــا م ــن امل ـحــرقــة ال ـن ــازي ــة في
ثالثينيات القرن املاضي.
نـجـحــت تـشــافــا فــي إس ـقــاط واقـعــة
«ال ـ ـهـ ــولـ ــوكـ ــوسـ ــت» عـ ـل ــى ت ـب ـع ــات

لطوف  -البرازيل

مذبحة «شارلي إيبدو» ،خصوصًا
ّ
أن أرب ـع ــة ي ـه ــود ق ـت ـلــوا ف ــي متجر
تابع لهم في باريس.
بــرعــت فــي الـتـقــاط الــوقــت املناسب
امل ـش ـحــون دي ـن ـيــا وعــاط ـف ـيــا إلب ــراز
امل ـغ ــاالة ح ـيــال ف ـكــرة «االس ـت ـهــداف
ّ
امل ـنــظــم ل ـل ـي ـهــود» ،ف ـقــالــت« :علينا
أال ن ـخ ـش ــى أن نـ ـق ــول إن ال ـي ـه ــود
هـ ــم ال ـ ـهـ ــدف اآلن .إنـ ـن ــي ال أش ـعــر
بــاألمــان فــي فرنسا» .وفــي معرض
ّاستحضارها للمحرقة ،رأت تشافا
أنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ــا زال بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان إص ـ ــاح
الوضع الحالي قبل فــوات األوان،
ع ـل ــى ع ـك ــس الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي سـبـقــت
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرقـ ـ ــة» .غـ ـي ــر أن وي ـل ـك ــوك ــس
أث ــار زاوي ــة مختلفة فــي ال ـ ّ
ـرد على
ك ــام تـشــافــا ،وخ ــرج عــن السياسة

ال ـت ـحــريــريــة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي تضبط
 ،BBCف ـ ـقـ ــال بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـل ـت ــوي ــة:
«منتقدون كثر لسياسة إسرائيل
يرون أن الفلسطينيني عانوا كثيرًا
ع ـل ــى أيـ ـ ــدي ال ـي ـه ــود كـ ــذلـ ــك» .ه ــذه

ّ
المقدم لالعتذار
اضطر
على حسابه على تويتر
العبارة كانت كفيلة بإثارة سخط
تشافا الـتــي طلبت مــن ويلكوكس
«عــدم الخلط بني القضيتني» ،قبل
أن ّ
يرد األخير عليها بالقول« :لكن
ّ
أنــت تعرفني أن كــل شــيء يجب أن

ُينظر إليه من زوايا مختلفة».
س ــرع ــان م ــا أش ـع ـلــت ه ــذه املـقــابـلــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـن ـيــران عـبــر مــواقــع
ّ
صب اللوبي
التواصل االجتماعي.
ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ج ــام
غضبه على ويلكوكس الذي اتهمه
ب ــ»م ـعــاداة الـســامـيــة» ،داع ـيــا BBC
إلى إقالته فورًا.
حـ ـ ــاول وي ـل ـك ــوك ــس ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
وطـ ـ ـ ــأة الـ ـغـ ـض ــب ض ـ ـ ــده ب ـت ـقــدي ـمــه
ً
اعـتــذارًا على تويتر ،قــائــا «أعتذر
ع ــن اإله ــان ــة غ ـيــر امل ـق ـص ــودة الـتــي
ح ـم ـل ـه ــا ت ـع ـل ـي ـق ــي ،ف ـق ـل ــد خــان ـنــي
التعبير».
ّ
ل ـكــن ذل ــك لــم يـشـفــع لــه عـنــد حملة
«ضـ ـ ــد م ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة» ال ـت ــي
أع ــادت نشر تلك اللقطات ،ودعــت
«م ــن ش ـعــر ب ــاإلس ــاء ة إل ــى تـقــديــم
شـكــوى رسـمـيــة ضــد ويـلـكــوكــس».
وط ــال ـب ــه آخـ ـ ــرون ب ـت ـقــديــم اع ـت ــذار
علني عـلــى الـشــاشــة بينما سعت
إدارة املحطة إلــى احـتــواء املوقف،
إذ أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـيـ ــانـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء فـ ـي ــه:
«وي ـل ـك ــوك ــس اعـ ـت ــذر ع ــن تـعـبـيــره
غـيــر امل ـق ـصــود خ ــال مـقــابـلــة حية
ف ــي بــرنــامــج  In-Depthم ــع اثـنــن
م ــن األص ــدق ــاء ،أحــده ـمــا جــزائــري
مـ ـسـ ـل ــم ،وأخـ ـ ـ ــرى يـ ـه ــودي ــة ولـ ــدت
ملـسـتــوطـنــن فــي فـلـسـطــن» .ورغــم
ال ـس ـل ــوك االع ـ ـتـ ــذاري ال ـ ــذي سـلـكــه
ّ
ط ـتــه ،إال أن أص ــوات ــا
امل ــذي ــع وم ـح ـ
اس ـت ـفــزازيــة ظـ ّـلــت تـ ّ
ـوجــه ًسهامها
نحو ويلكوكس ،متسائلة« :ملــاذا
ما زال يعمل في  BBCحتى اآلن؟».
هـ ـك ــذا ،ت ـب ــرز هـ ــذه ال ـح ــادث ــة حجم
الـضـغــط ا ّلــواقــع عـلــى أي صحافي
غربي يشذ عن السائد في مقاربته
لقضايا الـشــرق األوس ــط ،ويبتعد
ً
قليال مــن دائ ــرة االسالموفبيا في
الـ ـط ــرح .ك ـمــا ت ـق ــرع جـ ــرس اإلن ـ ــذار
لإلعالم العربي الذي ما زال عاجزًا
عـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـغ ــرب ــي
وإذابة الجليد بينه وبني العرب.

ّ
 otvتحن إلى زمن البدايات
رادار

زينب حاوي
«عــود على بــدء» هكذا يمكن اختصار
خطوة  otvبتعيني الزميل جان عزيز
(الـ ـ ـص ـ ــورة) إلدارة األخ ـ ـبـ ــار مـ ـج ــددًا.
خ ـط ــوة ت ــرم ــي إلـ ــى إع ـ ـ ــادة امل ـش ـهــديــة
التي كانت عليها املحطة البرتقالية
منذ تأسيسها عام  .2007ثالثة مدراء
تعاقبوا على هذا املنصب من ضمنهم
عزيز ،الذي تولى إدارة األخبار ّ
وأسس
فريق عملها ،وهو يعد من املؤسسني
ـاة .وك ــان اإلعــامــي
األوائـ ــل لـهّــذه الـقـنـ َ
منير قــد خـلــف عــزيــز لتنتهي
جــونــي

إدارة دفـ ــة األخـ ـب ــار ع ـنــد الـصـحــافــي
طوني شامية .تسلم األخير السفينة
ملــدة ثــاث سـنــوات حتى انتهى عقده
اليوم وفق ما يقول لـ «األخبار» ،فختم
مشواره فيها «باالتفاق والتراضي».
تزامن ذلك مع عــروض ِّ
قدمت لشامية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن دون أن ي ـك ـ ّش ــف لـنــا
تفاصيلهاّ ،
لكنه يشير إلى أنه يخرج
اليوم من عباءة إدارة األخبار من دون
أن ينسلخ عن الخط السياسي ،مؤكدًا
«سأبقى منتميًا الى املؤسسة الكبرى،
أي التيار العوني».
ت ــراف ـق ــت م ــرح ـل ــة ت ــول ــي ش ــام ـي ــة دف ــة
األخـ ـب ــار م ــع ت ـغ ـي ـيــرات شـك ـل ـيــة وفــي
املـ ـضـ ـم ــون .أص ـب ـح ــت األخ ـ ـبـ ــار أك ـثــر
اقـتـضــابــا ،طـبـعــا مــع تسجيل املــوقــف
السياسي بحدة متباينة تبعًا للظرف
ّ
السياسي ،لكن اليوم« ،تتطلب املرحلة
أن يكون جان عزيز في إدارة األخبار»
هذا ما يقوله رئيس مجلس إدارة otv
ّ
روي هاشم ل ـ «األخ ـبــار» ،موضحًا أن
«أص ــوات ــا عـلــت ف ــي املــرح ـلــة األخ ـي ــرة،
وخصوصًا مــن املساهمني فــي القناة
(ي ـصــل عــددهــم ال ــى  12ال ـف ــا) ،تطالب
بـ ـم ــوق ــف سـ ـي ــاس ــي واض ـ ـ ـ ــح ل ـل ـق ـن ــاة
الـبــرتـقــالـيــة ُيـتــرجــم فــي مـقــدمــة نشرة
األخ ـبــار» .تحدث هاشم عــن مصاعب
راف ـ ـقـ ــت مـ ـس ـي ــرة ع ــزي ــز فـ ــي ان ـط ــاق ــة
امل ـح ـط ــة «كـ ــانـ ــت ض ـغ ــوط ــا خ ــارج ـي ــة

وت ـ ـ ـجـ ـ ــاذبـ ـ ــات بـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـح ــزب ــي
واإلع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي» ،لـ ـك ــن ه ـ ــل زال ـ ـ ـ ــت ه ــذه
الـضـغــوط الـيــوم ،وأصـبـحــت األرضـيــة
مالئمة الستئناف مسيرة البدايات؟
ال يـنـفــي هــاشــم انـتـفــاء ه ــذه ال ـظــروف
«فــاملـشـكــات والـضـغــوط بــاقـيــة» ،لكن
ما تغير هو «مطالبة الناس بإدخال
عــزيــز الـيـهــا» ،بعدما أضـحــت املحطة
بالنسبة الى الجمهور «وكالة أنباء»،
ف ـي ـمــا ه ــي م ـطــال ـبــة بـتـظـهـيــر املــوقــف
ال ـس ـيــاســي وإبـ ـ ــرازه .ال ــى جــانــب هــذه

إبراز الموقف السياسي
وتعيين جان عزيز مديرًا لألخبار
املطالبة ،حصلت تغييرات على صعيد
ال ـكــادر ال ـب ـشــري .يلفت هــاشــم ال ــى أن
الفريق العامل في األخبار «قد نضج»
وصار يتمتع بخبرة في التعاطي مع
األحـ ـ ــداث ب ـعــد  8س ـن ــوات م ــن الـعـمــل.
وعـ ــن ت ـقــوي ـمــه ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـت ــي تــولــى
فيها املسؤولية شامية ،يؤكد هاشم
ّ
أن مرحلة الـثــاث سـنــوات كــان متفقًا
ع ـلــى ت ـقــديــم األخ ـب ــار فـيـهــا «بـطــريـقــة
موضوعية ومقتضبة» ،مثمنًا مهنية
وتـقـنـيــة شــام ـيــة ف ــي إدارتـ ـ ــه لــأخـبــار
طـيـلــة ه ــذه ال ـف ـت ــرة .ه ــذا الـتـغـيـيــر في
ً
املـحـطــة الـبــرتـقــالـيــة يـسـتــدعــي س ــؤاال:

هل  otvمتجهة إلى مرحلة تكون فيها
قـنــاة أكـثــر تخندقًا وحــزبـيــة؟ ال ينفي
ّ
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارت ـ ـهـ ــا أن «مــوقــف
ال ـت ـيــار الــوط ـن ّــي ال ـح ـ ّـر س ـي ـكــون أكـثــر
وضــوحــا» ،لكنه يـسـتــدرك بــأن ذلــك ال
يـعـنــي «غ ـســل أدم ـغــة امل ـشــاهــديــن» بل
ال ـس ـعــي إلـ ــى «إيـ ـص ــال رأيـ ـن ــا وإق ـن ــاع
امل ـش ــاه ــد ل ـي ــرى ال ـح ـق ـي ـقــة ك ـم ــا ه ــي».
وع ــن ان ـع ـكــاس الـ ـح ــوار ب ــن «ال ـق ــوات
اللبنانية» والتيار العوني» على أداء
امل ـح ـط ــة ،ي ــؤك ــد ه ــاش ــم س ـيــر محطته
منذ فترة على خط يوازي بني «الدفاع
ع ــن املـ ــواقـ ــف» م ـقــابــل عـ ــدم «الـتـهـجــم
على الـخـصــوم فــي السياسة بطريقة
عـشــوائـيــة» ،وه ــذا مــا يحصل «م ــع أو
بدون حوار مع القوات».
ّ
الزميل جان عزيز الذي تسلم منصبه
ّ
ال ـجــديــد أمـ ــس ،ي ـقــول ل ــ»األخ ـب ــار» إن
إعادة اختياره اليوم أتت «بإجماع من
مجلس إدارة  otvومن العماد ميشال
عــون تـحــديـدًا» .وعــن رؤيـتــه إلــى إدارة
األخ ـبــار ،يكتفي بــإيــراد جملة واحــدة
ه ــي «سـنـسـتـعـيــد ال ــزخ ــم الـ ــذي بــدأنــا
ب ــه م ــع فــريــق ال ـع ـم ــل» .وب ــرغ ــم تــولـيــه
إعــداد وتقديم برنامجني على املحطة
نفسها هما «بال حصانة» (الثالثاء)،
ّو«الـ ــروايـ ــة ال ـكــام ـلــة» (ال ـخ ـم ـيــس) ،إال
أن ــه يعتمد عـلــى فــريــق عمله لتوزيع
امل ـه ـم ــات وت ـخ ـف ـيــف الـ ـع ــبء ع ـن ــه كــي
يتولى إدارة األخبار من دون ضغوط.
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ثقافة وناس

موسيقى

سيمون شاهين
في المدينة
«مقامات» الغجر
بعد زيارته األخيرة إلى بيروت عام ،2010
يعود العازف والمؤلف الفلسطيني في
أمسية «زفير» الليلة على خشبة «مسرح
المدينة» .حفلة «زفير» ستأخذنا إلى هذا التراث
الممتد من الشرق العربي حتى األندلس وشمال
أفريقيا
الرا مالعب
عندما نتحدث عــن سيمون شاهني
( ،)1955نستكشف تجربة موسيقية
تربو على ثالثني عامًا ،التزم خاللها
ال ـف ـن ــان الـفـلـسـطـيـنــي دوره ك ـعــازف
ومــؤلــف موسيقي .منذ صـغــره ،كان
ع ـل ــى ي ـق ــن ب ـ ــأن غ ــاي ــة وجـ ـ ـ ــوده هــي
اإلبــداع .هذا ما أراده وهذا ما حصل
عليه .يعتبر شاهني مرجعًا موثوقًا
لـلـمــوسـيـقــى ال ـعـ ُـرب ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ح ـيــث ق ــل ــد ج ــائ ــزة ال ـتــراث
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ع ــام
ُ ،1994
وعـ ـ ّـن ف ــي الـلـجـنــة الــرئــاسـيــة
االستشارية للفنون في «مركز جون
فيتزجيرالد كينيدي».
ّ
ُيـ ـ ـق ـ ــال إن االج ـ ـت ـ ـهـ ــاد يـ ـتـ ـف ــوق عـلــى
املوهبة حــن تقصر األخـيــرة ،فكيف
عندما يلتقي االثنان في فنان عزف
على آلة العود أمام ألفي مشاهد حني

كان في ربيعه الثالث ،وتابع دراسته
في العزف على الكمان الغربي على
يد البروفيسور رفاييل برونستني،
بعدما بلغ الثامنة عشرة في «جامعة
مــانـهــاتــن» ،مــا خـ ّـولــه تعليم الـعــزف
ع ـل ــى ه ـ ــذه اآلل ـ ـ ــة ب ـش ـق ـي ـهــا ال ـغ ــرب ــي
والعربي في أهم جامعات الواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،1996أس ــس
فــرقــة “قـنـطــرة” الـتــي تعنى بالتراث
ال ـع ــرب ــي ،مـتـقــاسـمــا خ ـصــائ ـصــه مع
ت ـق ــال ـي ــد ع ــامل ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ذات طــابــع
ي ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ال ـش ـف ـه ـي ــة واالرت ـ ـ ـجـ ـ ــال.
ي ـشــدد شــاهــن عـلــى أهـمـيــة الـعــاقــة
“الـ ـعـ ـض ــوي ــة” بـ ــن الـ ـفـ ـن ــان وأن ـ ـ ــواع
املــوس ـي ـقــى املـخـتـلـفــة ال ـت ــي يـتـعــامــل
معها ،وعلى أهمية أن يكون متعمقًا
ب ــإرث ــه ال ـخ ــاص للتمكن م ــن مـقــاربــة
الفنون املوسيقية املختلفة ودمجها.
كـ ــذلـ ــك ،أس ـ ــس “مـ ـنـ ـت ــدى املــوس ـي ـقــى
العربية” فــي الــواليــات املتحدة عام

 ،1997حيث يلتقي كــل عــام أســاتــذة
وموسيقيون وتــامــذة وأكاديميون
وهـ ــواة ،يـبـحـثــون وي ـج ــرون تـجــارب
في املوسيقى العربية.
تفوق ابن ترشيحا (الجليل املحتل)
عـلــى نفسه حــن ب ــات ُيـ ـ ّ
ـدرس ويقيم
ت ـ ـج ـ ــارب م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة م ـ ــع ت ــامـ ـي ــذه
ف ــي «ج ــام ـع ــة ب ـيــرك ـلــي» ،مـسـتـخــدمــا
آالت التشيلو وامل ـنــدولــن والـكـمــان،

يحوي البرنامج كثافة في
الموسيقى اآللية
مستعرضًا كـمــا يـشـيــر لـ ـ «األخ ـب ــار»
وجهي هــذه اآلالت :األداء الطونالي
(ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـكـ ــي ال ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي) واألداء
امل ـي ـك ــروط ــون ــال ــي الـ ـ ــذي تـسـتـخــدمــه
شـ ـ ـع ـ ــوب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي م ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــا
كــاملــوسـيـقــى ال ـيــابــان ـيــة ،والـصـيـنـيــة
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واإلي ــرلـ ـن ــديـ ـي ــة واالس ـك ـن ــدي ـن ــاف ـي ــة،
واألف ــري ـق ـي ــة ،إل ــى جــانــب املــوسـيـقــى
الـ ـ ـش ـ ــرق اوسـ ـطـ ـي ــة (ح ـ ـيـ ــث ال ـج ـنــس
الزلزلي) ،فتراوح األبعاد املوسيقية
بني ما هو أصغر من الطنني ،وأكبر
مــن نصف الطنني (ه ــذا مــا ال يملكه
البيانو حيث يقسم الديوان إلى اثني
عشر نصف -طنني متساويًا).
أصـ ـ ـ ــدر شـ ـي ــخ امل ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ــي ب ــاد
الـعــم ســام أرب ــع أسـطــوانــات مــن الفن
االرتـ ـ ـج ـ ــال ـ ــي ،ت ـخ ـل ـل ـت ـهــا «س ـل ـط ـن ــة»
( )1996التي قدمها مع عازف السيتار
الهندي فيشوا مــوهــان بـهــات ،حيث
املزيج بني الستار والـعــود والكمان.
هذا العمل من التجارب التي احترمت
تقاليد الفن الشفهي ،ملــا فــي طبيعة
هــذيــن ال ـتــراثــن (ال ـه ـنــدي والـعــربــي)
مــن مــواء مــة تجيز االنـصـهــار .خاض
ش ـ ــاه ـ ــن أي ـ ـض ـ ــا تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ن ــاجـ ـح ــة
فـ ـ ــي املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــريـ ــة مــع
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«مــالـكــوم أك ــس» ( 1992ـ سبايك لي)
و«السماء الواقية» ( 1990ـ برناردو
ب ـيــرتــولــوت ـشــي) .ع ـنــدمــا يـفـتــش عن
ّمفهوم الجمال في اللحن ،يشير إلى
ـوت وآخ ــر،
أن ــه حــالــة غــرامـيــة بــن ص ـ ٍ
“وال يـ ـج ــب ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر،
فــال ـتــراث م ـت ـحــرك ،وع ـنــدمــا يـتــوقــف،
يـمــوت كـلـيــا” .إل ــى جــانــب ارتـبــاطــاتــه
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ي ــدي ــر ش ــاه ــن فــرق ـتــي
“ق ـ ـن ـ ـطـ ــرة” و«مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــوس ـي ـقــى
الشرق األدنى».
أم ـس ـي ـتــه ال ـل ـي ـلــة وغ ـ ـدًا ف ــي «م ـس ــرح
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ت ـح ـم ــل ع ـ ـن ـ ــوان “زفـ ـ ـي ـ ــر”.
لـهــذا الـعـنــوان معنيان كما يحدثنا
شـ ـ ــاهـ ـ ــن :مـ ـعـ ـن ــى عـ ـ ــربـ ـ ــي ،واآلخـ ـ ـ ــر
إغريقي يعني الريح التي “تتأرجح
بــن الـشــرق وال ـغــرب” .نـشــأت الفكرة
من مشروع “املوسيقى العربية من
بغداد إلى األندلس ـ تراث” .هنا ،راح
شاهني يفتش عن القواسم املشتركة
للتقاليد املوسيقية في هــذه الرقعة
الجغرافية ،فالتقى بخوان الغجري
قلبًا وقالبًا وفنًا .ينتمي خــوان إلى
عــائـلــة ت ـمــارس املــوسـيـقــى الغجرية
ّ
بــوفــاء وب ــراع ــة .وج ــد شــاهــن أن ما
يجمع هــذا الـتــراث املمتد من الشرق
ال ـ ـعـ ــربـ ــي حـ ـت ــى األنـ ـ ــدلـ ـ ــس وشـ ـم ــال
أفريقيا ،هــو السلم امليكروطونالي
ال ــذي يـمــارســه الـعــرب فــي مقاماتهم
الـشــرقـيــة عــزفــا وغ ـن ـ ً
ـاء ،والـغـجــر في
غ ـن ــائ ـه ــم (قـ ـب ــل أن ي ــدخ ــل ال ـغ ـي ـتــار
ليعجز عــن أدائ ــه بسبب مـحــدوديــة
أب ـع ــاده) .قــالــب “امل ــأل ــوف” أو”اآللـ ــة”
ـ ـ كما يشدد شاهني ـ ـ هــو أكبر دليل
حي في املغرب العربي ،يشير إلى ما
كــان ُيمارس في األنــدلــس .لن نسمع
فـ ــي أم ـس ـي ــة “زفـ ـ ـي ـ ــر” املـ ـمـ ـت ــدة عـلــى
م ــدى س ــاع ــة ون ـص ــف ال ـســاعــة غ ـنـ ً
ـاء
ّ
ع ــرب ـ َّـي الـ ـك ــام .ب ــل إن خـ ــوان بـيــريــز
رودريغيز سيطربنا بمقامات تشبه
بعض املقامات العربية كالـ “هــزام”
ي ـمــارس ـهــا غ ـجــر اس ـبــان ـيــا م ــن دون
تسميتها أو تــوثـيـقـهــا .وسـيـحــوي
البرنامج كثافة في املوسيقى اآللية.
وإلـ ــى ج ــان ــب س ـي ـمــون ش ــاه ــن على
ال ـعــود وال ـك ـمــان ،ي ـشــارك فــي الـعــزف
ال ـل ـب ـنــانــي ب ـس ــام س ــاب ــا ع ـلــى ال ـنــاي
وال ـف ـلــوت ،وآنـجـيــا هــونــانـيــان على
ال ـت ـش ـي ـلــو ،وجـيـلـبـيــر م ـن ـصــور على
اإلي ـقــاع ،ترافقهم راقـصــة الفالمنكو
اوسـ ـ ــي فـ ـي ــرن ــان ــدز ،وسـ ـن ــرى خ ــوان
أيضًا كعازف غيتار وبيانو.
«زف ـيــر» لسيمون شــاهــن 20:30 :مساء
ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/753010 :
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نجاح سالم ...الجميلة كزمنها
عناية جابر
م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت دافـ ـ ـئ ـ ــة وكـ ــري ـ ـمـ ــة والئـ ـق ــة
ّ
وجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،تـ ـم ــام ــا ك ــزمـ ـنـ ـه ــا .أط ــل ــت
مـتــألـقــة ،فـبــدا املــاضــي حــاض ـرًا .على
ّ
شــرفــة منزلها املــطــل على البحر في
منطقة الـجـنــاح ،منحتنا «الـسـيــدة»
الـفـنــانــة نـجــاح س ــام ( )1931بعض
وق ـت ـه ــا وكـ ــل أن ـس ـه ــا .ه ــي املـعـتـكـفــة
حــالـيــا مــع عائلتها تــرفــض م ـغــادرة
س ـك ـن ـه ــا .ت ـش ـت ـكــي ال ـ ـ ـ ـ ــرداءة ال ـف ـن ـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وغ ـيــاب
الـقـيــم واملـ ـب ــادئ ،وتـشـتـكــي بضحكة
ل ـط ـي ـفــة ت ـ ُ
ـاع ــب “الـ ـضـ ـغ ّــط” ع ـنــدهــا:
«ضغطي قليل األدب بيضل يلعب».
م ــا زال ـ ــت ال ـف ـنــانــة ال ـك ـب ـيــرة حــاضــرة
ّ
متفرقة
ال ــذه ــن .اسـتــرجـعــت ب ــداي ــات
من انشغالها بالعمل الفني ّ.بدايات
ل ــم ت ـك ــن س ـه ـل ــة ،ال س ـي ـمــا أنـ ـه ــا مــن
ب ـي ــت عـ ــرف ب ـت ـ ّـدي ـن ــه وان ـف ـت ــاح ــه فــي
آون ـ ــة وا ّح ـ ـ ــدة« :ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ج ـ ّـدي
ك ــان ــت ل ــف ـت ــو ه ـل ـق ــد .والـ ـ ـ ــدي مـحـيــي
ُ
عمله
الــديــن كــان متدينًا أيـضــا ،لكن
كـمــديــر ل ــإذاع ــة الـلـبـنــانـيــة وإشــرافــه
على أص ــوات جميع املشاهير الذين
تسمعينهم اآلن في عالم الغناء ،كان
ً
ربما عامال إيجابيًا في اشتغالي في
الفن رغم الرفض التام بداية .والدتي
ً
كانت تمتلك صوتًا جميال جدًا ولعل
ال ـس ـبــب ف ــي زواج ـه ــا م ــن وال ـ ــدي هو
إجادته العزف على العود .كنت أبلغ
أربع سنوات عندما ّ
غنيت “ياما ّأرق
النسيم” أثناء نوبة دلــع ،واقفة على
طاولة املطبخ بني يدي أمي وجاراتها.
في املدرسة ،كانت األناشيد الدينية
ُ ّ
وتالوة القرآن تشكل لي متنفسًا الى
الغناء .في الثالثة عشرة ،سمعت في
بـيــت عـمـتــي لـلـمــرة األولـ ــى قريبتهم
(املـ ـط ــرب ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ــراحـ ـل ــة س ـعــاد

