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ّ
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تزداد يومًا بعد آخر
وعورة الطريق أمام
مبادرة الرئيس سعد
الحريري ترشيح النائب
سليمان فرنجية إلى
الجمهورية.
رئاسة
ّ
ال الحريري تمكن
من إقناع حلفائه
بمجاراته ،وال قوى 8
آذار اجتمعت لدعم
حليفها .اكثرية
القوى المسيحية
أيضًا عارضت تسوية
الحريري ــ فرنجية،
فيما ال يزال االول
يعاني داخل تياره،
ساعيًا إلى إسكات
المعارضين بعد العجز
عن إقناعهم بانتخاب
خصمهم اللدود .آخر
اللقاءات التي ُع ِقدت
في األيام الثالثة
الماضية ّ
عبرت عن
انسداد األفق أمام
التسوية .الحريري
لم يحصل على بركة
سعودية سياسية
(ومالية) ّ
تخوله
العودة إلى بيروت
إلطالق المبادرة،
وخصومه في  8آذار
ال يزالون يطرحون
األسئلة ،وأولها :ما
الذي ُي ِلزمنا بمنح
تيار المستقبل حق
التحكم باختيار رئيس
للجمهورية وتأليف
حكومة وفرض
قانون لالنتخابات
وإدارة البالد؟

نصرالله يستقبل فرنجية:

أسئلة عن الخلفية
والتوقيت والهدف

زار النائب سليمان فرنجية ،أول من
أمــس ،األمــن الـعــام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ،وعـقــد معه اجتماعًا
ً
طويال ،بحضور مساعدين للطرفني.
وعلمت «األخ ـبــار» أن فرنجية عرض
خالل اللقاء كل ما سبق أن قام به من
ات ـصــاالت سـيــاسـيــة ،بـمــا فيها اللقاء
مع العماد عــون ،وآخــر املـشــاورات مع
فريق  14آذار ،وال سيما الرئيس سعد
الحريري والنائب وليد جنبالط.
وأكــد فرنجية التزامه «حماية وحــدة
فريقنا السياسي ،ولـهــذا أعلنت عدم
التخلي عن دعم العماد عون كمرشح
لفريقنا لرئاسة الجمهورية» .وبعدما
ش ـكــا م ــن ت ـعــرضــه لـحـمـلــة م ــن جــانــب
«الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء» ،أكـ ــد أنـ ــه «م ـل ـت ــزم ال ـخــط
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أن ــا عـلـيــه م ـنــذ زمــن
طــويــل ،وال ـتــزام االت ـفــاق عـلــى ترشيح
الـعـمــاد ع ــون ،لكنني أس ــأل :ال ــى متى
سوف نستمر في هذا املوقف؟».

وش ــرح فــرنـجـيــة هـنــا مــا «أراه فرصة
لنا ولفريقنا ،مــن خــال إق ــرار الفريق
اآلخ ـ ــر ،بـتــرشـيــح واحـ ــد م ـنــا لــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وأنـ ــه ف ــي ح ــال ت ـبـ ّـن أن
الفريق اآلخــر ال يريد السير بالعماد
عون ،وهم في املقابل يعرضون دعمي،
ف ــإل ــى م ـتــى سـنـنـتـظــر ،وم ــا ه ــو الـحــد
الزمني ،وما هي الخطة البديلة؟».
وك ــرر فرنجية أنــه لــم يـقـ ّـدم أي الـتــزام
س ـيــاســي لـلـفــريــق اآلخ ـ ــر ،وأن قـبــولــه
ترشيحه للرئاسة ليس فيه مقايضة
م ــع ال ـثــوابــت وال ـت ـفــاه ـمــات الــوطـنـيــة.
وأنـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـم ــر س ـي ــاس ـي ــا وإع ــامـ ـي ــا
داعمًا لترشيح العماد عون ،لكنه كرر
السؤال :إنما إلى متى؟
ورد السيد بتأكيد موقف الحزب من
ض ـ ــرورة وحـ ــدة ال ـت ـحــالــف الـسـيــاســي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـمـ ـع ــه م ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاد عـ ــون
وفرنجية وحركة أمل والحلفاء .وشدد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ح ـم ــاي ــة ه ـ ــذه الـ ــوحـ ــدة،

وم ـنــع ال ـفــريــق اآلخ ــر م ــن الـعـمــل على
إضعافها .وأشــاد نصرالله بفرنجية
ً
قــائــا ل ــه« :ن ـحــن لــم نـنـظــر يــومــا إليك
كـمــا نـنـظــر ال ــى اآلخ ــري ــن .أن ــت حليف
ج ــدي وم ــوث ــوق م ــن قـبـلـنــا ،ون ـحــن ال
ن ـخ ـشــى ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا م ـن ــك ،ب ــل إن ــك
ال ت ـعــرض ـنــا ألي ن ـ ــوع م ــن االب ـ ـتـ ــزاز،

ما الذي ُي ِلزمنا
أن نمنح الطرف اآلخر
موقع المرجعية
المقررة؟

 14آذار للسنيورة :فليتراجع الحريري عن المبادرة
ُعقد أول من أمس اجتماع في منزل الرئيس فؤاد السنيورة،
ّ
ضمه وعددًا من شخصيات فريق الرابع عشر من آذار ،منهم
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس
حرب وممثل عن حزب الكتائب ومنسق األمانة العامة لقوى
 14آذار فارس سعيدّ .
وتغيب عن اللقاء النائب جورج عدوان
«ألسباب لوجستية ،نظرًا إلى ارتباطه بموعد آخر» حسب ّما
أفادت مصادر االجتماع .ولفتت املصادر إلى ّأن «اللقاء تخلله
عرض لنقاط الخالف في ملف االنتخابات الرئاسية واملبادرة
التي طرحها الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان
فرنجية» .وقالت إن «االجتماع الذي دام أكثر من ساعتني،
يلغ التباين في وجهات النظر» .وكشفت املصادر أن
لم ِ
«املشاركني حاولوا إقناع الرئيس السنيورة بالضغط على
الرئيس الحريري للتراجع عن هذه املبادرة ،واستبدالها

بمبادرة رئاسية ال يكون فيها اسم فرنجية» ،لكنه «أكد
تمسك الحريري بها»ّ .
أمامهم ّ
وقدم السنيورة مقاربة
ُ
مختلفة أكد عبرها أنه «ال يمكن تجاوز أزمة االستحقاق
الرئاسي إال من خالل هذه املبادرة» .وألقى السنيورة باللوم
على «مكونات فريق الرابع عشر من آذار لعدم قدرتها على
طرح أسماء بديلة ،بعدما طلب الحريري مرارًا من الجناح
اسم
املسيحي االتفاق مع باقي املكونات املسيحية على ً
مقبول من الجميع ،لكنه لم يفعل» .وأضاف السنيورة قائال
«إذا كان لديكم أسماء بديلة اطرحوها للتفاهم ،أما عدا ذلك
فالرئيس الحريري لن يتراجع عن مبادرته» .وأكدت املصادر
أنه «لم ّ
يتم البحث في موقف القوات اللبنانية وال في الخطوات
التي ُيمكن أن يقوم بها رئيسها سمير جعجع نظرًا إلى
غياب عدوان عن االجتماع».

وتتمسك بمواقفك دائمًا الى جانبنا،
وأنــت حليف وشــريــك ،ونحن نفضلك
ف ــي أشـ ـي ــاء ك ـث ـيــرة ع ـلــى ك ـث ـيــريــن من
اآلخرين».
لـكــن نـصــرالـلــه أضـ ــاف« :ن ـحــن اتفقنا
على دعم ترشيح العماد عون ،والذي
حـصــل ه ــو أن ــه ُعـ ــرض عـلـيــك م ــن قبل
الفريق اآلخر .لكن هذا العرض ال يزال
شفهيًا ،ولــم يعلن الرئيس الحريري
وال فريق  14آذار تبني هذا الترشيح
رسميًا ،بل هناك خالفات في ما بينهم
حول األمر».
وردًا عـلــى س ــؤال فــرنـجـيــة «إل ــى متى
ن ـن ـت ـظــر ف ــي حـ ــال ظ ــل ال ـف ــري ــق اآلخ ــر
عـلــى رف ـضــه لـتــرشـيــح ال ـع ـمــاد ع ــون»،
عــاد نصرالله بــه الــى الـبــدايــة وســألــه:
«لـنـســأل أنـفـسـنــا ،مــا ال ـهــدف مــن وراء
هذه الخطوة التي ال تــزال شفهية من
قبل الفريق اآلخر ،وما سر إطالقها في
هــذا التوقيت بــالــذات؟ ومــا هــو الثمن
الذي يريده الطرف اآلخر مقابل ذلك؟
وإذا قبلوا التنازل ،ملاذا اختاروك أنت
ورفضوا العماد عون؟».
وبدا واضحًا من مجريات الحديث أن
نـصــرالـلــه ك ــرر الـتــزامــه بـمــا هــو متفق
عليه لجهة دعم ترشيح العماد عون،
وك ــرر الـتـقــديــر الكبير ملــوقــع فرنجية
وموقفه ،لكنه ظــل عند األسئلة حول
غ ــاي ــة ال ـح ــري ــري م ــن خ ـط ــوة تــرشـيــح
رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
أسئلة أخرى حول «ما هو الشيء الذي
ُ
لزمنا بأن نمنح الطرف اآلخر موقع
ي ِ
املــرج ـع ـيــة ال ـتــي ت ـقــرر م ــن ه ــو رئـيــس
الجمهورية ومن هو رئيس الحكومة
وما هو قانون االنتخاب و ...الخ».
وح ـســب م ـصــدر واسـ ــع االطـ ـ ــاع ،فــإن
فــرن ـج ـيــة خ ــرج م ــن االج ـت ـم ــاع مــدركــا
أن الـ ـح ــزب ل ـي ــس بـ ـص ــدد إعـ ـط ــاء أي
تعهد أو موقف حاسم ،وأنــه متمسك
بترشيح العماد عــون ،وأن الـحــزب ال
يــرى ض ــرورة للقيام بــأي خـطــوة قبل
أن ينتهي الطرف اآلخــر من إنجاز ما
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جعجع :الحريري فاتحني بفرنجية
قبل  3أشهر ورفضت
بري ّ
متردد
في زيارة السعودية
ُيخبر زوار الرياض أن الرئيس
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري تـ ــأخـ ــر فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة املـلــك
س ـل ـم ــان واب ـ ـنـ ــه وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان ب ـتــوج ـيــه
دع ــوة لــرئـيــس املـجـلــس النيابي
نبيه بــري لــزيــارة الــريــاض ،وأن
التأخير ّ
سبب املزيد من اإلرباك
لرئيس املجلس.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ــإن
ال ـح ــري ــري ك ــان ق ــد ت ـفــاهــم مع
الـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط عـلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة أن ت ــوج ــه ال ــري ــاض
دع ــوة خــاصــة لــرئـيــس املجلس
وتحتفي بــه ،ويـصــار الــى طرح
مـ ــوضـ ــوع امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـخ ــاص ــة
بفرنجية خــال وج ــوده هناك،
ّ
ممنيًا النفس بأن «يصبح بري
تلقائيًا من الفريق العامل على
إنجاح التسوية».
ويـ ـق ــول ال ـ ـ ـ ــزوار إن ال ـح ــري ــري
قــرأ عــدم إب ــاغ بــري اسـتـعــداده
الفوري لزيارة السعودية ،على
أن ـهــا رس ــال ــة سـلـبـيــة تـعـبــر عن
أن رئ ـيــس املـجـلــس لــم يحصل
على تغطية من حزب الله لهذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن م ـقــربــن
م ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـ ـحـ ــدثـ ــوا عــن
مفاتحتهم مسؤولني سعوديني
ب ـص ـع ــوب ــة أن ت ــوجـ ـه ــوا دع ــوة
لـ ـب ــري ،ب ـي ـن ـمــا ت ـش ـن ــون حـمـلــة
ع ـن ـي ـفــة وش ــام ـل ــة ع ـل ــى حـلـيـفــه
األســاســي حــزب الـلــه ،وتعلنون
ك ــل ي ـ ــوم ع ــن ل ــوائ ــح تـتـضـمــن
أس ـمــاء قـيــاديــن فـيــه عـلــى أنهم
إره ــاب ـي ــون ،كـمــا تـقـفــون خلف
وق ــف ال ـق ـمــر «ع ــرب ـس ــات» لبث
قناة املنار ،وأنكم تحثون القمر
اآلخــر «نايل ســات» على القيام
بــاألمــر نـفـســه مـقــابــل مـغــريــات
م ــادي ــة .وأن رئ ـيــس املـجـلــس ال
يمكنه زيــارة السعودية إال في
ظل توافق عام.
وقال مقربون من الحريري إن
بري ال يزال يتحدث عن ضرورة
إبقاء الباب مفتوحًا أمام توافق
ع ـلــى رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة مــن
خــارج نــادي املرشحني املوارنة
األربعة ،طاملا أن هناك معارضة
قوية متبادلة حولهم ،علمًا بأن
ب ــري سـبــق لــه أن أك ــد أن ــه ليس
مــن عــرابــي «تـســويــة فرنجية»،
وإن ك ــان ال ي ـعــارض نتيجتها
فــي حــال حـصــول تــوافــق جدي
وقوي حولها.

وعــد بــه ،لناحية اإلعــان الرسمي عن
ال ـتــرش ـيــح ،وت ــأم ــن ت ــواف ــق ف ــري ــق 14
آذار عـلــى ه ــذا امل ــوق ــف .وق ــال املـصــدر
إن ال ـ ـحـ ــزب «يـ ــريـ ــد بـ ـص ــراح ــة إب ـق ــاء
الـكــرة فــي امللعب اآلخ ــر ،وهــو ينصح
فــرنـجـيــة ضـمـنــا ب ـع ــدم االنـ ـج ــرار الــى
نقل الضغوط مــن جهة الفريق اآلخــر
الــى فــريـقـنــا ،وخـصــوصــا أن مشكالت
الفريق اآلخر ال تزال كبيرة».
(األخبار)

مبادرة سعد الحريري لن«
ُ
تم ّر» .بهذه العبارة ،حاول
سمير جعجع تهدئة
ّ
كوادره المنفعلين جراء
«انقالب» رئيس تيار المستقبل
على حلف دام أكثر من
عشر سنوات
ميسم رزق
ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي ع ـق ــده رئ ـي ــس الـهـيـئــة
التنفيذية فــي الـقــوات اللبنانية سمير
جعجع مع كــوادره ،في معراب الثالثاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن اإلع ـ ـ ـ ــام (راجـ ـ ــع
األخـ ـب ــار ع ــدد  ٩ك ــان ــون األول ،)٢٠١٥
وض ــع ال ـن ـقــاط عـلــى ال ـح ــروف ،لدحض
ك ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــأوي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي رافـ ـ ـق ـ ــت إع ـ ــان
املبادرةّ .
تحدث أمام املجتمعني عن كل
مــا حـصــل ،منذ أن خــرجــت الفكرة على
ً
ل ـس ــان ال ـح ــري ــري ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـي ــوم.
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى ت ـفــاص ـيــل
االجتماع الذي شهد «غضبة» واضحة
لدى الشباب القواتيني الذين ّ
عبروا عن
استياء بالغ من موقف الحريري ،إال أن
جعجع رفــض «وض ــع يــده على الــزنــاد
وإطـ ــاق رص ــاص ــة امل ــوت عـلــى الـعــاقــة
ال ـتــي تـجـمـعــه ب ــال ـح ــري ــري» ،م ــؤك ـدًا أن
«مـسـتـقـبــل ال ـعــاقــة س ـي ـحـ ّـددهــا مـســار
املبادرة».
خالل االجتماع ،كشف جعجع أنه خالل
لقائه بالحريري في الرياض ،قبل ثالثة
أشهر« ،حصل تباين كبير في وجهات
ّ
النظر في ما يتعلق بامللف الرئاسي».
وبحسب مــا قــال جعجع ل ـكــوادره ،فقد
ّ
عبر الحريري أمامه «عــن انزعاجه من
اس ـت ـمــرار ال ــوض ــع عـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه»،
مــؤكـدًا أن «عـلــىّ فــريــق الــرابــع عشر من
آذار تسمية مــرشــح تــوافـقــي ،كــي نرفع

عن أنفسنا مسؤولية التعطيل ،ونرمي
الطابة في ملعب فريق الثامن من آذار».
فـمــا ك ــان مــن جـعـجــع إال أن رف ــض هــذا
الـطــرح لسببنيّ :األول أن ّ«ذه ــاب فريق
 14آذار ن ـحــو ت ـبــنــي م ــرش ــح تــواف ـقــي،
ّ
التمسك بالعماد
سيدفع حزب الله إلى
ميشال عــون أكثر من أي وقــت مضى».
أما السبب الثاني فهو «استغالل رئيس
ّ
تـكــتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ه ــذا الـطــرح
ملخاطبة الـشــارع املسيحي ،والـقــول إن
 14آذار تبنت ترشيح جعجع لتقطيع
الوقت ليس إال».
وفي سرده لتفاصيل اللقاء ،قال جعجع
إن ـ ــه اق ـ ـتـ ــرح ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري «ان ـت ـظ ــار
اللحظة املؤاتية التي يكون فيها الفريق
اآلخـ ـ ـ ــر ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ح ـ ــزب الـ ـل ــه ج ــاه ـزًا
لـلـتـســويــة» .فـمــا ك ــان م ــن ال ـحــريــري إال
ً
أن رم ــى قنبلة ّفــي وج ــه جعجع قــائــا:
«ش ــو رأي ــك نــرشــح سليمان فرنجية»؟
ولـ ــم ي ـخــف ج ـع ـجــع وقـ ــع ال ـص ــدم ــة مــن
طــرح الـحــريــري ،فــأجــابــه «ه ــذه مـبــادرة
ال ُيمكن أن أسير بها .أنا أحاور العماد
عــون منذ سبعة أشـهــر ولــم ّأفـكــر يومًا
في ترشيحه ،فكيف تطلب مني مباركة
تــرشـيــح شـخـصـيــة أب ـعــد م ــا ت ـكــون عن
ثوابتنا وخياراتنا السياسية» ،مؤكدًا
أنــه «لــم يلق جــوابــا مــن الـحــريــري ،لكن
ّ
األخير تبلغ رفضنا منذ ثالثة أشهر».
وحني ُسئل جعجع خالل االجتماع عن
املوقف السعودي من ترشيح فرنجية،
ّ
أجاب رئيس القوات «كل ما ُيحكى عن
أن الطرح يحظى بغطاء إقليمي ودولي
ال أسـ ــاس ل ــه م ــن ال ـص ـح ــة» .ول ـفــت إلــى
أن «ال ـف ـكــرة ول ــدت عـنــد ال ـحــريــري ،وأن
السعوديني كــانــوا يعتقدون بــأن سعد
وض ــع ح ـل ـفــاءه ف ــي ج ــو ه ــذه املـ ـب ــادرة،
وهــم فوجئوا بعد مراجعتنا لهم بأنه
ل ــم ي ـض ـع ـنــا ب ــالـ ـص ــورة ولـ ــم يـنــاقـشـنــا
ب ـه ــا» .وأضـ ــاف جـعـجــع إن «م ــا طــرحــه
ال ـحــريــري ه ــو م ـب ــادرة شـخـصـيــة مـنــه،
يريد أن يدفعنا إليها ألسـبــاب تتعلق
ب ـم ـصــال ـحــه .ف ـهــو يـسـعــى ل ـل ـعــودة إلــى

لبنان ولــن يستطيع ذلــك إال مــن خالل
تحقيقها» .وفيما أكــد «الـحـكـيــم» أمــام
ك ــوادره أن «التسوية لن تـ ُـمــر» ،قــال إنه
«تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث إل ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــات س ـع ــودي ــة،
منها رئيس املخابرات خالد الحميدان،

مبادرة الحريري
لمصلحته الشخصية وال
صحة للغطاء السعودي

لن أزور الحريري (مروان طحطح)

وجميعهم أك ــدوا أن املـمـلـكــة لــن تسير
بتسوية ال يرضى عنها املسيحيون في
لبنان» .وعن عدم سفره إلى السعودية،
قــال جعجع إنــه لــن يـتـحـ ّـرك مــن مكانه،
وم ــن يــريــد أن ي ـت ـحـ ّـدث إل ـيــه ف ـهــو بــاق
في معراب .أما الحريري ،الــذي أكد أنه
«على تواصل دائــم معه عبر الهاتف»،
فـقــد ج ــزم جـعـجــع بــأنــه «ل ــن يـ ــزوره في
بيت الوسط في حال عودته ،لكن أبواب
معراب ستبقى مفتوحة إذا ما ّقرر هو
االجتماع بنا».
وأك ـ ــد ج ـع ـجــع أنـ ــه وال ـع ـم ــاد عـ ــون «لــن
يتراجعا كما باقي األحــزاب املسيحية،
وأن ال قـ ــدرة ألي ط ــرف ع ـلــى انـتـخــاب
فــرنـجـيــة رئـيـســا فــي ح ــال ع ــدم مــوافـقــة
ع ــون وحـ ــزب الـ ـل ــه» .وأش ـ ــار ال ــى «أن ـنــا
ف ــي الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ـس ـت ـمــرون في
حوارنا مع التيار الوطني الحر» ،وفي
حــال «فشلنا فــي تعطيل هــذه املـبــادرة،
ووجـ ــدت ال ـق ــوات نفسها مـضـطــرة إلــى
امل ـفــاض ـلــة ب ــن عـ ــون وف ــرن ـج ـي ــة ،فــإنـنــا
سنختار الـعـمــاد عــون مــرشـحــا» ،علمًا
بأن جعجع أشار إلى أنه لن يذهب إلى
ترشيح عــون مباشرة «فنحن سنفتح
ّ
أيضًا خطًا حــواريــا مــع فرنجية ،لنرى
كيف بإمكاننا انتزاع مواقف سياسية
أكـثــر فــي مــا يتعلق بمختلف املـلـفــات،
إن على صعيد املــؤسـســات السياسية
واألمـنـيــة ،وطبعًا فــي مــوضــوع الحياد
وال ـ ـنـ ــأي ب ــال ـن ـف ــس وقـ ـت ــال الـ ـح ــزب فــي
سوريا ،وقانون االنتخابات» .وعندما
ملس جعجع حجم النقمة القواتية على
تـيــار املستقبل ،ظـهــر الــرجــل أق ــرب إلــى
خيار تدوير الــزوايــا ،مشيرًا إلــى أن ما
حصل «كـبـيــر» ،لكن الـقــوات «لــن تقطع
العالقة مع املستقبل ،بل ستسعى إلى
ً
تنظيم الخالف مع التيار» .قائال «لسنا
في معرض القطيعة مع أحد ،بل هدفنا
ه ــو إب ـق ــاء ال ـت ــواص ــل ق ــائ ـم ــا» .وأكـ ــد أن
«مستقبل العالقة مع الرئيس الحريري
ت ـحـ ّـدده مـجــريــات األم ــور وامل ـســار الــذي
ستتخذه تسوية فرنجية».

محمد بن نايف لريفي :دعه يفشل!
الـ ـتـ ـض ــارب ال ـك ـب ـيــر حـ ــول م ــوع ــد ق ــدوم
الرئيس سعد الحريري الــى بـيــروت ،ال
ي ـب ــدو مــرتـبـطــا ح ـص ـرًا بـحـصــولــه على
موافقة «القوات اللبنانية» على مشروع
ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة
الـجـمـهــوريــة .وتـكـشــف م ـصــادر مطلعة
ع ــن أس ـب ــاب أخـ ــرى ت ـقــول إن ال ـحــريــري
ي ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا ح ـت ــى ت ـكــون
عودته مثمرة على أكثر من صعيد.
وتكشف املصادر أن القيادة السعودية
التي تدعم مبادرة الحريري ،ال تمارس
ال ـض ـغــوط الـكــافـيــة عـلــى بـقـيــة األط ــراف
بـغـيــة الـسـيــر فـيـهــا ،كـمــا أن ـهــا ال تعمل
ع ـلــى تــوف ـيــر ب ـعــض مـسـتـلــزمــات ع ــودة
الـ ـح ــري ــري ،وخ ـص ــوص ــا امل ــال ـي ــة مـنـهــا،
حيث أظـهــرت ات ـصــاالت األي ــام األخـيــرة
تفاقم املشكلة بأكثر مما هو متوقع.
وفـ ـ ــي مـ ــا خـ ــص الـ ـتـ ـف ــاه ــم مـ ــع ال ـن ــائ ــب
فرنجية ،ح ــاول الـحــريــري االستعاضة
عــن بـيــان الـتــرشـيــح الــرسـمــي والعلني،
بــإجــراء مقابلة تلفزيونية يشرح فيها
الوضع وينتهي الى القول بأن التسوية
«إل ــزام ـي ــة» .لـكــن فــرنـجـيــة ع ــاد وأكـ ــد له
أن الترشيح الــرسـمــي يجب أن يتم من
لبنان ،وأن يكون من خالل بيان يصدر
عن كتلة الحريري النيابية وعــن تياره
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ـل ــزم ال ـح ــري ــري
باملجيء الى بيروت.
على صعيد  14آذار ،ال ي ــزال الحريري
يــواجــه مشكلة فــي إقـنــاع قائد «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» سـمـيــر جـعـجــع ب ـم ـبــادرتــه،
وأن موقف األخير قد تحول الى ذريعة

ل ــدى قـ ـي ــادات وقـ ــوى مـسـيـحـيــة أخ ــرى،
م ــن ب ـي ـن ـهــا حـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـ ــذي نـقــل
ع ــن رئـيـســه ال ـســابــق أم ــن الـجـمـيــل أنــه
«سيكون آخــر املوقعني على الصفقة»،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـقـ ـي ــادات وش ـخ ـص ـي ــات سـمــع
الحريري منها «موافقة خجولة» ،وأنها
حثته عـلــى الـتــوصــل ال ــى تـفــاهــم يؤمن
تغطية واض ـحــة وصــريـحــة مــن بكركي
ً
أوال.
وتـ ـشـ ـك ــو ق ـ ـي ـ ــادات فـ ــي فـ ــريـ ــق  14آذار
م ــن ط ــري ـق ــة ال ـت ـس ــوي ــق الـ ـت ــي ي ـتــوالهــا
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدون لـ ـلـ ـح ــري ــري ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
وخـصــوصــا األم ــن ال ـعــام للتيار أحمد
ال ـحــريــري ،ال ــذي يـتـحــدث «بـلـغــة األم ــر،
وأن امل ـس ـت ـق ـبــل ل ــدي ــه ج ـم ـي ــل ع ـل ــى كــل
هــذه ال ـقــوى ،وأنـهــا ملزمة الــوقــوف الى
جــانـبــه» وأن ــه «يـ ّ
ـوجــه إهــانــات مباشرة
وغير مباشرة ،وآخرها قوله ،إن لدينا
من الوسائل ما يكفي إلقناع جميع قوى
 14آذار بالسير خلفنا».
ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة األكـ ـ ـب ـ ــر ،ت ـت ـص ــل ب ـفــريــق
«املـسـتـقـبــل» نـفـســه ،وبــالــواقــع الشعبي
ل ـقــواعــده ،وجـمـهــور ال ـقــوى اإلســامـيــة.
وبـ ـ ــات ب ـح ـكــم امل ــؤك ــد ل ـت ـي ــار املـسـتـقـبــل
أن ن ــائ ــب ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ع ـمــاد
الحوت لن يكون ضمن الكتلة النيابية
الـتــي سـتـصــوت ملصلحة فــرنـجـيــة ،وأن
الجماعة بصدد إعالن موقف ،لكن بعد
أن تصير املبادرة رسمية.
أما داخــل «املستقبل» ،فيبدو أن الوزير
أش ـ ــرف ريـ ـف ــي ،ق ــد عـ ــاد م ــن ال ـس ـعــوديــة
بمناخات «تجبره على كتم اعتراضه،

ريفي كتم اعتراضه ولم يغير موقف
(مروان طحطح)

ال ع ـلــى تـغـيـيــر م ــوق ـف ــه» .وح ـســب زوار
الرياض ،فإن الحريري «كــان قاسيًا مع
ري ـف ــي ،إذ ع ـنــدمــا ش ــرح األخ ـي ــر أج ــواء
الـشـمــال وقــواعــد الـتـيــار الــرافـضــة لهذه
الـخـطــوة ،أجــابــه الـحــريــري ب ــأن «ال ـقــرار
يعود لي ،وما قاله أحمد يمثلني»».
وكـ ـ ــان ريـ ـف ــي ق ــد ش ـك ــا أمـ ـ ــام ال ـح ــري ــري
مــن طــريـقــة تـصــرف األم ــن ال ـعــام لتيار
املستقبل .ونقل لــه «األج ــواء املشحونة
داخ ــل الـتـيــار الـتــي تـقــول بــأن الحريري
يـكــرر خـطــأ زيــارتــه لــدمـشــق ونــومــه في
سرير بشار األس ــد ،وأنــه يريد إعادتنا
الى مرحلة ما قبل عام .»2005
وحـ ـس ــب ال ـ ـ ـ ــزوار ،فـ ــإن ريـ ـف ــي ن ـج ــح فــي
تـ ــرت ـ ـيـ ــب م ـ ــوع ـ ــد لـ ـ ــه مـ ـ ــع ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد

الـسـعــودي محمد بــن نــايــف ،ونـقــل عنه
«أن ال علم له باملبادرة من أصلها ،وأنه
ال يعرف كيفية تسويقها ،وأنه ال يتوقع
أن تـمــارس ب ــاده الـضـغــوط كما يرغب
الحريري ،وأن السعودية لديها الكثير
من األمور التي تشغلها» .وقال الزوار إن
ريفي سمع «نصيحة» بأن ال «يدخل في
معركة مع الحريري تــؤدي الــى إبعاده،
وأن يـلـتــزم الـصـمــت ألن امل ـب ــادرة ســوف
تفشل ،وأن يصار الى إبــراز اعتراضات
قواعد التيار».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ن ـقــل ال ـ ـ ــزوار نصيحة
ت ـل ـقــاهــا الـ ـح ــري ــري بـ ـش ــأن ع ــودت ــه ال ــى
بـيــروت ،وأن أحــد أب ــرز مستشاريه قال
ل ــه «إذا كـ ــان م ـع ــك امل ـب ـل ــغ امل ــال ــي ال ــذي
يــؤمــن ســداد الــديــون الـتــي بلغت حــدود
 250م ـل ـيــون دوالر ومـ ــا ي ـف ـيــض ألجــل
خـلــق م ـنــاخــات شـعـبـيــة إي ـجــاب ـيــة ،وإذا
كــان لــديــك ضمانة بــأن التسوية سوف
تتحقق ،فعندها اذهــب الى بيروت .أما
في حال عدم ضمان نجاح التسوية ،ولم
يكن معك األموال الالزمة ،فإن الخسارة
لــن تقتصر عـلــى امل ـش ــروع ،بــل سيكون
ال ـت ـمــرد عـلـيــك داخـ ــل «امل ـس ـت ـق ـبــل» أكـبــر
وأكثر فعالية».
وب ـن ــاء عـلــى نـصـيـحــة امل ـس ـت ـشــار ،صــدر
تعميم إعالمي داخــل «املستقبل» بعدم
ال ـحــديــث ع ــن مــوعــد ل ـع ــودة ال ـحــريــري،
وإج ــاب ــة الـســائـلــن بــأنــه م ــوض ــوع غير
معلن ربطًا بالظروف األمنية الخاصة
للرئيس الحريري.
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كتاب مفتوح
إلى وزير التربية
بـتــاريــخ  ،2014/3/26تقدمت
ب ـش ـكــوى لـ ــدى م ـعــال ـيــك تحت
الـ ــرقـ ــم  3972/11ب ـح ــق أح ــد
املــوظ ـفــن فــي وزارة الـتــربـيــة،
متهمًا اياه بأمور ثالثة :اخفاء
مستندات ،تحوير حكم صادر
عــن احــدى املحاكم واستغالل
ال ـس ـل ـط ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق م ـكــاســب
شخصية وخاصة.
أرجـ ــو م ــن م ـعــال ـيــك شخصيًا
الـتـحـقــق مــن األم ــر وبــالـتــالــي:
إمـ ــا وض ـع ــي ف ــي ال ـس ـجــن إذا
كنت قد افتريت على املوظف،
وإمــا إنصافي إذا كنت محقًا،
وب ــالـ ـت ــال ــي رد االع ـ ـت ـ ـبـ ــار لــي
وملدرستي التي أسستها عام
 ،1977اي منذ ما صار يقارب
ُاالربعني سنة.
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوى ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/7/14ت ـ ـحـ ــت الـ ــرقـ ــم
 ،3972/11وج ــاء ن ــي ال ـجــواب
من مصلحة التعليم الخاص
ان معالي الوزير طلب ضمها
الى ملف الشكوى!
معالي الوزير،
حـيـنـمــا ي ـكــون ال ــوط ــن ســائـبــا
وبـعــض رج ــال وزارة التربية
بال تربية تتجرأ الذئاب على
نهشنا.
وانـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ــد نـ ـهـ ـشـ ـن ــي ال ـ ــذئ ـ ــاب
فـ ــي وزارت ـ ـ ـ ـ ــك .ل ـك ــن م ـب ــادئ ــي،
وتربيتي واخــاقــي وقيمي ال
تسمح لي بــأن اشهر سالحي
واف ـ ـجـ ــر رؤوس الـ ــذئـ ــاب و...
لـهــذا سـتــرانــي معتصمًا امــام
ً
وزارتــك ليال نهارًا ،في نتظار
ان يسمح لــك وقـتــك بحضور
اج ـت ـم ــاع ب ـي ـنــي وبـ ــن رئ ـيــس
مصلحة التعليم الخاص.
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف سـ ــاعـ ــة
بــرعــايـتــك وح ـضــور مــن تشاء
من رجال عدل وقانون.
نـصــف ســاعــة فـقــط يــا معالي
ال ــوزي ــر ،وب ـعــدهــا نـبـنــي على
الشيء مقتضاه .فأما ان اكون
مفتريًا على رئـيــس املصلحة
وأنـ ــال ج ــزائ ــي ،وام ــا ان اثبت
العكس وأسترجع حقي وحق
مدرستي «مدرسة السالم».
صاحب مدرسة السالم
يوسف طيب مصباح

في الواجهة

حزب الله وفرنجيه :حليفان لكن حسابات
لن يتغير الكثير
في الشغور في ظل النائب
سليمان فرنجيه مرشح
فريق ،بل جزءًا من تحالف
ربما استغرق االنتظار
عريضً .
مماثال يجعله رئيسًا
زمنًا ً
محتمال .لم يعد يسعه وال
مرشحوه التراجع الى الوراء،
وال يملك معهم مفتاح
انتخابه

نقوال ناصيف
مــع ق ــرب انـقـضــاء الـشـهــر االول على
م ـس ـعــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
فـ ــي  17ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ان ـت ـخ ــاب
ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه رئ ـي ـســا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،مـ ــن غـ ـي ــر ان يـجـهــر
رس ـم ـيــا ح ـتــى ال ـســاعــة ب ــإع ــان دعــم
ترشيحه ،فإن الشغور الرئاسي في
طريقه الــى تمديد اضــافــي .بــن ايــار
 2014وتشرين الثاني  2015استغرق
فــي ذات ــه دونـمــا اي امــل فــي انتخاب
الــرئ ـيــس .لشهر خــا وال ــى أم ــد غير
معروف على االقــل ،يعايش الشغور
مــرش ـحــا م ــع وق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ .وق ــد ال
ُينتخب بعدما بدا يومًا تلو آخر ان
تراكم التحفظ عن انتخابه يتضاعف
ّ
أثرًا ووطأة ،ويقلص فرصه.

لـيـســت ث ـمــة عـقـبــة واحـ ـ ــدة ف ــي وجــه
نــائــب زغــرتــا :الــرئـيــس مـيـشــال عــون
يــرفــض تــرش ـحــه ،وحـ ــزب ال ـلــه يثير
ع ـ ــام ـ ــات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام عـ ـل ــى ت ــوق ـي ــت
امل ـبــادرة .كالهما حليفان لفرنجيه.
اال ان طــريـقــة امـ ــرار نـتــائــج اجـتـمــاع
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ظـ ـ ـه ـ ــرت اشـ ـ ـب ـ ــه ب ــانـ ـق ــاب
عليهما ،او في احسن االحوال دونما
االفـ ـس ــاح ف ــي املـ ـج ــال ام ـ ــام مـنــاقـشــة
مستفيضة القتراح الحريري.
بعض اسباب اخفاق تدارك تداعيات
اج ـت ـم ــاع ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ان
فــرنـجـيــه ت ـص ـ ّـرف ف ــور ع ــودت ــه على
ً
ان ــه اض ـحــى ف ـعــا الــرئـيــس الـجــديــد،
وراح يتحدث عن تطميناته لحلفائه
ق ـ ـبـ ــل ان يـ ـجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ـهـ ــم ويـ ـتـ ـف ــاه ــم
واي ــاه ــم ع ـلــى خـ ـي ــاره .ب ـ ــدوره عــون
وجـ ــد ف ــي اس ـت ـع ـجــال امل ــواف ـق ــة على

اقـ ـت ــراح ال ـح ــري ــري تـ ـج ــاوزًا ل ـقــاعــدة
ارس ـت ـه ــا قـ ــوى  8آذار ه ــي ان ع ــون
ـ ـ ـ ـ وهـ ــو ف ـح ـســب ـ ـ ـ ـ مــرش ـح ـهــا االول
ال ــى ان يـتـنـحــى ،إذ ذاك يـبــدأ الـكــام
عــن مــرشــح ث ــان ،ال ان يقفز هــذا الى
الصف االول فجأة .على نحو مماثل
تـطــابـقــت حـجـتــا ح ــزب ال ـلــه ورئـيــس
تكتل التغيير واالصـ ــاح :ال رئيس
قبل سلة تسوية وطنية ،وال رئيس
قبل قــانــون انتخاب جــديــد .كالهما،
التسوية وقــانــون االنتخاب يكفالن
املجيء بالرئيس ،ال العكس.
ال تقتصر التحفظات على هذا الشق.
ب ــل ف ــي حـ ـ ــوزة حـ ــزب ال ـل ــه مـعـطـيــات
تجعل من صمته منذ ذلك اليوم اقرب
الى النطق ،والتريث في ابداء املوقف
ّ
يتحول تدريجًا الــى سلبية متكاملة
االوصــاف ،دونما التخلي عن حليف
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تقرير

أزمة محامي طرابلس :تصعيد متبادل وتدخالت سياسية
عبد الكافي الصمد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تسارعت االتصاالت في نقابة محامي
طــراب ـلــس وخ ــارج ـه ــا ب ـعــد ال ـط ـعــن في
ن ـتــائــج ام ـت ـحــانــات طــال ـبــي االن ـت ـســاب
إل ـي ـهــا ،وم ــا أح ــدث ــه م ــن ارتـ ـب ــاك داخ ــل
النقابة وانقسام في الوسط السياسي،
وأزمة ضمنية بني النقابة والقضاء.
والحتواء األزمــة التي بدأت تكبر ككرة
الثلج ،دخــل نقباء سابقون ومحامون
على خط الوساطة .لكن هــؤالء قوبلوا
بتصلب طرفي الـنــزاع :من جهة ،نقيب
املـحــامــن فهد املـقــدم وأع ـضــاء مجلس
النقابة ،ومن جهة أخرى ،النقباء األربعة
السابقون ،حسن مرعبي وجورج طوق
وخـلــدون نجا وف ــادي غنطوس ،الذين
ط ـع ـنــوا ف ــي ن ـتــائــج االم ـت ـح ــان ــات أم ــام
قاضي األمــور املستعجلة في طرابلس
جو عقيقي.
وفي املــوازاة ،علمت «األخبار» أن وزير
ال ـعــدل الـســابــق الـنــائــب سمير الجسر
الـتـقــى رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعـلــى

الجسر طلب من فهد
الضغط على قاضي
األمور المستعجلة

القاضي جان فهد ،وطلب منه الضغط
على الـقــاضــي عقيقي لقبول اعـتــراض
النقابة على قراره حفظ املسابقات ،في
مـقــابــل عــودتـهــا عــن إضــرابـهــا املفتوح
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـتــه أول م ــن أمـ ـ ــس .وق ــال ــت
املصادر إن الجسر كلف أحد املحامني
املقربني منه ،محمد ديب ،إعــداد لوائح
االعتراض القانونية قبل تقديمها.
ّ
وردًا على اعتبار املقدم ومجلس النقابة
ً
وأوساط نقابية القرار القضائي تدخال
في الشؤون الداخلية للنقابة ،أوضحت

مصادر قضائية لـ»األخبار» أن القضاء
«لم يتدخل في شؤون النقابة ،بل مارس
دوره الطبيعي وضمن صالحياته ،بعد
أن ّ
تقدم إليه أحــد األط ــراف بطلب لحل
ـر .إذ إن املـهـمــة
ن ـ ــزاع ل ــه م ــع طـ ــرف آخ ـ ـ ّ
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء ف ـ ــض ال ـن ــزاع ــات
بــن املتخاصمني وتطبيق الـقــوانــن».
وأضــافــت أن الـقـضــاء «ي ـمــارس مهمته
في حفظ الحقوق العامة والخاصة على
ال ـســواء .وعندما تــدخــل قــاضــي األمــور
املستعجلة في هذه القضية طالبًا حفظ
املسابقات ،كان يقوم بواجبه».
في غضون ذلك ،شهد مقر النقابة ً
لقاء
تضامنيًا معها شــارك فيه نقباء املهن
الحرة في الشمال ،اعتبر خالله املقدم
أن «مـعــالـجــة أي خ ــاف ــات داخ ـل ـيــة في
النقابات تكون عبر القوانني واألعراف
ال ـتــي تــرعــى عـمـلـهــا وع ـبــر الجمعيات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـن ـق ــاب ــات» .وأك ـ ـ ــد «أن ـن ــا
مستمرون فــي موقفنا وفــي اإلض ــراب
ّ
ال ــذي أعـلـنــاه حــتــى الــرجــوع عــن الـقــرار
الـقـضــائــي ال ــذي ات ـخــذه قــاضــي األم ــور

املستعجلة» ،واصفًا إيــاه بـ «الخاطئ،
ّ
يصور أن ثمة خالفًا بني
ألنه ال يجوز أن
النقابات والقضاء ،ونتمنى تصحيح
هـ ــذا ال ـخ ـطــأ ب ــأس ــرع وقـ ــت ل ـن ـعــود عن
إضرابنا وتعود األمور إلى مجاريها».
ّ
وأكــد« :خالل واليتي ال يمكن أن أسمح
ألحـ ــد ب ــال ــدخ ــول إلـ ــى ن ـقــابــة املـحــامــن
والحجز على األوراق ،وهــذا املوضوع
محسوم بالنسبة ّ
إلي ،ولن أسمح ألحد
ب ــامل ـ ّـس ب ـكــرامــة نـقــابــة امل ـحــامــن خــال
واليتي».
وكــان الفتًا أن املقدم أعلن خــال اللقاء
تـعـلـيــق مـجـلــس ال ـن ـقــابــة ق ـيــد الـنـقـيــب
السابق فــادي غنطوس «ألنــه لم يأخذ
إذن الـنـقــابــة قـبــل اإلدع ـ ـ ــاء ،أو الـلـجــوء
إل ــى محكمة اإلسـتـئـنــاف ال ـنــاظــرة في
القضايا النقابية» .علمًا أن غنطوس
لم ّ
يقدم اإلدعاء وحده ،ما كشف اإلرباك
الــذي يسود داخــل النقابة ،ودفــع املقدم
ال ــى ال ـقــول الحـقــا فــي حــديــث إذاع ــي إن
«قـ ــرار تعليق قـيــد غـنـطــوس سيعالج
قريبًا».
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كالم في السياسة

الترئيس مختلفة
َ
خ ِب َر العالقة الوطيدة معه منذ مطلع
ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،ي ـط ـم ـئــن الـ ــى تـحــالـفــه
واي ـ ـ ـ ــاه ويـ ـث ــق بـ ـخـ ـي ــارات ــه بـ ــا ادنـ ــى
تـ ـ ــردد .م ــع ذلـ ــك ح ـس ــاب ــات الـتــرئـيــس
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا .االح ـ ـ ــرى ان ت ـكــون
املـ ـ ـب ـ ــادرة مـ ـص ــدر ال ـت ـب ــاس وش ـب ـهــة،
خصوصًا عندما تقترن بمآل الــدور
الذي يضطلع به الحريري في سبيل
الوصول الى رئاسة الحكومة ،والثمن
ال ــذي يـقــايــض بــه رئـيـســا مــن ق ــوى 8
آذار س ـبــق ل ـل ـحــريــري ان تـشـبــث في
انتخابات  2005باسقاطه والئحته
ك ـل ـه ــا ف ـ ــي دائـ ـ ــرتـ ـ ــه زغـ ـ ــرتـ ـ ــا ،وس ـب ــق
لفرنجيه ان قــال فــي اآلخ ــر نعوتًا لم
يسمعها مــن آخ ــر .فـحــوى املقايضة
ي ـب ـصــرهــا حـ ــزب الـ ـل ــه :ال ــرئ ــاس ــة فــي
مقابل كل السياسة.
اما املعطيات التي احاطت باجتماع
باريس ،فتكمن في اآلتي:
يلتق فرنجيه الرئيس السوري
 1ـ ـ لم
ِ
ب ـش ــار االسـ ــد ف ــي مــرح ـلــة التحضير
لـلـقــاء ب ــاري ــس .بــل اوف ــد ال ـيــه الــوزيــر
ً
ال ـ ـسـ ــابـ ــق يـ ــوسـ ــف س ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،ح ــام ــا
رسالة عن اقتراح الحريري انتخابه
رئ ـي ـس ــا .كـ ــان رد دم ـش ــق ان الق ـت ــراح
كهذا محاذير في توقيته ،مع التمني
بـم ـفــات ـحــة االم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله فيه.
 2ـ ـ من دون ان يلتقي نصرالله ايضًا،
التقى معاونون لفرنجيه بمعاونني
لــامــن ال ـع ــام وس ـم ـعــوا مـنـهــم كــامــا
ً
م ـ ـمـ ــاثـ ــا ح ـ ـيـ ــال م ـ ـ ـبـ ـ ــررات االقـ ـ ـت ـ ــراح
وتوقيته ،ونصيحة لفرنجيه بتوخي
الحذر املقرون بتساؤالت ،وترك حرية
بالحريري.
التصرف له في االجتماع
ُ
 3ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم اج ـت ـمــاع ب ــاري ــس ،ون ـســب
الـ ـ ــى ف ــرن ـج ـي ــه ق ــول ــه ل ـل ـح ــري ــري ان ــه
كـفـيــل بــاق ـنــاع حـلـيـفـيــه ع ــون وح ــزب
يكتف املتحاوران
الله بانتخابه .لــم
ِ
بهذا الجانب ،بل دخــا في ما يشبه
بــرنــامــج ب ـنــود تـفــاهـمــا عـلــى ربطها
بــاالنـتـخــاب وتــالـيــا ت ــرؤس الحريري
اولى حكومات العهد الجديد:
ـ ـ حكومة وحدة وطنية ال ثلث ضامنًا
ف ـي ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ي ــرف ـض ــه ح ـ ــزب ال ـلــه
ويعتبره شرط تعاونه مع الحريري
عندما يوافق على عودته الى السرايا
في اي حكومة جديدة .ثلث ضامن في
يد الحزب بالذات.
ـ ـ االبقاء على قانون االنتخاب النافذ
مـنــذ ع ــام  ،2008املـسـتـمــد مــن قــانــون
 26نـيـســان  ،1960والـتـمـســك بنظام

اقـتــراع اكـثــري فحسب .وهــو شــرط ال
يـتـســاهــل ح ـيــالــه ال ـح ــري ــري ،ويــائــم
فــي الــوقــت نفسه فرنجيه ويطمئنه
الى دائرة زغرتا بنوابها الثالثة .اما
مـطـلــب ح ــزب ال ـل ــه ،ف ـقــانــون انـتـخــاب
بـ ــاق ـ ـتـ ــراع ن ـس ـب ــي ي ـ ـعـ ــرف س ـل ـف ــا ان
ال ـحــريــري يــرفـضــه ّكــونــه يـنـتــزع منه
ثلث الناخبني الـســنــة على االراض ــي
اللبنانية.
ـ ـ رفع خمس نقاط على الضريبة على
القيمة املـضــافــة ،بينما سبق لحزب
ال ـل ــه ان رف ــض ادخـ ـ ــال نـقـطــة واح ــدة
عليها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـصـ ـخـ ـص ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــي ال ـ ـهـ ــاتـ ــف
والكهرباء.
ـ ـ تحقيق مـطــالــب تـلــح عليها شركة
سوليدير لوسط بيروت.
ـ ـ النفط.

في بنود اجتماع ً
باريس :ال ثلث معطال،
خصخصة الكهرباء
والهاتف ،رفع ،TVA
النفط ،وقانون 2008

احــاط هــذه املعطيات تساؤل عريض
لـ ــدى حـ ــزب ال ـل ــه ع ــن م ـغ ــزى تــوقـيــت
م ـب ــادرة الـتــرشـيــح فــي ظــل ت ــردي في
الـ ـع ــاق ــات االي ــرانـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة،
وتـصـعـيــد مـمــاثــل ف ــي ع ــاق ــات حــزب
الله بالرياض بعدما اتخذت اجراءين
عقابيني ضــده فــي اقــل مــن شهر ،هو
عمر ترشيح فرنجيه :فرض عقوبات
ع ـلــى  12شـخـصـيــة وم ــؤس ـس ــة على
صـ ـل ــة ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــزب ،مـ ـن ــع بـ ـ ــث م ـح ـطــة
«امل ـ ـنـ ــار» ع ـب ــر ق ـم ــر «عـ ــرب ـ ـسـ ــات» .ثــم
اتــى قبل يومني موقف ايــرانــي جديد
واض ــح الــدالل ــة ،بـتــأكـيــده ان انتخاب
الــرئ ـيــس ش ــأن لـبـنــانــي ،نــافـيــا عــاقــة
طهران به ،ومن ّ
ثم ما شاع في االيام
االول ــى التي تلت  17تشرين الثاني،
وهو وجــود تفاهم سعودي ـ ـ ايراني
ضمني على تحييد لبنان عن حربي
اليمن وسوريا.

جبران وفرانسوا :استشهاد عدالة
جان عزيز
ليست ثنائية التكامل بني القلم والسيف ،وحدها ما
ً
يجمع بني جبران تويني وفرانسوا الحاج .فضال عن
املوت غدرًا ،أو ما يصير في البال والتاريخ استشهادًا.
يكفي أن املجرم ،أو هما الشهيدان من اختارا أن يرحال
فــي الـيــوم نفسه ،بـفــارق عــامــن فـقــط ،بــن  12كانون
األول  2005ومثله من العام  .2007لكن الجوامع بني
الــرجـلــن تـبــدو أكـثــف دالالت وم ـغ ــازي ،فــي تفاصيل
الرحيل .حيث تكمن كل الشياطني.
رحل جبران بعد أشهر على إنجاز معركة السيادة.
معركة كان هو في صلبها ،قبل أن تنطلق .ال بل قيل
إن «جريمته» أنــه كــان من رواده ــا .منذ أطلع «نهاره»
مصدرة بكتابه املفتوح إلى الرئيس السوري .بعدها
تحول الثائر الدائم رمزًا من رموز املعركة ضد الوجود
العسكري ال ـســوري فــي لـبـنــان .مــن ن ــداء بكركي إلى
ً
قرنة شهوان وصوال إلى  14آذار ،صار أيقونة يتطلع
إليها امللتحقون باملعركة متأخرين .خصوصًا ممن
فتح لهم بقسمه باب املعركة السيادية من دون طائفة،
وال مذهب ،وال حسابات من انتفع من االحتالل ومن
دفــع وال ي ــزال .وتـحــول جـبــران ذاك العلم الــذي يجذب
الشريحة العمرية األكـثــر تأثيرًا فــي الـشــارع واألكثر
إقالقًا للمحتل .كان مع قلة أمثاله ،ممثل الشباب في
تلك املـعــركــة .الــذيــن يـقــدرون وإن ال يـعــرفــون .والــذيــن
ينجزون وإن ال يقطفون...
ومـثـلــه رح ــل فــران ـس ــوا .بـعــد أش ـهــر أق ــل عـلــى إنـجــاز
معركة سيادية أخ ــرى ،ليست أقــل شــراســة ،وإن أقل
انتشارًا في الجغرافيا .سقط لواء الشهداء بعد ثالثة
أشـهــر وأي ــام عـلــى مـعــركــة نـهــر ال ـب ــارد .تـلــك املــواجـهــة
القاسية مع إرهاب وحشي .معركة كتبت باسمه ،كما
تكتب دورات القسم بأسماء الشهداء الكبار .حملها
هو حيًا ،قبل أن يحملها ميتًا مغدورًا شهيدًا .وفي تلك
املعركة كان فرانسوا الحاج رمزًا من رموزها الكبرى.
تخطيطًا وإدارة ومتابعة تنفيذ ونصر.
هـكــذا جمع بــن جـبــران وفــرانـســوا ،لحظة اغتيال كل
منهما ،انـطـبــاع أنـهـمــا سقطا شـهـيــدي معركتيهما.
فكرة أنهما اغتيال ثأرًا وانتقامًا وحشيًا ،من العدوين
اللذين هزماهما .كل في معركته .كل بسالحه .صار
لكل من الجريمتني حكمها املدموغ في األذهان سلفًا.
وص ــار لـكــل منهما مـجــرمـهــا ،وجـنــاتـهــا ،وامل ـحــرض
واملخطط واملنفذ حكم القتل ،بال أي محكمة وال حكم
عدالة .أن الــذي قهره جبران بكلماته ،غــدره بإجرامه.
وأن الـ ــذي هــزمــه فــرن ـســوا ب ـج ـنــوده ،أرداه بـجـبــانـتــه.
النظام الـســوري قتل جـبــران .واألصولية اإلسالموية
قتلت فرانسوا .هكذا ارتاحت النفوس إلى مخيلتها،

ومضت األيــام ،من دون خبر مغاير .كأنما املجرمني
ومن معهم ،والشهيدين ومن لهم ،قد ارتاحوا جميعًا
إلى الخالصات ،تاركني العدالة ألرض أخرى أقل موتًا
ً
وأكثر عدال.
لكن جوامع أخرى مكملة ،كتلك التي ربطت الرجلني في
حياتهما ونضالهما ،استمرت لتصل بني الشهيدين
في رحيلهما .جبران سقط بعد ساعات على عودته
سرًا من السفر .وفرانسوا سقط وهو ينتقل من بيته
ً
إلــى بيته .عــودة جبران السرية ليال ،كــان يفترض أن
تشكل له حصانة أمنية .تمامًا كما انتقال فرانسوا
في منطقة عسكرية مقفلة بالكامل لسالحه ورفاقه،
كــان يفترض أن تؤمن له الحصانة الحمائية املماثلة
وال ـكــام ـلــة .اغ ـت ـيــال ج ـب ــران ،فــي الـتـفــاصـيــل والــوقــائــع
واالس ـت ـن ـتــاج ،م ــا ك ــان لـيـتــم ،ل ــوال خ ــرق أم ـنــي كبير.
واغتيال فرانسوا في مربع خاص بالجيش اللبناني
ما كان ليحصل ،لوال فرضية اختراق أمني مماثل .ال
يمكن لسيارة جبران الجانية أن تكون قد ركنت في
تلك الطريق الفرعي الضيق ،إال قبل عبوره بلحظات.
وال يمكن لجناة فرانسوا أن يتنقلوا إلى بعبدا ومنها،
إال عبر طــرقــات مــرصــودة محمية مراقبة ومحصية
الحركات واألن ـفــاس .لـغــزان كبيران خلف الشهيدين
ال ـك ـب ـي ــري ــن ،أب ـس ــط دالالتـ ـهـ ـم ــا أن وراء الـجــريـمـتــن
الكبيرتني مجرمني كبيرين.
بـقــي جــامــع واح ــد ،هــو األك ـثــر غــرابــة بــن الشهيدين.
أن ال جريمة اغتيال جبران وصلت إلى املحكمة التي
أقــامـهــا الـفــريــق ال ــذي نــاضــل مـعــه الـثــائــر .وال جريمة
اغـتـيــال فــرانـســوا بلغت ق ــوس املحكمة الـتــي انتسب
البطل إلى سلكها .فال املحكمة الدولية وضعت يدها
عـلــى جــريـمــة  12ك ــان ــون األول  .2005وال الـقـضــاء
اللبناني ،عسكريًا أو عدليًا ،تمكن من فتح محاكمة
ملن غدروا بفرانسوا الحاج في  12كانون األول .2007
محكمة اله ــاي الـخــاصــة بـلـبـنــان ،رغ ــم مـئــات ماليني
دوالراتـهــا وآالف أشخاصها وشهودها ،لم تنب ملفًا
لجبران .ومحاكم لبنان ،رغم أجهزة دولته وإنجازات
معلوماتها ومخابراتها ،لم تصل إلى مشتبه به واحد
فــي ملف فــرانـســوا .كــأن الهــاي تعيش وتــرتــزق على
قاعدة أن في لبنان شهيدًا واحـدًا .وكأن آليات العدالة
والقضاء في لبنان ،ال تزال تصحو وتنام على معادلة
أن فرانسوا الحاج ،شهيد آخر سقط في أرض املعركة
فــي نهر الـبــارد .حيث هــرب أو ُهــرب شاكر العبسي.
وحيث ولدت تهريبة رئاسية ،فكان هروب من الحقيقة
وتهرب من قسم عسكري بقسم دستوري أو بوهمه
وطمعه.
أهم ما يجمع جبران وفرانسوا اليوم أنهما استشهدا
في بلد يغتال شهداءه والعدالة والحقيقة كل يوم.