محمد) وكــانــت ّ فــي الخامسة عشرة
ُ
على ما أذكر تغني “قضيت حياتي”،
فبكيت مــن ال ـتــأثــر .بــاخـتـصــار ،حــبّ
الغناء واملوسيقى منذ طفولتي .كنت
ما زلت في أشهري األولى حني كانت
أم ـ ــي ت ـس ـم ـع ـنــي ش ــري ـط ــا مــوسـيـقـيــا
أثـ ـ ـن ـ ــاء ب ـ ـكـ ــائـ ــي ،ف ـ ــأه ـ ــدأ وأسـ ـتـ ـك ــن.
عائلتي معروفة بانتمائها العروبي
وال ــوطـ ـن ــي .وعـ ـن ــدم ــا ج ـ ــاء املـ ـن ــدوب
ال ـســامــي ل ــزي ــارة جـ ـ ّـدي ال ـش ـيــخ عبد
الرحمن حينها ،رفض مقابلته لعلمه
ببواطن األمور وقال لجدتي :قوليلو
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن تـ ـ ّـوفـ ــى! ن ـح ــن عــائ ـلــة
معروفة بكرهها للطائفية ،وزوجــي
ال ـف ـنــان ال ــراح ــل مـحـمــد س ـل ـمــان كــان
ّ
شيعيًا كما تعلمني ،وأنا ّ
السيد
أحب
حسن نصر الله كثيرًا».
بــدايــاتـهــا الـفـنـيــة كــانــت فــي ســوريــا،
«شأن الكثير من الفنانني والفنانات
ك ـفــايــزة أح ـم ــد ،وس ـع ــاد م ـح ـمــد .أنــا
أح ـ ّـب ســوريــا كـثـيـرًا وأدي ــن بفضلها
ف ــي إط ـ ــاق أغ ـل ــب امل ـشــاه ـيــر ال ـعــرب
في مجالي املوسيقى والغناء .أعظم
ّ
فناني لبنان ولدوا فيه ،لكنهم عرفوا
ُ
ال ـش ـهــرة ف ــي س ــوري ــا .س ــوري ــا تجيد
ت ـك ــري ــم ال ـف ـن ــان ورع ــايـ ـت ــه ودعـ ـم ــه».
ً
تصمت قـلـيــا قـبــل أن تـضـيــف« :هــل
رأيـ ــت كـيــف غ ــاب الـتـكــريــم الحقيقي
عــن مآتم الكبار الــذيــن رحـلــوا أخيرًا
م ـث ــل وديـ ـ ــع ال ـص ــاف ــي وص ـ ـبـ ــاح؟ إذا
ك ــان ــت الـ ــدولـ ــة ق ــد ك ـ ّـرم ـت ـه ــم بــوضــع
أوسمة على أضرحتهم بعد مماتهم،
فـيـ ّـصــح ال ـقــول ه ـنــا :وم ــا نـفــع الـشــاة
بـعــد ذب ـح ـهــا؟» .تــذهــب إل ــى عالقتها
ّ
بــال ـف ـنــانــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن« :أك ـ ـ ــن حـبــا
ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـف ـنــانــة فـ ـي ــروز وح ـب ــا أك ـبــر
ل ـهــا ك ــإن ـس ــان ،ف ـهــي لـطـيـفــة وكــريـمــة
ومـ ـهـ ـض ــوم ــة .أم ـ ـ ــا وديـ ـ ـ ــع ال ـص ــاف ــي
العمالق ،فكانت تربطني به صداقة

ش ـخ ـص ـي ــة ،وه ـ ــو زارنـ ـ ـ ــي ّفـ ــي بـيـتــي
قـبــل رحـيـلــه بـشـهــريــن وغــنــى لــي في
سهرتنا “يا عصفور” وكان ُي ّ
سميني
ّ
الصفية» فــي عملية تأنيث
«وديـعــة
السـ ـم ــه ،وهـ ــو ال ـ ــذي ط ـلــب أن نغني
دويـ ـت ــو ف ــي م ـه ــرج ــان «ن ـه ــر ال ــوف ــا»
ّ
ّ
وغـنـيـنــا «ط ــل الـقـمــر ورفـيـقـتــي طلت

لسوريا الفضل في إطالق
أغلب المشاهير العرب
م ـعــه»» .تـعــود إلــى الـ ــوراء ،لتستعيد
انطالقتها الثانية في مصر .يومها،
كانت قد أصبحت “معروفة وأمتلك
ريبرتوارًا من األغنيات الخاصة بي
مــن مثل «يــا جــارحــة قلبي» ،و«ليش
عينيي بيرتعش قلبك»،
بس تشوف ّ
و«ح ـ ـ ّـول ي ــا غ ــن ــام» ،و«عـ ــا ن ــار قلبي
ناطرة املكتوب» .حني سمعني فؤاد
األط ــرش فــي «كــازيـنــو عــالـيــه» ،أخبر

ش ـق ـي ـقــه امل ــوس ـي ـق ــار ف ــري ــد األط ـ ــرش
عـ ــن إعـ ـج ــاب ــه بـ ـص ــوت ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة
ال ــى تشجيع املــوسـيـقــار محمد عبد
الــوهــاب حــن زار وال ــدي فــي اإلذاع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وغ ـن ـيــت أم ــام ــه م ــن فيلم
ُ
“لست مالكًا”ّ .
املهم ذهبنا الى مصر
بالقطار عن طريق حيفا  -فلسطني،
ّ
ُ
وس ـك ــن ــا ف ــي ب ـن ــاي ــة ت ـش ـغ ــل الـطـبـقــة
ّ
األول ــى منها شــركــة «نــحــاس فيلم».
ُدع ـ ـيـ ــت ال ـ ــى ل ـع ــب الـ ـ ـ ــدور األول فــي
الـفـيـلــم الـ ــذي ك ــان ــوا ب ـص ــدده يومها
وه ــو “الـعـيــش وامل ـلــح” ( .)1949لكن
بـعــد لـقـطــات ع ــدة ،اع ـت ــذرت عــن عــدم
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ألن مـ ـج ــري ــات ال ـف ـي ـل ــم ال
تتوافق وطبعي املحافظ .لــذا ،لعبت
ّ
الدور الفنانة نعيمة عاكف التي أكن
لها كل الحب واالحترام .وكان مخرج
الفيلم زوجـهــا الفنان حسني فــوزي.
ف ــي رصـ ـي ــدي ال ـس ـي ـن ـمــائــي عـ ــدد من
األفالم منها ّ
“سر الهاربة” مع سعاد
ح ـس ـنــي وكـ ـم ــال ال ـش ـن ــاوي وش ـكــري

سرحان .كما مثلت إلى جانب عدد من
النجوم أمثال اسماعيل يس وليلى
ف ـ ـ ــوزي .وك ــان ــت أغـ ـل ــب ه ـ ــذه األف ـ ــام
تعتمد الـكــومـيــديــا الـخـفـيـفــةّ .
غنيت
فــي أه ـ ّـم املــرابــع فــي مصر ك ـ «أض ــواء
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ،و«األنـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ــس» ،و«ن ـ ـ ــادي
الـضـبــاط» .فــي األخـيــر تـحــديـدًا وإثــر
تــأمـيــم ق ـنــاة ال ـســويــس ،غـنـيــت «ي ــوم
الـنـصــر عـصــرنــا قـلــب اإلع ــدا عـصــر».
صــر
ل ـفــت غ ـنــائــي الــرئ ـيــس ع ـبــد الـنــا ّ
ولفتته الحمية العروبية التي أغني
بها ،فسأل إن كنت مصرية .أجابوه
بــأنـنــي لـبـنــانـيــة .ك ــان حينها الفنان
محمد سلمان فــي مصر وكنت على
ّ
ع ــاق ــة ب ــه ل ــم تـكـتـمــل ألن والـ ـ ــدي ّلم
يكن قد سمح لنا بــالــزواج بعد .وملا
ع ــرف الــرئـيــس عـبــد الـنــاصــر بــاألمــر،
قــال لــوالــدي“ :يــا أخــي اليقني لبعض
مــا تخليهم يـتـجــوزوا» .وهـكــذا كــان.
ثم ُمنحت لغنائي الوطني الجنسية
ّ
امل ـصــريــة .أكـ ــن ملـصــر حـبــا كـبـيـرًا من
أفضالها عـلـ ّـي ،ومــن شعبها الــذواق
الذي يحترم الفنان والفن».
ّ
نجاح ســام التي ّ
قدمت أغنيات أقل
بـكـثـيــر م ــن ق ـ ــدرات صــوت ـهــا ورفـعـتــه
ُ
وطالوته ،تحب صوت سعاد محمد،
وتعتبر صوت وداد من أجمل ما خلق
الله .تحكي عن زوجها الفنان محمد
سليمان الــذي أحبت فيه ّ“كــرمــه .في
إح ــدى الليالي ال ـبــاردة ،كــنــا عائدين
الى الفندق إثر سهرة طويلة .شاهدنا
ً
رجال فقيرًا يرتجف بردًا ،فما كان من
سلمان إال أن خلع بدلته (البنطلون
وال ـ ـجـ ــاك ـ ـيـ ــت) .وك ـ ـ ــان أن صـ ـع ــد ال ــى
الغرفة بثيابه الداخلية وسط ذهول
الــرجــل الــواقــف خلف الـكــونـتــوار .أبو
سمرة كريم ووطني ،وله ابداعات في
املجالني كليهما ،باإلضافة الى أنني
كنت حبه الوحيد».

طرب

«تبادل أوركسترا» وساندي شمعون عبد الوهاب ينادم الشيخ إمام
القاهرة ـ محب جميل
يـسـتـضـيــف «م ـت ــرو امل ــدي ـن ــة» حفلة
لفرقة «تـبــادل أوركـسـتــرا» وساندي
شمعون يومي 17و 18كانون الثاني
(يناير) .في صيف عام  ،2010قررت
مجموعة من الفنانني من كولونيا،
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ،وت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا أن ي ــؤسـ ـس ــوا
مشروعًا موسيقيًا ذا جلد مختلف،
حيث املوسيقى جسر للتواصل بني
روح الشرق وحداثة الغرب.
لكن السؤال كان :كيف ُيمكن تشكيل
ه ــذه ال ـخ ـل ـطــة املــوس ـي ـق ـيــة ال ـســريــة؟
ربـمــا كــانــت اإلجــابــة مـحـفــوظــة عند
محمد عبد الوهاب.
بـ ـ ـ ـ ــدأت امل ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل أول
أسطوانة بــروح موسيقى وأغنيات
ّ
عبد الــوهــاب .وظــل الشرط األســاس
ُ
أن ت ـ ـهـ ــدى األس ـ ـطـ ــوانـ ــة مل ــوس ـي ـق ــار
األجيال بعد طرحها في األسواق.
أسـ ـب ــاب ك ـث ـي ــرة دف ـع ــت ال ـف ــرق ــة إل ــى
استعادة عبد الــوهــاب فــي ألبومها
األول  World Wide Wahabع ــام
 .2011هو ّ
يعد أهم ملحن في العالم
الـ ـع ــرب ــي ،وق ـ ــد س ــاه ــم ف ــي ص ـنــاعــة
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة وأغ ــان ــي
األفـ ـ ـ ــام .ك ـم ــا أق ـ ــدم ع ـل ــى امل ـ ــزج بــن
اآلالت ال ــوت ــري ــة ال ـش ــرق ـي ــة واآلالت
الغربية الحديثة.
بـ ـفـ ـض ــل عـ ـب ــد ال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب ،انـ ـتـ ـش ــرت
امل ــوس ـي ـق ــى ال ــات ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
الـعــربــي ،وكــذلــك موسيقى الــرومـبــا
والتشاتشا في األركسترا املصرية.
ترك عبد الوهاب أكثر من ألف لحن
أث ــرت الـســاحــة املــوسـيـقـيــة الـعــربـيــة.

رب ـم ــا م ــا ج ـع ـلــه م ـم ـي ـزًا ه ــو ق ــدرت ــه
على مزج الشرقي بالغربي ،وما هو
كالسيكي بما هو حداثي.
في هذا األلبوم ،لعبت املغنية دينا
جودة التي نشأت في القاهرة دورًا
بارزًا ،بحيث جعلت من أغنية «أمل
حياتي» حالة من الشجن والرهف،
ً
أكـ ـ ـث ـ ــر رق ـ ـ ــة ودالال مـ ـ ــع م ــوس ـي ـق ــى
عصرية تعصر كل قطرة في فلسفة
عبد الوهاب املوسيقية.
م ــع آل ــة ال ـق ــان ــون ،اص ـط ــف الـجـمـيــع
خلف دينا جودة في مهابة وشوق،
بدأت بـ» ياللي حبك خلى كل الدنيا
ح ـ ــب» وانـ ـتـ ـه ــت ب ـج ـم ـلــة أم ك ـل ـثــوم
الساحرة «وأنت معايا يصعب ّ
عليا
رمشة عينيا لو حتى ثانية».
أمـ ــا أغ ـن ـيــة «الـ ـقـ ـم ــح» ،ف ـقــد تـحــولــت
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم إل ـ ـ ــى حـ ــالـ ــة مــن
الـبـهـجــة واألمـ ــل .تـتــدافــع املوسيقى
فــي ت ـحـ ٍـد واض ــح ك ــأن ل ـســان حالها
يـ ـ ـق ـ ــول :ه ـ ـ ــذه امل ــوسـ ـيـ ـق ــى م ـ ــن أج ــل
مــوســم ال ــزرع وامل ـطــر ،فليعم الخير
عـلــى الـجـمـيــع .تـحــولــت األغـنـيــة من
ال ـب ـس ــاط ــة وال ـ ـهـ ــدوء إلـ ــى ح ــال ــة مــن
البهجة الطائشة إن صــح التعبير،
وخصوصًا في جملة «القمح الليلة
ل ـي ـلــة عـ ـي ــده ،ي ـ ــارب تـ ـب ــارك ،ت ـب ــارك،
وتزيده».
أما اآلالت الوترية والنقر ،فقد ظلت
محافظة على تماسكها وعفويتها.
ّ
تحولت أغنية «أنــا والـعــذاب
كــذلــك،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــواك» إل ـ ـ ــى كـ ـتـ ـل ــة م ـ ــن ال ـش ـج ــن
وال ـتــأثــر ،فــاملــوسـيـقــى خــدمــت بـقــوة
م ــوق ــف ال ـ ـفـ ــراق وال ــامـ ـب ــاالة فـيـهــا،
ويـكـفـيــك أن تـسـمــع جـمـلــة «أخــرتـهــا

إيه وياك يالي إنت ناسينا».
ظـلــت تـلــك األغـنـيــة إح ــدى الـعــامــات
ال ـفــارقــة فــي األل ـب ــوم ،ول ــم تضاهها
ً
ج ـمــاال ســوى أغـنـيــة «إس ـهــار» التي
ش ــدت بـهــا الـسـيــدة ف ـيــروز مــن قبل.
ضـ ـ َّـم األل ـ ـبـ ــوم أغ ـن ـي ــات أخـ ـ ــرى مـثــل
«ال ـب ـنــت الـشـلـبـيــة»« ،ع ــش الـبـلـبــل»،
«ف ــاك ــراه»« ،ي ــا ورد مــن يـشـتــريــك»،
«ف ـ ــي ي ـ ــوم ولـ ـيـ ـل ــة»« ،عـ ـل ــى ب ــال ــي»،

وك ــذل ــك رائ ـع ــة «ي ــا م ـســافــر وح ــدك»
ال ـت ــي أدتـ ـه ــا ال ـف ــرق ــة ف ــي ح ـف ـلــة فــي
م ــدي ـن ــة ك ــول ــن األمل ــانـ ـي ــة عـ ــام 2013
ب ـ ـ ـ ــأداء وصـ ـ ــف وقـ ـتـ ـه ــا ب ــال ـع ـب ـق ــري
والـطـمــوح ال ـجــارف .ربـمــا لــم يتوقع
أح ـ ٌـد أن ي ــرى أغـنـيــات عـبــد الــوهــاب
بـ ـه ــذا ال ـن ـم ــط امل ــوس ـي ـق ــى ال ـح ــداث ــي
الـ ـ ــذي ي ـت ــاع ــب ب ــال ـج ــاز وال ــروم ـب ــا
واملوسيقى الشعبية العربية.

حـتــى عـلــى مـسـتــوى غ ــاف األل ـبــوم
ال ــذي م ــزج ألــوانــا ع ــدة لـفـتــا ٍة تبدو
شرقية ،وال يظهر منها سوى بعض
مالمحها ويدها وهي جالسة على
أريـ ـك ــة ت ـن ـت ـمــي إلـ ــى عـ ـص ــور خ ـلــت.
ّ
حفالتها
قدمت «تبادل أوركسترا»
ً
الـخــاصــة منذ عــام  ،2013متعاونة
مع العازف اللبناني املوهوب ربيع
ّ
لحود ،وقد أحدثت ثورة موسيقية
نشرتها في أنحاء أوروبا.
أم ــا ســانــدي شـمـعــون ( )1987فهي
صـ ٌ
ٌ
نسائي رخيم ذو قــدرة على
ـوت
أداء أغـنـيــات تنتمي إلــى زمــن الفن
الجميل.
اشـتـهــرت بــأدائـهــا ألغـنـيــات الشيخ
إمـ ـ ـ ــام ع ـي ـس ــى مـ ـث ــل «بـ ــوت ـ ـي ـ ـكـ ــات»،
و«ع ــالـ ـل ــي ب ـح ـب ــو» ،و«أنـ ـ ــا أت ـ ــوب»،
و«نويت أصلي» ،و«أستاذ ميكي»،
و«أحزان القرد».
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــوت الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـل ــك ت ـلــك
ال ـق ــدرات الـغـنــائـيــة الـهــائـلــة ،ظهرت
جـمــالـيــاتــه عـنــدمــا ب ــدأ يـتـفــاعــل مع
«ساوندكلود» الذي يوفر له مكتبة
موسيقية ُيمكن للجمهور أن يرجع
إليها في أي وقت.
أصوات تمزج بني املسرات والشجن
يـسـتـضـيـفـهــا «مـ ـت ــرو امل ــديـ ـن ــة» مــن
ف ـت ــرة إلـ ــى أخ ـ ــرى ت ــؤس ــس ل ـقــوالــب
غنائية جــديــدة تحتاجها الساحة
بعيدًا من التنميط والجو السائد.
«ت ـبــادل أورك ـس ـتــرا» وســانــدي شمعون:
 22:00مـســاء  17و 18الـحــالــي ـ «مـتــرو
املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ب ـيــروت) .لالستعالم:
76/309363
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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
الدعاة

خالل زيارتها ّاألخيرة
إلسطنبول ،حلت
الممثلة األوسترالية
كيت بالنشيت على
استوديو الفنان
التركي إسماعيل أكار،
مستعرضة مجموعة
كبيرة من لوحاته
ّ
المميزة .ورصدت
عدسات الكاميرا النجمة
الحائزة أوسكار أفضل
ممثلة وهي تجول
على أشهر المعالم
في المدينة
السياحية ّ
التركية وتتبضع في
شوارعها ،ومن بين
مشترياتها صابون
مصنوع محليًا ،وروب
خاصان
ومنشفة
ّ
ّ
بالحمام .يذكر أن
بالنشيت التي قضت
رأس السنة مع عائلتها
في إيطاليا ،قدمت
إلى إسطنبول برفقة
زوجها الكاتب والمخرج
األوسترالي آندرو أبتون
وأوالدهما الثالثة.
(األناضول)

أنتم!
َ ّ
أن ـتــم الــذيــن ال تـ ِـكــفــون عــن تــرتـيـ ِـل مــا تـحـفـظــونــه مــن أنــاجـيـ ِـل
السماوات:
َ
ً
مــا أشــطـ َـركــم فــي جعلي أكـثــر ق ــدرة عـلــى كــراهـيـ ِـة الـسـمــاوات
وأناجيلها!
ِ
..
ْ
أرجوكم إذن ،أرجوكم!
َ َ َََ ُ
َ ُ َ َّ
َ
العقول
أنـتــم األتْـق ـيـ َـاء ،ال ـبــرابــرة ،ال ــب ــررة ،الــفــصـحــاء ،مــحــنـكــي
ِ
واأللسنة...
أرجوكم :اخرسوا!
إخرسوا ْقد َر ما تستطيعون
ّ
سماعكم.
لكي أتمك َن من
ِ
2014/6/18
َ ّ
األ ِدلء

ُ
ِّ
أولئك الحكماء؛ أولئك الفالسفة؛ أولئك الرسل واملبشرون:
ّ
َيدلونني على الطريق ...فأضيع.
ُي َد ِّربونني على الوقوفُ ...
فأقع على رأسي.
ّ
ْ
َ
فأهلك.
ناموس الحياة...
ُويعلمونني
..
ْ
َ
آن لهم أن يموتوا.
لهذا السبب أو لجميع األسبابْ,
ِ
ِ
يموتوا...
ّآن لهم أن َ َ ٌ
ُ
سون
تغطر
إما ألنهم جه
لة وم ِ
ُ
ُ
َ
ّ
ُ
وإما (وهذا ما يصعب على أ ٍّ
مي مثلي إثباته)
ُ
بمزاولة املهنة.
وغير جديرين
ألنهم مشعوذون...
ِ
2014/6/18

ّ
«سمعنا» عربي في «بابل»
محمد همدر
يستضيف «مسرح بابل» في بيروت
ّ
«سمعنا» لعام
الفائزين في مسابقة
 2014التي أطلقها «املــورد الثقافي»
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي .مـ ـس ــابـ ـق ــة دعـ ـم ــت
مواهب موسيقية عربية جديدة في
مجال التأليف املوسيقي .وسيشارك
في الحفلة أيضًا الفنانان اللبنانيان
م ــاي ــك م ــاس ــي (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) وش ــرب ــل
روحانا.
أرسـ ــل املــوس ـي ـق ـيــون م ـق ـطــوعــات من
تــأل ـي ـف ـهــم ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،اخـ ـت ــارت
م ـن ـه ــا ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم امل ــؤلـ ـف ــة مــن
مــوسـيـقـيــن وأكــاديـمـيــن محترفني،
ّ
ستة فقط في الجولة األولى .بعدها،
ص ـ ـ ّـوت ال ـج ـم ـهــور الخ ـت ـي ــار ال ـثــاثــة
األفضل الذين سيحصلون على منح
لتطوير مشاريعهم املوسيقية.
وف ـ ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ــي امل ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــازف
الـتــرومـبـيــت واملـلـحــن امل ـصــري املحمد
ّ
س ـ ـ ـ ّـواح ع ـ ـ ــازف ،ف ـي ـمــا ح ـ ــل ف ــي امل ــرك ــز
ال ـثــانــي ال ـعــراقــي مـصـطـفــى زايـ ــر وهــو
ّ
مدرس آللة العود في «معهد الدراسات
املــوسـيـقـيــة» فــي ال ـع ــراق ،يـلـيــه عيسى
مـ ـ ـ ــراد مـ ــن ف ـل ـس ـط ــن ،الـ ـح ــاص ــل عـلــى
مــاجـسـتـيــر فــي املــوسـيـقــى مــن جامعة
الـ«سوربون» في فرنسا.
ت ـنـ ّـوعــت مــؤلـفــاتـهــم ال ـف ــائ ــزة بـخـيــار

اللجنة والـجـمـهــور بــن الكالسيكي
ال ـش ــرق ــي ـ ـ ـ ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـت ــراث ــي كـمــا
ف ــي م ـق ـطــوعــات ال ــزاي ــر ،وب ــن مــزيــج
بــن الشرقي والـجــاز ،أو مــع نفحات
ارت ـج ــال ـي ــة ،وه ــو م ــا اخـ ـت ــاره س ــواح
ومراد.
ال ـف ــائ ــزون يـ ـ ــزورون ل ـب ـنــان يــرافـقـهــم
ع ـ ــازف ـ ــون مـ ــن ب ـ ــاده ـ ــم ،وس ـي ـص ـعــد
ال ـج ـم ـي ــع غـ ـ ـدًا إل ـ ــى خ ـش ـب ــة «م ـس ــرح
بــابــل» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) ،لـيـقـ ّـدمــوا
ّ
جميع املقطوعات الفائزة .علمًا بأن

ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات هــو ال ـهــدف الـثــانــي
لـلـمـشــروع إل ــى جــانــب دع ــم املــواهــب
العربية الشابة.
تـشـجـيـعــا م ـنــه ل ـل ـمــواهــب ال ـجــديــدة
واملـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــردي
ولإلنتاج املستقل ،يفتتح اللبناني
مايك ماسي الحفلة (صاحب تجربة
أغان من ألبومه
مشابهة) بأداء أربع
ٍ
األول «يـ ــا زم ـ ـ ــان» ( ،)2011بـنـكـهــة
وتوزيع جديدين بتوقيع الفائزين.
«س ـت ـس ــاع ــد م ـش ــارك ــة م ــاي ــك م ـ ّ
ـاس ــي
ّ
فــي إضــافــة كــام مغنى إلــى برنامج
ّ
الـحـفــل ،ألن املـقـطــوعــات الـفــائــزة هي
مــؤل ـفــات مــوسـيـقـيــة مــن دون ك ــام»،
وفق ما قال مدير «مسرح الجنينة»
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ومـ ـ ـن ـ ـ ّـس ـ ــق م ـس ــاب ـق ــة
وب ــرن ــام ــج «س ـ ّـمـ ـعـ ـن ــا» ش ـ ــارل ع ـقــل.
ّ
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن
ّ ً
تستضيف القاهرة هذه الحفلة أوال،
لـكـنـهــا انـتـقـلــت إل ــى ل ـب ـنــان ألس ـبــاب
ت ـق ـن ـي ــة وأم ـ ـن ـ ـيـ ــة .وفـ ـ ــي س ـب ـي ــل دع ــم
املشروع واملوسيقيني ،يشارك عازف
الـعــود واملــؤلــف املوسيقي اللبناني
شــربــل روحــانــا مــع فرقته فــي الجزء
الثاني من هذا الحدث.
«سـ ّـمــعــنــا» :غ ـدًا  20:00فــي «مسرح
بابل» (الحمرا ــ بــيــروت) .لالستعالم:
01/744033
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ميشال (ويلبيك)
والغول
بيار أبي صعب
«ال أح ـ ــد ي ـف ـه ــم .ال أح ـ ــد يــريــد
أن ي ـف ـه ــم .م ــا ال ـ ــذي ده ـ ــاه ه ــذا
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي؟
الجميع ضــد «شــارلــي إيـبــدو»؟
عجبًا!… ملــاذا ال يريد هــؤالء أن
يـفـهـمــوا؟ نـحــن نــرســم مــا نـ ّـريــد،
ونسخر مما نــريــد .لــن يعلمنا
أح ــد مـ ــاذا عـلـيـنــا أن ن ـف ـعــل .ما
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــب؟ ال ش ـ ــك أن ال ـع ـط ــب
ف ــي اإلس ـ ــام نـفـســه (!)» .هـكــذا
ّ
ي ـفــكــر اآلن «ال ــرج ــل األبـ ـي ــض».
كـلـمــا ع ـلــت نـسـبــة الــرادي ـكــالـ ّـيــة
وال ـحـ ّـدة فــي الخطاب الفرنسي
ّ
«حرية التعبير»
والغربي حول
و«ال ـع ـل ـمــانـ ّـيــة» (بأيقونتيهما
نـتـنـيــاهــو وأردوغـ ـ ـ ـ ــان) ،تــرتـفــع
بشكل م ــواز ،فــي املـقـلــب اآلخ ــر،
وت ـيــرة الــرفــض واإلدان ـ ــة وعــدم
ال ـف ـه ــم .يـ ـ ــزداد رفـ ــض «ال ـغ ــرب»
على ضفتنا ،والشعور بالظلم
ّ
واألذي ـ ـ ـ ـ ــة ،ويـ ـت ـ ّ
ـرس ــخ االع ـت ـق ــاد
ّ
ب ــأن م ــا ي ـجــري م ــؤام ــرة كــونــيــة
(«م ـ ــاس ـ ــون ـ ـ ّـي ـ ــة ،صـ ـهـ ـي ــون ـ ّـي ــة،
ضد اإلسالم ،أي ّ
صليبية») ّ
ّ
ضد
معتنقيه فــي امل ـصــاف األخ ـيــر.
رغم النقاش الخجول الــذي بدأ
ّ
الجدلية
في فرنسا حول العالقة
بـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـ ّ
ـري ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ـ ّـي ـ ــة،
ّ
يخيل إلينا الـيــوم بعد مجزرة
«شــارلــي إيـبــدو» وكــل مــا تالها
م ـ ــن نـ ـق ــد وتـ ـنـ ـظـ ـي ــر وم ـ ــزاي ـ ــدة
واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء ،أن ال ـ ـشـ ــرخ يـتـســع
ب ــن كـتـلـتــن ع ـمــاق ـتــن :هـنــاك
«املـ ـتـ ـحـ ـض ــرون» و«ال ـ ـبـ ــرابـ ــرة»،
أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـحـ ـ ّ
ـريـ ــة وأع ـ ــداؤه ـ ــا،
ال ـخ ـيــر وال ـ ـشـ ـ ّـر« .اس ـت ـم ــع أيـهــا
ال ــرج ــل ال ـص ـغ ـي ــر»… ع ـل ـيــك أن
ت ـف ـه ــم .ع ـل ـي ــك أن تـ ـب ــذل ج ـه ـدًا
إض ــاف ـ ّـي ــا ك ــي ت ـف ـهــم .هـ ــذا ال ــذي
عــانــى وي ـعــانــي م ــن ك ــل أش ـكــال
االس ـت ـغــال والـقـمــع والتجهيل
والـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــس وال ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــش،
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات االسـ ـتـ ـعـ ـم ـ ّ
ـاري ــة
التي سرقت ثــرواتــه ،وصــادرت
ح ـقــوقــه ،وسـ ـ ّـدت بــوجـهــه سبل
ّ
ّ
والحرية والعدالة ،ينظر
التقدم
إلـيــه الــرجــل األب ـيــض ال ـيــوم من
ّ
السيد ينتهر العبد من
عليائه.
عـلــى ص ـهــوة ال ـج ــواد ،وســوطــه
يصفر فــي الـهـّـواء :أمــا آن لــك أن
تصبح «متحضرًا»؟
امل ـ ـنـ ــاخ املـ ـ ـع ـ ــادي لـ ــإسـ ــام فــي
ف ــرنـ ـس ــا الـ ـ ـي ـ ــوم لـ ـي ــس ن ـت ـي ـجــة
الـ ـ ـج ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ض ــد
صحافيني ورســامــن سالحهم
ّ
ال ـت ـه ــك ــم ،ب ــل بــال ـع ـكــس ت ـمــامــا.

ه ــذا ال ـع ـنــف األعـ ـم ــى ،ال ـيــائــس،
ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع األخ ـ ــوي ـ ــن ك ــواش ــي
إلــى الـهــاويــةّ ،
رد فعل على قهر
مــديــد ال أح ــد يــريــد أن يعترف
بــه ويفهمه ،ال أحــد يجرؤ على
مواجهته .مناخ اإلسالموفوبيا
أو ره ــاب اإلسـ ــام ال ــذي شهده
ب ـ ـلـ ــد م ــولـ ـيـ ـي ــر فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخـيــرة تكريس سافر للشرخ.
«إن اآلخ ـ ــر ال ـه ـم ـجــي يخيفني
وي ـش ـكــل خ ـط ـرًا عـ ـل ـ ّـي» :ل ــم يعد
هـ ــذا شـ ـع ــار ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ـ ّـرف،
ّ
ب ــل بـ ــات خ ـط ــاب ن ـخ ـبــة ك ــت ــاب،
ّ
م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـفـ ـك ــري ــة
ّ
واإلعالمية .ومن سخرية القدر
أن ت ـ ـصـ ــادف ج ــريـ ـم ــة ش ــارل ــي
م ــع ي ــوم إطـ ــاق رواي ـ ــة مـيـشــال
ويـلـبـيــك (الـ ـص ــورة) «خ ـضــوع»
الـ ـت ــي هـ ــي ت ـج ـس ـيــد ن ـم ــوذج ــي
ألب ـل ـس ــة اإلس ـ ـ ـ ــام .ب ـم ـع ــزل عــن
أس ـل ــوب ــه الـ ـخ ــاص ،وسـخــريـتــه
امل ـب ـط ـنــة ،ول ـغ ـتــه ال ـتــي تتنفس
ّ
ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،ال ي ـت ـم ــك ــن ال ـك ــات ــب
امل ـمـ ّـيــز م ــن مـغــالـبــة عـنـصــريـتــه
وخــوفــه مــن هــذا «ال ـغــول» الــذي
س ـي ـل ـت ـه ـمــه .ك ــاب ــوس ــه الـ ـه ــاذي
ي ـصـ ّـور  -مــن خ ــال كليشيهات
وأحـ ـ ـك ـ ــام م ـس ـب ـقــة وغ ــوغ ــائ ـ ّـي ــة
مـشـبــوهــة  -الـلـحـظــة الــوشـيـكــة
الـ ـت ــي س ـي ـح ـكــم ف ـي ـه ــا اإلس ـ ــام
فــرن ـســا! رواي ـت ــه لـيـســت بـعـيــدة
عــن كـتــاب سبقه بــأشـهــر إلريــك
زيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــور ب ـ ـع ـ ـن ـ ــوان «انـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار
ف ـ ــرن ـ ـس ـ ــي» ،ي ـ ــرص ـ ــد «ان ـ ـه ـ ـيـ ــار
ف ــرن ـس ــا» ب ـعــدمــا ف ـق ــدت قيمها
ّ
وهويتها أمام الغزو اإلسالمي.
قبل عــامــن ،صــدر كـتــاب فظيع
لـعـضــو األك ــادي ـم ـ ّـي ــة الـفــرنـسـ ّـيــة
سـ ـلـ ـي ــل «ال ـ ـفـ ــاس ـ ـفـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدد»
وصــديــق االنـعــزالـيــة اللبنانية،
ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـص ـه ـي ــون ــي أالن
فينكلكراوت ،بعنوان «الهوية
املقهورة» ،يسير فيه على خطى
رونـ ـ ــو ك ــام ــو ص ــاح ــب ن ـظــريــة
«االسـ ـتـ ـب ــدال ّ ال ـك ـب ـي ــر» .فــرنـســا
ب ــات ــت م ـح ـت ــل ــة ب ـس ـب ــب تــوســع
املهاجرين الذين يأخذون مكان
السكان االصليني .زيـمــور يرى
أن الحل بإعادة الخمسة ماليني
مـسـلـ ّـم م ــن حـيــث أتـ ــوا .ويلبيك
يـ ـح ــذر م ــن امل ـس ـت ـق ـبــل الـفـظـيــع
الـ ــذي سـيـشـهــد وصـ ــول محمد
بن ّ
عباس الــى اإلليزيه .األخير
تصوير
كاتب حقيقي ،بارع في ّ
زمـنــه ومجتمعه .هــل الـعــلــة في
روايته الخطيرة ،أم في املجتمع
امل ــأزوم ال ــذي يــرتـ ّـد على حلقته
األضعف؟
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كلمات

ملف

قصص مصرية ساللة يوسف إدريس
القاهرة
أحمد
مجدي
همام

ي ـص ـعــب رصـ ــد عـ ــدد امل ـج ــام ـي ــع ال ـق ـص ـص ـيــة ال ـتــي
صدرت في مصر خالل عام  ،2014إال أننا نستطيع
أن نؤكد أنها كانت سنة القصة القصيرة بامتياز،
من حيث الكم الصادر من املجاميع ،وانتعاش كتابة
الـقـصــة الـقـصـيــرة ،بــل حـتــى ات ـجــاه بـعــض الـشـعــراء
والروائيني لكتابة قصص قصيرة.
هــذا «ال ـحــراك القصصي» ليس وليد اللحظة ،ربما
تـمـتــد ج ــذور امل ــوض ــوع إل ــى ث ــاث أو أرب ــع سـنــوات
ماضية ،عندما بدأ شعراء مثل إبراهيم داود وياسر
عـبــد الـلـطـيــف ف ــي نـشــر مـجــامـيــع قـصـصـيــة .داود

 35ملم

يضحك ضحكة واث ـقــة ،كــأنــه يــراهــن
نفسه عـلــى أن ــي ســآتــي إلـيــه فــي هــذا
الـ ـي ــوم ب ــال ـت ـح ــدي ــدُ ،ي ــرج ــع ال ـن ـظ ــارة
ب ــإص ـب ـع ــه األوس ـ ـ ـ ــط ويـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
مــؤخــرة رأس ــي ،لــذا لــم أنــدم أب ـدًا على
ق ـيــامــي بــذب ـحــه بـنـفــس امل ـقــص ال ــذي
يـسـتـخــدمــه ،واس ـت ـخــاصــي لعينيه
ً
دلـيــا على امتناني لحسن صنيعه
معي.
* ق ـ ــاص مـ ـص ــري مـ ــن أعـ ـم ــال ــه «جــري ـم ــة
كــامـلــة»« ،ف ــرق تــوقـيــت»« ،خــدمــات مــا بعد
الـبـيــع» الـفــائــزة بـجــائــزة ســاويــرس للقصة
القصيرة فــرع الـشـ ّـبــان .وأخـيـرًا مجموعة
«تاكسي أبيض».
■■■

محمد خير *

في جلبابها تقترب ببطء من التلفاز
حـتــى ت ـكــاد تـحـجــب ال ـشــاشــة ،تـقـ ّـرب
ّ
وتضيق عينيها رغم النظارة
رأسها
الثقيلة وتسأل :تمثيلية إيه يا والد؟
ّ
نرد بنفاد صبر :فيلم يا تيتة ،فيلم.
ويظهر شبح ابتسامة على وجه أمي
التي تضع قدمها على دواســة مكنة
الخياطة ،ويدها على القماش تحت
اإلبــرة ،وطرف عينها يراقبنا وأنفها
يراقب رائحة النضج في املطبخ.
ت ـتــراجــع ج ــدت ــي وت ـج ـلــس أو تـخــرج
ّ
مـ ــن الـ ـحـ ـج ــرة الـ ـت ــي يـ ـط ــل زج ــاج ـه ــا
ع ـل ــى ش ــرف ــة الـ ـجـ ـي ــران ،وحـ ـت ــى قـبــل
سنوات طويلة من معرفتي بالفارق
العلمي بني صــورة الفيديو وصــورة
السينما ،بني الـ في إتش إس وال ـ 16
ملم ،بني اإلضاءة الساطعة املسطحة
وبني األبعاد املتباينة الزاهية ،كنت
أندهش كيف أن جدتي ،التي لم تعد
ً
تفعل أصال سوى متابعة املسلسالت،
ال زالت تعجز عن التمييز – ببساطة
كالجميع  -بني صورة الفيلم وصورة
املسلسل ،فتسألنا ،ونحن متجمعون
حـ ــول ش ــاش ــة الـ ـ ـ ت ـل ـي ـم ـصــر ،ال ـس ــؤال
نفسه ،أو معكوسه :فيلم إيه يا والد؟
فنرد بالصوت العالي مغالبني سمعها
الثقيل :تمثيلية يا تيتة ،تمثيلية.
وأع ـ ـبـ ــر م ـح ـي ـطــا وق ـ ــارت ـ ــن وث ــاث ــن
عامًا .في الطابق الثامن والعشرين،
أرت ـ ــدي مــاب ـســي ال ـش ـتــويــة كـعــادتــي
رغـ ــم ال ـتــدف ـئــة امل ــرك ــزي ــة ،ع ـلــى عكس
«آن» ال ـ ـتـ ــي ارتـ ـ ــاحـ ـ ــت ف ـ ـ ــوق أريـ ـك ــة
ال ـص ــال ــة ف ــي ش ـ ــورت ق ـص ـيــر ،وم ــدت
ســاقـيـهــا الـطــويـلـتــن ب ـطــول األري ـكــة،
وابتلعت من لحظة ألخرى رشفة من
النبيذ األحمر املرتاح على الطاولة،
والصالة معتمة إال من ضوء الشاشة
الـ ـ إل ســي دي ،وفـيـهــا تـبــدو الفاتنة
فوق تلة عالية خضراء ،تهمس شيئًا
ل ـل ـش ــاب امل ـب ـت ـس ــم ،ث ــم ت ــدف ـع ــه ف ـجــأة
فيسقط صارخًا من حالق.
ً
أت ـ ـ ــرك أوراق ـ ـ ـ ــي وأق ـ ـتـ ــرب سـ ــائـ ــا عــن
الفيلم.
 مسلسل يا حبيبي ،مسلسل.تجيبني آن ،فــأحـنــي رأس ــي تلقائيًا
ً
نحو الشاشة ،محاوال قراءة الحروف
ال ـص ـغ ـي ــرة فـ ــي ركـ ـنـ ـه ــا ،ول ـ ـجـ ــزء مــن
الـثــانـيــة بــن إض ــاءة وإظ ــام ال ـكــادر،
تـتـجـســد صــالـت ـنــا ال ـقــدي ـمــة ،تتسلل
رائـ ـ ـح ـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـل ـ ّـي ــة وه ـ ــدي ـ ــر م ــاك ـي ـن ــة
الخياطة.
* شاعر وقاص ،من إصداراته« :هدايا
الوحدة»  -شعر« ،عفاريت الراديو» -
قصص« ،سماء أقرب»  -رواية« ،رمش
العني»  -قصص.
■■■