تقرير

عملية خطف مشبوهة البن القذافي من سوريا إلى لبنان
من ّقرر رمي كرة عائلة القذافي امللتهبة
فــي حضن لبنان املعطلة مؤسساته؟
وما الفائدة من اختطاف هنيبعل ،ابن
ّ
«ولي يدفع
معمر القذافي ،الذي ليس له
فــدي ـتــه» الـسـيــاسـيــة؟ وم ــن ق ـ ّـرر إح ــراج
الدولة السورية بهذا امللف حاليًا؟ وهل
لعملية الخطف أبـعــاد داخلية تتصل
بالسعي إلى إحراج القيمني الرسميني
عـ ـل ــى مـ ـل ــف اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــوسـ ــى الـ ـص ــدر
ورفـيـقـيــه ،أم أن األم ــر يـتـعـ ّـدى ذلــك إلى
مـحــاولــة الـخــاطـفــن تحصيل مكاسب
مادية من السلطات الليبية (املنقسمة)
عـلــى ح ـســاب قـضـيــة ال ـص ــدر؟ األسـئـلــة
ك ـث ـي ــرة ،وال م ـع ـلــومــات دق ـي ـقــة تسمح
باإلجابة عليها قبل انتهاء استجواب
هنيبعل القذافي لدى فرع املعلومات.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل أن ع ـصــابــة ســوريــة
اختطفت ّقبل ثالثة أيام هنيبعل ،أصغر
أب ـنــاء ال ـق ــذاف ــي ،فــي ســوريــا حـيــث كــان
إحدى بلدات محافظة الالذقية.
يقيم في ّ
وك ــان ال ـقــذافــي ه ــرب إل ــى ال ـجــزائــر إثــر
سـ ـق ــوط نـ ـظ ــام وال ـ ـ ـ ــده ،ثـ ــم ان ـت ـق ــل ال ــى

سلطنة ُعمان حيث حصل على اللجوء.
وبسبب خشيته ّمن تسليمه إلى بالده
كما حصل مع أشقائه ،قصد سوريا ال
سيما أن عالقة صــداقــة ربطت عائلته
بعائلة الرئيس بشار األسد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن عملية الخطف
جرت بالتنسيق مع مجموعة لبنانية
ّ
ّ
م ـســل ـحــة ت ـســل ـم ـتــه ب ـعــد ت ـم ــري ــره عبر
ال ـ ـحـ ــدود غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ون ـق ـل ـتــه ال ــى
ّ
أحــد املـنــازل في منطقة البقاع .وأكــدت
م ـصــادر أمنية أن املجموعة الخاطفة
على عالقة بشخصية سياسية لبنانية
كانت على دراية بأدق تفاصيل العملية
والجهة املـتــورطــة فيها .وأوضـحــت أن
املـجـمــوعــة مــرتـبـطــة ب ـق ـيــادي عسكري
شهير زمن الحرب األهلية ،وقد ّ
نسقت
عملية الخطف مع العصابة السورية،
ب ـع ــدم ــا ع ـل ـمــت بـ ــوجـ ــود الـ ـق ــذاف ــي فــي
س ــوري ــا .وك ـ ــان أحـ ــد أف ـ ــراد املـجـمــوعــة
اتصل بقناة «الـجــديــد» ظهر أمــس من
ثابت في إحدى مناطق جبل
رقم هاتف
ّ
لبنانّ ،
مدعيًا أنه ينتمي إلى مجموعة

اختطفت القذافي ،عارضًا تسليم القناة
مقطع فـيــديــو ُيـثـبــت الـخـطــف .ووصــل
ً
ال ـشــريــط ال ــى «ال ـج ــدي ــد» ل ـي ــا ،وظـهــر
فيه القذافي وقد بدت عليه آثــار ضرب
ّ
مـبــرح ،لكنه أك ــد أنــه «فــي صحة جيدة
وان ـشــال ـلــه ي ـك ــون لـقـضـيـتــي ص ـ ــدى .ال
تنشغلوا عليي وانــا عند أنــاس تخاف
الله» ،داعيًا «كل من لديه أدلة عن ملف
موسى الصدر فليقدمها ويكفي ظلمًا
ومعاناة».
وفي وقت الحق أشــارت معلومات إلى
أن ال ـج ـهــات الـخــاطـفــة عــرضــت تسليم
القذافي ألحد األجهزة فرفض ،وعندها
قــررت تسليمه إلــى فــرع املعلومات في
ُّ
قــوى األمــن الداخلي .واتـفــق على تركه
في أحــد األمــاكــن ليبلغ فــرع املعلومات
بعد ذلك بمكانه.
ّ
ّ
م ـص ــادر مــطـلـعــة ع ـلــى امل ـلــف أك ـ ــدت أن
«ه ـ ـنـ ــاك س ـل ـس ـل ــة أه ـ ـ ـ ــداف مـ ــن عـمـلـيــة
الخطفّ ،أولها مــادي ،فيما يأتي ملف
اإلمــام الصدر في املرتبة األخـيــرة» .أما
ّ
ال ـســؤال األب ــرز الـيــوم فيتعلق بمصير

ّ
ال ـقــذافــي :هــل سـ ُـيـتــرك ح ـ ّـرًا لـيـعــود إلــى
سوريا ،أو ُيستخدم وسيلة لتحصيل
مكاسب من الحكومة الليبية في قضية
اإلمام الصدر ورفيقيه ،أم تعمد الدولة
اللبنانية لتسليمه الى الحكومة الليبية
بال مقابل؟
ّ
يذكر أن النيجر سلمت شقيق هنيبعل،
الساعدي القذافي ،الى السلطات الليبية
قـبــل أك ـثــر م ــن عـ ــام .وتـ ـ ـ ّ
ـردد حـيـنـهــا أن
ال ـن ـي ـج ــر ت ـل ـقــت م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة م ـقــابــل
ّ
تسليمه .كما سلمت موريتانيا عبدالله
السنوسي ،صهر الرئيس الليبي ،إلى
أول حـكــومــة ليبية بـعــد «الـ ـث ـ ّـورة» في
أيلول  ،٢٠١٢مقابل مبلغ قيل إنه تجاوز
 ٢٥٠مليون دوالر.
وتجدر اإلشارة إلى أن هنيبعل القذافي
م ـتـ ّ
ـزوج مــن عــارضــة األزيـ ــاء اللبنانية
ألــن سـكــاف ،وهــو مطلوب لالنتربول
الدولي.
ّ
وأكـ ــد ال ـنــائــب ال ـســابــق حـســن يـعـقــوب،
نـ ـج ــل الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد يـ ـعـ ـق ــوب الـ ــذي
اختطف مع الصدر والصحافي عباس

ّ
ب ــدر ال ــدي ــن ،أن «ال عــاقــة لـنــا بخطف
هنيبعل القذافي ،لكننا لسنا حزينني
ُ
ً
لالمر» ،آمــا أن «تحرك عملية الخطف
م ـل ــف االم ـ ـ ـ ــام امل ـغ ـي ــب ال ـس ـي ــد مــوســى
الصدر ورفيقيه من جديد» .كذلك نفى
مـقــرر لجنة املتابعة الرسمية لقضية
اإلمــام الصدر ورفيقيه القاضي حسن
الشامي أي عالقة أو علم للجنة بما تم
إعالنه بشأن اختطاف هنيبعل القذافي
في لبنان.
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مجتمع وإقتصاد
ُ َ
ُ
تحقيق بعد نحو  11عامًا على نصب خيمة أهالي المفقودين والمخفين قسرًا في ساحة «اإلسكوا» ،أعلن ،أول
األهالي رفضوا التخلي عن رمز قضيتهم ،فاستجابت
من أمس ،إزالتها من قبل منظمة «سوليد» ،إال أن بعض
ّ
«سوليد» وأعادت النظر بقرارها ،إذ أبقت على الخيمة ولكنها علقت الدوام فيها

خيمة المفقودين باقية :رمز القهر
إيفا الشوفي
ل ـي ُـس ـ َـت خ ـي ـم ــة أه ـ ــال ـ ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن
وامل ـخــفــن قـسـرًا فــي ال ـحــرب األهلية
ح ــدث ــا ع ــابـ ـرًا .ت ـخ ـتــزن ه ــذه الـخـيـمــة
قصص أمـهــات وزوج ــات وشقيقات
فقدن جزءًا من أرواحهن بسبب حرب
ّ
قــاسـيــة مـسـتـمــرة ف ــي ذاك ــرت ـه ــن إلــى
ّ
ال ـي ــوم .أول مــن أم ــس «عــلــق الـ ــدوام»
فــي الخيمة بعد نحو  11عامًا على
ن ـص ـب ـهــا ف ــي  11ن ـي ـس ــان  2005فــي
ســاحــة «اإلس ـك ــوا»ُ .
«ول ــدت» الخيمة
ص ـي ــر
ب ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـض ـ ـغـ ــط مل ـ ـعـ ــرفـ ـ ُـة م ـ َ
املـ ـفـ ـق ــودي ــن وامل ـع ـت ـق ـل ــن املـ ـخ ــف ــن،
ّ
وتحولت بعد سنوات إلى مقر للجنة
أهــالــي املخطوفني واملـفـقــوديــن .كان
القرار الذي اتخذته منظمة «سوليد»
وأعلنته في مؤتمر صحافي ،يقضي
بــإزالــة الخيمة نهائيًا لتتراجع عن
األم ـ ـ ــر الحـ ـق ــا ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــراضـ ــات مــن
األهــالــي الــذيــن أب ــوا أن يــزيـلــوا «رمــز
ق ـض ـي ـت ـه ــم» .اس ـت ـج ــاب ــت «س ــول ـي ــد»
وأب ـق ــت ع ـلــى ال ـخ ـي ـمــة ،لـكـنـهــا ألـغــت
الدوام فيها.
«صـحـيــح نـقــص ع ــددن ــا ،وم ــات منا
ناس كتير وتعبنا بس ما يئسنا .أنا
مستعدة ضل  20سنة بعد ّ
دور على
زوج ـ ــي» ،ت ـقــول نـهـيــل ش ـه ــوان الـتــي
اخ ـت ـطــف زوجـ ـه ــا ،قــزح ـيــا ش ـه ــوان،
ع ــام  1980م ــن ال ـب ـت ــرون« .تـلـفـنــولــو

حلواني :الخيمة
تغلق عندما نصل إلى حل عملي
ومؤسساتي مقبول
شركة قال عايزينو بشغل وانخطف.
بــس أن ــا شـفـتــو بـعــد  3أشـهــر ونــص
بسوريا وقعدت معو .ما حــدا يقلي
ما منعرف وينو ،أنــا بعرف وينو»،
تروي نهيل وتجهش بالبكاء.
ب ـعــد  40عــامــا ع ـلــى ان ـ ــدالع ال ـحــرب،
و 33عامًا على تشكيل لجنة أهالي
امل ـخ ـطــوفــن وامل ـف ـق ــودي ــن و 11عــامــا
على نصب خيمة األهالي ،لم يرجع
األخ وال الزوج وال االبن وبقيت هؤالء
النساء صامدات ،قويات وحزينات...
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرن .أودي ـ ـ ـ ــت س ــال ــم ان ـت ـظ ــرت
كثيرًا 24 ،عامًا بعد اختطاف ولديها

كريستني وريشار عام  1985لتموت
عام  2009على الطريق أمام الخيمة
ب ـعــد أن ده ـس ـت ـهــا سـ ـي ــارة م ـســرعــة.
ماتت أوديــت بقلب محروق من دون
أن تراهما ومن دون أن تعرف شيئًا
عنهما« .ماتت أوديت ،حارسة خيمة
أه ــال ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن» ،وم ـ ــات بـعــدهــا
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون .خ ـ ــال  11ع ــام ــا ف ـقــدت
الـخـيـمــة ال ـعــديــد مــن ّ
روادهـ ـ ــا .ماتت
ّ
أم ـه ــات وأورثـ ـ ــت م ـكــان ـهــن األخـ ــوات
واألوالد ال ـل ــوات ــي حـمـلــن الــوص ـيــة:
ً
أحياء
ابحثوا عنهم حتى تجدوهم،
ّ
كــانــوا أو أم ــوات .لكن الــدولــة ترفض
ح ـتــى ال ـي ــوم إن ـش ــاء ب ـنــك مـعـلــومــات
للحمض النووي ألهالي املفقودين،
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـه ــدف
التعرف إلى الضحايا في ما بعدّ .أما
ص ـنــدوق الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي أجــرتـهــا
لجان التحقيق الرسمية للكشف عن
ّ
فتبي أنه يحتوي
مصير املفقودين،
أوراق ف ــارغ ــة ال بـصـيــص أمــل
عـلــى
ٍ
فيها.
واظبت نهيل على الدوام في الخيمة
بعد سنة من نصبها ،وبقيت فيها
وستبقى حتى يعود زوجها .تقول
إنها وأخريات سينزلن كل خميس
بـ ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـ ـيـ ـ ــاد .مـ ـن ــذ ع ــام
 2006كــانــت نـهـيــل تــأتــي مــن بيتها
ف ــي الـ ـبـ ـت ــرون ك ــل اث ـن ــن وخ ـم ـيــس،
«ك ـن ــا ك ـت ــار بـ ـ ــاألول وب ـع ــدي ــن ص ــار
يخف الـعــدد بــس مــا تركنا الخيمة
وال ي ــوم .بعد فـتــرة صــرنــا نـنــزل كل
خميس» .بعد  11عامًا بقيت نهيل
وجــانـيــت ون ــور وأم عـلــي وصــونـيــا
ّ
وماجدة في الخيمة« .األخريات كن
يــأتــن عـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك اجـتـمــاع
ًّ
ّ
ألن كــا منهن لديها ظروفها» .أول
م ــن أمـ ــس ب ـك ــت ن ـه ـيــل ك ـث ـي ـرًا خ ــال
س ـمــاع ـهــا امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي« ،ملــا
إن ــزل عــالـخـيـمــة بـتــرجــع روح ــي أنــا
تحت تاركة شخص ولو كان صورة
معلقتا بس .كنت إذا تأخرت إلنزل
حس بالذنبّ ،
ّ
حس إني تركت قزحيا
وات ـخ ـل ـيــت ع ـن ــو» .ع ــارض ــت الـنـســاء
إزالــة الخيمة واستجابت «سوليد»
ّ
لطلبهن فأبقت على الخيمة رمزيًا.
يقول رئيس «ســولـيــد» ،غــازي عــاد،
ّ
إن األمر يتعلق فقط بصحة األهالي
وقــدرت ـهــن عـلــى املـتــابـعــة ،لــذلــك أتــى
قـ ــرار االن ـت ـق ــال إل ــى مــرح ـلــة جــديــدة

استجابت «سوليد» لألهالي وأبقت على الخيمة ،لكنها ألغت الدوام فيها (هيثم الموسوي)

من النضال عبر الضغط السياسي
مــن أج ـ َـل تشكيل «الـهـيـئــة الوطنية
ل ـل ـ ُـم ـخ ــف ــن قـ ـ ـسـ ـ ـرًا» .يـ ـق ــول عـ ـ ــاد إن
الخيمة أنجزت أربعة أمور أساسية
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـت ــي م ـ ـ ــرت ،فـقــد
جمعت الخيمة األهالي ووحدتهم،
وحـ ّـولــت القضية مــن تابو سياسي
إلـ ــى ق ـض ـيــة وط ـن ـيــة ج ــام ـع ــة .كــذلــك
أنجز األهالي عبر الخيمة انتصارًا
قـ ـض ــائـ ـي ــا بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدر م ـج ـلــس
شــورى الدولة حكمًا كـ ّـرس فيه حق
األهــالــي بمعرفة مصير املفقودين،
لتصل املعركة إلى مجلسي الــوزراء
وال ـنــواب حـيــث يـعـ ّـول األهــالــي على
مرسوم وزاري ّ
تقدم به وزير العدل
السابق شكيب قرطباوي عام 2012
إلنشاء «الهيئة الوطنية للمخفيني
قسرًا» ومشروع القانون ّ
املقدم إلى

م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب م ــن أج ـ ــل تـشـكـيــل
الهيئة.
ُ
ّ
تخبر نهيل أن منذ فـتــرة طويلة لم
ّ
يزرهن أحد في الخيمة «ما حدا عم
يسألنا شي أو يحكي معنا ،نسيونا.
حتى األمم املتحدة (اإلسكوا) قطعوا
الـكـهــربــا ع ــن الـخـيـمــة م ــن شـهــريــن».
بقيت م ــاج ــدة ،الـقــاطـنــة الــدائ ـمــة في
الخيمة ،من دون ضوء.
إهـ ـم ــال ال ــدول ــة امل ـق ـص ــود لــأهــالــي
تــرافــق مــع إهـمــال مــن قبل منظمات
امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي الـ ـت ــي لـ ــم تـعـتـبــر
أن قـ ـضـ ـي ــة امل ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن م ـ ــن ض ـمــن
ً
برامجها .النقابات مثال ،وتحديدًا
ّ
نـقــابــة امل ـحــامــن ،ل ــم ت ـح ــرك ســاكـنــا،
وقــد ّ
حملها عــاد املسؤولية ،إذ رأى
أن «ال ـن ـق ــاب ــة ط ـ ــوال  10أع ـ ـ ــوام هــي
أي ـض ــا م ــن ال ــذي ــن ال ي ـعــرفــون مـكــان

ال ـخ ـي ـم ــة ول ـ ــم ت ـك ـلــف ن ـف ـس ـهــا ع ـنــاء
زي ــارت ـه ــا واالسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى م ـعــانــاة
األه ــل .ول ــم ت ـقــدم يــومــا عـلــى اتـخــاذ
خطوة قانونية في سبيل رفع هذه
ال ـجــري ـمــة أمـ ــام امل ــراج ــع الـقـضــائـيــة
امل ـخ ـت ـصــة» .يـضـيــف ع ــاد أن «ال ـكــل
مـعـنـ ّـي ال ـيــوم بـهــذه الـقـضـيــة ،وعلى
هذا األساس نطالب املجتمع املدني
الـلـبـنــانــي واملـنـظـمــات الـعــامـلــة على
هــذا امللف بمتابعة الضغط إلنشاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ونـ ـط ــال ـُـب األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
بــال ـتــزام قـضـيــة املـخـفــن قـسـرًا وفقًا
للتعهد الــذي أعلنته الـعــام املاضي
فــي امل ـكــان نـفـســه وال ــذك ــرى نفسها،
وهـ ــي تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة اإلس ـه ــام
ف ــي ال ـض ـغــط مـعـنــا لـتــألـيــف الـهـيـئــة
الوطنية».
تستذكر وداد حلواني ،رئيسة «لجنة

نشاط

ّ
برلمان التالمذة في «اليسوعية» :تخيل حياة برلمانية سليمة

حسين مهدي
م ــا يـعـجــز ع ـنــه الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء في
لبنان ،يقوم بــه الـتــامــذة .امــس ،انجز
م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي كـلـيــة
الـ ـحـ ـق ــوق وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
الجامعة اليسوعية املرحلة األولى من
بــرملــان التالمذة لهذا الـعــام ،بمشاركة
 35م ـ ــدرس ـ ــة م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية.
يـحــاول املعهد مــن خــال هــذا النشاط
تـجـسـيــد ح ـي ــاة سـيــاسـيــة سـلـيـمــة في
واق ـ ــع شـ ــاذ يـ ـس ــوده ش ـلــل املــؤس ـســات
الدستورية وتعطيلهاّ .
تعرف الطالب
عـلــى وظــائــف ال ـبــرملــان وع ـمــل الـلـجــان
النيابية مــن خ ــال ش ــرح قـ ّـدمــه املــديــر
العام للجلسات واللجان في املجلس
النيابي ،ريــاض غنوم .قـ ّـدم لهم سردا

لتاريخ املجالس التمثيلية مــن نظام
الـقــائـمـقــامـيـتــن حـتــى ال ـي ــوم ،شــارحــا
صالحيات املجلس النيابية ،وأهمها
الـ ـتـ ـش ــري ــع ،وك ـ ـيـ ــف ت ـ ـجـ ــري املـ ـ ـب ـ ــادرة
بــال ـت ـشــريــع .ت ـن ــاول ــت أس ـئ ـلــة ال ـطــاب
تأثير اتفاق الطائف على عمل الحكومة
ّ
واملجلس النيابي ،اذ عدلت صالحيات
ّ
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وت ـ ـحـ ــول لـبـنــان
ال ــى جـمـهــوريــة بــرملــانـيــة .رد غـنــوم أن
لرئيس الجمهورية اليوم صالحيات
«م ـع ـن ــوي ــة» ،ك ـمــا اس ـت ــوض ــح ال ـطــاب
مــن غـنــوم عــن طريقة انـتـخــاب أعضاء
اللجان النيابية ومــراعــاة املحاصصة
املــذه ـب ـيــة وامل ـنــاط ـق ـيــة أي ـض ــا ،وكــانــت
أسـئـلــة وم ــداخ ــات ال ـطــاب الفـتــة جــدا
عــن دور مجلس الـشـيــوخ (املـفـتــرض)
في الغاء الطائفية السياسية وسبب
عدم تأسيسه بعد.

ال ـج ـل ـس ــات االرب ـ ـ ــع األخـ ـ ـ ــرى ،ت ـنــاولــت
كــل منها مشاريع قــوانــن او مشاريع
تعديل قــوانــن .قالت كــارول شراباتي
مــديــرة معهد الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة« :لــن
نكتفي فـقــط بمناقشة ه ــذه املـشــاريــع
واقـ ـ ــرارهـ ـ ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
امل ـ ـشـ ــروع ،ب ــل س ـن ـح ــرص أي ـض ــا عـلــى
متابعتها مع رؤساء الكتل النيابية».
سـ ـع ــى املـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار ق ـضــايــا
حدثية لطرحها على طاولة النقاش.
طــرح مدير ورئـيــس قسم األبـحــاث في
مـ ـب ــادرة امل ـســاحــة امل ـش ـتــركــة ك ــرم كــرم
م ـشــروع قــانــون الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
منطلقا مــن االص ــاح ــات ال ـ ــواردة في
ات ـفــاق ال ـطــائــف واملـقـسـمــة ال ــى فئتني:
األولى تؤدي الى اعادة توزيع السلطة،
وهي التي جرى تطبيقها «ألن السلطة
ال ـح ــاك ـم ــة ت ـح ـكــم ب ـطــري ـقــة ت ــؤم ــن مــن

خاللها مصالحها» ،والثانية لم تطبق
«عمدا» وترتبط بتكوين السلطة ،ومن
هذه االصالحات ما هو مرتبط بمجلس
الـشـيــوخ ،امل ـســاواة بــن امل ــرأة والــرجــل،
اصـ ــاحـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
اخـ ــرى ،وابـ ــرز ه ــذه االص ــاح ــات طــرح
الــامــركــزيــة االداري ـ ــة .ق ـ ّـدم ك ــرم عرضا
م ـطــوال ألهـمـيــة الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
مذكرا باالقتراحات املقدمة من الحركة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،ورب ـ ــط
ك ـ ــرم م ـف ـه ــوم ال ــام ــرك ــزي ــة بـ ـع ــدد مــن
القضايا اآلن ـيــة ،منها أزم ــة النفايات
ودور ال ـب ـل ــدي ــات الـ ـ ــذي انـ ـت ــزع مـنـهــا
صالحياتها ملصلحة شركة سوكلني،
رابطا ذلك بالنظام السياسي الساعي
ل ـت ـكــريــس الـ ـ ــوالءات ل ـلــزع ـمــاء ف ــي ظل
غياب أي وسيط «مؤسساتي» يمكن
للمواطن تحصيل حقوقه أو ايصال

ص ــوت ــه مـ ــن خـ ــالـ ــه ،ف ـي ـمــا ال ـس ـل ـطــات
املحلية ضمن االصالحات الالمركزية
تسعى لتبديل هذه القاعدة الزبائنية.
وقــد قـ ّـدم كــرم شرحا موسعا ملضمون
مشروع القانون.
فــي الجلسة الـتــي تلتها ،تـحــدث زيــاد
عبد الصمد ،املــديــر التنفيذي لشبكة
امل ـن ـظ ـم ــات ال ـع ــرب ـي ــة غ ـي ــر الـحـكــومـيــة
للتنمية ،عن مشروع قانون الجمعيات
العثماني ،لناحية التعديالت املقترحة
لخفض سن االنتساب الى الجمعيات
من  21سنة الى  18سنة .البداية كانت
بـلـفــت ان ـت ـبــاه ال ـط ــاب امل ـش ــارك ــن الــى
أنهم جميعا ال يملكون حق االنتساب
ال ــى ج ـم ـع ـيــات ،وع ـنــد بـلــوغـهــم ال ـ ـ 18
س ـنــة ،سيتمتعون بـحـقــوقـهــم املــدنـيــة
دون حقوقهم الـسـيــاسـيــة .ولـفــت عبد
الصمد الــى اشكالية «العلم والخبر»
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

زعيتر يتجاهل قرارات
مجلس شورى الدولة
حتى اآلن وصل عدد
قرارات مجلس شورى
الدولة في قضية تلزيم
اشغال مرفأ عدلون
إلى  3قرارات لمصلحة
الشركة المستدعية
«الجنوب لإلعمار» بوجه
وزير االشغال العامة غازي
زعيتر .إال أن األخير يستمر
في االمتناع عن التنفيذ!
محمد وهبة

أهـ ــالـ ــي امل ـخ ـط ــوف ــن واملـ ـفـ ـق ــودي ــن»،
ك ـل ـم ــات أوديـ ـ ـ ــت س ــال ــم الـ ـت ــي كــانــت
تقول دائمًا« :أنا ما رح إترك الخيمة
طاملا فيني شريان عم ينبض» .أول
م ــن أم ــس ش ـعــرت وداد ب ــأن أودي ــت
تـبـكــي ف ــي ق ـبــرهــا .ت ــرى ح ـلــوانــي أن
الخيمة تغلق عندما نصل إلــى حل
عـمـلــي ومــؤس ـســاتــي م ـق ـبــول ،وذل ــك
عـبــر تــرجـمــة قـ ــرار مـجـلــس ال ـشــورى
من خالل إنشاء بنك الـ  DNAوإقرار
ـون إن ـ ـشـ ــاء «ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
قـ ــانـ ـ َ
للمخفني قسرًا».
ّأم ــا نهيل فتكرر باكية أم ـرًا واح ـدًا:
« 40سـنــة مــا مـنـعــرف شــو ص ــار ،ما
حــدا إجــا سألنا شــو بتعرفوا عنن.
نحن لــم نفقد األم ــل ،يمكن عايشني
وي ـم ـكــن م ـي ـتــن ،نـحـنــا ب ــدن ــا والدن ــا
وأزواجنا جثث أو أحياء».

التي تستغله االدارة العامة لتحويله
الــى مــا يشبه «الـتــرخـيــص» ،كما ربط
حـ ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم ب ـح ــق ال ـت ـع ـب ـيــر وح ــق
التجمع السلمي.
الــافــت أن كــا مــن ك ــرم وعـبــد الصمد
قد تطرقا الى الحراك الشعبي ودوره،
وك ـ ــذل ـ ــك كـ ــانـ ــت مـ ـ ــداخـ ـ ــات وأسـ ـئـ ـل ــة
الـطــاب .الطالبة دالـيــا عطالله سألت
اذا م ــا ك ــان اع ـت ـم ــاد ان ـت ـخــابــات على
قاعدة لبنان دائــرة واحــدة هو املدخل
الـ ــواسـ ــع ال ـ ــى ال ــام ــرك ــزي ــة االداري ـ ـ ـ ــة،
زمـيـلـتـهــا مــاريــا ت ـســاء لــت عــن جــدوى
التظاهرات التي جرى تنظيمها طاملا
ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر ش ــيء ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش
بعد ،وآخرون أيضا سألوا عن الحراك
ودوره ف ــي اح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر وأخ ـط ــاء
ال ـحــراك وأولــويــة املـطــالــب ،فيما لفت
أحـ ــد الـ ـط ــاب ب ـس ـخــريــة الـ ــى تـخـطــي

ط ـل ـبــت ش ــرك ــة ال ـج ـن ــوب لــإع ـمــار
مــن رئـيــس مجلس ش ــورى الــدولــة
شـ ـ ـك ـ ــري صـ ـ ـ ـ ـ ــادر ،إب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـع ـق ــد
املــوقــع بــن وزي ــر االش ـغــال العامة
غــازي زعيتر وبــن شركة «خــوري
ل ـل ـم ـق ــاوالت» ،وإبـ ـط ــال تـنـفـيــذ كل
ق ـ ــرار مـتـعـلــق بـ ــه ،وذل ـ ــك اس ـت ـنــادًا
إلــى قــرارات املجلس السابقة التي
تـبـطــل ق ـ ــرارات ال ــوزي ــر ال ـتــي زادت
ك ـل ـف ــة م ـن ــاق ـص ــة امل ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ــى
م ــن م ـش ــروع م ــرف ــأ ع ــدل ــون بنحو
 3م ـل ـيــارات ل ـيــرة .إال ان ص ــادر لم
ي ـصــدر ق ـ ــراره ب ـعــد fرغـ ــم انـقـضــاء
املهلة املنصوص عنها في قانون
املجلس وفقًا للمادة .66
لــم تنته قـ ّـصــة مــرفــأ عــدلــون بعد f
رغـ ــم قـ ــول ال ـق ـض ــاء ك ـل ـم ـتــه فـيـهــا.
ه ــذه ال ـقـ ّـصــة ب ــدأت ُف ـ ّـي  23كــانــون
األول  2014عندما فــضــت عــروض
ال ـش ــرك ــات امل ـش ــارك ــة ف ــي مناقصة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم وأدت الـ ـ ــى فـ ـ ــوز ش ــرك ــة
الـ ـجـ ـن ــوب ل ــإعـ ـم ــار ب ـم ـب ـلــغ 4.88
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة .وزي ـ ـ ــر األشـ ـغ ــال
العامة غــازي زعيتر ،وباالستناد
إلـ ـ ــى نـ ـظ ــري ــة «الـ ـثـ ـم ــن الـ ـبـ ـخ ــس»،
ق ـ ّـرر ال ـغــاء املـنــاقـصــة واسـتـبــدالـهــا
بــاسـتــدراج ع ــروض محصور دعا
إل ـي ــه خ ـمــس ش ــرك ــات س ـمــاهــا هو
بينها واحدة شاركت في املناقصة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى وه ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ّـ ــة «خ ـ ـ ـ ــوري
للتعهدات» .وعندما فضت عروض
االس ـ ـتـ ــدراج امل ـح ـص ــور ت ـب ـ ّـن فــوز
شركة «خ ــوري للتعهدات» بمبلغ
 7.99مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ،ع ـل ـمــا ب ــأن
س ـعــر ه ــذه ال ـشــركــة ف ــي املـنــاقـصــة

ّ
يجب دائما تبني القضية
المحقة وتبني الحق
في التحرك ألجلها

بعض النواب سن التقاعد ووصولهم
الى سن العجز وهم ال يزالون نوابا.
رد كرم على الطالب بالقول أن عملية
الـتـغـيـيــر «ص ـع ـبــة» ال ت ـبــدأ م ــن مـكــان
واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــي ام ـ ـتـ ــداد ل ـح ـم ــات ع ــدة
انطلقت مثل حملة الجنسية ،العنف
ضــد امل ــرأة ،هيئة التنسيق النقابية،
االص ــاح االنـتـخــابــي وغـيــرهــا ،ولفت
كــرم الــى أن «الـضــربــة الـنــوعـيــة» التي
ق ــام ب ـهــا الـ ـح ــراك ف ــي أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
اظـ ـ ـه ـ ــاره ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا أزمـ ـ ـ ـ ــة نـ ـظ ــام
سـيــاســي ،وج ــرت عــرقـلــة املحاصصة
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األول ـ ـ ــى كـ ــان  5.5مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة.
إزاء هذا األمر ،قامت شركة الجنوب
ل ــإع ـم ــار ب ـخ ـطــوتــن؛ األولـ ـ ــى هي
«ربــط نــزاع» مع وزيــر االشـغــال ،اذ
طالبته بعدم توقيع أي عقد في ما
خـ ّـص تلزيم اشـغــال مــرفــأ عــدلــون،
وعــدم القيام بــأي إج ــراء أو اتخاذ
أي قـ ـ ــرار ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع قـبــل
صدور نتيجة الطعن الذي ّ
قدمته
ـدول ــة .أمــا
أمـ ــام مـجـلــس شـ ــورى ال ـ ّ
الـخـطــوة الـثــانـيــة ،فـقــد تمثلت في
الـطـعــن ال ــذي قـ ّـدمـتــه ال ــى املجلس،
والذي صدر قرار في شانه ملصلحة
«الـجـنــوب لــاعـمــار» ،اسـتـنــادًا إلى
املــادة  77من قانون املجلس ،التي
تشير إلى أن االعتراض مبني على
أس ـب ــاب ج ـ ّ
ـدي ــة وأنـ ــه أل ـحــق ض ــررًا
بــال ـغــا بــامل ـس ـتــدعــي ال ـ ــذي تــرتـبــت
ل ــه حـقــوقــا مكتسبة م ــن ف ــوزه في
املناقصة (امللغاة).
برغم ذلك ،امتنع زعيتر عن تنفيذ
قـ ـ ــرار م ـج ـلــس شـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ،ال
ب ـ ّـل ت ـقــول ال ـشــركــة املـسـتــدعـيــة إنــه
وق ـ ـ ــع ال ـع ـق ــد مـ ــع ش ــرك ــة «خ ـ ــوري
ل ـل ـت ـع ـه ــدات» ،ال ـت ــي رسـ ــت عـلـيـهــا
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
املـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــور ،م ـ ــا دف ـ ـ ــع «الـ ـجـ ـن ــوب
ل ــإع ـم ــار» إلـ ــى ت ـقــديــم مــراجـعـتــي
إبطال أمام مجلس شورى الدولة؛
األول ــى تتعلق بــوقــف تنفيذ قــرار
تسمية املتعهدين للمشاركة في
اس ـ ـت ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض امل ـح ـص ــور،
وال ـث ــان ـي ــة ت ـح ــت عـ ـن ــوان «إبـ ـط ــال
الــرفــض الضمني لــوزيــر االشـغــال
الناتج عن مذكرة ربط النزاع».
ّ
الرد الرسمي لوزارة االشغال على

طلب إبطال «الرفض الضمني» كان
على النحو اآلتي :عدم اختصاص
املجلس ،عدم توافر شروط اإلبطال
ألن الغاء أي مناقصة يدخل ضمن
السلطة االستنسابية لإلدارة وألن
ّ
املتذرع به ليس بالغًا» ،لكن
الضرر
مجلس شورى الدولة اصدر قراره
ملصلحة الشركة املستدعية .فألغى
قـ ــرار تـسـمـيــة امل ـت ـع ـهــديــن ،وأش ــار
إل ــى أن طـلــب «ال ـج ـنــوب لــإعـمــار»
فــي مــوضــوع «الــرفــض الضمني»،
أي امتناع الــوزيــر عــن تنفيذ قــرار
م ـج ـلــس الـ ـش ــورى وس ـك ــوت ــه على
مذكرة ربــط الـنــزاع ،يحقق شروط
وقـ ـ ـ ّـف ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،أي ان امل ـج ـلــس
يحض الوزير على تنفيذ األحكام
الصادرة عنه.
ّ
استمر فــي إج ــراءات
إال أن زعيتر
الـتـلــزيــم .وبـحـســب م ـصــادر وزارة
األش ـ ـغـ ــال ف ــإن ــه ع ـم ــد إل ـ ــى تــوقـيــع
ع ـقــد ال ـت ـلــزيــم م ــع ش ــرك ــة «خـ ــوري
للتعهدات» .وبالتالي كان واضحًا
لـ ــدى «ال ـج ـن ــوب ل ــإع ـم ــار» أن كل
هذه اإلجــراءات ليست كافية لثني
زعيتر عــن قــراراتــه وإص ــراره على
تلزيم األشغال بكلفة إضافية تبلغ
 3م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة .ل ـ ــذا ،اسـتــأنـفــت
الشركة إجراءاتها القانونية ّ
ضد
الوزارة ،وطلبت من رئيس مجلس
شـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ش ـ ـكـ ــري ص ـ ــادر،
باالستناد إلى املادة  66من قانون
امل ـج ـلــس «ت ـع ـل ـيــق وإبـ ـط ــال الـعـقــد
وت ـعـلـيــق تـنـفـيــذ ك ــل قـ ــرار متعلق
به» .ورغم أن املادة  66تمنح صادر
مهلة أسبوع ،إال أن املهلة انقضت
يوم أمس من دون صدور أي قرار.

المهلة انقضت يوم أمس من دون صدور أي قرار (مروان طحطح)

استكمال التحقيقات
في جريمة عين نجم
تستمر التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت
ف ــي ع ــن ن ـجــم األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت ،ع ـنــدمــا أقــدمــت
العاملة املنزلية الفيليبينية جيرالدين ،على ضرب
نــاتــالــي ص ـل ـبــان ع ـلــى رأس ـه ــا ح ـتــى امل ـ ــوت .وقــد
تـنــوقـلــت مـعـلــومــات صـحــافـيــة ع ــن االش ـت ـبــاه في
تحريض ال ــزوج العاملة على قتل الــزوجــة .إال أن
مصادر التحقيق أوضحت لـ»األخبار» أن املتهمة
قــدمــت إفـ ــادة ب ـهــذا املـعـنــى ب ـهــدف تــوريــط ال ــزوج،
وجرى التحقيق أول من أمس معه ،لكن جيرالدين
عــادت وغيرت إفادتها ،ولــم يثبت في التحقيقات
حتى اآلن أن افادتها السابقة صحيحة .وكــررت
املصادر أن التحقيقات األولية أظهرت أن الجريمة
حصلت على إثر إقدام الضحية على شد العاملة
بشعرها وشتمها ،ما أفقدها أعصابها ودفعها
إلى ارتكاب الجريمة من دون تخطيط مسبق.

ّرد من سوكلين
تعليقًا على التقرير املنشور في «األخبار» بتاريخ
 7كانون األول  ،2015تحت عنوان «صناعة إعادة
الـتــدويــر :معاملنا تـسـتــورد الـنـفــايــات» ،أوضحت
شركة «سوكلني» ما يأتي:
 خ ــال ال ـعــام الـســابــع عـشــر مــن تـعــاقــد شركتيسوكلني وسوكومي مع الدولة اللبنانية ،كان هناك
 85ألــف طــن مــن النفايات ال ــواردة (مليون و117
ألــف طن سنويًا) هي مــواد قابلة إلعــادة التدوير.
إن املليون و 117ألف طن هو تقريبًا ضعف الكمية
الـتــي يمكن أن تستوعبها معامل الـفــرز التابعة
لشركة سوكومي والتي تبلغ  730ألف طن سنويًا.
 النفايات الــواردة تحتوي على كميات كبيرة مناملواد القابلة للتدوير امللوثة وغير القابلة للتسويق
محليًا أو دوليًا في معامل التدوير.
 إن «نــاب ـشــي» ال ـن ـفــايــات يـسـتـخــرجــون كمياتكـبـيــرة م ــن امل ـ ــواد الـقــابـلــة لـلـتــدويــر م ـبــاشــرة من
حاويات شركة سوكلني ،وهذا يقلل كميات املواد
القابلة للتدوير التي تصل إلى معامل الفرز.
 ثمة لغط كبير في املعلومات املتعلقة بالكمياتال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر وتـسـبـيــخ
والنفايات الواجب التخلص منها ،وبحسب العقد
املوقع بني شركة سوكومي والعميل (أي الدولة)،
يقع على عــاتــق العميل مــوجــب توفير مساحات
إضافية من األراضي بهدف زيادة قدرة املعالجة.
ّ
 عندما وقعنا العقدّ ،أمن لنا العميل موقعني هماالناعمة وبصاليم ،إال أنه ،بعد إجراء دراسة األثر
البيئي ،خلصنا إلى أن موقع بصاليم غير صالح،
ما أدى إلى طلب سوكومي من الحكومة اللبنانية
تــوف ـيــر م ــواق ــع إض ــاف ـي ــة بـ ـه ــدف :زي ـ ــادة كـمـيــات
ّ
املسبخة ،وزي ــادة نسبة فــرزهــا وإعــادة
النفايات
تــدويــرهــا .وفـقــا ملـنــدرجــات العقد املــوقــع ،يتحمل
العميل كــامــل املـســؤولـيــة الزدي ــاد كمية النفايات
التي سيجري طمرها ،وذلك في حال اإلخفاق في
توفير مواقع طمر إضافية.
 إن شركتي سوكلني وسوكومي «ال تفضالنطمر» النفايات .كنا نفضل لــو تــم تأمني املراكز
الالزمة التي تضمن أن ال تشكل مسألة النفايات
أزمة للبنان.

إخبار ّ
ضد عبد المنعم يوسف

عبر ابطال املناقصات ،وطلب كرم من
ال ـطــاب تبني دائ ـمــا القضية املحقة،
وت ـب ـن ــي ال ـح ــق ف ــي ال ـت ـح ــرك ألج ـل ـهــا،
بصرف النظر عن األطر املحركة ،حيث
أن ه ــذه االمـ ــور ال ـثــاثــة منفصلة عن
بعضها بعضًا.
ب ـعــد االسـ ـت ــراح ــة ،ط ــرح ــت األسـ ـت ــاذة
والناشطة في معهد العلوم السياسية،
ري ـت ــا ش ـم ــال ــي ،م ـس ــأل ــة ت ـع ــدي ــل م ــواد
قــانــون الـضـمــان االجـتـمــاعــي ،لناحية
ضمان حق املرأة في أن تضمن زوجها
دون شــروط ،فمن الـشــروط املفروضة
على ضمان املرأة لزوجها أن يكون اما
فوق الستني أو ذو عاهة .وفي الجلسة
األخ ـ ـيـ ــرة ت ـط ــرق ــت أس ـ ـتـ ــاذة ال ـق ــان ــون
الــدولــي الـعــام وحـقــوق االنـســان مــاري
غنطوس الى مشروع قانون الحق في
الوصول الى املعلومات ،وأهميته في

تعزيز الشفافية ومحاسبة املواطنني
ل ـل ـم ـســؤولــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،وتـسـهـيــل
عمل الصحافيني في النشر.
احدى الطالبات طرحت ،بطريقة غير
مباشرة ،حرمان الالجئني املتزوجني
بلبنانيات حق االستفادة من خدمات
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ـ ـ ــان الف ـتــا
ت ـ ـهـ ـ ّـرب ش ـم ــال ــي مـ ــن ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ه ــذه
ال ـق ـض ـي ــة ،ع ـن ــده ــا ت ــدخ ـل ــت غـنـطــوس
شــارحــة حــق كــل مقيم عـلــى األراض ــي
اللبنانية بضمان اجتماعي ،وخاصة
أن أحد الزوجني يقوم بدفع الضرائب
للجهة الضامنة.
املتوجبة عليها
ُّ
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـلـ ـق ــاء ،ألـ ـ ـف ـ ــت ال ـح ـكــومــة
ورؤســاء اللجان النيابية األربـعــة عن
طــريــق الـقــرعــة ،عـلــى أن يستكمل هــذا
البرملان عمله في األسابيع املقبلة قبل
اتمام املرحلة الثانية من املشروع.

ّقدمت منظمة الشباب التقدمي ومفوضية العدل
في الحزب التقدمي اإلشتراكي إخبارًا إلى النائب
ال ـعــام املــالــي الـقــاضــي عـلــي ابــراه ـيــم ،حـمــل الــرقــم
 ،2015/6570وذلك ً
بناء على املعلومات التي أوردها
املؤتمر الصحافي للمنظمة بتاريخ  7كانون األول
 2015حــول مخالفات في هيئة «أوجـيــرو» .وقال
املحامي فــاروق املغربي بعد تقديمه اإلخـبــار إنه
«تـضـمــن كــل املـسـتـنــدات الــرسـمـيــة الـتــي أوردت ـهــا
املنظمة في مؤتمرها الصحافي في ملف أوجيرو
ومديرها العام عبد املنعم يوسف» ،متمنيًا على
«ال ـق ــاض ــي إب ــراه ـي ــم م ـتــابـعــة ه ــذا امل ـل ــف وات ـخ ــاذ
االجـ ـ ـ ــراءات ح ـتــى ج ــاء الـحـقـيـقــة ف ـي ــه» ،م ـشــددًا
على «ض ــرورة عــدم وقــوف الحصانة التي يتمتع
بها موظفو الفئة األولــى في الدولة أمــام استدعاء
يوسف ،ألن بعض الــوزراء يمتنعون عن السماح
للقاضي إبراهيم باستدعاء هؤالء».
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أسعد أبو خليل *
ّ
ل ــن ي ـت ـضــامــن م ــع «امل ـ ـنـ ــار» إال «امل ـ ـنـ ــار» وال
ّ
يـتـضــامــن مــع «امل ـيــاديــن» إال «امل ـي ــادي ــن» ،أو
أنـصــار الـصــف الــواحــد .أمــا محترفو توقيع
ال ـع ــرائ ــض ُ
وم ـُح ـ ّـب ـ ّـري ب ـيــانــات «ج ــو س ــوي»
ّ
ُ
ّ
وامل ـت ـغ ــن ــن وامل ـت ـغ ــن ـي ــات ب ـح ــري ــات الـتـعـبـيــر
وال ـ ـ ـ ــرأي ،ف ـه ــم س ـي ـل ـتــزمــون ال ـص ـم ــت حـكـمــا.
هـ ــؤالء ،ي ـنــاصــرون حـ ّ
ـريــة الـتـعـبـيــر ب ـقـ ّـوة لو
رأوا السفير السعودي يناصرها ،وينبذون
حرية التعبير عندما ّ
ّ
يهدد السفير السعودي
ّ
جــريــدة لبنانية واح ــدة تنشر نقدًا لحكم آل
س ـع ــود .هـ ــؤالء ل ــم ي ـج ــرأوا عـلــى كـتــابــة اســم
الـشــاعــر ال ــذي حــوكــم ُ
وس ـجــن فــي دول ــة قطر
بسبب شعره .هؤالء لم يجرؤوا ،ولن يجرؤوا
ّ
عـلــى كـتــابــة اس ــم م ـغـ ّـرديــن وش ـع ــراء وكــتــاب
ّ
وأكاديميني ّ
تعرضوا للقمع والتنكيل بسبب
كتاباتهم في دولة آل سعود .هؤالء يهتفون
ل ـل ـحـ ّ
ـريــة إذا ه ـتــف ل ـهــا أم ـيــر سـ ـع ــودي ،كما
هتفوا بـ»جو سوي» عندما هتفت بها أنظمة
الخليجّ .
هؤالء وقعوا العرائض وعقدوا االجتماعات
ونـ ـ ــاشـ ـ ــدوا رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ملـ ـن ــع ح ـض ــور
روجيه غــارودي إلــى بيروت (وآراء غــارودي
ّ
ّ
لليهودية في ما بعد،
الستالينية أو املعادية
ّ ّ
ّ
ال تستحق إل التقريع) باسم حرية التعبير
التي ال تزعج الرجل األبيض في الغرب .هؤالء
مع املنع إذا كــان املنع ّ
يبيض صفحتهم مع
الرجل األبيض ،وضــد املنع إذا كــان السماح
يزعج النظام اإليــرانــي واملـحــور املـعــادي آلل
س ـع ــود .ه ــؤالء م ــع مـنــع الـكـنـيـســة وم ــع منع
املــركــز الكاثوليكي لــإعــام ألنــه ال يتعارض
ّ
مع ّ
ّ
ّ
وضد
والسياسية،
التعبيرية
توجهاتهم
ّ
املنع إذا كــان املنع موجهًا ضد معارضي آل
ّ
سعود وآل ثاني وآل نهيان .هؤالء ال يمتون
ّ
ّ
الحريات ،أو يمتون بصلة إليها
بصلة إلــى
كما ّ
يمت سعد الحريري بصلة إلى الفلسفة
ّ
ّ
ّ
اإلغريقية .لكن مصداقية هؤالء في الحريات
ّ
ّ
مثل مصداقية آل سعود في املعركة النسوية.
هؤالء يناصرون سلمان رشدي بوجه فتوى
الخميني — فقط لو شاء أميرهم أن يناصروا
 ل ـكــن ال ي ـت ـ ّـورع ــون ع ــن ال ـص ـمــت ع ــن رائ ــف
بدوي وعن محمد العجمي .ماذا لو ان حزب
ّ
السعودية
الـلــه منع بــالـقـ ّـوة وســائــل اإلع ــام
ُ ّ
عــن لـبـنــان؟ كــم مــن الـعــرائــض كــانــت ســتــوقــع
وكـ ــم م ــن امل ـش ــاع ــل والـ ـشـ ـم ــوع وال ـب ـق ــدون ــس
ُ
ست َ
حمل؟ إن جــائــزة األمـيــر كــاوس ال
ُكانت َ
ّ
تمنح ملــن يجاهر بحق حــريــة التعبير ضد
الصهاينة وضــد أنظمة النفظ وال ـغــاز .لكن
هذا ليس موضوعنا.
لـكــن م ــاذا عــن حــزب الـلــه فــي مــواجـهـتــه مــع آل
سعود ،أو مــاذا عن آل سعود في مواجهتهم
مــع حــزب الـلــه ،ألن املعركة مــا زال ــت مــن طرف
واحد؟
ّ
إن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي شــن ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـعــودي
ْ
سنتي.
ضــد حــزب الـلــه لــم تـبــدأ قبل سنة أو
ه ــي م ــن ع ـمــر حـ ــزب ال ـل ــه .ل ــم يـنـتـظــر ال ـن ـظــام
ال ـس ـع ــودي ح ـتــى ف ــي حـقـبــة ح ــروب ــه ال ـسـ ّ
ـريــة
ً
ّ
العلنية) طويال قبل
(وهي غير حقبة حروبه
ّ
أن يشن حروبًا ضد حزب الله .لقد آزر النظام
ّ
الـسـعــودي نظام بشير الجميل قبل أن يبدأ،
ّ
ّ
ّ
وعروبيًا على ربيب
(إسالميًا
وهو الذي غطى
ّ
مشروعية
الكيان اإلسرائيلي ،وكأن آلل سعود
ّ
ّ
ّ
حقيقية) ،وأوعز في حينه
عروبية
إسالمية أو
ّ
إلــى «التجمع اإلســامــي» الرجعي التقليدي
ّ
التجمع الشيعي التقليدي فــي «جبهة
وإلــى
ّ
املحافظة على الجنوب» لتأييد بشير الجميل،
وأخـ ـي ــه م ــن بـ ـع ــده .وأرس ـ ــل آل س ـع ــود رفـيــق
لتجسيد التأييد السعودي للنظام
الحريري
الـكـتــائـبــي ُاملـتـحــالــف مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي.
األميركية ّ
ّ
قواتها في
وعندما نشرت الحكومة
لبنان ملؤازرة الحاكم الكتائبي ،سارع النظام
السعودي إلى تمويل أعداء مقاومة االحتالل
اإلسرائيلي واألميركي في لبنان .نحن نعلم
ّ
السعودية عملت بصورة وثيقة
ان املخابرات
ّ
مع مخابرات أمني الجميل في حمالتها ضد
امل ـق ــاوم ــن (م ــن جـمـيــع األصـ ـن ــاف ،ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
ّ
والفلسطينية ،وكان
واللبنانية
واإلسالمية،
ذلك في زمن قيام مخابرات الجيش اللبناني
ب ـخ ـط ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــات
وت ـغ ـت ـصــب َمـ ــن ت ـش ــاء م ــن ن ـس ــوة امل ـخـ ّـي ـمــات
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،وه ــذه حـقـبــة ال ت ــزال مجهولة
ع ـن ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات
ّ
الجميل
رب ـمــا ألن ف ـســاد وإجـ ــرام ن ـظــام أم ــن
ّ
ب ــات م ــن امل ـن ـسـ ّـيــات ف ــي ال ـس ـ ّ
ـرديــة الـسـيــاســيــة
ّ
اللبنانية) .لو لم ُي ّ
سرب الصحافي األميركي،
بوب وودورد ،خبر تمويل النظام السعودي

من اللقاء التضامني مع قناة «المنار» قبل أيام (األخبار)

لتفجير بئر العبد (والتفجير كــان يستهدف
رجل الدين محمد حسني فضل الله والعشرات
ّ
مصرًا على
من األبرياء ألن اإل ُعــام آنــذاك كان
جعل ّفضل الله «املرشد الروحي» لحزب الله)
مل ــا كــنــا عـلـمـ ّنــا ع ــن ذل ــك الـتـمــويــل ال ـس ـعــودي.
س ـ ّـي ــارة ُمـفــخـخــة ض ــد لـبـنــانـ ّـيــن ولـبـنــانـ ّـيــات
بتصميم أميركي وتمويل سعودي ،ولم يكن
ّ
التنظيمية
ح ــزب الـلــه قــد ب ــدأ يــأخــذ صــورتــه
ّ
الرسمية بعد.

ّ
لم تتوق ّف الحملة
السعودية ضد حزب الله وضد
كل المقاومين للحظة
ّ
ـوقــف الـحـمـلــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ض ــد حــزب
ول ــم ت ـتـ
ال ـلــه وض ــد ك ــل امل ـقــاومــن ف ــي لـبـنــان للحظة.
لــم ّي ـبــدأ ال ـع ــداء ال ـس ـعــودي ضــد امل ـقــاومــة في
شــق ـهــا أو ان ـب ـثــاق ـت ـهــا اإلس ـ ُـام ـ ّـي ــة ف ـق ــط .لقد
ّ
العدو
وقــف آل سعود بالتنسيق املباشر مع
ّ
اإلســرائ ـي ـلــي (ك ـمــا ال ـي ــوم ،حـيــث ذك ــرت مجلة
«إيـكــونــومـســت» أن مــديــر «امل ــوس ــاد» الجديد
ً
ـؤوال عــن ال ـتــواصــل بــن دول ــة الـعـ ّ
ـدو
ك ــان م ـسـ
ّ
ّ
اإلسرائيلي وبني األنظمة العربية واإلسالمية
ّ
الـتــي ال تتمتع بـعــاقــة مــع الـكـيــان الـغــاصــب،
وف ــي مـقـ ّـدمـتـهــا مملكة الـقـهــر ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة) أو
بـ ـص ــورة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ف ــي زمـ ــن امل ـق ــاوم ــات
ّ
ّ
والعلمانية .عندما كــان لبنان في
اليسارية
ّ
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات ي ـعــج بــاملـقــاومــة

والفلسطينية كان آل سعود ّ
ّ
ّ
يمولون
اللبنانية
ُ ّ
سلحون نفس امليليشيات التي كان العدوّ
وي
ُ ّ
ُ ّ
اإلسرائيلي يمولها ويسلحها (ولقد تــوازى
ال ـع ــداء ال ـس ـعــودي لـلـمـقــاومــات ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة مع
عداء النظام السوري الذي كان يحظى برعاية
ومباركة مع النظام السعودي).
لـكــن ح ــزب ال ـلــه لــم يــواجــه الـنـظــام الـسـعــودي
بـغـيــر امل ـ ـ ّ
ـودة وامل ـه ــادن ــة ف ــي س ـنــواتــه الـحــزب
ال ـط ــوي ـل ــة .ك ــان ــت ت ـص ــري ـح ــات قـ ـ ــادة ال ـح ــزب
ت ـ ـتـ ــرواح بـ ــن الـ ـ ـ ـ ّ
ـود واملـ ــديـ ــح وامل ـ ـهـ ــادنـ ــة مــع
اسـتـثـنــاءات ن ــادرة فــي ذم الـنـظــام الـسـعــودي
مــن قبل حسن نـصــرالـلــه .وحـتــى بعد اغتيال
الحريري وتصعيد النظام السعودي للهجته
وح ـم ــات ــه ض ــد الـ ـح ــزب وم ـق ــاوم ـت ــه ،وح ـتــى
ب ـع ــد ان ن ــاص ــر آل سـ ـع ــود جـ ـه ــارًا الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان في  ،٢٠٠٦فإن الحزب
الـتــزم بسياسة املهادنة وال ـ ّ
ـود وكــان ضيوف
 ٨آذار على «امل ـنــار» يخضعون لــإلـحــاح من
ّ
ّ
السعودية
التعرض للملكة
إدارة املحطة بعدم
وخصوصًا مللكها بكلمة ّ
ذم .وكان هذا الشرط
على الضيوف يمنع البعض مــن  ٨آذار على
ّ
م ــا ورد .لـكــن ك ــان عـلــى ح ــزب ال ـلــه أن يتعلم
ّ
ّ
الفلسطينية في
منظمة التحرير
من تجربة
تعاطيها مع دول الخليج.
صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـنـ ــا نـ ــأخـ ــذ عـ ـل ــى يـ ــاسـ ــر ع ــرف ــات
خضوعه لسيطرة املال الخليجي على قرارات
وس ـي ــاس ــات مـن ُـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر (اسـ ــم «ال ـق ــرار
الـفـلـسـطـيـنــي امل ـس ـت ـق ــل» ،وهـ ــو ش ـع ــار ك ــاذب
اسـتـخــدمـتــه ق ـيــادة مـنـ ُظـ ّـمــة الـتـحــريــر لتمرير
امل ـش ــاري ــع ال ـت ـس ــووي ــة املـ ـف ـ ِّـرط ــة ف ــي ال ـح ـقــوق
ّ
الفلسطينية،
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة) ،لـكــن املـنـظـ ّـمــات
بما فيها األجنحة املختلفة من حركة «فتح»،
كانت تفرض تعاطيًا صارمًا مع كل األنظمة
ً
الـخـلـيـجـ ّـيــة ،وك ــان ــت تـتـقــاضــى أم ـ ــواال طائلة
ً
ّ
ّ
الخليجية أعماال فدائية
مقابل تجنيب الدول
ّ
ّ
ضــد مـصــالــح غــربـ ّـيــة صـهـيــونــيــة .وقــصــة أبــو

ّرد
حضرة األستاذ أسعد أبو خليل املحترم ،تحية طيبة ...وبعد ،طالعت
في صحيفة «األخبار» مقالك بخصوص التعليم العالي والجامعات
في لبنان ،وقــد جــاء فيه :لقد تحول التعليم الجامعي إلــى (بزنس)
وأص ـبــح إن ـشــاء الـجــامـعــات مـثــل إن ـشــاء الـشــركــات الـتـجــاريــة ،وعبد
الرحيم مــراد الــذي انضم إلــى (بــزنــس) الجامعات ،طــار إلــى اململكة
السعودية ،ربما الفتتاح فرع لجامعته هناك بعد أن ّ
سرها تضامنه
معها في عدوانها على اليمن .كنت أتمنى لو كان لديك بعض الوقت
التصال هاتفي معي لتسأل عن املؤسسات التي أنشأها عبد الرحيم
ً
مــراد .أوال :بــدأت رحلتنا مع املؤسسات التربوية واالجتماعية عام
 ،1978ولــم يتوقف البناء حتى الـيــوم .ثانيًا :كانت البداية فــي قلب
الريف اللبناني (البقاع الغربي) حيث الفقر والحرمان .ثم انتشرت
املؤسسات فــي كافة املناطق اللبنانية .ثالثًا :أصبحت املؤسسات
التربوية واملهنية والجامعية (الجامعة اللبنانية الدولية) األولــى بني
الجامعات الخاصة من حيث العدد ومن حيث املستوى .رابعًا :على
سبيل املثال ،امتحانات الكولوكيوم في الصيدلة التي تجريها وزارة
الصحة بالتكامل مع وزارة االتعليم العالي ،كانت نسبة نجاح طالب
الجامعة اللبنانية الدولية فيها مئة في املئة ،ولم تكن كذلك في بقية
الجامعات .على سبيل املـثــال ،فــي آخــر االمتحانات فــي كولوكيوم
الصيدلة جــاءت النتيجة :الثالثون األوائــل كانوا من طــاب الجامعة
اللبنانية الدولية بتفوق كامل على كافة الجامعات األخرى .خامسًا:
كنت أتمنى أن تعرف بــأن لــدى عبد الرحيم مــراد دارًا لأليتام (دار

ايــاد مــع أبــو ّ
العباس باتت معروفة :كيف ان
تنظيم أبــو الـعـ ّـبــاس الصغير (وه ــو انشقاق
ّ
الفلسطينية) عــانــى من
عــن جبهة الـتـحـ ُـريــر
ضائقة ّ
مالية ،ونمي إلــى أسماع أبــو أيــاد ان
ّ
التنظيم كان على وشك ان يقوم بعملية سطو
ملصرف في دولة اإلمارات .فاستدعى أبو إياد
العباس وأهداه وثائق سفر ُم ّ
أبو ّ
زورة بإتقان
ُ ّ
ّ
لدولة اإلمارات .وسافر الفريق املكلف باملهمة
إلى أبو ظبي لكن من دون أن يعلم ان أبو إياد
أبلغ حكومة اإلمــارات بنوايا التنظيم
كان قد
ُ ّ
ّ
باملهمة ،ما ّأدى إلى اعتقالهم
وفريقه املكلف
على املطار .طبعًا ،قبض أبو إياد في ما بعد
ثـمـنــا بــاه ـظــا مل ـســاعــدتــه األم ـن ـ ّـي ــة ت ـل ــك .وك ــان
يــاســر ع ــرف ــات يـ ـ ّ
ـؤدي خ ــدم ــات ل ــدول الخليج
(م ـثــل «خ ــدم ــة» اعـتـقــال امل ـع ــارض الـسـعــودي،
ناصر السعيد ،وتقديمه في صندوق ّ
سيارة
ّ
السعودية في بـيــروت) مقابل
إلــى املخابرات
ّ
ّ
نفطية .وكانت التنظيمات الفلسطينية
أموال
ّ
صريحة في طلبها لــأمــوال الخليجية :أنها
ّ
ّ
الخليجية أخطارًا وتهديدات
لن تجنب الدول
وضــرب مصالح فــي حــال امتنعت عــن تقديم
الدعم.
لـكــن تـنـظـيـمــات ال ـي ـســار وق ـعــت ف ــي املـحـظــور
ال ــذي وقـعــت فـيــه ح ــزب الـلــه فــي الـتـعــاطــي مع
املـمـلـكــة .كــانــت الـتـنـظـيـمــات ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة تعقد
ّ
صفقات ّ
مالية أحيانًا من أجل تلقي التمويل
(وقـ ّـصــة انشقاق مجموعة صغيرة فــي بداية
الـسـبـعـيـنـيــات ،بــاتــت م ـعــروفــة ،عـنــدمــا صــدر
ّ
كتيب «الفضيحة» عن زيارة من وفد للجبهة
الشعبية إل ــى دول ــة اإلمـ ــارات وعـقــد لـقــاء بني
ل ـي ـل ــى خ ــال ــد وزايـ ـ ـ ــد بـ ــن س ـل ـط ــان آل ن ـه ـيــان
طلبًا للمساعدة املــالـ ّـيــة) .وكــانــت تصنيفات
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ال ـس ــوف ـي ــات ـ ّـي ــة ف ــي ال ـت ـم ـي ـيــز بــن
ّ
ّ
ّ
ّ
وطنية
وبرجوازيات
وطنية
برجوازيات غير
ّ
ت ـخــدم غ ــرض ال ـتــلــون والـتـشـقـلــب االن ـت ـهــازي
مــن قـبــل تنظيمات الـيـســار فــي تعاطيها مع

الحنان) فيها  1250يتيمًا ويتيمة ،يتلقون التعليم والتربية والعناية
الصحية مع املأكل وامللبس وكل متطلبات الرعاية الكاملة من صف
الروضات حتى التخرج من الجامعة .سادسًا :انطالقًا من مقولة (هم
رجال ونحن رجال) نافسنا الجامعات األجنبية التاريخية وتفوقنا
عليها ،لـيــس فــي لـبـنــان فـقــط ،بــل فــي ف ــروع الـجــامـعــة خ ــارج لبنان.
سابعًا :لدينا ثالثة فروع في اليمن (صنعاء – عدن – تعز) ،وفرع في
موريتانيا ،وفرع في السودان (الحظ أنها دول غير بترولية) وفرع
في املغرب وفــرع في السنغال .ثامنًا :لدينا فــروع قيد اإلنـشــاء في
سوريا ومصر والعراق والسعودية والنمسا والبرازيل ( 12مليون
لبناني وعربي) .تاسعًا :بإذن الله ،سنستكمل الفروع في كافة الدول
العربية ،وسيكون لدينا الفرع األهم واألعز قريبًا في فلسطني (غزة
أو رام الله) .عاشرًا :كناصري ،حاولت أن أمارس الشعارات القومية
بالعمل عـلــى بـنــاء أج ـيــال عــربـيــة تعمل عـلــى تغيير الــواقــع العربي
املؤلم نحو األفضل ،وليس برفع وترديد الشعارات فقط ،ليكون لنا
حادي عشر :إذا كنت تعتبر كل ذلك
املكان الالئق تحت شمس الغدّ .
(بــزنــس) ،فــا أستطيع أن أقــول إل سامحك الـلــه .وأتمنى أن تعمل
على تأسيس (بــزنــس) كهذا (البزنس) الــذي أسسناه .شكرًا على
مــا وصفتني بــه كصاحب (بــزنــس) .علمًا بــأن الـلـقــب املحبب إلــى
قلبي والــذي أطلقه ّ
علي الكثير من وسائل اإلعــام وأعتز به كثيرًا
هو( :رجل املؤسسات) ،مع تمنياتي أن تسمح لك الظروف بأن تقبل
دعوتي لزيارة بعض هذه املؤسسات املنتشرة على الساحة اللبنانية،
وعلى الساحات العربية.
مع التحية والشكر،
رئيس الجامعة اللبنانية الدولية ،عبد الرحيم مراد
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ّ
ّ
الرجعية (فــي يسارها وفي
العربية
األنظمة
يمينها).
ّ
ل ـق ــد ش ـ ــن ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ح ــروب ــا وب ـكــل
الوسائل ضد حزب الله ،خارج نطاق الحروب
ّ
باإلضافة
السعودية ضد إيــران ومصالحها،
ّ
ّ
ّ
إل ــى ال ـحــرب الـطــائـفــيــة-املــذهـبــيــة ال ـتــي شنها
النظام السعودي لصالح الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
ول ـص ــال ــح االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي .وقـ ــد أش ـعــل
ّ
العربية في حروب
النظام السعودي املنطقة
ف ـت ـنــة ط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،ل ـكــن الـ ـح ــزب ل ــم ي ـت ـعــامــل مع
ّ ّ
السعودية إل بالتجاهل.
التهديدات
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي في
ّ
يجتر الخطاب اإلسرائيلي ضد الحزب
إعالمه
ّ
وضــد مقاومة الـعــدو ،كــان نائب االمــن العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم يسعى للحصول
على تأشيرات للحج ،وكان الحزب يستجدي
اململكة الستقبال وفــد مــن حــزب الـلــه ،وكانت
ّ
التعرض
محطة «املـنــار» تحاول جاهدة عــدم
للملك السعودي .والحزب بعد ان حصل قرار
حـظــر «امل ـن ــار» عــن شبكة «عــرب ـســات» ،ســارع
إلى التوضيح بتهذيب شديد ان مذيع املحطة
قــاطــع ال ـض ـيــف الـ ــذي ان ـت ـ ّقــد امل ـلــك ال ـس ـعــودي
وأوضـ ــح ان كــامــه ال يـمــثــل مــوقــف «امل ـن ــار».
ورد فعل الحزب كان في الكالم عن عقود وعن
قــوانــن وعــن أصــول كــأن اململكة فــي حروبها
وف ــي تـفـجـيــراتـهــا وعــدوان ـهــا تـلـتــزم بقوانيم
ومواثيق وعهود .هذه أســرة حاكمة معروفة
بنبذها للعقود والعهود وفي خرقها للعهود
ّ
وال ـع ـقــود — إل إذا كــانــت م ـع ـقــودة م ــع دول
ّ
غربية.
ّ ُ ّ
يتنبه مبكرًا إلى النوايا
كان على حزب الله أن ّ
الخبيثة للمملكة :لقد حذر حسن نصرالله في
ّ
النيابية من
عــام  ١٩٩٦في أثناء االنتخابات
ّ
ّ
املذهبية لرفيق الحريري
الطائفية
الحمالت
ّ
ووص ـف ـهــا ب ــ»ع ـنــاق ـيــد ال ـغ ـضــب» االنـتـخــابــيــة
(وك ـ ــان ه ــذا ب ـعــد ات ـف ــاق ـ ّـيــات ن ـي ـســان ال ـت ــي لم
ّ
ّ
العدو
يسع رفيق الحريري إليها إل لحماية
اإلسرائيلي من حمم املقاومة وذلك بإيعاز من
ّ
ّ
األميركية) .وهل كان حزب الله يظن
الحكومة
ّ
ان الحريري كان يأخذ موقفًا ما من أي قضية
مــا مــن دون الـتـنـسـيــق والـتــرتـيــب مــع الـنـظــام
ال ـس ـعــودي؟ هــل ك ــان رف ـيــق ال ـحــريــري يسعى
ّ
ُمبكرًا لنزع ســاح حــزب الله لفكرة من عنده
ّ
أم تحقيقًا لرغبة سعودية؟ ينبغي عدم تكبير
حجم رفيق الـحــريــري :لــم يكن ّإل ساعي ّ
شر
ّ
العربية
بالنيابة عن آل سعود في كل املنطقة
والعالم.
لـكــن فــي املـقــابــل ،م ــاذا فـعــل ح ــزب ال ـلــه؟ سعى
ب ــاس ـت ـم ــرار إلـ ــى ت ـح ـي ـيــد امل ـم ـل ـكــة وس ـع ــى ان
ّ
يتقرب منها ،في كل املناسبات ،وكان يتعامل
مــع اململكة على ان مواقفها املـعـ ّ
ـاديــة لــه هي
ّ
ّ
عفوية وليست جــزءًا مــن سياسة
جانبية او
شاملة متكاملة ومترابطة ،في كل دول العالم.
ليس الحكم السعودي بعيدًا عن الحروب التي
ُ ّ
تشن ضد الحزب في كل أنحاء العالم .والحزب
رغب في أن يتواصل ّعبر حليفه الرئيس نبيه
ّ
بـ ّـري مــع اململكة لتجنب الـصــدام .ظــن الحزب
ان القرار السعودي ضد الحزب هو قرار بنت
ّ
بهدية من سكاكني
ساعته ،يمكن العودة عنه
ّ
جزين .وماذا يفعل الحزب في املقابل؟
يلجأ كعادته إلــى التورية والتعمية .بيانات
وتصريحات الحزب حتى بعد حظر املنار ال
ّ
تتحدث عن «دول ّ
معينة» وعــن «جهات
تــزال
معروفة»  -حسب وصف النائب حسن فضل
الله ،لكن إذا كانت معروفة فلماذا يمتنع عن
تسميتها ،خـصــوصــا وأن ــه يـقــول إنـهــا كانت
وراء حـجــب «املـ ـن ــار» .وال ـح ــزب اكـتـفــى بعقد
اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة اإلع ـ ــام ال ـن ـيــابـ ّـيــة ،ع ـســى ان
ّ
سيغير من سلوك اململكة.
البيان
هل أن حزب الله عاجز على ّ
رد الصاع صاعيْ
ّ
ضد اململكة؟ حتمًا ال ،لديه في رصيده ما أذل
جيش أعتى ّ
قوة في منطقتنا ،والصراع ضد
ً
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي لــم يعد منفصال أب ـدًا عن
الصراع ضد حكم ال سعود .وكما ان اململكة
الـسـعـ ّ
ـوديــة ودول ــة اإلمـ ــارات ودول ــة البحرين
ّ
ّ
تطرد لبنانيني بمجرد اتهامهم في طائفتهم
أو في هواهم السياسي ،فإن الحزب يستطيع
ان يـعـمــل عـلــى ط ــرد آل س ـعــود م ــن لـبـنــان —
لــو أراد .لكن الـحــزب تــواطــأ فــي املــؤامــرة التي
ّ
ّ
اللبنانية
قضية الـعــائــات
ُتعامت وطمست
ّ
املبعدة عن تلك الدول الخليجية (أكثر من ذلك،
فقد زار ّبري دولة اإلمارات قبل بضع سنوات
ّ
عملية ال ـطــرد وأث ـنــى عـلــى حاكمها
بـعــد ب ــدء
خليفة بــن زاي ــد ،وطـمــأن الشعب اللبناني ان
ّ
اللبنانيني في اإلمــارات،
الحاكم حريص على
ّ
استمرت).
ولكن عملية الطرد
أص ــدرت اململكة قــوائــم عــن إرهــابـ ّـيــن (ظــرفــاء

ّ
ّ
األميركية
آل سعود عندما يقلدون الحكومة
في بياناتها وقوائمها عن اإلرهــاب) ،فيما لم
يـ ّ
ـرد الـحــزب بقوائم مماثلة عــن إرهــابـ ّـيــن في
النظام السعودي .يستطيع الحزب ومن دون
وجــل ،ان يعلن قائمة اشـخــاص غير مرغوب
فـيـهــم فــي لـبـنــان بـسـبــب تـ ّ
ـورط ـهــم فــي حــروب
ّ
مدنيني فــي لبنان ،وفي
ّأدت إلــى قتل وجــرح
ّ
عــدد من الــدول العربية .صحيح ان نصرالله
ّ
رد على حمالت اململكة أخيرًا بهجاء جديد لم
يـصــدر عــن الـحــزب مــن قـبــل ،لكن تلك املــواقــف
ال ـصــري ـحــة ل ـل ـحــزب ن ـ ـ ــادرة ،وبـ ــن الـتـصــريــح
ال ـ ـصـ ــريـ ــح وغـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـصـ ــريـ ــح م ـ ـسـ ــافـ ــات مــن
ّ
تتحدث عن «دول معروفة»
التصريحات التي
ّ
إقليمية» ،أو غيرها من العبارات
ُأو «جهات
املنتقاة بحرص شديد لتحييد اململكة — كأن
تحييدها من املعقوالت.
ه ـن ــاك عـ ــدد م ــن الـ ـخـ ـي ــارات أم ـ ــام الـ ـح ــزب .إن
ّ
العربية في
حظر «املـنــار» عــن باقة املحطات
«عــربـســات» يمكن ان يــوازيــه قــرار مــن الحزب
بمنع وحـظــر محطات الـنـظــام الـسـعــودي في
ّ
العربية بوسائل
لبنان وفــي غيره من الــدول
ّ
تقنية او غير ّ
ّ
تقنية .لم يتعلم آل سعود إدراك
ّ
حجمهم فــي الحقبة الـنــاصــريــة أو فــي حقبة
ّ
الفلسطينية إال عبر وسائل
صعود املقاومة
ّ
ّ
ّ
تأديبية اتخذها أعداؤهم ضدهم وحجمتهم
ّ
ّ
ّ
وقيدت من حرية حركتهم اإلرهابية .ولبنان
ّ
ســاحــة مفتوحة للتآمر والــدعــايــة السعودية
التي تخالف الثوابت التي ُبني عليها دستور
«الطائف» (غير الفضيل) ،وباستطاعة الحزب
ان يـحـ ّـد مــن ق ــدرة اململكة عـلــى الـتــأمــر وعلى
الــدعــايــة فــي لـبـنــان كـحـ ّـد أدن ــى مــن ال ـ ّ
ـرد على
اململكة.
لكن هــذه الـ ّسـيـنــاريــوهــات هــي محض خيال.
س ـن ــرى م ـمــث ـلــن ع ــن الـ ـح ــزب ع ـ ّـم ــا ق ــري ــب في
ّ
السعودية عندما يموت أمير من آل
السفارة
سعود ،ولدينا خشية من قبول «حــزب الله»
تسوية يعتذر للمملكة ّ
عما صــدر عن ضيف
ع ـلــى «املـ ـن ــار» م ــن إه ــان ــة لـلـمـلــك .والـ ـح ــزب ال
ّ
ي ــاح ــظ ان امل ـح ـط ــات ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة ال ـت ــي تـبــث

الله
حزب
كان
على ّ
ّ
ُ
ّ
أن يتنبه مبكرًا للنيات
الخبيثة للمملكة

ّ
بحرية مطلقة في لبنان ال تلتزم بضوابط أو
ّ
ّ
معايير أخــاقــيــة أو سياسية فــي التحريض
الطائفي واملذهبي ليس ضد حــزب الله فقط
وإنـمــا ضــد فكرة مقاومة الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي.
ّ
ّ
ّ
السعودية تبث من دون تردد
كما ان املحطات
ّ
دعـ ــوات صــريـحــة إلبـ ــادة الـعـلــويــن والشيعة
ٍّ
ّ
الصهيوني
باإلضافة إلى تنب كامل للخطاب
ّ
بالصراع العربي-اإلسرائيلي.
في ما يتعلق
ُ ّ
يكفي أن واح ـدًا مــن املعلقني فــي جــريــدة امللك
السعودي« ،الـشــرق األوس ــط »،وباسم عربي،
كـ ــان ق ــد ّأس ـ ــس م ـن ـظـ ّـمــة بــري ـطــانـ ّـيــة مل ـحــاربــة
الـتـعــاطــف اإلعــامــي مــع الـشـعــب الفلسطيني
ولـنـصــرة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي .لـكــن الـحــزب
يعود كل ّ
مرة ويحاول رأب الصدع في عالقته
مع اململكة.
ل ـق ــد ك ـت ــب زم ـي ـل ــي ع ــام ــر م ـح ـســن ع ـل ــى ه ــذه
الصفحات ان النظام السعودي يريد ان ُي ّ
قرر
كل ما يشاهده العربي وكل ما يسمعه .النظام
السعودي يريد ان ُي ّ
قرر كاإلله ما هو املمنوع
ومـ ــا ه ــو املـ ـسـ ـم ــوح ،ولـ ــه م ــن ن ـخ ـبــة ال ـث ـقــافــة
ّ
سيطرة تـ ّـامــة توافقه فــي قمعه ،ال وبــل تنظر
عنه في جــدوى قمعه وحظره ومنعه .وليس
ّ
ه ـنــاك فــي امل ـقــابــل َم ــن يـعــلــم آل س ـعــود درســا
بسيطًا عن ّ
الرد باملثل .الذين أعلنهم آل سعود
ّ
يتوددون له بمناسبة وبال مناسبة.
أعداء له
ّ
وف ــري ــق  ٨آذار ت ـع ــرض الخـ ـت ــراق م ــن ق ـبــل آل
ّ
سعود ،حيث لم يجرؤ إل واحد أو اثنان منهم
على معارضة العدوان الخليجي على اليمن.
ّ
يتخبط في التعاطي مع اململكة،
وحــزب الله
لكنه لــم يـجـ ّـرب بعد خطة ترهيب آل سعود،
أو ضرب مصالح آل سعود .هذه لغة يفهمها
آل سعود ّ
جيدًا ،وقد بدأ بفهم تباشيرها في
نجران وجيزان وعسير.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ّ
التذرع بالدستور النتهاك...
الدستور!
سعد الله مزرعاني *
مـ ــن دون أن نـ ـتـ ـن ـ ِّـاول ه ـن ــا دور األشـ ـخ ــاص
(ودورهــم مهم ومؤثر دائمًا ُوإن كان متفاوتًا)
يـمـكــن مــاحـظــة أن م ــا اصــط ـلــح عـلــى تسميته
الطبقة السياسية (واملـقـصــود الحاكمة طبعًا)
تــواصــل إعــاقــة كــل تـقـ ُّـدم فــي الـبــاد ،األمــر الــذي
نلمس آث ــاره السلبية ،املتفاقمة الـخـطــورة ،في
تراكم األزمات وفي استعصائها على املعالجات
والحلول والتسويات.
م ــن ب ــن املـ ـم ــارس ــات وال ـت ـق ــال ـي ــد الـ ـت ــي ي ـجــري
تكريسها ومراكمتها تفعيل املحاصصة ،ذات
القناع الطائفي واملذهبي ،ووضعها في مرتبة
أعلى من الدستور والقانون .لم تعد النصوص
امللزمة ذات أهمية مرجعية ،بل هو «العرف» الذي
ً
استثناء فأصبح ،بمرور الوقت،
كان في البداية
قاعدة يؤخذ بها ويبنى عليها في كل املجاالت
والحقول.
املظلة العامة لهذا الوضع الشاذ هي «امليثاقية»
التي بها يجري التذرع إلخضاع العام للخاص،
أي ملــواصـلــة مـنــع بـنــاء دول ــة مـ َّ
ـوحــدة وحصينة
وذات م ــؤسـ ـس ــات ي ـح ـك ــم ع ـم ـل ـه ــا ال ــدسـ ـت ــور
والـ ـق ــان ــون« .وامل ـي ـث ــاق ـي ــة» ت ـل ــك ،وقـ ــد ك ــان ــت في
مــرح ـلــة أولـ ــى ح ــاج ــة مل ــراع ــاة م ـصــالــح الـجـمـيــع
ُفي العقد االجتماعي التأسيسي (ثمة أسباب
أخرى خارجية)َّ ،
تحولت ،تباعًا ،إلى أداة لتعزيز
ال ـف ـئــويــات ع ـلــى ح ـســاب امل ـش ـتــركــات ولـنـشــوء
الــدويــات املتعددة على حساب الــدولــة الــواحــدة.
فــي مـجــرى ذل ــك ،لـيــس فـقــط أن مــا ك ــان يسمى
ّ
وتجدد بالوراثة والعصبيات،
اإلقطاع قد استمر
بــل هــو أيـضــا أصـبــح الـنـمــوذج ال ــذي تحتذي به
القوى الجديدة الوافدة من خارج نادي الزعامات
اإلقطاعية التقليدية.
نشهد ال ـيــوم «ف ـصــول» محطة مــن ه ــذا املـســار
امل ـ ـشـ ـ ّـوه .ك ــل م ـح ـطــة ج ــدي ــدة ت ـك ــون أس ـ ــوأ من
سابقاتها بوصفها مرحلة متقدمة في االتجاه
نفسه ،أي في اتجاه تعزيز تحاصص مؤسسات
الــدولــة وإخـضــاعـهــا ملصلحة فـئــات وأشـخــاص
ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـع ـص ـب ـيــات لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــم
ومـصــالـحـهــم ال ـخــاصــة .لـيــس مـهـمــا اآلن ،على
سبيل املثال ،أن يجري تجاوز املهلة الدستورية
النتخاب رئيس البالد ما دامت «امليثاقية» يجري
انتهاكها من قبل «الشريك» اآلخــر بفعل ُّ
تغير
مــوازيــن الـقــوى ،الــذي غالبًا (أو حتى دائـمــا) ما
حصل باألمس ويحصل اليوم بسبب االستقواء
بالخارج اإلقليمي أو الدولي أو االثنني معًا .مررنا
قبل ذلك بمرحلة التمديد غير الدستوري ألكثر
ُ
من رئيس للجمهورية .لكننا اآلن نخضع مجمل
االستحقاقات الدستورية للمحاصصة الفئوية
بذريعة «الشراكة امليثاقية» ،بما في ذلك املجلس
النيابي الذي يشكل الحلقة التنفيذية والتشريعية
األهم في تكوين مجمل عمارة السلطة في لبنان.
لــم يـكــن الـتـمــديــد األخ ـيــر للمجلس الـنـيــابــي في
مرحلتيه األول ــى والثانية م ـبــررًا .ال ـصــراع على
طبيعة قانون االنتخاب هو ما أدى إلى التمديد
وليس أي أمر آخر فرضته ظروف قاهرة .كذلك
فــإن مــوقــع رئــاســة الجمهورية شــاغــر اآلن ،ألن
طرفًا سياسيًا يريد أن يأخذ لنفسه ما يأخذه
س ــواه ،ولــو اقتضى األم ــر إلـحــاق ضــرر شامل
بــالـبــاد وبعمل مــؤسـســات السلطة وبــاملــواطــن
بالدرجة األولى...
األس ـ ـ ــوأ أن ـ ــه يـ ـج ــري ال ـ ـتـ ــذرع ب ــال ــدس ـت ــور مــن
أج ــل ت ـبــريــر ذل ــك ً االن ـت ـه ــاك ال ـف ــظ ل ـلــدس ـتــور!
«امل ـنــاص ـفــة» م ـث ــا ،ه ــي تــدبـيــر مــؤقــت حسب
امل ــادة  95مــن الــدسـتــور .الـنــص الــدسـتــوري ال
يـقـبــل أي اج ـت ـهــاد« .ال ـه ــدف الــوط ـنــي» حسب
الــدس ـتــور ه ــو ان ـت ـخــاب مـجـلــس نـيــابــي خ ــارج
ال ـق ـيــد ال ـطــائ ـفــي .وح ـيــث إن امل ـج ـلــس الـنـيــابــي
املـنـتـخــب م ــن ال ـش ـعــب ه ــو الـحـلـقــة األســاس ـيــة
والتأسيسية في تكوين السلطة ،فإن إضفاء
ط ــاب ــع أزلـ ــي ودائ ـ ــم ع ـلــى «امل ـن ــاص ـف ــة» يـصـبــح
م ــن ق ـب ـيــل ال ـف ـج ــور وال ـخ ــزع ـب ــات واإلع ــاق ــة.
«امل ـنــاص ـفــة» ُمـحــالــة (ضـمـنــا ،وم ــن دون نص
دسـ ـت ــوري ص ــري ــح) إلـ ــى «م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ»
الذي يتشكل على أساس طائفي بصالحيات
محصورة يمكن أن تعالج الهواجس الخاصة
وم ــا يـمـكــن أن يـسـتـجــد م ــن م ـظــاهــر الـهـيـمـنــة
أو الـتـمـيـيــز أو االم ـت ـي ــازات غـيــر امل ـش ــروع ــة...

ً
وصــوال إلى مسائل عالقات البالد الخارجية
وتنظيم األحوال الشخصية...
ال ـج ـمــوح الـ ــذي ي ـجــري اآلن ف ــي ن ـطــاق الـسـيــاق
املذكور ،أي سياق وضع «املحاصصة امليثاقية»
فــي مــواجـهــة الــدسـتــور والـقــانــون ،يتكامل اآلن،
بكالم صريح وحاد ،مع التهديد بنوع من اللجوء
إلــى االنـقـســام والتقسيم إذا رفــض «الـشــريــك»
ال ـقــوي «ال ـع ــدال ــة» (أي املـنــاصـفــة) فــي التقاسم
وال ـتــوزيــع مــع ال ـشــريــك امل ـغـبــون (ال ـت ـنــاوب على
الـهـيـمـنــة!) .األمـثـلــة العملية كـثـيــرة :مــن التلويح
بالفدرالية ،إلى املطالبة بقانون انتخابي تنتخب
فيه كل طائفة ممثليها ،إلى التهديد باحتماالت
وخـيــارات أبعد فــي حــال عــدم تطبيق «الشراكة
الحقيقية» واالعتراف بـ»الحقوق» املصادرة.
هذا االنـ ًحــراف ،في مستواه الخطير الراهن ،قد
ب ــدأ ،أوال ،بــ»ثـلــم أعـ ــوج» مــن قـبــل محاصصني
ّ
عملية االعتداء
قادرين (بدعم خارجي) دشنوا
ّ
على نصوص الدستور الــراهــن وعطلوا بنوده
اإلصــاحـيــة .كــل ذل ــك ،طبعًا ،بــدعــم مــن الـخــارج
أو بـ ـق ــرار م ـن ــه ،ودائ ـ ـمـ ــا ل ـغ ـيــر م ـص ـل ـحــة ت ـقــدم
البالد وتعزيز مؤسساتها واحترام دستورها
والقوانني.
املشهد السياسي الــراهــن فــي ُ لبنان سوريالي
إلى ٍّ
حد كبير ،أو هو «كاملنام املخربط»! الطرف
األكثر رسوخًا في املحاصصة وما ُبني عليها
من ُّ
تميز ومنافع ،يرفض لسواه حصة مماثلة
ُ
ل ـح ـص ـتــه م ــا دام األمـ ـ ــر ق ــد ي ـل ـح ــق ضـ ـ ــررًا مــا
بمصالحه وبحجم ما يستحوذ عليه من كعكة
السلطة ومنافعها .وفريق آخر ،رغم أنه طائفي
عريق ،يرفض أن تتحقق العدالة في «الشراكة»
بجهود سواه من طائفته ،ملا قد يوفر له ذلك من
مكاسب شعبية في منافسة ضارية توجهها،
هي أيضًا ،املصالح الخاصة ال العامة...
الـسـيــاســة تـظــل حــاضــرة بــالـتــأكـيــد فــي خلفية
املواقف هنا وهناك .وهي سياسة يتكامل فيها
الــداخ ـلــي بــال ـخــارجــي .وف ــي ال ـش ــروط اللبنانية
الــراهـنــة ،الجهات الخارجية هــي مــن يحدد تلك
السياسة باعتبارها مرجعيات القوى الداخلية،
خـصــوصــا بـعــد أن اسـتـقــر األم ــر عـلــى تكامل
واندماج العوامل السياسية بالعوامل «الروحية»،
وهـ ــذه األخـ ـي ــرة ع ــوام ــل تـنـطـلــق م ــن عـصـبـيــات
وتوترات قديمة ذات طابع مذهبي بشكل خاص.
يصبح املشهد ،أكثر مأساوية ،وليس سوءًا فقط،
بسبب شـعــور أط ــراف السلطة اللبنانية بأنهم
فــي مــأمــن مــن املـســاءلــة واملـحــاسـبــة السياسية
وال ـش ـع ـب ـي ــة .ت ـع ـط ـيــل ال ــدسـ ـت ــور وامل ــؤسـ ـس ــات
يستتبع ،أول ما يستتبع ،تعطيل القضاء (إذا
يجر تسخيره في معظم األحيان) .برز هذا
لم ِ
بشكل أث ــار سخط
ـات
ـ
ي
ـا
ـ
ف
ـ
ن
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ل
ـأ
ـ
س
ـ
م
ـي
ـ
ف
األم ــر
ُ
ف ـئــات شـعـبـيــة وشـبــابـيــة واس ـع ــة ،أت ـي ـ َـح ل ـهــا ،أو
لبعضها ،أن تحتج وأن تكتشف الرابط الوثيق
املحاصصة ،من جهة ،والفساد
ما بني منظومة
ً
بـكــل أش ـكــالــه ،وصـ ــوال إل ــى فـضـيـحــة الـنـفــايــات
املستمرة ،من جهة ثانية.
اس ـت ـي ــاء ق ـط ــاع ــات واسـ ـع ــة م ــن امل ــواط ـن ــن كــان
ك ـب ـي ـرًا .ل ـك ـنــه ،م ــع ذلـ ــك ،ل ــم ي ـكــن كــاف ـيــا لـفــرض
ت ـنــازالت مهمة على أط ــراف السلطة ،نـظـرًا إلى
ّ
تمرسهم الطويل فــي الــدفــاع عــن نظامهم ضد
الفئات الشعبية والديمقراطية .غياب مرجعية
املشهد السياسي،
وطنية فاعلة ومستقلة عن
ُ
هو نقطة الضعف األساسية التي تغري فرقاء
امل ـحــاص ـصــة بــالـعـبــث ب ـش ــؤون ال ـب ــاد وال ـع ـبــاد
على النحو املهني والخطير الــذي نشهده اليوم.
ثمة أمر مهم يجب إدراكه ،خصوصًا في ضوء
مستجدات ما بعد استفحال اإلرهــاب وتعاظم
خطره ّ
وتوسعه :الفئوية قد تدمر بلدانًا عن بكرة
أبيها إذا ما جرى التهاون باملصالح العليا لهذه
الـبـلــدان لـحـســاب املـصــالــح الـخــاصــة .والطائفية
ّ
تأسيسيتان تـقــودان
واملــذهـبـيــة هما خـطــوتــان
إلــى «داع ــش» كــرمــز للتطرف عندما يبلغ مــداه
األقصى.
لـقــد أثـبـتــت ت ـجــارب مــريــرة وبــاهـظــة التكلفة أن
مـنـظــومــة املـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة هي
العائق الرئيس أمــام بناء دولــة مــوحــدة وسيدة
ومـسـتـقــرة فــي لـبـنــان .االس ـت ـمــرار فــي الفئوية
والطائفية واالرتهان للخارج هما مجازفة بالبلد
رغم كل ّادعاء آخر :واهم أو منافق أو مأجور!
* كاتب وسياسي لبناني
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تحقيق

المشكلة المسكوت عنها في الغالء:

التضخم «يأكل» موازنة سوريا لعام 2016

فيما عين الشارع على سعر
الصرف اعتقادًا منه أنه «المجرم»
األوحد لرفع أسعار السلع
والمواد ،كان مشروع الموازنة
«التضخمية» للعام القادم يمر
في مجلس الشعب ويصبح
قانونًا ،دون أن يسأل أحد عن
موجة الغالء الجديدة التي
سيحملها معه للسوريين في
عام 2016
دمشق ــ زياد غصن
في الوقت الــذي كــان فيه السوريون
م ـش ـغــولــن ب ــأخ ـب ــار س ـع ــر ال ـص ــرف
وت ـق ـل ـب ــات ــه ،ك ـ ــان هـ ـن ــاك ح ـ ــدث آخ ــر
ي ـجــري ال يـقــل خ ـطــورة ع ـنــه ،يتمثل

ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
االم ـيــركــي ،م ــارك تــونــرّ ،إن الــوزيــر
ج ـ ــون كـ ـي ــري وال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن س ـي ـب ـح ـثــان فــي
مــوسـكــو ال ـثــاثــاء املـقـبــل «الـجـهــود
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ان ـت ـق ــال
سياسي في سوريا ،وفــي الجهود
املتزامنة إلضـعــاف وتدمير تنظيم
الدولة اإلسالمية».
وس ـي ـل ـت ـقــي كـ ـي ــري أيـ ـض ــا ن ـظ ـيــره
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف خــال
وجوده في موسكو.
(األخبار)

ف ــي امل ـ ــوازن ـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ل ـعــام
 ،2016ال ـتــي أق ــره ــا مـجـلــس الشعب
أخ ـي ـرًا .ويـشـيــر األس ـتــاذ فــي جامعة
دم ـ ـش ـ ــق ،الـ ــدك ـ ـتـ ــور الـ ـ ـي ـ ــاس ن ـج ـمــة،
ّ
فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إلـ ـ ــى أن
«االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري ي ـمــر ف ــي أزم ــة
ت ـض ـخ ـم ـيــة ج ــامـ ـح ــة ،تـ ـ ـج ـ ــاوزت كــل
التوقعات والحدود منذ عام وحتى
اآلن ،إضافة إلى تآكل كبير في سعر
صرف العملة الوطنية ،وبالرغم من
ذل ــك تـقــدمــت الـحـكــومــة إل ــى مجلس
الشعب بـمــوازنــة عــامــة لـلــدولــة لعام
 2016ق ــارب ــت اعـ ـتـ ـم ــادات نـفـقــاتـهــا
 2000مليار ليرة سورية ،في حني أن
وراداتـهــا أقــل من ذلــك بكثير وكثير.
أي إنها موازنة تضخمية بامتياز».
وال ت ـت ــوق ــف امل ـش ـك ـلــة ع ـن ــد ال ـف ـجــوة
ال ـه ــائ ـل ــة امل ـت ـش ـك ـل ــة بـ ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
والـنـفـقــات فــي املــوازنــة الـعــامــة فقط،
بــل فــي طــريـقــة إدارة الـحـكــومــة مللف
اإلي ـ ـ ـ ــرادات وت ـق ـل ـيــص ت ـلــك ال ـف ـجــوة،
ً
ف ـبــدال  -كـمــا ي ــرى نجمة « -م ــن بــذل
الجهد والبحث من خالل أفكار خالقة
عــن واردات إضــاف ـيــة عـبــر ال ـقــروض
وال ـض ــرائ ــب عـلــى أص ـح ــاب ال ـق ــدرات
ال ـت ـك ـل ـي ـف ـيــة ال ـع ــالـ ـي ــة ،وامل ــؤسـ ـس ــات
امل ــالـ ـي ــة واملـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وكـ ـب ــار رج ــال
األعمال الذين يحققون اآلن ،وحققوا
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر ال ـت ــي سبقت
اندالع األحداث ،ثروات فلكية ،لجأت
ال ـح ـك ــوم ــة م ــع األس ـ ــف إلـ ــى اع ـت ـمــاد
الحلول السهلة ،وذلك عبر االقتراض
م ــن امل ـص ــرف امل ــرك ــزي ،أي الـتـمــويــل
بــال ـع ـجــز ،أو زيـ ـ ــادة األسـ ـع ــار ،وكــا
هــذيــن األس ـلــوبــن ف ــي تـمــويــل عجز
املــوازنــة هما مــن طبيعة تضخمية،
ولهما إسقاطات اقتصادية ومالية
واجتماعية خطيرة جدًا» .ولألسف،
لم تجد الحكومة الحالية أفضل من
هذين األسلوبني منذ ثالث سنوات،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ــرسـ ــوم
غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ــزي ــد م ــن عــدم
العدالة االجتماعية واالعتماد على
امل ـس ــاع ــدات والـ ـق ــروض ال ـخــارج ـيــة،
لتغطية العجز الحاصل بني إيرادات
ال ـخــزي ـنــة ال ـعــامــة امل ـتــراج ـعــة كـثـيـرًا،
وبني النفقات املتزايدة بنحو هائل.

مستويات قياسية
ال تتوافر إلى اآلن أي بيانات رسمية
يـمـكـنـهــا أن ت ـح ــدد واق ـ ــع مـسـتــويــات
الــديــن الـعــام الــداخـلــي املسجلة خالل
سـنــوات األزم ــة ،فالحكومة لــم تتقدم
بــأي بيان حــول الحسابات الختامية
ملـيــزانـيــات الــدولــة عــن الـفـتــرة املمتدة
من عام  2012ولغاية عام  ،2014وهو
أمر يجد له مصدر في الجهاز املركزي
للرقابة املــالـيــة م ـبــررًا ،فــي ضــوء عدم
القدرة على حصر األضرار والخسائر

داخل أحد المطاعم في العاصمة دمشق أول من أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

الـتــي تعرضت لها مؤسسات الــدولــة
ومشاريعها .إال أن تقديرات باحثني
مـسـتـقـلــن ت ــؤك ــد أن «ع ـج ــز امل ــوازن ــة
ال ـع ــام ــة ك ـن ـس ـبــة م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ب ـلــغ ف ــي عـ ــام  2014نحو
 .%40,5وق ــد أل ـقــى ه ــذا الـعـجــز عبئًا
إضافيًا على الدين العام ،الذي استمر
فــي االرتـفــاع إلــى مستويات قياسية،
فـقــد ازدادت نـسـبــة ال ــدي ــن ال ـع ــام إلــى
ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي الـ ـج ــاري
ً
ازديادًا هائال من  %104في  ،2013إلى
 %147بنهاية عام .»2014
من جانبه ،أكد صندوق النقد العربي
بـ ــوضـ ــوح أن الـ ـتـ ـق ــدي ــرات املـتـعـلـقــة
بــالــديــن ال ـع ــام ل ـس ــوري ــا« ،ت ـظ ـهــر أن
رصيد صافي الــديــن الـعــام سيرتفع
بنحو  40فــي املئة خــال عــام ،2014
ليصل إل ــى نـحــو  3000مـلـيــار لـيــرة،
ومــا نسبته  32فــي املـئــة مــن الناتج
امل ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ع ــن ع ـ ــام ،2014
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــديــن ال ـخــارجــي،
توقع الصندوق أن يرتفع هذا الدين
بنحو  16في املئة ليبلغ نحو 10.7
مليارات دوالر بنهاية عام  .»2014إال
أن الصندوق عاد أخيرًا ليحدث من
ّ
ويبي «أن الدين الخارجي
توقعاته،

سيسجل خالل العام الحالي ارتفاعًا
ي ـصــل إل ــى ن ـحــو  9م ـل ـي ــارات دوالر،
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  8.5مـ ـلـ ـي ــارات دوالر،
الحجم املقدر في نهاية عام .»2014
وم ــع أن تـقــديــرات الـحـكــومــة للعجز
في املوازنة السنوية للدولة يجري
تجاوزها بكثير خالل السنة املالية،
إال أن ـ ــه ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب ت ـق ــدي ــرات
الـحـكــومــة ح ــول الـعـجــز املـتــوقــع في
م ـش ــروع ك ــل م ــوازن ــة قــدمـتـهــا خــال
سنوات األزمة ،ليتبني أن اإلجمالي،
الذي هو مقارنة بالواقع أقل بكثير،
يـ ـمـ ـث ــل رقـ ـ ـم ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ــوق ـ ــوف
ً
عـ ـن ــده .ف ـم ـث ــا ال ـع ـج ــز امل ـت ــوق ــع مــن
قبل الحكومة فــي مــوازنــات األعــوام

عجز الموازنة
العامة بلغ في عام
 2014نحو %40,5

 ،2014 ،2013و 2015يصل ألكثر من
 1812مليار ليرة.

تآكل موارد الدولة
ال يرتبط تراجع إيــرادات الدولة فقط
ب ــاألض ــرار ال ـت ــي لـحـقــت بــالـقـطــاعــات
اإلن ـت ــاج ـي ــة وال ـ ـثـ ــروات ال ــوط ـن ـي ــة ،بل
بضعف األداء االقتصادي للحكومة،
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـحـ ـ ــدده ب ـ ــاح ـ ـ ُـث اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
بــأربــع نقاط رئيسية :أواله ــا تطبيق
سياسات نيوليبرالية غير مدروسة
تسعى إلى تحصيل إيرادات للموازنة
ً
م ــن غـيــر ال ـق ــادري ــن أصـ ــا ،وثــانـيـتـهــا
تتعلق بضعف وفساد مؤسساتي ال
يمكنه أن يـحـ ّـصــل إي ـ ــرادات ضريبية
مــن كبار التجار واألغـنـيــاء ،والثالثة
خ ــاص ــة ب ــواق ــع اإلنـ ـف ــاق والـتـحـصـيــل
واإليــراد في املناطق خارج السيطرة،
الـ ـت ــي ت ــؤث ــر ك ـث ـي ـرًا ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد فــي
امل ـنــاطــق داخـ ــل ال ـس ـي ـطــرة ،م ــن حيث
ال ـس ـي ــول ــة ال ـن ـق ــدي ــة وت ـ ــواف ـ ــر ال ـس ـلــع
واالستيراد (التهريب) ...إلــخ ،ورابعًا
بمدى جدية الــوزارات وخاصة املالية
في التحضير للموازنة لجهة أولوية
اإلنفاق وطرق تحصيل اإليرادات.
في ضــوء ذلــك ،لم يتردد اقتصاديون

تقرير

«إدلبستان» إمارة الجوالني الجديدة :الطريق نحو رقة ثانية
سائر اسليم
لم تعد مدينة إدلــب في نظر سكانها
«امل ــدي ـن ــة ال ـفــاض ـلــة» ب ـعــد خـضــوعـهــا
لشريعة أص ـحــاب «ال ــراي ــات ال ـســود».
«تنظيم القاعدة في بالد الشام ـ جبهة
النصرة» يواصل تحويلها إلى «إمارة
إس ــام ـي ــة» ب ـمــركــز ق ـي ــادي لعملياته
بإشراف «األمير العام للتنظيم» أبي
م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي .ورغ ـ ــم اس ـت ـحــالــة
ّ
رصد تحركات األخير ،إال أن القاطنني

في املدينة باتوا يالحظون إجــراءات
أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ـش ـ ــددة وان ـ ـت ـ ـش ـ ــارًا م ـك ـث ـ ّفــا
لعناصر مسلحيها في ما ُيعتقد أنه
زيارة «األمير» للمدينة.
ويــرى أهالي املدينة أنهم لم يعودوا
ي ــأت ـم ـن ــون ع ـل ــى ح ـي ــات ـه ــم ف ـي ـه ــا ،إال
أن ـهــم م ـج ـبــرون عـلــى اإلق ــام ــة نتيجة
ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة الـصـعـبــة ،بينما
يـ ــراهـ ــا امل ـس ـل ـح ــون أنـ ـه ــا أكـ ـث ــر أم ـنــا
ن ـت ـي ـج ــة تـ ــوقـ ــف ض ـ ــرب ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
الـ ـس ــوري مل ـق ـ ّـاره ــم ب ـعــد ه ــدن ــة كـفــريــا

والـفــوعــة ـ الــزبــدانــي .وت ــروي مصادر
أهـلـيــة مــن داخ ــل املــديـنــة ل ــ«االخ ـبــار»
ّ
أن عــدد الـغــربــاء تضاعف كثيرًا بعد
ات ـفــاق ال ـهــدنــة« ،ح ـيــث تــراهــم فــي كل
مكان وخاصة عائالت مقاتلي الحزب
اإلســامــي التركستاني (الصينيني)،
بــاإلضــافــة إل ــى عــائــات الشيشانيني
الــذيــن وضـعــوا حــراســا أم ــام منازلهم
ب ـعــد ال ـت ـف ـج ـيــر ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أحــد
القياديني التركستانيني».
ويلفت مواطنون ،خالل اتصاالت مع

«األخ ـ ـبـ ــار» ،إل ــى حــالــة الـغـلـيــان الـتــي
ت ـش ـهــدهــا امل ــدي ـن ــة نـتـيـجــة ال ـض ـغــوط
التي تمارس بحقهم من قبل مسلحي
الفصائل ،وخاصة عناصر «النصرة»،
ال ــذي ــن ي ـتــدخ ـلــون بــأص ـغــر تـفــاصـيــل
الحياة املعيشية.
ّ
هؤالء يشيرون إلى أن املدينة تتحول
إل ــى رق ــة ثــانـيــة نتيجة ال ــدع ــوات إلــى
تنفيذ «الـشــريـعــة اإلســام ـيــة» ،وكــأن
املواطنني «كـفــرة» ،بحسب تعبيرهم.
ويفيد أحدهم في حديثه عن انتشار

دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات لـ ـ ــ«الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة» ،وم ـع ـظ ــم
عناصرها مــن الجنسية السعودية،
وي ـقــودهــم أح ــد أع ـضــاء «هـيـئــة األمــر
باملعروف والنهي عن املنكر» سابقًا
في السعودية.
ي ـقــوم عـنــاصــر «ال ــدوري ــة» بمضايقة
الـنـســاء الـلــواتــي ال يــرتــديــن الحجاب
الـشــرعــي وتـهــديــدهــن ،بــاإلضــافــة إلــى
إيقاف شبان وسؤالهم عن سبب عدم
الـتـحــاقـهــم بــالـجـبـهــات وضــرب ـهــم إن
لــم يـكــن الـسـبــب مقنعًا .وج ــاءت هــذه
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األسد :ال نتعامل مع إرهابيين
ُ
ّ
«ضموا» إلى طاولة المفاوضات

من القول إنه كان من األفضل للحكومة
عــدم تقديمها ملـشــروع مــوازنــة للعام
القادم ،والتحول للعمل بنظام املوازنة
«االث ـن ــا ع ـشــريــة» أي الـسـيــر بموجب
م ــوازن ــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،وم ـبــررهــم أن
ذلك سيحد من زيادة النفقات ،وتاليًا
سيحد من زيــادة العجز وكتلة الدين
الداخلي .إال أن الدكتور نجمة يفضل
طرح ســؤال مباشر هو« :كيف تتقدم
ال ـح ـكــومــة ب ـم ــوازن ــة تـضـخـمـيــة بـهــذا
امل ـس ـت ــوى ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يعصف
فيه التضخم بكل جــوانــب االقتصاد
الــوطـنــي؟! وهــل هــي مــدركــة آث ــار هذه
السياسات غير املتبصرة على الفئات
االج ـت ـمــاع ـيــة الـضـعـيـفــة اق ـت ـصــاديــا؟
وهل تعلم الحكومة أن التضخم يأكل
م ــوارد الــدولــة أكـثــر مـمــا يــأكــل م ــوارد
األف ــراد لكون جميع مــواردهــا نقدية،
وأن القوة الشرائية ملوازنتها القادمة،
ستتناقص وتتآكل تدريجًا إلى أكثر
من النصف خالل فترة إنفاقها فقط،
أي ف ــي عـ ــام  2016ب ـس ـبــب الـتـضـخــم
ال ـق ــائ ــم وم ــا س ـت ـحــدثــه ه ــذه امل ــوازن ــة
بالذات من تضخم إضافي؟ هل نحن
بحاجة إلى علماء اقتصاد لتفسير ما
يجري؟».

املضايقات بعد دعــوة «قاضي جيش
الفتح» السعودي عبدالله املحيسني،
ض ـمــن م ـه ــرج ــان أق ــام ــه «م ــرك ــز دع ــاة
الجهاد» في مدرج حديقة الباسل في
مدينة إدلــب للنساء بالتزام الحجاب
وعـقــوبــة االسـتـهــانــة بــارتــدائــه ،كذلك
ّ
وجـ ــه رس ــال ــة إل ــى ال ــرج ــال تحرضهم
عـ ـل ــى حـ ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح وال ـ ـتـ ــوجـ ــه إل ــى
الجبهات.
تـ ّـروي مواطنة أخــرى ،وهــي ّكالباقني
ف ــض ـل ــت عـ ــدم ذكـ ــر اس ـم ـه ــا ،أن ـ ــه بـعــد

ّ
في أول رد على اجتماع املعارضة
ّ
في الرياض ،أكد الرئيس السوري
بـشــار األســد رفــض بــاده التعامل
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة كـكـيــان
سياسي.
ال ــرف ــض الـ ـس ــوري ي ـعــرقــل ل ـق ــاءات
نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،أو جـ ـ ــوالت
التفاوض املفترضة بني الحكومة
السورية واملعارضة ،لكون مؤتمر
الرياض ّ
أقر لجنة تفاوضية بعدد
كبير من ممثلي الفصائل املسلحة.
األس ــد واص ــل أيـضــا هـجــومــه على
الــواليــات املتحدة «املــوفــرة الغطاء
ال ـس ـيــاســي ل ــاره ــاب ـي ــن» ،وتــركـيــا
«شريان حياة داعش».
والنبرة العالية حضرت أمــس في
كـ ــام ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،الذي أمر
«بـ ــالـ ــرد ال ـ ـفـ ــوري ع ـل ــى أي تـهــديــد
للقوات الروسية في سوريا».
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ــد
رف ـض ــه ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـج ـمــوعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ككيان سياسي .وقــال ،في لقاء مع
وكــالــة األن ـب ــاء االسـبــانـيــة« :بعض
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــاال ـس ـع ــودي ــة،
والــواليــات املتحدة ،وبعض الــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ت ــري ــد مـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
اإلره ــابـ ـي ــة أن ت ـن ـضـ ّـم إلـ ــى طــاولــة
املـفــاوضــات ...تريد هــذه ال ــدول من
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة أن تـتـفــاوض
مــع اإلرهــابـيــن ،وهــو أمــر ال أعتقد
أن أح ـ ـدًا ُي ـم ـك ــن أن ي ـق ـب ـلــه ف ــي أي
بلد مــن ال ـب ـلــدان» .وأوض ــح األســد:
«مـسـتـعــدون لـلـشــروع بمفاوضات
مع املعارضة ،لكن ذلك يعتمد على
تـعــريــف امل ـع ــارض ــة ،فــامل ـعــارضــة ال
ّ
تعني العمل املسلح».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه «ف ـ ــي م ــا يـتـعـلــق
باملجموعات املسلحة في سوريا،
ً
ف ـق ــد أج ــري ـن ــا ح ـ ـ ـ ــوارات أصـ ـ ــا مــع
ب ـعــض امل ـج ـم ــوعــات ،كـمـجـمــوعــات
ال ك ـت ـن ـظ ـي ـمــات ،وك ـ ــان الـ ـه ــدف من
ذل ــك ال ـتــوصــل إل ــى وضـ ـ ٍـع تتخلى
فيه هذه املجموعات عن سالحها،
وإمـ ــا أن تـنـضــم إل ــى ال ـح ـكــومــة أو
تعود إلــى حياتها الطبيعية بعد
منحها الـعـفــو مــن قـبــل الـحـكــومــة.
ه ـ ـ ـ ــذه ه ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة
للتعامل مع املجموعات املسلحة.
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون م ـس ـت ـع ــدة لـتـغـيـيــر
منهجها ،والـتـخـلــي عــن سالحها،
فــإنـنــا مـسـتـعــدون .أم ــا أن نتعامل
معها ككيانات سياسية ،فهو ٌ
أمر
ُ
نرفضه تمامًا ».وأعلن أن الواليات
املتحدة وفــرت منذ البداية الغطاء
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــإرهـ ــاب ف ــي س ــوري ــا
وه ـ ــي غ ـي ــر ج ـ ــادة فـ ــي م ـح ــارب ـت ــه،
ّ
مـشـيـرًا ال ــى أن تــركـيــا هــي شــريــان
الحياة بالنسبة لتنظيم «داعــش»
اإلرهابي.
وأك ــد أن الـخـطــوة األولـ ــى للقضاء

حـ ـل ــول ال ـ ـظـ ــام ال يـ ـج ــرؤ أحـ ـ ــد عـلــى
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن م ـن ــزل ــه «وإن خ ــرج ــت
ف ـ ــا تـ ـج ــد سـ ـ ـ ــوى أصـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـل ـح ــى
منتشرين وكــأنـهــم ينتظرون فريسة
لـيـنـقـضــوا عـلـيـهــا وي ــوج ـه ــون الـتـهــم
املختلفة ،ومنهم من تعرض للضرب
واالعتقال» .وعند سماع دوي انفجار،
املدينة بأكملها تستنفر نتيجة كثافة
إطــاق الرصاص ملنع خــروج األهالي
من منازلهم .وكانت املدينة قد شهدت
خالل شهر واحد أكثر من  9تفجيرات

ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة فــي
س ـ ــوري ـ ــا تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي وق ـ ـ ــف ت ــدف ــق
اإلرهــابـيــن وخـصــوصــا مــن تركيا
إلــى سوريا والـعــراق ،ووقــف تدفق
األمـ ـ ــوال ال ـس ـعــوديــة وم ـن ــع دخ ــول
األسلحة وغيرها من أشكال الدعم
اللوجستي لتلك التنظيمات.
وق ــال الــرئـيــس ال ـســوري إن نظيره
فالديمير بــوتــن «لــم يطلب شيئًا
مـ ـق ــاب ــل املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ف ـ ــي مـ ـح ــارب ــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ذلـ ــك أن امل ـس ــأل ــة ليست
م ـ ـقـ ــاي ـ ـضـ ــة ب ـ ـ ــل عـ ـ ــاقـ ـ ــة مـ ـص ــال ــح
م ـش ـتــركــة ب ــن ب ـل ــدي ــن ،ف ـل ـيــس مــن
مصلحة روسيا مزيد من اإلرهاب

أمر بوتين الجيش
بتدمير أي قوة قد
تمثل خطرًا عليه
أو ان ـه ـيــار ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ...بل
ت ــري ــد روس ـ ـيـ ــا اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار س ــوري ــا
والعراق واملنطقة».
ووص ـ ــف الـ ـ ــروس بــال ـبــراغ ـمــات ـيــن
ال ــذي ــن ي ـت ـب ـنــون ف ــي ال ــوق ــت نفسه
سياسة أخــاقـيــة تـقــوم على القيم
واملبادئ ،مضيفًا أنه ال تناقض بني
قيمهم ومـصــالـحـهــم ،وم ــؤك ــدا في
الوقت نفسه أن روسيا ال تستطيع
وال تستطيع الــواليــات املتحدة أو
أي بـلــد آخ ــر عـقــد صـفـقــة مقايضة
كالصفقة التي يروج لها في الغرب
ملقايضة سوريا بأوكرانيا.

« 60ألف ارهابي»

ّ
من جهته ،حــذر الرئيس الروسي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن« ،أولـ ـئ ــك الــذيــن
يـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون ت ــدبـ ـي ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازات
جديدة ضد العسكريني الروس في
سوريا» ،وأمــر الجيش بتدمير أي
قــوة قــد تمثل خـطــرا عليهم .وقــال
فــي اجـتـمــاع ،لـقـيــادة وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة« ،ل ـقــد اتـخــذنــا إجـ ــراءات
إضــافـيــة لـضـمــان أم ــن العسكريني
الـ ـ ــروس وق ــاع ــدت ـن ــا ال ـج ــوي ــة الـتــي
ج ـ ــرى ت ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــا ب ــوســائ ــل
جــديــدة لـلــدفــاع ال ـجــوي ،كما تنفذ
الطائرات القاذفة جميع عملياتها
تحت تغطية مقاتالت».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ـ ـ ـنـ ـ ــي آمـ ـ ـ ــر ب ــال ـع ـم ــل
بــأقـصــى درجـ ــات ال ـق ـســوة .ويـجــب
تدمير أي أه ــداف تهدد املجموعة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة أو بـنـيـتـنــا
التحتية في سوريا فورًا».
وشدد على أن األهداف التي تسعى
مــوسـكــو لتحقيقها فــي ســوريــا ال
ت ــرت ـب ــط ب ـم ـصــالــح جـيــوسـيــاسـيــة

استهدفت سـيــارات لفصائل مسلحة
ع ـب ــر زرع ع ـ ـبـ ــوات ن ــاس ـف ــة أدت إل ــى
س ـق ــوط ق ـت ـلــى وج ــرح ــى بـصـفــوفـهــم،
إح ــداه ــا أدت إلـ ــى م ـق ـتــل قـ ـي ــادي في
«الحزب اإلسالمي التركستاني» عند
جامع بالل في حي الضبيط.
هذا ما دفع القوة التنفيذية لـ«جيش
الـ ـفـ ـت ــح» إلـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار ب ـص ــرف
مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات
عن منفذي التفجيرات.
«امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــون ي ـ ـح ـ ــاول ـ ــون إخ ـ ـضـ ــاع

ما أو باختبار أسلحة جديدة ،بل
تكمن في تحييد الخطر اإلرهابي
الذي يهدد روسيا.
من جهته ،قال وزير الدفاع الروسي
سـيــرغــي شــويـغــو خ ــال االجـتـمــاع
إن تنظيم «داعــش» يواصل تمدده
واالستيالء على مساحات جديدة
من األراضي ،مضيفا أن اإلرهابيني
يسيطرون الـيــوم على قــرابــة %70
من أراضي سوريا.
وك ـشــف أن ع ــدد اإلره ــاب ـي ــن يبلغ
نـحــو  60أل ــف ش ـخــص ،وح ــذر من
خطر تمدد أنشطتهم إلــى أراضــي
آسيا الوسطى وشمال القوقاز.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة
الروسية قامت منذ بداية العملية
ف ــي س ــوري ــا ب ـن ـحــو  4آالف طـلـعــة
قتالية ،ودمرت ما يربو عن  8آالف
منشأة من البنية التحتية التابعة
لـ ــإرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،وألـ ـحـ ـق ــت أضـ ـ ـ ــرارا
جسيمة بتنظيم «داعش».
إل ــى ذلـ ــك ،طــالــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ب ـق ـط ــع ق ـن ــوات
ت ـمــويــل وت ـس ـل ـيــح اإلره ــاب ـي ــن في
سوريا ،مشددًا على أن ذلك يتطلب
إغ ــاق ال ـح ــدود الـتــركـيــة-الـســوريــة
فـ ـ ــورا .وق ـ ــال ال ــوزي ــر ال ــروس ــي في
مــؤت ـمــر «حـ ـ ـ ــوارات امل ـت ــوس ــط» في
روما« :ال يجوز أن نغمض عيوننا
ع ـنــدمــا تـعـمــل أط ـ ــراف م ــا ك ــأع ــوان
ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة»،
وتـفـتــح امل ـمــرات لتهريب األسلحة
وتــوريــد النفط بطرق غير شرعية
وتـ ـقـ ـي ــم رواب ـ ـ ـ ـ ــط اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مــع
اإلرهابيني .إننا نطالب بوضع حد
لـكــل ذل ــك ،كـمــا أن ذل ــك يــؤكــد على

ضـ ــرورة إغ ــاق ال ـح ــدود الـتــركـيــة-
السورية فورا».
ورأى أن إنـ ـج ــاح م ـه ـمــة مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ي ـت ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـج ـم ـي ــع
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن «ال ـل ـع ـبــة امل ــزدوج ــة»
ودعـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـط ــرف ــن والـ ـتـ ـسـ ـت ــر عــن
اإلرهابيني ،علمًا أن حادثة إسقاط
ال ـق ــاذف ــة ال ــروس ـي ــة م ــن ق ـبــل ســاح
الجو التركي كانت مثاال على مثل
هذه اللعبة املزدوجة.
وح ـ ــذر ب ـعــض األط ـ ـ ــراف م ــن خطر
الــوقــوع فــي الخطأ عندما تحاول
اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن لـتـحـقـيــق
أهداف سياسية معينة مثل تغيير
النظام الحاكم في دمشق .وأوضح
أن التنظيمات املتطرفة واإلرهابية
تستخدم بمكر ان ـعــدام االسـتـقــرار
ف ــي املـنـطـقــة لـتـحـقـيــق مـصــالـحـهــا،
وت ـح ــاول نـشــر «خــافـتـهــا» لتمتد
من البرتغال إلى باكستان.
كما لم يستبعد الوزير الروسي أن
تـجـتـمــع «مـجـمــوعــة دع ــم ســوريــا»
م ـجــددا فــي فيينا األس ـبــوع املقبل
فــي حــال نـجــاح األط ــراف املـشــاركــة
فــي املـفــاوضــات فــي تنسيق قوائم
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة وفـصــائــل
املعارضة الوطنية التي تحارب في
سوريا.
وأكد أن موسكو ما زالت ترفض أي
خطط لتقسيم سوريا إلى كيانات
تحمل طابعا إثنيا أو طائفيا .لكنه
أقر بأن الدستور السوري يجب أن
يضم بنودا تعطي ضمانات أكثر
م ـتــان ــة لــأق ـل ـيــات داخ ـ ــل املـجـتـمــع
السوري.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

صيانة رحبة إصالح الدبابات في حمص
ك ـشــف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـ ــروسـ ــي ،سـيــرغــي
ّ
شويغوّ ،أن الجيش الروسي تمكن من نقل
كميات كبيرة مــن الشحنات املختلفة إلى
ســوريــا بــاسـتـخــدام وســائــل الـنـقــل الجوية

األهالي من خالل إرهابهم عبر تنفيذ
إعــدامــات ميدانية في الـشــوارع وأمــام
املساجد فــي مشهد يشبه اإلعــدامــات
التي ينفذها تنظيم داعــش والتهمة
الــدائـمــة التعامل مــع الـنـظــام» ،يــروي
واحد من السكان.
ّ
وأخ ـي ـرًا وزعـ ــت «املـحـكـمــة الـشــرعـيــة»
ت ـع ـم ـي ـم ــا عـ ـل ــى األهـ ـ ــالـ ـ ــي م ـ ــن خ ــال
املساجد ُتجرم فيه ّ
ولي أمر كل امرأة
أو فتاة تخرج متبرجة من املنزل.
ّ
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـكـ ــان إن دوريـ ـ ـ ــة

والبحرية ،إذ بلغ وزنها اإلجمالي  214طنًا.
وكشف أن العسكريني الــروس نجحوا في
صيانة «رحبة إصالح الدبابات في حمص،
التي بدأت العمل بطاقتها الكاملة».
وتابع الوزير الروسي أن العملية الروسية
في سوريا أثبتت أن ال بديل عن الطائرات
بدون طيار في العمليات القتالية الحديثة.
كما أكــد أن القطاع الحربي الــروســي نجح
في تحقيق انفراج في مجال إنتاج الطائرات
من دون طيار .وأعاد إلى األذهان أن القوات
املسلحة الروسية كانت تملك في عام 2011
نحو  180طائرة من هــذا القبيل فقط ،أما
اآلن ،فتجاوز عدد الطائرات الروسية بدون
طيار  1700طائرة.

لـ ــ«الـ ـحـ ـسـ ـب ــة» ق ــوامـ ـه ــا مـ ــن ال ـن ـس ــاء
امل ـن ـق ـبــات ت ـجــول ف ــي ش ـ ــوارع املــديـنــة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف اع ـ ـت ـ ـق ـ ــال أي ـ ـ ـ ــة «م ـ ـت ـ ـبـ ــرجـ ــة»
واقتيادها إلى «سجن النساء».
وتشير املعلومات ال ــواردة إلــى حجم
ال ـت ــوت ــر ال ـس ــائ ــد ف ــي ص ـف ــوف مـعـظــم
الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـنـ ـض ــوي ــة تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
«جيش الفتح» نتيجة انفراد «جبهة
النصرة» في إدارة املدينة بمعزل عن
«الـ ـق ــوة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» املـشـكـلــة م ــن كل
الفصائل إلدارة املدينة.
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اليمن

«جنيف ـ  »2اليمني :مؤشرات فشل

«أنصار الله» :يدنا على الزناد واأليام المقبلة «ساخنة» عسكريًا

تنطلق المحادثات
السياسية الخاصة باألزمة
اليمنية الثالثاء المقبل بين
وفد صنعاء الذي يضم
«أنصار الله» و«المؤتمر
الشعبي العام» ،ووفد
الرئيس الفار عبد ربه
منصور هادي .الغموض
يسيطر على االجواء ،وكل
المؤشرات االيجابية التي برزت
في اآلونة االخيرة ،يقابلها
حذر حيث ال تبدل في
الخيارات من الطرفين
جوي سليم
مـســاء ال ـي ــوم ،تقلع طــائــرة تـقــل وفــد
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» مـ ــن مـ ـط ــار مـسـقــط
الـ ــدولـ ــي إلـ ــى س ــويـ ـس ــرا ،اس ـت ـع ــدادًا
للمشاركة فــي لـقــاءات «جنيف ـ ـ ـ »2
التي تنطلق الثالثاء املقبل .التفاؤل
الذي ساد في األيام املاضية باقتراب
بـلــورة حــل سياسي لــأزمــة اليمنية
ووق ـ ــف الـ ـح ــرب ،ت ــراج ــع ف ــي ص ــورة
الف ـت ــة ف ــي االيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة،
وسـ ــط م ــؤ ّش ــرات اب ــرزه ــا الـغـمــوض
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـلـ ــف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .ف ــال ـس ـع ــودي ــة
تسعى إلــى جعل «جنيف  »2وكأنه
م ـجــرد ل ـقــاء س ـيــاســي ،وب ـخــاصــة أن
االمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ــراع ـي ــة ،ن ــزل ــت عند
رغـبــة الــريــاض واعـلـنــت ان الـلـقــاءات
ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ال ـي ـم ـن ـيــن ل ــن تـعـقــد
فــي جنيف ،بــل فــي قــريــة سويسرية
(علمت «األخ ـبــار» انـهــا «ماغلينغن
–  »magglingenالـقــريـبــة مــن مدينة
ّ
برن) ،وفي ظل حظر إعالمي مشدد.