ُّ
تربص

شريف عبد المجيد *

الـحــاق ال ــذي يتابعني بنظره كلما
كـ ـن ــت ذاه ـ ـبـ ــا أو عـ ــائ ـ ـدًا مـ ــن ع ـم ـلــي،
ي ـن ـظــر إل ـ ــي بـ ـط ــرف ع ـي ـنــه م ــن خـلــف
ن ـظــارتــه ال ـتــي تـسـنــدهــا عـظـمــة أنـفــه
الـ ـب ــارزة ،يـتــابــع نـمــو ش ـعــري بـهــدوء
صياد ماهر .عندما أذهب إليه أجده

دمية عمالقة تبتسم
هشام أصالن *

ّ
لـ ــل ـ ـهـ ــو صـ ـ ـ ــوت م ـ ـم ـ ـيـ ــز ،وض ـ ــوض ـ ــاء
مختلفة .خليط مــن ضحك وص ــراخ،
ألطفال وكبار.
عندما يعلو ّ
بحد معني ،يتحول ،في
أذن الجالس هادئًا بالناحية القريبة،
آت مــن بعيد .أو بوصف
إلــى صــوت ٍ
أدق ،يأتي عبر حاجز ما ،لكنه حاجز
غير صلب .تمامًا مثل األصوات التي
ّ
ت ـص ـل ــك ،ع ـن ــدم ــا ت ـغ ــط ــس رأسـ ـ ــك فــي
مياه البحر ،أو تلك التي تصدر عن
الـيـقـظــن حــولــك وأن ــت مـسـتـغــرق في
النوم .هي ضوضاء تشبه الصمت.
األرض الواسعة مفروشة بالنجيلة.
وم ـس ــاح ــة م ـن ـهــا خ ـص ـصــت ألل ـع ــاب
األطـفــال ،زحاليق ومراجيح مختلفة
األشكال واملقاسات.
ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ال ـب ـع ـيــد ،صـيــاح
هـ ـيـ ـسـ ـتـ ـي ــري ،وأفـ ـ ـ ـ ـ ــرع نـ ـ ـ ــور م ـع ـل ـقــة
متداخلة فيما بينها .تتقاطع معها
أشعة ليزر ،متعددة األلوان ،وتتحرك
بشكل هيستيري.
غير أن تلك األشعة ،لم تكن تصل إلى
رأس الدمية العمالقة ،املبتسمة.
ً
كــان جذعها يميل إلــى الخلف قليال.
وذراعان فردتهما بانفراجة بسيطة،
مثل شخص يتأهب للترحيب .عالية
ال ـ ـصـ ــدر ب ــرق ـب ــة ع ــريـ ـض ــة ،تـتـنــاســب
ت ـمــامــا م ــع ال ــوج ــه ال ـك ـب ـيــر ،وجـنـتــان
بارزتان ،وفم غليظ الشفاه.
ال ـ ـ ــرداء ال ـق ـم ــاش ــي ،ب ـلــون ـيــه األب ـيــض
وال ـ ـتـ ــركـ ــواز ،ي ـن ـت ـهــي ع ـن ــد ال ــوس ــط،
ُليستكمل بتنورة معدنية من سالسل
غليظة تداري نصفها األسفل.
ف ــي ك ــل سـلـسـلــة م ــن ت ـلــك ال ـســاســل،
ً
ً
يتعلق مقعد ،حامال طفال يبدو عليه
الصراخ ّمختلطًا بالبهجة.
كانت تلف حــول نفسها ببطء يالئم
وثقل يزيد هيبتها.
حجمها الكبيرِ ،
ترتفع الـتـنــورة املعدنية كــأن الـهــواء
يحملها بخفة .لتكشف ،من أسفلها،
أس ـطــوانــة كـبـيــرة الـحـجــم تـحــل محل
الساقني.
أص ـ ـحـ ــاب املـ ـق ــاع ــد امل ـع ـل ـق ــة فـ ــي ذي ــل
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــورة ،سـ ـيـ ـئ ــو ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ .ألن ـ ـهـ ــم،
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،يـ ـشـ ـع ــرون ب ــال ـخ ـط ــر مــن
كونهم في الناحية األضعف بسبب
مـ ـي ــان الـ ـج ــذع إل ـ ــى ال ـخ ـل ــف .س ــوف
ينتهي أمرهم تمامًا إذا انهار الجسد
الضخم فجأة.
الجالس هادئًا بالناحية القريبة ،لم
يكن متأكدًا تمامًا ،من أن الفم غليظ

أص ــدر كتابه «الـجــو الـعــام» (ميريت ـ  )2011الــذي
ضم مجموعة نصوص قصيرة تراوح بني القصص
وال ـبــورتــري ـهــات .وك ــذل ــك ،أص ــدر ال ــروائ ــي والـشــاعــر
ياسر عبد اللطيف مجموعته «يــونــس فــي أحشاء
الحوت» (الكتب خان للنشر .)2011
قبلها بسنة أو سنتني ،كان ّ
حراس القصة القصيرة
ُ
يواصلون عملهم بــدأب وصمت في زمــن يقال إنه
«زم ــن ال ــرواي ــة» .بـخــاف شــريــف عـبــد املـجـيــد الــذي
لم يكتب ســوى القصة القصيرة ،صــدرت مجاميع
قصصية تـحـمــل أس ـمــاء بقيمة إبــراه ـيــم أص ــان،

يحمل شبح ابتسامة ،يروح
الشفاه،
ّ
ويجيء بني لفة وأخرى.
* قاص مصري ،وهو ابن الكاتب املصري
الراحل إبراهيم أصالن ،صدرت مجموعته
القصصية األولى «شبح طائرة ورقية»
عن «دار العني للنشر».
■■■

ال تحب امرأة أخرى اسمها أريج
أريج جمال *

ونحن نرقص أمامهم ،كنا على يقني
أنهم ال يــرونـنــا ،املـســاحــات البيضاء
بيننا وبينهم ،تعميهم ،إنهم يــرون
األلــوان كلها باستثناء األبـيــض ،فال
تقلق ،وال ُت ّ
خيب ظن الروح التي تقف
على أطراف أصابع قدميها كيما تتم
هذه الرقصة.
ان ـ َـس أمــر القنبلة الــذريــة ،الضمائر
الـبـشــريــة لــن تـشـتــري لـنــا بـيـتــا ،لقد
قـ ـتـ ـل ــوا املـ ــاضـ ــي ال ـس ـح ـي ــق ب ـي ـن ـنــا،
ق ـت ـلــوه ،ولـ ـ ْـم ي ـكــد ي ـعــرف ـنــا ،ال تـتــرك
ُهــذا الــزمــن يمر دون أن نـســرق منه
قبلتنا .انظر هاتان يداي ترتعشان
ألنك معي ،إن نور الغرفة ينسحب،
اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ت ـن ـس ـح ــب م ـ ــن عـ ـن ــده ــم،
وت ـ ـط ـ ـلـ ــع الـ ـ ـق ـ ـم ـ ــرة عـ ـلـ ـيُـ ـن ــا وحـ ــدنـ ــا
وت ـش ـت ـعــل املــوس ـي ـقــى امل ـف ـض ـلــة لــك،
الطبيعة تتوافق كي تمر بأصابعك
على عنقي الظمآن .أنا امرأة سعيدة
ج ـ ـدًا وراض ـ ـيـ ــة ،ي ـق ــول ــون أن اسـمــي
أريـ ــج ،وأنـ ــا أصــدق ـهــم ،لـكــن أظ ــن أن
«ام الدنيا»
للفنانة
المصرية الرا
بلدي ()2008

محمود ال ــوردان ــي ،أحـمــد الخميسي ،حـســام فخر.
واألمر امتد لألجيال األصغر مثل محمد عبد النبي،
محمد خير ،الطاهر شرقاوي ،إيهاب عبد الحميد،
ّ
محمد الفخراني ،طــارق إمــام وغيرهم مــن الكتاب
الــذيــن اخ ـتــاروا مـقــاومــة عصر التسليع واإلسـهــال
الروائي ،رغم أن الكثير منهم سبق أن أصدر روايات.
عـبــر تـلــك ال ـس ـنــوات أي ـضــا ،تسللت ب ـهــدوء وثـبــات
مواقع التواصل االجتماعي إلى حياة العرب ،وأثرت
بشدة في وعي شعوب املنطقة ،وكان أحد تجليات
ذلك التأثير ،انتشار مساحات صغيرة للكتابة مثل

لي اسمًا آخر نهائيًا ال يعرفه أحد.
ارق ــص أك ـثــر ،ح ـ ّـوط قـلـبــي بــذراعـيــك،
ع ـل ـم ـن ــي الـ ـتـ ـشـ ـي ــؤ ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـك ــون
ال ـخ ـس ـي ــس ،ل ـن ـق ــل إن الـ ـحـ ـي ــاة عـلــى
وشــك االنتهاء ،وإن القيامة ستقوم،
ف ـلـ َـم ال ن ـم ــارس تـمــريـنــا عـلـيـهــا اآلن.
ال تنسحب قبل أن نشبع ،وأن نأمن
هـ ــذا ال ــزم ــن امل ـ ـ ــراوغ ال ـ ــذي ي ــأت ــي من
ً
بعيد حامال الورد ،سآخذ هذا الورد
من عينيك ونحن نتقارب ،ونمر من
خ ــال ظــال ـنــا ،بـشـغــف وأن ـ ــاة .أحـبــك
جدًا ألني أستطيع في العتمة ،ونحن
نـتــامــس أن أق ــول  je t›aimeدون أن
ّ
أح ــن ألنـنــا سنفترق ،ودون أن أبكي
ألنني وحيدة ،أنا امــرأة سعيدة جدًا
وراض ـي ــة ،وأح ــب اسـمــي ألن شفتيك
تـ ـصـ ـب ــان الـ ـعـ ـس ــل فـ ــي ح ـل ـق ــي وأنـ ــت
ْ
ت ـن ـط ـقــهَ ،مـ ـ ــن ع ـل ـمــك أن ت ـق ـ ّـب ــل ه ـكــذا
خ ـ ّـب ــرن ــي وأنـ ـ ــا ل ــن أحـ ـف ــظ ال ـح ـكــايــة،
ســأك ـت ـب ـهــا وأق ـ ـ ــول أن ـه ــا درس ج ــزل
للمحبني.
ه ــذه ال ـق ـمــرة تـبـتـســم ألن ـنــا عــاشـقــان
هاربان من آثار غارة مجنونة سقطت
في الروح دون أن يدري أحد ،عانقني
ك ـ ـمـ ــا ي ـن ـب ـغ ــي مل ـ ـ ـهـ ـ ــووس وال ت ـنــس
أن ـهــم ي ـقــولــون ع ـلـ ّـي شـ ــاذة ،وغــريـبــة.
أظ ـنــك ك ـنــت ت ـقــول مـثـلـهــم .ال ت ـجــزع،
املـهــووســون يحبون ُبطريقة أفضل،
وال ـش ــواذ يـمـنـحــون خــاصـتـهــم حني
ي ـمــارســون ال ـ ُح ــب .ه ــل وج ــدت ام ــرأة
غيري تمنح خالصتها وهي تحبك،
ال ـق ـم ــرة ت ـب ـت ـســم وه ـ ــي تـ ـع ــرف أن ـنــي

أشتهيك ،وأنا أشتهيك وأبتسم ألنها
ت ـعــرف .أيـهــا املـجـنــون ات ــرك مجوننا
ينفلت ،وال ُيضنيك حضورهم ،إنهم
ال يـ ـبـ ـص ــرون ،الـ ـغ ــرب ــان ت ـن ـعــق عـلــى
محاجرهم من فرط فراغها ،ونوارس
صدرك ُت ّ
عمد دمي .قل لي َمن زرع في
عينيك كــل ه ــذا ال ـف ــراغَ ،
وم ــن ق ــال لك
أني سأملؤه ،هذه كذبة عظيمة.
ال تـ ـتـ ـح ــدث ب ـ ـسـ ــوء عـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء .ال
تـكــن ف ـظــا ،ون ـحــن نــرقــص عـلــى األقــل
ون ـحــن نــرقــص ،حــن نـنـتـشــي جــاهـ ْـر
بكراهيتك ،وأنا سأرفع صوتي وأقول
 ، je t›aimeلـنـتـضــاجــع ثــانـيــة حتى
تختفي القمرة ،ساعتها لــن تختفي
الـ ـقـ ـم ــرة ،وس ـت ـخ ـب ــرك ك ــم أن اإلن ـ ــاث
جميالت ،وستشتهي أن تكون أنثى،
ولن تجد من يحقق لك الرغبة.
* كاتبة مصرية ،أصدرت مجموعة
قصصية بعنوان «مائدة واحدة للمحبة».
■■■

أول واحد واحد
محروس أحمد *

فــي صـبــاح األول مــن يـنــايــر ،ك ــان قد
رحــل لـتــوه ،بعدما قــرر تنفيذ حلمه
ال ـ ــدائ ـ ــم بـ ـ ــأن ي ـن ـت ـه ــي ب ـن ـه ــاي ــة سـنــة
س ــاب ـق ــة ،وق ـب ــل بـ ــدء ال ــاح ـق ــة ،تمنى
ً
طـ ــويـ ــا أن يـ ـع ــرف جـ ــوابـ ــا واض ـح ــا
لسؤال وحيد :هل سيتغير شيء في
العام الجديد بسبب غيابه؟ املشكلة
ال ـتــي م ــن امل ـم ـكــن أن تـجـعـلـنــي أطـلــق
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كلمات

مسـتمرة
التغريدة في موقع تويتر والحالة أو الستاتوس في
موقع فايسبوك ،ليرفدا من غير قصد فكرة الكتابة
املــوجــزة واملـكـثـفــة ،الـنـصــوص الـقـصـيــرة املضغوط
بداخلها أكبر قدر متاح من املعنى.
ثم جاء عام  2014ليشهد انفجارًا باملعنى الحرفي
للقصة القصيرة في مصر .أعداد كبيرة من املجاميع
القصصية ،نذكر منها «رمــش العني» ملحمد خير،
«كما يذهب السيل قرية نائمة» ملحمد عبد النبي،
«الظالم الوطني» ملحروس أحمد« ،تاكسي أبيض»
ل ـشــريــف ع ـبــد امل ـج ـي ــد« ،شـ ـه ــوة امل ــاي ـك ــة» لـسـعــاد
على هذا النص قصة ،هي أنه لم يعد
هـنــا لـيـعــرف ج ــواب ســؤالــه الــوحـيــد،
لـحـســن ال ـحــظ أن ــه لـيــس مـعـنــا ك ــي ال
يـشـعــر بـتـلــك امل ـ ـ ــرارة ع ـنــدمــا يــاحــظ
أن زح ــام ال ـشــارع كــاملـعـتــاد ،ولــم يكن
الـطـقــس مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـي ــوم الـســابــق
كثيرًا ،لم يتغير شيء تقريبًا.
* قاص وروائي مصري ،صدر له« :كود
ساويرس» قصص « ،2009الوحيدون»
رواية «ميريت» « ،2010الظالم الوطني»
قصص «ميريت» .2014
■■■

ّرحالة

محمد عبد النبي *
ول ــو! مـهـمــا يـكــن س ـفــرك أمـ ـرًا حتميًا
وض ـ ــروري ـ ــا ،ي ـح ـســن ب ــك أن ت ـت ــروى
ً
قليال .إذ كيف تسلم روحك إلى قطعة
ح ــدي ــد ال ي ـح ـف ـظ ـهــا ف ــي ال ـس ـم ــاء إال
العناية اإللهية وحسن الحظ ،ويظل
ً
احـتـمــال الـسـقــوط والـتـهـشــم مـعـقــوال
أكـثــر مــن احـتـمــال الــوصــول ب ــأي قــدر
م ــن الـ ـس ــام ــة .أي ـم ـك ـنــك ت ـخ ـيــل ذل ــك؟
كـتـلــة مـتـفـجــرة م ــن ال ـن ـيــران تتشظى
مليون قطعة بحجم كـســرات الخبز،
فيصبح مــن املستحيل الـتـعــرف إلــى
هــويــة ال ـض ـحــايــا ،وك ــم م ــن حـكــايــات
ال يــروي منها الـصـنــدوق األس ــود إال
أقل القليل .نعم ،لعل السفن أرفق من
ال ـطــائــرات بـمـســافــريـهــا ،فـعـلــى أســوأ
االفتراضات يمكنك العثور على شيء

فيسبوكيات

سليمان« ،مائدة واحدة للمحبة» ألريج جمال« ،شبح
طائرة ورقية» لهشام أصالن« ،ثالثة تمارين كتابة
مل ـيــان كــونــديــرا» لـطــه عـبــد املـنـعــم« ،ح ـيــل للحياة»
لرحاب إبراهيم...
وربما يصح لنا أن نعزو هــذه املوجة العاتية من
ال ـق ـصــص ،إل ــى طـبـيـعــة ال ــوض ــع ال ـع ــام ف ــي ال ـبــاد
التي عاشت ثورتني في ثالث سنوات ،األمر الذي
أدى إلى تغيرات سريعة وخاطفة ،مع سيولة في
األحداث ،بدأت عام  2011بخروج مبارك في سدة
الحكم ،ثم أعقبه املجلس العسكري ،ثم سنة في

مــا لتتشبث بــه ســاعــة ت ــأزف اآلزف ــة،
ومع هذا ،أليس البحر ثعلبًا عجوزًا
ٌ
ْ
ال يأمن مك َر ُه أسطول أو قارب صيد
أو سـبــاح مــاهــر أبـ ـدًا؟ فــي طــرفــة عني
يقلب وجهه ليبتلع في ظلمات جوفه
الحشرات الحقيرة املغترة بذاتها حد
اع ـتــاء ظـهــر أح ــد الــوحــوش األزل ـيــة:
كبرياء اإلنسان أصل البالء .وشفقة
عليك وعلى نفسي لــن أحكي لــك عن
مراحل طلوع روح الغارق ،ومعاندته
مع املياه التي تمأل رئتيه في لحظات
تـمـتــد لـتـتـجــاوز أم ـ ـدًا ب ــا ن ـهــايــة ،إن
م ـج ــرد ذك ــر ه ــذا يـبـعــث الـقـشـعــريــرة
في بدني ،وخالصة القول أن ركوب
البحر ال يقل عن ركوب الجو رعونة
وحماقة وزهوًا أجوف.
األرض أم ـ ــك ال ـح ــان ـي ــة وب ـ ــر األم ـ ــان
لكل ذي قــدمــن ،ف ــإذا كــان وال بــد من
السفر فانتقل عبر وسائلها اآلمنة،
أما عن الفارق الزمني ،فال حاجة بك
لهزيمة الوقت مــادام عمرك كله على
املـحــك .لعن الـلــه جـنــون الـســرعــة ،من
املــؤكــد أن ــك ت ــرى ب ــأم عينيك كــل يــوم
م ـشــاهــد وصـ ــور الـ ـح ــوادث املـفـجـعــة
على الطرقات :القطارات التي خرجت
عــن قضبانها ،أو تفحمت عرباتها
بــآالف املسافرين نتيجة اإلهـمــال أو
عمل إرهابي ،وأخبار الباصات التي
انقلبت من فوق الكباري أو غرقت في
األنهار ،والسيارات التي تتحول إلى
فطائر من معدن و لحم على إسفلت
الطرق السريعة.

3

حكم محمد مرسي ،وأشهر أخــرى تحت رئاسة
ً
عــدلــي منصور ،وصــوال إلــى الرئيس عبد الفتاح
الـسـيـســي .ه ــذه ال ـق ـفــزات وتـلــك األوض ــاع سريعة
ال ـت ـغ ـيــر ت ـش ـبــه ف ــي ج ــوه ــره ــا ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة،
ومضة الفالش كما وصفها يوسف إدريس شيخ
القصة القصيرة.
فـ ــي مـ ــا يـ ـل ــي ،ق ـص ــص وشـ ـ ـه ـ ــادات مل ـج ـم ــوع ــة مــن
القصاصني املصريني يمكنها أن تصنع إطاللة من
الداخل على هذا الفن السردي ،الذي يستعيد رونقه
ويؤكد استمراريته:

أال ي ــدف ـع ــك هـ ــذا ال ـك ــرن ـف ــال ال ـيــومــي
لــاحـتـفــاء ب ــامل ــوت عـبــر ال ـحــركــة إلــى
االنـتـبــاه لقيمة الـثـبــات ،واملـكــوث في
سكينة مع الحفاظ على الحد األدنى
من التحرك؟
وأن ــا! أن ــا أغــامــر بـكــل ش ــيء أكـثــر من
مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،بــاالن ـت ـقــال
إل ــى الـحـمــام أو املـطـبــخ ،وي ــدي على
قلبي ،خشية الغرق في بحر الرمال
املـ ـتـ ـح ــرك ــة الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــرب حـ ـص ــاره
حولنا من جميع الجهات.
* قاص وروائي ومترجم مصري ،من
مجموعاته القصصية« :شبح أنطون
تشيخوف» ،و«كما يذهب السيل بقرية
نائمة».
■■■

شهادة
فن السنتيمتر
أريج جمال *
حـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ُ
ـدأت الـ ـكـ ـت ــاب ــة قـ ـب ــل ح ــوال ــى
ُ
أربـعــة أع ــوام ،كـنــت أعـمــل على روايــة
ق ـص ـي ــرة ع ـن ــوان ـه ــا «آخـ ـ ــر ك ــل ل ـي ــل»،
ِّ
ُم ـت ـش ـكــلــة م ــن م ـقــاطــع عـ ــدة قـصـيــرة
تدور حول كوكب واحــد؛ هو األفعال
ً
الـســريــة الـتــي تـقــوم بها البطلة ليل
دون أن ي ـك ــون ث ـم ــة ش ــاه ــد عـلـيـهــا،
ُ
كنت قــد أنـجــزت نصف الــروايــة حني
ُ
أص ـب ـح ــت تـتـخـطـفـنــي ع ــوال ــم أخ ــرى
بـعـيــدة ال تـ ــدور ح ــول كــوكــب واح ــد،
ع ــوال ــم م ـت ـف ـل ـتــة ع ــن املـ ـ ـج ـ ـ ّـرات ت ـبــان
ْ
بغتة ،مثلما تختفي بسهولة إن أنا
ف ـ َّـو ُّت تسجيلها ،تــركـ ُـت الــروايــة دون
ُ
ُ
عاينت
وقررت السعي وراءها،
إكمال
م ـشــاعــر ه ـب ــوب االن ـه ـي ــار الـعـصـبــي
ُ
وانتشيت وأنا أصل
أثناء ُمالحقتها،
م ــرات إل ــى مـنــاطــق لــم يتهيأ لــي من
ُ
ْ
أكتب كي
أمسيت
ُقبل وجودها ،هكذا
أرضيني أنا ال القارئ.
لــم أنـ ِّشـغــل قــط بــالـشـكــل ،كـنـ ُـت أعــرف
أن الــشـعــر قــد المـسـنــي ســابـقــا وتــرك
مشهديته لــي ،وكــانــت الــروايــة التي
ُ
َ
ستكمل قد علمتني االبتعاد من
لم ت
املـعــادالت املسبقة للنص القصصي
م ـ ــن ب ـ ــداي ـ ــة ووس ـ ـ ـ ــط ون ـ ـهـ ــايـ ــة .ث ـمــة
شــيء وراء الحكاية ،ربما يوجد في
ً
ج ــذره ــا ،رب ـمــا هــو جــذرهــا أصـ ــا ،ال
أف ـهــم ،أف ـهــم فـقــط أن ه ــذا ال ـشــيء هو
ُم ـب ـت ـغــاي ،ه ــو الـ ــذي أك ـت ــب ك ــي أمــأ
ف ــراغ ــات ــه ال ـس ـن ـت ـي ـم ـتــريــة ،ف ــواص ـل ــه،
ونقاط توقفه ،صمته ثم انسكاباته
املـتـتــالـيــة .الـقـصــة تستوعب كــل هــذا
الجنون ،بينما تتطلب الرواية أكبر
م ـس ـتــوى م ــن ال ـل ـح ـظــات ال ـثــاب ـتــة ،أو
هـكــذا أظــن حتى اآلن ،الــروايــة قوس
ربـمــا يعلو أو يخفت لكنه ال يخرج
ع ــن الـ ـخ ــط أب ـ ـ ـ ـدًا .ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة
وحدها استوعبت لحظات االنفعال
القصوى التي أعيشها أثناء الكتابة.
م ــع ذلـ ــك ال ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن األمـ ــور
تـ ـك ــون م ـ ـحـ ــددة ج ـ ـدًا ق ـب ــل ال ـك ـت ــاب ــة،
فــالـنــص نـفـســه سـيـخــونـنــي فــي زمــن
مــا كــي يصير أكـثــر إخــاصــا لنفسه،
النص أكثر تحررًا مني ،وهو يعرف
كـيــف يـصــل لـلـنــاس وك ـيــف يجعلهم
ي ـت ـجــاوزون مـســألــة الـشـكــل أو غياب
«الحدوتة» .ال أود التوقف عن كتابة
القصة القصيرة ،أنا سعيدة بكوني
ْ
لم أزل داخل مشروعها .ربما يقولون

إن عـلـ ّـي انـتـظــار الــروايــة األول ــى ،أما
أنا فأقول ما زلـ ُـت في انتظار القصة
ال ـق ـص ـيــرة ،ك ــي تـكـتــب ك ــل الـلـحـظــات
السنتميترية الالنهائية في الحياة.
■■■

أن يطفئوا السجائر في خاصرتي  ...وقد
فعلوا
أفضل من أن أشحد السجائر في املنفى ..
ولم أفعل!