غموض وصيغة «مهينة»
ويتهم تنظيم «أنصار الله» املبعوث
ال ــدول ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،اس ـمــاع ـيــل ولــد
الشيخ ،باستمرار خضوعه للمشيئة
ال ـس ـع ًــودي ــة .وانـ ــه يـعـمــد ه ــذه امل ــرة،
ن ـيــابــة ع ــن ال ــري ــاض ،إل ــى اسـتـكـمــال
ال ـح ـص ــار ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» عبر
إظـ ـه ــاره ــا كـ ـط ــرف غ ـي ــر أصـ ـي ــل فــي
امل ـف ــاوض ــات .فـعــوضــا مــن أن تجري
الـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي م ـق ــر االمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
س ـت ـكــون ف ــي «م ـن ـش ــأة» ت ـضــم سكنًا
ومطاعم كــي ال تخرج الــوفــود منها
ب ـتــاتــا ،ف ــي م ـحــاولــة إله ــان ــة ال ـطــرف
اآلتي من صنعاء.
وبعد محاوالت جرت في مسقط ،من
قبل وسطاء دوليني ودولــة االمــارات
العربية املتحدة ،رفض حزب املؤتمر
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه ال ــرئ ـي ــس
السابق علي عبد الله صالح ،الذهاب
ب ـ ـصـ ــورة مـ ـنـ ـف ــردة ال ـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات
جنيف ،وتقرر ان يبقى وفد صنعاء
م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدا ،ويـ ـ ـض ـ ــم «املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر» الـ ــى
جانب وفد «انصار الله» املؤلف من
محمد عـبــد ال ـســام ،مـهــدي املـشــاط،
ّ
سليم املغلس ،حميد عاصم ،ناصر
باقزقوز وعبد االله حجر.
أمــا حــزب «املؤتمر الشعبي العام»،
ف ـس ـي ـم ـث ـلــه :ي ــاس ــر الـ ـع ــواض ــي ،أب ــو
بـكــر ال ـقــربــي ،ع ــارف ال ــزوك ــا ،فــائـقــة
الـسـيــد ويـحـيــى دوي ــد .وك ــان هــادي
أعلن سابقًا عــن وفــده بقيادة وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومـتــه عـبــد املـلــك
املـ ـخ ــاف ــي والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ـ ّـم ،ب ـص ــورة
الفـ ـت ــة ،أسـ ـم ــاء م ـت ـن ــوع ــة ل ـي ــس لـهــا
تاريخ صدامي مع «أنصار الله».
كذلك يظهر وفد صنعاء قلقًا بسبب

تقع بلدة ماغلينغن /ماكولين بالفرنسية (شمالي غربي سويسرا) في نطاق بلدية إيفيالر في مقاطعة بيرن .وهي تبعد عن العاصمة  45كلم .تجاور البلدة النائية بحيرة بيال ،ويقل فيها االزدحام
المدني في حين تكثر المناظر الطبيعية .وتكاد تندر فيها المعالم المميزة ،باستثناء المعهد العالي الفدرالي للرياضة( .األخبار)

رف ـ ــض امل ـ ـنـ ــدوب االمـ ـم ــي اإلفـ ـص ــاح
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ع ــن مـ ـس ــودة ج ــدول
األع ـم ــال ،مــا عـ ّـدتــه م ـصــادر صنعاء
«مـ ــؤش ـ ـرًا إض ــافـ ـي ــا ع ـل ــى رغ ـ ـبـ ــةٍ فــي
العبث باملفاوضات».
وي ـ ــذه ـ ــب امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض الـ ـيـ ـمـ ـن ــي إل ــى

س ـ ــوي ـ ـس ـ ــرا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم م ـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ـدًا الـ ــى
املرجعيات التي أفرزتها «تفاهمات
م ـس ـق ــط» م ــع االمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وف ــي
م ـقــدم ـهــا وث ـي ـقــة «ال ـن ـق ــاط ال ـس ـبــع»،
وأهـ ـ ــم مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه أنـ ـ ــه :ال م ـجــال
ل ـ ـع ـ ــودة ه ـ ـ ـ ــادي إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم ع ـلــى

اإلمارات ّ
تثبت أقدام االنفصال في الجنوب
مساع علنية لدولة اإلمــارات إلى «االستثمار» ّفي
برزت في اآلونة األخيرة
ٍ
القضية الجنوبية التي هي أحد أكثر امللفات حساسية في طريق أي حل
لألزمة اليمنية .ويبدو نشاط اإلمارات األخير ّ
يصب بصورة ال لبس فيها ،في
االنفصال في الجنوب على حساب التيارات السياسية األخرى
تزكية تيار ً
األكـثــر مــرونــة وانفتاحًا على الـقــوى السياسية األخ ــرى ،وعـلــى «الشمال
اليمني» .وفي وقت ازدادت فيه مظاهر االنفصال العسكرية واالجتماعية
مع املمارسات التي تشهدها املحافظات الجنوبية بحق «الشماليني» ،جرى
تعيني شخصيتني من األكثر تطرفًا إزاء قضية االنفصال في مناصب
رسمية حساسة ،وهما عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن ،والعقيد شالل
شائع مديرًا لألمن السياسي في املحافظة الجنوبية نفسها.
والــزبـيــدي وشــائــع هما قياديان فــي «املـقــاومــة الجنوبية» التابعة لـ«الحراك
الجنوبي» ،وكانا قد مكثا في أبو ظبي لسنة قبل أن يعودا إلى عدن ويتم
تعيينهما على الفور في مناصب رسمية ،بعد تبني تنظيم «داعش» اغتيال
محافظ عــدن السابق جعفر محمد سعد .وأف ــادت مـصــادر بــأن اإلم ــارات
لقبول االنخراط في قوام طاقم الرئيس الفار
ضغطت إلقناع الزبيدي وشائع ّ
عبد ربــه منصور هــادي تحت مظلة الجمهورية اليمنية املــوحــدة ،كمرحلة
مؤقتة قبل االنتقال إلى الدولة االتحادية .كذلك قالت معلومات إن أبو ظبي
تعمل حاليًا على بلورة فكرة اإلدارة الذاتية للجنوب ،وخصوصًا أنــه منذ
اليوم األول ملشاركتها العسكرية في «التحالف» ،ظهر تقاسم النفوذ بينها
وبني السعودية في الجنوب ،حيث تطمح اإلمــارات إلى توسيع نفوذها في
محافظات عدن وأبني والضالع ولحج .في هذا الوقت ،وصل الرئيس الجنوبي
السابق ،علي سالم البيض ،إلى أبو ظبي في أول زيارة لإلمارات منذ خروجه
من اليمن ،فيما يسكن فيها القيادي في «الحراك الجنوبي» ،عبد الرحمن
الجفري ،وهو رئيس «الهيئة الوطنية الجنوبية للتحرير واالستقالل» .وقد
التقى البيض وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي ،أنــور قــرقــاش ،ثم
الجفري ،فــي أبــو ظبي .وتتجه اإلم ــارات حاليًا نحو تنظيم مؤتمر شامل
للقيادات الجنوبية في الداخل والخارج ،في سبيل ما تقول إنه «لم الشمل
وتوحيد الرؤى السياسية وبلورة املطالب الشعبية».
(األخبار)

االطـ ـ ــاق ،وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة وح ــدة
وط ـن ـيــة خـ ــال ش ـه ــري ــن ،ب ـعــد وقــف
ال ـعــدوان وفــك الـحـصــار ،إلــى جانب
ض ــرورة الـبـحــث فــي مـلــف الـعــاقــات
الـسـعــوديــة ـ ـ اليمنية وكـيــف ستتم
إدارتــه ،وهو امللف االكثر حساسية
بالنسبة لـ «أنصار الله».
وط ـل ـبــت ال ـس ـعــوديــة اس ـت ـب ـعــاد بند
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي كــانــت
«أنصار الله» قد طرحته في مسقط،
إال أن الحركة أكدت أنها غير معنية
بـ ــأي اسـ ـتـ ـبـ ـع ــادات ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال
بالذات ،ال سيما مع انتشار تنظيمي
«ال ـقــاعــدة» و«داعـ ــش» فــي الـجـنــوب.
ويــؤكــد امل ـصــدر أن الـجـيــش اليمني
و«اللجان الشعبية» سيمضيان في
مــواجـهــة عـنــاصــر ه ــذه التنظيمات
ً
شماال وجنوبًا ومن دون قيود« ،ألن
هـ ــذا امل ـل ــف ل ــن ي ـك ــون خ ــاض ـع ــا ألي

االمم المتحدة «تخفي»
مسودة التفاوض وتفرض
حصارًا إعالميًا
مساومات سياسية على االطالق».
ورغـ ـ ـ ــم خ ـي ـب ــة «ان ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» مــن
الـ ـغـ ـم ــوض امل ـت ـع ـم ــد ال ـ ـ ــذي ال يـ ــزال
يـلــف ال ـل ـقــاء ات املـقـبـلــة ،فــان مـصــدرًا
قياديًا يرجعه إلى «سوء نية» لدى
الـ ـط ــرف االخـ ـ ــر ،وع ـن ــد ولـ ــد الـشـيــخ
اي ـض ــا .وي ــؤك ــد امل ـص ــدر ان الـحــركــة
«متمسكة بثوابت لن تتنازل عنها،
ولـ ــن تـ ـف ـ ّـرط ب ـت ـض ـح ـيــات الـيـمـنـيــن
طيلة فترة تسعة اشهر من العدوان،
وستستمر في املواجهة».
وي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن «املـ ـ ـي ـ ــدان عـلــى
م ــوع ــد م ــع ايـ ــام س ــاخ ـن ــة ،ح ـتــى مع
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـف ــاصـ ـل ــة عـ ــن م ــوع ــد ب ــدء
س ــري ــان ال ـه ــدن ــة امل ـف ـتــرضــة لـسـبـعــة
ايــام ،واملتوقع اطالقها مع انطالقة
املفاوضات الثالثاء املقبل».

ورغ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر وامل ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر الـ ـت ــي
تحيط بــاملـحــادثــات املرتقبة ،يشير
م ـص ــدر قـ ـي ــادي ف ــي «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»
الــى «معنويات ايجابية فــي جانب
فريقنا ،كــون السعودية وحلفاء ها
رضـ ـ ـخ ـ ــوا ل ـل ـح ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ب ـعــد
الفشل العسكري التراكمي ،وانسداد
أف ـ ــق ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد اس ـت ـق ــدام
مرتزقة «بالك ووتر» إلى اليمن خير
دليل عليه».
ويـ ـشـ ـي ــر املـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ـ ــى أن اإلقـ ـ ـ ــرار
ّ
ب ـضــرورة ال ـحــل الـسـيــاســي ج ــاء في
بيان مجلس التعاون الخليجي قبل
أي ــام وت ـصــري ـحــات امل ـلــك الـسـعــودي
سلمان ،ثم محاولة اللعب على وتر
إعادة االعمار في القمة الخليجية.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــركــة ،ف ــإن الـتـبــايـنــات
داخـ ــل ال ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة ازدادت
بـ ـش ــأن مـ ـل ــف الـ ـيـ ـم ــن .وان ال ـف ــري ــق
الداعم لعقد تفاهمات مع اليمنيني،
ب ـ ـ ــدأ ي ـ ـبـ ــرز صـ ــوتـ ــه اك ـ ـث ـ ــر ،وب ـ ـ ــدأت
أسهمه باالرتفاع على حساب فريق
«الصقور» الذي يقوده وزير الدفاع
السعودي محمد بن سلمان .وتعزو
ال ـحــركــة ال ـت ـحــول ال ــى ك ــم الـخـســائــر
التي تلقتها السعودية و»التحالف»
جـ ــراء اس ـت ـم ــرار الـ ـع ــدوان ،ونـتـيـجــة
مــا ي ـجــري عـلــى ال ـح ــدود الجنوبية
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث ي ـح ـقــق ال ـط ــرف
ال ـي ـم ـنــي ت ـق ــدم ــا ع ـس ـكــريــا مـسـتـمــرا
على االرض.
وبـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ــوض ـ ــوع وق ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــرب،
رد «انـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـلــى تـســريـبــات
س ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـنـ ـق ــل ع ـ ــن ب ـ ــن س ـل ـم ــان
م ـع ــادل ــة «ان ـس ـح ــاب ال ـحــوث ـيــن مــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود مـ ـق ــاب ــل وق ـ ـ ــف الـ ـ ـح ـ ــرب»،
وتطالب الحركة اليمنية بأن يكون
انسحاب قواتها من داخل االراضي
ال ـس ـع ــودي ــة م ـتــزام ـنــا م ــع ان ـس ـحــاب
كــامــل ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة م ــن شـمــال
اليمن وجنوبه.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يــؤكــد امل ـص ــدر أن

السبت  12كانون األول  2015العدد 2764

العالم

13

قرى سعودية جديدة في قبضة القوات اليمنية
ال ــوسـ ـي ــط ال ـع ـم ــان ــي ق ـط ــع فـ ــي مـلــف
العالقات السعودية ـ ـ اليمنية شوطًا
كبيرًا من خالل املفاوضات الجانبية
بــن «أن ـصــار الـلــه» والـسـعــوديــن في
مسقط ،والتي شهدت سلسلة لقاءات
مباشرة بني الطرفني .وتناول البحث
ف ــي الـ ـلـ ـق ــاءات م ـل ــف «االن ـس ـح ــاب ــات
ً
امل ـت ـبــادلــة م ـس ـت ـق ـبــا» ،ب ــرغ ــم حــرص
الجانبني على عدم التحدث عن هذه
اللقاءات في االعالم.

المواجهة مستمرة
ورغـ ـ ــم أن «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ت ـجــزم
بــأن الـحــرب ستضع أوزاره ــا قريبًا،
إال أن ـه ــا ع ـل ــى ي ـق ــن ب ــأن ــه ح ـت ــى لــو
توقف الـعــدوان املباشر ،فــإن الحرب
سـتـسـتـمــر ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر .فـحـتــى
الساعة لم تلمس «أنصار الله» رغبة
جدية مــن السعودية أو األميركيني
أو االم ــاراتـ ـي ــن ف ــي الـ ـس ــام ،ب ــل إن
مــا يظهر اآلن هــو محاولة لتجميد
األزم ـ ــة ف ــي ال ـي ـمــن ملـصـلـحــة ال ـت ـفــرغ
ألزمات أخرى في املنطقة.
م ــن ه ـنــا تـطـمــح ال ـس ـعــوديــة إل ــى أن
تنتزع فــي املـحــادثــات مــا لــم تحصل
عليه في امليدان ،لذا هي تعمل على
االخـ ـ ــال ب ـمــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه فــي
مسقط بني «أنصار الله» واالطــراف
الــدولـيــة .إال أن «أن ـصــار الـلــه» تؤكد
أنها غير ذاهبة ملفاوضة هــادي وال
ال ـس ـعــوديــن ،وإن ـم ــا إل ــى م ـش ــاورات
برعاية االمــم املتحدة وضمن ما تم
االتفاق عليه لناحية تطبيق القرار
َ
الـ ــدولـ ــي ( )2216مـ ــع شـ ــرطـ ــي ع ــدم
املساس بالسيادة اليمنية والتحفظ
عـ ـل ــى بـ ـن ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات .وبــال ـن ـس ـبــة
لـلـحــركــة ،فــامل ـســار واضـ ــح« :إذا كــان
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ج ـ ّـدي ــا ف ــي ال ــوص ــول
ّ
إلــى حــل ،فنحن أكثر جدية منه .أما
اذا ك ــان ــوا ي ــري ــدون االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
املراوغة ،فامليدان هو الحاكم ويدنا
ال تزال على الزناد».

قبل أيام من سريان الهدنة
المرتقبة وموعد «جنيف
 ،»2يشهد الميدان اليمني
غليانًا يكاد يكون غير
مسبوق بهذه الوتيرة.
هجمات عنيفة في تعز
والجوف ومأرب تمكن
الجيش و«اللجان الشعبية»
من إحباطها واحتوائها ،فيما
ّ
صعد اليمنيون في الداخل
السعودي وسيطروا على
قرى ومواقع جديدة
صنعاء ـــ علي جاحز
شهدت الجبهات الـحــدوديــة فــي جيزان
ون ـج ــران وع ـس ـيــر ،ي ــوم أم ــس ،تصعيدًا
عسكريًا كبيرًا على يد الجيش و«اللجان
الـشـعـبـيــة» ،بـعــدمــا نـفــذا هـنــاك هجمات
عنيفة على أكثر من محور في الجبهات
الثالث ،وخصوصًا في جيزان .وشهدت
األخ ـي ــرة مــواج ـهــات قــاسـيــة أس ـفــرت عن
سيطرة الجيش و«اللجان» على عدد من
املواقع والقرى السعودية.
وأف ــاد مـصــدر عـسـكــري ،ي ــوم أم ــس ،بــأن
الــوحــدات القتالية تمكنت من السيطرة
عـلــى خـمـســة مــواقــع عـسـكــريــة سـعــوديــة
جــديــدة ،فــي محيط جحفان فــي جيزان،
فيما أسفرت املواجهات عن سقوط عدد
من الجنود السعوديني وإصابة آخرين.
وأك ــد امل ـصــدر أن ع ــددًا آخ ــر مــن الجنود
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ق ـت ـل ــوا أيـ ـض ــا فـ ــي قـصــف
ص ــاروخ ــي أم ــس ع ـلــى ب ــواب ــة ال ـج ـمــارك
في املحافظة نفسها ،إضافة إلى تدمير
ثــالــث آل ـيــة «ب ــرادل ــي» فــي مــوقــع املـهــدف
اتـجــاه الـخــوبــة الـتــي انقطعت الكهرباء
ع ـن ـه ــا بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ي ـم ـن ــي ملـحـطــة
كهرباء البيضاء.
ك ــذل ــك اس ـت ـه ــدف ــت الـ ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
مواقع ونقاطا عسكرية في قرى الغاوية
وقائم زبيد ،وتجمعات لآلليات ومخازن
األسلحة في موقع املوسم بأكثر من 36
صاروخًا .ولفت املصدر إلى أن انفجارات
عنيفة ّ
دوت فــي املــوقــع رافـقـهــا تصاعد

كثيف لـلــدخــان نتيجة اح ـتــراق مـخــازن
األسـ ـلـ ـح ــة .وأعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» ،فــي وق ــت ســابــق مــن صباح
أم ــس ،الـسـيـطــرة عـلــى قــريـتــي الــواسـطــة
وال ـخــادمــة ،بــاإلضــافــة إلــى ثــاثــة مواقع
عسكرية أخرى في جيزان .وأشار املصدر
إلى أن عددًا من اآلليات السعودية دمرت
في معارك متفرقة في جيزان ،أمس ،فيما
أعلن «اإلعالم الحربي» نجاح قنص عدد
من الجنود السعوديني في موقع املعنق.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـه ــدف ــت مــدفـعـيــة
الجيش و«اللجان» ،مجمع الدفاع وموقع
الـقــرن وقــريــة الـكــرس البحطيط ومثعن
وجـ ـب ــل ال ـ ـ ــدود وم ـل ـح ـمــة وال ـش ـب ـك ــة فــي
الخوبة في جـيــزان ،إلــى جانب قصفها،
أيـضــا ،تجمعًا للجنود السعوديني في
بوابة الطوال.
وقصفت املدفعية منفذ علب الـحــدودي
ومركز اإلمارة ومقر الجوازات في ظهران
عـسـيــر ،مــا أدى إل ــى إحـ ــراق آل ـي ــات ع ـ ّـدة
وه ــرب ع ـشــرات أخ ــرى مــن تـلــك املــواقــع.
أمـ ــا الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،فــاس ـت ـهــدفــت
تجمعًا ل ـل ـقــوات الـسـعــوديــة فــي املجمع
ّ
ال ـح ـكــومــي ف ــي ال ــرب ــوع ــة ،وت ـمــك ـنــت من
إع ـطــاب دبــابــة «أب ــرام ــز» فــي مــوقــع قلل
الشيباني .وقصفت الـقــوة الصاروخية
مـنـفــذ ال ـخ ـض ــراء وقـ ـي ــادة ص ـلــة ومــوقــع
خـ ـب ــاش ومـ ــواقـ ــع ال ـط ـل ـع ــة وم ــرت ـف ـع ــات
رج ــا والـشـبـكــة وال ـح ـمــاد بـصـلـيــات من
الصواريخ.
على الصعيد الداخلي ،هبطت أمس في
مطار عدن طائرة «بوينغ» ،ال تحمل ّ
أي
عــامــة أو ش ـعــار .ووف ــق م ـصــادر أمنية،
فإن الطائرة كانت تقل دفعة جديدة من
مــرتــزقــة «ب ــاكووت ـ ــر» ،ووص ــل عــددهــم
إلى  ،200من جنسيات مختلفة .وأضاف
أن هذا العدد هو ٌ
جزء من قوات ستصل
الح ـقــا ،قــوامـهــا  1500مــرتــزق .ويـتــزامــن
هـ ـب ــوط ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،مـ ــع اش ـ ـتـ ــداد وت ـي ــرة
املعارك في املحاور الثالث ،على أطراف
م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز ،ب ـع ــدم ــا ق ـص ـفــت إح ــدى
الـ ـب ــوارج ال ـحــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أول من
أمس ،مدينة املخا.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ن ـف ـس ــه ،حـ ـش ــدت قـ ــوات
«التحالف» واملجموعات املسلحة على
ً
جبهة الـعـمــري مـنـفــذة أكـثــر مــن هجمة،
ولـ ـك ــن الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــاتـهــم ،ف ــي مـثـلــث ال ـع ـمــري بـثــاث
صـ ــواريـ ــخ «ك ــاتـ ـي ــوش ــا» .وأك ـ ــد امل ـص ــدر

وصلت دفعة جديدة
من مرتزقة «بالك ووتر»
إلى عدن أمس
نفسه أن مــدرعـتــن لــ«الـتـحــالــف» دمرتا
ُ
ّ
التقدم
محاولتهما
وقتل طاقمهما ،بعد
ُ
باتجاه منطقة العمري .وقتل في املنطقة
ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـن ــود الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،خ ــال
محاولتهم الهجوم ،باإلضافة إلى تدمير
عــدد مــن اآللـيــات العسكرية باستهداف
ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـجـمـعــا عـسـكــريــا
لـ«التحالف» عند مداخل مديرية ذو باب
الساحلية.
ج ـن ــوب ــا ،وع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ــوازعـ ـي ــة ،أف ــاد
مـصــدر آخــر بــأن ســاح املــدفـعـيــة قصف
تجمعًا للمسلحني في منطقة الشقيرة.
وكـ ـ ــان امل ـس ـل ـح ــون ي ـح ـت ـش ــدون لـتـنـفـيــذ
هجوم على منطقة النوبة في الوازعية،
عدد
ولكن أسفر القصف عن مقتل وجرح ٍ
منهم ،واحتراق آليات ّ
عدة.
أم ــا عـلــى جبهة الـضـبــاب الــداخـلـيــة ،في
م ـح ـيــط م ــدي ـن ــة تـ ـع ــز ،ف ـح ـق ـقــت وحـ ــدات
الجيش و«ال ـل ـجــان» ،تقدمًا كـبـيـرًا ،بعد
سيطرتها على أهم مداخل جبل العروس
اإلس ـتــرات ـي ـجــي .وأفـ ــاد م ـصــدر عـسـكــري
ّ
ب ـت ـمــكــن م ـقــات ـلــي «ال ـج ـب ـه ــة الــوط ـن ـيــة»

والجيش و«اللجان» ،من السيطرة على
منطقة الــوافــي ،فــي جـبــل حبشي مساء
أمس .ودارت اشتباكات عنيفة دارت في
منطقة ثعبات بعد السيطرة على منطقة
الوافي في تعز .وال تزال املعارك مستمرة
فــي ظــل م ـحــاوالت مسلحي «اإلص ــاح»
و«الـ ـق ــاع ــدة» ،بــإس ـنــاد جـ ـ ّـوي س ـعــودي،
استعادة بعض املواقع في املسراخ.
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ص ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
و«الـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــان» هـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــا ل ـل ـم ـس ـل ـح ــن
الستعادة قرية الحادة في صبر املوادم،
في وقــتّ ،
تقدمت فيه الوحدات القتالية
ٍ
في حيفان ،وسيطرت على جبل الريامي
والـ ـت ــال املـ ـج ــاورة ل ــه ،ال ـت ــي ت ـطــل على
مـنــاطــق التبيعة واملـحــربــي وبـنــي علي.
وهي تشرف أيضا على الطريق الواصل
بني منطقتي بني علي والخزجة.
عـلــى الـجـبـهــة الـشــرقـيــة ،أك ــد م ـصــدر في
«اإلعــام الحربي» ،مقتل  8من مسلحي
العدوان ،وإصابة عدد آخر ،أثناء تسلل
فــاشــل نــاحـيــة جـبــل البقير واملـشـحــورة.
كما سقط  11آخ ــرون ،واحـتــرق عــدد من
اآللـيــات أثـنــاء تـقـ ّـدم فــاشـ ٍـل آخــر ،باتجاه
كرش الحدودية بني لحج وتعز.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ش ـهــدت محافظتي
الجوف ومــأرب تصعيدًا حـ ّـادًا .وأسفرت
أشهر مــن الحشد العسكري واإلعــامــي
الذي توعد به املسلحون بفتح جبهة في
الـجــوف ،عن معركةٍ ُحسمت بسرعة في
ح ــدود الـجــوف مــع م ــأرب .وبـعــد إخـفــاق
ه ـج ـم ــات عـ ـ ـ ّـدة ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر ال ـل ـب ـنــات
ج ـن ــوب الـ ـج ــوف ،ق ـتــل أمـ ــس عـ ــدد كبير
من املسلحني في قصف صاروخي على
مواقعهم في منطقة آل مروان عند حدود
الـجــوف جنوبي اللبنات .ووفــق مصدر
ّ
عـسـكــري ،ش ــن ال ـط ـيــران ال ـس ـعــودي بعد
عملية آل م ــروان ،غ ــارات على تجمعات
امل ـس ـل ـحــن ،امل ــوال ــن لـ ــه ،ف ــي مـنـطـقــة آل
مـ ـ ــروان ن ـف ـس ـهــا ،مــوق ـعــا ف ـي ـهــم خـســائــر
مادية وبشرية.
ّ
في مأرب ،شن الجيش و«اللجان» ،أمس،
ه ـجــومــا م ـبــاغ ـتــا م ــن ج ـه ــات عـ ــدة على
مواقع املسلحني املطلة على وادي امللح
ودقـيــاويــن .وتمكنت الــوحــدات القتالية
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ت ـل ــك املـ ــواقـ ــع ،بـعــد
م ــواج ـهــات أس ـف ــرت ع ــن فـ ــرار املسلحني
وآل ـيــات ـهــم ،فـيـمــا تـمـكــن ال ـق ـنــاصــون من
اسـ ـتـ ـه ــداف وت ـع ـط ـي ــل ب ـع ــض سـ ـي ــارات
املسلحني أثناء هربها.

الكونغرس :لتشديد الرقابة على شحنات األسلحة إلى السعودية
في إطار االستياء المتصاعد
من استمرار الحرب السعودية
على اليمن وحصدها آالف
القتلى المدنيين ،ارتفعت
أصوات في الكونغرس
األميركي للضغط على
البيت األبيض باتجاه فرض
سلطات رقابية إضافية على
مبيعات األسلحة األميركية
إلى السعودية
كشفت مجلة «فورين بوليسي» ،أمس،
عن أن الكونغرس يسعى إلى استخدام
سلطات رقابية إضافية على مبيعات
األسـلـحــة األمـيــركـيــة إل ــى الـسـعــوديــة،
بسبب تزايد عدد القتلى في اليمن.
وأوض ـح ــت املـجـلــة أن ه ــذا الـتـحــرك
يعد مــؤشـرًا على «تـنــامــي الشعور
بــالـقـلــق فــي مبنى الـكــابـيـتــول هيل
من الحرب التي تقودها السعودية»
عـلــى الـيـمــن ،مضيفة أن «تـقــديــرات
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن هــذا
الـ ـص ــراع أدى الـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر من
 5700شخص ،إضافة إلى نزوح 2.3

مليون شخص من ديارهم».
وأوض ــح معد التقرير جــون هــادســون
أن «جهود الرقابة ،التي بــدأت من قبل
اثنني من كبار أعضاء لجنة العالقات
الـخــارجـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ ،تأتي
إث ــر دف ـع ــة مـكـثـفــة م ــن ال ـض ـغــوط الـتــي
مارستها جماعات اإلغــاثــة اإلنسانية
في الواليات املتحدة ،اعتراضًا على بيع
ما قيمته  1.3مليار دوالر من القنابل
والـ ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـح ــرب ـي ــة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض»،
مضيفًا أن «وزارة الخارجية كانت قد
وافقت على إتمام الصفقة ،خالل الشهر
امل ــاض ــي» .ك ــذل ــك ت ــوق ــع أن «ت ـت ــم إزال ــة
عقبات الكونغرس هذا األسبوع».
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ــادسـ ـ ــون أن «م ـ ـ ــن ضـمــن
املنظمات التي قادت التحرك ،أوكسفام
ومنظمة الـعـفــو الــدولـيــة فــي الــواليــات

تتضمن الصفقة
المنتظرة أنظمة
األسلحة الدقيقة األكثر
تقدمًا في العالم

امل ـت ـح ــدة وه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «هـ ــذه املـنـظـمــات تتهم
الــواليــات املـتـحــدة بأنها متواطئة في
ال ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة الـتــي
تـقــودهــا الـسـعــوديــة ضــد الـيـمــن ،حيث
قتل حوالى  2500مدني».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،نـقــل ه ــادس ــون عن
كبير مستشاري السياسة اإلنسانية
ف ــي «أوك ـس ـف ــام» س ـكــوت ب ــول قــولــه إن
«اس ـت ـم ــرار ن ـقــل األس ـل ـحــة يـعـنــي منح
الـضــوء األخـضــر السـتـمــرار القتال إلى
أج ــل غـيــر مـسـمــى ،كـمــا يـخـفــف بشكل
ك ـب ـي ــر م ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف
والـحـكــومــة الـيـمـنـيــة مــن أج ــل املــوافـقــة
على وقف إطالق النار» .كذلك ،قال نائب
مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش»،
ج ــو س ـت ــورك ،إن «ت ــزوي ــد الـسـعــوديــن
بـ ــاملـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـقـ ـن ــاب ــل ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ال ـظ ــروف ،يـعــد وصـفــة لقتل ع ــدد أكبر
مــن املــدن ـيــن ،وس ــوف ت ـكــون الــواليــات
املتحدة مسؤولة جزئيًا عن ذلك».
إال أن املجلة لفتت إلــى أن االسـتـخــدام
ال ـجــديــد لـسـلـطــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ لن
يمنع بيع األسلحة ،ولكنه فــي املقابل
يمنح املــزيــد مــن املراقبة على مبيعات
األسلحة ،فــي الــوقــت الــذي يستمر فيه
املـشــرعــون فــي مناقشة كـيــف وإل ــى أي
مدى ،يمكن كبح جماح الرياض.
وف ـي ـمــا ذك ــر ال ـت ـقــريــر أن رئ ـي ــس لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ

بوب كوركر ما زال داعمًا للحملة التي
ت ـقــودهــا ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـي ـمــن ،لكنه
وغـيــره مــن أعـضــاء اللجنة طالبوا بأن
«ي ـجــري إخ ـطــار اللجنة فــي مــا يتعلق
بأي شحنة أسلحة في املستقبل» ،األمر
ال ــذي يعني أن عـلــى وزارة الخارجية
إبـ ـ ــاغ ال ـك ــون ـغ ــرس ب ـش ــأن أي شحنة
أس ـل ـحــة ج ــدي ــدة إل ــى املـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة ،قـبــل تنفيذها بـ ـ  30يومًا
على األقل .وسوف تكون هذه هي املرة
األول ــى الـتــي يـجــري خاللها استخدام
هذه السلطة.

وتتضمن صفقة األسلحة املنتظرة بني
الواليات املتحدة والحكومة السعودية
بعض أنظمة األسلحة الدقيقة األكثر
تقدمًا فــي الـعــالــم .كما تشمل مــا يقدر
ب ـ ـ ـ ــ 18أل ـ ــف ق ـن ـب ـل ــة و 1500مـ ــن قـطــع
املدفعية ،مثل ذخائر الهجوم املباشر
امل ـش ـت ــرك ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى إسـ ـق ــاط مـبــان
ضخمة محصنة بضربة واح ــدة .وقد
جــرى تجهيز «القنابل الذكية» بنظام
توجيه «جي بي إس» من أجل التقليل
من خطر الهجمات العشوائية.
(األخبار)

«هيومان رايتس
ووتش» :تزويد
السعوديين
بالقنابل في ظل
هذه الظروف
يعد وصفة لقتل
عدد أكبر من
المدنيين
(أ ف ب)
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العراق

تركيا ستخفض قواتها في العراق ...ولن تسحـ
بينما قدمت الحكومة العراقية شكوى ضد أنقرة في
مجلس األمن ،أعلن أحمد داوود أوغلو أنه جرى االتفاق على «إعادة
تنظيم» القوات التركية في نينوى ،وعلى هذا الصعيد أفادت
المعلومات الواردة إلى «األخبار» بأنه سيجري تخفيض هذه القوات
من دون سحبها
بغداد ــ محمد شفيق
«سنتخذ خـطــوات تصعيدية جديدة
ضــد تــركـيــا»« ،قــواتـنــا مـتــواجــدة منذ
ّ
عــام فــي ال ـعــراق ...ولــن نسحبها» ،ظل
الطرفان العراقي والتركي متمسكني
بتلك التصريحات واملــواقــف القديمة
ال ـج ــدي ــدة ،خ ــال ال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة،
ب ــال ــرغ ــم م ــن أن م ــا خ ـل ــف ال ـكــوال ـيــس
يشير إلــى أن العالقات الثنائية على
ّ
وشك الدخول في نفق مظلم سيكلف
ال ـجــان ـبــن ال ـك ـث ـيــر ،وخ ـص ــوص ــا بعد
توجيه رئيس الــوزراء حيدر العبادي
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـت ـق ــدي ــم ش ـك ــوى
رسمية ضد تركيا لدى مجلس األمن.
وذكر بيان رسمي للمكتب اإلعالمي
لــرئــاســة الـ ـ ــوزراء أن ال ـع ـبــادي أوع ــز
لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة بـ ــ»الـ ـطـ ـل ــب مــن
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ت ـح ـم ــل
م ـســؤول ـيــاتــه ،وف ـق ــا ألح ـك ــام مـيـثــاق
األم ــم املـتـحــدة والـعـمــل عـلــى حماية
الـ ـعـ ــراق وأمـ ـن ــه وسـ ـي ــادت ــه وس ــام ــة
ووحـ ـ ـ ــدة أراض ـ ـيـ ــه الـ ـت ــي انـتـهـكـتـهــا
الـ ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ،وأن ي ــأم ــر تــركـيــا
بـسـحــب ق ــوات ـه ــا فـ ـ ــورًا ،وأن يضمن
بكافة الــوســائــل املـتــاحــة ،االنسحاب
ال ـف ــوري غـيــر امل ـش ــروط إل ــى الـحــدود
الــدولـيــة املـعـتــرف بـهــا بــن البلدين،

مساع بين «العمال
ٍ
الكردستاني» و«الحشد الشعبي»
إلقامة «تحالف»
وعدم تكرار تلك التصرفات األحادية
ّ
تضر بالعالقات الدولية والتي
التي
تعرض األمــن اإلقليمي إلــى مخاطر
كبيرة».
يــأتــي ذلــك فيما واص ــل الــوفــد التركي
ال ـ ــذي ي ـ ــزور ال ـ ـعـ ــراق م ـف ــاوض ــات ــه مــع
الـجــانــب ال ـعــراقــي .وعـلـمــت «األخ ـبــار»
أن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات انـ ـحـ ـص ــرت ،ح ــال ـي ــا،
ح ــول تخفيض ع ــدد ال ـق ــوات التركية
إل ــى نـحــو ف ــوج ،بــاإلضــافــة إل ــى اع ــداد
اآلل ـي ــات واألس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة ،بصيغة
يمكن تنظيمها الحقًا.
مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ّ
رجـ ـ ـ ـ ـ ــح ،فـ ـ ــي ح ــدي ــث
لـ»األخبار» ،أن يمدد الوفد زيارته من
ّ
أجل الوصول إلى صيغة حل وتفاهم،
مشيرًا إلى أن «تركيا تريد اإلبقاء على
قوة قتالية بأي شكل بغض النظر عن
عــددهــا ،وهــو ما جوبه برفض شديد
من قبل العبادي».
وكان مكتب رئيس وزراء التركي أحمد
داوود أوغلو قد أعلن ،أمس ،أن أنقرة
ق ــررت خــال مـحــادثــات مــع مسؤولني
عــراقـيــن «إعـ ــادة تـنـظـيــم» قــواتـهــا في
معسكر بعشيقة قــرب مدينة املوصل
فــي شمال الـعــراق ،موضحًا أنــه جرى
التوصل إلى اتفاق لبدء العمل لوضع
آلـيــات لتعزيز الـتـعــاون مــع الحكومة
العراقية ،بشأن القضايا األمنية ،من
دون ذكر تفاصيل بشأن عملية إعادة
تنظيم القوات.
وح ــاول داوود أوغـلــو تصدير األزمــة
األخـ ـي ــرة ب ــن ب ـغ ــداد وأنـ ـق ــرة ،متهمًا
«طــرفــا ثــالـثــا» بـشــن حـمـلــة «دعــائـيــة»
ضــد تركيا ومـحــاولــة التحريض بني
تــرك ـيــا وال ـ ـعـ ــراق .وق ـ ــال إن «ال ـج ـنــود
األتـ ـ ــراك م ـت ــواج ــدون ف ــي الـ ـع ــراق منذ
أكثر من عام ،ولم يقم أحد بسؤالنا عن
وجودهم ،فماذا جرى اآلن؟».

فـ ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،دخـ ـل ــت املــرج ـع ـيــة
الدينية فــي النجف على خــط األزم ــة،
ّ
محملة الحكومة العراقية مسؤولية
«حماية» سيادة العراق وعدم السماح
ألي طـ ــرف ب ــال ـت ـج ــاوز ع ـل ـي ـهــا .ممثل
املــرج ـع ـيــة أح ـم ــد ال ـصــافــي ط ــال ــب في
خ ـط ـب ــة صـ ـ ــاة ال ـج ـم ـع ــة فـ ــي ك ــرب ــاء
«دول جــوار الـعــراق ،بــل جميع الــدول،
باحترام سيادة العراق» ،وأن «تمتنع
عـ ــن إرس ـ ـ ـ ــال ق ــواتـ ـه ــا إلـ ـ ــى األراضـ ـ ـ ــي
الـعــراقـيــة ،مــن دون مــوافـقــة الحكومة
املــركــزيــة ،وف ـقــا لـلـقــوانــن ال ـنــافــذة في
البلد».
ف ــي مـ ــوازة ذل ــك ،كـشــف م ـصــدر مطلع
ـاع تـجــري بــن «ح ــزب العمال
عــن م ـسـ ٍ
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ( )PKKو»الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـبــي» ،لتشكيل «ت ـحــالــف» يضم
الـ ـ ـع ـ ــراق ومـ ـن ــاط ــق فـ ــي سـ ــوريـ ــا ضــد
النفوذ التركي .وأشــار املصدر إلى أن
ات ـص ــاالت مكثفة ت ـجــري بــن فصائل
وقيادات بــارزة في «الحشد الشعبي»
لتنسيق املــواقــف في الـعــراق وسوريا
ضد تركيا و»داعش».
وك ـ ـ ــان األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـمــة «ب ـ ــدر»
والقيادي في «الحشد الشعبي» هادي
العامري قد اعتبر ،في تموز املاضي،
أن «حزب العمال الكردستاني» وأكراد
سوريا يشكلون «رأس حربة» في قتال
تنظيم «داعش».
مــن جهته ،يــرى رئيس مركز التفكير
الـسـيــاســي ال ـعــراقــي إح ـســان الشمري
أن «حظوظ التحالف بني حزب العمال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي وال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي أو
فصائل في الحشد الشعبي ،أصبحت
قــويــة بـعــد األزم ــة األخ ـيــرة بــن بـغــداد
وأنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «الـ ـت ــواص ــل
ب ــن ال ـح ـشــد وال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي
م ــوج ــود» ،مضيفًا أن «ه ـنــاك لـقــاءات

قد يمدد الوفد التركي زيارته إلى العراق للوصول إلى صيغة حلّ وتفاهم بين الطرفين (أ ف ب)

حـصـلــت بـيـنـهــم ،لكنها لــم تــرتـ ِـق إلــى
مـس ـتــوى الـتـنـسـيــق وال ـت ـحــالــف حتى
اآلن».
ال ـ ـش ـ ـم ـ ــري ل ـ ـفـ ــت االن ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاه إل ـ ـ ـ ــى أن
«املفاوضات بني تركيا والعراق دخلت،
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاض ـ ّي ــة،
مرحلة التعثر والتعرج بسبب تعنت
املــوقــف ال ـتــركــي والـتـصـعـيــد الـعــراقــي
ال ــذي هــو تحصيل حــاصــل» ،معتبرًا
أن «مــا يثير عــامــات استفهام بشكل
كبير ،هــو ضبابية املــوقــف األميركي
وعدم وضوحه».

م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر ال ـبــاحــث ف ــي ال ـشــأن
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ع ـ ـلـ ــي ن ـ ــاج ـ ــي أن
«الـ ـعـ ـب ــادي ط ـل ــب م ــن أردوغـ ـ ـ ـ ــان فـتــح
ص ـف ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني والتفاوض معهم ،نظرًا
إلــى ال ــدور الــذي يقومون بــه فــي قتال
داعـ ــش» ،إال أن طـلــب ال ـع ـبــادي جوبه
برفض شديد من الرئيس التركي.
وأوضح ناجي ،في حديث لـ»األخبار»،
أن «ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
وال ـ ـع ـ ـمـ ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي قـ ــد تـشـهــد
تصاعدًا ومرحلة جديدة ،بعد التوغل

التركي األخير في األراضي العراقية»،
الفتًا إلى أن «املرحلة السابقة شهدت
عمليات تنسيقية عدة بني الحشد والـ
 PKKفــي ربيعة فــي محافظة نينوى
ومناطق في سوريا».
م ـي ــدان ـي ــا ،أع ـل ــن مـ ـس ــؤول م ـح ـلــي فــي
الــرمــادي انطالق عملية تحرير مركز
امل ــدي ـن ــة ،ب ـعــد ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى غــربـهــا
وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس ق ـض ــاء
ال ــرم ــادي إبــراه ـيــم ال ـعــوســج رج ــح أن
ي ـج ــري ت ـحــريــر ك ــام ــل امل ــدي ـن ــة ،خــال
األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ــد ال ـت ـق ــدم األخ ـي ــر

بغداد تحتضن تظاهرات مناهضة لـ«التدخل األجنبي»
بغداد – ربيع نادر
تشهد ب ـغــداد ،ال ـيــوم ،تـظــاهــرات،
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون ح ــاش ــدة،
ك ــان ــت قـ ــد دع ـ ــت إل ـي ـه ــا ف ـصــائــل
املقاومة ،تحت عنوان تظاهرات
«الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة» ،وذل ـ ـ ـ ــك ردًا ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوغ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
امل ــوص ــل (ش ـمــالــي بـ ـغ ــداد) .ومــن
امل ـف ـت ــرض أن تـحـتـضــن «ســاحــة
ال ـت ـحــريــر» ،فــي وس ــط العاصمة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن م ــن
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـعــراق ـيــة
ألن ـهــا سـتـكــون مــركــزيــة ،بحسب
مـ ــا أع ـ ـلـ ــن ،ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،هـ ــادي
العامري وقيس الخزعلي زعيما
منظمتي «بــدر» و»عصائب أهل
الـحــق» ،اللتني تعتبران من أبرز
الـفـصــائــل ال ـتــي تـقــاتــل «داع ــش»
ضمن «الحشد الشعبي».
وف ـي ـم ــا س ـت ــرف ــع الفـ ـت ــات تـطــالــب
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى رفـ ــض
أن ـقــرة سـحــب قــواتـهــا العسكرية
مـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل ،وال ـ ـتـ ــي
ي ـصــل قــوام ـهــا إل ــى أل ــف ج ـنــدي،
ف ــإن تـصــريـحــات امل ـ ّ
ـؤي ــدي ــن لـهــذه
ال ـت ـظ ــاه ــرات ع ـل ــى مـ ــدى أس ـب ــوع
ك ــام ــل ،تـشـيــر إل ــى أن ال ـش ـعــارات

والـ ــاف ـ ـتـ ــات الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـخــدم،
س ـت ـش ـمــل أيـ ـض ــا خ ـط ـطــا ت ـحــدث
ع ـن ـه ــا الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض تـتـعـلــق
ب ــإرس ــال ق ــوات أمـيــركـيــة خــاصــة،
وأخ ـ ــرى إقـلـيـمـيــة لـلـمـشــاركــة في
قـتــال «داعـ ــش» ،وه ــو مــا ترفضه
بشدة فصائل «الحشد الشعبي».
وكـ ــانـ ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات أم ـي ــرك ـي ــة
بـشــأن مــوافـقــة ب ـغــداد عـلــى نشر
قوات أميركية خاصة في العراق،
ض ـمــن «ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي» ،قد

ً
أثـ ـ ــارت ج ـ ــدال س ـيــاس ـيــا واس ـع ــا،
بالرغم من النفي املتكرر من قبل
الحكومة لقبولها بنشر أي قوة
أجنبية.
فــي السياق ،أكــد املتحدث باسم
«عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــق» ،نـعـيــم
العبودي ،أن «تظاهرات السيادة
ل ـي ـس ــت م ــوجـ ـه ــة ض ـ ــد ال ـت ــدخ ــل
الـ ـت ــرك ــي فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ض ـ ــد أي
م ـشــروع يـهــدف ال ــى الـتــدخــل في
العراق ،ســواء من قبل أميركا أو

ستحتضن «ساحة التحرير» متظاهرين من مختلف المحافظات العراقية (أ ف ب)

أي ط ــرف آخـ ــر» .وق ــال الـعـبــودي
لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «ال ـت ـظ ــاه ــرات ال
تختصر جمهورًا بعينه ،لكنها
سـ ـتـ ـشـ ـم ــل ج ـ ـمـ ـيـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن
واملــؤمـنــن بـسـيــادة الــدولــة ومــن
يريد للعراق أن ينتصر بنفسه
عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب وأي شـ ـك ــل مــن
أشكال االحتالل» .كما أضاف إن
ّ
«الـعــراقـيــن ال ـيــوم مــتـحــدون في
غالبيتهم ومـسـتـعــدون لتحرير
أراضـيـهــم بأنفسهم مــن داع ــش،
م ــن دون االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ط ــرف
خ ــارج ــي ي ـضــع ش ــروط ــه ويــريــد
تنفيذ أجـنــداتــه» .وأش ــار إلــى أن
«ت ـظ ــاه ــرات ال ـس ـي ــادة ه ــي نـتــاج
تيار عراقي واسع مؤيد لفصائل
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،وي ـ ــرف ـ ــض مـ ـش ــاري ــع
التقسيم التي جاءت بها أميركا
إلـ ــى امل ـن ـط ـقــة ،ب ـم ـعــاونــة حـلـفــاء
إق ـل ـي ـم ـي ــن مـ ـع ــروف ــن وأط ـ ـ ــراف
محلية لها مصالح خاصة».
وك ـ ـ ــان كـ ــل مـ ــن زع ـي ـم ــي مـنـظـمــة
«ب ـ ــدر» و»ع ـص ــائ ــب أه ــل ال ـحــق»
ق ــد اس ـت ـغــا م ـهــرجــانــا جــامـعـيــا
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،لـيـطـلـقــا م ــن خــالــه
دعوة إلى التظاهر ضد «التدخل
ال ـت ــرك ــي» ،ق ـبــل أن يـعـلــن رئـيــس
الـ ــوزراء الـســابــق وزع ـيــم ائـتــاف
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ــبها

أنقرة لموسكو« :لصبرنا حدود»!
تواصل أنقرة المكابرة
على الصعيدين الداخلي
والخارجي .فهي تدعو
روسيا إلى «التهدئة»،
وترفض في اآلن نفسه
مجرد االعتذار عن إسقاط
القاذفة الروسية في
السماء السورية؛ أما داخليًا،
فتواصل حمالت القمع
ضد معارضيها كافة
«ن ـ ــدع ـ ــو روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد أك ـب ــر
شــركــائ ـنــا ال ـت ـج ــاري ــن ،إل ــى ال ـه ــدوء؛
ولـ ـكـ ـنـ ـن ــا ن ـ ـقـ ــول كـ ــذلـ ــك إن ل ـص ـبــرنــا
حـ ـ ـ ــدودًا ...إذا ل ــم ن ـقــم ب ــال ــرد ب ـعــد ما
ف ـع ـل ـت ـم ــوه ،ف ـل ـي ــس ألنـ ـن ــا نـ ـخ ــاف أو
يعترينا أدنــى شـعــور بــالــذنــب» ،هذا
ال ـت ـص ــري ــح ل ــوزي ــر خ ــارج ـي ــة تــرك ـيــا،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،ال ــذي أشــار
إلــى إج ــراء ات موسكو الجوابية ،ردًا
ع ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط س ـ ــاح الـ ـج ــو ال ـت ــرك ــي
الـشـهــر املــاضــي قــاذفــة روس ـيــة كانت
تـ ـحـ ـل ــق ف ـ ـ ــوق األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود م ـ ــع ت ــركـ ـي ــا.
وأض ــاف جــاويــش أوغـلــو ،يــوم أمــس،
ً
أن حكومته «صــابــرة أم ــا فــي عــودة

عالقاتنا إلى سابق عهدها».
ونـقـلــت صـحـيـفــة «حــري ـيــت» الـتــركـيــة
عن جاويش أوغلو ،قوله إن «الخطاب
ال ـس ـل ـبــي» و«ال ـ ـحـ ــرب ال ـك ــام ـي ــة» بني
الـ ـط ــرف ــن قـ ــد ه ـ ـ ــدأت راهـ ـ ـن ـ ــا .وأشـ ـ ــار
الوزير ،في هذا السياق ،إلى لقائه مع
نظيره الروسي ،سيرغي الفروف ،في
بـلـغــراد ،مطلع الشهر ال ـجــاري ،حيث
طلب «إب ـقــاء قـنــوات ال ـحــوار مفتوحة
مع روسـيــا ،دون أن يعترض الفــروف
ع ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك» ،م ـض ـي ـفــا أن امل ـس ــؤول ــن
الــروس كانوا «عاطفيني» إثر إسقاط
القاذفة فوق سوريا ،وكانوا «يقذفون
تــركـيــا بــاالت ـهــامــات» .ورأى جــاويــش
أوغـلــو أن «ال ــروس يــريــدون استغالل
كــل ال ـفــرص ضــد تــركـيــا؛ لـكــن صبرنا
ل ـي ــس بـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدود» ،داع ـ ـيـ ــا مــوس ـكــو
إل ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ق ــراره ــا فــرض
العقوبات على أنقرة.
ف ــي ال ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي ،ي ــواص ــل الحكم
ال ـت ــرك ــي حـ ـم ــات ال ـق ـم ــع مل ـعــارض ـيــه؛
وي ــوم أم ــس ،شنت السلطات التركية
ع ـم ـل ـي ــة واس ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق العـ ـتـ ـق ــال
عـ ـش ــرات املـ ـس ــؤول ــن امل ـف ـت ــرض ــن فــي
شبكة الــداعـيــة فـتــح الـلــه غــولــن ،التي
تـصـفـهــا أنـ ـق ــرة ب ــ«ال ـك ـي ــان امل ـ ـ ــوازي».
فنيابة أنقرة ،املسؤولة عن التحقيق
فــي قضية «الشبكة اإلرهــابـيــة» التي
يــديــرهــا غــولــن ،وال ـتــي يتهمها حــزب
«الـعــدالــة والتنمية» الـحــاكــم بالتآمر
لــان ـقــاب عـلــى سـلـطـتــه ،أص ـ ــدرت 65
م ـ ــذك ـ ــرة تـ ــوقـ ـيـ ــف ،شـ ـن ــت ب ـمــوج ـب ـهــا
الـ ـش ــرط ــة ع ـم ـل ـي ــات ده ـ ــم فـ ــي  10مــن

مناطق البالد ،منها أنقرة واسطنبول
وإزم ـ ـي ـ ــر وش ــانـ ـل ــي وأورفـ ـ ـ ـ ـ ــة .ووف ـ ــق
اإلعالم الرسمي التركي ،جرى توقيف
 5مـشـتـبــه بـهــم ف ـقــط ،حـتــى منتصف
نـهــار أم ــس ،منهم بــرملــانــي ســابــق عن
الـ ـح ــزب الـ ـح ــاك ــم ،اي ـل ـه ــان ايـسـبـيـلــن.
ّ
ورجـحــت املـصــادر الرسمية أن يكون
 43من املشتبه بهم موجودين خارج
ال ـب ــاد ،م ــن بـيـنـهــم امل ـس ــؤول الـســابــق
فــي صحيفة «زم ــان» ،أكــرم دومانلي،
ومسؤول جامعي.
وبـ ــات الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رج ــب طيب
أردوغ ــان ،يعد غولن ،حليفه السابق،
«ال ـ ـعـ ــدو رق ـ ــم واح ـ ـ ـ ــد» ،م ـن ــذ ف ـضــائــح
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــي طـ ـ ــاولـ ـ ــت أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
وم ـقــربــن م ـنــه أواخ ـ ــر  ،2013مـحـمــا
إيــاه املسؤولية عن تلك «اإلشــاعــات»،
ومتهمًا إياه بالسعي إلطاحة حكمه،
وذلك عبر أنصاره في جهازي القضاء
وال ـش ــرط ــة؛ عـلـمــا أن غــولــن ي ــدي ــر ،من

رفعت السلطات
التركية حالة
التأهب األمني إلى
أعلى درجاته

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،شـبـكــة كـبـيــرة من
املـ ـ ــدارس وال ـج ـم ـع ـيــات وامل ــؤس ـس ــات.
ومـ ـن ــذ سـ ـنـ ـت ــن ،صـ ـ ّـعـ ــدت ال ـس ـل ـط ــات
ال ـتــرك ـيــة حـمـلـتـهــا لـتـطـهـيــر مختلف
أجـهــزة الــدولــة مــن املقربني مــن غولن،
وسـ ـع ــت لـ ـض ــرب م ـص ــال ـح ــه امل ــالـ ـي ــة.
وسـ ُـيـحــاكــم غــولــن نفسه ،غيابيا ،في
كانون الثاني املقبل ،بتهمة «محاولة
القيام بانقالب».
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،رف ـ ـع ـ ــت أمـ ــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ح ــال ــة
التأهب األمني إلى أعلى درجاته ،بعد
تـحــذيــرات مــن وكــالـتــي االسـتـخـبــارات
التركية واألمـيــركـيــة مــن شــن «هجوم
إرهابي محتمل» ضد مصالح أميركية
في البالد ،من جانب تنظيم «داعش».
وتحدثت قناة «ســي ان ان» املتحدثة
بالتركية عــن معلومات استخبارية
تـفـيــد ب ــأن ــه جـ ــرى تــوج ـيــه تـحــذيــريــن
م ـك ـتــوبــن ي ــوم ــي ال ـث ــان ــي وال ـخــامــس
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،يـحـمــان أسـمــاء
خمسة من عناصر التنظيمُ ،
«يعتقد
بأنهم تسللوا» إلى داخل البالد.
وأش ــارت القناة إلــى أن إدارة الشرطة
التركية أرسـلــت إلــى مديرياتها كافة
تحذيرا مكتوبا ،نتيجة عمل مشترك
من االستخبارات األميركية والتركية،
يفيد بأن  3فلسطينيني دخلوا البالد
أخيرا ،قد ينفذون «هجوما إرهابيا»،
وأن عـ ـن ــاص ــر «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ي ـع ـت ــزم ــون
اس ـت ـه ــداف م ـنــاطــق س ـيــاح ـيــة ي ـتــردد
عليها خصوصًا سياح من روسيا.
(األخبار ،أ ف ب)
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للقوات العراقية املشتركة.
ك ــذل ــك ،أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع مـقـتــل
قـ ـي ــادات بـ ـ ــارزة ف ــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ف ــي ق ـصــف ج ــوي ع ـلــى ح ــي نـ ــزال في
ال ـف ـلــوجــة .وذكـ ــر ب ـيــان رس ـمــي ص ــادر
عن ال ــوزارة أن «مــن بني القتلى وزير
الـحــرب فــي داع ــش ،املـكـنــى بــأبــو زيــاد
الحميري ،ووالــي األنبار املكنى بأبو
أسعد ،ومسؤول االتصال املكنى بأبو
زيـنــب وامل ـســؤول األمـنــي املكنى بأبو
فــاط ـمــة ومـ ـس ــؤول االن ـت ـح ــاري ــن أبــو
نادية».

«دول ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون» ن ـ ــوري امل ــال ـك ــي،
ف ــي بـ ـي ــان ،ت ــأي ـي ــده لـلـتـظــاهــر ضد
«احتالل املوصل».
ودعـ ــا امل ــال ـك ــي «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
إلــى االسـتـعــداد واالنـتـبــاه ملــا سماه
«مخططات األع ــداء» ،متهمًا تركيا
ب ـم ـمــارســة «الـ ـنـ ـف ــاق» ف ــي م ـحــاربــة
جـمــاعــة «داع ـ ــش» اإلره ــاب ـي ــة .وقــال
خـ ـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــائـ ــه تـ ـشـ ـكـ ـي ــات ت ــاب ـع ــة
للجناح العسكري ملنظمة «بدر» إن
الـقــوات التركية «هــي ق ــوات غــازيــة،
وعليها املـغــادرة فــورًا وإال ستكون
خيارات املواجهة على األرض كثيرة
وم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،ألن ال ـش ـع ــب ال ـع ــراق ــي
ب ـج ـم ـيــع م ـك ــون ــات ــه ي ــرف ــض وج ــود
القوات األجنبية على أراضيه».
فـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــدت ع ـضــو
االئتالف نهلة الهبابي أن «الشعب
ال ـع ــراق ــي م ــن أق ـص ــى ال ـش ـم ــال إلــى
أق ـصــى ال ـج ـنــوب ،م ــع الـسـيــاسـيــن
الـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارى ،س ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــون ف ــي
تظاهرات مليونية ضد التدخالت
األجنبية» .وأضافت لـ»األخبار» إن
«التظاهرات املليونية غدًا (اليوم)،
س ـت ـع ـطــي ال ـح ـك ــوم ــة ق ـ ــوة ودع ـم ــا
جماهيريًا مــن أجــل اتـخــاذ موقف
ضد التدخالت األجنبية والتوغل
التركي».

باريس :سنضرب «داعش» في ليبيا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ،مانويل
فـ ــالـ ــس ،وج ـ ــوب «مـ ـح ــارب ــة وس ـح ــق»
ّ
تـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،م ــؤكـ ـدًا أن فــرنـســا
ستضم ليبيا إلى «بنك» أهدافها ،إلى
جــانــب س ــوري ــا .وعـ ــزا فــالــس تــوسـيــع
رقعة ضرباته الـجــويــة ،إلــى «ضــرورة
م ـحــاربــة الـتـنـظـيــم ،ألن آالف الـشـبــاب
سقطوا في هذا التطرف» ،مشيرًا إلى
أن «التهديد اإلرهابي ال يزال قائمًا».
وبعد هجمات بــاريــس ،أواخ ــر الشهر
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ش ـ ـ ــرح ف ـ ــال ـ ــس ،أن «ل ـي ـب ـيــا
ه ــي امل ـل ــف األب ـ ـ ــرز ل ــأش ـه ــر امل ـق ـب ـلــة».
وسبقت إشــاراتــه طلعات استطالعية
ل ـس ــاح ال ـج ــو ال ـفــرن ـســي ،ف ــوق معقل
بيان للرئاسة
«داعش» في سرت ،وفق
ٍ
الفرنسية.
ورغ ــم مـســاعــي ال ـغــرب لتوسيع رقعة
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
العراق وسوريا ،أعاد وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي ،س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،مــوقــف
ب ــاده مــن اس ـت ـهــداف الـتـنـظـيــم بطلب
رس ـمــي .وق ــال إن ــه لـيــس ل ــدى موسكو
خطط لشن ضربات على «داعش» في

ليبيا ،ألن حكومته «لم تتلق طلبًا من
الحكومة الليبية».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وفـ ــدا ال ـحــوار
الوطني الليبي ،املجتمعان في تونس،
توقيع اتفاق نهائي ،لتشكيل حكومة
«وفــاق وطني» في الـســادس عشر من
كانون ّ
األول الجاري.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد م ـم ـث ــل بـ ــرملـ ــان ط ـ ـبـ ــرق ،مـحـمــد
ش ـع ـيــب ،ف ــي م ــؤت ـم ـ ٍـر اع ـت ـم ــاد املــوعــد
املـ ــذكـ ــور« ،ت ــاريـ ـخ ــا ل ـتــوق ـيــع االت ـف ــاق
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة وف ـ ــاق
وط ـنــي ف ــي لـيـبـيــا ،بـعــد  14ش ـه ـرًا من
امل ـفــاوضــات» ،الفـتــا إلــى أنــه «ال عــودة
إلى املاضي ،وال عودة عن هذا الحوار».
ويــأتــي تـحــديــد تــاريــخ الـتــوقـيــع ،بعد
أقل من أسبوع ،من إعالن طرفي النزاع
الـلـيـبــي ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مـبــدئــي،
إلنهاء النزاع القائم بينهما.
في املقابل ،ذكر نائب رئيس «املؤتمر
الــوطـنــي ال ـع ــام» ،صــالــح امل ـخ ــزوم ،في
ّ
املؤتمر نفسه ،أن «الحوار الذي ترعاه
األمم املتحدة هو األفضل ،كي نضمن
م ـس ـت ـق ـبــل ل ـي ـب ـي ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذا

سينعكس بــالـفــرح وال ـســرور
االت ـفــاق
ّ
على الليبيني كافة ».
ليبيا،
كذلك ،رأى املبعوث الدولي إلى
ّ
مــارتــن كــوبـلــر ،فــي املــؤتـمــر أيـضــا ،أنــه
«حـ ــان ال ــوق ــت لـلـعـمــل م ــن أج ــل وضــع
حـ ــد لـ ــأزمـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
وخصوصًا مع التنامي الكبير للخطر

اإلرهابي وتوسع داعش».
ـاق آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
فـ ــي س ـ ـيـ ـ ٍ
التونسية ،أمــس ،إعــادة فتح حدودها
الـبــريــة مــع ليبيا ،بـعــدمــا أغلقتها 15
ي ــوم ــا إثـ ــر هـ ـج ــوم «داعـ ـ ـ ــش» األخـ ـي ــر،
الشهر املاضي .وأعلن املكلف باإلعالم،
فــي وزارة اّلــدا ُخـلـيــة الـتــونـسـيــة ،وليد
الوقيني ،أنــه «أع ـيـ َـد فتح الـحــدود مع
ليبيا منتصف ليل الخميس».
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس ب ـ ـ ــرس» ،أن
«ال ـحــركــة اسـتــؤنـفــت ب ـبــطء عـبــر راس
الـ ـج ــدي ــر ،وذه ـي ـب ــة وازن» ،امل ـع ـبــريــن
البريني الرئيسيني بني تونس وليبيا.
لـكــن الـسـلـطــات الـتــونـسـيــة أب ـقــت على
إجراءاتها األمنية املعززة ،بالقرب من
«راس الجدير».
إلــى ذل ــك ،أغـلــق محتجون تونسيون،
أمس ،الطريق أمام الشاحنات الليبية،
ع ـن ــد م ـع ـبــر رأس ج ــدي ــر ،ف ــي مــديـنــة
بنقردان التونسية ،وذلــك «احتجاجًا
عـلــى تضييقات مــارسـتـهــا السلطات
الليبية».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

تقرير

الواليات المتحدة تنشر  200قنبلة نووية في أوروبا
أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،سيرغي
شــويـغــو ،فــي اجـتـمــاع مــوســع ألرك ــان
وزارة الــدفــاع الروسية ،يــوم أمـ ُـس ،أن
قرابة  200قنبلة نووية أميركية نشرت
في كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا
وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا .وش ــرح شــويـغــو أن
«حـلــف شـمــال األطـلـســي» قــد ضاعف،
خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،ع ــدد طــائــراتــه
امل ـقــات ـلــة ف ــي دول الـبـلـطـيــق وبــول ـنــدا
ورومانيا  8مرات ،وأنه ضاعف عديد
قواته في هذه املنطقة  13مرة.
أتـ ــى ت ـص ــري ــح ش ــوي ـغ ــو ع ـل ــى خـلـفـيــة

أنباء قد وردت ،قبل أشهر ،عن عملية
لنشر قنابل نــوويــة أميركية جديدة
في قاعدة عسكرية أملانية .كما صرح
قـبــل بـضـعــة أي ــام نــائــب وزي ــر الــدفــاع
البولندي ،توماس شاتكوفسكي ،أن
وزارته تدرس تقديم طلب إلى الحلف
األطلسي لنشر قنابل نووية أميركية
فــي بـ ــاده ،ضـمــن بــرنــامـجــه امل ـعــروف
باسم «البعثات النووية املشتركة».
وك ــان ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
قــد أعـلـنــت فــي وق ــت ســابــق أن ــه يجب
إيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج املـ ـ ــذكـ ـ ــور ف ـ ـ ــورًا،

ً
معتبرة إيــاه انتهاكًا مباشرًا التفاق
منع انتشار األسلحة النووية ،الذي
الـ ـت ــزم ــت ب ـم ــوج ـب ــه الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــووي ــة
االمتناع عن منح الدول غير النووية
ه ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة ،والـ ـت ــزم ــت األخـ ـي ــرة
ب ـعــدم اس ـت ــام األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة أو
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،بـشـكــل م ـبــاشــر أو
غير مباشر.
وح ـ ـ ـ ـ ــول نـ ـقـ ـط ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى «خـ ــط
ال ـت ـمــاس» بــن روس ـيــا و«األط ـل ـســي»،
فــي مسألة التوغل العسكري التركي
ف ــي ش ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ،ه ــاج ــم امل ـت ـحــدث

ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة،
ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــربـ ــي ،مـ ــراس ـ ـلـ ــة ت ـل ـف ــزي ــون
«روسيا اليوم» في واشنطن ،غاياني
ش ـي ـشــاك ـيــان ،مـتـهـمــا إي ــاه ــا ب ــ«ط ــرح
أسـئـلــة سـخـيـفــة ج ـ ـدًا» ،بـعــدمــا ألـ ّـحــت
ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن م ــوق ــف واشـ ـنـ ـط ــن مــن
املسألة املذكورة .وقال كيربي« ،فريقك
ن ـ ــادرا م ــا ي ـطــرح أس ـئ ـلــة صـعـبــة على
عليك أن تنظري إلى هذه
حكومتكم...
ِ
األسـئـلــة وتـسـخــري مــن نفسك ،أليس
كذلك؟ إنه أمر مزعج»!
(األخبار ،سبوتنيك ،أ ف ب)
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التدخل األمني لمصلحة «دعم الدولة» يشعل أروقة األحزاب
لم ينجح ائتالف «دعم الدولة» الذي
يسعى إلى تشكيله قادة قائمة «في حب
مصر» ،في الحصول على تأييد كل األحزاب
المصرية لتشكيل االئتالف المنتظر لتأييد
الدولة تأييد «األعمى» ،بل فضح أحد نواب
حزب «الوفد» التدخل األمني في تشكيل
القائمة ،بعدما كشف أن «األمن الوطني»
يطالبهم باالنضمام إلى االئتالف
القاهرة ــ رانيا العبد
ك ـش ـفــت ت ـص ــري ـح ــات ال ـن ــائ ــب الـ ـل ــواء
بدوي عبد اللطيف ،عن حزب «الوفد»
املصري ،عالقة قائمة «في حب مصر»
األمنية بجهات الدولة ،بعدما ذكر أن
جهاز «األمــن الوطني» يدعو النواب
إلى االنضمام إلى ائتالف باسم «دعم
الدولة» ،لتشكيل كتلة األغلبية داخل
البرملان ترهيبًا وترغيبًا ،وهو بذلك
يؤكد حقيقة ما أنكره كل قادة القائمة
وأعضائها بشأن التدخل األمني الفج

يظهر أن دور تحالف
األغلبية المنوي تشكيله
دعم الدولة فقط
ملصلحتها قبل االنتخابات وبعدها.
عبد اللطيف وجه انتقادات حادة إلى
انـضـمــام حــزبــه «ال ــوف ــد» إل ــى ائـتــاف
«دع ــم ال ــدول ــة» املـشـكــل مــن ق ــادة «فــي
ح ــب م ـص ــر» ،مــرج ـعــا رف ـض ــه إل ــى أن
«وثـ ـيـ ـق ــة االئ ـ ـتـ ــاف تـ ـح ــوي عـ ـب ــارات
م ـطــاطــة ،ول ــم تــوضــح الـ ــرؤى الـعــامــة
وال تتضمن مـطــالــب الـشـعــب» .وأكــد
الـنــائــب أنــه سينسحب مــن التحالف
إذا لم تحقق الوثيقة مطالب الشعب،
حتى لو بقي «الوفد» فيها .وبسؤاله
عن انضمامه إلى تكتل وتحالف «في
حــب م ـصــر» وتــوقـيـعــه عـلــى الوثيقة
ب ــرغ ــم رف ـض ــه ،ق ــال إن ال ـتــوق ـيــع جــاء
ملصلحة إنقاذ الدولة املصرية.
وثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ،ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت

«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ال
تحوي شروطًا أو بنودًا صريحة أو
خطة عمل ،بل تشير إلى ّضرورة دعم
الدولة ،مع ترك خانة منقطة لتحديد
رئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة وك ـت ــاب ــة اسـ ـم ــه عـلــى
الوثيقة عقب االنتهاء من تشكيلها.
وق ــد أجـ ــرى ع ــدد م ــن قـ ــادة «ف ــي حب
مصر» لقاءات عدة مع نواب حزبيني
ومستقلني ،في املقر الرئيسي للقائمة
ضمن إط ــار تشكيل االئ ـتــاف ،ووقــع
ع ـ ــدد م ــن امل ـس ـت ـق ـلــن ون ـ ـ ــواب حــزبــي
«الــوفــد» و«مستقبل الــوطــن» بالفعل
على وثيقة االئتالف.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـي ــوم
(ال ـس ـبــت) ال ـبــرملــان ن ــواب مـحــافـظــات
الشرقية ودمياط والسويس وشمال
وج ـن ــوب س ـي ـن ــاء ،وح ـ ــدد غ ـ ـدًا األح ــد
الستخراج بطاقات األعضاء الفائزين
في املرحلة الثانية ،ممن لم يتمكنوا
م ــن ال ـح ـضــور ف ــي امل ــواع ـي ــد الـســابــق
ذك ـ ــره ـ ــا ،ل ـت ـن ـت ـهــي ق ـص ــة اس ـت ـخ ــراج
البطاقات برمتها .وقد استخرج أول
مــن أمــس توفيق عكاشة (مــالــك قناة
ال ـفــراعــن وامل ــرش ــح لــرئــاســة مجلس
الـ ـن ــواب) الـبـطــاقــة ال ـخــاصــة ب ــه ،بعد
امتناعه عن ذلك خالل األيام املاضية،
وذلـ ـ ــك اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى إق ــال ــة األم ــن
العام السابق للمجلس وتعيني أمني
عــام جديد .وأكــد عكاشة أن حضوره
يهدف إلى إقناع النواب بوجوده في
رئاسة املجلس.
في سياق متصل ،قال مؤسس حركة
«ت ـمــرد» الـتــي أطــاحــت ضمن مباركة
ش ـع ـب ـي ــة ورس ـ ـم ـ ـيـ ــة حـ ـك ــم «ج ـم ــاع ــة
اإلخ ــوان املسلمني» ،محمود بــدر ،إن
ال ـه ـجــوم عـلـيــه ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي يهدف إلى النيل منه ومن
ال ـ ــدور الـ ــذي فـعـلــه ف ــي « 30يــونـيــو»،
مــؤك ـدًا أن ــه لـيــس لــديــه أي معلومات
ح ـ ـ ــول نـ ـي ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،اخـ ـتـ ـي ــار عـ ـ ــدد مـ ــن قـ ــادة
«تمرد» للتعيني في مجلس النواب.
وحول ترشيحات رئيس املجلس ،قال
بــدر إن الترشيحات لــم تكتمل بعد،
الفتًا إلى أنه «يحترم ترشح الدكتور
ت ــوف ـي ــق ع ـك ــاش ــة ل ــرئ ــاس ــة الـ ـب ــرمل ــان،
وخاصة أن له دورًا بارزًا في ثورة 30
يــونـيــو ،مثله مـثــل مــايــن املصريني

ينتهي اليوم تسليم بطاقات النواب في محافظات الجمهورية (آي بي ايه)
الذين أزاحوا جماعة اإلخوان».
ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـشـ ـه ــد أروق ـ ـ ــة
ح ـ ــزب «ال ـ ــوف ـ ــد» ح ــال ــة مـ ــن ال ـغ ـضــب
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـي ــادات وال ـق ــواع ــد،

بـسـبــب مــوقــف ال ـحــزب غـيــر الــواضــح
وامل ـتــأرجــح فــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
وهـ ــو م ــا ع ـب ــر ع ـن ــه حـ ـس ــام ال ـخــولــي
(نائب رئيس الحزب) ،بمطالبته بأن

يـكــون لـلـحــزب خــط سـيــاســي واض ــح،
مــع «ض ــرورة إع ــادة التنظيم اإلداري
داخله بطريقه احترافية» .كما طالب
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـح ــزب الئ ـ ـحـ ــة م ــال ـي ــة

تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة
بينما يحاول وزيرا الخارجية والري
المصريان بناء رؤية مشتركة مع نظرائهما
في إثيوبيا والسودان حول سد النهضة،
لم يستبعد سامح شكري أي احتمال بشأن
المفاوضات ،برغم النبرة التفاؤلية التي
تحدث بها ،فيما يزور عبد الفتاح السيسي
«مجلس الدولة» لتدشين «االتحاد العربي
لمحاكم القضاء اإلداري»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
وص ـ ــل إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــودان ـي ــة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم ،يـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وزيـ ـ ـ ـ ــرا
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــري واملـ ـ ـص ـ ــري ـ ــان
للمشاركة مع نظرائهما السودانيني
واإلثيوبيني فــي جلسات االجتماع
الـ ـس ــداس ــي م ــن أجـ ــل الـ ــوصـ ــول إل ــى
ً
اتفاق يضمن حلوال مرضية للقاهرة
وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا حـ ــول س ــد الـنـهـضــة،
الذي شرعت األخيرة في بنائه منذ
آذار  ،2011وتــرى مصر فيه تهديدًا
لحصتها من مياه النيل.
وبـ ــرغـ ــم الـ ـت ــأجـ ـي ــات الـ ـت ــي سـبـقــت
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ف ـ ــإن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
املصري ،سامح شكري ،تحدث بنبرة
تـفــاؤلـيــة قـبــل االج ـت ـم ــاع ،وع ـبــر في

تصريحات عن أمله بتوصل اللجنة
ال ـســداس ـيــة إل ــى ح ــل ن ـقــاط ال ـخــاف
العالقة ،مؤكدًا الـتــزام الــدول الثالث
ب ــاإلط ــار ال ـق ــان ـّـون ــي املـ ـح ــدد الت ـفــاق
املبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول
الثالث قبل نحو ثمانية أشهر .كما
قال شكري إنه يتوقع حدوث توافق
في الرؤية بني البلدان املعنية خالل
اج ـت ـمــاعــات األي ـ ــام ال ـث ــاث ــة ،مـشـيـرًا
إلى أن جميع االحتماالت قائمة وال
يستبعد أي قرار.
وكـ ــانـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ــدولـ ـي ــة،
ال ـتــي شـكـلــت م ــن الـ ــدول ال ـث ــاث ،قد
أكـ ــدت أن دراس ـ ــات األمـ ــان الـخــاصــة
بالسد تحتاج إلى تدقيق ومراجعة
م ــن ال ـخ ـب ــراء ال ـج ـيــولــوج ـيــن ،فيما
أكـ ــدت أن ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الـتــي
سيجري توليدها مــن السد العالي
ستنخفض بنسبة  %6نتيجة قلة
ت ــدف ــق املـ ـي ــاه ،بــاع ـت ـبــار م ـصــر دول ــة
مصب لنهر النيل .وهذا سيكون إذا
صادف امتالء السد خالل مدد غزارة
األم ـ ـطـ ــار ،أمـ ــا إذا ص ــادف ــه ال ـج ـفــاف
فسيؤدي ذلك إلى آثار بيئية خطيرة
ع ـلــى الـبـيـئــة ف ــي م ـصــر والـ ـس ــودان،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن بـ ـحـ ـي ــرة س ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة
تستوعب  74مليار متر مكعب من
املياه.
في سياق آخــر ،يجرى الرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي ،زي ــارة هــي األولــى

لرئيس مصري منذ  21عامًا ملجلس
الدولة ،حيث سيشهد التوقيع على
اتفاقية إنشاء مقر «االتحاد العربي
مل ـحــاكــم ال ـق ـض ــاء اإلداري» ،بـعــدمــا
تسلمت ق ــوات ال ـحــرس الـجـمـهــوري
مـبـنــى املـجـلــس لـتــأمـيـنــه مـنــذ مساء
أول من أمس.
ويهدف االتحاد ،الذي سيكون مقره
ال ـقــاهــرة ،وفـقــا لالئحته األســاسـيــة،

إل ـ ــى ال ـج ـم ــع بـ ــن م ـج ــال ــس ال ــدول ــة
فــي ال ــدول الـعــربـيــة بــإطــار تنظيمي
يعهد إلـيــه نـشــر الـثـقــافــة القانونية
وال ـق ـضــائ ـيــة وت ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات بني
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،وتــوح ـيــد امل ـبــادئ
القانونية ليكون نواة لوحدة عربية
ً
قانونية وقضائية مشتركة ،فضال
ع ـ ــن ت ــوحـ ـي ــد األنـ ـظـ ـم ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـش ــري ـع ــات املـطـبـقــة

ستتزايد اآلثار السلبية لوجود السد في حاالت الجفاف (أرشيف)

بـهــا .كـمــا يستهدف االت ـحــاد إيـجــاد
آلـ ـي ــة مـ ــوحـ ــدة ل ـت ـس ــوي ــة املـ ـن ــازع ــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ولـخـلــق
م ـنــاخ آم ــن لــاس ـت ـث ـمــارات الـعــربـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى ت ـبــادل الـبـعـثــات بني
ال ــدول املنضمة إل ـيــه ،فيما سيوقع
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب املـ ـص ــري
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـشــار
ج ـمــال نـ ــدا ،وسـيـحـضــرهــا الــرئـيــس
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ثالثة شهداء في الضفة وغزة
ي ـش ـتــرك ف ـي ـهــا ال ـج ـم ـيــع وفـ ــق املــوقــع
والقدرة املالية.
وعقد «الوفد» أمس اجتماعًا لنوابه
ملناقشة رغـبــات ن ــواب الـحــزب بشأن
رئ ــاس ــة أو وك ــال ــة وع ـض ــوي ــة ل ـجــان
مجلس الـنــواب .وقــال رئيس اللجنة
اإلعالمية ،ياسر حسان ،لـ«األخبار»
إن ح ــزب ــه أع ـ ـ ـ ّـد  31ق ــان ــون ــا ملـ ــا بــن
الـتـعــديــل أو اإلقـ ــرار ال ـجــديــد ،مشيرًا
إل ــى أن ــه عـلــى رأس أول ــوي ــات الـحــزب
«إق ــرار قــانــون الـعـبــادة املــوحــد ،الــذي
يسمح لألقباط ببناء دور عبادة لهم
أسوة باملسلمني ،وحزمة من القوانني
االقتصادية».
وأضــاف حسان إن الهيئة البرملانية
ل ـ ــ«الـ ــوفـ ــد» س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى امل ـطــال ـبــة
ب ـم ــراج ـع ــة ع ـ ــدد م ــن الـ ـق ــوان ــن ال ـتــي
أص ــدره ــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بـقــرار
جـمـهــوري ،ومنها قــوانــن :الصناعة
املوحد ،والسياحة ،والتأمني ،ملمحًا
إلى أنهم سيطالبون بمناقشة قانون
التظاهر كذلك.
من جهة أخرى ،أعلن حزب «املصريني
األح ــرار» ،الــذي حصد  65مقعدًا ،أنه
لــم ينضم إل ــى «تـحــالــف دع ــم الــدولــة
امل ـصــريــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه يتواصل
مــع كــل الـقــوى السياسية ،ولــم يتخذ
قرارًا حتى اآلن لتشكيل ائتالف مواز
للتحالف .وكــانــت األنـبــاء قــد تــرددت
ع ــن أن الـ ـل ــواء س ـيــف ال ـي ــزل (مـنـســق
في حب مصر) يجري مـشــاورات مع
نجيب ساويرس (مؤسس «املصريني
األحــرار») لبحث انضمام الحزب إلى
التحالف املذكور.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه «املصريني
األحـ ـ ــرار» أع ـض ــاءه إل ــى عـقــد مؤتمر
عام غير عادي يوم الخميس األخير
مــن الشهر ال ـجــاري النـتـخــاب رئيس
جديد للحزب ،وفــق بيان ،أوضــح أن
الدعوة تأتي بعد االطالع على النظام
األس ــاس ــي ل ـل ـحــزب ،ومــواف ـقــة املكتب
السياسي واالط ــاع على قــرار لجنة
االنتخابات الداخلية ،وأن من املقرر
خــال املؤتمر انتخاب رئيس جديد
ً
اسـتـكـمــاال ملــدة ســابـقــة ،وات ـخــاذ قــرار
ب ـشــأن ص ـحــة االن ـع ـق ــاد واإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـ ــواردة نـصــا ف ــي ال ـن ـظــام األســاســي
وتوقيتاتها ومواعيدها.

السابق ورئيس املحكمة الدستورية
املستشار عدلي منصور.
عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،دخ ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ف ــي
الـقــوات البحرية املصرية الغواصة
األملــانـيــة «تــايــب  ،»1400/209وهــي
غ ــواص ــة ه ـجــوم ـيــة ت ـع ـمــل بــالــديــزل
وال ـك ـهــربــاء ،وي ـصــل ط ــول الـغــاطــس
فـيـهــا إل ــى  62م ـت ـرًا ،واتـســاعـهــا 7.2
أمتار وارتفاعها  5.8أمتار ،وتصل
ســرعـتـهــا ت ـحــت املـ ــاء إل ــى  22عـقــدة
بالساعة وهي مزودة بأنظمة تحكم
ف ــي إط ـ ــاق الـ ـط ــوربـ ـي ــدات ،وي ــوج ــد
فـ ـيـ ـه ــا ث ـ ـمـ ــانـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــات إلط ـ ـ ــاق
«الطوربيدات» من أماكن متفرقة في
ً
ال ـغــواصــة ،فـضــا عــن أنـظـمــة تحكم
إلكترونية في إطــاق النار وأنظمة
للتحكم فيها عن بعد.
أمنيًا ،وبينما راجع وزير الداخلية،
مـجــدي عـبــد الـغـفــار ،خـطــة األجـهــزة
األمـ ـنـ ـي ــة لـ ـت ــأم ــن اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت رأس
ال ـس ـنــة ،رف ـضــت «الــداخ ـل ـيــة» إمـكــان
ع ــودة الجماهير إلــى املــدرجــات في
ال ــدور الـثــانــي مــن مـبــاريــات ال ــدوري
امل ـم ـت ــاز املـ ـص ــري .وأك ـ ــدت تـحــريــات
ال ـ ـ ـ ــوزارة وجـ ـ ــود رغـ ـب ــة لـ ــدى بـعــض
ال ـش ـب ــاب ف ــي اف ـت ـع ــال امل ـش ـك ــات مع
ق ـ ــوات األمـ ـ ــن ،ل ــذل ــك جـ ــرت املـطــالـبــة
بــاالن ـت ـظــار ح ـتــى مـ ــرور ذكـ ــرى «25
ي ـن ــاي ــر» امل ـق ـب ـلــة ق ـبــل امل ــواف ـق ــة على
عودة الجماهير مجددًا.

ق ـ ّـدم الفلسطينيون أم ــس ،ثــاثــة شهداء
جدد ،بعدما قتل جنود في جيش العدو
اإلسرائيلي الشهيد عيسى الحروب (55
عاما) ،الذي حاول وفق بيان العدو «صدم
جنود إسرائيليني قــرب مدينة الخليل»،
ج ـنــوبــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .وق ـ ــال مكتب
املتحدث باسم الجيش ،إن «فلسطينيا
حــاول صــدم الجنود فأطلقوا الرصاص
عليه وأردوه قـتـيــا» ،لـكــن شـهــود عيان
كانوا في املنطقة قالوا إن الحروب أوقف
س ـي ــارت ــه ون ـ ــزل م ـن ـهــا ،ث ــم أط ـل ــق جـنــود
الـ ـع ــدو الـ ـن ــار ع ـل ـيــه وقـ ـتـ ـل ــوه .وش ـهــدت
م ـ ــدن ال ـض ـف ــة أم ـ ــس م ــواجـ ـه ــات أص ـيــب
خــالـهــا  84فلسطينيا ب ـجــراح وح ــاالت
اختناق .وقــالــت «جمعية الـهــال األحمر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن ـه ــا «نـقـلــت
 18مــواطـنــا أصـيـبــوا بــالــرصــاص الـحــي،
و 22مصابا بالرصاص املطاطي ،خالل
م ــواج ـه ــات انــدل ـعــت ف ــي م ــواق ــع متفرقة
مــن الـضـفــة» .وأض ــاف البيان أن «طواقم
الهالل األحمر عالجت ميدانيا  44مواطنا
فلسطينيا أصيبوا بحاالت اختناق ،إثر
استنشاقهم الغاز املسيل للدموع».
وشـهــد حــي «رأس ال ـج ــورة» فــي الخليل
أي ـض ــا م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة دف ـع ــت جـنــود
العدو الرد بالرصاص الحي على الشبان،
مــا أدى إلــى استشهاد عــدي ارشـيــد (22
عاما) ،شقيق الشهيدة دانيا ارشيد التي

اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد امل ـ ــواط ـ ــن سـ ــامـ ــي م ــاض ــي،
ب ــرص ــاص ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،خــال
امل ــواج ـه ــات ال ـت ــي انــدل ـعــت ب ــن ع ــدد من
الشبان ،وقــوات إسرائيلية ،مساء أمس،
شرق مخيم البريج وسط القطاع .وأشار
املـتـحــدث بــاســم وزارة الـصـحــة فــي غــزة،
أش ــرف ال ـقــدرة ،إلــى إصــابــة « 30شخصا
بالرصاص الحي واملطاطي ،إضافة إلى
الـعـشــرات بــاالخـتـنــاق ج ــراء قنابل الغاز
امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع ،خـ ــال امل ــواج ـه ــات في
ع ــدة نـقــاط عـلــى ح ــدود ال ـق ـطــاع» .ونعت
«ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فلسطني»
الشهيد سامي مــاضــي ،قائلة إنــه عضو
قيادتها في ديــر البلح ومسؤول اإلعــام
هناك .إلى ذلك ،اعتمدت الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،أمس ،قرارا بعنوان «تقديم
املساعدة إلــى الشعب الفلسطيني» بعد
وق ــت قـلـيــل م ــن ش ـك ــاوى الـسـلـطــة بـشــأن
نقص التمويل .ويحث الـقــرار ،في جملة
أمـ ـ ـ ـ ــور ،الـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـض ـ ــاء وامل ــؤسـ ـس ــات
املــال ـيــة الــدول ـيــة الـتــابـعــة ملـنـظــومــة األم ــم
املتحدة ومؤسسات أخرى على أن تقدم،
بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء،
م ـس ــاع ــدة اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة إلــى
الشعب الفلسطيني ،بــالـتـعــاون الوثيق
مع «منظمة التحرير الفلسطينية» وعن
طريق املؤسسات الفلسطينية الرسمية.
(األخبار)

استشهد أمس عدي ارشيد بعد استشهاد شقيقته دانيا قبل شهر (آي بي ايه)

نعت «الجبهة
الشعبية» سامي
ماضي الذي استشهد
في غزة أمس

اس ـت ـش ـهــدت م ـنــذ ش ـهــر ب ـعــد مـحــاولـتـهــا
طعن جنود صهاينة بالقرب مــن الحرم
اإلبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــي .وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر طـبـيــة
فلسطينية إن الـشـهـيــد أرش ـي ــد أصـيــب
بطلق ناري متفجر في صدره .وفي وقت
ســابــق ،ق ــال م ـســؤولــون إســرائـيـلـيــون إن
«مسلحا أطلق النار على حاجز تفتيش
على الحدود الشمالية للضفة ولم يصب
أحد بسوء وبعد ذلك أطلق عليه الحراس
النار والذ بالفرار».
أم ـ ــا ف ــي غ ـ ــزة ،فــأع ـل ـنــت وزارة الـصـحــة

استراحة
2170 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 7 0

أفقيا
 -1رائـعــة لـيــونــاردو دافنتشي مــوجــودة الـيــوم فــي متحف اللوفر فــي بــاريــس –  -2خليط سريع
ّ
ونضم األزهــار – قــوات مشاة البحرية
اإلشتعال أو مــادة متفجرة – ماركة سيارات –  -3نجمع
األميركية –  -4صوت البقر – مدينة فرنسية –  -5إسم لكوكب إفتراضي إرتبط اسمه بنهاية العالم
عام  2012كما زعم البعض واصطدامه بــاألرض لكنها نبؤة لم تتحقق –  -6شخصية ّ
مصاص
الدماء في األفالم السينمائية – جنس ّ
حيات خبيث جدًا –  -7للندبة – بحر – خالف غروب – -8
ّ
وتحسر على املاضي – ضمير منفصل – دق الجرس –  -9جامعة أميركية مشهورة – يصيح
أسف
التيس –  -10إسم بوذا في الصني – مدينة قديمة في فلسطني

عموديًا

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.

 -1مــؤرخ عربي وفيلسوف إجتماعي من أعــام زمانه في اإلدارة والسياسة والقضاء واألدب
والعلوم –  -2عائلة موسيقي فرنسي راحــل – جهاز كهربائي يبث األخـبــار واملوسيقى – -3
مدينة سورية – إسم موصول –  -4متشابهان – اإلسم األول لفنان مشهور من بورتوريكو يغني
البوب باإلسبانية واإلنكليزية إشتهر بأغنية في كأس العالم لكرة القدم عام  – 1998للنفي – -5
ّ
أثر العض – ماركة ألبسة رياضية مشهورة –  -6أعظم أبطال اإللياذة – مدينة فرنسية –  -7قل
وجوده – بلدة في البترون تمتاز بفن النحت –  -8لحن يؤديه مغنيان – أغلظ أوتار العود – -9
أقترب منه – مدينة لبنانية –  -10أرخبيل بريطاني في املانش

مشاهير 2170

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1أفالطون – اش – ّ -2عراقي – فيصل –  -3اينونو – دنا – ّ -4لد – جب – ال –  -5املهاتما –
 -6إبل – لو –  -7لطخهما – تاج –  -8نوفاليس – رز – ُ -9يالم – نرس –  -10ليشتنشتاين

عموديًا

ّ
 -1أعالي النيل –  -2فريد – بطولي –  -3الن – الخفاش –  -4أقوال – هامت –  -5طني – معمل – -6
وجه – اينش –  -7نف – بال – سرت –  -8يد – توت – سا –  -9أصنام – آر –  -10شالالت جزين

حل الشبكة 2169

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ملياردير سعودي لعب الدور الرئيسي في نقل يهود الفالشا من أثيوبيا
الى فلسطني .تورط في فضيحة إيران كونترا حيث كان الوسيط األساسي
في العملية
ُ = 9+2+4+5+6حفر الجنود ■  = 1+7+10+8جريء ومقدام ■  = 3+11عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :ليون تروتسكي

18

السبت  12كانون األول  2015العدد 2764

إعالنات
◄ وفيات ►

رق ــدت عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املــأســوف
عليها املرحومة
لبيبة مطانيوس شريم
زوج الفقيدة :نجيب خليل شريم
ابـنــا الـفـقـيــدة :الـعـمـيــد الــركــن جــورج
ش ــري ــم وزوج ـ ـتـ ــه رامـ ــونـ ــا ال ـن ـغ ـيــوي
وعائلتهما
ّ
شـ ـ ــربـ ـ ــل وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ران ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـس ــل ــم
وعائلتهما
ابنتا الفقيدة :تريز زوجــة روبير بو
نادر وأوالدها
رندا زوجة لبيب وازن وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الـعــاشــرة والـنـصــف مــن قبل
ظ ـهــر ي ــوم اإلث ـن ــن  14ك ــان ــون األول
فـ ــي ك ـن ـي ـســة الـ ـق ــدي ــس مـ ـ ــار يــوح ـنــا
الذهبي الفم مطرانية الــروم امللكيني
الكاثوليك ،بيروت ،طريق الشام.
ينقل جثمانها الـطــاهــر إل ــى مسقط
رأسها في بلدة الفاكهة ،بعلبك حيث
يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون
كنيسة مار جريس الفاكهة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم اإلث ـ ـنـ ــن قـبــل
م ــراس ــم ال ـج ـنــازة ويـ ــوم ال ـثــاثــاء 15
الـجــاري فــي صــالــون مطرانية الــروم
املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك ب ـي ــروت ،طــريــق
ال ـش ــام ابـ ـت ــداء م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســادســة
مساء ويــوم األربـعــاء  16الجاري في
صالون كنيسة القديسني قسطنطني
وهيالنه جونية ،قــرب البريد ابتداء
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السابعة مساء.

زوجته :إميلي ديب أبو جوده
أوالده :املهندس غسان
املهندس روجيه
ال ــدك ـت ــور ســامــي زوج ـت ــه غـ ــاده رزق
وعائلتهما
اب ـ ـن ـ ـت ـ ــه :ل ـ ـ ــوري ـ ـ ــن زوج ـ ـ ـ ـ ــة جـ ــوزيـ ــف
ق ــرط ـب ــاوي وعــائـلـتـهـمــا (ف ــي الــوطــن
واملهجر)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :جـ ــوزيـ ــف زوج ـ ـتـ ــه نـبـيـهــة
سـ ــامـ ــة وع ــائ ـل ـت ـه ـم ــا (ف ـ ـ ــي ال ــوط ــن
واملهجر)
نزيه زوجته نجاة املالح وعائلتهما
ربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع زوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان امل ـ ـ ـ ــاح
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
مينرفا أرملة شقيقه املرحوم أنطوان
وأوالدهـ ـ ـ ــا وع ــائ ــات ـه ــم (فـ ــي الــوطــن
واملهجر)
شـقـيـقـتــاه :األخـ ــت سـ ــوزان (راه ـب ــات
العائلة املقدسة)
ج ــوزف ــن زوجـ ــة ج ــري ــس أب ــو ج ــوده
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
ينعون فقيدهم املرحوم
جورج فريد فضول
ال ــراق ــد عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة املـجـيــدة
نهار الخميس  10كانون األول .2015
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر يـ ــوم األح ــد
 13ال ـج ــاري ف ــي كـنـيـســة ال ـص ـعــود ـ ـ
الضبية.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي أي ــام الـسـبــت واألح ــد
واإلث ـنــن  12و 13و 14كــانــون األول
 2015فــي صــالــون كنيسة الصعود،
الضبيه مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر لغاية السابعة

ُيقيم االستاذ موسى نعمه
كـ ــاتـ ــب ع ـ ـ ــدل ال ـن ـب ـط ـي ــة غـ ـ ـ ـدًا األح ـ ــد
 2015/12/13مجلس عــزاء عــن روح
املرحومة شقيقته
الحاجة عائدة محمد نعمة
زوج ــة ال ـحــاج ابــراه ـيــم ع ـطــوي التي
توفاها الله فــي  2015/11/25وذلــك
في منزل االهــل في بلدة دبني قضاء
م ــرج ـع ـي ــون ،ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
ظهرًا.
الدعوة عامة لجميع األحباء

عائلة املرحومة
ليلى جورج الشدياق
أرملة الطبيب بطرس يوسف قمير
تـشـكــر جـمـيــع األن ـس ـبــاء واألص ــدق ــاء
وجميع من واساها بمصابها األليم
سـ ــواء بـحـضــورهــم أو بــاتـصــاالتـهــم
أو بـ ــإرسـ ــال األك ــالـ ـي ــل أو بـتـبــرعـهــم
للكنيسة
ّ
سائلني الله أل يصيبهم أي مكروه.

◄ ذكرى أسبوع ►
بسم الله الرحمن الرحيم
"يــا أيتها النفس املطمئنة ،إرجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العلي العظيم
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2015/12/13ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي:

املرحوم الحاج حسني علي جزيني
(أبو نزيه)
أوالده :ال ـحــاج نــزيــه ،ج ـهــاد ،الـحــاج
محمد ،الحاج إبراهيم
صهراه :األستاذ عــزت كركي ،الحاج
حسني رعد
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــر آي ـ ـ ــات مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
وم ـج ـل ــس ع ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي وذل ـ ــك فــي
تمام الساعة التاسعة والنصف في
حسينية بلدته عني بسوار.
اآلسفون :آل جزيني ،آل رعد ،آل كركي
وعموم أهالي عني بسوار

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Omar faruk habibur rahman
Mohammed sorif ullah mohammrd abdur
bayzid miah samsul haque
md sajib mia tayoub ali
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم:
70/766733

مفقود
ف ـقــد ج ـ ــواز س ـفــر ل ـب ـنــانــي ب ــإس ــم حسني
نجيب صفي الــديــن ,الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/077783

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12على املتهم حسني سمير
ق ـط ـيــش س ـج ـلــه /11زغ ـ ــدري ـ ــا جـنـسـيـتــه
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه االوزاع ـ ـ ـ ـ ــي ق ــرب
محطة االمــان ملك ابــو فــؤاد سليم طابق
ارض ــي وال ــدت ــه زيـنــب عـمــره  1990اوقــف
اح ـتــرازيــا بـتــاريــخ  2012/11/5وجاهيًا
ف ــي  2012/11/29واخـ ـل ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2013/12/20وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  638ف و 73اس ـل ـح ــة مــن
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية نشل واسلحة
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/15
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم ق ـط ــع غ ـيــار
ملختلف االسلحة .للراغبني ،االطالع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )13.00تاريخ .2016/1/14
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343

ت ـص ــادف غ ــدا االحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي 13
كانون االول ذكرى مرور اسبوع على
وفاة
املاسوف على شبابه املرحوم
علي مسلم عقيل
ابو هاني

والده الحاج مسلم عقيل
اوالده  :ه ــان ــي -ه ـن ــادي  -ك ــاري ــن و
كارال
اشـ ـق ــاؤه :االسـ ـت ــاذ عـقـيــل  -االس ـت ــاذ
ش ــوق ــي  -الـ ـح ــاج احـ ـم ــد  -االسـ ـت ــاذ
عباس  -الحاج حسن
صهره جمال عجمي
ت ـت ـل ــى ب ــامل ـن ــاس ـب ــة آي مـ ــن ال ــذك ــر
ال ـح ـك ـي ــم و يـ ـق ــام م ـج ـلــس عـ ـ ــزاء عــن
روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحا في حسينية بلدته الخيام
اآلس ـف ــون :آل عـقـيــل  -آل هــاشــم  -آل
عـ ــواضـ ــة -آل نـ ـب ــوه -آل ح ـم ـيــد  -آل
وهبي آل طعمة – آل عجمي و عموم
اهالي بلدته الخيام

خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/10/29ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي حــاتــم
املقداد سجله /95مقنه جنسيته لبناني
محل اقامته بشامون ـ ـ محلة اليهوديه
ـ ـ ـ ـ م ـلــك ح ـم ـي ــدان وال ــدت ــه ان ـص ــاف عـمــره
 1982اوقف احترازيًا بتاريخ 2014/1/7
وجاهيًا فــي  2014/1/16واخـلــي سبيله
في  2014/7/15وهو فار من وجه العدالة.
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة اش ـغــال شــاقــة مــؤبــدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد  125و 126و 127مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/4
الرئيس
التكليف 2314

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

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/13
الرئيس
التكليف 2314
خالصة حكمة
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي زه ـيــر
زعيتر سجله /16سد البوشرية جنسيته
لبناني محل اقامته الدكوانة مفرق قبل
شركوتيه عون والدته زينب عمره 1986
اوقف غيابيًا بتاريخ  2014/10/14وهو
ف ــار مــن وج ــه ال ـعــدالــة بــالـعـقــوبــة التالية
اشـغــال شاقة مــؤبــدة ومــايــة مليون ليرة
غرامة.
وفقًا للمواد / 125ف 13/ 1و / 125ف2
 15/مخدرات من قانون العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل سـ ـجـ ـل ــه  185/75ب ــريـ ـت ــال
جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه بــريـتــال
والــدتــه زيـنــب عـمــره  1987اوق ــف غيابيًا
بـتــاريــخ  2014/9/23وه ــو ف ــار مــن وجــه
الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشـغــال شاقة
مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314

إعالن عن مزايدة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/11
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ ثكنة املقر
الـ ـع ــام م ــزاي ــدة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم اي ـجــار
حـ ــانـ ــوت الـ ـسـ ـج ــن املـ ـ ــركـ ـ ــزي .ل ـل ــراغ ـب ــن،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )12.00تاريخ .2016/1/9
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343

إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :مختلفة لزوم الحمامات
املسبقة الصنع الـعــائــدة ملعهد التدريب
في مجمع الضبية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/1/28
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي م ـنــذر
زعيتر سجله  24ريحا جنسيته لبناني
م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه الـ ـفـ ـن ــار ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـب ـت ـيــة ق ــرب
مستشفى البيطار والــدتــه اعـتــدال عمره
 1980اوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/2/25
وهـ ــو فـ ــار م ــن وجـ ــه الـ ـع ــدال ــة بــالـعـقــوبــة
التالية اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون
ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون

إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب خزانات
مـ ـي ــاه مـ ــع ت ــواب ـع ـه ــا ع ـل ــى س ـط ــح مـبـنــى
محمود أبو الحسن ـ ـ مصلحة األبنية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
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◄ إعالنات رسمية ►
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/28وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :منع نش وصيانة لزوم
سطح وحــائــط مـفــرزة ط ــوارئ بعلبك في
ثكنة نجيب زعتر.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/1/27
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب ستائر
معدنية وبــرادي لوفر لزوم قطعات قوى
االمن الداخلي.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/27وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـس ــدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
النبطية وذلك لغاية إصدار شهر 2015/8
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2239
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
لم تسدد للجباة والعائدة لــدائــرة جويا
ولـ ـغ ــاي ــة إص ـ ـ ـ ــدار شـ ـه ــر  2015/8ت ــوت ــر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة

أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2336
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تـســدد للجباة والـعــائــدة إلــى دائ ــرة بنت
جبيل وذلك لغاية إصدار شهري 2015/5
و  2015/6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2334
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
إجــراء استقصاء اسعار العمال تصليح
الـتـصــويـنــة م ــع ب ــواب ــة امل ــدخ ــل الــرئـيـســي
ملحطة الحازمية الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2328
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم اقنعة واقية من
الغاز مع الفالتر العائدة لها .للراغبني،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )13.00تاريخ .2016/1/11
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
يبلغ إلى املنفذ عليهم :ابراهيم دعبول و
براء احمد دعبول واحمد ابراهيم دعبول
و محمد زاهر احمد دعبول
ً
عمال بأحكام املادة  409أصول محاكمات
م ــدن ـي ــة ،ت ـن ـب ـئ ـكــم دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـي ــروت
ب ــأن لــديـهــا ف ــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
 2015/1932إن ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا مــوج ـهــا
اليكم مــن طالب التنفيذ البنك اللبناني
الفرنسي ش.م.ل ،.وناتجًا عن طلب تنفيذ
الـحـكــم ال ـصــادر عــن محكمة االستئناف
املدنية الغرفة ـ ـ  9ـ ـ التجارية ،قــرار رقم

 ،200/191ت ــاري ــخ  ،2013/2/12وعـلـيــه
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور إلـيـهــا
ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به ،علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن،
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
خمسة أيــام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2009/98 :
الجهة املدعية :نزيه اسماعيل أبو الحسن
الجهة املدعى عليها :ظالل عبد الــرؤوف
صابوني ورفاقه
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
ندى محمد سويد ونيبال محمد سويد
االوراق املـطـلــوب ابــاغـهــا :االستحضار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ــدع ـ ـيـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2009/3/5تحت الــرقــم  2009/98والــذي
تطلب بموجبه:
 3ـ ـ ـ ـ الـ ــزام الـجـهــة املــدعــى عليها بالقيام
بكافة اجراءات االنتقال وتأمني املستندات
الالزمة وتسليمها للمدعي تنفيذًا لعقد
الـبـيــع املـمـســوح رقــم  2008/3547تــاريــخ
 2008/4/4ولتمكني املدعي من تسجيل
املبيع على اسمه ،تحت طائلة دفع غرامة
اكراهية قــدرهــا خمسمئة دوالر اميركي
عــن كــل ي ــوم تــأخـيــر ،والــزام ـهــا بتسجيل
املبيع على اسم املدعي.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن ينوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق اص ــوال لتبلغ واسـتــام
االوراق الـخــاصــة بكم وذل ــك ضمن مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر االخـيــر
واال تسري بحقكم االجــراءات املنصوص
عنها فــي احـكــام امل ــادة /409/أ.م.م .علمًا
بــأن موعد الجلسة للنظر بهذه الدعوى
قد تحدد بتاريخ .2016/2/4
بيروت في  10كانون االول 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
تبليغ فقرة حكمية
ت ـب ـلــغ الـ ــى ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن وم ـنــى
يحيى
نبلغكما انــه بـتــاريــخ  2015/5/28صدر
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــرقـ ــم  2015/115ف ـ ــي الـ ــدعـ ــوى
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ام ـ ـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة
اسـتـئـنــاف بـعـبــدا الـغــرفــة االولـ ــى عـقــاري
اسـ ــاس  2013/101م ــن ع ـص ــام ون ــاه ــدة
وام ـ ــال وس ــام ــي ووس ـ ــام وس ـل ـيــم يحيى
ب ــوج ــه ص ـب ــاح ال ـح ـجــار وب ــاس ــل الـخـبــاز
وبوجهكما قضى باسقاط االستحضار
وم ـ ـصـ ــادرة ال ـت ــأم ــن االس ـت ـئ ـنــافــي ايـ ــراد
للخزينة وتـضـمــن املستأنفني النفقات
والرسوم كافة.
علمًا ان مهلة التمييز شهرين من تاريخ
التبلغ
رئيسة القلم
تانيا زخور
نشر اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية في بعلبك
برئاسة القاضي علي عراجي املستدعي
ض ــده وديـ ــع مـهـنــا ضــاهــر املـقـيــم سابقًا
في القاع ومجهول املقام راهنًا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا الى قلم
املحكمة في بعلبك لتبلغ اوراق الدعوى
املـقــدمــة مــن ج ــورج خـلـيــل ال ـتــوم بــوكــالــة
املحامي جــاد رزق املسجلة برقم اســاس
مــدور  2015/263وال ــذي يطلب بموجبه
ازال ــة الشيوع فــي العقار رقــم  /849/من
منطقة القاع البنجكية العقارية.
للمستدعى ضده مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر البداء مالحظاته خطيًا على

الطلب ،واال فكل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم ولصقًا على باب ردهة املحكمة يعد
ً
حاصال قانونًا باستثناء الحكم النهائي.
الكاتب
بشرى ضامن
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب احمد دبوسي ملوكله اسامة كبارة
املفوض عن الشركة اللبنانية لالستثمار
ش.م.ل .سند تمليك بــدل ضائع 751/18
الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2013/30 :
امل ـن ـف ــذة :شــركــة ت ـمــويــل ش.م.ل .وكيلها
املحامي نبيه حمود.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ط ــون ــي سـع ـيــد م ـخــائ ـيــل ـ ـ
رحبة.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2012/286تــاريــخ
 2013/1/17ب ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـلــى
حصص املنفذ عليه طوني سعيد مخايل
في العقارات  /1771و /3636/و /3637/
و /3620/و /4118/م ـن ـط ـق ــة رح ـب ــة
العقارية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
بــال ـعـقــارات  /1771و /3636/و/3637/
و /3620/و /4118/م ـن ـط ـق ــة رح ـب ــة
العقارية.
ـ ـ العقار  /1771/رحبة :ارض سقي تزرع
حـبــوب ضمنها اش ـجــار سـنــديــان وبطن
ومـخـتـلــف ،مـســاحـتــه/1444/ :م 2يـحــده
العقارات غربًا /1765 :و /1770/ومجرى
ماء ،شرقًا /1765/ :وطريق ومجرى ماء
ً
ع ــام ،ش ـمــاال /1799/ :و /1770/وطريق
ومـجــرى مــاء ،جنوبًا ،/1765/ :التخمني
ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـب ــال ـغ ــة /1440/
سـهـمــا13728 :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح املخفض:
 7413د.أ.
ـ ـ العقار  /3636/رحبة :ارض بعل سليخ
تـ ــزرع ح ـبــوب ضـمـنـهــا اش ـج ــار سـنــديــان
وعـ ــريـ ــش مـ ـس ــاحـ ـت ــه/200/ :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3639/ :وم ـج ــرى م ــاء،
ً
شــرقــا /3639 :ومـجــرى مــاء ع ــام ،شـمــاال:
 ،/3639/جنوبًا مجرى ماء عام ،التخمني
ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـب ــال ـغ ــة /1140/
سـهــم /1900/د.أ .ب ــدل ال ـطــرح املخفض:
/1026/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /3620/رح ـ ـبـ ــة :يـحـتــوي ثــاثــة
أب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـب ـن ــاء االول ك ـن ــاي ــة ع ــن ث ــاث
غـ ــرف دبـ ــش قــدي ـمــة وبـ ـن ــاء ث ــان ــي كـنــايــة
عن طابقني ،االول مؤلف من غرفة سفرة
ومطبخ وحمام وصالون والثاني مؤلف
مـ ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وح ـ ـمـ ــام وب ـل ـك ــون
ب ـم ـســاحــة اج ـم ــال ـي ــة ح ــوال ــي /160/م،2
الـبـنــاء الـثــالــث مــؤلــف مــن طــابـقــن ،االول
كناية عن صالون وسفرة وغرفة جلوس
ومطبخ وحمامني وغرفتي نوم والثاني
مفتوح باستثناء مكتب مساحة اجمالية
/300/م 2مـ ـس ــاحـ ـت ــه2076 :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3622 :و /208و/226
و /227و  /240وطـ ــريـ ــق ع ـ ـ ــام /شــرقــا
 /3622/و  /3621/و  /3625/ومـجــرى
ً
م ـ ــاء عـ ـ ـ ــام ،ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال /3622/ :و/208/
و /226/و /227/و /240/و،3621/
جـنــوبــا /3622/ :و /3625/ومـجــرى ماء
وطريق عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه
الـبــالـغــة  855.655سهمًا ارض مــع بـنــاء:
/183606/د.أ.م ،ب ــدل ال ـط ــرح املـخـفــض:
/99146/د.أ.م.
ـ ـ العقار  /3637/رحبة :ارض بعل سليخ
تـ ــزرع ح ـبــوب ضـمـنـهــا اش ـج ــار سـنــديــان
وعـ ــريـ ــش مـ ـس ــاحـ ـت ــه/172/ :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3639/ :وم ـج ــرى مــاء
ً
ع ــام ،شــرقــا /3634/ :و ،/3628/شـمــاال:
 /3624/و ،/3629/جـنــوبــا :مـجــرى مــاء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
 1140/سهمًا/1634/ :/د.أ.م ،بدل الطرح
املخفض/882/ :د.أ.م.
ـ ـ العقار  /4118/رحبة :أرض بعل سليخ
تــزرع حبوب ،مساحته/528/ :م ،2يحده
العقارات غربًا ،/3620/ :شرقًا/3627/ :

ً
و ،/4117/ش ـ ـمـ ــاال  ،/3621/ج ـن ــوب ــا:
 /3625/و ،/4117/التخمني لحصة املنفذ
عليه البالغة /1080/ :سهمًا/14256/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/7698/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2016/1/14الـســاعــة  12:30ام ــام رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا .لـ ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
محل القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال ّ
عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
على البدل مليون ل.ل .تدفع امانة باسم
دائ ــرة تنفيذ حلبا وعـلــى ال ـش ــاري رســم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم خ ــديـ ـج ــة واح ـ ـ ــام
وانـ ـص ــاف وآمـ ـ ــال وديـ ـن ــا ووائـ ـ ــل وعـ ــادل
وسعاد معروف فحص ومحمد مصطفى
ف ـح ــص م ــن ج ـب ـش ـيــت وم ـج ـه ــول ــي مـحــل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة ان لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2015/548واملتكونة بني
ع ـب ــاس ح ـســن ف ـحــص ب ــوك ــال ــة املـحــامـيــه
رف ـي ـق ــة ك ـج ــك وب ـي ـن ـك ــم ،انـ ـ ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا
ب ـمــوضــوع ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن محكمة
بــدايــة النبطية تــاريــخ  2015/7/28رقــم
 2015/82امل ـن ـت ـهــي الـ ــى اع ـت ـب ــار ال ـع ـقــار
/2298جبشيت غير قابل للقسمة العينية
وبيعه بــاملــزاد العلني على اســاس سعر
الـطــرح البالغ  71950د.أ .وتــوزيــع الثمن
وفق مندرجات الحكم.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ االصــولــي بانقضاء 20
ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا مـهـلــة
االن ـ ـ ـ ــذار واملـ ـس ــاف ــة امل ـ ـحـ ــددة مـ ــن رئ ـيــس
الدائرة بـ  20يومًا.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارت ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي الرا عـبــد الـصـمــد تــدعــو املــدعــى
عـلـيـهـمــا اب ــراه ـي ــم وخ ـل ـيــل ح ـســن مــزهــر
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة  2016/1/7واسـ ـت ــام
اوراق الــدعــوى رقــم  2014/666والرامية
الس ـق ــاط ح ــق ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا من
ال ـت ـمــديــد ال ـقــانــونــي ل ـع ــدم دف ــع ال ـب ــدالت
املستحقة حتى تاريخه والزامها باخالء
املأجور الذي تشغله في الطابق االرضي
ال ـق ـســم رق ــم  11م ــن ال ـع ـقــار رق ــم / 1212
املصيطبة.
رئيس القلم
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائيه املدنيه في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
املستدعى ضدهم سهى وسمار وسرورى
وسحر الياس بو غزاله واملجهولي محل
االقامه الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخه عــن الحكم رقــم  2015/373تاريخ
 2015/10/22وامل ـق ــام مــن س ـيــده قزحيا
عساف والذي قضى باعتبار العقار 805
من منطقة طنبوريت غير قابله للقسمة
العينيه وطرحه للبيع باملزاد العلني امام
دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خالل شهر
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــوزف حنا الشماعي بوكالته عن
امل ـحــامــي ج ــورج ب ـيــار يــزبــك الــوك ـيــل عن
جورج سليم اسطفان مالك  800سهم في
العقار  /3235/بعبدات والسفيلة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ّ
أرسنال مستقر رغم كل العواصف
يعيش أرسنال موسمًا هو األفضل
له منذ سنوات لناحية المنافسة على
لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،وهذا ما تعزز مع التأهل إلى دور
الـ  16لدوري أبطال أوروبا رغم الغيابات
بالجملة .حالة االستقرار في الفريق
تجعل الطموح كبيرًا بالعودة إلى
منصة التتويج
حسن زين الدين
لم يكن مفاجئًا في سوق االنتقاالت
الـصـيـفـيــة املــاض ـيــة عـنــدمــا ل ــم يـجـ ِـر
أرسـ ـن ــال إال صـفـقــة واح ـ ــدة تمثلت
بضم ال ـحــارس التشيكي املخضرم
بتر تشيك من تشلسي ،إذ إن تشكيلة
«امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة» ك ــان ــت تـ ـع ـ ّـد األك ـث ــر
ً
اك ـت ـم ــاال وان ـس ـجــامــا ب ــن العـبـيـهــا،
ّ
رغــم عــدم تحقيق النتائج املــرجــوة
باستثناء لقب كأس االتحاد ،وهذا
ّ
مرده إلى عوامل عديدة.
ه ــذا االنـسـجــام هــو بالضبط نقطة
قوة الفريق هذا املوسم الذي يؤدي
فيه «الغانرز» في الدوري اإلنكليزي
املـ ـمـ ـت ــاز أح ـ ــد أفـ ـض ــل م ــواسـ ـم ــه فــي
األعـ ـ ــوام األخـ ـي ــرة ،وم ــا وج ـ ــوده في
املركز الثاني متأخرًا بفارق نقطتني
فقط عن ليستر سيتي سوى تأكيد
لـ ــذلـ ــك ،ب ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ف ــري ــق املـ ـ ــدرب
الفرنسي أرس ــن فينغر يبتعد عن
امل ـنــاف ـســة إثـ ــر ان ـق ـض ــاء  10ج ــوالت
فقط.
بالتأكيد هنا ،فــإن اإلصــابــات التي
ك ــان ــت ت ـع ـصــف ب ــال ـف ــري ــق كـ ــان لـهــا
دورهـ ــا الـسـلـبــي فــي ض ـيــاع الـنـقــاط

كسب أرسنال نجمًا خارقًا
من «ال شيء» بعودة أوزيل إلى
مستواه السابق
ع ـلــى أرسـ ـن ــال ،ل ـكــن ث ـمــة ع ــام ــل بــدا
الـ ـف ــرق ف ـيــه مـخـتـلَـفــا ب ــوض ــوح هــذا
امل ــوس ــم ع ــن ســابــق ـيــه وغ ـ ّـي ــر كـثـيـرًا
من شكل «الغانرز» ،أال وهــو النجم
األمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزي ـ ـ ــل ،إذ ليس
خافيًا أن تعاقد أرسـنــال مع صانع
ألـ ـ ـع ـ ــاب ري ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق قـ ـب ــل مـ ــوس ـ ـمـ ــن ،ب ـم ـب ـلــغ
قياسي ،كان أبعد من ّ
ضم نجم إلى
ب ـن ــاء مـ ـش ــروع يـ ـق ــوده هـ ــذا الــاعــب
بما يمثله مــن سحر وفعالية على

لم يعد أرسنال يتأثر بالغيابات الكثيرة في صفوفه وهذا ما تأكد أمام أولمبياكوس (أ ف ب)

أرض امللعب .لكن مــا حصل هــو أن
األمل ــان ــي ب ــدا غـيــر مـتــأقـلــم مــع الـكــرة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي مــوس ـم ـيــه األول ـ ــن.
إال أن ال ـحــال تـبــدل فــي ه ــذا املــوســم
مع وصــول أوزيــل إلــى قمة مستواه
بعد أن أولى الجانب البدني أهمية
ليتمكن من تحمل الضغوط في كرة
اإلن ـك ـل ـيــز ،ول ـي ـكــون األمل ــان ــي حــالـيــا
القائد الساحر الــذي يبحر بسفينة
أرسنال في املسار الصحيح لناحية
صـنــاعــة الـلـعــب وأي ـض ــا الـتـسـجـيــل،
ح ـ ـتـ ــى أن «أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ل ـي ـف ــرب ــول
َ
السابق ،ستيفن جـيــرارد ،لم يتوان
عن القول ،أول من أمس ،إنه يتمنى
اللعب إلى جانب أوزيــل .أما فينغر،
الذي ظل يتلقى االنتقادات على أداء
العـبــه لـتـعــاقــده مـعــه ،فــوصـفــه أمــس
ب ـ ـ «املــوس ـي ـقــي الـ ــذي يـلـعــب الـنــوتــة
الـصـحـيـحــة فــي الــوقــت الـصـحـيــح»،
مضيفًا« :لــديــه توقيت مميز .يمرر
الـكــرة عـنــدمــا يـجــب أن يـمــررهــا .من
املمتع رؤيته وهو يلعب».
بتعبير آخــر ،كسب أرسنال في هذا
املــوســم نجمًا خــارقــا مــن «ال شــيء»
ي ـض ــاف إلـ ــى تـشـكـيـلـتــه املـنـسـجـمــة
ب ــوج ــود ن ـج ــوم م ـث ــل الـتـشـيـلـيــانــي
أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز واإلس ـب ــان ــي
ســان ـتــي ك ـ ـ ــازورال وال ــويـ ـل ــزي آرون

رام ـســي والـفــرنـســي أولـيـفـيــه جيرو
وثيو والكوت والبقية الباقية.
إال أن الـ ـص ــورة الـجـمـيـلــة ألرس ـنــال
أمكن رؤيتها أمسية األربعاء املاضي
ع ـن ــدم ــا ع ــاك ــس ال ـت ــوق ـع ــات وح ـقــق

ال ـفــوز عـلــى أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي
فــي ملعبه الصعب بثالثية نظيفة
ليضمن وجوده بني كبار القارة في
دور الـ  16من مسابقة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا .ف ــأن يـنـجــح الع ـب ــو فينغر

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )16

إيطاليا (المرحلة )16

 السبت:نوريتش سيتي × إفرتون ()14,45
ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ـ ــاالس × س ــاوث ـم ـب ـت ــون
()17,00
مانشستر سيتي × سوانسي ()17,00
سندرالند × واتفورد ()17,00
وست هام × ستوك سيتي ()17,00
بـ ــورت ـ ـمـ ــوث × م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
()19,30

 السبت:جنوى × بولونيا ()16,00
باليرمو × فروزينوني ()19,00
ساسوولو × تورينو ()19,00
أودينيزي × إنتر ميالنو ()21,45

 األحد:أستون فيال × أرسنال ()15,30
ل ـي ـفــربــول × وس ــت بــروم ـي ـتــش ألـبـيــون
()18,00
توتنهام × نيوكاسل ()18,00

 األحد:كييفو × أتاالنتا ()16,00
إمبولي × كاربي ()16,00
ميالن × فيرونا ()16,00
نابولي × روما ()19,00
يوفنتوس × فيورنتينا ()21,45
 االثنني:التسيو × سمبدوريا ()21,45

 االثنني:ليستر سيتي × تشلسي ()22,00

فـ ــي امل ـه ـم ــة ع ـل ــى أكـ ـم ــل وج ـ ــه وه ــم
منقوصون مــن سانشيز وك ــازورال
فهذا تأكيد لقوة «املدفعجية» هذا
امل ــوس ــم واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره ب ـع ــد خ ـضــات
كثيرة فــي االع ــوام األخ ـيــرة ،وأيضًا
عـلــى ال ـت ـطــور الـ ــذي ش ـهــده لناحية
ع ــدم ت ــأثــره بـغـيــاب ال ـن ـجــوم ،وهــذه
ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ف ــي م ــوس ــم إن ـك ـل ـيــزي
طويل ال يخلو من إصابات كثيرة،
لـكــن ه ــذا لــن يـمـنــع بـقـيــامــه بتعاقد
في الشتاء تحديدًا في وسط امللعب
لكثرة مصابي هذا الخط.
أرسـنــال العــب أســاســي فــي املعادلة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة فـ ــي املـ ــوسـ ــم ال ـح ــال ــي،
ه ــذا واضـ ــح ،إذ إن اح ـتــال الـفــريــق
ال ــوص ــاف ــة ال شـ ــك فـ ــي ان ـ ــه يـعـطــي
الدافع ويزيد الطموح لديه للعودة
إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج بـعــد الـغـيــاب
ع ـن ـه ــا م ـن ــذ  12ع ــام ــا ع ــان ــى فـيـهــا
جمهور «املدفعجية» الــويــات تلو
األخرى.
املـهـمــة ال ـجــديــدة اآلن ت ـبــدو سهلة
ع ـلــى مـلـعــب أس ـت ــون ف ـيــا األخ ـي ــر،
وذل ـ ــك ق ـبــل اس ـت ـضــافــة مــانـشـسـتــر
سيتي في قمة الجولة التالية وقبل
مباريات فترة األعياد الكفيلة بأن
تــرســم ،ب ــوض ــوح ،مـشـهــد املنافسة
على اللقب العتيد.

الفيفا

«كاس» تبقي على عقوبة إيقاف ميشال بالتيني

لن يتمكن بالتيني من المشاركة في حفل سحب قرعة
كأس أوروبا (أ ف ب)

رف ـضــت محكمة الـتـحـكـيــم الــريــاضــي
االستئناف الذي قدمه رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال
بــات ـي ـنــي وأبـ ـق ــت ع ـل ــى ق ـ ــرار إي ـقــافــه
ملــدة  90يومًا عــن ممارسة أي نشاط
كـ ــروي بـسـبــب ح ـصــولــه ع ـلــى «دف ـعــة
مشبوهة» من رئيس االتحاد الدولي
امل ـس ـت ـق ـي ــل وامل ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
ذاتها ،السويسري جوزف بالتر.
واإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار يـجـعــل
بــاتـيـنــي مـسـتـبـعـدًا مــن االنـتـخــابــات
الرئاسية املـقــررة في زيــوريــخ في 26
شباط املقبل ،بما أن ترشيحه سيبقى
مجمدًا حتى الحسم في قضيته.
وس ـ ـت ـ ـص ـ ــدر غـ ـ ــرفـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـك ـ ــم ،الـ ـت ــي
ستستمع الى بالتيني في  18كانون

األول ،حكمها النهائي اعتبارًا من 21
ال ـحــالــي بـحـســب م ـص ــادر مـقــربــة من
املنظمة العاملية لكرة القدم.
ول ــن يـتـمـكــن بــات ـي ـنــي م ــن امل ـشــاركــة
ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي ب ــاري ــس ف ــي حفل
سـ ـح ــب قـ ــرعـ ــة ك ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـت ــي
تـسـتـضـيـفـهــا بـ ــاده ال ـص ـيــف املـقـبــل،
وسيستمر حرمانه ممارسة مهماته
كرئيس لـ «يويفا» بموجب العقوبة
املؤقتة.
ورغ ـ ــم ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــراراتّ ،
رد م ـحــامــي
ب ــات ـي ـن ــي ،ت ـي ـبــو ألـ ـي ــس ب ـ ــأن وك ـي ـلــه
«سيبقى مطمئنًا بشأن قضيته وقوة
ملفه».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال االم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ملـحـكـمــة
الـتـحـكـيــم الــريــاضــي مــاتـيــو ري ــب ،إن

«بالتيني خسر جولة ،لكنها ليست
نـهــائـيــة» ،م ـبــررًا اإلب ـقــاء عـلــى عقوبة
اإلي ـق ــاف ب ـحــرص املـحـكـمــة عـلــى تــرك
«الفيفا» يقوم بعمله ويـصــدر قــراره
النهائي بخصوص القضية.
في املقابل ،طالبت املحكمة «الفيفا»
بـعــدم تمديد عقوبة اإلي ـقــاف املؤقت
لبالتيني بعد  5كانون الثاني املقبل.
وكـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ق ـ ــد أع ـل ــن
احتمال تمديد العقوبة ملدة  45يومًا
بعدما أصــدر العقوبة األول ــى ملــدة 3
أش ـهــر فــي الـثــامــن مــن تـشــريــن األول
املاضي.
وبحسب املحامي أليس فإن «بالتيني
يعرف أنه ُ
سي َب ّرأ في نهاية املطاف»،
مضيفًا أن صــاحــب الـكــرة الذهبية 3

م ــرات «تـلـقــى بــارتـيــاح طـلــب محكمة
ال ـت ـح ـك ـي ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
الــدولــي بعدم تمديد عقوبة اإليقاف
املؤقت».
وال ي ـ ـ ـ ــزال دف ـ ـ ـ ــاع ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ي ـع ـت ـقــد
دائ ـم ــا أن بــإمـكــانــه تـغـيـيــر املـعـطـيــات
م ــن خـ ــال ت ـقــدي ـمــه لــوث ـي ـقــة ج ــدي ــدة
إلـ ــى املـ ـل ــف ،وهـ ــي امل ــذك ــرة الــداخ ـل ـيــة
ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـت ــاري ــخ 1998
ال ـتــي تـصــف بــاتـيـنــي ب ــ»مــوظــف في
الفيفا» والتي يعتبرها دفاعه الدليل
«امل ـ ـك ـ ـتـ ــوب ل ـل ـع ـق ــد الـ ـشـ ـفـ ـه ــي» الـ ــذي
تقاضى الفرنسي بموجبه مبلغ 1.8
مليون يورو من بالتر مقابل خدمات
استشارية مزعومة قام بها ملصلحة
السلطة الكروية عام .2002
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مجموعات «يورو  »2016تبصر النور اليوم
تـحـبــس املـنـتـخـبــات ال ـ ـ  24املـتــأهـلــة
 2016لـكــرة الـقــدم،
الــى كــأس أوروب ــا ُ
أن ـف ــاس ـه ــا ع ـن ــدم ــا ت ـس ـح ــب الـ ـي ــوم،
الساعة  19,00بتوقيت بيروت ،قرعة
النهائيات فــي العاصمة الفرنسية
باريس.
وستكون اإلجــراءات األمنية مشددة
فـ ــي ح ـف ــل الـ ـق ــرع ــة ال ـ ـ ــذي س ـي ـش ــارك
ف ـي ــه نـ ـج ــوم كـ ـب ــار فـ ــي ع ــال ــم ال ـك ــرة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـث ــل الـ ـه ــولـ ـن ــدي رود
غوليت والتشيكي أنطونني بانينكا
واألملاني أوليفر بيرهوف ،وذلك بعد
ال ـه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي ضــربــت
باريس الشهر املاضي.
وسيتولى غوليت ،الفائز بالكأس
الـقــاريــة عــام  1988حــن كــان قائدًا
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي وص ــاح ــب
ال ـكــرة الــذهـبـيــة لـعــام  ،1987إج ــراء
القرعة بصحبة الظهير الفرنسي
بيشنتي ل ـي ــزارازو ،أكـثــر الالعبني
الـفــرنـسـيــن تـتــويـجــا بــاألل ـقــاب ،إذ
فاز بكأس العالم عام  1998وكأس
أوروبـ ــا ع ــام  2000وك ــأس ال ـقــارات
ع ــام ــي  2001و 2003إل ـ ــى جــانــب
دوري أبطال أوروبــا عام  2001مع
بايرن ميونيخ األملاني الذي أنهى

رياضة
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مسيرته معه عام .2006
وس ـي ـســاعــد غــول ـيــت ول ـ ـيـ ــزارازو في
مهماتهما م ــدرب منتخب إسبانيا
فـيـسـنـتــي دل بــوس ـكــي الـ ــذي ش ــارك
في البطولة القارية العبًا عام 1980
وقـ ــاد بـ ــاده إل ــى ال ـل ـقــب م ــدرب ــا عــام
 2012وهو سيأتي بصحبة الكأس،
إلـ ــى ج ــان ــب ب ـي ــره ــوف الـ ـ ــذي سـجــل
الهدف الذهبي في مرمى تشيكيا في

نهائي  ،1996والفرنسي اآلخر دافيد
تريزيغيه الذي سجل الهدف الذهبي
في مرمى إيطاليا في نهائي ،2000
واليوناني انغيلوس خاريستياس
ال ــذي سـجــل ه ــدف ال ـفــوز ل ـبــاده في
نهائي  2004ضد البرتغال.
كــذلــك ي ـش ــارك بــانـيـنـكــا ال ــذي سجل
ركـلــة الترجيح الشهيرة فــي نهائي
 1976ليمنح تشيكوسلوفاكيا الفوز

تقام قرعة النهائيات في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة (أ ف ب)

على أملانيا الغربية.
ووزع ـ ـ ـ ــت امل ـن ـت ـخ ـب ــات عـ ـل ــى أربـ ـع ــة
مـسـتــويــات حـيــث وض ـعــت إسبانيا
حــامـلــة الـلـقــب وأملــانـيــا بطلة العالم
وإنـكـلـتــرا وال ـبــرت ـغــال وبـلـجـيـكــا في
امل ـس ـتــوى األول ،وإيـطــالـيــا وصيفة
البطل وروسيا وسويسرا والنمسا
وكرواتيا وأوكرانيا في الثاني.
أمــا املـسـتــوى الـثــالــث فـضــم تشيكيا
وال ـ ـسـ ــويـ ــد وب ــول ــونـ ـي ــا وروم ــانـ ـي ــا
وسلوفاكيا واملجر ،فيما ضم الرابع
تــرك ـيــا وإي ــرل ـن ــدا وأي ـس ـل ـنــدا ووي ـلــز
وألبانيا وإيرلندا الشمالية.
وه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع يـ ـعـ ـن ــي أن ه ـن ــاك
إم ـكــان ـيــة ألن ت ـتــواجــه إس ـبــان ـيــا مع
إيـطــالـيــا م ـجــددًا فــي إعـ ــادة لنهائي
 ،2012كذلك هناك إمكانية ملواجهة
بــري ـطــان ـيــة ب ــن إن ـك ـل ـتــرا وويـ ـل ــز أو
إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة أو ج ـم ـهــوريــة
إيرلندا.
وستكون هولندا الغائبة األكبر عن
ال ـقــرعــة ألن ـه ــا ل ــم تـتـمـكــن م ــن حجز
مقعدها في النهائيات التي ستغيب
عنها لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام 1984
عـنــدمــا أقـيـمــت الـبـطــولــة فــي فرنسا
أيضًا.