عادل محمود
(شاعر سوري)
مل ـ ــاذا ال ي ـث ــق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـع ــرب ــي بــال ـك ـتــاب
والقراءة والثقافة واملعرفة؟
ّ
ألن املثقفني في العالم العربي ضربوا أحط
األمـثــال فــي الفحش والسفالة واالنتهازية
وال ـت ـص ـن ــع واالدعـ ـ ـ ـ ــاء … فـ ـك ــان املـجـتـمــع
ال ـث ـقــافــي ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي بـيـئــة ط ــاردة
ومنفرة وبشعة  ..وكــانــت الـعــودة إلــى قيم
األمية والجهل نوعًا من البراءة الفطرية.

شهادة
خمس إشاعات كاذبة
عن عالقتي بالقصة
محروس أحمد *

 - 1القصة رواية قصيرة
«القص» كفن للحكي ال يفارق داللة
االج ـ ـتـ ــزاء ،ال ـب ـعــض الـ ــذي ُي ـغ ـنــي عن
ال ـك ــل ،ال ـج ـنــس األدب ـ ــي امل ــراه ــن على
إم ـك ــان ـي ــة امل ـس ـت ـح ـي ــل ،ع ـل ــى تـغـطـيــة
ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـبـ ـض ــع ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ،ب ـ ـ ـ ــأدوات
ال ـس ـهــولــة واالم ـت ـن ــاع ،وكـ ــأن الـقـصــة
الـبـخـيـلــة ف ــي ع ــدد كـلـمــاتـهــا ،بــاذخــة
الكرم فيما لكل لفظة من دالالت.

 - 2أني روائي عائد إلى القصة
ألن ـه ــا قــدي ـمــة ق ــدم ال ــوج ــود ،الـقـصــة
هــي األص ــل ،هــي ال ـجــذر ،األق ــرب لكل
ف ـنــون ال ـك ـتــابــة ،ب ــداي ــة م ــن الـقـصــائــد
الـتــي تنظم الـعــديــد منها القصص،
م ـ ــرورًا ب ــال ــرواي ــات قـصـصـيــة املـنـشــأ
وقصصية التكوين و قصائد النثر
التي قد ال تميز عن القصص سوى
بمجانيتها ،والقصص الصحافية،
ً
وص ـ ـ ــوال ل ـل ـن ـصــوص ب ــن ال ـنــوع ـيــة،
ال تــوجــد ع ــودة إل ــى الـقـصــة ،النتفاء
الذهاب منها.

 - 3القصة فن حداثي
فــي الـبــدء يسمع الطفل «قـصــة» قبل
النوم ،وتتشكل في شخصيته – عبر
ال ـق ـص ــص  -ط ـم ــوح ــات ــه وم ـفــاه ـي ـمــه
وم ـ ـخـ ــاوفـ ــه ،ل ـي ـن ـق ــل خـ ـب ــرات ــه ك ـج ـ ّـد
بالقصص لألحفاد ،كل بشائر السرد
األولى من الكتب املقدسة التي حوت
العديد من القصص ملروية «ألف ليلة
وليلة» بقوامها القصصي املــربــوط
ّ
ب ـت ـي ـمــة الـ ـح ــك ــاءة وامل ـس ـت ـم ــع ،حـتــى
حــن تــرغــب فــي س ــرد «ق ـصــة» حـيــاة
أحدهم ،أو حتى إخبار نكتة ،كقصة
– كوميدية  -قصيرة.

 - 4القصة ...راحت عليها

ً
مــن البداية صعبة التحديد وصــوال
ل ـع ـص ــر «ال ـ ـبـ ــوسـ ــت» و«الـ ـت ــويـ ـت ــة»،
ُ
ـص ـ ــرت فــي
ه ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ،وإن اخ ـ ــت ـ ـ ِ
ُ
م ـئــة وأربـ ـع ــن ح ــرف ــا ،وإن دع ـي ــت بـ
«ال ــومـ ـض ــة» ،ومـ ـ ــاذا ي ـح ـتــاج ال ـظــام
أكثر من ومضة؟

 -5أنــي قمت باختيار عنوان
مجموعتي القصصية األخيرة
كنت فــي دار «ميريت» للنشر عندما
س ــأل ـن ــي الـ ـن ــاش ــر م ـح ـمــد ه ــاش ــم عــن
عنوان الكتاب القصصي الذي أكتبه،
رددت« :فــي ظــام الـغــرفــة» ،مــد هاشم
رأس ـ ـ ـ ــه واضـ ـ ـع ـ ــا يـ ـمـ ـن ــاه خـ ـل ــف أذن ـ ــه
م ـس ـت ـف ـه ـمــا« :ال ـ ـظـ ــام ال ــوطـ ـن ــي»؟ ملــع
سمع هاشم الخاطئ /األكثر صوابًا
بعقلي ،وقررت تغيير عنوان الكتاب،
متبعًا أذن هــاشــم املــوصــولــة بــروحــه
املمسوسة بالثورة ،لتكتمل املجموعة
ّ
ال ـق ـص ـص ـيــة وت ـ ـصـ ــدر ،ع ــل ـه ــا ت ـضــيء
كومضة ،ظالمًا وطنيًا معتمًا.

حمد الفقيه
(شاعر سعودي)
َ
َم ْن هو شارلي؟ َم ْن أنا حتى أكونه؟

محمد علي اليوسفي
(كاتب ومترجم تونسي)
مع احترامي للشاعرات الخائبات
ال أملك مــؤخــرة مغرية ،وال صــدرًا ينبض
بالرغبة ،كما أن اسمي مثير للشفقة
ّ
«صيادو» املواهب الشعرية
ولذلك ُيهملني
في الفيسبوك.

عبد العظيم فنجان
(شاعر عراقي)
ُ
كتبت لها تسع رسائل
لم تصلها سوى رسالة واحدة
الرسالة التي نسيت أن أذكر فيها اسمي.

ابراهيم ّ
حسو
(شاعر سوري)
كهليكوبتر في غرفة

فيديل سبيتي
(شاعر لبناني)
خلفي حياة لن أستدير أبدًا ألنظر إليها ،ال
ّ
لشيء إال ألنها ال تكف ولو للحظة عن أن
ترشق أعينها في ظهري.

فاطمة قنديل
(شاعرة مصرية)
أنا ُ
لست وحيدًا
أنا بمفردي
أتدرك ما معنى ذلك؟
أنا ُ
لست وحيدًا كشجرة
أنا بمفردي ككرسي
كرسي فقد الحياة والعصافير في لحظة
فأس.

علي الحمزة
(شاعر عراقي)
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نصوص

ْ
ّ
ِسيدي ِبلعباس
سعدي يوسف *
«القصيدة مهداة إلى إحميدة
ّ
العياشي»
خمسون عامًا؟
ٌ
إن ـهــا خـمـســون ع ــام ــا ،وه ــي مــاثـلــة،
َلد ّي
كأنني في اللحظةِ األولى
ُ
َ
أهبط ،اآلن ...
كأني ُ ِ
ٌ
«الجزائر» وهي عاصمة،
من
القطار
ِ
أتى بي.
ّ
بلعباس.
في ِسيدي
إنني ُ
ُ َ َْ
َ
رفيقنا ِح ْم ُ
راس ،يشفع مطلبي
قال
التعليم:
بوزارة
ِ
سوف تكون في بلديةٍ كاملبتغى،
دربـ ـ َـك،
ب ـلــديــةٍ ّ ،يــا صــاح ـبــي ،لــرفــاق ِ
للشيوعيني ...
س ــوف ت ـك ــون ،ي ــا س ـعــدي ال ـعــراقـ ّـي،
َ
السعيد
ْ
ّ
وسـ ـ ـي ـ ــدي ِب ــلـ ـع ــب ــاس س ـ ــوف ت ـكــون
َِ
بيت َ
ِّ
املتشر ُد!
أيها
،
ك
ُ َ َّ
توقف ...
اآلن القطار
ُ
َ
التبس ْت ّ
األولى.
الخطوة
علي
ُ ْ
ولـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــي س ـ ــأمـ ـ ـض ـ ــي نـ ـ ـح ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ــز ِل
املتروبول ...
ُ
وسوف ِ ُ
سأدفع ُه:
للموظف ،ما
أدفع
ِ
َ
الجواز
ّ
مزورًا ...
ُ
ُ
ويقول لي :يا مرحبًا ،يا شيخ!
أح ـمـ ُـل ،كــالــرصــاص ،حقيبتيَ ،
عبر
ِ
ّ
املمر املعتم.
ِ ُ
َ
انتهت املسيرة بني بيروت العجيبةِ
والجزائر.
ِ
إنني في «املتروبول»
ْ
وإنني في «سيدي بل ّ
عباس» ...
ِ ِ ِ
■■■

كان ذلك في 1964
َ َ
قسـمًا! ُ
دو َن ـ ْـت ــهُ
ـرف أن ت ــاري ـ َـخ املــدي ـنــةِ َّ
وت ـع ـ
ٌ
شهادة
ْ َ
ـ«وجدة» يأكلون
وهناك َمن كانوا ِب
َ
حياتهم بني البطالةِ والبطاطا...
َ
ض ْع!
ال ت ِ
ْ
ّ
قلب ِبلعباس:
ها أنتذا في ِ

ُّ
الث ُك ُ
نات َ
ّ
الفرنسي.
للدر ِك
هذه َ
َكانت ُ
ْ
ُ
املــراقـ ُـص أغـ ِـلــقــت /.وال ـعــاهــرات ،بال
ْ َ
جنود ما ٌيزلن بذلك املبغى.
َ ٍ
للناس.
َوث َّم حديقة
ِ
ُ
ثـ َّـم «املـسـ ُ
ُّ
البلدي»  ...حيث رأيـ َـت
ـرح
ْ ّ
ِبن بالَ ،
ْ
(عش ّية ِحب ُ ِسهِ )!
ِ ُّ
َوتظل تهتف ،هامسًا:
ق َسـمًا!
ُ■ ■ ■
هــل َ
ـرف ّأن ب ّ
لعباس سوف
كنت تـعـ
ِ
َ
َ
تكون بيتك؟
َ
ّ
َ
ابنت َ
َ
هناك،
يك
ميالد
أن
ٌ
ُ
ُ
ـوادي ،ال ـ َـذي ض ّـحـضــاحــه عـ ِـفــن،
وال ـ ـ ـ ُ ِ
َ
بالسم ِك ...
صحن َك الفخ َار
سيمأل
ُ ّ ٌ
بهي ُة.
الحياة
ّ
َ
والكر ُم يمأل َ
ْ
بالشمس
كأسك الفخ َار
ِ
ْ
حافاتها،
سالت إلى
ِ
التي ً
َ
ّ
وردية  /...ق َسمًا!
َ
ُ ■ ْ■ ■ ْ
َ
«الم ِبيانس» الحانة:
تدخل
قد كنت ُ ْ
السردين يشوى
ِّ
والرميتي،
ّ ُ
ُ
والحالزين اململحة ...
ٌ■■■
ُ
الدروب طليقة،
ُ
ْ
«الفرساي» بيت َك!
سيكون في
... Les Versailles
■■■
َ
كنت ،أحيانًا ،تـ ُ
َ
األعماق
جزائر
ـرود
ِ
...
الريف:
تراب
في
تمضي
ِ
ِ
ْ
َبـ ـ ْـس ـ ـكـ ــرة .تـ ـ ـ ــاغ .سـ ـي ــدي اب ــراهـ ـي ــم.
معسكر .عني البرد .سفيزف
ّ
تسالة .سيدي لحسن.
بو حنيفيةْ َ .
ّ
ريو ساالدو .مغ ِنية.
عني البرد .رأس املــاء .سيدي خالد.
ّ
باريا آلتو .سيدي علي بوسيدي.
س ـي ــدي خ ــال ــد .ال ـع ـم ــارن ــة .زروالـ ـ ــة.
سيدي حمادوش .غليزان.
بور ساي ...
■■■

ُ ْ
ُ
المساء،
تعود مع
إذ
ِ
ُ
المرافئَ ،
السم ِك ...
مراكب
ُ ّ ٌ
بهية ...
الحياة

«بورتريه لسعدي يوسف» ــ تخطيط بالكومبيوتر ألندريا تييرني

َق َ
ســمًا!

■■■
ْ
َ
ُ
أرحم ...
األقدار
إن كانت
نجوتَ،
إن َ
َ
ْ ّ
ورق ــت األم ـ ُ
ـرفـ َـقــت الــريـ ُ
ـواج
ـاح،
وإن تـ
َ َ ْ
َ
حتى أوصلتك هنا
ّ
بلعباس ...
إلى فردوس
ْ
املقام ّ
ُِ
مقدسًا
إن كان
ُ
َ
فل َم ارتحالك؟
ِ
أي ج ٍّن قد َأل َّم َ
ُّ
بك؟
ِ
ُ
الرحيل!
َ ُْ
َ
ألم تقل :قسمًا؟
■■■
َ
ْ
ْ
عباس ،ممسوسًا ،وأخرق
غادر َتِ ،بل
ِ
َ
 ...ت ـق ـطـ ُـع ال ـب ـح ـ َـر امل ـح ـي ــط ،وت ـق ـطــعُ

َ
ِّ َ
ـوس ــط ،ال ـج ـ َـب ــل ال ـع ـظ ـيـ َـم .تـبـيـ ُـت
املـ ـت ـ
َ
بعد أخرى.
ليل َك ُفي
مخيم بلد ٍة ُ من ِ
َِ
ُ
تـ ْـر ِهــق األط ـفــال ،تثمل فــي املــرافــئ ...
َ
ُ
تقطع الصحراء مندفعًا،
تقود كناقةِ
ً
َ
ال ـب ـ ّ
ـدوي مــا سـمـيــتــه س ـي ـ ْـارة .وتـنـ ُـام
َ
َ
الفجر منحنيًا إزاء ِاملقو ِد .األفق
عند
ِ
ُ
ُ
ـول :ب ـ ـغـ ـ ُ
ـداد! ال ـخ ــرائ ــط
ال ـع ـج ـيـ ُـب يـ ـق ـ
ُ
ُ
ُ
بغداد.
بغداد،
تلمظ  ...إنها
سوف ِ
انتب ْه!
ِ
ُّ
َ
قد أقبل الش ُّ
رطي
ّ
الحزبي ...
&
■■■
َ
واآلن؟
ت ـن ــأى ،م ـثــل م ــا ت ـن ــأى ب ـنــا األح ـ ــامُ،
ب ْل ّ
عباس ...
ِ

َ
ريف
البحيرات الغريبةِ
أنت َاآلن في ِ
ِ
ْ
غابات
وسط
ٍ
...
وأوديةٍ
ُ
لقد َ
راح العراق،
َ
َّ
ُ
بالشوك.
ور ْح َت ،أنتُ ،متوجًا
ِ
َ
َ
أنت ،اآلن ،تهدأ.
َ
أنت تهدأ.
ْ
َ
ّ
أنتِ ،بلعباس ...
َ
فارف ْع َ
كأسها
واهدأ
ُ
ّ
ـاد ْره ــا ،وإن ش ــط ـ ْـت بـ َـك
ـ
غ
ـ
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ألن ــك
ِ
َاأليام ...
ق َسمًا!
لندن 04.01.2015
* شاعر عراقي

ال زهور تنمو فوق اسمي
منال الشيخ *

َمخاض

واحتفظن بهِ
في ألبوم
ذكرياتهن.

مالمح
-1-

َ
مالمحك
ُ
أعرفها،
َّ
نصوصهن وأبتسم
اقرأها في
ِ
ُ
تكبر بعيدًا عني
أراقبها وهي
في أمان ُ
الح ِّب وحفظهِ .
ِ

-2-

ُح ّب َك لعنة
َّ
ّ
وح َد في دفاترهن
َ ُ
القصائد كلها
ُ
ُ
هذه القصيدة املكررة.
صرنا نشبه ِ

-3-

ُ
َ
بوجهك
أحتفظ
املنعكس
ِ
على زجاج نظاراتهن الشمسية
في ألبوم ذكرياتي
بالكاميرا ذاتها
ُ
َ
وجهك
التقطت
على زجاج نظارتي الشمسية.

-4عندما تزورها
ُ
وتجلس معها
تنس رجاءً
ال َ
َ
ُ
أن تدخل بقدمك اليمنى
تاركًا مظلتك على املشجب
ً
معلقة ُق َ
رب قلبي
الذي يرى
ّ
كل شيء.

ِّ
الشعر

ُ
الشعر يأتي دائمًا بعد الحب
ُّ
كل ما خالله
ُ
تدوين
محض
ٍ
لعمر الحب القصير.

ٌ
خطأ مطبعي

ألنك في بالي دائمًا
َ
ظننتك تعرف
ّ
بما أفكر.

ها،
ٌ
َ
ُ
غيابك
شرف
ينضج على
ديوان آخر
ِ
ُ
ترسل َ
دود الشعر في كل االتجاهات
وال تكون حاضرًا
على رأس إحداهن
في انتظار والدة قصيدة؛
ْ
ابنتك!

َ
الحالمون

الحاملونً ،
ُ
ُيـبــقــون رش ـفــة مــن النبيذ األح ـمــر في
قعر َالكأس
ِ
ونصف ّ
حبة ُبندق..
من أجل «قفلةِ » قصيدة
ُ َ
لم تكتب بعد.

Tips
بمرور األيام
ِّ
دك على رائحةِ قميصهِ
سيعو ِ
غير املغسول منذ أيام
وعلى نكهة التبغ
ُ
في قبالتهِ
ّ
ستتعودين..
ولن تستيغي بعدها

لسانك
حروفًا على
ِ
بال دخان
وجوده.
ِ

سوى
ْ
ُ
أنقذته الصدفة
َمن
من فضول رصاصة أو شظية
في استكشاف أفكار رأسه.

َ
مررت في قصائدي
َ
يلمحك أحدٌ
دون أن
َ
أريدك في حياتي
هكذا
أيضًا.

صورة تذكارية

استحواذ

ٌ
حرب

-1الرجال يقررون الحروب..
والنساء تعيش على أنقاضها.
كوكب من النساء
سنصحو يومًا على
ٍ
واحدة ال تشتهي األخرى
ُ ٌ
خلفه رجل
إال من أجل عطر
عنق
على ِ
إحداهن.

-2عندما تنتهي الحروب
ُ
يعود الجميع
إلى الحقيقة

ُ
املوت قريبًا جدًا َ
منك هذه َّ
املرة
كان
قريبًا جدًا،
ً
َ
إلــى الــدرجــة التي التقط فيها صــورة
معك
بابتسامةٍ أخيرة
ْ
لعدسةِ الحياة.