ربع نهائي مونديال األندية غدًا

تتواصل بطولة كأس العالم لألندية ،املقامة في
اليابان ،غدًا ،عبر الدور ربع النهائي حيث يلعب
في املباراة األولى ،عند الساعة  9.00صباحًا
بتوقيت بيروت ،كلوب أميركا املكسيكي،
بطل الكونكاكاف ،مع غوانغجو إيفرغراندي
الصيني ،بطل آسيا ،وفي الثانية ،عند الساعة
 ،12,30مازيمبي الكونغولي ،بطل أفريقيا ،مع
سانفريتشي هيروشيما بطل اليابان.
ويلتقي الفائز في املباراة األولى مع برشلونة
اإلسباني بطل أوروبا الخميس املقبل ،والفائز في
الثانية مع ريفر باليت األرجنتيني ،بطل أميركا
الجنوبية ،األربعاء املقبل.

ريبيري وبنعطية يغيبان لنهاية 2015

سيغيب نجم بايرن ميونيخ األملاني ،الفرنسي
فرانك ريبيريّ ،
عما بقي من مباريات فريقه لعام
.2015
ويبدو أن لعنة اإلصابات تالحق ريبيري الذي لم
يمر أكثر من أسبوع على عودته الى املالعب ،إذ
أصيب مجددًا في لقاء األربعاء ضد دينامو زغرب
الكرواتي ( )0-2في دوري أبطال أوروبا ،وسيغيب
بالتالي عن املباريات الثالث األخيرة لفريقه في
.2015
وتبني أن ريبيري يعاني من مشاكل عضلية،
واألمر ذاته ينطبق على املدافع املغربي مهدي
بنعطية الذي سيغيب أيضًا عن املباريات الباقية
لهذا العام.

مقتل الهندوراسي بيرالتا بإطالق نار

كرة الصاالت

 7فرق تتنافس على لقب دوري الفوتسال للسيدات
ينطلق الـيــوم ال ــدوري اللبناني لكرة
ال ـقــدم لـلـصــاالت لـلـسـيــدات ،بمشاركة
 7ف ــرق ه ــي ش ـبــاب ال ـســاحــل ،جامعة
القديس يــوســف ،الجامعة االميركية
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،سـ ـت ــارز
أكاديمي ،رويالز ،بيروت ،وشوترز.
وك ـ ـ ــان ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة فـ ــي نـسـخـتـهــا
االولــى من نصيب الصداقة ،ويتوقع
ان تكون النسخة الثانية على مستوى
عال ،وخصوصًا ان فوتسال السيدات
ٍ
نـشــط بـشـكـ ٍـل كـبـيــر عـلــى صـعـيــد فــرق
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
املحلية ،وحتى الخارجية حيث كان
 AUSTقــد حقق املــركــز الـثــالــث اواخــر
الشهر املــاضــي فــي البطولة العربية
لـلـجــا ًمـعــات ال ـتــي اقـيـمــت ف ــي االردن،
اضــافــة الــى نتائج الفتة ل ـ  USJايضًا
في مشاركات اوروبية.
وتـ ـفـ ـتـ ـت ــح امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم

الـ ـس ــاع ــة  15.00بـ ـمـ ـب ــاراة بـ ــن USJ
وضيفه رويالز على ملعب االول في
املنصورية ،بينما يلعب غدًا الساعة
 17.00س ـ ـتـ ــارز أكـ ــادي ـ ـمـ ــي وض ـي ـفــه
 ،AUSTعـ ـل ــى م ـل ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــد ،ال ـ ــذي
يـسـتـضـيــف ال ـس ــاع ــة  19.00م ـب ــاراة
شباب الساحل مع شوترز.
هذا وكانت قد اختتمت املرحلة الـ 14
فــي دوري الــرجــال ،حيث حقق قطبا
الـ ـص ــدارة ب ـنــك ب ـي ــروت حــامــل الـلـقــب
وامليادين فوزًا روتينيًا.
بنك بيروت تخطى القلمون صاحب
امل ــرك ــز م ــا قـبــل األخ ـي ــر بنتيجة .1-6
وتـنــاوب على تسجيل اه ــداف الفائز
جــان كوتاني وف ــادي جــريــج ومهدي
قبيسي ( )2وحسن حمود ومصطفى
س ــرح ــان .ام ــا ال ـخــاســر فـقــد سـجــل له
عمر حليحل.
بــدوره ،لم يضطر امليادين الى وضع

ثقله فــي مــواجـهــة الـشــريــك اآلخ ــر في
ال ـق ــاع اي فــريــق الـجــامـعــة االمـيــركـيــة
للثقافة والتعليم ،فحصل على ثالث
نـقــاط جــديــدة بـهــدفــي محمد بوصي
وكريم ابو زيد.
وعلى غرار املتصدرين ،تمكن الجيش
ـوز سهل على
اللبناني مــن تحقيق فـ ٍ
حـ ـس ــاب ض ـي ـف ــه ط ــرابـ ـل ــس ال ـف ـي ـح ــاء
بنتيجة  ،1-6سجلها للفائز حسني
نـ ـج ــم «هـ ــاتـ ــريـ ــك» ومـ ـحـ ـم ــد قـبـيـســي
وم ـح ـم ــود رمـ ـض ــان واحـ ـم ــد ع ـب ــاس،
وللخاسر عمر الحالب.
اال ان امل ـبــاراة االه ــم فــي هــذه املرحلة
كــانــت «دربـ ــي» الـجــامـعــات بــن فريق
ج ــامـ ـع ــة الـ ـق ــدي ــس ي ــوس ــف وض ـي ـفــه
ف ــري ــق ال ـج ــام ـع ــة االم ـي ــرك ـي ــة لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا ،الــذي انتهى ملصلحة
الضيوف بنتيجة  .2-3سجل للفائز
رأف ــت كــريــم وخــالــد صـيــدانــي وحسن

قصير ،وللخاسر اندريه نادر ومحمد
هاشم.
كـ ــذلـ ــك ،شـ ـه ــدت هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة فـ ــوزًا
الف ـت ــا آخ ــر ل ـش ـبــاب االش ــرف ـي ــة ال ــراب ــع
عـلــى الـشــويـفــات  ،0-5سجلها قاسم
ع ــز ال ــدي ــن ( )2والـفـلـسـطـيـنــي محمد
حمودي ( )2وابراهيم ديب.
وتـفـتـتــح املــرح ـلــة ال ـ ـ  15ال ـي ــوم حيث
يلعب  AUSTمــع الـشــويـفــات الساعة
 ،15.00ع ـلــى مـلـعــب الــرئ ـيــس ل ـحــود،
والقلمون مع االشرفية الساعة ،19.00
على امللعب عينه ،بينما يلتقي USJ
مــع طــرابـلــس الفيحاء الـســاعــة 17.00
على ملعب االول.
ويلعب الجيش اللبناني مع ،AUCE
غـ ـ ـ ـ ـدًا ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  17.00عـ ـل ــى م ـل ـعــب
ال ــرئـ ـي ــس ل ـ ـحـ ــود .وت ـخ ـت ـت ــم امل ــرح ـل ــة
االربعاء الساعة  21.30بقمة بني بنك
بيروت وامليادين ،على امللعب عينه.

الكرة اللبنانية

تعادل عادل ودقائق مجنونة بين العهد والصفاء
عبد القادر سعد
فـ ــاز ف ــري ــق ال ـص ـف ــاء ع ـلــى ال ـع ـهــد رغــم
تعادله معه  1 - 1في افتتاح األسبوع
الثامن من الدوري اللبناني لكرة القدم
على ملعب صيدا .فاز الصفاء وخسر
فــي الــوقــت عـيـنــه .فــاز بــالـتـعــادل لكون
املـبــاراة جمعته مــع وصيفه وبالتالي
حــافــظ عـلــى الـ ـص ــدارة .وخ ـســر لكونه
تقدم حتى الدقيقة  91برغم أن تقدمه
جاء من ركلة جزاء في الدقيقة  86بعد
كــرة مــرتــدة مــن يــد العــب الـعـهــد خليل
خميس إثر تسديدة من البديل الشيخ
الديوك ،سجلها نور منصور.
لكن املهاجم طــارق العلي كــان لــه رأي
آخـ ــر ح ــن س ـ ّـج ــل هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل فــي
الدقيقة  91من تمريرة رأسية ملحمدو
درامــي .دقائق مجنونة عاشها ملعب
صيدا من الدقيقة  86حتى الدقيقة 96
لحظة اطالق الحكم سامر قاسم الذي
قــاد املـبــاراة بنجاح صافرته األخـيــرة.
أما اقصى درجــات اإلثــارة فكانت حني

ارتـ ــدت ك ــرة ع ـبــاس ع ـطــوي «أون ـي ـكــا»
من عارضة الحارس مهدي خليل قبل
صافرة قاسم بثوان ،حيث كان بإمكان
الـ ـعـ ـه ــد أن يـ ـخ ــرج فـ ــائ ـ ـزًا بــال ـن ـت ـي ـجــة
والنقاط والصدارة.
لـكــن نـتـيـجــة ال ـت ـعــادل تـعــد عــادلــة الــى
ح ـ ــد ك ـب ـي ــر رغ ـ ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـض ــائ ـع ــة

لـلـعـهــداويــن ف ــي ال ـش ــوط األول ،الـتــي
وقـ ــف ال ـ ـحـ ــارس ال ـخ ـل ـيــل ف ــي وجـهـهــا
فاستحق لقب أفضل العب في املباراة.
وبــدا التأثر واضـحــا على خليل الــذي
بكى بعد نهاية املـبــاراة على فــوز غال
وثمني كان في متناول اليد وضاع في
الوقت القاتل.

كرة العب العهد طارق العلي في طريقها الى شباك خليل (عدنان الحاج علي)

ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ع ـ ــزز صـ ـ ـ ــدارة ال ـص ـفــاء
برصيد  18نقطة وبقي العهد وصيفًا
ب ــ 16بانتظار نتيجة شـبــاب الساحل
وضيفه اإلجتماعي اليوم عند الساعة
 14.15عـلــى مـلـعــب الـعـهــد .إذ بــإمـكــان
ال ـس ــاح ــل اسـ ـتـ ـع ــادة م ــرك ــز ال ــوص ــاف ــة
وان ـتــزاعــه مــن الـعـهــد لـكــونــه يـمـلــك 14
نقطة وبالتالي سيصبح رصـيــده 17
في حال فوزه.
وفي بطولة الدرجة الثانية ،فاز اإلخاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه ع ـلــى اإلص ـ ــاح ال ـبــرج
الـشـمــالــي  0 - 2ف ــي اف ـت ـتــاح األس ـبــوع
الـتــاســع .وت ـعــادل األهـلــي النبطية مع
الرياضة واألدب .0-0
ويلعب الـيــوم هومنتمن مــع الشبيبة
املزرعة على ملعب برج حمود ،واألمل
معركة مــع الـهــال حــارة الناعمة على
ملعب صور .ويختتم األسبوع التاسع
غدًا بلقاءي التضامن صور مع املبرة
عـلــى ملعب ص ــور ،والـعـمــال طرابلس
م ـ ــع األهـ ـ ـل ـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي املـ ــرداش ـ ـيـ ــة.
وجميع املباريات الساعة .14.15

قتل العب رينجرز االسكوتلندي السابق،
وأوليمبيا الهندوراسي أرنولد بيرالتا بعدما أطلق
مجهولون النار عليه في مرأب مركز تجاري.
وقال مفوض الشرطة ليونيل سوسيدا إن الدولي
الهندوراسي ( 26عامًا) اغتيل في مسقط رأسه
ال سيبا.
وقال سوسيدا إن الشرطة تتعقب مسلحًا واحدًا
على األقل ،مستبعدًا أن تكون السرقة الدافع في
عملية القتل ألنه لم يسرق منه أي شيء.

أخبار رياضية

نهائي كأس السلة اليوم

يلتقي اليوم فريقا الحكمة وبيبلوس في نهائي
كأس لبنان لكرة السلة عند الساعة 16.00
على ملعب الشياح.
ويسعى الحكمة
الى تحقيق لقب
ّ
سيشكل دافعًا له
قبل انطالق البطولة،
وهو وصل الى
النهائي للمرة األولى
منذ عام  .2006أما
بيبلوس فيسعى إلى
تحقيق أول لقب له وتبدو كفته أرجح نظرًا إلى
االستقرار الذي تؤمنه إدارة النادي.

ً
«الرحمة» بطال لكأس «ج» بكرة القدم

أحرز فريق «ثانوية الرحمة» كأس «ج» بكرة
القدم ،للمرة الثانية على التوالي ،بتغلبه في
املباراة النهائية على فريق «ثانوية مصطفى
شمران» ـ البيسارية ( 8ـ  ،)6بركالت الترجيح،
بعد تعادلهما في الوقت األصلي ( 2ـ  ،)2على
ملعب بيروت البلدي ،بحضور :رئيس منطقة
ً
بيروت التربوية محمد الجمل ،ممثال املدير
العام للوزارة الدكتور فادي يرق ،رئيس وحدة
األنشطة الرياضية في الوزارة الدكتور مازن
قبيسي ،األمني العام لالتحاد اللبناني لكرة
القدم جهاد الشحف ورئيس وفد بطولة كأس
«جيم» طالل األنصاري.
تقدم «شمران» مع نهاية الشوط األول بهدفني
لنجمه هادي مدكور ( 6و 16من ركلة جزاء)،
قبل أن يتألق نجم «الرحمة» علي مصطفى
ويسجل هدفي فريقه في بداية الشوط الثاني
وفي اللحظات األخيرة من املباراة ،قبل أن
يهدي فريقه اللقب بتسجيله ركلة الترجيح
األخيرة.
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ثقافة وناس

فنون بصرية

كريم دكروب ...مكيدة األمل
على خشبة «مسرح دوار
الشمس»ّ ،
يقدم عرضه
الجديد «يا قمر ّ
ضوي
عالناس» (سينوغرافيا
وليد دكروب ،موسيقى
أحمد قعبور ـ  48د) للكبار
والصغار .عمل يضيء ّعلى
المأساة اإلنسانية في ظل
تنامي الحروب واإلرهاب

عبيدو باشا
ال يـ ــزال ك ــري ــم دك ـ ــروب يـنـصــب فـخــاخ
األمل للصغار والكبار« .يا قمر ضوي
عالناس» (تأليف كريم دكــروب بإدارة
ج ـم ـع ـيــة «خ ـ ـي ـ ــال» ،م ــوس ـي ـق ــى أح ـمــد
ق ـع ـبــور ،سـيـنــوغــرافـيــا ول ـيــد دك ــروب)
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة «دوار
الـشـمــس» مـكـيــدة أم ــل جــديــدة .مكيدة
ف ــن .ال تكتفي بــالـتـحــول الـثـقــافــي عبر
التجربة .ال ي ـ ّ
ـدور دك ــروب العمل على
الحداثة في التجربة وعلى الكامن في
ّ
الـتــراث وحدهما .نــط معلوم التجربة
ف ــوق ذل ــك إل ــى غ ـيــر رج ـعــة بــامل ـســاواة
ب ـي ـن ـه ـم ــا م ـ ــن دون صـ ــريـ ــر ال ـت ـف ـك ـيــر
املتشدد .عنده العقل ،قمة القيم .وحيه
األول ما أبدعته الثقافات غير العربية
عبر حركات النقل .صارت هذه حاضرة
مسرحه على مدد بعيدة .تمكنت منه،
ّ
هكذا ،يغط في التراث،
ثم تمكن منهاّ .
مـ ــن دون أن ي ـت ـم ــن ــع عـ ــن اس ـت ـع ـم ــال
األدوات الـتـقـنـيــة واملـ ـع ــارف الـغــربـيــة
الحديثة .هو ال ِّيعتبر ذلك ابتعادًا عن
تراثه ،ألنه ُيسخر التقنيات واملعارف
امل ـ ــذك ـ ــورة فـ ــي خـ ــدمـ ــة قـ ـص ــة ي ــوس ــف
(فــي ال ـقــرآن والـعـهــد الـقــديــم) .يحييها
بتحديثها ،ال بوصفها قصصًا دينيًا.
م ــن خــال ـهــا ،يـحـقــق امل ـع ـنــى بــاملـعـنــى.
مقاربة تبني عثرات العالقة بني البشر
والبشر .تقوم أنظومته الثقافية هنا
عـلــى ق ــراءة الـنـبـهــاء لـلـقـصــص ،بعيدًا
من التحريم والتجريم ،قريبًا من غنى
الوجود .لن يضطر هذا املسرحي ،ابن
ال ـت ـجــربــة ال ــروس ـي ــة (خ ــري ــج روس ـي ــا)
لشرح تأثيرات خــروجــه على املدرسة
ال ــروسـ ـي ــة (تـ ـج ــرب ــة كـ ــراس ـ ـنـ ــدار) وال
على التجربة اليابانية (الـبــونــراكــو)،
ّ
ألن ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ال يـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى هـ ـب ــاء،
وال ي ـش ـكــل خ ـي ـبــة أمـ ـ ــل ،م ــع تـسـجـيــل
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـخـ ــاص إث ـ ــر ال ـع ـي ــش فــي

تجارب اآلخرين والتفكر بها والتكلم
عـلـيـهــا .روح الـفـنــون تـسـبــق أشكالها
فــي «يــا قمر ضــوي عــالـنــاس» .لــم تعد
تأثيرات األساتذة بائنة على التلميذ،
ألن التلميذ أصـبــح أسـتــاذ نفسه منذ
سنوات طويلة.
ال ل ـ ـي ـ ــاق ـ ــات ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وال خـ ـط ــوط
م ــرس ــوم ــة ،ح ــن يـكـتــب ك ــري ــم دك ــروب
ع ــرض ــه ب ــالـ ـص ــورة .ال ي ـت ـم ـتــع ال ـك ــام
ع ـن ــده ب ـم ـظــاهــر ال ـع ـظ ـم ــة .ال يـتـسـلــط
ع ـلــى الـ ـع ــرض ،وال ي ـق ـيــم ع ـل ـيــه نــوعــا
مــن أن ــواع العنف .للكالم نطاق معني.
أم ـ ــا الـ ـنـ ـط ــاق األوس ـ ـ ـ ــع ،األش ـ ـمـ ــل فـهــو
للمشهد .السينوغرافيا (وليد دكروب)
ً
واإلخ ـ ــراج يـشـخـصــان املـســرحـيــة أوال
بـ ـ ــأول .األف ـ ــق ه ــو ف ــي الـسـيـنــوغــرافـيــا
واإلخـ ـ ــراج وص ـنــاعــة ال ــدم ــى .األخ ـيــرة
تـسـ ّـجــل حـضــورًا نــاضـجــا بفعل تــراكــم
التجارب .ال بــراءة في صناعة الدمى،
ّ
ألن دكـ ـ ـ ـ ــروب ت ـ ـحـ ــرر ف ـ ــي امل ـس ــرح ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــن امل ـس ـب ـق ــات واألوهـ ـ ـ ــام
واإليــديــولــوج ـيــات .إن ــه فــي قـلــب واقــع
ال ـت ـج ــرب ــة ،م ــن دون ت ــزي ــن .ال ـتــوقــف
أمــام العلل السابقة الكامنة في مجال
مـ ـس ــرح األط ـ ـفـ ــال ال ـث ـق ــاف ــي (وم ـج ـم ــل
نواحي الحياة السابقة له وفيه) قاده
إلــى نفض التجربة والتخلص من كل
ما هو زائد.
دم ــى عــزيــزة ،دم ــى تـتــألــق ،كـمــا يتألق
ب ـش ــري ع ـل ــى امل ـن ـص ــة (ت ـح ــري ــك أدون
خ ــوري وفـ ــؤاد ي ـم ــن .)...ذئ ــاب كـبـيــرة.
شجرٌ .
ٌ
ٌ
بشر.
ذكور.
ذئاب صغرى .إناث.

ٌ
ٌ
ٌ
أرض .كــل شــيء
ج ـبــال .ب ـيــوت .س ـمــاءّ .
وظيفي .السلوكيات تكثف املعتقدات.
ه ـكــذا ،ي ـبــان فــن خ ـيــال ال ـظــل والـفـنــون
الحسية املرتكزة إلى اإلدراك البسيط.
ال شــيء يباعد بــن الـحـيــاة املسرحية
وال ـت ـن ـظ ـيــر امل ـس ــرح ــي .ال أالعـ ـي ــب فــي
ّ
التحريك ،ألن األخير يحقق متطلبات
ف ـل ـس ـفــة ال ـ ـعـ ــرض ،أو ك ـش ــف تـقـنـيــاتــه
ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور .ال ع ــاق ــة لـلـتـغــريــب
الـبــريـشـتــي بــذلــك .مــن قـيــم ال ـعــرض أن
ي ـقــدم شـخـصـيــاتــه ال ـف ــردي ــة م ــن خــال

دمى عزيزة تتألق ،كما يتألق
بشري على المنصة
الجماعة .جماعة تقود الدمية الواحدة،
بـفـضــائـهــا امل ـف ـتــوح ع ـلــى االح ـت ـمــاالت
وال ـت ــأوي ــات .واق ــع ال ـفــرق بــن الـقــديــم
والـجــديــد .لــن تعيق اللعبة الضوئية
في عمق املسرح ،تأصيل حركة النقل
م ــن مــرح ـلــة إل ــى مــرح ـلــة .الـشـيـخــوخــة
عــودة إلــى الطفولة .روح الطفولة من
عمق ذاكرة التجربة ،حتى ال نشير إلى
شيخ تجربة أو شيخوخة ،ما يتوجب
توضيحه ،بحيث ال يفهم التوصيف
على غير ما هي الغاية منه .ما حدث
تثقيف الـعـقــل عـلــى م ــدى سـنــوات
هــو
َ
كثيرة ،نشدت ما وصلت إليه.
ريبرتوار حاشد باألعمال النوعية .كل
مسرحية ّ
تعبر عن حالة شخصية ،ال

تـلـبــث أن تـتـقــدم بــاض ـطــراد .ال حــاالت
عابرة .امتنع دكــروب في الجديد ،عن
ّ
ح ـشــره بــال ـقــديــم .وإذ ي ـقــال إن الـعـقــل
ً
ي ـت ـش ـكــل أش ـ ـكـ ــاال م ـخ ـت ـل ـفــة بــاخ ـتــاف
األشخاص العاقلني واألقوال واألفعال،
ي ـق ــال إن مـنـحــة ال ـش ـغــل امل ـش ـت ــرك بني
كــريــم دك ــروب وأحـمــد قـعـبــور ،تحدت،
وغ ـ َّـي ــرت ،بـحـيــث ب ــات ــت ه ــي نـفـسـهــا،
أمام ضرورات التغير بتحدي الشراكة
ذاتها لصالح شراكة أخرى.
ال ك ــام ميتافيزيقيًا ،حــن نتكلم عن
شراكة كريم دكروب الباهرة مع أحمد
قـعـبــور .ج ــزء مــن جــوهــر مـســرح كريم
ّ
دك ــروب هــو فــي هــذه الـشــراكــة .بيد أن
الشراكة بني االثنني ،بانت في العرض
األخ ـ ـيـ ــر ك ــأن ـه ــا اس ـت ـن ـف ــدت غــايــات ـهــا
وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا .ال ألنـ ـه ــا مـ ــا ع ـ ـ ــادت ذات
شـخـصـيــة ،بــل ألن ـهــا بـنــت الشخصية
هـ ــذه .بــاتــت ح ــاض ــرة ،ف ــاخ ــرة ،بصفة
املطلق .لكن تلك الصفة تخلخل مزاج
املـ ـ ـس ـ ــرح /األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس /حـ ـي ــث ت ـص ـنــع
التجارب شراكات ،ثم ال تلبث أن تخرج
عليها ،كي ال تقع في الغرار .التجربة
ال ـجــديــدة م ــع أح ـمــد ق ـع ـبــور ه ــي على
غرار التجارب القديمة .ال انتقاص من
قوته الدرامية في التأليف املوسيقي
والـ ـ ـت ـ ـلـ ـ ـح ـ ــن .يـ ـنـ ـسـ ـح ــب ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــول
املوسيقي على الـفـضــاء املـســرحــي ،إذ
تـتـكــرر الـهــويــة الـقـعـبــوريــة ذات ال ــروح
املدينية الواضحة واملفاتيح األوضح.
ان ـس ـحــابــه امل ـت ـكــرر يـقـيـمــه كـطـبــاعــة ال
كإبداع ،أو يجعل اإلبداع شيئًا نسبيًا

من «يا قمر ّ
ضوي عالناس»

م ــع ت ـك ــرر اإلبـ ـ ـ ــداع ب ــروح ــه وم ـفــات ـيــح
روحه وعوامله الشخصية األخرى.
في الفلسفة ،العالم في «يا قمر ضوي
عــال ـنــاس» ص ـح ــراء م ـتــرام ـيــة .الــذئــاب
أكـثــر إنـســانـيــة مــن الـبـشــر .ال سستمة
ه ـن ــا .ال تـ ـش ــاؤم .رمـ ــز أو إش ـ ــارة إل ــى
راهــن العيش .وألن الغاية هي توجيه
الساعي إلى مسار السعي ،نخلص إلى
أن شخصيتني في العرض أفضل من
شخصية ٌواح ـ ــدة .شخصية للكتابة
وش ـخ ـص ـي ــة ل ـ ــإخ ـ ــراج .ك ـت ــاب ــة كــريــم
دك ـ ـ ــروب ،ص ـنــاعــة خ ـلــق ال ـع ــال ــم األول
على ال ــورق ،فــي انتظار عــالــم املـســرح.
جمال التركيب على املنصة ،يتضاعف
بحضور النغم اآلخ ــر ،مــن الشخصية
األخــرى .دور على دور .يتسع املحيط
بذلك وتـثــرى البيئة وتتميز السمات
أك ـثــر ،ألن ال ـكــاتــب ،عـلــى ق ــدر مــا يتقن
ال ـك ـت ــاب ــة ،ي ـب ـقــى ب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا تـخـيـلــه.
االكتمال في الفرق ...الفرق بني الكاتب
واملخرج.
مالحظة أخرى .صنع الخيال يأتي من
لقاء خيال الكتابة بمخيال اإلخراج .ال
ّ
مثال ألن املثال عبرة ال مغامرة .املسرح
مغامرة .ال بــأس من مالحظات أخرى
كبالدة الوالد في املسرحية من صناعة
حضوره (بطرس روحانا)َ .
عـقــانــي كــريــم دك ـ ــروب ،ل ــم ي ـبــق داخ ــل
حدود عقله .يضع يده في النار ،من دون
أن يحلم بالجنة .ما عاد يأخذ التجربة
مــن زاوي ــة ،بعدما بــاتــت تجربة زواي ــا.
ض ــوء املـســرحـيــة األخ ـي ــرة يـغـمــر وجــه
التجربة .ضوء كاشف .ضوء موضعي
بــاهــرُ ،يبني موضع التجربة ويوضح
قسماتها .ويصبح بمستطاع الناظر
إليها أن يسأل :من في الواقع  ،ينظر إلى
ً
اآلخــر؟ وضعية تشق الستائر بــدال من
أن تتركها مدالة .الضوء يحدد درجات
ال ـج ـس ــد ،وحـ ــاجـ ــات ال ـج ـس ــد لـكـمـيــات
الضوء .ال لحظات هاربة هنا .التجربة
وصلت إلى الــذروة .كبر صبي «النادي
الثقافي الـعــربــي» ،بعيدًا مــن كاميرات
املـ ــراق ـ ـبـ ــة .إي ـ ـقـ ــاظ وع ـ ـيـ ــه ،م ـ ــرة أخ ـ ــرى،
يكشف له بعض عيوب التجربة .عيوب
نــادرة ال عالقة لها بالجسد التعبيري.
ّ
عيوب كسوة الفضاءِ ،ب َما بات يقلص
العالقات في الخارج إلى حدود التوقع.
أسماء تتكرر .عجت التجربة باألسماء
ه ــذه .حققت ش ــروط ال ـشــراكــة .أصعب
األشياء االنقطاع عمن نحب .الثراء هنا
في القليل أو الكثير من األلم.
«ي ــا قـمــر ض ــوي عــال ـنــاس» لـكــريــم دك ــروب:
الــراب ـعــة بـعــد ظـهــر كــل ي ــوم سـبــت حـتــى 31
ك ــان ــون األول ـ ـ ـ ـ م ـســرح «دوار ال ـش ـمــس» ـ
لالستعالم01/381290 :

ليالي المترو

«مسار إجباري» تطفئ شمعتها العاشرة في بيروت
عبدالرحمن جاسم
تــزامـنــا مــع احـتـفــالـهــا بعيد ميالدها
العاشر ،تحط فرقة «مسار إجباري»
اليوم في بيروت ،وتحديدًا في «مترو
املدينة» (الحمرا) ،لتلتقي جمهورها
اللبناني الكبير .ال يمكن النظر إلى
الفرقة اإلسكندرية إال كواحدة من أهم
ً
الفرق التي ّ
تقدم فنًا بديال في الوطن
العربيّ .
تقدم «مسار إجـبــاري» نكهة
خاصة في مزيج يجمع بني موسيقى
ال ــروك ،والـغــوسـبــل ،والـبـلــوز ،والـجــاز
(والجاز الشرقي) من جهة واملوسيقى
الشرقية /العربية ّ التقليدية من جهة
أخ ـ ــرى .ي ـب ــدو ت ــأث ــر ال ـف ــرق ــة واض ـحــا
ب ـعــدد ك ـب ـيـ ٍـر م ــن الـف ـنــانــن الـغــربـيــن،
أبــرزهــم مغني الـكــاونـتــري األمـيــركــي
الشهير جوني كاش .أتى اسم الفرقة
«س ــاخـ ـرًا» م ــن ف ـكــرة الـعـيــش ف ــي بـلـ ٍـد

ـيء ف ـي ــه ض ـم ــن «م ـس ــار
ي ـس ـيــر ك ــل ش ـ ـ ٍ
إج ـبــاري» .بقيت الفرقة تحافظ على
نوعية معينة من املواقف السياسية/
االجتماعية عبر أغانيها التي تمتاز
ب ـل ـم ـحــةٍ م ــن «ال ـح ـم ـي ـم ـيــة» والـ ـه ــدوء
بـعـيـدًا ع ــن الـنـقــد الـسـيــاســي الـقــاســي
الذي يحوي كالمًا حادًا (تمتاز أغنية
«الحكومة» بلغة هادئة وواعية).
ت ـت ـك ـ ّـون ال ـف ــرق ــة م ــن أي ـم ــن م ـس ـعــودة
(ك ـ ـي ـ ـبـ ــورد) ،وهـ ــانـ ــي الـ ــدقـ ــاق (غ ـن ــاء
وغ ـي ـتــار) ،وتــامــر عـطــا ال ـلــه (درام ـ ــز)،
وأح ـمــد حــافــظ (بـ ــاص) ،الــذيــن انضم
إليهم الحقًا محمود صيام (غيتار).
منذ نشأتها عام ّ ،2005
قدمت «مسار
إجباري» ألبومني هما« :إقــرا الخبر»
( )2013و«ت ـ ـقـ ــع وت ـ ـق ـ ــوم» (.)2015
تنشط الفرقة كثيرًا (محليًا وعامليًا)،
إذ شــاركــت وال ت ــزال فــي مـهــرجــانــات
وجوالت في جميع أنحاء العالم ،بدءًا

مــن أوروب ــا (أملــانـيــا ،ايـطــالـيــا ،مالطا،
تــركـيــا ،مـقــدونـيــا ،انـكـلـتــرا ،هــولـنــدا)،
ً
وصوال إلى الواليات املتحدة ،ناهيك
ع ــن الـ ـج ــوالت األف ــري ـق ـي ــة وال ـعــرب ـيــة.
نـشـطــت «م ـس ــار إجـ ـب ــاري» كـثـيـرًا في
مــرح ـلــة «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــر ّب ــي» ،إذ كــانــت
من أوائــل الفرق التي غنت في تونس

إحدى الفرق المعبرة عن حالة
األندرغراوند المصرية الناشطة
بعد الثورة ،كما في املغرب ،والجزائر،
ولبنان ،واألردن ،والكويت ،واإلمارات.
ـرق
تــأتــي الـفــرقــة ام ـت ــدادًا أســاسـيــا لـفـ ٍ
ك ـث ـي ــرة ل ـه ــا وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي الـ ـش ــارع
املصري ،مثل «إسكندريال» ،و«وسط
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد» ،و«كـ ـ ــايـ ـ ــروكـ ـ ــي» ،و«املـ ـغـ ـن ــى
خانة» .يؤكد وجود هذه الفرق حالة

األن ـ ــدرغ ـ ــراون ـ ــد املـ ـص ــري ــة ال ـنــاش ـطــة
والـ ـه ــام ــة .ب ـم ـجــرد أن ت ــرف ــع صــوتــك
للغناء بموسيقى «مختلفة» أو «غير
اعـتـيــاديــة» ،يعد ذلــك إن ـجــازًا فــي بلد
عبد الوهاب وأم كلثوم .أداء أغنيات
تراثية مثل «أنــا هويت» على طريقة
«مسار إجباري» الخاصة كان ليعتبر
مغامرة غير محمودة العواقب ،لوال
ّ
أن ال ـفــرقــة ّ ّأدت ـه ــا ّ بـطــريـقــة رائ ـع ــة ،إذ
يـ ـب ــدو ت ــأث ــر ال ـ ــدق ـ ــاق واضـ ـح ــا بــأبــي
املــوس ـي ـقــى امل ـص ــري ــة ال ـحــدي ـثــة سـ ّـيــد
درويـ ــش .وم ــا ام ـ ّتــاك الـفــرقــة محليًا
لـ ـ ــ«ألـ ـ ـت ـ ــراس» (عـ ــشـ ــاق م ـت ـع ـص ـبــون)
ك ـمــا أن ــدي ــة كـ ــرة الـ ـ ّق ــدم امل ـص ــري ــة ،إال
دل ـ ـيـ ــل آخ ـ ــر عـ ـل ــى أنـ ـ ـه ـ ــا اس ـت ـط ــاع ــت
ف ــي غـ ـض ــون عـ ـق ـ ٍـد ت ـق ــدي ــم مــوسـيـقــى
شـبــابـيــة بــدي ـلــة ت ـت ـحـ ّـدث ل ـغــة ش ــارع
وتـبـتـعــد عــن األغ ــان ــي ال ـتــي تـتــأرجــح
ص ـ ـعـ ــودًا ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــMain Stream

(كأغنيات عمرو ديــاب وهاني شاكر
وغـيــرهـمــا) أو تـلــك الشعبية للغاية
(شـعـبــان عبدالرحيم وعـبــد الباسط
حـ ـ ـ ّـمـ ـ ــودة) .ه ـ ــذا م ــن دون أن نـنـســى
أيـضــا موسيقى الـحـفــات واألع ــراس
وامل ـه ــرج ــان ــات (م ـث ــل أوكـ ــا وأرت ـي ـجــا
وفـ ـيـ ـفـ ـت ــي) .ال ـن ــوع ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ف ـقــدت
قــدرت ـهــا عـلــى املـنــافـســة خ ــارج طبقةٍ
معينةٍ  ،أما الثانية والثالثة فتقتربان
أكـثــر مــن الطبقات املسحوقة ،بينما
بقيت الطبقات الوسطى إلــى حـ ٍـد ما
ممثل حقيقي .هنا ،كان
مــن دون أي
ٍ
ال ــدور الحقيقي ل ـ «مـســار إج ـبــاري»،
لتكون واح ــدة مــن الـفــرق املـعـ ّـبــرة عن
هذا الوسط.
«مسار إجـبــاري» :اليوم ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
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ثقافة وناس

نقد

بيتي توتل في «مسرح الجريمة»

فودفيل نظيفة
ت ـب ـيــان ع ـث ــرات ل ـب ـنــان ه ــو مــوضــوع
مـ ـس ــرحـ ـي ــة بـ ـيـ ـت ــي ت ـ ــوت ـ ــل «م ـ ـسـ ــرح
الجريمة» التي تعرض على خشبة
«مـ ـس ــرح مـ ــونـ ــو» .اإلن ـ ـسـ ــان أل ـعــوبــة
الـلـحـظــة ،وال ــوج ــود هـبــاء فــي لحظة
من لحظات بيروت املتفجرة .تضيء
«م ـ ـسـ ــرح الـ ـج ــريـ ـم ــة» ع ـل ــى واح ـ ــدة
مــن الـجــرائــم املتوهمة فــي بـيــروت.
تسعينية،
ان ـف ـجــار يـ ــودي ب ــام ــرأة
ّ
نـتـبــن ف ــي ن ـهــايــة امل ـســرح ـيــة أن ـهــا
س ـعــاد كــريــم .املــدخــل إل ــى ال ـجــواب
على املسرحية ،هو فوضى بيروت،
إثر كل تفجير .ال فلسفة ،مع بيتي
ّ
توتل .املوضوع هو الحياة .إال أن
تــوتــل ال ـتــي ت ــروي حـكــايــة فرنسي
مــن أصــل لبناني يـجــري بحثًا عن
الصاالت املسرحية في لبنان ،ويقع
فــي فــخ االت ـهــام بالجريمة ،تتقدم
ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـص ـح ــة وامل ـ ــوارب ـ ــة
والـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــل
وتثقيفه بالتفكر في املسرح باللغة
الـفــرنـسـيــة .امل ـســرح الفرنكوفوني.
الـكـثـيــر مــن شـخـصـيــات املسرحية
تطرح إشكاليات اللغة بلحظاتها
الـ ـحـ ـض ــاري ــة .ف ــرن ـس ــي مـ ــن جـ ــذور
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .لـ ـبـ ـن ــان ــي ال ي ـش ـخــص
حضوره إال من خالل اللغة .قاطن
في شــارع مونو ينزه كلبه ،لحظة
االنـ ـفـ ـج ــار ،وإذاك ي ـص ـبــح مـتـهـمــا
بالتفجير .لن يبرئ هــذا توتل من
م ـ ـحـ ــاوالت إنـ ـع ــاش مـ ـس ــرح عـصــر
ّ
معي ،انتهى حضوره وفاعلياته،
إثر هزيمة عام .١٩٦٧
ّ
ط ــرح ذل ــك سـ ــؤال ال ـل ـغــة ألن الـلـغــة
ضمير وواحـ ــدة مــن عـنــاويــن ُيسر
الحياة واستعصائها في املسرح.
الـشـكــل ال كـمــا ت ــراه .الـشـكــل منتج،
تــراكــم ال ـت ـجــارب ،والـلـغــة هــي على
رأس التراكمات .ال بأس .ذلك أن ال
مـظــاهــر تعظيم للغة عـلــى حساب
ّ
لغة أخــرى .غير أن ال تحرر .غياب
الـ ـتـ ـح ــرر ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ال ـ ــوق ـ ــوع فــي
املـسـبـقــات .هــذه واح ــدة مــن مثالب
املسرحية ألن اللغة فيها ،وميالن
املخرجة إلى اللغة الفرنسيةَّ ،
عمر
م ـس ــرح ــا ،ل ــن نـ ـت ــردد ف ــي أن أطـلــق
ع ـل ـيــه ت ـس ـم ـيــة «مـ ـس ــرح ال ـل ـيــاقــات
االجتماعية» (كوميديا املوقف كما
ّ
تقول توتل) ألن موقفه ،موقف من
أمور الحياة ،واللغة في املقدم.
ال حــركــات نقل هنا .لــن تفقد اللغة
عبقريتها وخصوصيتها ،من جراء
قــوتـهــا عـلــى اسـتـيـعــاب الـتـحــوالت
ّ
واملتغيرات .بيد أن جوهر التفكير،
تفكير فــي املـســرح ،حيث ال أضــداد
ع ـ ـنـ ــد بـ ـيـ ـت ــي تـ ـ ــوتـ ـ ــل ،حـ ـ ــن ت ـب ـعــت
مسارها الخاص في مسرح اعتمد
الـنـقــد االجـتـمــاعــي بلهجة مـهــذبــة.
ال ت ـن ـكــر ت ــوت ــل ذلـ ــك ألن ـه ــا ال ت ــرى
م ـســرح ـهــا خـ ـ ــارج املـ ـق ــوم ــات ه ــذه.
م ـســرح اج ـت ـمــاعــي إن ـس ــان ــي ،يعبر
عــن الجماعة مــن خــال قــوى الفرد
وقــدراتــه .أول املـطــاف ،آخــر املطاف
عندها .الواقع واملعنى .الواقع على
املـعـنــى ،فــي سعيهما املـشـتــرك إلى
كتابة فودفيل نظيفة .ال مبالغة .ال
تشبيح ثقافيًا .وثوق كامل بمسرح
املفارقات واملصادفات ...العنصران
األساسيان في فن الفودفيل ،أبرز
مـســارح فـتــرات الفوضى فــي لبنان
(م ـن ــذ «ع ــري ـس ــن م ـ ــدري م ــن وي ــن»
ملروان نجار) .فوضى وأقدار وألغاز
ومـ ـف ــارق ــات .ال ـت ــاري ــخ ه ــو ال ـحــركــة
الالمتناهية نحو التطابق .تطابق
بــن الفوضى الساخنة فــي الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـف ــوض ــى ال ـ ـب ـ ــاردة فــي
املرحلة هذه.

امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ـي ـمــا ل ــو وقــع
اللبناني في موقع الفرنسي ،حيث
خرجت تظاهرات في فرنسا تطالب
بــإطــاق ســراحــه مــن أس ــر اإلره ــاب،
م ــا ي ـس ـتــدعــي ت ــرك ـي ــب ب ــث مـبــاشــر
ف ــي امل ـخ ـف ــر ،ل ـتــأك ـيــد أن ال ـفــرن ـســي
ض ـي ــف ال أس ـ ـيـ ــر .لـ ــن تـ ـب ــدل حـيـلــة
اإلخـ ـ ـ ــراج ظـ ـ ــروف ال ـ ـعـ ــرض .ت ـق ــوده
ابتداء من هذه اللحظة إلى فوضى
تتحكم باملسرحية ،حتى اللحظات
األخيرة .ضعف املخيال هنا ،يؤدي
إل ـ ــى م ـ ــوت احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـ ـجـ ــدل فــي
املسرح (ترافع بيتي توتل عن ندرة
وجود املسارح في بيروت .ترافع بال
ّ
جدوى ألن املسرح غير موجود في
املخطط التوجيهي األول للمدينة
«أوربــانـيـســم املــدي ـنــة») .كــل مجادل
ثــري .ســوف تثرى املسرحية ،لو أن
الحيلة أدت إلــى ترجمة حضورها
بــالـجــدل امل ـثــري .خ ـســارة .الخسارة
م ـ ــن إص ـ ـ ـ ــرار تـ ــوتـ ــل عـ ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة
واإلخـ ــراج .صــوتــان يسجلهما علم
الـســوسـيــولــوجـيــا ف ــي ب ــاب أح ــاف
االخ ـ ـتـ ــاف .فـ ـك ــران ،يـتـبــن ال ــواح ــد
واآلخر ـ كل على ضفته ـ إمكان عدم
بلوغ املثال ،إال إذا قام اللقاء بينهما
على بهجة اللقاء ال على ضرورته

أعمالها تعكس شغفها الدائم
بالحكواتي وتجربة روجيه عساف

تـ ـكـ ـت ــب ت ـ ــوت ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــص ع ـ ـبـ ــر م ـل ـئــه
باإلخراج .األخير هو تفكيك بسيط
ل ـل ـن ــص ال ـب ـس ـي ــط ع ـل ــى م ـن ـص ــة ،ال
ت ــدع ــي إح ـ ـيـ ــاء ال ـص ـن ــف مـ ــن خ ــال
ت ـحــدي ـثــه .تـ ــراث امل ـس ــرح ه ــذا حــري
ب ــه دوم ـ ــا .ال تـ ــراث آخ ــر ي ـغ ــزوه ألن
اصطالحاته وأقواله تجعل اإلخراج
ضريرًا أمامها وأمــامــه .حركة نقل،
لن تلبث بعدها أن تحضر حاضرة
عليه ،بالنقل
امل ـســرح ،على مــا هــي ُ
أو ب ــاالقـ ـتـ ـب ــاس .ي ـ ـفـ ــرط ال ـت ـن ـظ ـيــم
امل ـج ـت ـم ـعــي إثـ ــر االنـ ـفـ ـج ــار .ل ــن يـلـ َّـم
فوضى االنفجار ،إال فوضى املسرح.
فوضى الفودفيل .ثمة عنف جسدي
كامن في املسرحية .ثمة عنف روحي

بعد اتـهــام الـنـظــام (املـخـفــر) الناس
بممارسة سياسة ترمي إلى إسقاط
ال ـن ـظ ــامُ .ي ـ َّـج ــر ه ـ ــؤالء كــال ـغ ـنــم إلــى
املخفر ،حيث يتحولون إلــى شعب
مـ ـث ــار ،ال إلـ ــى ش ـعــب ث ــائ ــر .واحـ ــدة
م ــن ن ـقــاط ال ـض ـعــف ف ــي املـســرحـيــة:
وضـ ـ ــع عـ ـل ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـل ـب ـنــانــي
فــي مــوقــع الـخـصــم لـعـلــم االجـتـمــاع
ال ـ ـف ــرنـ ـس ــي ،إذ ت ـ ـجـ ــزم امل ـس ــرح ـي ــة
بـ ــأن امل ـج ـت ـم ـعــات األوروب ـ ـيـ ــة أوف ــى
ملــواط ـن ـي ـهــا ف ــي حـ ــال وق ــوع ـه ــم في
املطبات واألزمات .تعتبر فرنسا أن
مواطنها أسير حرب في لبنان .هنا
تـحـقــق امل ـســرح ـيــة مـخـطـطـهــا ،بعد
وضع املواطن الفرنسي في مواجهة

فقط ،ألن بلوغه موت .لحظة الكالم
ع ــن ردود ال ـف ـع ــل ال ـفــرن ـس ـيــة عـلــى
«اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف» امل ـ ــواط ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي،
تــوقــع املـســرحـيــة فــي الكليشيهات.
كليشيهات نحن وهــم .هم األفضل،
األك ـ ـثـ ــر إنـ ـس ــانـ ـي ــة ،األك ـ ـثـ ــر تـشـبـثــا
بالهوية .نحن األسوأ ،البال إنسانية
حني نلقي القبض على عاشقني في
مــوقــف سـ ـي ــارات ،ي ـت ـب ــادالن الـقـبــل.
ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـضـ ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــة املـ ــوقـ ــف،
ومنزه كلبه واملختارة .أما الدركيان
فانكشاريان .ال شيء سوى النواح
على لبنان بصوت خفيض ،يــزداد
ان ـخ ـفــاضــه ،ح ــن ت ـحــول الـفــودفـيــل
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ـ ــى ه ــرج ــة ع ــاملـ ـي ــة ،ال
ت ـ ـه ـ ــدف إال إل ـ ـ ـ ــى تـ ـلـ ـمـ ـي ــع ص ـ ـ ــورة
الــوطــن املـنـهــوب بــاألحــداث األمنية
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واالق ـت ـصــاديــة .هــرجــة أق ــل تنظيمًا
من عمليات قطاف الزيتون .ذلك أن
املـمـثـلــن ،يـضـحــون أشـبــه بنباتات
برية في حقل غير مـحــروث .لحظة
م ــوت الـشـكــل .تـتــداخــل األص ــول في
املسارات ،بحيث تتعفف األولى عن
الثانية والثانية عن األولى.
ال ش ـ ـكـ ــل فـ ـ ــي امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي كــل
األح ـ ــوال ،ألن شكلها ال ي ــدور على
ثابت محدد في أنطولوجيا املسرح
(ت ـ ـمـ ــامـ ــا) .ال بـ ـ ــأس ،ذل ـ ــك أن بـيـتــي
تــوتــل ال تـ ّـدعــي إح ــداث ثـقــب كوني
فــي مـجــرة امل ـس ــرح .تقيم مسرحها
على التوازن ،بني النص واإلخــراج.
حضور هذا َعلى حضور ذاك وظل
ذاك على ظل ذاك ،من دون أن تتعفف
عــن تأكيد أن وح ــدة املسرحية هي
بـطــل املـســرحـيــة .بـطــولــة املسرحية
ه ـ ــي بـ ـط ــل امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ،ال أبـ ـط ــال
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ،ألنـ ـه ــم رسـ ـ ــل ال ـع ــاق ــة
ال ـخ ــاس ـي ــة ب ــاملـ ـس ــرح .رح ـ ــى تــريــد
االنقالب على توازن املسرح من دون
ن ـج ــاح .يـحـســب هـ ــذا لـبـيـتــي تــوتــل
امل ـع ـ ّـمــدة أع ـمــال ـهــا بـشـغـفـهــا ال ــدائ ــم
ب ــال ـح ـك ــوات ــي وت ـج ــرب ــة ال ـح ـكــواتــي
(روج ـ ـ ـيـ ـ ــه ع ـ ـ ـسـ ـ ــاف) .ه ـ ـ ــذا هـ ــواهـ ــا.
يظهر ذلك في الروايات الكثيرة في
«م ـس ــرح ال ـجــري ـمــة» وتـ ـك ــرار حــركــة
صعود املمثلني على سرير املخفر
ك ــي يـمـثـلــوا عـلــى اش ـت ـهــاء اإلخ ــراج
ال ـق ـبــض ع ـلــى روح ال ـح ـكــواتــي من
بطنه ال من روحه.
ثمة صراخ في الكثير من اللحظات.
هكذا بدا بعض املمثلني في وضع
املــريــض .صــراخـهــم نــوع مــن أنــواع
الدفاع املبطن .ال لحظات شعرية في
«مسرح الجريمة» كبعض لحظات
الـ ـشـ ـع ــر فـ ــي املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة
« .»١٠٤٥٢وال لحظات قــوة تنتفع
املسرحية كلية أو جزئيًا منها كما
في «أيام بتسوى فرانكو» .ما ّ
نحبه
ّ
في بيتي توتل أنها تتقدم إلى كل
مسرحية جديدة ،قويمة وصافية
كأنها في بدء عالم املسرح .ال تزال
تـبـحــث ع ــن زهــرت ـهــا الــذه ـب ـيــة ،وال
نزال ننتظرها.
عبيدو...
«مسرح الجريمة» :حتى الغد ـ ـ «مسرح
مونو» ـ لالستعالم01/202422 :
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صورة
وخبر

ّ
ّ
تألقـت النجمـة األميركيـة ريهانـا (الصـورة) أول مـن أمـس ،خلال االحتفـال الخيـري السـنوي الثانـي الـذي تقيمـه لمصلحـة جمعيـة «كالرا ليونيـل»
تحـت عنـوان  .Diamond Ballلفتـت صاحبـة أغنيـة  Stayاألنظار بفسـتان ذهبـي يحمل توقيع كريسـتيان ديور ،فيما حضر عدد كبير من المشـاهير
السـهرة التـي أقيمـت فـي  The Barker Hangeفـي كاليفورنيـا .وكانت ريهانا قد ّأسسـت هـذه الجمعية في  ،2012كتحية ّ
لجديهـا كالرا وليونيل
براثوايت( .كريسـتوفر بـوك ــ أ ف ب)

ّ
إنحطاط اإلعالم اللبناني لم يوفر فيروز!
زينب حاوي

«معرض األعياد»
في «قصر األونيسكو»

ميشال أوباما...
راب لتحفيز التعليم

تفتتح «الرابطة النسائية
اللبنانية» في «مؤسسات اإلمام
الصدر» معرضها الخاص
باألعياد في  18كانون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي في «قصر
األنيسكو» .يعود املعرض إلى
ّ
الناس بحلة جديدة ،وبتشكيلة
جديدة وواسعة من األزياء
ّ
واألشغال اليدوية التي تشكل
ّ
أفكارًا جميلة للهدايا .يذكر أن
«الرابطة النسائية اللبنانية»
التي تأسست عام  1978غايتها
دعم «مؤسسات اإلمام الصدر»
عبر تنظيم املناسبات واملعارض،
ّ
املتطوعني ،وتزويد
واستقطاب
املؤسسات باملعلومات الضرورية
عن أحوال القرى وعن األوضاع
االقتصادية واالجتماعية
للمحتاجني إلى خدمات
الجمعية.

أوباما
لقد اعتدنا على ميشال ّ
(الصورة) أن ترقص وتغني
بعفوية مطلقة أمام الناس ،لدعم
حمالتها الكثيرة التي ال تنفك
تطلقها منذ وصول زوجها
باراك أوباما إلى ّ
سدة الرئاسة
األميركية.
بعد الدعوة إلى ممارسة
الرياضة واعتماد األغذية
ّ
السيدة
الصحية ،ها هي
األميركية األولى تنشر فيديو
كليب ألغنية راب بعنوان
«إذهبوا إلى املدرسة) من داخل
البيت األبيض (بالتعاون مع
قناة «كوليدج هيومر») ،كجزء
من حملتها الجديدة الهادفة
إلى تحفيز الشباب على ارتياد
ً
الجامعات .فضال عن الرقص
والغناء ،ارتدت أوباما نظارات
شمسية ضخمة ،وإلى جانبها
الكوميديان األميركي جاي
فارو املعروف بإتقانه لتقليد
شخصية باراك أوباما .من
جهته ،أعرب سام ريتش ،منتج
ّ ّ
الفيديو ،عن إعتقاده بأن «كل
البلد سينضم ّ
إلي بالطلب منها
إنجاز ألبوم».

معرض األعياد 18 :و 19كانون
ّ
األول (ديسمبر) ـ من الساعة
العاشرة والنصف صباحًا حتى
ً
مساء ـ «قصر األونيسكو»
الخامسة
(بيروت) .لالستعالم 01/458854 :أو
07/741610

من بات يسمع اليوم بمجلة «الشراع»
أو ُيقدم على شراء أعدادها؟ ال نملك
ّ
إجابة مؤكدة ،ألن ذلك يحتاج إلى
ّ
دراسة السوق .لكن من املؤكد أن هذه
املجلة تشحذ الشعبية من خالل
العناوين الفضائحية ،فكيف إذا
كان غالف عددها الجديد (االثنني
 14كانون ّ
األول /ديسمبر) يحمل
صورة فيروز ،وإلى جانبها عنوان:
«ما ال تعرفونه عن سفيرة لبنان إلى
النجوم :فيروز ّ
عدوة الناس ،وعاشقة
املال والويسكي ،ومتآمرة مع األسد»؟
في الداخل ،أفردت املجلة ست
صفحات للموضوع ،حملت توقيع
الناشر حسن صبرا .اعتذر األخير
بداية من ّ
القراء ألنه في هذه
املقالة أراد تقديم فيروز ّ (الصورة)
«كإنسانة» ،ووعدهم بأنهم
سيصدمون لسرده «وقائع كانت
فيروز طرفًا أساسيًا فيها دائمًا».
ّ
ّ
«القيمة» ،يثبت أن
بعد قراءة السطور
صبرا ّ
تعمد استغالل فيروز ألغراض
ً
وضيعة ،محاوال «محاكمتها»
أخالقيًا وإنسانيًا ،وهذا ما ال يحق
ألي أحد فعله ّأيًا يكن« .فيروز
«بخيلة» ،حصلت على مال كثير ،لم
تفعل خيرًا في حياتها ...ملتزمة دائمًا
بيتها ...رفيقها الدائم كأس الويسكي
من نوع «تشيفاز ريغال» ...مزاجية...
عالقتها ّ
ودية مع األسد في سوريا».
هذا ملخص محتوى املقال /السكوب
ّ
الذي ولد مزيدًا من اإلدانة لهذا النوع
من الصحافة الصفراء التي تحاول

اقتناص واقتحام ّ
وربما فبركة أحداث
ووقائع تصل ّإلى الحياة الشخصية.
بالطبع ،لن يؤثر هذا املقال في تاريخ
ّ
املرصع باألمجاد والعطاءات.
فيروز
قد ينجح صبرا ومجلته في تسجيل
نسبة مبيعات أكثر هذه ّ
املرة ،لكن
ّ
األكيد أن ما حصل هو نقطة سوداء
ّ
ستضاف إلى سجل هذه املطبوعة
واالنحطاط الصحافي بشكل عام في
لبنان.