ال زهور تنمو فوق اسمي
عندما أموت ُ
ال يهم أين سأدفن
ُ
الزهور/وهنا؛ 
ففي العراق ال تنمو
ٍ 
سبيل
عابر
ما ّمن ً
يمر ُصدفة 
ً
ُ
يضع وردة على ٍ 
اسم
َ ُ
ذكره ُ
لم يعد ي
َ ُ
لسان ْك.
* شاعرة عراقية تقيم في النرويج،
والقصائد من ديوان يصدر قريبًا بعنوان
« -Typoملف الحب».
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روالن بارت يوميات ِحداد
ترجمة وتقديم محمد الخضيري
إثر موت أمه في خريف  ،1977انطلق
روالن ب ــارت ( )1980-1915فــي حمى
ُّ
كـ ـت ــاب ــة تـ ــدوي ـ ـنـ ــات ،ي ـ ـخـ ــط ف ـي ـه ــا أث ــر
ف ـق ــدان ـه ــا ،م ـخ ـت ـب ـرًا مـ ـق ــدار األل ـ ــم عـبــر
الكلمات .لكن هذه التدوينات (-1977
 )1979ل ــم ت ـكــن مـ ـن ــذورة لـلـنـشــر ،ولــم
ي ـح ــدث أن طـبـعــت إال ف ــي ع ــام .2009
أث ــار نـشــر هــذه الــوثـيـقــة الحميمة عن
ُ
اليتم ،الكثير من الجدل في األوســاط
الثقافية الفرنسية ،إذ اعتبر البعض
نشرها تعديًا على حميمية الكاتب.
بـ ـ ــدأ بـ ـ ـ ــارت كـ ـت ــاب ــة هـ ـ ــذه الـ ـي ــومـ ـي ــات،
مـبــاشــرة بـعــد وف ــاة أم ــه ،وعـلــى الــرغــم
م ــن أنـ ــه كـ ــان ق ــد ب ـل ــغ ال ـس ـت ــن ،إال أن
حادث وفاة األم شكل شرخًا في ذاته.
ت ـبــدأ الـكـتــابــة اله ـث ــة .بـجـمــل قـصـيــرة،
مضطربة ،مفككة ،وذات معنى منغلق
أح ـي ــان ــا ،ث ــم تـمـتــد ل ـتــرصــد يــومـيــاتــه.
وكأنه يكتشف املــوت ألول مــرة .كتابة
م ـه ــدت أم ــام ــه ال ـط ــري ــق لـلـتـفـكـيــر فــي
ً
موته الشخصي ،الذي صار أمرًا قابال
ْ
للتحقق ،ولــم يطل إذ رحــل بعد ثالث
س ـنــوات عـلــى وف ــاة أم ــه .ال ـح ــداد هنا،
ومعه مرارته ،يتخذ مكانه في اكتئاب
الـ ـي ــوم ــي .ي ـص ـي ــر إش ـ ـبـ ــاع ال ـح ــاج ــات
االعتيادية ،كالذهاب إلى املخبز ،مبررًا
آخر لفعل البكاء .وهنا تشكل يوميات
الحداد عالمة على الحساسية املفرطة
لـلـعــاشــق األبـ ــدي روالن بـ ــارت .فــي ما
يلي مقاطع مختارة من يومياته:
 26أكتوبر 1977
ليلة ُ
العرس األولى
لكن ليلة الحداد األولى؟
 27أكتوبر 1977
 لم تعرف جسد املرأة! عــرفــت جـســد أم ــي سـقـيـمــا ،ثــم وهــيتحتضر.
 27أكتوبر
كل صباح ،حوالى السادسة والنصف،

خارجًا في الليل ،كانت جلبة حاويات
القمامة.
بارتياح :أخيرًا انتهى الليل (أمر
تتلفظ َّ
ْ
شنيع ،تألت في الليل ،وحيدة).
■■■
م ـ ــا ْأن يـ ـهـ ـل ــك ك ـ ــائ ـ ــن ،ب ـ ـن ـ ـ ٌ
ـاء مـ ـحـ ـم ـ ٌ
ـوم
للمستقبل( :تغيير األثاث ،إلخ  :)..هوس
املستقبل.
 27أكتوبر
م ــن ي ـ ــدري؟ رب ـمــا ب ـعــض ال ــذه ــب ضمن
هذه التدوينات؟
 27أكتوبر
ّ
 س .س :سآخذ بيدك ،سأجعلك تتبععالجًا من الهدوء
ر .ش :مـنــذ سـتــة أش ـهــر ك ـنـ َـت مكتئبًا،ألنك كنت تعلم .حداد ،اكتئاب ،عمل ،إلخ
 على الرغم من هذا بلباقة ،على عادته.غضب .ال ،الحداد (االكتئاب) هو شيء
آخــر عــدا املــرضِ .مـ َّـم ُيــراد لي أن أشفى؟
كي أجــد أي حــال ،أيــة حياة؟ ّإذا ما كان
هناك من عمل ،فإن من سيتمخض عنه
ل ــن ي ـكــون كــائـنــا مـسـطـحــا ،ب ــل سـيـكــون
كــائـنــا مـعـنــويــا ،مــوضــوعــا للقيمة – ال
لالندماج.
 27أكتوبر
ّ
يخمن الجميع  -أحــس بــاألمــر  -درجــة
شدة الحداد .لكن من املستحيل (عالمة
سخيفة ،متناقضة) قياس مدى إصابة
الواحد به.
 27أكتوبر
أخرى ،أبدًا مرة أخرى!».
 «أبدًا مرةْ
 م ــع ذل ــك ت ـن ــاق ــض :ه ــذه ال ـ ــ«أب ـ ـدًا مــرةأخ ـ ــرى» لـيـســت أب ــدي ــة ألن ـكــم بأنفسكم
ستموتون يومًا ما.
«أبدًا مرة أخرى» عبارة للخالدين.
 28أكتوبر
ننقل جـثــة م ــام .مــن بــاريــس إل ــى أورت.
(رفقة ج .ل .واملكلف بالنقل) :توقف من

أجــل الـغــداء فــي حــانــة صغيرة شعبية،
بسوريني (تأتي بعد مدينة تور) .يلتقي
ً
الـنــاقــل «زم ـيــا» (شـحــن جثة إلــى هوت
 فـيــن) وي ـت ـنــاول ال ـغــداء مـعــه .أتمشىبضع خطوات مع جون لوي على طرف
الساحة (قــرب النصب التذكاري املريع
للموتى) .أرض واطـئــة ،رائحة املطر ،ال
بروفانس البائسة .وعلى الرغم من ذلك
ما يشبه رائحة الحياة (بسبب الرائحة
العذبة للمطر) ،بداية االنعتاق؟ كما لو
ٌ
أنها خفقان وجيز.
 29أكتوبر
أمـ ـ ٌـر غ ــري ــب .صــوتـهــا الـ ــذي كـنــت أع ــرف
جـ ـيـ ـدًا ،ال ـ ــذي ن ـق ــول إنـ ــه ب ـ ــذرة ال ــذك ــرى
بذاتها (النبرة العزيزة ،)..ال أسمعه .كما
ٌ
صمم موضعي.
لو أنه
 29أكتوبر
في الجملة« :إنها لم تعد تتألم» ،ملــاذا،
ُ
ملــن تحيل «ال ـه ــاء»؟ مــا ال ــذي يــرغــب في
قوله هذا املضارع؟
 29أكتوبر
ف ـك ــرة  -مــده ـشــة ول ـك ــن غ ـيــر مــؤس ـفــة -
أن ـهــا لــم تـكــن «ك ــل ش ــيء» لـ ـ ّ
ـدي .وإال لم
ً
أك ــن ألكـتــب أع ـم ــاال .مـنــذ أن شــرعــت في
ً
عــاجـهــا ،قـبــل سـتــة أش ـهــر ،كــانــت فعال
«كــل شــيء» بالنسبة لــي ،ونسيت كليًا
أنـنــي كـتـبــت .ص ــرت كليًا لـهــا .قـبــل ذلــك
ك ــان ــت ت ـج ـعــل م ــن ن ـف ـس ـهــا ش ـف ــاف ــة كــي
أتمكن من الكتابة.
 29أكتوبر
ُ
وأنــا أكتب هــذه املــاحـظــات ،أفـصــح عن
مكنوني لالبتذال الذي بداخلي.
 29أكتوبر
ال ــرغ ـب ــات ال ـت ــي راودت ـ ـنـ ــي ق ـبــل مــوتـهــا
(خـ ـ ــال م ــرض ـه ــا) ال ي ـم ـكــن أن تـكـتـمــل
اآلن ،ألن هــذا يعني أن موتها هو الذي
ّ
مــكـنـنــي م ــن إت ـمــام ـهــا – أن مــوت ـهــا قد
يـكــون بشكل مــا م ـحــررًا لــرغـبــاتــي .لكن
موتها ّ
غيرني ،فلم أعد أرغب في ما كنت

أرغب فيه .يجب االنتظار – على فرض
أنه قد يتحقق هذا  -إلى أن تتشكل رغبة
جديدة ،رغبة ما بعد موتها.
 29أكتوبر
ق ـي ــاس ال ـ ـحـ ــداد( :الروس ،مـيـمـيـنـتــو):
ثمانية عـشــر شـهـرًا لـلـحــداد عـلــى األب،
على األم.
 29أكتوبر
ف ــي ّ أورت :ح ــزي ــن ،وديـ ـ ــع ،ع ـم ـيــق (بــا
تشنجات)
 30أكتوبر
 ..أن ال يدمرني هــذا امل ــوت كليًا ،يعني
ب ـش ـكــل ق ــاط ــع أن ـن ــي أرغ ـ ــب ف ــي الـعـيــش
بشكل مـفـتــون ،حــد الـجـنــون ،وبالتالي
خ ــوف ــي م ــن م ــوت ــي ال ـش ـخ ـصــي ال ي ــزال
حاضرًا ،ولم يتزحزح شبرًا واحدًا.
 29أكتوبر
كـثـيــرون ال يــزالــون يحبونني ،لكن من
َُ
اآلن فصاعدًا لن َيقتل موتي أحد.
 وهنا ِج ّدة األمر.(ولكن ميشيل؟)
 31أكتوبر
االثنني ،الثالثة بعد الزوال :أعود وحيدًا
للمرة األولى إلى الشقة .كيف سيمكنني
أن أعيش هنا وحيدًا .وباملوازاة مع ذلك
ٌ
ُ
يقني أنه ال اليوجد مكان لتغييرها.
 31أكتوبر
جــزء مني يسهر في الـيــأس ،وبــاملــوازاة
معه يتخبط ٌ
جزء آخر لتوضيب بعض
أغراضي عديمة الجدوى ذهنيًا .أحس
هذا كما لو كان مرضًا.
 31أكتوبر
ُ
أحـيــانــا ،بعجالة ،تحدث لحظة بياض
– كـمــا لــو مــن ع ــدم اإلحـ ـس ــاس -ليست
لحظة نسيان .هذا يرعبني.
 31أكتوبر

بــديـهــة ج ــدي ــدة ،غــريـبــة ،لــرؤيــة قـبــح أو
جمال الناس (في الشارع).
 2نوفمبر
(أمسية رفقة ماركو)
أدرك اآلن أن حدادي سيكون فوضويًا.
 3نوفمبر
ُ
َّ
ُ
م ــن نــاح ـيــةَ ،ت ـطــلــب مـنــي ك ــل ش ــيء ،كــل
ْ
الحدادُ ،مطلق ُه ( لكن ليست هي ،بل أنا
ِ
من أدفعها لتطلب مني هذا) .ومن جهة
ثانية (بأن تكون هي تمامًا) تنصحني
بــالـخـفــة ،ال ـح ـيــاة ،كـمــا لــو أن ـهــا ِّال تــزال
تـقــول ل ــي« :لـكــن اذهـ ـ ْـب ،اخـ ـ ْ
ـرج ،رف ـ ْـه عن
نفسك».
 4نوفمبر
ه ــذه الـلـيـلــة ،لـلـمــرة األولـ ــى ،حلمت بها،
كانت ممددة ،لكنها ليست مريضة على
اإلطـ ــاق ،فــي قميص ال ـنــوم الـ ــوردي من
ماركة ... uniprix
 5نوفمبر
ّ
ظ ـه ـي ــرة ح ــزي ـن ــة .ت ـب ــض ــع س ــري ــع .ل ــدى
مجد) أشتري
صاحب املخبز (أمـ ٌـر غير
ٍ
ح ـل ــوى ك ـي ــك .ت ـق ــول ال ـن ــادل ــة الـصـغـيــرة
وه ــي تلبي طلبية زبــونــة :هــا ّ ه ــو .هي
الكلمة التي كنت أقول وأنا أحضر شيئًا
مــا ألمــي حــن كنت أعالجها .مــرة ،حني
اق ـت ــرب ــت ال ـن ـه ــاي ــةّ ،
رددت وهـ ــي نصف
واع ـيــة :هــا هــو( .أن ــا هـنــا ،كلمة أخبرنا
بها بعضنا البعض كل الحياة).
كلمة النادلة هاته أفــاضــت الــدمــوع في
ً
ُ
ّ
بكيت مـطــوال (بـعــد عــودتــي إلى
عيني.
الشقة الكاتمة للصوت).
هكذا يسعني أن أدرك حدادي.
ليس مباشرة في الــوحــدة ،اإلمبريقية،
إلـ ـ ــخ .أتـ ـص ــرف ه ـن ــا بـ ـن ــوع م ــن ال ـ ِّـدع ــة،
والتحكم .يبدو أنه يجعل الناس يظنون
أنه ينتابني أسى أقل مما يعتقدون .إنه
الحب مجددًا،
هنا حيث تتمزق عالقة َ
ف ــي ع ـب ــارة «ك ـنــا نـحــب َبـ ْـعــضـ ْـي ـنــا» .من
النقطة األكثر إحراقًا إلى النقطة األكثر
تجريدًا.

«موت الحب»
لالسبانية ارانتزازو
مارتينيز (زيت
على كتان ـ
88.9 ×60.69
سنتم ــ )2007
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كلمات

أنثروبولوجيا

فرانك مرميه «على أطالل» بيروت وعدن وصنعاء
ّ
بعدما أقام فيها لسنوات ،جمع الوثائق التي تتعلق بأحوال المدينة العربية
وتطورها العمراني والحضري والسياسيّ ،
ّ
ليقدم قراءة سوسيولوجية في
سير هذه األماكن .وإذا بفكرة المدينة تتالشى تحت طبقة ثخينة من القيم
الريفية والعشائرية والدينية
خليل صويلح

استأصلت
الحرب
األهلية
قلب بيروت
التاريخي،
ما أفقد
«المركزية
المدينية
القديمة،
جزءًا
كبيرًا من
وظائفها»

فــي كتابه «م ــدن مـتـنــازعــة» (الـفــرات
ل ـل ـن ـشــر والـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع) ،ي ــزي ــح ف ــران ــك
مــرمـيــه ال ـق ـشــور ال ـبــرانـ ّـيــة ع ــن ثــاث
م ــدن عــرب ـيـ ّـة ه ــي بـ ـي ــروت ،صـنـعــاء،
ع ــدن لـتـتـكــشــف ع ــن أصـ ــول هجينة
م ـت ـص ــارع ــة ،وإرث ت ــاري ـخ ــي ثـقـيــل
ت ـت ـنــازعــه الـقـبـلـيــة ف ــي امل ـق ــام األول.
وإذا بـفـكــرة املــدي ـنــة تـتــاشــى تحت
ط ـب ـق ــة ث ـخ ـي ـنــة مـ ــن ال ـق ـي ــم الــري ـف ـيــة
والعشائرية والدينية .وتــالـيــا ،فإن
فكرة الحضرية التي تتسم بها املدن
ال ـحــدي ـثــة ت ـنــدحــر ملـصـلـحــة هــويــات
طارئة ،أو ما يسميه «ترييف املدينة»
فــي ظــل هيمنة األنـظـمــة العسكرية
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،أوإقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ال ـط ـب ـق ــة
ال ـب ــورج ــوازي ــة جــان ـبــا ،م ــا أدى إلــى
بــروز األصــولـيــة اإلســامـيــة ،وذيــوع
الـحـجــاب ،والـعـســف األم ـنــي ،مقابل
ّ
التمدن ،أو املواطنة التي
غياب فكرة
هي من سمات الحضرية.
ي ـت ـكــئ األكـ ــاديـ ـمـ ــي ال ـف ــرن ـس ــي عـلــى
مـ ـع ــرف ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة ب ـ ــامل ـ ــدن الـ ـث ــاث
خ ـب ــره ــا ع ــن ك ـث ــب خ ـ ــال ع ـم ـلــه فــي
«امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي» فــي
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــدن ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ــوث ــائ ــق
ّ
وال ــدراس ــات وامل ــراج ــع ال ـتــي تتعلق
بــأحــوال املــديـنــة العربية وتـطـ ّـورهــا
الـعـمــرانــي وال ـح ـضــري والـسـيــاســي،
م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر أنـ ـث ــرب ــول ــوجـ ـي ــة،
وقراءة سوسيولوجية تميط اللثام
ـدالالت املختلفة التي
عــن «أط ــوار ال ـ ّ
تــؤثــر ف ــي ال ـت ـمــثــات أو ال ـت ـصــورات
والحوادث الراهنة».
تنهض سير هذه املدن على توترات
ومشكالت مزمنة ،تعود إلــى جذور
تأسيسها ،وأنماط العيش املشترك
ً
وامل ـل ـت ـب ــس بـ ــن أقـ ــوام ـ ـهـ ــا ،وص ـ ــوال
إلــى ّ
تغير أشكال االنتساب املديني
املـثـقــل ب ــإرث قــديــم ملعنى «اإلق ــام ــة»
ل ـج ـهــة م ـع ــاي ـي ــر الـ ـسـ ـل ــوك امل ــدي ـن ــي،
وصـعــوبــة تعريف كلمة «حضرية»
ف ــي مـجـتـمـعــات تـنـتـســب إل ــى الـقـيــم
امل ــاض ــوي ــة أك ـث ــر م ــن ان ـخــراط ـهــا في
ّ
الحداثة ،خصوصًا ما يتعلق بنظام

ال ـت ـش ــري ــع ،وسـ ـط ــوة ن ـظ ــام ال ـق ــراب ــة
(رواب ـ ــط ن ـســب ،ورواب ـ ــط مـصــاهــرة،
وعــاقــات زبــائـنـيــة) .وهــو مــا سوف
ّ
يتجلى في املهن ،وعالقات السوق،
والهيمنة على مركز املدينة ،بصوغ
نـ ـ ـم ـ ــوذج م ــديـ ـن ــي ه ـ ـجـ ــن ،تـتـخـلـلــه
هـ ـ ّ
ـوي ـ ــة مـ ـحـ ـتـ ـك ــرة تـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي ع ـمــل
يصف
مؤسسات السلطة املدينيةّ .
مرميه بيروت بأنها «محطة توقف
ّ
متغيرة» ،كلما انطفأت بتأثير كارثة
ّ
طبيعية أو نتيجة تقلبات تاريخية،
تـ ـنـ ـه ــض مـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــد ،وبـ ـمـ ـص ــائ ــر
م ـخ ـت ـل ـفــة .وكـ ـ ــان ع ـل ـي ـهــا أن تـنـتـظــر
ُ
القرن الـ  19كي تحكم ربط شواطئها
ب ـط ــرق ــات ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة و»ك ــي
تـصــل إل ــى م ـصــاف ســالــم ال ـشــرق».
تجارة الحرير النشطة في منتصف
ال ـق ــرن ال ـ ـ  ،19ربـطـتـهــا بـشـكـ ٍـل متني
باملوانئ األوروب ـيــة .وبــذلــك ّ
همشت
منافساتها من مدن الساحل ،وباتت
مــرفــأ املـشــرق األســاســي تـجــاريــا ،ما
أدى إلــى اخـتـيــارهــا عاصمة إداري ــة
لوالية بيروت في العهد العثماني،
وعاصمة للدولة اللبنانية فــي ظل
االنـ ـت ــداب الـفــرنـســي ( ،)1920وبـعــد
استقالل لبنان .هكذا أصبحت مركز
جذب للمهاجرين إليها من املنطقة،
خـصــوصــا بـعــد اكـتـســابـهــا وظــائــف
إدارية وسياسية وتعليمية .بتراجع
ص ـنــاعــة ال ـح ــري ــر ،ع ـ ّـوض ــت ب ـيــروت
ح ـضــورهــا االق ـت ـصــادي بالسيطرة
عـلــى ثـلــث ال ـســوق الـعــاملـيــة لـلــذهــب،
وتـبــوأت املــركــز املــالــي األســاســي في
الشرق األوســط ،مجتذبة الرساميل
ال ـعــرب ـيــة ،ونـقـطــة ل ـقــاء بــورجــوازيــة
األعمال من جهة ،واملثقفني واملنفيني
العرب من جهةٍ ثانية (تجارة األفكار
والكلمات) بوصفها مختبرًا ثقافيًا
للعالم العربي ،وتجارة املطبوعات
(عاصمة النشر العربية) ،في طابع
كوسموبوليتي فــريــد ،عبر «حداثة
مستعارة من الغرب ،لكنها موشاة
ّ
باللون املحلي».
م ـح ــت ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
( )1975الـ ـص ــورة ال ـقــدي ـمــة ل ـشــارع
الـحـمــرا كقطب اق ـت ـصــادي وثـقــافــي،

وتـحـ ّـول وســط املدينة املهجور إلى
خـ ــط ت ـ ـمـ ــاس ،وتـ ــال ـ ـيـ ــا ،اس ـت ـئ ـص ــال
قلبها الـتــاريـخــي وش ـعــار ذاكــرتـهــا،
ما أفقد «املركزية املدينية القديمة،
ج ـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن وظ ــائـ ـفـ ـه ــا» ،كـمــا
غـ ّـيــرت الـحــرب املشهد الـتـجــاري في
ب ـ ـيـ ــروت ب ـخ ـل ــق فـ ـ ـض ـ ــاءات ج ــدي ــدة
ي ـت ـح ـ ّـدد ت ــأث ـي ــره ــا أح ـي ــان ــا ب ـح ــدود
مناطق نفوذ امليليشيات املتنازعة،
ّ
التعددية املدينية بـ
واستبدال طابع
«الطابع االستئثاري للسلطات».
ل ـكــن مــاهــي ّ حـ ــدود بـ ـي ــروت؟ يجيب
أراض
م ــرم ـي ــه ب ــأنـ ـه ــا «م ـج ـم ــوع ــة
ٍ
م ـ ـت ـ ـجـ ــاورة ت ـف ـص ــل ب ـي ـن ـه ــا ح ـ ــدود
غـيــر مــرئـيــة ،تـتـنــازعـهــا االن ـت ـمــاءات
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـق ـصــد
ال ـس ـل ـطــة وال ـت ـم ـث ـي ــل» ،رغـ ــم تـنـ ّـصــل
سـ ـك ــانـ ـه ــا مـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب إلـ ـيـ ـه ــا،
وإع ـ ــاء ش ــأن «ال ـض ـي ـعــة» بوصفها
حـ ـ ّـي ـ ـزًا م ـك ــان ـي ــا ون ـ ـمـ ــوذجـ ــا ث ـقــاف ـيــا
ل ـق ـي ــم راسـ ـ ـخ ـ ــة ،وت ـت ـق ــاب ــل فـ ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق «إي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ال ـج ـب ــل»،
و»إيــديــولــوجـيــا املــديـنــة» لتصنيف
العـ ـب ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وم ـج ـم ــوع ــات

دي ـن ـي ــة ،وه ـ ـ ّ
ـوي ـ ــات م ـف ـت ــرض ــة ،عـلــى
رغـ ــم س ـع ــي الـ ــدولـ ــة وقـ ـ ــوى ال ـس ــوق
إل ــى حـلــول تــذلــل امل ـخ ــاوف األمـنـيــة،
مــن طــريــق التخطيط املــديـنــي .هــذه
امل ـ ـحـ ــاوالت ال ت ـخ ـفــي واق ـ ــع تقسيم
امل ــديـ ـن ــة إلـ ـ ــى جـ ـ ــزر أمـ ـنـ ـي ــة ،مـ ــا زال
بعضها م ــوروث ــا مــن حـقـبــة الـحــرب
الـتــي أرغ ـمــت آالف اللبنانيني على
ّ
الـ ـهـ ـج ــرة وال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ،م ـث ـل ـمــا ع ـ ــززت
«األقـ ـلـ ـم ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة» ،وال ـت ـنــاقــض
املــدي ـنــي ع ـبــر الـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي
الجديد الــذي ّ
مهد لعملية تقويض
البعد التراثي للمدينة وانفصامها
ّ
كمحصلة للمضاربة
االج ـت ـمــاعــي،
العقارية املجنونة .على ضفة أخرى،
يرصد هــذا االنثربولوجي الرصني
«م ـعــركــة ال ـس ـمــاء ف ــي بـ ـي ــروت» ،في
إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـ ـصـ ــراع امل ــذه ـب ــي بــن
الـحـ ّـيــز ال ــذي يحتله «جــامــع محمد
األم ــن» مــن جـهــة ،و»كــاتــدرائـيــة مار
جرجس» من الجهة األخرى.
ف ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــراءة «ص ـ ـن ـ ـع ـ ــاء» ،ت ـت ـش ــاب ــك
ثــاثــة أقانيم هــي املــديـنــة ،والـســوق،
والقبيلة .لطاملا كــانــت هــذه املدينة

ً
س ــاح ــة ل ـل ـم ـع ــارك ،وع ــرض ــة للنهب
واملذابح على يد قبائل مجاورة ،ما
جعلها كيانًا مركزيًا وتبادليًا بني
املجتمع القبلي واملجتمع الحضري
ب ــدف ـع ــات م ـت ـص ـلــة م ــن امل ـه ــاج ــري ــن.
اح ـت ـلــت ال ـق ـب ـي ـلــة م ــرك ــز امل ــدي ـن ــة مع
تـ ّ
ـوس ـع ـهــا مـطـلــع الـسـبـعـيـنـيــات ،ما
أدى إلى تفاقم االختالط االجتماعي
وامل ــذه ـب ــي ،إذ ل ــم يـعــد «ال ــزي ــدي ــون»
وح ــده ــم م ــن يـسـيـطــر عـلــى م ـقــدرات
ّ
امل ــديـ ـن ــة .ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،ل ــم تـتـمــكــن
السلطة السياسية من لجم السلطة
القبلية داخل الفضاء املديني ،وهو
ما يعكس «حجم النفوذ الذي يتمتع
بــه مـشــايــخ الـقـبــائــل داخ ــل ال ــدول ــة».
صـ ـنـ ـع ــاء إذًا ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــراه ه ــذا
ال ـبــاحــث ،مــديـنــة تـقـلـيــديــة تتمحور
مــركــزيـتـهــا ف ــي األس ـ ــواق التقليدية
والعائالت التي تسيطر عليها ،قبل
انفتاح البالد على السوق العاملية.
ولـ ـع ــل «س ـ ـ ــوق الـ ـ ـق ـ ــات» هـ ــو األك ـث ــر
خـصــوصـيــة فــي صـنـعــاء ،ن ـظ ـرًا إلــى
ح ـجــم االس ـت ـه ــاك امل ـح ـلــي ،وتـلـيـهــا
«سـ ــوق ال ــذه ــب وال ـف ـض ــة» ،و»س ــوق
ّ
النجارين» .صنعاء بصيغة أخرى،
هــي رجـحــان الشرعية الدينية على
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـس ـي ــاس ــي امل ـ ـضـ ــاد .أم ــا
ّ
لتصورات خيالية
«عــدن» ،فتخضع
تبعًا ّ
لتنوع الجماعات التي استقرت
فــي ه ــذا املــرفــأ الـسـحــري ال ــذي راكــم
ث ـ ـقـ ــافـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة مـ ـث ــل ال ـه ـن ــدي ــة
واالن ـك ـل ـيــزيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،وتــراتـبـيــة
عرقية مختلطة ،وسجل اكزوتيكي
للرحالة األوروبيني بوصفها «دراما
مــاورائـيــة» ،مثلما هي املحطة التي
صنعت أسـطــورة الشاعر الفرنسي
ً
رامبو الذي عمل فيها وكيال تجاريًا،
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى صـ ــورت ـ ـهـ ــا ك ـن ـج ـمــة
حمراء ،لحظة انضوائها تحت لواء
املــاركـسـيــة بــاســم «جـمـهــوريــة اليمن
الديمقراطية الشعبية» ،و»عاصمة
الـشـيــوعـيــن ال ـع ــرب» ،ونـقـطــة جــذب
للخاليا الثورية من مختلف أنحاء
العالم .وهو ما انعكس على السلوك
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي املـ ـح ــل ــي بـ ـتـ ـح ـ ّـرره مــن
ال ـق ـي ــود ال ـق ـب ـل ـي ــة ،إل ـ ــى أن ان ـط ـفــأت
الـشـعـلــة فــي التسعينيات بتوحيد
الـيـمــن .ويـخـلــص مــرمـيــه إل ــى أن ما
يـجـمــع ب ــن املـ ــدن ال ـث ــاث أقـ ــرب إلــى
تظاهرات العوملة منه إلى خصائص
ً
ثـقــافـيــة مـشـتــركــة بـيـنـهــا ،مـتـســائــا
عـ ـ ّـمـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن روح امل ــديـ ـن ــة فــي
ّ
تحوالت مؤسسة السوق أو الجامع
ّ
أو التصورات املدينية؟

لمحات

ماجدة داغر
بـ ـع ــد بـ ــاكـ ــورّت ـ ـهـ ــا الـ ـشـ ـع ــري ــة «آي ـ ــة
الـحــواس» ،وقعت اإلعالمية ماجدة
داغر «جوازًا تقديره هو» (الفارابي)
ض ـمــن ف ـعــال ـيــات «م ـع ــرض ب ـيــروت
ال ـعــربــي ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» .وضـمــت
م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا أك ـ ـثـ ــرمـ ــن ع ـش ــري ــن
ق ـص ـي ــدة ح ـ ــول ال ـ ــذاك ـ ــرة وال ـج ـســد
وال ـح ــب .كــذلــك أهـ ــدت ق ـص ـيــدة إلــى
ال ـس ـبــايــا اإلي ــزي ـ ّ
ـدي ــات ف ــي الـ ـع ــراق،
ج ــاء فيها «أخـتـبــئ تـحــت خــاصــرة
زرق ــاء /،أصير مستديرة كالقمر/،
أنـ ـج ــب أق ـ ـمـ ــارًا م ـل ـت ـح ـيــة ،وس ـبــايــا
مستديرات».

غازي العريضي

ّ
فــي مــؤلـفــه ال ـجــديــد «إســرائ ـيــل إلــى
األقـ ـص ــى» (ال ـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم
نــاشــرون) ،يتابع غ ــازي العريضي
الـ ــواقـ ــع ال ـع ــرب ــي ال ـح ــال ــي ون ـك ـبــاتــه
األل ـ ـي ـ ـمـ ــة .يـ ـض ــم ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب قـ ـ ـ ــراءات
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات وت ـح ـل ـي ــات أج ــراه ــا
الــوزيــر الـلـبـنــانــي الـســابــق لنكسات
الـ ـع ــراق ول ـي ـب ـيــا وس ــوري ــا وتــونــس
ومصر ،التي أسهمت مجتمعة في
الفلسطينية بوجه
تشتيت القضية
ّ
االحتالل اإلسرائيلي .يتوقف أيضًا
عـلــى بـعــض الـسـيــاســات الخارجية
في أميركا وبريطانيا وإيرا ن.

مارتن بوبر

إبراهيم الحيدري

ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم «ال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــديـ ــة واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان
املـ ـع ــاص ــر» («مـ ـنـ ـش ــورات ال ـج ـمــل»
ـ ـ ـ ت ـع ــري ــب :م ـح ـمــد خ ـل ـيــل ح ـســن)
ملـ ــارتـ ــن بـ ــوبـ ــر ( 1878ـ ـ ـ ـ )1965
نماذج واضحة لكتابات الفيلسوف
واألديب اليهودي .الكتاب الذي حرره
ماوريس فريدمان عام ّ ،1958
يؤمن
ل ـل ـقــارئ طــريــق اإلم ـس ــاك بــاملــامــح
امل ـبــدئ ـيــة ل ـف ـكــر ب ــوب ــر حـ ــول حــركــة
«ال ـح ـس ـيــديــة» (ح ــرك ــة لـلــروحــانـيــة
اليهودية األوروبـيــة الشرقية) ،التي
حـ ــاول م ــن خــالـهــا رع ــاي ــة اإلدراك
الغربي لهذه الثقافات.

أمجد ناصر

ف ـ ـ ـ ـ ــي «ت ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــاء:
سوسيولوجيا الـخـطــاب الشيعي»
الذي صدرت طبعته الثانية عن «دار
الساقي» ،يخوض إبراهيم الحيدري
في األبعاد االجتماعية والسياسية
والـفــولـكـلــوريــة ملــراسـيــم ع ــاش ــوراء.
ف ــي دراس ـت ــه االج ـت ـمــاع ـيــةّ ،
يتعمق
الكاتب وعالم االجتماع العراقي في
ظواهر العزاء الحسيني الحساسة،
ً
مـ ـح ــاوال اخـ ـت ــراق وتـ ـج ــاوز الــوعــي
السلبي ،وطرحها للبحث والتحليل
باالستناد إلــى آلـيــات ومناهج علم
االجتماع الحديث.

ب ـعــد ب ــاك ــورت ــه ال ــروائـ ـي ــة «ح ـي ــث ال
تـس ـقــط األم ـ ـطـ ــار» ،ي ــواص ــل أمـجــد
ناصر إقامته فــي عالم الـســرد في
كتابه « ّخــذ هــذا الـخــاتــم» (اآلداب).
فــي مــؤلـفــه الـجــديــد ،يـعــود الشاعر
والكاتب األردني مجددًا إلى أمكنته
األولـ ـ ـ ـ ــى؛ الـ ـبـ ـي ــت وسـ ــاحـ ــة ال ـل ـع ــب،
وط ـفــول ـتــه ون ـشــأتــه وال ــوج ــوه الـتــي
رافقته في مسقط الــرأس .إنه نص
نـ ـث ــري ط ــوي ــل ي ـت ـح ــرك ب ــن تـقـنـيــة
الرواية من جهة ،وانسياب املذكرات
ّ
املطعمة بــاالسـتـعــارات
الشخصية
والنوستالجيا وتبدل األزمنة.

سعاد جروس
ت ـ ـ ــروي سـ ـع ــاد ج ـ ـ ــروس ح ـك ــاي ــات
سـ ــوريـ ــة فـ ــي «مـ ـ ــن االن ـ ـ ـتـ ـ ــداب إل ــى
االنـ ـق ــاب ـ ـ ـ س ــوري ــة زم ـ ــان نـجـيــب
الريس» (رياض الريس) .في أقسام
ال ـك ـتــاب الـخـمـســة ،ن ـقــرأ ع ــن العهد
الفيصلي وعــن إقــامــة أول حكومة
عــرب ـيــة مــدن ـيــة ،بـيـنـمــا تستحضر
وجـ ــوهـ ــا مـ ــن االن ـ ـ ـتـ ـ ــداب ،وزعـ ـم ــاء
ً
ح ــرك ــات االس ـت ـق ــال ،وصـ ــوال إلــى
االن ـ ـقـ ــابـ ــات .هـ ــو تـ ــاريـ ــخ س ــوري ــة
املعاصر على امـتــداد نصف قــرن،
مــن خ ــال الـسـيــرة الــذات ـيــة لنجيب
الريس الذي عاصرها.
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كلمات
فكر

صادق النابلسي اإلمام موسى الصدر رجل االعتدال
يكتف مؤلف «قيام طائفة ...أمة موسى الصدر» (شركة
لم
ِ
المطبوعات للتوزيع والنشر) بوضع مــادة تاريخية توثق
للنشاط السياسي الــذي اضطلع به الصدر منذ استقراره في
لبنان حتى تغييبه .أطلعنا على مسالك التجديد عنده ،ثقافيًا
وسياسيًا ودينيًا واجتماعيًا
ريتا فرج
في «قيام طائفة ...أمة موسى الصدر»
(شركة املطبوعات للتوزيع والنشر)،
شهدت
يؤرخ صادق النابلسي لحقبة
ّ
تـحــوالت كـبــرى ،لبنانيًا وعربيًا ،مثل
أطروحة
الصدر أحد صانعيها .الكتاب ُ
دكـتــوراه فــي العلوم السياسية قدمت
إلــى «الجامعة اإلسالمية» في بيروت
عــام  2011تحت إش ــراف امل ــؤرخ أحمد
بيضون .مــن إي ــران إلــى لبنان ،يرصد
النابلسي مفاصل حياة اإلمام موسى
ال ـص ــدر ،ال ـبــاحــث دائ ـم ــا ع ــن االع ـت ــدال
وال ـخ ــروج مــن األط ــر التقليدية .كــأول
م ـعـ ّـمــم ي ــدخ ــل ال ـجــام ـعــات ال ـع ـصــريــة،
جـمــع بــن الـعـلــوم الــديـنـيــة والـحــديـثــة
وقارب القيم الحضارية الغربية ،بحكم
م ــا شـهــدتــه إيـ ــران آنـ ــذاك م ــن ت ـطــورات
وتفاعالت فكرية بني تيارات سياسية
وأح ــزاب ماركسية وإسالمية وقومية
ول ـي ـب ــرال ـي ــة .ف ــي مــرح ـل ـتــه اإلي ــرانـ ـي ــة،
عايش في فترة الخمسينيات متغيرات
ِ
هامة آلت تدريجًا إلى رسم وجه إيران
الجديد .أحاط إحاطة واسعة باملبادئ
ال ـت ــي حـكـمــت الـ ـث ــورات ال ـت ــي ق ــام بها
مراجع الحوزة منذ الحركة الدستورية،
ً
وصوال إلى اإلمام الخميني حيث كان
ال ـص ــدر واح ـ ـدًا م ــن ع ـشــريــن ه ــم أصــل
الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة .م ـحــوريــة ال ـصــدر
في حركة الثورة اإليرانية تجلت ـ كما
يــذهــب بـعـضـهــم ـ ف ــي كــونــه الشخص
ال ـ ــذي ص ـنــع ل ـل ـث ــورة ح ـض ــوره ــا على
الساحة اللبنانية واإلقليمية .يتحدث

الكاتب عن العالقة بني اإلمــامــن التي
ف ـت ـح ــت ش ـه ـي ــة ك ـث ـي ــري ــن ،وال سـيـمــا
بعد اختطافه عــام ّ .1978
تعد املحطة
النجفية في العراق حلقة وصل ثانية
تميزت بطابعها الفكري الثقافي إلى
جانب االهتمام بالسياسة.
ي ـك ـشــف الـ ـك ــات ــب عـ ــن م ـع ـط ـي ــات أزمـ ــة
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـ ـصـ ــدر وشـ ـ ــاه إيـ ـ ــران.
الحـقـتــه شــائـعــات كـثـيــرة ،وخصوصًا
بعدما استطاع االفــراج عن علماء دين
مـعــارضــن لنظام الـشــاه مــن السجون
اإليرانية .واجه الصدر حركة معارضة
ملشروعه السياسي في لبنان من قبل
أحــزاب وشخصيات سياسية ودينية
لم تستطع هضم أفكاره التي تبلورت
ً
في مسالك تجديدية اصطدمت قليال
أو كـثـيـرًا بــالـتـحــديــات ال ـتــي يفرضها
الواقع اللبناني.
الثقافي لدى
التجديد
عناصر
تمحورت
ُ
الـصــدر حــول جملة مــن قضايا .شغل
بــإبــراز الـثـقــافــة اإلســامـيــة واالن ـطــاق
بها إلــى فضاء الثقافة العاملية .سعى
إلى بناء فكر املسلم الشيعي وتكوينه
ثـقــافـيــا وإي ـمــان ـيــا .ت ـصــدى مل ــا يسمى
«امل ــرجـ ـعـ ـي ــة الـ ـسـ ـك ــوتـ ـي ــة» والـ ـ ـح ـ ــوزة
ال ـص ــام ـت ــة الب ـت ـع ــاده ـم ــا عـ ــن م ـع ـتــرك
الحياة السياسيةّ .
بي أن اإلسالم يحمل
منظومة فلسفية متكاملة ومنسجمة
ُ
تظهر ترابط اإلنسان وحركته بالكون.
كانت للصدر حساسية ملحوظة تجاه
العلمانية التي عبرت عنها أحزاب في
الواقع الثقافي واالجتماعي الشيعي،
فــانـصـبــت ج ـهــوده عـلــى نـقــدهــا ضمن

حمل
خطابه تجاه
األقليات
مسلكًا
رؤيويًا

ثالثة مداخل رئيسة :تنكر العلمانية
لـ ـل ــدي ــن ،وعـ ـ ــزل ال ـ ـقـ ــوانـ ــن واألنـ ـظـ ـم ــة
وال ـح ـقــوق عــن الـقـيــم ،وعـلـمـنــة الــدولــة
اللبنانية وإبـعــادهــا عــن الديمقراطية
التعايشية.
ّ
مــثـلــت إشـكــالـيــة هــويــة لـبـنــان مـحــورًا
أساسيًا في انشغاالت الصدر الفكرية.
ف ــأي ــن وق ـ ــف ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـفــوضــى
انتماءات اللبنانيني وهوياتهم املركبة
وانقسامهم السياسي الطائفي؟ بني
ت ـي ــاري االن ـعــزال ـيــة امل ـفــرطــة ف ــي نــزعــة
اللبننة لــدى أصـحــاب األمــة املارونية،
وال ـعــروبــة الـتــي تــريــد لـبـنــان ملتصقًا
ب ــامل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،رف ـ ـ ــض اإلم ـ ـ ــام
االتجاهني السياسيني .رأى أن البيئة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـلـبـنــانـيــة ال
ّ
تتقبل غربة لبنان وانفصاله عن هذه
املنطقة ،كما ال تتقبل في الحال عينها،
انــدمــاجــا كـلـيــا ف ــي املـحـيــط اإلســامــي
الواسع .انطلق الصدر في فهمه لقضية

األق ـل ـي ــات م ــن ق ــاع ــدة ضـ ـ ــرورة تـقــويــة
التعايش بني أبناء الطوائف واملذاهب
واألدي ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن لـعـبــة
األحجام والديموغرافيا وعقدة األقلية
واألكثرية .حمل خطابه تجاه األقليات
مسلكًا رؤي ــوي ــا إذ ك ــان عـلــى يـقــن أن
الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـم ــل وسـيـعـمــل
على تقوية الكيانات الطائفية لتعزيز
وج ـ ــوده ب ـهــدف تـقـسـيــم املـنـطـقــة على
أسس مذهبية .الالفت ما أشار إليه في
أحد الحوارات الصحافية حني قال« :قد
نجد أنفسنا غ ـدًا لـنــرى إســرائـيــل قوة
سياسية تتفاعل مع املعارضة في كل
بلد عربي» .نظر الصدر إلى العالقات
اإلســامـيــة املسيحية مــن زاوي ــة القيم
الدينية واإلنسانية املشتركة .تضمنت
خالصاته لألديان بعدًا اجتهاديًا تعزز
ن ـظــريــا ف ــي ال ـت ـشــديــد ع ـلــى الـتـعــايــش
وت ـك ــري ــس الهـ ـ ــوت ال ـت ـس ــام ــح وتـقـبــل
اآلخــر واالنــدمــاج معه مع االبتعاد عن

تناقضات الهويات الدينية اإللغائية.
ف ــي «أل ـ ــف بـ ــاء الـ ـع ــذاب ــات الـشـيـعـيــة»،
أخرج الصدر الشيعة من حافة الكيان
اللبناني إلــى عمقه بعد نضال طويل
مـ ــع ج ـم ــاع ـت ــه .عـ ـ ــزز حـ ـض ــوره ــا بـعــد
معاناة من التمييز املناطقي والطبقي
والسياسي ،وفي املقابل واجه تحديات
كثيرة .عمل على مأسسة طائفته في
مـسـتــويــات ع ــدة :اإلصـ ــاح السياسي
والديني ،وتأسيس حركة «املحرومني»
و«املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى»
وح ـ ــرك ـ ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ــل» ،وت ــأطـ ـي ــر الـ ـث ــوري ــة
ال ـش ـي ـع ـي ــة املـ ـن ــدمـ ـج ــة ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي واس ـت ـن ـه ــاض ـه ــا ب ــال ــوع ــي
الديني والسياسي.
ت ـبــدو ال ــزواي ــا الـسـيــاسـيــة فــي مسيرة
الـ ـص ــدر أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا .ش ـهــد تــاريـخــه
السياسي دينامية ال تستكني .استدرج
التناقض اللبناني واإلقليمي ملفات
معقدة ،دخل اإلمام في عمقها بدءًا من
التعامل مع الطبقة السياسية في لبنان،
م ــرورًا بمنظمة التحرير الفلسطينية
وما طرحته من إرباك وتمدد أمني بعد
ً
اتـفــاق الـقــاهــرة ،وص ــوال إلــى العالقات
اللبنانية السورية وأزماتها املفتوحة.
ان ــدالع الـحــرب عــام  1975دفــع الصدر
إلى تكثيف حركته الخراج لبنان من فم
الذئب .طرح مبادرات وأجرى اتصاالت
ولـ ـ ـق ـ ــاءات بـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والفلسطينية .لم يكن العنف محكومًا
بالالعبني في الــداخــل ،وقــع تحث ثقل
العوامل الخارجية.
ي ـض ــيء «قـ ـي ــام ط ــائـ ـف ــة ...أمـ ــة مــوســى
ال ـص ــدر» عـلــى ح ـيــوات اإلمـ ــام الـصــدر.
ثـ ـم ــة كـ ـث ــاف ــة فـ ـ ــي املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ق ــدم ــت
ل ـن ــا ال ـك ـث ـيــر ع ـم ــا ن ـج ـه ـلــه .اس ـت ـفــاض
امل ــؤل ــف ف ــي ال ـت ـع ـق ـيــب ع ـل ــى األحـ ـ ــداث
السياسية .اتـخــذت معالجاته أحيانًا
ط ــاب ـع ــا ان ـف ـع ــال ـي ــا ،أفـ ـق ــد األف ـ ـكـ ــار فــي
بعض محطاتها رصانتها وسياقها
الحيادي.