موعدكم مجددًا مع...
The Christmas Mission
للعام الرابع على التوالي،
تجتمع فرق روك لبنانية شابة
في ( The Quadrangleالحازمية ـ
جبل لبنان) في  20كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي في
ّ
مهمة إنسانية قبيل عيد
امليالد .كالعادة ،ستذهب
أرباح The Christmas Mission
إلى «قرى  »SOSفي لبنان،
لتزويد األطفال فيها بمالبس
وأطعمة ومعدات منزلية
وألعاب.
هذا العام ،ستجمع السهرة
الفنية  25فرقة ،بينها BandAge
(الصورة) ،و ،Blaakyumو
 ،Violent PeaceوThe Looney
 ،tunesو ،PhenomyوThe
 ،ButterflyوBig Blue
ّ
وغيرها ،فيما سيتولى
راندي إسطفان ّ
مهمة
التقديم.
 :The Christmas Missionاألحد
 20كانون ّ
األول ـ بدءًا من الساعة
الرابعة بعد الظهر ـ ـ �The Quad
( rangleالحازمية ـ جبل لبنان).
لالستعالم76/107591 :

كلمات

السبت  12كانون األول  2015العدد 2764

أليس ووكر

وردة برودواي القرمزية
تطارد رائعة أليس ووكر حيوات مجموعة من النساء األفريقيات األميركيات ،خالل صراعهن لنيل حريتهن من سلطتي الذكورة والعنصرية في جورجيا خالل
النصف األول من القرن العشرين .رواية «اللون القرمزي» التي نالت الروائية األميركية ( )1944عنها جائزة «بوليتزر» ،لم تبق بين دفتي الكتاب منذ إصدارها عام .1982
لقد وضعت «اللون القرمزي» ووكر إلى جانب أسماء مثل توني موريسون ومايا أنجلو ،فيما ّ
تحولت إلى أهم الروايات التي توثق للعنصرية بحق األفارقة األميركيين،
وتحديدًا تأثيرها على النساء منهم .من خاللهاّ ،
سجلت ووكر مواقفها إزاء مختلف أشكال الفصل العنصري ،أهمها رفضها الشديد عام  ،2012لصدور ترجمة إسرائيلية
ّ
لروايتها الشهيرة بما أن إسرائيل تقوم على العنصرية «وهي مذنبة في األبارتهايد وفي اضطهاد الشعب الفلسطيني» .شكل هذا العمل مادة للمخرجين السينمائيين
والمسرحيين ،وألهمت الرواية ستيفن سبيلبرغ الذي ّ
حولها إلى فيلم بالعنوان ذاته عام  ،1985كما انتقلت إلى الخشبة مرات عدة .بعد عشرة أعوام على نقل «اللون
القرمزي» إلى «برودواي» ،ها هي تعود إلى أكثر المسارح احترافًا في أميركا ضمن عرض غنائي أخرجه جون دويل .على مسرح «بيرنارد بي جايكوبز» في نيويورك ،افتتح
العرض أول من أمس ،وسيستمر طوال الشهر الحالي ،حيث تؤدي بطولته سينتيا إيريفو (بدور سيلي) ،وجينيفر هودسن (شاغ) ودانيال بروكس (صوفيا).
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ملف

«المنسي» في دنيا الله
قصيري...
ألبير
ّ
«فولتير النيل» رائد أدب المهمشين
بعد سنوات على
رحيله ،صدرت أخيرًا
مجموعة «بشر نسيهم
الله» في طبعة جديدة
عن «دار الهالل» بترجمة
سليل طبقة
لطفي السيدّ .
الباشوات الذي ظل ميراثه
األدبي شبه مجهول في
القاهرة حتى وقت قريب
ّ
رغم أنه ّكان مصريًا حتى
النخاع ،ركز على اإلنصات
ألصوات المهمشين
اجتماعيًا وطبقيًا

القاهرة ــ سيد محمود
ح ـ ـتـ ــى ظـ ـ ـه ـ ــور فـ ـيـ ـل ــم «ش ـ ـ ـحـ ـ ــاذون
ون ـ ـ ـبـ ـ ــاء» ( )1991ال ـ ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه
املـ ـخ ــرج ــة أس ـ ـمـ ــاء الـ ـبـ ـك ــري أوائـ ـ ــل
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ك ــان
اسم مؤلفه ألبير قصيري ( 1913ـ ـ
 )2008معروفًا في دوائر ضيقة من
ق ــراء الـفــرنـسـيــة فــي م ـصــر .لــم يكن
أغلب املبدعني العرب يعرفون عنه
شيئًا .مفارقة موجعة لكاتب عاش
ن ـحــو  ٩٤ع ــا ّم ــا ق ـضــى أغ ـل ـب ـهــا فــي
باريس ،إال أنه اعتبر نفسه مصريًا
حتى النخاع.
ّ
ورغم أن قصيري عاش ما يزيد عن
 60عامًا من عمره في غرفة رقم 58
فــي فـنــدق «ال لــويــزيــان» فــي شــارع
«ال ـ ـسـ ــن» ف ــي ح ــي سـ ــان ج ـيــرمــان
ّ
دي ب ــري ــه م ـن ــذ عـ ــام  ،1945إال أن

ربع القرن األخير من حياته منحه
ح ـظــا ك ـب ـي ـرًا ،ال ــى ج ــان ــب ال ـجــوائــز
الفرنسية والترجمات التي الحقت
ّ
أعماله الــى لغات عــديــدة .مــا مكنه
ّ
ً
أوال مــن تـ ــداول اس ـمــه بــن الـكــتــاب
الـ ـ ـج ـ ــدد ف ـ ــي مـ ـص ــر ال ـ ــذي ـ ــن ق ــدم ــوا

ّ
ركز إبن طبقة الباشوات
على اإلنصات ألصوات المهمشين
اجتماعيًا وطبقيًا
أنـفـسـهــم ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات بــرغـبــة
محمومة في اكتشاف ميراث أدبي
تم تهميشه ألسباب مختلفة .وكان
اس ــم ق ـص ـيــري م ــن ب ــن طـلـيـعــة من
ّ
كتاب الفرنكوفونية والسورياليني
ال ـ ــذي ـ ــن غ ـ ــام ـ ــرت م ـج ـل ــة «الـ ـكـ ـت ــاب ــة

األخ ـ ــرى» وغ ـيــرهــا م ــن مـطـبــوعــات
الـ ـه ــام ــش ب ـت ـق ـصــي س ـي ــرت ـه ــم .فــي
سـيــاق م ــواز ،كــان املـتــرجــم والناقد
السينمائي محمود قــاســم يترجم
روايــاتــه التي دفعت غالبية النقاد
إلــى مراجعة أحكامهم التي راجت
ع ــن «أدب امل ـه ـم ـشــن» الـ ــذي يمكن
اع ـت ـبــار قـصـيـ ًـري رائ ـ ـدًا ل ــه ،قـبــل أن
يـصـبــح وص ـف ــة رائ ـج ــة ف ــي أس ــواق
األدب.
ال ت ـخ ـت ـل ــف س ـ ـيـ ــرة قـ ـصـ ـي ــري عــن
سـ ـي ــرة أبـ ـن ــاء ج ـي ـلــه ال ــذي ــن ولـ ــدوا
ف ــي مـصــر م ــن أص ــول شــام ـيــة .ولــد
فـ ـ ــي حـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـجـ ــالـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
ب ـت ــرك ـي ـب ـت ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــت
أقــرب إلى سبيكة سكانية متعددة
الطبقات واألع ــراق والـطــوائــف بني
ب ــاش ــوات الـسـكــاكـيـنــي ،وال ـعــائــات
الـ ـيـ ـه ــودي ــة وامل ـس ـي ـح ـي ــة امل ـص ــري ــة
الـكـبـيــرة مـثــل عــائـلــة ب ـطــرس غــالــي
وال ـش ــوام املـتـمـصــريــن ،وبـجــوارهــم
ً
ف ـقــراء املـصــريــن ،فـضــا عــن جنود
االح ـت ــال اإلن ـك ـل ـيــزي وغ ـيــرهــم ّمن
أب ـن ــاء ال ـجــال ـيــات األج ـن ـب ـيــة .تـلــقــى
ن ــوع ـي ــة ت ـع ـل ـيــم م ـت ـم ـيــز تـ ــوافـ ــر لــه
فــي م ــدارس «ال ـج ـيــزويــت» القريبة
م ــن ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة واالن ـ ـخـ ــراط فــي
مجتمع مغلق على الفرنكوفونيني
كون قصيري مخيلة أدبية تنتمي
إل ــى اآلداب ال ـعــامل ـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة،
خـصــوصــا ب ــال ــزاك ال ــذي مـثــل أدب ــه
تحديًا كبيرًا لقصيري .كان األخير
م ـن ـت ـم ـي ــا لـ ـ ـ ــأدب ل ـل ـف ــرن ـس ــي أك ـث ــر
م ــن ان ـت ـمــائــه لـ ــأدب ال ـعــربــي ال ــذي
ك ــان يـشـهــد ت ـح ــوالت واض ـح ــة في
تـلــك ال ـف ـتــرة .فــالـشـعــر ظ ــل يـصــارع
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ب ـن ـي ـتــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة
بـعــد تـنـصـيــب أح ـمــد شــوقــي أمـيـرًا
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـعـ ــراء وتـ ـهـ ـمـ ـي ــش األصـ ـ ـ ـ ــوات
التي كانت تمضي إلفـســاح املجال
ّ
أم ــام شـعــريــة الـنـثــر ال ـتــي نــظــر لها
كتاب وشـعــراء املهجر .والــى جوار
الـ ـشـ ـع ــر ،ك ــان ــت ال ـ ــرواي ـ ــة ق ــد ب ــدأت
ت ـشــق طــريـقـهــا بـصـعــوبــة لتصبح
«ش ـع ــر ال ــدن ـي ــا ال ـح ــدي ــث» بـتـعـبـيــر
ً
نجيب محفوظ ال ــذي كــان مجايال
لـقـصـيــري ،لكنهما لــم يلتقيا أب ـدًا
اال فــي حــدود النظر للعالم نفسه،
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــوريـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــن،
ف ـقــد ان ـش ـغــا م ـعــا ب ــال ـظ ــروف الـتــي
أوج ــده ــا مجتمع مــا بــن الـحــربــن
واتسم بتناقضات طبقية حادة.
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن راح م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ي ـك ـتــب
روايـ ـ ــات م ـثــل «ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» أو
«ال ـق ــاه ــرة ال ـج ــدي ــدة» إلب ـ ــراز حجم
هـ ــذه ال ـت ـن ــاق ـض ــات ،بـ ـ ــروح املـث ـقــف
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدي اآلت ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
الوسطى الدنيا املنشغل بتفسير
العالم والسعي لتغييره وتشييد
عالم روائــي صرحي ،كــان قصيري
س ـل ـيــل ط ـب ـقــة الـ ـب ــاش ــوات بـهــويـتــه
ال ـه ـج ـي ـنــة ي ـح ـفــر ف ــي مـ ـج ــرى آخ ــر
ّ
ركـ ــز ف ـيــه ع ـلــى اإلنـ ـص ــات ألص ــوات
املهمشني اجتماعيًا وطبقيًا ،كأنه
يبتكر نـغـمــة تنسجم مــع هشاشة
الـ ـع ــال ــم ال ـ ـ ــذي ي ــرغ ــب فـ ــي ت ـقـ ّـصــي
مــامـحــه .وخــافــا ألغـلــب مجايليه
من السورياليني املصريني وكتاب
الفرنكوفونية في أربعينيات القرن
ّ
للمهمشني من
املــاضــي ،لــم يلتفت
حـشــاشــن وم ـهــربــن وس ـك ــارى في
قــاع السلم االجتماعي انطالقًا من
تـصــورات ماركسية أو تروتسكية
ذات حس نضالي ملتزم بالتغيير،
بل انطالقًا من رؤية عدمية انطوت
كــذلــك على نــزعــة غرائبية واضحة
ّنجت بها مــن فــخ املـيـلــودرامــا رغم
أن ـه ــا ك ــان ــت مـشـبـعــة ب ـ ـ «ال ـح ـنــن»،

أعماله األدبية
«لسعات» ( )1931ديــوان
شعري نشر في القاهرة
«بـ ـ ـش ـ ــر ن ـس ـي ـه ــم ال ـ ـ ــرب»
( )1941مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه
ال ـق ـص ـص ـيــة األولـ ـ ــى الـتــي
صدرت في القاهرة
«ب ـ ـيـ ــت امل ـ ـ ـ ــوت املـ ـحـ ـت ــوم»
()1944
«تـنــابــل الـ ــوادي الخصب»
()1948
«الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف وال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة»
()1962
«شحاذون ومتغطرسون»
( )1955من أشهر أعماله
وقـ ـ ــد تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى فـيـلــم
سينمائي أخرجته أسماء
البكري
«ط ـم ــوح ف ــي ال ـص ـحــراء»
()1984
«م ـ ـ ـ ــؤام ـ ـ ـ ــرة م ـ ـهـ ــرجـ ــن»
()1975
«م ـ ـ ــوت امل ـ ـنـ ــزل األكـ ـي ــد»
()1992
«ألـ ـ ــوان ال ـن ــذال ــة» ()1999
آخر أعماله

إذ ظـلــت ال ـح ــارة امل ـصــريــة بغرفها
ً
الضيقة مجاال لرؤيته.
ّ
ويبدو أن هــذا العالم أغــرى نجيب
م ـح ـفــوظ الح ـق ــا ف ــي األعـ ـم ــال الـتــي
كـتـبـهــا م ـنــذ ن ـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات
وحـ ـ ـت ـ ــى أوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
ّ
إذ ات ـ ـسـ ــم ك ــلـ ـه ــا بـ ـط ــاب ــع ف ـل ـس ـفــي
ومتيافزيقي وجمع بني «الشحاذ»،
و«ث ــرث ــرة ف ــوق الـنـيــل»« ،الـطــريــق»،
و«ال ـح ــراف ـي ــش» ،و«والد حــارت ـنــا»
مــع االح ـت ـفــاظ بـسـمــات عــاملــه الــذي
كــان قــد بلغه فــي الترسيخ لــروايــة
«امل ـف ــارق ــة الـفـلـسـفـيــة» بـيـنـمــا أبـقــى
صاحب «ألوان العار» على عدميته
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــف ب ــال ـع ــال ــم
وقضاياه الكبيرة .لذلك ،بدا مغريًا
أكـ ـث ــر مـ ــن غـ ـي ــره لـ ـكـ ـت ــاب األجـ ـي ــال
الـ ـج ــدي ــدة الـ ــذيـ ــن راق ـ ـ ــت ل ـه ــم ه ــذه
ال ـخ ـفــة م ــعّ غـ ــروب االيــديــولــوج ـيــا،
«فولتير
ال سيما أن ـهــا ج ــاء ت َّمــع
ً
ال ـن ـيــل» ـ ـ ـ ك ـمــا ك ــان ي ـلــقــب ـ ـ ـ مـغـلـفــة
ب ـح ــس س ــاخ ــر ي ـس ـه ــل االس ـ ـتـ ــدالل
عليه في أغلب حواراته سواء التي
نشرت خــال حياته أو عقب موته
عــام  .٢٠٠٨كــانــت كلها فــي «مــديــح
ال ـك ـس ــل» .أظ ـه ــر ق ـص ـي ــري ال ــرض ــى
ال ـكــامــل عـمــا حـقـقـتــه أع ـمــالــه ،وفــي
الوقت عينه شدد على انتمائه إلى
مصر مقابل عدم الحاجة ّللحصول
عـلــى جنسية فــرنـسـيــة ألن ــه مشبع
بـمـصــريـتــه ال ـتــي حـمـلـهــا مـعــه منذ
أن قـ ّـرر االستقرار في باريس عقب
انتهاء الحرب العاملية الثانية عام
 .١٩٤٥بـ ــدأ ارت ـب ــاط ــه ب ـص ــداق ــة مــع
مـجـمــوعــة فــريــدة مــن ك ـتــاب الـعــالــم
ضـمــت ج ــان ب ــول س ــارت ــر ،وهـنــري
م ـي ـل ـلــر ،ول ــوران ــس داريـ ـ ــل ،وال ـب ـيــر
كــامــو ال ــذي ــن ش ــارك ــوه كــذلــك متعة
تأكيد الطابع العدمي والبقاء في
انتظار ما ال يجيء أبدًا.
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خمس قصص طويلة
بصوت الحكائي البديع

كتب عن مصر...
ليتأكد من وجوده
لطفي السيد *

القاهرة ـــ أحمد مجدي همام
قصص ألبير قصيري «بشر نسيهم
الله» الـصــادرة في طبعة جديدة عن
«دار الـ ـه ــال» ف ــي ال ـق ــاه ــرة بترجمة
لـطـفــي ال ـس ـيــد ،ال تـحـمــل درامـ ــا فـ ّـجــة
حـ ــدث ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـصـ ـل ــة وواض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ،ألن
ال ـ ـحـ ــدث هـ ـن ــا لـ ـي ــس الـ ـبـ ـط ــل ،بـ ــل إن
ّ
املهمشني،
ثيمة الفقر املــدقــع ،وعــالــم
مضافة إلى الصوت الحكائي البديع
ّ
واالستثنائي لقصيري تشكل القوام
الرئيس للعمل.
ف ـ ــي «ب ـ ـشـ ــر ن ـس ـي ـه ــم ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،خ ـمــس
قصص طويلة ،تــراوغ بشكل واضح
أثـ ـن ــاء م ـح ــاول ــة تـصـنـيـفـهــا .ال ـك ـتــاب
ك ـكــل م ـخــاتــل يـ ـ ــراوح ب ــن املـجـمــوعــة
الـقـصـصـيــة ،واملـتـتــالـيــة الـقـصـصـيــة.
ّ
بل إن هناك من تطرف في محاولته
ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ض ـ ـ ـمـ ـ ــن بـ ـن ــد
«الروايات» .ذلك أن ثمة بعض املالمح
واملعطيات املشتركة بــن النصوص
الخمسة (ساعي البريد ينتقم ،البنت
ّ
ّ
وال ـح ــش ــاش ،ال ـح ــاق يـقـتــل زوج ـتــه،
خطر الفانتازيا ،الجياع ال يحلمون
إال بالعيش) ،مثل حضور شخصيات
وأسماء كالساحر ،ومـ ّ
ـروض القرود،
ومــدرســة املتسولني ،وعــالــم الهامش
وال ـف ـق ــراء وامل ـن ـبــوذيــن ال ـت ـع ـســاء .في
لوحات كثيرًا ما تحتشد بالعديد من
الشخصيات واألس ـمــاء ،مضافة إلى
أبطال القصة الرئيسيني.
ف ــي «س ــاع ــي ال ـب ــري ــد ي ـن ـت ـقــم» ،هـنــاك
حـ ـ ـ ــوار ع ـب ـث ــي بـ ــن س ــاع ــي الـ ـب ــري ــد،
وحـنـفــي امل ـكــوجــي .بــالــرغــم م ــن كــون
يتعرض
األول شـخـصــا مستضعفًا
ّ
ملضايقات مــن سـكــان الــزقــاق ،إال أنــه
يــؤمــن بــأنــه أرق ــى اجـتـمــاعـيــا وفكريًا
من مجموع الحثالة الذين يسكنون
الحي .ذلك أنه موظف حكومي ،يعرف
ال ـ ـقـ ــراءة ألنـ ــه واص ـ ــل دراسـ ـت ــه حتى
املرحلة االبتدائية .وبـنـ ً
ـاء عليه ،فإن
الساعي في ذلــك الـيــوم ،وفــي دردشــة
ع ــاب ــرة م ــع املـ ـك ــوج ــي ،ي ـك ـشــف س ــره
الخطير ،ويحكي عن معرفته بأسرار
ك ــل س ــاك ـن ــي الـ ــزقـ ــاق ألنـ ــه ي ـق ــرأ لـهــم
ً
وبناء
الرسائل بعد تسليمهم إياها.
ع ـلــى م ـعــرف ـتــه ت ـل ــك ،ي ـس ـعــى لتعليم
ّ
ســكــان الـحــي وتثقيفهم وتـنــويــرهــم،
هــو الـســاعــي الـضـعـيــف ،ال ــذي لطاملا
ت ـ ـعـ ــرض لـ ـلـ ـض ــرب واالم ـ ـت ـ ـه ـ ــان مــن
رج ــال الــزقــاق ،مثلما تـعـ ّـرض للرجم
ب ــال ـح ـج ــارة وال ـش ـت ــائ ــم م ــن األط ـف ــال
والنسوة.
املـفــارقــة هنا أن الساعي نفسه ليس
سوى نقطة صغيرة في عالم الزقاق،
مـ ـج ــرد ب ــائ ــس آخ ـ ـ ــر ،إال أن ـ ــه بــائــس
يـ ـت ـ ّ
ـوس ــم فـ ــي ن ـف ـســه ال ـع ـظ ـم ــة .وب ــن
الـبــؤس مــن جـهــة ،ووهــم األهمية من
ّ
جهة أخــرى ،تتولد املفارقة الساخرة
ال ـت ــي ت ـس ــم سـ ــرد ق ـص ـي ــري ف ــي ه ــذه
الـقـصــة .ثـمــة ابـتـســامــات مبثوثة في
طـ ّـيــات الحكاية ،حتى أثـنــاء حديثنا
عــن فقيرين ال يمتلك أي منهم أدنــى
مقومات الحياة اآلدمية.
ـوار طــويــل آخ ــر ف ــي قـصــة «الـبـنــت
حـ ـ ّ
والحشاش» يــدور بني الرجل املدمن
على تدخني حشيشة الكيف ،والفتاة
اليافعة ،التي تتسلل من بيت أهلها
ً
ليال ّكلما ّ
تيسر لها ذلك ،لتصعد إلى
ّ
حـجــرة ال ـحــشــاش وت ـطــارحــه ال ـغــرام.
ال ــدي ــال ــوغ إذن أداة رئ ـي ـس ـيــة ضمن
سرده.
أدوات قصيري في ّ
ثمة وعــي مسطول يمثل أحــد طرفي
ال ـحــوار ،بينما على الجهة األخ ــرى،
ّ
يحضر عقل صغير متقد ومـشــدود
باألسئلة .القصة في مجملها حوار
عـجــائـبــي ب ــن ال ـط ــرف ــن ،يـسـتـنــد في
منطقيته على غياب عقل الحشاش،
ت ـحــت تــأث ـيــر املـ ـخ ــدر ،وت ـح ــت تــأثـيــر
ارت ـعــابــه مــن أزم ــة الـحـشـيــش املقبلة
سيشح فيها الـنـبــات السحري
الـتــي
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدخـ ـ ـن ـ ــه امل ـ ـ ّص ـ ــري ـ ــون ب ـن ـهــم
وح ــب .ي ـســاوي الـحــشــاش بــن غياب

ال ـح ـش ـيــش ون ـه ــاي ــة الـ ـع ــال ــم ،بـيـنـمــا
ال تـجــد الـشــابــة م ـبــررًا مقنعًا لحالة
هذيان الحشاش ،التي تجعله يشرد
أثناء حواره في تهويمات وضالالت
ت ـض ـف ــي ع ـل ــى ال ـق ـص ــة بـ ـعـ ـدًا حـلـمـيــا
كــابــوس ـيــا إل ــى ح ــد م ــا .ف ــي الـنـهــايــة،
ي ـك ـت ـف ــي الـ ـفـ ـقـ ـي ــران بـ ــاالن ـ ـخـ ــراط فــي
نــوبــة جــديــدة مــن الجنس ،تلك اللذة
الوحيدة املتاحة لهما ،كبديل رئيس
لغياب أساسيات كثيرة الستقامة أي
حياة .الجنس هنا وردة بائسة تنبت
في املزبلة والخرائب.
الـ ـث ــورة ه ــي م ـح ــور ال ـق ـصـ ّـة الـثــالـثــة
ّ
«ال ـح ــاق يـقـتــل زوج ـت ــه» .إن ـهــا ثــورة
ّ
م ـبــط ـنــة ،وإن ت ــم قـمـعـهــا بــوحـشـيــة.
ّ
فكرة التمرد على تلك الحياة شديدة
الـقـحــط وال ـب ــؤس .بــن إقـ ــدام سعدي
ال ـح ــاق عـلــى تـسـمـ ّيــم زوج ـت ــه ،وبــن
ثــورة الزبالني والكناسني ثمة رابــط
مـ ــا ،يـ ـح ــاول «ش ــاكـ ـت ــور ال ـس ـم ـكــري»
اس ـت ـجــاءه ،عـبــر سلسلة طــويـلــة من
التأمالت ،تتخللها حوارت مقتضبة
ت ـج ـم ـعــه م ــع ابـ ـن ــه ال ـص ـغ ـيــر ال ـحــالــم
بـخــروف العيد ،والعسكري جحلش
ال ــذي قـمــع ت ـمــرد الـكـنــاســن ،واملـفـكــر
ُّ
الشعبي حــاروســي ،الــذي اتـهــام بأنه
مــن أقـنــع ال ـحــاق بقتل زوج ـتــه ،قبل
تبرئته.
في «خطر الفانتازيا» ،يكتب قصيري
ّ
التسول ،والصراع
عن ثورة في عالم
بني الجديد والقديم ،أو الكالسيكية
وال ـح ــداث ــة ،ف ــي ث ــوب قـصـصــي ذك ــي.
الصراع هنا بني فريقني :األول يقوده
املدرس في مدرسة املتسولني الشيخ
أبــو شــاوالــي ،والـثــانــي يمثله املثقف
توفيق جاد .األول من أنصار مدرسة
«الشفقة» ،يرى أن املتسول الحقيقي
واملتقن لحرفته هو الذي يثير شفقة
املانح بسبب هيئته املزرية وعاهاته
واتساخه منقطع النظير .أما املثقف
ت ــوفـ ـي ــق جـ ـ ـ ــاد ،ف ـ ـيـ ــرى أن ال ـص ـي ـحــة
الجديدة في عالم التسول تقوم على
«التعاطف» .يجب أن يكون املتسول
الـصـغـيــر نـظـيـفــا ومـهـنــدمــا ُ
وم ـ َّـس ــرح
ّ
الـشـعــر لـيـعـطـيــه امل ــان ــح ع ــن حـ ــب ،ما
يجعله ربما يغدق في عطائه من دون
أن يشعر بقلق ألن ثـيــابــه لــن تتسخ
عند اقتراب املتسول.
وأخيرًا ،في القصة الختامية «الجياع
ال ي ـح ـل ـمــون إال ب ــال ـع ـي ــش» ،يـحـكــي
ق ـص ـيــري امل ـع ــان ــاة ال ــوج ــودي ــة الـتــي
يعيشها املـمـثــل امل ـغ ـمــور سـيــد ك ــرم،
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وتساؤالته حــول العبث والــاجــدوى
ف ــي هـ ــذه الـ ـحـ ـي ــاة .ي ــؤم ــن س ـي ــد ك ــرم
ّ
أن الـحـيــاة ال تـحـتــاج إال ألســاسـيــات
ُ
قليلة كــي ت ـعــاش« :الـعــالــم ال يحتاج
ألمــور عظيمة ،البشر جوعى يا ريا،
فالجياع ال يحلمون إال بالعيش ،كل
ً
ش ــيء آخ ــر ح ـمــاقــة .م ـثــا – ق ــال بعد
لحظة – الرجل ذو النعال البالية ،أنا
متأكد أنه لم يأكل هذه الليلة».
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،ي ـســرد قـصـيــري
م ـع ــان ــاة ع ـش ـي ـقــة س ـي ــد ك ـ ــرم ،مـعـتـلــة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـضـ ـط ــر ملـ ـص ــارع ــة
الحياة لتتدبر أمرها وتجد لنفسها
م ـ ـصـ ــدر رزق ...لـ ــوحـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى عــن
البؤس والفقر والضنك والشقاء وكل
معاناة املهمشني والبائسني الذين ال
يشكلون في أوراق الدولة سوى حفنة
من األرقام ،بينما يحاول قصيري أن
يوجد معنى لتلك األرق ــام ويمنحها
عمقًا وحياة وأبعادًا ثالثية.
ثمة مالمح ب ــارزة ألسـلــوب قصيري:
ال ـح ــوار حــاضــر دومـ ــا كـبـطــل رئـيــس

كانت تستخف
عدميته التي ّ
بالعالم وقضاياه ّالكبيرة غلفها بحس
ساخر جذب كتاب األجيال الجديدة
لـلـقـصــص ال ـت ــي ي ـق ــوم أغ ـل ـب ـهــا عـلــى
وحدة املكان حيث حوار في ورشة ،أو
جدل على مخدع ،أو نقاش في مقهى،
ال يذهب بعيدًا عن املكان إال في حال
اسـتـحـضــار حـكــايــات أخ ــرى مغزولة
داخ ـ ــل ال ـح ـك ــاي ــة األم .كـ ــذلـ ــك ،ت ـبــدو
ال ــدرام ــا ال ـحــدث ـيــة بــاه ـتــة ف ــي الـبـنــاء
القصصي لهذه املجموعة ،فالتأمالت
وال ـت ـف ـك ـي ــر واألحـ ـ ـ ـ ــام والـ ـتـ ـس ــاؤالت
املونولوجية أو حتى الديالوغ تقوم
ب ــدور ال ــداع ــم وامل ـق ــوي لـتـلــك الــدرامــا
ال ـخ ـف ـي ـف ــة .ه ـ ــذا ب ـ ـخـ ــاف األس ـ ـلـ ــوب
املميز والساحر لقصيري ،عبر جمل
قـصـيــرة وسـخــريــة خفيفة وفصاحة
خاصة ،ينزلق ســرد مجموعة «بشر
نـسـيـهــم الـ ـل ــه» ،ب ـش ـكــل آسـ ــر ون ــاع ــم.
ص ــدرت املـجـمــوعــة ف ــي ال ـقــاهــرة عــام
 ،1941وي ـقــوم جــانــب مــن جماليتها
عـلــى قــدرت ـهــا عـلــى ع ـبــور ال ـس ـنــوات،
لتظل صالحة للتعاطي وممثلة عن
الـ ــواقـ ــع ال ـ ــذي م ــا زال ي ـح ــرص عـلــى
ّ
بكميات
إيجاد مهمشني وفقراء ،وإن
أكبر في سنواتنا هذه.

توفي ألبير قصيري في  22حــزيــران (يونيو)  2008عن عمر يناهز
الخامسة والتسعني عامًا ،إال أنــه لم ينجز ســوى ديــوان شعري واحد
مفقود ومجموعة قصصية وسبع روايات ،ورواية لم تكتمل لوفاته.
ّ
ربما ليس هذا املنجز بكبير على مستوى الكم ،ال سيما أنه بدأ الكتابة
فــي ســن العاشرة والنشر فــي ســن السابعة عشر .لكن عندما تكون
الكلمة؛ بل الحرف عزيزًا لدى الكاتب ،فإنه يدقق ُويقل في كتاباته .لم
يكن قصيري يكتب ثــم ُيلقي فــي سلة القمامة أو يستخدم املمحاة.
كــان ذلــك نــادرًا ،فهو كما قــال في أحــد حــواراتــه مع مجلة «لــو ماغازين
ليتيرير»« :تقريبًا ال أستخدم املمحاة .أتريث في الكتابة حتى أجد الكلمة
املناسبة .فقد أظــل أبحث عنها ألي ــام ،ليست هناك جمل مجانية في
كتبي؛ لذلك أكتب ببطء» .في باكورة أعماله وهي مجموعته القصصية
الوحيدة «بشر نسيهم الله» ،كان قد نثر بذور ـ ـ أفكار وعوالم وديكور
وشخوص ووظائف هذه الشخوص ـ ـ رواياته السبع التالية.
إن قصيري حكاء بديع .وفــي هــذه املجموعة ،يظهر بــذخ األفكار التي
سيتمكن مــن معالجة الكثير منها فــي مــا بعد على نحو أكـبــر .وهــذه
املجموعة كتبها في سن مبكرة وهو ما زال بعد في السابعة عشرة.
ولقد احتفى به وبها هنري ميللر عبر هذه الكلمات« :لم يصف أي كاتب
ّ
حيًا على هذا النحو املوجع ُ
والصلب ،حياة أولئك الذين يشكلون  -في
الجنس البشري -الحشد الضخم املبتلع».
النوم ،تعاطي الحشيش ،السخرية ،نقد السلطة القمعية والجائرة ،الثورة،
اللصوص ،املتسولون ،الفانتازيا ...هذا ما كان في مجموعته األولى وما
كان في رواياته التالية ،ولكن على نحو موسع.
ليس ذلــك لنضوب فكره أو لضيق عامله لكن ألنــه يحاول أن يعبر عن
اإلن ـســان وعــن مشاكله وأزمــاتــه الـتــي ربـمــا تتلخص لــديــه فــي وجــوده
على قيد الحياة وأن يكون ّ
حرًا .أو كما يقول الناقد الفرنسي فريدريك
ساينني عن الشخصيات التي يصورها قصيري« :إنها بشكل أساسي
أﭭات ــارات أنــاه الخاصة ،التي يشكل مالمحها إلقامة كيانات مستقلة
وراس ـخــة :الـكـســالــى ،الـشـهــوانـيــون ،الـلــواطـيــون ،املـحـتــالــون واملـفـســدون
والبغايا ،واإلرهــابـيــون ،واملـشـعــوذون ،واملتغندرون في حالة يرثى لها
واألثــريــاء الــاأخــاقـيــون .إن قصيري ال يــرى نفسه روائـ ّـيــا وال كاتبًا
ّ
قصصيًا؛ بل صاحب أفكار يعبر عنها من خالل شخوصه .ولذا قرب
نهاية حياته قال« :لقد قلت تقريبًا ما كنت أود قوله».
لـكــن عـلـيـنــا أن ن ـت ـســاءل :مل ــاذا لــم ت ـغــادر مـصــر وحــارات ـهــا ورائـحـتـهــا
وش ـخــوص ـهــا وم ـه ـم ـشــوهــا ،ب ــل قــاع ـهــا م ــن امل ـت ـســولــن وال ـل ـصــوص
والداعرات ،...عقل وروح وذاكرة وكتابة ألبير قصيري؟
فــي هــذا السياق ،أشــار الكاتب الــراحــل إدوار الـخــراط إلــى ّأن قصيري
ك ــان ينحو إل ــى نــوع مــن الـغــرائـبـيــة ،وعـلــى األخ ــص فــي تسمية أبطاله
الذين يعطيهم أحيانًا أسماء يصعب تصديقها! أو لم نسمع عنها قط
كأنها منحوتة من مزيج العامية املصرية والفرنسية .كما نجد الناقدة
الرومانية الفينا أدينا هورنر في «جامعة تينسي» في نوكسفيل تورد
في أطروحتها «خيال ألبير قصيري ،صيغة لتجاوز الزمان واملكان»
أن هــذا األم ــر كــان بمثابة عملية إثـبــات لــوجــود قـصـيــري؛ فكما يقول
الفيلسوف الفرنسي ديكارت «أنا أشك ،إذن أنا موجود».
يبدو أن قصيري كان يكتب عن مصر ليتأكد من وجوده .الكتابة هي
امليراث العيني واملحسوس والحقيقي الذي نتركه؛ أو كما قال في إحدى
مقابالته في مجلة «لو ماغازين ليتيرير»« :لقد غادرت مصر ،لكني لم
أود أن تغادرني» .أو بمعنى آخــر إذا كــان مارسيل بروست في روايــة
«بحثًا عن الزمن املفقود» يجعل الحواس هي من تطلق الذاكرة ،فعلى
سبيل املثال تذوق حلوى املادلني يجعله يتذكر مرحلة الطفولة؛ نجد في
حالة قصيري األمر معكوسًا .إنه يستخدم ذاكرته حتى ينشط وينعش
حواسه من أجل أن «يشعر بـ» و«يرى» مصر .كما يقول أيضًا «أحافظ
على هويتي الشرقية .أنا مثل شخصياتي» .لقد حملها بداخله وفي
كتاباته إلى درجة أنه نجح في أن يحيا مصره الخيالية.
إن الكتابة بالنسبة لقصيري هي بمثابة عــاج .لقد حظي من خاللها
بعيش لحظاته املاضية مجددًا .لحظاته الهاربة أو بمعنى أدق إنه في
محاولة للبحث عن زمنه املفقود حتى يخفف ندمه على عدم وجوده
هناك (في مصر) اآلن ولتخفيف حالة النوستالجيا.
إننا نرى في مجموعته «بشر نسيهم الله» كما في باقي أعماله مشهدًا
لعالم ذي وجهني :وجــه واضــح ،جلي ،ذلــك هو وجــه املشهد الــذي تدور
أحــداثــه على امل ـســرح ،وجــه مــرئــي بالنسبة للجميع ،يشكله البوليس،
ال ــوزراء ،األثــريــاء .ووجــه خفي ،مبهم ،ذلك هو وجه األحــداث التي تدور
فــي الكواليس حيث نجد الـشـحــاذيــن ،متعاطي امل ـخــدرات ،اللصوص،
ال ــداع ــرات ،وال ـف ـقــراء .عــاملــان ال يفهم كــل منهما اآلخ ــر .فــا يستطيع
األثرياء فهم الفقراء ،وال يستطيع األميون رؤية ما هو واضح بالنسبة
ُ
لهؤالء املثقفني .وبالتالي إدراك العالم يمر عبر املـ َـر ِشــح بكل شخص.
وفــي هذين العاملني ،يتماهى قصيري مع شخصياته ليواصل حياته
بمساعدتها .فهو بنفسه في حديث ملجلة «النوافذ الفرانكوفونية» يؤكد:
«كل شخصياتي هي ألبير قصيري» .لذا نجد الكاتب  ،حتى لو وصف
مشهد العالم واآلخرين ،فإنه في نهاية املطاف سيصف نفسه أيضًا ألنه
مثل شخصياته .بالرغم من قولنا إن مجموعته األولى «بشر نسيهم
الله» هي البذرة األولى لكل أعماله الروائية التالية ،فهل يسعنا أن نقول:
إن فكرة الثورة فيها تنحو إلى فعل خارجي يشتبك مع العالم ،بينما في
أعماله التالية سيكون األصل في الثورة السخرية؟ على سبيل املثال،
نجد في قصة «البنت والحشاش» فايزة التي تهرب من أهلها ،أو في
قصة «ساعي البريد ينتقم» ،يحاول زوبا البوسطجي أن يغير من أهل
الحي ،من حنفي الــذي حـ ّـول دكانه لغرزة لتدخني الحشيش ،إلى ثورة
الكناسني التي قوبلت بالقمع ،وأمثلة أخرى كثيرة .إنها لوحة فريسك
رسمها قصيري للشعب املصري منذ أكثر من سبعني عامًا ،إال أنها
ال تزال تحتفظ بنضارتها وحيويتها كأنها رسمت اليوم ،ولن تسقط
صالحيتها الفنية أو الفكرية بالتقادم؛ ألنها لوحة اإلنسان التي ستبقى
ببقائه.
مترجم مجموعة «بشر نسيهم الله» التي صــدرت أخيرًا عن
«دار الهالل»
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نصوص
ُ
ُّ
مارك ستراند :حيث كل ما يحدث يدوم

ّ
مخيلته من
أو ســابـ ٌـح غــريــق نـجـ ْـت
َ
قدره ،يسبح
َ
ألحد بعينه ـ كم كانت
كي ًيثبت ـ ال
ٍ
ُ
زائفة حياته.

بال عنوان

ترجمة
جوالن
حاجي

اليد القذرة
(بعد كارلوس دروموند دي أندراده)
يدي قذرة.
علي ُ
َّ
قطعها.
ُ
العبث غسلها.
من
ِ
ُ
عفن.
املاء
ِ
ُ
الصابون رديء.
لن يرغي.
ُ
اليد قذرة.
ٌ
إنها قذرة منذ سنوات.
ُ
َ
إبقاء ها
اعتدت
بعيدًا عن األنظار،
جيب بنطلوني.
في
َِ
ارتاب ٌ
أحد بشيء.
ما
جاءني الناس،
راغبني في املصافحة.
ُ
كنت أرفض
ُ
َّ
واليد املخبأة،
كبزاقةٍ سوداء،
ُ
تترك َ
أثرها
على فخذي.
ُ
أدركت
وآنئذ
ّ
سيان
ُ
استخدمتها أو ال.
ُ
ّ
يتغي ْر...
القرف لم
آه! كم ِمن الليالي
أعماق املنزل
في ُ ِ
غسلت تلك اليد،
ّ
ُ
فركتها ،ملعتها،
ُّ
حاملًا بتحولها

أملاس أو كريستال
إلى
ٍ
أو حتى ،في النهاية،
يد بيضاء بسيطة،
إلى ٍ
يد إنسان نظيفة،
ِ
ُ
بوسعك مصافحتها،
ُ
ُ
اإلمساك بها
أو تقبيلها ،أو
في إحدى تلك اللحظات
ُ
حني يتبادل شخصان االعترافات
ُّ
التفو ِه بكلمة...
دون
وليس لي
إال ٌ
تشفى،
يد ال
ً
ً
بليدة وشبيهة بسرطان البحر،
تفتح أصابعها القذرة.
ُ
وكانت القذارة وضيعة.
ً ُ
وحال أو هبابًا،
لم تكن َ
الوسخ َّ
املقسى
أو
جرح قديم،
ة
لقشر
ِ
ٍ
أو َع َرق
قميص عامل.
ِ ً
قذارة حزينة
كانت ً
مجبولة من الغثيان
ووجع اإلنسان.
ِ
لم تكن سوداء؛
ُ
فالسواد ّ
نقي.
كانت باهتة،

ً
قذارة رمادية باهتة.
ُ
يستحيل
ُ
العيش مع هذه
ْ
اليد الضخمة امللقاة
على الطاولة.
َ
اسر ْع! اقط ْعها!
ِّ ِ
قط ْعها إربًا
وارمها
ِ
في املحيط.
الوقت ،مع األمل
بمرور
ِ
َّ
وأشغالهِ املعقدة
ستأتي ٌ
يد أخرى،
ٌ
نقية ،شفافة كالزجاج،
ُ
ِّ
فتثبت َ
نفسها إلى ذراعي.

َ
المرعب حدث منذ قليل

ّ
ينحني األقرباءِّ ،
محدقني مترقبني.
ّ
َ
ُّ
يـبــلـلــون شـفــاهـهــم بألسنتهم .أحــس
بهم ّ
ُ
بالطفل في الهواء.
أمسك
ونني.
يحث
ِ
ُ
زجاجات مكسورة تتألأل تحت
أكوام
ٍ
الشمس.
ٌ
ُ
تعزف فرقة صغيرة ألحانًا عسكرية
قديمة.
ُ
خبطات
أمي
تضبط
موسيقاها
على
ِ
قدمها.
ً ُّ
تظل ّ
ّ
تلوح
يقبل أبي امرأة
ُ
لشخص آخر .هناك أشجار نخيل.
ٍ
َّ ٌ
ُ
ـار ال ـل ـه ــب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــال مـ ـن ــقـ ـط ــة بـ ــأش ـ ـجـ ـ ِ
برتقالية األوراق ،وغيوم
ّ
ّ
«استمر
تتحرك وراءها.
عالية هادرة
أيها الصبي».
أسمع أحدهم يقول« ،استمر».
أظل أتساءل إن كانت ستمطر.
ْ
تد ُّ
لهم السماء .ثمة رعد.
ُ
ْ
«اكسر ساقيه» .تقول إحدى عماتي،
«اآلن أعطه قبلة»ُ .
أقوم بما ُيقال لي.
ُ ِ
الريح املدارية الكئيبة.
في
األشجار
تتمايل
ِ

ّ
يصرخ الطفل ،لكني أتذكر تلك اآلهة
لم
ِ
حــن وص ـلـ ُـت إل ــى رئـتـيــهِ الضئيلتني
ُ
ونفضتهما
ف ــي ال ـ ـهـ ــواء ألبـ ـع ـ َـد ال ـ ــذب ـ ــاب .اب ـت ـهــجَ
األقرباء
ّ
توقفت إثر تلك املرة...

اآلن ،عندما ُّ
أرد على الهاتف ،شفتاه
ُ
وراء ّ
َ
السماعة؛ ْ عندما أنام ،يتجمع شعره
ُ
حول وجهٍ ِألفته على الوسادة؛ أينما
ُ
بحثت،
ّ
أجد قدميه .هو ما تبقى من حياتي.

البيت في القرية الفرنسية
(إلى إليزابيث بيشوب)
حقل منحدر
كان في
ٍ

قائمًا وحده،
َ
أبيض
ّ
بمصاريع نوافذ وحواف
ِ
ُ ْ
خضر،
ُ
ّ
متعدد امليول
وسطحه
يضفي عليه مظهرَ
مخزن حبوب
ِ
صغير.
الطقس الصحو
في
ِ
ُ
كنت أستطيع أن أرى
فوكس بوينت من الرواق،
ْ
الخليج
عب َر
ِّ
حيث الصيادون،
كما قيل لي،
بسطوا
َ
صيدهم من التونا
رصيف امليناء
على
ِ
وانهالوا بسواطيرهم
بطون
على
ِ
األسماك العمالقة.
ِ
ُ
كنت ّ
أحدق

في جزير ِة ويدج
ُ
النوارس تحوم
حيث كانت
صغارها
فوق
ِ
حلقات صاخبةٍ ال تكتمل؛
في
ٍ
كوخ ألبرت هابلي
وفي
ِّ ِ
والهابط فيه؛
املبني فوق املاء،
ِ
رصيف بوتولييه
وفي
ِ
َّ
املحم ِل
َ
شديد امللوحة
ماء
ببراميل من ٍ
ِ
باك سيصلحونها.
وش ٍ
ِ
ُ
جلست
مع ّ
جدتي،
ّ
وعمتي وأمي،
نحن األربعة نتأرجح
على َالكراسي َ ،مراقبني
املوحل
الطريق الضيق
ِ
بحثًا عن عالمة
للطفل
األسود أوسنت
ّ
الذي أقله أبي بالسيارة
ُ
سيعود به.
إلى البلدة وكان
لكن الطقس
ْ
لم يكن صافيًا معظم الوقت
ُّ
وكل ما أمكننا رؤيته
املطر البارد
مالءات من
كان
ٍ
ًِ
ُ
تتدافع يمينًا ُ وشماال،
ُ
فيخفق معطف البحر
ُ
داكن الخضرة،
والريح
ُ
ّ
وتمهده،
تعصف بالحقل
ً
مرسلة إلى ّ
الرواق
ّ
الرذاذ املالح
هبات من ُ ِ
كانت َ تحمل
رائحة السمك
وذلك ما بدا لنا،
ّ
َ
الخليج كله،
عفن
ِ

ُ
نراقب الطريق.
بينما ظللنا

الصباح ،الظهيرة ،الليل
-Iواخ ـض ــرار الـصـبــاح ،وتــراكــم الغيم،
وحاجباي
لــم تـمـ َـسـسـهـمــا ،ول ــن تـمـ َّـسـهـمــا أب ـدًا،
ُ
نسائم األلوهية.
ذل ـ ـ ــك بـ ــالـ ــغ ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح ،عـ ـل ــى األق ـ ــل
ُ
بالنسبة ّ
لحظت
إلي ،لكني البارحة
ش ـي ـئــا طــاف ـيــا ي ـظ ـهـ ُـر وي ـخ ـت ـفــي بني
السحب ،شيئًا شبيهًا بطائر،
ُ ً
رج ـ ـ ـ ــا أي ـ ـضـ ــا ،ب ــدل ـت ـ ُـه
ل ـك ـن ــه ي ـش ـب ــه
ُ
وذراعاه ممدودتان.
سوداء،
ّ
ف ـح ـس ـب ـ ُـت ه ـ ــذه الـ ـع ــام ــة تـ ـ ــدل عـلــى
ُ
استيقظت،
كوني مخطئًا .ثم
ُّ
وعـلــى ســريــري سقط ظــل املستقبل،
األنقاض السائلة
وعلى
ِ
لـلـبـحــر ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وع ـل ــى ق ــواق ـ ِـع
املباني عند حافةِ املاء.
ّ
ٌ
مسرعة ،تلوي األشجار،
غيوم
هبت
ِ
ُ
ُ
وتمهد الحقول .بقيت في السرير،
ً
ُ
َ
عبورهاَ .ما كان سيحدث ال
متأمال
ُ
يزال ينتظر فرصة حدوثه.
-IIْ
ال شـ ــيء م ـمـ ّـا أخ ـب ــرت ـن ــا ب ــه أط ــال ـ ُـس
النجوم لنترقبه أو مما قالت
ُ
الخرائط إننا سنجده ،ال شيء ّ
هيأنا
ملا اكتشفناه.
ُ
ـاق ال ـظ ـه ـي ــرة
كـ ـن ــا نـ ـجـ ـه ــد فـ ــي أعـ ـ ـم ـ ـ ِ
العديمة الظالل،
تنام ٌ
بينما ُ
ريح غريبة بني األغصان،
ٌ
وأوراق ميتة
تصير غبارًا في الشوارع .ليست لنا
ُ
الضوء،
مدن
ُ
ـرف ال ـط ــوي ـل ــة؛ ألن
وال أصـ ـي ــاف الـ ـت ـ ِ
الوصول مثلنا ،بعد
َ
ـت طــويــل أف ـقـ َـد ال ــوص ــول مـعـنــاه،
وق ـ ٍ
للعيش بني األضرحة ،على ّأبهتها،
ِ
ـرب إلــى النهاية ،وال َ
لــم يكن أق ـ َ
أبعد
عن حيث بدأنا.
-IIIُ
هــذه الليالي الـتــي تتالشى ألــوانـهــا
الوردية واألرجوانية،
َ
يداعب ُّ
ُ
جلودنا حتى
حرها الغريب
ّ
ننام ونضل طريقنا إلى أمكنة
ّ
َ
تمنينا على الــدوام أال نصل إليها ـ
األعماق
ُ ُّ
حيث ال شـ َ
ـدوم كل
ـيء يزهر ،حيث يـ
ما يحدث
ّ
ّ
ونتوسل كي
نتعرق
إلى أبد اآلبدين.
ُيطلق سراحنا
نحو النهار اآلتــي في أوان ــه ،ونهلعُ
ِ
عند فكرة
َ
عدم الوصول إلى هناك أبدًا ،مرغمني
على أن نطفو منسيني
ُ
في بحر منتصف ٌ الليل حيث ت َلمح
َّ
كل ألف عام سفينة ،أو بجعة،

ّ
ُ
تسل ْ
لت
أم ــا قـصـيــدة املـعـبــودة الـتــي
إلى جيبك،
ُّ
وك ـ ـ ــان م ـس ـت ـه ــل ـه ــا« ،ال أنـ ـقـ ـط ـ ُـع عــن
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر بـ ـ ـن ـ ــا ،ن ـ ـحـ ــن األع ـ ـ ـلـ ـ ــى مــن
اإلنسان،
وك ـي ــف ن ـط ـيـ ُـر ف ــي األرجـ ـ ـ ــاء ،قــائـلــن
«هاي ،أنا كذا وكذاَ ،
فمن أنت؟»»
فقد انقضت سنوات منذ أن اكترثتَ
بقراءتها .لكن اآلن،
في هذا الضوء البنفسجي كالخزامى
ظالل الصنوبر ،يبدو
تحت
ِ
ُ
الــوقـ ُـت مـنــاسـبــا .غ ـبـ ُـار عـشــق وامل ــزق
السوداء ُّ
للص َور
ّ
ُّ
حــة ه ــي كـ ــل م ــا يـتـبــقــى.
ع ـلــى ال ـص ـف ـ ً
جميلة
وكانت
ٌ
ُ
ـدة ،ف ـ ّـك ـ َ
ـرت آن ـ ـ ــذاك ،جـمـيـلــة
وال ـق ـص ـي ـ
مثلها.
ّ
ُ
تترمد الخزامى .الغيوم تختفي .أين
هي اآلن؟ وأين ذاك الصبي الذي كان
ُ
يقف لساعات
َ
ليعلم متأخرًا للغاية
خارج منزلها،
ّ
أن هناك على الدوام
شيئًا يــوشــك على ال ـحــدوث ،تمامًا
ف ــي ال ـل ـح ـظ ــةِ ال ـت ــي ال ُيـ ـج ــدي فـيـهــا
ُ
حدوثه أبدًا؟

ُّ
األم واالبن

َ
ُ
ُ
غرفة ّ
األم
يدخل االبن
ُ
ويقف إلى جــوار السرير حيث ترقدُ
ّ
األم.
ُ
ُ
يعتقد االبن أنها تريد إخباره
ُ
يتوق إلى سماعه ـ إنه ُ
ولدها،
بما
ُ
ُ
ّ
ولدها دائمًا .ينحني االبن ليقبل
َ
َّ
شفتي ّ
األم ،لكن شفتيها باردتان.
َ ُ
املشاعر يبدأ .االبن
هو ُذا د َفن ّ ِ
يلمس يدي األم للمر ِة األخيرة،
يلتفت فيرى َ
ُ
وجه القمر املكتمل.
ثم
ُ
ٌ
ٌّ
أرض الغرفة.
رمادي يسقط على
ضوء
ِ
ّ
بمستطاع الـقـمــر أن يتكلم،
لــو كــان
ِ
فماذا سيقول؟
ّ
بمستطاع الـقـمــر أن يتكلم،
لــو كــان
ِ
َ
فلن يقول شيئًا.
* قـ ـص ــائ ــد الـ ـش ــاع ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــارك
ستراند املترجمة هنا مأخوذة من مجلد
أعماله الشعرية الكاملة التي صدرت العام
الفائت ،قبيل وفاته عن عمر ناهز الثمانني
سنة؛ يتضمن أحــدهــا« ،البيت فــي القرية
الفرنسية» ،العديد من اإلشارات إلى أمكنة
طفولته األولى في كندا.
تــرجــم سـتــرانــد الـعــديــد مــن الـشـعــراء إلــى
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،م ـث ــل كـ ــارلـ ــوس دروم ــون ــد
دي أن ــدراده ورفــائـيــل ألـبــرتــي ،وكتب عن
إدوارد هــوبــر ورســامــن آخــريــن ،وأنجز
ّ
ً
العديد من لوحات الكوالج ،كما ألف عمال
قصصيًا إضــافــة إل ــى قـصــص لألطفال
خــال الـعـقــد ال ــذي انـقـطــع فـيــه عــن كتابة
الـشـعــر بــن عــامــي  1980و ،1990حني
فقد اإليمان بما كان يكتبه من قصائد،
على حد قوله.
ك ـ ـ ـ ـ ّـرس س ـ ـتـ ــرانـ ــد م ـج ـم ــوع ـت ــه األخ ـ ـيـ ــرة
«المــرئــي تـقــريـبــا» لقصائد الـنـثــر ،وذكــر
فــي أح ــد الـ ـح ــوارات األخ ـي ــرة م ـعــه ،معلقًا
ع ـلــى م ــا ي ـق ــال حـ ــول غــرائ ـب ـيــة ق ـصــائــده
األول ـ ــى وس ــوداوي ـت ـه ــا وهــوس ـهــا ب ــال ــذات،
ً
قائال إنه قد كتب أثناء لعب الــورق إحدى
أشهر قصائده ،وهــي «أسـبــاب لالنتقال»
املـنـشــورة فــي الستينيات (مطلعها «في
الحقل /،أنا غياب الحقل /.هذه هي املسألة/
ََ
دائمًا /.حيثما أكون /أنا املفتقد») .الغياب
لدى ستراند صنو الوجود ،هو الذي كتب
ف ــي أع ـمــالــه امل ـت ــأخ ــرة« :الـ ـص ــوت ال ـس ـ ّ
ـري
ل ـلــوجــود ي ـقــول ل ـنــا /إن م ـكــان اخـتـفــائـنــا
هــو مكان حـضــورنــا» ،لكن «لـ َـم نبدو إلى
اآلن مـنـتـظــريــن شـيـئــا س ـي ـكــون ظ ـه ـ ُ
ـوره
َ
تالشيه؟».
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َ
إذا كنت وحيدًا جدًا
جالل األحمدي *
إذا كنت وحيدًا
جدًا!
ولم تحدث أمام عينيك تمامًا
غابة،
َ
صدرك من ّ
الداخل
لم يبقر
ٌ
ثور هائج
ويركض على سجادتكَ
َ
قفصك...
مبعثرًا عظام
من غرفةٍ إلى أخرى،
ٌ
لــم يـصــادفــك زالل جــائـ ٌـع فــي طريق
عودته،
ّ
َ
لوجودك حطاب،
لم ينتبه
َ
يعطك الفأس
ولم
شكل خالصك،
َ
لم يخرج قبالتك ٌ
مقعد خشبي فارغ
ومسعور
يعمل أطرافه املعدنية في جسدك
ّ
ثم يتركك تنزف
ّ
على حافة نهر،
لم تتنازع على طحالك
ٌ
ضباع نصف آلية
ّ
تعمل لصالح املوت باملجان،
ّ
دب ّ
لم ينتزع ٌ
سيئ الحظ
أحشاءك الفاسدة
ويموت قبلك،
ٌ
قطار
لم ينحرف عن وجهته
ّ
كتاب
عام بني فكي
ٍ
يسير ًمنذ ألف ّ
باألفكار الشريرة
محمال
ّ
ومؤخرات النساء البدينات
ويسحل جمجمتك،
لم تغمض عينيك
وأنت تشاهد الحشرات
وهي تسرق منك أجزاء صغيرة نتنة
ـ تراها ّ
ألول مرة ـ
تحملها فوق رأسها
وبني ذراعيها
ّ
ـأن ـهــا ت ـس ـتـ ّ
ـرد مـنــك أش ـي ــاء كــانــت
وكـ
ملكها باألصل.
إذا َ
كنت وحيدًا
جدًا!
ولم تكتب قصيدة جيدة
ّ
رجل جدًا
تتحدث بها عن
ٍ
وحيد،

لم ّ
تلوث قصبتك بتبغ رديء
ولم تبتهج
بالعذاب الــذي استطعت أن تمنحه
لنفسك،
ْ
َ
اسمك
لم تسعل
ديدان،
وحلزونات رخوة،
ُ
َ
شبهك
ت
عـ ـ ـل ـ ــى ورق مـ ـ ــراح ـ ـ ـيـ ـ ــض مـ ـجـ ـه ــزة
خصيصًا لذلك،
لم تفتتح كلماتك بأنياب مسمومة
ومخالب
ّ
ملطخة بأصوات ّ
الساسة،
ّ
لم تقدم جنازة أو اثنتني
من ّ
السطر األول
ّ
ّ
ولم تدس لغمًا في كل فاصلة،
َ
هشاشتك
تفقد من
لم ً
دمعة
ّ
مع كل زنزانة تفتحها
بينك وبني غرائزك،
لم تلصق أذنك إلى قدمك
لتنصت لبكاء الخيول املنهكة
بني جلدك وعظامك،
لم تحضرك كلمة مصقولة بعناية
ترغب أن تحتفظ بها لنفسك،
ل ـ ــم ّت ـ ـح ـ ــاول أن ت ـم ـس ـك ـه ــا ب ـي ــدي ــك
العاقتني
وتدخلها
باملعول
ّ
والسكني
إلى قلبك،
لم ّ
ً
حساء فاخرًا
تعد منها
للغيالن التي تعمل سرًا
تحت صمتك،
لم تختنق بعظامها الخشنة
وأنت تحاول أن تتذوق
لكنتها الغامضة،
لم تضرب رأسك ألف مرة
عرض الحائط
وأنت تنهار بكل لباقتك
سطر فارغ
أمام
ٍ
تـ ّحــاول أن تكمله بقطعة مــن لحمك
النيئ،
لم يلدغك ثعبان مجروح
نسيته متعمدًا
في الجملة التي تتحدث بها

عن العائلة.
إذا َ
كنت وحيدًا
جدًا
ولم تستطع أن تكمل
ُ
ما بدأته أنا!

ُ
ولم تتركني أنهي هذه الكلمات
على طريقتي!
ّ
أقترح عليك أن تقترب مني
ببطء
وأن تسمع ما سأهمس به بعناية

أرجوك...
أرجوك...
خذ هذا األلم معك
وغادر.

* شاعر يمني

حكايتان عن بيتها وعنها
ريهام سعيد *
فوتوجرافي
وحدها تستحق الكتابة عنها...
ّ
صـغـيــرتــي ال ـتــي ال أمـ ــل الـحـكــي عن
تفاصيلها ،هــل يكفي العمر لحكي
كل ما يدور بيننا؟
أت ـم ـنــى ل ــو أم ـت ـلــك م ـن ـب ـرًا ف ــي وســط
املــدي ـنــة أح ـكــي فـيــه يــومـيــاتـنــا مـعــا،
وأدع ــو م ـصـ ّـوري الـعــالــم إل ــى إج ــازة
مفتوحة في زوايا منزلي ،سأخبرهم
أن ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
لـ ـلـ ـص ــور ...أن ن ـح ـكــي م ــا ال يسعنا
الوقت لحكيه ببضع لقطات؛ لقطات
يمكنها وحدها أن تخبر الكثير.

لقطة:

ّ
ألــف ـهــا عـلــى بـطـنــي كــالــوشــاح وأه ــز
نفسي كالبندول في محاولة بائسة
لحثها على الخلود للنوم .تستمر
فــي التقلص وال ـت ـلـ ّـوي بــن ي ـ ّ
ـدي ثم
تـهــدأ فـجــأة وتنكمش قــرب صــدري،
م ـغ ـم ـض ــة ال ـع ـي ـن ــن وم ـ ـك ـ ــورة مـثــل
ّ
أتسحب بها على
أرنــب في الشتاء؛
أطراف األصابع ألجلس على األرض
وأستند برأسي إلى الحائط مبحلقة
في السقف ،منهكة ،وسعيدة ألنها
سكنت أخيرًا.
ً
ّ
أتخيل مـصـ ّـورًا محترفا يتدلى من
الثريا ليلتقط لنا صورة من األعلى

تـبـحـلــق ف ـي ـهــا ع ـي ـنــاي الــواس ـع ـتــان
امل ـحــددتــان بـهــالـتــن س ــوداوي ــن إلــى
الـعــدســة ،ويظهر أسفلهما جسدي
املنكمش على األرضُ ،يحيط بجسد
أصغر لطفلة قررت أخيرًا االختباء.

لقطة:
أب ـك ــي م ــن ظ ـلــم ال يـشـعــر ب ــه غ ـيــري.
أجلس أمامها وأحكي لها كمراهقة
متخبطة تحكي لقطتها وتنتظر ردًا،
أقــول كل شــيء وأنـهـ ّـار باكية فتنظر
ُ
إلي بتأثر قبل أن تمثل الضحك في
مـحــاولــة إلضـحــاكــي ،ثــم تـمــد يديها
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ن ـح ــوي ك ــي أحـمـلـهــا.
خلف األريكة القريبة يختبئ املصور
الذي يلتقط ابتسامتي وسط الدموع
ّ
يشب من
وأنــا أنظر لجسدها الــذي
كــرس ـي ـهــا ال ـص ـغ ـيــر نـ ـح ــوي ،جــذعــي
املائل نحو جذعها املائل ّ
يكون معها
قلبًا آدميًا في الهواء.

لقطة:
أطعمها للمرة األولى جزرًا مهروسًا
في طبق ّ
ملون بملعقة ضئيلة .أقوم
بــإضـحــاكـهــا فـتـفـتــح فـمـهــا الــدق ـيــق،
أغطس فيه بامللعقة ســريـ ًـعــا ،مــا إن
تــدرك الخدعة حتى تنظر لي نظرة
تـمــزج الــذهــول والـفـضــول والـغــرابــة
والصدمة ببقايا الضحك ،نظرة ال
يمكن وصفها بالفعل .خلف رقبتي
وعلى كتفي تحديدًا ،تجلس كاميرا

املصور لتلتقط هذا الوجه الصغير
امل ـ ـ ــده ـ ـ ــش ،وج ـ ـه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي ُي ـخ ـل ــد
وح ــده قــداســة الـبــدايــات بنضارتها
وطزاجتها وبراءتها ،والحياة التي
تتفجر من جوانبها كمياه ساخنة
خ َـ ـلـقــت شـقــوقـهــا فــي ك ــوب زجــاجــي
بارد وقررت االنطالق.

لقطة:
طاقة مــن الحب تتفجر مــا إن يمس
جلدها جسدي.
ع ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،أضـ ـ ـ ــم ج ـ ـسـ ــدهـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاري
وأتمشى ،وحدنا في املنزل نمارس
ال ـبــدائ ـيــة ،كـتـلـتــان بـشــريـتــان قــررتــا
االم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزاج وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة لـ ـ ــأصـ ـ ــول.
واقتناص طاقات الحب التي تتفجر
ما إن تتماس جلودنا دون حائل.
أدن ـ ـ ــدن ت ــرات ـي ــل وأدور ف ــي حـلـقــات
كالدراويش ،أحتضنها وأنــا منهكة
ت ـم ــام ــا ثـ ــم أق ـ ـ ــوم ألرق ـ ـ ــص فـ ـج ــأة مــا
إن ت ـص ــدر ص ــوت ــا ج ــديـ ـدًا بغنجها
املعهود.
أجلس على السيراميك البارد ألهدأ
م ــن حـ ـ ــرارة الـ ـج ــو ،أل ـق ـم ـهــا صـ ــدري.
ويسرح بي الخيال وأنــا أراهــا تكبر
أم ــام عـيـنـ ّـي ،ت ـك ـبــر ...وأف ـكــر أن ــه بعد
ق ـل ـي ــل س ـي ـت ـخ ـي ـل ـهــا غـ ـي ــري ع ــاري ــة،
ي ـت ـخ ـيــل ض ـم ـت ـهــا ل ـ ــه ،وق ـ ـ ــدر ال ـحــب
الــذي سيتفجر ما إن يمس جسدها
جسده .يرتسم على وجهي مزيج من
االبـتـســام وال ـخ ــوف ،تلتقطه عدسة

نـســائـيــة تـعــرف كـيــف تظهر املشهد
بحق ،وغير فاضح باملرة.
إنسانيًا ُ َ
أوصي أن تبعثر الصور في الطرقات
ُ
وعـلــى عتبات الـبـيــوت ،تلصق على
أعمدة اإلنارة وواجهات املحال.
يمر أحدهم ذات مــرة فيدقق في كل
لقطة قبل أن يتمتم في سره:
ً
«م ــن ك ــان ي ــدري أن عــاملــا آخ ــر يــدور
خلف حيطان البيوت!».