ترجمة

ماريو بينيدتي بين خيانتين
في «ربيع بزاوية مكسورة» ( )1984التي انتقلت أخيرًا إلى
لغة الضاد ،يغوص الكاتب األوروغواياني في أعماق أبطاله،
ّ
حتى تالشت الحدودبين السجن والخارجّ ،
لتتحول الحياة ّ
برمتها
إلى معتقل كبير.
رامي طويل
ّ
رغم أن الفضاء الروائي لـ»ربيع بزاوية
مـ ـكـ ـس ــورة» ( )1984ل ــأورغ ــواي ــان ــي
م ـ ــاري ـ ــو بـ ـيـ ـنـ ـي ــدت ــي ()2009-1920
الصادرة باللغة العربية (دار نينوى،
دمـشــق  -تــرجـمــة ع ــاء شـنــانــة) يــدور
حـ ـ ــول الـ ـسـ ـج ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـس ـجــن
ّ
الـسـيــاســي ،غـيــر أن ه ــواة التصنيف
لــن يـعـثــروا فــي ه ــذه ال ــرواي ــة عـلــى ما
ّ
يـمــكـنـهــم م ــن تـصـنـيـفـهــا ت ـحــت خــانــة
أدب ال ـ ـس ـ ـجـ ــون .ب ـي ـن ـي ــدت ــي اخـ ـت ــار
االب ـت ـعــاد عــن وص ــف عــالــم الـسـجــون،
وأساليب التعذيب ،التي لطاملا أغرت
وتحديدًا الـعــرب ،بمقاربتها
األدب ــاء،
ّ
وو ّصـ ـفـ ـه ــا بـ ــدقـ ــة ح ـت ــى غـ ـ ــدت مـ ـ ـ ّـادة
ّ
م ـنــفــرة لـلـكـثـيــر م ــن الـ ـق ـ ّـراء .ورغـ ــم أن
ســانـتـيــاغــو ـ بـطــل بينيدتي ـ أمضى
في سجنه ،كمعتقل سياسي ،خمس
س ـنــوات وشـهــريــن وأرب ـعــة ّأيـ ــام ،غير
أن ـنــا ل ــم ن ـعــرف ع ــن تـفــاصـيــل حـيــاتــه
ّ
داخل السجن سوى ما يفكر به .وعلى
غ ــرار كـتــابــاتــه ،القليلة املترجمة إلى
العربية ،رغم غزارة إنتاجه وأهميته،
ل ــم ي ـبـ ُـد بـيـنـيــدتــي مـعـنـيــا بتوصيف
ّ
آالم آنـ ّـيــة تتشابه لــدى كــل املعتقلني.
ّ
راح يغوص في أعماق أبطاله ،حتى
تالشت الحدود بني السجن والحياة
خ ــارج ــه ،ل ـت ـت ـحـ ّـول ال ـح ـي ــاة بـ ّ
ـرمـتـهــا

إلــى سجن كبير ،حيث آثــار االعتقال
لــن تـقـتـصــر عـلــى جـســد ال ـس ـجــن ،بل
س ـت ـت ـعـ ّـدى ذل ــك إل ــى أنـ ــاس يــرسـمـهــم
ب ـي ـن ـي ــدت ــي كـ ــام ـ ـتـ ــداد ل ـب ـط ـل ــه خـ ــارج
ال ـق ـض ـبــان .ه ــذا األمـ ــر اس ـتــدعــى منه
اس ـت ـخــدام تـقـنـيــات س ـ ّ
ـردي ــة متنوعة،
وع ـبــر مـسـتــويــات ت ـع ـ ّـددت عـلــى عــدد
شخوصهّ ،
مقسمًا روايته إلى مقاطع
ق ـص ـي ــرة ع ـنــون ـهــا ب ـع ـن ــاوي ــن فــرعـيــة
ت ـحــت ع ـن ــاوي ــن رئ ـي ـســة تـ ـك ـ ّـررت بما
يـشـبــه الزمـ ــة مــوسـيـقـ ّـيــة ي ـب ـتــدئ بها
ّ
كل مقطع ،لتمضي شخوص الرواية
ّ
في سرد حكايتها ،كل منها بصوتها
الخاص ،ووفق زاوية رؤية مغايرة ّ ملا
ً
يراه اآلخــرون .يمضي القارئ متنقال
ب ــن ال ـس ـج ــن واملـ ـن ــاف ــي ،م ــن دون أن
ـراو يحضر
يـغـفــل بـيـنـيــدتــي دوره ك ـ ّـ ٍ
ليقص حكايات
في مقاطع منفصلة
أناس التقاهم مصادفة في منافيهم.
ّ
الحكايات تبدو خارجة
ورغم أن هذه
ّ ّ
عن سياق الرواية ،إل أنها أتت بمثابة
جسر يصل الحكاية املفترضة بواقع
اس ـت ـمـ ّـدت م ـنــه .يـنـتـقــل بـيـنـيــدتــي في
«ربيع بزاوية مكسورة» بني أصــوات
رواتـ ـ ـ ــه ب ــرش ــاق ــة .ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـســم لـغــة
ســانـتـيــاغــو ،وه ــو يـتـحـ ّـدث مــن داخــل
ال ـس ـج ــن ،بــالــوجــدان ـيــة وال ـش ــاع ـ ّ
ـري ــة،
ّ
نـجــد أن لـغــة زوج ـت ــه غــراثـيـلــا أكـثــر
ّ
ّ
ّ
واقعية وجــديــة ،حتى لتبدو مجردة

أسئلة الحرية،
واإلنسان،
والمنفى،
والربيع

ّ
مــن الـعــاطـفــة ،فــي ق ــراءة بــالـغــة الــدقــة
م ــن ق ـبــل ال ـ ــراوي ل ـل ـفــرق ب ــن الـحـيــاة
خلف الجدران والحياة خارجها ،وإن
كانت في املنفى .يقول سانتياغو في
إح ــدى رســائـلــه إل ــى زوج ـتــه« :عندما
يكون املــرء مضطرًا ألن يكون جامدًا
بدون إمكانية إال أن يكون كذلك ،فمن
املذهل الحركة الفكرية التي يمكن أن
يمتلكها .بــإمـكــانــه تــوسـيــع الحاضر
كما يحلو له ،أو ينطلق نحو املستقبل
بـســرعــة مــدهـشــة ،أو ال ـعــودة للخلف،
وهو أكثر األمور خطرًا .ألن الذكريات
تـ ــرصـ ــدنـ ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،كـ ـ ــل ال ـ ــذك ـ ــري ـ ــات،
الجميلة ،الـعــاديــة والبغيضة .هناك

أنت ،الوفاءات الكبيرة،
هو الحب ،أي ِ
وأيـضــا الـخـيــانــات الـكـبـيــرة .هـنــاك ما
ك ــان امل ــرء يــرغــب بعمله ،ول ــم يـقــم بــه.
وأيـضــا مــا كــان بــاإلمـكــان أن ال يعمل
وع ـم ـل ــه ».وف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،تـعـتــرف
ّ
غــراثـيـلــا لـصــديـقـتـهــا« :املـشـكـلــة بــأن
االنفصال القسري جعل منه شخصًا
ح ـنــونــا أك ـث ــر .وف ــي امل ـقــابــل أن ــا أكـثــر
قسوة .ألقــول لك بكلمات بسيطة .مع
الوقت أشعر أني بحاجة أقل لــه» ،إذًا
فبينيدتي يالحق التغيرات النفسية
التي أصابت شخوصه ّ
جراء حضور
الـسـجــن فــي حياتهم كــواقــع .وبينما
يـ ـ ـ ــزداد ال ـس ـج ــن ارتـ ـب ــاط ــا ب ــذاك ــرت ــه

وب ــاألش ـخ ــاص ال ــذي ــن تــرك ـهــم وراءه
ّ
(زوج ـتــه ،ابـنـتــه ،وال ــده ،صــديـقــه) فــإن
زوجـ ـت ــه ت ـع ـيــش ازدواج ـ ـ ّـي ـ ــة عــاطـفـ ّـيــة
بـ ــن ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ب ـ ــه ،والـ ـحـ ـي ــاة ال ـتــي
ً
عليها أن تمضيها وحيدة ،وبالتالي
ت ـش ـعــر ب ــاالب ـت ـع ــاد ع ـن ــه ،واالنـ ـج ــذاب
إل ــى صــديـقــه امل ـقـ ّـرب إلـيـهـمــا .العالقة
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـورة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء م ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ب ــن
غ ــراث ـي ـل ــا ورون ـ ــال ـ ــدو ت ـن ـت ـفــي عـنـهــا
صـفــة الـخـيــانــة حــن يـســرد بينيدتي
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ب ـح ــرف ـ ّـي ــة ،دون ال ــوق ــوع
فــي مـطـ ّـب امل ـي ـلــودرامــا .أسـئـلــة قديمة
ّ
متجددة يخوض فيها بينيدتي في
ّ
هذه الرواية .أسئلة تتعلق بالحرية،
واإلنسان ،واملنفى ،والسجن ،والربيع
(ما قبل الربيع العربي بكثير) ،الربيع
الذي سعى إليه سانتياغو ،ودفع ثمن
ّسعيه من دون أن يفقد الثقة به ،رغم
أنه ربيع بزاوية مكسورة كما يقول.
أم ــام هــذه الــروايــة ،ال بــد مــن الــوقــوف
عـ ـن ــد م ــاح ـظ ـت ــن م ـه ـم ـت ــن :األولـ ـ ــى
ّ
تتعلق بمترجم ّالعمل الذي كان أمينًا
على املفردة ،لكنه كان خائنًا للرواية،
فجاءت ترجمته ركيكة أفقدت ّ
النص
روحـ ـ ــه األصـ ـل ـ ّـي ــة .وهـ ـن ــا تـسـتــوقـفـنــا
املــاح ـظــة الـثــانـيــة ال ـتــي أضــافــت إلــى
خـيــانــة املـتــرجــم خـيــانــة مــن ن ــوع آخــر
يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتـهــا ال ـنــاشــر ،وهــي
األخـ ـط ــاء ال ـن ـحـ ّ
ـويــة واملـطـبـعـيــة الـتــي
غ ـ ّـص ــت ب ـهــا ال ـ ــرواي ـ ــة .وه ـن ــا سـيـفـقــد
ال ـنــاشــر مــا ك ــان يـمـكــن أن يـحـســب له
بــاخـتـيــاره لـهــذه ال ــرواي ــة لنقلها إلــى
ّ
املترجم
متهمًا مع
ّ
لغة الضاد ،ليغدو ّ
بارتكاب جريمة بحق رواية يستحق
ّ
ّ
العربية أن يطلع عليها بشروط
قارئ
أفضل بكثير.
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كلمات

كتابي األول

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

ّ
حسونة المصباحي
هلوسات ترشيش
عندما فازت واحدة من قصصي األولى ،وكانت
بعنوان «صورة أبي» ،بجائزة أفضل ّ
نص ّ
أدبي
كــان يمنحها برنامج «هــواة األدب» في اإلذاعــة
الــوطـنـ ّـيــة الـتــونـسـ ّـيــة ،ظـنـنــت أن األدب سيكون
مستقبلي .لــذلــك كتبت فــي دفـتــري« :أعتقد أنه
ً
ل ــن يـعـنـيـنــي مـسـتـقـبــا ش ــيء آخ ــر ف ــي الـحـيــاة
غـيــر األدب ...وأم ـلــي أن أك ــون ذات ي ــوم نجيب
مـحـفــوظ أو الـطـيــب ص ــال ــح!» .وقـتـهــا ،كـنــت في
الثامنة عشرة من عمري .واملبلغ الــذي حصلت
عليه سمح لي بشراء كتب كان من العسير ّ
علي
الـحـصــول عليها قبل ذل ــك .مــن بــن هــذه الكتب
رواي ــة جيمس جــويــس «ص ــورة الـفـنــان شـ ّـابــا».
التهمتها بـســرعــة .كـمــا التهمت رواي ــة فلوبير
ّ
العاطفية» .حال انتهائي من قراءتهما،
«التربية
وجدتني مفتونًا بهما ،راغبًا في أن أكتب ذات
يوم رواية أروي فيها جوانب من سيرتي كفنان
شاب قادم من الريف الفقير الى العاصمة حيث
«ال ـص ـخــب وال ـع ـن ــف» ،بـحـســب ع ـن ــوان ال ــرواي ــة
الـشـهـيــرة لـلـكــاتــب األم ـيــركــي ول ـيــم فــوكـنــر .لكن
حــال دخولي الــى الجامعة ،انصرفت عن األدب
ألنـشـغــل بــالـسـيــاســة ،منجذبًا مـثــل أغـلــب أبـنــاء
جـيـلــي ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ال ــى األف ـك ــار املــاركـسـيــة
ّ
واليسارية .وتحت تأثير ذلك ،رحت ألتهم كتب
ماركس ،ولينني ،وتروتسكي ،وماوتسي تونغ،
وغ ـيــر ذل ــك م ــن األدب ـ ّـي ــات ال ـش ـيــوعـ ّـيــة .ول ــم أعــد
أق ــرأ مــن الــروايــات إال مــا يستجيب الــى ميولي
اإليديولوجية الجديدة مثل «الوضع البشري»،
و«األمـ ـ ـ ـ ــل» ألنـ ــدريـ ــه مـ ــالـ ــرو ،و«طـ ــريـ ــق ال ـت ـبــغ»
آلرسـكــن كــالــدويــل ،و«عناقيد الغضب» لجون
شتاينبيك ،و«األم» ملكسيم غوركي .بل أحيانًا
كنت أجبر نفسي على قراءة روايات تافهة لكي
ّ
االيديولوجية فقط ال غير.
أرضي نوازعي
وك ـنــت فــي الـثــالـثــة والـعـشــريــن مــن ع ـمــري حني
خ ـضــت ت ـجــربــة س ـي ـكــون ل ـهــا تــأث ـيــر ه ــائ ــل في
حياتي وأفكاري .فقد قمت مع مجموعة صغيرة
من الشبان بتوزيع مناشير في مدينة بنزرت في
أقصى الشمال التونسي ّ
تحرض على التظاهر
ضد النظام ،وضـ ّـد الرئيس بورقيبة الــذي كان
يتهيأ للقيام بزيارة الى املدينة املــذكــورة .وفي
الـلـيـلــة ال ـتــي قـمـنــا فـيـهــا ب ـتــوزيــع امل ـنــاش ـيــر ،تـ ّـم
ال ـق ـبــض عـلـيـنــا لـنـجــد أنـفـسـنــا صـبـيـحــة ال ـيــوم
الـتــالــي فــي أقـبـيــة «ســامــة أم ــن ال ــدول ــة» .هـنــاك،

ما ّ
روايتي أنها
على
القراء
إقبال
ر
يفس
ّ
ّ
ومتميزة عن جيل
شكلت وثيقة مهمة
السبعينيات التونسي الذي حلم كثيرًا،
غير أن أحالمه سرعان ما ذوت وتحطمت
ً
أم ـض ـي ـنــا ش ـه ـرًا ك ــام ــا ذق ـن ــا ف ـي ــه م ــن ال ـع ــذاب
مــا جعلنا ن ـنــدم عـلــى مــا فـعـلـنــاه .بـعــدهــا تمت
محاكمتنا .وكان نصيبي عامني سجنًا .غير أن
الرئيس بورقيبة سرعان ما عفا عنا ،مستجيبًا
ُ
لنداء ّ
حار وجهته إليه من خشبة مسرح قرطاج
الــرومــانــي الـفـنــانــة الـيـســاريــة ج ــون بــايــز ،وفيه
رجته إصــدار عفو عن الطلبة املسجونني! ّ
علي
أن أشير إلــى أنني شرعت فــي مراجعة أفكاري
وت ــوج ـه ــات ــي وأنـ ـ ــا ف ــي ال ــزن ــزان ــة ح ـي ــث الـقـمــل
والـفـئــران والـ ّـروائــح الكريهة .والـكـتــاب الوحيد
الذي كان يخفف من وطأة محنتي هو «أناشيد
مــالــدورور» للوتريامون .غير أن تلك املراجعة
تطلبت مني جـهــودًا مضنية ،وسـنــوات عديدة
عشت فيها آالم البطالة وأوجاعها ومهاناتها.
ّ
وجدت نفسي على وشك االنهيار
وفي نهايتها،

العصبي .ولــم ينقذني من ذلــك غير األدب .فقد
عـ ّ
ـدت الــى الكتابة وأن ــا فــي الثامنة والعشرين
مــن ع ـمــري .وف ــي قــريـتــي فــي أحـ ــراش الـقـيــروان
في وسط البالد ،أنجزت مجموعتي القصصية
األول ـ ـ ـ ــى «حـ ـك ــاي ــة جـ ـن ــون ابـ ـن ــة ع ـ ّـم ــي ه ـن ـ ّـي ــة»
مستوحيًا أجــواء هــا وعـ ّـواملـهــا مــن حـيــاة أهلي
مــن األحـيــاء واألم ــوات .وملــا حصلت على جــواز
س ـفــري خ ــال «الــرب ـيــع الــدي ـم ـقــراطــي» القصير
الـ ــذي عــاشـتــه تــونــس مـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات من
القرن املــاضــي ،تركت بــادي غير آســف ألعيش
تجربة املنفى االخـتـيــاري على امـتــداد مــا يزيد
ً
على عشرين عامًا .متنقال بني املدن والعواصم
األوروبية في بداية هجرتي ،لم أكن أفعل شيئًا
ّ
آخر غير القراءة ،مكتشفًا كتابًا جددًا من جميع
أنـحــاء العالم ،وم ـتـ ّ
ـرددًا على املتاحف الكبيرة،
ومستمعًا ال ــى املــوسـيـقــى الـقــديـمــة والـحــديـثــة،
ومتعرفًا على الثقافات واللغات وأحوال الناس
ّ
وتاريخ البلدان .وكــل هذا ساعدني في تعميق
تجربتي ،وفــي التحاور مع نفسي ومــع العالم
ّ
ّ
اإليديولوجية،
من حولي ،متخلصًا من العوائق
ومن األوهام اليسارية التي َ
وس َم ْت حياتي في
فترة الشباب األولى .وفي ميونيخ ،حيث استقرّ
بي املقام عام  1985بعد تيه طويل ،شرعت أكتب
يوميًا تقريبًا ،ملقيًا فــي صـنــدوق املهمالت ما
لــم ي ــرق لــي فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي .وكــانــت األع ـمــال
الـكــاسـيـكـيــة لـكـبــار ال ـكـتــاب ال ـع ــرب ،خصوصًا
الـ ـج ــاح ــظ ،وأبـ ـ ــي حـ ـي ــان الـ ـت ــوحـ ـي ــدي ،وأي ـض ــا
كتب املؤرخني والرحالة القدماء من أمثال ابن
بطوطة وابــن جبير َ
خير معني لي البتكار لغة
سلسة ،من ذلك الصنف الذي يسمونه «السهل

املمتنع» .وشيئًا فشيئًا ،بــدأ يتبلور في ذهني
مشروع رواية عن سيرتي في فترة الشباب ،وعن
أحالم وأوهام أبناء جيلي الذين كانوا يطمحون
في
الى تغيير العالم ،فإذا بهم يجدون
أنفسهم ً
النهاية محطمني تمزقهم خيباتهم ّ
املرة ،ملقية
بهم في مهاوي اليأس والقنوط .والبعض منهم
ّ
ماتوا وهم في عز الشباب بسبب أمراض خطيرة
أص ـي ـب ــوا ب ـهــا ف ــي ال ـس ـج ــن ،أو وهـ ــم يـعـيـشــون
ّ
والتشرد .آخرون
أوضاعًا مزرية بسبب البطالة
ّ
ارتدوا عن األفكار والنظريات الثورية التي كانوا
ّ
متعلقني بها ،ليصبحوا مضادين ومعادين لها.
فقط قليلون منهم حافظوا على ما يسمونه بـ
«النقاوة االيديولوجية».
ذات فـجــر ،اسـتـيـقـظــت ،ف ــإذا بميونيخ مغطاة
بــالـثـلــوج .أبهجني املشهد فشرعت فــي كتابة
روايتي األولى «هلوسات ترشيش» .وترشيش
هــو االس ــم الـقــديــم ملــديـنــة تــونــس قـبــل اإلس ــام.
وال ـج ـم ـلــة ال ـت ــي افـتـتـحــت ب ـهــا روايـ ـت ــي كــانــت:
ّ
ّ
«خان أجداده البدو في كل شيء إل في الترحال
ً
ّ
والتيه .»...وفعال هذا ما فعله ياسني ،الشخصية
ّ
الرئيسية في الرواية .هو يترك وطنه اختياريًا،
ويـنـفـصــل ع ــن عــائـلـتــه وع ــن أه ـلــه وع ــن قريته
املهملة في الصحراء ليعيش الترحال والتيه
عبر أوروبا بحثًا عن ّ
هوية جديدة ،تساعده في
القطع مع ّأجداده القدماء الذين كانوا مجبرين
ع ـلــى ال ـت ـنــقــل ب ــن م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة بـحـثــا عن
املراعي ،وفرارًا من القحط الذي يتهددهم طوال
الوقت .وبعد أن يتعب ،وتظهر شعرات بيضاء
ّ
ف ــي مـفــرقـيــه ي ـعــود ال ــى بـ ــاده مـحــطـمــا يــائـســا
ليجد أصدقاءه في الوضع نفسه .أما صديقه،

ال ـشــاعــر األمل ـع ــي ،فـقــد انـتـحــر بـعــدمــا عــايــن أن
حياته ليست غير سلسلة من األوهام واألحالم
ّ
ّ
الظالمية التي تدعو الى
املهشمة ،وأن األفكار
العودة الى املاضي ،وتنشر الفتاوي الصفراء
هــي الـتــي بــاتــت تتحكم فــي املـجـتـمــع ،وتـحـ ّـدد
مصير مــواطـنـيــه .وف ــي الـنـهــايــة ،ي ـقـ ّـرر ياسني
العودة الى قريته .غير أنه ال يكمل رحلته اليها.
وف ــي ف ــاة مـقـفــرة ،يـنــزل مــن الـحــافـلــة ،ويمكث
في الصحراء التي كــان الليل قد بسط عليها
ظلمته!
صدرت «هلوسات ترشيش» عن دار «توبقال»
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ـ ــام  .1995وف ـ ــي «مـ ـع ــرض تــونــس
لـلـكـتــاب» فــي الـسـنــة امل ــذك ــورة ،كـمــا فــي السنة
التالية ،كانت على قائمة الكتب األكثر مبيعًا.
ّ
ولـعــل مــا يـفـ ّـســر إقـبــال ال ـقــراء عليها ،وإعـجــاب
ّ
ّ
ومتميزة
النقاد بها ،أنها شكلت وثيقة مهمة
ع ــن ج ـيــل الـسـبـعـيـنـيــات ال ـتــون ـســي الـ ــذي حلم
كثيرًا ،غير أن أحالمه ّسرعان ما ذوت وتحطمت.
أمــا على املستوى الفني ،فقد أشــار النقاد إلى
تـمـ ّـرســي فــي األســالـيــب الـفـنـ ّـيــة الـحــديـثــة ،والــى
ّ
ّ
متعددة النغمات ،وخالية
سردية
ابتكاري للغة
ّ
من الفخامة اللغوية .وعندما ترجمت الرواية
ّ
األملانية ،حصلت على جائزة «توكان»
الى اللغة
ال ـتــي تمنحها مــديـنــة مـيــونـيــخ ألف ـضــل كـتــاب.
وك ــان ذل ــك ع ــام  .2000و ّف ــي ت ـقــريــرهــا ،أش ــارت
اللجنة إلى أن الرواية مثلت وثيقة فنية مهمة
لـلـتـعــرف إل ــى ج ــوان ــب م ــن ال ـت ــاري ــخ الـتــونـســي
ّ
املعاصر من خالل جيل تحطمت أحالمه وآماله
ّ
أم ــام واق ــع سياسي واجـتـمــاعــي وثـقــافــي قاس
ومرير.