واوا!
أن ـفــي يمتلئ بــرائـحــة تـشـبــه رائـحــة
ال ـصــدأ ال أع ــرف لـهــا م ـصــدرًا ،أحــوم
في الشقة كدودة منفعلة! ال يمكنني
تـحـمــل الــرائ ـحــة وال أج ــد مـصــدرهــا
أب ـ ـدًا ...أجـلــس عـلــى األرض وأستند
إلــى األريكة في أســى ،ال بد أن لهذه
الرائحة مغزى.
أن ـف ــث أمـ ـ ــام ح ــاس ـب ــي ت ــوتـ ـرًا وقـلـقــا
مجهولي املـصــدر كالرائحة تمامًا،
ينقبض صدري وال ينطلق لساني.
أرغب في البكاء وال أعرف السبب!
ّ
تستيقظ الـصـغـيــرة فــأهــرع لــلـحــاق
ببكائها .أق ــوم مــن جلستي ،بطرف
ع ـي ـنــي أمل ـ ــح ب ـق ـعــة ع ـل ــى ال ـس ـج ــادة.
أحــاول التركيز فيها قبل أن أغــادر،
بـقـعــة ح ـم ــراء بـغـيـضــة ت ـل ــوث محل
ُ
جـلـسـتــي بــال ـض ـبــط .أدي ـ ــر قميصي
ألج ــده ملوثًا بــالـنــزف ،تــدمــع عيني
ويمتلئ أنـفــي بــرائـحــة الـصــدأ التي
لم أكن أعلم مصدرها ،وأراقب خطني

ّ
فخذي ،أشعر
أحمرين على جانبي
بـ ـش ــيء ي ـش ـبــه االنـ ـتـ ـه ــاك ،أسـتـكـمــل
طريقي نحو الصغيرة.
أتــركـهــا مــع اللعب وأذه ــب إلحضار
املنظفات ،إزالة بقعة دم من سجادة
ب ـل ــون ف ــات ــح ه ــي م ــأس ــاة حـقـيـقـيــة.
أخلط املنظفات وأحاول دعك البقعة
وت ـ ـت ـ ـسـ ــاقـ ــط دمـ ـ ــوعـ ـ ــي فـ ـ ــي صـ ـم ــت،
الــدمــوع الـتــي لــم تـســاعــد عـلــى محو
أث ــر الـبـقـعــة امل ـخ ـج ـلــة .أقـ ــرر أن آخــذ
ً
حـمــامــا داف ـئ ــا ك ــي أهـ ــدأ ق ـل ـيــا .آخــذ
ُ
اب ـن ـت ــي بــأل ـعــاب ـهــا وأج ـل ـس ـه ــا عـلــى
مفرش بالستيكي ملون على مسافة
مني حتى ال تفزع الختفائي.
تحت قـطــرات املـيــاه املتساقطة على
رأسي املتصدع وعيني املنتفختني.
أس ــد أذن ــي لــوه ـلــة ،أخ ـت ــار أن أعـمــل
لـلـعــالــم «مـ ـي ــوت» ...أغ ـمــض عـيـنــي...
ي ـغ ـطــي صـ ــوت املـ ـي ــاه امل ـك ـت ــوم على
كــل املحيطات لوهلة ،قبل أن أتذكر
الصغيرة التي تراقبني من مسافة.
عيني ألجدها تنظر ّ
ّ
إلي بفزع
أفتح
وت ـش ـي ــر نــاح ـي ـتــي ق ــائ ـل ــة« :مـ ــامـ ــا...
واوا!»
أن ـظــر إل ــى مـحــل إصـبـعـهــا الصغير
ال ــذي يـشـيــر إل ــى ال ـق ـطــرات الـحـمــراء
املتساقطة م ـنــي ...أنـظــر بتمعن في
عينيها وأبتسم لها...
نعم يا حبيبتي ...واوا ...واوا ستالزم
كلتينا إلى األبد!.
* قاصة مصرية
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دراسة

شفيق فيراني :اإلسماعيليون مرآة لثراء اإلسالم
تمتعوا بمرونة تاريخية وقدرة على التأقلم وتطوير
تراثهم الثقافي واألدبي والتعليمي .في كتابه الجديد «صراع البقاء:
االسماعيليون في العصور الوسطى» (ترجمة سيف الدين القصير
ـ دار الساقي ـ ـ معهد الدراسات اإلسماعيلية)ّ ،
يقدم أستاذ الدراسات
اإلسالمية في «جامعة تورونتو» قراءة لذاكرة األقليات المسلمة التي
ّ
تعد جزءًا من حركية هذا الدين وغناه الروحي
ريتا فرج

الكوارث
والجروح
التاريخية
أحدثت
ً
تحوال
عقديًا
لدى هذه
الطائفة

شـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــود األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة
ت ـن ــام ـي ــا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــات
اإلسماعيلية ،تمثلت في الترجمات
وامل ــؤلـ ـف ــات امل ـخ ـت ـصــة .وب ــرغ ــم هــذا
ال ـن ـشــاط الـثـقــافــي ،مــا زال ــت املكتبة
ال ـعــرب ـيــة تـفـتـقــر إل ــى بـبـلـيــوغــرافـيــا
وافـ ـي ــة خـ ـ ــارج اإلط ـ ـ ــار ال ـكــاس ـي ـكــي
الــذي يغلب عليه التأصيل املذهبي
لـلـفــرق وامل ـلــل والـنـحــل فــي اإلس ــام.
ُي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـ ــارف
ت ــام ــر (1921ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )1998م ــن ب ــن أب ــرز
الـ ـب ــاحـ ـث ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ال ـ ــذي ـ ــن أرخ ـ ـ ــوا
ودرسـ ـ ـ ـ ــوا تـ ــاريـ ــخ اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن.
نشر كتبًا عدة من بينها «موسوعة
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ اإلسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» .أول ـ ـ ــت
األدب ـ ـيـ ــات االس ـت ـش ــراق ـي ــة اه ـت ـمــامــا
ُ
بتاريخ هذه الطائفة ،وتعد أبحاث
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــرق ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
إي ـ ـفـ ــانـ ــوف ( )1970-1886أسـ ــاس
ال ــدراس ــات اإلسـمــاعـيـلـيــة الـحــديـثــة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــه « (Ismaili
tradition concerning the rise of the
 .)1942- Fatimidsإل ــى ذل ــك ،يشكل
«م ـع ـهــد الـ ــدراسـ ــات اإلسـمــاعـيـلـيــة»
ف ــي ل ـن ــدن مـعـلـمــا ث ـقــاف ـيــا ب ـ ــارزًا في
دراس ــة وحـفــظ اإلرث اإلسـمــاعـيـلــي،
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ــدي ـ ـنـ ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي،
وأص ــدر مجموعة مهمة مــن الكتب،
ال سيما تـلــك الـتــي نـشــرهــا فــرهــارد
دف ـت ــري ص ــاح ــب «اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــون:
تاريخهم وعقائدهم».
ف ــي كـتــابــه ال ـجــديــد «صـ ــراع الـبـقــاء:
االسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـصـ ــور
ال ــوسـ ـط ــى» (ت ــرج ـم ــة س ـي ــف ال ــدي ــن
ال ـق ـص ـي ــر ـ ـ ـ دار الـ ـس ــاق ــي ـ ـ ـ ـ ـ مـعـهــد
الـ ــدراسـ ــات اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة) ،ي ــدرس
أسـ ـت ــاذ ال ـ ــدراس ـ ــات اإلس ــامـ ـي ــة فــي
«جــامـعــة تــورون ـتــو» (ك ـن ــدا) شفيق

ف ـ ـيـ ــرانـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى اس ـت ـمــراريــة الـطــائـفــة
وح ـ ـفـ ــاظ ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ب ـعــد
األح ـ ـ ــداث امل ــرع ـب ــة الق ـت ـح ــام امل ـغــول
فــي الـقــرن الثالث عشر لقلب العالم
اإلسالمي ،بغية القضاء على الدولة
اإلسـمــاعـيـلـيــة الـصـغـيــرة املـتـمــركــزة
في «قلعة أملوت» والخالفة السنية.
يـ ـب ــن الـ ـك ــات ــب وال ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـك ـن ــدي
ك ـي ـف ـيــة ت ـم ـك ــن اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن مــن
تثبيت بقائهم مــع مــا أصــابـهــم من
اضطهاد كارثي دفعهم إلى حماية
تراثهم الروحي واالجتماعي ،علمًا
أن املكتبات اإلسماعيلية تعرضت
لـ ـت ــدمـ ـي ــر مـ ـمـ ـنـ ـه ــج ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـتـ ــرات
مـتـبــاعــدة .ويـسـجــل للمغول إح ــراق
«مـكـتـبــة أمل ـ ــوت» ال ـت ــي ذاع صيتها
إبان الدولة اإلسماعيلية.
لـ ـ ــم يـ ـطـ ـل ــق اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــون ع ـلــى
معتقدهم تسمية «اإلسـمــاعـيـلـيــة»،
ّ
بل إن هذا االسم أطلقه عليهم كتاب
الـفــرق األوائـ ــل ،ال سيما النوبختي
والـ ـ ـق ـ ـ ّـم ـ ــي .أشـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ـ ــى أن ـف ـس ـه ــم
ببساطة على أنهم «ديــن الحق» أو
«دعـ ــوة ال ـح ــق» .يـشـيــر ف ـيــرانــي إلــى
أن امل ــؤل ــف اإلس ـمــاع ـي ـلــي ف ــي ال ـقــرن
الخامس عشر بوإسحق قوهستاني
ّ
ي ـنــص ب ـكــل ب ـســاطــة ع ـلــى أن «أه ــل
ال ـح ــق ه ــم أهـ ــل الـ ــدعـ ــوة ،وحــاف ـظــت
هذه التسميات على شيوعها حتى
ع ـنــدمــا ان ـت ـش ــرت ف ــي ج ـن ــوب آسـيــا
ح ـي ــث صـ ـ ــارت ت ـع ــرف ه ـن ــاك بــاســم
«طريق الحق» (ساتبانث)».
عـ ـ ـم ـ ــل املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض الـ ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـ ـتـ ـ ــرى وجـ ـ ــود
اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـغ ــزوات
امل ـغ ــول ـي ــة واسـ ـتـ ـم ــرارًا ح ـت ــى مـطـلــع
ال ـثــورة الـصـفــويــة ،أي مــن منتصف
ال ـق ــرن ال ـث ــال ــث ع ـشــر وح ـت ــى نـهــايــة
القرن الخامس عشر .وغطى تحليل

ً
األف ـك ــار وامل ـع ـت ـقــدات م ـج ــاال واسـعــا
اس ـت ـمــده م ــن م ـص ــادر ت ــوزع ــت على
أل ـف ـي ــة مـ ــن تـ ــاريـ ــخ اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن
ب ـه ــدف شـ ــرح وإل ـ ـقـ ــاء الـ ـض ــوء عـلــى
م ـب ــادئ وم ـع ـت ـقــدات بـعـيـنـهــا عـبــرت
عنها أعمال هذه الحقبة األدبية.
تــاريـخـيــا ،لــم يرتبط ح ــراك الطائفة
اإلسـمــاعـيـلـيــة وب ـق ــاؤه ــا بــاملـقــاومــة
امل ـت ـق ــدة ف ـح ـس ــب ،ب ــل ش ـك ـلــت ث ــاث
جــوانــب دينية وفـكــريــة سـنـدًا لبقاء
ل ـ ـهـ ــا :الـ ـتـ ـقـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ،وال ـب ـع ــد
املتعلق بعقيدة الخالص أو النجاة
لإلمامة.
يـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـ ــن تـ ــاحـ ــم بــن
استمرارية البقاء والروحية الدينية
ل ـل ـطــائ ـفــة اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة .واع ـت ـم ــد
املــؤلــف عـلــى مجموعة مــن املـصــادر
لفهم الـفـتــرة ال ـس ــوداء الـتــي م ـ ّـر بها
اإلسماعيليون منذ سقوط قالعهم
ظهور أئمتهم في أنجودان،
وحتى ّ
وق ـ ــد ت ـس ــن ــت ل ـل ـج ـم ــاع ــة امل ـت ـن ــاث ــرة
اسـ ـتـ ـع ــادة امل ــرك ــزي ــة ال ــروحـ ـي ــة مــن
خاللهم.
إن الـ ـ ــروايـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
س ـ ـقـ ــوط امل ـ ــرك ـ ــز اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي فــي
أمل ـ ـ ــوت م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ج ـ ـ ــاءت مـ ــن عـطــا
م ـلــك ال ـجــوي ـنــي ف ــي ك ـتــابــه «ت ــاري ــخ
فاتح العالم» .كــان الجويني شاهد
ع ـ ـيـ ــان ومـ ــوظـ ـفـ ــا عـ ـن ــد امل ـ ـ ـغـ ـ ــول ،مــا
جعله العـبــا أســاسـيــا فــي األح ــداث،

وخـ ّـصــص ال ـجــزء الـثــالــث مــن كتابه
ل ـت ــاري ــخ اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن ب ـع ــد ه ــذه
الفترة املظلمة .يفند الكتاب الفكرة
الـ ـش ــائـ ـع ــة عـ ـن ــد امل ـ ــؤرخ ـ ــن الـ ـف ــرس
واملــؤل ـفــن الـغــربـيــن مـمــن اعـتـقــدوا
أن اإلسماعيليني قد بــادوا وهلكوا
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـ ــذابـ ـ ــح املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــول ،ب ـس ـبــب
الـتـضـلـيــل ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي مــارســه
ال ـجــوي ـنــي رجـ ــل بـ ــاط ه ــوالك ــو ،إذ
اسـتـقــى انـتـقــائـيــا م ــن كـتــب وجــدهــا
لـكـتــابــة ك ـتــابــه ال ـخ ــاص ق ـبــل إي ــداع
م ـصــادره وبـقـيــة مـحـتــويــات املكتبة
أللسنة اللهب ،كما يشير املؤلف.
أدت ال ـف ـتــوحــات ال ـش ــرس ــة لـلـمـغــول
إل ــى ك ـب ــوة ال ـج ـمــاعــة اإلسـمــاعـيـلـيــة
واع ـتــزال ـهــا بــالـصـمــت .واسـتـطــاعــت
عـ ـب ــر األزم ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـك ــري ــس
نـ ـش ــاطـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،فـ ـل ــم ت ـضــع
ال ـ ـكـ ــوارث ال ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا ح ـدًا
لـحـيــويـتـهــا ح ـتــى ف ــي م ــراك ــز ال ـقــوة
اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة .وي ـبــرهــن
األدب اإلسماعيلي في نواحي جنوب
ق ــزوي ــن ع ـلــى اس ـت ـم ــراري ــة الـطــائـفــة
وأن ـش ـط ـت ـه ــا ال ــدي ـن ـي ــة والـ ــدعـ ــويـ ــة،
ّ
واأله ــم أن هــذه املـصــادر التاريخية
«العرضية» ـ كما يصنفها فيراني
ـ ـ كشفت عن االرتـبــاطــات املتواصلة
مع أملوت.
أح ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوارث والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــروح
ً
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة تـ ـ ـح ـ ــوال عـ ـق ــدي ــا ل ــدى
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة اإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،تـ ـب ــدى
ف ــي ال ـل ـج ــوء إل ــى ال ـك ـت ـمــان .ل ــم تكن
استراتيجية البقاء هذه نتاج الغزو
املغولي فقط .دفــع القلق فــي فترات
ســابـقــة اإلسـمــاعـيـلـيــن إل ــى تطوير
مـمــارســة الـتـقـيــة وات ـخــاذهــا طريقة
فطرية للحفاظ على ذات الجماعة.
برزت تجليات التقية في ممارسات
ديـنـيــة أخ ــرى ،بحيث اتـخــذ مفهوم
الستر ،أي ستر اإلمام ،بعدًا اضافيًا
ال سيما بعد فترة أملوت.
أدت األح ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة إل ــى تخلي
الكثيرين من اإلسماعيليني الفرس
ع ــن مــذهـبـهــم خــوفــا ع ـلــى حـيــاتـهــم،
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم بـ ـق ــي عـ ـل ــى م ـع ـت ـق ــدات ــه
اإلي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة وت ـ ـظـ ــاهـ ــر ب ــال ـت ـس ـن ــن،
وبينت بــراهــن أخــرى على تبنيهم
ل ـغ ـط ــاء ال ـش ـي ـع ـيــة االثـ ـن ــي ع ـشــريــة،
إل ــى جــانــب ات ـخــاذ الـصــوفـيــة غطاء
لتفادي اضطهاد السلطات كما أكد
املستشرق الفرنسي هنري كوربان

( )1978_1903الذي أوضح االرتباط
اإلسماعيلي – الصوفي فــي أعقاب
الغزو املغولي.
وبعيدًا مــن اإلسماعيليني فــي بالد
فــارس خــال الفترة املــدروســة ،بدت
حـ ــالـ ــة اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن الـ ـس ــوري ــن
م ـخ ـت ـل ـف ــة .يـ ــاحـ ــظ امل ـ ــؤل ـ ــف «أنـ ـه ــم
ل ــم يـ ـم ــارس ــوا ال ـت ـق ـيــة ب ــال ـق ــدر ذات ــه
م ــن الـتـنـبــه وال ـت ـي ـقــظ ،ب ــل إن بعض
املــراقـبــن العرضيني كــابــن بطوطة،
أح ــد أبـ ــرز رح ــال ــة ال ـعــالــم ف ــي الـقــرن
ال ــراب ــع ع ـش ــر ،ك ــان ــوا ق ــادري ــن عـلــى
تـمـيـيــزهــم بـسـهــولــة كإسماعيليني.
وثـ ـم ــة أس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ــدة م ـم ـك ـنــة ل ـه ــذه
ّ
ال ـحــالــة ( )...تـمــكــن اإلسـمــاعـيـلـيــون
السوريون من تفادي الخراب الذي
أحدثه املغول ،إذ ربما نجوا بفضل
انسحاب هوالكو سنة  658ه ـ ـ 1260
م عند سماعه بــوفــاة الـخــام األعظم
مــونـغـكــه .ثــم ق ــام الـسـلـطــان بيبرس
بمد سلطة املماليك في كامل املنطقة،
محبطًا بــذلــك الــزحــف املـغــولــي ()...
وخالفًا للمغول ،لم يحاول املماليك
إب ـ ـ ـ ــادة أف ـ ـ ـ ــراد الـ ـجـ ـم ــاع ــة ،بـ ــل إن ـه ــم
استغلوا خدمات الفدائيني لتحقيق
أهدافهم ضد أعدائهم».
ل ـ ـيـ ــس الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ت ـ ــدويـ ـ ـن ـ ــا ل ـع ـق ــائ ــد
اإلسماعيلية ،لكنه يعرف القارئ إلى
بعض املعتقدات اإليمانية للجماعة
خـصــوصــا حــن يـشـيــر إل ــى املـفـهــوم
اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي ل ـ ــإم ـ ــام املـ ـسـ ـت ــودع
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـسـ ـتـ ـق ــر وإل ـ ـ ـ ــى املـ ــراتـ ــب
السبعة لـحــدود الــديــن (املستحيب،
املـ ـ ـ ــأذون األص ـ ـغـ ــر ،املـ ـ ـ ــأذون األك ـب ــر،
الـ ــداعـ ــي ،ال ـح ـجــة األصـ ـغ ــر ،الـحـجــة
األكبر :الباب األقدس ،اإلمام).
تـ ـمـ ـت ــع االس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون بـ ـم ــرون ــة
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ال ـت ــأق ـل ــم
ساعدتهم على االسـتـمــرار والبقاء
وتـطــويــر تــراثـهــم الــديـنــي والثقافي
واألدب ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ـم ــي .ي ـت ــوزع ــون
اليوم على  25بلدًا من بينها الصني
وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وكندا
حيث يصل عددهم إلى نحو  70ألفًا.
يـتـنــاول الـكـتــاب فـتــرة مفصلية من
تاريخ الطائفة اإلسماعيلية .يشكل
ّ
مقدمة لقراءة ذاكرة األقليات املسلمة
خــارج علم الـبــدع ()hérésiographie
عـبــر الـنـظــر إلـيـهــا ك ـجــزء أص ـيــل من
ح ــرك ـي ــة اإلسـ ـ ـ ــام وث ـ ــرائ ـ ــه ال ــدي ـن ــي
والروحي.
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وسيم الشرقي

عبود سعيد

جيريمي سكاهيل

سليم نصار

عمل جماعي

بلقيس شرارة

ض ـم ــن إطـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــال ـث ــة مــن
«مـحـتــرف نـجــوى بــركــات» (2014
ـ ـ ـ  ،)2015أن ـج ــز وس ـي ــم ال ـشــرقــي
روايته «الحاجب» (الساقي) .تتبع
الرواية قصة الرجل الجزائري طيب
الـ ــذي اع ـت ـقــل لـتـخـلـفــه ع ــن الـخــدمــة
ُ
العسكرية ،ونقل إثر ذلك إلى الشام
لاللتحاق بجيش الشرق الفرنسي.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـل ــده ال ـج ــزائ ــر ال ـت ــي ال
يعرف عنها شيئًا إال مــن رسائل
أخ ـ ـيـ ــه ،تـ ـب ــدأ األح ـ ـ ـ ــداث واألزمـ ـ ـ ــات
بــال ـتــراكــم مــع طـيــب وعــائ ـل ـتــه ،بــدءًا
بـعــودة ابـنــه مــن الـسـعــوديــة وطــاق
ابنته وغيرهما.

يحمل الكتاب اســم مؤلفه السوري
عـبــود سعيد« .عـبــود سعيد» الــذي
صــدر أخـيـرًا عــن «هاشيت أنـطــوان
ـ ـ ـ ن ــوف ــل» ،يـتـضـمــن م ـج ـمــوعــة من
الـ ـنـ ـص ــوص ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـت ـم ــي إل ــى
ت ـص ـن ـيــف أدب ـ ــي مـ ـح ــدد .ن ـصــوص
م ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ـ ـ ــن ص ـ ـف ـ ـحـ ــة ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـظ ــى بـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة ع ــال ـي ــة
عـ ـل ــى ف ــايـ ـسـ ـب ــوك .لـ ـك ــن ت ــوح ــده ــا
ال ـل ـم ـحــات ال ـش ـع ــري ــة ،وال ـس ــردي ــات
القصصية ،فيما ترزح بني الفجاجة
والحساسية ،بني العبثية والسخرية
ل ـت ـص ـب ــح الـ ـكـ ـت ــاب ــة ع ـ ـنـ ــده مـ ــرادفـ ــا
للشغب.

فــي «ح ــروب ق ــذرة ـ ـ مـيــدان املعركة:
الـعــالــم» (شــركــة املطبوعات للتوزيع
والنشر) ،يعيدنا جيريمي سكاهيل
إل ــى  ،2011للكشف عــن أي ـ ٍـاد تدير
العمليات فــي أكـثــر مــن مئة بلد في
العالم .يبرهن الصحافي األميركي أن
بالده تزيد اشتعال وانتشار اإلرهاب
عبر سياساتها وحروبها .بأسلوب
صحافي تحقيقي ،يــؤرخ سكاهيل
ويكشف خبايا الـ «سي .آي .إيه» في
الصومال ،والقتل االستهدافي الذي
تنفذه الطائرات األميركية في اليمن
وأفـغــانـسـتــان ...وغـيــرهــا مــن أعمال
العنف.

ب ـعــد «ع ـن ــد امل ـن ـع ـطــف» ،و«غ ــرب ــاء»،
و«رص ـ ــاص ـ ــة الـ ــرح ـ ـمـ ــة» ،و«وسـ ـ ــام
عـلــى ال ــوج ــه» ،ص ــدر ك ـتــاب «خ ــارج
املـ ــوضـ ــوع» (دار ال ـج ــدي ــد) لسليم
ن ـ ـ ـصـ ـ ــار .ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـلــى
مجموعة من املقاالت التي اختارها
الصحافي مــن تجربته فــي الكتابة
السياسية في صحيفتي «النهار»
ال ـب ـيــروت ـيــة ،و«ال ـح ـي ــاة» الـسـعــوديــة.
وي ــروي املــؤلــف مــن خاللها أسفارًا
ولقاءات زاخرة مع شخصيات مثل
برتراند راس ــل ،ونيلسون مانديال
وريتشارد نيكسون ،وغيرهم ممن
أسهموا في كتابة التاريخ املعاصر.

يحتوي «بـتــرول الـشــرق املتوسط ـ
األبـعــاد الجيوسياسية» (مؤسسة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة) ،عـلــى
مجموعة من الدراسات عن البترول
فــي شــرق البحر األبـيــض املتوسط
قدمها عدد من الباحثني في قضايا
الطاقة فــي الـبــاد العربية واإلقليم،
وح ــرره ــا االخ ـت ـصــاصــي ال ـعــراقــي
وليد خدوري .وتعود هذه الدراسات
إلـ ـ ــى نـ ـ ـ ــدوة م ـت ـخ ـص ـصــة ع ـقــدت ـهــا
امل ــؤس ـس ــة ف ــي بـ ـي ــروت ف ــي كــانــون
األول (ديسمبر) عــام  ،2014حول
موضوعات االكتشافات البترولية،
وأسئلتها في العالم العربي.

ع ــام  ،2008كتبت بلقيس ش ــرارة
سـيــرة ذات ـيــة قـصـيــرة مشتركة مع
زوج ـه ــا رف ـعــة ال ـج ــادرج ــي بـعـنــوان
«جدار بني ظلمتني» (الساقي) ،حول
تجربته فــي االعـتـقــال وانعكاسها
عليها .أمــا فــي «هـكــذا م ـ ّـرت األي ــام»
الــذي صــدر أخـيـرًا عــن «دار املــدى»،
فـتـكـتــب األدي ـب ــة وال ـكــات ـبــة الـعــراقـيــة
مذكراتها الشخصية .هنا تتوقف
على تفاصيل ومحطات مهمة من
حـيــاتـهــا ،مـنــذ والدت ـهــا فــي النجف،
م ــرورًا بــزواجـهــا برفعة الجادرجي
وتفاصيل سنواتهما التي قضياها
معًا.
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قصة

رامي طويل :القهر الذي يسكننا
ّ
ال تسلم مجموعة «قبل أن تبرد القهوة» (دار
كليًا من قراءة واحدة .قصص
«الساقي») نفسها ٌ
ُّ
أوحال بطش السلطة
الكاتب السوري غارقة في
ٌ
متباينة،
ألسباب
وسطوتها.
ًّ
الشخصيات مسحوقة كليًا ً
ّ
تميزها التقاطات ذكية ال بد أن تنتهي نهاية مأساوية
يزن الحاج
ُ َ
ّ
تـكــاد تـكــون ك ــل قـصــة قـصـيــرة تنشر
وك ــأنـ ـه ــا م ـن ــاس ـب ــة إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـج ــدل،
ّ
املتواصل أســاســا ،بني كتاب الرواية
وك ـ َـتـ ــاب الـ ـقـ ـص ــة ،أو ب ـ ــاألح ـ ــرى بــن
عامل ْي القصة والرواية ،بخاصة حني
أصبحت القصة القصيرة عند معظم
ّ
الـكــتــاب ،حتى عند مــن ارتـبــط اسمه
ّ
تجريبية للرواية،
بها ،بمثابة مرحلة
أو ت ـم ــري ـن ــا لـ ـه ــا ،أو اسـ ـت ــراح ــة بــن
ّ
رواي ـت ــن .نـ ــادرون هــم ال ـكــتــاب الــذيــن
كـ ـ ّـرسـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم ل ـل ـق ـصــة وح ــده ــا.
ّ
األدبي
يصح هذا الكالم على املشهد
ّ
ّ
في العالم كله .الفارق هو أن املشهد
ال ـع ــرب ـ ّـي ي ـت ـعــامــل م ــع ك ــات ــب الـقـصــة
ـاو ،أو ك ــات ـ ٍـب م ــن ال ــدرج ــة
ك ـكــاتـ ٍـب ه ـ ـ ٍ
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،ل ــن ي ـن ـضــج أو
يرتقي دون كتابة رواي ــة .ولــن يكون
تعداد مبدعي القصة القصيرة كافيًا
ّ
ألن ال ـف ـكــرة ق ــد تـ ّ
ـرس ـخــت وان ـت ـشــرت
ّ
ك ــال ـط ــاع ــون ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط األدبـ ــيـ ــة.
ّ
وي ـم ـك ــن امل ــاح ـظ ــة أيـ ـض ــا أن بـعــض
ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي ـ ــن ال ـ ـًـذي ـ ــن كـ ـتـ ـب ــوا ال ـق ـص ــة
اخـ ـت ــاروا ق ـص ــة بـعـيـنـهــا ،ث ــم أعـ ــادوا
نـشــرهــا الح ـ ًقــا ألس ـب ــاب م ـت ـعـ ّـددة قد
تـكــون ُمـقـنـعــة أحـيــانــا لـكــونـهــا أطــول
ّ
األصلية
من باقي قصص ّ املجموعة
أو أكثر ّ
تميزًا أو أنها ببساطة لم تكن
ً
قصة قـصـيـ ُـرة أســاســا ،بــل نوفيال أو
حتى رواية نشرت لسبب من األسباب

م ــع قـصــص أخـ ــرى ف ــي ك ـتــاب واح ــد،
ّ
كما في «معراج املوت» ملمدوح عزام،
و«آالم السيد معروف» لغائب طعمة
فــرمــان ،و«رائـحــة الصابون» اللياس
ً
خ ـ ــوري .ف ـيـعــود حـيـنـهــا ال ـج ــدل م ــرة
أخ ــرى ول ـكــن لـسـبــب مـخـتـلــف :إع ــادة
قـ ـ ــراءة ال ـع ـمــل ذات ـ ــه ت ـحــت ض ــوء ي ــن؛
ض ــوء ال ـقـصــة ال ـق ـص ـيــرة حـيــث ليس
ّ
متوس ًطة الجودة ،فالقصة
ثمة قصة
إمــا تكون بــارعــة ومتقنة أو مخفقة؛
وضــوء الــروايــة التي تحتمل إخفاقًا
ً
جزئيًا أو تفصيال ناشذًا.
ضـمــن هــذيــن الـضــوء يــن يمكن ق ــراءة
مجموعة رام ــي طــويــل «قـبــل أن تبرد
ّ
ال ـق ـه ــوة» (دار «الـ ـس ــاق ــي») .ال تـســلــم
املـجـمــوعــة نـفـسـهــا لـقــارئـهــا كـلـيــا من
قراءة واحدة .في القراءة األولى سيجد
الـقــارئ نفسه أمــام قصص جيدة بال
شك في معظمها ،وفي القراءة الثانية
سينكشف عــالــم املـجـمــوعــة الـفـعـلـ ّـي.
تبدو القصص في الـقــراءات الالحقة
وك ــأن ـه ــا أق ـ ــرب إلـ ــى ل ــوح ــات درام ـ ّـي ــة
أو مـشــاريــع رواي ــة ُمـجـ َـهـضــة تكاسل
ال ـكــاتــب ع ــن ال ـت ـ ّ
ـوس ــع فـيـهــا أو وجــد
ّأن اختزالها ي ـ ّ
ـؤدي غرضها املنشود
على نحو أكبر وأدق .قد نرى قصة أو
ّ
روائية الحقة لرامي
أكثر في مشاريع
املجموعة
ضمن
فلنبق
طويل ،ولكن
ٌ
كلها كما هــي .القصص كلها غــارقــة
في أوحال بطش ُّ
الس ٌلطة وسطوتها.
الشخصيات مسحوقة كليًا ألسباب

تزداد جرعة
القسوة
مع انتقال
المشاهد
الحرب
إلى
ّ
الحقيقية
بدمائها
وضحاياها

ّ
يصح
متباينة ،أما الثابت فهو القهر.
هذا التوصيف على قصص الطفولة
ب ــال ـق ــدر ذات ـ ــه ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـح ف ـيــه على
قصص الحب أو حتى القصص التي
يعرض فيها الكاتب شخصياته بني
مــرآتــن ،بــن زمـنــن ،تنسحب سمات
الـ ــزمـ ــن األول األق ـ ـسـ ــى عـ ـل ــى ال ــزم ــن
الثاني الذي كان ُي َ
فترض به أن يكون
أجمل .ليس ثمة نهايات سعيدة في
القصص ،إذ تبدو النهايات السعيدة
من كوكب آخر ال عالقة له بما يحدث
هنا واآلن ،بل في جميع اللحظات .ما
ّ
يميز قصص «قبل أن تبرد القهوة»
ّ
االلتقاطات الذكية ًالتي ال بد أن
هو
تنتهي نـهــايـ ًـة مــأسـ ّ
ـاويــة تـكــاد تكون
ّ
ً
متوقعة .مــرة أخــرى ،ليست الحكاية

م ــا يـهـ ّـمـًنــا ه ـنــا ،فــالـحـكــايــا أصبحت
متطابقة تقريبًا ،املـهــم هــو االلتقاط
ومعالجته بحيث
لتفصيل ما،
البارع
ٍ
ً
ً
ينسج منه الكاتب حياة كاملة أخرى،
سيكملها ال ـق ــارئ أو ينسفها حتى
في القراءات املتعددة للكتاب .الفكرة
ّ
امل ـح ـ ّ
ـوري ــة عـنــد رام ــي ط ــوي ــل ،ه ــي أن
القهر هو خالق الزمن الجديد .ليس
ألحد نجاة من سلطته التي ستطحن
الـجـمـيــع بــا اسـتـثـنــاء ،حـتــى لــو كــان
على نـحـ ٍـو غير مباشر ،بحيث تبدو
ّ
جانبية للعبةٍ أكبر
الضحايا أضــرارًا
م ـن ـه ــم .هـ ــذا م ــا ن ـج ــده ف ــي «م ـن ـشــور
ّ
ي» أولـ ـ ـ ــى قـ ـص ــص املـ ـجـ ـم ــوع ــة،
سـ ـ ـ ـ ــر ُ ْ
َ
حيث تنسف الطفولة لصالح الفكرة
األك ـب ــر ،حـتــى األحـ ــام سـتــرتـبــط بما

ي ـشــاؤه إل ــه الـقـهــر ذات ــه ،أم ــا الــاوعــي
فـسـيـغــدو ه ــو ا ّل ــوع ــي ال ـف ـع ـلـ ّـي لنجد
ً
فــريــد وق ــد «صــفــق طــويــا مــع رفــاقــه،
و ّه ـتــف ب ـع ـبــارات ال ي ـعــرف مـعـنــاهــا،
َ
جاهد ليكون صوته مسموعًا»،
لكنه
لتتماهى أحــامــه الحـقــا مــع األح ــام
املفروضة عبر التلفزيون في املناسبة
ّ
الــوطـنـ ّـيــة امل ـج ـيــدة؛ وك ــل مناسباتنا
م ـج ـي ــدة! ت ـ ـ ــزداد ج ــرع ــة ال ـق ـس ــوة مــع
ّ
الحقيقية
انتقال املشاهد إلى الحرب
ب ــدم ــائـ ـه ــا وق ـص ـف ـه ــا وضـ ـح ــاي ــاه ــا،
ف ــي ق ـ ّصــص «ال ـط ــري ــق إلـ ــى ال ـب ـيــت»،
و«ال ـقــنــاص» ،و«ال ـهــاربــان» ،و«عـيــون
مـ ـغـ ـمـ ـض ــة» .س ـن ـج ــد هـ ـن ــا ال ـط ـف ــول ــة
ذات ـهــا وق ــد تــاشــت بـعــد أن ّ
فجرتها
ّ
نـ ـي ــران ال ـ ـحـ ــرب .وك ـ ـ ــأن رامـ ـ ــي طــويــل
ّ
يــومــئ إل ــى أن ال ـب ــاد ال ـتــي تـتــاشــى
فيها الطفولة ال معنى للحياة فيها،
ومـصـيــرهــا ال ـحــرق بــا ش ــك ،بصرف
ُ َ
ال ـن ـظــر ع ــن حــارق ـي ـهــا .ت ـب ــت ــر الـحـيــاة
ً
فجأة حني تنقصها الطفولة ،بحيث
تبدو القصص ذاتها مبتورة النهاية
أحيانًا ،أو ذات نهايةٍ عجولة أحيانًا
ُ َ
ّ
التأمل
أخــرى ،بحيث لم ي ّتح َ ْللقارئ ّ
ال ـكــافــي ،كـمــا فــي قــصــتــي «ال ـقــنــاص»
ُ
ّ
و«الـ ـ ـن ـ ــظ ـ ــارة» الـ ـلـ ـت ــن ظ ـل ـم ـت ــا عـنــد
َّ
ّ
قصصي مقيد رغم
حبسهما في قالب
تفاصيلهما الرائعة وعامليهما اللذين
كان يمكن توسيعهما على نحو أكبر
حتى لو ُحذفتا من املجموعة ملشاريع
الحقة.
«ق ـبــل أن ت ـبــرد ال ـق ـهــوة» قـصــص عنا
ولـ ـن ــا .اإلي ـ ـقـ ــاع ف ــي مـعـظـمـهــا ســريــع
ويـ ـك ــاد يـ ـك ــون الهـ ـث ــا ك ــأي ــام ـن ــا ال ـتــي
نقضيها في مالحقة األخبار العاجلة،
دون أن نجد وقتًا للراحة والتقاط
من ّ
ما تبقى من أنفاسنا قبل أن يدهمها
ّ
طــوفــان مــا ،ومــن دون أن ننتبه حتى
ّ
والوحشية اللتني تقضماننا
للقسوة
ببطء قبل أن تلتهماننا تمامًا قبل أن
ُ
تعيدا خلقنا على صورتهما.

شعر

ربيع األتات« :هايكو» عربي
«جنازات الدمى» الذي صدر أخيرًا عن «دار النهضة»،
يتضمن مقاطع حول التجربة اإلنسانية العامة وتلك
الشخصية تظهر قدرة الشاعر اللبناني في «حرفة
صقل» الكلمات
عبدالرحمن جاسم
ّ
يبدو أن أكثر مــا يميز الشاعر ربيع
ٌ
األتات هو الذكاء؛ ربما هو مزيج من
شعريةٍ وذكــاء .يأتي ديــوان «جنازات
الـ ـ ــدمـ ـ ــى» (دار ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة)
بحسب التعريف نــوعــا مــن «قصائد
هايكو» ضمن ِّ
مقدمةٍ مطولةٍ (نسبيًا
ً
مـقــارنــة بحجم الـكـتــاب) يـشــرح فيها
الـشــاعــر والـصـحــافــي اسـكـنــدر حبش
عــن قـصــائــد الـيــابــان األث ـيــرة واألكـثــر
ٌ
شهرة« .جـنــازات الدمى» ديــوان كتب
باللغة الشعرية لثقافةٍ أخرى باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة؛ يـ ـب ــرز ذكـ ـ ــاء ك ــات ـب ــه (وه ــو
الــديــوان ّ
األول له باملناسبة) ذلــك أنه
ّ
ارت ـ ــأى أن ي ـت ـخــلــص م ــن «امل ـنــاف ـســة»
حكمًا مــع أي شــاعـ ٍـر آخــر ،لكن الذكاء
ال يـكـمــن ف ــي ه ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل أيـضــا
في مهاراته في صقل كلماته والعمل
ً
ـوال عـلـيــه .تـبــدو «حــرفــة
الـشـعــري م ـطـ ً
الصقل» واضحة ،فأن تكتب «هايكو»
ي ـع ـن ــي أن ت ـف ـه ــم ال ط ـب ـي ـع ــة ال ـش ـعــر
ـب ،بـ ــل أيـ ـض ــا ت ـق ـن ـيــة ش ـعــريــة
ف ـح ـس ـ ً
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ب ـن ـيــة ال ـش ـعــر ال ـعــربــي.
ـات
يـمـتــاز الـهــايـكــو بـكــونــه ثــاثــة أب ـيـ ٍ
ق ـص ـي ــر ٍة م ــن ال ـش ـع ــر ،ت ـق ــال ســري ـعــا،
ـراب» منها .يـقــول« :غالبًا
ضمن «أسـ ـ ٍ
ع ـلــى ال ـط ــري ــق /أملـ ــح وج ـه ـه ــا /عـلــى
ٌ
ـوه أخـ ــرى» ،الـفـكــرة هـنــا مـبــاشــرة
وج ـ ٍ

ٌ
ٌ
لـلـغــايــة ،لـكـنـهــا واس ـع ــة وفـضـفــاضــة.
أكثر من هذا« :أمرر يدي /بني السماء
واألرض /ي ـخ ـت ـفــي الـ ـضـ ـب ــاب» فـهــل
يـقـصــد أن ــه يـمـســح ال ــزج ــاج امل ـت ـعـ ّـرق
ً
ليختفي ضباب الـغــرفــة؟ أم أنــه فعال
يـقـصــد أن ــه يــزيــل ضـبــابــا عــالـقــا على
روح ـ ـ ــه؟ أم أن األم ـ ــر أك ـث ــر ع ـم ـقــا مــن
الصورة املباشرة للمتخيلة؟ «إلتفاف
ي ــدي /ح ــول فنجاني ال ــداف ــئُ /يبعد
ً
الشتاء» .هل هي فعال حكاية الشتاء،
خصوصًا ملا لفكرة الفصول املتعاقبة
من أهمية لدى شعراء الهايكو؟ أم أنه
ً
أكـثــر م ـبــاشــرة فــي الـحــديــث ببساطة
عــن عـ ٌـاقــة الـبـشــر مــع الـبــرد وال ــدفء؟
أم نقاش –أبسط -في حيثية الخوف
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ـ ــع األم ـ ـ ـ ـ ــور ال ـح ـي ـم ـي ـمــة
ال ـي ــوم ـي ــة؟ ومـ ـ ــاذا ع ــن ال ـس ـخــريــة من
املباشر الذي يستحق اإلشــارة« :عند
ٌ
ـات/
بـ ــرج إيـ ـف ــل /ب ــائ ــع أس ـم ــر ل ـق ـب ـعـ ٍ
كـتــب عـلـيـهــا أح ـ ُـب ن ـي ــوي ــورك»؟ وهــو
أيضًا من «نقرات» الهايكو الخاصة.
لـكــن شــاعــر الـهــايـكــو داخ ــل الـكـتــاب ال
يـكـتـفــي ب ـم ـج ـ ّـرد عـ ــرض األشـ ـي ــاء من
دون تشاركها مع قرائه حتى في أدق
الـتـفــاصـيــل فـيـكـتــب« :ت ــأل ــم بـصـمــت/
ـي
ح ــن م ـش ــى /ع ـلـ
ـى امل ـ ـ ــاء» .ه ــل املـشـ ٌ
ع ـل ــى املـ ـ ــاء سـ ـل ـ ٌ
ـوك مـ ـب ــاش ــر؟ أو ل ـغــة
مباشرة؟ إنها املجاز لكن مجازًا غير
مـطـلــق ،فــالـشـعــر الـعــربــي –خصوصًا

بظالل
يطل
ٍ
قوية
ٍ
عبر اللغة
المباشرة
وضمير األنا

ال ـحــديــث مـنــه م ــع م ــدارس ــه األخ ـي ــرة-
يحبذ اإلرسال املطلق للمجاز ،فتبدو
ً
األرض ك ـب ــرت ـق ــال ــة وال ــدنـ ـي ــا خ ـي ــاال
بـخـيــال ،لكن الهايكو كبنيةٍ شعرية
يـبـتـعــد ع ــن ه ــذا لـيـقـتــرب م ــن طبيعةٍ
خ ــاص ــة .يـ ـح ــاول ص ــاح ــب الـ ــديـ ــوان،
امل ــزج بــن الـفـكــرتــن مــع اإلب ـق ــاء على
«عربيته» و«شرقيته» (ألن اليابان في
النهاية ٌ
بلد شرقي) في اإلطــار نفسه
معًا ،من دون أن ينسيه هذا التجربة
اإلنسانية بأكملها« :األلــم يبدأ /عند
آخر قطرة /من حليب األم» ،أو «مطر

النوافذ املفتوحة /صرخات جارتي/
تـبـلــل أح ــام ــي» ،وإذ ك ــان املـعـنــى في
هــذه ال ـصــورة «جنسيًا» إلــى حـ ٍـد ما،
فــإن كلمة «مـطــر» تختلف جــذريــا عن
«تـبـلــل» وإن كــانــت كلتاهما تحدثان
فعل «املاء /السائل» ّوهو ذاته تقريبًا
بحلم
في« :أستيقظ /فأتعثر مجددًا/
ٍ
لزج» .هذا املعنى يرفع لغة الديوان إلى
درجة التحدي من خالل مقاطع مثل:
ـرط فــوق حاجبي /أثـقـ ُـب /صمت
«بـقـ ٍ
عــائـلـتــي» إن ـهــا لـحـظــة املــواج ـهــة بني
ـادات وتقاليد وأسس،
كل شـ ٍ
ـيء من عـ ٍ

أمام فعل «بسيط» ّ
يغير شكل العالم.
ٍ
جانب آخر ،وفي الصور نفسها،
على
ٍ
ً
مطال
األنا
الشاعر/
يظل
بظالل قويةٍ
ٍ
فــي الــديــوان ،فيحكي بلغةٍ مباشر ٍة/
أنـ ـ ــا كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذه األن ـ ـ ــا لـيـســت
«أنــا» الشخص ،بمقدار ما هي «أنــا»
الجمع /الكل فتكون« :أمر بمدرستي/
الطفل /الــذي كنته» أو
فال أعثر على ٌ
«مــدرس ـتــي مـغـلـقــة /تـمــر الــذكــريــات/
تنفض الغبار» وبالتأكيد« :في يدي
ي ــد أخـ ــرى ت ـت ـب ـ ّـدل» .ه ـنــا تستخلص
ً
التجربة فتصبح كال جماعيًا ال حدثًا
فرديًا خالصًا؛ وهو ذاتــه ما نالحظه
عـنــد امل ـب ــاش ــرة« :ع ـنــد ال ـب ــاب املـقـفــل/
يرعبني /الـبــاب املقفل» ،إنــه الخوف
ٌ
مــن املجهول ال ـبــارز ،لكنه أيضًا فعل
ج ـم ــاع ــي م ـش ـت ــرك مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع .فــي
اإلط ــار عينه ،تأتي فكرة «ال ـعــام» مع
«نقرات» موسيقى أعلى ،تمتزج أكثر
مع الفكرة الشعرية الجمالية العامة:
«ت ـم ـ ُـر /ال ـط ـيــور امل ـه ــاج ــرة /فتضيق
ٌ
الـ ـسـ ـم ــاء» ،أو «امـ ـ ـ ـ ــرأة عـ ــاريـ ــة /عـلــى
السالحف»
العشب /تخرج رؤوسها
ٌ
وهو ذاته« :زجاج متجر األلعاب /أنف
وع ـشــر أص ــاب ــع /بـصـمــات األط ـف ــال»،
ه ــي صـ ــورة االن ـت ـظ ــار ال ـتــي يخلقها
«الـ ـبـ ـش ــر /ك ــل ال ـب ـش ــر» (ال ـس ــاح ــف/
األط ـف ــال) أم ــام امل ــرغ ــوب املـ ــراد بشدة
(األنثى/األلعاب).
ُ
ٌ
كتاب شعري «ناجز» ك ِت َب بمهار ٍة
هو
مرتفعة .وإن لم يكن «هايكو» مئة في
املئة ،إال أن ذلك ال ينتقص من شعرية
«ج ـن ــازات ال ــدم ــى» .وه ــو إذ يستحق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ال ألنـ ـ ــه «م ـ ـص ـ ـنـ ـ ٌ
ـوع ب ــذك ــاء
ٌ
فحسب» بل ألنه ٌ
شعر جذل جميل في
زمن قل فيه الشعر كما الشعراء.
ٍ
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كتابي األول

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

غضبانم .يوسف
حسن
العريف
ف ــي َّل ـيــالــي ال ـش ـت ــاء ك ـنــت أدع ـ ــو ربـ ــي أن يــأتــي
الحذاء سليمان َّ
شرابي للسهر عندنا ،خاصة
في الليالي املطيرة الحالكة ،التي يعلو عصف
ريــاحـهــا ليصلنا مـمــزوجــا بـ ــوأوأة بـنــات آوى
املحمولة على الريح من الغابة القريبة ،لتصل
مسامعنا بــوضــوح كما لــو أنـهــا ت ــوأوئ خلف
ب ــاب بيتنا ال ـتــرابــي ال ــذي ك ــان ي ـتــرك مفتوحًا
طــوال النهار وجانبًا من الليل إلى أن يوصده
أبــي قبل أن يطفئ «البصبوص» (جهاز إنــارة
بدائي يعمل بالكيروسني) ويأوي إلى الفراش.
ها أنذا أراه يجلس مقابلنا على كرسي مصنوع
يدويًا من أخشاب التوت ،ونحن دونــه نجلس
على األرض الباردة وليس بني أقفيتنا والتراب
ْ
س ــوى ب ـســاط م ــن ال ـقــش فــو َّقــه ل ـ َّـب ــاد َمــكـ ُـحــوت
م ــن ال ـص ــوف .ه ــا نـحــن نـتـحــلــق ح ــول ال ـجــورة
الــدائــريــة ال ـتــي تشتعل فـيـهــا ال ـنــار وتنتصب
فوقها «أثفية» معدنية ثالثية الـقــوائــم ،غالبًا
م ــا تعتليها طـنـجــرة يغطيها ال ـس ـخــام ،وفــي
األمسيات الـبــاردة ترانا منحنني نحو اللهب،
م ــادي ــن ن ـح ــوه أق ــدام ـن ــا وأي ــدي ـن ــا ك ـمــا ل ــو أنـنــا
نـقــوم بطقس بــدائــي غــريــب .وهــا هــي دموعنا
تنحدر على خدودنا بسبب الدخان الناجم عن
االشتعال غير الكامل لحطب السنديان الــذي
ِّ
يولد غيومًا حراقة في العيون.
بــرأس يحتله خــوف مزمن من الغيالن والجن
وال ـض ـبــاع واألشـ ـب ــاح ،كـنــت أص ـغــي لسليمان
ش ــراب ــي وه ـ ــو يـ ـ ــروي ل ـن ــا ح ـك ــاي ــات ــه بـطــريـقــة
ســاحــرة تنسينا خوفنا وبــردنــا وجــوعـنــا في
أحيان كثيرة .كان الرجل يلف أرواحنا برشاقة
وإح ـكــام حــول كلماته كما يلف تلك السلسلة
الطويلة حــول سبابته ،وكنت معجبًا بسلطة
ك ـل ـمــاتــه ع ـل ـي ـنــا ب ـح ـيــث بـ ــات ح ـل ـمــي أن أك ــون
حكواتيًا مثله.
يحتل «الكتاب»  -أي القرآن  -مكانة مميزة في
بيوت الفقراء ،لكن الكتب غالبًا ما تكون نادرة،
وإن ُع ِثر على كتاب بالصدفة فال بد أن يكون
فــاق ـدًا للصفحات الـعـشــر أو الـعـشــريــن األول ــى
منه وللصفحات العشر أو العشرين األخيرة
منه أيضًا .ولهذا كانت قــراءاتــي األولــى فقيرة
ومقتصرة على األدب الشعبي ،وعندما انتقلت
إلــى مدينة جبلة ملتابعة دراس ـتــي اإلعــداديــة،
لــم تـكــن أوض ــاع ــي تـسـمــح لــي بــاقـتـنــاء الـكـتــب،
ولهذا ظلت قراءاتي هزيلة إلى أن أكتشف عالم
«االستعارة» املدهش.
ع ـنــدمــا نـجـحــت ف ــي ال ـب ـكــالــوريــا أع ـطــانــي أبــي
م ــا م ـعــه وق ـ ــدره م ـئــة واث ـن ـت ــان وث ـم ــان ــون لـيــرة
ونـصــف وأرسـلـنــي إل ــى دمـشــق كــي أسـجــل في
كـلـيــة ال ـح ـق ــوق وأعـ ـ ــود ل ـل ـقــريــة ألع ـم ــل كمعلم
وكيل ،لكنني سجلت في قسم األدب اإلنكليزي
وسكنت مع ابن قريتي عبد الحميد هالل ،الذي
أصبح تاليًا صديقًا ومربيًا ومصورًا ضوئيًا
متمكنًا .بعد انتهاء ما لدي من نقود قمت بعدد
من األعمال البائسة ،ثم أسعفني الحظ بالعمل
كبائع قسائم في مقاصف الجامعة التي كان
يستثمرها اتحاد الطلبة.
ذات يـ ـ ــوم روي ـ ـ ــت ل ــزم ـي ـل ـت ــي فـ ــي قـ ـس ــم ال ـل ـغــة
اإلنكليزية (ش) قصة حزينة عــن شــاب يحب
فتاة من غير طائفته ،ولفرط تأثرها بالقصة
ط ـل ـبــت م ـن ــي أن أك ـت ـب ـه ــا ،ع ـل ــى أن تـ ـق ــوم هــي
بكتابتها أيضًا ،لنرى من سيكتبها أجمل.
ً
كـتـبــت ال ـق ـصــة بـجـلـســة واحـ ـ ــدة ،وب ـ ــدال م ــن أن
تـكـتـبـهــا زم ـي ـل ـتــي ،أخ ـ ــذت م ــا ك ـت ـبـ ُـت وأع ـط ـتــه
ل ـب ـنــدر ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد س ـكــرت ـيــر ت ـحــريــر مجلة
«جيل الـثــورة» الــذي أصبح تاليًا شاعرًا هامًا
وصــدي ـقــا ون ــاقـ ـدًا سـيـنـمــائـيــا .كــانــت امل ـفــاجــأة
الكبرى عندما نشر بندر نصي في ركن «قصة

لــدرجــة أن امل ـقــاالت الـنـقــديــة تـحــولــت إلــى مــادة
للتجاذب بني النقاد شارك فيها نقاد آخرون.
بعد بضعة أشـهــر غ ــارت «جــريــدة الـبـعــث» من
زميلتها فأعلنت عن مسابقة للقصة القصيرة
وقد شاركت فيها بقصة «ساالثيميا عظمى».
ك ــان ــت شـ ـ ـ ــروط املـ ـس ــابـ ـق ــة أن ي ــوض ــع ال ـن ــص
ف ــي مـغـلــف وع ـن ــوان ال ـنــص واسـ ــم ال ـكــاتــب في
مغلف آخر مغلق .لهذا صدمت عندما التقيت
صدفة برئيس لجنة التحكيم األسـتــاذ سعيد
حورانية ،فقال لي بلهجته الـجــادة املقتضبة:
«قصتك ممتازة»! قلت له باستغراب« :زعموا
أن مـغـلـفــات األس ـم ــاء ل ــن تـفـتــح إال ي ــوم إع ــان
الجائزة ،فكيف عرفت قصتي!» .عندها وضع
ً
ي ــده عـلــى كـتـفــي وابـتـســم لــي ق ــائ ــا« :ل ــم نفتح
املغلفات ،لكنني عرفت قصتك بمجرد أن قرأت
سطرين منها» ،وقــد كنت وال أزال أعتبر هذه
الكلمات أهــم مديح تلقيته في حياتي .عندما
أع ـل ـن ــت الـ ـج ــوائ ــز ك ــان ــت ق ـص ـتــي ه ــي األول ـ ــى،
يومها قــام محمود عبد الــواحــد ،الــذي أصبح
تاليًا صديق العمر وكاتب قصة وسيناريو ال

رسم الفنان عمر حمدي
غالف مجموعتي القصصية األولى
التي صدرت عن «وزارة الثقافة
بدمشق» عام 1978

الـ ـع ــدد» ،الـ ــذي ك ــان يـقـتـصــر ال ـن ـشــر ف ـيــه ع ــادة
على الـكـتــاب ال ـبــارزيــن! فحصلت على مكافأة
مـ ــاديـ ــة! ك ـم ــا ح ـص ـلــت ع ـل ــى م ـك ــاف ــأة أه ـ ــم هــي
االعتراف بوجودي كإنسان .ومع تحسن لغتي
اإلنكليزية انتقلت للعمل كمترجم فــي املجلة
التي نشرت قصتي.
أثناء ترددي على «مكتبة صائغ» املتخصصة في
الكتب األجنبية اكتشفت أن دار Penguinتصدر
سلسة كتب بعنوان  ،Modern Short Storiesوقد
تمكنت من خــال اقتناء تلك السلسلة أن أطلع
على أحدث تقنيات الكتابة القصصية في العالم،
وقد ساعدني هذا على االرتقاء بنصوصي التي
بدأت تجمع بني الثقافة الشعبية املحلية وأحدث
تقنيات القص الحديث.
شـجـعـنــي االع ـ ـتـ ــراف ب ــي ع ـلــى االش ـ ـتـ ــراك في
امل ـس ــاب ـق ــة ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ،ب ـق ـص ــة «ه ــم
يبتسمون أيضًا» وكــان رئيس لجنة التحكيم
زكريا تامر ،ففزت بالجائزة األولى .وفي السنة
التالية شــاركــت بقصة «العريف غضبان» في
مـســابـقــة ج ــري ــدة «الـ ـث ــورة» لـلـقـصــة الـقـصـيــرة
فمنحتني اللجنة الـجــائــزة األول ــى :وقــد كتب
رئيس اللجنة األسـتــاذ فائق املحمد في نفس

الجريدة ،عن القصص الفائزة ،وخص قصتي
ب ــال ـك ـل ـم ــات ال ـت ــال ـي ــة« :ت ـم ـل ــك ق ـص ــة «ال ـع ــري ــف
غ ـض ـبــان» مـنـهـجــا قـصـصـيــا مـتـمـيـزًا .التقنية
واملضمون فيها يسيران بخطني متوازيني ألن
ً
كــا منهما يشكل ركنًا من أركــان بناء القصة.
املعالجة في «العريف غضبان» عفوية ومتدفقة
بــاألب ـعــاد اإلن ـســان ـيــة» .وه ــي «تـجــربــة ُمـ َـعــاشــة
وأكثر التصاقًا بحياتنا اليومية ،وبالتالي فإن
كاتبها يملك خلفية اجتماعية واضحة».
توالت الكتابات النقدية عن «العريف غضبان»
فــوص ـف ـهــا أح ـم ــد س ــوي ــدان بــأن ـهــا« :ت ـع ـبــر عن
االنهزام الداخلي ...والتآكل اإلنساني وهو واقع
نعيشه جميعًا بحاالت متفاوتة ،وبمستويات
مختلفة» .وتوقف شوقي بـغــدادي عند مقولة
القصة إذ وجد فيها« :إدانة إنسانية ولغة ذكية
مــؤثــرة تنبش األعـمــاق الطيبة إلنـســان أفسده
النظام» .أمــا الشاعر ريــاض الصالح الحسني،
الذي أصبح تاليًا صديقًا عزيزًا وشاعرًا كبيرًا،
ف ــرأى أن« :ال ـعــريــف غـضـبــان هــو رم ــز السلطة
التي تعذب الشعب عندما تنعدم لديها القدرة
على التمييز بــن ال ــذي عليها وال ــذي معها».
كان املشهد النقدي بالغ النشاط في ذلك الوقت

ُيـجــارى ،بــإجــراء حــوار معنا وفــي الختام سأل
كل منا عما يريد أن يكون في املستقبل .يومها
أجبت :أريد أن أكون مواطنًا.
أث ـن ــاء اخ ـت ـيــار مـجـمــوعـتــي األول ـ ــى اسـتـبـعــدت
ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـصــوص ،وطـلـبــت م ــن صديقي
م ـح ـمــود ع ـبــد ال ــواح ــد أن يــراج ـع ـهــا ،وعـنــدمــا
ان ـت ـه ــى مـ ــن ذل ـ ــك اق ـ ـتـ ــرح عـ ـل ـ ّـي أن أح ـ ـ ــذف كــل
اإلش ـ ــارات ل ـفــوز قـصـصــي بــال ـجــوائــز ،ألن هــذه
اإلشارات ترهب القارئ كما لو أنها تأمره بأن
يعجب بالقصة سـلـفــا! وأن ــا أش ـكــره عـلــى هــذه
الفكرة الحصيفة.
أثـنــاء خدمتي اإللــزامـيــة أكرمتني الـحـيــاة بأن
جعلتني رفيق سالح للفنان عمر حمدي ،الذي
هاجر تاليًا إلــى النمسا واشتهر عامليًا باسم
مالفا ،وقــد رســم لــي غــاف مجموعتي األولــى
ال ـتــي حـمـلــت اس ــم «ال ـعــريــف غ ـض ـبــان» (وزارة
الثقافة بدمشق) عام  .1978قبل سنوات أجرى
الصديق واألديــب الراحل عــادل حديدي حوارًا
مـعــي قـلــت فـيــه« :عـنــدمــا ب ــدأت ال ـك ـتــابــة ...كنت
جبلي يريد أن
حادًا كالشفرة ،مندفعًا كجدول
َّ
يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحلي مياهه
ويـسـتـعـيــد لـهــا بـ ــراءة الـيـنـبــوع األول ـ ــى! كــانــت
أحــامــي أكـبــر مــن رأس ــي ،وك ــان حبي أكـبــر من
قلبي ،وكان إيماني بالناس أكبر منهم»!
واآلن بعد أن اختلطت مياهي بغيرها ،فهمت
م ــاذا كــان يقصد ألبير كــامــو عندما ق ــال« :من
يريد أن يغير الــواقــع ال بد له أن يلوث يديه».
وفــي لحظة الحقيقة هــذه أعـتــرف أن ينبوعي
قــد جــاور املـجــاريــر ،وأن مياهه قــد تلوثت ،في
رحلتها من أعالي الجبال إلى بالوعات املدينة.
لـكــن نبعي األول مــا ي ــزال مختبئًا فــي مـحــارة
قلبي! وعندما أكـتــب تنفتح امل ـحــارة ،ويتدفق
فــي داخ ـلــي ذل ــك الـنـبــع الصغير األح ـمــق الـ ِّـذي
يريد أن يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحلي
مياهه ،فتعود األحالم أكبر من الــرأس ،ويعود
الحب أكبر مــن القلب ،ويـعــود الـنــاس أكبر من
إيماني بهم!

